
شروط صحة صالة الجمعة
تنقسم شروط صالة الجمعة بحسب ما جاء عن أھل العلم إلى ثالثة أنواع، منھا ما ھي

شروط صحة، ومنھا ما ھي شروط وجوب، ومنھا شرط صحة ووجوب معاً:
شرط الصحة والوجوب 

شرط الصحة والوجوب متفق علیھ، وھذا الشرط ھو دخول وقت الصالة، أي أن صالة
الجمعة ال تجب وال تصح في غیر وقتھا، ووقت ھذه الصالة عند الجمھور بوقت صالة

الظھر، لكّن عند الحنابلة أنھ یبدأ بعد طلوع الشمس، ومن األفضل أداء الصالة بعد زوال
الشمس، وقد اختلفوا في أمران ھما:

المكان الذي تقام في الصالة
المصر (البلدةفقد اشترط دعاة المذھب الحنفي شرط الوجوب والصحةالحنفیة:●

التي فیھا سلطان، أو فیھا نائب یقیم الحدود وینفذ األحكام) والمراد، وُیلحق بالمصر
الضواحي والقرى واألفنیة الموجودة حولھا.

من بلدة أو قریة.اشترطوا إقامتھا في  خطة أبنیة، سواء كانتالشافعیة:●
في مكان صالح لالستیطان،نحو ھذا النحو، حیث أنھم یشترطون  أن تقامالمالكیة:●

فتصح إقامتھا بأي نوع من أنواع األبنیة  واألخصاص "أي البیوت المبنیة من
الخشب أو سعف النخیل" تتخذ عادة لالستیطان لمدة طویلة وصالحیتھا لذلك، وال

یصح إقامتھا في الخیام لعدم اتخاذھا  لالستیطان عادة وعدم صالحیتھا لذلك. 
الصحاري وبین مضاربفلم یشترطوا أّي شرط، تصح عندھم الصالة فيالحنابلة:●

الخیام وبأي مكان.
إذن السلطان في إقامتھا

وھذا الشرط ھو الشرط الذي صدر عن الحنفیة فقط، ولم یشترطھ غیرھم من أھل العلم،
لكّن المالكیة ذھبوا أنھ یندب استئذانھ أوالً، وحتى لو منع وأمن شره ال ُیلتفت لكالمة وتقام
الصالة وجوباً، كما أنھ ال یوجد أيِّ دلیل في السنة النبویة الشریفة، أو في كتاب هللا الحكیم

عن ھذا الشرط.
شروط الوجوب

تتلخص شروط وجوب صالة الجمعة في خمس نقاط، وھذه النقاط ھي ما یلي:
الصالة سواء كان مكانتكون صالة الجمعة في المكان الذي تقام فیھاإلقامة:●

اإلقامة دائم أو مؤقت تقطعھا حكم السفر.
علىأي أن صالة الجمعة ال تجب على النساء أو األطفال،وتقتصرالذكوریة:●

الرجال فقط.
ینشغل في خدمة سیده.أي أن صالة الجمعة غیر واجبة على العبد ألنھالحریة:●
من الصالة،أي أن یكون غیر مصاب بمرض وألم شدید یمنعھصحة البدن:●

واستدل العلماء على صحة ذلك بالحدیث الشریف الذي رواه طارق بن شھاب أن



النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: "الجمعُة حقٌّ واجٌب على كلِّ مسلٍم في جماعٍة إال
، ومریٌض"، أخرجھ أبو داود واللفظ لھ، والطبراني أربعًة: مملوٌك، وامرأةٌ ، وصبيٌّ

في المعجم األوسط، والبیھقي في السنن الكبرى
شرح بلوغ المرام البن عثیمین

صلىالنبيمنطارقیسمعلم:داودأبوقال،2/368،شھاببنطارق،عثیمینابن
هللا علیھ وسلم [قلت]: [ورد من روایة طارق عن أبي موسى ] فیكون متصال

التخریج :
أو العمى، لكّن األعمىالھرم والكبر الشدید بالعمرالسالمة من العاھات المقِعدة:●

إذا وجد قائد یقوده تبرع أو بأجرة معتدلة وجبت علیھ برأي الجمھور، وباإلضافة
إلى الشروط السابقة یضاف العقل والبلوغ واإلسالم، كما ھي شریطة لباقي العبادات

أیًضا. 
شروط الصحة

شروِط صحِة صالة الجمعِة تتلخص في أربع أمور، وھي ما یلي:
اسم الخطبة المشتملةیجب أن تتقدم الخطبتین على الصالة، ویطلق علیھاالخطبة:●

ألنھا تشتمل على الحمد والذكر والتذكیر.
الخالف فیما یتحقق بھ،وخالف أھل العلم لیس في أصل ھذا الشرط، فیماالجماعة:●

وھذا في ثالث آراء للمذاھب اإلسالمیة مشھورة، وھي ما یلي:
ممن تجب علیھمللشافعیة والحنابلة: اشترطوا اجتماع أربعین رجلاألول:●

الجمعة إلقامتھا.
اإلمام ممن تجبللمالكیة: اشترطوا اجتماع اثنا عشر رجالً غیرالثاني:●

علیھم الجمعة إلقامتھا.
للحنفیة: تنعقد صالة الجمعة بإمام وثالثة رجال.الثالث:●

الذین یتبعون مواطنأي أن صالة الجمعة ال تصح عند أھل البادیةاالستیطان:●
الرعي والقطر، وال یستقرون في مكان معین، أو من المسافرین في حالة السفر إال

في حال، صلوا الجمعة مع أھل البلد.
حاجة أو ضرورة، وھذایجب أال تتعدد الجمعة في المكان الواحد لغیرالتوقیت:●

ذھب إلیھ مذھب الجمھور، وھذا ألن الجمعة شرعت الجتماع الناس علیھا وھذا
حسب اإلمكان، فلو كل  طائفة صلت في مسجدھا على الرغم من إمكانیة اجتماعھم

في مسجد واحد لم یحصل المقصود منھا، والحنفیة اشترطوا أن المكان الذي تقام فیھ
الصالة یكون المأذون فیھ إذناً عاماً، والمكان  مفتوحاً للجمیع، وهللا أعلم. 

شروط صحة صالة الجمعة ابن باز
حدد معظم علماء الدین اإلسالمي ومن بینھم الشیخ الجلیل ابن باز -رحمھ هللا- شروط

لصحة صالة الجمعِة، وفیما یلي نبینھا:



عبارة عن خطبتین متتالیتین بینھما فاصل ال یكاد أن یرى، ویطلق علیھاالخطبة:●
اسم الخطبة المشتملة،وھذا ألنھا تشتمل على الذكر والتذكیر والحمد.

على ھذا الشرط، وكانوقد اختلف علماء المذاھب اإلسالمیة األربعةالجماعة:●
ھناك ثالثة آراء حولھا، وھي ما یلي:

الصالة أربعین رجالًللشافعیة والحنابلة: حددوا نصاب الرجال إلقامةاألول:●
ممن تجب علیھم الجمعة إلقامتھا.

رجالً غیر اإلمامللمالكیة: نصاب الرجال إلقامة الصالة اثنا عشرالثاني:●
ممن تجب علیھم الجمعة.

للحنفیة: تنعقد صالة الجمعة بإمام وثالثة رجال.الثالث:●
البادیة ال تصح ألنھمأي الموطن الذي ستقام بھ الصالة، فعند أھلاالستیطان:●

یتبعون حیاة الرعي ویتنقلون باستمرار وال یستقرون في مكان بعینھ، أو من
المسافرین في حالة السفر إال في حال، صلوا الجمعة مع أھل البلد.

وقتھا من زوال الشمس إلىفیجب أن تؤد الصالة في وقتھا المحدد، ویبدأالتوقیت:●
وقت صالة الظھر، وال یجوز أن تصلى قبل ھذا الوقت أو بعد فواتھا، فإن فات

وقتھا تصلى صالة الظھر وال تصلى الجمعة وهللا أعلم.
شروط خطبة الجمعة عدد المصلین

إلقامة صالة الجمعة عدًدا من الّشروط التي تجب على المسلمین، حیّث أن من شروطھا
الجماعة، ولم یثبت وجود أي دلیل شرعي من القرآن الكریم أو من السنة النبویة الشریفة

عن اشتراط عدد معّین من المسلمین لصحتھا، لكّن أھل العلم اختلفوا في ھذه النقطة،
وتباینت آرائھم، وفیما یلي نبینھا:

دعاة المذاھبة الحنابلةوھذا رأي كل مناجتماع أربعین رجالً إلقامة الصالة:●
والحنفیة، واستدلوا على صحة ذلك من الحدیث النبوي الذي رواه كعب بن مالك

ِبیِت، في نقیٍع ُیقاُل لھ نقیُع ع بنا أسعُد بُن ُزرارَة في َھْزِم النَّ ُل َمن جمَّ حین قال: "أوَّ
الَخَضَماِت. قُلُت كْم أنتم یومئٍذ؟ قال: أربعوَن رجًال".

إرواء الغلیل
حسن،600،مالكبنكعب،األلباني
ما ذھب إلیھ دعاة المذھبوھذااشتراط اثنا عشر رجالً غیر اإلمام إلقامة الصالة:●

المالكي، كما یتضمن الشرط أال یكونوا مسافرین.
یستمع لھ، وھو قولفیكون أحدھما إمام واآلخروجود رجلین إلقامة الصالة:●

لبعض أھِل العلِم من بینھم الشوكاني.
اإلمام أبو حنیفة وھو القولوھذا القول جاء عناجتماع ثالثة رجال إلقامة الصالة:●

األصح عنھ، وقول أبو یوسف أیًضا حتى لو كان الرجال مسافرین، ومن اختیار
اإلمام ابن تیمیة، أن یكون عددھم ثالث اإلمام ورجلین یستمعان إلیھ.


