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ً
 
 جمعة

ُ
: ملا ُجمع في هذا وقيلالجتماع آدم مع حواء باألرض في هذا اليوم،  :سمّيت الجمعة

ّ: الجتماع الناس للصالة فيه.وقيلاليوم من الخير. 
ّ ولصالة الجمعة أحكامّ  ا مر  معنا من أحكام الصالة عموًما، فلها شروط وجوب  تختص  بها عم 

ّوشروط صح ّ
 
ّشرة.ة، ولها آداب، ومكروهات، وموانع، نتناول ذلك بحول هللا في هذه الن

ً:حكمها -

ّفرُض عيٍن ال كفايةصالة الجمعة:  رت فيه شروط الوجوب  ، أي: أنها فرض 
 
على كل من توف

ّبعينه.

ً:شروط وجوبها -

ًللجمعة 
ُ
ّوجوب، أي:  شروط  

ًفا بهذه العبادة وتجب عليه فات التي يكون بها اإلنسانالص 
 
ّ:مكل

كورية .1
ّ
 .تجب الجمعة على املرأة: فال الذ

 .: فال تجب على العبدةالحريً  .2

ّ أال يكون مسافًرا، وهذا يعني :أي: اإلقامة .3
 
ى فيه الجمعة، أو قرية اإلقامة بالبلد التي تصل

 .أميال فأقل( عن منار الجامع 3ة )مسافأو مكان قريب منها على 

4. ً : أي يكون خالًيا من األعذار املسقطة للوجوب، كاملرض، وستأتي المة من األعذارالس 

 األعذار.
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ًة الجمعة )شروط األداء(:صح ً شروط -

تتوفر شروط  د: الشروط التي ال بد  من توفرها لتصح الصالة، وُيعتد  بالجمعة، فقأي

ّالوجوب السابقة، لكن دون شروط الصحة، وشروط الصحة هي:

 االستيطان. .1

( غير اإلمام للخطبتين والصالة. 12)حضور  .2
 

 رجال

 اإلمام. .3

 الخطبتان. .4

 الجامع. .5

ّ ّأحكام تندرج تحته.ّو خاصة به، روط الخمسة له شروطوكل شرط من هذه الش 

 *ً
 

ً: االستيطان.أوال

 ؛فاالستيطان أخصُّ منهاواالستيطان يختلف عن اإلقامة التي جاءت في شروط الوجوب، 

مقيًما  ، فقد يسافر اإلنسان إلى مكان ويمكث فيهاإلقامة على التأبيد االستيطان يعني ألن

وتجب عليه الجمعة أثناء إقامته، لكن ، (سنوات)أو أيام( أو )شهًرا(  10) -مثال-لتجارة أو دراسة 

ّيعتبر مستوطًنا.ال 

 ًاالستيطان:وشروط

ة من طوٍب أو حجر، أو من أخصاص كقصب أو أن يكون االستيطان ببلٍد بيوتها مبنيً  .1

ّأعواد.  كن في خيام؛ ألن أهل الخيام الغالب على أهلها االرتحال، فأشبهوا ال مجرد الس 
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م فيه الجمعة مسجٍد تقامنار أميال فأقل( من  3املسافرين، فإن أقاموا بمكان يبعد )

 وجبت عليهم تبًعا ألهلها.

 في العادة.أن  .2
ٌ
أي: تستغني القرية بهم، وهو  يكون االستيطان بجماعٍة تتقّرى بهم قرية

ّ
 
اتي(، بأن يدفعوا عن أنفسهم األمور الغالبة، ويستغنوا ما نسميه في زماننا بـ: )االكتفاء الذ

 ة عن غيرهم.في معاشهم واحتياجاتهم العرفيّ 

ٍّوليس 
ون بحد  ّكمائة أو أقل. ،لهم عدد، وال يحد 

ا ً.حضور العدد: * ثاني 

( غير اإلمام، من املستوطنين بالبلد، للص ّ 12أي: حضور )
ً

ّالة والخطبتين.رجال

 العددوشروط:ً

ّفال يصح  أن يكون منهم صبيٌّ أو مسافر أو امرأة.أن يكونوا مّمن تجب عليهم الجمعة،  .1

ًأن يكونوا من أهل البلد  .2  
ّ
فال تصح  باملقيم بالبلد لنحو التجارة. وهذا يعني أنه نين، املتوط

ال بد  من وجود الحد  األدنى لتصح الجمعة ابتداًء، ثم تصح ممن صالها من غير املتوطنين، 

ر عنه الفقهاء بقولهم: )تصح  منه وال تصح  به(.  كاملسافر واملقيم غير املستوطن. وهو ما يعب 

 فلو فسدت صالة أحدهم بطلت الجمعة.من أول الخطبة إلى السالم.  بقاؤهم مع اإلمام .3

ّ والخالصة:  وجوب أن هذه الجماعة )الحد  األدنى بالشروط الس 
ُ
ابقة( وجودهم شرط

ّوشرط صح ّ
 
ّإال بهم. رت وجبت عليهم، وال تصح ّة، فإذا توف
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ا
 
ً.اإلمام: * ثالث

ا.
ً
ّوهذا يعني أن الجمعة ال تصح  صالتها أفذاذ

 اإلماموشروط:ً

ا .1 ًنا.أن يكون مقيم   
 
 . ولو لم يكن متوط

إال لعذٍر يبيح االستخالف، كانتقاض وضوئه، ويجب انتظاره للعذر  .أن يكون هو الخاطب .2

ّ
 
ّالصالة. لم تصح ّ ون عذرٍّدى بهم غيُر الخاطب القريب، فلو صل

ا ً.الخطبتان: * رابع 

 ًالخطبتين:وشروط

ا،  .1 ت.أن يأتي بهما الخطيب قائم  ًوهو واجب  غير شرٍط، فلو جلس أثم وصح 

2. ً
 

 ا.فإن تقدمت الخطبتان لم تجزي مس،أن يأتي بالخطبتين بعد زوال الش

 ة.تكون الخطبتان باللغة العربيً أن  .3

4. ،
 
أي: يكون كالًما فيه نحو: اتقوا هللا فيما أمر، وانتهوا  أن تكون مما تسّميه العرب خطبة

ة الخطبة أن تحتوي على آية أو أنه ال يشترط في صح ّا نهى عنه وزجر، وهذا يعني عم ّ

ّ  .يندب كما سيأتيهادة في الحمدلة ونحو ذلك، وإن كان هذا مما حديث، أو الش 

ا.يجهر بهما الخطيب. أن  .5  ولو كانت الجماعة صمًّ

ّتكون الخطبتان داخل املسجد. أن  .6  .فلو خطبهما خارجه لم تصح 

 ويغتفر الفصل اليسير. صلتين بها.الة ومتصً تكون الخطبتان قبل الأن  .7
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ا ً.الجامع: * خامس 

ة، ألن هذه  فال تصح  الجمعة في البيوت، أو البراح من األرض، وال في رحبة دار، أو ساحة عامًّ

 الة والعبادة.ى مسجًدا إال إذا كان ذا بناٍء معتاد خارًجا هلل ألجل الصّ األشياء ال تسم ّ

 ًالجامع:وشروط

ا .1 ط عليه بسور غير مبني، بأحجار أو طوب،. فال تصح فيما ُحّأن يكون مبنيًّ أو أسالك  و 
 ة مثال.حديديّ 

سمنت ال تصح الجمعة في فمن كانت بيوتهم من إ .على عادة بناء البلديكون بناؤه أن  .2

 مسجٍد بنوه من أخصاص أو خشٍب.

رفيا كثيرا أي غير منفصل، فإذا ابتعد املسجد عن البلد بعًدا ع .أن يكون متصال بالبلد .3

 لم تصح الجمعة فيه.

ا .4 ا ال متعدد  ّ .أن يكون متحد  رط يعني أن البلد التي وجبت فيه الجمعة ال تصح وهذا الش 

ّأن تقام في أكثر من مسجد، فإذا بُّ  حيحة في القديم منها.نيت عدة مساجد فالجمعة الص 

ًوهذا هو املشهور من املذهب، ويقابله جواز ال
 
ًت لفقهاء، وقد جرى د كما ذكر بعض اعدُّ

 .به العمل

ًالجامع: ما ال ُيشترط في

ا. .1
ً
 ال يشترط في الجامع أن يكون مسقوف
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ال يشترط أن تصلى الجمعة في مسجد بقصد  التأبيد، فيصح إقامتها في مكان توفرت فيه  .2

 الشروط مدة مؤقتة، ثم ينتقل لغيره، ولو لغير عذر.

الفروض الخمسة، فيصح في مكان ال ال يشترط أن تصلى الجمعة في مكاٍن تصلى فيه  .3

 تصلى فيه إال الجمعة.

:ًوتصحُّ الجمعة في

 : أي ما زيَد خارج محيطه لتوسعته.رحبة املسجد .1

 من غير فصٍل ببيوت أو حوانيت أو أماكن محجورة ألصحابها غير عامة. .املتصلة بهطرقه  .2

ً:األعذار املبيحة للتخلف عن الجمعة -

مت معنا شروط الوجوب ل لجمعة، ومنها عدم العذر، أي أن من وجبت عليه الجمعة تقد 

ّلكن وجدت فيه أحد هذه األعذار فالجمعة غير واجبة عليه.

 : وهو الذي يحمل أواسط الناس على تغطية رؤوسهم.املطر الشديد .1

رهم.اس. ومثله كل مرٍض يؤذي النّ : الذي تضر رائحته بالنّ الجذام .2  اس وينف 

ّاملرض .3  اإلتيان للجمعة. همع : الذي يشق 

: وهو القيام بشؤون املريض سواء  كان قريًبا أو صديًقا مالطًفا، وأما إن لم يكن التمريض .4

 قريًبا، فبشرط عدم من يقوم به والخشية من ضيعته.

 .القيام بشؤون املحتضر وكذلك امليت .5

 .خوف من ضرب ظالم أو حبسه أو أخذ مالهال .6
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 إذا لم يمكنه االهتداء بنفسه.، عدم وجود قائد يقود األعمى للمسجد .7

 .كريهةوجود رائحة  .8

 .وجود ساتر للعورةعدم  .9

يذكرها الفقهاء، عند الحديث عن العورة املسقطة لوجوب الجمعة، وهل  ةوهنا مسألة لطيف

ّهي العورة الواجب سترها فقط؟

و األليق م أن املصلي ال يجد ما يليق بأمثاله وال يزري به، إن كان من ذوي املروءات، وهذا هأ
ّبالحنيفيّ  ّمحاء كما ذكر بعض الفقهاء.ة الس 

وهذا يعني أن من كان في بلد ُيعاب على مثله أن يخرج بال )عباءة أو سلهام مثال( أو يخرج بال 

 .الواجبة )غترة أو عمامة(، فهذا تسقط عنه الجمعة. وإن كان يجد ما يستر عورته

ًسنن الجمعة: -

ٍ للجمعة ولو ل الغسل .1
، ويشترط في الغسل اتصاله بالرواح للمسجد، م تلزمهلكل مصل 

 .وال يضر الفصل اليسير

ً) حال الخطبة. استقبال ذات  الخطيب .2
 
 (.ة متروكةوهذه سن

ّ، أي في أول األولى وأول الثانية.أول كل خطبة جلوس الخطيب .3

ًمندوبات الجمعة: -

1. ّ  اإلبط، والسواك.ارب واألظافر، وحلق العانة، ونتف تحسين الهيئة، بقص  الش 

ل بالثياب، وأفضلها األبيض. .2  التجم 
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ب  .3  لغير النساء.التطي 

 في الذهاب للجمعة فقط، وذلك للقادر عليه.املش ي  .4

 التهجير، أي: الذهاب في الهاجرة، وهي الساعة السادسة التي يليها الزوال. .5

 الخطبتين، والثانية أقصر من األولى.تقصير  .6

 على  .7
ً
 أصل الجهر الواجب.رفع الصوت بهما، زيادة

 .بدؤهما بالحمد والصالة على النبي  .8

 .(يغفر هللا لنا ولكمـ:)ختم الثانية ب .9

 قراءة ش يء من القرآن ولو آية. .10

ؤ على العصا. .11
 
 التوك

 سورة الجمعة في الركعة األولى، و: )األعلى( أو: )الغاشية( في الثانية.قراءة  .12

ّحضور  .13
 
 ة )العجوز(.الصبي، واملرأة املتجال

 رار بالحمد للعاطس حال الخطبة، والتأمين والتعوذ واالستغفار عند ورود سببه.اإلس .14

ًما يجوز في الجمعة: -

تخطي رقاب الجالسين قبل جلوس الخطيب على املنبر لفرجة يجلس فيها، )وهذا خالف  .1

 األولى(، ويكره لغير الفرجة.

 بعد انتهاء الخطبة قبل إقامة الصالة إلى بداية اإلقامة.الكالم  .2

 كالتسبيح والتهليل، إن كان قليال وسرا.الذكر  .3
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ا لغا، أو وقع منه ما ال يليق، كأن يقول له ال تتكلم.أن  .4  ينهى الخطيب حال الخطبة إنسانً

ًمكروهات الجمعة: -

ث )غير متطهر(، فالطهارة ليست من شروط الخطبة. .1  أن يخطب الخطيب وهو محد 

فيه من التشبه باليهود والنصارى في السبت  ترك العمل يوم الجمعة، تعظيًما للجمعة، ملا .2

 واألحد. 

 .فحسٌن يثاب عليهللجمعة  االستعداد، وتركه ألجل استراحة فمباحوأما ترك العمل 

 التنفل عند األذان األول ملن دخل املسجد وجلس قبل األذان. .3

 التنفل بعد الصالة مباشرة وقبل انصراف الناس. .4

 حضور الشابة غير املفتنة. .5

بعد الفجر إلى وقت الزوال، أما بعد الزوال فيحرم، وهذان الحكمان خشية تفويت السفر  .6

 الجمعة، أما لو كان سيدرك الجمعة في طريقه فال كراهة وال حرمة.

ًما يحرم في الجمعة: -

 السفر بعد الزوال كما مر قبل قليل. .1

أو عدم فهمه  الكالم من املأموم أثناء الخطبة، ولو لم يسمع الخطبة، لُبعده أو صممه، .2

 للغة إن كان أعجمًيا.

إلقاء السالم من الداخل أو الجالس على أحد أثناء الخطبة. ويحرم رد السالم كذلك،  .3

 وتشميت العاطس.
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4. ّ
 

 عن هذا، أو يشير إليه بيده بأن يكف
 

 .نهي الالغي، بأن يقول له املأموم: كف

 األكل والشرب. .5

الة ولو اخل، ويقطع الصّ أو الد ّ موم الجالسافلة بعد خروج الخطيب للمأصالة النّ ابتداء  .6

 عقد ركعة.

ًبَم تدرك الجمعة؟ -

فمن وجبت عليه الجمعة، وكان منزله على الة، دة من الص ّحالجمعة بإدراك ركعٍة واتدرك 

عي للجمعة والخروج بمقدار ما يدرك أميال فأقل ّ 3مسافة ) ( من منار الجامع، وجب عليه الس 

ّالصالة.

فإذا قام لقضاء ما فاته يأتي بركعة فقط، أما إن ومن دخل مع اإلمام وأدرك الركعة الثانية، 

ّبعد رفعه من الرّ  اإلمامَّ أدرك املأمومُّ
 
ّ 4انية فهذا يأتي بـ)كعة الث جود ركعات( ولو دخل معه في الس 

ّ
 
ّشهد.أو الت

 وهللا أعلم وأحكم.

ّ  
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ّ

ّ

 

 على شبكة الإنترنته نفسك فق    موقع
nafsak.comfaqihً

 

  

 

 

 

 

ّ ه نفسكسلسلة   يف املذهب املاليك فقِّ
)الشرح الصغير  فقهية، مستقاة من الكتب املعتمدة باملذهب املالكي مسائل

وترتيب املسائل،  فيها سوى إعادة الصياغة،، ليس للعالمة الدردير مرجع رئيس(

 لتكون معينة على الفهم واالستذكار..
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