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 بسم اهللا الرّحمن الرّحيم

 )مقدمه(

 بـا   : اما بعد  . صلي اهللا عليه و سلم      نهايت بر افضل مخلوقات حضرت محمد مصطفي      بيپايان بر خالق كونين و درود         بيحمد و سپاس    
شتاقان ديـن    بـه دوسـتداران و مـ        آغاز نمودم تا خدمتي   الهي   مهم   ه ي اين فريض نماز جمعه،   عنايت و توفيق پرودگار به تحقيق در مورد         

بهتـر بـا فـضائل و آداب و ديگـر امـورات جمعـه،         هستند كرده باشم تا با آشنايي  كه پيرو مذهب حنفي مبين اسالم مخصوصاً به كساني    
 مـسلمين خـصوصاً خـادمين ديـن مبـين      ههربان عاجزانه اسـتدعا دارم بـر همـ   از خداوند م. داده شوداهميت بيشتري به اين تكليف الهي    

 نمودند،   امر ياريكه مرا در اين و ديگر اساتيد كرام وكساني» الحاج عبدالرّحمن آخوند تنگلي«ارجمند گرامي و له استاد  جمازاسالم، 
 1381 ـ  زمستان  جمال الدين عالقي. آمين يا رب العالمين. مايدفرتوفيق عنايت 

 
 

 )نماز جمعه در قرآن كريم(
ـ ل ذَ عيب الْ اور ذَ  و  اهللاِ رِكْذ  يلَإا  وعاس فَ ةِعمج الْ مِو ي نْ م ةِالَلصل  يدوا نُ ذَإا  ونُ آم نَيذا الَّ هياَيا  «: خوانيم جمعه مي  هدر سور  ـ  خَمكُ ـ  لَّرٌي  نْإ مكُ

ذكر خدا و ترك   بيد بسوي بشتا،نماز در روز جمعه  شود براي داده مي  نداايد آنگاه كه     كه ايمان آورده    كساني  اي: ترجمه. »نَوملَع تَ متُنْكُ
 اهميت دادن به آن  وتوجه به نماز جمعه  در اين آيه براي . صالح و سعادت شما در اين است اگر دانا باشيد         كه كنيد خريد و فروش را    

اده و ايـن  منـان را مخاطـب قـرار د   ؤم فـوق خداونـد كـريم      ه ي در آي ـ  1: كنيماز آن اشاره مي     بكار رفته كه به برخي       فراواني   تاكيدهاي
 . نه ترك و سبك شمردن آن،ايمانش انجام دادن آن است  شود و مقتضاي بزرگ بهره مند مي    ه ي از اين فريض   است كه مؤمن     اي اشاره

 كنـد  توصـيه مي   » اهللاِ رِكْذ  يلَإا  فاسعو«ـ در جمعه    3 .ـ خداوند نماز جمعه را به ذكر اهللا تعبير فرموده است تا اهميت آن مورد توجه باشد                2
  در جـايي ننماينـد و ايـن روش معمـوالً    شركت كنند و سهل انگـاري  است كه در نماز جمعه  آن بشتابند و اين تاكيد ديگري كه بسوي 

 .ست ادر ميان باشد كه غفلت موجب از دست رفتن آن يـود كه موضوع مهمشاستعمال مي 
 ، خريد و فروش را ترك كنيد و بـه نمـاز بپردازيـد   »عيب الْاور ذَو« هدارد در جمل ـ با آنكه كسب و تجارت در اسالم ارزش خاصي 4

ـ لذَ« هــ جملـ  5 .بايد تـرك شـود     هر كار ديگري،كند كه نماز جمعه بر آن ترجيح دارد و به هنگام آن تاكيد مي  ـ  خَمكُ ـ  لَّرٌي  نْـتُم  كُنْ امكُ
صالح شماست و خداوند متعال كه به خير همه از و  ديگر به خير       هاي با تاكيد بيشتر اعالم ميكند پرداختن به نماز و ترك كار           »نَوملَعتَ

بنـابراين   .داند و شما هم اگر بدانيد و به خير خـود آشـنا باشـيد ايـن حقيقـت را خواهيـد يافـت       تر است و آن را خير مي   همه كس آگاه  
ا ذَ او« هــ آيـ  6 .جويدمي   دوريخويشت و از خير دارد واقعيت را در نيافته و جاهل اسديگر را به نماز جمعه مقدم مي         كه كارهاي   كسي

أراو ت ةًاجاَ ر لَ و هو ضُّفَنْا او لَا ايه كُرَ تَ ا ووقَ ك ائلْا قُ م م  نْا عخَ اهللاِد رٌي اللَّ نَ م وِه و  التِّ نَ م جةِار خَ  اهللاُ  و ازِ الرَّ رُيقاصـحاب،   از برخي :  ترجمه »نَي
را ديدند از پيرامون تو پراكنده شدند، و تو را ايستاده در حال خطبه رها كردنـد،   كه تجارت و يا سرگرمي        ها هنگامي   عهاز جم   در يكي   
در اين   .رسان است   باشد و خدا بهترين روزي       مي  و بازرگاني   سرگرمي   محمد آنچه در پيش خدا از فضل و ثواب است، بهتر از             بگو اي   

 .بيهوده مشغول هستند  كه نماز جمعه را رها كرده و به خريد و فروش و يا كارهاياست    انتقاد از كسانيآيه
كند كـه نمـاز    و تاكيد ميانتقاد قرار داده ترك كنندگان نماز جمعه را مورد »ةِارج التِّنَ م ووِه اللَّنَ مرٌي خَاهللاِ دنْا ع  م قلْ«ـ در جمله    7

قابل خدشه و اشـكال نيـست و خداونـد     آنچه در نزد خداوند بهتر باشد براي هميشه بهتر است و دانيمميجمعه نزد خداوند بهتر است و   
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ـ  خَ اهللاُو«ــ جملـه    8. نظـر دهـد   ر پيش آيد و تغيي  يا را امروز بهتر بداند و بعد خدشه        منزّه از آنست كه همچون بشر چيزي       ازِ الـرَّ رُيقنَي« 
رزق و . شود در اشـتباه اسـت  وارد مي  و درآمدش لطمه اي  با شركت در نماز جمعه به روزيفكر كند     از آن است كه اگر كسي        حاكي
ــ از اينكـه     9 .قين بيايد تـا از فـضل او بهـره منـد شـود             ازخير الر    خواهد بهتر است به سوي    يم    رزق كه  در اختيار خداست و كسي      روزي

اشت نشود كه در روز جمعه مـسلمانان بايـد تمـام روز كـسب و كـار                برد انـ چن ه،خداوند بترك اشتغال در وقت نماز جمعه امر فرمود        
   حـي ،ةالـصال   علـي   حي«گويد و ذن اذان ميؤد بلكه امر اين است كه چون منكن  وقت خود را به نماز سپريهخود را كنار گذاشته و هم    

 نماز جمعه برگرديد و به شغل و هفريض   ادايپس از دعوتش را اجابت نموده و به مسجد برويد وكند، را بر زبان جاري مي »الفالح  علي
ـ  اذْ و اهللاِلِضْ فَنْا موغُتَ اب وضِراالَ يا فورُشتَانْ فَةُالَ الصتيضا قُذَإف «:كار خود بپردازيد چنانچه خداوند متعال فرموده است     ـ ث كَوا اهللاَرُكُ ا رًي

 برويـد و  )رزق و روزي(زمين پراكنده شويد و به دنبـال فـضل خـدا     ر روي بجمعه خوانده شد    آنگاه كه نماز    :  ترجمه .»نَوحلفْ تُ مكُلَّعلَّ
 .را با دل و زبان، بسيار ياد كنيد تا اينكه رستگار شويد خداي 
 
 

 )حكم نماز جمعه(
فالح به پرواز  نور و   سويكَنَد و به    مي  اذان جانها را از اشتغاالت زميني         بانگ آسماني  ، جماعت است  گاهجمعه روز اجتماع و ميعاد    

خـود را   ، حـضور در بارگـاه محبـوب        ها غسل كرده و براي    آلودگيگذارند و از     در دست دارند مي     آنچه منان از هرگوشه  ؤم. Ĥورددر مي 
 ماعتج  به درياي  شوند و چون موجياز هر طرف سرازير مي  سازند و چون روديخود را خوشبو مي،  ديدار با فرشتگان    Ĥرايند و براي  مي

 ،پنجگانه بر هر فرد مسلمان واجد شرايط فرض عين است و به مجـرد شـنيدن اذان جمعـه                   همانند نمازهاي  ،نماز جمعه  .پيوندندجمعه مي 
نماز جمعه بـا آيـات   ؛ چون شودن و خوابيدن و ديگر امور حرام مي غذا خورد، مسجد جامع واجب شده و خريد و فروش       سويرفتن به   

از بزرگترين شعائر اسالم است و منكـر آن نعـوذ بـاهللا           و اجماع امت ثابت شده و يكي        صلي اهللا عليه و سلم     هللاقرآن و احاديث رسول ا    
 .باشدكافر و بدون عذر تارك آن فاسق مي

 
 

 )ثبوت نماز جمعه با قرآن(
ـ  فَةِعمج الْمِو ينْ مةِالَلصل  يدوا نُذَإ« : است فرموده صراحتا9ً جمعه آيه هخداوند در سور   اسعـ إا و ـ ذ يلَ ـ ب الْاور ذَ و اهللاِرِكْ يايـن  در . » ع

 نمـاز جمعـه    ،و مقصود از ذكر   نموده   مرتبتردن به ذكر اهللا      ك  با سعي  ، نماز ي خداوند امر را در وقت ندا      . امر است  »فاسعوا«  كلمه آيه،
در ضمن خداوند فرض بودن نمـاز جمعـه را بـا    . رساند را مي فرض بودن نماز جمعه، به هر تقدير.است اما برداشت خطبه نيز جايز است      

 .شود مگر در موارد وجوب امركه مباح است حرام نمي چيزهاييزيرا  ، تاكيد كرده)معامله (تحريم مباح
 
 

 )ماز جمعه با احاديثنثبوت (
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ـ   ي فةَعمجالْ مكُيلَ عضرَفَ  يالَع تَ اهللاَنَّا اوملَاع و«: نده ا فرمود    در حديثي  صلي اهللا عليه و سلم     پيامبر يومـ   ي ـ ذَه ا فـ   ي ـ   يرِهشَ ـ ذَه ا في  
قَمامي  ا فَ ذَهكَرَ تَنْما تَههبِاًنَاو ها وا سبِافاًفَخْت قِّحهلَا و ها مامع اَلٌاد وج فَرٌائ ال جمشَ اهللاُع لَمهو ال بارلَك ه فاَ  يرِمال فَاَ هـ ةَاكَال ز ـ اَال  ه لَ ال فَ
صولَ م ه نْ اَ الّا تُ يوفَ ب تَ نْم تَ اب اهللاُ اب  لَعشما مسلمانان نماز جمعه را در ايـن روز و در ايـن           كه خداوند براي    بدانيد براستي : ترجمه .»هي

عادل گماشته يا    اماميدر حالي كهترك كند   نگاري وسهل اسبب سبك شمردن هر كس اين نماز را به        .ماه و در اين مقام فرض كرد      
 آگاه باشـيد    ،Ĥورد بركت در رزق و عمر او بوجود نمي         را متحد نسازد و     او   خداوند پراكندگي  ،كند مي  ظالم بر او حكم فرماني       پادشاهي

س توبه كند خداونـد   مان شود و هر ك     خود پشي  ه ي كه توبه كند و از كرد       نه نماز و نه روزه و نه زكات او مقبول خواهد شد مگر وقتي             
تـرك    جمعـه را بطـور متـوالي     نماز  هر كس بدون عذر سه      ،   جمعه فرض است   نماز«: دنفرمايديگر مي    و در حديثي   .پذيردتوبه اش را مي   

 .گيرد خداوند بر دل ايشان مهر بزند در ته جهنم قرا ميس كهزند و هر آنكمهر مي  كند خداوند بر دل وي
 
 

 )جمعه با اجماع امتثبوت نماز (
 .اتفاق نظر دارند  اين زمان بدون انكاربودن نماز جمعه تا به  بر فرضصلي اهللا عليه و سلم مسلمانان بعد از وفات پيامبر

 
 

 )نماز جمعه  واقعه تاريخي(
صلي اهللا عليـه و   ب نبياز اصحا  اما بعضي .  واقع شد  صلي اهللا عليه و سلم      نماز جمعه بعد از هجرت پيامبر اكرم        برپايي صدور حكم 

اهـل    كردند بدليل اينكـه روزي  ميپا برمنورهبه مدينه  صلي اهللا عليه و سلم      نماز جمعه را قبل از قدوم آن حضرت        ، به طريق اجتهاد   سلم
ا نيز از ايام هفته شوند و نصرانيهوز شنبه را در معبدهايشان جمع ميها از ايام هفته ريگفتند يهود اي مدينه منوره دور هم جمع شدند و عده

ن روز دور هم بوده و خداوند را ذكـر      آرا انتخاب نكنيم كه در         كنند چرا ما مسلمانان روزي    نبه را در كليساهايشان اجتماع مي     روز يكش 
 و  كنـيم  ي و نماز بخوانيم و از نعمات خداوند شـكرگزار  نماييم و خداوند را ذكر      را اجتماع كنيم  از ايام هفته       روزينيز  پس ما    .!نكنيم

جمعـه نـام نهـاد و همـه        روز عروبـه را     رضـي اهللا عنـه     يؤ را از ايام هفته انتخاب كردند و حضرت كعب بن ل           »عروبه «سپس روز آدينه  
 و اولين نمـاز جمعـه را بـه امامـت     نمودهتجمع   رضي اهللا عنهكرام حضرت اسعد بن زراره     تصويب نمودند و در روز جمعه نزد صحابي       

ايـن اولـين نمـاز    . كردنـد   و شـادي ه و جـشن گرفتـ  هذبح نمود يك گوسفند  رضي اهللا عنهاسعدحضرت آنروز  در  د و   اقامه كردن  ايشان
 .  شدبرگزاربود كه در اسالم   اي جمعه
 
 

 )به قبا صلي اهللا عليه و سلم ورود پيامبر(
 آن ، پـس از مـيالد مـسيح   622 التامبر سـ  سـپ 10 مطـابق  ، ربيع االوليازدهم يا روز دوشنبه هشتم روز جمعه ، مورخينه ي بنابه گفت 

سال از مراحل    53 در آن وقت     .وارد شدند واقع است    از مدينه    )كيلومتر8( ميل   4 فاصله   در قبا كه    هبه قري  صلي اهللا عليه و سلم     حضرت
زيـارت    جرين بـا آرزوي مدينه و مهـا   مسلمين   ولي ،ساكنين قبا بيشتر يهود بودند    در آن سالها     .ند بود سپري كرده پر بركتش را       زندگي
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بلند رفته و بـه اطـراف نگـاه      تپه و جاي  روي   بعضي ،روز مترصد بودند  ي   هدر آنجا جمع گشته و هم       صلي اهللا عليه و سلم     آن حضرت 
 :فرمايد مي موالنا بلخي. متحرك به نظرشان رسيد  پيدا شد و چيزي  رفتند تا اينكه از دور سياهياندك جلوتر مي  كردند و برخيمي

 
 ه ايـــــان سايــــدر مي  يـــابـآفت            ه ايــپرماي  يـكامل د شخصيـدي
 كل خيالــنيست بود و هست بر ش            د هاللـــد از دور ماننــرسيـم

 ورــــتافت ن مي از سر و پايش همي            د زدورـــدا شــق پيـح يــآن ول
      

 در آن و مسلمين  نمايان گشتندبه همراه راهنما، و    رضي اهللا عنه   با ابوبكر صديق   لي اهللا عليه و سلم    ص نكشيد كه آن حضرت      طولي
 از طايفه عمرو بن عوف منزل »كلثوم بن هرم«به نام    در خانه شخصيصلي اهللا عليه و سلم حضرتآن. وقت شدند فوق العاده خوشلحظه
 بنـاي پـس از   . كه معـروف بـه مـسجد قبـا شـد     ندبناء كرد   آنجا مسجدييش، دست خو و بهند قبا اقامت نموده روز در قري   22 و   هنمود
كـه   »رائونا  وادي«  به نام  در دره اي»سالم بن عوف بني«بنام    روز جمعه به طرف مدينه حركت كردند و در بين راه در محلي   قبا، مسجد

در آنجـا   »مـسجد جمعـه  «بنـام    دند و هم اكنـون مـسجدي  نمو اقامت  رسيد و اولين نماز جمعه رافرا وقت نماز جمعه  متعلق به آنها بود،   
 » سالم بن عوف بني«اولين بار در    برايصلي اهللا عليه و سلم بود كه پيامبر اكرم  گويند اين نخستين نماز جمعه و خطبه اي. معروف است

  صلي اهللا عليه و سلم      هنگام ورود آن  حضرت     .كردند مسلمين به شهر مدينه حركت       اعت با جم  ،و پس از خواندن نماز جمعه      خواندند
خواندنـد و اظهـار   اشعار مي صلي اهللا عليه و سلم تحضربيرون شهر شتافتند و در تعريف آنوي  مرد و زن به استقبال    ،بزرگ و كوچك  

ا برپـا نمودنـد و بـه پيـروان      پس از اينكه وارد مدينه شدند در آنجا هميشه نماز جمعه ر             صلي اهللا عليه و سلم      پيامبر .نمودندي م خرسندي
 .ندكردد توصيه حضور در نماز جمعه را ميخو

 
 

 )فلسفه نماز جمعه(
كه مـردم را    نمازي بنابراين نماز جمعه نيز به معني     . است  و تجمع كردن در جايي       اجتماع و گردهمايي     جمعه از ريشه جمع به معني     

همانا شارع حكيم نماز جمعه را بر ما فرض  .از اقشار مختلف جامعه است  يافراد كثير  كه محل تجمع و گردهمايي    نمازي ،كندجمع مي 
 چنانچه در اين روز مبـارك هنگـام فـرا    نان الفت و وحدت كلمه ايجاد گردد    نموده تا در بين مسلما     تكليفگردانيده وما را بر اداء آن       

  چند مسجد اجتماع مينمايند و پند و نـصيحت و موعظـه  ه و در يك يا كنار گذاشتخود را عموماً   رسيدن وقت نماز جمعه كار و كاسبي      
 .ندشنوميكند از خطيب مي راهنمايي  و دنيوي  كه انسان را به اصالح امور ديني هايي

ايجاد صفوف فشرده مسلمين و تشكيل كنفـراس         و   بين افراد جامعه اسالمي      ايجاد وحدت و هماهنگي      در حقيقت نماز جمعه يعني    
لـذا   .اسـت اجتمـاعي      است چون اسالم ديني     ارزش خاصي   داراي  و معنوي   نماز جمعه از نظر اجتماعي     .هفته است در آخر هر       اسالمي

 رآنــ قرا به نام جمعه اختصاص داده و در   به همين علت روزي.را داراست  مسئله تجمع و اجتماع در اسالم بزرگترين اهميت و ارزش
ارزش است كه مسلمانان با توجه به حكمت          داراي  جمع و كنار يكديگر نشستن در صورتي      تين  ا .به همين نام آمده است       نيز سوره اي  

زنده و پويا خواهد بود   يك اجتماع زماني .بگيرند  آن تصميم مشتركي خبر سازند و براي   يكديگر را با   ، از مشكالت و دردها    ،اين نماز 
 . حكمفرما باشد تماعيو اج  كه بين افراد آن ارتباطات و روابط مختلف انساني
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دهد و مسلمانان را در برابر دسـتورات خداونـد    اجتماع را به هم پيوند مي،و باالخره نماز جمعه رابطه بريده شده ميان اقشار مختلف    
ين اسالم مقدس د  رسيدن به آرمانهاي  حد و يكپارچه ساخته و در برابر دشمنان و بدخواهان نيز چگونگي متّ،قانون الهي  متعال و اجراي

و صميميت اسـت كـه در           برادري ،ترين فايده نماز جمعه   ج  پر ار : توان گفت در نهايت مي   .Ĥموزدنان مي  آ هبو حفظ وحدت و انسجام را       
و    موجـب همـاهنگي    ،كند و با تماس و تاثير متقابل افراد از يكديگر و بيرون كشيدن آنان از انـزوا و انفـصال                   مسلمانان ايجاد مي     قلبهاي

 تـا از  ئيمآن مواظبـت نمـا     بـر اداي  كه الزم است همه ي مـا        اين بود فلسفه نماز جمعه       .شوددر جامعه مي     و توافق اخالقي     كريوحدت ف 
 آمين .بفرمايد  منان را به راه راست هدايت و راهنماييؤخداوند همه م. قرار گيريمجمله مقرّبان درگاه خداوند 

 
 

 ) جمعهز نماشرايط وجوب(
 ،ــ مقـيم بـودن     3 .باشد نماز جمعه فرض نمي    )غالم(  پس بر برده   ،ـ آزاد بودن  2 .باشد بر زنان نماز جمعه فرض نمي       پس ،ـ مرد بودن  1

ـ بالغ 6 .باشد پس بر ديوانه فرض نمي،ـ عاقل بودن 5 .باشد پس بر مريض فرض نمي     ،ـ صحيح و سالم بودن    4 .باشدپس بر مسافر فرض نمي    
   پس بر كسي، به راه رفتن باشد ـ  قادر  8 .باشد پس بر نابينا فرض نمي،قدرت بينايي داشتنـ 7 .باشد فرض نمي)نابالغ(  پس بر صبي،بودن
كه فاقد اين شرايط هستند نماز جمعه فرض نيست و اگر در نماز جمعه حاضر شوند و  آنهايي .باشد رفتن نيست فرض نمي  راهقادر به   كه  

 .ندارندبه خواندن نماز ظهر   حتياجيشود و انماز فرض محسوب مي به امام اقتداء نمايند از
 
 

 ) جمعهزنما شرايط اداء(
 پـس از خـروج وقـت جـائز          ،ـ وقت ظهر  3 .پرده باشد  س  ـ سلطان يا نائب او كه امر جمعه را به وي          2.ر باشد  شه  يا فناي  مقيم شهر ـ  1
اجـازه    يعنـي م،ـ اذن عا6 .دن حاضر باش، امام مرد به غير از3 حداقل   .ـ جماعت 5 . جمعه نمازاقامه  ـ خطبه در وقت جمعه قبل از        4 .نيست

 .همگاني
 
 

 ) خطبه سنّتهاي(
 : در خطبه سنّت است اعمال آتي 

ـ خطيب قبل از شروع كردن در خطبه، بر منبر 3 . عورت خويش باشدهـ خطيب پوشانند2.ـ خطيب از حدثْ و نجاست پاك باشد1
  ـ خطيـب خطبـه را بـا حمـد و سـتايش خـداي      6 .ـ خطيب ايستاده خطبه بخواند5 . خطيب، اذان دوم گفته شود  ـ در پيش روي   4 .بنشيند

ــ  9 . ـ خطيـب شـهادتين را در خطبـه بيـاورد     8 . آن است ثناء بگويدهمتعال به آنچه كه او شايست خداي ـ خطيب بر 7 .متعال آغاز نمايد
دم را در خطبه موعظه كنـد و ايـشان را پنـد و انـدرز      خطيب مرـ10 . در خطبه درود بفرستدصلي اهللا عليه و سلم    خطيب بر رسول اكرم   

فاصـله ايجـاد    ـ خطيب دو خطبه ايراد نمايد، و ميان دو خطبه با اندكي نشستن،        11 .از قرآن كريم را تالوت نمايد       اي     و حداقل آيه   دهد
ـ خطيـب  13 . از سر بگيرد   عليه و سلم   صلي اهللا  و درود بر رسول اكرم       متعال و ثناء بر وي        ـ خطيب خطبه دوم را با حمد خداي       12 .كند
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بلند وآشكار ايراد گردد تا اينكه  ـ خطبه با صداي 14 .ايشان آمرزش بخواهد    دوم در حق مؤمنين و مؤمنات دعا نموده و براي            هدر خطب 
هـاي    از سـوره  ه اي  سورهتصر گرداند، بدان حد كه به اندازـ خطيب خطبه را كوتاه و مخ      15 .قوم بر شنيدن سخنان خطيب قادر گردند      

 .طوال مفصل باشد 
 
 
 
 

 )ترجمه خطبه دوم جمعه و عيدين(
كنـيم و از  آورده و بـر او توكـل مي         او ايمـان    از او ياري خواسـته و از او طلـب بخـشش داريـم فقـط بـر                    ستاييم و يتنها خداوند را م   

 كنـد، او را گمـراه      هركسي را كه خداوند هدايت    . ريمĤوپسند آن، تنها بر خداوند پناه مي      نا شرارتهاي نفس خويش و از اعمال زشت و       
دهيم كـه معبـود بحقـي جـز         گواهي ميـ   .اي بر او نيست      و هر آن كس كه خداي تعالي او را گمراه كند، هدايت كننده             اي نيست   كننده

  بنده اهللا عليه و سلم  صلي   دهيم بر اينكه محمد مصطفي    وجود ندارد و همچنين شهادت مي     نيست،  خداي يكتا و يگانه كه او را شريكي         
 اي مؤمنان شـما  ،فرستندشتگان بر نبي مكرم اسالم درود ميخداوند و فر.  اوست، رحمت خداوند بر او و آل و اصحاب او باد      هفرستاد و

 .سالم بفرستيد نيز بر پيامبر خاتم، صلوات و
كـساني كـه نمـاز و     نازل بفرما، به تعـداد   و سلمصلي اهللا عليه  وآل محمدصلي اهللا عليه و سلم      رحمت خويش را بر محمد     !ابار اله 

را نازل بفرما بشمار كساني كه مينشينند آل او رحمت خويش بر نيز   وصلي اهللا عليه و سلم     Ĥورند و بر سرورمان محمد    روزه را بجاي مي   
 بنـدگان صـالح خـويش و نيـز بـر      بر فرشـتگان مقـرّب و   رسوالن و سالمتي خويش بر او و نيز بر تمامي انبياء و  رحمت و . خيزندو بر مي  

پروردگـارا،   .تمامي اهل طاعتت نازل بفرما، از جمله اهل آسمانها و زمين و ما را نيـــز همــراه آنـان قريـــن رحمـت خـويش بگـردان        
ردگـان  م مـسلمان را اعـم از زنـدگان و    همچنين گناهـان تمـامي مـردان و زنـان مـؤمن و        گناهنمان را وگناهان والدين واساتيدمان را و      

سـعه  رحمـت وا  د و هـستي  نيازهـا ه ي بركات و برآورنده ي نازل كنند دعاها و رافع درجات و ي   ه كه شما قبول كنند    احق. مغفرت بنما 
 . ترين مهربانهاشما را آرزو داريم اي مهربان

 رهبـر و سـلطان زمانـه را         !ابار اله  .اند مرحمت بنما    با حق قضاوت نموده    اند و    خلفاء راشدين و امراء پيشين را كه عادل بوده         !االهبار
خـدايا، يـاري   . فضالء و فقراء و مساكين و رعيت بگردان و او را براي نصرت احكام شرعي ياري ده          مهربان و رحيم بر علماء وامراء و      

وفيـق نـصيب   ومعرضـين و روي گردانـان از حـق را ت    . كنندگان دين اسالم را ياري ده و حامي و ناصرين دين اسالم را مساعدت بفرما              
دارد، خداوند ظلم باز مي منكر و كند واز فحشاء ورسيدگي بر نزديكان مي اي بندگان خدا، همانا خداوند امر بر عدالت واحسان و .بفرما

تـرين و مهمتـرين    بـزرگ اسـت و شايـسته    و دهد تا او را بياد آوريد و همانـا كـه ذكـر و يـاد خداونـد بـا بركـت                   اندرز مي  شما را پند و   
 .                                       ين چيزها استوكاملتر
 
 

 ) جمعهزنما و آداب جمعه(
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 چـون در  ؛شستن و پاكيزه نمـودن لباسـها   ـ   نماز جمعه    برپائي    قصد نمودن از روز پنجشنبه براي       داشتن و عزم و     آمادگي: ادب اول 
ــ   ن اگـر در منـزل داشـته باشـد    از قبيل عطر و ادكل ودن مواد معطّر ـ مهيا نم تقويت روح وجود دارد  براي  بزرگي خاصيت   نظافت لباس 

امـا بهتـر اسـت ايـن روزه،         . ـ نيت كـردن روزة جمعـه       شود  كه مانع رفتن صبح زود به جمعه مي          دنيوي  فارغ نمودن قلب از مشغوليتهاي    
در  ــ شـب زنـده داري     و آن هم  مكروه اسـت شود  همراه با يك روز قبل يا بعد جمعه باشد و االّ تخصيص نمودن روز جمعه الزم مي              

 ، امـا افـضل تـرين    صلي اهللا عليه و سلم   اكرم   شب جمعه همراه با خواندن نماز و اذكار خداوند و تسبيحات و استغفار و صلوات بر نبي                
خـتم شـب جمعـه يـا     شروع از اول روز پنجشنبه و ختم نمودن در شب جمعه يا شروع روز دوشنبه و                آنها ختم كردن قرآن كريم يعني       

با انجام دادن اين اعمال آداب استقبال و آمـاده بـودن را كامـل كـرده و از زمـره غـافلين خـارج        . شروع شب جمعه و ختم روز دوشنبه    
هستند كه روز پنجشنبه منتظر جمعه بوده و  اند كساني  كه نصيبشان را از جمعه گرفته كساني: نده اسلف صالحين فرمايش كرد. گردد مي
 .ت همه آداب نموده باشندرعاي

 پيغمبر اكـرم . است غسل نمودن بعد از طلوع صبح، اگر بخواهد در آن وقت به مسجد جامع برود و االّ قبل از رفتن اولي                   : ادب دوم 
مـسجد   هر كس در روز جمعه غسل كرده و  مواد خوشبو كننده و عطر استعمال نمايـد و بـه سـوي                      : فرموده است  صلي اهللا عليه و سلم    

خطبه بلند شود سكوت نمايد و خطبه را استماع كنـد از جمعـه    مع برود و هر اندازه بتواند نماز نفل  بخواند، و هنگامي كه امام براي            جا
 از بين لباسـها پوشيــدن لبـاس سفيـــد رنـگ             .جامه آراستن: ادب سوم  .گردد  گذشته تا جمعة بعد، گناهان آن كس عفو و بخشيده مي          

بـه  . مـسواك زدن   ــ    اس سفيد نزد خداوند پسنديده است ولي از پوشيدن لباسهاي سياه رنـگ پرهيـز بايـد كـرد                  بهتــر است چرا كه لب    
و نيـز در حـديث    . و پنج نماز بدون مسواك    يك نماز با مسواك بهتر است از هفتاد  صلي اهللا عليه و سلم     فرمايش حضرت رسول اكرم   

ه همانا آن پاك كننده دهان و خوشـنود گرداننـده پروردگـار اسـت ـ كوتـاه كـردن        مسواك را بر خود الزم دانيد ك: فرمايند ديگر مي
هايش را بگيرد از جمعه تا جمعه  هر كس در روز جمعه ناخن: نده ا روايت شده كه ايشان فرمود صلي اهللا عليه و سلم   اكرم  از نبي . ناخن

  عزو جـل   هر كس در روز آدينه ناخنش را كوتاه كند خداي         : نده ا  فرمود رضي اهللا عنه  ابن مسعود   . ماند  ديگر از همه بديها محفوظ مي     
 .كند جايگزين مي  بيرون آورده و شفا را در وي  درد را از وي 

و در خبر آمده . سبيل را بر لب برابر داريد و ريش را نتراشيد: نده ا فرمود صلي اهللا عليه و سلم  پيامبر. تراشيدن يا كوتاه كردن سبيل    
 زيـر بغـل و تراشـيدن مـوي           ــ كنـدن مـوي      تراشند پس شما بر خالف آنها انجام دهيـد          گذارند و ريش را مي       مي لب  كه يهوديها موي    

زيرا مقصود نظافت   . كوتاه كردن آن را عادت كرده باشد، همان كافيست          شرمگاه در هر چهل روز يك بار مستحب است و اگر كسي           
كه از بدن بـا عـرق و غيـره      بدي از بين بردن بوي  خانه يافت شود، چرا كه براي از قبيل عطر، ادكلن اگر در است ـ استعمال مواد معطر  

هـر كـس لباسـش پاكيـــزه باشـد      : انـد  رحمه اهللا فرمـوده  امام شافعي. رسد خوش به مشام حاضران مي باشد و بوي     بوجود آمده مؤثّر مي   
 .غمــش اندك است و هر كه خوشبو باشد عقلش زياد است

به مسجد جامع بايد خاشع و متواضع باشد با نيت آنكه در مسجد         در رفتن   . صبح روز جمعه به مسجد جامع آمدن      اول  : ادب چهارم 
. نماز جمعه فرا خوانده است، مترصد باشد اذان جمعه كه ايشان را به سوي   تا وقت نمازجمعه معتكف بوده و در پاسخ به نداي آسماني            

هركس در روز جمعه مانند غسل جنابـت، غـسل   :  فرمودند صلي اهللا عليه و سلمكه رسول اكرم روايت است   رضي اهللا عنه   از ابو هريره  
را صدقه كرده باشد وآنكه در ساعات دوم بـرود ماننـد آن    نمايد و سپس درساعات اول به مصالي جمعه برود مثل آن است كه شتري      

را صدقه كرده باشد و آنكه در سـاعات   آن است كه گوسفندي را صدقه كرده باشد و آنكه در ساعات سوم برود مثل         است كه گاوي    
شـنيدن   كند و چون امام بر منبر بنشيند فرشـتگان بـراي    را صدقه كرده باشد، ثواب كسب مي چهارم برود مثل آن است كه تخم مر غي         
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د كه در آن چه مقدار ثـواب اسـت در   سه چيز است كه اگر مردم بدانن:  فرموده است صلي اهللا عليه و سلم     پيامبر .شوند  خطبه حاضر مي  
 اداي نمـاز جمعـه    ـ صبح ساعات اوليه به مسجد جامع براي      3ـ صف اول نماز جماعت      2 ـ اذان 1كنند؛      طلب آن مبادرت و مسابقت مي     

  .فتن استبهترين و پرارزش ترين اين موارد، در اولين ساعات روز، به مسجد جامع ر: فرمايند امام احمد حنبل رحمه اهللا مي .آمدن
كردنـد و راههـاي    در قرن اول اسالم، مسلمانان براي اداي نماز جمعه از وقت سحر، چراغ به دست بـه سـوي مـصلّي حركـت مـي                  

 .رسيدند همچنان كـه در روز عيـد اينگونـه بـود     منتهي به مسجد جامع از ازدحام جمعيت پر بوده و با تحمل مشقات به مسجد جامع مي     
  كنند كه آنها در معبـد و كليـساها در روزهـاي    شرم نمي  اما چرا مسلمانان از يهود و نصاري        ! رك شده است  متأسفانه آن سنت بزرگ ت    

خريـد و فـروش و     عرصـة بازارهـا بـراي     شوند و يا طالبان دنيا چگونه سحرگاهان به رفتن سـوي       شنبه و يكشنبه ها صبح زود حاضر مي       
 به خود   مسلمانان نمازگزار كمي بنابراين اي!.  اينها سبقت نجويد و مبادرت نورزدپس چرا طالب آخرت بر  ! كنند  فائده آن مبادرت مي   

 .آييم و در امر آخرت پيشتاز باشيم
در وارد شدن به مسجد طوري بايد عمل نمود كه هيچ گونه اذيت و آزاري متوجه ديگران نـشود و همچنـين مواظـب                        : ادب پنجم 

 بر گـردن مـردم     تهديد شديدي بر اينگونه نمازگزاران آمده كه هر كس در روز جمعه پاي    بود تا از جلوي نمازگزاري عبور ننمود كه       
 رضـي اهللا عنـه   ابـن جـريح   .گذر كننـد   وي  را پلي قرار دهند بر روي جهنّم تا از روي  گذارده و موجب آزار آنان شود روز قيامت وي        

گـذارد تـا ايـن كـه      بر گردن مـردم مـي    را ديدند كه پاي  ه جمعه مرديخطب  در اثناي  صلي اهللا عليه و سلمروايت كرده كه پيامبر اكرم    
مانع از نمـاز   چه چيزي   : به ايشان كردند و گفتند       بعد از اينكه از نماز فارغ شدند روي           صلي اهللا عليه و سلم     جلوتر آمد و نشست، پيامبر    

تـو را  :  گفتنـد  صلي اهللا عليـه و سـلم  پيامبر!  نماز جمعه خواندميا رسول اهللا كه با شما،      آيا مرا نديدي    : گذاردن با ما شد؟ آن مرد گفت      
را اذيـت كنـد گويـا مـرا اذيـت       هر كس مـسلماني  .  رنجاندي بر گردن مردم گذاشته و حاضران را با اين عمل ناپسنديده          ديدم كه پاي    

ايست كه عمل آن مرد،    اشاره  عليه و سلم    صلي اهللا  نتيجة گفته پيامبر   .كرده و هر كس مرا اذيت كند گويا خداوند را اذيت كرده است            
:  فرمـايش كردنـد   صلي اهللا عليه و سلمنمازگزار پيامبر اما در مورد رد نشدن از جلوي        .پسنديده نبوده و عمل خود را ضايع كرده است        

  . نماز گذار است چهل ايستادن بهتر از عبور كردن از جلوي
روايت شـــده   چنانچــه. دارد ستادن در صف اول نماز جمــاعت فضايل بسيــاري اي .تالش براي ايستادن در صف اول   : ادب ششم 

 روز جمعه غسل كند و صبح زود به مسجد جامع برود و نزديك امام جمعه در صف اول بنشيند  و در خبــرها نيز آمده اگر هر مسلماني
نماز نخواندن و سخن نگفتن به هنگام قيـام       : ادب هفتم . شود و خطبه گوش دهد كفاره گناهان ما بين دو جمعـــه به اضافـة سه روز مي              

هر كـس  : اند اهللا عنهما روايت كرده  و عثمان رضي از حضرت علي  .خطيب، بلكه به جواب اذان مشغول شدن و به خطبه استماع نمودن           
سـاكت نباشـد، يـك اجـر را      كند و هر كس اسـتماع خطبـه كنـد ولـي     هنگام خطبه ساكت باشد و استماع نمايد دو اجر را تصاحب مي 

  صـلي اهللا عليـه و سـلم     پيامبر اكـرم  . شود  شود و هر كس استماع خطبه ننمايد و صحبت هم بكند يك گناه را تصاحب مي                 تصاحب مي 
 بگويد ساكت باش، مرتكب گناه شده و هر آن كس هنگام خطبه مرتكب گناه شود  هر كس در هنگام خطبه به كسي  : فرمايش كردند 

 .نيستبر او جمعه 
گفته شده، هر كس تا عصر بماند و نماز عصر را در مسجد جامع بخوانـد برابـر                 .ماندن در مسجد تا خواندن نماز عصر      : ادب هشتم 

روز  .صدقه دادن: ادب نهم . ثواب حج و عمره خواهد بود     بخواند بر وي    با ثواب حج بر او داده خواهد شد و اگر نماز مغرب را نيـــز             
هر كس :  فرمايند  مي صلي اهللا عليه و سلمرسول اهللا .هم باشد به فقراء و مستمندان مستحب است اگــر چه تكّــه ناني جمعه دادن صدقه 

دوست خدا، عمل خود را  آيد، اي  هم باشد از آسمان ندايي از جانب خداوند متعال مي  در روز جمعه صدقه بدهد و لو اينكه تكّه ناني           
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 و اصـحاب   صـلي اهللا عليـه و سـلم       در خبرها نيز آمده كه رسول اهللا       . ات را بخشيدم    ه همة گناهان گذشته   از نو تكرار كن، به درستي ك      
روز جمعه زيارت پدر و . زيارت پدر و مادر: ادب دهم .كردند  در روز جمعه به فقراء و مستضعفان صدقه اعطاء مي         رضي اهللا عنه   كرام

 چنـين نمايـد خداونـد متعـال او را در      اگـر كـسي   .  زيارت بر قبر ايشان به جا بياورنـد        مادر مستحب است و اگر از دنيا فاني شده  باشند          
غيـر از اينهـا نيـز     سلف صالحين رحمه اهللا علـيهم آدابـي    .نويسد كند و ثواب حج و عمره در نامه اعمال او مي          رحمت خويش غرق مي   

نمودن طعـام بـر اهـل     و فراواني ) قرآن مجيد( كالم اهللامن جمله، حضور مؤمنين در مجلس علم و تالوت روح بخش            . سفارش نمودند 
 . خانواده و اختصاص اوقاتي از شبانه روز به امورات آخرت

 
 
 

 )فضيلت جمعه(
نماز جمعه حـج مـساكين، عيـد اهـل دنيـا در      : كند  چنين نقل مي  صلي اهللا عليه و سلم      از پيامبر   رضي اهللا عنه   حضرت معاذ ابن جبل   

اهل دنيا و اهل طاعـت بعلّـت ازديـاد طاعـت و               يعني جمعه روز شادي     . در آسمان و عيد بهشتيان در بهشت است       دنيا، عيد اهل آسمان     
 صلي اهللا عليه و    به فرمودة پيامبر   .باشد  مي»يوم السرور « اين  روز،       از نامهاي   گناهكاران بخاطر آمرزيده شدنشان است و يكي        روز شادي 

اهل آسمان فرشتگان و روحانيون و كرّوبيان هستند ( است بر اهل آسمان  شادي يعني»  آسمانروز جمعه عيد اهل آسمان است در «سلم
 بـه هنگـام سـفر صـداي      صلي اهللا عليه و سلم     در شب معراج، پيامبر   ). اند  از آنها آن چنان صاف اند كه از ديد فرشتگان مخفي            و بعضي   

برادرم جبرائيـل  :  فرمودند صلي اهللا عليه و سلمپيامبر .لسالم عليك يا حبيب اهللالسالم عليك يا رسول اهللا، ا: شنيد، كه ميگفتند    سالم مي   
يا رسول اهللا اينان فرشتگاني هستند كه از شدت صفايـشان        :  فرمودند  عليه السالم  حضرت جبرائيل ! بينم  را نمي   شنوم اما كسي       مي  آوازي

 .شادمانند طر نزول رحمت خداوندي بينيم، و روزجمعه اين فرشتگان نيز بخا ما نيز آنها را نمي
ور اذان ميگويد و فرشتگان المعم بيت  در آسمان چهارم بر باالي  عليه السالمدر روايات آمده است كه روز جمعه حضرت جبرئيل 

 جمعـه  نمـاز  بعـد از برپـائي   . كنـد امامـت مي   عليه الـسالم خواند و حضرت اسرافيل  خطبه مي   عليه السالم  شوند و حضرت ميكائيل   جمع مي 
 عليـه   بخـشيدم، و ميكائيـل     صلي اهللا عليـه و سـلم         من ثواب اذان خودم را بر مؤذّنان امت محمد        : فرمايندميعليه السالم   حضرت جبرئيل   

من هـم  : فرمايندمي عليه السالم  بخشيدم، و اسرافيل صلي اهللا عليه و سلمام را بر خطيبان امت محمد   من نيز ثواب خطبه   : فرمايندميالسالم  
نماز  كه ما نيز ثواب اقتداي : گويند فرشتگان نيز مي  بذل نمودم و تمامي  صلي اهللا عليه و سلمواب امامت خويش را بر ائمة امت محمد  ث

از خداوند متعـال فرمـان ميرسـد بـه عـزّت و جاللـم        . بخشيديم صلي اهللا عليه و سلمجمعه خويش را به مقتديان نماز جمعة امت محمد    
  بر پا نمودند گناهانشان را بخـشيدم          صلي اهللا عليه و سلم     ماز جمعه را به جهت امتثال دستورم و اقتداء به حبيبم محمد           كه ن   قسم، كساني 

مؤمنان چنانچه فرشتگان و آدميان را روز جمعه عيد است بر  اي . و بهشت را در اختيارشان قرار داده و دوزخ را برايشان حرام گردانيدم
 .مردگان نيز عيد است

بينند و آب  رسند و تن خويش را مي آيند، ابتداء بر سر قبر خود مي ر خبر آمده است كه ارواح مؤمنان مرده در هر شب جمعه مي د
 سر و ريش ريخته، پوست و گوشت از استخوان جدا گشته و  بينند كه چشم ترقيده و موي       شود و مي    هايشان جاري مي    حسرت بر گونه  

نـرم   گشايند و با صداي  ايستند و زبان مي آيند و دمِ در مي هايشان مي   لوط شده است و از آنجا به خانه       آن وجود نازنينشان در خاك مخ     
 سرپرستان زنان ما، چنانچه ما اسير خاك شديم شما نيـز   قبض كنندگان اموالمان و اي      ساكنان خانة ما و اي        اي: گويند  و اندوهناك مي  
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اند شما را نيز باز خواهند داشت؛ هوشيار باشيد كـه نبايـد ايـن دنيـا شـما را             اموال دنيا باز داشته   خواهيد شد، و چنانچه ما را از تصرفات         
چنانچه بر ما سود نداشت بر شما نيـز  . فريب دهد چنانچه ما را فريب داده است، چنانچه ما پشيمان شده ايم شما نيز پشيمان خواهيد شد               

 .سود نخواهد داشت
فرزندان، ما را به نظر رحمت و شفقت ببينيد و دست عطوفت از سر مـا دور مداريـد، و از دعاهـاي                    اي   دوستان و   برادران و اي      اي  

گردنـد و   بيابند، شادمان و دعا گويان باز مي اگر آن مردگان چيزي : فرمايند  مي صلي اهللا عليه و سلم   پيامبر .خيرتان ما را محروم نسازيد    
 بار خدايا آنها را از رحمت خويش محروم گردان، چنانچه مـا را از صـدقه و            اي: گويند  ند و مي   نيابند، بد دعا كنان باز گرد       اگر چيزي 

 رضـي اهللا  اصـحاب  .بار خدايا نااميدشان كن از رحمت خويش، چنانچه ما را از بخشش خودشان نااميـد كردنـد      اي. دعا محروم كردند  
بـه  :  فرمودنـــد  صـلي اهللا عليـه و سـلم          رود؟ رسـول     روح او به كجا مـي      را قوم و خويش نباشد،      يا رسول اهللا اگر كسي      :  پرسيدند عنهم

 مؤمنـان تـا    اي .نماينـد  نمايند و بعد از اقامة نماز جمعه عودت مـي        ايستند و از مسلمين طلب دعاي خير مي         آيند و دم در مي      مسجــد مي 
به فرموده  .ش نكنيد تا شما را نيز بعد از مردن فراموش نكنند  ايد مردگان را ياد كنيد و آنها را با دادن صدقه و خواندن قرآن فرامو                زنده
است باألخص روز جمعه كه   بهشتيان را هر روز، عيد و شادماني  ، يعني»روز جمعه عيد اهل بهشت است در بهشت  « صلي اهللا عنه   پيامبر

پذيرد در روز جمعـه نيـز      در روز عيد انجام مي    كه    هر عمل و رحمتي    .افزايد  نورشان به بركت كار نيك مؤمنان زياده و بر جمالشان مي          
 ... . گيرد، اعم از غسل و پوشيدن لباس پاك و استعمال عطر و انجام مي

روز جمعه بهترين و شريفترين ايام هفته و گـنج نيكيهـا و معـدن خيـرات            :  فرمودند  صلي اهللا عنه   در احاديث آمده كه  رسول اكرم      
گمان خداوند ايام هفته را آفريد و برتري  بي:  فرمودند صلي اهللا عنه روايت شده كه رسول اهللا  ه رضي اهللا عن   از حضرت ابو هريره    .است

كه انسان در روز جمعه انجـام دهـد در    اي داشت؛ چون هر عمل پسنديده امتم را از سائر امتها اختيار نمود و روز جمعه را برامتم ارزاني     
شـود و از ايـن    و پسين او آمرزيـده مـي    اگر در روز و يا شب جمعه فوت كند گناهان پيشين شود و   حسنه نوشته مي   » 70«نامة اعمال او    
  صـلي اهللا عليـه و سـلم    از پيـامبر  رضي اهللا عنـه حضرت جابر بن عبداهللا .شود كه همه گناهانش مغفرت شده باشد         خارج مي   دنيا طوري 
 در روز جمعه و يا شـب جمعـه فـوت نمايـد روز قيامـت از عـذاب        انسانيهر  :   فرمودند   صلي اهللا عليه و سلم     كند كه پيامبـر    روايت مي 

 .گيرد  نهاده شده و در زمرة شهداء قرار مي خداوند نجات پيدا كرده و مهر و عالمت شهداء بر وي
در شب   متوفّي   ،شهيد ،مؤذّن: دارد  خداوند سه كس را از عذاب قبر ايمن مي        :  فرمودند  صلي اهللا عليه و سلم     پيامبر  در حديثي ديگر    

روز جمعـه سـرور ايـام هفتـه     : فرمايند كند كه ايشان مي  روايت مي صلي اهللا عليه و سلم  از پيامبر   رضي اهللا عنه   حضرت ابن منذر   .جمعه
را از   حـاجتي    وجود دارد كه اگر شخـصي       اي  است و در نزد خداوند از روز عيد فطر و عيد قربان نيز فاضلتر است و در اين روز لحظه                   

بـه  : فرماينـد  كرّم اهللا وجه مـي   حضرت علي . كه مطلوب خالف شرع نباشد      شود مادامي   خداوند طلب نمايد حاجتش را اجابت كرده مي       
كـه در    شب مغفرت، بشارت باد بر كـساني   اي خوش آمدي: فرمودند  چنين مي صلي اهللا عليه و سلمهنگام فرا رسيدن شب جمعه پيامبر     

دهند و همانا خداوند در شب جمعه صد هزار انـسان   كه در تو عمل ناپسند انجام مي  باد بر كساني و بدبختيدهند    تو عمل خير انجام مي    
 .كند را كه مستوجب آتش جهنّم هستند به فضل خويش آزاد مي

روز جمعـه  كنـد كـه از    طلـوع و غـروب نمـي    خورشيد بر روزي : فرمايند  مي  در حديثي صلي اهللا عليه و سلم    فخر عالم پيامبر خاتم   
 خلق شده و در همـين روز وارد بهـشت گرديـده و در همـين روز از بهـشت       عليه السالمافضل باشد؛ چرا كه در اين روز حضرت آدم       

مؤمنـان فـضايل شـب و     اي  .شك وقوع قيامت نيز در همين روز خواهد بـود  رانده شده و در همين روز توبه اش مستجاب گرديد و بي         
ما بر اين باشد كه نهايت استفاه را  شبختانه اين روز را خداوند خاصة امت محمدگردانيده است و بايد سعي روز جمعه بسيار است و خو
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امـام احمـد حنبـل رحمـه اهللا عليـه       .از اين فرصت به عمل بياوريم و توشه و ذخيره آخرتمان را با عبادت خالصانه تهيه و آماده سـازيم                  
 صـلي اهللا عليـه و   اكـرم  ه از شب قدر نيز بيشتر است؛ چرا كه در اين شب سرور ثقلين نبـي   جهات درجة شب جمع     از بعضي : فرمايند  مي
 .حساب است  در رحم مادرش حضرت آمنه سالم اهللا عليها جلوه افروز شدند و اين كرامت باعث اينقدر خير و بركت بيسلم

 قدرت رفتن بـه حـج را نـداريم و مـا از ثـواب و      كه حج بر ثروتمندان فرض شد، همة فقراء غمگين شدندكه ما    روايت شده زماني  
بشارت بـاد بـر   :  فرمودند صلي اهللا عليه و سلمرسول اهللا .بركت حج محروم هستيم، به سبب شكسته شدن دل آنها نماز جمعه فرض شد        

تاً كه حـج را اداء كـرده    جمعه را بر ما فرض كرد پس هر كس نماز جمعه را اداء نمايد حقيق          گروه فقراء، تحقيق خداوند تعالي      شما اي 
 .است
 
 
 

 )عبادات در روز جمعه(
شـود و همـه مـؤمنين نمازگـذار را غـرق        است با فضيلت و در اين روز عبادت خداوند بارور مي            روز جمعه در بين ايام هفته روزي      
 روايت شده لي اهللا عليه وسلم صاز رسول اكرم .دهد چرا كه، خداوند اين روز را برگزيده است معنويت خود كرده و دلها را صيقل مي

دهد كـه ابـواب آسـمان را بگـشايند و طبـق ايـن دسـتور فرشـتگان          خداوند متعال در شب جمعه بر فرشتگان دستور مي       : فرمايند  كه مي 
به  رحمت را  كند كه نورهاي خداوند به آنان امر مي.  بزرگ پر از نور است كه در دست هر كدام ظرفي شوند در حالي رحمت نازل مي

 رحمـت قـرار داده و    صلي اهللا عليه وسـلم عاصيان امت حضرت محمد   كه خداوند اين روز را براي         به راستي  .بندگان خود تقسيم كنند   
مـن جملـه سـنّت بـودن قرائـت      .  دارند و اجرهايش نيز گوناگون است اما عبادتها نيز انواع متعددي. كند اجر عبادت را چندين برابر مي     

هر كس روز جمعه سوره كهف را قرائت نمايـد،  :  سفارش كردند صلي اهللا عليه وسلمپيامبر .ف در شب و روز جمعه     سوره مباركه كه  
هـر كـس در روز   :  فرمودنـد  صلي اهللا عليـه وسـلم  و به روايتي، پيامبر .شود قرائت آن سوره باعث نورانيت آن شخص بين دو جمعه مي   

 داللت بـر     صلي اهللا عليه وسلم    اين گفته پيامبر  . هان يك هفته ايشان را خواهد بخشيد      جمعه سوره كهف را بخواند، خداوند مهربان گنا       
 .افضل بودن روز جمعه و فضل عبادت در اين روز است

هـر كـس بعـد از    :  فرمودنـد  صلي اهللا عليه وسلمدر احياءالعلوم، امام محمد غزالي رحمه اهللا عليه چنين ذكر كردند  كه رسول خدا   
» آلـه و صـحبِه و سـلِّم    و علَـي  االُمي  محمد عبدك و نَبِيك و رسولك النَّبِي  اَللّهم صلِّ علَي  «مرتبه اين صلوات را بگويد        80نماز جمعه   

 سال باشد در 80ر ازكمت گردد و اگر عمر وي كه در كارنامة اعمالش بوده، بفرمان خداوند محو شده و آمرزيده مي  سالة وي80گناهان 
 روايـت شـده كـه     رضي اهللا عنـه الدرداء از حضرت ابي. گردانند تا گناهان هر كس را كه بخواهد محو نمايد روز قيامت او را مخير مي     

روز جمعه بر من زيـاد صـلوات بفرسـتيد چـون ايـن روز، مـشهود اسـت و فرشـتگان شـاهد                        :  فرمودند  صلي اهللا عليه وسلم    رسول اكرم 
 . شود تا هنگامي كه از صلوات باز ماند فرستد، مگر اينكه بر من صلوات او عرض مي  بر من صلوات نمي  و كسيشوند مي

هر كس در روز جمعه قبل از نماز صـبح  : كند  روايت مي صلي اهللا عليه وسلم از رسول اكرم   رضي اهللا عنه   حضرت انس ابن مالك   
كند، اگر مانند  را مغفرت مي خداوند متعال همه گناهان وي» الْقَيوم و اَتُوب الَيه  ال الَه االّ هو الْحي  ياَستَغْفرُاهللاَ الَّذ«اين استغفار را بگويد 
 را مشاهده كردند كه  در آنجا جماعتي  به كوه بيت المقدس رفتند و   عايه السالم  حضرت موسي   روايت شده روزي   .كف دريا هم باشد   
ما از امت شما : كنيد؟ آنها جواب دادند كنند و از آنها پرسيد شماها كيستيد و چكار مي و كوشش فراوان عبادت مي   خداوند را با سعي     
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ما، گياهان زمين و شراب مـا، آب   لباس ما، لباس صبر و غذاي     . كنيم  شود كه خداوند را به اين طريق عبادت مي          هستيم و هفتاد سال مي    
 . مسرور شدند يحضرت از اين واقعه خيل. باران است

   روزي صـلي اهللا عليـه وسـلم        موسي، بر امـت محمـد مـصطفي         اي: كرد و گفت     وحي  عليه السالم  خداوند كريم به حضرت موسي    
 پرسيد، پروردگارا آن چه  عليه السالمحضرت موسي.  ركعت نماز گذاردن از همه عبادت آن گروه بهتر است 2هست كه در اين روز      

خداونـد   . آن روز را آرزو كرد كه روز خودش باشد عليه السالمحضرت موسي. داد، آن روز جمعه است است؟ خداوند پاسخ    روزي
و پنجـشنبه   شنبه روز شما و يكشنبه روز عيسي و دوشنبه روز ابراهيم و سه شنبه روز زكريا و چهارشنبه روز يحيي    موسي    اي  : كرد  وحي

 .بسيار متعجب گشتند  از فضل امت محمدي  عليه السالمحضرت موسي.روز آدم و جمعه روز محمد و امتش است
 2هر كس روز جمعـه بـين نمـاز ظهـر و نمـاز عـصر       : كند  روايت مي صلي اهللا عليه وسلم از پيامبر رضي اهللا عنه   حضرت ابن عباس  

عت دوم، فاتحه يك مرتبه  مرتبه و در رك50 يك مرتبه و سوره فلق  ركعت نماز بخواند در ركعت اول فاتحه يك مرتبه و آيه الكرسي   
بينـد و   خـود مـي    شود مگر خداونـد را در رؤيـاي            مرتبه بخواند هرگز از دنيا خارج نمي       25و سوره اخالص يك مرتبه و سوره ناس را          
  چنين روايت صلي اهللا عليه وسلمديگر از پيامبر  در حديثي  رضي اهللا عنهحضرت ابن عباس .مكان خودش را نيز در بهشت خواهد ديد

 گناه پدر   24000 گناه وي و   1000 مرتبه بگويد خداوند     100 را   »سبحانَ اهللاِ الْعظيمِ و بِحمده    « نماز جمعه     هر كس بعد از اداي    : كند  مي
 نمودن   تصاحب اجر و بركت و خالي كه روز جمعه بهار سرسبز طاعت و بهترين روز براي از آنجائي .و مادرش را مغفرت خواهد كرد     

هـر  : كند   چنين روايت مي    صلي اهللا عليه وسلم    دل خويش از معصيت است،  ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي اهللا عنها از پيامبر               
 مرتبه قرائت نمايد، خداوند منّان او را تا جمعة ديگـر از همـة بـديها دور              7كس بعد از اتمام نماز جمعه سورة اخالص و فلق و ناس را              

 .خواهد كرد
 مرتبه بعد از اتمام نماز جمعه قرائت كند همه گناهان گذشـته  7 فاتحه و اخالص و فلق و ناس را            نقل شده كه هر كس سوره هاي      

كه به خـدا و رسـولش ايمـان     و به تعداد كساني  . قبل از اينكه از مكانش بلند شود مورد عفو خداوندي قرار خواهد گرفت              و آيندة وي    
بـيش از ايـن مـدت از گنـاه مـصون              و بـه روايتـي      . ماند  و نيز تا جمعه آينده از ارتكاب گناه محفوظ مي         . شود  يآورده اند ثواب داده م    

تالوت نمايد دين و دنيا و اهل و  فوق الذكر را قبل از هيچ كالمي سوره هاي   چنين آمده كه اگر شخصي  و در روايت ديگري .شود مي
يـا   يــا حميـد، يـا مبـدئُ      آللّهم يا غَنـي  «.ذيل را بخواند ين بعد از تالوت اين سوره ها، دعاي     دور خواهند بود و همچن      عيال او از معاصي   

       نِّياَغ ،دودا وي ميحا ري ،ديعم            اكونْ سمع كبِفَضْل و كتيصعنْ مع كتبِطَاع و كرَامنْ حع كاللالـسيف رحمـه    از حضرت ابي     .»بِح
از حـضرت  . شـود  گذرد تـا اينكـه ثروتمنـد مـي          مرتبه بخواند دو جمعه نمي     70اهللا عليه نقل شده كه هر كس اين دعا را در روز جمعه              

نيـاز   طالب المكي رحمه اهللا عليه نقل شده كه هر كس به خواندن اين دعا به غير عدد مداومت كند خداوند او را از مخلوقـاتش بـي    ابي
 .برد، رزق او را تأمين خواهد كرد كه گمان نمي  از جائيسازد و مي

 

 )حكايت(
 سال آتـش  35  ديگري  سال و 73 از آنها      كردند يكي   مي   زندگي     دو برادر مجوسي   رضي اهللا عنه  در زمان حضرت مالك ابن دينار       

ستيم، بيا ايـن آتـش را امتحـان كنـيم        پر  ما چندين سال است كه آتش را مي       :  برادر كوچك به برادر بزرگ گفت       روزي. پرست بودند 
در اين وقت برادر كوچـك  . اگر ما را نيز همانند سائر انسانها بسوزاند آن را عبادت نكنيم و اگر نسوزاند تا جان در تنمان باشد بپرستيم  

در كوچك دستش را برا. اول شما و بعد من: برادر بزرگتر گفت. از برادر بزرگش خواست تا اول وي دستش را درون آتش قرار دهد       
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 ظالم مرا  من شما را چندين سال عبادت كردم و حاال اي : كشيد و خطاب به آتش گفت       داخل آتش گذاشت و دستش سوخت و آهي       
دهم و بعـد از ايـن مـاجرا بـرادر كوچـك بـا               من اينكار را انجام نمي    : و نوبت به برادر بزرگ رسيد اما او گفت        ! كني  اينگونه اذيت مي  
سـالم كـرده و   .  مشغول وعظ و نصيحت كردن به مردم بـود           حاضر شدند و وي     رضي اهللا عنه   د حضرت مالك ابن دينار    خانواده اش نز  

 .قصه خويش را بازگو نمودند
حـضرت  . اشـك ريختنـد   ياران آنحضرت از فرط شادي    .  و خانواده اش اسالم را عرض كرد و آنان نيز پذيرفتند            آنحضرت به وي  

آن فرد تازه مـسلمان در  . كنم  از مال دنيا برايت جمع آوري چيزي پيش ما باش تا من از يارانم:  فــرمودند عنه رضي اهللامالك ابن دينار  
 شهر رفتند و در آنجا بـا زن و     هاي  و از محضر آنحضرت مرخص شدند و به خرابه        . كنم  من دين را با مال دنيا معامله نمي       : جواب گفت 

 پيدا كن تـا بـا اجـرت     برو كاري: صبح همسر آن مرد گفت. كردند شغول شدند و شب را سپريفرزندان خود به عبادت خداوند يكتا م   
 پروردگـارم كـار    مـن بـراي  :  نداد و در دل خود گفت  به او كاري كسي آن مرد در جستجوي كار رفت ولي    . بخري  آن برايمان طعامي  

آيـا كـاري   : همسرش پرسيد . به خانه بازگشت  و دست خاليآورد كنم بهتر است و داخل مسجد شد و تا شب عبادت خداوند را بجاي      
ب را بـا شـكم گرسـنه     كـار كـردم كـه مـزدم را فـردا خواهـد داد و آن شـ                    يـك كـس     مـن بـراي   : پيدا كردي؟ مرد در جوابش گفـت      

 .كردند سپري
و شـب دوم نيـز   . شغول شـد نداد و بار ديگر به عبادت خداوند مـ  كاري  به وي صبح فردا در خيابانها گشت، ولي طبق معمول كسي      

شـب را   السابق جـوابش را داد و بـا شـكم خـالي      انجام دادي؟ كما في   امروز چه كاري    : به خانه برگشت و همسرش پرسيد       دست خالي   
 پيدا نكرد و وقت نماز جمعه فرا رسيده بود بـه مـسجد آمـد و فريـضة          سپري كردند و اين روز، روز جمعه بود و در اين روز نيز كاري             

پروردگارا به حرمت اين ديـن و بـه حرمـت    : و بعد دستش را به آسمان بلند كرده و از خداوند چنين خواست    . از جمعه  را انجام داد     نم
دوبـاره بـه ديـن     ترسـم از گرسـنگي،       كشم و مي    من از زن و بچه هايم خجالت مي         هايم را از قلبم بزداي،        زن و بچه    اين روز غم روزي     

  .برادر بزرگم برگردند
را در پـشت در، يافـت كـه در     زيبارويي  جواني . در آن هنگام مردي، درِ منزل او را زد و همسر آن شخص تازه مسلمان خارج شد  

) روز جمعـه (است كه در ايـن روز      اين را بگير و به همسرت بگو اين اجرت عملي         : دستش يك سبد طال بود و آن جوان زيبارو گفت         
زن آن مرد سبد را برداشت .  است؛ چون كه در اين روز عمل اندك در نزد خداوند اجرش بسيار استخداوند انجام داده  رضاي    براي  

برد و صرّاف آن دينار را وزن كرد و وزن آن برابر دو دينار ايـن   و در داخل سبد هزار دينار يافت و يك دينار را برداشت و به صرّافي               
را از كجـا بدسـت آوردي؟ آن زن مـاجرا را             نيـست، و پرسـيد ايـن          ين دينـارِ دنيـوي      آن دينار فهميد كه ا      هاي  صرّاف از نقش   .دنيا شد 

به من نيز اسالم را عرضه كن تا من هم مسلمان شوم و بدينوسيله آن مرد صراف مسلمان شد و بـه آن زن         : تعريف كرد و صرّاف گفت    
اين بار سبدش را پر از خاك  ولي     مرد بار ديگر با دست خالي        در آن هنگام نماز جمعه به پايان رسيده بود و آن           .داد  هزار دينار دنيوي    

گويم امروز پيش آسيابان كار كردم و ايـن سـبدآرد را آوردم، در ايـن           اگر زنم پرسيد امروز چكار كردي، مي      : كرد و در دلش گفت    
و بعـد پرسـيد ايـن    . ن چيـست  غذا را حس كرد و سبدش را كنـار در گذاشـت تـا زنـش نفهمـد آ              فكر بود كه وارد منزلش شد و بوي       

در سبدت :  سپس همسرش پرسيد .شوهرش تعريف كرد و آن مرد سجدة شكر بجا آورد چيست؟ زنش ماجرا را بطور مفصل براي  بوي 
نپرس، زنش سبد را باز كرد و ديد خاكها نيز به اذن خداوند و به حرمت نماز جمعه تبديل بـه آرد شـده بودنـد و آن      : چه داري؟ گفت  

 . وباره سجدة شكر بجا آوردمرد د
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 ) رضي اهللا عنه به حضرت عمر صلي اهللا عليه وسلمتوصيه حضرت رسول اكرم(
عمر، نماز جمعـه را بـر خـويش الزم بـدان،      اي:  سفارش كردند  رضي اهللا عنه به حضرت عمر صلي اهللا عليه وسلمحضرت محمد

 و بار ديگر آن حضرت .سازد را خراب كرده و منهدم مي اي   خانه نچنانكه شخصيكند، آ زيرا نماز جمعه خطاها و گناهان را منهدم مي       
نمـاز جمعـه غـسل كنـد مگـر اينكـه بعـد از اتمـام غـسل از                      نيست كه در روز جمعه براي       عمر انساني     اي  :  فرمودند صلي اهللا عليه وسلم   
 نمـاز جمعــه از       نيست كـه بــراي        عمــر انساني   اي  : فرمودندو بار ديگر    . كه از مادر متولد شده باشد       شود مثل روزي    گناهانش فارغ مي  

كـه بـر    خاكهـايي  كنند حتـي  دهند و در حق او طلب استغفار مي    ها و كلُخها به آن شهادت مي          اش بيرون رود مگر اينكه همه سنگ        خانه
 نماز جمعه از منزلش خارج شود  وشد و براينيست كه لباس پاكيزه خود را بپ  عمر كسي  اي: و بار ديگر فرمودند .گذارد آن پا مي روي

 .كند  برآورده مي و چه دنيوي كند و همه حاجات او را چه اخروي  مگر اينكه خداوند او را با نظر رحمت نگاه مي
 مـؤذن  كـه  كند و آنان تا هنگـامي  زمين ارسال مي  عمر همانا خداوند فرشتگان را در روز جمعه بر روي  اي: و بار ديگر نيز فرمودند    

را كـه   شود فوراً به مسجد داخل شده و كـساني   كه اذان گفته مي شوند و وقتي اذان بگويد، در شهرها و روستاها مشغول گشت زدن مي         
تَقَبـلْ  اَللَّهم اعـف عنْـه و   « : كنند يابند و در حق آنان اينگونه دعا مي قبل از اذان  به مسجد آمده اند، آنان را در حال ركوع و سجود مي  

شـوند   را كه وارد مسجد مي ايستند و آنهايي  و بر درِ مساجد مي . خدايا گناهان آن مؤمن را عفو كن و عبادتش را قبول گردان             يعني»منْه
نشيند، فرشتگان نيـز بـين صـفوف         و هنگامي كه خطيب بر منبر مي       .كنند  شمارند و با آنها مصافحه كرده و برايشان طلب استغفار مي            مي
ايـستند آنهـا نيـز بـا نمـاز       كـه بـر نمـاز مـي     كنند و هنگامي افكنند و بر آنها طلب مغفرت مي نشينند و بر رخصار مردم نظر مي      منين مي مؤ

كنـد آنهـا نيـز در بـين جماعـت       كه امام سالم داده و دعا مي        وقتي. ايستند تا به بركت نماز جمعه نايل شوند         گزاران در صفوف نماز مي    
كـه مـردم از نمـاز جمعـه فـارغ       به بركت آن فرشتگان خداوند گناهان آن جماعت را مغفرت خواهد كرد و هنگامي             گويند و     آمين مي 

كننـد و   روند و زير عرش اعلـي توقـف مـي    آن جماعت  به آسمان مي   از نماز و تسبيحات و استغفارهاي       هايي    شدند فرشتگان با صحيفه   
فرشـتگان بـا نامـه اعمـال آن      گويـد اي   ر فالن شهر يـا روسـتا اسـت و خداونـد مـي       گويند خدايا اين مكتوبات نماز جماعت و اذكا         مي

و  .كنـي   خداوند به شما دستور داده كه اين مكتوبات را در پرونـده ايـن اشـخاص بايگـاني                 : جماعت مؤمن نزد جبرئيل برويد و بگوئيد      
كنـد و تـا روز    مـي  شود رفتـه و بايگـاني    مي اص بايگاني آن اشخ   هاي  كه پرونده   حضرت جبرئيل عليه السالم نيز با آن مكتوبات به محلي         

 بـه   صـلي اهللا عليـه وسـلم    مكرم اشرف مخلوقات و سرور كائنات محمد مصطفي اين بود توصيه نبي. شود مي قيامت در آنجا نگهداري     
  . رضي اهللا عنهحضرت عمر فاروق

 
 

 )عواقب ترك نماز جمعه(
ة جمعه صراحتاً نماز جمعه را بر مؤمنان فرض نمود و از مؤمنان خواست كه هـر وقـت اذان              در سورة مبارك    اي    خداوند متعال با آيه   

پس وظيفة ما مسلمانان اين است كه  .بشتابند) نماز جمعه( ذكر خدا  ديگر را كنار گذاشته و به سوي       جمعه گفته شود، معامله و كارهاي     
 بـزرگ و   كـه روز جمعـه، روزي   و از آنجـايي  . با حضور قلب  انجام دهيمبه دستور خداوند منّان لبيك گفته و آن را به طور صحيح و       

  جمعه را تـرك كنـد مثـل ايـن     3هر كس بدون عذر :  فرمودندصلي اهللا عليه وسلمبافضيلت و عيد مؤمنان است، حضرت رسول اكرم   
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اذان را  در روز جمعه هر كس نداي : مودندو بار ديگر فر .زنگ زده باشد  است كه دل وي  است كه اسالم را پس انداخته و مانند كسي
هـيچ   شود، يعني زند و بدين ترتيب قلب او همانند قلب منافقان مي مهر مي بشنود و در نماز جمعه شركت نكند خداوند متعال بر دل وي      

شما مسلمانان نمـاز      اوند براي كه خد   به راستي : فرمايند   مي صلي اهللا عليه وسلم   ديگر پيامبر     در حديثي  .اش نخواهد ديد     در زندگي   خيري
جمعه را در اين روز و در اين ماه و در اين سال فرض كـرد و آگـاه باشـيد، هـر كـس ايـن نمـاز جمعـه را از روي سـبك شـمردن  و                                 

بة و هر كس توبه كند خداوند بخشنده و مهربان تو. ترك كند، نه نماز و نه روزه و نه زكات  ونه حج او مقبول خواهد شد انگاري سهل
 . او را قبول خواهد كرد

 كه آنحـضرت   شنيده اند در حالي صلي اهللا عليه وسلمروايت شده كه از پيامبر رضي اهللا عنهما  و ابن عمر  رضي اهللا عنه  از ابوهريره   
لبـشان را  كنند اگر از آن عمل دسـت نكـشند خداونـد ق      كه نماز جمعه را ترك مي       كساني: فرمودند   بر منبر بود، مي    صلي اهللا عليه وسلم   

 روايت اسـت   رضي اهللا عنهاز ابن مسعود .و سپس از جملة غافلين و ناآگاهان خواهند شد. دهد كند و هدايت بر دلشان راه نمي      مهر مي 
 را تعيين كنم تا  تصميم داشتم كه مردي: كه از نماز جمعه تخّلف كرده بودند فرمودند خطاب به گروهي صلي اهللا عليه وسلم كه پيامبر 

بنابراين از آيات قـرآن كـريم و    .را كه از نماز جمعه تخلّف كرده اند آتش بزنم مردم امامت كند سپس خودم بروم و خانة كساني        براي
باهللا كافر  است و تارك آن گناهكار و منكر آن نعوذ گيريم نماز جمعه يك فريضة مهم الهي         نتيجه مي صلي اهللا عليه وسلم    احاديث نبي 
خداوند   . خويش را دانسته و به تمامي اوامر خداوند مطيع و پايبند باشد پس هر فرد مؤمن و مسلمان بايد وظيفة شرعي. شود محسوب مي

  .آمين يا رب العالمين. به همة مسلمين توفيق شركت در نماز جمعه و ديگر فرايض را عنايت بفرمايد

 

 

 )مسئله خضوع و خشوع(
 است مسئله خضوع و خشوع و درست بجا آوردن اركان نمـاز اسـت كـه متأسـفانه بـدان                 ريكه در مورد نماز قابل يادآو       مسئله اي 

كه هر گاه نماز گزار خضوع و خشوع و آرامش را در ركوع و سجود و ساير اركان رعايت نكند نمازش  در حالي. شود كمتر توجه مي
كنـد و سـخن     مناجـات مـي  يقـت نمـازگزار بـا پروردگـار      ه در حق  بايد دانـست كـ    . تواند ببرد    از نمازش نمي    ناقص است و بهرة درستي    

بايد متذكر شد كه نماز به ماننـد         .تواند باشد   نمي» مناجات« غفلت گفته شود برازنده عنوان        كه از روي    ناگفته پيداست سخني  . گويد  مي
اسـت  و   و عناد با اميال نفساني غفلت هم باشد در واقع مخالفت  پرداخت زكات هر چند از روي .   نيست  هيچ يك از ديگر آداب ديني     
و بعيد نيست . باشد است مي) شيطان(كه آلت دست دشمن خدا  و شكست دهنده تسلّط اميال شهواني نفساني روزه نيز بازدارنده نيروهاي

،  اسـت بـزرگ   باشد، در آن مجاهده اي    سخت و پرمشقت مي     همچنين حج كه شامل اعمالي    .  حاصل آيد  كه با غفلت هم مقصود ازآن     
 .ديگري است ليكن نماز گوهر . چه حضور قلب در اعمال آن باشد، چه نباشد. گردد كه با رنج و رياضت انجام مي

گزارنـده اش جـز آن مقـدار كـه در آن               بـراي   همه علماء اتفاق نظر دارند كه نماز بهـره اي         : گويد  عبدالواحد بن زيد رحمه اهللا مي     
رجوع نمود و همچنين به  راستين در اين باره آمده بسيار است بايد به داليل شرعي          و علماي  و آنچه از بزرگان    .حضور دل داشته، ندارد   

كه اغلب در دين  حال مردم است، مردمي حقيقت اين است كه مقام فتوي، مقتضي. كه در اين باره وارد شده راه جست آيات و اخباري
فقهـاء راه   . تواننـد از عهـده آن برآينـد         زيرا همه نمـي   . غير ممكن است    لذا شرط داشتن حضور دل در تمام نماز بر مردم           . عميق نيستند 

 در آغاز نماز )اهللا اكبر(  يك لحظه كه بهترين آن، هنگان تكبيره االحرام  اند كه حضور قلب بايد باشد و لو براي چاره را در اين جسته
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  چرا كه وي. حال شخص غافل در نماز همچون تارك آن نباشدآنان چنين اميد دارند كه . دانند مي است و اين حداقل را بسنده و كافي
 .يك لحظه حضور دل داشته است  هم رفته نمازش را ظاهراً به انجام رسانيده و براي روي

 غفلت و تقصير ـ كه تـوهين و اسـائة ادب     چگونه نبايد بيمناك بود از اينكه در پيشگاه خداوند حاضر شويم و از روي اما به راستي
هنگامي   . برتافته است  روياست كه از اطاعت خداوند حالش بـدتر از حال تارك نمـاز  سخن بگوييم؟  به عقيده من چنين كسياست ـ

با ايـن وضـع     . كه اسباب بيم و اميد با هم متعارض شوند كار بدتر از اين كه هست خواهد بود ليكن كليد همه اينها در دست شماست                         
هـر   .بطوري كه پيشتر بيان شد. اند مخالفت نمود، چه آنكه از ضروريات فتوي است  به صحت فتوي داده  توان با فقهاء در آنچه كه       نمي

  .آنكه بر اسرار نماز واقف باشد مي داند كه غفلت با نماز در تضاد است
ت كه كاسـتن از  نتيجه سخن آنكه روح نماز، حضور دل است و كمترين رمقي كه از اين روح باقي مي ماند در تكبيره االحرام اس    

نمازگزار هر اندازه كه بر حضور قلب خود بيافزايد، روح در اجزاي  .در اين هنگام موجب هالكت خواهد بود) حداقل حضور دل(آن 
بنـابرين شخـصي    !.اند تا زنـده  نماز، انبساط و وسعت مي يابد و بسيارند افراد زنده اي كه حركت و جنبشي ندارند و به مرده بيشتر شبيه              

از خداوند خواستاريم كه ما را در اين . ماند كه ذكر كرديم حركت مي ر طول نمازش جز به وقت تكبير، غافل باشد مانند زندة  بيكه د
 .امر ياري و نصرت عطاء فرمايد

 
 

 )جمعه نماز  ترتيب اداي(
 :نماز جمعه بشرح ذيل است  طريقه اداي

ركعت چهار  )5 ركعت فرض جمعهدو  )4  اذان دوم ـ خطبه  )3 يه جمعه ركعت سنت قبلچهار )2 ركعت نماز تحيه المسجددو  )1
 .ركعت سنت وقتدو  )7 »آخر ظهر«ركعت احتياط ظهرچهار  )6 بعديه جمعه سنت 

از شما به مـسجد وارد شـود نبايـد      گاه يكيهر: نددو فرم صلي اهللا عليه وسلمسول اكرم  ر روايت است كه    رضي اهللا عنه   هداقت  از ابي 
 4نـدن  ا خورحمهـم اهللا  و امـام ابويوسـف    بقول امام ابو حنيفه و امام محمد شيباني     .المسجد بگذارد  ه ركعت نماز به نيت تحي     2 بنشيند تا 

فـرض جمعـه و چهـار         كه ايـشان چهـار ركعـت قبـل از          ه روايت شد  رضي اهللا عنه  از عبداهللا   . باشد  ركعت قبل از فرض جمعه سنت مي      
اسـت كـه در عهـد رسـول         شود اذان اصلي    منبر گفته مي   كه بعد از خروج امام پيش       فته علماء اذاني  به گ  .خواندند  ركعت بعد از آن مي    

 تـا حـاال   رضي اهللا عنهم و ديگر خلفاي راشدين  رضي اهللا عنه و عمر رضي اهللا عنه ابوبكر از زمان   و همينطور   صلي اهللا عليه وسلم    اكرم
  .ادامه دارد

 دانند و استداللشان آن است كه بموجب احاديث صحيح ثابت شده كه پيوسـته پيـامبر            مي  نمازجمعه را واجب   ةجمهور علماء خطب  
ـ  آمنَيذا الَّهيأيا  [ در آيه » ذكر« و كلمه .ندخواند   در نماز جمعه خطبه مي    صلي اهللا عليه وسلم    ـ ذَإا ونُ ـ ةِالَلـص ل  يدوا نُ ـ نْ م ي الْمِو جـ م ةِع 

 روايت شده كه  رضي اهللا عنهاز ابوهريره .اند چه بسا خطبه مشتمل بر ذكر است  را به خطبه نماز جمعه تفسير كرده    ] اهللاِ رِكْذ  يلَإا  وعاسفَ
ركعـت نمـاز    4از آن   بعـد   پس بايـد    ,  ركعت فرض جمعه را اداء نمود      2از شما     هر گاه يكي  : ند فرمود  صلي اهللا عليه وسلم    رسول اكرم 

 ه همـراه  بـ ، روايت شده كـه  رضي اهللا عنه  از ابن عمر   . در فصل احتياط ظهر مفصالً بيان شده است        رركعت احتياط ظه   4 بحث .دبگذار
 .اند اردهزگ ركعت نماز مي2 بعد از جمعه  صلي اهللا عليه وسلمرسول اكرم
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 ) نماز جمعه نيتهاي(
 :استآن بشرح ذيل  باشد كه نيتهاي  ركعت فرض و واجب و سنّت مي18  نماز جمعه در كل داراي

 ركعت سنّت قبليه جمعه را 4ـ نيت كردم خواندن 2 .خداوند اهللا اكبر  ركعت تحيه المسجد را خالص براي 2ـ نيت كردم خواندن    1
ــ نيـت    4 . خداونـد اهللا اكبـر       ركعت فرض جمعه را اقتداء بر امام خـالص بـراي           2نيت كردم خواندن    . ـ3 .خداوند اهللا اكبر    خالص براي   

كه بـه وقـت     ركعت آخرين ظهري 4ـ نيت كردم خواندن     5 .خداوند اهللا اكبر    كعت سنّت بعديه جمعه را خالص براي       ر 4كردم خواندن   
 .خداوند اهللا اكبر  ركعت سنّت وقت را خالص براي 2ـ نيت كردم خواندن 6 .خداوند اهللا اكبر ام خالص براي  آن رسيده و نخوانده

 
 

 )بيان اداي نماز احتياط ظهر(
در بحـث   شـود؟   نماز جمعه كامل باشد چرا احتياط ظهر خوانده مـي يط ادايكه شرا  احتياط ظهر چيست؟ و در جاهايي     ي  ت ادا علّ
  دو تعريف بخصوصي     مصر داراي  .ن الزم است و اولين آن مصر بود       يطايشر, صحت اداء    نماز جمعه بيان كرديم كه براي      يط ادا يشرا
كـه احكـام    اميـر و قاضـي    مـصر مكانيـست داري  : يعني .دودح الْميق ي وامكَح االَذُفِّنَ ياضٍ قَ ورٌيم اَه لَعضومو  ه: تعريف اول مصر  . است
 تازيانـه  شـراب خـوار را   ،دنـ كن دست دزدان را قطـع مـي     يعني. دنآور  مي   د و حدود را بر جاي     نگذار   مي ء را بطور كامل به اجرا     عيشر
  برخي حنفي، اما در مذهب  .دنده د و امثال اين احكام را بطور كامل انجام مينزن و يا شالق ميكنند  ي مد و زناكاران را سنگسار نزن مي

ــ  1 . را بـه دو نـوع تقـسيم كـرده انـد     عتتمام قوانين و احكام شـري   در آوردن حاكم و قاضي        اجرا ة به   مسئل, معتبر و برجسته     از علماي 
 . بالقوهعتكام شرياح  ـ اجراي2 . بالفعلعت احكام شريياجرا

در ايـن  . باشـد   عيب و نقص جـاري   بطور احسن و بيمكان آن در عتريـش كامـاح در واقــع     يــيعن:  بالفعل عت احكام شري  ياجرا
 قادر بودن حـاكم بـه    محضيعني:  بالقوهعت احكام شريياجرا .و در غير اين صورت واجب نيست   شود  صورت نماز جمعه واجب مي    

شـود و در   در اين صورت نماز جمعـه واجـب مـي    پس. دنظاهر اجرا نكنعلي ال رچند ه.  و حدود كافيستشرعحكام اجراء گذاشتن ا 
 را شـرط وجـوب      ) بالفعل عتتمام احكام شري    اجراء حاكم و يا قاضي    (كه تفسير اول      در جواب علمايي  . غير اين صورت واجب نيست    
 كـه شـريعت و احكـام        راچـ  باشد  دنيا جمعه واجب نمي     ابه شرط شما در هيچ جاي      بن ،توان گفت   مي،  دانند  اداء در آن شهر و روستا مي      

 بـه اجـرا     قادر بـودن حـاكم و يـا قاضـي      محض (كه تفسير دوم      و در جواب علمايي    .آيد  ء در نمي  ا به اجر  دنيا كامالً    در هيچ جاي     الهي
 بنابر شرط شما جمعه در تمام نقـاط دنيـا   ، گفتتوان ميد دانن  را شرط وجوب اداء در آن مصر مي     )تمام احكام شريعت بالقوه   گذاشتن  

 نظريـه وجـود   2تفـسير اول مـصر   در  ؛هـستند در نتيجـه    قادر به اجراء احكام الهي   اسالمي مملكتهاي واجب است چونكه همه دولت  
 .دارد

 حكـم دو ركعـت   در بلكـه  .شـود  مـي  جمعه محسوب ن،شود كه در تمام شهرها و روستاها برپا مي هايي  نماز جمعه  ،نظريه اول اينكه  
  آنها نماز فـرض ظهـر بـاقي   عهده  و بر   ،دنگذار  نمي راـــاحكام شريعت را كامال به اج       مياتم  چون حاكم و قاضي   . نماز نفل خواهد بود   

سـت كـه اول دو   باشد و به اين جهت ا   همه نماز گزاران در شهرها و روستاها نماز جمعه واجب مي           عهده بر   ،نظريه دوم اينكه   .ماند    مي  
تـه  گفو . شـود   احتياط ظهر خوانده مي،و به جهت دو سره بودن قضيه     .  بدون نماز جمعه نمانند    شود احياناً   ركعت نماز جمعه خوانده مي    
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  از علماء برجسته مذهب حنفـي   يكي رحمه اهللا عليه  حضرت عالمه اسماعيل النابلسي .از خصوصيات متقيان است  احتياط يكيكه   دهش  
ـ حلْ اَاسِ النَّمِلَظْ اَدهع  ي فتميق اُةُعمج الْذ الِعفَالْ بِ امِكَحاالَ  عيم ج ذُيفنْ تَ ادرَم الْ سيل: كند  ن اظهار مي  چني اجِجو ـ  ا ـ هنَّ ـ  م ـ نَ يانَا كَ ـ م جذُفِّ يع 
عت بالفعل صورت بگيرد چونكـه در عهـد پادشـاه           ياحكام شر    د اين نيست كه تمامي    مقصو  يعني .كلذَ   يلَ ع ةٌاردتَقْ ا ادرَم الْ لِ ب امِكَحاالَ

احكـام    داده اسـت بلكـه مقـصود از تنفيـذ تمـامي             امال انجـام نمـي    كرا     احكام الهي    نماز جمعه برپا بوده و حال تمامي       ،ظالم حجاج نيز  
 . را داشته باشداجراء احكام اين است كه پادشاه قدرت ،بالفعل

اسـت كـه در صـورت اجتمـاع همـه          مكـاني   مـصر   :  يعنـي  .مهعس ي م لَ هداجِس م رِبكْاَ   ي ف هلُه اَ عمتَجا ا ذَ ا عضوهو م  : دوم مصر  تعريف
 هـاي  بنابراين تعريف مـذكور بـه مكـان    . مسجد آن شهر يا روستا ظرفيت همه مردم را نداشته باشدنبزرگتري, مكلفين آن شهر يا روستا   

اكثـر فقهـاء بـه          يعنـي  »اكثـر الفقهـاء      يتوو عليه فَ  «: چنين آمده است     فتويب  و در كت  . كند  صدق مي برپا بودن نماز جمعه        براي   ديزيا  
ـ : فرمودنـد عليـه   مـشهور بـابن عابـدين رحمـه اهللا     نمه عاليقدر حضرت الشيخ محمد امي  عال .ندا  هداد    و فتوي  يتعريف دوم مصر را    ا ذَه

يصقُد كَ يلَ عثرٍي بدين علـت در اكثـر روسـتاها خوانـدن نمـاز جمعـه              . كند  تعريف دوم مصر به اكثر روستاها صدق مي         يعني, يرَقُ الْ نَ م
 ي حقيقـت بـوده و از ادا  ، چـون مبـادا تعريـف اول   ؟شود چرا به تفسير و تعريف دوم مصر احتياط ظهر خوانده مي پس   .باشد  مي   الزامي

 نفـل  ، دو ركعـت جمعـه  اشـد حقيقـت ب مـصر  اگـر تعريـف اول    .شـود  ين خاطر احتياط ظهر خوانـده مـي  به او  ،نماز فرض غفلت كنيم 
 فـرض  ، دو ركعـت جمعـه  ،آيد و اگر تعريف دوم مصر حقيقـت باشـد      فرض به حساب مي    ،محسوب شده و چهار ركعت احتياط ظهر      

 و در غيـر ايـن صـورت نفـل خواهـد      شـود  مـي محسوب شده و چهار ركعت احتياط ظهر اگر قضاء داشته باشد از نماز قضاء محسوب               
 .گرديد 
ـ  تَ زوج الي  اهللاُ همح ر ةَفَينح  يبِ اَ دنْ ع نَّا: ت سوم خواندن احتياط ظهر    علّ عددهافـ     ي مرٍصواحد ـ    و ـ اَ يو ر  اذَكَ صحاب ـ  اال مـ  الء ـ  اَ نْ ع  يبِ

  يوفس رحمانَّ  اهللاُ هه الي جوز ف ي    مجِسدنِي ف ي    مرٍص و احد و  نْ ع م حمد ر حماهللاُ ه  ي جوتَ ز عدده قاًلَطْا م  و ر واهبِ اَنْ عي  حنةفَير ـ ح ماهللا و ه 
صحح رخْه السسعليه نزد امام ابوحنيفه رحمه اهللا      يعني .ي  ور اصـحاب   طـ  همين باشـد،   ينمـ د نماز جمعه در يك شهر و يا روستا جايز            تعد

جائز نبودن نماز جمعه در دو مسجد يك شهر و يا روستا را نقل كرده اند و نزد امـام محمـد   عليه  از ابويوسف رحمه اهللا     )كاتبين(امالء  
  د و امام سرخسيكن رحمه اهللا مطلقا تعدد نماز جمعه جائز است و امام محمد رحمه اهللا اين روايت را از امام ابوحنيفه رحمه اهللا نقل مي                      

 .دنماي رحمه اهللا  نيز صحت اين روايت را تاييد مي
كـه  نـد  عتقاداز  علمـاء بـه ايـن ا     د نماز جمعه در شهر و يا روستا اختالف نظر دارند بعضي          در تعد   الحاصل مجتهدين مذهب حنفي   

 در نتيجـه  .گـردد  گر مساجد نفل محسوب مـي دي  د و نماز جمعه مابقي    وش مياولين نماز جمعه  در بين مساجد برپا شده فرض محسوب            
ه نمـازگزاران ديگـر مـساجد    عهدكه در  ي در اين صورت نماز فرض اند، اول نماز جمعه را خوانده    يك از مساجد    كدام  باشد  نميمعلوم  
  همـه گزاراننمازعه نماز جم :گويند  ميتعدد نماز جمعه را جايز دانسته و  مذهب حنفيايديگر از علم   بعضيو .ماند  بدون اداء مي  است  

  .شود چهار ركعت احتياط ظهر خوانده مي, ف نظرالهمين اخت سبببه و  شود  فرض محسوب ميمساجد،
 
 

 ) مدح الجمعة اللمعة في(
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  اخــالص ايـالب جمعــا گلنــگ  خــالئـــق اهــــل عـــرفـــان             اي
       ايمـــان اچيــن، جمعـــا گلنـــگاللّـــــه م ثـــذا بــــَرر ايمــــــان      

 دا     هــر نـا حـــال  جمعـــا بيـــرن بيــــك اللّــــــه             مطيـع بولنـگ، 
 ثـــواب بـار در، شـــرع يــول دا             ثـــواب اچيــن، جمعـا گلنــــگ

 ايالنگ حج غا گدمــكآردمـــــق            حساب       آردم  جمعــا غــرشـي
 اهللا نـگ اوينـا، طــواف ادمـــك            طــواف اچيــن، جمعـــا گلنــگ
 گلنــگ انـدي، پيـــر و جــــوان            اولــــي، كچــــي، زن و مـــردان
 بـرلــر ثــذا، بايــــراق رضــــوان           رضــــوان اچيــن، جمعـا گلنــگ

 نـگ، شيـطان آغـــالر           قـــــره گيـب، ياثـــن بــاغــــالرجمعــا گلث
 داغـــالر           شونگداغ اچيــن، جمعــا گلنــگ حسرت چكيب، باغرنـي

 جمعــا بارثنـــگ رحمــت اينـــر          خـطبـــه اشتثنــگ نفسنـــگ ثينـر
  اچيــــن، جمعـــــــا گلنـــگامــام اويثنـگ دردنــــگ دينـــر           دوا

 جمعـــا ديرلـــر حـــــج مسكيــن          گردنمــــــذ دا گنــــاه سنـگيـــن
 مسجــد گلـب باشنـگ انگثـــــن          حــج ادمـــاگا، جمعــا گلنـــــگ

 جمعـــــا غا           غــريب لرنــگ حجــي مكــه دش ديــب غالمــا غـــم
 عمــــــره            قلمــاق اچيـــن، جمعــا گلنـــگ طــواف، سعـــي يرمــ

 لـردا درنـــگ دوكيـــــب پلچــق لــــردا بلــــدر چـكـــب            اثّــــي
 تحــيــت نــــي، اوردن اوقيـــب             سبــاق اچيـــن، جمعــا گلنـــگ

ـورك بلـن اوالّنـگ مـونـــي              ـيگُــن لـر سيـدي، جمعـــا گُنــ يـ   
              يلقــو اچيـــن، جمعـــا گلنـگ بيــك طنگـــــري، يلقــار ثنـــي

 غســل ادمـــك سنـت بــــولــــر            گنالــرنــگ، ديب دن يــولـــر
  جمعـــا گلنـــگعفــو اچيــن،ر             لـخـــطالــر ننــگ، عفــــو ق

             گـويــا ديــــا صدقــه قلــــدي گلــــن، ثـــواب آلــــدي إلــكي
              احسـان اچيـن، جمعــا گلنــگ غـوين بــولـدي كــي نگ اكنجـي
 كــي، بيضـــه اردي               دوردنجــي طـــــوق بـــردي لنجـــي اوچــي

              ثـــواب اچيــن، جمعــا گلنــگ ، ثــواب گــورديهركـــم بــرثا
  بار برغـــن لـــــرنــگ             جمعــــا گتــــر اوغلــن لــرنگ بـــركتي

 ابـــــد غويمــا آرغــن لــــرنگ             ارشــاد اچيــن، جمعـــا گلنـگ
    شريعتـــا، بــولنــــــگ تسليـــمجمعـــا ديــــرلر، عيــــد مسلــم          

 سالــم غالثيــن ديثنــــگ نسلــم             اهلنــگ بلــن جمعــــا گلنــگ
 روسيـــاه لــــر توبـــه قلمــــــذ             منافــق لــــر، جمعـــــا گلمــــذ



 20                                                                                                                                                       هــداي جمعــن                  

 

  گلنـــگمنــــگ آيدثنگ اوت آلمـــــذ            اوت اچيــــن، جمعـــا
 غُلــــــق غُوينــــگ نصيــحتـــا             رســـول امـــرن، تـــوتا تـــوتــا

 لــــردن، آلنـــگ پـــاتـا             پــاتا اچيـــن، جمعـــا گلنــــگ يغشــي
 ثنگ يورطر جمعــا گلثنــگ ارثنــگ آرطـر             بخت اوينيب شانگ

 .درطـر             اقبــــال اچيــن، جمعـا گلنـگ ـري طنفنــــگ نـي، طنگـ
 

 ليگالحاج عبدالرحمن آخوند تناستاد : تأليف
 
 

 )سؤال و جواب مفيد درباره جمعه(
از علماء، به   روز آدينه به جمعه علماء اسالم اختالف نظر دارند، به قول بعضي در نام گذاري ـ چرا روز آدينه را جمعه نام نهادند؟1
 ديگر از علماء، كمال خالئق در اين روز جمع شده و  و نظر بعضي .باشد نماز جمعه مي برپايي   اجتماع مؤمنين در روز جمعه براي  سبب

و بـه قـول    .داند  اين قول را اصح اقوال مي       مصنف فتح الباري  .  در اين روز صورت گرفته است      عليه السالم خلقت حضرت آدم      به قولي 
ديگر خداوند در روز جمعه بين        و نظر برخي  . رت آدم و حضرت حواء عليهما السالم در روز جمعه بوده است           ديگر به هم رسيدن حض    

 .بندگان و رحمت  خويش را جمع نمود
باشد؟  وبه چه علـت روز جمعـه       مي صلي اهللا عليه وسلم   ـ آيا فضل روز جمعه بر سائر ايام هفته از جمله خصوصيات پيامبر اسالم               2

در نزهـه المجـالس   .  هفته از جمله خصوصيات پيامبر مكـرم اسـالم اسـت     غير آن؟ بله، فضل روز جمعه بر سائر روزهاي       انتخاب شد نه  
موسي، دو ركعت  اي: كه از عبادت عابدان بيت المقدس شگفت زده شده بود، گفت    هنگامي  عليه السالم  به موسي   آمده خداوند متعال    

 از خداونـد خواسـت كـه     عليـه الـسالم  حضرت موسي. ر از عبادت عابدان بيت المقدس استامت محمديه بهت نماز در روز جمعه براي 
شـنبه را   ابـراهيم وسـه    و دوشنبه را براي       عيسي  تو قرار دادم ويكشنبه را براي       روز شنبه را براي   : خداوند فرمودند . روز جمعه روز او باشد    

وعلـت  .  صلي اهللا عليه وسـلم حبيبم محمد مصطفي اهللا وجمعه را براي    آدم صفي    وپنجشنبه را براي     يحيي  زكريا وچهارشنبه را براي     براي  
آخـرين پيـامبر خـاص كـرده      باشد مناسب است كه آن روز را براي تخصيص روز جمعه اين است؛ زمانيكه جمعه آخرين روز هفته مي   

 ). اهللا اعلم. (شود
ــ  يـوم   6ـ  يوم االمانه  5ـ  يوم الرحمه 4ـ  يوم البركه 3ـ  يوم الفضل 2ـ  يوم المزيد 1 آنها را نام ببريد؟   . نام دارد ) 10(روز آدينه                         ـ  3

 . معروفترين اين نامها يوم الجمعه است. ـ  يوم الجمعه10ـ  يوم الكرامه9ـ  يوم العروبه8ـ  يوم العيد 7العتق     
دارد مكروه جداگانه است يا كراهيت مخـصوص معاملـه را             يـ آيا اشتغال غير از معامله كه شخص را از رفتن به نماز جمعه باز م               4

 بـه    سـعي  يعني. ديگر باشد مكروه است خوردن و چيزهاي    كــه از اقتــدا به نماز جمعــه باز دارد، چه معاملــه و چـه             دارد؟ هر اشتغالي  
 .گردد سوي مسجد جامع و ترك معامله و ديگر امورات با گفته شدن اذان اول واجب مي

سبب جواز ترك نماز جمعه است؟ همچنانكه در شرايط اداء نماز جمعه ذكـر شـد، مـسافر، زنـان، مـريض، نابينـا،         چه عذرهايي  ـ5
و اما اگر در نماز جمعه حاضر باشند و با نمازگزاران، جمعه را اقامه كنند، جائز است و                . باشد  برده، بر همه  اينها نماز جمعه واجب نمي        

 . شود  شده و از ذمه آنها نماز ظهر ساقط مياز نماز فرض وقت محسوب
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باشد اما ساقط شدن نمـاز جمعـه از           بلـــه،جائزاست و نماز صحيح مي     ـ آيا امامت مسافر، برده، مريض در نماز جمعه جائز است؟          6
 . باشد ذمه اينها فقط به سبب تخفيف مي

شود يا نماز ظهر      و اقتداء نمايد آيا از نماز جمعه محسوب مي         به امام جمعه در خواندن تشهد و يا در حالت سجده سه             ـ اگر كسي  7
اگر در اين دو حالت و يا قبل از آن امام را بيابد و به او اقتداء نمايد از نماز جمعه محســوب شده و ركعــات اول                   را كامل اداء نمايد؟   

 .ظهر را كامل بخواندو دوم را كه به امام اقتــداء نكرده بود قضاء كند و در غير اين صورت نماز 
آن  نماز ظهر بر ذمه او واجب است و بايستي گردد؟  واجب مي  به علت معذوريت فوت شود چه چيزي  ـ اگر نماز جمعه شخصي 8

همچنين كسانيكه بدون عذر نماز جمعه را ترك كرده و مرتكب معصيت شدند نماز ظهر بر آنان واجـب اسـت كـه اداء                      . را اداء نمايد  
 .نمايند
ظهـر بـه پايـان برسـد      حكم خواندن نماز ظهر بدون عذر در منزل، قبل از اقامه نماز جمعه چيست و به اين صورت وقت شرعي                  ـ  9

كـه خوانـده بـود و وقـت ظهـر گذشـته باشـد از         است ؟ خواندن نماز ظهر بدون عذر قبل از اقامة جمعه حرام است و نمازي   چگونــــه
 . ماند  او باقي نميفرضِ وقت محسوب شده و قضائي بر ذمة

باشد چون كه پيرمرد ضعيف و ناتوان ملحق بر مريض  ـ آيا بر پيرمرد ضعيف و ناتوان نماز جمعه واجب است؟  خير واجب نمي      10
 . گيرد است و حكم آن را مي

توانـد اجيـر    يمـ ) صـاحب كـار  ( اجاره كرده شود و وقت نماز جمعه مقارن آيد آيـا مـستأجر    انجام كاري را براي ـ اگر شخصي    11
صـاحب كـار   : دهـد   دقّاق رحمه اهللا عليه چنين نظر مـي  را از نماز جمعه و جماعات و عيدين منع نمايد؟ در اين مسئله ابو علي   ) كارگر(

و شـود   دور باشد از اجرت به مقدار اشتغال كارگر به اين فريضه كاسته مي      حق منع كارگر را از اين فريضة مهم ندارد ليكن اگر مصلَّي           
در عرض يك روز،    : مثال). گذارد  دقّاق رحمه اهللا عليه صحت مي       ظاهر متون بر گفته ابوعلي    . (شود  نزديك باشد كاسته نمي     اگر مصلَّي   
معتّـل شـده    ساعت به علت دور بـودن مـصلّي  2اداء نماز جمعـــه       ساعت كار اجاره كرده شده است و كارگـــر بــراي           8  كارگر براي 

 . شود ك چهـــــارم مشغول نماز بوده و از اجرت ايشان يك چهارم كاسته ميباشد به مقدار ي
نماز ظهر را در منزل بخواند وبعد روانة مسجد جامع شود وبه امام، نمازجمعه را اقتداء نمايد چگونه است؟ نزد امـام       ـ  اگر كسي   12

. شـود  ولي نماز ظهر ايشان باطل مـي     . داء به امام صحيح است       به طرف مسجد جامع واقت       با سعي   ابوحنيفه رحمه اهللا عليه نماز جمعه وي      
كه نماز جمعه را به  شود تا وقتي       باطل نمي   اما نزد امام محمد وامام يوسف رحمه اهللا عليهما نماز ظهر وي              .چه به نماز امام برسد يا نرسد      

 . امام اقتداء نكند
كـه   هر را در روز جمعه به جماعت برپا نمايند؟ جماعت نماز ظهر در جاهايي             توانند نماز ظ    اند مي   كه معذور و يا زنداني      ـ كساني 13

 . خوانند و بايد نماز ظهر را فرادي . شود مكروه است نماز جمعه برپا مي
اذان اول وقت ظهر بعـد از زوال آفتـاب   . شود  مرتبه اذان گفته مي    2 شود؟  برپا نمودن نماز جمعه چند مرتبه اذان گفته مي          ـ  براي  14

به مسجد جامع بياورند و معامله و ديگر مـشغوليتها را كنـار گذاشـته و بـه                   باشد كه بر همه مؤمنين الزم است با گفتن اين اذان روي               مي
شود و بعد از اتمام خطبـه نمـاز جمعـه اقامـه            او گفته مي    اذان دوم بعد از اينكه امام جمعه بر منبر نشست روبـروي          . ذكر خداوند بشتابند  

 . شود مي
اذان بـه هنگـام جلـوس       ) للـصلوه   اذا نـودي  (مراد از : سوره جمعه چنين آمده     ـ فلسفه دو بار اذان گفتن چيست؟ در تفسير صاوي           15

پـس در نتيجـه يـك     . ندائي غيـر از آن نبـود    صلي اهللا عليه وسلم    كه در زمان پيامبر    منبر است و اين بخاطــر ايـن است        خطيب بر روي    
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 از منبـر، تكبيـر    صلي اهللا عليه وسلمگفت و به هنگام نزول پيامبر      بر روي منبر اذان مي      صلي اهللا عليه وسلم    برمؤذن به هنگام جلوس پيام    
 كردند، اما در زمان حـضرت عثمـان    در كوفه به همين منوال عمل مي        رضي اهللا عنهم   حضرات ابوبكر و عمر و حضرت علي       .گفت  مي

اي كه زوراء نـام   زل هم دور بود اذان ديگري را اضافه نمودند و امر بر اذان بر روي خانه   چون تعداد مردم زياد شده و منا       رضي اهللا عنه  
شـد و   آمدند و به هنگام جلوس خطيب بر روي منبر اذان دوم گفته مي     به هنگام شنيدن اذان اول مردم به طرف مسجد مي         . داشت، كرد 

 كه بر شما الزم اسـت سـنت مـن و سـنت خلفـاء      لي اهللا عليه وسلم صاحدي هم در آن وقت مخالف وي نشدند و به خاطر  گفته پيامبر   
 و  رضي اهللا عنـه توان مختصراً به خاطر ازدياد جمعيت در زمان حضرت عثمان فلسفه دو اذان را مي .ام، به همين منوال جاري شد  راشده

 . تباعد منازل از مساجد و به خاطر استماع مردم و روي آوردن به طرف مسجد ذكر نمود
 بح را نخوانده است چه بايد بكند؟      در اثناء خطبه به خاطر آورد كه نماز ص        ) كسي كه قضاء نماز فرض ندارد     (ـ اگر اهل فرضي     16

واجب اسـت  ) اهل فرض(باشد بلكه بر اهل ترتيب  شده مكروه نمي خواندن نماز نفل در حين خطبه مكروه است، اما قضاء نماز فــوت      
 . گرفته و بعداً بر نماز جمعه اقتداء نمايدكه اوال قضاء نماز فوت شده را

 . ها مثل خطبة نكاح چه حكمي دارد؟   واجب است ـ سماع خطبه جمعه و عيدين و همچنين سائر خطبه17
در ميان خطبـه صـلوات فرسـتادن جـايز اسـت يـا خيـر؟ در فرسـتادن          صلي اهللا عليه وسلمـ آيا به هنگان سماع نام مبارك پيامبر   18

باشد و امـا رأي صـواب ايـن اسـت كـه در دل صـلوات         اختالف نظر مي صلي اهللا عليه وسلمگام شنيدن نام مبارك پيامبر  صلوات به هن  
 .گفته شود
حكمت اين است كه خطبـه دوم محـل دعـاء          در خطبه دوم چه حكمي دارد و فلسفه آن چيست؟          رضي اهللا عنهم   هـ ذكر صحاب  19

 صـلي  واميد است كه خداوند به بركت نامهاي اصحاب رسول اهللا.  بر آنها مستحب است  و درود   رضي اهللا عنهم   باشد وذكر صحابه    مي
 .    دعاءهايمان را مورد اجابت قرار دهداهللا عليه وسلم

غـائبين   شود؟ چون بنـا بـه متعـارف و متـوارث در هنگـام اذان صـــدا را بـــراي اعــــالم           ـ چرا اذان دوم جمعه آهسته گفته مي       20
باشد پس هيچ حاجتي براي رفـع صـوت    اما اذان دوم جمعه براي اعالم حاضرين مي. ود، بنابراين رفع صوت مفيد است  ش  بلندكرده مي 
 . وجود ندارد

ير گوينـد، چـه عملـي را انجـام          ـ اگر شخصي بعد از شروع چهار ركعت سنت قبليه جمعه، خطيب خطبه را آغاز نمايد و يا تكب                  21
  )علي القول الـراجح   (ت جمعه باشد و خطيب خطبه را شروع كند چهار ركعت را كامل كند               اگر آن شخص مشغول خواندن سن      دهد؟

 .چون قطع نمودن سنت براي اكمال نبوده و ابطال است
ــ فـصل   3. ـ حداقل يك نفر سامع حضور داشته باشد2. ـ خطبه قبل از دو ركعت نماز جمعه باشد   1ـ شروط خطبه را بيان كنيد؟       22

حتي اگر الحمداهللا را براي جواب عطسه بگويد جـايز      (ـ قصد نمودن خطبه   4.  نماز با خوردن يا عمل قاطع ديگري       نيفكندن بين خطبه و   
 ). اگـر قبل از زوال خورشيد باشد خطبه جايز نيست(ـ در وقت ظهر باشد 5). باشد نمي

 . باشد؟ حرام است كند چه ميـ حكم سخن گفتن و نماز نافله خواندن هنگامي كه امام براي تالوت نمودن خطبه قيام 23
  استماع خطبه بركساني كـه دور يـا    شود چيست؟   ـ حكم استماع خطبه بر كسانيكه دور از خطيب قرار دارند و خطبه شنيده نمي              24

 . و اما اگر بر استماع خطبه قادر نباشند سكوت واجب است. نزديك نشسته باشند بدون فرق بين آنها واجب است
آيـا بايـستي   . مسجد شود و حال اينكه مؤذن در حالت تكبير گفتن براي اقامه نماز جمعه باشد چه بايـد كنـد                 ـ اگرشخصي وارد    25

چهار ركعت سنت را خوانده و بعداً  به امام اقتدا نمايد و يا اينكه سنت را ترك نموده و بعد از آن قـضاء نمايـد؟ در آن هنگـام چهـار                        



  23                                                                                                                                                       هــداي جمعــن                  

 

ز بعد از خطبه و قبل از فرض جمعه مكروه است و بعد از نمـاز جمعـه هـم احتيـاجي بـراي      ركعت سنت را نبايد بخواند بعلت اينكه نما      
 هر وقت امام بـراي قرائـت خطبـه بـر       : صلي اهللا عليه وسلم   گردد به فرموده پيامبر     باشد بلكه سنت ساقط مي      قضاي سنت فوت شده نمي    

و شامي رحمه اهللا عليه در ردالمختار چنين گفته  .ه الروايات آمدهباشد اين چنين در خزان روي منبر رود هيچ نمازي بجز نماز فرض نمي
اند اما در مورد قضاء سنت جمعه چيـزي ذكـر      كه همانا اهل متون و فقهاء به صراحت قضاء سنت ظهر را بعد از فرض بيان كرده                : است
باشـد چـون كـه سـكوت در         سـنت جمعـه نمـي     توان نتيجه گرفت كه احتياجي به قـضاء           اند و از اين سكوت و عدم بيان آنها مي           نكرده

گويدكه سـنت جمعـه نظيـر     اما نظرية خود عبدالحي لكنوي بر تشابه حكم سنت جمعه به سنت ظهر است و مي   .معرض بيان، بيان است   
 .سنت ظهر است

بهتـر آن اسـت     ؟شود يا فقط در دو ركعت اول اين چنين است           ـ آيا در همه ركعات احتياط ظهر بعد از فاتحه سوره خوانده مي            26
چون اگر از نماز فرض واقع شود خواندن سـوره در دو ركعـت آخـر خللـي     . كه در همه چهار ركعت بعد از فاتحه سوره خوانده شود      

و اما اگر بـر ذمـه        .گردد  و اگر از نفل واقع شود پس در همه ركعات سوره واجب مي            . گردد  كند و سجدة سهو نيز الزم نمي        ايجاد نمي 
 .شد در اين صورت در دو ركعت آخر سوره خوانده نمي شود چون اين چهار ركعت احتياطي در هر حال فرض استايشان قضاء با

آمده، لحظه  صلي اهللا عليه وسلمهمچنان كه در حديث پيامبر  ـ طريقه دعا در بين نشست امام بر منبر تا اقامه نماز را بيان نماييد؟         27
باشـد چـون    دعا نمودن در دل سنت است اما با زبان دعا نمودن جايز نمي      .  وقت اقامه نماز است    اجابت دعا ما بين جلوس امام بر منبر تا        
 . سامعين خطبه مأمور به سكوت هستند

 شـود؟  و با نشستن، اين نماز فـوت مـي  . ـ آيا دو ركعت سنت تحيه المسجد را حتماً در بدو دخول خوانده شود، و يا فرقي ندارد       28
شـود و اگـر چـه افـضليت در ايـن       باشد و لو بعد از نشستن در مسجد نيز باشد و با نشستن ساقط نمـي      نت مي دو ركعت تحيه المسجد س    

هـر گـاه يكـي از       :  فرمودنـد   صلي اهللا عليه وسلم    حديثي كه در صحيحين وارد شده كه رسول اهللا         .است كه قبل از نشستن خوانده شود      
 كه در  رضي اهللا عنهكند بدليل حديث ابن حبان  اين حديث اولويت را بيان ميشما داخل مسجد شود ننشيند تا دو ركعت نماز بخواند،

به تحقيق مسجد را حرمتـي اسـت و حرمـت    :  گفت رضي اهللا عنه  خطاب به ابوذر   صلي اهللا عليه وسلم    صحيحش چنين آورده كه پيامبر    
 .آن خواندن دو ركعت تحيه المسجد است پس بلند شو و آن دو ركعت را بر جاي آور

 . ـ آيا مسافري كه نماز جمعه را به امام اقتدا كند، آخر ظهر را دو ركعت بخواند يا چهر ركعت؟  دو ركعت بخواند29
 وحـضرت   صلي اهللا عليـه وسـلم    باشد بعلت ثبوت آن از پيامبر اكرم        ـ آيا جواب اذان دوم جمعه مكروه است؟ خير، مكروه نمي          30
  . در صحيح بخاري رضي اهللا عنهمعاويه


