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  بسم هللا الرحمن الرحيم 
 فضائل روز جمعه

 
(با ضم جيم و ضم ميم يا با ضم جيم و سکون ميم) نام روز هفتم از ايام هفته در  جمعه
  مسلمانان بشمار ميرود . جنتری

  جمعه در لغت:
  گويند. را به هفته و جمع شدن  
جمعه وخود  به اجتماع مردم در روز جمعه برای انجام نماز  در اصطالح شرعی :و

  نماز نيز جمعه گويند .
 .قبل از  آمدن دين مقدس اسالم به روز جمعه روز عروبه يعنی روز رحمت می گفتند

معنا ،  كاملة فی القرية جمعة قضينا«  جمع ُجْمعات وُجَمعات وُجُمعات وُجَمع : أسبوع 
  » .سپری کرديم جمعه کامل را در قريه  

  : الُجُمَعة 
آخر أيام األسبوع ، يأتی بعد الخميس ، ويليه السبت ، وهو يوم يجمع المسلمين فی 1-

إَِذا نُوِدی ِللصَّالَةِ ِمْن « حديث ) ، » ( َخيُر يْوٍم َطَلَعْت َعلَيِه الشَّْمُس يْوُم اْلُجُمَعِة  «الجوامع 
  .»ُمَعِة َفاْسعَْوا إِلَى ِذْكِر هللايْوِم اْلجُ 

الجمعه که درين جا با پيشوند الف وال تعريفه ( ال )  که در انگليسی مساوی به کلمه ء 
)The  است در واقعيت نام روز مشخص ومعين است در هفته که بعد از روز پنج  (

  شنبه يعنی ( خميس ) وبه تعقيب آن روز شنبه يعنی ( سبت ) است .
ردگار  با عظمت وتوانا ما برای ما مسلمانان  امری ميکند که وقتی به نماز جمعه و پرو

  خوانده شديد به ذکر هللا تعالی سعی کند وامور دنيوی ، خريد وفروش  را کنار بگذارد .
  الة ) الُجُمعَة: ــنماز (ص

يها المسلمون بدل الّظهر جماعة يوم الجمعة نماز يکه  مسلمان آنرا در بدل الصَّالة التی يؤّدِ
 نماز جماعت ظهر بجاء می آورند .

فی ترتيب المصحف ، )  62رقم (اسم سورة من سور القرآن الكريم ، وهی السُّورة 2-
از سور های قرآن کريم است  62نام سوره شماره   .مدنية ، عدد آياتها إحدى عشرة آية

  که يازده آيه دارد .
رت ـالعروبه) شه روز در نزد اعراب،اصآل بنام ( يومروايتی تاريخی آمده است که اين در

  داشت واين روز در بين شان از  اهميت و اعتبارخاصی برخورد دار بود. 
ن  روز در محلی بنام  دارالندوة، ــورهبران اعراب در اي مورخين مينويسند که :زعماء

فرهنگی  ، رد هم جمع ميشدند. ودر مورد مسايل مهم حياتی قوم ، مسايل اجتماعیگِ 
  وسياسی به بحث ، مناقشه وتبادل نظر می پرداختند.

   ين شورایاکه دارالندوه، محل مجلس شورای اهل مکه بود ، می افزايند :مؤرخين 
اسا سآ توسط جد چهارم پيامبر صلی هللا عليه وسلم ، قصی بن كالب  بنا نهاده شده بود، 

اوالده  عبدالدار امور رهبريت اين ميگويند  وی در زمان مرگ خويش ، هدايت داد  تا 
  شورا  را بدوش گيرند . 
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مورخين مينويسند که : در اين مجلس  تقريبآ  بتعداد چهل نفر  از بزرگان قوم که  
  چهل  سال عمر  داشتند  ، عضو اين شورای بودند .تقريبآ سنين اکثريت  شان دارايی  

مشهور  سال عمر  داشت. 40تر از جوانترين عضو اين شورا تنها عتبة بن ربيعه که كم
ترين افراد اين شورا عبارت بودند : ( امية بن خلف، ابوجهل بن هشام، نضر بن حارث، 

  شيبة بن ربيعه، عتبة بن ربيعه و ابوسفيان حرب).
مينويسد  خانه » دار الندوه « رخ شهيرجهان اسالم بنام (جوهری ) در توضيح کلمه ؤم 

جزو تعمير  مسجد الحرام    افت  بعد ها ي در آن تدوير میکه اجتماعات  دار الندوه 
  ساخته شد .

رخين می افزايند :   بعد از اينکه  تعداد نسبتآ قابل مالحظه اصحاب پيامبر صلی هللا ؤم
خطر  احساس  گرديدند، قريشيان عليه وسلم رهسپارهجرت به يثرپ ( مدينه منوره )

بنآ د.  هر طرف وهر وسيله دست می زدن  كردند و برای جلوگيری از  اين  عمل به
غرض اتخاذ  سياست واحد وجلوگيری از اين خطر در آخر ماه صفر سال چهاردهم 

  .رد هم آمدند و به مشورت پرداختندـــبعثت در دارالندوه سران اقوام گِ 
به گمان اغلب وقريب به اتفاق ، تعيين روز جمعه ، بحيث روز مهم ومقدس برای  

  مسلمانان از همين فهم گرفته شده باشد.
ردند وآهسته کــرخين مينويسند:بعد از اينکه مسلمانان به  مدينه منوره  آغاز به هجرت ؤم

دور هم جمع   ، آهسته در شهر مدينه تقرر حاصل نمودند ،  در يکی از روز ها در مدينه
شدند ، وطی اجتماع در اين مورد به بحث  ومشورت پرداختند که : پيروان هر دينی، 

پس چون ما مسلمين هم  اند. روزی را به عنوان عبادت هفتگی  و اجتماع انتخاب کرده
يک امت هستيم و بايد روز خاصی را در هفته برای اجتماع، عبادت، رسيدگی به حال 

  ظر تعيين کنيم.ن يکديگر و تبادل
را بحيث  روز عبادت و نيايش و  يو م السبت ) –از اينکه ، يهود روز شنبه ( سبت 

زيده ـبحيث  روز ميعاد با مسيح برگ  را بهيوم االحد)  –(احد شنبه   مسيحيان روز يک
بودند، مسلمانان مدينه که تعداد شان در آن زمان تقريبآ  بيش از چهل فاميل ميرسيد، روز 

رگزيدند و در آن روز دور هم ــعنوان روز جمعه، يعنی روز اجتماع، ب به را بهروـع
  داشتند.  رپا میــشدند و نماز ظهر را به جماعت ب جمع می

پيامبر صلی هللا عليه وسلم در روزهای اول هجرت و با اقامۀ نماز جماعت، اين اقدام 
 تغيير نام داد.الجمعه   العروبه را به يوم ايشان را تثبيت کرد و يوم 

   :آداب روز جمعه
روزه جمعه در تعليمات اسالمی دارايی ادابی ميباشد که ما در اينجاء مختصرآ ببرخی از 

  اين آداب  اشاره مينومايم :
  از سلمان فارسی روايت است که پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود : در حديثی  

الطهر، و يدهن من دهنه، أو يمس  اليغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من« 
من طيب بيته، ثم يخرج فاليفرق بين اثنين، ثم يصلی ما کتب له، ثم ينصت أذا تکلم 

هر کس در روز جمعه غسل و در حد » ( اإلمام، إال غفرله ما بينه و بين الجمعة األخری
بين  اش استفاده کند؛ سپس به مسجد برود و توان نظافت و از روغن و بوی خوش خانه

هيچ دونفری فاصله نياندازد و آنچه برای او مقدر شده نماز بخواند، سپس وقتی امام 
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شروع به خطبه کرد ساکت شود، گناهان (صغيره) اواز اين جمعه تا جمعه بعدی بخشيده 
  » ميشود

  هکذا در حديثی از ابوسعيد روايت است :
يب إن کان عنده ثم أتی من اغتسل يوم الجمعة، و لبس من أحسن ثيابه، و مس من ط« 

الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ثم صلی ما کتب هللا له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتی 
  » يفرغ من صالته کانت کفارة لما بينها و بين الجمعة التی قبله

(هرکس در روز جمعه غسل کند و از بهترين لباسهايش بپوشد و اگر بوی خوش نزد او 
به نماز جمعه برود و از روی گردن مردم قدم برندارد، سپس بود، استفاده کند، سپس 

آنچه خداوند برای او مقدر کرده نماز بخواند؛ سپس از هنگامی که امام برای خطبه خارج 
شود که بين اين  شود تا موقع تمام شدن نماز ساکت شود، (جمعه او) کفاره گناهانی می می

  ».جمعه و جمعه قبل انجام داده است
 يره رضی هللا عنه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود : از ابوهر

إذا کان يوم الجمعة کان علی کل باب من أبواب المسجد مالئکة يکتبون الناس علی « 
قدر منازلهم األول فاألول، فإذا جلس اإلمام طووا الصحف و جاءوا يستمعون الذکر، و 

لذی يهدی بقرة، ثم کالذی يهدی الکبش، ثم مثل المهجر کمثل الذی يهدی بدنة ثم کا
  » کالذی يهدی الدجاجة ثم کالذی يهدی البيضة

ای قرار  رسد؛ در کنار هر يک از درهای مسجد فرشته ( وقتی که روز جمعه فرا می
گيرد و درجات مردم را به ترتيب بر حسب وارد شدنشان، يکی پس از ديگری  می
پيچند و  خواندن خطبه کند دفترهايشان را درهم می نويسند، و وقتی که امام شروع به می

آيد، مانند کسی است شتری را  دهند. و ثواب کسی که زود به مسجد می به خطبه گوش می
قربانی کرده، و سپس مانند کسی که گاوی را قربانی کرده، و سپس مانند کسی که قوچی 

پس مانند کسی که تخم را قربانی کرده، سپس مانند کسی که مرغی را قربانی کرده، س
  مرغی را قربانی کرده است).

کنند، واجب است، زيرا  شرکت می  در نماز جمعه  ی کسانی که غسل برای همه- 1
(متفق عليه. » ُغْسُل الجمعة واجٌب على كّلِ ُمْحتَِلمٍ «پيامبرصلی هللا عليه وسلم فرمود: 

  بر هر مرد بالغ و عاقلی واجب است).  (غسل روز جمعه)
باشد، زيرا  دارای بوی خوش می  چه از عطر و هر آن  پوشيدن لباس پاک و استفاده - 2

على كل مسلٍم الغسل يوم الجمعة، ويلبس من صالح «پيامبرصلی هللا عليه وسلم  فرمود: 
(بر . ) (رواه أحمد وأبو داود وأصله فی الصحيحين». ثيابه، وإن كان له طيب مس منه

هايش را بپوشد و  غسل نمايد و بهترين لباس  در روز جمعه  هر مسلمانی واجب است که
  باشد بايد خود را خوشبو کند).  اگر عطر داشته

مصلی برساند، زيرا پيامبرصلی هللا   فرا رسد بايد خود را به  وقت جمعه  که قبل از اين - 3
لى، من اغتسل يوم الجمعة ُغسل الجنابة، ثم راح فی الساعة األو«عليه وسلم  فرمود:

فكأنما قرب بدنة، ومن راح فی الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح فی الساعة 
الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح فی الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن 

راح فی الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج اإلمام حضرت المالئكة يستمعون 
  اند) اری آن را روايت کردهمالک و بخ» (الذكر



 

5 

غسلی مانند غسل جنابت و با همان صفات و شرايط انجام دهد،   در روز جمعه  (کسی که
باشد،   يک شتر را در راه خدا قربانی کرده  سوی مسجد برود مثل اين است که  سپس به
شد، با  کرده  يک گاو را صدقه  مسجد برود، مثل اين است که  در ساعت دوم به  کسی که
يک قوچ شاخدار را   مسجد برود ثوابش مثل اين است که  در ساعت سوم به  کسی که

  مسجد برود ثوابش مثل اين است که  در ساعت چهارم به  باشد و کسی که  قربانی نموده
يک تخم   در ساعت پنجم برود مانند اين است که  باشد، کسی که  داده  يک مرغ را صدقه

شوند  امام در مسجد ظاهر گرديد، فرشتگان حاضر می  که شد، همينبا  داده  مرغ را صدقه
  دهند). گوش فرا می  ذکر و دعا و مطالب خطبه  و به

باشد نماز سنت را   در توان داشته  که  شود، هر اندازه وارد مسجد می  که بعد از اين - 4
لجمعة، ويتطهر ال يغتسل رجل يوم ا«خواند، زيرا پيامبرصلی هللا عليه وسلم  فرمود: می

بما استطاع من ُطْهٍر، ويّدهُن من ُدْهنِه أو يَمسُّ من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد ال 
يفرق بين اثنين، ثم يصلی ما ُكتَِب له، ثم ينصت لإلمام إذا تكلم إال ُغِفَر له من الجمعة إلى 

ر کس در روز (هاست.)  را روايت کرده آن(بخاری »  الجمعة األخرى ما لم يغش الكبائر
زند و خود را  غسل نمايد و در حد توان نظافت را رعايت کند و موهايش را روغن   جمعه

خالی باشد نمازش را بخواند، سپس   که  مسجد برود و در هر نقطه  معطر نمايد، سپس به
سخنان امام گوش فرا بدهد، حتما خداوند از تمامی گناهان او در طول   و به  ساکت نشسته

  باشد).  نشده  مرتکب گناه کبيره  که شرط اين  گزرد، اما به ی ديگر درمی تا هفته  فتهاين ه
چيزی مشغول   خود را به  که هنگام آمدن امام و پرهيز از اين  رعايت سکوت به - 5

  نمايد، زيرا پيامبرصلی هللا عليه وسلم  فرمود:
امام در روز   (وقتی که»  إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة واإلمام يخطب: أنصت فقد لغوت«

رفيقت بگوييد ساکت باش، شما هم کار عبث   خواند شما اگر به ی نماز را می خطبه  جمعه
  است. )  را روايت کرده  آن مسلمشود). (  ات کم می ايد و از ثواب جمعه و لغوی انجام داده

َمْن مسَّ الحصى فقد «پيامبرصلی هللا عليه وسلم  فرمود:     که  و در روايت ديگری آمده
چيزی مشگول نمايد، پس کار عبث و   (هر  کس خود را به. »لغى، ومن لغى فال جمعة له

  بهره بی  است و هر کس کار لغوی را انجام دهد، از پاداش جمعه  لغوی را انجام داده
   است.  را روايت کرده ابو داود آنشود). می
خواند، دو رکعت نماز تحية المسجد  می  خطبه امام  اگر در هنگامی وارد مسجد شد که - 6

إذا دخل أحدكم «خواند، زيرا پيامبرصلی هللا عليه وسلم فرمود:   می  طور خالصه  را به
(وقتی وارد مسجد شديد و .  »يوم الجمعة واإلمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما

را  آن مسلمبخوانيد). (  صهطور خال  خواند بايد دو رکعت نماز را به را می  امام خطبه
  .است. )  روايت کرده

گام برداشتن بر نماز گزاران و از هم جدا کردن آنان کراهت دارد، زيرا پيامبرصلی  - 7
  دارد، خطاب به بر نمازگزاران قدم برمی  نمود که  هللا عليه وسلم  وقتی فردی را مشاهده

  ی اذيت و آزار ديگران شديد). مايه  (بنشين، براستی که .»اجلس فقد آذيت«وی فرمود: 
  است. )  را روايت کرده ابو داود آن(   

من هرگز ميان ؤ.  (انسان م»و ال يفرق بين اثنين«فرمود:   که  و در روايت ديگری آمده
  سازد). کند و آنان را از هم جدا نمی ايجاد نمی  دو شخص فاصله
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باشد، زيرا خداوندمتعال   دوم حرام و غير مشروع می خريد و فروش بعد از آذان - 8
ای مؤمنان ! هنگامی كه روز آدينه برای نماز جمعه آذان گفته شد، به سوی «فرمايد:  می

ذكر و عبادت خدا بشتابيد و داد و ستد را رها سازيد. اين (چيزی كه بدان دستور داده 
 باشيد).شويد) برای شما بهتر و سودمندتر است اگر متوجه  می
از   که اين  به  باشد، با توجه مستحب می  کهف در شب و روز جمعه   خواندن سوره - 9

  فرمود:  که  پيامبرصلی هللا عليه وسلم  روايت شده
(هر کس در »من قرأ سورة الكهف فی يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين«

روشنايی را برای او   ی دو جمعه فاصله  ی کهف را بخواند، خداوند به سوره  روز آدينه
خواندند. (حاکم  را می  اين سوره  روز جمعه  گرداند).  و سلف صالح نيز در شبانه مهيا می

  .باشد )  صحيح می  که  و بيان داشته  را گزارش داده آن
أكثروا علی من «فرمايد: صلوات فرستادن بر پيامبرصلی هللا عليه وسلم ، زيرا می - 10

(در  »ة يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن فعل ذلك ُكنُت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامةالصال
صلوات زيادی را بر من بفرستيد؛ هر کس اين کار را انجام دهد، در   شب و روز جمعه
را با سندی حسن نقل  بيهقی آنيابد). (  عنوان شاهد و شفيع خود می  روز قيامت مرا به

  .است )  کرده
  حاوی ساعت و زمانی است که  ؛ زيرا روز جمعه دعای فراوان در روز جمعه - 11

نمايد،  ی بندگانش را استجابت می پذيرد و خواسته خداوندمتعال  در آن ساعت دعاها را می
إن فی الُجُمعة ساعة، ال يوافقها «فرمايد: پيامبرصلی هللا عليه وسلم  در اين خصوص می

  (يک زمان و ساعتی در روز جمعه»  خيراً، إال أعطاه إياه فيها عبٌد مسلٌم، يسأل هللا
ی مسلمانی در آن ساعت هر چيز خيری را از خدا بخواهد ، خداوند  وجود دارد، هر بنده

  نمايد). اش را استجابت می خواسته
مسجد تا برگشتن ايشان است   ی آمدن امام به فاصله  اند که آن ساعت و زمان گفته  راجع به
و عراقی نيز   را روايت کرده اند بعد از نماز عصر است.  (امام احمد آن گفتهو برخی 

  است.  عنوان حديث صحيح قلمداد نموده  را به آن
  برخی از فضائل روز جمعه در احاديث نبوی:

در حديثی از اوس بن اوس ثقفی روايت ميکند که از  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 
َيْوَم اْلُجُمعَِة َواْغتََسَل، ثُمَّ َبکََّر َواْبتََکَر، َو َمَشى َوَلْم َيْرَکْب، َوَدنَا ِمْن َمْن َغسََّل «شنيدم : 

َماِم، فَاْستََمَع َوَلْم َيْلُغ، َکاَن لَهُ ِبُکّلِ ُخْطَوٍة َعَمُل َسنٍَة أَْجُر ِصيَاِمَها   .»َوِقَياِمَها اْإلِ
س زود به مسجد  خود را برساند  کسی که روز جمعه سرش را شسته و غسل نمايد  سپ(

و به اول خطبه حاضر گردد ، و پياده رفته و از وسايل نقليه استفاده نکند و به امام 
نزديک شده و به خطبه گوش داده و کارهای بيهوده انجام ندهد. برای هر قدمی که 

 ٣۴۵قم أبو داود فی السنن رشود. (  دارد ثواب يک سال روزه و نماز به او داده می برمی
قال النووی فی المجموع هذا الحديث حسن و قال الهيثمی فی مجمع الزوائد رجاله رجال 

  ) ۶٩٠الصحيح، صحيح الترغيب و الترهيب رقم 
در حديثی از ْ أَِبی َماِلٍک اْألَْشَعِرّیِ رضی هللا عنه  روايت است که پيامبر صلی هللا عليه 

لِما َبْيَنَها وَبْيَن اْلُجُمعَِة الَِّتی تَِليَها َوِزيَاَدِة ثََالثَِة أَيَّاٍم  اْلُجُمعَةُ َکفَّاَرةٌ :«وسلم فرموده است 
َ َعزَّ َوَجلَّ يَقُوُل َمْن َجاَء ِباْلَحَسنَِة َفلَهُ َعْشُر أَْمثَاِلَها (طبرانی فی الکبير، ». َوَذِلَک بِأَنَّ \َّ
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  )۶٨۵صحيح الترغيب و الترهيب رقم 
گناهان همان   هللا صلی هللا عليه وسلم فرمودند: جمعه، کفاره ( روايت است که رسول

فرمايد: کسی که  جمعه تا جمعه بعدی به همراه سه روز ديگر است. زيراخداوند متعال می
از ابو مالک اشعری رضی   آورد. يک نيکی انجام دهد ده برابر آن برای او به حساب می

  .هللا عنه )
  ه:روز اول هفته جمعه است نه شنب

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُوُل َنْحُن «  َّt َصلَّى ِ َّt َعْنهُ أَنَّهُ َسِمَع َرُسوَل ُ َّt عن أَبی ُهَرْيَرةَ َرِضَی
ی اْآلِخُروَن السَّاِبقُوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة َبْيَد أَنَُّهْم أُوتُوا اْلِکتَاَب ِمْن قَْبِلَنا ثُمَّ َهَذا َيْوُمُهْم الَّذِ 

ُ َفالنَّاُس لََنا فِيِه تََبٌع اْلَيُهوُد َغًدا َوالنََّصاَرى بَْعَد َغٍد .  فُِرضَ  َّt َعلَْيِهْم َفاْختََلفُوا فِيِه فََهَداَنا «
)ابوهريره رضی هللا عنه 1413و صحيح مسلم، حديث:  827(صحيح بخاری،حديث: 

امت اسالمی، در دنيا از همه) می فرمايد که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمودند: ما(
آخرتر آمده ايم ولی در قيامت از همه جلوتر از ما حساب وکتاب گرفته می شود،اين 
واضح است که به آنها(يعنی يهود و نصاری) قبل از ما(امت اسالمی) کتاب داده شده 

است، سپس اين روز (جمعه) همان روزشان بود که (ازجانب هللا متعال؛ تعظيم آن) بر 
ها فرض قرار داده شده بود ولی آنان (يهود و نصاری در تعيين و انتخاب اين روز) آن

اختالف نمودند، هللا متعال ما را بسوی اين (روز) هدايت نمود و ديگر مردم تابع و دنبال 
روی ما اند (روز) يهوديها فردا (که شنبه است) می باشد و (روز) نصرانی ها پس فردا 

  باشد.(که يک شنبه است) می 
ابن حجر عسقالنی رحمه هللا در توضيح وتشريح ،اين حديث چند مسأله استنباط و 

روز (جمعه) از نظر شرعی روز اول هفته  برداشت نموده که يکی از آنها اين است که
  ، در اين باره به گفتار ابن حجر رحمه هللا توجه فرمايد که ايشان می فرمايند:  است

يعنی : .» ل اْألُْسبُوع َشْرًعا ، َوَيُدّل َعَلى َذِلَک تَْسِميَة اْألُْسبُوع ُکلّه ُجُمعَةَوأَنَّ اْلُجُمعَة أَوَّ « 
و(مسأله ديگری که از اين حديث استنباط می شود اين است) که روز جمعه از نظر 
شرعی روز اول هفته است، ودليل ديگر اين مطلب اين است که (صحابه رضی هللا 

  ) جمعه می گفتند.عنهم) به کل هفته (نيز
  اغاز شب جمعه :

   ( پنچشنبه )اصطالحی است که در بين مسلمانان برای روز پيش از جمعه  شب جمعه
 روز جمعهاطالق ميشود . اين اصطالح بيشتر يک اصطالح دينی ميباشد چرا که 

  از جمله يکی از روز های مقدس ، مهم وبا فضيلتی در بين مسلمانان  بشمار ميرود .
روز پايانی هفته، ومورد احترام مسلمانان و يکی از عيد های »  جمعه«   روز  گفتيم

  مهم است. 
سوال در اينجا است که شب جمعه ازکدم  لحظه اغاز می يابد، و در چه زمانی به پايان 

  خود ميرسد؟ 
بايد توجه داشت که ابتدا شب بر روز مقدم می شود، يعنی هر يک از ايام هفته ابتدا با 

روع می شوند و سپس روز بر شب آن حاکم می شود، پس مثال در جمعه ابتدا شب شب ش
می آيد سپس روز آن بدنبال شب فرا می رسد، و باز بايد توجه نمود که شب از زمان 
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غروب آفتاب است تا زمان طلوع فجر صادق که با آن صبح می رسد، با اين حساب از 
آفتاب  در روز جمعه، بعنوان روز جمعه  زمان غروب آفتاب  در روز پنجشنبه تا غروب

تلقی می شود، و آنچه که معموال بين مردم رايج است که می گويند (پنج شنبه شب که 
فردايش جمعه است) اين اشتباه است! زيرا شب جمعه را شب پنج شنبه می خوانند، بلکه 

  بايد گفت که: (شب جمعه که فردايش صبح جمعه است..)
از غروب آفتاب  در روز پنج شنبه شروع می شود، و با غروب بعبارتی آغاز جمعه 

  آفتاب  در روز جمعه پايان می يابد، و شب شنبه فرا می رسد.
 :خصوصيات روز جمعه

بکر بن  (عبدالرحمن بن الکمال ابیروز جمعه مزايای زيادی دارد چنان که امام سيوطی 
ه.ق) مشهور به  ٩١١ –در قاهره  ٨۴٩الدين الخضيری األسيوطی ( محمد سابق

در کتابی  خويش به الدين سيوطی از دانشمندان شهير سرزمين مصر ) جالل
زيت  را بيان داشته است : از ــروز جمعه صد م باره در» خصوصيات يوم الجمعه«نام

آنجمله  تجمع ارواح در روز جمعه، زيارت قبور در آن، امنيت مرده از عذاب قبر و 
بميرد درآن شب و روز عذاب داده نخواهد شد و در روز  کسی که در شب و روز جمعه

  جمعه اهل جنت به  مالقات پروردگار  با عظمت می روند وغيره ... .
 فضيلت روز جمعه:

روزی بزرگ است و از بزرگترين روزهای دنيا و ارزشمندترين روزهای   روز جمعه
  ، الزم است که بزرگ شمرده خداوند آن را  که اين  به  گردد، پس با توجه محسوب می  هفته

عنوان روزی بزرگ از آن استقبال  بعمل ايد ، و کارهای نيک و صالح را در آن   به
صلوات فراوانی بر پيامبر صلی هللا عليه وسلم انجام داد و از تمامی گناهان پرهيز نمود و

   .در اين روز فرستاد
خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم «  درمقام ومنزلت روز جمعه در حديثی آمده است :

الجمعة، فيه ُخلق آدم، وفيه أُدخل الجنة، وفيه أُخرج منها، وال تقوم الساعة إال فی يوم 
آفتاب  در آن   (بهترين روزی کهاند. ) را روايت کرده مسلم ، احمد و ترمذی آن(» الجمعة 

  ، و در روز جمعه شدهآدمعليه السالم  خلق   است، در روز جمعه  روز جمعه  طلوع کرده
قيامت   بود ازکه از جنت  بيرون شد، و در روز جمعه  وارد جنت شد ، و در روز جمعه

  شود). برپا می
سيد األيام «پيامبرصلی هللا عليه وسلم فرمود:   که  بدری( رض )  روايت کرده  و ابولبابه

نزد   (روز جمعه»ى...يوم الجمعة، وأعظمها عند هللا تعالى، من يوم الفطر، ويوم األضح
تر  گردد و از روز عيد فطر و قربان نيز بزرگ خداوند از بزرگترين روزها محسوب می

سندش   که  اند، و عراقی در خصوص آن گفته را روايت کرده آن  احمد و ابن ماجهاست). 
  حسن است. 

  د: پيامبرصلی هللا عليه وسلم فرمو  که  ابوهرير( رض ) روايت شده ودر حديثی از
من اغتسل يوم الجمعة ُغسل الجنابة، ثم راح فی الساعة األولى، فكأنما قرب بدنة، ومن «

راح فی الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح فی الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً 
أقرن، ومن راح فی الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح فی الساعة الخامسة 
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  .»يضة، فإذا خرج اإلمام حضرت المالئكة يستمعون الذكرفكأنما قرب ب
غسلی مانند غسل جنابت و با همان صفات و شرايط انجام دهد،   در روز جمعه  (کسی که
باشد،   يک شتر را در راه خدا قربانی کرده  سوی مسجد برود مثل اين است که  سپس به
باشد،   کرده  يک گاو را صدقه  مسجد برود، مثل اين است که  در ساعت دوم به  کسی که
يک قوچ شاخدار را   مسجد برود ثوابش مثل اين است که  در ساعت سوم به  کسی که

  مسجد برود ثوابش مثل اين است که  در ساعت چهارم به  باشد و کسی که  قربانی نموده
تخم يک   در ساعت پنجم برود مانند اين است که  باشد، کسی که  داده  يک مرغ را صدقه

شوند  امام در مسجد ظاهر گرديد، فرشتگان حاضر می  که باشد، همين  داده  مرغ را صدقه
دهند). (مالک و بخاری آن را روايت  گوش فرا می  ذکر و دعا و مطالب خطبه  و به
 اند. ) کرده

  کثرت صلوات در روز جمعه:
هللا عليهوسلم  در حديثی از  أبی أُمامَة رضی هللا عنه  روايت است که پيامبر صلی

تی تُعَرُض َعلیَّ ِفی ُکِل «فرموده :  أَکِثُروا َعلیَّ ِمَن الصَّالِة ِفی ُکِل َيوِم الُجُمعَِة فَإنَّ َصالةَ أُمَّ
(بيهقی باسناد حسن، » َيوِم ُجُمعَِة فََمن َکاَن أکثَُرُهم َعلیَّ َصالةً َکاَن أقَربُُهم ِمنِّی َمنِزَلةً 

  )١۶٧٣رقم صحيح الترغيب و الترهيب 
(از ابو اُمامه رضی هللا عنه روايت است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمودند: در 

روز جمعه صلوات بيشتری بر من بفرستيد زيرا درودهای امت من، هر جمعه بر من 
شود پس کسی که صلوات او بر من بيشتر باشد منزلت و جايگاه او به من در  عرضه می

  خواهد بود.)روز قيامت نزديکتر 
  حکمت و فلسفه فرض شدن نماز جمعه :

نمازهای پنجگانه ای که امروزه ما مسلمين هر روز بايد آنرا سر وقت بخوانيم و هفده 
رکعت می باشند، در شب اسراء و معراج پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر مؤمنين فرض 

  زندگی ميگردند .شد که هنوز پيامبر صلی هللا عليه وسلم و يارانش در مکه 
  خدا صلی هللا عليه وسلم در ماه  رسول  از هجرت  قبل  سال اسراء يک « گويد: می  زهری

  رجب  و هفتم  بيست  اسراء در شب  که  باره در اين وارده   اما روايت داد،  روی  االول ربيع
  .(انوارالقرأن)». ندارد  ، سند صحيحی داده  روی

در صحيح بخاری و مسلم از حديث انس بن مالک آمده است که رسول هللا صلی هللا عليه 
تِی َخْمِسيَن َصالةً، َفَرَجْعُت ِبَذِلَک، َحتَّی  «وسلم فرمود:   ُ َعزَّ َوَجلَّ َعلَی أُمَّ َّt َفَفَرَض

ِتکَ  َمَرْرُت  ُ لََک َعَلی أُمَّ َّt َقاَل:  ؟ قُْلُت: َفَرَض َخْمِسيَن َصالةً، َعلَی ُموَسی، َفَقاَل: َما َفَرَض
تََک ال تُِطيُق َذِلَک، َفَراَجْعُت، َفَوَضَع َشْطَرَها،  َفَرَجْعُت إِلَی ُموَسی،  َفاْرِجْع إِلَی َربَِّک َفإِنَّ أُمَّ

تََک ال تُِطيُق  َفَوَضَع َشْطَرَها َفَراَجْعُت  قُْلُت: َوَضَع َشْطَرَها، َفَقاَل: َراِجْع َربََّک َفإِنَّ أُمَّ
تََک ال تُِطيُق  َذِلَک، َفَراَجْعتُهُ، َفَقاَل: ِهَی َخْمٌس،  َفَرَجْعُت إِلَْيِه، َفَقاَل: اْرِجْع إِلَی َربَِّک َفإِنَّ أُمَّ

 ، : اْستَْحَيْيُت َفَرَجْعُت إِلَی ُموَسی، َفَقاَل: َراِجْع َربََّک، َفقُْلتُ  َوِهَی َخْمُسوَن، ال يَُبدَُّل اْلقَْوُل َلَدیَّ
بِی َحتَّی اْنتََهی ِبی إِلَی ِسْدَرةِ اْلُمْنتََهی، َوَغِشيََها أَْلَواٌن ال أَْدِری َما ِهَی، ثُمَّ  ِمْن َرّبِی، ثُمَّ اْنَطلََق 

خداوند « نی:يع )349(بخاری:».  أُْدِخْلُت اْلَجنَّةَ، َفإَِذا فِيَها َحَباِيُل اللُّْؤلُِؤ، َوإَِذا تَُرابَُها اْلِمْسکُ  
در سفر معراج، روزانه پنجاه نماز بر امتم فرض گردانيد. با آن پنجاه نماز، برگشتم تا 
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رسيدم. ايشان پرسيد: خداوند بر امتت چه چيزی فرض کرد؟  عليه السالم اينکه به موسی
عليه السالمفرمود: دوباره نزد پروردگارت برو. زيرا   موسی گفتم: روزانه پنجاه نماز. 

توانايی انجام اين کار را ندارد. نزد خداوند متعال برگشتم. حق تعالی بخشی از آن امتت 
آمدم، گفتم: بخشی از نمازها را معاف  عليه السالم پنجاه نماز را کم کرد. وقتی نزد موسی

گفت: بازهم بسوی خدا برگرد زيرا امتت توانايی اين را هم  نمود. موسيعليه السالم
ديگر نزد پروردگار رفتم. خداوند متعال اين بار نيز بخشی از نخواهد داشت. من بار 

نمازها را کم کرد. باز چون نزد موسی رفتم و گفتم که خداوند بخشی ديگر از نمازها را 
باز همان سخن قبلی خود را تکرار کرد. برای آخرين  عليه السالم بخشيده است، موسی

ه پنج بار نماز بخوانيد و ثواب پنجاه نماز بار، نزد حق تعالی رفتم، خداوند فرمود: روزان
را دريافت کنيد و من هيچگاه خالف وعده عمل نمی کنم. من بسوی موسی بازگشتم. 

گفت: بار ديگر به خداوند مراجعه کن. (اين بار نپذيرفتم) گفتم: از خداوند شرم می کنم. 
در آنجا، چيزهای  آنگاه، جبرئيل مرا با خود برد تا اينکه به سدرة المنتهی رسيديم.

گوناگونی ديدم که از آنها سر در نياوردم. سپس وارد بهشت شدم. و در آنجا با زنجيرهای 
  ».ساخته شده از مرواريد و خاک بهشت که از مشک و عنبر بود، روبرو شدم

البته بعضی از اهل علم گفته اند که قبل از آنکه اين پنج نماز روزانه فرض شود، 
  بح و شب دو رکعت نماز می خواندند. مسلمانان هر روز ص

کان بدُء الصيام أِمروا بثالثة أيام من کل شهر ، ورکعتين « قتاده رحمه هللا می گويد: 
) .يعنی: در اوايل امر شده بود 501/  3»  (تفسير الطبری». « غدوة ، ورکعتين عشية

شب نماز تا درهر ماه سه روز روزه گرفته شود، و نيز دو رکعت صبح و دو رکعت 
  خوانده شود.

َوَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّک َقْبَل ُطلُوعِ الشَّْمِس َوَقْبَل  «و امام ابن کثير رحمه هللا در تفسير آيه 
  ، پروردگارت از غروب  آفتاب  و پيش  از طلوع  ). (و پيش39ق  آيه :  سوره » (اْلغُُروبِ 

امر قبل از فرض شدن نمازهای و اين «) می گويد:  گوی  تسبيح  با ستايش  را همراه
/  3تفسير ابن کثير  ( جلد ». ( پنجگانه در شب اسراء بود، زيرا اين آيه مکی است

  ) .257/  1) ، و نگاه کنيد به : (البحر الرائق)، ابن نجيم (538
و گروهی از اهل علم  البته بعضی از علماء  اين اقوال قتاده و ابن کثير را قبول ندارند.

که پيامبر صلی هللا عليه وسلم قبل از فرض شدن نماز در شب اسراء نمازی بجز گفته اند 
نماز شب نمی خواندند بدون آنکه وقت آن يا تعداد رکعاتش مشخص باشد. نگاه کنيد به: 

  ).8/35(التمهيد البن عبد البر) (
مطابق روايات  تاريخی نماز جمعه در مکه مکرمه، و در شب معراج با بقيه نمازها 

رض شده است. اگر چه روايتی هم هست که در مدينه منوره فرض شده است. اما ف
  صحيح ترين روايت اين است که نماز جمعه، در مکه مکرمه فرض شده است.

  نکردند؟ ءادا پيامبراسالم چرا در مکه نماز جمعه را
مکرمه  ۀـــدليلش واضح ودقيقی که پيامبر صلی هللا عليه وسلم چرا نماز جمعه  را در مک

  ست  که:ــنـــبجاء نياورد اي
رمه کم ـمک ۀــوت به اسالم بود و در آن زمان  تعداد مسلمانان در مکـچون اوايل  دع -

  بود .
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دومين دليل عدم اقامه نماز در مکه مکرمه را ميتوان در ترس مسلمانان خالصه نمود ،  -
ترس  از آزار و عمالً بو د وطوريکه فوقآ بدان اشاره نموديم ، تعداد مسلمانان بسيار کم 

 داشت ودر بسياری حالت مسلمانان بطور مخفيانه زندگی می کردند.  داذيت مشرکين وجو
اين دو عامل باعث شده بود که پيامبراسالم  نماز جمعه را در مکه مکرمه اقامه عمدتاُ 

  نکردند. 
 يم امور مسلمين ولی ناگفته نبايد گذاشت که : پيامبر صلی هللا عليه وسلم ،برای تنظ

درشهر مدينه ، صحابی جليل  القدر مصعب بن عميررا به بحيث  معلم به مدينه منوره 
فرستادند . ،مصعب بن عمير حامل پيام پيامبر صلی هللا عليه وسلم بودکه درآن خطاب به 
مسلمانان در ضمن ساير دساتير هدايت گرديده بود که مسلمانان  بايد در شهر مدينه  نماز 

  عه را اقامه کنند.جم
اسعد بن زراره (رض) بعد از وصول هيات ،مسلمانان  را جمع کرد و مصعب بن  

عميرفرستاده رسول هللا صلی هللا عليه وسلم را به عنوان اولين خطيب، نماز جمعه را در 
  مدينه منوره اداء کرد.

دينه برگزار اين اولين نماز جمعه بود که توسط مصعب بن عمير و اسعد بن زراره در م 
  شد.

 پيامبراسالم  هم پس از ورودشان به مدينه منوره بعد از چهار روز اقامت در قبا ء
هنگامی که عازم مدينه شدند، چون در آن زمان قبا از مدينه فاصله داشت در قبيله بنی 

سالم بن عوف وقتی که ظهر فرا رسيد در آن جا توقف کردند و اعالم کردند. مردم جمع 
    ماز جمعه را در آنجا اقامه کردند.شدند و ن

پيامبراکرم صلی هللا عليه وسلم  هم بخاطر اهميت نماز جمعه، در لحظات ورودشان نماز 
رض ــجمعه را در قبا ء اقامه کردند و اجماع امت هم همين طور است که نماز جمعه ف

 ن است.ــعي
  

 اولين بار نمازجمعه چه وقت فرض شد؟
اشاره کرديم  نيزدر مورد اينکه اولين نماز جمعه چه وقت فرض شد طوريکه در فوق 

، پيش از آن که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  »مدينه«مطابق روايات اسالمی: مسلمانان 
درطول هفته روزی  » يهود«فتند که : قوم ـهجرت کند، با يکديگر به مباحثه پرداختند و گ

خويش دارند که مصادف ميگردد به (روز شنبه) ،همچنان خاصی برای اجتماع دينی 
نيز روزى معينی برای برگزاری مراسم دينی دارند که مصادف ميشود  به » نصارى«

روز (يکشنبی ) ، بنآبهتر خواهد بود که مسلمانان  هم روزی داشته باشند که با دور هم 
جتماعی می پردازند ، جمع شوند ودر آن روز در جنبی  اينکه به بحث مسايل دينی وا

 «مصروف عبادت دستجمعی نيز خواهند شد ، آنها روز قبل از شنبه را که در آن زمان 
اسعد بن «شد، براى اين هدف عالی خويش برگزيدند، بنآ نزد   ناميده مى» وم العروبهـي

که يکى از بزرگان  اهل مدينه بود ، رفتند ،واو نماز  را به صورت جماعت با » زراره
ناميده شد، زيرا روز » روز جمعه«ا به جا آورد و به آنها اندرز داد، و آن روز، آنه

  .اجتماع مسلمين بود
اسعد بن زراره  به مردم دستور داد  از اينکه مسلمانان  به اتفاق نيکی دست  يافتند ، 
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گوسفندى را ذبح  نمايند ، مسلمانان گوسفند  را حالل  وهمه مسلمانان  در نان چاشت 
ب از گوشت  اين گوسفند  غذا خوردند . ناگفته نماند تعداد مسلمانان در آن زمان در وش

  شهر مدينه   بسيار کم  بود .
  .اى بود که درتاريخ امت  اسالم تشکيل شد و اين نخستين نماز جمعه

اى که رسول هللا صلی عليه وسلم  با اصحابش بجاء اوردند ،  اما، اولين نماز جمعه
هجرت کرد، مطابق روايت تاريخی آن حضرت روز دوشنبه » مدينه«که به هنگامى بود 

ماندند و مسجد » قُبا«شد، چهار روز در » مدينه«دوازدهم ربيع االّول هنگام ظهر وارد 
حرکت کرد، (فاصله ميان » مدينه«به سوى » جمعه«را بنيان نهادند، سپس روز » قبا«
» مدينه«هاى داخل  يکى از محله» قباء«بسيار کم است، وامروز » مدينه«و » ء قبا«

رسيد، و مراسم نماز جمعه را در آنجا » بنى سالم«است)، به هنگام نماز جمعه، به محله 
اى بودکه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم در اسالم به  برپا داشت، و اين اولين نماز جمعه

محمد صلی هللا عليه  اى هم در اين نماز جمعه خواند که، اولين خطبه جا آورد، خطبه
  .بود» مدينه«وسلم  در 

نقل کرده: پدرم هر وقت صداى آذان جمعه » عبد الرحمن بن کعب«يکى از محدثان از 
فرستاد، هنگامى که دليل اين مطلب را  رحمت مى» اسعد بن زرارة«شنيد، بر  را مى

را با ما به جا جويا شدم، گفت: به خاطر آن است  که او اولين کسی است  که نماز جمعه 
  .آورد

 گفتم: آن روز چند نفر بوديد؟ گفت: فقط چهل نفر!
  

  کمترين عدد  برای اقامت نماز جمعه:
در مورد با هم  درمورد اينکه کمترين عدد برای اقامت نماز جمعه چند نفر باشند علماء

  اختالف نظر پرداختند :
نفر  40انعقاد نماز جمعه نياز به مشهورترين اقوال در نزد علماء آنست که ميگويند برای 

مرد ميباشد، و اين نظر امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل و تعداد ی ديگری از 
علماء ميباشد و دليلشان بر اينست طوريکه در فوق بيان شد که اولين نماز جمعه ای که 

  نفر بودند. 40در مدينه منعقد شد 
نفر باشند و اين نظر ربيعة بن  12مترين عدد بايد رأی ديگری از علماء اينست که : ک
  عبدالرحمن استاذ امام مالک ميباشد.

نفر ميدانند ،  و اين  4تعداد ی ديگری از علماء  کمترين عدد را برای انعقاد نماز جمعه  
  نظر امام صاحب ابو حنيفه نيز ميباشد .

نفر ميدانند  و  3ز روزجمعه  همچنان تعداد ی از علماء  کمترين عدد را برای انعقاد نما
  اين نظر امام اوزاعی و شيخ االسالم ابن تيمية ميباشد.

ولی بهترين قول آنست که ميگويد کمترين عدد برای انعقاد نماز جماعت در شهر و يا 
نفر ميباشد و  3نفر ميباشند زيرا کمترين عددی که به آن جماعت گفته ميشود  3روستا 

ن دليل واضحی نيست و اگر تعداد معينی برای انعقاد نماز جمعه برای اعداد باالتر از آ
  شرط ميبود ، پيامبر صلی هللا عليه و سلم حتمآ  آنرا برای امتش بيان ميداشت .
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  حکمت و فلسفه نماز جمعه چيست؟ 
ن و احاديث نبوی آمده است ،  تاکيد فراوان شرع اسالم در آهمان طور که در آيات قر

  اد مسلمانان و انسجام اسالمی شده است. وضع عبادات به اتح
در حديثی پيامبر صلی هللا عليه وسلم جامعه اسالمی را به يک جسم تشبيه کرده اند. که 

همه اعضای يک جسم به هم پيوسته هستند. لذا برای استحکام اتحاد و انسجام خداوند 
زديک در مصال و متعال هفته ای يک روز را قرار داده تا مسلمانان از جاهای دور و ن

  در ميعادگاه نماز جمعه حاضر شوند و در کنار يکديگر وحدتشان را به نمايش بگذارند.
  دومين حکمت نماز جمعه: 

ايجاد الفت و محبت بين مسلمانان است. وقتی مسلمانان در يک جا جمع می شوند و در 
ر دلهای آنها جا کنار يکديگر نماز جمعه را اقامت می کنند. خود به خود الفت و محبت د

می گيرد و يکديگر را بهتر می شناسند و در مواقع مشکالت و مصيبتی که برای فردی 
  از افراد جامعه اتفاق می افتد می توانند به او کمک کنند.

همچنين فلسفه ديگر نماز جمعه تعليم و تعلم است. بر هر مرد و زن مسلمان فرض است 
  د. که دين و مسايل شرعی اش را ياد بگير

لذا در روز جمعه که از سخنان از کتاب هللا وسنت  پيامبر صلی هللا عليه وسلم  بيان می 
  شود. مسلمانان در ميعاد گاه جمعه حاضر می شوند و مسائل دين شان را ياد می گيرند.

در واقع نماز جمعه مدرسه هفتگی است برای آموختن دين و پند و اندرزهای اسالمی. و 
  فرد مسلمان در اين مکتب اشتراک نمايند .الزم است که هر 

نمازجمعه در واقع يکی از بزرگترين شعاعر اسالم است که عظمت دين اسالم را به 
  نمايش می گذارد.

  حکم نماز جمعه:
تعداد کثيـری از علمای اسالم  بر واجب بودن نماز جمعه حکم مينمايند واستدالل  به 

  :فرموده پروردگار با عظمت  مينمايند 
يا أيها الَِّذيَن آَمنُوا إَذا نُوِدی ِللصَّالَِة ِمن يوِم الُجُمعَِة فَاسَعوا إَلی ِذکِر ِهللا َو َذُروا الَبيَع « 

 )  9ايه  جمعه :سوره » ( َذِلُکم َخيٌر َلُکم إن ُکنتُم تَعلَُمون
هللا ای مؤمنان هنگاميکه روز جمعه برای نماز ندا داده شد به سوی ذکر و عبادت (

 .بشتابيد و خريد و فروش را رها سازيد اين برای شما بهتر و سودمندتر است اگر بدانيد)
  از طارق بن شهاب روايت است که پيامبر صلى هللا عليه و سلم فرمود : 

الجمعة حق واجب علی کل مسلم فی جماعة إال أربعة، عبد مملوک أو امرأة أو صبی أو «
ن نماز جمعه همراه با جماعت بر هر فرد خواند) «942(صحيح ابو داوود » مريض

که در مالکيت سيدش است، زن،  غالممسلمانی واجب است، مگر بر چهار گروه؛ 
 ).کودک، و انسان مريض

از ابن عمر و ابوهريره روايت است که آنان از رسول هللا صلى هللا عليه و سلم شنيدند 
جمعات أو ليختمن هللا علی لينتهين أقوام عن ودعهم ال«  :فرمود که روی منبرش می

افرادی که جمعه را ) «5480(صحيح ابن ماجة : »   قلوبهم ثم ليکونن من الغافلين
کنند بايد از اين عملشان دست بکشند وگرنه خداوند بر قلبهای آنها مهر (غفلت)  ترک می
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 .»گيرند زند، سپس در زمره غافالن قرار می می
از عبدهللا روايت است که پيامبر صلى هللا عليه و سلم به گروهی که نماز جمعه را ترک 

لقد هممت أن آمر رجال يصلی بالناس، ثم أحرق علی رجال «  کردند فرمود :   می
تصميم داشتم که شخصی «)، 5142(صحيح ابن ماجة : »   يتخلفون عن الجمعة بيوتهم

های مردانی را که به نماز  بخواند سپس بروم و خانهرا مأمور کنم تا برای مردم نماز 
 .آيند بر سرشان آتش بزنم ) جمعه نمی

من ترک ثالث «از ابوجعد ضمری روايت است که پيامبر صلى هللا عليه و سلم فرمود : 
کسی که سه جمعه را ) «1039/377/3(ابو داوود » جمع تهاونا بها طبع هللا علی قلبه

 .»زند کند خداوند بر قلبش مهر میتوجهی، ترک  از روی بی
من ترک ثالث «از اسامه بن زيد روايت است که پيامبر صلى هللا عليه و سلم فرمود : 

کسی که سه «)، 6144صحيح ابن ماجة : »(جمعات من غير عذر کتب من المنافقين
 .»آيد جمعه را بدون عذر ترک کند، از منافقين به حساب می

لذكر، كسی كه به فرضيت نماز جمعه اعتقاد داشته باشد پس طبق احاديث صحيح فوق ا
ولى سستى كند و بدون عذر نماز جمعه را با جماعت نخواند و نماز جمعه عمدا ترك كند 

نماز جمعه خداوند قلبش را مهر غفلت و گمراهى ميزند و از جمله منافقين  3پس از ترك 
جمعه را نميخواند بلكه فرضيت  نوشته خواهد شد، پس چه برسد به كسى كه نه تنها نماز

 نماز جمعه را هم انكار ميكند؟ اين اشخاص نزد خداوند چه وضعيتى خواهند داشت؟
حضرت ابوهريره(رض) روايت می کند که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  فرمودند:  - 1
خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعه فيه خلق آدم و فيه دخل الجنه و فيه اخرج «

(ترمذی:حسن صحيح) (بهترين روزی که » ال تقوم الساعه اال فی يوم الجمعه منها، و
آفتاب  در آن طلوع می کند روز جمعه است زيرا درروز جمعه حضرت آدم عليه السالم 

 ) .خلق شدند از آن بيرون شدند و قيامت بر پا نخواهد شد مگر در روز جمعه
در هر روز جمعه ششصد هزار نفر را در روايات بطور مرفوع امده است که خداوند  - 2

مورد عفو قرار می دهد و کسی که در روز جمعه بميرد در آن روز از عذاب قبر 
  .محفوظ می ماند

 حکمت نمازجمعه و فضيلت رفتن به آن:
حکمت تشريع جمعه برای جای دادن به فکر جمعی و تجمع مسلمانان و شناخت پيداکردن 

يداکردن بين آنها و يادآوری نسبت به دستورات اسالم در آنها با همديگر و محبت و ألفت پ
رابطه با احکام و اخالق و اداب و امر به معروف و نهی از منکر و مسائل عمومی اعم 

 .از خارجی و داخلی می باشد
فضيلت رفتن به جمعه بدست آوردن ثواب، بطوری که در روايت آمده است هر قدمی که 

سبب عفو  نماز جمعه ، از آن ثواب کمايی ميکند ، و نماز گزار برای رفتن به ادای
گناهی می شود و در حديثی که ابوهريره(رض) نقل می کند آمده که حضرت محمد صلی 

  هللا عليه وسلم فرمودند:
من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابه ثم راح فکانما قّرب بدنه و من راح فی الساعه « 

فی الساعه الثابيره فکانما قرب کبشاً و من راح فی الثانيه، فکانما قرب بقره و من راح 
الساعه الرابعه فکانما قرب دجاجه و من راح فی الساعه الخامسه فکانما قرب بيضه فإذا 
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متفق عليه)  (کسی در روز جمعه غسل .»( خرج اإلماُم حضرت المالئکه يستمعون الذکر
ی کردن يک شترمی باشد و کند سپس بسوی محل جمعه حرکت کند ثوابش به اندازه قربان

کسی که در ساعت دوم حرکت کند به اندازه قربانی کردن يک گاو و کسی که در ساعت 
سوم حرکت کند به اندازه قربانی کردن يک قوچ و کسی در ساعت چهارم حرکت کند به 
اندازه قربانی کردن يک مرغ و کسی که در ساعت پنجم حرکت کند به اندازه کردن يک 

ثواب می رسد و وقتی امام جمعه بسوی مسجد حرکت کردند مالئکه برای  تخم مرغ به
  .گوش دادن به ميان جمعيت حاضر می شوند

 :دـفضايل رفتن به مسج
  وسلّم  هللا عليه  صلّی  روايت شده است كه پيامبر  )عنه  هللا رضی (ريره ـدر حديثی از ابوه

كند و درجات  خواهيد شما را به چيزی كه خداوند با آن گناهان را محو می فرمود: آيا می
برد راهنمايی كنم؟ صحابه گفتند : بلی يا رسول هللا آنحضرت صلی  را نزد خود باال می

هللا عليه وسلم فرمود: وضوءی كامل و صحيح گرفتن با تحّمل سختی و زحمت (در سرما 
سوی مساجد، و بعد از يك نماز به انتظار نماز ديگر   رداشتن بهو غيره)، زياد گام ب

ها رباط است. (به مداومت در راه خدا و پاسداری از حدود و مرزهای  نشستن، اين
 ).گويند اسالمی رباط می

  حضرت فرمود:  عنه روايت شده است كه آن هللا  از ابوسعيد خدری رضی
انس و عادت دارد، به مؤمن بودن او گواهی هرگاه ديديد مردی به (رفتن سوی) مساجد، 

إّنما يعمر مساجد هللا من آمن باd و اليوم اآلخر و «فرمايد:  دهيد؛ زيرا خداوند متعال می
)(  فقط كسانی مساجد  18سوره توبه:  آيه »( أقام الصلوة و آتی الزكاة و لم يخش إال هللا
به خدا و روز قيامت ايمان دارند و نماز  كنند كه  خدا را (از جهت معنوی و ماّدی) آباد می

  ترسند . پردازند و جز هللا از كسی نمی دارند و زكات می را برپا می
در حديثی از اوس بن اوس ثقفی روايت ميکند که از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم شنيدم 

 :  
َماِم، َمْن َغسََّل َيْوَم اْلُجُمَعِة َواْغتََسَل، ثُمَّ َبکََّر « َواْبتََکَر، َو َمَشى َوَلْم َيْرَکْب، َوَدَنا ِمْن اْإلِ

کسی که روز جمعه .(»َفاْستََمَع َوَلْم َيْلُغ، َکاَن َلهُ ِبُکّلِ ُخْطَوةٍ َعَمُل َسَنٍة أَْجُر ِصَياِمَهاَوقَِياِمَها
سرش را شسته و غسل نمايد  سپس زود به مسجد  خود را برساند  و به اول خطبه 

گردد ، و پياده رفته و از وسايل نقليه استفاده نکند و به امام نزديک شده و به  حاضر
دارد ثواب يک  خطبه گوش داده و کارهای بيهوده انجام ندهد. برای هر قدمی که برمی

قال النووی فی  ٣۴۵أبو داود فی السنن رقم شود. (  سال روزه و نماز به او داده می
ل الهيثمی فی مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح، صحيح المجموع هذا الحديث حسن و قا

  .) ۶٩٠الترغيب و الترهيب رقم 
 زنان ونماز جمعه:

المی رفتن زنان به مسجد برای نماز جمعه واجب نميباشد، اما هنگامی که در شرع اس
خوف فتنه وجود نداشته باشد، حاضر شدن زنان در نماز جمعه جايز است و به خاطر آن 

پاداش هم داده ميشوند زيرا که واجب نبودن نماز جمعه برای زنان به جهت تخفيف بر 
  آنان بوده است.



 

16 

 نماز جمعه : در فضيلت دعا
قبل از همه بايد گفت که دعا کردن مغز عبادت است،وخود نماز .محتوی آيات قرآنی 

بعد از انتهای   دعا کردن ونصوص متبرکه تالوت شده عمد تآ در واقعيت دعا ها آند و 
صلی هللا عليه وسلم سوال کردند که کدام دعا مستجاب  مبر نماز مستحب است. از پيا

يعنی: دعا در دل شب  »جوف اليل و دبر الصلوات المکتوبات« دادند: ايشان جواب است؟
) و البانی آنرا صحيح دانسته است. وقابل ذکر 3499و بعد از نمازهای فرض.(ترمذی 

است که دعا  بعد از سالم دادن نماز از  نزد پيامبر صلی هللا عليه وسلم ثابت شده است 
حسن عبادتک)(نسايی) يعنی:خداوندا! مرا  اللهم أعنی علی ذکرک وشکرک و« از جمله: 

  ».بر ذکر و شکر نعمتها و خوب انجام دادن عبادتت ياری فرما
خدايا «ابن ماجه ) يعنی:» ( اللهم إنی أسألک علماء  نافعا و رزقا طيبا و عمال متقبال « 

  ».کنم از تو علمی نافع و رزقی پاک و عملی قبول شده را طلب می
من البخل وأعوذ بک من الجبن، وأعوذ بک أن أرد الی أرذل العمر، اللهم إنی أعوذ بک «

   (بخاری) يعنی:» وأعوذ بک من فتنة الدنيا، وأعوذ بک من عذاب القبر
از کار   و  پيری  دوران (  زندگی  بدترين روزهای  و  ترسوئی  و  بخل  خداوندا از ( 

  .).آورم پناه می  تو  قبر به  عذاب  و  دنيائی و آشوب   و فتنه  ) افتادگی
اللهم أصلح لی دينی الذی هو عصمة أمری، وأصلح دنيای التی جعلت فيها معاشی: « 

اللهم إنی أعوذ برضاک من سخطک، وأعوذ بعفوک من نقمتک وأعوذ بک منک، ال 
»  مانع لما أعطيت، وال معطی لما منعت، وال ينفع ذا الجد، منک الجد

دنيايم   من در آن است . و  پاکدامنی   و  پاکی   که  کن  اصالح  را  دينم   (خداوندا
  . است  آن در  زندگيم  که کن  اصالح  را 
واز خداوند از خشم  ، برم  می  پناه    تو   و رضای  خـرسندی  به  تو  از خشم  خداوندا 

   پناه   تو   از تو به   و ،  برم می   پناه  تو   و گذشت  عفو  به  تو   تو غضب
  ، کسی نمی تواند مانع  آن باشد وچيزی را  کسی عطا کنی تو  را که   چيزی  . برم می 
 را  آن  تواند   نمی کسی  ،  کنی منع   تو  را که  چيزی  و آن باشد      مانع   تواند نمی  

بکار نيايد ،  را بندگان   تو   در پيشگاه  ثروتی  و و عظمت   بخت  هيـچ   عطا کند.
  . شود)  می  واقع  سودمند برايشان   عمل صالح وکردار  شايسته بلکه تنها

و دعاهای ديگری که در کتب فقه وارد شده اند. و همانطور که گفته شد اين دعا ها 
مستحب هستند و ترک آنها موجب عقاب نيست هر چند شايسته است به تبعيت از پيامبر 

زندگی ترک شوند جايز نيست و موجب صلی هللا عليه وسلم انجام شوند و اگر بکلی در 
  لوم و عتاب تارک دعا کننده خواهد بود.

اما اين فضيلت دعا مخصوص بعد از نمازجمعه نيزمی باشد، ولی آنچه که دعا را در 
 ساعت قبول دعا است:روز جمعه متمايز کرده است 

ب مطابق احاديثی نبوی در شب و روز جمعه ساعتی است که در آن ساعت دعا مستجا
فيه ساعه اليوافقها عبد مسلم و «می شود چنانکه ابوهريره(رض) در حديثی ميفرمايد : 

در روز جمعه ساعتی  متفق عليه ) (» (  هو قائم يصلی يسال هللا شيئا اال اعطاه إياه 
وجود دارد که هرکس در حال انتظار نماز و مالزمت آن، در آن لحظه از خدا هر چيزی 

ه عطا می کند) و در مورد آن ساعت علماء  اختالف نظر دارند ولی بخواهد خداوند آنرا ب
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از ابی برده در صحيح مسلم ثابت است که آن ساعت، ساعتی است که امام برمنبر قرار 
  .می گيرد تا وقتی که نماز را اداء می نمايد

  ه، روايت است: همچنان در حديثی از أَبی بُردةَ بِن أَبی ُموسـَی األَشَعِرِیّ َرِضَی tَّ َعنْ 
ِ َصلّی هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم فی «ِ  َّt عْنُهَما: أََسِمْعت أََباَک يَُحِدُّث َعن َرُسول َّt ابُن ُعمَر رَضَی

َشأِْن ساَعِة الُجُمَعِة؟ َقال: قلت: نعم، َسِمعتُهُ يقُول: سِمْعُت رُسوَل tَّ َصلّی هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم 
رواه مسلم. ) يعنی: از ابو » ( ما بْيَن أَْن َيجِلَس اِإلماُم إِلی أَْن تُقَضی الصَّالةُ هی « َيقُوُل: 

برده بن ابی موسی اشعری رضی هللا عنه روايت شده که گفت:  ابن عمر رضی هللا 
عنهما گفت: آيا شنيدی که پدرت در مورد ساعت جمعه از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 

گفت: گفتم: آری، از وی شنيدم که می گفت: از رسول هللا صلی  چيزی را صحبت کند؟
هللا عليه وسلم شنيدم که می فرمود: آن ميان نشستن امام است تا آنکه نماز ادا شود.  لذا 

 برخی از علماء  گفته اند؛ اين ساعت مابين دو خطبه نماز جمعه هنگام جلوس امام است.
  جمعه کفارۀ گناهان:

اْلُجُمَعةُ َکفَّاَرةٌ لِما بَْيَنَها «أَِبی َماِلٍک اْألَْشَعِرّیِ رضی هللا عنه  آمده است : در حديثی از  
َ َعزَّ َوَجلَّ َيقُوُل َمْن َجاءَ  َّt َِّباْلَحَسَنِة َفَلهُ  وَبْيَن اْلُجُمَعِة الَّتِی تَِليَها َوِزَياَدةِ ثََالثَِة أَيَّاٍم َوَذِلَک ِبأَن

) روايت است ۶٨۵(طبرانی فی الکبير، صحيح الترغيب و الترهيب رقم ». َهاَعْشُر أَْمثَالِ 
گناهان همان جمعه تا جمعه   که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمودند: جمعه، کفاره

فرمايد: کسی که يک نيکی  بعدی به همراه سه روز ديگر است. زيراخداوند متعال می
   آورد. ب میانجام دهد ده برابر آن برای او به حسا

  :وقت نماز جمعه
وقت نماز جمعه همان وقت نماز ظهر است و قبل از آن نيز جايز است:در اين مورد 

أن النبی صلی :« مراجعه مينمايم به حديثی از  انس بن مالک رضی هللا عنه که ميفرمايد 
پيامبر صلی هللا عليه و سلم » (  هللا عليه و سلم کان يصلی الجمعة حين تميل الشمس

  خواند). نماز جمعه را هنگام زوال آفتاب می
از جابر بن عبدهللا روايت است که : از او سؤال شد چه وقتی پيامبر صلی هللا عليه و سلم 

کان يصلی ثم نذهب إلی جمالنا فنريحها حين تزول «خواند؟ گفت :  نماز جمعه را می
رفتيم و هنگام زوال آفتاب   واند  سپس نزد شترانمان میخ (نماز جمعه را می» الشمس

 گردانديم). آنها را باز می
  ؟نماز جمعه بر کی فرض است

  اسالم- 1
  بلوغ - 2
  عقل - 3
   آزادی - 4
  مردبودن - 5
  سالمتی بدن - 6
  در محل برگذاری جمعه مقيم بودن - 7

نماز جمعه بر غير مسلمان و کودکان و ديوانه و کسی که اختيار خود را ندارد اعم از 
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برده و اسير و کسی که مسافر است واجب نيست.(به استثنای مسافری که روز جمعه بعد 
 .از آذان صبح به سفر رفته باشد

«  در حديثی از طارق بن شهاب روايت است که پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود :
الجمعة حق واجب علی کل مسلم فی جماعة إال أربعة، عبد مملوک أو امرأة أو صبی أو 

خواندن نماز جمعه همراه با جماعت بر هر فرد مسلمانی واجب است، مگر » «مريض
  ».ای که در مالکيت سيدش است، زن، کودک، و وشخص مريض  بر چهار گروه؛ برده

ليس علی المسافر «هللا عليه و سلم فرمود : صلی   از ابن عمر روايت است که پيامبر
  جمعة)(جمعه بر مسافر واجب نيست).
   تشويق بر خواندن نماز جمعه:

نماز جمعه که بحيث عيد ومراسم اجتماعی هفتگي مسلمانان بشمار ميرود از مقام 
نه تنها يك »  نماز جمعه«ومنزلت خاصی در اسالم برخوردار ميباشد ، بخاطراينکه 

بلكه مظهر وحدت مسلمين و شكوه و عظمت اسالم است ،ومسلمان به حضور در عبادت، 
  نماز جمعه تشويق گرديده است .

 :رضی هللا عنه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود در حديثی از ابوهريره
من اغتسل ثم أتی الجمعة فصلی ما قدر له، ثم أنصت حتی يفرغ من خطبته، ثم يصلی « 

هرکس در روز جمعه »  ( غفرله ما بينه و بين الجمعة األخری و فضل ثالثة أياممعه 
غسل کند و به نماز جمعه برود و آنچه برای او مقدر شده نماز بخواند؛   سپس تا فراغت 

(امام) از خطبه سکوت کند، سپس با او نماز بخواند، گناهان (صغيره) بين اين جمعه و 
  شود). بر آن بخشوده میجمعه ديگرش و سه روز اضافه 

همچنين در حديثی ديگری حضرت  ابوهريره روايت نموده که : پيامبر صلی هللا عليه و 
الصلوات الخمس، و الجمعة إلی الجمعة، و رمضان إلی رمضان « سلم فرموداست  : 

گانه و جمعه تا جمعه و رمضان تا  نمازهای پنج» «مکفرات ما بينهن إذا اجتنبت الکبائر
  ».برند به شرطی که از گناهان کبيره دوری شود ، گناهان بين خود را از بين میرمضان

  :خواندن نماز جمعه در مسجد جامع
کان الناس ينتابون يوم الجمعة من « در حديثی از حضرت بی بی  عايشه روايت است : 

حوالی مردم گاه گاهی از منازلشان که در قريجات اطراف و ...»  «منازلهم و العوالی و 
  ».آمدند (که در فاصلة چهار مايلی و بيشتر از مدينه بودند) برای جمعه (به مدينه) می

از زهری روايت است که : (أن أهل ذی الحليفة کانوا يجتمعون مع النبی صلی هللا عليه و 
اهل ذوالحليفه با پيامبر صلی هللا عليه و «سلم و ذلک علی مسيرة ستة أميال من المدينة) 

  ».کردند و ذوالحليفه در فاصله شش مايلی مدينه قرار داشت  عه میسلم جم
اهل »  «کان أهل منی يحضرون الجمعة بمکة« از عطاء بن ابی رباح روايت است : 

  ».آمدند منی برای نماز جمعه به مکه می
نقل نشده که پيامبر صلی هللا عليه و سلم به :«) گويد 55/2حافظ ابن حجر در تلخيص (

ه داده باشد تا در يکی از مساجد مدينه يا روستايی از روستاهای نزديک آن کسی اجاز
  ».نماز جمعه برگزار کند
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   :دعا واذکارمستحب در روز جمعه
آنچه که دعا را در روز جمعه متمايز کرده است حديث صحيحی از پيامبر صلی هللا عليه 

ِ َصلّی هللاُ « وسلم است که:  َّt فِيها َساَعةٌ « َعلَْيِه وَسلَّم ذکر َيْوَم الُجُمَعة، َفَقال: أَنَّ َرُسوَل
» َوأََشاَر بِيِدِه يَُقِلّلَُها،» ال يَُواِفقها َعْبٌد ُمسِلم، َوُهو َقاِئٌم يَُصِلّی يسأَُل tَّ َشْيئا، إِالَّ أَْعَطاهُ إِيَّاه 
هللا صلی هللا عليه وسلم (متفٌق عليه).از ابو هريره رضی هللا عنه روايت است که:  رسول 

روز جمعه را ياد کرده و فرمود: در آن ساعتی که هيچ بندهء مسلمانی که ايستاده نماز 
می گزارد، با آن برابر نمی شود در حاليکه از خداوند چيزی را می طلبد، مگر اينکه آن 

  را بوی می دهد و به دستش اشاره نمود که آن را کم می شمرد.
  ز  أَبی بُردةَ بِن أَبی ُموسـَی األَشَعِرِیّ َرِضَی tَّ َعْنه،روايت است : همچنان در حديثی ا

ِ َصلّی هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم فی َشأِْن ساَعِة الُجُمَعِة؟ َقال: «  َّt أََسِمْعت أََباَک يَُحِدُّث َعن َرُسول
هی ما بْيَن أَْن « ْيِه وَسلَّم َيقُوُل: قلت: نعم، َسِمعتُهُ يقُول: سِمْعُت رُسوَل tَّ َصلّی هللاُ َعَل 

رواه مسلم.) يعنی: از ابو برده بن ابی موسی » (  يَجِلَس اِإلماُم إِلی أَْن تُقَضی الصَّالةُ 
اشعری رضی هللا عنه روايت شده که گفت: ابن عمر رضی هللا عنهما گفت: آيا شنيدی که 

ليه وسلم چيزی را صحبت کند؟ پدرت در مورد ساعت جمعه از رسول هللا صلی هللا ع
گفت: گفتم: آری، از وی شنيدم که می گفت: از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم شنيدم که 

  می فرمود:  
  آن ميان نشستن امام است تا آنکه نماز ادا شود.

لذا برخی از علماء  گفته اند؛ اين ساعت مابين دو خطبه نماز جمعه هنگام جلوس امام 
  است.

  و سالم بسيار بر پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرستادن:صلوات  - 1
إن من أفضل « از اوس بن اوس روايت است که پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود : 

أيامکم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، و فيه قبض، و فيه النفخة، و فيه الصعقة، فأکثروا علی 
ا رسول هللا، و کيف تعرض عليک من الصالة فيه فإن صالتکم معروضة علی، قالوا : ي

به » «صالتنا و قد أرمت؟ فقال : إن هللا عزوجل حرم علی األرض أن تأکل أجساد األنبياء
راستی از بهترين روزهای شما روز جمعه است، که در آن آدم خلق شده، و در آن فوت 

شود؛  شوند) در آن دميده می ميرند و ديگری زنده می کرده، و دو صور (که با يکی می
شود،  پس در روز جمعه بسيار صلوات بر من بفرستيد که صلوات شما بر من عرضه می

شود در حالی که جسد تو  گفتند : ای رسول خدا! چگونه صلوات ما بر تو عرضه می
پوسيده است؟ فرمود: خداوند بر زمين حرام کرده که اجساد پيامبران را بخورد (از بين 

  ».ببرد)
  :خواندن سوره کهف - 2

من قرأ سورة « از ابوسعيد خدری روايت است که پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود : 
کسی که در روز جمعه » «الکهف فی يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين

  ».شود سوره کهف را بخواند در فاصله بين دو جمعه نوری برايش روشن می
  ت اجابت دعا:دعای زياد به اميد مصادف شدن با ساع - 3

  فرمود : - صلی هللا عليه وسلم–در حديثی از جابر  رضی هللا عنه روايت است که پيامبر 
يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة، اليوجد فيها عبد مسلم يسأل هللا عزوجل شيئا إال آتاه، « 
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(روز جمعه دوازده ساعت است (در اين ميان » فالتمسوها آخر ساعة بعد صالة العصر
ست که) هر بنده مسلمانی در آن ساعت از خداوند چيزی بخواهد حتما به او ساعتی ه

  ».دهد، آن را در آخرين ساعت روز جمعه بعد از نماز عصر جستجو کنيد می
 

  :  آذان  درروزه جمعه
در روز جمعه  دو آذان گفته ميشود. آذان اول آن اعالم وقت نماز جمعه و آذان دوم آن 

روی منبر قرار ميگيرد گفته ميشود. به هنگام ايراد خطبه از سوی وقتی که امام جمعه بر 
  امام جمعه، خواندن هر نوع نماز و صحبت کردن حرام ميباشد.

لُهُ « روايت است :  رضی هللا عنه در حديثی از سائب بن يزيد َکاَن الِنَّداُء يَْوَم اْلُجُمَعِة أَوَّ
َوأَبِی َبْکٍر َوُعَمَر َرِضی  صلی هللا عليه وسلم   لَی َعْهِد النَِّبیِّ إَِذا َجلََس اِإلَماُم َعلَی اْلِمْنَبِر عَ 

ا َکاَن ُعثَْماُن  ْوَراءِ  رضی هللا عنه tَّ َعْنهَما، َفلَمَّ ». َوَکثَُر النَّاُس َزاَد الِنَّداَء الثَّاِلَث َعلَی الزَّ
و  ضی هللا عنهر ، ابوبکر صلی هللا عليه وسلم هللا )( در زمان رسول 912(بخاری:

آذان جمعه همان آذان اّول بود که در پيشروی  منبر گفته می شد آنهم  عمررضی هللا عنه
 رفت.  وقتی که امام برای ايراد خطبه، باالی منبر می

زوراِء   وقتی جمعيت زياد شد، آذان سّوم باالی رضی هللا عنه اّما در زمان خالفت عثمان
  گفته شد و اضافه گرديد.

نماز جمعه و آذان آن، آذانی است که در مقابل امام گفته شده و باصطالح، آذان اصل در 
دوم جمعه است. زيرا آذان دوم، تنها آذانی است که در عهد رسول هللا صلی هللا عليه و 
سلم گفته شده و بيع و شراء را و ساير چيزهايی که مانع از سعی به نماز جمعه هستند، 

عهد خالفت حضرت ابوبکر و عمر رضی هللا عنهما نيز فقط  حرام ميگرداند. همچنين در
  يک آذان گفته شده و آن نيز آذانی است که در مقابل امام جمعه گفته ميشود.

اما در زمان خالفت حضرت عثمان رضی هللا عنه به علت کثرت مسلمين و اجتماع  
ه ميشود، مشروع عظيم آنان برای اداء نماز جمعه، آذان اول که در مئذنه (مناره) گفت

 گرديده است.
  
  آذان اول برای فرا خوانی عمومی مردم برای شرکت در نماز جمعه گفته ميشود. 
عثمان رضی هللا عنه اگرچه در عهد رسول هللا صلی هللا عليه و سلم و حضرت اين عمل  

در زمان شيخين رضی هللا عنهما موجود نبوده است، اما هيچ يک از آحاد امت منکر آن 
ده و آن عمل را رد ننموده اند. لذا به آن اجماع کرده و يکی از سنتهای ماندگار برای نش

  .اين امت به يادگار مانده است
و ما مسلمين تابع سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم و خلفای راشدين هستيم، چرا که پيامبر 

لراشدين المهديين، ...فعليکم بسنتی و سنة الخلفاء ا« صلی هللا عليه وسلم می فرمايد: 
صحيح  - ابن ماجه - ترمذی- امام احمد–ابو داوود ».( تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ..

.(  
يعنی: ...پس بر شما باد به پيروی از سنت من، و سنت خلفای راشدين که آنها هدايت 

  کنندگان اند، بر آن با دندانهای کرسی خويش گزيده و آنرا محکم گيريد.
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  :جمعهسنت های روز 
 سنت را که يک فرد مسلمان آنرا بايد رعايت کند عبارت است از :

  غسل کردن1-
   عطر زدن - 2
   پوشيدن تازه ترين لباس و در صورت امکان لباس سفيد  - 3
     در صورت ممکن رفتن به مسجد غرض ادای نماز جمعه بصورت پياده و آرام - 4
  جای گرفتن ، نزديک امام   - 5
   قرائت قرآن و ذکر مشغول بودندر طول راه به  - 6
    نظافت کلی بدن - 7
 ناخن گرفتن - 8
   کوتاه کردن سبيل - 9

   خوانده سوره کهف - 10
    دعاکردن - 11
   صلوات فرستادن - 12
  هفت بار خواندن سوره اخالص و معوذتين بعد از سالم دادن امام  - 13

 :مکروهات جمعه
   خواندن نماز ظهر به جماعت -1
   مجلسی در وقت جمعهشرکت در هر  - 2
  حرف زدن در وقت خطبه ها - 3
   بلندکردن کسی و نشستن در جای او - 4
  قدم برداشتن برروی مردم برای رسيدن به صف های  اولی نماز جمعه . - 5

 قضای نمازجمعه:
با رسيدن وقت نماز عصر فرصت ادای جمعه تمام شده و طبق رای و نظر همه علماء 

شود و قابل جبران نمی باشد و در صورت برگزار نشدن  تنها فرضی است که قضا نمی
  .نماز جمعه در وقت آن بايد نيت نماز ظهر را آورده و چهار رکعت بخواند

 ادای نماز ظهر در روز جمعه:
کسانی که نماز جمعه بر آنها واجب است ولی شرکت نمی کنند طبق قول اصح تا بعد از 

دارند و اگر کسی در وقت ادای جمعه نماز ادای مراسم جمعه حق ادای نماز ظهر را ن
ظهر خواند بعداً بايد آن را اعاده کند ولی کسانی که گفته شد جمعه بر آنها واجب نيست 
می توانند در وقت جمعه نماز ظهر را ادا نمايند ولی برای آنها نيز مستحب است تا بعد 

صفحه  2سالمی جلد از ادای جمعه صبر کرده آنگاه نماز ظهر را ادا نمايند.(فقه ا
1333(.   

 بدعت های شب و روز جمعه:
  گفتن الفاتحه بعد از آذان در طول شب وروز جمعه - 1
خواندن حديث عن ابی هريره(رض) قال: قال رسول هللا(ص) الجمعه... قبل از آذان  - 2
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  دوم
  گفتن(صلوسنه الجمعه) توسط مؤذن بعد از آذان اول. - 3

 طبه جمعهـمقام ومنزلت خُ 
  :هـبـطـخُ 

خطبه  در روز جمعه واجب است؛ چون از يک طرف پيامبر قبل از همه بايد گفت که 
  کرد . خواند و هيچوقت آنرا ترک نمی ها آنرا می صلی هللا عليه و سلم در تمام جمعه

إن «مطايق روايت محدثين  روش پيامبر صلی هللا عليه وسلم در خطبه اين  بود که : 
بته مئنة من فقهه فأطيلوا الصالة و أقصروا الخطبة و إن طول صالة الرجل و قصر خط

ای از فقيه  اش نشانه طوالنی بودن نماز خطيب و کوتاه بودن خطبه» ( من البيان لسحرا 
بودن او است؛ پس نماز را طوالنی و خطبه را کوتاه کنيد و به راستی که برخی سخنان 

  سحرآميزند).
کنت أصلی مع النبی صلی هللا عليه و سلم : « در حديثی از جابربن سمره روايت است 

نمازها را با پيامبر صلی هللا عليه و » ( الصلوات، فکانت صالته قصدا، و خطبته قصدا
  کرد). اش حد وسط را رعايت می خواندم، در نماز و خطبه سلم می

و کان رسول هللا صلی هللا عليه « همچنان در حديثی ازجابر بن عبدهللا روايت است :  
سلم إذا خطب احمرت عيناه وعال صوته و اشتد غضبه کانه منذر جيش يقول صبحکم و 

خواند چشمانش سرخ و صدايش  پيامبر صلی هللا عليه و سلم وقتی خطبه می»  «مساکم
دهد و  کرد انگار از آمدن لشکری هشدار می شد و عصبانيتش شدت پيدا می بلند می

 ».کند له میگويد : دشمن صبح و شام به شما حم می
 :طبه نماز جمعهخُ 

علماء  ميگويند که در ايراد خطبه نماز جمعه ، الزم نيست که امام از جمالت خاصی 
»  خطبة الحاجه «  ،بلکه کافيست خطبه ی خود را با  برای ايراد خطبه استفاده بعمل ارد

  شروع نمايد که بصورت زير است:
 ت:ـخطبه حاج

ها و درسهايش را با اين خطبه که به خطبه  ها و موعظه خطبهپيامبر صلی هللا عليه و سلم 
 کرد : حاجت معروف است شروع می

إن الحمد�، نحمده، و نستعينه، و نستغفره، و نعوذ با� من شرور أنفسنا و سيئات « 
أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، و من يضلل فال هادی له، و أشهد أن ال إله إال هللا وحده 

يأْ أيَهاْ الَِّذيَن آَمنُْواْ اتَّقُوا هللاَ َحقَّ تَُقاِْتِه َو  «  ».الشريک له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله
  )102(آل عمران :  »  الَتَُمْوتُنَّ إِالَّ َو أْنتُْم ُمْسِلُمون

اِحدَ  « ةٍ وَّ َخلََق ِمْنَهاْ َزْوَجَهاْ َوَبثَّ ِمْنُهَماْ يأْ أيَها النَّاُس، اتَّقُْواْ َربَُّکُم الَِّذی َخَلقَُکم ِمْن نَّْفٍس وَّ
ً ِرَجاالً َکِثيراً وَّ ِنَساًء َو اتَّقُْواْ هللاَ الَِّذی تََساَءلُْوَن ِبِه َواألْرَحاَْم إِنَّ هللاَ َکاَْن َعَليُکْم َرِقي »  َبا

  )1(سوره نساء :  
لُْواْ َقْوالً َسِديداً يْصِلح لَُکْم أَْعَماْلَُکْم َو يْغِفْرلَُکْم ذُنُوبَُکم َو يأْ أيَها الَِّذيَن آَمنُْواْ اتَّقُوا هللاَ َو قُوْ  « 

 ً   )71و  70(احزاب :  » َمن يِطعِ هللاَ َو َرسُوَلهُ َفَقْد َفاَْز فَْوزاً َعِظيما
ا بَْعُد :   أَمَّ
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ر فإن أصدق الحديث کتاب هللا، و خير الهدی، هدی محمد صلی هللا عليه و سلم و ش«  
  » األمور محدثاتها، و کل محدثة بدعة، و کل بدعة ضاللة و کل ضاللة فی النار

جوييم  گوييم و از او ياری می سپاس و ستايش تنها اليق خداست، او را شکر می«ترجمه: 
بريم به خدا از شرارت نفسهايمان و از بديهای  کنيم، و پناه می و از او طلب آمرزش می

ای برايش نيست،و کسی راکه گمراه  اوراهدايت کند گمراه کنندهاعمالمان، هر کسی که خدا
  ».ای برايش نيست کند،هدايت کننده

دهم که هيچ معبود بر حقی غير از هللا نيست، يکتا است، شريکی ندارد و  و شهادت می«
  ».دهم که محمد بنده و فرستاده او است شهادت می

ز هللا بترسيد و نميريد مگر آنکه مسلمان ايد آنچنانکه بايد ا ای کسانی که ايمان آورده«
  ».باشيد

ای مردمان از (خشم) پروردگارتان بپرهيزيد، پروردگاری که شما را از يک انسان «
بيافريد و (سپس) همسرش را از نوع او آفريد و از آن دو نفر مردان و زنان فراوانی 

دهيد و  ند میمنتشر ساخت، و از (خشم) خدايی بپرهيزيد که همديگر را بدو سوگ
بپرهيزيد از اينکه پيوند خويشاوندی را گسيخته داريد، (وصله رحم را ناديده گيريد) زيرا 

  ».بيگمان خداوند مراقب شما است
ای مؤمنان از خدا بترسيد و سخن حق و درست بگوييد، در نتيجه خدا (توفيق خيرتان «

خشايد هر کس که ازهللا  و ب کند و گناهانتان را می دهد و) اعمالتان را اصالح می می
  ».يابد پيامبرش فرمانبرداری کند قطعا به پيروزی و کاميابی بزرگی دست می

اما بعد راستترين سخن، کتاب خدا است و بهترين روش و سنت، روش و سنت محمد «
ای (در  صلی هللا عليه و سلم است وبدترين امور چيزهای ساختگی است و هر ساخته شده

  ».بدعتی گمراهی و هر گمراهی در آتش است دين) بدعت و هر
  زبان خطبه :

پس از خواندن خطبه حاجت امام هر دو خطبه را با زبان محلی خود ادامه دهند بدون  
  اينکه مقيد به الفاظ و عبارات خاصی باشد .

اما برخی از علماء  واهل علم خطبه به زبان غير عربی را  منع کرده اند. به خاطر،  
رغبتشان به بقای زبان عربی ومحافظت آن، وبدليل حرکت بر مسير رسول هللا ميل و 

صلی هللا عليه وسلم و اصحابش که خطابه هايشان را در سرزمين های غيرعربی ،با 
زبان عربی ارائه می دادند و همچنين ترغيب نمودن مردم برای يادگيری زبان عربی و 

  اهميت به آن.
خطبه جمعه به زبان غير عربی را در بين کسانيکه اکثرا  ولی برخی از  اهل علم ايراد

زبان عربی بلد نيستند، جايز شمرده اند. تا به مردم آنچه که خداوند از احکام برای آنها 
تشريع کرده ونيز گناه ومعصيت هايی که خداوند از ارتکاب آنها منعشان کرده تفهيم 

ايی کرده و از اخالق وصفات خالف آن نمايند و آنها را به اخالق وصفات پسنديده راهنم
  باز دارند.

شکی نيست که مراعات معانی الفاظ و رسوم، مخصوصا درجايی که مخاطبان يا اکثر 
آنها به زبان عربی مسلط نيستند وخطبه عربی (به دليل آنکه آن را نمی فهمند) در آنها 

ق به کارگيری بوده و از تعليم عربی واشتيا  هيچ اثری نمی کند، دارای اولويت
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واجبتر است. چرا که ( اگر در آن شرايط خطبه به عربی   ومحافظت بر آن مقدم و
خوانده شود) هدف، که آموزش مردم است ،محقق نشده. و همچنين هدف از بقا بر زبان 

عربی نيز محقق نمی شود.وبنابراين بر کسی که تامل کند، معلوم می شود که؛ رای مبنی 
ه خطبه به زبان های غيرعربی که بين مخاطبين آن رايج است وبه برجواز ترجمه وارائ

  وسيله آن تفکر کرده ومراد ومفهوم خداوند را می فهمند، مستحق تر به تبعيت است .
خصوصا هنگامی که عدم ترجمه موجب نزاع وخصومت شود. پس شکی نيست که در 

رجمه الزم واجباری می واز بين رفتن مفاسد؛ ت  چنين حالتی برای دست يابی به مصلحت
شود واگر ميان مخاطبان کسی باشد که زبان عربی را بداند برای خطيب مشروع است 

که با دوزبان خطبه بخواند يعنی با عربی  خطبه بخواند و بعدا آن را به زبان ديگری که 
سايرين می فهمند نيز ايراد کند و بدين وسيله بين دو مصلحت جمع می شود وتمام 

بين رفته ونزاع بين مخاطبين نيز پايان می يابد. وبر اين ديدگاه ما، داليل  مضرات از
  .زيادی از شرع وجود دارند

  يادداشت:
يابد که  و اصحاب او دقت کند در می  صلی هللا عليه وسلم های پيامبر کسی که در خطبه

 های آنها دربرگيرنده مطالبی است از قبيل بيان هدايت، توحيد، ذکر صفات خطبه
پروردگار، اصول کلی ايمان، دعوت به سوی خدا، ذکر نعمتهای الهی؛ نعمت هايی که 

شود، و روزهايی که آنها را از عذابش   باعث محبت هللا تعالی   در قلب بندگانش می
  ترساند. می

های خود مردم را  و اصحاب در خطبه  صلی هللا عليه وسلم يابد که پيامبر همچنين درمی
اند، ذکر و شکری که موجب پيدايش محبت خداوند در قلب آنها  مر کردهبه ذکر و شکر ا

کردند و مردم را به طاعت و  شد، و طوری عظمت و اسماء و صفات خدا را ذکر می می
شد به طوری ک  نمودند که قلب آنها مملواز محبت به خدا می شکر و ذکر دعوت می

دوست داشتند وخدا هم آنها را  کردند در حالی که خدا را شنوندگان جلسه را ترک می
  دوست داشت. 

را » ق«خواند خصوصاً سوره  هايش بسيار قران می در خطبه   صلی هللا عليه وسلم پيامبر
ما حفظت ق إال من فی « )، ام هشام بنت حرث بن نعمان گويد :  )116/1زاد المعاد ((

ه ق را حفظ نکردم سور» «مما يخطب بها علی المنبر  صلی هللا عليه وسلم رسول هللا
که هنگام خطبه بسيار آنرا بر منبر تکرار   صلی هللا عليه وسلم مگر از زبان پيامبر

  متفق عليه. ».کرد می
  ه:بايجاد فضای آرامش در حين خط

  و  واجب  را  خطبه  ايراد بهنگام   شدن  ساکت  مامومين  برای  علماء   جمهور
  امر به  باره در  گفتن  سخن  اگر چه  دانند می  حرامحتی   هنگام  در آن  را  گفتن  سخن

  نشنود.  يا   بشنود  را  خطبه  خواه  منکر باشد،  از  نهی  و  معروف
من تکلم يوم «پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود:   که است   روايت  عباس  ابن  از

»  صت ال جمعة لهالجمعة واالمام يخطب فهو کالحمار يحمل أسفارا، والذی يقول له أن
  او  گويد،  ، سخن است  خطبه  ايراد  مشغول  امام  که  حالی  در  جمعه  روز  هر کس (
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  وی  به  که  آنکس  و  باشند،  کرده  حمل  وی  بر   يکبار کتاب  که است   خری  همچون
  و  ابوشيبه  پسر  و  احمد  ) ( نيست  کامل اش  جمعه  نماز  ، باش  ساکت  گويد، می

  : است  گفته  »المرام  بلوغ «   در   )( حافظ اند. کرده روايت   را  آن  طبرانی  و  بزاز
  . نيست  اشکالی  آن  اسناد  در
  فرمود:  پيامبر صلی هللا عليه و سلم  که  است  روايت  عمرو  پسر  عبدهللا  از 

ضرها يدعو، يحضر لجمعة ثالثة نفر: فرجل حضرها يلغو فهو حظه منها، ورجل ح« 
فهو رجل هللا دعا إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسکوت ولم 

و در » يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فهی کفارة إلی الجمعة الت تليها وزيادة ثالثة أيام
  اسناد  با  ابوداود  و  احمد    »من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها «آيه زير می فرمايد: 

  سه  شوند،  می  حاضر  جمعه  در نماز  که کسانی  ، ( يعنی  اند. کرده را روايت  آن  جيد
  پوچ  گفتن  سخن  همان  جمعه  از  سهم شان  و  گويند می  سخن  گروهی هستند:   دسته
  خوانند می  را  هللا   و  کنند می   و دعا  شوند می  جمعه  نماز  به  حاضر  . گروهی است

  و گروهی  نکند،  يا  کند اجابت   را  دعايشان  که  دارد،  خداوند  مشيت  به  بستگی
  را،  مردم  وصف  دهند نشينند وگوش می و آرام می  ساکت  که آيند،  می  نماز جمعه  به

کفاره  ، گروه اين  جمـعه  نماز  شوند، نمی  مردم  مزاحم  و  زنند نمی  بهم
  چه در  باشد). می  ديگرشان  سه روز  بعالوه  بعدی  تا هفته  اين هفته گناهان وتاوان

  . » برابراست  ده  آن  پاداش  دهد  انجام  خوب  عمل  يک  هرکس :«  است  قرآن آمده
إذا قلت لصاحبک يوم الجمعة  «فرمود:  پيامبر صلی هللا عليه و سلم  گويد، می  ابوهريره

  دوستت  به  ، امام  خطبه  بهنگام  روزجمعه  (هرگاه  »واالمام يخطب أنصت فقد لغوت 
به روايت گروه . ) ای گفته پوچ   و  لغو  سخن  نيز  تو  ، باش  ساکت  و  بده  گوش  : گفتی

   . ماجه ابن  جز  محدثين  
  و  نشست  منبر  بر  پيامبر صلی هللا عليه و سلم  : گفته که است  روايت  ابوالدرداء  از
  به  و  بود  پسرکعب  ابی  درکنارمن  کرد، قرائت  ار  ای آيه  خطبه  ضمن  در
    : گفتم وی
  سپس  گويد، سخن  من  با  ورزيدکه  امتناع او  ؟ است  شده  نازل  آيه  اين  کی ابی  ای

پيامبرصلی هللا عليه و   اينکه  تا  نداد،  جواب  من  به  او  نمودم  سوال  او  از  دوباره
  فقط  ، جمعه  ازاين   تو  سهم  : گفت  من  به  ابی  آنوقت  د،آم  پايين  منبر  سلم از
  او  پيش  ، پيامبر صلی هللا عليه و سلم برگشت  چون  بود.  شما  زدن  حرف  همين
صدق أبی، إذا سمعت « فرمود:  ، گذاشتم   ميان  در  وی  با  را  مسئله  اين  و   رفتم

  امام  که شنيدی  هرگاه  ، است  گفته سترا  ابی » (  إمامک يتکلم فانصت حتی يفرغ
  روايت  به  . پذيرد) می  پايان  سخنش  اينکه  تا  فرا ده  گوش وی  به  گويد، می  سخن
  . طبرانی   و  احمد
  به:ـدر بين دوخط ءدعا

در شرع اسالم در بين دو خطبه نماز جمعه دعای خاصی وجود ندارد، ولی نظر برخی 
از علماء بر اينست که در اين موقع دعاء مستجاب است، لذا ميتواند هر دعايی که بخواهد 

  بين اين دو خطبه بخواند.   
ه ثابت شده است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در نماز جمعه دو خطبه می خواندند ک
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  مابين آن دو خطبه مدت زمان کمی بر روی منبر می نشستند. 
َکاَن النَِّبیُّ صلی هللا عليه « از عبدهللا ابن عمر رضی هللا عنهما روايت است که گفت: 

). يعنی: پيامبر صلی هللا عليه 928رواه البخاری (» وسلم َيْخُطُب ُخْطَبتَْيِن َيْقعُُد َبْيَنُهَما
  ند که بين آن دو می نشستند.وسلم دو خطبه می خوا

اما بايد متوجه بود که هيچ اثری از پيامبر صلی هللا عليه وسلم و يا اصحاب کرام رضی 
هللا عنهم وارد نشده است که بيانگر آن باشد که آنها در اين فاصله ی کم، ذکر يا دعای 

  خاصی کرده باشند.
ندن در آن فاصله مستحب است. و و اين علماء  رحمهم هللا هستند که فرموده اند دعا خوا

دليل آنها هم بر استحباب آن، ورود دعای خاصی از پيامبر صلی هللا عليه وسلم يا توصيه 
ی رسول هللا صلی هللا عليه وسلم برای دعا کردن در آن وقت مشخص نبوده است، بلکه 

دن در آن آنها با استناد به وجود (ساعت اجابت) در روز جمعه فرموده اند که دعا خوان
وقت مستحب است چه بسا آن ساعتی که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده که دعا در آن 

  مستجاب است، همان لحظه باشد.
روايت است که پيامبر  صلی هللا عليه وسلم، فرمود :  در حديثی  از جابر رضی هللا عنه

 عزوجل شيئا إال آتاه، يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة، اليوجد فيها عبد مسلم يسأل هللا«  
روز ).  «1389) و نسائی (1048ابوداود(» فالتمسوها آخر ساعة بعد صالة العصر

جمعه دوازده ساعت است (در اين ميان ساعتی هست که) هر بنده مسلمانی در آن ساعت 
دهد، آن را در آخرين ساعت روز جمعه بعد از  از خداوند چيزی بخواهد حتما به او می

اند و لفظ حديث  ابوداود و نسائی و حاکم آن را روايت کرده ».ستجو کنيدنماز عصر ج
  روايت نسائی است.

اما برخی از علماء  با استناد به حديثی ديگر، گفته اند که آن ساعت اجابت بعد از نماز 
عصر نيست، بلکه احتماال در فاصله ی بين دو خطبه باشد و لذا حکم به استحباب دعا 

  ه کرده اند. دليل آنها حديث زير است:کردن در آن لحظ
  سمعت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم يقول «ابوموسی اشعری رضی هللا عنه گفت: 

ُ «ِ:  يعنی فی ساعة الجمعة  يعنی: از » (هَی َما بَْيَن أَْن يَْجِلَس اِإلَماُم إِلی أَْن تُْقَضی الصَّالَة
ره ی ساعت اجابت روز جمعه) می رسول خدا صلی هللا عليه وسلم شنيدم که (دربا

فرمود: آن ساعت مابين لحظه ايست که امام می نشيند تا آنکه نماز بپايان می رسد. (يعنی 
از لحظه ايکه امام بين دو خطبه می نشيند بعد خطبه ی دوم را شروع کرده و بعد نماز 

  را اقامه می کنند.)
حافظ ابن حجر، بيهقی وابن  ن به:و کسانی که اين رای اخير را ترجيح داده اند می توا

  العربی، و قرطبی و نووی اشاره نمود.
اما کسانی که گفته اند آن ساعت اجابت از بعد از نماز عصر است، می توان به: أبو 

هريرة رضی هللا عنه ، وعبد هللا بن سالم رضی هللا عنهما، امام احمد، ابن عبدالبر، و 
و ابن زملکانی (از شافعی) و نصی از شافعی اسحاق، و طرطوشی (از علمای مالکی) 

  هم در اين مورد وجود دارد.
پيامبر صلی هللا   از ياران   گروهی  : که  است  روايت  عبدالرحمن  بن  ابوسلمه  از و

  سخن  جمعه  روز  مبارک  لحظه  آن  درباره  و  بودند  آمده  فراهـم  عليه و سلم



 

27 

   آن  در اينکه  نداشتند  اختالف  هم  که با  دند در حالیش  پراکنده  هـم  از  و  گفتند می
   . است  جمعه  روز  ساعت  در آخرين   لحظه

پس قائلين   . است  کرده  با سند صحيح روايت  خود  در سنن  را  بن منصور آن  سعيد 
  ) .421/  2» (فتح الباری «    (رجوع کنيد به: اين رای بيشتر هستند.

بين علماء  در تعيين آن ساعت اجابت اختالف نظر است و هرکدام  بعبارتی ديگر ما 
داليل خاص خود را دارند: برخی از علماءفرموده اند که آن ساعت در فاصله ی بين آذان 

جمعه تا پايان نماز است، و برخی ديگر فرموده اند که از وقت نماز عصر تا غروب  
  آفتاب  می باشد.

نقول است که آن لحظه ی اجابت، آخرين ساعت روز و حتی قول ديگری از علماء  م
  نمودن  بسيار کوشش  دعا کردن  در  جمعه  روز  ساعات  آخرين  در جمعه است.

پيامبر صلی هللا عليه   که  : در مجلسی که  است  روايت  سالم  بن  عبدهللا از  . است  نيکو
  ساعتی  جمعه  روز  در  که  است  خداوند   کتاب  در  : گفتم من   بود،  نشسته  و سلم
  خداوند  از  ساعت  در آن  و  بگزارد  نماز  ساعت  آن  در  مومن  بنده  اگر  ، است

    کند. برآورده می  را  نياز وی  خداوند  بخواهد،  را   چيزی
  يا  ساعتی  فرمود:   و  کرد  اشاره  من  به  پيامبر صلی هللا عليه و سلم  : گفت عبدهللا 
  ای  : گفتم  ساعت  از  بعضی  يا   فرمايی می  راست  : گفتم من   . از ساعت  بعضی

  فرمود:   ؟ است  ساعت  کدام  پيامبر صلی هللا عليه و سلم
  در آنوقت  : گفتم   روز  ساعات  از  ساعت  آخرين»  النهار  ساعات  من  آخر ساعه « 

    . ) است  مکروه  ساعت  آن  در  نماز (   خواند  نماز   توان نمی
(بی  » إن العبد المؤمن إذا صلی ثم جلس ال يجلسه إال الصالة فهو فی صالة« فرمود: 

  نشستن  اين  و  ، نشست  نماز  آن  از  بعد  و  نماز گزارد  هرگاه  ، مومن  بنده  گمان 
  . ند) ک می  دعا  و  نشسته  او  چون  آيد. می  بحساب  نماز  باشد،  نماز  بانتظار  او
  .) ماجه  ابن  روايت  به  (

و اميد که همه ی آن اوقات لحظه ی اجابت دعا ءباشد و لذا برخی از علماء  چنين فتوا 
داده اند که شخص مسلمان بايد در کل روز جمعه اللخصوص آن دو لحظه برای دعا 

  کردن حريص باشد.
اميدوارم که ساعات « شيخ ابن باز بر اين رای هستند و شيخ ابن عثيمين هم می گويد: 

  ) و  402،  401/  12فتاوی الشيخ ابن باز ) ( ». ( اجابت در وقت نماز باشند.
  هـ )1416( دروس وفتاوی الحرم المدنی لشيخ عثيمين عام 

برخی از علماء  فرموده اند  اما جدا از تعيين زمان اجابت دعا در روز جمعه، گفتيم که
که دعا کردن در لحظه ی ما بين دو خطبه ی امام، يعنی آن زمانی که امام می نشيند، 
مستحب است. اما با اين وجود هيچ حديثی از پيامبر صلی هللا عليه وسلم وارد نشده که 

  دعای ماثوری از ايشان را ثابت کند.
کده جهت خواندن دعا تعيين کرد. و چه بسا بنابراين نبايدآن لحظه را بعنوان سنتی مؤ

کسانی ازنمازگزاران دعا نخوانند وعمل آنها جايزاست وحتی سخن گفتن دراين لحظه در 
  صورت نياز جايز است.
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شيخ عثيمين رحمه هللا در مورد اينکه  درلحظه (بين دو خطبه) دعای معينی از سنت  
:  در آن لحظه ذکر يا دعای مخصوصی  پيامبر صلی هللا عليه وسلم وجودارد  ؟ فرمودند

وجود ندارد، اما انسان می تواند هرآنچه که خواست دعا کند، و اين به خاطر آنست که آن 
  وقت (جزو وقتهای) اجابت است.

دعا در آن لحظه نيک و مستحب است، زيرا آن وقت، لحظه ی ای «  و باز می گويد: 
ر صلی هللا عليه وسلم خبر داده اند که در است که اميد اجابت دعا می رود، زيرا پيامب

  ازخداوند، نيکويی  چيز  لحظه  ، در آن مسلمانی  بنده  هر  که  است  لحظه روز جمعه
  »دهد. می   وی  به  را آن   خدا  کند،  طلب

  نماز جمعه ونه فهميدن خطبه امام :
سی امام وايراد يکی از حکمت های  بی نهايت عالی که در نماز جمعه وجود ، تدريس در

  خطبه نمازجمعه است .
  خطبه نماز روز جمعه نزد اکثريت مطلقی  از علماء اسالم  واجب ميباشد .

ولی ماا فغانها ی که در کشور های غربی  واروپای مهاجرو زندگی مينمايم ، زياتر ما 
بنآ در مناطق مسکن گزين شده ايم که از داشتن مسجد  خاصی افغانی محروم  ميباشيم  . 

  غرض ادای نماز جمعه اکثرآ  به مساجد  ترک ها، عرب ها ويا پاکستانی  ها  می رويم .
در اين مساجد خطبه روزه جمعه  به زبان امام مسجد صورت ميگيرد وما چيزی از ان 

  نمی فهيميم . 
سوال در اينجا است که وظيفه ما مسلمانان  طوريکه در فوق تذکر  رفت ،صرف استماع 

که  بر ما واجب است که معنی خطبه  را  هم نمی فهميمم  فقط مطابق حکم  خطبه  است
سنت پيامبر صلی هللا عليه  وسلم بايد  به ان  گوش دهيم   ؟  ويا اينکه ميشود  در حين 

خطبه امام ما مصروف تالوت قرآن ويا مصروف ذکر شويم ، بخاطر آنکه ما چيزی از 
، وجيبه ما مسلمانان در مورد از لحاظ شرعی  خطبه چون لسان ما نيست ،  نمی فهميم

  چيست واسالم برای ما چه حکم ميکند  ؟
  در جواب علماء اسالم  ميفرمايند :

اگر گوش فرا دهيد حتی اگر چيزی هم نفهمی ان شاء هللا بر خير هست، البته بعضی از  
ا قرائت اهل علم برای کسی که زبان خطبه را نمی فهمد رخصت می دانند که به ذکر ي

مشغول شود به اين شرط که بر کسانی که به خطبه امام  گوش می دهند تشويش  
ومزاحمتی ايجاد نکند، ولی احسن وافضل عمل برای يک مسلمان گوش فرا دادن به 

  خطبه امام است ، تا اداب خطبه واهل مسجد  رعايت گردد .
   سنت قبليه وبعديه در نماز جمعه

رد زيرا از پيامبر صلی هللا عليه وسلم ثابت نشده است که ايشان نماز جمعه، سنت قبليه ندا
مستحب است  که برای نماز گزار ، قبل از نماز جمعه ، نماز سنت خوانده باشند. بلکه 

قبل از نشستن دو رکعت نماز  تحيت    شخص هنگام ورود به مسجد جهت نماز جمعه
المسجد  بجاء بياورد و سپس بنشيند و به خطبه نماز جمعه گوش فرا دهد ، طوريکه 

  درفوق ياد اور شديم ، بدون آنکه تا پايان خطبه سخنی بر زبان بياورد.
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اما اگر احيانا نمازگزار زود به مسجد آمد، مستحب است که تا جائيکه توانايی و طاقت 
  رد بصورت دو رکعت دورکعت نماز بخواند.دا
من اغتسل « ازحضرت ابوهريره روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود :   

المسجد فصلی ما قدرله، ثم أنصت حتی يفرغ من خطبته، ثم يصلی  يوم الجمعة ثم أتی
جمعه  کسی که روز» «معه، غفرله ما بينه و بين الجمعة األخری و فضل ثالثة أيام

غسل کند سپس به نماز جمعه برود و آنچه برای او مقدر شده نماز بخواند سپس تا فارغ 
) بين اين  شدن (امام) از خطبه ساکت شود؛ سپس با او نماز بخواند، گناهان (صغيره

  )857مسلم ( ».شود جمعه و جمعه ديگرش و سه روز اضافه بخشوده می
آيد، هر آنچه  ايد، تا زمانی که امام به مسجد میپس هر کس قبل از نماز جمعه به مسجد بي

خواند بدون محدوديت نماز بخواند. و نيت اين نمازها نبايد، بعنوان نماز راتبه  را که می
باشد زيرا همانطور که گفته شد، قبل از نماز جمعه، نماز سنت رواتب وجود ندارد 

اصلی در سنت صحيح  آنچه امروزه به نام سنت قبل از جمعه معروف ومشهور است و
گفت  بعد از آنکه بالل آذان را می صلی هللا عليه وسلم پيامبر«ندارد و معلوم است که : 

شد تا دو رکعت نماز سنت  کرد و بطور قطع هيچ کسی بلند نمی شروع به خطبه می
  ».بخواند و آذان جمعه بيش از يکی نبوده، پس چه وقتی آنها سنت جمعه را خواندند؟

د از نماز جمعه تا چهار رکعت نماز سنت راتبه وجود دارد که بصورت دو رکعتی اما بع
  خوانده می شوند که دو رکعت آن سنت مؤکده است.

إذا صلی أحدکم الجمعة «از ابوهريره روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود : 
از آن چهار رکعت  هرگاه يکی از شما نماز جمعه را خواند، بعد» «فليصل بعدها أربعا

  )882مسلم ( ».بخواند
أن النبی صلی هللا عليه وسلم کان اليصلی بعد الجمعة « از ابن عمر روايت است که : 

پيامبر صلی هللا عليه وسلم بعد از جمعه نماز »   «حتی ينصرف فيصلی رکعتين فی بيته
  ق عليهمتف ».خواند رفت سپس دو رکعت را در خانه می خواند تا بيرون می نمی

  خوانندۀ محترم  !
اما آنچه امروزه به نام سنت قبل از نمازجمعه مشهور  است اصلی در سنت صحيح ندارد 

متذکر شديم که :پيامبر صلی هللا عليه و سلم بعد از آنکه حضرت هم وطوريکه در فوق 
شد تا دو  کرد و بطور قطع هيچ کسی بلند نمی گفت شروع به خطبه می بالل آذان را می

  رکعت نماز سنت را بخواند.
ولی بعد از نماز جمعه مسلمانان ميتوانند  چهار رکعت يا دو رکعت نماز سنت را مطابق 

  حکم حديثی ذيل بجا ء ارند .
  در حديثی از ابوهريره ( رض )  روايت است که پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود :

يکی از شما نماز جمعه را خواند،  هرگاه» «إذا صلی أحدکم الجمعة فليصل بعدها أربعا« 
  ».بعد از آن چهار رکعت بخواند

أن النبی صلی هللا عليه و سلم کان « همچنان در حديثی از ابن عمر روايت است که : 
پيامبر صلی هللا عليه و سلم » «اليصلی بعد الجمعة حتی ينصرف فيصلی رکعتين فی بيته

  ».خواند فت سپس دو رکعت را در خانه میر خواند تا بيرون می بعد از جمعه نماز نمی
چون نماز جمعه ، نماز سنت قبليه ندارد لذا کسی نبايد هنگام ورود به مسجد نماز سنت 
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قبليه بخواند زيرا اين نماز قبل از جمعه وجود ندارد ، اما در عوض هنگام ورود می 
   ام گوش فرا دهد .تواند دو رکعت نماز تحية المسجد بخواند بعد بنشيند و به خطبه ی ام

پيامبر صلی هللا عليه و   اينکه  حين  در   : روزی است  گفته که  است   روايت  جابر  از
 عليه پيامبر صلی هللا  شد،  داخل مسجد  مردی  بود،  جمعه  خطبه  ايراد مشغول   سلم

مبر صلی پيا  نخير،  : . گفت » ( ؟ گزاردی  نماز  آيا « صليت؟ « فرمود:  وی  به  و سلم
  روايت  به  . بگزار)   نماز   رکعت  ( دو  »فصل ركعتين« فرمود:   هللا عليه و سلم

   . محدثين  جماعت
إذا جاء أحدكم يوم الجمعة واالمام يخطب فليركع :« است  آمده  ديگر  روايت  ودر 

  خطبه  ايراد  بهنگام  در روز جمعه  شما  از  يکی  (هرگاه» ركعتين وليتجوز فيهما
   و  احمد  و  مسلم  روايت  به  . بخواند)    کوتاه رکعت   دو  آمد  مسجد   به  امام

   ابوداود.
إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج االمام   :« است  آمده  چنين   ديگری  و درروايت 

  امام  آنکه  حال  و  آمد  نماز جمعه  برای  از شما  يکی  هرگاه»(فليصل ركعتين 
  باشد. می  عليه  متفق  حديث  اين  بخواند).  سنت  نماز  رکعت  دو  بود،  شده  حاضر

تواند چهار رکعت يا دو رکعت نماز سنت بخواند (به دليل  أما بعد از نماز جمعه می
إذا صلی «احاديث زير) :از ابوهريره روايت است که پيامبرصلی هللا عليه وسلم فرمود : 

هرگاه يکی از شما نماز جمعه را خواند، بعد از آن « »أربعاأحدکم الجمعة فليصل بعدها 
  )625(اإلرواء ».چهار رکعت بخواند

أن النبی صلی هللا عليه وسلم کان اليصلی بعد الجمعة «از ابن عمر روايت است که :   
(پيامبر صلی هللا عليه وسلم بعد از جمعه نماز » حتی ينصرف فيصلی رکعتين فی بيته

  .متفق عليه خواند). رفت سپس دو رکعت را در خانه می يرون میخواند تا ب نمی
  تعدادرکعت های نماز جمعه:

در احاديث روايات متعدادی در مورد تعداد رکعت های نماز سنت وارد شده است که 
  برخی از اين روايات ذيآل بيان می يابد.

  :حديث اول: دو رکعت
ِ صلی هللا عليه وسلم  « : از عبدهللا بن عمر رضی هللا عنه روايت است که  َّt أَنَّ َرُسوَل

)، ومسلم 937بخاری (» َکاَن الَ يَُصِلّی بَْعَد اْلُجُمَعِة َحتَّی َيْنَصِرَف، فَيَُصِلّی َرْکَعتَْينِ 
)882.(  

يعنی : رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم بعد از نماز جمعه، نمازی نمی خواند مگر زمانی 
  ت، آنگاه، در منزل دو رکعت نماز می گزارد.که به خانه اش برمی گش

  :حديث دوم: چهار رکعت
إَِذا « از ابوهريره رضی هللا عنه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند : 

هرگاه يکی از شما نماز «).يعنی : 881مسلم (» َصلَّی أََحُدُکْم اْلُجُمعَةَ فَْليَُصِلّ َبْعَدَها أَْرَبعًا
  ».خواند، بعد از آن چهار رکعت (سنت) بخواندجمعه 

و به علت اختالف در روايات، علماء  نيز درباره تعداد رکعات نماز سنت بعد 
  ازنمازجمعه اقوال مختلفی را ارائيه نموده اند.
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   قول اول:
  سنت است که دو رکعت خوانده شود، و ابن عمر رضی هللا عنه چنين کرده است.

   قول دوم:
گفتند : مستحب است چهار رکعت بعد از جمعه خوانده شود، که از عبدهللا بن  اکثر فقهاء

مصنف ابن « مسعود رضی هللا عنه و شاگردانش اين قول روايت شده است، چنانکه در 
» رد المحتار« ) آمده، و رأی احناف نيز همين است چنانکه در 41-2/40»  (أبی شيبة

ولی ما می گئيم : «همين قول است و گفته :  ) ذکر شده، امام شافعی نيز بر2/12-13(
  ).7/176» (األم » «  چهار رکعت خوانده شود

  قول سوم:
  تخيير بين دو يا چهار رکعت. 

بعد از جمعه اگر خواست دو رکعت بخواند وگرنه چهار رکعت « امام احمد گفته : 
  ).2/109» (المغنی»  « بخواند

   قول چهارم:
مسجد خواند چهار رکعت بخواند، و اگر در منزل خواند  هرکس سنت بعديه جمعه را در

  دو رکعت بخواند.
  امام ابن قيم می گويد : 

استاد ما أبو العباس ابن تيمية گفته : اگر در مسجد نماز خواند چهار بخواند و اگر در «
  خانه اش خواند دو رکعت بخواند.

ابوداود از ابن عمر ذکر کرده که او می گويم :  احاديث هم بر همين قول داللت دارند، و 
هرگاه در مسجد نماز می خواند چهار رکعت می خواند و اگر در خانه اش می خواند دو 

  ) .1/417» (زاد المعاد»  « رکعت می خواند
  ) .6/131» (فتاوی اللجنة الدائمة« علمای هيئت دائمی افتاء نيز همين قول را برگزيدند. 

  قول پنجم:
رکعت خوانده شود، و اين قول از علی بن ابی طالب رضی هللا عنه و  مستحب است شش 

- 2/40از جماعتی از سلف روايت شده است، نگاه کنيد به : ( مصنف ابن أبی شيبة) (
). و اين قول برگزيده ابويوسف (شاگرد امام ابوحنيفه) و طحاوی از احناف نيز هست 41

) اين 15(صفحه /»  القواعد« )، و حافظ ابن رجب در 1/337( »شرح معانی اآلثار«: 
  قول را غريب دانسته است.

  ازشيخ ابن عثيمين درباره چگونگی جمع بين احاديث وارده سوال شد، ايشان پاسخ دادند :
اهل علم به دليل اين اختالف (روايت) آرای متفاوتی دارند :بعضی از آنها گفتند : شش «

د، دو رکعت بوسيله سنت فعليه ثابت است و چهار رکعت هم با رکعت خوانده می شو
  سنت قوليه، اين يک قول، 

   قول دوم:
معتبر (سنت قوليه) است، يعنی چهار رکعت نماز خوانده شود، پس سنت جمعه تنها چهار 

  رکعت است.
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  قول سوم :
ند دو تفصيل: اگر در مسجدئ نماز خواند چهار رکعت بخواند، و اگر در خانه اش خوا 

  رکعت بخواند. که اين رأی برگزيده شيخ االسالم ابن تيميه نيز هست.
و الحمد� امر واسع است، يعنی : اگر به خانه رفت و چهار رکعت را با دو سالم خواند 

لقاءات الباب ». « (دوتا دو رکعتی خواند) نيک است و ضرری ندارد ان شاء هللا
  . )8، سؤال رقم/214(لقاء رقم/» المفتوح

 
  خالصه اينکه :

خواننده محترم ! طوريکه در فوق ذکر شد  امر واسع است؛ نمازگزار  بين دو رکعت و 
چهار رکعت يکی را انتخاب کند، و ياهم  اگر خواست در خانه چهار بخواند و در مسجد 

   .دو رکعت
 

  :نماز جمعه در مسافرت
قبل از همه بايد گفت که :  يکی از شروط صحت نماز جمعه؛ استيطان است، يعنی بايد 

اهل آن شهری باشد که در آنجا نمازجمعه برپا می شود و لذا برشخص  مسافر نماز 
جمعه واجب نيست، زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم در سفرهای خود نماز جمعه اقامه 

ر روز عرفه که مصادف بود با روز جمعه، پيامبر چنانکه در حجة الوداع دنکردند، 
صلی هللا عليه وسلم نماز جمعه نخواندند و بجای آن نماز ظهر را به جماعت اداء 

  کردند.
اما برای آنکه حکم نماز جمعه را برای شخص مسافر روشن تر بيان کنيم، توجه شما را 

  به مقدم ای ذيل جلب مينمايم :
  سه احوال زير را داشته باشد:يک انسان ممکن است يکی از 

(يعنی در شهر يا قريه وطن خود باشد و به جايی سفر نکرده باشد، و  مستوطن باشد. - 1
  يا به شهری برود و در آنجا قصد اقامت دائم را داشته باشد).

(يعنی وطن خود را به مقصد شهر يا روستايی ترک گفته باشد و سفرش  مسافر باشد. - 2
نکند، که علماء  در مورد آن مدت اختالف نظر دارند، ولی بر طبق را برای مدتی قطع 

رأی جمهور فقهای مذاهب (امام مالک ، امام شافعی وامام حنبل ) حداکثر چهار روز 
  است).

(منظور از مقيم يعنی کسی که مسافر است ولی قصد اقامت موقت را در  مقيم باشد. - 3
به شهری ديگر رفته و پس از مدتی به آن شهر دارد، مانند کسی که برای تحصيالت 

  وطنش باز می گردد).
در ضمن بر طبق رأی جمهور علماء  از جمله مذهب مالکيه و شافعيه و حنابله، هرکس 

به مکانی مسافرت کند و تصميم اقامت بيش از چهار روز را داشته باشد، او در حکم 
فيه، هر کس قصد شخص مقيم است نه مسافر، و بر طبق مذهب امام صاحب ابو حن

روز را داشته باشد، او بعنوان مقيم تلقی شده پس منظور از فرد مقيم  15اقامت بيشتر از 
  در اينجا؛ يعنی مسافری که بيش از حد مجاز در مقصد بماند.
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  حال با توجه به اين مقدمه:
  الف:

نماز جمعه بر مستوطن فرض عين است، يعنی بر ساکنان (مردهای بالغ) يک شهر و  
  ريه  که عذر شرعی نداشته باشد ، واجب است که در نماز جمعه اشتراک نمايد .ق

البته  برای زنان نماز جمعه  واجب نيست ولی ميتوانند  به نماز جمعه بروند، و زنانی که 
  به نماز جمعه نمی روند بايد در منزل نماز ظهر بخوانند.

  ب:
ز چهار روز  را ندارد) واجب نماز جمعه بر مسافر (که قصد اقامت موقت ، بيش ا 

  نيست.
) . جریه 560متوفی  جریه 499ابن هبيرة ( متولدسال الوزيرعالم شهير جهان اسالم 

علماء  اتفاق نظر دارند بر اينکه نماز جمعه بر کودک و برده و مسافر و زن « مينويسد :
واجب نيست، بجز اينکه روايتی از امام احمد نقل شده که وی نماز جمعه را برای حالتی 

  ).1/152(اختالف العلماء  ». خاص برای برده واجب دانسته است
براهيم بن المنذر بن الجارود ابن المنذر نيشاپوری (حافظ  أبو بكر محمد بن إاما 

از جمله داليلی که بر واجب نبودن نماز جمعه بر « ) مينويسد : 318 -241النيشاپوری
مسافر به آن استناد می شود؛ اينست که پيامبر صلی هللا عليه وسلم قطعا در سفرهای خود 

جمعه خوانده  روز جمعه وجود داشته، اما به ما نرسيده که ايشان مسافر بوده باشند و نماز
باشند، بلکه ثابت شده که ايشان در روز عرفه که مصادف بوده با جمعه نماز ظهر 

خواندند، و اين فعل ايشان داللت دارد بر اينکه نماز جمعه بر مسافر الزم نيست، زيرا 
پيامبر صلی هللا عليه وسلم مبين و روشن کننده کتاب هللا است، پس با استدالل به فعل 

». هللا عليه وسلم نتيجه می گيريم نماز جمعه بر شخص مسافر ساقط می شود پيامبر صلی
  ).4/20(األوسط 

  خوانندۀ محترم!
اگر چند نفر مسافر در روز جمعه تصميم بر اقامه نماز جمعه بگيرند آيا خواندن نماز  

  جمعه برايشان جواز دارد يا خير ؟
ميشود که نماز جمعه آنها صحيح ازفحوای  نظريات اکثر علماء اسالمی طوری استنباط 

نيست ، بالعکس آنها بايد نماز ظهر را بجاء ارند ،  زيرا خواندن نماز جمعه توسط مسافر 
بدعت است و اگر مشروع می بود، پيامبر صلی هللا عليه وسلم در سفرهای خود نماز 

  جمعه می خواندند، درحاليکه ايشان فقط نماز ظهر راخوانده اند.
اگر جماعتی از مسلمانان به يک «.. صالح العثيمين رحمه هللا ميفرمايد : محمد بن  شيخ

کشور کافر مسافرت کنند، و مثال يکصد نفر باشند که جهت تحصيل و برای مدت پنج يا 
شش يا ده سال در آنجا ماندگار باشند، در اين حالت نماز جمعه بر آنها واجب نيست و 

برگزار کنند، زيرا برای نماز جمعه استيطان حتی صحيح نيست که خودشان نماز جمعه 
الزمست است اما آنها مستوطن (اهل آنجا) نيستند پس نماز جمعه در حق آنها صحيح 

المجلد  -الشرح الممتع علی زاد المستقنع ». « نيست، و بر آنها واجب نمی باشد..
  ».الخامس؛ باب صالة الجمعة
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  يادداشت:
قصد اقامت، ولو کوتاه مدت ،را در شهر مقصد نداشتند، اين حکم برای مسافرينی بود که 

و عالوه بر اين در آن شهر نيز نماز جمعه برگزار نمی شد، اما اگر مسافر به شهری 
برسد و در آن شهر آذان جمعه را بشنود، آيا حضور در نماز جمعه برای وی الزم است 

  ياخير؟
ب اربعه بر اين رأی هستند که نماز در جواب بايد گفت : بيشتر اهل علم از پيروان مذاه

جمعه بر او واجب نيست هرچند که صدای آذان را بشنود و در آن شهر جمعه برگزار 
  ).4/485المجموع  ,2/151(البحر الرائق  شود.(مراجعه شود :

اما بعضی از علماء  گفته اند: اگر مسافری به شهری برسد و قصد استراحت داشته باشد 
ر آنجا را ترک کند يا کمتر از چهار روز ديگر برود، چنانکه در آن و بخواهد بعداز ظه

شهر نماز جمعه برگزار می شود او نيز بايد در نماز جمعه شرکت کند. و علمای ظاهريه 
گفته اند: بر کسی که صدای آذان را می شنود واجب است در نماز جمعه حاضر شود 

ی و زهری نيز نقل شده است. نگاه کنيد هرچند که مسافر باشد، و اين رأی از امام اوزاع
   ).3/252(المحلی  به: 

اما مسافر در شهری باشد که در «و شيخ  محمد بن صالح العثيمين رحمه هللا می گويد: 
آنجا نماز جمعه برگزار می شود، مثال شخصی در طی سفرش از شهری عبور کند، و 

ا ادامه دهد، در اينحالت بر او داخل آن شهر شود تا استراحت کند و بعد ازظهر سفرش ر
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا نُوِدی «نماز جمعه الزم است؛ به دليل عموميت فرموده هللا تعالی: 

ِ َوَذُروا اْلبَْيعَ  َّt َالةِ ِمن يَْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسعَْوا إِلَی ِذْکِر   ).9(سوره جمعه » ِللصَّ
ايد! هنگامی که برای نماز روز جمعه آذان گفته شود، به  وردهيعنی: ای کسانی که ايمان آ

الشرح ». ( سوی ذکر خدا بشتابيد و خريد و فروش را رها کنيد. و اين آيه عام است..
المجلد الخامس؛ باب صالة الجمعة).  و گفته اند: اين آيه عام  -الممتع علی زاد المستقنع 

، پس کسی که مسافر باشد و وارد شهر يا است، يعنی همه را مورد خطاب قرار می دهد
قريه  گردد که ساکنين آنجا نماز جمعه برپا می کنند، چنانکه مسافر بخواهد مدتی ولو 

  کوتاه مدت در آنجا بماند، بايد در نماز جمعه شرکت کند.
حکم نماز جمعه بر فرد مقيم؛ يعنی مسافری که قصد اقامت بيش از چهار  در مورد 

را داشته باشد  روز (بر طبق رای احناف) 15هب جمهور) و بيش از (بر طبق مذ روز
وارد شهر يا  قريه ای  شده ولی قصد اقامت دائم را ندارد، بلکه قصد همين است کسيکه :

دارد پس از مدتی به وطن خود بازگردد، مانند کسی که جهت سياحت به شهری رفته و 
به قصد تحصيل به شهر يا کشوری رفته مدتی را در آنجا ماندگار است و يا محصلی که  

اند و قصد دارند پس از اتمام کارشان بازگردند، اين افراد نه مسافر هستند و نه مستوطن، 
  بلکه مقيم ناميده می شوند.

  اما آيا نماز جمعه بر اينگونه افراد واجب است ياخير ؟
  جواب در اين مورد : بستگی دارد:

  ار نمی گردد، در آنصورت خالفی بين علماء  اگر در آن شهر نماز جمعه برگز -
  نيست که نماز جمعه بر اين افراد واجب نمی باشد.
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اگر خود ساکنين آن شهر يا قريه  نماز جمعه برگزار می کنند، در اين شرايط بعضی  -
از اهل علم گفته اند: نماز جمعه بر مقيم واجب نيست ولی افضل آنست شرکت کند، اما 

در بين مذاهب اربعه آنست که نماز جمعه بر فرد مقيم واجب است،  رأی مورد اعتماد
  چنانکه:

گفته اند: بر وی (يعنی فرد مقيم) نماز جمعه واجب است، و  پيروان مذهب امام ابو حنفيه 
خود فرد مقيم می تواند عدد الزم برای صحت تشکيل جمعه را کامل کند.( برای تفصيل 

  ).2/162، الدر المختار 164- 2/151لرائق موضوع مراجعه شود به : (البحر ا
نماز جمعه،بخاطر  اما پيروان امام مالک ، امام  شافعی وپيروان مذهب حنبلی ميگويند : 

برپايی آن توسط مستوطنين  بر وی نيز واجب است، پس اگر تعداد مسلمانان بالغ مذکر 
ل نفر می باشد) که برای برگزاری نماز جمعه در آن شهر يا قريه  الزم است (که چه

وجود داشته باشد، در آنصورت نماز جمعه بر مقيم نيز واجب می گردد. اما اگر تعداد 
مستوطنين به حد نصاب نرسد ولی با وجود فرد مقيم به نصاب برسد، باز نماز جمعه بر 

مقيم واجب نيست، بلکه بايد خود مستوطنين به نصاب الزم برسند آنگاه بر مقيم واجب 
همراه آنها در نماز جمعه شرکت کند. ( برای تفصيل موضوع مراجعه شود  می گردد که

  ).2/23، کشاف القناع 4/503، المجموع 2/81به : (شرح الخرشی 
از سوره جمعه است  9از جمله داليل آنها برای واجب بودن نماز جمعه بر فرد مقيم، آيه 

  که ذکر شد، و گفته اند: 
خطاب قرار می دهد، پس بر تمام مؤمنان واجب است  اين آيه عام است و کل مؤمنان را

به اين آيه عمل کنند مگر کسانی را که شارع مستثنی کرده باشد، و پيامبر صلی هللا عليه 
وسلم تنها پنج نفر را از رفتن به نماز جمعه مستثنی کرده، اين پنج شخص در حديثی که 

َمن کان يُْؤمن با� «افته است : از جابر رضی هللا عنه روايت گرديده بشرح ذيل بيان ي
واليوم اآلِخر، فعليه الُجمعة يوم الجمعة، إالَّ مريض أو مسافر أو امرأة أو صبی أو 

) و 30/57) و االرواء (261/  3) و بيهقی (305/  2سنن دارقطنی (». ( مملوک
  حديث حسن است.

ه به نماز جمعه برود، کسی که به هللا و روز آخرت ايمان دارد بايد در روز جمع«يعنی: 
  ».مگر کسی که مريض يا مسافر يا زن يا کودک يا برده باشد

طوريکه مالحظه ميفرمايد در اين حديث تنها پنج گروه را از رفتن به نماز جمعه مستثنی 
گرديده است ولی فرد مقيم در بين آن پنج نفر نيست، لذا امام ابن قدامه رحمه هللا می 

مقيم شود ديگر نمی تواند نمازش را قصر کند، و اگر قصد اگر شخص مسافر «گويد: 
اقامت دائم را نداشته باشد؛ مانند طالب علم يا مجاهد يا تاجری که اقامت گزيده تا کااليش 

  را بخرد، در (مورد حکم وجوب نماز جمعه بر وی) دو قول وجود دارد:
  اول:

سوره جمعه) و نيز داللت  9(نماز جمعه بر وی الزم است؛ دليل آن بخاطر عموميت آيه  
اخباری است که آنرا روايت کرديم؛ چرا که پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز جمعه را 

  واجب کرده جز برای پنج نفر که آنها را مستثنی کرد، و فرد مقيم جزو آن پنج نفر نيست.
  دوم: 
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طان شرط نماز جمعه بر وی واجب نيست، زيرا او مستوطن نمی باشد، درحاليکه استي
  وجوب است، 

عالوه بر آن او نيت اقامت مداوم را در آن شهر ندارد، پس مشابه کوچی  هستند که در 
  ).2/252(المغنی  ».تابستان در محلی  ساکن هستند و زمستان کوچ می کنند..

قول راجح در اين مسئله همان رأی جمهور اهل علم از جمله بيشتر پيروان مذاهب اربعه 
اگر در شهری که اقامت دارد نماز جمعه توسط مستوطنين  آنجا اقامه  يند:است که می گو

نماز جمعه بر فرد مقيم نيز واجب است، و مقيم در مذهب (مالکيه و شافعيه  می شود، پس
قصد اقامت بيش از چهار روز را داشته باشد و در مذهب احناف  و حنابله) يعنی کسی که

  پانزده روز را دارد.کسی است که قصد اقامت بيش از 
  مردم سه دسته هستند:«..شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه هللا می گويد: 

  مستوطن (جزو اهالی آن شهر يا روستا). - 1
  مسافر. - 2
  مقيمی که نه مسافر است و نه مستوطن. - 3

بطور مثال : مردی به يک شهر می رسد و قصد دارد که بيشتر از چهار روز در آنجا 
او مستوطن نيست زيرا آن شهر وطن او نيست، همچنين مسافر هم نيست، زيرا بماند، 

وی قصد اقامت موقت را دارد و سفرش را قطع کرده و مقيم گشته، حال اگر در آن شهر 
مردمان آنجا نماز جمعه برگزار کنند، بر وی الزمست که در نماز جمعه شرکت کند، اما 

جمعه بر وی نيز الزم نيست. بر اين مبنا؛ اگر اگر نماز جمعه برگزار نمی شود، نماز 
جماعتی از مسلمانان به يک کشور کافر مسافرت کنند، و مثال يکصد نفر باشند که جهت 

تحصيل و برای مدت پنج يا شش يا ده سال در آنجا ماندگار باشند، در اين حالت نماز 
برگزار کنند، جمعه بر آنها واجب نيست و حتی صحيح نيست که خودشان نماز جمعه 

زيرا برای نماز جمعه استيطان الزمست است اما آنها مستوطن (اهل آنجا) نيستند پس 
نماز جمعه در حق آنها صحيح نيست، و بر آنها واجب نمی باشد، اما اگر در آن شهر 

چهل نفر ساکن مستوطن يافت شوند آنگاه نماز جمعه بر آن چهل نفر واجب است و بر آن 
المجلد الخامس؛ باب  -الشرح الممتع علی زاد المستقنع ». « م می شود..مسافرين نيز الز

  ».صالة الجمعة
با توجه به اين توضيحات: کسی که برای تحصيالت به يک شهر ديگر می رود و در 

آنجا موقتا ماندگار می شود، او در حکم مقيم است (نه مسافر يا مستوطن) و همانطور که 
سط ساکنين آنجا نماز جمعه برگزار نمی شود، پس نماز گفته شد: اگر در آن شهر تو

جمعه بر وی نيز واجب نيست، و در اين حکم اختالفی مابين علماء  نيست، اما اگر در 
آن شهر آذان نماز جمعه شنيده می شود و نماز جمعه توسط ساکنين آن شهر برگزار می 

نيست پس نماز جمعه بر شود؛ در اينحالت بعضی از علماء  فرموده اند: چون مستوطن 
او واجب نيست. اما بر طبق رأی راجح که رأی بيشتر اهل علم نيز می باشد؛ نماز جمعه 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا نُوِدی «بر وی الزم است، به دليل عموميت فرموده هللا تعالی: 
 ِ َّt َالةِ ِمن يَْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسعَْوا إِلَی ِذْکِر   ).9(سوره جمعه »  َوَذُروا اْلبَْيعَ ِللصَّ

ايد! هنگامی که برای نماز روز جمعه آذان گفته شود، به  يعنی: ای کسانی که ايمان آورده
  سوی ذکر خدا بشتابيد و خريد و فروش را رها کنيد.
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در هر حال حتی برای خروج از اختالف بين علماء  نيز باشد، بهتر است کسانی که موقتا 
ديگری هستند، چنانکه در آنجا نماز جمعه اهل سنت برگزار می شود، به نماز  مقيم شهر

  جمعه رفته و در آن شرکت نمايند.
   امامت مسافر در نماز جمعه:

در مورد اينکه  مسافر می تواند امامت نماز جمعه مستوطنين شهری را بر عهده بگيرديا 
   خير ؟

   امامت مسافر صحيح است. پيروان امام ابو حنيفه وامام  شافعی ميگويند : 
اما پيروان مالکی وحنابله بدين باور اند که : ).4/250المجموع  ,2/155(رد المختار 

المغنی  ،1/377(حاشية الدسوقی  امامت مسافر برای مستوطن  صحيح نيست. 
2/253.(  

   جمعه:امامت مقيم برای ماسفر در نماز 
در مورد اينکه  اينکه آيا  مقيم می تواند امامت نماز جمعه مستوطنين شهری را بر عهده 

  بگيرد؟
جمهور اهل علم  بدين باور  اندکه بلی : مقيم می تواند امامت  مستوطن شهری را بر 

    عهده بگيرد .
  ).4/250، المجموع 1/377,حاشية الدسوقی 2/155(رد المحتار 

د : چون مقيم جزو مستوطنين نيست، پس نميتواند ، امامت مستوطن را بر ميگوين  حنابله
  ).2/253المغنی  ,2/23(کشاف القناع عهده بگيرد .

  جمع بندی نظريات فوق (بر طبق رای ارجح) : 
بر همه ساکنان يک شهر واجب است که در نماز جمعه شرکت کنند مگر پنج گروه از  - 1

  مسافران، برده گان.) مريضان ، زنان، کودکان،(مردم :
بر طبق نظر جمهور  –نماز جمعه بر مسافر واجب نيست، (و مسافر کسی است که  - 2

قصد اقامت کمتر از چهار روز را دارد، يا بر طبق رای احناف قصد اقامت  –علماء  
کمتر از پانزده روز را دارد) برای چنين شخصی نماز جمعه واجب نيست حتی اگر 

شنود و در آنجا نماز جمعه توسط مستوطنين اقامه گردد، ولی افضل صدای آذان را هم ب
  آنست که مسافر نيز در جمعه حاضر شود.

کسانی که در شهر غريبی مقيم هستند (يعنی کسانی که بر طبق رأی جمهور قصد  - 3
اقامت بيش از چهار روز را در آن شهر دارند و يا بر طبق رأی احناف قصد اقامت بيش 

وز را دارند) بر چنين کسانی واجب نيست که با هم جمع شوند و خودشان از پانزده ر
نماز جمعه برگزار کنند، اما اگر در آن شهر توسط اهالی آنجا نماز جمعه برگزار می 

  گردد واجب است که آنها نيز در نماز جمعه همراه اهالی شهر شرکت کنند.
 زندان درنماز جمعه 

اشخاص از نظر فيزيکی، محدود و توقيف و معموالً  جای است که در اين محل  زندان
 شوند.  های شخصی ودر برخی از اوقات از عبادت دينی ومذهبی نيز محروم می از آزادی
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زندان جايی است که متهمان و محکومان را در  فرهنگ دهخدا در مورد زندان مينويسد :
دی خانه ويا هم محبس آن نگاهدارند. کلمه زندان در فرهنگ افغانی بنام زندان ، بن

  شهرت دارد ، کسانی که در زندان هستند ، بنام زندانی ويا بندی ويا محبوس ياد ميگردد .
در مورد اينکه مسوليت ووجيبه زندانيان در مورد نماز جمعه چيست ؟ شيخ  عبد العزيز 

  ابن باز طی فتوای مينويسد :
زندانيان در آن ميسر باشد ، اگر در داخل زندان مسجدی باشد، وامکان حضور برای « 

زندانيان ميتوانند نماز جمعه را با جماعت همرای ساير زندانيان ادا نمايند،  در غير  آن 
  نماز جمعه  باالی زندانيان ساقط  است ولی ميتوانند  نماز ظهر را بجاء اورند . 

ودشان و اگر امکان جمع شدن آنها در مسجد يا مکان واحدی نباشد، پس هر مجموعه خ 
(برای ». نمازهای پنجگانه خويش  را داخل سلولهای خود بصورت جماعت بخوانند

 12تفصيل موضوع مراجعه شود به  فتاوی شيخ  عبد العزيز بن عبد هللا بن باز جلد/
  )345صفحه /

 
  خواندان نماز جمعه به صدای لودسپيگر در زندان:

محل واحدی برای نماز جمعه  داخل زندان اگر زندانيان اجازه اقامه نماز جماعت را در 
نداشته باشند ،طوريکه در فوق ياد اورشديم : حکم شرع همين است که  نماز جمعه ازنزد 

مجلس هيئت کبار علماء  درباره اقتدای زندانيان بواسطه بلندگو به «شان ساقط ميگردد :
أی به عدم موافقت امام در نماز جمعه و جماعت درحاليکه داخل سلولهای خود هستند، ر

با آن داده است، زيرا در شرايطی که آنها قرار دارند نماز جمعه بر آنان واجب نيست، 
  .»چرا که امکان رفتن به سوی جمعه را ندارند، وهکذا ساير داليل در اين زمينه 

  حکم تصادف واقع شدن نماز جمعه وعيد در يک روز:
ند ، خواندن نماز عيد برايشان کفايت اگر روزعيد به روز جمعه  در يک روز تصادف ک

ميکند ونمی خواهند غرض انجام  نماز جمعه  دوباره به عيد گاه تشريف اورند ، در 
صورت تصادف شدن نماز عيد وجمعه ، مردم تنها نماز عيد را بجا اورند ومسلمانان تنها 

د  ولی از آنجائی نماز پيشين را در خانه خويش بخوانند ، وميتوانند برای نماز جمعه نياين
که شايد برخی متمايل باشند که در اين روز نماز جمعه هم بخوانند بر امام جمعه واجب 
است که نماز جمعه را برگذار کند تا عالقه مندان به نماز جمعه در اين روز هم بتوانند 

 نماز جمعه شان را برگذار و اداء نمايند در اين باره به روايت زير که صحيح است و در
  :سنن ابی داود آمده است توجه فرماييد

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ َقاَل َقْد اْجتََمَع ِفی َيْوِمُکْم َهذَ «  َّt َصلَّى ِ َّt ا َعْن أَبِی ُهَرْيَرةَ َعْن َرُسوِل
عُونَ  ی هللا عنه روايت از ابوهريره رض»  . ِعيَداِن فََمْن َشاَء أَْجَزأَهُ ِمْن اْلُجُمَعِة َوإِنَّا ُمَجّمِ

است که رسول هللا صلی هللا عليه  وسلم فرمودند: همانا در اين روزتان دو عيد جمع شده 
است (يعنی عيد و جمعه) هر کس می خواهد (حضور او در نمازعيد ) بجای جمعه اش 
کافی است ( ديگر نماز جمعه امروز بر او واجب نيست) ولی ما نماز جمعه را برگذار 

  .).ذا اگر کسی دلش خواست می تواند در آن شرکت کندمی کنيم (ل
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  نزد احناف : ترتيب خواندن نماز جمعه
ـ  خواندن دو رکعت نماز تحية المسجد. اين نماز در اول  زمانيکه  نماز گزار به مسجد 1

  داخل ميگردد 
را  خوانده ميشود ،و هيچگونه تفاوتی با ساير نمازهای نافله ی دو رکعتی ندارد. اين نماز

ميتوان با نيت تحية المسجد شروع کرده و يا با نيت نماز نافله ی دو رکعتی اداء نمود. 
اين نماز هيچگونه اختصاصی به نماز جمعه و روز جمعه نداشته بلکه برای هر دفعه 

 .ورود به مسجد، خواندن اين نماز سنت ميباشد
هيچگونه تفاوتی با آن ـ چهار رکعت نماز همانند چهار رکعت سنت نماز ظهر بوده و 2

 خوانده ميشود .»  چهار رکعت سنت قبليه جمعه«ندارد. فقط با نيت 
ـ آذان و خطبه.  بعد از اينکه  آذان توسط  مؤذن گفته شد ،  سپس امام، بر باالی منبر 3

ميرود و خطبه روز جمعه را ايراد ميکند . هنگامی که امام باالی منبر ميرود خواندن 
نبوده و سخن گفتن نيز جائز نميباشد و فقط الزم است به خطبه ی امام  هيچ نمازی صحيح
 .گوش فرا داده شود

از خطبه دو رکعت نماز فرض  روز جمعه خوانده ميشود . امام پيش روی  ـ  بعد 4
جماعت ايستاده و شروع به اداء نماز فرض جمعه ميکند. در اين هنگام الزم است 

نمازگزار وارد صف شده و به امام اقتداء نمايد. خواندن قرائت بر عهده امام بوده و الزم 
 .دهداست مقتدی با سکوت تمام به آن گوش فرا 

ـ چهار رکعت نماز سنت بعديه جمعه  بعد از ختم  نماز جمعه . اين نماز نيز همانند 5
چهار رکعت سنت قبليه بوده و هيچگونه تفاوتی با آن ندارد. فقط به هنگام نيت آن بايد 

 .گفته شود» چهار رکعت سنت بعديه«
ظهر خوانده ـ چهار رکعت نماز احتياط الظهر. سپس چهار رکعت نماز احتياط ال 6

ميشود. اين نماز برای افراد مقيم چهار رکعت بوده و برای افراد مسافر دو رکعت 
 ميباشد.

نيت کردم خواندن چهار رکعت فرضی که وقت آنرا درک «نيت اين نماز اينچنين است:  
 ». کرده و نخوانده ام خالصاً � تعالی هللا اکبر

مانند دو رکعت سنت نماز ظهر بوده و ـ دو رکعت سنت هذا الوقت. اين نماز نيز ه7
دو رکعت سنت هذا «هيچگونه تفاوتی با آن ندارد. فقط الزم است در آغاز آن با نيت 

  .آنرا شروع نمود» الوقت
پس از اتمام اين نمازها، امام به اتفاق جماعت، تسبيحات پس از نماز را گفته و سپس 

آياتی چند قرائت ميشود. بدين ترتيب برای شادی ارواح گذشتگان، از کالم هللا مجيد، 
  .خواندن نماز جمعه به پايان ميرسد

فقهاء احناف برای صحت اداء نماز جمعه هفت شرط را ذکر کرده اند که به 
  :شرح ذيل است

  بودن   ـ مصريعنی شهر 1
  ـ حضور سلطان يا نائب سلطان وحاکم دست او ل مسلمانان 2
  ر يعنی وقت نماز ظهر ــ وقت ظه3
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  ـ خطبه 4
  ـ خطبه بايد قبل از نماز جمعه گفته شود5
  ـ جماعت 6
   .ـ اذن عام7
  
  دان نماز جمعه در مساجد غير جامع :ـوانـخ

علماء  در خصوص نماز جمعه فرموده اند که نماز جمعه بر تمامی ساکنان يک شهر يا 
حتی قريه  منطقه مسکونی که حداقل سه نفر بالغ مذکر در آن وجود دارد واجب است 
  اگر شخصی صدای آذان را نيز نشنود بر او واجب است که به نماز جمعه برود.

در ابتدا مسلمانان می بايست در مصالی شهر يا قريه  خود جمع شوند و در آنجا نماز 
جمعه برپا نمايند، اما اگردرشهر يا قريه خود  بنا به علتهايی در چندين مسجد جمعه 

در مسجد جامع شهر يا قريه امکان شرکت در نماز برگذار شد، در آنصورت چنانکه 
سخت بود، شخص ميتواند  در ساير مساجد شهر که در آنها نماز جمعه برگزار می شود 

  شرکت نمايد.
اگر در شهر فقط در يک مکان جمعه برگذار می شد بنابراين تمامی مسلمانان بالغ مذکر 

ازگزاران جا و مکان نباشد، زيرا آنها موظفند به آن مسجد بروند ولو اينکه برای تمامی نم
می توانند در محوطه مسجد نماز بخوانند و نماز جمعه فرض عين است لذا کسی به بهانه 
نبود مکان يا غيره حق تخلف از نماز جمعه را ندارد مگر اينکه بخواهد در مسجد ديگری 

  که در آنجا هم نماز جمعه برگزار می شود شرکت نمايد. 
ق متذکر شديم : شرط برگذاری نماز جمعه اينست که در منطقه ای حداقل طوريکه در فو

سه نفر مذکر و بالغ موجود باشند، در اينصورت آنها می توانند نماز جمعه را خود 
   .برگذار کنند

( به شرطيکه در محل سکونت آنها مکانی برای برگزاری نماز جمعه نباشد و در 
  .ه برگزار کنند)صورت وجود خود نمی توانند نماز جمع

  البته در اين شرايط می توانند به مساجد قريجات  نزديک شهر يا قريه  خود نيز بروند 
( البته در صورتی که امکان نماز خواندن در مسجد جامع محل خود برايشان سخت 

  .باشد)
اگر کسی در جايی بسر می برد که نماز جمعه برگزار نمی شد، در اينصورت علماء  

  وی در مساجد شهر يا قريجات  نزديک وی دارای چند قول هستند: برای شرکت
برخی از فقهای شافعيه و حنفيه گفته اند که در اين شرايط اگر شخص صدای آذان را 

  نشنود، او می تواند به جمعه نرود.
و برخی ديگر گفته اند که اگر فاصله محل سکونت او با نزديکترين مسجدی که در آنجا 

ی شود بيشتر از سه مايل بود، نماز جمعه بر او واجب نيست و اين رای جمعه برگزار م
  ماليکه و حنابله است.

و برخی ديگر از فقها می گويند: اگر او به جمعه رود بگونه ايکه قبل از شب نزد 
خانواده خود بازگردد، در اينصورت نماز جمعه بر او واجب است.( منظور قبل از شب؛ 
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و اين رای را ابن منذر از ابن عمر و انس و ابوهريره و  قبل از آذان مغرب است)
   معاويه و حسن بصری و نافع و عکرمه و عطا و اوزاعی و ابوثور روايت کرده است.

البته برخی از احاديث مخالف برخی از آرای فوق هستند: از عايشه رضی هللا عنها 
مردم گاه ...»( و العوالی وکان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم « روايت است :  

گاهی از منازلشان که در قريجات  اطراف و حوالی (که در فاصلة چهار مايلی و بيشتر 
  .متفق عليه)(.آمدند از مدينه بودند) برای جمعه (به مدينه) می

أن أهل ذی الحليفة کانوا يجتمعون مع النبی صلی « از زهری روايت است که: در حديثی 
(اهل ذوالحليفه با پيامبر صلی » و ذلک علی مسيرة ستة أميال من المدينة  هللا عليه وسلم
کردند و ذوالحليفه در فاصله شش مايلی مدينه قرار داشت).   جمعه می  هللا عليه وسلم

  (بيهقی )
(اهل منی » کان أهل منی يحضرون الجمعة بمکة« از عطاء بن ابی رباح روايت است : 

   مدند).( بيهقی )آ برای نماز جمعه به مکه می
شيخ ابن جبرين رحمه هللا در جواب سوال کسی که در خارج از منزل و در مزرعه خود 

  کار می کند، در خصوص نماز جمعه برای او چنين می گويد:
اگر از محل کار ايشان تا مکانی که نماز جمعه اقامه می شود با پای پياده بيشتر از «  

معه برايشان الزم نيست، مگر اين که وسيله ای يک ساعت راه است، شرکت در نماز ج
باشد که ايشان را برساند، در اين صورت برايشان شرکت در نماز جمعه الزامی است، 

شيخ ابن جبرين  الدر  «در غير اين صورت در محل کارشان نماز ظهر را بخوانند.
ين فتوا برای کسی ) و توجه داشته باشيد ا 32الثمين فی فتاوی الکفالء والعاملين صفحه  (

  است که تنها در مزرعه کار می کند و او در خارج از مناطق مسکونی است.
  شرط مصر برای نماز جمعه:

  درمورد تعريف مصرکه بحيث شرط توسط علمای احناف برای اقامه  نماز جمعه 
  معرفی گرديده است ، فقهاء احناف دربين خود  اختالف نظر پيدا کرده اند.

ُکلُّ َموِضعٍ َلهُ ُمفٍت َو اَِميٍر َو َقاٍض يَُنفِّذُ «اعظم ابوحنيفه اينچنين است:  نظر حضرت امام
. 126صفحه  2(حاشية الطحطاوی جلد »  االَحَکاَم َو يُِقيُم الُحُدوَد َو َبلََغت اَبِنَيتُهُ اَبنَِيةَ ِمَنی

حدود  يعنی هر شهر يا قريه  که در آن مفتی، امير و قاضی بوده و احکام شرعی و
اسالمی در آن به اجراء در آمده و تعداد سکان آن به تعداد سکنه ی منی رسيده باشد. در 

اينگونه شرائط، اين شهر يا قريه  مصر محسوب شده و اقامه ی نماز جمعه در آن 
  .صحيح خواهد بود

اما برخی ديگر از فقهاء احناف از جمله عالمه اين عابدين، مصر را اينگونه تعريف 
  ه اند: نمود

صفحه  2ردالمختار علی الدر المختار جلد » َما ال َيَسُع اَکَبُر َمَساِجِدِه اَهَلهُ الُمَکلَِّفيَن ِبَها«
. يعنی هر شهر يا قريه  که بزرگترين مسجد آنجا، تمامی مکلفين آن شهر يا روستا 137

سجد آنجا جا را جا ندهد. بعبارتی ديگر همه ی مکلفين آن شهر يا قريه  در بزرگترين م
نگيرد و مسجد گنجايش همه ی آنها را نداشته باشد. در چنين شرايطی، آن شهر يا قريه  

 .مصر محسوب شده و خواندن نماز جمعه در آن صحيح خواهد بود
اگر چه تعريف اول از حضرت امام اعظم ابوحنيفه رحمة هللا عليه روايت شده و ظاهر 
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ری از اصحاب متون و شرح از جمله ولوالجيه، مذهب ميباشد، اما اکثر فقهاء و بسيا
وقايه، متن مختار و شرح آن، متن درر، تعريف دوم را اختيار کرده و آنرا ترجيح داده 

 .ذکر کرده اند» ظهور سستی و توانی در امور شرعيه«اند و علت آنرا 
 حاال با توجه به تعريف اول مصر، در تمامی  قريجات  و در اکثر شهرهای ما بعلت

فقدان مصريت، نميتوان نماز جمعه را اداء کرد و همه ی نمازهايی که به عنوان نماز 
  جمعه اداء شده است، همگی نافله محسوب خواهند شد.

اما با توجه به تعريف دوم مصر، نه تنها در همه ی شهرهای  افغانستان ، بلکه در اکثر  
و همه نمازهايی که بعنوان نماز  قريجات افغانستان شرائط برگزاری نماز جمعه مهيا بوده

 .جمعه اداء شده اند، همگی از نماز جمعه ی آنان محسوب خواهند شد
از آنجا که حقيقت امر برای ما مشخص نبوده و صحيح بودن هر يک از اين دو تعريف 
برای ما مجهول است، فقهاء احناف دستور داده اند در جاهايی که وجوب نماز جمعه در 

است، پس از اداء دو رکعت فرض جمعه و چهار رکعت سنت بعديه،  آن مورد ترديد
چهار رکعت نماز را بعنوان فرض نماز ظهر همان روز، اداء شود تا هرگاه نماز جمعه 

در آن محل واجب نشده و شرائط اداء نماز جمعه در آن مهيا نبوده باشد، فرض نماز 
جمعه بر آن محل واجب شده و ظهر همان روز را اداء کرده باشند. اما هرگاه نماز 

شرائط اداء نماز جمعه را داشته باشند، دو رکعت فرض جمعه به عنوان نماز جمعه 
 .محسوب شده و چهار رکعت فرض ظهر همان روز نيز، نافله محسوب شود

نام دارد فقط بخاطر وجود شک و » احتياط ظهر«اين چهار رکعت نماز که اصطالحاً 
بر آن محل (که بنا به تعريف اولی واجب نبوده و بنا به  ترديد در وجوب نماز جمعه

تعريف دومی واجب است) خوانده ميشود. همچنين در صورت تعدد نماز جمعه در يک 
شهر يا قريه  نيز خواندن نماز احتياط الظهر واجب ميگردد. اين نيز بخاطر خروج از 

معه، چهار رکعت احتياط اختالف فقهاء است که هر نمازگزاری بايد پس از اداء نماز ج
الظهر را بخواند. زيرا در روايتی از حضرت امام اعظم ابوحنيفه رحمة هللا عليه آمده 

  است که ايشان تعدد نماز جمعه را در يک شهر يا قريه  جائز نميدانسته اند. 
امام طحاوی، تمرتاشی و صاحب مختار و عتابی اين نظريه را اختيار کرده و حضرت 

و روايت مشهور از امام مالک و يکی از دو روايت از حضرت امام احمد بن امام شافعی 
 .حنبل نيز بر اين نظريه صحه گذاشته اند

اما اکثر فقهاء احناف نيز تعدد نماز جمعه را در يک شهر يا قريه  جائز دانسته و بر 
اء صحت آن فتوا داده اند. حاال در چنين وضعيتی که حقيقت برای ما روشن نيست، فقه

برای خروج از خالف مجتهدين، دستور داده اند تا چهار رکعت احتياط ظهر (فرض نماز 
ظهر همان روز) خوانده شود تا در صورت صحيح نبودن نماز جمعه آنان، نماز ظهر 

همان روز آن عده فوت نگردد و در صورتی هم که نماز جمعه ی آنان صحيح بوده 
  .بديل به نافله ميگرددباشد، چهار رکعت احتياط الظهر آنان ت

خالصه کالم  اينکه، احتياط الظهر دردوصورت خوانده شده واداء آن نيزواجب ميگردد 
  که عبارتند از:

  ـ در صورت وجود شک و ترديد در مصر بودن آن محل .1
در صورت تعدد نماز جمعه و اداء آن در بيش از يک محل در يک شهر يا قريه  اين  - 2
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ء احناف صادر کرده و مشروعيت آنرا تبيين نموده اند و کسانی هم فتوايی است که فقها
که اهل تحقيق و همچنين اهل بصيرت هستند قطعاً ميدانند و مطالعه کرده اند که ابن 

ُکلُّ َموِضعٍ َوَقَع الشَّکُّ فِی َکوِنِه ِمصَراً « عابدين رحمة هللا عليه در کتاب خود ميفرمايد:
وا بَعَد الُجُمَعِة اَرَبَعاً ِبنِيَِّة الظُّهِر اِحتياطاً َحتَّی اَنَّهُ َلو َلم تََقع الُجُمَعةُ َموِقَعَها َينَبِغی لَُهم اَن يَُصلُّ 

ا اُبتُِلَی اَهُل َمرٍو ِبِاَقاَمِة  يَخُرُجوَن َعن ُعهَدةِ َفرِض الَوقِت ِباَداِء الظُّهِر َو فِی القُنَِيِة لَمَّ
تُُهم ِباالَرَبعِ َبعَدَها َحتماً اِحتَِياطاً.الُجُمَعتَيِن ِفيَها َمَع ِاخت   » الِف العلماء  فِی َجَوازِهَما اََمَر اَِئمَّ

  .) .146صفحه  2( حاشية ابن عابدين علی الدر المختار جلد 
 خواندن نماز جمعه در همه مساجد شهر:

نظر اکثر علماء  بر اين است اگر شهر کوچک بود و برگزاری جمعه برای مردم 
مشکالتی از قبيل کمبود جا و دوری راه به همراه نداشت بايد در يک محل مراسم جمعه 
برگزار شود و در صورتی که شهر بزرگ باشد و به علت ضيقت مکانی و دوری راه 

  .تجمع مردم امکان پذير نبود بر حسب نياز فتوا به تعدد جمعه داده اند
  :سالمینه خواندن نماز  جمعه به بهانه نبودن حکومت ا

تعداد از مسلمانان در کشور های که اقليت مذهبی زندگی ميکنند  به بهانه اينکه در آن 
مناطق  شروط کافی برای اقامه جمعه به دليل نبود خليفه فراهم نيست. از خواندن نماز 

  جمعه امتناع ميورزند ! 
خواندن نماز ظهر اين افراد به دليل ترک جمعه و «به اين عده از مسلمانان  بايد گفت :

بجای آن، مرتکب کاری بد (و گناه) شده اند، زيرا در نزد اهل سنت و جماعت؛ وجود 
برای ». ( خليفه يا اجازه وی، از شروط واجب شدن نماز جمعه يا شرط صحت آن نيست

  ).8/187مزيد معلومات  مراجعه شود به فتاوی اللجنة الدائمة واإلفتاء (
  :جمعهترک وسهل انکاری در نماز 

بر اساس حکم قرآنی وسنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم  و اجماع بر تک تک مسلمانان 
بالغ و مذکر و توانا فرض عين است که نماز جماعت را بر پا دارند ، مگر بر کسی که 

 مريض يا در سفر باشد و يا برای زنان و کودکان که باالی آنان  واجب نيست.
است که آنان از رسول هللا صلی هللا عليه و سلم شنيدند  از ابن عمر و ابوهريره روايت

لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن هللا علی « فرمود :  که روی منبرش می
کنند بايد از اين عملشان  افرادی که جمعه را ترک می» «قلوبهم ثم ليکونن من الغافلين

زند، سپس در زمره غافالن  ) میدست بکشند وگرنه خداوند بر قلبهای آنها مهر (غفلت
  ».گيرند قرار می

از عبدهللا روايت است که پيامبر صلی هللا عليه و سلم به گروهی که نماز جمعه را ترک 
لقد هممت أن آمر رجال يصلی بالناس، ثم أحرق علی رجال يتخلفون « کردند فرمود :  می

تا برای مردم نماز بخواند تصميم داشتم که شخصی را مأمور کنم » «عن الجمعة بيوتهم
  ».آيند بر سرشان آتش بزنم های مردانی را که به نماز جمعه نمی سپس بروم و خانه

من ترک ثالث « از ابوجعد ضمری روايت است که پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود : 
توجهی، ترک کند  کسی که سه جمعه را از روی بی» «جمع تهاونا بها طبع هللا علی قلبه

  ».زند خداوند بر قلبش مهر می
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من ترک ثالث « از اسامه بن زيد روايت است که پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود : 
کسی که سه جمعه را بدون عذر ترک کند، »  «جمعات من غير عذر کتب من المنافقين

  ».آيد از منافقين به حساب می
» ث جمع تهاونا بها،طبع علی قلبهمن ترک ثال« پيامبر صلی هللا عليه وسلم می فرمايند: 

) ( يعنی:هرکس که از روی تنبلی سه جمعه را ترک کند بر قلب او 1052(  ابوداوود 
 مهر زده می شود. ) 

الجمعة حق واجب علی کل محتلم اال االربعة:عبدمملوک او « وهمچنان  می فرمايند: 
ی واجب است که بر هر حق  .) ( نماز جمعه1067ابوداود » (  امراة او صبی او مريض

 بالغی واجب است مگر بر چهار دسته: بر برده و يا زن و يا کودک و يا مريض.)
من کان يومن باd واليوم اآلخر فعليه الجمعة يوم « و در حديثی ديگر می فرمايند:

. يعنی: هر کس 2/3دارقطنی » الجمعة،اال مريض او مسافر او امراة او صبی او مملوک
روز قيامت ايمان دارد پس نماز جمعه روز جمعه بر وی واجب است اال بر که به خدا و 

 مريض يا مسافر يا زن يا کودک يا برده.
 :سهل انگاری و تخلف از شرکت در نماز جمعه

در مورد سهل انگاری وتخلف از شرکت در نماز جمعه در حديثی از عبدهللا بن مسعود 
وسلم ، در باره گروهی که در اقامه نماز روايت است که : رسول هللا صلی هللا عليه 
می خواهم مردی را برای نماز جلو کنم «  جمعه سهل انگاری ميکنند فرموده است : 

آنگاه خودم نزد کسانی بروم که ازشرکت در نماز جمعه تخلف می ورزند و آنها را در 
 خانه هايشان بسوزانم. (مسلم  )

بايد « يند : رسول خدا از روی منبر فرمود: همچنين عبدهللا بن عمرو و ابوهريره ميگو
دست بردارند کسانی که نماز جمعه را ترک می کنند از اين کار وگرنه بيم آن می رود 

 (مسلم  )». که خداوند بر قلبهايشان مهر بزند سپس جزو غافالن بشمار روند 
  همچنين ابوجعد ضمری ميگويد: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرموده است :

هر کس سه جمعه را از روی سهل انگاری ترک نمايد، خداوند مهری بر قلب او « 
خواهد زد. (ابوداود و ترمذی) و در روايتی آمده است که بر قلب او مهر منافقت زده می 

   .شود
بنآ آنچه بيان گرديد بر مسلمانان بخصوص بر طبقه جوان  است که با اهميت و شوق و 

  نماز جمعه؛ اشتراک نمايند. ذوق بيشتری برای شرکت در
 :ی ترک نماز جمعه بدون عذر نتيجه

در حديثی از محمد بن عبد الرحمن بن زرارة رضی هللا عنه روايت که پيامبر صلی هللا 
من سمع النداء يوم الجمعة فلم يأتها ثم سمعه فلم يأتها ثم سمعه :«عليه وسلم فرموده است 

صحيح الترغيب و  - اخرجه البيهقی ) .«به قلب منافقولم يأتها طبع هللا على قلبه وجعل قل
 ) ٧٣۵الترهيب رقم 

کسی که آذان روز جمعه را بشنود و به نماز نيايد و دوباره شنيده و نيايد و باز شنيده و  (
 ).کند زند و قلب او را به قلب منافق تبديل می نيايد خداوند بر قلب او مهر می
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جمعه بر او واجب باشد ولی عمدا ،آنرا  ترک کند علماء  ميفرمايند بر کسيکه  نماز 
سوره جمعه پروردگار با عظمت امر فرموده است  9مستحق عقاب می باشد زيرا در آيه 

اگر در روز جمعه به نماز نداء داده شد به سوی ذکر خدا برويد و معامالت را ترک «
 کنيد)

و در حديث ابن ماجه  پس کسيکه  خالف امر خداوند عمل کند مستحق عذاب خواهد بود
من ترک ثالث جمع :« از جا برآمده که حضرت محمد صلی هللا عليه وسلم ميفرمايد 

نيل االوطار ) (کسی که سه جمعه را عمداً پشت  1179» ( تهاوناً، طبع هللا علی قلبه
 سرهم ترک کند خداوند بر قلبش مهر می نهد)

وسلم  به کسانی که از نماز جمعه تخلف ابن مسعود روايت کرده که پيامبر صلی هللا عليه 
  می کنند فرمود:

  » لقد هممت ان آمر رجالً يصلی بالناس ثم اُحرق علی رجال يتخلفون عن الجمعه بيوتهم« 
( احمد و مسلم حديث صحيح)(تصميم گرفتم کسی را انتخاب کنم که برای مردم امامت 

جمعه تخلف کنند خانه هايشان  نماز کند(منظور نماز جمعه است) سپس کسانيکه از انجام
را بر آنها بسوزانم) پس نماز جمعه در شريعت اسالم جايگاه مهمی دارد و هرکس از 

  .مسلمانان از آن تخلف نمايد مستحق عقاب خواهد شد
  :حکم شرعی تبريک گفتن روز جمعه

در اين هيچ جای شکی نيست که روز جمعه برای  مسلمانان  يکی از روزی ها ی 
ده وبمثابه روز عيد مسلمانان بشمار ميرود،وبسياری از مسلمانان عادت دارند بزرگ بو

  که فرا رسيدن روز جمعه را به يک ديگر تبريک عرض ميدارند. 
عيد بودن اين روز در حديثی که از ابن عباس رضی هللا عنه روايت کرديده است 

ُ «بوضاحت معلوم ميگردد:   ِلْلُمْسِلِميَن، َفَمْن َجاَء إَِلی اْلُجُمعَِة إِنَّ َهَذا َيْوُم ِعيٍد َجَعَلهُ \َّ
) وحسَّنه 1098رواه ابن ماجه (» فَْلَيْغتَِسْل، َوإِْن َکاَن ِطيٌب فَْليََمسَّ ِمْنهُ، َوَعَلْيُکْم ِبالِسَّواکِ 

يعنی : همانا روز جمعه عيدی است که پروردگار با ». ( صحيح ابن ماجه« األلبانی فی 
برای مسلمانان قرار داده، پس هرکس برای نماز جمعه آمد ابتدا غسل کند، عظمت ما آنرا 

و اگر عطری دارد خود را خوش بو کند، و مسواک زدن را فراوش نکنيد). در اين جای 
شکی نيست که دستو ر وهدايت شرع اسالمی همين ميباشد تا مسلمانان به يک ديگر ايام 

تبريک گويند . بادرنظر داشت اينکه روز عيد از جمله ( عيد فطر وعيد اضحی ) را 
جمعه از جمله اعياد مسلمين ميباشد ، ولی با آنهم تبريک گفتن آن از جمله بدعت در دين 

بشمار ميرود ، زيرا صحابه رضی هللا عنهم ، که نسبت به ما در تعظيم و بزرگداشت اين 
نب آنان وارد روز حريص تر بودند هيچگونه روايت در تبريک گفتن اين روز از جا

نشده که آنها آمدن روز  جمعه را به هم ديگر تبريک گفته باشند ، و اگر اين امر مشروع 
می بود، همانگونه که عيد فطر و عيد اضحی را به هم تبريک می گفتند روز جمعه را به 

  هم تبريک می گفتند.
الح نيز به هکذا اگر تبريک گفتن روز جمعه به همديگر در دين مشروع می بود، سلف ص

همه تبريک می گفتند، همانطور که عيد فطر فطر وعيد قربان را به هم تبريک می گفتند. 
پس ما نيز تابع سلف صالح امت باشيم، صرف اعياد فطر و قربان را به هم تبريک گفته 

  ولی از گفتن تبريک عرض کردن بمناست روز جمعه احتراز نمايم . 
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رسال پيام از طريق موبايل به ديگران و ذکر تبريک ازجناب شيخ صالح فوزان درباره ا
سلف صالح روز :« گفتن روز جمعه سوال بعمل آمد ، شيخ صالح در جواب فرمودند 

» جمعه را به همديگر تبريک نمی گفتند، پس ما هم چيزی که آنها نکردند انجام نمی دهيم
   پايان  »مجلة الدعوة اإلسالمية « 
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