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  صالة الجمعة

 

 :لقوله سبحانه وتعالىالجمعة فرض عين على الرجال  -: حكمها

     يا أيها الذين آمنوا إذا نووي  لصالوالة مون يووج الجمعوة ااإوعوا إلو  ذ و (

 (9( اآلية ) الجمعةسورة ) وذروا البيع( 

 رواح الجمعة واجب عص   ل محتصم " ولقوله صلى هللا عليه واله " . 

 لينتهوين أووواج عون ويعهوم الجمعوال أو لي وتمن  وقوله صلى هللا عليه واله "

 .    عص  وصوبهم ثم ليكونن من الغااصين"

   والجمعة واجب على كل  سلللذ ركلر بلر  لالل عاقل  سقليذ فلى تجلب عللى عبل

أو سجنون أو سريض او سلافر لقوله صللى هللا عليله سملوك او اسرأة أو صبي 

عبوو   " الجمعووة حووج واجووب عصوو   وول معووصم اووع جماعووة ا  أربعووة   -: واللله

" والملللافر ت تلهسلله الجمعللة بن النبللي ممصوووأ أو اموو أة أو صووبع أو موو ي 

 صلى هللا عليه واله لذ يصليها في أسفاره.

 

الجمعة فأنه يصلليها سلا الملللمين و را بالر ا وأسا الملافر الذي ينهل  ل اً تقام فيه 

 العب  والمرأة والصبي والمريض أو الملافر صحت سنه وأجهأته عن صىة الظهر.

 

 -ووت صالة الجمعة :
وقت الجمعة  و وقت الظهر سن  عل  اللهوال  للى أن يصلير لل  المليه كمللله ورلل  

 الممس " .أن النبي صلى هللا عليه واله كان يصلي الجمعة بين تمي  

 

 -: ال طبة الجمعة  

  

عليهلا صص    عصيه واله الخطبة ركن سن أركان الجمعة ت تصح ات  ها لموالبته    

 وع م تركه لها أ  اً. ويمترط لصحة صىة الجمعة أن تتق م على الصىة.

ن وفي الخطبة اتولى يحم  هللا ويلنى عليه  ما  و أ   ثذ يلأتي  الملها ة  قولله أ له  أ

ت الللله ات هللا وأن سحمللل اً رسلللول هللا ي وأن يوصلللي الحا لللرين  تقلللو  هللا وطاعتللله 

و تباع سنة نبيه صلى هللا عليه والله ويلذكر ذ  وجلوا طاعلة هللا فيملا أسلر ذ ونهلا ذ 

ويذكر ذ اتخرة والجهاه والحللاا ويلوعظهذ  ةيلة سلن كتلاا هللا أو بل ين سلن سلنة 

لس جللة قصيرة لىسترابة ثذ يكمل  الخطبلة اللانيلة رسوله صلى هللا عليه واله ثذ يج

ويبت ئها  الحم  واللناه هلل والصلىة عللى رسلول هللا صللى هللا عليله والله ويل عوا لهلذ 

 وللمللمين أجمعين. 
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  ثذ ينهل ب اه صىة الجمعة.

 وصىة الجمعة ركعتان يجهر  هما اتسام ثذ يللذ  ع   تمام الصىة.

كملا ور  فلي اتثلر علن  عل  ا أو أر عاً قب  الفرياة و ركعتان  وسنة الجمعة ركعتان

 رسول هللا صلى هللا عليه واله قال سن كان سصلياً  ع  الجمعة فليصلي أر عاً.

لحو ي  ال إووص صوص    وفا  صىة الجمعة سكفره لما  ينها للجمعلة التلي قبلهلا   -

مكفو ة لموا بينهوا موا لوم  غ و  عصيه واله "الالالة إل  الالالة والجمعة إلو  الجمعوة 

 .الكبائ "

 

 -ما يعتحب لالالة الجمعة :
 يلن التبكير  لى الصىة للحصول على اتجر. -1

غعول الجمعوة "  لح ي  ال إوص صص    عصيه والوهاتغتلال لصىة الجمعة  -2

 " . واجب عص   ل معصم

 ويلن التطيب عن  الخروج  لى صىة الجمعة. -3

صص    عصيه واله " ما عصو  أحو  م ياا _ لقوله ويلن له ان يلبس أبلن الل -4

 . لو اشت ى ثوبين ليوج الجمعة إوى ثوبع مهنته"

ويللن فلي يوسهلا وليلتهللا اتكللار سلن الصلىة علللى النبلي صللى هللا عليله واللله  -5

 . لقوله صص    عصيه واله "أ ث وا من الالالة عص  اع يوج الجمعة"

يلوم الجمعلة  للورة الللج ة و ل  اتلى  ويلن له أن يقلرأ فلي صلىة الفجلر سلن -6

على اتنلان لموالبته صلى هللا عليه واله على قراهتهلا فلي صلىة الفجلر سلن 

 يوم الجمعة.

لحوو ي  ال إوووص صووص    قللراهة سللورة الكهللي فللي ليلللة أو نهللار يللوم الجمعللة  -7

عصيه واله "من و اءة إورة الكهف ليصة الجمعة أو اع نهارها  انت له نورا 

 .القيامة"  إل  يوج

 لقوله صص    عصيه والهويلن أن يكلر سن ال عاه ويتحر  ساعة اتجا ة  -8

" إن اع الجمعة إاعة   يوااقها عب  معصم وهوو ووائم يالوصع إو ص   شوي ا  

 .ا  أعطاه إياه "
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 اضيصة يوج الجمعة:

 

 .يوم الجمعة  و عي  للمللمين 

 فيه خلق آ م 

 وفيه تقوم اللاعة 

  المىئكة للماع خطبة يوم الجمعة.وفيه تحار 

 .وفيها ساعة يلتجاا فيها ال عاه 
 

 الرابطنظر ا

http://alsala-alnabawya.net/ShowContent.aspx?id=27#.Uew0y403Cao

