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ــالم على  الة والس العالمين، والص الحمد هللا رب

القائــل:  والمرســلين،  األنبيــاء  ســيد  محمــد 

ينِ»، وعلى آله  ْهُه فِي الد َمْن ُيرِدِ اهللاُ بِــِه َخْيًرا ُيَفق»

ين،  وأصحابه، ومن تبعهم بإحســان إلــى يوم الد

وبعد:

ين من أشرف األعمال وأنفعها،  ه في الد التفق فإن

َفبِــهِ ُيعَبــد اهللا وُتعرف األحكام وتســتقيم الحياة، 

وحرصًــا على تبصيــر الناس بأحــكام العبادات، 

أصدرت الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف 

á`eó`≤`ª`dG



ــطة في  سلســلة من الكتيبات الُمختَصَرة والُمَبس

رة وفق  يــام، ُمحر الة والص هــارة والصأحكام الط

منهــج التيســير واالعتدال، ليكون المســلم فرًدا 

صالًحا في ذاته وأسرته، ومثمًرا في مجتمعه.

نســأل اهللا 8 أن يوفقنا لطاعتــه، وأن يتقبل منا 

عاء،  ه ســميع قريب مجيب الدصالح األعمال، إن

وصلى اهللا وســلم علــى نبينا محمــد، وعلى آله 

وصحبه أجمعين.

±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG
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á©ªédG  ∞jô©J •

ق،  تفرَّ ما  ضـمُّ  وهو  الجمع؛  مـن  لغًة:  الجمعـة 

الة  للصَّ فيه  المسـلمين  الجتماع  الجمعة  يوم  ومنـه 

المسجد. في 

á©ªédG  IÓ°U  ΩÉμMCG  øe

الجمعة صالة  أحكام  5من 



:á©ªédG  Ωƒj  πFÉ°†a •

ُخلق  فيه  األسـبوع،  أيام  خير  هو  الجمعة  يـوم 

وفيه  منها،  ُأخـرج  وفيه  الجنـة،  ُأدخـل  وفيـه  آدم، 

السـاعة،  تقوم  وفيه  عليـه،  اهللا  تـاب  وفيـه  مـات، 

هريرة 3  أبي  فعن  الدعاء،  اسـتجابة  سـاعة  وفيه 

َعَلْيِه  َطَلَعْت  َيـْوٍم  «َخْيُر  اهللا !:  رسـول  قال  قـال: 

ُأْهبَط  وفيِه  آدُم،  ُخِلـَق  فيِه  الُجُمَعـِة:  َيْوُم  ُس  ـمْ الشَّ

َتُقوُم  وفيِه  ماَت،  وفيِه  َعَلْيِه،  تيَب  وفيِه  ِة،  الجنَّ مـَن 

الُجُمَعِة  َيْوَم  ُمصيَخٌة  وِهَي  إالَّ  ٍة  دابَّ ِمْن  وما  اَعُة،  السَّ

من  َشـَفًقا  ـْمُس  الشَّ َتْطُلَع  حتَّى  ُتْصبُِح  حيـَن  ِمـْن 

ُيصاِدُفها  ال  َساَعٌة  وفيِه  واإلنس،  الِجنَّ  إالَّ  ـاَعِة  السَّ

أْعطاُه  إالَّ  شـيًئا  اَهللا  َيسـأُل  ُيصلِّي  َوهو  ُمسـِلٌم  َعْبٌد 

مالك). (موطأ  إيَّاه» 
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ـ ١ الكهف.  سورة  قراءة 

ـ ٢ علـى   ــالم  والسَّ ــالة  الصَّ مـن  اإلكثــار 

أوس  بـن  أوس  لحديـث  رسـول اهللا !؛ 

ِمـْن  «إنَّ  قـال:  النبـيَّ !  أن   : 3 الثقفـي 

فأكثُِروا  الُجمعـة،...  يـوَم  أّياِمكم  أفضـِل 

داود). أبي  (سنن  فيه...»  الة  الصَّ من  عليَّ 

ـ ٣ كثرة الدعاء رجاء موافقة ساعة االستجابة. 

:á©ªédG  IÓ°U  ºμM •

علـى  اهللا  فرضهـا  َعْيـن  فـرض  الجمعـة  صـالة 

األعـذار،  مـن  الخالـي  المقيـم  َكـر  الذَّ المكلَّـف 

الجمعة صالة  أحكام  7من 



    $   #   "   ! ﴿ وتعالـى:  تبـارك  اهللا  لقـول 

  .  -  ,  +  *   )  (  '  &  %
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ُكلِّ  علـى  واِجـٌب  الُجُمَعـِة  «َرَواُح  وقولـه !: 

والبيهقي). النسائي  (سنن  ُمْحَتِلٍم» 

:É¡àbh •

كالظهر،  الشمس  زوال  هو  الجمعة  وقت  أول 

أنس  لحديث  ؛  تصحَّ لم  الزوال  قبل  ُصلِّيت  فـإن 

الجمعة  يصلِّي  كان  النبـيَّ !  أنَّ  مالك 3 :  ابـن 

البخاري). (صحيح  الشمس.  تزول  حين 

فاتته  ومـن  ظهًرا،  يـت  ُصلِّ الوقت  خـرج  فـإن 

ظهًرا. صلَّى  الجمعة 

ها  فليتمَّ اإلمام  مع  الجمعة  من  ركعة  أدرك  ومـن 
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عن  ورد  لما  أخرى،  ركعة  إليها  يضيف  بأن  جمعـة 

َرْكَعًة  أْدَرَك  «َمْن  رسول !:  قال  قال:  عمر ^،  ابن 

ُأخرى  إَلْيها  َفْلُيِضـْف  َوَغْيِرها؛  الُجُمَعـِة  َصـالِة  من 

والدارقطني  ماجه  وابن  النَّسـائي  (رواه  َصالُتُه»  ْت  َتمَّ َوَقـْد 

ها  يتمُّ فإنه  ركعـة  من  أقلَّ  أدرك  من  أمـا  له)،  واللفـظ 

أربًعا. يها  يصلِّ بأن  ُظهًرا 

:á©ªédG  ÜƒLh  •hô°T •

ـ ١ لقول   المـرأة؛  على  تجـب  فـال  كـورة:  الذُّ

مسلم،  كلِّ  على  الجمعة  «تجب  النبيِّ !: 

للبيهقي). الكبرى،  (السنن  امرأة...»  إال 

ْت  صحَّ الجمعة  المـرأة  َصلَّـت  إذا  ولكـن 

منها.

الجمعة صالة  أحكام  9من 



ـ ٢ لقولـه !:   الجمعـة:  إقامـة  ببلـد  اإلقامـة 

الكبير  (المعجـم  ُجُمَعٌة»  ُمسـاِفٍر  على  «َلْيـَس 

للطبراني). واألوسط، 

ـ ٣ للجمعة   المسـقطة  األعـذار  مـن  ـالمة  السَّ

كالمرض.

:á©ªédG  áë°U  •hô°T •

ـ ١ التأبيد.   بقصـد  اإلقامـة  وهـو  االسـتيطان: 

يكون  وأن  ببلـد،  يكون  أن  شـرطان:  ولـه 

القرية. بهم  تعُمر  بجماعة 

ـ ٢ نين   المتوطِّ مـن  رجًال  عشـر  اثني  حضـور 

حتى  اإلمـام  مع  يبقـوا  وأن  اإلمـام،  غيـر 

الة. الصَّ انتهاء 
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ـ ٣ من   إال  الخطيب  هو  وكونه  المقيم:  اإلمـام 

فيسـتخلف  وضوء  ونقض  كرعـاف  ُعـذر 

عليـه  تجـب  ـن  ممَّ يكـون  وأن  غيـره... 

ًنا. متوطِّ يكون  أن  يشترط  وال  الجمعة، 

ـ ٤ البيوت   في  تصـحُّ  فال  الجامع:  المسـجد 

إال  طرقـه،  وال  المسـجد  رحبـة  فـي  وال 

الصفـوف  واتصلـت  المسـجد  ضـاق  إذا 

يكون  أن  المسـجد  في  ويشـترط  فتصّح، 

إن  إال  متحًدا،  البلد  أهل  عادة  على  مبنيًّـا 

المسـجد  كضيق  د  للتعـدُّ ضـرورة  دعـت 

أو  توسـعته  فـي  فادحـة  ومشـقة  األول 

بالبلد  متصًال  وكونه  إليه،  الجميع  حضور 

قريًبا. أو 

الجمعة صالة  أحكام  11من 



ـ ٥ باطلة..   الخطبـة  بغيـر  ـالة  فالصَّ الخطبـة: 

غـة  باللُّ تكـون  أن  الخطبـة:  فـي  ويشـترط 

العربية.

عن  روي  لما  قيـام،  من  تكون  أن  ويجـب 

يخطب  كان  النَّبـيَّ !  «أنَّ   : ̂ عمـر  ابـن 

مسلم). (صحيح  قائم...»  وهو  الخطبتين 

فمن  شرط؛  غير  واجب  القيام  أنَّ  واألظهر 

مع  والصالة  الخطبة  ت  صحَّ جالًسا  خطب 

اإلساءة.

أن  يصحُّ  ما  على  تشـتمل  أن  يشـترط  كما 

سجعتين. ولو  خطبة  العرب  يه  تسمِّ

على  متا  تقدَّ فـإن  الزوال،  بعـد  تكونـا  وأن 

وأن  جهـًرا،  تكونا  وأن  تجـز،  لـم  وال  الـزَّ
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فلو  اليسير،  الَفْصل  ويغتفر  الة  بالصَّ تتصال 

بطلت  ُعرًفا  طويـل  بفاصـل  بينهما  فصـل 

استئنافها. ووجب  الخطبة 

يلي: ما  الخطبة  في  • ويسن 

الرجل  صـالة  طـول  «إنَّ  لقولـه !:  ـ  تقصيرهـا: 

الة  الصَّ فأطيلـوا  فقهه،  من  مئنَّـة  خطبته  وقصـر 

مسلم). (صحيح  الخطبة...»  وأْقِصروا 

األولى. من  أقصر  الثانية  الخطبة  وتكون 

قال:  عمر ^  ابن  فعن  الخطبتين:  بين  ـ  الجلوس 

بينهما»  يقعـد  خطبتين  يخطـب  النبـيُّ !  «كان 

البخاري). (صحيح 

أبي  بن  عطاء  عن  ُروي  لما  العصا:  على  ؤ  التوكُّ ـ 

الجمعة صالة  أحكام  13من 



خطب  إذا  يقـوم  النبيُّ !  أكان  ُسـئل:  أنَّه  ربـاح: 

اعتماًدا»  عليه  يعتمد  كان  «نعم،  قال:  عصا؟  على 

الرزاق). عبد  (مصنف 

:á©ªédG IÓ°U øY ∞t∏îà∏d áë«Ñ oªdG QGòYC’G •

ـ ١ الوصول   على  معه  يقدر  ال  الذي  المـرض 

بمشـقة  عليه  يقدر  أو  الصالة،  مـكان  إلـى 

معتادة. غير 

ـ ٢ إلى   يوصله  قائـًدا  يجد  ال  الـذي  األعمـى 

بنفسه. الوصول  عليه  ويشقُّ  المسجد، 

ـ ٣ ضياع.  أو  لصٍّ  من  قيمة  له  مال  على  الخوف 

ـ ٤ المطر الذي يحمل النَّاس على تغطية الرؤوس. 

ـ ٥ الطـب   بشـؤون  يقـوم  الـذي  الممـرِّض 
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له  ممرض  ال  بعيـد  أو  لقريب  والمرضـى 

المصلِّي. غير 

ـ ٦ والمحتضر.  الميت  بشؤون  القيام 

ـ ٧ أو   ثوم  أو  مرض  بسـبب  كريهة  رائحة  كلُّ 

إزالتها. يمكن  وال  ذلك  ونحو  بصل 

:á©ªédG  øæ°S •

ـ ١ عليه   تجـب  لم  ولـو  مصـلٍّ  لـكلِّ  الغسـل 

الجمعة  يوم  أ  توضَّ «من  لقوله !:  الجمعة؛ 

أفضل»  فالغسل  اغتسل  ومن  ونِْعَمْت،  َفبِها 

الغسل  يكون  أن  والمستحبُّ  النسائي).  (سنن 

طويل. َفْصل  دون  الجمعة  قبل 

ـ ٢ رواه   لما  الخطبتين:  حال  الخطيب  استقبال 

الجمعة صالة  أحكام  15من 



قال:  جده  عـن  أبيه،  عن  ثابت،  بـن  عدي 

اسـتقبله  المنبر  على  قام  إذا  النبيُّ !  «كان 

ماجه). ابن  (سنن  بوجوههم»  أصحابه 

ـ ٣ اْغَتَسَل   «َمِن  لقوله !:  والتطيُّب:  ل  التجمُّ

ِمْن  َوَلبَِس  ُغْسـَلُه  فَأْحَسـَن  الُجُمَعِة،  َيـْوَم 

أْو  َبْيتِـِه،  طيِب  ِمـْن  َوَمـسَّ  ثَيابـِه،  صالِـح 

الُجُمَعـِة  َوَبْيـَن  َبْيَنـُه  مـا  َلـُه  ُغِفـَر  ُدْهنِـِه؛ 

التـي  ِمـَن  اٍم  أيـَّ ثالَثـِة  َوِزيـاَدُة  اُألْخـرى، 

حبان). ابن  (صحيح  َبْعَدها» 

ـ ٤ اسـتحبَّ   الـزوال:  وقت  مـن  لهـا  التبكيـر 

الجمعـة،  صـالة  إلـى  التبكيـر  العلمـاء 
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ُغْسَل  الُجُمَعِة  َيْوَم  اْغَتَسـَل  «َمِن  لقوله !: 

َفَكأنَّما  األوَلى  اَعِة  السَّ في  راَح  ُثمَّ  الَجَناَبِة، 

انيِة  الثَّ ـاَعِة  السَّ في  َراَح  َوَمـْن  َبدَنـًة،  َقـرَّب 

ـاَعِة  السَّ في  راَح  َوَمْن  َبَقَرًة،  َب  َقـرَّ َفكأنَّمـا 

عليه). (متفق  َكْبًشا...»  َب  َقرَّ َفكأنَّما  الِثِة  الثَّ

ـ ٥ عليه:   يشقُّ  ال  لمن  األقدام  على  لها  المشـي 

َر َواْبَتَكَر،  لقوله !: «َمْن َغَسَل واْغَتَسَل، َوَبكَّ

َخْطوٍة  بـُكلِّ  كاَن  َفَأْنَصَت؛  اإلمـاِم  ِمَن  َوَدنـا 

اهللاِ  على  َوَذلَِك  َوقياُمَها،  َسَنٍة  صَياُم  َيْخطوها 

الصنعاني). الرزاق  عبد  (مصنف  َيسيٌر» 

:á©ªédG  äÉ«¡æe •

ـ ١ على   يشـقَّ  حتى  الصالة  أو  الخطبة  إطالـة 

المأمومين.

الجمعة صالة  أحكام  17من 



ـ ٢ ُبسر 3   بن   اهللا  عبد  لحديث  قاب:  الرِّ ي  تخطِّ

يوم  النـاس  رقـاب  ى  يتخطَّ رجـل  جـاء  قال: 

النبيُّ !:  فقال  يخطـب،  والنبيُّ !  الجمعة، 

«اجلْس فقد آذيَت» (سنن أبي داود).

يجلس  أن  قبل  رآها  فرجة  وجـدت  إذا  إال 

المنبر. على  الخطيب 

ـ ٣ للخطبة:   سامع  لغير  ولو  الخطبة  أثناء  الكالم 

«إذا  قال:  النبيَّ !  أنَّ  هريـرة 3 :  أبي  فعن 

واإلمام  الجمعة  يوم  أْنِصْت،  لصاحبك:  قلَت 

الجماعة). (أخرجه  لغوَت»  فقد  يخطب، 

ـ ٤ الم: فقد أخرج مالك   تشميت العاطس وردُّ السَّ

في «الموطأ»  عن سعيد بن المسيب: «أنه كان 

ينهى عن تشميت العاطس في الخطبة».
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ـ ٥ أحد،   على  جالـس  أو  داخـل  من  ـالم  السَّ

الٍغ  ونهُي  باإلشارة،  ولو  السـالم  ردُّ  وكذا 

الكالم. عن  للكفِّ  باإلشارة  ولو 

ـ ٦ وقتها،   عليه  دخل  لمن  الجمعة  يوم  السفر 

الـزوال  وقبـل  عليـه،  تجـب  ـن  ممَّ وهـو 

ال  لمن  والكراهة  التحريـم  وحلُّ  مكـروه، 

سفره. في  الصالة  يدرك 

ـ ٧ العقود   وكلُّ  واإلجارة  والشـراء  البيع  يحرم 

جلوس  عند  ن  المـؤذِّ ن  أذَّ إذا  الجمعـة  يـوم 

لقول  الصالة؛  تمام  إلـى  المنبر  على  اإلمـام 

  &   %     $   #   "   ! ﴿ اهللا 8: 

  0/   .   -   ,   +   *       )   (   '
.[٩ [الجمعة:   ﴾6        5   4   3   2   1

*  *  *

الجمعة صالة  أحكام  19من 



:º`«`≤`dG •
ـ اإلخالص واألمانة.

ق. ـ التفو

ـ الموضوعية.

ـ العمل بروح الفريق.

ـ الوسطية.

ـ التطوير المستمر.

:á«é«JGôà°S’G ±Gó`gC’G •
ـ  اإلســهام في تنمية الوعــي الديني والثقافة اإلســالمية، 

وغرس قيم االعتدال والتسامح في المجتمع.

ـ  إبراز الصورة الحضارية للمساجد، وتفعيل دورها، وتطوير 
العاملين بها.

ـ   تطوير مرجعية اإلفتاء الرسمي في الدولة، وتعزيز مكانته.

ـ  تعزيز الوعــي بمفهوم الوقف لتحقيق مقاصده الشــرعية، 
وتنمية وتنويع موارده.

±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG
20



ـ  االرتقاء بخدمات الحج والعمرة.

ـ  تأهيل الموارد البشرية، واالستثمار األمثل للموارد، 
لتطوير خدمات الهيئة، واالرتقاء بها نحو التميز.

:á«YÉªàL’G á`dAÉ°ùª`dG á°SÉ«°S •
الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف ملتزمة بنشر الثقافة 
الدينية في إطار االعتدال والوســطية بمفاهيم عالمية عصرية 
تتواكب مع متطلبات العصر ومتغيراته، والمساهمة في التنمية 
االقتصادية المســتدامة المتمثلة في مصارف الوقف المتنوعة 
التي تخدم وتلبي متطلبات فئات المجتمع، بما يحقق العدالة 
االجتماعية بين أفراده، وإقامة عالقات تكافلية اجتماعية بين 
الموظفين وعائالتهم، والتحسين من مســتواهم المجتمعي، 
وتوفير بيئة عمل نموذجية تخلو من أي ممارســات تدعو إلى 
التمييز بكافة أشكاله، وأن ال تقوم بتوظيف أو دعم ألي عمالة 

ن القانونية أو العمالة القسرية. تحت الس

وعليه بادرت الهيئة العامة للشــؤون اإلســالمية واألوقاف 
بإدخال وتطبيق متطلبــات نظام المســاءلة االجتماعية في 
جميع مجاالت أنشطتها، مع تشجيع متعامليها من أصحاب 
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الحمالت والموردين بااللتزام بالمعايير األخالقية حســب 
المواصفة SA 8000، مع العمل على التحســين المستمر في 
أنظمتها وممارساتها بشكل دوري بما يتالءم مع التشريعات 
المحليــة واالتحادية وأفضــل الممارســات العالمية، مع 
االلتــزام بتطبيق ونشــر وتعميم هذه السياســة على جميع 

المستويات في الهيئة.

:IOƒ``é``dG IQGOEG ΩÉ``¶``f á`°SÉ`«°S  •
تهــدف هــذه السياســة إلــى نشــر الثقافــة 
اإلســالمية، وإحياء ُســنة الوقــف وتنميتها، 
وإبــداء الــرأي الفقهي فــي االستفســارات 
الشــرعية بيــن فئــات المجتمع من خــالل بنــاء منظومة 
وتأطيرهــا  والتشــريعات،  السياســات  مــن  متميــزة 
بخدمــات ومبــادرات ذات جــودة عاليــة ُترضــي كافــة 
العمــالء بمــا يتوافق مــع متطلبــات نظــام إدارة الجودة 
ايزو ISO :9001، وإعداد أهداف ومؤشرات أداء، ومراجعتها 
ومتابعتها بشــكل دوري ضمن ســعيها المســتمر لتطوير 
القــدرات المؤسســية والعاملين فيها، وصــوًال إلى تقديم 

أفضل الخدمات، ومواكبة أفضل الممارسات.
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 á```Ä````«````Ñ``dG IQGOEG á``°SÉ``«°S   •
:á«æ¡ªdG áeÓ°ùdGh áë°üdGh

تهدف هذه السياسة إلى تعزيز الوعي الديني بين الموظفين 
ورواد المســاجد والمتعامليــن والمورديــن وجميع فئات 
المجتمع، لتحسين األداء البيئي وإجراءات الصحة والسالمة 
المهنية في جميع العمليات واألنشــطة داخــل الهيئة، مع 
توفير التدريب الــالزم لهم، والتعاون مــع جميع الجهات 
لترشيد اســتخدام الطاقة، وإعادة التدوير وخفض معدالت 
الحــوادث، ومنــع المخاطر، بمــا يتوافق مــع اإلجراءات 
والتشريعات والقوانين ومنهج إتقان العمل، تحقيًقا لألمانة 
واالســتدامة في تنفيذ األعمال، وااللتزام بتطبيق نظام إدارة 
البيئة والصحة والســالمة المهنية بمــا يتوافق مع متطلبات 
المواصفات العالمية لنظام إدارة البيئــة ISO 14001، ونظام 
إدارة الصحــة والســالمة المهنيــة OHSAS 18001، وإعداد 
األهداف ومؤشــرات األداء ومراجعتها ومتابعتها دوريا، مع 
م بالعمليات، ونشر  التركيز على التحسين المستمر والتحك
د من إدراكهم لها. هذه السياسة بين جميع الموظفين، والتأك

*  *  *
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