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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 فهرست مطالب

 أ  ................................................................ مطالب فهرست

 ١ ................................................................... مؤلف مقدمه
 ٢ ................................................................................. نگارش سبک
 ٣ ................................................................................. نگارش ھدف

 ٣ ............................................................................... نگارش ساختار

 ٥ ............................................... ثیاحاد مخرج و محقق مقدمه

 ٧ ................................................................ جمعه روز فضائل و احکام: اّول فصل

 ٨ ................................................................. جمعه مفهوم
 ١١ ............................................................... جمعه روز ۀخچیتار) ۱-۲(

 ١١ ............................................................. ÷آدم نشیآفر) ۱-۲-۱(

 ١٣ ............................................ بھشت به ÷آدم شدن داخل) ۱-۲-۲(

 ١٣ .................................................... نیزم به ÷آدم ھبوط) ۱-۲-۳(

 ١٤ .......................................................... ÷آدم ۀتوب قبول) ۱-۲-۴(

 ١٦ ................................................................ ÷آدم وفات) ۱-۲-۵(

 ١٦ ......................................................... امتیق روز برپاشدن) ۱-۲-6(

 ١٧ ................................................................. جمعه روز فضائل) ۱-۳(

 ١٧ ................................................ مسلمانان خاص روز جمعه) ۱-۳-۱(

 ١٩ ............................................ امیاأل دیّ س و روز نیبھتر جمعه) ۱-۳-۲(

 ٢١ ............................................................. جمعه بودن دیع) ۱-۳-۳(

 ٢٤ ......................................................... جمعه روز در ُمردن) ۱-۳-۴(
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 ٢٩ ............... امتیق روز در خداوند با مالقات روز و دیالمز ومی جمعه) ۱-۳-۵(

 ٣١ .................................................................... موارد ریسا) ۱-۳-۶(

 ٣١ ................................................. :بدعتھا و دیجد محدثات شیدایپ حکم

 ٣٣ ......................................................... :فیضع ثیاحاد به استناد حکم

 ٥٤ ................................................................. جمعه روز احکام) ۱-۴(

 ٥٤ ........................................................... کھف ۀسور قرائت) ۱-۴-۱(

 ٥٨ .................. جمعه روز صبِح  نماز در إنسان و سجده ۀسور قرائت) ۱-۴-۲(

 ٥٩ .................................................................... کردن دعا) ۱-۴-۳(

 ٧٥ .............................................................. :عصر در خواندن نماز حکم

 ٨٩ ........................................................................ :نماز در کردن دعا

 ٩٨ ................................................................. :یعرب ریغ با نماز در دعا

 ١١١ .............................. گرفتن روزه به جمعه روز اختصاص عدم) ۱-۴-۴(

 ١١٤ .................................................................. یھمبستر) ۱-۴-۵(

 ١١٧ ................................................................ جمعه غسل) ۱-۴-۶(

 ١٢٣ ....................................................... ند؟ینما جمعه غسل یکسان چه

 ١٢٤ ....................................................................... :جمعه غسل انزم

 ١٢٥ .................................................................... :جمعه غسل تیّ فیک

 ١٢٦ ................................................................ :از عبارتند غسل فرائض

 ١٣١ ........................................................................ :غسل مستحّبات

 ١٣٤ ........................... دیسف لباس خصوصاً  لباس نیبھتر دنیپوش) ۱-۴-۷(

 ١٣٨ .................................................... روغن و عطر استعمال) ۱-۴-۸(

 ١٤٦ ............................................................... زدن مسواک) ۱-۴-۹(

 ١٤٧ ...................................................... جمعه نماز خواندن) ۱-۴-۱۰(

 ١٥٣ ..................................................... رفتن مسجد به زود) ۱-۴-۱۱(

 ١٥٨ ................................. رفتن جمعه نماز به آرامش با و ادهیپ) ۱-۴-۱۲(

 ١٦١ ........................................................ شدن امام کینزد) ۱-۴-۱۳(

 ١٦٦ ................................................................ موارد ریسا) ۱-۴-۱۴(

 ١٧٠ ................................................................... :صلوات یفیتکل حکم

 ١٧٢ ............................................................... :فرستادن صلوات تیفیک



 ج   فهرست مطالب

 ٢١٦ .................................................................. مطالب ۀخالص) ۱-۵(

 ٢١٦ .............................................................. جمعه مفھوم: اّول بخش

 ٢١٧ ....................................................... جمعه روز ۀخچیتار: دّوم بخش

 ٢١٧ ........................................................ جمعه روز فضائل: سّوم بخش

 ٢١٩ ....................................................... جمعه روز احکام: چھارم بخش

 ٢٢٧ ....................................................... جمعه نماز موجبات و طیشرا: دّوم فصل
 ٢٢٩ .............................................................. جمعه نماز مفھوم) ۲-۱(

 ٢٣٠ ............................................................ جمعه نماز ۀخچیتار) ۲-۲(

 ٢٣٦ ......................................................... جمعه نماز تیّ مشروع) ۲-۳(

 ٢٣٨ ..................................................... جمعه نماز عیتشر حکمت) ۲-۴(

 ٢٣٩ ...................................................... جمعه نماز یفیتکل حکم) ۲-۵(

 ٢٤٢ .......................................................... جمعه نماز ترک حکم) ۲-۶(

 ٢٥٢ ..................................................... جمعه نماز وجوب طیشرا) ۲-۷(

 ٢٨٤ ....................... ستین واجب یو بر که یکس ۀجمع نماز حکم) ۲-۵-۲(

 ٢٩٣ ...................................................... جمعه نماز صّحت شروط) ۲-۸(

 ٣٠٧ ...................................................................... :جمعه نماز یابتدا

 ٣١٧ ...................................................................... :جمعه زنما یانتھا

 ٣٢٠ ................................................ :امام با جمعه نماز از یقسمت خواندن

 ٣٢٢ ....................................................................... :جمعه نماز یقضا

 ٣٤٤ ................................................................ جمعه نماز أذان) ۲-۹(

 ٣٥٢ ................................................................ مطالب ۀخالص) ۲-۱۰(

 ٣٥٥ .................................................................. :جمعه نماز ترک حکم

 ٣٥٧ ............................................................... :جمعه روز در سفر حکم

 ٣٦٠ .....................................:ستین واجب یو بر که یکس ۀجمع نماز حکم

 ٣٦١ .........................................................جمعه نماز صّحت شروط: دّوم

 ٣٦١ ........................................................... جمعه نماز ییبرپا مکان -۱

 ٣٦٣ ........................................................... جمعه نماز ییبرپا زمان -۲

 ٣٦٥ ............................................................ شرکتکننده افراد تعداد -۳
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 ٣٦٦ ................................................................... جمعه نماز تعداد -۴

 ٣٦٧ ..................................................................... خطبه خواندن -۵

 ٣٧١ ....................................................................... جمعه نماز ۀخطب: سّوم فصل
 ٣٧٣ ............................................................ جمعه ۀخطب فیتعر) ۳-۱(

 ٣٧٤ ........................................................... جمعه ۀخطب تیّ اھم) ۳-۲(

 ٣٧٧ .................................................... جمعه ۀخطب تعداد و حکم) ۳-۳(

 ٣٧٧ ........................................................ جمعه ۀخطب حکم) ۳-۳-۱(

 ٣٨٢ ........................................................ جمعه ۀخطب تعداد) ۳-۳-۲(

 ٣٨٥ ............................................................ جمعه ۀخطب شروط) ۳-۴(

 ٣٨٥ ................................................................ بیخط تیّ ن) ۳-۴-۱(

 ٣٨٦ .......................... جمعه نماز ۀخطب در افراد از یتعداد حضور) ۳-۴-۲(

 ٣٨٩ ............................. باشد جمعه نماز وقت دخول از بعد خطبه) ۳-۴-۳(

 ٣٩٠ ....................................................... نماز بر خطبه میتقد) ۳-۴-۴(

 ٣٩١ ................................................... خواندن خطبه ستادهیا) ۳-۴-۵(

 ٣٩٧ .......................................... خطبه خواندن یجھر و آشکارا) ۳-۴-۶(

 ٣٩٩ .......................................................... باشد یعرب خطبه) ۳-۴-۷(

 ٤٠٢ .......................................................... خطبه در مواالت) ۳-۴-۸(

 ٤٠٤ ............................................................. جمعه ۀخطب ارکان) ۳-۵(

 ٤١٠ ........................................................... ألخداوند حمد) ۳-۵-۱(

 ٤١٣ ...................................................... ج غمبریپ بر صلوات) ۳-۵-۲(

 ٤١٧ .......................................................... خطبه در موعظه) ۳-۵-۳(

 ٤٢٠ .............................................. خطبه در میکر قرآن قرائت) ۳-۵-۴(

 ٤٢١ .................................. جمعه ۀخطب در قرآن قرائت حکم) ۳-۵-۴-۱(

 ٤٢٧ ................................ جمعه ۀخطب در قرآن قرائت حّداقل) ۳-۵-۴-۲(

 ٤٣٠ ............... .دارند تالوت ۀسجد که یاتیآ ۀسجد و قرائت حکم) ۳-۵-۴-۳(

 ٤٣٣ ......................................... جمعه ۀخطب ارکان ِب یترت حکم) ۳-۵-۵(

 ٤٣٥ ................................... جمعه ھر در خطبه ارکان تکرار حکم) ۳-۵-۶(

 ٤٣٥ ........................................................ :ج امبریپ بر صلوات بر اختالف



 ه   فهرست مطالب

 ٤٣٦ ...................................... ):موعظه( خداوند یتقوا به تیّ وص بر اختالف

 ٤٣٦ .......................................................... :میکر قرآن قرائت بر اختالف

 ٤٣٨ ............................................................. جمعه ۀخطب سنن) ۳-۶(

 ٤٣٨ ...................................... خطبه یادا یبرا بیخط یسّنتھا) ۳-۶-۱(

 ٤٣٨ .................................................................. طھارت) ۳-۶-۱-۱(

 ٤٤٣ ............................................ نجاست ۀازال و عورت ستر) ۳-۶-۱-۲(

 ٤٤٣ ............................................................... ییخودآرا) ۳-۶-۱-۳(

 ٤٥٧ .............................. بلند یمکان ای منبر بر بیخط استقرار) ۳-۶-۱-۴(

 ٤٦٥ ............................................. مردم به بیخط روکردن) ۳-۶-۱-۵(

 ٤٧١ ............................................. بیخط به مردم روکردن) ۳-۶-۱-۶(

 ٤٧٦ ......................................... مردم به بیخط کردن سالم) ۳-۶-۱-۷(

 ٤٨٠ ............................... أذان اتمام تا منبر بر بیخط نشستن) ۳-۶-۱-۸(

 ٤٨٣ ....................................... خطبه استفتاح یدعا خواندن) ۳-۶-۱-۹(

 ٤٨٤ ...................... ھانیا مانند و ریشمش عصا، کمان، بر هیتک) ۳-۶-۱-۱۰(

 ٤٨٧ ................................................... ریشمش بر هیتک حکم: دّوم ۀمسئل

 ٤٩٠ ........................ واجب و الزم حد از شیب صدا کردن بلند) ۳-۶-۱-۱۱(

 ٤٩٢ .............................................. خطبه دو نیب نشستن) ۳-۶-۱-۱۲(

 ٤٩٧ .................................................... جمعه ۀخطب یسّنتھا) ۳-۶-۲(

 ٤٩٧ ..................................................... خطبه بودن کوتاه) ۳-۶-۲-۱(

ر وا،یش غ،یبل ح،یفص خطبه) ۳-۶-۲-۲(  ٥٠٢ ..................... .باشد مرتب و مؤثِّ

 ٥٠٤ .................................. خطبه آن در ﴾قٓ ﴿ ۀسور خواندن) ۳-۶-۲-۳(

 ٥٠٥ .................................. دّوم ۀخطب در مسلمانان یبرا دعا) ۳-۶-۲-۴(

 ٥٠٦ ......................... دّوم ۀخطب در نیمسلم أمر یول یبرا دعا) ۳-۶-۲-۵(

 ٥٠٩ .......................................... استغفار با دّوم ۀخطب اتمام) ۳-۶-۲-۶(

 ٥١١ ............................................... جمعه ۀخطب در متفّرقه مسائل) ۳-۷(

 ٥١١ ............................................ تیّ اولو و ازین اساس بر خطبه) ۳-۷-۱(

 ٥١٢ ............................ خطبه در یشرع یمبان و اصول به یبندیپا) ۳-۷-۲(

 ٥١٣ ............................. بیخط توسط المسجد ةیتح نماز خواندن) ۳-۷-۳(
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 در نشستنش از قبل و منبر از رفتن باال موقع در بیخط کردن دعا) ۳-۷-۴(
 ٥١٥ ............................................................................... أذان موقع

 ٥١٧ .............................. شده نوشته اوراق یرو از خطبه خواندن) ۳-۷-۵(

 ٥١٨ ............................... خطبه نیح در گرانید با کردن صحبت) ۳-۷-۶(

 ٥٤٩ ................................ خطبه در کردن صحبت ممانعت اوقات) ۳-۷-۷(

َ ٱ إِنَّ ۞﴿ با دّوم ۀخطب ختِم ) ۳-۷-۹( ُمرُ  �َّ
ۡ
ِ  يَأ  ٥٦١ ........ ﴾... ۡ�ِۡحَ�ٰنِ ٱوَ  ۡلَعۡدلِ ٱب

 ٥٦٢ ................................ خطبه موقع در دست با بیخط ۀاشار) ۳-۷-۱۰(

 ٥٦٣ ..................................... راست و چپ به بیخط کردن رو) ۳-۷-۱۱(

ِ ٱ َوَ�ِۡ�رُ ﴿ گفتن) ۳-۷-۱۲( َّ�  ۗ ُ�َ�ۡ
َ
ُ ٱوَ  أ  ٥٦٤ خطبه درآخر ﴾تَۡصَنُعونَ  َما َ�ۡعلَمُ  �َّ

 ٥٦٤ ............... آن در صدا آوردن نییپا و دّوم ۀخطب رادیا در عجله) ۳-۷-۱۳(

 ٥٦٥ ..................................................... جمعه مترجم حکم) ۳-۷-۱۴(

 ٥٦٦ .................................................................. مطالب ۀخالص) ۳-۸(

 ٥٦٦ ........................................................ :جمعه خطبه تیّ ماھ و فیتعر

 ٥٦٦ ............................................................... :جمعه نماز ۀخطب حکم

 ٥٦٧ .................................................................... :جمعه ۀخطب تعداد

 ٥٦٧ ................................................................... :جمعه ۀخطب شروط

 ٥٧١ .................................................................... :جمعه ۀخطب ارکان

 ٥٧٣ ...................................................... :جمعه ۀخطب ارکان بیترت حکم

 ٥٧٣ ............................................... :جمعه ھر در خطبه ارکان تکرار حکم

 ٥٧٣ ...................................................................... :جمعه ۀخطب سنن

 ٥٧٩ ................................................................ :جمعه ۀخطب یھا سّنت

 ٥٨١ ....................................................... :جمعه ۀخطب در متفرقه مسائل

 ٥٨٩ ............................................................................. جمعه نماز: چهارم فصل
 ٥٩١ .............................................................. جمعه نماز رکعات) ۴-۱(

 ٥٩٥ ............................................ جمعه نماز از بعد و قبل یسّنتھا) ۴-۲(

 ٦١٩ ........................................................ جمعه نماز از بعد أذکار) ۴-۳(

 ٦٣٣ ........................................................ جمعه نماز و دیع اّتفاق) ۴-۴(

 ٦٤٧ .......... :جمعه و دیع نماز اتفاق حالت در ظھر نماز خواندن حکم) ۴-۴-۱(



 ز   فهرست مطالب

:جمعه و دیع نماز اتفاق حالت در جماعت صورت به ظھر نماز خواندن) ۴-۴-۲(
 ........................................................................................... ٦٤٨ 

 ٦٤٩ ............................................ عصر نماز و جمعه نماز نیب جمع) ۴-۵(

 ٦٥٠ ...................................................... جمعه نماز ھنگام در عیب) ۴-۶(

 ٦٥١ ...................................................... عیب بودن حرام زمان) ۴-۶-۱(

 ٦٥٣ ............................................ جمعه یندا موقع در عیب آثار) ۴-۶-۲(

 ٦٥٤ .............................. جمعه یندا موقع در تصرفات گرید حکم) ۴-۶-۳(

 ٦٥٥ ...................................... جمعه نماز موقع در ظھر نماز خواندن) ۴-۷(

 ٦٥٨ ................................................... جماعت نماز آداب و احکام) ۴-۸(

 ٦٥٨ ....................... مسجد در خواندن نماز و جماعت نماز لتیفض) ۴-۸-۱(

 ٦٦٠ ............................................ جماعت نماز در شرکت موانع) ۴-۸-۲(

 ٦٦٠ ............................................... جماعت نماز به رفتن آدب) ۴-۸-۳(

 ٦٦١ ...................................................... جماعت صف میتنظ) ۴-۸-۴(

 ٦٧١ ..................................................... صّف  در ستادنیا تنھا) ۴-۸-۵(

 ٦٧٣ .............................................. شدن ملحق جماعت به رید) ۴-۸-۶(

 ٦٧٦ ............ خواندیم نماز نشسته ای ستادهیا که یامام به کردن اقتدا) ۴-۸-۷(

 ٦٧٨ ............................................... امام از افتادن سبقت حکم) ۴-۸-۸(

 ٦٧٩ ......................... جماعت اتمام از بعد مأموم به شخص یاقتدا) ۴-۸-۹(

 ٦٧٩ .................... جماعت نیح در لیموبا صداکردنیب ای خاموش) ۴-۸-۱۰(

 ٦٨٠ ............................. نمازگزاران یجلو از گرانید کردن عبور) ۴-۸-۱۱(

 ٦٨٠ ...................................... جماعت نماز در امام کردن خطا) ۴-۸-۱۲(

ر حکم) ۴-۸-۱۳(  ٦٨١ ............................................ جماعت نماز در مکبِّ

 ٦٨٢ .................................................................. مطالب ۀخالص) ۴-۹(

 ٦٩٣ ...................................................... مآخذ و منابع فهرست

 





 

 
 مقدمه مؤلف

دَ هللاِِ َمْ ورِ  ،إِنَّ احلْ ُ نْ رشُ وذُ بِهِ مِ نَعُ هُ وَ رُ فِ تَغْ نَسْ ينُهُ وَ تَعِ ْدِ اهللاُ  نَسْ نْ هيَ نَا مَ سِ نْ أَنْفُ مَ هُ وَ لَّ لَ  فَالَ مُضِ

هَ  أَشْ هُ وَ ادَِ لَ لِلْ فَالَ هَ هَ إِالَّ اهللاُ يُضْ داً دُ أَنْ الَ إِلَ دُ أَنَّ حممّ هَ أَشْ هُ   وَ ولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ ينَ  ،عَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ يَ

نُوا ْ ﴿ آمَ َ  ٱ�َُّقوا ِي ٱ�َّ  وَ  ۦ�ََسآَءلُوَن بِهِ  ٱ�َّ
َ
ۚ ٱۡ� َ إِنَّ  رَۡحاَم  ]۱[النساء:  ﴾١�ِيٗباَ�َن َعلَۡيُ�ۡم رَ  ٱ�َّ

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا ُقوا َ  ٱ�َّ ۡسلُِمونَ  ۦَحقَّ ُ�َقاتِهِ  ٱ�َّ نُتم مُّ

َ
 ﴾١٠٢َوَ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ

َها ﴿ ]۱۰۲عمران:  [آل ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا َ  ٱ�َُّقوا ْ قَۡوٗ� َسِديٗدا ٱ�َّ يُۡصلِۡح لَُ�ۡم  ٧٠َوقُولُوا

ۡعَ�ٰلَُ�ۡم َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�ۡمۗ َوَمن يُِطِع 
َ
َ أ  ﴾٧١َ�َقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ

 .]۷۱-۷۰[األحزاب: 
اما بعد؛ روز جمعه جدای از اینکه آبستن حوادث بسیار مھم در تاریخ بشریت بوده 

گذارند ھمچون: آفرینش اند و میطه عطفی بر حیات و وجود بشریت گذاشتهکه نق
 اش، وفاتش وبه زمین، قبول توبه ÷، داخل شدنش به بھشت، ھبوط آدم÷آدم

-برپاشدن روز قیامت بلکه بھترین روز و سرور روزھا، روز خاص و عید مسلمانان می
با تکریم این روز بزرگ و تشریع قوانینی ناب و  أاین اوصاف خداوند ۀباشد. با ھم

پرفضیلت مختص این روز بر انسان مّنت نھاده تا در راستای اجرای احکام و قوانینش 
 در این روز خاص و میمون، مشمول عفو و اجر و ثواب خاص و زیاد گردند. 

عه باشد. نماز جماین احکام، تشریع نماز جمعه در این روز ُمبارک می ۀاز جمل
نمازیست با ارکان و ضوابط خاص خود که در روز جمعه بعد از زوال خورشید انجام 

گیرد. این نماز با وجود احراز شرایط صّحت و وجوب بر شخص واجدالشرایط فرض می
گردد که انکارش موجب کفر و ترکش از اوصاف نفاق و انجامش جدای از انجام می

نماز  ۀخطب ۀبر دارد. نماز جمعه در بردارندتکلیف، اجر و ثواب وصف ناپذیری را در 
تر دو نماز جمعه و به اعتبار دقیق ۀباشد که به بنابر نظر جمھور فقھا خطبجمعه می

نماز جمعه جدای از  ۀباشند. خطبنماز جمعه از شروط صّحت نماز جمعه می ۀخطب
سی، اجتماعی، سیا ،عظیمی که دارد دارای فوائد دعوتیفضائل بس واال و اجر 
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نماز جمعه گردھمایی و  ۀباشد. خطباقتصادی، فرھنگی، نظامی، روانشناسی و ... می
شوند تا به سخنرانی و وعظی باشد که مسلمانان با ھم جمع میکنفرانسی ھفتگی می

گوش فرا دھند که در اثنای آن مسائل مختلف از جمله مسائل شرعی و علمی مورد 
شود. با این وصف محرز است که خطبه و د مینیاز جامعه به مردم آموزش یا گوشز

بر انجامش و مواظبت  ألنماز جمعه چه اھداف تشریعی واالیی دارند که ندای خداوند
 نمایاند. را بیشتر محرز میاھمّیت آن ج و تبیین احکام آن توسط پیامبر اکرم

ز این کتاب سعی بر آن دارد که احکام و فضائل روز جمعه، شرایط و موجبات نما
نماز جمعه و احکام  ۀجمعه، شرایط، ارکان، ُسنن و احکام و ضوابط حاکم بر خطب

گیری از اقوال فقھا با تکیه بر نصوص صحیح مربوط به نماِز جمعه را با کنکاش و بھره
 تبیین نماید. 

 سبک نگارش
در این نوشتار سعی بر آن بوده است که تمامی مطالب برمبنای توصیفی ـ تحلیلی 

اند که خواننده در بندی منسجم و دقیقی بیان شده و تمامی مسائل با طبقهباشند، 
-ھای مربوطه میسیر آن، مطالب را به صورت مستدل و با فھِم اقوال فقھا و استدالل

باشد؛ چرا که جدای از آموزد. رسالتی که این کتاب بر عھده گرفته بس خطیر می
مختلف فقھا استنباط قول سدید و  اھمّیت موضوع، وجود نصوِص متعّدد و اقواِل 

کند ولی این کتاب با بیان اقوال مختلِف فقھا و تحلیل صحیح را بس صعب و سخت می
و تجزیه و تحلیل اسناد روایات و احادیث سعی بر آن داشته ھا  آن استنباط و استدالل

و  گیری وافر از اقوال فقھا استخراجکه قول راجح را بر مبنای نصوص صحیح و بھره
 استنباط نماید.

این کتاب دیدگاه مذاھب فقھی مدّون را به صورت مستدل بیان و تشریح کرده و در 
عارفی، تمام نکات و ظرایف این الم ةتمامی مباحث، سعی بر آن بوده که ھمچون دائر

را دارا باشد و حّتی جدای از مباحث آن ۀموضوع و نیز دیدگاه مذاھب فقھی در زمین
ھای شاذ و یا تحلیل مسائل نادر  این زمینه، در مواردی از بیان دیدگاهعصر حاضر در 

 نیز فروگذار نشده است تا کتاب جامعّیت خود را به اثبات برساند.
از نکات مثبت و بارز و متفاوت این نوشتار با دیگر نوشتارھای مشابه، جامعّیت آن از 

باشد که در نماِز جمعه میحیث وجود مسائل مختلف و متعّدد مربوط به احکام فقھی 
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باشند با تحلیل این راستا از آنجائیکه خاستگاه بسیاری از احکام آن، نصوِص حدیثی می
و تخریج احادیث به صورت مبسوط و مستدل و بیان ارزش سند حدیث سعی در بیان 

 تبیین صحیح و بیشتر مطالب داشته است. 
پایان ھر فصل تحت عنوان " از دیگر وجوه متمایز این نوشتار وجود بخشی در 

باشد که جدای از بیان قوِل راجح و نتایِج مباحث به صورت خالصه، مطالب" می ۀخالص
این کارآیی را دارد که خواننده سریع، آسان، راحت و جامع مطالب فصل مربوطه را 

 شک در راستای فھم مطالب نقش مؤّثری دارد.دریابد، که بی

 هدف نگارش
نماز جمعه بر مبنای نصوص صحیح و نیز  ۀکام الھی در زمینتبیین و بررسی اح

مھم و واال داشته و  ۀلبیک گفتن به فراخوان أکیدی که شریعت بر انجام این فریض
مدنی دارد، از اھداف اصلی  ۀھا و جامع جایگاه مھمی که این عبادت در زندگی انسان

نگارش آن نصوص قرآن و  نگارش این کتاب است. بنابراین، براساس این اھمّیت مبنای
 سّنت و اجماع و اصول شریعت است.

احکام نماز جمعه وجود  ۀاین اوصاف از آنجایی که اقوال مختلف در زمین ۀبا ھم
ھای مذاھب فقھی و استخراج قول راجح  دارند، این کتاب جدای از بیان اقوال و دیدگاه

مستقل و جامع و بر مبنای نصوص صحیح و منابع و مقاصد شریعت و نیز کتابی 
مستدل به زبان فارسی نیز در این زمینه وجود ندارد، این نوشتار سعی در انجام و پر 

 کردن چنین جایگاھی دارد.

 ساختار نگارش
ھا از مباحث و  این نوشتار از چھار فصل تشکیل شده است، ھر کدام از فصل

 ھای مربوطه برخوردار ھستند، این فصول عبارتند از: زیرمجموعه
 صل اّول: احکام و فضائل روز جمعه.ف

 فصل دّوم: شرایط و موجبات نماز جمعه.
 نماز جمعه. فصل سّوم: خطبۀ

 فصل چھارم: نماز جمعه.
امید است این نوشتار و پژوھش با تمامی ظرائف و دقایق و زحماتی که در نگارش و 

 ما،اسلوب آن به کار رفته و در واقع خود را مدیون تالش و زحمات فقھا، عل
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چینی کرده  خوشهھا  آن داند که از خرمن علمی اندیشمندان و صاحبان فضلی می
است، بتواند تالشی موّفق در تبیین احکام و مسائل نماز جمعه در فقه اسالمی باشد و 

برای ھا  آن پاسخگوی سؤاالتی باشد که بنابر اھمّیت موضوع و تکرار و مواجه شدن با
 شود. ھر مکّلفی مطرح می

 پرستیونس یزداند.
 



 

 
 مخرج احادیث  مقدمه محقق و

دَ هللاِِ َمْ ورِ  ،إِنَّ احلْ ُ نْ رشُ وذُ بِهِ مِ نَعُ هُ وَ رُ فِ تَغْ نَسْ ينُهُ وَ تَعِ ْدِ اهللاُ  نَسْ نْ هيَ نَا مَ سِ نْ أَنْفُ مَ هُ وَ لَّ لَ  فَالَ مُضِ

لِلْ  هَ يُضْ أَشْ هُ وَ ادَِ لَ هَ إِالَّ اهللاُ فَالَ هَ داً دُ أَنْ الَ إِلَ دُ أَنَّ حممّ هَ أَشْ هُ   وَ ولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ ينَ  ،عَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ يَ

نُوا ْ ﴿ آمَ َ  ٱ�َُّقوا ِي ٱ�َّ ۚ وَ  ۦ�ََسآَءلُوَن بِهِ  ٱ�َّ رَۡحاَم
َ
َ إِنَّ  ٱۡ�  ]۱[النساء:  ﴾١�ِيٗباَ�َن َعلَۡيُ�ۡم رَ  ٱ�َّ

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا ُقوا َ  ٱ�َّ ۡسلُِمونَ  ۦَحقَّ ُ�َقاتِهِ  ٱ�َّ نُتم مُّ

َ
 ﴾١٠٢َوَ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ

َها ﴿ ]۱۰۲عمران:  [آل ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا َ  ٱ�َُّقوا ْ قَۡوٗ� َسِديٗدا ٱ�َّ يُۡصلِۡح لَُ�ۡم  ٧٠َوقُولُوا

ۡعَ�ٰلَُ�ۡم َوَ�ۡغفِ 
َ
َ ۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�ۡمۗ َوَمن يُِطِع أ  ﴾٧١َ�َقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ

  .]۷۱-۷۰[األحزاب: 
پرست از بنده درخواست نمودند که به تحقیق وتخریج اما بعد؛ آقای دکتر یزدان

ز احادیث کتاب ایشان به نام نماز جمعه در فقه اسالمی بپردازم؛ وچون موضوع جمعه ا
باشد، لذا بنده ھم این درخواست را ه خاصی در اسالم برخوردار میااھمیت وجایگ

 تحقیق کتاب ایشان پرداختم. اجابت نموده وبا توکل بر الله به بررسی و
ج یتخر ق وید به چند نکته در مورد تحقیم بایالبته قبل از آنکه وارد بحث گرد

 ن که:یا و اشاره گرددث یاحاد
 ین (بخاریحیاز صح یکیث در یچنانچه آن حد ،کتاب ثیج احادیدر تخر -۱

، مسلم، ابوداود، یه (بخاررق آن، فقط در کتب ستّ ومسلم) آمده باشد ما به ُط 
نکه اسنادش (ھرچند در یم مگر ایااشاره کرده ، ابن ماجه)یی، نسایترمذ
ق آن ھم پرداخته شده یداشته باشد که به تحق یا مشکلیلل ) ِخ بودهن یحیصح

رق ُط  یم تا به تمامیاخود را کرده ین نباشد سعیحیت در صحیاما اگر روااست؛ 
 م.یاشاره کن یرجال و یثیآن در کتب حد

بوده، به آن » رجال صحیحین«در نقد و بررسی رجال روایات، اگر رجالی، جزء  -۲
 /اشاره شده و اگر مترجم در تھذیب التھذیب اثر امام ابن حجر عسقالنی

ایم مگر اینکه َجرحی بر آن شده باشد که ما ھم به کرده باشد به آن ھم اشاره
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-نقد و بررسی رجالی آن پرداخته و در پایان نظر ُمنصفانه را برایش بیان نموده
 ایم. 

ھم نبوده باشند، به » رجال صحیح بخاری ومسلم«که اگر  ش البته به جز صحابه
زی به این نبوده که دلیل جایگاه و منزلتشان، و اینکه تمامًا عدول ھستند، نیا

 ھستند.» رجال صحیحین«و یا » ثقه«بگوییم 
صفحات از حرف (ش) به  ث ویآدرس دادن به احاد ید توجه داشت که برایبا -۳

 یاز (ج) به معن شماره صفحه و یث، و از حرف (ص) به معنیشماره حد یمعن
 م.یاجلد استفاده کرده

ة شامل نرم افزار المکتبمنابع تحقیق بنده در علوم حدیث ورجال وتاریخ،  -۴
ھمچنین سایت  و ۴٫۵جوامع الکلم  ۀوھمچنین نزم افزار مکتب ۴٫۴۵شامله ال

شامله بوده است. باید اشاره کنیم که گاھی از دو طبع ة الھای المکتب کتاب
مختلف از یک کتاب استفاده شده چرا که زمانی آن طبع در دسترس نبوده واز 

 ایم.کردهطبع دیگری از آن کتاب استفاده 
د تا یت فرمایق عنایم که به بنده توفیھم در خواست دار أآخر از خداوند در و

 ییگران را ھم به نظر حق راھنماید بپردازم وحقیقت  یبه بررس بدون تعّصببتوانم 

ِينَ وَ ﴿ :ما را مشمول این دعا قرار دھد أل، خداوندان قرار دھدیما را امام متق کنم و  ٱ�َّ
ۡ�ُ�ٖ وَ 

َ
ةَ أ ٰتَِنا قُرَّ ۡزَ�ِٰجَنا َوُذّرِ�َّ

َ
[الفرقان:  ﴾٧٤لِۡلُمتَّقَِ� إَِماًما ٱۡجَعۡلَناَ�ُقولُوَن َر�ََّنا َهۡب َ�َا ِمۡن أ

ش قرار یمغفرت خو امت موردیروز قدر منان را ؤم ریسا استادان و مادر و پدر و و ]۷۴
ا ین و یا أرحَم الّراحمیو  نیالعالم ا ربَّ ین ید. آمیدر جنات فردوس منزل نما دھد و

 .نیرمکرَم األکأ
 ینیا حسیّ د زکریّ سد.ماموستا 

 ھـ.ش ۲۱/۱/۱۳۹۳



 

 

 :فصل اّول
 احکام و فضائل روز جمعه

 ) مفھوم جمعه۱-۱(

 روز جمعه ) تاریخچۀ۱-۲(
 ) فضائل روز جمعه ۱-۳(
 ) احکام روز جمعه۱-۴(
 مطالب ) خالصۀ۱-۵(



 

 
 مفهوم جمعه

با ضّم جیم و سکون میم و در لغت بنی َتمیم  هُجْمعَ جمعه در لغت بنی ُعَقیل، 
شود. که طبق نظر عین خوانده می ۀ(قول مشھور)، ُجُمَعه با ضمِّ جیم و میم و فتح

باشد. در قرآن کریم با ه و طبق نظر عاصم و اھل حجاز ُجُمَعه صحیح میُجْمعَ أعمش 
 لفظ ُجُمَعه بکار برده شده است. 

باشد وبه معنای اسم مفعول نیز بکار ُجُمَعه مصدر است و به معنای اجتماع می
رفته، یعنی المجموٌع فیه (جایی که در آن اجتماع شده). امام نووی (رحمه الله تعالی) 

عین وجاھت دارد؛  ۀظش با فتحه با ضمِّ جیم و سکوِن میم گفته: تلفُجْمعَ در معنای 
 ١َکه یعنی بسیار خندیدن.کنند مانند: ُضْح چرا که مردم در آن اجتماع می

جمعه اختالف نظر وجود دارد ولی ھمه بر این اتفاق نظر دارند که  ۀدر وجه تسمی
شده است. : روزی آشکار و بزرگ خوانده مییعنی ةاین روز الَعُروبَ در زمان جاھلیت 

 اند:رودهبرخی چنین س

ــــ ــــ الفِ ــــوادنَفَيسِ ــــو خلَطُ ُ ــــوامٍ مهُ  اءُ ألق
 

ـــــــــةِ أَ   روبَ ـــــــــوم العُ ـــــــــأَ زيَ اداً بِ ادٍ زوْ  ٢وْ
 ج

 » شوند.جانم فدای قومی باد که در روز ُعروَبه برای خوردن طعام گرد ھم جمع می«
اند: چون دانند؛ وبرخی گفتهبرخی عّلت آن را گردھمایی واجتماع مردم می

ِ�يَل « کند:روایت می سابوھریره ٣اجتماع وقرار یافته است.در آن  ÷آفرینش آدم
ُُمَعِة؟ قَاَل:: لِلنَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ 

ْ
َ يَْوُم اجل ٍء ُس�ِّ يِّ يَشْ

َ
�ِيَك  ِأل

َ
َعْت ِطينَُة أ نَّ ِ�يَها مُجِ

َ
أل

َالم آَدمَ  دلیل روز جمعه را نام گرفته  به چه ج گفته شد: ای پیغمبر خدا«  ٤ ... .» َعلَيِْه السَّ

 .۸/۵۳ابن منظور، لسان العرب،  -١

 .۲/۱۸۰کاسانی، بدائع الصنائع،  -٢

 .۱/۱۸۹ ،األم، شافعي و ۶/۱۳۰ ،شرح النووي علی صحیح مسلمو نک: نووی،  ۳/۱۹۸ابن منظور، لسان العرب،  -٣

) از طریق (هاشم بن القاسم والحکم بن موسی) ۱۹۱/ مسند الحارث (ش) ۸۱۰۲(ش ، المسندضعیف): احمد( -٤

حدثنا الفرج بن فضالة حدثنا علي بن أبي طلحة عن أبي هریرة قال: قیل للنبي صلی الله علیه : «اندروایت کرده

ة وفي آخر قال ألن فیها طبعت طینة أبیك آدم وفیها الصعقة والبعثة وفیها البطش ؟وسلم ألي شيء سمي یوم الجمعة

چرا که امام ابن  بوده» ضعیف«اما این اسناد » ثالث ساعات منها ساعة من دعا الله عز وجل فیها استجیب له.
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شرح صحیح البخاری [ابن حجر، فتح الباري » علی (بن ابي طلحة) لم یسمع من أبی هریرة«حجر گفته است: 

 .)]۴۱۸ص۲(ج

إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید [البوصیری، » ومنقطٌع اسناده ضعیٌف «وامام البوصیری هم گفته است:  

 )]۲۶۲ص۲(ج العشرة

) / ۲۳۷ص۶المعجم الکبیر (جطبرانی، ) / ۲۳۷۲۹(ش ، المسنداحمدوبا لفظ صحیح اینگونه آمده که  

) / ۲۵۲۵) / بزار (ش۲۹۸۵و۲۹۸۴) / بیهقي، شعب االیمان (ش۱۳۱ص۹طحاوي، شرح مشکل اآلثار (ج

) ۴۹/ مروزی، الجمعه وفضلها (ش) ۳۰۲ص۱) / فسوي، المعرفة والتاریخ (ج۵۲، الفوائد (شابوالحسن خلعي

) / طبری، ۱۸۷) / خطیب بغدادی، موضح اوهام الجمع والتفریق (ش۳۹۸۲/ ابن ابي خیثمة، التاریخ (ش

 یرجره وابوعوانه وضاح بن عبداللاز طریق () ۲۳۱ص۲) / رافعی، التدوین فی اخبار قزوین (ج۱۳۷التاریخ (ش

عن مغیرة (بن مقسم) عن أبي معشر (زیاد بن کلیب) عن «اند: ) روایت کردهیوخالد الواسط یدبن عبدالحم

أتدري ما یوم  ):صلی الله علیه وسلم(إبراهیم عن علقمة عن قرثع الضبي عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله 

قلت هو الیوم الذي جمع فیه أبوه أو أبوکم قال النبي صلی  الجمعة قلت نعم قال ال أدري زعم سأله الرابعة أم ال قال

الله علیه وسلم أال أحدثك عن یوم الجمعة ال یتطهر رجل مسلم ثم یمشي إلی المسجد ثم ینصت حتی یقضي 

 »اإلمام صالته إال کان کفارة لما بینها وبین الجمعة التي بعدها ما اجتنبت المقتلة.

) / ۱۰۲۸مستدرک (شحاکم، ال) / ۱۷۳۲) / ابن خزیمه (ش۲۵۲۶ه وبزار (شومغیرة بن مقسم هم متابعه شد 

) ۳۱۲ص۱۲) / ابن ابي حاتم، التفسیر (ج۲۳۷ص۶المعجم الکبیر (جو) ۲۵۰ص۱المعجم االوسط (جطبرانی، 

از طریق (عمرو بن أبي قیس وجریر بن عبد الحمید ) ۱۳۷) / طبری، التاریخ (ش۹۴۴/ واحدی، التفسیر (ش

عن منصور (بن المعتمر) عن أبي معشر عن «) روایت کرده اند: ومحمد بن میمون ابوحمزة یدوعبیدة بن حم

 .»إبراهیم ... 

 «امام عجلي گفته است: باشد به جز قرثع الضبی الکوفی: مي» رجال صحیح«ورجال احمد  
ٌ
امام » کوفٌی ثقة

 أدرك الجاهلیة «گفته است: وامام خطیب بغدادي » من زّهاد التابعین«ابوعلي الحافظ گفته است: 
ً
کان مخضرما

 
ً
 «وامام ابن حجر گفته است: » واإلسالم قتل في خالفة عثمان شهیدا

ٌ
وامامان بخاري وابوحاتم رازي هم » صدوق

روی أحادیث یسیرة خالف فیها األثبات لم تظهر «وامام ابن حبان گفته است: » کان من القراء االّولین«گفته است: 

) وتقریب ۳۶۷ص۸[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» مسلك العدول حتی یحتج بما انفردعدالته فیسلك به 

) / ۱۹۹ص۷) / بخاري، التاریخ الکبیر (ج۱۴۷ص۷) / ابن ابي حاتم، الجرح والتعدیل (ج۵۵۳۳التهذیب (ش

 است.» صحیح«] لذا این اسناد )۲۱۶ص۲/ عجلی، معرفة الثقات (ج )۱۴۲ص۲ابن حبان، المجروحین (ج

 «حاکم نیشابوری هم گفته است: وامام  
ٌ

 »صحیح اإلسناد هذا حدیث

 » صحیٌح «وامام ذهبی هم گفته است:  

 «وامام هیثمی هم گفته است:  
ٌ

) ۱۰۲۸[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» اسناده حسٌن؛ رجاله ثقات

 )]۱۷۴ص۲/ هیثمی، مجمع الزوائد (ج
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البته سند این روایت » در آن جمع شده است. ÷است؟ فرمود: چون سرشت پدرت آدم
بعد از رانده شدن  -علیھما السالم–اند: چون آدم و حوا باشد. و برخی گفتهضعیف می

اند: چون و برخی ھم گفته ١ از بھشت در آن روز در مکانی بنام سرندیب بھم رسیدند.
شود. و نیز چون قریش در آن روز در دار ھا جمع بسته میآن روز خیر و نیکی در

اند: کعب بن لؤی بن غالب قومش را در آن روز و برخی گفته ٢کردندالندوه اجتماع می
-میھا  آن کرده و بهرحم می ۀگفته و امر به صلخطبه میھا  آن کرده و برایجمع می

شود واو اّولین از نسل او در این روز مبعوث می ج داده که پیامبرگفته و بشارت می
 ۀوھمچنین گفته شده که وجه تسمی ٣کسی بوده که این روز را جمعه نام نھاده است.

این اقوال  ۀبا ھم ٤جمعه بخاطر این بوده که کمال خالئق در آن روز جمع شده است.
عد بن زراره برای نماز بنا بر روایتی صحیح از ابن سیرین در داستان اجتماع أنصار با س

را روز جمعه نام نھادند و در آن نماز خواندند و  ةَعُروبَ جمعه آمده است: مسلمانان روز 
و  ٥ذکر کردند و چون در آن گرد ھم آمدند و اجتماع کردند آن را جمعه نام نھادند.

گوید: جمعه اسمی اسالمی است که در جاھلیت بدن خاطر ابن حزم با قاطعیت می
این اقوال ابن حجر عسقالنی  ۀبا ھم ٦شده است.نامیده می ةَعُروبَ نبوده و در جاھلیت 

 بن زیاد عن مغیرة عن فضیل بن محّمد نا«روایت کرده است:  )۴۵۸ش( المسند شیبه، ابی باید اشاره کنیم که ابن 

و محّمد بن فضیل، روایت را از (مغیره عن زیاد بن ... .» ج الله رسول قال: قال علقمة عن براهیما عن کلیب

ابوعوانه وضاح بن عبدالله نقل کرده است؛ اما دیدیم که (» مرسل) «ج کلیب عن ابراهیم عن علقمة عن النبی

وعمرو بن أبي قیس وجریر بن عبد الحمید وعبیدة بن حمید ومحمد بن  یوخالد الواسط یدبن عبدالحم یروجر

اند ) آن را از (زیاد بن کلیب عن ابراهیم عن علقمة عن قرثع عن سلمان عن النبی) روایت کردهابوحمزة یمونم

 باشد.ی آنان، چون جمعی از ثقات هستند، مقبول میوزیاده

 .۲/۱۸۰ی، بدائع الصنائع، کاسان -١

 .۲۰۰کاندهلوی، أوجز المسالک إلی موطا مالک، ص  -٢

 .۱۸/۹۷همان و قرطبی، تفسیر القرطبی،  -٣

؛ ابن حجر العسقالنی، ۲۰۰؛ کاندهلوی، أوجز المسالک إلی موطا مالک، ص۱۸/۹۷قرطبی، تفسیر القرطبی،  -٤

 .۳/۳فتح الباری شرح صحیح البخاری، 

 .۳/۳الباری شرح صحیح البخاری،  عسقالنی، فتح -٥

 .۲۰۰همان و کاندهلوی، أوجز المسالک إلی موطا مالک، ص  -٦
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جمعه آفرینش آدم و گردآوری خاک  ۀترین اقوال در وجه تسمیگفته است: صحیح
 ١ باشد.خلقت وی می

 روز جمعه ) تاریخچۀ۱-۲(
باشند. ه و خواھد بود که نقطه عطف تاریخ بشریت میروز جمعه آبستن حوادثی بود

 اند. در ادامه بهنصوص مقّدس صحیحی ھستند که به ما رسیدهھا  آن و راستای فھم
ھای نادرست و گاه خارج از بسیاری از برداشتھا  آن شود که تدّبر درپرداخته میھا  آن

 کند. این موارد عبارتند از:منطق را حذف می

 ÷رینش آدم) آف۱-۲-۱( 
دھد، در این زمینه احادیث صحیح خبر می ÷از خلقت آدم ج پیغمبر خدا

 متعّددی وجود دارد، از جمله:

 َعلَيْهِ  َطلََعْت  يَْومٍ  َخْ�ُ « :فرمودند ج روایت کرده است که پیغمبر خدا سابوھریره 
ْمُس  ُُمَعةِ  يَْومُ  الشَّ

ْ
ْدِخَل  َوِ�يهِ  آَدمُ  ُخِلَق  ِ�يهِ  اجل

ُ
َنَّةَ  أ

ْ
ْخِرجَ  َوِ�يهِ  اجل

ُ
اَعةُ  َ�ُقومُ  َوالَ  ِمنَْها أ   السَّ

َّ
 إِال

ُُمَعةِ  يَْومِ  ىِف 
ْ
باشد که در آن بھترین روزی که خورشید در آن طلوع کرده روز جمعه می« ٢.»اجل

روز آدم آفریده شد و در آن روز وارد بھشت شد و در آن روز از بھشت رانده شد و قیامت جز 
 »گردد.پا نمیدر روز جمعه بر

ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل « روایت کرده است: سیسلمان فارس ُ  َص�َّ  ا�َّ تَْدرِي وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ
َ
 أ

ُُمَعةِ  يَْومُ  َما
ْ
ُت  اجل

ْ
  قَاَل  َ�َعمْ : قُل

َ
ْدرِي ال

َ
ُ  َزَ�مَ  أ

َ
هل

َ
ابَِعةَ  َسأ مْ  الرَّ

َ
  أ

َ
ُت  قَاَل  ال

ْ
َْومُ  ُهوَ  قُل ي ايلْ ِ

َّ
عَ  اذل  مُجِ

بُوهُ  ِ�يهِ 
َ
وْ  أ

َ
بُوُ�مْ  أ

َ
ُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل  أ   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ

َ
ال

َ
ثَُك  أ َحدِّ

ُ
ُُمَعةِ  يَْومِ  َ�نْ  أ

ْ
  اجل

َ
رُ  ال  َ�تََطهَّ

  َ�ْميِش  ُ�مَّ  ُمْسِلمٌ  رَُجٌل 
َ

َمْسِجدِ  إِىل
ْ
َِمامُ  َ�ْقيِضَ  َحىتَّ  ُ�نِْصُت  ُ�مَّ  ال

ْ
  َصَالتَهُ  اإل

َّ
اَرةً  اَكنَ  إِال  لَِما َكفَّ

ُُمَعةِ  َوَ�ْ�َ  بَيْنََها
ْ
َمْقتَلَةُ  اْجتُنِبَْت  َما َ�ْعَدَها الَّيِت  اجل

ْ
-به من گفت: آیا می ج پیامبر خدا« ٣.»ال

 . ۲/۳۵۳عسقالنی، فتح الباری شرح صحیح البخاری،  -١

) از طریق (ابوالزناد و ابن شهاب ۱۳۷۳) / نسایی (ش۴۸۸) / ترمذی (ش۲۰۱۴و۲۰۱۳(صحیح): مسلم (ش -٢

 .»قال: ...  جی الزناد عن األعرج عن أبی هریرة أن النبی عن أب« اند: الزهری) روایت کرده

) / طحاوي، شرح مشکل اآلثار ۲۳۷ص۶المعجم الکبیر (جطبرانی، ) / ۲۳۷۲۹(ش ، المسنداحمد(صحیح):  -٣

) / ابوالحسن خلعي، الفوائد ۲۵۲۵) / بزار (ش۲۹۸۵و۲۹۸۴) / بیهقي، شعب االیمان (ش۱۳۱ص۹(ج

) / ابن ابي خیثمة، التاریخ ۴۹/ مروزی، الجمعه وفضلها (ش) ۳۰۲ص۱ریخ (ج) / فسوي، المعرفة والتا۵۲(ش
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 ج دانم. به تصور سلمان، پیامبردانی روز جمعه چه روزیست؟ گفتم: بله، فرمود: (بگو) نمی

) / رافعی، ۱۳۷) / طبری، التاریخ (ش۱۸۷) / خطیب بغدادی، موضح اوهام الجمع والتفریق (ش۳۹۸۲(ش

وخالد  یدبن عبدالحم یرجرابوعوانه وضاح بن عبدالله واز طریق () ۲۳۱ص۲التدوین فی اخبار قزوین (ج

عن مغیرة (بن مقسم) عن أبي معشر (زیاد بن کلیب) عن إبراهیم عن علقمة عن قرثع «اند: وایت کرده) ریالواسط

أتدري ما یوم الجمعة قلت نعم قال ال  ):صلی الله علیه وسلم(الضبي عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله 

وکم قال النبي صلی الله علیه وسلم أال أدري زعم سأله الرابعة أم ال قال قلت هو الیوم الذي جمع فیه أبوه أو أب

أحدثك عن یوم الجمعة ال یتطهر رجل مسلم ثم یمشي إلی المسجد ثم ینصت حتی یقضي اإلمام صالته إال کان 

 »کفارة لما بینها وبین الجمعة التي بعدها ما اجتنبت المقتلة.

) / ۱۰۲۸مستدرک (شحاکم، ال ) /۱۷۳۲) / ابن خزیمه (ش۲۵۲۶ومغیرة بن مقسم هم متابعه شده وبزار (ش 

) ۳۱۲ص۱۲) / ابن ابي حاتم، التفسیر (ج۲۳۷ص۶المعجم الکبیر (جو) ۲۵۰ص۱المعجم االوسط (جطبرانی، 

از طریق (عمرو بن أبي قیس وجریر بن عبد الحمید ) ۱۳۷) / طبری، التاریخ (ش۹۴۴/ واحدی، التفسیر (ش

عن منصور (بن المعتمر) عن أبي معشر عن «اند:  ) روایت کردهومحمد بن میمون ابوحمزة وعبیدة بن حمید

 .»إبراهیم ... 

 «امام عجلي گفته است: باشد به جز قرثع الضبی الکوفی: مي» رجال صحیح«ورجال احمد  
ٌ
امام » کوفٌی ثقة

 أدرك الجاهلیة «وامام خطیب بغدادي گفته است: » من زّهاد التابعین«ابوعلي الحافظ گفته است: 
ً
کان مخضرما

 واإل
ً
 «وامام ابن حجر گفته است: » سالم قتل في خالفة عثمان شهیدا

ٌ
وامامان بخاري وابوحاتم رازي هم » صدوق

روی أحادیث یسیرة خالف فیها األثبات لم تظهر «وامام ابن حبان گفته است: » کان من القراء االّولین«گفته است: 

) وتقریب ۳۶۷ص۸، تهذیب التهذیب (ج[ابن حجر» عدالته فیسلك به مسلك العدول حتی یحتج بما انفرد

) / ۱۹۹ص۷) / بخاري، التاریخ الکبیر (ج۱۴۷ص۷) / ابن ابي حاتم، الجرح والتعدیل (ج۵۵۳۳التهذیب (ش

 است.» صحیح«] لذا این اسناد )۲۱۶ص۲/ عجلی، معرفة الثقات (ج )۱۴۲ص۲ابن حبان، المجروحین (ج

 «وامام حاکم نیشابوری هم گفته است:  
ٌ

 »یح اإلسنادصح هذا حدیث

 » صحیٌح «وامام ذهبی هم گفته است:  

 «وامام هیثمی هم گفته است:  
ٌ

) ۱۰۲۸[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» اسناده حسٌن؛ رجاله ثقات

 )]۱۷۴ص۲/ هیثمی، مجمع الزوائد (ج

 بن زیاد عن مغیرة نع فضیل بن محّمد نا«روایت کرده است:  )۴۵۸ش( المسند شیبه، ابی باید اشاره کنیم که ابن 

و محّمد بن فضیل، روایت را از (مغیره عن زیاد بن ... .» ج الله رسول قال: قال علقمة عن براهیما عن کلیب

ابوعوانه وضاح بن عبدالله نقل کرده است؛ اما دیدیم که (» مرسل) «ج کلیب عن ابراهیم عن علقمة عن النبی

وعمرو بن أبي قیس وجریر بن عبد الحمید وعبیدة بن حمید ومحمد بن  یوخالد الواسط یدبن عبدالحم یروجر

اند ) آن را از (زیاد بن کلیب عن ابراهیم عن علقمة عن قرثع عن سلمان عن النبی) روایت کردهابوحمزة یمونم

 باشد.ی آنان، چون جمعی از ثقات هستند، مقبول میوزیاده
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فرمود. سلمان گفت: گفتم: روزیست که پدرش یا چھار بار یا کمتر یا بیشتر سؤال را تکرار 

گاه باش! در مورد روز جمعه برایت می ج پدرتان در آن آفریده شده است. پیامبر -فرمود: آ
مسجد شود سپس  ۀگویم. ھیچ مرد مسلمانی نیست که در این روز غسل و وضو بگیرد و روان

شود بین آن جمعه ای میآن کفارهرساند مگر اینکه ساکت باشد تا امام نمازش را به اتمام می
دیگری که خواھد آمد البته به شرط آنکه از مھلکات (یعنی؛ گناھان کبیره) پرھیز  جمعۀو 

 ١ »نماید.

 به بھشت ÷) داخل شدن آدم۱-۲-۲(
 ج ، وی در روز جمعه وارد بھشت شد، پیامبر اکرم÷بعد از آفریده شدن آدم

ْمُس  َعلَيْهِ  َطلََعْت  يَْومٍ  َخْ�ُ «اند: فرموده ُُمَعةِ  يَْومُ  الشَّ
ْ
ْدِخَل  َوِ�يهِ  آَدمُ  ُخِلَق  ِ�يهِ  اجل

ُ
َنَّةَ  أ

ْ
 اجل

ْخِرجَ  َوِ�يهِ 
ُ
اَعةُ  َ�ُقومُ  َوالَ  ِمنَْها أ   السَّ

َّ
ُُمَعِة. يَْومِ  ىِف  إِال

ْ
بھترین روزی که خورشید در آن « ٢»اجل

آن روز وارد بھشت شد و در باشد که در آن روز آدم آفریده شد و در طلوع کرده روز جمعه می
 »گردد.آن روز از بھشت رانده شد و قیامت جز در روز جمعه برپا نمی

 به زمین ÷) ھبوط آدم۱-۲-۳(
 فرمود: -علیھما السالم –به آدم و ھمسرش  ألخداوند

ـَٔاَدُم ﴿ نَت َوَزوُۡجَك  ٱۡسُ�نۡ َوقُۡلَنا َ�ٰٓ
َ
َوُ�َ ِمۡنَها رََغًدا َحۡيُث ِشۡئُتَما َوَ� َ�ۡقَرَ�ا  ٱۡ�َنَّةَ أ

َجَرةَ َ�ِٰذهِ  ٰلِِم�َ َ�َتُكونَا ِمَن  ٱلشَّ  ]۳۵[البقرة:  ﴾٣٥ٱل�َّ

الصالة الخمس، «اند: است که فرموده ج کبیره است؛ بنابر فرموده پیامبرترجمه "المقتلة" به مهلکات و گناهان  -١

نمازهای پنجگانه و نماز جمعه تا نماز جمعه دیگر .» «والجمعة إلی الجمعة، کفارة لما بینهن، ما لم تغش الکبائر

 » باشند به شرطی که گناهان کبیره (شخص را) آلوده نکرده باشد.کفاره بین آنها می

 وعلی سعید بن وقتیبة أیوب بن یحیی حدثنا: «اند کرده روایت) ۲۱۴ش( ترمذي و) ۵۷۲ش( مسلم (صحیح): 

 بن الرحمن عبد بن العالء أخبرنی - جعفر بن إسماعیل حدثنا أیوب ابن قال - إسماعیل عن کلهم حجر بن

 لما کفارة الجمعة إلی والجمعة الخمس الصالة: قال ج الله رسول أن هریرة أبی عن أبیه عن الحرقة مولی یعقوب

 .»الکبائر تغش لم ما بینهن

) از طریق (ابوالزناد و ابن شهاب ۱۳۷۳) / نسایی (ش۴۸۸) / ترمذی (ش۲۰۱۴و۲۰۱۳(صحیح): مسلم (ش -٢

 .»قال: ...  جعن أبی الزناد عن األعرج عن أبی هریرة أن النبی « اند: الزهری) روایت کرده
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و گفتیم: ای آدم! تو با ھمسرت در بھشت سکونت کن و از آن، ھر چه و ھر کجا که «
و از آن نخورید، چه از خواھید، خوش و آسوده بخورید و لیکن نزدیک این درخت نشوید  می

 ».ستمگران خواھید شد
 فرماید:آنان بود، خداوند می ۀاین امتحان برای این زوج، محکی برای اراد

َُّهَما ﴿ َزل
َ
ۡيَ�ٰنُ فَأ ا َ�نَا �ِيهِ�  ٱلشَّ ۡخرََجُهَما ِممَّ

َ
 ]۳۶[البقرة:  ﴾َ�ۡنَها فَأ

 ١»دند بیرون راند.اّما شیطان، موجب لغزش آنان شد. ایشان را از آنچه در آن بو«

در روز  ج پیغمبر خدا ۀخاکی زمین، طبق فرمود ۀو این رانده شدن و ھبوط به کر

ْمُس  َعلَيْهِ  َطلََعْت  يَْومٍ  َخْ�ُ « اند:جمعه اتفاق افتاد، ایشان در این زمینه فرموده  يَْومُ  الشَّ
ُُمَعةِ 

ْ
ْدِخَل  َوِ�يهِ  آَدمُ  ُخِلَق  ِ�يهِ  اجل

ُ
َنَّةَ  أ

ْ
ْخِرجَ  َوِ�يهِ  اجل

ُ
اَعةُ  َ�ُقومُ  َوالَ  ِمنَْها أ   السَّ

َّ
 يَْومِ  ىِف  إِال

ُُمَعِة.
ْ
باشد که در آن روز بھترین روزی که خورشید در آن طلوع کرده روز جمعه می« ٢»اجل

آدم آفریده شد و در آن روز وارد بھشت شد و در آن روز از بھشت رانده شد و قیامت جز در 
 »گردد.روز جمعه برپا نمی

  ÷آدم ۀ) قبول توب۱-۲-۴(
نماید، توبه می ÷، آدمأبا آموزش و لطف خداوند ÷بعد از ھبوط آدم

 فرمایند: این واقعه را چنین بیان می أخداوند

ّ�ِهِ ﴿ ٰٓ َءاَدُم ِمن رَّ اُب ُهَو  ۥَ�َِ�ٰٖت َ�َتاَب َعلَۡيهِ� إِنَّهُ  ۦَ�َتلَ�َّ  ]۳۷[البقرة:  ﴾٣٧ٱلرَِّحيمُ  ٱ�َّوَّ
توبه کرد) و خداوند ھا  آن از پروردگار خود کلماتی دریافت داشت (و با گفتنسپس آدم «

 ».پذیر و مھربان است توبه او را پذیرفت. خداوند بسیار توبه

شیطان و اصرار وی بر راستگو بودنش و واقعّیت نداشتن وعده جاودان ماندن آنان باید توجه داشت که بعد از قسم  -١

 ألرا فراموش کردند و بدون قصد و عمد از درخت خوردند، خداوند أدر بهشت، آدم و حوا عهد خداوند
 فرمایند: می

 ]۱۱۵[طه:  ﴾١١٥اَعۡزمٗ  ۥَولََقۡد َعِهۡدنَآ إَِ�ٰٓ َءاَدَم ِمن َ�ۡبُل فَنَِ�َ َولَۡم َ�ِۡد َ�ُ ﴿ 

در آغاز کار ما به آدم زمان دادیم (که از درخت ممنوع نخورد) اّما او فراموش کرد و از او تصمیم استواری مشاهده « 

 »نکردیم.

) از طریق (ابوالزناد و ابن شهاب ۱۳۷۳) / نسایی (ش۴۸۸) / ترمذی (ش۲۰۱۴و۲۰۱۳(صحیح): مسلم (ش -٢

 .»قال: ...  جالزناد عن األعرج عن أبی هریرة أن النبی  عن أبی« اند: الزهری) روایت کرده

                                                            



 ۱۵  جمعه روز فضائل و احکام: اّول فصل

در روز جمعه اتفاق افتاده است.  ج محّمد مصطفی ۀاین واقعه نیز طبق فرمود

ْمُس  َعلَيْهِ  َطلََعْت  يَْومٍ  َخْ�ُ «روایت کرده است:  ج از پیامبر سابوھریره ُُمَعةِ  يَْومُ  الشَّ
ْ
 اجل

ْهِبَط  َوِ�يهِ  آَدمُ  ُخِلَق  ِ�يهِ 
ُ
َنَّةِ  ِمنْ  أ

ْ
اَعةُ  َ�ُقومُ  َوِ�يهِ  َماَت  َوِ�يهِ  َعلَيْهِ  ِ�يَب  َوِ�يهِ  اجل  ِمنْ  َوَما السَّ

  َدابَّةٍ 
َّ

ُُمَعةِ  يَْومَ  ُمِصيَخةٌ  َوِ�َ  إِال
ْ
ْمُس  لُعَ َ�طْ  َحىتَّ  تُْصِبحُ  ِح�ِ  ِمنْ  اجل اَعةِ  ِمنْ  َشَفًقا الشَّ   السَّ

َّ
 إِال

نَّ  ِ
ْ
�َْس  اجل ِ

ْ
  َساَعةٌ  َوِ�يهِ  َواإل

َ
ُل  يَُص�ِّ  وَُهوَ  ُمْسِلمٌ  َ�بْدٌ  يَُصاِدُ�َها ال

َ
َ  �َْسأ   َشيْئًا ا�َّ

َّ
ْ�َطاهُ  إِال

َ
 أ

آدم  باشد که در این روزبھترین روزی که خورشید در آن طلوع کرده روز جمعه می« ١»إِيَّاُه.
اش قبول واقع شد و فوت کرد و در این آفریده شد و در این روز (از زمین) ھبوط کرد و توبه

ای جز انسان و جن نیست که در روز جمعه از ترس (بر شود و ھیچ جنبدهمیروز قیامت برپا 

) / نسایی ۴۹۱) / ترمذی (ش۱۰۴۸) / ابوداود (ش۳۱۲) / شافعی (ش۳۶۴(صحیح): مالک، الموطأ (ش -١

) / ۱۰۳۰) / حاکم، المستدرک (ش۲۵۱) وفضائل االوقات (ش۶۲۱۴) / بیهقی، السنن الکبری (ش۱۴۳۰(ش

) / نسایی ۸۴ص۲وج۱۰۲ص۱) / ابن بشران، االمالی (ج۱۰۳۰۳سند (ش) / احمد، الم۲۷۷۲ابن حبان (ش

) / ابوالشیخ، العظمة ۲۰۵۲) / ابوعوانه، المستخرج علی مسلم (ش۵۶) / ابن منده، التوحید (ش۱۴۳۰(ش

) / الدقاق، ۳۹۶و۳۹۵) / ضیاء المقدسی، االحادیث المختاره (ش۲۰۷ص۴) / بغوی، شرح السنة (ج۷۸۱(ش

) / ۶۶ص۲(ج معجم الشیوخ الکبیر للذهبي) / ذهبی، ۹۵(ش الله تبارك وتعالیمجلس إمالء في رؤیة 

االنصاری)  عمارة بن غزیةویزید بن عبد الله بن الهاد ) از طریق (۴۳۳(ش السنن الواردة في الفتنابوعمروالدانی، 

: خیر جعن محّمد بن إبراهیم عن أبی سلمة بن عبد الرحمن عن أبی هریرة قال قال رسول الله «اند: روایت کرده

یوم طلعت فیه الشمس یوم الجمعة فیه خلق آدم وفیه أهبط وفیه تیب علیه وفیه مات وفیه تقوم الساعة وما من دابة 

ساعة إال الجن واإلنس وفیه ساعة ال إال وهی مسیخة یوم الجمعة من حین تصبح حتی تطلع الشمس شفقا من ال

-می» رجال صحیحین«و رجال مالک بن انس » یصادفها عبد مسلم وهو یصلی یسأل الله حاجة إال أعطاه إیاها.
 است.» صحیح«باشد واسنادش هم 

 صحیٌح علی شرط الشیخین«وامام حاکم نیشابوری هم گفته است:  
ٌ

 »حدیث

 » لبخاری ومسلمعلی شرط ا«وامام ذهبی هم گفته است:  

 «وامام ترمذی هم گفته است:  
ٌ

 » صحیٌح  هذا حدیث

) / ۱۰۳۰[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» علی شرط البخاري ومسلم«وامام نووی هم گفته است:  

 )]۴۸۲ص۴) / نووی، المجموع (ج۴۹۱ترمذی (ش

) / ۴۸۸) / ترمذي (ش۲۰۱۴و۲۰۱۳مسلم (شهایی از آن در صحیح مسلم هم آمده است:  همچنین قسمت 

عن أبی الزناد عن األعرج عن أبی «اند: ) از طریق (ابوالزناد و ابن شهاب الزهري) روایت کرده۱۳۷۳نسایي (ش

هریرة قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعة فیه خلق آدم وفیه أدخل 

 »الجنة وفیه أخرج منها.
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مسلمانی با  ۀباشد، و در روز جمعه زمانی وجود داد که بندپایی) قیامت مضطرب و نگران می
خواھد مگر اینکه به گذارد و از خداوند حاجتی را میشود در حالیکه نماز مین مواجه نمیآ

 »وی خواھد داد.

 ÷) وفات آدم۱-۲-۵(
از  سبوھریرهابه بھشت وی در روز جمعه وفات یافت.  ÷بعد از بازگشت آدم

ْمُس  َعلَيْهِ  َطلََعْت  يَْومٍ  َخْ�ُ «روایت کرده است:  ج پیامبر ُُمَعةِ  يَْومُ  الشَّ
ْ
 آَدمُ  ُخِلَق  ِ�يهِ  اجل

ْهِبَط  َوِ�يهِ 
ُ
َنَّةِ  ِمنْ  أ

ْ
اَعةُ  َ�ُقومُ  َوِ�يهِ  َماَت  َوِ�يهِ  َعلَيْهِ  ِ�يَب  َوِ�يهِ  اجل   َدابَّةٍ  ِمنْ  َوَما السَّ

َّ
 َوِ�َ  إِال

ُُمَعةِ  يَْومَ  ُمِصيَخةٌ 
ْ
ْمُس  َ�ْطلُعَ  َحىتَّ  تُْصِبحُ  ِح�ِ  ِمنْ  اجل اَعةِ  ِمنْ  َشَفًقا الشَّ   السَّ

َّ
نَّ  إِال ِ

ْ
 اجل

�َْس  ِ
ْ

  َساَعةٌ  َوِ�يهِ  َواإل
َ

ُل  يَُص�ِّ  وَُهوَ  ُمْسِلمٌ  َ�بْدٌ  يَُصاِدُ�َها ال
َ
َ  �َْسأ   َشيْئًا ا�َّ

َّ
ْ�َطاهُ  إِال

َ
 ١»إِيَّاُه. أ

باشد که در این روز آدم آفریده بھترین روزی که خورشید در آن طلوع کرده روز جمعه می«
-میشد و در این روز (از زمین) ھبوط کرد و توبه نمود و فوت کرد و در این روز قیامت برپا 

ای نیست مگر اینکه در روز جمعه از صبح تا طلوع خورشید از ترس شود و ھیچ جنبنده
 ۀد که بندو در روز جمعه زمانی وجود دا بجز انسان و جن، ھراسد(وقوع) قیامت می

 خواھدگذارد و از خداوند حاجتی را میشود در حالیکه نماز میمسلمانی با آن مواجه نمی
 »مگر اینکه به وی خواھد داد.

 ) برپاشدن روز قیامت۱-۲-6(
 اند:فرموده ج روز رستاخیز و قیامت در روز جمعه اتفاق خواھد افتاد. پیامبر اکرم

ْمُس  َعلَيْهِ  َطلََعْت  يَْومٍ  َخْ�ُ « ُُمَعةِ  يَْومُ  الشَّ
ْ
ْدِخَل  َوِ�يهِ  آَدمُ  ُخِلَق  ِ�يهِ  اجل

ُ
َنَّةَ  أ

ْ
ْخِرجَ  َوِ�يهِ  اجل

ُ
 أ

اَعةُ  َ�ُقومُ  َوالَ  ِمنَْها   السَّ
َّ
ُُمَعِة. يَْومِ  ىِف  إِال

ْ
بھترین روزی که خورشید در آن طلوع کرده « ٢»اجل

رد بھشت شد و در آن روز از باشد که در آن روز آدم آفریده شد و در آن روز واروز جمعه می
 »گردد.بھشت رانده شد و قیامت جز در روز جمعه برپا نمی

 حقیق قبلي رجوع گردد.(صحیح): به ت -١

) از طریق (ابوالزناد و ابن شهاب ۱۳۷۳) / نسایی (ش۴۸۸) / ترمذی (ش۲۰۱۴و۲۰۱۳(صحیح): مسلم (ش -٢

 .»قال: ...  جعن أبی الزناد عن األعرج عن أبی هریرة أن النبی « اند: الزهری) روایت کرده

                                                            



 ۱۷  جمعه روز فضائل و احکام: اّول فصل

 ) فضائل روز جمعه۱-۳(
حکمت خداوند بر این قرار گرفته که برخی از بندگان ھمچون پیامبران را بر برخی 

ھای دیگر و منّوره را بر مکان ۀمکّرمه و مدین ۀھا را ھمچون مکدیگر و برخی مکان
ھای دیگر بخاطر وجود شب قدر که از ھزار ماه ھا را ھمچون رمضان بر ماهاز ماهبرخی 

ھا را ھمچون عید قربان و روز عرفه و روز جمعه را فضیلت برتر است و برخی روز
باشد و این فضیلت لطف و بخشیده است و روز جمعه بھترین روز و سرور روزھا می

تا به عبادت خدای خود بیشتر مشغول شوند رحمت الھی بر بندگان است تا در این راس
-مند گردند. در ادامه به بیان این فضائل وصفو از ثواب و پاداش بیشتر و ویژه بھره

 ناپذیر و پر برکت اشاره خواھد شد. این فضائل عبارتند از:

 ) جمعه روز خاص مسلمانان۱-۳-۱(
به عبادت و نماز و روز جمعه را به یھود و نصاری عرضه داشت تا در آن  ألخداوند

قدر این موھبت را ندانستند و به روزھای ھا  آن تکریم حق تعالی مشغول شوند ولی
ارائه نمود  ج محّمد مصطفی شنبه و یکشنبه متمایل شدند و خداوند این روز را به أّمت

نیز با نھایت خشوع و تکریم سر به آستان قدس الھی نھادند و این روز بنام ھا  آن و
و ویژه با فضائل استثنائی و ناب برای این أّمت بزرگوار ثبت گردید و  روزی خاص

ھا  آن باشد به ھمین صورت نیز این أّمتبرھمانگونه که جمعه قبل از شنبه و یکشنبه می
فرمودند:  ج روایت کرده که رسول الله سبرتر گشته و پیشی جسته است. أبوھریره

ْنُ «
َ

ِخُرونَ  �
ْ

ابُِقونَ  اآل ِقيَاَمةِ  يَْومَ  السَّ
ْ
�َُّهمْ  َ�يْدَ  ال

َ
وتُوا �

ُ
ِكتَاَب  أ

ْ
 يَْوُمُهمْ  َهَذا ُ�مَّ  َ�بِْلنَا ِمنْ  ال

ي ِ
َّ

ُ  َ�َهَدانَا ِ�يهِ  فَاْختَلَُفوا َعلَيِْهمْ  فُرَِض  اذل َا فَانلَّاُس  ا�َّ
َ

َُهودُ  َ�بَعٌ  ِ�يهِ  نل
ْ

 َوانلََّصارَى َغًدا ايل
زمانی) آخر و (و از لحاظ مقام و منزلت در نزد خداوند) ما (امتی از لحاظ « ١»َغٍد. َ�ْعدَ 

ھا  آن گیر ھستیم، غیر این است که آنان (یعنی؛ یھود و نصاری) قبل از ما بهپیشگام و سبقت
ھا  آن کتاب را دریافت کردیم، و در این روز (جمعه) خداوند برھا  آن کتاب داده شد و ما بعد از

در آن به اختالف پرداختند ولی خداوند ما را به روز جمعه ( نماز و عبادت را) فرض نمود و 

) از طریق ۱۳۶۷ی (ش) / نسای۲۰۱۸-۲۰۱۵) / مسلم (ش۳۴۸۶و۸۹۶و۸۷۶(صحیح): بخاري (ش -١

 سمع أنه عنه الله رضي هریرة عن أبا«اند: (عبدالرحمن بن هرمز وطاوس یمانی وابوصالح السمان) روایت کرده

 هذا ثم قبلنا من الکتاب أوتوا أنهم بید القیامة یوم السابقون اآلخرون نحن یقول وسلم علیه الله صلی الله رسول

 »غد. بعد والنصاری غدا الیهود تبع فیه لنا فالناس الله فهدانا فیه فاختلفوا علیهم فرض الذي یومهم

                                                            



 نماز جمعه در فقه اسالمی    ۱۸

گیرند) و ھدایت کرد؛ پس مردمان (ادیان دیگر) تابع ما ھستند (چون بعد از جمعه عید می
 » برای یھود فردا و برای نصاری پس فردای آن است.

ِ  رَُسوُل  قَاَل «روایت کرده که:  سو نیز حذیفه َضلَّ  ج ا�َّ
َ
ُ  أ ُُمَعةِ  َعِن  ا�َّ

ْ
 اَكنَ  َمنْ  اجل

َيُهودِ  فاََكنَ  َ�بْلَنَا
ْ
بِْت  يَْومُ  لِل َحدِ  يَْومُ  لِلنََّصارَى َوَ�نَ  السَّ

َ
ُ  فََجاءَ  األ ُ  َ�َهَدانَا بِنَا ا�َّ  يِلَْومِ  ا�َّ

ُُمَعةِ 
ْ
ُُمَعةَ  فََجَعَل  اجل

ْ
بَْت  اجل َحدَ  َوالسَّ

َ
َا َ�بَعٌ  ُهمْ  َوَ�َذلَِك  َواأل

َ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  نل

ْ
ْنُ  ال

َ
 ِمنْ  اآلِخُرونَ  �

ْهِل 
َ
ْ�يَا أ ِقيَاَمةِ  يَْومَ  َواالّولونَ  ادلُّ

ْ
َمْقىِضُّ  ال

ْ
ََالئِِق. َ�بَْل  لَُهمْ  ال

ْ
فرمودند:  ج پیامبر خدا« ١»اخل

ھای قبل از ما (به سبب سرکشی و عصیان) محروم کرد و روز خداوند روز جمعه را از امت
را برای ما قرار داد و ما را به نبه را به نصاری داد. پس خداوند آنشنبه را به یھود و روز یکش

سوی روز جمعه ھدایت فرمود، پس (ترتیبش را) جمعه، شنبه و یکشنبه قرار داد و به ھمین 
در روز قیامت بعد از ما ھستند. ما در اھل دنیا آخرین (أّمت) ھستیم و در ھا  آن صورت نیز

-گیرانی ھستیم که قبل از (دیگر) آفریدگان حسابرسی میروز قیامت از سابقین و پیشی
 » شوند.

شود که خداوند با اختصاص روز جمعه و از این نصوص صحیح و صریح دریافت می
و أّمتش ارزانی داشته  ج ناپذیری را بر پیغمبرشگرامی داشتن آن چه تکریم وصف

 است.
ید و انتخاب آن جمعه ابن بطال گفته: بر یھود و نصاری روزی از جمعه فرض گرد

در ھا  آن به خودشان واگذار شد تا شریعت و قوانین دینشان را در آن اقامه کنند ولی
 ٢اینکه کدامین روز باشد اختالف کردند و ھدایت نیافتند تا روز جمعه را انتخاب کنند.

امام نووی نیز در این زمینه چنین گفته است: امکان دارد که صراحتًا به انتخاب روز 
اختالف کرده که آیا تعیین جمعه الزم است یا حق تبدیل ھا  آن جمعه امر شده باشند و

 ٣آن به روز دیگر را دارند پس اجتھاد کردند و خطا کردند.
 
 

) از طریق (سعد بن طارق ۱۰۸۳) / ابن ماجه (ش۱۳۶۸) / نسایي (ش۲۰۲۰و۲۰۱۹(صحیح): مسلم (ش -١

  : ... .»ج الله رسول قال قال: حذیفة عن حراش بن ربعی عن«اند: وابومالک االشجعی) روایت کرده

  .۲/۳۵۵الباری، ابن حجر، فتح  -٢

  همان. -٣

                                                            



 ۱۹  جمعه روز فضائل و احکام: اّول فصل

 ) جمعه بھترین روز و سّید األیام۱-۳-۲(
از  ساین روز را بھترین روز و سرور روزھا نام نھاده است. ابوھریره ج پیامبر خدا

ْمُس  َعلَيْهِ  َطلََعْت  يَْومٍ  َخْ�ُ « روایت کرده است که ایشان فرمودند: ج پیامبر  يَْومُ  الشَّ
ُُمَعة

ْ
 .»باشد... بھترین روزی که خورشید در آن طلوع کرده، روز جمعه می« ١»... .اجل

نَّ « روایت کرده است: سابولبابه
َ
ِ  رَُسوَل  أ يَّامِ  َسيِّدُ  قَاَل  ج ا�َّ

َ ْ
ُُمَعةِ  يَْومُ  األ

ْ
ْ�َظُمَها اجل

َ
 َوأ

ْ�َظمُ  ِعنَْدهُ 
َ
ِ  ِعنْدَ  َوأ ِفْطرِ  يَْومِ  ِمنْ  أل ا�َّ

ْ
ْضىَح  َوَ�ْومِ  ال

َ ْ
ُ  َخلََق  ِخَاللٍ  مَخُْس  َوِ�يهِ  األ  ِ�يهِ  ا�َّ

ْهبََط 
َ
ُ  آَدَم َوأ   آَدمَ  ِ�يهِ  ا�َّ

َ
رِْض  إِىل

َ ْ
ُ  تََو�َّ  َوِ�يهِ  األ   َساَعةٌ  َوِ�يهِ  آَدمَ  ا�َّ

َ
ُل �َسْ  ال

َ
َعبْدُ  أ

ْ
 َشيْئًا ِ�يَها ال

 
َّ

ُ  آتَاهُ  إِال   َ�بَارَكَ  ا�َّ
َ

  لَمْ  َما إِيَّاهُ  َوَ�َعاىل
ْ

ل
َ
اَعةُ  َ�ُقومُ  َوِ�يهِ  َحَراًما �َْسأ   ُمَقرٍَّب  َملٍَك  ِمنْ  َما السَّ

َ
 َوال

) / نسایی ۴۹۱) / ترمذی (ش۱۰۴۸) / ابوداود (ش۳۱۲) / شافعی (ش۳۶۴(صحیح): مالک، الموطأ (ش -١

) / ۱۰۳۰) / حاکم، المستدرک (ش۲۵۱) وفضائل االوقات (ش۶۲۱۴) / بیهقی، السنن الکبری (ش۱۴۳۰(ش

) / نسایی ۸۴ص۲وج۱۰۲ص۱مالی (ج) / ابن بشران، اال۱۰۳۰۳) / احمد، المسند (ش۲۷۷۲ابن حبان (ش

) / ابوالشیخ، العظمة ۲۰۵۲) / ابوعوانه، المستخرج علی مسلم (ش۵۶) / ابن منده، التوحید (ش۱۴۳۰(ش

) / الدقاق، ۳۹۶و۳۹۵) / ضیاء المقدسی، االحادیث المختاره (ش۲۰۷ص۴) / بغوی، شرح السنة (ج۷۸۱(ش

) / ۶۶ص۲(ج معجم الشیوخ الکبیر للذهبيبی، ) / ذه۹۵(ش مجلس إمالء في رؤیة الله تبارك وتعالی

االنصاری)  عمارة بن غزیةویزید بن عبد الله بن الهاد ) از طریق (۴۳۳(ش السنن الواردة في الفتنابوعمروالدانی، 

: خیر جعن محّمد بن إبراهیم عن أبی سلمة بن عبد الرحمن عن أبی هریرة قال قال رسول الله «اند: روایت کرده

یه الشمس یوم الجمعة فیه خلق آدم وفیه أهبط وفیه تیب علیه وفیه مات وفیه تقوم الساعة وما من دابة یوم طلعت ف

إال وهی مسیخة یوم الجمعة من حین تصبح حتی تطلع الشمس شفقا من الساعة إال الجن واإلنس وفیه ساعة ال 

-می» رجال صحیحین«مالک بن انس و رجال » یصادفها عبد مسلم وهو یصلی یسأل الله حاجة إال أعطاه إیاها.
 است.» صحیح«باشد واسنادش هم 

 صحیٌح علی شرط الشیخین«وامام حاکم نیشابوری هم گفته است:  
ٌ

 »حدیث

 » علی شرط البخاری ومسلم«وامام ذهبی هم گفته است:  

 «وامام ترمذی هم گفته است:  
ٌ

 » صحیٌح  هذا حدیث

) / ۱۰۳۰[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» البخاري ومسلمعلی شرط «وامام نووی هم گفته است:  

 )]۴۸۲ص۴) / نووی، المجموع (ج۴۹۱ترمذی (ش

) / ۴۸۸) / ترمذي (ش۲۰۱۴و۲۰۱۳مسلم (شهایی از آن در صحیح مسلم هم آمده است:  همچنین قسمت 

بی الزناد عن األعرج عن أبی عن أ«اند: ) از طریق (ابوالزناد و ابن شهاب الزهري) روایت کرده۱۳۷۳نسایي (ش

هریرة قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعة فیه خلق آدم وفیه أدخل 

 »الجنة وفیه أخرج منها.
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  َسَماءٍ 
َ

رٍْض  َوال
َ
  أ

َ
  ِر�َاٍح  َوال

َ
  ِجبَالٍ  َوال

َ
  حَبْرٍ  َوال

َّ
ُُمَعِة. يَْومِ  ِمنْ  �ُْشِفْقنَ  ُهنَّ  إِال

ْ
پیامبر « ١»اجل

در نزد خداوند است و در ھا  آن باشد و بزرگترینفرمودند: سرور روزھا روز جمعه می جخدا

) / ابن ماجه ۵۸ص۲) والمصنف (ج۳۱۳ص۲) / ابن ابی شیبه، المسند (ج۱۵۵۴۸(حسن): احمد، المسند (ش -١

) / ابونعیم، حلیة ۳۳ص۵) / طبرانی، المعجم الکبیر (ج۳۰ص۱الطبقات الکبری (ج ) / ابن سعد،۱۰۸۴(ش

) وفضائل االوقات ۲۹۷۳) / بیهقی، شعب االیمان (ش۲۷۲۲) ومعرفة الصحابه (ش۳۶۶ص۱االولیاء (ج

) / بزار ۱۳۲) / طبری، التاریخ (ش۱۱۸۲) / ابوالشیخ، العظمة (ش۳۶۷ص۲) / ابن بشران، االمالی (ج۲۵۰(ش

عمروالعقدی  بن الملك ) از طریق (عبد۶۱۵) / هیثمی، کشف االستار عن زوائد مسند البزار (ش۳۷۳۸(ش

 زهیر حدثنا«اند: النهدي البصری) روایت کرده حذیفة أبو مسعود بن بکیر الکوفی وموسی أبي بن ویحیی البصری

: قال المنذر عبد بن لبابة أبي عن األنصاري یزید بن الرحمن عبد عن عقیل بن محّمد بن الله عبد عن محّمد بن

 فیه. الفطر ویوم األضحی یوم من الله عند وهوأعظم الله عند وأعظمها األیام سید الجمعة یوم إن :ج النبي قال

 العبد فیها الله یسأل ال ساعة وفیه آدم الله توفی وفیه األرض إلی آدم فیه الله وأهبط آدم فیه الله خلق خالل خمس

 وال جبال وال ریاح وال أرض وال سماء وال مقرب ملك من ما الساعة تقوم وفیه حراما یسأل لم ما أعطاه إال شیئا

 »یوم الجمعة. من یشفقن وهن إال بحر

) از ۱۶۵۷) / ابونعیم، معرفة الصحابه (ش۳۳ص۵و زهیر بن محّمد بن متابعه شده وطبرانی، المعجم الکبیر (ج 

 محّمد بن الله عبد عن ثابت بن عمرو ثنا«اند: وبکر بن بکار) روایت کردهالمغیرة  بن محّمد بن الله طریق (عبد

 ... .» عقیل بن

 اما رجال امام احمد بن حنبل اینگونه است که: 

 باشد.می» رجال صحیحین«عمرو العقدی:  بن الملك عبد عامر أبو 

 از دیگران وروایت »ضعیف« وي از شامیان بوده فقط روایت »صحیحین رجال«العنبری:  التمیمی محّمد بن زهیر 

وراوی او در )] ۲۰۴۹ش( التهذیب تقریب و) ۳۴۸ص۳ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[ باشد مي »صحیح« وي

 است. »مقبول« اسنادش این لذا این حدیث غیرشامی بوده

واحمد  بخاري امامان چنانکه باشد؛می »حسن« ما نزد واحادیثش بوده فیه مختلٌف  عقیل: بن محّمد بن عبدالله 

 مقارب و مقبول را هم احادیثش عبدالبر وابن وعجلي وذهبي وحاکم وترمذي وحمیدي راهویه وابن بن حنبل

-کرده وآنان جز از ثقات روایت نمی روایت وي از هم مهدي بن عبدالرحمن و القطان یحیي وامامان انددانسته
 : «گویدمي تقریب در حجر ابن امام لذا اندکرده

ٌ
 هم ذهبي وامام »بأخرة تغیر یقال و لین حدیثه في صدوق

 حجر، ابن. [رسدنمي واحتجاج صّحت درجه به احادیثش: گویدومي دانسته »حسن« يدرجه در را احادیثش

 ذهبي،/  )۱۴ص۱ولسان المیزان (ج )۳۵۹۲ش( التهذیب تقریب حجر، ابن) / ۱۳ص۶ج( التهذیب تهذیب

 الثقات معرفة عجلي،) / ۲۰۵ص۶ج( النبالء اعالم سیر ذهبي،) / ۳۳۳۷ش( الضعفاء في المغني

 .)]۵۷ص۲ج(

 است.» رجال صحیح«األنصاري:  یزید بن الرحمن عبد 
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باشد: خداوند از عید فطر و عید قربان بزرگتر است. و آن بستر پنج رخداد می ألنزد خداوند
راند، در این روز آورد و در آن آدم را میدر آن آدم را آفرید و آدم را در این روز به زمین پایین 

را خواھد مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی آنشود. بنده در این روز چیزی نمیقیامت برپا می
به وی عطا خواھد کرد به شرط آنکه حرامی را درخواست نکرده باشد. و در این روز، قیامت 

ب، آسمان، زمین،  ۀبرپا خواھد شد و ھیچ مالئک ھا و دریایی نیست مگر اینکه از باد، کوهمقرَّ
 »ھراسند.روز جمعه (از ترس برپایی قیامت) می

دھد که خروج آدم از بھشت و گوید: ظاھر قضیه نشان میقاضی عیاض می
ھبوطش به زمین و برپایی قیامت فضیلت جمعه نباشد؛ زیرا این موارد فضیلت 

اند. ولی ه در این روز اتفاق افتادهشوند بلکه بیان امور بزرگی ھستند کمحسوب نمی
خارج  این موارد فضیلت ھستند. ۀابن عربی در این زمینه چنین باور دارد که: ھم

اش شد و از این ذرّیه و نسِل بزرگ شدن آدم از بھشت سببی برای پیدایش ذرّیه
که رسوالن، پیامبران، صالحین و أولیاء بوجود آمدند و خداوند وی را از خود نراند بل

ھای بزرگی بود و سپس آدم به سوی خدا مھم و پیدایش حادثه ۀبخاطر پیدایش خواست
برگشت و پیدایش قیامت نیز بخاطر دادن پاداش و اظھار بزرگی وکرامت و شرف 

 ١ باشد.پیامبران، صّدیقین و أولیاء و... می

 ) عید بودن جمعه۱-۳-۳(
روز جمعه را روز عید معرفی کرده تا مسلمانان در آن شاد و مسرور  ج پیامبر خدا

توصیه فرموده در این روز،  ج باشند و به نظافت و عبادت مشغول شوند، و حّتی پیامبر
مستحبی گرفته نشود مگر اینکه قبل و بعدش شخص روزه گرفته باشد، و این  ۀروز

فیانش اوقات خوب و پرشعفی داشته اش و اطراحاکی از آن است تا مسلمان با خانواده
از آنجائیکه روز جمعه سرور روزھا و پربرکترین روز  رحم بجا آورد. ۀباشد و بیشتر صل

در نزد حق تعالی است باید توجه داشت اگرچه گناه در ھر حال و موقعیتی حرام، 
نکوھیده و مذموم است ولی شایسته است در روزی که روز شادی و عبادت است، در 

 باشد.می» حسن«المنذر: صحابی جلیل بوده ولذا اسناد این روایت هم  عبد بن لبابة أبي 

 )]۲۰۴ص۱(ج ةمصباح الزجاج[البوصیری، » هذا اسناٌد حسٌن «وامام البوصیری هم گفته است:  

وبقیة  وغیره (بن حنبل) به أحمد عبد الله بن محمد بن عقیل وهو ممن احتّج فیه «وامام منذری هم گفته است:  

 
ٌ

 )]۲۸۱ص۱[منذری، الترغیب والترهیب (ج» مشهورون رواته ثقات

 .۶/۱۴۲ ،شرح النووي علی مسلمنووی،  -١
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باشد انسان از گناه بپرھیزد و خصوصًا مجالس ی که بزرگترین و واالتریِن أّیام میروز
شادی و خوشی خود را کامًال مشروع و خالی از ھر معصیتی در این روز بزرگ انجام 
دھد تا باشد که خداوند به لطف خود و برکت این روز شادی وی را افزون، ماندگار و 

 يَْومَ  إِنَّ : يقول ج اهللاِ  رسوَل  سمعُت « یت کرده است:روا سپرخیر قرار دھد. ابوھریره
ُُمَعةِ 

ْ
َْعلُوا فََال  ِ�يدٍ  يَْومُ  اجل

َ
  ِصيَاِمُ�مْ  يَْومَ  ِ�يِدُ�مْ  يَْومَ  جت

َّ
نْ  إِال

َ
وْ  َ�بْلَهُ  تَُصوُموا أ

َ
 ١»َ�ْعَدُه. أ

) ۳۷۰ص۳/ طبرانی، مسند الشامیین (ج) ۳۶۱۰ش( حبان ابن) / ۲۳۷ش( راهویه، المسند بن (صحیح): اسحاق -١

) / ابن ابی شیبة، ۱۳۶) / مسند الحارث (ش۹۷۱۱) / بزار (ش۲۸۰ص۴وج۳۸۵ص۱/ عبدالرزاق، المصنف (ج

إبراهیم بن عبد عبدالحمید و بن جریر( طریق ) از۲۴۳ص۱۹) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۳۰۲ص۲(ج

 رجل عن عمیر بن الملك عبد عن: «اندکرده روایت) د وزائدة بن قدامةومعتمر بن سلیمان ومعمر بن راش الحمید

: فقال رجل جاء إذ هریرة أبي عند قاعدا کنت: قال) النضر بن زیاد( األوبر أبو: له یقال کعب بن الحارث بني من

 الله رسول سمعت ولکني الجمعة یوم یصوموا أن الناس نهیت ما: قال الجمعة یوم صیام عن الناس نهیت إنك

 .»بأیام تصلوه أن إال عید یوم فإنه الجمعة یوم التصوموا: یقول سلم و علیه الله صلی

 راهویه، بن اسحاق) / ۲۱۶۱ش( خزیمه ابن) / ۸۰۲۵و۱۰۸۹۰ش( واحمد، المسند شده متابعه هم وابواالوبر 

 عساکر، ابن) / ۳۸۶۷ش( االیمان الشعب بیهقي،) / ۱۹۹۹ش( الشامیین مسند طبراني،) / ۵۲۴ش( المسند

) ۱۵۹۵ش( حاکم، المستدرک) / ۱۰۶ص۲ج( والکنی األسامي الحاکم، ابواحمد) / ۸۹ص۲۶ج( دمشق تاریخ

 عبدالرحمن( طریق از) ۲۵۱۲ش( المثاني و اآلحاد شیباني، ابوبکر) / ۸۹ص۲ج( اآلثار معاني شرح طحاوي،/ 

 معاویة عن: «اند کرده روایت) موسي بن اسد و الحباب بن زید و وهب بن عبدالله و خالد بن وحماد مهدي بن

 وسلم علیه الله صلی الله رسول سمعت: قال هریرة أبي عن األشعري لدین بن عامر عن بشر أبي عن صالح بن

 : ... .»یقول

 بن یحیي امام: که ابواالوبر النضرالحارثي بن زیاد جز باشدمي »صیحیحین رجال« راهویه بن اسحاق ورجال 

 : «است گفته معین
ٌ
 »تصحیح« را حدیثش هم حبان ابن وامام است آورده »ثقات« در را وي حبان ابن وامام »ثقة

  هو: «است گفته حسیني امام لیکن »الیعرف تابعٌي  مدنٌي : «گوید مي هم ذهبي وامام است نموده
ٌ

 ولکنه معروف

 عساکر، ابن) / ۲۲۵۸ش( المغني ذهبي،) / ۲۵۷ص۴ج( الثقات حبان، ابن[ »اسمه من اکثر بکنیته مشهوٌر 

 اسنادش لذا)] ۱۴۱ص( األربعة األئمة رجال بزوائد المنفعة تعجیل حجر، ابن) / ۲۴۲ص۱۹ج( دمشق تاریخ

 .است »صحیح«

 صحیح االسناد«وامام حاکم نیشابوری هم گفته است:  
ٌ

 » هذا حدیث

منذری، الترغیب والترهیب ) / ۱۵۹۵[حاکم، المستدرک (ش» اسناٌد حسٌن «وامام منذری هم گفته است:  

 )]۸۱ص۲(ج
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روزه فرمود: روز جمعه روز عید است و روز عید را روِز شنیدم که می ج از پیامبر خدا«
 ١ »گرفتن قرار ندھید مگر اینکه قبل و یا بعد آن را روزه گرفته باشید.

يَا َمْعرَشَ : ج قال رسول اهللا«روایت کرده است:  ببن عباس و نیز عبدالله
ُمْسِلِم�َ 

ْ
ُ ِ�يًدا !ال ُمْسِلِم�َ  إِنَّ َهَذا يَْوٌم َجَعلَُه ا�َّ

ْ
َوَمْن اَكَن ِعنَْدُه  املاء ِمن فيهِ  فَاْغتَِسلُوا ال

ْن َ�َمسَّ ِمنُْه 
َ
ُه أ واك. بِهذا وَعليُ�مِطيٌب فََال يرَُضُّ فرمودند: ای  ج پیامبر خدا« ٢»السِّ

باشد و حکم های مستحبی است؛ چرا که مسلمان موظف به انجام فرائض خود میمنظور از عدم روزه گرفتن روزه -١

 باشد؛ زیرا اهمال در واجبات آفت دارد.های گذشته نیز در این روز بدون هیچ قید و شرطی جایز میقضای روزه

 من و) ۵۰ص۲ج( الصغیر والمعجم) ۲۳۰ص۷ج( االوسط المعجم / طبراني،) ۱۰۹۸ش( ابن ماجه): (صحیح -٢

 خالد بن عمار( طریق از) ۲۳۰ص( واسط تاریخ سهل، بن اسلم) / ۴۱۸ص۷ج( اصفهان اخبار ابونعیم، طریقه

 عن السباق بن عبید عن الزهري عن األخضر أبي بن صالح عن غراب بن علي حدثنا: «اند کرده روایت) الواسطي

 ... .» عید یوم هذا إن: سلم و علیه الله صلی الله رسول قال: قال عباس ابن

 و) ۳۸۰ص۴ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[ است »الحدیث ضعیف« الیمامی األخضر أبي بن صالح لیکن 

 حجر ابن و نسایي و حنبل بن احمد امامان: الفزاری غراب بن علی همچنین و)] ۲۸۴۴ش( التهذیب تقریب

 التهذیب تقریب و) ۳۷۱ص۷ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[ است کرده عنعنه و »یدلس: «گویندمي

 عن معمر عن الرزاق عبد: «است نموده روایت) ۱۹۷ص۳ج( وعبدالرزاق اند شده متابعه اما)] ۴۷۸۳ش(

 علیه الله صلی الله رسول سمعوا أنهم) سلم و علیه الله صلی( النبي أصحاب عن الأتهم: من أخبرني قال: الزهري

 للمسلمین عیدا الله جعله یوم هذا إن المسلمین معشر یا: یقول المنبر علی وهو الجمع من جمعة یوم في سلم و

 .»السواك بهذا وعلیکم منه یمس أن یضره فال طیب عنده کان ومن الماء من فیه فاغتسلوا

 مشخص و کرده روایت زهري از را آن مالک امام اما نیست، مشخص نموده روایت وي از زهري کسیکه هرچند و 

 ابي ابن) / ۲۶۸ش( المسند شافعي، طریقه ومن) / ۲۱۳ش( الموطأ مالک، و است سباق) بن (عبید که کرده

 طریق از) ۱۹۷ش( الموطأ وهب، بن عبدالله) / ۳۲ش( وفضلها الجمعة مروزي،) / ۶ص۲ج( شیبه، المصنف

 قال) سلم و علیه الله صلی( النبي أن: السباق بن عبید عن شهاب ابن عن: «اند کرده روایت) زهري شهاب ابن(

 فال طیب عنده کان ومن فاغتسلوا للمسلمین عیدا الله جعله یوم هذا إن المسلمین معشر یا: الجمع من جمعة في

 صورت به سباق بن عبید از زهري از را روایت این مالک امام که هرچند و.» بالسواك وعلیکم منه یمس أن یضره

 من أخبرني قال الزهري عن معمر عن: «است نموده »وصل« را آن راشد بن معمر که دیدیم اما کرده نقل »مرسل«

 هم »ثقة« وزیادي بوده »ثقة و امام« راشد بن معمر و... .» ج الله رسول سمعوا أنهم النبي أصحاب عن الأتهم

 حدیث تضعیف موجب صحابي بودن مبهم لذا هستند (عدول) صحابه تمامي چون همچنین و. است مقبول

 .باشندمي »صحیحین رجال« هم سباق بن عبید و زهري شهاب وابن معمر و مالک و. گردد نمي

 بن إبراهیم حدثنا: «است کرده مشخص را صحابه) ۱۸۲۴ش( الشامیین المسند در طبراني که کنیم اشاره باید البته 

 أخبرني الزهري عن الزبیدي عن حرب بن محّمد ثنا قاال مصفی بن ومحّمد عثمان بن عمرو ثنا عرق بن محّمد
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را عیِد مسلمانان قرار داده پس با جماعت مسلمان! این روز (جمعه) روزیست که خداوند آن
د ضرری ندارد که آن را ای دار) خوشبوکنندهۀآب خود را بشویید و ھر کس (عطر یا ماد

 »استعمال کند و باشد بر شما استفاده از این سواک.

 ) ُمردن در روز جمعه۱-۳-۴(
باشد که بنابر از فضائل بس واالی روز جمعه فضیلِت ُمردن در روز جمعه می

یابد و این عفو و لطف بزرگ از فتنه و عذاب قبر نجات می ج رسول اکرم فرمودۀ

ِ  رَُسوُل  قَاَل «روایت کرده است:  ببن عمرو بن عاصگردد. عبدالله شاملش می  جا�َّ
ُُمَعةِ  يَْومَ  َماَت  َمنْ 

ْ
وْ  اجل

َ
ْلَةَ  أ

َ
ُُمَعةِ  يل

ْ
. فِتْنَةَ  ُوِ�َ  اجل َقرْبِ

ْ
فرمودند: ھر کس در  ج پیامبر خدا« ١»ال

 »یابد.قبر نجات می ۀروز یا شب جمعه بمیرد از فتن

اما قابل ... .»  الجمع من جمعة في قال سلم و علیه الله صلی الله رسول أن الخدري سعید أبي عن أتهم ال من

[هیثمی، مجمع » غیُر معتمٍد «بن عرق الحمصي: امام ذهبی گفته است:  محّمد بن ابراهیم استناد نیست چرا که

 )].۲۹۵ص۲(جالزوائد 

(حسن): این روایت از طریق عبدالله بن عمرو بن العاص وابوهریره و انس بن مالک وزید بن اسلم و ابن شهاب  -١

 روایت گردیده است: جالزهری ومطلب بن عبدالله از رسول الله 

احمد، ) و من طریقه عبدالله بن ۶۶۴۶و۷۰۵۰: احمد، المسند (شباما طریق عبدالله بن عمرو بن العاص 

) / مروزی، ۱۲۸ص۱۴) / طبرانی، المعجم الکبیر (ج۳۲۳) / عبد بن حمید، المسند (ش۱۴۷۰السنة (ش

أخیه  عن المسلم ) / ابن عساکر، تعزیة۱۵۶) / بیهقی، اثبات عذاب القبر (ش۱۱وفضلها (ش الجمعة

ز طریق ) ا۶۴ص۱۷) / خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج۳۲۳) / عبد بن حمید، المسند (ش۱۰۷و۱۰۶(ش

 بن وحسن رشید بن السري العسقالني ویزید بن هارون وداود بن العباس وسریج بن نعمان و کثیر أبي بن (إبراهیم

 قبیل أبا سمعت التجیبي سعید بن معاویة بن الولید حدثني بقیة حدثنا«اند: آدم) روایت کرده بن یوسف وسلیمان

 الجمعة لیلة أو الجمعة یوم مات من :ج الله رسول قال لیقو العاص بن عمرو بن الله عبد سمعت یقول المصري

 »القبر. فتنة وقي

) روایت ۲۶۸ص۳) والمعجم االوسط (ج۱۴۵ص۲۰وبقیة بن الولید هم متابعه شده وطبرانی، المعجم الکبیر (ج 

 سعید بن معاویة نا قال مسلم بن الولید نا قال العسقالني السري أبي بن محّمد نا قال بکر حدثنا«کرده است: 

 .»التجیبي ... 

 ) / ابن عساکر، تعزیة۱۲) / مروزی، الجمعه و فضلها (ش۱۰۷۴وابوقبیل المصری هم متابعه شده وترمذی (ش 

) / ۱۰۸) / بیهقی، اثبات عذاب القبر (ش۵۹۶) / ابوطاهر السلفی، الطیوریات (ش۱۰۸أخیه (ش عن المسلم

نوادر ) / حکیم الترمذی، ۱۴۴ص۱آلثار (ج) / طحاوی، شرح مشکل ا۲۶۹ص۳عبدالرزاق، المصنف (ج

 ) از طریق (سعید۳۳ص۲) / طوسی، المستخرج علی ترمذی (ج۱۵۲۶(ش األصول في معرفة أحادیث الرسول
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 عبد عن عیاض بن عقبة الفهري عن اإلسکندراني سیف بن ربیعة عن«اند: هالل و ابن جریج) روایت کرده أبي بن

 »القبر. فتنة الله وقاه الجمعة یوم مات من: یقول وسلم علیه الله صلی النبي سمعت: قال عمرو بن الله

 در تهذیب هستند فقط:» ثقة ومشهور ومترجم«اما رجال احمد  

آورده است وامام ذهبی گفته است: » ثقات«التجیبی: امام ابن حبان وي را در  عزرة بن شریح بن سعید بن معاویة 

ق«
ِّ
 م«گوید: وامام ابن حجر هم می» ُوث

ٌ
» بمصر الجند دیوان في یکتب کان«وامام ابن یونس گفته است: » قبول

 سمع أبا قبیل ویزید بن أبي حبیب.«اند وامام بخاری هم گفته است: وجمعی از (ثقات) هم از وی روایت کرده

ال وإذا کل من لم أبین فیه جرحه فهو علی االحتم«گفته است: ووي را جرحي نکرده و» (بن الولید) روی عنه: بقیةو

) / ذهبی، ۶۷۵۷) وتقریب التهذیب (ش۲۰۶ص۱۰[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» قلت فیه نظر فال یحتمل.

] لذا )۲۶۴ص۱۸مزي، تهذیب الکمال (ج) / ۳۳۴ص۷) / بخاری، التاریخ الکبیر (ج۵۵۲۱الکاشف (ش

 گردد.می» حسن«بوده و اسناد روایت هم » حسن الحدیث«

 )۱۵۷ش( القبر عذاب اثبات اند: این حدیث، موقوف هم روایت شده است وبیهقی،باید اشاره کنیم که گفته 

 أخبرني وهب ابن ثنا صالح بن عثمان نا محّمد نا العباس أبو ثنا قاال سعید الله عبد أبو أخبرنا«روایت کرده است: 

 أو الجمعة یوم توفي من یقول: کان العاص بن عمرو بن الله عبد أن الصدفي الرحمن عبد بن سیار عن الهیعة ابن

 »الفتان وقي الجمعة لیلة

: اسناد دو روایت مختلف بوده که نشان میاما خللی در روایت مرفوع ایجاد نمی 
ً
دهد عبدالله بن کند چرا که اّوال

: چون این قول  جهم به آن فتوی داده و گاهی هم روایت پیامبر  بعمرو بن العاص
ً
را نقل کرده است وثانیا

 اد در آن نیست، لذا حکم رفع را دارد.محل اجته

 عن الهیثم (بن حبیب)«) روایت کرده است: ۱۴۲: ابوحنیفة، المسند بروایة حفصکی (شساما طریق ابوهریره 

اما این اسناد » القبر. من عذاب وقی الجمعة یوم مات : منجقال قال رسول الله  عن ابی هریره عن الحسن

: امام» ضعیف«
ً
 عدي وابن ومسلم بخاري بوده وامامان» ضعیف«ابوحنیفه در روایت حدیث  است چرا که اّوال

 مبارک بن وعبدالله ونسایي ثوري وسفیان عبدالحق وابن الجوزي وابن حبان وابن ودارقطني اصفهاني وابونعیم

 انددانسته »ضعیف« را وي نیشابوري وحاکم معین بن یحیي از وروایتي سعد وابن حنبل واحمد شاهین وابن

 وأثرها والموضوعة الضعیفة األحادیث سلسلة کتاب به /ابوحنیفه امام مورد در محدثین اقوال مشاهده براي[

 خاطر به لذا است آورده را نظرات تمامي وي چون و گردد مراجه /آلباني شیخ از) ۶۶۱ص۱ج( األمة في السیئ

: امام ]نماییم. مي خوداري آن آوردن از تطویل ترک
ً
 هریرة أبي من الحسن یسمع لم: «است گفته ترمذي وثانیا

 ].)۲۸۸۹ش( ترمذي[ »زید بن وعلي عبید بن ویونس أیوب: قال هکذا

ومن طریقه ابن عدی، ) ۴۱۱۳ش( : دو طریق دارد؛ طریق اّول: ابویعلي، المسندساما طریق انس بن مالك 

 بن الله عبد حدثنا إبراهیم بن إسماعیل معمر أبو حدثنا: «است کرده ) روایت۹۲ص۷الکامل فی الضعفاء (ج

 مات من): سلم و علیه الله صلی( الله رسول: قال مالک بن أنس عن الرقاشي یزید عن سالمة بن واقد عن جعفر

: یزید» واهی«اما این طریق  .»القبر عذاب وقي الجمعة یوم
ً
 ضعیف« است الرقاشي ابان بن است چرا که اّوال
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-ان شدهیات جعلی و دروغین و ُمنکری بیدر روز جمعه روا البته در فضیلت ُمردن
باشند که ُمردن در روز جمعه ثواب یک شھید را دارد و یا شخص اند که بیانگر این می

:  )]۷۶۸۳ش( التهذیب تقریب حجر، ابن) / ۳۰۹ص۱۱ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن. [است »الحدیث
ً
وثانیا

 عن عجالن بن عن اللیث روی«وامام بخاری گفته است: » ضعفوه«سالمة: امام ابن حجر گفته است:  بن واقد

حبان اند وامام ابن آورده» الضعفاء«وامامان ابن الجارود و عقیلی هم وی را در » حدیثه یصح لم سالمة بن واقد

 دونهم به القدح إلزاق یتهیأ فال ضعفاء أقوام عن موضوعة بأشیاء یأتي روایته قلة علی الحدیث منکر«گفته است: 

) / ابن حبان، المجروحین ۲۱۵ص۶[ابن حجر، لسان المیزان (ج» اّولی االحتجاج عن روایته عن التنکب بل

 )].۳۴۴ص۲(ج

 بن علي بن محّمد أخبرنا«) روایت کرده است: ۱۶۷مرو (ش مسموعات من طریق دّوم: ضیاء المقدسی، المنتقی 

 عطیة بن یوسف ثنا الکوفي یزید بن أحمد ثنا القاسم بن العالء بن الحسن حدثني البلخي، الجناخاني الحسین

» القبر عذاب وقي الجمعة لیلة أو الجمعة یوم مات من: قال ج النبي أن عنه، الله رضي أنس عن البناني ثابت عن

اند: الصفار: امامان یحیي بن معین وابوداود گفته باب بن عطیة بن است چرا که یوسف» واهی«این روایت اما 

اند: وامامان نسایی ودارقطنی ودوالبی وابن حجر گفته» منکرالحدیث«وامام بخاری گفته است: » بشیء لیس«

 األخبار یقلب«وامام ابن حبان گفته است: » علیه الیتابع مما حدیثه عامة«وامام ابن عدی گفته است: » متروٌک «

 عن روی«وامام حاکم نیشابوری گفته است: » به اإلحتجاج الیجوز الصحیحة باألسانید الموضوعة المتون ویلزق

 حجر، ابن[» ضعیف الحدیث«اند: وامامان ابوحاتم وابوزرعه وساجی وعجلی گفته» مناکیر أحادیث ثابت

 .)]۷۸۷۳ش( التهذیب ریبتق و) ۴۱۸ص۱۱ج( التهذیب تهذیب

 الله رحمة أبي أخبرنا«) روایت کرده است: ۱۱۰اما طریق زید بن اسلم: ابن عساکر، تعزیة المسلم عن اخیه (ش 

 عن موسی بن الله عبد األسود أبو نا قطنی الدار الحسن أبو أنبا األبنوسي بن الحسین أبو أنبا البناء بن طالب أبو أنا

 من الله (صلی الله علیه وسلم): رسول قال عن أسلم بن زید عن مصعب بن خارجه نا نعیم أبو نا فاف بن بشر

 متروک«مصعب:  بن است چرا که خارجة» واهی«اما این اسناد » القبر. فتنة وقي الجمعة یوم أو الجمعة لیلة مات

 حجر، ابن) / ۷۶ص۳ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[ است. بوده »کذاب انسانهاي از مدلس« و »الحدیث

 .)]۱۳۰۳ش( الکاشف ذهبي،) / ۱۶۱۲ش( التهذیب تقریب

 رجٍل  عن جریج بن عن«) روایت کرده است: ۲۶۹ص۳اما طریق ابن شهاب الزهری: عبدالرزاق، المصنف (ج 

 قال أو القبر فتنة من بريء الجمعة یوم أو الجمعة لیلة مات من قال سلم و علیه الله صلی النبي أن شهاب بن عن

. وکتب القبر فتنة وقی
ً
: راوی آن » واهی«اما این روایت » شهیدا

ً
: ابن شهاب تابعی است وثانیا

ً
است چرا که اّوال

 ».رجٍل  عن«است: » مبهم«

 جریج بن عن«) روایت کرده است: ۲۶۹ص۳اما طریق مطلب بن عبدالله الحنطب: عبدالرزاق، المصنف (ج 

: » واهی«اما این روایت » مثله. ج النبي عن حنطب بن الله عبد بن المطلب عن رجل عن
ً
است چرا که اّوال

: راوی آن 
ً
 ».رجٍل  عن«است: » مبهم«مطلب بن عبدالله تابعی است وثانیا
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شود که در اساس این احادیث ھیچ سندیتی ندارند و قابل با قاطعیت وارد بھشت می
 ١باشند.احتجاج نمی

 از جمله این احادیث: -١

 یوم مات من أو مصلوب أو شهید إال القبر ضغطة من الینجو«روایت کرده است:  سالف): انس بن مالک 

 ».الجمعة لیلة أو الجمعة

 أبي بن إسماعیل محّمد أبو أنبأنا«) روایت کرده است: ۱۰۹(موضوع): ابن عساکر، تعزیة المسلم عن اخیه (ش 

 ثنا محمویه بن موسی بن الحسین انا علي بن أحمد بن محّمد نا عمر بن أحمد بن عمر أنبا عنه أبي وحدثنا القاسم

 عن عیاش أبي بن أبان عن علوان بن الحسین نا األصبغ بن نصر نا نوح بن محّمد بن محّمد نا محّمد ابن یوسف

 لیلة أو الجمعة یوم مات من أو مصلوب أو شهید إال القبر ضغطة من الله الینجو رسول قال قال مالك بن أنس

 حسین» موضوع«اما این روایت » الجمعة.
ً
 بن یحیي امامان: الکلبی ابوعلي قدامة بن علوان بن است چرا که اّوال

اٌب : «اندگفته حاتم ابي وابن معین
ّ

 وغیره هشام علی الحدیث یضُع  کان: «است گفته هم حبان ابن و امام »کذ

 
َ
  کذاٌب «وامام ازدي هم گفته است:  »الحدیث یضُع  کان: «است گفته هم جزره بن صالح وامام »وضعا

ٌ
و » خبیث

  ضعیف« :است گفته المدیني بن علي وامام »متروٌک : «گویندمي ودارقطني ونسایي ابوحاتم امامان
ً
 ابن[ »جدا

: أبان۶۲ص۸/ خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج )۳۰۰ص۲ج( المیزان لسان حجر،
ً
 هم عیاش أبی بن )] وثانیا

 میزان ذهبي،) / ۱۴۲ش( التهذیب تقریب و) ۹۷ص۱ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[ »است الحدیث متروک«

: هر انساني، فشار قبر را دارد وعلی )]۱۰ص۱ج( االعتدال
ً
/ احمد، المسند ) ۱۵۴۸ش( المسند الجعد، بن وثالثا

) / بیهقی، اثبات عذاب ۱۱۱۴) / اسحاق بن راهویه، المسند (ش۳۱۱۲) / ابن حبان (ش۲۴۶۶۳و۲۴۲۸۳(ش

) / ۳۲۸) / طبری، تهذیب اآلثار (ش۲۷۹الحارث (ش مسند زوائد عن الباحث ) / هیثمی، بغیة۱۰۷القبر (ش

) از طریق (شعبة بن ۱۴۴ص۱) / طحاوی، شرح مشکل اآلثار (ج۱۷۸ص۴۳ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج

 امرأة عن (صفیة بنت ابی عبید) یحدث نافعا سمعت قال إبراهیم بن سعد عن شعبة أنا«اند: الحجاج) روایت کرده

  للقبر إن: قال ج النبي عن قالت عائشة عن عمر عبدالله بن
ٌ
  سلم أو نجا ولو ضغطة

ٌ
  لنجا منها أحد

ُ
» معاذ. بن سعد

است. باید اشاره کنیم که در بعضی از » صحیح«بوده واسنادش هم » رجال صحیحین«و رجال علی بن الجعد 

عمر)، لفظ (انساٌن) آمده است و در بعضی طرق هم افتاده  بن طرق امام شعبة بن الحجاج، به جای (صفیة امرأة

 بن الجعد واضح شده است. است اما در طریق امام علی

 »القبر. فتنة ووقي شهید أجر له کتب الجمعة یوم مات من«ب):  

 روایت گردیده است: ج(منکر): این روایت از جابر بن عبدالله و بعضی از صحابه از رسول الله  

 الله عبد أبو أنبا«) روایت کرده است: ۱۱۱: ابن عساکر، تعزیة المسلم عن اخیه (شساما طریق بعضی از صحابه 

(نضر بن  األسود أبو نا زنجویه بن حمید ثنا الرداني جعفر أبو أنا السرنجي محّمد أبو انا العمري وحدثنا الفراوی

 الله رسول جیران من أناس عن موسی بن عیسی عن القتبانی عباس ابن یعنی عیاش عن لهیعة ابن عبدالله) حدثنی

: عبدالله بن » منکر«اما این اسناد » القبر. فتنة ووقي شهید أجر له کتب الجمعة یوم مات من قال:
ً
است چرا که اّوال
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] )۳۵۶۳ش( التهذیب تقریب و) ۳۷۳ص۵ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[شده است » اختالط«لهیعه دچار 

: کسب ثواب شهادت، توسط کسِب انسان ایجاد می
ً
باشد؛ اما مردن در روزجمعه، گردد و با نیت وی میوثانیا

 ربطی به فعل انسان ندارد که ثوابی برای آن درنظر گرفته شود.

 الرحمن عبد حدثنا«) روایت کرده است: ۱۵۵ص۳: ابونعیم، حلیة االولیاء (جباما طریق جابر بن عبدالله 

 عن الوجیه بن موسی بن عمر ثنا العالء أبو سوار بن الحسن ثنا السجستاني داود بن أحمد ثنا الوراق العباس بن

 لیلة أو الجمعة یوم مات من سلم): و علیه الله (صلی الله رسول قال بن عبدالله قال جابر عن المنکدر بن ّمدمح

 بن عمیر که است چرا» موضوع«اما این اسناد » الشهداء. طابع علیه القیامة یوم وجاء القبر عذاب من أجیر الجمعة

اعٌ  هو: «است گفته هیثمي امام: وجیه بن موسی
ّ

  الحدیث یضُع  ممن هو: «است گفته هم عدي ابن وامام »وض
ً
 متنا

 
ً
اٌب : «است گفته معین بن یحیي وامام »واسنادا

ّ
 کان: «است گفته رازي ابوحاتم وامام »بثقة لیس بشيء؛ لیس کذ

 قتادة عن یروي بشيء لیس: «است گفته ابوداود وامام »منکُرالحدیث: «است گفته بخاري وامام »الحدیث یضُع 

 ابن) / ۱۴ص۸ج( الزوائد مجمع هیثمي،[ »الحدیث متروک: «اند گفته ودارقطني نسایي وامامان »مناکیٌر  وسماك

 .)]۹ص۵ج( الکامل عدي، ابن) / ۳۳۲ص۴ج( المیزان لسان حجر،

 رجٍل  عن جریج بن عن«) روایت کرده است: ۲۶۹ص۳اما طریق ابن شهاب الزهری: عبدالرزاق، المصنف (ج 

 قال أو القبر فتنة من بريء الجمعة یوم أو الجمعة لیلة مات من قال سلم و علیه الله صلی النبي أن شهاب بن عن

. وکتب القبر فتنة وقی
ً
: راوی آن » واهی«اما این روایت » شهیدا

ً
: ابن شهاب تابعی است وثانیا

ً
است چرا که اّوال

 ».رجٍل  عن«است: » مبهم«

 جریج بن عن«) روایت کرده است: ۲۶۹ص۳المصنف (ج اما طریق مطلب بن عبدالله الحنطب: عبدالرزاق، 

است » واهی«اما این روایت » مثله. سلم و علیه الله صلی النبي عن حنطب بن الله عبد بن المطلب عن رجل عن

: راوی آن 
ً
: مطلب بن عبدالله تابعی است وثانیا

ً
 ».رجٍل  عن«است: » مبهم«چرا که اّوال

 ».البتة الجنة الله أدخله الجمعة لیلة أو الجمعة یوم مات : منجالله  رسول قال«گفته است:  سج) امام باقر 

 طاهر بن إبرهیم أسحاق أبو أخبرنا«) روایت کرده است: ۱۱۲(موضوع): ابن عساکر، تعزیة المسلم عن اخیه (ش 

 محّمد الحسن أبو أنا العالء أبي بن القاسم أبو أنا قاال مفرقة علیه قراءة الحسن بن الحسین القاسم وأبو برکات بن

 بن الحسین نا الکندي عبید بن محّمد محّمد نا بن جعفر نا إدریس بن الفضل بن علی أنا الروزبهان بن محّمد بن

 قال قال علي بن محّمد جعفر أبي عن طریف بن سعد عن علوان ابن حسین عن صبیح بن أحمد نا اللؤلؤي علي

اما این اسناد » البتة. الجنة الله أدخله الجمعة لیلة أو الجمعة یوم مات من الله (صلی الله علیه وسلم): رسول

: ابوعلی حسین» موضوع«
ً
 حاتم ابي وابن معین بن یحیي امامان: الکلبی قدامة بن علوان بن است چرا که اّوال

اٌب : «اندگفته
ّ

  وغیره هشام علی الحدیث یضُع  کان: «است گفته هم حبان ابن وامام »کذ
َ
 بن صالح وامام »وضعا

  کذاٌب «وامام ازدي هم گفته است:  »الحدیث یضُع  کان: «است گفته هم جزره
ٌ

 ونسایي ابوحاتم وامامان» خبیث

  ضعیف: «است گفته المدیني بن علي وامام »متروٌک : «گویندمي ودارقطني
ً
 المیزان لسان حجر، ابن[ »جدا

: سعد۶۲ص۸/ خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج )۳۰۰ص۲ج(
ً
طریف االسکاف الکوفی: امام ابن  بن )] وثانیا

وامام یحیی بن معین گفته است: » اتهم بالوضع«وامام هیثمی گفته است: » یضُع الحدیث«حبان گفته است: 

                                                                                                                                                  



 ۲۹  جمعه روز فضائل و احکام: اّول فصل

 مالقات با خداوند در روز قیامت و روز د یوم المزیجمعه ) ۱-۳-۵(

ِمْرآِة قال ج اهللا رسول أن« رده است:کت یروا سکأنس بن مال
ْ
�ُل بِِمثِْل ال تَاِ� ِجرْبِ

َ
: أ

ُ ِ�يدً  ُُمَعُة، َجَعلََها ا�َّ
ْ
�ُل: َما َهِذهِ؟ قَاَل: َهِذهِ اجل ُت: يَا ِجرْبِ

ْ
َيَْضاِء ِ�يَها نُْ�تٌَة َسوَْداُء، ُقل

ْ
ا ابل

َ ِ�يَها َخْ�ً لََك  ُل ا�َّ
َ
َُهوِد، َوانلََّصارَى، ِ�يَها َساَعٌة ال يَُوافُِقَها َ�بٌْد �َْسأ

ْ
ْ�تُْم َ�بَْل ايل

َ
ِتَك، فَأ مَّ

ُ
ا َوأل

ِقيَاَمِة، َ�ُقوُم يِف يَ 
ْ
وَْداُء؟، قَاَل: َهَذا يَْوُم ال ُت: َما َهِذهِ انلُّْكتَُة السَّ

ْ
ْ�َطاُه إِيَّاُه، قَاَل: قُل

َ
ِم وْ إِال أ

َ َجَعَل يِف ا َمِز�ِد؟ قَاَل: إِنَّ ا�َّ
ْ
ُت: َما يَْوُم ال

ْ
َمِز�َد، قَاَل: قُل

ْ
ُْن نَْدُعوُه ِعنَْدنَا ال

َ
ُُمَعِة، َو�

ْ
َنَِّة اجل

ْ
جل

 ُ ُل ا�َّ ُُمَعِة َ�ْ�ِ
ْ
ْ�يَِض، فَإَِذا اَكَن يَْوُم اجل

َ
ِمْسِك األ

ْ
ْ�يََح، وََجَعَل ِ�يِه ُكثْبَانًا ِمَن ال

َ
 ِ�يِه، َواِديًا أ

ِعُ� 
ْ
ُوُر ال

ْ
َن احل

ْ
ل َهَداِء، َوَ�ْ�ِ نِْبيَاِء، َوَ�َرايِسُّ ِمْن ُدرٍّ لِلشُّ

َ
ِمَن فَوُِضَعْت ِ�يِه َمنَابُِر ِمْن َذَهٍب لِأل

ُسوا ِعبَاِدي، َ�يُْكَسْوَن، َوَ�ُقوُل 
ْ
: اك ُ َ َوَ�َُّدوُه، قَاَل: ُ�مَّ َ�ُقوُل ا�َّ ُغَرِف فََحِمُدوا ا�َّ

ْ
ْطِعُموا ال

َ
: أ

ِعبَاِدي، َ�يُْطَعُموَن، َوَ�ُقوُل: اْسُقوا ِعبَاِدي، فَيُْسَقْوَن، َو�َُقوُل: َطيَّبُوا ِعبَاِدي َ�يَُطيَّبُوَن، ُ�مَّ 
ُمُرُهْم 

ْ
َ�ُقوُل: َماَذا تُِر�ُدوَن؟ َ�يَُقولُوَن: َر�ِّنَا رِْضَوانََك، قَاَل: َ�ُقوُل: رَِضيُت َ�نُْ�ْم، ُ�مَّ يَأ

اَء، َوِمْن يَاقُوتٍَة مَحَْراءَ َ�يَنْ  ُغَرَف، َوِ�َ ِمْن ُزُمرَُّدةٍ َخرْضَ
ْ
ِعُ� ال

ْ
ُوُر ال

ْ
 .١»َطِلُقوَن، َوتَْصَعُد احل

وامامان » ضعیف الحدیث؛ منکر الحدیث«وامام ابوحاتم گفته است: » عنه یروی أن ألحد لیس بشیء؛ الیحل«

 إال حدیثه الیکتب«وامام فسوی هم گفته است: » متروک الحدیث«اند: هنسایی ودارقطنی و ازدی وابن حجر گفت

وامامان ابوداود و ترمذی و » لیس بالقوی«وامام بخاری گفته است: » واه«وامام ذهبی هم گفته است: » للمعرفة

 «وامام ابن عدی گفته است: » ضعیٌف «اند: عمرو بن علی گفته
ً
[هیثمی، مجمع الزوائد » ضعیف جدا

) / ذهبی، الکاشف ۲۲۴۱) و تقریب التهذیب (ش۴۷۳ص۳) / ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۲۵۱ص۱(ج

 )].۱۸۳۱(ش

 حدثنا حزن بن الصعق حدثنا فروخ بن شیبان حدثنا: «است کرده روایت) ۴۲۲۸ش( (صحیح): ابویعلي، المسند -١

 .» ... : قال سلم و علیه الله صلی الله رسول أن: مالك بن أنس عن البناني الحکم بن علي

) / ضیاء ۳۱۴ص۲وج۱۵و۲۱۴ص۷وعلی بن الحکم البنانی هم متابعه شده وطبرانی، المعجم االوسط (ج 

أمالي أبي ) / ۷۵۲۷) / بزار (ش۴۶۰) / عبدالله بن احمد، السنة (ش۲۷۲ص۶المقدسی، االحادیث المختاره (ج

الخشاب  أحادیث أبي حامد أحمد بن باللجزء فیه ) / ۲۰(ش التاسع من فوائد البختري) / ۴۶(ش بکر النجاد

الرد علی ) / ابن مندة، ۳۶۸ص۲۲) / طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن (ج۶۱۲(ش الشریعة) / آجری، ۱۸(ش

 موضح أوهام الجمع والتفریق) / خطیب بغدادی، ۱۴۴و۹۱(ش الرد علی الجهمیة) / دارمی، ۵۵(ص الجهمیة

صفة الجنة ) / ابن ابی الدنیا، ۱۹۵) / مسند الحارث (ش۴۷۷ص۱ج) / ابن ابی شیبة، المصنف (۲۸۷ص۲(ج

) / خطیب ۲۹۲ص۱) / عقیلی، الضعفاء (ج۲۴) / ابن بطة، االبانة (ش۹۱(ش وما أعد الله ألهلها من النعیم

 أخبار أصبهان) / ابونعیم، ۹ص۲(ج طبقات الحنابلة) / ابن ابی یعلی، ۶۷۱ص۴بغدادی، تاریخ بغداد (ج

                                                                                                                                                  



 نماز جمعه در فقه اسالمی    ۳۰

 ۀنیه مثل آئکرد، کیرا حمل م یزیه در دستش چکل به نزد من آمد، در حالی یجبرئ«
ست در دستت، یچن یشد، گفتم: ایده میاه دیس ۀکل یکد بود و در آن (چیزی) مانند یسف

د قرار داده و شماھا یتو و أّمتت ع ین جمعه است که خداوند آن را برایل؟ فرمود: ایجبرئ یا
ای که در این ای وجود دارد که بندهھستید، و در این روز لحظه ان أولییحیان و مسیھودیبر 

مگر خداوند  زمان خیری از خداوند خواسته، با آن موافقت نکرده (و در این زمان دعا نکرده)
ست؟ فرمود: این روز قیامت است که در روز یچ یاھیس ۀکبه وی خواھد داد، گفتم: این ل

د" یوم المزیم، گفتم: "یگوئید" میوم المزیشود و ما در نزد خود به آن "جمعه برپا می
 کاز مش ییھا گیف) آن رکست؟ فرمود: خداوند در بھشت دشتی پھناور قرار داده و در (یچ

آید و در آن منبرھایی از طال رسد، خداوند بر آن فرود مییروز جمعه فرا م یاست و وقتد یسف
ھایشان  ھا از اتاقشود و حوریھایی از ُدر برای شھداء قرار داده می برای پیامبران و صندلی

-کنند، جبرئیل گفت: خداوند میآیند و (بھشتیان) خداوند را سپاس و تمجید میپایین می
فرماید: بندگانم را طعام دھید، و شوند، و میپوشیده میھا  آن بندگانم را بپوشانید وفرماید: 

فرماید: شوند و میفرماید: بندگانم را سیراب کنید، سیراب میشوند و میطعام داده می
گویند: ای خواھید؟ میفرماید: چه میشوند سپس میبندگانم را خوشبو کنید و خوشبو می

فرماید امر میھا  آن ایتت (را خواھانیم) فرمود: از شماھا راضی شدم سپس بهپرودگار ما! رض
روند که از زبرجد سبز ھا باال می ھای درشت چشم (به سوی) اتاقتوانید بروید و حوریکه می

 »باشند.یو یاقوت قرمز م
 

) از طریق (سالم بن عبدالله ویزید بن ۱۹۶(ش بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث می،) / هیث۱۵۲ص۴(ج

 أن: مالك بن أنس عن«اند: وقتادة بن دعامة وابوصالح) روایت کرده عمر بن عبد اللهخمیر وابوعمران الجونی و

 ».... : قال سلم و علیه الله صلی الله رسول

 است. »صحیح« هم واسنادش باشد مي »صحیح رجال« رجال ابویعلی 

 ؛ اسناده رواته رواة الصحیح«وامام حافظ العراقی هم گفته است:  
ٌ

 » قوٌی  جید

 «اند: وامامان البوصیری ومنذری وابن حجر هم گفته 
ٌ

 »اسناده جید

 »رجاله رجال الصحیح«وامام هیثمی هم گفته است:  

 «وامام ذهبی هم گفته است:  
ٌ

إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید [البوصیری،  »وافر الطرق مشهوٌر  هذا حدیث

) / منذری، الترغیب ۳۰ص۱(جالعلو ) / ذهبی، ۴۲۱ص۱۰) / هیثمی، مجمع الزوائد (ج۲۶۰ص۲(ج العشرة

) / ابن حجر، ۲۱۳ص۳(ج اتحاف السادة المتقین بشرح إحیاء علوم الدین) / الزبیدی، ۲۸۱ص۱والترهیب (ج

 )]۲۳۴ص۱(ج ید الثمانیةالمطالب العالیة بزوائد المسان

                                                                                                                                                  



 ۳۱  جمعه روز فضائل و احکام: اّول فصل

 ) سایر موارد۱-۳-۶(
موضوع و  ستنادفضائل روز جمعه مواردی ذکر شده که از حیث سند و ا ۀدر زمین

باشند. قبل از بیان این موارد الزم دروغین یا واھی یا باطل و در مواردی ضعیف می
نماید که دیدگاه اندیشمندان اسالمی در دو مبحث مھم مورد بررسی و بیان قرار می

ھا از جمله بدعت حسنه چیست؟ گیرد؛ اّول: حکم پیدایش محدثات جدید و بدعت
حادیث ضعیف چیست؟ تا در این راستا جایگاه احادیث وارده در دّوم: حکم استناد به ا

باشند بھتر و فضائل روز جمعه که برخی موضوع و واھی و برخی ھم ضعیف می ۀزمین
 .تر شناخته شوددقیق

 ها:حکم پیدایش محدثات جدید و بدعت
 ات، ھرگونهین آیه اکعت وجود دارد یت از شریّ بر تبع یمبن یادیات زیدر قرآن، آ

را تشریع نموده است، ای که شارع مقّدس آن تبعّیت و پیروی به غیر از راه و شیوه
-ین امر به گمراھی و تفرقه منجر خواھد گشت. از جمله میداند و ایبدعت و حرام م

ْۚ َ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  َوَمافَُخُذوهُ  ٱلرَُّسوُل َوَمآ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿ توان به این آیات اشاره نمود:  ﴾ٱنَتُهوا
د، و از ینک) آورده است اجراء یام الھکشما (از اح یغمبر برایه پکرا  یزھائچی« ]۷[الحشر: 

ِينَ فَۡلَيۡحَذرِ ﴿.» دیشکه شما را از آن بازداشته است، دست بک یزھائیچ ُ�َالُِفوَن َ�ۡن  ٱ�َّ
 ِ ۡمرِه

َ
ِ�مٌ  ۦٓ أ

َ
ۡو يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب أ

َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة أ

َ
ه با فرمان او کآنان « ]۶۳[النور:  ﴾٦٣أ

رشان یبانگیورزند) گر یه مک یانی(در برابر عص یه بالئکن بترسند ید از اینند، باک یمخالفت م

نَّ َ�َٰذا ِصَ�ِٰ� ُمۡسَتقِيٗما فَ ﴿ و »دچارشان شود کیه عذاب دردناکنیا ایگردد، 
َ
َوَ�  ٱتَّبُِعوُهۖ َوأ

 ْ ُبَل تَتَّبُِعوا َق بُِ�ۡم َعن َسبِيلِهِ  ٱلسُّ ٮُٰ�م بِهِ  ۦۚ َ�َتَفرَّ  ﴾١٥٣َلَعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ  ۦَ�ٰلُِ�ۡم َوصَّ
م من است (و یردم) راه مستقکان یم و بیتان ترسیه من آن را براکن راه (یا « ]۱۵۳[األنعام: 

شما ه ک ی(باطل یھا د و از راهینک یرویگردد. پس) از آن پ یبه سعادت ھر دو جھان م یمنتھ
ھا  این سازد. ینده مکه شما را از راه خدا (منحرف و) پراکد ینکن یرویام) پ ردهک یرا از آن نھ

ھا  آن د (و از مخالفت بایزگار شویند تا پرھک یه میه خداوند شما را بدان توصکاست  یزھائیچ
 .»د)یزیبپرھ

که  شودتشریع است، اینگونه استنباط می ین اساس که بدعت نوعیھمچنین بر ا
عت اسالم یگویا خداوند، انسان را در ألوھّیت و وحدانّیتش شریک قرار داده، اّما در شر

از بدعت و  یتنھا شارع، باری تعالی است؛ در نتیجه تنھا راه رستگاری و نجات، دور
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َ�َمن َ�َن ﴿ فرماید: خداوند مّنان در این باره می ١ تمّسک به شریعت ناب اسالم است.
ْ لِقَ  ِ َرّ�ِهِ  ۦآَء َرّ�ِهِ يَرُۡجوا َحَدۢ� ۦٓ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعَِباَدة

َ
 ]۱۱۰[الکهف:  ﴾١١٠أ

ند، و در پرستش کسته یار شاکه کد یش است، بایخو یدار خدایه خواھان دکس کس ھرپ«
 »نسازد. یکرا شر یسکپروردگارش 

و قائل به صحیح بودن  ٢کنند میبندی  را به حسنه و سیئه تقسیم  برخی نیز بدعت
داخل در کلیات شریعت ومبانی  ۀبدعت حسنه ھستند. البته به شرطی که بدعت حسن

 اصلی دین باشد وگرنه بدون دلیل مردود وباطل است. 
را گمراھی و مردود فرموده و آن یدر احادیث متعّددی، از بدعت نھ ج پیامبر اکرم

ِ وََخْ�ُ «...  د:فرماین می ج دارند. ایشان یاعالم م َِديِث ِكتَاُب ا�َّ
ْ
إِنَّ َخْ�َ احل

ا َ�ْعُد فَ مَّ
َ
أ

ُموِر ُ�َْدثَاُ�َها َوُ�ُّ بِْدَعٍة َضَاللَةٌ 
ُ ْ
ُهَدى ُهَدى �ّمد َورَشُّ األ

ْ
اّما بعد، بھترین گفتار « ٣ ».ال

کتاب خداوند و بھترین ھدایت، ھدایت محّمد و بدترین امور محدثات (از جانب غیر این دو) 

و� ضاللة «و در روایت نسائی در ادامه آمده است: » باشد و ھر بدعتی گمراھی است.می
 »انجامد.و ھر گمراھی به آتش می« ٤ »انلار. يف

 .۱۱۵؛ نساء/ ۱۰۵و  ۷نیز نک: آل ِعمران/  -١

بندی کسانی همچون: شاطبی و غیره معتقدند، اما برخی از علما چون امام عزالدین بن عبدالسالم  به این تقسیم -٢

اح، تقسیم را به احکام خمسه: بدعت واجب؛ مستحب؛ حرام؛ مکروه و مببندی را مردود دانسته و آن چنین تقسیم

 ۱۲۴بندی و نیز تجزیه و تحلیل اقسام بدعت نک: شاطبی، األعتصام، ص  اند، جهت علت و انواع تقسیم کرده

وزارت اوقاف و  -۱۲۴الی  ۱۰۷الماسی، بدعت،  -۱۵۳الی  ۱۴۷، حلیی أثری، علم أصول البدع، ۱۳۳الی 

 .۲۸۱۶و  ۲/۲۸۱۴شؤون اسالمی کویت، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، 

) / ابن ۱۹۵۳) / ابونعیم، المستخرج علی مسلم (ش۱۵۷۸) / نسایی (ش۲۰۴۴-۲۰۴۲(صحیح): مسلم (ش -٣

) / آجری، الشریعه ۱۴۹۱) / ابن بطة، االبانه (ش۱۳۷(ش األسماء والصفات) / بیهقی، ۱۷۸۵خزیمه (ش

وسفیان  لسلیمان بن بالو عبد الوهاب بن عبد المجید) از طریق (۴۰۶) / فریابی، القدر (ش۴۴و۱۸۷(ص

عن جعفر بن محّمد عن أبیه عن جابر بن عبد الله «اند: ) روایت کردهبن منصور الثوری وانس بن عیاض ومحّمد

وفی : ... .» کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول : في خطبته یحمد الله ویثني علیه بما هو أهله ثم یقول

 .»وکل ضاللة في النار«للنسایی: » منصورومحّمد بن  یاضوانس بن ع یالثور یانسف«روایة: 

 (صحیح): به تحقیق قبلی رجوع گردد. -٤
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ْمِرنَا َهَذا َما لَيَْس ِ�يِه « فرماید: می ج الشأن ھمچنین پیامبر عظیم 
َ
ْحَدَث يِف أ

َ
َمْن أ

پس  »ھر کس در این شریعت ما چیز تازه و نویی پدید آورده است مردود است.«  ١.»َ�ُهَو رَدٌّ 
صراحتًا تشریع غیر از  ج از آنجائیکه دین کامل است و نیازی به افزایش ندارد و پیامبر

مھم  ۀمسائل عبادی این قاعد ۀداند. با این وصف در کلیّ تشریع حق تعالی را مردود می
 حاکم است که: 

 عبادت فقط مخصوص خداست.  اّول:
 ٢رد.یپروردگار انجام پذ یھام و آموزهید بر اساس تعالیز بایعبادت ن دّوم:

ای از شریعت اند و ھیچ تأییدیهروز جمعه بیان شده ۀھایی که در زمینپس فضیلت
 ندارند بدعت، حرام و مردودند.

 حکم استناد به احادیث ضعیف:
استناد به احادیث ضعیف در بین اندیشمندان اسالمی اختالف نظر وجود  ۀدر زمین

 دارد در این زمینه سه رأی حاکم است: 
 ٣امام احمد بن حنبل، امام مالک بن أنس،امام ابوحنیفه، امام شافعی،  دیدگاه اّول:

ابوداود سلیمان بن أشعث سجستانی، محّمد معین بن محّمد أمین و کمال بن ھمام بر 
این باورند که عمل به احادیث ضعیف به طور مطلق در حالل و حرام، در فرض و 

)حدیث ۱مستحب، در فضائل و ترغیب و ترھیب و ... جائز است. البته به سه شرط: 
کّلی در بیاید و با ھیچ اصل و  ۀ)مفھوم حدیث زیر یک قاعد۲یلی ضعیف نباشد. خ

) از طریق (عبد الله بن جعفر المخرمي ۴۶۰۸) / ابوداود (ش۴۵۹۰) / مسلم (ش۲۶۹۷صحیح): بخاري (ش( -١

عنها قالت: عن سعد بن إبراهیم عن القاسم بن محّمد عن عائشة رضي الله « وإبراهیم بن سعد) روایت کرده اند: 

 »قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من أحدث في أمرنا هذا ما لیس فیه فهو رد.

 .۳۱۰و  ۱۸۶، ۱/۱۵۴ابن تیمیه، مجموع الفتاوی،  -٢

ت شود که هیچ قول و بیان صریحی از ائمه اربعه  -٣
ّ
مبنی بر جواز احتجاج به احادیث ضعیف وجود ندارد  شدق

اردی به احادیث ضعیف استناد شود که آنها در مور آرای فقهی آنها چنین برداشت میبلکه با استقراء و تتّبع د

 اند. کرده
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)ھنگام عمل به حدیث ضعیف اعتقاد به صّحت آن ۳دلیل شرعی تعارض نداشته باشد. 
 ١ نداند بلکه ھدفش احتیاط باشد. ج پیامبر خدا ۀرا فرمودنداشته باشد؛ و آن

بن معین، ان اسالمی ھمچون یحیی بسیاری از محققین و اندیشمند دیدگاه دّوم:
بن حجاج قشیری، حافظ ابوزکریا نیشابوری، أبوزرعه رازی، أبوحاتم رازی، امام مسلم 

ابِن أبی حاتم، ابن حبان، ابوسلیمان خطابی، ابومحّمد ابن حزم، قاضی ابوبکر بن عربی، 
حسن خان، الدین دوانی، محّمد شوکانی، صّدیق ابن تیمیه، أبوشامه مقّدسی، جالل

این باورند که احادیث  ... برصبحی صالح أحمد محّمد شاکر، محّمد ناصرالدین ألبانی، و
-کنند و خداوند حکیم نیز از آن نھی فرموده است و میظن مرجوح می ۀضعیف افاد

ۚ إِنَّ ﴿ :فرمایند ۡ�َ�ُُهۡم إِ�َّ َظنًّا
َ
نَّ َوَما يَتَّبُِع أ ۚ  ًٔ َشۡ�  ٱۡ�َقِّ َ� ُ�ۡغِ� ِمَن  ٱلظَّ  ]۳۶[یونس:  ﴾ا

و گمان ھم  ّک نند. شک ینم یرویو گمان پ ّک ان (در معتقدات خود) جز از شکشتر مشریب«
 .»سازد یاز نمین یقت بیاصًال انسان را از حق و حق

َِديِث « فرماید:نیز می ج پیامبر خدا
ْ
َذُب احل

ْ
�

َ
نَّ أ إِنَّ الظَّ

نَّ فَ از ظن و « ٢ .»إِيَّاُ�ْم َوالظَّ
 ٣» ترین کالم است.گمان بپرھیزید! چرا که ظن و گمان دروغ

به نقل از(سخاوی، فتح الغیث،  ۲۵۹تا  ۲۴۹عبدالکریم خضیر، الحدیث الضعیف و حکم االحتجاج به، ص  -١

بدران، المدخل إلی ؛ ابن ۳۲-۱/۳۲و  ۸۲-۱/۸۱؛ ابن قیم، إعالم الموقعین، ۵۱؛ األجوبة الفاضلة، ص۱/۲۶۷

؛ ۳۱۶-۲/۳۱۵؛ ابن مفلح، اآلداب الشرعیة، ۲۷۳-۲۷۴تیمیه، المسودة، ص؛ آل۴۳مذهب اإلمام أحمد، ص

؛ ابن همام، فتح القدیر، ۳۴؛ ابن صالح، علوم الحدیث، ص۶/۷۹۲ابن حزم؛ اإلحکام فی أصول االحکام، 

 و...). ۲/۱۳۲

) از طریق (مالک ۱۹۸۸) / ترمذي (ش۴۹۱۹داود (ش) / ابو۶۷۰۱) / مسلم (ش۶۰۶۶صحیح): بخاري (ش( -٢

عن ابي الزناد عن األعرج عن أبي هریرة: أن رسول الله صلی الله علیه «) روایت کرده اند: الثوری وسفیانبن انس 

یت نموده ا) از طرق دیگري هم آن را رو۶۷۲۴و۶۰۶۴و۵۱۴۳و همچنین امام بخاري (ش.» و سلم قال ... 

 است.

سید الناس، عیون به نقل از(ابن ۲۷۱-۲۵۹یر، الحدیث الضعیف و حکم االحتجاج به، ص عبدالکریم خض -٣

؛ بغدادی، الکفایة، ۱/۷۴؛ ابن رجب، شرح علل الترمذی، ۱۱۳؛ قاسمی، قواعد الحدیث، ص۱/۱۵األثر، 

 ؛۸-۱/۷؛ خطابی، معالم السنن، ۳۲۸-۱/۳۲۷؛ ابن حبان، المجروحین؛۷؛ ابن أبی حاتم، المراسیل، ص۵۶ص

؛ ابن تیمیه، قاعدة الجلیلة فی التوسل و الوسیلة، ۱۰/۲۰۵؛ عرضة األحوذی،۲/۵۸۰ابن عربی، أحکام القرآن، 

؛ شوکانی، ۲؛ دوانی، أنموذج العلوم؛ ص۶۵-۶۴؛ الباعث علی إنکار البدع و الحوادث، ص۸۴ص

الجامع الصغیر،  و ضعیف ۱/۴۵؛ آلبانی، صحیح الجامع الصغیر؛ ۸-۷؛ نزل األبرار؛ ص۸۴إرشادالفحول؛ ص

 و...)  ۲۱۲-۲۱؛ صبحی صالح، علوم الحدیث ومصطلحه؛ ص۱/۴۵
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بن مبارک، جمھور فقھا و محدثین از جمله سفیان ثوری، عبدالله  دیدگاه سّوم:
بن معین، أحمد بن حنبل، أبو زکریا عنبری، ابو عمر بن  بن عیینه، یحیی سفیان

الدین بن کثیر، جاللالدین ابن قدامه، ابو زکریا نووی، حافظ أسماعیل عبدالبر، موفق
الدین فتوحی، مالعلی قاری، محّمد الدین سیوطی، خطیب شربینی، تقیمحلی، جالل

عبدالحی لکنوی، نورالدین عتر و ... بر این باورند که احادیث ضعیف فقط در فضائل و 
کام مانند: حالل و حرام. البته این دسته ترغیب و ترھیب حجیت دارند نه در دیگر اح

باشند با ھفت شرط از علما که به تعبیر امام نووی گروھی از محدثین و فقھا و غیره می
 باشند، که عبارتند از:ذیل قائل به حجّیت احادیث ضعیف در فضائل اعمال می

و ای که افراد کّذاب و متھم به کذب نداشته ضعف حدیث شدید نباشد به گونه -١
 دارای غلط فاحش نباشد.

 ای عام از شریعت قرار گیرد.حدیث ضعیف تحت قاعده -٢
 ج پیامبر خدا ۀرا فرموددر عمل به آن اعتقاد به صّحت نداشته باشد و آن -٣

، دروغ نسبت داده است بلکه عمل از ج نداند؛ زیرا در غیر اینصورت به پیامبر
 جھت احتیاط باشد.

 باشد.حدیث ضعیف فقط در فضائل اعمال  -٤
 با حدیث صحیحی تعارض نداشته باشد. -٥
 اعتقاد به سّنت و مستحب بودن آن نداشته باشد. -٦
افزاید که حدیث ضعیف مشھور نباشد؛ زیرا حافظ ابن حجر عسقالنی می -٧

کند که این حدیث اشتھار و عمل به آن چنین گمانی را به افراد جاھل القا می
  ١صحیح است.

به نقل از(نووی، األذکار مع شرحه  ۲۹۱-۲۷۲عبدالکریم خضیر، الحدیث الضعیف و حکم االحتجاج به، ص  -١

؛ تدریب ۲۵۸؛ سخاوی، القول البدیع، ص۳۶؛ الفتح المبین فی شرح األربعین، ص۱/۸۲الفتوحات الربانیة،

؛ هیتمی؛ نهایة المحتاج، ۸۴-۱/۸۳؛ شربینی، مغنی المحتاج، ۱/۱۲۸؛ حاشیة ابن العابدین، ۱۹۶لراوی، صا

؛ ۴-۳؛ ابن حجر، تبیین العجب لما ورد فی فضل رجب، ص۱۰-۹؛ علوی مالکی، المنهل اللطیف، ص۱/۱۸۱

؛ الجرح ۱۸۳-۴/۱۷۶؛ عون المعبود، ۱۴۶-۲/۱۴۳؛ ابن جوزی، الموضوعات، ۲/۷ابن حجر، تلخیص الحبیر، 

؛ یحیی بن معین، التاریخ، ۷۴-۱/۷۳؛ ابن رجب؛ شرح علل الترمذی، ۲۱۲؛ الکفایة، ص۳۱-۱/۳۰و التعدیل، 

 و... ).  ۳۱۱-۲/۳۰۹، اآلداب الشرعیة، ۲۷۳؛ آل تیمیه، المسودة، ص۳/۲۵۸
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ھا و اصول و دالئل حاکم بر شریعت اسالم به دیدگاهبا تحلیل و بررسی  قول راجح:
ای از شریعت؛ حالل و حرام، فضائل و رسد که احادیث ضعیف در ھیچ زمینهنظر می

 ۀکند، ھمرا تأیید نمیترغیب و ترھیب و ... حجّیتی ندارند و جدای از اینکه شریعت آن
 ۀن را به عنوان فرمودعلما و اندیشمندان اسالمی؛ محدثین، فقھا و ... ھیچکدام آ

اند و تنھا در حجّیت آن از جھت استفاده و بھره برای استنباط ندانسته ج پیامبر اکرم
 اند و حّتی افرادی که به استناداحکام آن ھم با شرایط و ضوابطی به مناقشه پرداخته

شرعی بر آن بوده که این روایات به عنوان نصوص ھا  آن اند، عمل و پندارپرداختهھا  آن
غیر قابل انکار ھا  آن این اوصاف آفات و آثار سوء ۀگردند و با ھمو سّنت تلقی نمی

 شود:ھا چنین استنباط میاست. در تحلیل دیدگاه
أربعه مبنی بر جواز احتجاج به احادیث  ۀاّول: ھیچ قول و بیان صریحی از ائم 

شود چنین برداشت میھا  آن ضعیف وجود ندارد بلکه با استقراء و تتّبع در آرای فقھی
ن یاند. وادر برخی موارد با احراز شرایطی به احادیث ضعیف استناد کردهھا  آن که

احتمال ھم وجود داشته که حدیث در نزد آنان صحیح بوده که لذا چون حدیث را 
 اند. خوب دقت گردد.صحیح دانسته به آن عمل نموده

شمرند و یف در فضائل اعمال برمیدّوم: شرائطی که قائلین به حجّیت احادیث ضع
عمل و  ۀای است که دایرباشند به گونهحّتی افرادی که قائل به حجّیت مطلق آن می

کند که در صورت رعایت دقیق و کامل، موارد بسیار نادر و احتجاج آنقدر تنگ می
 شود که قابلّیت احتجاج را یابند. با این وصف و چنین جوازی برخی بهشاذی یافت می

ھا و خرافات و اند و باعث پیدایش بدعتخرق و عدم رعایت شرایط مذکور پرداخته
اند که این از جانب شریعت بس مذموم و رواج احادیث ضعیف به عنوان صحیح گشته

 حرام است.
توان با احادیث ضعیف سّوم: مباحات با دالیل قطعی بر ما حالل گشته است و نمی

داوند روگردان بود و ھمانطور که خداوند دوست دارد که ھای خ و ظّنی از یکی از حالل
ھایش نیز عمل کنیم و نه با  ما به واجباتش عمل نماییم، دوست دارد که به رخصت

روایت  بابن عباسرا بر خود حرام نماییم؛ چنانکه استفاده از مبنای احتیاط آن
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ْن ج قال رسول اهللا« کند:می
َ
َ ُ�ِبُّ أ ْن تُْؤَ� َعَزائُِمهُ : إِنَّ ا�َّ

َ
 ١.»تُْؤَ� رَُخُصُه، َكَما ُ�ِبُّ أ

ھایش دوری گردد،  خداوند به ھمان اندازه که دوست دارد به واجباتش عمل و از حرام
 »ھایش نیز استفاده گردد. دوست دارد که از رخصت

توان آن را حّجت دانست؛ چرا که فضیلت و اگر حدیث در فضائل اعمال باشد، نمی
-واب به این معنی است که آن عمل، عبادت است و خداوند برای انجام آن ثواب میو ث

دھد، ولی محرز است که اصل در عبادات تعّبد است و چیزی ثواب دارد که خدا و 
را عبادت دانسته باشند و برای آن ثواب تعیین کرده باشند. حال با آن ج رسولش

مود و یا برای ثواب آن مقدار تعیین توان عبادتی را ثابت نحدیث ضعیف چگونه می
نماید؟ و وقتی حدیث کرد؟ غیر از این است که مقداِر ثواب را پروردگار خود تعیین می

ضعیف را در فضائل حجّیت بدانیم به این معنی است که خداوند برای انجاِم آن ثواب 
 در نظر گرفته است، ولی آیا با تعّبد در عبادت منافات ندارد؟

ای حّتی باشد و در ھیچ زمینهیعت اسالم دینی کامل، جامع و مانع میچھارم: شر
در فضائل اعمال در بیان قوانین الزم و نکات ضروری فروگذار نبوده است، پس با 
وجود اینکه در ھر بابی و خصوصًا در باب فضائل احادیث صحیح و مطمئنی وجود 

رد که به احادیث ضعیف استناد ھستند چه نیاز و ضرورتی دا دارند که از ھر جھت أولی
 بر ھیچ صاحب خردی پنھان نیست.ھا  آن شود که آفات

 ۀبرخی از فضائل در زمینھا  آن با تحلیل و بررسی کتب حدیثی و کنکاش در اسناد
باشند که با وجود انتشار در کتب روز جمعه احادیثی واھی، موضوع و ضعیفی می

لیة االّولیاء ) ومن طریقه ابونعیم، ح۳۲۳ص۱۱المعجم الکبیر (جطبرانی، ) / ۳۵۴صحیح): ابن حبان (ش( -١

حدثنا «حسین بن إسحاق التستري) روایت کرده اند: ال) از طریق (عبد الله بن أحمد بن موسی و۲۷۶ص۶(ج

الحسین بن محّمد الذارع قال: حدثنا أبو محصن حصین بن نمیر قال: حدثنا هشام بن حسان عن عکرمة عن ابن 

 ».یحب أن تؤتی رخصه کما یحب أن تؤتی عزائمهعباس قال : قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: إن الله 

حدثنا عبدان بن «) روایت کرده است: ۳۲۳ص۱۱المعجم الکبیر (جطبرانی، وحصین بن نمیر هم متابعه شده و 

 .»أحمد ثنا یعقوب بن إسحاق القلوسي ثنا عباد بن زکریا الصریمي ثنا هشام بن حسان ... 

حدثنا العالء ثنا سوار عن عبد الحمید عن «) روایت کرده است: ۹۸وعکرمة هم متابعه شده وجزء ابوجهم (ش 

 : ... .»جعامر الشعبي عن ابن عباس قال النبي 

باشد جز عبدان عبد الله بن أحمد بن موسی بن زیاد األهوازي که  ومترجم در تهذیب مي» ثقة«رجال ابن حبان  

 .)]۱۶۹ص۱۴عالم النبالء (ج[ذهبي، سیر ا» الحافظ الحجة العالمة«امام ذهبي گفته است: 
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نیستند. و حّتی در مواردی این احادیِث  مختلف از ھیچ سندّیت و حجّیتی برخوردار
حرام و  ھا، آن اند که جدای از آثار سوءھایی در دین شدهمردود باعث پیدایش بدعت

 ھیچ جای شبھه ندارد. از جمله این موارد:ھا  آن گناه بودن
 ١ جمعه حج فقراست. -۱

 احادیث باطل و موضوعی در این زمینه وجود دارد، که عبارتند از: -١

 »المساکین.« :لفٍظ  وفي »الجمعة حج الفقراء جقال النبی «روایت کرده است:  بالف): عبدالله بن عباس 

 اصفهان اخبار ابونعیم،) / ۷۹و۷۸ش( المسند در القضاعي شهاب) / ۲۳۱۵ش( المعجم االعرابي، ابن): (باطل 

 و هشام بن وکثیر الواسطي سعید بن مشرف( طریق از) ۴۳۰ص۳۸ج( دمشق تاریخ عساکر، ابن) / ۲۸۰ص۱ج(

 قال: قال عباس بن عن الضحاك عن مقاتل عن الهاشمي إبراهیم بن عیسی ثنا: «اندکرده روایت) ابویوسف قاضي

 این اما »الفقراء حج الجمعة: «ابویوسف روایة في و.» المساکین حج الجمعة: سلم و علیه الله صلی الله رسول

  که چرا است »باطل« اسناد
ً
 وامام »الشيء: «است گفته حنبل بن احمد امام: الهاشمي إبراهیم بن عیسی: اّوال

 وامام »نظر فیه منکرالحدیث: «است گفته هم ساجي وامام »هو أین من الأدري بشيء لیس: «است گفته ابوداود

 عدي ابن وامام »بشيء لیس: «است گفته هم الجارود ابن وامام »بمرة الحدیث واهي: «گوید مي نیشابوري حاکم

 ابن[ اند آورده »الضعفاء« در را وي هم شاهین ابن و عقیلي وامامان »علیها یتابع ال روایاته عامة: «گوید مي هم

 )] ۳۹۲ص۴ج( المیزان لسان حجر،
ً
 سلمة حدثنا: «است کرده روایت) ۳۵۰ص۲ج( مکة اخبار فاکهي،: وثانیا

 بن الضحاك عن رواد أبي بن العزیز عبد ثنا: قال) النیشابوري( الولید بن الحسین ثنا: قال) النیشابوري( شبیب بن

این  که بینیم مي و. باشد مي التهذیب تهذیب در مترجم و »ثقة« رجالش و.» المساکین حج الجمعة: قال مزاحم

 .باشدمي مزاحم) بن (ضحاک قول روایت

 والجمعة أمتي فقراء غنم الدجاج«روایت کرده است که فرمودند:  ج از پیامبر بب) عبدالله بن عمر 

 »حجهم.

 التدوین رافعي،) / ۲۵۳ص۲ج( الموضوعات الجوزي، ابن /) ۳۴۹ص۲ج( المجروحین حبان، (موضوع): ابن 

 کرده روایت) القیراطی محّمد بن وعبدالله البخاري عبدالله بن عبدالله( طریق از) ۶۱ص۲ج( قزوین اخبار في

 ابن عن نافع عن ذئب أبي ابن عن السني الرازي الله عبید بن هشام عن مجمش بن یزید بن محّمد حدثنا: «اند

 »موضوع« روایت این اما.» فقرائها حج والجمعة أمتي فقراء غنم الدجاج: قال والسالم الصالة علیه النبي عن عمر

 کان: «است گفته دارقطني امام: محمش النیسابوري السلمي الله عبد أبو الله عبد بن یزید بن محّمد که چرا است

 خطیب وامام »ویضُع  فیه ویزید الحدیث یسرق: «است گفته هم عدي ابن وامام »الثقات علی الحدیث یضُع 

 االعتدال میزان ذیل عراقي، حافظ[ !!!است آورده »ثقات« در را وي حبان ابن وامام »متروٌک : «است گفته بغدادي

 الجوزي، ابن) / ۴۲۹ص۵ج( المیزان لسان حجر، ابن) / ۳۴۵ص۹ج( الثقات حبان، ابن) / ۱۸۹ص(

 فإنه محمش علی فیه والحمل موضوعٌ  کذٌب  الحدیث هذا: «است گفته دارقطني وامام)] ۸ص۳ج( الموضوعات

گفته  هم حبان ابن وامام است »باطل« که اندگفته هم وذهبي حجر ابن وامامان »الثقات علی الحدیث یضع کان
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 ١ افزایش ثواِب حسنات و عقاِب سّیئات در روز جمعه. -۲
 ٢ در قیامت در روز جمعه. نورانی بودن بھشتیان -۳

 ابن) / ۳۰۰ص۴ج( االعتدال میزان و) ۶۷۵۴ش( الضعفاء في المغني ذهبي،[ »له الأصل موضوعٌ : «است

 .)]۸ص۳وج۲۵۳ص۲ج( الموضوعات الجوزي، ابن) / ۳۴۹ص۲ج( المجروحین حبان،

باشد ولی سندش تا تابعی کعب األحبار صحیح میدر این زمینه حدیثی موضوع وجود دارد و حدیثی صحیح که  -١

شود غیر قابل احتجاج است. این احادیث نسبت داده نشده و فرموده وی محسوب نمی ج چون به پیامبر خدا

 عبارتند از: 

  »الجمعة. یوم الحسنات تضاعف جقال رسول الله «گفته است:  سالف): ابوهریره 

 حدثنا«) روایت کرده است: ۴۷۹ص۱۹) والمعجم الکبیر (ج۴۰ص۸(ج(موضوع): طبراني، المعجم االوسط  

 هریرة أبي عن سلمة أبي عن عمرو بن محّمد عن موسی بن الفضل نا آدم بن حامد نا المروزي محّمد بن محمود

است چرا که » موضوع«اما این روایت » الجمعة. یوم الحسنات تضاعف :قال وسلم، علیه الله صلی النبي أن

وامامان ابن عدي وجوزجانی وهیثمي » الله لعنه کذاٌب «المروزي: امام یحیي بن معین گفته است:  آدم بن حامد

اٌب «اند: گفته
ّ

وامام ابن حجر هم گفته » الحدیث بوضع اشتهر«وامام احمد بن علی السلیمانی گفته است: » کذ

[ابن » مستدرکه في حدیثه تخریجهب الحاکم أخطأ وکذلك فیهم هذا بإدخاله الثقات حبان ابن شان لقد«است: 

 )]. ۱۹۵ص۲) / هیثمی، مجمع الزوائد (ج۱۶۳ص۲حجر، لسان المیزان (ج

 فیه لتضاعف وإنه واإلنس الجن إال الخالئق له فزع الجمعة یوم کان إذا«گفته است:  /ب) کعب االحبار 

 »السیئة. فیه وتضاعف الحسنة

) از طریق (خالد بن ۳۸۲ص۵ابونعیم، حلیة االولیاء (ج) / ۵۷ص۲(صحیح): ابن ابي شیبه، المصنف (ج 

 قال: أنه کعب عن یساف بن هالل (بن عبدالرحمن) عن حصین عن«اند: عبدالله ومحّمد بن فضیل) روایت کرده

ورجال ابن » السیئة. فیه وتضاعف الحسنة فیه لتضاعف وإنه واإلنس الجن إال الخالئق له فزع الجمعة یوم کان إذا

 است.» صحیح«بوده واسنادش هم » رجال صحیحین« ابی شیبة

 یوم یبعث و هیئتها علی القیامة یوم األیام یبعث الله : إنج قال رسول الله«روایت کرده است:  سابوموسی اشعری -٢

 ألوانهم کالثلج ضوئها في یمشون لهم تضيء کریمها إلی تهدی کالعروس بها یحفون منیرة أهلها زهراء الجمعة

 یدخلوا حتی تعجبا یطرقون الثقالن ما إلیهم ینظر الکافور جبال في یخوضون کالمسك تسطع ریحهم و بیاضا

 »المحتسبون. المؤذنون إال أحد یخالطهم ال الجنة

) / طبرانی، ۳۰۴۱) / بیهقي، شعب االیمان (ش۱۰۲۷) / حاکم، المستدرك (ش۱۷۳۰ابن خزیمه (ش (موضوع): 

) / ۴۶۸األصبهاني (ش فاخر ابن ) / مجلس۱۰۴ص۲ازي، الفوائد (ج) / تمام ر۳۸۹ص۲مسند الشامیین (ج

) از ۸/ فوائد العیسوي (ش) ۲۳۷ص۵۲ج( دمشق ابن عساکر، تاریخ/ ) ۱۶البغدادي (ش للخطیب مجالس أربع

 جعفر الحلبي وأبو خلید بن الدارمي وأحمد سعید بن القطان وعثمان یحیی أبو الهیثم بن الکریم طریق (عبد
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 ١ برافروخته نشدن جھنم در روز جمعه. -۴

 معید أبو حدثني حمید بن الهیثم ثنا الحلبي نافع بن الربیع توبة أبو ثنا«اند: الحسین) روایت کرده أبي بن محّمد

 .»سلم ...  و علیه الله صلی الله رسول قال: قال األشعري موسی أبي (بن کیسان) عن طاوس عن غیالن بن حفص

 الشامیین مسند ) / طبرانی،۲۰۵ص۴(جنافع هم متابعه شده و ابن عدي، الکامل  بن الربیع توبة وأبو 

) / ابن عساکر، تاریخ ۵۶) / ابوالحسن الخلعي، الفوائد (ش۱۰۴ص۲/ تمام رازي، الفوائد (ج )۳۸۹ص۲ج(

 بن إسحاق یعقوب ) از طریق (یحیي بن معین وأبو۴۴۴۵) / ابونعیم، معرفة الصحابة (ش۲۳۷ص۵۲دمشق (ج

 بن الهیثم یوسف ثنا بن الله عبد«اند: مضر) روایت کرده بن عمرأبان و بن یحیی بن سهل وزکریا بن و بکر سیار

 .»غیالن ...  بن حفص معید أبو حدثني حمید

 رواه«) روایت کرده است: ۲۰۶ص۱وابومعید حفص بن غیالن هم متابعه شده و ابن ابي حاتم، علل الحدیث (ج 

 أبي (بن کیسان) عن طاوس عن حسان بن عبیدة عن الجزري السلمي الحلبس بني من رجل عن مسلم بن الولید

 .»وسلم قال: ...  علیه الله صلی النبي عن األشعري موسی

: امام ابوحاتم رازی در علل الحدیث (ج» موضوع«اما این روایت  
ً
) گفته است: ۲۰۶ص۱است؛ چرا که اّوال

؛ ألن«
ٌ

؛ یدرك لم غیالن) بن معید (حفص أبا مرسل
ً
؛طا یدرك لم حسان بن وعبیدة طاوسا

ً
 من الحدیث وهذا وسا

  وهو الشامي سعید بن محّمد حدیِث 
ُ

: الشامي القرشی قیس بن حسان بن سعید بن ومحّمد» الحدیث. متروك

 : «گویدمي احمد وامام »حدیث آالف أربعة وضع: «گویدمي جزره بن صالح امام
ً
 المنصور قتله یضع؛ کان عمدا

ابون: «گویدمي نسایي امام و »صلبه و الزندقة علی
ّ

 یحیی أبی بن إبراهیم: أربعة الحدیث بوضع المعروفون الکذ

 ابن و حاکم و حبان ابن امامان و »بالشام سعید بن محّمد و بخراسان سلیمان بن مقاتل و ببغداد الواقدی و بالمدینة

ابی من هو: «گویدمي ابومسهر امام و »الحدیث یضُع  کان: «گویند مي نمیر
ّ

: گویدمي بخاري امام و »األردن کذ

 حجر، ابن[ »متروٌک : «اندهم گفته دارقطني وابوحاتم رازی امام و »هالٌک : «گویدمي ذهبي امام و »حدیثه ترک«

 .])۲۰۶ص۱/ ابن ابی حاتم، علل الحدیث (ج )۴۸۷۱ش( الکاشف ذهبي،) / ۱۸۴ص۹ج( التهذیب تهذیب

  .»إال یوم الجمعةکل یوم إن جهنم تسجر  «اند: فرموده جروایت کرده که رسول الله  سابوقتاده حارث بن ربعی -١

 ج این روایت از ابوقتاده حارث بن ربعي وعبدالله بن عمرو بن العاص وواثله بن اسقع از رسول الله (ضعیف): 
 روایت گردیده است:

المعجم  طبرانی،) / ۴۶۰۸و۵۸۹۷و۴۶۰۷) / بیهقي، السنن الکبري (ش۱۰۸۵: ابوداود (شساما طریق ابوقتاده 

) / ابن ۵۰۹) / مجلس ابن فاخر األصبهاني (ش۱۰۰ص۲) / ابونعیم، اخبار اصفهان (ج۳۵۸ص۷االوسط (ج

) از طریق ۴۸) / فوائد العیسوي (ش۲۶۰ص۸) / خطیب بغدادي، تایخ بغداد (ج۲۰ص۴عبدالبر، التمهید (ج

عبد الله الهروي واسحاق بن أبي  (محّمد بن عیسی و إبراهیم بن مهدی و موسی بن إسماعیل الجبلي و إبراهیم بن

حدثنا حسان بن إبراهیم عن لیث عن مجاهد عن أبی الخلیل (صالح بن ابي مریم) «إسرائیل) روایت کرده اند: 

عن أبی قتادة عن النبی (صلی الله علیه وسلم) أنه کره الصالة نصف النهار إال یوم الجمعة وقال: إن جهنم تسجر 

: امام ابوداود گفته است: » ضعیف«اسناد اما این » إال یوم الجمعة.
ً
أبو الخلیل لم یسمع من أبی «است چرا که اّوال
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 ١ عفو کردن بسیاری از جھنمیان در روز قیامت در روز جمعه. -۵

: لیث بن ابي سلیم ۱۰۸۵[ابوداود (ش» قتادة
ً
است [ابن حجر، تهذیب التهذیب » ضعیف الحدیث«)] وثانیا

 )].۵۶۸۵) / ابن حجر، تقریب التهذیب (ش۴۶۵ص۸(ج

) ومن طریقه ۳۲۸ص۴وج۲۳۸ص۲براني، مسند الشامیین (ج: طباما طریق عبدالله بن عمرو بن العاص 

حدثنا الحسین بن إسحاق التستري ثنا علي بن بحر قاال ثنا «) روایت کرده اند: ۱۸۸ص۵ابونعیم، حلیة االّولیاء (ج

سوید بن عبد العزیز عن النعمان بن المنذر عن مکحول عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلی الله علیه و سلم قال: 

 »جهنم تسعر کل یوم تفتح أبوابها إال یوم الجمعة فإنها ال تسعر في یوم الجمعة وال تفتح أبوابها. إن

حدثنا أحمد بن «) روایت کرده است: ۲۳۸ص۲وعلي بن بحر هم متابعه شده و طبراني، مسند الشامیین (ج 

 .»محّمد بن هاشم البعلبکي ثنا أبي نا سوید بن عبدالعزیز ... 

 سوید بن عبد العزیز بن نمیر السلمي » ضعیف«د اما این اسنا 
ً
است [ابن » ضعیف الحدیث«است چرا که اّوال

: مکحول الشامي ۲۶۹۲) و تقریب التهذیب (ش۲۷۶ص۴حجر، تهذیب التهذیب (ج
ً
» کثیر االرسال«)] وثانیا

لتهذیب ، تقریب اعسقالنی باشد وسماعش از عبدالله بن عمرو بن العاص ثابت نشده است [ابن حجر مي

 )].۶۸۷۵(ش

حدثنا الولید بن حماد الرملي ثنا «) روایت کرده است: ۶۰ص۲۲: المعجم الکبیر (جساما طریق واثله بن اسقع 

سلیمان بن عبد الرحمن ثنا بشر بن عون ثنا بکار بن تمیم عن مکحول عن واثلة قال : سأل سائل رسول الله صلی 

فیها بالصالة في نصف النهار وقد نهیت عن سائر األیام ؟ فقال: إن الله الله علیه و سلم : ما بال یوم الجمعة یؤذن 

است چرا که بشر بن عون » موضوع«اما این اسناد » یسعر جهنم کل یوم في نصف النهار ویخبثها في یوم الجمعة

عنه سلیمان بن عبد الرحمن الدمشقي نسخة نحو مائة حدیث کلها «القرشي: امام ابن حجر گفته است: 

 مو
ٌ
 «وامام ابوحاتم گفته است: » أن أحادیثه نسخة موضوعة«وامام ابن طاهر گفته است: » ضوعة

ٌ
[ابن » مجهول

 )]۲۸ص۲حجر، لسان المیزان (ج

 در این زمینه احادیث باطل و موضوعی وجود دارند که عبارتند از: -١

 قد کلهم النار من عتیق ألف ستمائة جمعة یوم کل في تعالی لله إن«روایت کرده است:  سالف) انس بن مالک 

 »النار. استوجبوا

) / ۳۰۴۲) / بیهقي، شعب االیمان (ش۴۱۸ص۱) / ابن عدی، الکامل (ج۳۴۳۴(باطل): ابویعلی، المسند (ش 

) از طریق ۱۴۹۷) / تمام رازی، فوائد (ش۹۴۹) / واحدی، التفسیر (ش۷۹۰ابن الجوزی، العلل المتناهیة (ش

 الطائفي سلیم بن یحیی ثنا«اند: السري وزید بن الحریش) روایت کرده ابي بن دو محّم  الهجیمي بحر بن (محّمد

 و علیه الله صلی الله رسول قال:  قال أنس عن التیمي سلیمان و البناني ثابت عن البصري غالب بن األزور ثنا

: أزور» موضوع«اما این روایت .» سلم: ... 
ً
 منکُر «اند: وابن حجر گفتهغالب: امامان ذهبی  بن است چرا که اّوال

وامام ابن حبان هم گفته است: » الحدیث منکُر «وامام ساجی هم گفته است: » فکذب الیحتمل بما أتی الحدیث

 محفوظة غیر یسیرة أحادیث ألزور«وامام ابن عدی گفته است: » الیعلم وهو یخطیء کان انفرد إذا به الیحتج«
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  متن هذا«م گفته است: وامام ابن حبان ه» به البأس أنه وأرجو
ٌ

[ابن حجر، لسان المیزان » له الأصل باطل

)]. وامام دارقطنی هم ۱۷۳ص۱) / ابن حبان، المجروحین (ج۱۷۳ص۱) / ذهبی، میزان االعتدال (ج۳۴۰ص۱(ج

 «گفته است: 
ُ

: اگر هر ۳۱ص۱۲[دارقطنی، العلل الوارده فی االحادیث النبویة (ج» ثابٍت  غیر الحدیث
ً
)] وثانیا

روزجمعه را  أی اندکی کند، به بطالن متن حدیث پی خواهد برد؛ واینکه: از زمانیکه خداوندیک محاسبهفردی 

شوند ولی هنوز پایانی خلق نموده، چقدر انسان خلق شده که هرساعت شصتصدهزار نفر از آتش جهنم آزاد می

 ندارد؟ 

 أربعة الجمعة ولیلة یوم، کل النار من عتیق ألف ستمائة عزوجل لله إن«روایت کرده است:  سب) انس بن مالک 

 »النار. من عتیق ألف ستمائة ساعة کل في ساعة، وعشرون

 روایت گردیده است:  ج(باطل): این روایت از عبدالله بن عباس و انس بن مالک از رسول الله  

) از ۱۳۱ص۲امالی (ج) / ابن بشران، ۳۴۳۵: سه طریق دارد؛ طریق اّول: ابویعلی (شساما طریق انس بن مالک 

 أهل من رجل میمونة أبو العالء ثنا«اند: الحسن ومحّمد بن بحرالهجیمی) روایت کرده أبو طارق بن طریق (أحمد

» باطل«اما این روایت هم .» قال: ...  وسلم علیه الله صلی النبي عن مالك بن أنس عن البناني ثابت عن البصرة

: چیزی در مورد 
ً
: اگر هر فردی یک محاسبه أبو (العالءاست چرا که اّوال

ً
ی اندکی کند، به میمونة) نیافتم وثانیا

روزجمعه را خلق نموده، چقدر انسان خلق شده  أبطالن متن حدیث پی خواهد برد؛ واینکه: از زمانیکه خداوند

ام ابن حبان هم شوند ولی هنوز پایانی ندارد؟ و دیدیم که امکه هرساعت شصتصدهزار نفر از آتش جهنم آزاد می

  متن هذا«گفته است: 
ٌ

] وامام دارقطنی هم گفته است: )۱۷۳ص۱ج( المجروحین حبان، [ابن» له الأصل باطل

» 
ُ

 )].۳۱ص۱۲[دارقطنی، العلل الوارده فی االحادیث النبویة (ج» ثابٍت  غیر الحدیث

 بن عبدالصمد بن از طریق (عبدالله )۷۹۰ش( المتناهیة العلل الجوزی، ) / ابن۳۴۸۴طریق دّوم: ابویعلی (ش 

زید  بن عبدالواحد عن البصري عبدالغفار بن العوام علي انا بن الصمد ثنا عبد«اند: خداش) روایت کرده ابي

 لیلة او الجمعة یوم ان سلم: و علیه الله صلی الله رسول قال قال سمالك بن انس عن البناني ثابت عن البصری

» باطل«اما این روایت هم » النار. من عتیق الف ستمائة فیهما وله إال ساعة فیها لیس ساعة وعشرون اربعة الجمعة

: عبد
ً
وامام بخاری هم » بشيءٍ  لیس«البصري: امام یحیی بن معین گفته است:  زید بن الواحد است چرا که اّوال

مام سعدی جوزجانی هم وا» متروٌک «وامام عمرو بن علی الفالس گفته است: » ترکوه؛ منکرالحدیث«گفته است: 

[ابن حجر، لسان » بثقةٍ  لیس«وامام نسایی هم گفته است: » الصدق معادن من لیس المذهب سيء«گفته است: 

 )].۱۴۳ص۲) / بخاری، التاریخ الصغیر (ج۲۰ص۶) / ابن ابی حاتم، الجرح والتعدیل (ج۸۰ص۴المیزان (ج

 ) از طریق (زید۴۹ص۸بخاری، التاریخ الکبیر (ج ) /۴۲۳ص۱طریق سّوم: رافعی، التدوین فی اخبار قزوین (ج 

 مالك بن أنس عن البناني ثابت عن العنزي الله عبد أبي عن نافع بن المعتمر عن«اند: الحباب) روایت کرده بن

: » باطل«امام این روایت هم .» وسلم: ...  وآله علیه الله صلی الله رسول قال قال عنه الله رضي
ً
است چرا که اّوال

و وی مجهول بوده وامام ابن حجر گفته » المکي میمون عندي هو العنزي الله عبد أبو«بخاري گفته است:  امام

 «است: 
ٌ

) / ذهبی، میزان ۷۰۵۴[ابن حجر، تقریب التهذیب (ش» الیعرف«وامام ذهبی هم گفته است: » مجهول
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: گفتیم که اگر هر فردی یک محاسبه۲۳۶ص۴االعتدال (ج
ً
کند، به بطالن متن حدیث پی ی اندکی )] . وثانیا

جمعه را خلق نموده، چقدر انسان خلق شده که هرساعت  أخواهد برد؛ واینکه از زمانیکه خداوند

شوند ولی هنوز پایانی ندارد؟ و دیدیم که امام ابن حبان هم گفته است: شصتصدهزار نفر از آتش جهنم آزاد می

  متن هذا«
ٌ

 «] وامام دارقطنی هم گفته است: )۱۷۳ص۱ج( المجروحین حبان، [ابن» له الأصل باطل
ُ

 غیر الحدیث

 )].۳۱ص۱۲[دارقطنی، العلل الوارده فی االحادیث النبویة (ج» ثابٍت 

) روایت کرده ۲۲۷ص۴: چهار طریق دارد؛ طریق اّول: فاکهی در اخبار مکة (جباما طریق عبدالله بن عباس 

 أبو ثنا قال السدوسي سلیمان بن حماد ثنا قال الولید بن هاشم عن محمود بن إسماعیل محّمد أبو حدثني«است: 

:  قال عنهما الله رضي عباس بن الله عبد عن مزاحم بن الضحاك عن جویبر هو الحسن أبو محّمد أبو قال الحسن

: جویبر» باطل«اما این روایت هم .» یقول: ...  وسلم علیه الله صلی النبي سمع إنه
ً
 سعید بن است چرا که اّوال

وامام حاکم ابواحمد گفته است:  »متروٌک « اند:األزدی: امامان دارقطنی و نسایی و علی بن الحسین الجنید گفته

وامام یحیی بن معین گفته » مقلوبة أشیاء الضحاك عن روی«وامام ابن حبان هم گفته است:  »ذاهب الحدیث«

 الضعف«وامام ابن عدی گفته است: » بحدیثه الیشتغل«وامام احمدبن حنبل گفته است: » لیس بشیء«است: 

 «وامام ابن حجر هم گفته است:  »بین روایاته و حدیثه علی
ً
» ترکوه«وامام ذهبی هم گفته است: » ضعیف جدا

/ ذهبی، الکاشف  )۹۸۷ش( التهذیب تقریب حجر، ابن) / ۱۲۳ص۲ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[

 ])۸۲۶(ش

) از طریق ۱۲المقدسي (ش الفتح أبي أمالي من ) / مجلس۶۷قر (شالص أبي إبن طاهر أبي طریق دّوم: ومشیخة 

 البجلي الحکم بن الله عبد حدثنا العبدي عرفة بن الحسن حدثنا«... اند: العبدي) روایت کرده عرفة بن (الحسن

چیزی از اما .» الله: ...  رسول قال قال عباس بن الله عبد عن مزاحم بن الضحاك حدثنا الحکم بن القاسم حدثنا

 البجلي) نیافتم. الحکم بن الله (عبد

 عبد حدثنا الفرضي الحسن أبو أخبرنا«) روایت کرده است: ۲۹۱ص۵۲طریق سّوم: ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج 

 بن محّمد بکر أبو حدثنا األنطرطوسي داود بن عمر حدثنا إبراهیم بن علي بن الحسن حدثنا أحمد بن العزیز

 سلمة حدثنا الشعار إسحاق بن محّمد الله عبد أبو حدثنا بالجواربي المعروف األصبهاني الذیال أبي بن الحسن

 بن الضحاك عن السدوسي سلیمان بن حماد حدثنا الولید بن هشام حدثنا الحکم بن القاسم حدثنا شبیب ابن

است » موضوع«این روایت اما .» یقول: ... )  وسلم علیه الله صلی(  النبي سمع انه عباس بن الله عبد عن مزاحم

 المتفضل هو لعله باطل بحدیث أتی«سلمون األنطرطوسي: امام ذهبی گفته است:  بن داود بن چرا که عمر

 وقال حدیثین ترجمته في عساکر بن أورد«وامام ابن حجر هم گفته است: » یقول مما الیستحی شیٌخ  بوضعه؛ هذا

 )]۳۰۲ص۴ابن حجر، لسان المیزان (ج ) /۱۹۳ص۳[ذهبی، میزان االعتدال (ج» باطالن هما

 إال النار من عتیق ألف مائة جمعة لیلة کل في: جقال رسول الله «روایت کرده است:  سج) انس بن مالک 

 هم منهم لیسوا أنهم وذلك اعتق فیمن یعتقهم ال الله منهم فان هم ولیس بها تستروا أمتي في داخالن فإنهما رجالن

 وانما اإلسالم في داخلون هم ولیس وعمر بکر أبي األوثان مبغض عبدة مع مصفودون وأنهم طبقتهم في الکبائر مع
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گاھی اموات از زائرین در روز جمعه. -۶   آ
در اینکه ُمردگان در مواردی خاص؛ موقع تدفین و زیارتش به اذن باری تعالی 

ولی باید توجه شود که این  ١ی وجود داردشنوند احادیث صحیحصدای زندگان را می

 وعثمان وعمر بکر أبي مبغضي علی الله لعنة اال و سلم علیه الله صلی الله رسول قال ثم األمة هذه یهود هم

 »وعلي.

 بن احمد حدثنا ألزهريا أخبرني«) روایت کرده است: ۲۷۱ص۱۳(موضوع): خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج 

 الکریم عبد بن الله عبید زرعة أبو حدثنا المتوکل مولی الخادم شاکر أبو الله عبد بن مسرة حدثنا شاذان بن إبراهیم

 بن العزیز عبد حدثنا زید بن حماد حدثنا حرب بن سلیمان حدثنا قال ومائتین وستین ثمان سنة بالري الرازي

 الله عبد بن است چرا که مسرة» موضوع«اما این روایت : ... .» ج الله رسول قال قال مالك بن أنس عن صهیب

 «وهمچنین گفته است: » بثقةٍ  لیس«شاکر: امام خطیب بغدادی گفته است:  أبو
ُ

موضوٌع  کذٌب  هذا الحدیث

 )].۲۰ص۶/ ابن حجر، لسان المیزان (ج )۲۷۱ص۱۳ج( بغداد تاریخ بغدادی، [خطیب» والحمل علی (مسرة)

خی از احادیث صحیحی که داللت بر شنیدن صدای مردگان در دو مورد خاص و استثنایی یعنی؛ موقع تدفین و بر -١

 نمایند عبارتند از:موقع زیارت می

العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتی إنه  قال: ج النبی عن«گفته است: س الف): انس بن مالک 

شود و شود و بهش پشت میشنیدم که فرمود: هرگاه بنده در قبرش قرار داده می جاز پیامبر .» «لیسمع قرع نعالهم

 »شنود.ای که صدای پاشنه پاهایشان را میباشد) به گونهروند (شنوا مییارانش می

-۲۰۴۹) / نسایي (ش۴۷۵۴و۳۲۳۳) / ابوداود (ش۷۳۹۷-۷۳۹۵) / مسلم (ش۱۳۳۸بخاري (ش(صحیح):  

عن أنس رضي الله عنه عن النبي «الرحمن وسعید بن ابي عروبه) روایت کرده اند: ) از طریق (شیبن بن عبد۲۰۵۱

 »صلی الله علیه وسلم قال العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتی إنه لیسمع قرع نعالهم

فإذا أنا مت فال وهو فی سیاقة الموت ...  سحضرنا عمرو بن العاص«گفته است:  سب): ابن شماسه مهري 

حبني نائحة، وال نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقیموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ویقسم تص

رفتیم در حالی که در  سبه دیدن عمرو بن عاص.» «لحمها، حتی أستأنس بکم، وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي

ر و آتش را همراه نسازید. هرگاه دفنم کردید احتضار مرگ بود... (وی گفت:) هرگاه ُمردم با (جنازه) من زن شیونگ

کند و گوشتش را پخش ای که قصابی، شتری قربانی میبر من خاک بپاشید سپس بر اطراف قبرم بایستید به اندازه

کند تا با شما أنس گیرم (و آرامش یابم) و بنگرم که چگونه با فرستادگان پروردگارم (؛یعنی نکیر و منکر) می

 .» کنمبرخورد می

 بن وإسحاق الرقاشی معن وأبو العنزی المثنی بن محّمد حدثنا«) روایت کرده است: ۳۳۶(صحیح): مسلم (ش 

 بن حیوة أخبرنا قال - عاصم أبا یعنی - الضحاك حدثنا - المثنی البن واللفظ - عاصم أبی عن کلهم منصور

 .».العاص: ...  بن عمرو حضرنا قال المهری شماسة ابن عن حبیب أبی بن یزید حدثنی قال شریح
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مختص روز جمعه نیست و احادیثی که در باب این فضیلت در اختصاص روز جمعه 
 ١باشند.باشند واھی، ضعیف و موضوع میمی

برای امتش تشریع کرده هرگاه بر اهل قبور وارد شدید بر آنها سالم کنید به  ج پیامبر«امام ابن القیم گفته است:  

سالم بر شما ای اهالی » مؤمنین قوم دار علیکم السالم«دادند و بگوید: ای که آنها وی را مورد خطاب قرار میگونه

فهمد واگر این چنین نبود این خطاب به منزله شنود و میخطاب برای کسی است که میاین منزل مؤمنان! این 

نظر دارند و از آنها به تواتر رسیده است که مرده از زیارت زنده خطاب به معدّوم و جماد است و سلف بر این اتفاق

 .]۱/۵[ابن قیم، الروح،» شود.یاید و با آن شاد میآگهی می

 »مؤمنین قوم دار علیکم السالم«حدیث:  

 بن ) از طریق (محّمد۱۵۴۶) / ابن ماجه (ش۲۰۳۹و۲۰۳۷) / نسایی (ش۲۳۰۱و۲۲۹۲(صحیح): مسلم (ش 

 من الدیار أهل علی السالم قولی :جقال  الله رسول یا لهم أقول کیف قلت«اند: قیس وعطاء بن یسار) روایت کرده

 »لالحقون. بکم الله شاء إن وإنا والمستأخرین منا المستقدمین الله ویرحم والمسلمین المؤمنین

کند، آگاه است. ابن تیمیه، مجموع کند و بر او سالم میابن تیمیه گفته است: مرده از زنده وقتی وی را مالقات می 

 .۲۴/۳۳۱الفتاوی، 

 از: دانند که هیچ صّحتی ندارند، عبارتنداحادیثی وجود دارند که این مسئله را مختص روز جمعه می -١

  الجمعة، یوم بزوارهم یعلمون الموتی، أن بلغني«الف) محّمد بن واسع گفته است:  
ً
  قبله، ویوما

ً
 »بعده. ویوما

 أنا (محّمد بن موسی بن فضل) سعید أبو أخبرنا«) روایت کرده است: ۹۳۰۱(واهی): بیهقی، شعب االیمان (ش 

(بن عبید البرجالنی)  الحسین بن محّمد حدثني الدنیا أبي بن بکر أبو أنا (محّمد بن عبدالله الصفار) الله عبد أبو

 حتی سبت غداة کل في واسع بن محّمد إلی أغدو کنت: قال القصاب جبیر (البصری) نا محّمد بن بکر حدثني

 اإلثنین یوم الیوم هذا صرت لو و یوم ذات له فقلت ننصرف ثم لهم ندعو و فنسلم القبور علی فنقف الجبان نأتي

است چرا که » واهی«اما این اسناد » بعده. یوما و قبله یوما و الجمعة یوم بزوارهم یعلمون الموتی أن بلغني: فقال

: جبیر القصاب و بکر بن 
ً
: محّمد بن واسع تابعی است ونگفته که این روایت را از چه کسی شنیده است وثانیا

ً
اّوال

 محّمد البصری را هم نشناختم.

  رأی أنه قال: الجحدري عاصم آل من رجل حدثني«است: ب): مسمع بن عاصم گفته  
ً
 في الجحدري عاصما

 عبد بن بکر إلی وصبیحتها جمعة، لیلة کل نجتمع أصحابي، من ونفر الجنة، ریاض من روضة في أنا: فقال النوم،

 ویوم کله، الجمعة ویوم الجمعة، عشیة بها نعلم: قال بزیارتنا؟ تعلمون هل: قلت. أخبارکم فنتالقی المزني، الله

 »وعظمته. الجمعة یوم لفضل: قال کلها؟ األیام دون ذلك وکیف: قلت. الشمس طلوع إلی السبت

 أبو أنا الصیرفي عمرو أبي بن سعید أبو أخبرنا«) روایت کرده است: ۹۳۰۰بیهقی، شعب االیمان (ش(ضعیف):  

 األصفر بسطام بن یحیی نا الحسین بن محّمد حدثني الدنیا أبي بن بکر أبو نا الصفار الله عبد بن محّمد الله عبد

 موته بعد منامي في الجحدري عاصم رأیت: قال الجحدري عاصم آل من رجل حدثني عاصم بن مسمع حدثني
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 اعمال زندگان بر ُمردگان در روز جمعه. ۀعرض -۷
وجود دارد که این عمل را مختص روز  سدر این زمینه حدیثی از سعید انصاری 

باشد ولی دو روایت صحیح از جمعه دانسته که این حدیث موضوع و دروغین می
وجود دارند مبنی به  بیعنی؛ روایت ابودرداء و ابوایوب أنصاری ج اصحاب پیامبر

در صورت نیک بودن شاد و در ھا  آن شوند واینکه اعمال زندگان بر ُمردگان عرضه می
شوند البته باید دّقت شود که اّوًال: این مسئله مختص روز بد بودن پریشان می صورت

جمعه نیست و ثانیًا: از آنجائیکه قول صحابی بنابر رأی جمھور فقھا و اصولیون در امور 
اجتھادی حّجت نیست ولی علمای اسالمی بر این باورند که در صورتی که صحابه از 

بت نماید قولش حّجت است، عبدالکریم زیدان در امور غیبی ھمچون این مسئله صح
قول صحابی که از روی رأی و اجتھاد بوده حجّیتی ندارد؛ چرا که  گوید:این رابطه می

ھستیم و نه فرد دیگری، و اجتھاد صحابه مانند  ج ھمه ملزم به تبعیت از رسول الله
شود (مانند: مقّدرات و اجتھاد ماست. اّما قول صحابی که با رأی و اجتھاد دریافت نمی

: راوی آن مبهم است: » ضعیف«اما این اسناد .» بسنتین ... 
ً
  حدثني«است چرا که اّوال

ٌ
: خواب غیر » رجل

ً
و ثانیا

 ّیتی ندارد و مقبول نیست.حج جاز رسول الله 

  زار قال: من أنه الضحاك عن بلغني«ج) سفیان ثوری گفته است:  
ً
 المیت الشمس، علم طلوع قبل السبت، یوم قبرا

 »الجمعة. یوم لمکان: قال ذلك؟ وکیف: قیل. بزیارته

 بکر أبو أنا الله عبد أبو أنا سعید أبو أخبرنا«) روایت کرده است: ۹۳۰۲بیهقی، شعب االیمان (ش (موضوع): 

 قبل السبت یوم قبرا زار من: قال أنه الضحاك عن بلغني: قال الثوري سفیان أنا أبان بن العزیز عبد نا محّمد حدثني

 است »موضوع« روایت این اما» الجمعة یوم لمکان: قال ذاك؟ کیف و له قیل بزیارته المیت علم الشمس طلوع

  والله کان: «گوید مي معین بن یحیي امام: السعیدي أبان بن العزیز عبد که چرا
ً
 بن عبدالله بن محّمد امام و »کذابا

 »موضوعة أحادیث روی: «اند گفته هم النقاش وابوسعید نیشابوري حاکم وامامان »کذاٌب  هو: «است گفته نمیر

: است گفته ابوحاتم وامام »الغلط کثیر الخطأ کثیر متروك جمیعا أصحابنا عند: «است گفته شیبه بن یعقوب وامام

 وامام »بثقة لیس الحدیث؛ متروک: «است گفته نسایي وامام »حدیثه الیکتب ترکوه به الیشتغل الحدیث متروك«

 وامام »الحدیث متروک: «اند گفته حجر وابن النیشابوري ابوعلي وامامان »الشيء: «است گفته اصبهاني ابونعیم

 التهذیب تقریب و) ۳۲۹ص۶ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[ »البواطیل الثوری عن روی: «است گفته عدي ابن

 همچنین مشخص نیست که چه کسی این روایت را برای سفیان الثوری ابالغ نموده است. )]۴۰۸۳ش(

                                                                                                                                                  



 ۴۷  جمعه روز فضائل و احکام: اّول فصل

-می ج یا غیبیات)، نزد علماء حجّیت دارد؛ چرا که محمول بر سماع از رسول الله
 ١گردد.

. سیوطی، شوکانی، ابن تیمیه، زرکشی، سخاوی، ابن ۲۶۲-۲۶۰عبدالکریم زیدان، الوجیز فی أصول الفقه، ص -١

بزدوی، عبدالوهاب خالف، جمال الدین قاسمی، وهبة الزحیلی و بسیاری از اصولیون بر این حجر عسقالنی، 

؛ ۲۸األثر، ص أهل مصطلح في الفکر نخبة توضیح في النظر گذارند. نک: ابن حجر، نزهةمطلب قلم صّحه می

الصالح،  ابن مقدمة علی ؛ زرکشی، النکت۱/۱۹۰؛ سیوطی، تدریب الراوی، ۶/۸۷األسرار،  بزدوی، کشف

-۶/۴۰۳؛ ابن تیمیه، المجموع الفتاوی، ۲/۱۸۸االوطار، ؛ شوکانی، نیل۱/۱۲۸؛ سخاوی، فتح المغیث، ۱/۴۲۱

؛ وهبة الزحیلی، اصول ۹۵علم اصول الفقه، ص خالف، ؛ عبدالوهاب۱۰۰التحدیث،  ؛ قاسمی، قواعد۴۰۵

 .۲/۸۵۰الفقه االسالمی، 

 از:  احادیثي در این زمینه وجود داشته عبارت است 

 واألمهات اآلباء األنبیاء وعلی (االعمال) علی : تعرضجقال رسول الله «روایت کرده است:  سسعید االنصاری 

 »الجمعة. یوم

 األصول نوادر في الحکیم الترمذي روی«) گفته است: ۱۶۱ص۲(موضوع): امام سیوطی در الحاوی للفتاوی (ج 

اما : ... .» ج الله رسول قال: قال جده العزیز بن سعید) عن (عبد أبیه عن العزیز عبد بن الغفور عبد حدیث من

سعید االنصاري: امام ابن حبان گفته است:  بن العزیز عبد بن الغفور است چرا که عبد» موضوع«این روایت 

وامام بخاری هم گفته است: » بشيءٍ  حدیثه لیس«وامام یحیی بن معین گفته است: » الحدیث یضُع  مّمن کان«

ضعیف «وامام ابوحاتم رازی گفته است: » الحدیث منکُر  ضعیٌف «وامام ابن عدی هم گفته است: » ترکوه«

 )].۵۵ص۶) / ابن ابی حاتم، الجرح و التعدیل (ج۴۳ص۴[ابن حجر، لسان المیزان (ج» الحدیث

 مبنی بر این مسئله عبارتند از: شروایات صحیحي از صحابه 

 عند یقول الدرداء أبو وکان ویساؤون فیسرون موتاکم علی تعرض أعمالکم نإ«گفته است:  سالف) ابوالدرداء 

شوند کردار شما بر مردگانتان عرضه می» « رواحة. بن الله عبد به یخزی عمال أعمل أن بك أعوذ إني اللهم ذلك:

از عملی که بخاطر آن برم شوند و ابودرداء در این موقع گفت: بارالها! من به تو پناه میو آنها شاد و پریشان می

 »عبدالله بن رواحه پریشان شود.

) / ابن ابي الدنیا، المنامات ۲۱۱) ومن طریقه ابوداود، الزهد (ش۱۶۵عبدالله بن المبارک، الزهد (ش(صحیح):  

 صفوان أنا«اند: روایت کرده )۱۵۷) / اصفهاني، الترغیب والترهیب (ش۱۷۰) / نعیم بن حماد، الزهد (ش۴(ش

 فمساؤون عشائرکم علی تعرض أعمالکم إن أال الدرداء: أبو قال قال نفیر بن جبیر بن الرحمن عبد نب عمرو بن

بوده واسنادش هم » رجال صحیح«ورجالش » رواحة بن الله عبد به یخزی عمال أعمل أن بالله فأعوذ ومسرون

 باشد. می» صحیح«

 اللهم وقالوا واستبشروا فرحوا حسنا رأوا فإن الموتی علی أعمالکم تعرض«گفته است:  سب) ابوایوب انصاری 

شوند، کردارتان بر مردگانتان عرضه می» «به. راجع اللهم قالوا سوءا رأوا وإن علیه فأتمها عبدك علی نعمتك هذه
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 ١نماز دفع عذاب قبر و کم کردن سکرات مرگ در روز جمعه. -۸

ات گویند: بارالها! این نعمتیست که به بندهکردند و میشوند و دلشاد و مسرور میاگر آن را نیک دیدند شاد می

گویند: بارالها! به وی توجه نما ای و پس (با توفیق تکرار) آن را بر وی تمام کن و اگر آن را بد دیدند میی داشتهارزان

 » (و توفیق بازگشت به وی را عطا کن).

 بن یحي حدثني الحسین بن محّمد حدثني«) روایت کرده است: ۳ابن ابی الدنیا، المنامات (ش (صحیح): 

 سانصاری أیوب أبي (احزاب بن اسید) عن رهم أبي عن یزید بن ثور عن المبارك بن الله (البجلی) عبد إسحاق
 علیه فأتمها عبدك علی نعمتك هذه اللهم وقالوا واستبشروا فرحوا حسنا رأوا فإن الموتی علی أعمالکم تعرض: قال

 أبي بن الحسین بن محّمد ومترجم در تهذیب هستند جز» ثقة«رجالش همه » به راجع اللهم قالوا سوءا رأوا وإن

وامام ابوحاتم رازی گفته است: » الرقائق في التوالیف االمام صاحب«شیخ البرجالني که: امام ذهبی گفته است: 

وامام ابن حجر گفته » الحسین بن بمحّمد علیك: فقال الزهد أخبار من شيء عن حنبل بن أحمد سأل رجال إن

 «ابراهیم الحربی گفته است: وامام » به البأس یکون ان أرجو«است: 
ً
وامام ابن حبان هم وی را » ماعلمت اال خیرا

 )].۱۳۷ص۵) / ابن حجر، لسان المیزان (ج۱۱۲ص۱۱آورده است [ذهبی، سیراعالم النبالء (ج» ثقات«در 

ل روایاتی از صحابه مبنی بر تالقی و سؤال بین ارواح و عرضه اعما«ابن تیمیه در این زمینه چنین گفته است:  

 .۲۴/۳۳۱ابن تیمیه، مجموع الفتاوی،» زندگان بر مردگان وارد شده است.

شوند وجود احادیث مبنی بر خواندن دو رکعت نماز در روز جمعه که باعث دفع عذاب قبر و سکرات مرگ می -١

 دارند، این احادیث موضوع بوده وصحت ندارند. این احادیث عبارتند از:

 فاتحة فیهما قرأ رکعتین الجمعة لیلة صلی من: ج الله رسول قال«کرده است: روایت  سالف) انس بن مالک 

 »القبر. عذاب من الله امنه مرة عشرة خمس زلزلت وإذا الکتاب

) و من طریقه ابوطاهر السلفی، معجم السفر ۱۷۳ص۱(موضوع): اسلم بن سهل الواسطی، تاریخ واسط (ج 

 ثنا قال داود بن عبدالله ثنا قال الباهلي علي بن سهل بن أحمد ثنا قال أسلم حدثنا«اند: ) روایت کرده۱۳۶۴(ش

 لیلة صلی من وسلم: علیه الله صلی الله رسول قال قال مالك بن أنس عن فلفل بن المختار عن حماد بن ثابت

روایت اما این » القبر. عذاب من الله امنه مرة عشرة خمس زلزلت وإذا الکتاب فاتحة فیهما قرأ رکعتین الجمعة

: ثابت» موضوع«
ً
وامام ابن » بالوضع متهم«بصري: امام بیهقی گفته است:  زید أبو حماد بن است چرا که اّوال

وامام عقیلی گفته است: » مناکیٌر  وهي الثقات أسانیدها وفي فیها یخالف أحادیث لثابت«عدی گفته است: 

  وهو محفوظ غیُر  حدیثه«
ٌ

» حماد بن ثابت ترك علی اتفقوا النقل أهل ان«وامام اللکائی گفته است: » مجهول

 «اند: وامامان دارقطنی وهیثمی گفته
ً
) / هیثمی، مجمع الزوائد ۷۵ص۲[ابن حجر، لسان المیزان (ج» ضعیٌف جدا

: عبد۳۵۳ص۱(ج
ً
وامام » ضعیٌف «گویند: التمار: امامان نسایی ودارقطنی می الواسطی داود بن الله )] وثانیا

 منکر«وامام ابن حبان گفته است: » منکر وفی حدیثه مناکیر بحدیث حدث بقوی لیس«ابوحاتم گفته است: 

  الحدیث
ً
 ممن هو«وامام ابن عدی گفته است: » بروایته. اإلحتجاج الیجوز المشاهیر عن المناکیر یروی جدا

 )].۲۰۰ص۵(ج[ابن حجر، تهذیب التهذیب » فیه نظر«وامام بخاری هم گفته است: » الله شاء إن به البأس

                                                                                                                                                  



 ۴۹  جمعه روز فضائل و احکام: اّول فصل

 ١ قرآن در روز جمعه. حفظ نماز -۹

 بفاتحة منهما واحدة کل في یقرأ رکعتین الجمعة لیلة صلی من«روایت کرده است:  بعبدالله بن عباسب)  

 یوم الصراط علی الجواز له الله ویسر الموت سکرات علیه الله هون مرة عشرة خمس) زلزلت إذا( و مرة الکتاب

 ».القیامة

لي   ابن رواه الدیلمی أنبأنا«) گفته است: ۴۳ص۲الموضوعة (ج األحادیث في المصنوعة (موضوع): سیوطی، الآل

 الجندي محّمد بن المفضل سعید بن المفضل سعید أبو أنبأنا الولید بن عمرو بن المغیرة عن مهران ابن أنبأنا مهبرة

 لیث عن سلیمان بن المعتمر حدثنا الولید بن محّمد حدثنا العدني محّمد (بن مسلم المودب) بن یونس أبو أنبأنا

 إذا( و مرة الکتاب بفاتحة منهما واحدة کل في یقرأ رکعتین الجمعة لیلة صلی من رفعه عباس ابن عن طاوس عن

اما این » القیامة. یوم الصراط علی الجواز له الله ویسر الموت سکرات علیه الله هون مرة عشرة خمس) زلزلت

  روی«الولید المکی: امام ذهبی گفته است:  بن عمرو بن است؛ چرا که مغیرة» موضوع«اسناد هم 
ً
  حدیثا

ً
 موضوعا

 )] و و معلوم نیست که محّمد بن الولید هم چه کسی است.۶۳۸۵[ذهبی، المغنی (ش» آفته هو

حدیثی مبنی بر خواندن دو رکعت نماز در روز جمعه برای حفظ قرآن کریم وجود دارد که هیچ سندیت و حجتی  -١

  أن«گفته است:  بت است از: عبدالله بن عباسندارد، این حدیث عبار
ً
ت: ج الله لرسول قال علیا

ّ
 هذا تفل

علمك أال: فقال علیه، أقدر أجدني فما صدري، من القرآن
ُ
 ویثبت علمته، من بهن وتنفع بهّن، الله ینفعك کلمات أ

 مشهودة، ساعة فإنها اآلخر، اللیل ثلث في تقوم أن استطعت فإن الجمعة، لیلة کان إذا صدرك؟ في تعلمت ما

 فإن - الجمعة لیلة تأتي حتی: یقول. ربي لکم أستغفر سوف: لبنیه یعقوب أخي قال وقد - مستجاب فیها والدعاء

 . اّولها في فقم تستطع، لم فإن وسطها، في فقم تستطع، لم
ِّ

 بفاتحة االّولی الرکعة في تقرأ رکعات، أربع فصل

 والم الکتاب، بفاتحة: الثالثة الرکعة وفي. الدخان وحم الکتاب، بفاتحة: الثانیة الرکعة وفي. یس: وسورة الکتاب،

 وأحسن الله، فاحمد التشهد، من فرغت فإذا .المفصل وتبارك الکتاب، بفاتحة الرابعة الرکعة وفي. السجدة تنزیل

  الله، علی الثناء
ِّ

 باإلیمان، سبقوك الذین وإلخوانك والمؤمنات، للمؤمنین واستغفر النبیین، سائر وعلی علي، وصل

  المعاصي بترك ارحمني اللهم: ذلك آخر في وقل
ً
 حسن وارزقني یعنیني، ال ما أتکلف أن وارحمني أبقیتني، ما أبدا

. الله یا أسألك: ترام ال التي والعزة واإلکرام، الجالل، ذا واألرض، السماوات، بدیع اللهم عني، یرضیك فیما النظر

لزم أن وجهك، ونور بجاللك، رحمن، یا
ُ
 الذي النحو علی أتلوه أن وارزقني علمتني، کما کتابك، حفظ قلبي ت

 رحمن، یا الله، یا أسألك. الترام التي والعزة واإلکرام، الجالل ذا واألرض، السماوات، بدیع اللهم.عني یرضیك

 صدري، به وتشرح قلبي، عن به تفرج وأن لساني، به تطلق وأن بصري، بکتابك تنور أن وجهك، ونور بجاللك،

 أو جمع، ثالث ذلك تفعل. العظیم العلي بالله إال قوة وال حول وال أنت، إال علی یعینني ال فإنه بدني، به تعمل وأن

،
ً
  أو خمسا

ً
  أخطأ ما بالحق، بعثني والذي تعالی، الله بإذن سبعا

ً
 إلی علي لبث ما فوالله: عباس ابن قال .قط مؤمنا

 
ً
، أو خمسا

ً
 کنت أني الله رسول یا: فقال المجلس، ذلك مثل في وسلم علیه الله صلی الله رسول جاء حتی سبعا

  أربعین الیوم أتعلم وأنا تفلتن، نفسي علی قرأتهن فإذا ونحوهن، آیاٍت، أربع إال آخذ ال خال فیما
ً
 فإذا ونحوها، آیة

 أسمع الیوم وأنا تفلت، رددته فإذا الحدیث، أسمع کنت ولقد عیني، بین الله کتاب فکأنما نفسي، علی قرأتها

                                                                                                                                                  



 نماز جمعه در فقه اسالمی    ۵۰

 ١ نماز دفع شر. -۱۰

  منها أخرم لم بها تحدثت فإذا األحادیث،
ً
 ورب مؤمن: ذلك عند وسلم علیه الله صلی الله رسول له فقال. حرفا

 »الکعبة

) / ابن الشجری، امالی ۱۱۱۹) / حاکم، المستدرک (ش۳۵۷۰(موضوع): دو طریق دارد؛ طریق اّول: ترمذی (ش 

السامع  وآداب الراوي ألخالق ) / خطیب بغدادی، الجامع۶۷۳والصفات (ش / بیهقی، األسماء) ۹۲ص۱(ج

 بن جنیدب ومحّمد بن الحسن بن ) از طریق (أحمد۲۵۱ص۵۱) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۱۷۹۲(ش

 عبد بن مانسلی حدثنا«اند: العبدي) روایت کرده إبراهیم بن الدارمي و محّمد سعید بن الرازي و عثمان الحسین

 عن عباس ابن مولی عکرمة و رباح أبي بن عطاء عن جریج ابن حدثنا مسلم بن الولید حدثنا الدمشقي الرحمن

 .»قال: ...  أنه عباس ابن

) روایت کرده است: ۱۳۸ص۲الدمشقي هم متابعه شده وابن الجوزی، الموضوعات (ج الرحمن عبد بن وسلیمان 

 بن الحسن بن محّمد حدثنا الدارقطني الحسن أبو حدثنا العشاری طالب أبی عن الجریری القاسم أبو أنبأنا«

 .»ابن جریج...  عن مسلم بن الولید حدثنا عمار بن هشام حدثنا العطار محّمد بن الفضل حدثنا المقری محّمد

نکرده کرده وشیخش تصریح به سماع تسویه می» تدلیس«است چرا الولید بن المسلم » موضوع«اما این روایت  

 «است. وامام ذهبی هم گفته است: 
ٌ

؛ عندي منکٌر  حدیث
ً
) ۷۴۵۶[ابن حجر، تقریب التهذیب (ش» موضوعٌ  جدا

 )].۲۱۷ص۹) وسیراعالم النبالء (ج۲۱۳ص۲/ ذهبی، میزان االعتدال (ج

ی، ) / ابوطاهرالسلف۳۶۷ص۱۱) / طبرانی، المعجم الکبیر (ج۵۷۹واللیلة (ش الیوم طریق دّوم: ابن السنی، عمل 

 بن مروان و الحسین بن خریم بن ومحّمد مسلم بن محّمد بن الله ) از طریق (عبد۲۳المشیخة البغدادیة (ش

 إبراهیم بن محّمد ثنا عمار بن هشام ثنا«اند: عصمة) روایت کرده أبي بن صالح بن التستري و محّمد إسحاق

است چرا » موضوع«اما این اسناد .» عباس ... مولی ابن عباس عن ابن  عکرمة باذام عن صالح أبو حدثني القرشي

وامام ابن حجر هم حدیثی » بالنقل. مجهوالن وشیخه هو (محّمد بن ابراهیم القرشی)«که امام عقیلی گفته است: 

 «وامام ذهبی هم گفته است: » القرشي آفته«را از طریق وی روایت کرده وگفته است: 
ً
  ذکرخبرا

ً
 الدعاء في موضوعا

[ابن حجر، لسان المیزان » هو من الیدری وشیخه بثقةٍ  لیس هذا محّمد«وهمچنین گفته است:  »القرآن لحفظ

 )].۴۴۶ص۳) ومیزان االعتدال (ج۲۱۷ص۹) / ذهبی، سیراعالم النبالء (ج۲۰ص۵(ج

حدیثی مبنی بر خواندن چهار رکعت نماز در زمان چاشت با کیفیتی خاص در روز جمعه بیان شده که دفع شر  -١

 د، این حدیث هیچ سندیت و حجتی ندارد، این روایت عبارت است از:نمایمی

 الجمعة، یوم في رکعات أربع الضحی صلی : منجقال رسول الله «روایت کرده است:  بعبدالله بن عباس 

 الناس، برب أعوذ وقل مرات، عشر الفلق برب أعوذ وقل - مرات عشر الکتاب بفاتحة یقرأ واحدة، مرة دهره، في

 کل في مرات، عشر الکرسي، وآیة. مرات عشر الکافرون، أیها یا وقل مرات، عشر أحد الله هو وقل - مرات عشر

م، تشهد، فإذا. رکعة
ّ
م وسل

ّ
 . مرة سبعین وسبح،. مرة سبعین واستغفر. وسل

ً
 إال إله وال. لله والحمد الله سبحان: قائال

 وشّر  األرض، وأهل السماوات، أهل شّر  عنه الله دفع. العظیم العلّي  بالله إال قوة وال حول، وال أکبر، والله الله،

 »والجن. اإلنس،

                                                                                                                                                  



 ۵۱  جمعه روز فضائل و احکام: اّول فصل

مدتی است که مؤمنان به جمعه  اندازۀدر قیامت، به  أمقدار زیارت خداوند -۱۱
باشد از حیث سند ضعیف بوده و غیر روایتی که بیانگر این مطلب می .روندزودتر می

 ١ باشد.قابل استناد می

 الله عبد حدث«) روایت کرده است: ۱۲۸ص۱(موضوع): دو طریق دارد؛ طریق اّول: ابونعیم، تاریخ اصبهان (ج 

 عیسی بن الله عبد حدثني صالح بن أحمد ثنا الزعفراني الشروب أبي بن أحمد بن جعفر ثنا زکریاء بن محّمد بن

 قال قال عباس ابن عن مجاهد عن لیث عن الثوري سفیان عن الجرجاني بن سعد ثنا قاال النجم أبي بن والولید

 بفاتحة یقرأ واحدةً  مرةً  دهره في الجمعة یوم في رکعات أربع الضحی صلی من وسلم: علیه الله صلی الله رسول

الشمومي: امام ابن حبان  صالح بن است چرا که اّوال: أحمد» موضوع«امام این روایت » بطوله. فذکره الکتاب

وامام یحیی بن معین گفته است: » بالمعضالت اإلثبات عن یأتي الحدیث؛ یضُع  بمکة کان« گفته است: 

اٌب «
ّ

: أحمد۱۸۶ص۱دانسته است [ابن حجر، لسان المیزان (ج» متروک«وامام ابونعیم هم وی را » کذ
ً
 بن )] وثانیا

 »متروکون. ثالثتهم«عیسی: امام ابونعیم گفته است:  بن الله وعبد النجم أبي بن ولولید صالح

 أنبأنا الحریري أحمد بن الله هبة أنبأنا«) روایت کرده است: ۱۱۲ص۲طریق دّوم: ابن الجوزی، الموضوعات (ج 

 بن العباس حدثنا القطان محّمد بن علی حدثنا العزیز عبد بن علی الحسن أبو حدثنا الفتح بن علی بن محّمد

 سفیان عن عیاش بن الفضیل حدثنا الضریس بن محّمد حدثنا القطیعی علی بن خلف حدثنا الشکلی یوسف

 أربع الجمعة یوم الضحی صلی من: وسلم علیه الله صلی الله رسول قال قال عباس ابن عن مجاهد عن الثوري

 مرات، عشر الناس برب أعوذ وقل مرات، عشر الفلق برب أعوذ وقل مرات، عشر بالحمد رکعة کل في یقرأ رکعات،

 فإذا رکعة، کل في یقرأها مرات، عشر الکرسي وآیة مرات، عشر الکافرون أیها یا مرات، وقل عشر أحد الله هو وقل

 إال قوة وال حول وال أکبر والله الله إال إله وال لله والحمد الله سبحان یقول ثم سلم ثم فتشهد رکعات االربع صلی

 فمن مرة، سبعین إلیه وأتوب الذنوب غافر هو إال إله ال الذی الله أستغفر یقول ثم مرة، سبعین العظیم العلی بالله

 السماء أهل وشر والنهار اللیل شر عنه الله دفع]  وصف ما[  - أوصف - علی القول هذا وقال الصالة هذه صلی

 لزرقه لوالدیه عاقا کان لو بالحق بعثنی والذی مارد، وشیطان جائر سلطان کل وشر االنس وشر االرض أهل وشر

 هذا من وذکر .الدنیا حوائج من حاجة وسبعین اآلخرة، حوائج من حاجة سبعین له ویقضی له، وغفر برهما

 وموسی إبراهیم کثواب الثواب من له إن بالحق بعثنی والذی: قال أن إال.بذکره الزمان یضیع ال طویال ثوابا الجنس

 علی بن است چرا که خلف» موضوع«اما این اسناد هم » متاع. له یعرف وال طریق له یقطع وال وعیسی، ویحیی

  الشکلي یوسف بن العباُس  علی) بن عنه (خلف روی«القطیعی: امام ذهبی گفته است: 
ً
  حدیثا

ً
[ذهبی، » موضوعا

  هذا«)] وامام ابن الجوزی هم گفته است: ۱۹۳۸المغنی (ش
ٌ

 فال شك، بال ج الله سولر علی موضوعٌ  حدیث

 موسی ثواب فله رکعتین صلی من یقال أن یحسن وکیف أسمجه، وما الوضع هذا أبرد فما وضعه، فیمن الله بارك

  ».عمله قد أحدهم مجاهیل وفیه وعیسی،

 عّز  ربهم یزورون الجنة أهل إن: قال وسلم علیه الله صلی النبي أن«روایت کرده است:  بعبدالله بن عباس -١

 
ّ

، منه وأقربهم الکافور، رمال في جمعة یوم کل في وجل
ً
  وأبکرهم الجمعة، یوم إلیه أسرعهم مجلسا

ً
 » .غدوا
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 :است گردیده روایت ج الله رسول از مسعود بن وعبدالله عباس بن عبدالله از متن این): (ضعیف 

 االبانه بطة، ابن) / ۴۴ش( اآلخرة في تعالی الله إلی بالنظر التصدیق آجري،: بعباس بن عبدالله طریق اما 

 حسن بن حسین حدثنا األشعث بن محّمد عمي حدثنا: «اند کرده روایت) داود أبي بن بکر ابو( طریق از) ۳۰ش(

 جل و عز ربهم یزورون الجنة أهل إن قال ج النبي عن عباس بن الله عبد عن الحسن عن حسن أبي حدثني قال

 است »ضعیف« اسنادش اما.» غدوا وأبکرهم إلیه أسرعهم مجلسا منه وأقربهم الکافور رمال في جمعة یوم کل في

  که چرا
ً
: گوید مي نسایي امام و »متروٌک : «گوید مي دارقطني امام: بصري جعفر أبو القصاب فرقد بن جسر: اّوال

: گوید مي ساجي امام و »بالقوي ولیس صالحا رجال کان: «گوید مي ابوحاتم امام و »حدیثه والیکتب بثقة لیس«

 » 
ٌ

 هم بخاري امام و »حدیثه والیکتب بشيء لیس: «گوید مي معین بن یحیي امام و »الحدیث ضعیُف  صدوق

 ابن[ »محفوظة غیر عامتها وأحادیثه الضعفاء؛ في هو: «گوید مي عدي ابن امام و »عندهم بذاك لیس: «است گفته

  و)] ۱۶۹ص۲ج( الکامل عدي، ابن) / ۱۰۴ص۲ج( المیزان لسان حجر،
ً
 أبو فرقد بن جسر بن جعفر: ثانیا

 أر ولم ذکرت ما غیر مناکیر أحادیث جسر بن لجعفر: «گوید مي عدي ابن امام: بصري القصاب سلیمان

 في: «گوید مي عقیلي امام و »منکر مایرویه عامة ألن عنه غفلوا کیف والأدري قوال فیه الرجال في للمتکلمین

 لسان حجر، ابن[ »شیٌخ : «گوید مي ابوحاتم امام و »بمناکیر وحدث القدر إلی یذهب کان شدید اضطراب حفظه

 )].۱۵۰ص۲ج( الکامل عدي، ابن) / ۱۱۱ص۲ج( المیزان

 طریقه ومن) ۴۳۶ش( الزهد المبارک، بن عبدالله: اّول طریق دارد؛ طریق دو: سمسعود بن عبدالله طریق اما 

 الله رؤیة دارقطني،) / ۶۰۲ش( التوحید خزیمه، ابن) / ۳۱ش( بطة ابن) / ۴۷۶ش( السنة احمد، بن عبدالله

 وهاشم طیالیسي وابوداود سوار بن وشبابة مبارک بن عبدالله( طریق از) ۴۲۱ش( الجنة صفة ابونعیم،) / ۱۸۱ش(

 الله عبد عن عبیدة أبي عن عمرو بن المنهال عن المسعودي أنا قال المبارك ابن نا: «ند ا کرده روایت) القاسم بن

ثیب علی الجمعة یوم الجنة ألهل یبرز الله فإن الجمعات، إلی بالدنیا الغداة في باکروا: «قال مسعود بن
َ
 من ک

 که چرا است »ضعیف« اسناد این اما.» الجمعة إلی الدنیا في کغدوهم الدنو في عنده الناس فیکون أبیض، کافور

 گفته وي به مرة بن وعمرو است نشنیده) مسعود بن عبدالله( پدرش از چیزي: مسعود بن الله عبد بن عبیدة أبو

 »شیئا أبیه من یسمع لم: «است گفته هم ترمذي وامام »ال: قال (بن مسعود) شیئا؟ عبدالله من تذکر هل: «است

 )].۷۵ص۵ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[

) ۷۸ص۱۰ج( الکبیر المعجم) / ۱۰۹۴ش( ماجه ابن) / ۲۰۵ص۱ج( والتعدیل الجرح حاتم، ابي ابن: دّوم طریق 

 عن معمر عن رواد أبي بن العزیز عبد بن المجید عبد ثنا: «اند کرده روایت) الحذاء عبید بن کثیر( طریق از

 »ضعیف« حدیث این اما... ..»  الجمعة یوم مسعود بن الله عبد مع رحت: قال علقمة عن إبراهیم عن األعمش

: اند گفته ونسایي وابوداود معین بن ویحیي احمد امامان: رواد أبي بن العزیز عبد بن المجید عبد که چرا است

» 
ٌ
 : «است گفته هم ذهبي وامام »ثقة

ٌ
؛ مرجیءٌ  ثقة

ٌ
  القدوةُ  االمامُ  داعیة

ُ
 : «است گفته هم خلیلي وامام »الحافظ

ٌ
 ثقة

 گفته رازي ابوحاتم وامام »بأس به لیس: «است گفته دیگري روایت در هم نسایي وامام »أحادیث فی أخطأ لکنه

 کان« گوید مي سعد ابن امام »به یعتبر به الیحتج: «گوید مي دارقطني وامام »حدیثه یکتب بالقوی لیس: «است

  الحدیث کثیر
ً
  مرجئا

ً
 هذه کل: « است گفته وسپس کرده ذکر را وي احادیث از تعدادي عدي ابن وامام »ضعیفا
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 أعلم: «اند گفته عدي وابن معین بن یحیي وامامان »جریج ابن حدیث فی یثبت أنه علی محفوظٍة؛ غیر األحادیث

: گوید مي احمد وامام »جریج ابن فی الناس أثبت کان: «است گفته دارقطني وامام »جریج ابن بحدیث الناس

 المشاهیر عن المناکیر ویروی األخبار یقلب کان: «است گفته و کرده افراط حبان ابن وامام »جریج بابن عالٌم «

 ذهبي،) / ۲۳۶ص( الحمد ابوداود سواالت احمد،) / ۳۸۱ص۶ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[ »الترك فاستحق

 ودر دارد؛ »خطا« اندکي لذا)] ۴۳۴ص۹ج( النبالء اعالم وسیر) ۲۲۰ش( موثق وهو فیه تکلم من أسماء ذکر

 :که چرا است شده اضطراب و خطا دچار هم حدیث همین

 ... األعمش عن سالم بن مروان عن عبدالعزیز بن عبدالمجید عن یروون إنهم: «است گفته رازي ابوحاتم امام 

  الحدیث ضعیف منکُرالحدیث سالم بن ومروان
ً
 )]۲۱۱ص۱ج( الحدیث علل حاتم، ابي ابن[ »جدا

 بن المجید عبد حدثنا قال غسان أبي بن الله عبد حدثنا هارون بن محّمد حدثني: «است گفته هم عقیلي وامام 

 )]۲۰۴ص۴ج( الکبیر الضعفاء عقیلي،... .» [ األعمش عن سالم بن مروان عن عبدالعزیز

 عن سالم بن مروان عن عبدالعزیز بن المجید عبد عن البزار بن الحسن رواه: «است گفته هم دارقطني وامام 

 )].۱۳۷ص۵ج( النبویة االحادیث في الوارده العلل دارقطني،[ »األعمش

 في الوارده العلل ودارقطني، است کرده روایت هم دیگر اي گونه به آن الدراوردي عبدالعزیز بن عبدالمجید 

 کتابه من البلخي طاهر بن الفضل بن علي الحسن أبو حدثنا: «است کرده روایت) ۱۳۸ص۵ج( النبویة االحادیث

 
ٌ
  البلخي موسی بن الفضل بن الصمد عبد یحیی أبو حدثنا قال ثقة

ٌ
 عبد بن المجید عبد حدثنا قال أبي حدثنا قال ثقة

 »الثوري عن الیصحُّ  هذا: «است گفته وسپس... .»  األعمش عن الثوري سفیان عن رواد أبي بن العزیز

 :است کرده روایت طریق سه به را آن الدراوردي عبدالعزیز بن عبدالمجید که بینم ومي 

 »اعمش. عن سالم بن مروان عن عبدالعزیز بن عبدالمجید: «اّول 

 »اعمش. عن راشد بن معمر عن عبدالعزیز بن عبدالمجید: «دّوم 

 »اعمش. عن الثوري سفیان عن عبدالعزیز بن عبدالمجید: «سّوم 

 دّوم طریق مورد در رازي ابوحاتم وامام »الثوري عن الیصحُّ  هذا: «است گفته سّوم طریق مورد در دارقطني وامام 

 سالم بن ومروان ... األعمش عن سالم بن مروان عن عبدالعزیز بن عبدالمجید عن یروون إنهم: «است گفته

  الحدیث ضعیف منکُرالحدیث
ً
 االّول: «است گفته و دانسته سالم بن مروان از را روایت هم دارقطني وامام »جدا

 آورده سالم) بن (مروان روایات در را روایت این هم عقیلي وامام »الحدیث متروك سالم بن ومروان بالصواب أشبه

 .است

 بن ومروان دانند مي »سالم بن مروان« روایات از را روایت این ،)وابوحاتم وعقیلي دارقطني: (حدیث يائمة واین 

 وابوحاتم ومسلم بخاري وامامان »بثقة لیس: «اند گفته حنبل بن واحمد وعقیلي نسایي امامان: الغفاری سالم

 »الحدیث یضُع : «است گفته الحراني ابوعروبة وامام »منکرالحدیث: «اند گفته اصفهاني وابونعیم وبغوي رازي

 ویأتی المشاهیر عن المناکیر یروی: «است گفته حبان ابن وامام »الحدیث یضع کذاٌب : «است گفته ساجي وامام

 تهذیب حجر، ابن[ »بأخباره االحتجاج بطل روایته فی ذلك کثر فلما األثبات حدیث من لیس بما الثقات عن

 .است »واهي« اسناد این لذا)]. ۶۵۷۰ش( التهذیب وتقریب) ۹۳ص۱۰ج( التهذیب
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 ) احکام روز جمعه۱-۴(
شود که جمعه در آئین و باورھای با توجه به تاریخچه و فضائل جمعه مشاھده می

این اوصاف برای روز  ۀباشد. با ھمبرخوردار می ای واالاسالمی از جایگاه خاص و مرتبه
ای تشریع گشته که جدای از اینکه ھر کدام حکم جمعه احکام اختصاصی و ویژه

باشند که از فضائل و تکلیفی خاص خود را دارد، در واقع داری فضائلی بس واال نیز می
 :گردند. احکام خاص روز جمعه عبارتند ازاختصاصات روز جمعه محسوب می

 کھف  ) قرائت سورۀ۱-۴-۱(
آن تا  ۀخوانند ۀکھف در روز جمعه باعث بوجود آمدن نوری به فاصل ۀقرائت سور

  َمنْ «روایت کرده است:  ج از پیامبر سشود. ابوسعید خدریکعبه معظمه می
َ
 ُسوَرةَ  قََرأ

َكْهِف 
ْ
ُُمَعةِ  يَْومِ  ىِف  ال

ْ
َضاءَ  اجل

َ
ُ  أ

َ
َيِْت  َوَ�ْ�َ  بَيْنَهُ  َما انلُّورِ  ِمنَ  هل

ْ
َعِتيِق. ابل

ْ
ھر کس در روز « ١»ال

) از طریق (نعیم بن حماد و ۳۰۳۹و۲۴۴۵) وشعب االیمان (ش۶۲۰۹بیهقي، السنن الکبری (ش (صحیح): -١

 عن عباد بن قیس عن مجلز أبي عن الرماني هاشم أبي عن هشیم ثنا«یزید) روایت کرده است:  بن مخلد بن یزید

 بینه ما النور من له أضاء الجمعة یوم الکهف سورة قرأ من: سلم و علیه الله صلی النبي قال:  قال الخدري سعید أبي

 »العتیق. البیت بین و

: نعیم بن حماد در روایت حدیث گاهی خطا می» منکر«اما طریق مرفوع این روایت  
ً
کرده است است، چرا که اّوال

یزید الواسطي  بن مخلد بن و یزید )]۷۱۶۶ش( التهذیب ) وتقریب۴۵۸ص۱۰(جتهذیب التهذیب  حجر، ابن[

 سؤاالت علی الرازي زرعة أبي [ابوزرعة، الضعفاء وأجوبة» منکر الحدیث«گوید: ابوخداش: امام ابوزرعه می

: ثقات و اثبات این روایت را موقوف روایت کرده۷۶۰ص۲البرذعي (ج
ً
ل اند وقاسم بن سالم، فضائ)]. وثانیا

) / دارمی ۲۴۴۴) / بیهقی، شعب االیمان (ش۲۵) / ابن ضریس، فضائل القرآن (ش۳۸۰القرآن (ش

) از طریق (قاسم بن سالم و احمد بن خلف وسعید بن ۱۳۴ص۴) / خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج۳۴۰۷(ش

 قیس عن مجلز أبي عن هاشم أبو ثنا سعید بن منصور ثنا«اند: منصور و ابوالنعمان محّمد بن فضل) روایت کرده

 »العتیق البیت بین و بینه ما النور من له أضاء الجمعة یوم الکهف سورة قرأ من: قال الخدري سعید أبي عن عباد بن

 الکبری السنن ) / نسایی،۳۷۸ص۳وج۱۸۶ص۱وسعید بن منصور هم متابعه شده و عبدالرزاق، المصنف (ج 

) از طریق (سفیان الثوری) ۳۰۳۸االیمان (ش بیهقی، شعب) /۲۰۷۳ش( حاکم، المستدرک) / ۱۰۷۹۰ش(

: قال الخدري سعید أبي عن عباد بن قیس عن مجلز أبي عن هاشم أبي حدثنا سفیان الثوری عن«اند: روایت کرده

 کان الکهف سورة قرأ ومن سبیل علیه له یکن لم أو علیه یسلط لم الدجال أدرك ثم أنزلت کما الکهف سورة قرأ من

 »مکة. وبین بینه ما قرأها حیث من نورا له

) و من طریقه طبرانی ،المعجم االوسط ۱۰۷۸۸ای هم دارد ونسایی، السنن الکبری (شاند متابعهالبته گفته 

 السکن بن محّمد بن ) از طریق (یحیی۲۰۷۲) / مستدرک (ش۲۴۴۶) / بیهقی، شعب االیمان (ش۱۲۲ص۲(ج
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قرار عبه) ک(خدا،  یو گرام یمیقد ۀخانکھف را بخواند برایش نوری بین وی تا  ۀجمعه سور
 ١»شود.داده می

-البته خواندن این سوره مختص روز جمعه است و ظاھر حدیث داللت بر روز می
شاذی منتسب به ابوسعید نماید و سند حدیث مذکور صحیح است؛ ولی حدیث 

مند خواھد شد و را شب بخواند از چنین فضیلتی بھرهاست که ھر کس آن سخدری
شد؛ و حدیث ضعیفی دیگر ھم در این بااین حدیث غیر قابل احتجاج و استناد می

ای در امان خواھد زمینه وجود دارد که ھر کس آن را بخواند تا ھشت روز از ھر فتنه
  ٢باشد.یز قابل استناد نمیبود، این حدیث ن

 أبو حدثنا قال شعبة حدثنا قال غسان أبو کثیر بن یحیی حدثنا« اند:محّمد) روایت کرده بن الملك عبد قالبة و أبو

 من: قال سلم و علیه الله صلی الله نبي أن الخدري سعید أبي عن عباد بن قیس عن مجلز أبي هاشم الرمانی عن

 لم الدجال فخرج آخرها من آیات بعشر قرأ ومن مکة إلی مقامه من نورا له کانت أنزلت کما الکهف سورة قرأ

: همین حدیث را محّمد بن جعفر غندر که میزان روایتهای » شاذ«اما این روایت » علیه. یسلط
َ
است چرا که اّوال

 بن محّمد أخبرنا«) روایت کرده است: ۱۰۷۸۹شعبة بوده موقوف روایت نموده است ونسایی، السنن الکبری (ش

 عن یحدث مجلز أبا سمعت الرمانی قال هاشم أبي عن شعبة حدثنا قال محّمد (بن جعفر غندر) حدثنا قال بشار

: در باال دیدیم که امامان سفیان ثوری و هشیم بن » یرفعه ولم نحوه: الخدري سعید أبي عن عباد بن قیس
ً
و ثانیا

 اند.بشیر هم آن را از ابوهاشم الرمانی موقوف روایت کرده

 صحیح است اما  
ً
چون حکم اجتهاد در آن نیست لذا حکم رفع را البته باید اشاره کنیم که هرچند روایت موقوفا

 دارد. 

من حفظ عشر آیات من اّول سورة «روایت کرده است:  سدر فضیلت حفظ ده آیه اّول سوره کهف ابوالدرداء -١

 » هر کس ده آیه از اّول سوره کهف را حفظ کند از (شّر) دجال در امان خواهد بود..» « الکهف عصم من الدجال

 مسلم علي المستخرج ابونعیم،) / ۴۳۲۵ش( ابوداود) / ۲۸۸۶ش( ترمذي) / ۱۹۱۹ش( مسلم (صحیح): 

 شعب بیهقي،) / ۳۳۹۱ش( مستدرک) / ۲۱۷۱۲و۲۷۵۴۰ش( احمد) / ۷۸۹ش( حبان ابن) / ۱۸۳۵و۱۸۳۳ش(

 الکبري السنن نسایي،) / ۵۰ص۱ج( المسند شیبه، ابي ابن)/ ۶۲۱۰ش( الکبري السنن و) ۲۴۴۳ش( االیمان

 عن قتادة عن: «اند کرده روایت) دستوایي هشام و یحیي بن همام و عروبه ابي بن سعید( طریق از) ۱۰۷۸۷ش(

 سلم و علیه الله صلی النبي أن الدرداء أبي عن الیعمري طلحة أبي بن معدان عن الغطفاني الجعد أبي بن سالم

 . »الدجال من عصم الکهف سورة اّول من آیات عشر حفظ من: قال

 این احادیث عبارتند از:  -٢

من قرأ سورة الکهف لیلة الجمعة أضاء له من النور فیما بینه وبین «روایت کرده است:  سالف) ابوسعید الخدری 

 .»البیت العتیق
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 عن مجلز أبي عن هاشم أبو ثنا هشیم ثنا النعمان أبو حدثنا: «است کرده روایت) ۳۴۰۷ش( دارمي، السنن): (شاذ 

 البیت وبین بینه فیما النور من له أضاء الجمعة لیلة الکهف سورة قرأ من: قال الخدري سعید أبي نع عباد بن قیس

 خلف بن واحمد سالم بن قاسم( را حدیث همین که چرا باشدمي شاذ روایت این در »اللیلة« ذکر اما.» العتیق

 وقاسم »الجمعه یوم: «اند وگفته اند کرده روایت بشیر بن هشیم از) حماد بن ونعیم منصور بن سعید و البغدادي

) ۶۲۰۹ش( الکبري السنن بیهقي،) / ۲۰۵ش( القرآن فضائل ضریس، ابن) /۳۸۰ش( القرآن فضائل سالم، بن

 أبي عن الرماني هاشم أبو أخبرنا: «اند کرده روایت) بشیر بن هشیم( طریق از) ۳۰۳۰و۲۴۴۴ش( االیمان وشعب

 وبین بینه ما النور من له أضاء الجمعة یوم الکهف سورة قرأ من: قال الخدري سعید أبي عن عباد بن قیس عن مجلز

 .است »صحیح« هم واسنادش بوده »صحیحین رجال« روایت این ورجال.» العتیق البیت

 أبو أخبرنا: «است کرده روایت) ۳۰۳۸ش( االیمان شعب وبیهقي، کرده متابعه را آنان هم الثوري سفیان همچنین 

 بن الله عبد بن علي ثنا الحرانبي شعیب أبو أنا عقیل بن محّمد بن الفضل بن علي الحسن أبو أنا قتادة بن نصر

 أبي عن عباد بن قیس عن مجلز أبي عن الرماني هاشم أبي عن) الثوري( سفیان ثنا عقبة بن قبیصة ثنا المدیني

 اواخر در النعمان أبو السدوسی الفضل بن محّمد و... .»  الجمعة یوم الکهف سورة قرأ من: قال الخدري سعید

 التهذیب حجر،تقریب ابن[ »عمره آخر في تغیر ثبت ثقة: «است گفته حجر ابن وامام کرده »تغییر« کمي عمر

 .)]۶۲۲۶ش(

 کل من أیام ثمانیة إلی معصوم فهو الجمعة یوم بالکهف قرأ : منجقال رسول الله «روایت کرده که:  سب) علی 

 »منه. عصم الدجال خرج فإن تکون فتنة

(ضعیف): این روایت از عمرو بن سعید ابوعتیبه وعائشه و عبدالله بن عمر و علی بن ابی طالب و خالد بن زید  

 روایت شده است: جواسماعیل بن رافع و عبدالله بن عباس و ابوهریره از رسول الله 

) ۴۲۹) و من طریقه ضیاء المقدسی (ش۱۰۹: احادیث ابوالفضل الهروی (ش ساما طریق علی بن ابی طالب 

 محّمد أبو الجرمي سعید بن محّمد بن سعید نا (بن عبدالله بن محّمد المخرمی) إبراهیم نا«اند: روایت کرده

 أبیه (زین العابدین) عن علي بن الحسین بن علي عن الجهني ذؤیب أبو خالد مصعب بن الله عبد نا الکوفي

 الجمعة یوم بالکهف قرأ من: وسلم علیه الله صلی الله رسول قال: قال طالب أبي بن علي (حسین بن علی) عن

 »منه. عصم الدجال خرج فإن تکون فتنة کل من أیام ثمانیة إلی معصوم فهو

وابن حجر خالد: امامان ذهبی  بن زید بن خالد بن مصعب بن الله است چرا که عبد» ضعیف«اما این اسناد  

 «وامام ابن القطان هم گفته است: » جهالة وفیه منکرة خطبة رفع«اند: گفته
ٌ

وحافظ عراقی هم گفته است: » مجهول

) / حافظ عراقی، ذیل میزان ۳۶۲ص۳[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» مجهوالن وأبوه مصعب بن الله عبد«

 )]۱۹۲ص۱االعتدال (ج

) / احادیث ابوالفضل ۱۹۲ص۱ه نقل از ذیل میزان االعتدال للعراقی (ج: ابن مردویة بساما طریق خالد بن زید 

 محّمد أبو الجرمي سعید بن محّمد بن ) از طریق (سعید۴۲۹) و من طریقه ضیاء المقدسی (ش۱۰۹الهروی (ش

 جده عن خالد) بن أبیه (مصعب عن الجهني ذؤیب أبو خالد مصعب بن الله نا عبد«اند: الکوفي) روایت کرده

 أیام ثمانیة إلی معصوم فهو الجمعة یوم بالکهف قرأ من: وسلم علیه الله صلی الله رسول قال: زید) قال بن د(خال
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خالد:  بن زید بن خالد بن مصعب بن الله لیکن دیدیم که عبد» منه. عصم الدجال خرج فإن تکون فتنة کل من

 «وامام ابن القطان هم گفته است: » جهالة وفیه منکرة خطبة رفع«اند: امامان ذهبی وابن حجر گفته
ٌ

» مجهول

) ۳۶۲ص۳[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» مجهوالن وأبوه مصعب بن الله عبد«وحافظ عراقی هم گفته است: 

 )].۱۹۲ص۱/ حافظ عراقی، ذیل میزان االعتدال (ج

 اخبرنا ابراهیم (بن«) روایت کرده است: ۷۵: ابن الشجری در امالی (صساما طریق عمرو بن سعید ابوعتیبه 

الکسایی) قال محّمد بن احمد (بن محّمد بن حشیش) قال اخبرنا محّمد بن علی (بن  الله عبد بن علي بن محّمد

مخلد) قال حدثنا اسماعیل (بن عمرو بن نجیح) قال اخبرنا یوسف (بن عطیة بن باب) عن شیبان (بن فروخ) قال 

ل الله (صلی الله علیه وسلم): من قرأ سورة الکهف یوم الجمعه حدثنی مسلم بن مالک عن ابی عتیبه قال رسو

اما این اسناد » غفر له من الجمعه الی الجمعه و زیاده ثالثة ایام و اعطی نورا یبلغ الی السماء و وقی فتنة الدجال.

: ابوسهل یوسف» واهی«
ً
 است [ابن حجر،» متروک الحدیث«الصفار:  باب بن عطیة بن است چرا که اّوال

: إسماعیل۷۸۷۳) و تقریب التهذیب (ش۴۱۸ص۱۱تهذیب التهذیب (ج
ً
نجیح البجلي:  بن عمرو بن )] وثانیا

علیها  یتابع ال بأحادیث حدث«گوید: وامام ابن عدی می» ضعیٌف «گویند: امامان دارقطنی و ابوحاتم می

وامام » منکرالحدیث: «وامام ازدی گفته است» ضعیٌف ذاهب الحدیث«وامام ابن عقده گفته است: » ضعیٌف 

دانسته است » موضوع«دانسته است وامام ابن حجر هم یکی از روایاتش را » باطل«ذهبی هم یکی از روایاتش را 

 «آورده وگفته است: » ثقات«وامام ابن حبان وی را در 
ً
) / ابن ۴۲۵ص۱[ابن حجر، لسان المیزان (ج» یغرب کثیرا

: چیزی ۳۲۲ص۱عدی، الکامل (ج
ً
 از ابراهیم بن محّمد الکسایی و مسلم بن مالک ازدی نیافتم.)] و ثالثا

) ۵۳۴ص۳الختلی در میزان االعتدال (ج خالد بن امام ذهبی در ترجمه محّمد باما طریق عبدالله بن عمر 

 البصري خالد بن محّمد حدثنا المقدسي خالد بن محّمد حدثنا المقدسي خالد أبي بن إسماعیل«گفته است: 

 نور له سطع الجمعة یوم في الکهف سورة قرأ من :مرفوعا عمر ابن عن نافع عن مریم أبي بن سعید بن خالد حدثنا

است چرا » واهی«اما این اسناد » الجمعتین. بین ما له وغفر القیامة، یوم به یضئ السماء عنان إلی قدمه تحت من

» مناکیر صاحب«ابن منده گفته است: وامام » کذبوه«الختلی: امام ابن الجوزی گفته است:  خالد بن که محّمد

 )]۱۵۱ص۵وامام ذهبی هم وی را متهم به کذب کرده است [ابن حجر، لسان المیزان (ج

 بن أحمد بن محّمد طاهر أبو أخبرنا«) روایت کرده است: ۸۵: ابن الشجری در امالی (ص لاما طریق عائشه 

 محّمد حدثنا قال حیان بن جعفر بن محّمد بن الله عبد محّمد أبو أخبرنا قال علیه بقراءتي الرحیم عبد بن محّمد

 عن أبي حدثني قال المخزومي عکرمة بن الله عبد بن هشام بن الرحمن عبد بن محّمد حدثنا قال األملي جریر بن

 عظمتها مأل بسورة أحدثکم أال: وسلم وآله علیه الله صلی الله رسول قال قالت عائشة عن أبیه عن عروة بن هشام

 األخری الجمعة وبین بینه ما له غفر الجمعة یوم قرأها ومن ذلك مثل األجر من ولکاتبها واألرض السماء بین ما

 سورة: قال الله رسول یا بلی قالوا شاء؟ اللیل أي الله بعثه نومه عند منها األواخر الخمس قرأ ومن أیام ثالثة وزیادة

 بن الله عبد بن هشام بن الرحمن عبد بن که اّوال: محّمداست چرا » واهی«اما این اسناد هم » الکهف. أصحاب

وامام عقیلی هم وی را در الضعفاء آورده و گفته است: » ضعیف«المخزومي: امام ابن عساکر گفته است:  عکرمة

)] ۲۵۲ص۵آورده است! [ابن حجر، لسان المیزان (ج» ثقات«وامام ابن حبان هم وی را در » حدیثه في یخالف«
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 سجده و إنسان در نماز صبِح روز جمعه ) قرائت سورۀ۱-۴-۲(
  ج انلَّيِبُّ  اَكنَ « روایت کرده که: سابوھریره

ُ
ُُمَعةِ  يِف  َ�ْقَرأ

ْ
َفْجرِ  َصَالةِ  يِف  اجل

ْ
الم ﴿ ال

ْجَدةَ  �ُل السَّ ىَت  َهْل ﴿ وَ  ﴾َ�ْ�ِ
َ
�َْسانِ  ىلَعَ  أ ِ

ْ
ْهرِ  ِمنْ  ِح�ٌ  اإل در روز جمعه  ج پیامبر« ٢و١.»﴾ادلَّ

ْجَدةَ ﴿ در نماز فجر �ُل السَّ ىَت  َهْل ﴿و  ﴾الم َ�ْ�ِ
َ
�َْسانِ  ىلَعَ  أ ِ

ْ
ْهرِ  ِمنْ  ِح�ٌ  اإل -ت میتالو ﴾ادلَّ

ای اضافی است و آن برخی بر این باورند که نماز صبح روز جمعه دارای سجده» کردند.
سجده (که دارای سجده تالوت  ۀاند و در صورتی اگر سورجمعه نام نھاده ۀرا سجد

علق بجای آن خوانده شود که در  ۀای دیگر مانند سورباشد) خوانده نشود و سورهمی

: هش
ً
 هشام حدیث من له أصل ال بما ینفرد«المخزومي: امام ابن حبان گفته است:  عکرمة بن الله عبد بن امثانیا

 )].۱۹۵ص۶[ابن حجر، لسان المیزان (ج» انفرد إذ بخبره االحتجاج یعجبني ال

 عبد بن یزید اخبرنا«) روایت کرده است: ۱۹۷اما طریق اسماعیل بن رافع: ابن ضریس در فضائل القرآن (ش 

 وسلم علیه الله صلی الله رسول أن بلغنا: قال رافع بن إسماعیل عن عیاش بن إسماعیل حدثنا الطیالسي العزیز

 یوم قرأها من الکهف سورة ملك؟ ألف سبعون شیعها واألرض السماء بین ما عظمتها مأل بسورة أخبرکم أال: قال

 فتنة من ووقي السماء إلی یبلغ نورا وأعطي بعدها أیام ثالثة وزیادة األخری الجمعة إلی بها له الله غفر الجمعة

اما این » شاء اللیل أي من وبعث حفظه فراشه من مضجعه یأخذ حین خاتمتها من آیات الخمس قرأ ومن الدجال

: إسماعیل» واهی«اسناد 
ً
 الکاشف ذهبي،. [است »الحدیث واهي« عویمر بن رافع بن است چرا که اّوال

: بین اسماعیل بن رافع و پیامبر  )]۲۹۴ص۱ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن) / ۳۷۲ش(
ً
حداقل دو راوی  جو ثانیا

 افتاده است.

 فقد«) گفته است: ۱۸۷ص۱: امام غزالی در احیاء علوم الدین (جسوابوهریره باما طریق عبدالله بن عباس 

 الجمعة یوم أو الجمعة لیلة أو الجمعة لیلة الکهف سورة قرأ من أن عنهما الله رضي هریرة وأبي عباس ابن عن روی

 ألف سبعون علیه وصلی أیام ثالثة وفضل األخری الجمعة یوم إلی له وغفر مکة إلی یقرؤها حیث من نورا أعطي

اما این روایت از این دو » الدجال. وفتنة والجذام والبرص الجنب وذات والدبیلة الداء من وعوفي یصح حتی ملك

 ال التي اإلحیاء [أحادیث» لم اجده من حدثهما«اند: امامان حافظ عراقی و سبکی گفتهاست و » باطل«صحابی 

 )].۵۵۲األسفار للعراقی (ش حمل عن ) / المغني۶للسبکي (ص لها أصل

) از ۸۲۳) / ابن ماجه (ش۹۵۵) / نسایی (ش۲۰۷۱و۲۰۷۲) / مسلم (ش۱۰۶۸و۸۹۱بخاري (ش(صحیح):  -١

 هرمز ابن هو الرحمن عبد عن إبراهیم بن سعد عن«اند: اهیم) روایت کردهطریق (سفیان الثوری و سعد بن ابر

ةُ ﴿الفجر  صالة في الجمعة في یقرأ ج النبي کان قال سهریرة أبي عن األعرج
َ

ْجد  السَّ
ُ

ْنِزیل
َ
 ﴿و  ﴾آلم ت

ْ
ی َهل

َ
ت
َ
 أ

ی
َ
 .»﴾اِإلْنَساِن  َعل

باشد؛ یعنی این عمل در گذشته تکرار شده می در کالم عرب کان به همراه فعل مضارع به معنای ماضی استمراری -٢

اَن 
َ
ِبيُّ  است." ک   ج النَّ

ُ
َرأ

ْ
 اند.این عمل را تکرار کرده ج " به این معناست که پیامبر َیق
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اضافی به  ۀآن سجده باشد مطابق حدیث عمل نشده است. و باید توجه داشت که سجد
سجده مستحب است که به ماتبِع آن  ۀسجده است و خواندن سور ۀماتبِع خواندن سور

سجده. پس  ۀای غیر از سورشود نه بردن سجده بخاطر خواندن سورهه میسجده برد
 تالوت. ۀسجده است نه بردن سجد ۀمقصد اصلی خواندن سور

 ١.ای دیگر مستحب نیستعلما بردن سجده ۀبه اتفاق کلی

 ) دعا کردن۱-۴-۳(
ناپذیری است که دارای فضائل وصف ٢است ألدعا که عبادتی مخصوص خداوند

ای برای تقرب جستن به خود، سببی را برترین و نکوترین عبادت، وسیلهآن ألخداوند
 أای برای کسب محّبت اللهھا، وسیلهآسان برای حل مشکالت و رسیدن به خواسته

فضائل و شوکتی که  ۀھا قرار داده است. دعا با ھمای برای رفع عذاب و سختیو وسیله
باشد که جدای از اجر ص برخوردار میدر دین اسالم دارد در روز جمعه از مکنتی خا

اش را ای در این روز قرار داده شده که خداوند به قاطعّیت اجابت بندهخاص، لحظه
 کند. کند و دعایش را قبول میمی

تمامی علما و اندیشمندان اسالمی بر این اتفاق نظر دارند که حکم این زمان خاص 
احادیث  ٣ای وجود دارد.در ھر جمعهو پر فضیلت برداشته نشده است و این فضیلت 

 .۱/۵۷۲؛ سّید سالم، صحیح فقه السنة، ۱/۳۷۵؛ ابن قیم، زادالمعاد، ۲۴/۲۰۵ابن تیمیه، مجموع الفتاوی،  -١

ۡسَتِجۡب لَُ�ۡمۚ إِنَّ  ٱۡدُعوِ�ٓ َوقَاَل َر�ُُّ�ُم ﴿فرماید: دعا عبادت است. خداوند می -٢
َ
ِينَ أ وَن َ�ۡن  ٱ�َّ �َۡسَتۡكِ�ُ

گوید: مرا به فریاد خوانید تا بپذیرم.  پروردگار شما مي « ]۶۰[غافر:  ﴾٦٠ِعَباَدِ� َسَيۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِ�نَ 

شوکانی » ، خوار و پست داخل دوزخ خواهند گشت.عبادت کنند دانند که مرا کساني که خود را بزرگتر از آن مي

کند به بندگانش که وی را امر می ألگوید: این آیه کریمه بر این داللت دارد که دعا عبادت است؛ زیرا خداوندمی

رساند که عبادت کنند) این میدانند که مرا  کساني که خود را بزرگتر از آن ميفرماید: (به فریاد بخوانند و سپس می

شوکانی، تحفة الذاکرین بعدة الحصن الحصین من » باشد..دعا عبادت است و ترک دعا استکبار وخودبزرگی می

 .۱۹کالم سید المرسلین، ص

؛ ننوی، روضة ۴/۳۷۹؛ ننوی؛ المجموع، ۶/۲۴۲؛ عمدة القاری، ۲/۱۷۸نک: ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین،  -٣

؛ ابن حجر عسقالنی، فتح ۱/۲۹۴؛ شربینی؛ مغنی المحتاج؛ ۱/۳۸۸لمعاد، ؛ ابن قیم، زاد ا۲/۴۹الطالبین، 

قول به اینکه این حکم برداشته شده باطل است و مخالف احادیث صحیح و «. ابن قیم گفته: ۲/۴۸۳الباری، 

 . این احادیث در ادامه مطالب بعه آنها اشاره خواهد شد.۱/۳۹۷ابن قیم، زاد المعاد، » باشد.صریح می
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این مطلب است. برخی بر این  ۀگواھی دھند شکرام ۀصحاب ۀصحیح و صریح و گفت
باور بودند که در ھر سال، این فضیلت فقط در یک جمعه وجود دارد؛ واین قولی است 

را رد نمود. ومالک و ھم آن سگفت و ابوھریره سکه کعب بن أحبار به ابوھریره
روایت  سبن معاویهو نیز عبدالرزاق از عبدالله  ١اند.السنن این را روایت کردهاصحاب 

) / نسایی ۴۹۱) / ترمذی (ش۱۰۴۸) / ابوداود (ش۳۱۲) / شافعی (ش۳۶۴مالک، الموطأ (ش): صحیح( -١

) / ۱۰۳۰) / حاکم، المستدرک (ش۲۵۱) وفضائل االوقات (ش۶۲۱۴) / بیهقی، السنن الکبری (ش۱۴۳۰(ش

) / نسایی ۸۴ص۲وج۱۰۲ص۱) / ابن بشران، االمالی (ج۱۰۳۰۳) / احمد، المسند (ش۲۷۷۲ابن حبان (ش

) / ابوالشیخ، العظمة ۲۰۵۲) / ابوعوانه، المستخرج علی مسلم (ش۵۶) / ابن منده، التوحید (ش۱۴۳۰ش(

) / الدقاق، ۳۹۶و۳۹۵) / ضیاء المقدسی، االحادیث المختاره (ش۲۰۷ص۴) / بغوی، شرح السنة (ج۷۸۱(ش

) / ۶۶ص۲(ج معجم الشیوخ الکبیر للذهبي) / ذهبی، ۹۵(ش مجلس إمالء في رؤیة الله تبارك وتعالی

االنصاری)  عمارة بن غزیةویزید بن عبد الله بن الهاد ) از طریق (۴۳۳(ش السنن الواردة في الفتنابوعمروالدانی، 

 الطور إلی قال: خرجت عن محّمد بن إبراهیم عن أبی سلمة بن عبد الرحمن عن أبی هریرة انه«اند: روایت کرده

 فیما فکان وسلم علیه الله صلی الله رسول عن وحدثته التوراة عن فحدثني معه فجلست األحبار کعب فلقیت

 وفیه آدم خلق فیه الجمعة یوم الشمس علیه طلعت یوم خیر وسلم علیه الله صلی الله رسول قال قلت أن حدثته

 تصبح حین من الجمعة یوم مصیخة وهي إال دابة من وما الساعة تقوم وفیه مات وفیه علیه تیب وفیه الجنة من أهبط

 شیئا الله یسأل یصلي وهو مسلم عبد یصادفها ال ساعة وفیه واإلنس الجن إال الساعة من شفقا الشمس تطلع حتی

 صلی الله رسول صدق فقال التوراة کعب فقرأ جمعة کل في بل فقلت یوم سنة کل في ذلك کعب إیاه ال أعطاه إال

 لو فقال الطور من فقلت أقبلت أین من فقال الغفاري بصرة أبي بن بصرة فلقیت هریرة أبو قال وسلم علیه الله

 ثالثة إلی إال المطي تعمل ال یقول وسلم علیه الله صلی الله رسول سمعت خرجت ما إلیه تخرج أن قبل أدرکتك

 لقیت ثم هریرة أبو قال یشك المقدس بیت أو إیلیاء مسجد وإلی هذا مسجدي وإلی الحرام المسجد إلی مساجد

 کل في ذلك کعب قال فقلت الجمعة یوم في به حدثته وما األحبار کعب مع بمجلسي فحدثته سالم بن الله عبد

 الله عبد فقال جمعة کل في هي بل فقال التوراة کعب قرأ ثم فقلت کعب کذب سالم بن الله عبد قال قال یوم سنة

 .باشدمي »صحیحین رجال« انس بن مالک رجال و.» کعب صدق سالم بن

 صحیٌح علی شرط الشیخین«نیشابوری هم گفته است:  وامام حاکم 
ٌ

 »حدیث

 » علی شرط البخاری ومسلم«وامام ذهبی هم گفته است:  

 «وامام ترمذی هم گفته است:  
ٌ

 » صحیٌح  هذا حدیث

) / ۱۰۳۰[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» علی شرط البخاري ومسلم«وامام نووی هم گفته است:  

 )]۴۸۲ص۴نووی، المجموع (ج) / ۴۹۱ترمذی (ش

) / ۴۸۸) / ترمذي (ش۲۰۱۴و۲۰۱۳مسلم (شهایی از آن در صحیح مسلم هم آمده است:  همچنین قسمت 

عن أبی الزناد عن األعرج عن أبی «اند: ) از طریق (ابوالزناد و ابن شهاب الزهري) روایت کرده۱۳۷۳نسایي (ش
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ُ، قَْد «کرده که: 
َ

ُُمَعِة ال يَْدُعو ِ�يَها ُمْسِلٌم إِال اْستُِجيَب هل
ْ
اَعَة يِف يَْوِم اجل نَّ السَّ

َ
زََعموا أ

ُت: فَِ�َ يِف لُكِّ مُجَُعةٍ 
ْ
ْستَْقِبلَُها؟ قَاَل: َ�َعمْ  ُرفَِعْت؟ قَاَل: َكَذَب َمْن قَاَل، قُل

َ
به ابوھریره « ١.»أ

گردد کنند که این ساعت در روز جمعه که (دعا) در آن اجابت میگفتم: افرادی گمان می
ای برداشته شده است. گفت: ھر کس این را گفته دروغ گفته است. گفتم: این در ھر جمعه

  »باشد. گفت: بله.می
در زماِن این فضیلت واال اختالف نظر  شکرام و تابعین و فقھا  ۀاما علمای صحاب

ای که اقوال متعّددی در این زمینه بیان شده است که مستندات برخی دارند، به گونه
ترین با وجود اقوال متعّدد و مختلف، مھم باشد.واھی و ضعیف و غیر قابل احتجاج می

 ھا عبارتند از:و پرطرفدارترین این دیدگاه
گروھی از فقھای شافعّیه و حنابله بر این باورند که مستحب است در  یدگاه اّول:د

 زمان شود و دعا اجابت گردد.روز جمعه بسیار دعا شود تا با آن وقت خاص ھم
 استدالل این دسته عبارت است از: 

نَّ « :اندکرده تیروا سرهیابوھر از و مسلم یبخار
َ
ِ  رَُسوَل  أ ُُمَعةِ  يَْومَ  َذَكرَ  ج ا�َّ

ْ
 اجل

  َساَعةٌ  ِ�يهِ  َ�َقاَل 
َ

ُل  يَُص�ِّ  قَائِمٌ  وَُهوَ  ُمْسِلمٌ  َ�بْدٌ  يَُوافُِقَها ال
َ
َ  �َْسأ   ا�َّ

َ
  َشيْئًا َ�َعاىل

َّ
ْ�َطاهُ  إِال

َ
 إِيَّاهُ  أ

َشارَ 
َ
در روز جمعه ابراز داشتند که در این روز زمانی وجود  ج پیامبر خدا« ٢»ُ�َقلِّلَُها. �ِيَِدهِ  َوأ

طلعت علیه الشمس یوم الجمعة فیه خلق آدم وفیه أدخل  هریرة قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: خیر یوم

 »الجنة وفیه أخرج منها.

) از طریق (ابن جریج) روایت ۱۹ص۱۹) / ابن عبدالبر، التمهید (ج۲۶۶ص۳عبدالرزاق، المصنف (ج (حسن): -١

 لیلة أن زعموا :هریرة ألبي قلت قال معاویة مولی یحنس بن الله عبد عن عاصم أبي بن داود أخبرني قال«اند: کرده

 زعموا هل قلت قال نعم. قال: أستقبله؟ رمضان شهر کل في فهي قلت کذلك قال من کذب! قال: رفعت. قد القدر

 کل في فهي قلت: قال! من کذب قال: رفعت؟ قد له استجیب اال مسلم فیها الیدعو الجمعة یوم في الساعة أن

 مولی یحنس بن الله ومترجم در تهذیب هستند فقط عبد» ثقة«رجال عبدالرزاق » نعم. قال أستقبلها؟ جمعة

دانسته است [ابن » قوی«آورده است وامام ابن حجر هم اسنادش را » ثقات«معاویة: امام ابن حبان وی را در 

 )].۴۱۷ص۲) / ابن حجر، فتح الباری (ج۵۳ص۵حبان، الثقات (ج

 ماجه ابن) / ۱۰۴۸ش( بوداودا) / ۲۰۰۱-۲۰۰۶ش( مسلم) / ۶۴۰۰و۵۲۹۴و۹۳۵ش( بخاري): (صحیح -٢

 اعرج بن وعبدالرحمن سیرین بن محّمد( طریق از) ۱۴۳۲-۱۴۳۰ش( نسایي) / ۴۹۱ش( ترمذي) / ۱۱۳۷ش(

 الله رسول أن هریرة أبي عن: «اند کرده روایت) عروبه ابي بن وسعید عبدالرحمن بن ابوسلمة و زیاد بن ومحّمد

 ... .»: فقال الجمعة یوم ذکر) وسلم علیه الله صلی(
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ای مسلمان با آن موافقت نکرده (و در این زمان دعا نکرده) در حالیکه ایستاده که بندهدارد 
را به وی عطا خواھد کرد خواند و از خداوند چیزی را خواسته مگر اینکه خداوند آنو نماز می

 »و ایشان با دستانش (اشاره فرمودند که) زمان کمی است.
این روایت کّل روز جمعه را بیان داشته و وجه استدالل به این حدیث آن است که  

 ١باشد.با دستش اشاره فرموده که این زمان اندک است و مخفی ھم می ج پیامبر

این ساعت در روز جمعه وجود داشته ولی ھمانند شب قدر که در ده شب آخر 
وجود دارد ولی تعیین نشده که کدام شب است، نامعلوم است؛ و ابن خزیمه و حاکم از 

ُُمَعِة، فقال:  سألت أبا سعيد اخلدري، َ�نْ « اند که:روایت کرده شلمهابوس
ْ
َساَعِة اجل

ُت 
ْ
ل
َ
ُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َسأ ْعِلْمتَُها قَدْ  ُكنُْت  إِ�ِّ  َ�َقاَل  َ�نَْها وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ

ُ
�ِْسيتَُها ُ�مَّ  أ

ُ
�ِْسيُت  َكَما أ

ُ
 أ

ْلَةَ 
َ

َقْدِر. يل
ْ
خدری از زمان اجابت دعا در روز جمعه پرسیدم. گفت: از از ابو سعید « ٢» ال
را فراموش کردم ھمانگونه دانستم ولی آنرا میدر مورد آن سؤال کردم فرمود: آن جپیامبر

 »که شب قدر را فراموش کردم.

 .۳/۲۳۸نک: ابن قدامه: المغنی،  -١

) / ۲۹۷۹) / بیهقی، شعب االیمان (ش۱۰۳۳) / حاکم، المستدرک (ش۱۱۶۲۴احمد، المسند (ش (ضعیف): -٢

) از طریق (یونس بن محّمد و سریج بن ۲۸۵ص۴۲) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۱۷۴۱ابن خزیمه (ش

 جئت لو الله و: قلت: قال سلمة أبي عن الحارث بن سعید عن یمانسل بن فلیح حدثنا«اند: النعمان) روایت کرده

 حدثنا هریرة أبا إن سعید أبا یا: فقلت فأتیته علم منها عنده یکون أن لعله الساعة هذه عن فسألته الخدري سعد أبا

 إني: فقال عنها سلم و علیه الله صلی النبي سألنا: فقال ؟ علم منها عندك فهل الجمعة یوم في التي الساعة عن

 بن فلیح باشد فقط ابویحیيمی» رجال صحیحین«رجال احمد » القدر. لیلة أنسیت کما أنسیتها ثم أعلمها کنت

 بن ویحیي ونسایي مدیني بن علي وامامان اندنموده روایت وي از مسلم و بخاري امامان: المغیرة أبی بن سلیمان

وامام » واهی الحدیث«وامام ابوزرعه گفته است:  »بشيء لیس: «ویدگمي ابوداود امام و »ضعیٌف : «اندگفته معین

 : «است گفته هم حجر ابن وامام» بشيءٍ  حدیثه ولیس صالٌح «یحیی بن معین در روایت دیگر گفته است: 
ٌ

 صدوق

 گفته عدي ابن وامام »بالقوي لیس: «انددر روایتی دیگرگفته ونسایي معین بن ویحیي ابوحاتم وامامان »الخطأ کثیر

 وامام »بأس به لیس: «است هم گفته دارقطني امام و »به البأس وعندي وغرائب مستقیمة أحادیث روي: «است

 »أمره یقوی علیه الشیخین إتفاق: «است هم گفته نیشابوري حاکم امام و است آورده »ثقات« در را وي حبان ابن

 : «است گفته ساجي وامام
ٌ

 التهذیب وتقریب) ۳۰۳ص۸ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[ »یهُم  صدوق

) / علی بن المدینی، سواالت ابن ابی شیبه ۴۲۵ص۲/ ابوزرعه، سواللت البرذعی البی زرعه (ج) ۵۴۴۳ش(

 باشد.می» ضعیف الحدیث«. لذا ])۳۵۰ص۴) / ابن ابی خیثمة، التاریخ الکبیر (ج۱۳۷(ش
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اند بلکه در حدیثی را فرموش نکردهآن ج این روایت ضعیف بوده و پیامبر خدا
 اند.را در روز جمعه مشخص نموده صحیح به طور صریح زمان آن

برخی ھم بر این باورند که این زمان پنھان شده و حکمت پنھان شدن آن ھم این 
بن أحبار روایت بوده که بندگان به عبادت بیشتر مشغول شوند. و عبدالرزاق از کعب 

َك ال« کرده است:
ْ
ىَت ىلَعَ تِل

َ
َم إِ�َْساٌن مَجَْعُه يِف مُجٍَع، أ اَعةِ لَْو قَسَّ اگر کسی (برای « ١.»سَّ

شک به این زمان  بی اش را در بین چندین جمعه تقسیم کند،رسیدن به این وقت) جمعه
  »دست پیدا خواھد کرد.

گفته است: مقصود کعب این است که: یک جمعه از اّول روز تا  /امام ابن منذر
بعدی، از وقت قبلی تا ساعت دیگری دعا کند؛  جمعۀساعت مشخصی دعا کند؛ سپس 

مند و ھمینطور ادامه دھد تا اینکه روز به پایان برسد و در زمانی از این فضیلت بھره
 شود. 

در واقع باید توجه داشت که نصوص صحیح و صریح حاکی از آنند که حکم این 
 باشد. زمان مشخص نه تنھا نسخ نشده بلکه معلوم و مشخص می

حنفّیه، قول أصح مالکّیه و شافعّیه بر این باورند که آن ساعت، از وقتی دّوم:  دیدگاه
 ٢ باشدرسد، مینشیند تا زمانی که نماز به اتمام میکه امام در منبر می

 استدالل این دسته عبارت است از:

ُ أنه سمع رسول اهللا « اند:روایت کرده ش مسلم و ابوداود از ابوموسی اشعری  َص�َّ ا�َّ
َالةُ يقول:  َعلَيِْه وََسلَّمَ  ْن ُ�ْقىَض الصَّ

َ
 أ

َ
ْن َ�ِْلَس اِإلَماُم إِىل

َ
 جاو از پیامبر خدا« ٣ .»ِ�َ َما َ�ْ�َ أ

 » رسد.نشیند تا نماز به پایان میفرمود: آن وقتیست که امام میشنیده که می

 عن الزهري سألت قال معمر (بن راشد) عن«) روایت کرده است: ۲۶۱ص۳(صحیح): عبدالرزاق، المصنف (ج -١

 قسم لو یقول: کان کعبا أن إال أحدثه بشيء فیها سمعت ما فقال الجمعة یوم من الدعاء فیها یستجاب التي الساعة

 باشد.می» رجال صحیحین«ورجالش » الساعة. تلك علی أتی جمع في جمعه إنسان

 .۴/۳۷۹المجموع،  ؛ نووی،۲/۱۷۸ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین،  - ٢

 روایت گردیده است: ج(منکر): این روایت از ابوموسی اشعری وعمرو بن عوف المزنی از رسول الله  - ٣

) / بیهقی، شعب ۱۰۵۱) / ابوداود (ش۲۰۱۲: دو طریق دارد: طریق اّول: مسلم (شساما طریق ابوموسی اشعری 

) / ۱۰) / مروزی، الجمعه وفضلها (ش۴۹۴(ش ) / رویانی، المسند۱۷۳۹) / ابن خزیمه (ش۲۹۸۰االیمان (ش

 ) از طریق (حجاج بن محّمد وأحمد۱۶۷۲) / ابن منذر، االوسط (ش۲۵۵۱ابوعوانه، المستخرج علی مسلم (ش

 حدثنا«اند: المصري وهارون بن سعید وعلي بن خشرم وابوطاهر واحمد بن عبدالرحمن) روایت کرده عیسی بن
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 أباك أسمعت عمر: بن الله عبد لی قال قال: األشعری موسی أبی بن بردة أبی نع أبیه عن مخرمة أخبرنا وهب ابن

 رسول سمعت یقول سمعته نعم! قلت: قال الجمعة؟ ساعة شأن فی وسلم) علیه الله (صلی الله رسول عن یحدث

 »الصالة. تقضی أن إلی اإلمام یجلس أن بین ما هی یقول: وسلم) علیه الله (صلی الله

والتتبع  ) / دارقطنی، اإللزامات۵۱ص۲است؛ چرا که ابن ابی شیبه، المصنف (ج» منکر«روایت اما این  

) / ابن منذر، ۲۲ص۱۹) / ابن عبدالبر، التمهید (ج۲۱۳ص۷) و العلل الوارده فی االحادیث النبویة (ج۱۶۷(ص

طریق (ابواسحاق ) از ۱۶۷۸) / ابن منذر، االوسط (ش۲۲ص۱۹) / ابن عبدالبر، التمهید (ج۱۶۷۷االوسط (ش

 ابن عبدالله کنت: قال بردة أبي عن«اند: السبیعی ومعاویة بن قره ومجالد بن سعید وواصل بن حیان) روایت کرده

 رأسي فمسح قال الصالة فیها أو لها الله اختار التي الساعة هي فقلت: الجمعة في التي الساعة عن فسئل عمر

 » قلت. ما وأعجبه علي وبارك

که این روایت از قول ابوبردة بوده و مخرمة بن بکیر در روایت آن خطا کرده است؛ وامام دارقطنی هم بینیم ومی 

 ». قوله من بردة أبي عن جماعة رواه قد«گفته است: 

 قوله؛ من بردة أبی عن و غیرهم قرة بن و معاویة األحدب و واصل إسحق أبو رواه«وامام ابن حجر هم گفته است:  

 عند فلو کان وأیضا واحد؛ وهو عدد وهم المدنی بکیر من بحدیثه أعلم فهم کوفی! بردة وأبو الکوفة أهل من وهؤالء

  بردة أبي
ً
) / ابن حجر، فتح ۱۶۷والتتبع (ص [دارقطنی، اإللزامات» المرفوع بخالف برأیه فیه یفت لم مرفوعا

 )]. ۴۲۲ص۲الباری (ج

باشد)! در صورتیکه حتی امام برای خطبه تا اتمام نماز میهمچنین در این روایت آمده که آن ساعت بین (نشتن  

ی امام جایز نیست وعبدالله بن عمرو بن (ذکر کردن وامر به معروف ونهی از منکر نمودن) هم هنگام خطبه

یحضر الجمعة ثالثة نفر؛ رجل حضرها : قال )صلی الله علیه وسلم(عن النبی «روایت کرده است:  بالعاص

ها، ورجل حضرها یدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها یلغو وهو حظه من

بإنصات وسکوت ولم یتخط رقبة مسلم ولم یؤذ أحدا فهی کفارة إلی الجمعة التی تلیها وزیادة ثالثة أیام؛ وذلك 

) / ۷۰۰۲و۶۷۰۱(ش ند، المساحمد (صحیح):» بأن الله عزوجل یقول: [من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها]

) / ابن عبدالبر، ۳۰۰۲) وشعب االیمان (ش۶۰۴۲) ومن طریقه بیهقي، السنن الکبري (ش۱۱۱۵ابوداود (ش

) / ابن ۷۷ص۴۶) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۴۶۰ص۵) / ابن ابي حاتم، التفسیر (ج۳۶ص۱۹التمهید (ج

ویزید بن  اهک وایوب بن تمیمه) از طریق (یوسف بن م۲۵۳ص۴) / ابن عدي، الکامل (ج۱۷۱۳خزیمه (ش

صلی (عن حبیب المعلم عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن عبد الله بن عمرو عن النبی «) روایت کرده اند: زریع

 »... . :قال )الله علیه وسلم

ومترجم در تهذیب هستند؛ فقط چنانکه گفتیم: بعضي از علما در » ثقة) «۷۰۰۲(ش ، المسندورجال احمد 

دهند وامام حاکم نیشابوري  قرار مي» حسن«ز (جدش) اختالف دارند لذا این اسناد را در درجه سماع (شعیب) ا

 في عدالة عمرو بن شعیب؛ إنما اختلفوا في سماع أبیه من جده«گفته است: 
ً
وامام ترمذي هم گفته » ال أعلم خالفا

کأنهم رأوا أنه لم یسمع من تکلم في حدیث عمرو بن شعیب إنما ضعفه ألنه یحدث عن صحیفة جده «است: 

لکن امامان ابن حجر وابن الملقن در تهذیب التهذیب و البدر المینر روایاتي را دال بر » هذه األحادیث من جده
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گردد؛ وامامان بخاري وعلي بن  مي» صحیح«آورند که با اثباتش این اسناد  صّحت سماع پدرش از جدش مي

ارقطني وابن حجر وبیهقي وابوعبید السالم ویعقوب بن شیبه مدیني واحمد بن حنبل واسحاق بن راهویه ود

را تأیید نموده اند. وامام اسحاق بن » سماعش«وحاکم نیشابوري وابوبکر نیشابوري ومحیي الدین نووي هم 

 فهو (کأیوب عن «(راهویه گفته است: 
ً
عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده) إذا کان الراوي عن عمرو بن شعیب ثقة

ما رأیت أحدا من أصحابنا ممن ینظر في الحدیث «و امام یعقوب بن شیبه هم گفته است: ». بن عمر)نافع عن ا

 ثبٌت واألحادیث التي أنکروا من حدیثه 
ٌ
، وحدیثه صحیٌح وهو ثقة

ً
وینتقي الرجال یقول في عمرو بن شعیب شیئا

رأیت أحمد بن «هم گفته است:  و امام بخاري» إنما هي لقوم ضعفاء رووها عنه وما روی عنه الثقات فصحیٌح 

حنبل وعلي بن المدیني وإسحاق بن راهویه یحتجون بحدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده. قال البخاري: 

وامام یحیي بن معین سماعش را قبول ندارد ومي گوید که از روي کتاب و صحیفه ي جدش » من الناس بعدهم؟

ه صحاٌح «گوید:  بوده است لیکن مي
ُ
در واقع امام یحیي بن معین آن را به صورت وجاده ي صحیح و» احادیث

باشد پس در هر صورت نزد امام یحیي بن معین روایاتش صحیح  پذیرد که یکي از طرق تحمل حدیث مي مي

) / ابن حجر، تهذیب التهذیب ۲۱۸ص۴) / بخاري، التاریخ الکبیر (ج۳۲۲ومقبول است [رک: ترمذي (ش

) / مستدرک ۱۰۰۶۵ش۱۶۷ص۵) / بیهقي، السنن الکبر (ج۲۸۰۶) / تقریب التهذیب (ش۴۸ص۸(ج

) / نووي، تهذیب األسماء واللغات ۱۵۴ص۲) / ابن الملقن، البدر المنیر (ج۲۳۷۵و۲۲۹۸(ش

 است.» صحیح«)] لذا اسناد روایاتش ۵۳۴و۳۴۶(ص

النبي صلی الله علیه وسلم قال: من اغتسل یوم الجمعة، «روایت کرده است:  سعبد الله بن عمرووهمچنین  

 رقاب الناس، ولم یلغ عند الموعظة، کانت 
َّ

ومّس من طیب امرأته، إن کان لها، ولبس من صالح ثیابه، ثم لم یتخط

 
ً
هرا

ُ
ی رقاب الناس، کانت له ظ

ّ
  »کفارة لما بینهما، ومن لغا، وتخط

) / حدیث ۱۸۱۰) / ابن خزیمه (ش۶۰۹۸) و من طریقه بیهقي، السنن الکبري (ش۳۴۷ابوداود (ش(صحیح):  

) از طریق (ابن أبی عقیل ومحّمد بن سلمة والربیع بن سلیمان و ابراهیم بن منقذ) ۴۹۹أبي الفضل الزهري (ش

الله بن  حدثنا عبدالله بن وهب أخبرنی أسامة ابن زید عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن عبد«روایت کرده اند: 

إن کان  -عمرو بن العاص عن النبی (صلی الله علیه وسلم) أنه قال: من اغتسل یوم الجمعة ومس من طیب امرأته 

ولبس من صالح ثیابه ثم لم یتخط رقاب الناس ولم یلغ عند الموعظة کانت کفارة لما بینهما ومن لغا وتخطی  -لها 

 »رقاب الناس کانت له ظهرا.

 صالٌح «گوید:  ومترجم در تهذیب هستند فقط أسامة بن زید: امام یحیي بن معین مي» ثقة«رجال ابوداود  
ٌ
ثقة

 
ٌ
 «گوید:  وامام عجلي مي» عندنا ثقهٌ «گوید:  و امام علي بن مدیني مي» حجة

ٌ
و امام یعقوب بن سفیان فسوي » ثقة

و امام » لیس بحدیثه بأس«ید: گو وامام ابن عدي مي» هو عند أهل المدینة وأصحابنا ثقة مأموٌن «هم گفته است: 

 قوي الحدیث و الظاهر أنه «و امام ذهبي هم گفته است: » یکتب حدیثه و الیحتج به«گوید:  ابوحاتم مي
ٌ

صدوق

 
ٌ
قولنا (لیس بالقوي): لیس بجرح «البته امام نسایي گفته است: » لیس بالقوی«وامام نسایي گفته است: » ثقة

 یهم«است و امام ابن حجر هم گفته است: » حسن الحدیث«لذا نزد امام نسایي حداقل » مفسد
ٌ

و امام » صدوق

» یخطيء«آورده و گفته است: » ثقات«وامام ابن حبان هم وي را در » مدنٌي مشهوٌر «عبدالله بن نمیر گفته است: 
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) / ۳۱۷) و تقریب التهذیب (ش۲۰۸ص۱[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» لیس بشيء«وامام احمد گفته است: 

) / علي بن مدیني، سؤاالت محّمد بن ۲۶) و ذکر أسماء من تکلم فیه وهو موثق (ش۱۹بي، الموقظه (صذه

بوده و اگر چه اندکي خطا دارد » ثقة«)] لذا ۴۳ص۳) / فسوي، المعرفة و التاریخ (ج۱۰۳عثمان بن أبي شیبة (ش

)] و ۳۷۴ص۴ع الزوائد (ج[هیثمي، مجم» هو من رجال الصحیح وفیه ضعف«لذا امام هیثمي هم گفته است: 

 است.» صحیح«اسناد این روایت هم 

أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قرأ یوم الجمعة سورة براءة، وهو قائم : «استروایت کرده هم  سابي بن کعبو 

نزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إال 
ُ
ّر یغمزني، فقال: متی أ

َ
کر بأیام الله. وأبو الدرداء، أو أبو ذ

َّ
اآلن، فأشار إلیه. ُیذ

بي: لیس لك من صالتك الیوم 
ُ
نزلت هذه السورة، فلم تخبرني. فقال أ

ُ
أن أسکت. فلّما انصرفوا، قال: سألتك متی أ

بي، فقال رسول الله 
ُ
 ما لغوت، فذهب إلی رسول الله صلی الله علیه وسلم، فذکر ذلك له، وأخبره بالذي قال أ

ّ
إال

بي.
ُ
 »صلی الله علیه وسلم: صدق أ

أخبرنا أبو الحسن علی بن أحمد بن عبدان «) روایت کرده است: ۶۰۴۳بیهقي، السنن الکبري (ش (صحیح): 

أخبرنا أحمد بن عبید الصفار حدثنا عبید بن شریك حدثنا سعید بن الحکم بن أبی مریم حدثنا محّمد بن جعفر 

 .»بن أبی کثیر أخبرنی شریك بن عبد الله بن أبی نمر ... 

) روایت کرده است: ۱۱۳۸یدالصفار هم متابعه شده و ضیاء المقدسي، االحادیث المختاره (شواحمد بن عب 

أخبرنا أبو محّمد الحسن بن علي بن الحسین بن الحسن بن محّمد األسدي الدمشقي بها أن جده أبا القاسم «

صیصي قال قرأت علی أبي الحسین بن الحسن أخبرهم قراءة علیه أنا أبو القاسم علي بن محّمد بن أبي العالء الم

بکر محّمد بن عمر بن سلیمان النصیبي قلت له أخبرکم أحمد بن یوسف بن خالد النصیبي نا عبید بن شریك ... 

«. 

) از طریق (زکریا بن ۲۹۹۷) / بیهقي، شعب االیمان (ش۱۸۰۷وعبید بن شریک هم متابعه شده و ابن خزیمة (ش 

 .»ثنا سعید ابن أبي مریم ... «روایت کرده اند: یحیی بن أبان وفضل بن محّمد الشعراني) 

) / ضیاء ۱۱۱۱) / ابن ماجه (ش۲۱۲۸۷(ش ، المسندومحّمد بن جعفر بن أبی کثیر هم متابعه شده واحمد 

) از طریق (مصعب بن عبد الله الزبیري و محرز بن سلمة العدني) ۱۱۳۹المقدسي، االحادیث المختاره (ش

العزیز بن محّمد الدراوردي عن شریك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن یسار حدثنا عبد «روایت کرده اند: 

عن أبي بن کعب: أن رسول الله صلی الله علیه و سلم قرأ یوم الجمعة تبارك وهو قائم فذکرنا بأیام الله وأبو الدرداء 

لیه أن أسکت. فلما انصرفوا قال أو أبو ذر یغمزني. فقال متی أنزلت هذه السورة إني لم أسمعها إال اآلن فأشار إ

سألتك متی أنزلت هذه السورة فلم تخبرني؟ فقال أبي لیس لك من صالتك الیوم إال ما لغوت. فذهب إلی رسول 

 »الله صلی الله علیه و سلم فذکر ذلك له وأخبره بالذي قال أبي فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم: صدق أبي.

) ۶۳ص۵) / ابن حزم، المحلي (ج۲۴۸۶تابعه شده وابوداود طیالیسي، المسند (شهمچنین عطاء بن یسار هم م 

) وبیهقي، معرفة السنن و اآلثار ۶۰۴۴) / بیهقي، السنن الکبري (ش۳۶۷ص۱/ طحاوي، شرح معاني اآلثار (ج

) / طحاوي، شرح معاني اآلثار ۳۶ص۱۹) / ابن عبدالبر، التمهید (ج۸۰۱۲) / بزار (ش۱۳۵ص۵(ج

 .»عن أبی الدرداء ... «طریق (حرب بن قیس وابوسلمة بن عبدالرحمن) روایت کرده اند:  ) از۳۶۷ص۱(ج
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 ):۶۰۴۳(ش الکبري اما رجال بیهقي در السنن 

 مشهوٌر «أبو الحسن علی بن أحمد بن عبدان:  
ٌ
 )]۳۹۸ص۱۷باشد [ذهبي، سیر اعالم النبالء (ج مي» ثقة

 المجو«أحمد بن عبید الصفار:  
ُ

 )]۴۳۹ص۱۵است [ذهبي، سیر اعالم النبالء (ج» دُ االماُم الحافظ

 «عبید بن عبد الواحد بن شریك البزار: امام ابن حجر گفته است:  
ً
 صدوقا

ً
وامام ابومزاحم گفته است: » کان ثقة

 الثقات ولم اکتب عنه في تغییره شیئا«
ُ

 الثقات«وامام سمعاني هم گفته است: » کان أحد
ُ

 أحد
ٌ

وامام ابن » صدوق

 «گوید:  آورده است وامام دارقطني مي» ثقات«وي را در حبان هم 
ٌ

 «وامام ذهبي هم گفته است: » صدوق
ُ

المحدث

 
ُ

) / سمعاني، االنساب ۴۳۴ص۸) / ابن حبان، الثقات (ج۱۲۰ص۴[ابن حجر، لسان المیزان (ج» المفید

 )].۳۸۵ص۱۳ذهبي، سیر اعالم النبالء (ج ) /۳۳۶ص۱(ج

 است.» صحیح«اسنادش هم بوده و» رجال صحیحن«وسایر رجالش  

اند: اشکال حدیث در این بوده که: امامان احمد بن حنبل ویحیي بن معین وابن حبان باید بگوییم که بعضی گفته 

 حدیثا إال أبیه من یسمع لم«گوید: و امام ابوداود هم می» لم یسمع من أبیه شیئا إنما یروی من کتاب أبیه«اند: گفته

 هذه أبي أدرك لم :فقال ؟أبوك حدثك فقلت مخرمة أتیت«گوید: و موسی بن سلمه می» الوتر حدیث وهو واحدا

 )].۷۰ص۱۰[ابن حجر عسقالنی، تهذیب التهذیب (ج» کتبه

کند؛ چرا که مخرمة از کتاِب پدرش روایت کرده، لذا روایاتی که از پدرش نقل کرده جزء اما اشکالی ایجاد نمی 

قبول است. وهمچنانکه در علم مصطلح الحدیث وجود دارد، وجادة،  محسوب شده که مورد» صحیح«وجادات 

باشد؛ لذا اگر راوی، از کتاب پدرش روایت کند ویا از خودش بشنود، هر دو یکی از طریق تحمل حدیث می

بوده و مشکلی ندارد. لذا اشکال حدیث در این بوده که مخرمة بن بکیر در روایت آن دچار خطا شده » صحیح«

 روایت را از حفظ نقل کرده است.است وظاه
ً
 را

) / ابن حیان، طبقات المحدثین باصبهان ۲۱۳ص۷طریق دّوم: دارقطنی، العلل الوارده فی االحادیث النبویة (ج 

 محّمد بن الله ) از طریق (عبد۳۲۲ص۱) / ابن عدی، الکامل (ج۱۶۰ص۶) / ابونعیم، اخبار اصفهان (ج۱۰(ش

 أبي عن إسحاق أبي عن الثوري سفیان (بن نجیح) حدثنا عمرو بن إسماعیل ناحدث«اند: زکریا) روایت کرده بن

 الجمعة یوم فیها یرجی التي الساعة: وسلم) علیه الله (صلی الله رسول قال: قال موسی أبي عن بردة أبي عن بردة

: اسماعیل» منکر«اما این روایت » اإلمام نزول عند
ً
 است »الحدیث ضعیف« البجلي عمرو بن است چرا که اّوال

ً◌: دیدیم که حفاظ و ثقات این روایت را از سفیان الثوری اینگونه  )]۴۲۵ص۱ج( المیزان لسان حجر، ابن[
َ
وثانیا

) / ابن عبدالبر، التمهید ۱۶۷والتتبع (ص ) / دارقطنی، اإللزامات۵۱ص۲اند که ابن ابی شیبه (جنقل کرده

کیع بن الجراح ویحیی بن سعیدالقطان وعبدالرحمن ) از طریق (و۱۶۷۷) / ابن منذر، االوسط (ش۲۲ص۱۹(ج

 عند هي قال: بردة أبي عن إسحاق أبي نا سفیان الثوری عن«اند: بن مهدی وابونعیم فضل بن الدکین) روایت کرده

 » االمام. خروج

 محّمد أخبرنا قال علي بن عمرو أخبرنا«) روایت کرده است: ۳۳۸۸: بزار (شساما طریق عمرو بن عوف المزنی 

 :جالله  رسول قال قال عنه الله رضي جده عن أبیه عن عوف بن عمرو بن الله عبد بن کثیر أخبرنا قال خالد بن
است چرا که » واهی«اما این اسناد » الخطبة. من یفرغ أن إلی اإلمام یخرج حین من الجمعة یوم ترجا التي الساعة
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در بیان زمان ترین حدیث این بھترین و صحیح«گوید: امام مسلم در این زمینه می
لیکن این روایت از ابوموسی اشعری و عمرو بن  ١ »باشد.(قبولی دعا در روز) جمعه می

روایت گردیده که در ھر دو حالت ضعف و اضطراب دارد  ج عوِف مزنی از رسول الله
  که در سند حدیث ھم مفصًال به آن اشاره گردیده است.

نماز تا پایان یافتن نماز است؛ چرا که ترمذی و ابن ماجه  ۀدر روایتی دیگر بین اقام

يُّ َساَعةٍ قالوا: « گفته است: ساند که عمرو بن عوفحدیثی را روایت کرده
َ
يا رسول  أ

اِف ِمنَْها  اِالنرِْصَ
َ

َالُة إىِل ؟ ج گفتند: کدام ساعت ای پیامبر خدا« ٢.»اهللا؟ قَاَل: ِحَ� ُ�َقاُم الصَّ
 » نماز تا پایان یافتن نماز. ۀفرمود: بین اقام

 التهذیب تهذیب حجر، ابن. [»است کذب به متهم و الحدیث متروک« مزني عوف بن عمرو بن الله عبد بن کثیر

) / ۲۹۱هم شده وعبد بن حمید (ش» اضطراب«وهمچنین دچار  )]۴۶۳۷ش( الکاشف ذهبي،) / ۴۲۱ص۸ج(

) از ۲۹۸۱) / بیهقی، شعب االیمان (ش۵۸ص۲) / ابن ابی شیبه (ج۱۱۳۸) / ابن ماجه (ش۴۹۰ترمذی (ش

 بن عمرو بن الله عبد بن کثیر حدثنا«اند: وابن ابی اویس) روایت کرده طریق (خالد بن مخلد و ابوعامرالعقدی

 فیها العبد الله یسأل ال ساعة الجمعة في إن قال سلم و علیه الله صلی النبي عن: جده عن أبیه عن المزني عوف

وهمچنین بیهقی، » منها. االنصراف إلی الصالة تقام حین قال هي؟ ساعة أیة الله رسول یا قالوا إیاه آتاه إال شیئا

 من اإلمام نزول بین ما: (بن عبدالله) وقال کثیر عن الدراوردي رواه«) روایت کرده است: ۲۹۸۱شعب االیمان (ش

 ».االنصراف إلی المنبر

 .۳/۳۵۵بیهقی، سنن البیهقی،  - ١

ابی شیبه، المصنف ) / ابن ۱۱۳۸) / ابن ماجه (ش۴۹۰) / ترمذی (ش۲۹۱(واهی): عبد بن حمید، المسند (ش - ٢

) از طریق (خالد بن مخلد و ابوعامرالعقدی وابن ابی اویس) ۲۹۸۱) / بیهقی، شعب االیمان (ش۵۸ص۲(ج

 و علیه الله صلی النبي عن: جده عن أبیه عن المزني عوف بن عمرو بن الله عبد بن کثیر حدثنا«اند: روایت کرده

 تقام حین قال هي؟ ساعة أیة الله رسول یا قالوا إیاه آتاه إال شیئا فیها العبد الله یسأل ال ساعة الجمعة في إن قال سلم

 مزني عوف بن عمرو بن الله عبد بن است چرا که کثیر» واهی«اما این اسناد » منها. االنصراف إلی الصالة

 الکاشف ذهبي،) / ۴۲۱ص۸ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن. [»است کذب به متهم و الحدیث متروک«

 علي بن عمرو أخبرنا«) روایت کرده است: ۳۳۸۸هم شده وبزار (ش» اضطراب«وهمچنین دچار  )]۴۶۳۷ش(

 قال قال عنه الله رضي جده عن أبیه عن عوف بن عمرو بن الله عبد بن کثیر أخبرنا قال خالد بن محّمد أخبرنا قال

وهمچنین بیهقی، » الخطبة. من یفرغ أن إلی اإلمام یخرج حین من الجمعة یوم ترجا التي الساعة :جالله  رسول

 من اإلمام نزول بین ما: (بن عبدالله) وقال کثیر عن الدراوردي رواه«) روایت کرده است: ۲۹۸۱شعب االیمان (ش

 »االنصراف. إلی المنبر

 »ما بین أن ینزل اإلمام من المنبر، إلی أن تنقضي الخطبه.«وابن عبدالبر در التمهید با این لفظ آورده است:  
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ھمانطور که در سند این روایت ثابت گردیده این روایت واھی و غیر قابل احتجاج 
 باشد.می

شود اش نماز محسوب میکنند دعا کردن در این وقت که ھمهاین افراد استناد می
 خطبۀخوانی دارد. و ھیچ منافاتی با طلب دعا در موقع با لفظ و معنای حدیث ھم

جمعه ندارد و حّتی امر شده در این موقع باید سکوت کرد بخاطر آن است که انسان با 
البته این با ظاھر حدیث تعارض دارد؛ زیرا ھنگام خطبه،  ١حضور قلب دعا نماید.

باشد. و لغو می ج نبّی  ۀباشد، و طبق فرمودخواندن دعا و ذکر مورد تأیید شریعت نمی
 فرمایند: می ألباشد، خداوندنماز جمعه می خطبۀع توصیه شریعت بر سکوت در موق

ْ فَ  ٱۡلُقۡرَءانُ �َذا ُقرَِئ ﴿ ْ لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُونَ  ۥَ�ُ  ٱۡسَتِمُعوا نِصُتوا
َ
، ]۲۰۴[األعراف:  ﴾٢٠٤َوأ

ُُمَعِة « فرماید: است که می ج رسول اکرم ۀھمچنین این فرمود
ْ
َت لَِصاِحِبَك يَْوَم اجل

ْ
ِإَذا قُل

نِْصْت 
َ
َِماُم َ�ُْطُب َ�َقْد لََغوَْت أ

ْ
خواند، به اگر روزجمعه ھنگامیکه امام خطبه می« ٣و٢»َواإل

 »ای!).. (وثوابی نبردهای کردهدوستت بگویی (ساکت باش!) کار بیھوده

 سعید بن ویعیش سفیان بن الوارث عبد أخبرنا«) روایت کرده است: ۲۱ص۱۹اهی): ابن عبدالبر، التمهید (ج(و 

 قال حذیفة أبو النهدي مسعود بن موسی حدثنا قال التمتام غالب بن محّمد حدثنا قال أصبغ بن قاسم حدثنا قاال

 قال سلم و علیه الله صلی النبي أن عمر ابن عن أبیه عن الرحمان عبد بن محّمد عن غنیم بن محّمد ذر أبو حدثنا

 یقوم حین من قال هي ساعة أي الله رسول یا قیل إیاه أعطاه إال شیئا ربه فیها العبد یسأل ال لساعة الجمعة في إن

است » واهی«اما این روایت  »خطبته. من یفرغ أن إلی الحدیث في هکذا خطبته من یفرغ أن إلی خطبته في اإلمام

وامام نسایی گفته است: » کذاٌب «اند: الحضرمي: امامان یحیی بن معین وابن عدی گفته عثیم بن محّمدچرا که 

 ذاهب النقل في تالٌف «وامام ابن حبان گفته است: » منکُرالحدیث«اند: وامامان بخاری وابوحاتم گفته» متروٌک «

وامام یحیی بن معین در » الثقات روایة التشبه التي االخبار من أتی لما بحال به االحتجاج الیجوز الروایة في

[ابن حجر، لسان المیزان » ضعیٌف «وامام دارقطنی هم گفته است: » لیس بشیء«روایتی دیگر گفته است: 

 )].۱۱۶ص۴) / عقیلی، الضعفاء الکبیر (ج۲۰۲ص۲) / ابن حبان، المجروحین (ج۲۸۲ص۵(ج

 .۲/۵۶۲لجمل؛ ؛ حاشیة ا۲/۱۷۸ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین،  -١

) / ۱۵۷۷و۱۴۰۲) / نسایي (ش۱۱۱۴) / ابوداود (ش۲۰۰۵-۲۰۰۲) / مسلم (ش۹۳۴صحیح): بخاري (ش( - ٢

) از طریق (عبد الله بن إبراهیم بن قارظ و سعید بن المسیب وعبدالرحمن بن اعرج) روایت ۱۱۱۰ابن ماجه (ش

 .»لم) قال: ... أن أبا هریرة أخبره أن رسول الله (صلی الله علیه وس«کرده اند: 

 ) صحبت کردن با دیگران در حین خطبه.۶-۷-۳نک: ( -٣
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در این موقع و ھا  آن کنند که اجتماع مردم و خشوع و خضوعاین افراد استناد می
دعا دارد پس موقع گردھمایی موقع اجابت  نمازشان تأثیری خاص برای اجابت

 دعاست.
این اوصاف باید گفت که احادیثی که در این زمینه مالک استناد قرار  ۀبا ھم

 اند از ضعف سند برخوردارند و با وجود احادیث صحیحی که دلیلی بر ضعفگرفته
توان ھا نمیدھند و اتفاق نظر اکثر فقوارد نشده و زمانی غیر از این را نشان میھا  آن

 این دیدگاه را راجح دانست. 
و قول صحیح حنفّیه، قول مختار  ش کرام و تابعین ۀبسیاری از صحابدیدگاه سّوم: 

برخی از مالکّیه، دیدگاه برخی از شافعّیه و مذھب حنابله بر آن است این زمان در اواخر 
 ١روز جمعه بعد از نماز عصر تا نماز مغرب قرار دارد. 

 این دسته عبارت است از:استدالل 

ْصَحاِب انلَّيِبِّ «روایت کرده است:  سبن عبدالرحمنابوسلمه 
َ
نَّ نَاًسا ِمْن أ

َ
 ج أ

�ََّها آِخُر َساَعٍة ِمْن يَ 
َ
قُوا َولَْم َ�ْتَِلُفوا � ُُمَعِة، َ�تََفرَّ

ْ
اَعَة يِف يَْوِم اجل  ْومِ اْجتََمُعوا، َ�تََذاَكُروا السَّ

گرِدھم آمدند و با ھم بر این زمان روز جمعه مذاکره  ج اصحاب پیامبرافرادی از « ٢»اجلمعه.

؛ ۲/۴۸۹؛ ابن حجر عسقالنی، فتح الباری، ۶/۲۴۵؛ عمدة القاری، ۱۹۴ابن نجیم، االشباه و النظائر، ص  -١

؛ خلود مهیزع، ۱/۳۹۰؛ ابن قیم، زاد المعاد؛ ۲/۶۵۲؛ بهوتی؛ کشاف القناع؛ ۳/۲۸۰شوکانی، نیل االوطار؛ 

؛ در ۶۱ها وطرطوشی، الدعاء المأثور و آدابه، ص به نقل از (همان ۴۵۸تا  ۲/۴۵۳دعاء و أحکامه الفقهیة، ال

رود بر بعد از آمده که امام احمد گفته: اکثر احادیث بر زمانی که امید اجابت می ۲/۳۸۶مرداوی، اإلنصاف، 

 عصر داللت دارند.)

 (بن منصور) قال سعید ثنا قال علي بن محّمد حدثنا«کرده است: ) روایت ۱۶۸۲(حسن): ابن منذر، االوسط (ش - ٢

 من ناسا أن الرحمن: عبد بن سلمة أبي (سلمة بن دینار) عن حازم أبو أخبرني قال الرحمن عبد بن یعقوب ثنا

 ساعة آخر أنها یختلفوا ولم فتفرقوا الجمعة یوم في الساعة فتذاکروا اجتمعوا وسلم علیه الله صلی النبي أصحاب

سفیان النجار که: امام  بن علي بن باشد به جز ابوبکر محّمدمی» رجال صحیحین«رجالش » الجمعة. یوم من

 «بیهقی گفته است: 
ُ

الحسین) هم  بن محّمد وثقاتی مانند (ابن منذر وابن ابی عاصم وابوعوانة وأبوالحسن» الحافظ

) / ابن ۱۶۸۲) / ابن منذر، االوسط (ش۱۹۰۰(شاند. [ابن ابی عاصم، اآلحاد والمثانی از وی روایت کرده

) / ابوعوانه، المستخرج علی مسلم ۴۴۴۶) / بیهقی، شعب االیمان (ش۵۰۰ص۱الشجری، امالی (ج

 گردد.می» حسن«بوده واسناد هم » حسن الحدیث«)] لذا ۴۱۵۴(ش
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باشد نظر داشتند ولی در اینکه آخرین ساعت در روز جمعه میکردند، و با ھم اختالف
 » نظر نداشتند.اختالف

در تحلیل اسناد احادیث ھم دقیقًا احادیثی از صّحت سند برخوردارند که به بعد از 
 عصر داللت دارند. 

ْمُس  ِ�يهِ  َطلََعْت  يَْومٍ  َخْ�ُ « اند:روایت کرده ساصحاب السنن از ابوھریره  يَْومُ  الشَّ
ُُمَعةِ 

ْ
ْهِبَط  َوِ�يهِ  آَدمُ  ُخِلَق  ِ�يهِ  اجل

ُ
اَعةُ  َ�ُقومُ  َوِ�يهِ  َماَت  َوِ�يهِ  َعلَيْهِ  ِ�يَب  َوِ�يهِ  أ  ِمنْ  َوَما السَّ

  َدابَّةٍ 
َّ
ُُمَعةِ  يَْومَ  ُمِسيَخةٌ  َوِ�َ  إِال

ْ
ْمُس  َ�ْطلُعَ  َحىتَّ  تُْصِبحُ  ِح�َ  ِمنْ  اجل اَعةِ  ِمنَ  َشَفًقا الشَّ   السَّ

َّ
 إِال

نَّ  ِ
ْ
ُل  يَُص�ِّ  وَُهوَ  ُمْسِلمٌ  َ�بْدٌ  يَُصاِدُ�َها الَ  َساَعةٌ  َوِ�يهِ  َواِإل�َْس  اجل

َ
َ  �َْسأ   َحاَجةً  ا�َّ

َّ
ْ�َطاهُ  إِال

َ
 أ

ُت  .يَْومٌ  َسنَةٍ  لُكِّ  ىِف  َذلَِك  َكْعٌب  قَاَل . إِيَّاَها
ْ
  قَاَل . مُجَُعةٍ  لُكِّ  ىِف  بَْل  َ�ُقل

َ
 َ�َقاَل  اتلَّْوَراةَ  َكْعٌب  َ�َقَرأ

بُو . قَاَل ج انلَّىِبُّ  َصَدَق 
َ
ِ  َ�بْدَ  لَِقيُت  ُ�مَّ  ُهَر�َْرةَ  أ ْ�تُهُ  َسَالمٍ  ْ�نَ  ا�َّ  َكْعٍب  َمعَ  بَِمْجِلىِس  فََحدَّ

ِ  َ�بْدُ  َ�َقاَل  يَّةَ  َعِلْمُت  قَدْ  َسَالمٍ  ْ�نُ  ا�َّ
َ
بُو قَاَل  .ِ�َ  َساَعةٍ  �

َ
ُت  ُهَر�َْرةَ  أ

ْ
ُ  َ�ُقل

َ
ِ�  هل ْخرِبْ

َ
. بَِها فَأ

ِ  َ�بْدُ  َ�َقاَل  ُُمَعةِ  يَْومِ  ِمنْ  َساَعةٍ  آِخرُ  ِ�َ  َسَالمٍ  ْ�نُ  ا�َّ
ْ
ُت . اجل

ْ
 ِمنْ  َساَعةٍ  آِخرُ  ِ�َ  َكيَْف  َ�ُقل

ُُمَعةِ  يَْومِ 
ْ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  َوَقدْ  اجل َك . يَُص�ِّ  وَُهوَ  ُمْسِلمٌ  َ�بْدٌ  يَُصاِدُ�َها الَ  ج ا�َّ

ْ
اَعةُ  َوتِل  الَ  السَّ

ِ  َ�بْدُ  َ�َقاَل . ِ�يَها يَُص�َّ  لَمْ  َسَالمٍ  ْ�نُ  ا�َّ
َ
ِ  رَُسوُل  َ�ُقْل  أ َالةَ  يَنْتَِظرُ  َ�ِْلًسا َجلََس  َمنْ  ج ا�َّ  الصَّ

َ  َحىتَّ  َصَالةٍ  ىِف  َ�ُهوَ  ُت  قَاَل .  يَُص�ِّ
ْ
بھترین روزی که خورشید در « ١.».َذاكَ  ُهوَ  قَاَل . بََ�  َ�ُقل

) / نسایی ۴۹۱) / ترمذی (ش۱۰۴۸) / ابوداود (ش۳۱۲) / شافعی (ش۳۶۴مالک، الموطأ (ش): (صحیح - ١

) / ۱۰۳۰) / حاکم، المستدرک (ش۲۵۱) وفضائل االوقات (ش۶۲۱۴) / بیهقی، السنن الکبری (ش۱۴۳۰(ش

) / نسایی ۸۴ص۲وج۱۰۲ص۱) / ابن بشران، االمالی (ج۱۰۳۰۳) / احمد، المسند (ش۲۷۷۲ابن حبان (ش

ابوالشیخ، العظمة  ) /۲۰۵۲) / ابوعوانه، المستخرج علی مسلم (ش۵۶) / ابن منده، التوحید (ش۱۴۳۰(ش

) / الدقاق، ۳۹۶و۳۹۵) / ضیاء المقدسی، االحادیث المختاره (ش۲۰۷ص۴) / بغوی، شرح السنة (ج۷۸۱(ش

) / ۶۶ص۲(ج معجم الشیوخ الکبیر للذهبي) / ذهبی، ۹۵(ش مجلس إمالء في رؤیة الله تبارك وتعالی

االنصاری)  عمارة بن غزیةوعبد الله بن الهاد یزید بن ) از طریق (۴۳۳(ش السنن الواردة في الفتنابوعمروالدانی، 

: خیر جعن محّمد بن إبراهیم عن أبی سلمة بن عبد الرحمن عن أبی هریرة قال قال رسول الله «اند: روایت کرده

یوم طلعت فیه الشمس یوم الجمعة فیه خلق آدم وفیه أهبط وفیه تیب علیه وفیه مات وفیه تقوم الساعة وما من دابة 

مسیخة یوم الجمعة من حین تصبح حتی تطلع الشمس شفقا من الساعة إال الجن واإلنس وفیه ساعة ال إال وهی 

-می» رجال صحیحین«و رجال مالک بن انس » یصادفها عبد مسلم وهو یصلی یسأل الله حاجة إال أعطاه إیاها.
 است.» صحیح«باشد واسنادش هم 

 صحیٌح «وامام حاکم نیشابوری هم گفته است:  
ٌ

 »علی شرط الشیخین حدیث
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باشد که در این روز آدم آفریده شد و در این روز (از آن طلوع کرده روز جمعه می
-میاش قبول واقع شد و فوت کرد و در این روز قیامت برپا زمین) ھبوط کرد و توبه

در روز جمعه از ترس (بر پایی)  ای جز انسان و جن نیست کهشود و ھیچ جنبنده
مسلمانی با  ۀو در روز جمعه زمانی وجود داد که بند قیامت مضطرب و نگران نباشد،

خواھد مگر گذارد و از خداوند حاجتی را میشود در حالیکه نماز میآن مواجه نمی
اینکه به وی خواھد داد. کعب گفت: در ھر سال یک جمعه این (فضیلت) را دارد. 

ابوھریره گفت: کعب ای (از این فضیلت و امتیاز) برخوردارند. ند: بلکه ھر جمعهفرمود

بن سالم را  گوید: عبداللهراست فرمود. ابوھریره می ج تورات را تالوت کرد و گفت: پیامبر
شک  بی بن سالم گفت: مالقات کردم و از نشستی که با کعب داشتم برایش گفتم. عبدالله

زمان است. ابوھریره گفت: گفتم: مرا از آن با خبر کن. گفت: آخرین وقِت دانم که آن چه می

ای مسلمان) با آن موافقت نکرده در حالیکه فرمودند: (بنده ج باشد. پیامبرروز جمعه می
شود. عبدالله بن سالم گفت: آیا خواند. در حالیکه در این زمان نماز خوانده نمینماز می

س در مجلسی بنشیند و منتظر نماز باشد وی در نماز است تا نماز نفرموده که ھر ک ج پیامبر
 »خواند این را گفت و گفتم: بله. گفت: این ھم به این صورت.می

ُُمَعةِ  : يَْومُ ج قال انلىب«اند: روایت کرده بجابر بن عبدالله
ْ
ةَ  ثِنْتَا اجل  يُِر�دُ . َعرْشَ

ُل  ُمْسِلمٌ  َاليُوَجدُ  َساَعةً 
َ
َ  �َْسأ   َشيْئًا وََجلَّ  َعزَّ  ا�َّ

َّ
ُ  آتَاهُ  إِال َِمُسوَها وََجلَّ  َعزَّ  ا�َّ  َساَعةٍ  آِخرَ  فَاتلْ

. َ�ْعدَ  َعرْصِ
ْ
فرمودند: روز جمعه دوازده (ساعت) است. و در آن (روز) ساعتی  ج پیامبر« ١»ال

 » علی شرط البخاری ومسلم«وامام ذهبی هم گفته است:  

 «وامام ترمذی هم گفته است:  
ٌ

 » صحیٌح  هذا حدیث

) / ۱۰۳۰[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» علی شرط البخاري ومسلم«وامام نووی هم گفته است:  

 )]۴۸۲ص۴) / نووی، المجموع (ج۴۹۱ترمذی (ش

) / ۴۸۸) / ترمذي (ش۲۰۱۴و۲۰۱۳مسلم (شهایی از آن در صحیح مسلم هم آمده است:  متهمچنین قس 

عن أبی الزناد عن األعرج عن أبی «اند: ) از طریق (ابوالزناد و ابن شهاب الزهري) روایت کرده۱۳۷۳نسایي (ش

ق آدم وفیه أدخل هریرة قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعة فیه خل

 »الجنة وفیه أخرج منها.

) / بیهقی، شعب االیمان ۱۳۸۹) نسایی (ش۱۰۵۰) / ابوداود (ش۲۰۸(صحیح): عبدالله بن وهب، الموطأ (ش - ١

) / ابن عبدالبر، التمهید ۱۰۳۲) / حاکم، المستدرک (ش۶۲۱۳) والسنن الکبری (ش۲۹۷۶(ش

اند: الحارث االنصاری) روایت کرده بن ریق (عمرو) از ط۱۸۴) / طبرانی، الدعاء (ش۴۴ص۲۳وج۲۰ص۱۹(ج
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حتمًا  َوَجلَّ چیزی را بخواھد، خداوند وجود دارد که ھر مسلمانی در آن لحظه از خداوند َعزَّ 
 » را به وی خواھد داد، این زمان را در آخرین ساعت بعد از عصر دریابید.آن

زمانی  ۀزمان دقیق آن را در این فاصل ج ای از رسول خدابا این وصف فرموده

نَّ « :اندکرده تیروا سرهیابوھر از و مسلم یکند. بخارمشخص می
َ
ِ  رَُسوَل  أ  َذَكرَ  ج ا�َّ

ُُمَعةِ  يَْومَ 
ْ
  َساَعةٌ  ِ�يهِ  َ�َقاَل  اجل

َ
ُل  يَُص�ِّ  قَائِمٌ  وَُهوَ  ُمْسِلمٌ  َ�بْدٌ  يَُوافُِقَها ال

َ
َ  �َْسأ   ا�َّ

َ
  َشيْئًا َ�َعاىل

َّ
 إِال

ْ�َطاهُ 
َ
َشارَ  إِيَّاهُ  أ

َ
در روز جمعه ابراز داشتند که در این روز  ج پیامبر خدا« ١»ُ�َقلِّلَُها. �ِيَِدهِ  َوأ

مسلمان با آن موافقت نکرده (و در این زمان دعا نکرده) در ای زمانی وجود دارد که بنده
را به وی خواند و از خداوند چیزی را خواسته مگر اینکه خداوند آنحالیکه ایستاده و نماز می

 » عطا خواھد کرد و ایشان با دستانش (اشاره فرمودند که) زمان کمی است.
نماید که بس محرز میھا  آن پس از تحلیل و بررسی نصوص و سند قول راحج:

دیدگاه سّوم راجح باشد؛ چرا که جدای از اینکه نصوص استنادی آن صحیح و صریح 
اند. با این وصف باشند بلکه علمای سلف و خلف زیادی بر آن قلم صحه گذاشتهمی

مشخص گردید که این زمان اندک در اواخر روز جمعه بعد از نماز عصر و نزدیک به 

ُُمَعةِ  : يَْومُ  ج قال انلىب«اند: روایت کرده بجابر بن عبدالله باشد.نماز مغرب می
ْ
 اجل

ةَ  ثِنْتَا ُل  ُمْسِلمٌ  َاليُوَجدُ  َساَعةً  يُِر�دُ . َعرْشَ
َ
َ  �َْسأ   َشيْئًا وََجلَّ  َعزَّ  ا�َّ

َّ
ُ  آتَاهُ  إِال  وََجلَّ  َعزَّ  ا�َّ

 اثنتا الجمعة في قال: أنه :جالله  رسول عن جابر عن حدثه سلمة أبا أن العزیز عبد بن عمر مولی الجالح عن«

رجال » العصر. بعد ساعة آخر التمسوها إیاه إعطاه إال شیئا الله یسأل مسلم عبد فیها یوجد ال ساعة منها ساعة عشر

 است.» رجال صحیح«العزیز که  عبد بن عمر مولی بوده جز الجالح» رجال صحیحین«عبدالله بن وهب 

 صحیٌح علی شرط مسلم«وامام حاکم نیشابوری گفته است:  
ٌ

 » هذا حدیث

 » علی شرط مسلم«وامام ذهبی هم گفته است:  

 صحیٌح «وامام ابن حجر هم گفته است:  
ٌ

 » حدیث

) / ابن حجر، ۱۰۳۲[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» اسناده صحیٌح «ت: وامام نووی هم گفته اس 

 )]۵۴۱ص۴) / نووی، المجموع (ج۴۳۶ص۲نتائج االفکار (ج

 ماجه ابن) / ۱۰۴۸ش( ابوداود) / ۲۰۰۱-۲۰۰۶ش( مسلم) / ۶۴۰۰و۵۲۹۴و۹۳۵ش( بخاري): (صحیح - ١

 اعرج بن وعبدالرحمن سیرین بن محّمد( طریق از) ۱۴۳۲-۱۴۳۰ش( نسایي) / ۴۹۱ش( ترمذي) / ۱۱۳۷ش(

 الله رسول أن هریرة أبي عن: «اند کرده روایت) عروبه ابي بن وسعید عبدالرحمن بن ابوسلمة و زیاد بن ومحّمد

 : ... .»فقال الجمعة یوم ذکر) وسلم علیه الله صلی(
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َِمُسوَها . َ�ْعدَ  َساَعةٍ  آِخرَ  فَاتلْ َعرْصِ
ْ
فرمودند: روز جمعه دوازده (ساعت) است.  ج پیامبر« ١»ال

َوَجلَّ چیزی را  و در آن (روز) ساعتی وجود دارد که ھر مسلمانی در آن لحظه از خداوند َعزَّ 
را به وی خواھد داد، این زمان را در آخرین ساعت بعد از عصر بخواھد، خداوند حتمًا آن

 »دریابید.
-زیاد و مطلق ھستند؛ یعنی مقید نشدهنمایند احادیثی که داللت بر اواخر عصر می

در حالی که در قیام و نمازگزار  »يَُص�ِّ  َقائِمٌ  وَُهوَ «مقید به  ساند ولی حدیث ابوھریره
توان گفت طبق نظر اصولیوِن شافعّیه، حنفّیه، باشد، در این رابطه میاست مقید می

سبب (عصر روز جمعه)  قبولی دعا در این زمان) و)مالکّیه و حنابله از آنجائیکه حکم 
یعنی؛ در حالی که شخص  ٢شود.باشند حمل مطلق بر مقّید میدر احادیث یکی می

گردد البته ھر چند برخی از فقھا نمازگزار و در قیام باشد دعا نماید دعایش اجابت می
دانند و الزامی به حمل مانند ظاھریه ھر دو (مطلق و مقید) را مالک قبولی دعا می

وَ «بینند ھمانطور که از بسیاری از احادیث که بدون قیِد قید نمیمطلق بر م هُ ائِمٌ  وَ  قَ

يلِّ  با وجود راجح بودن دیدگاه جمھور فقھا و  گردد.اند ھمین برداشت میآمده »يُصَ
حمل مطلق بر مقید؛ یعنی اینکه که شخص در اواخر عصر جمعه در  اصولیون مبنی بر

) / بیهقی، شعب االیمان ۱۳۸۹(ش) نسایی ۱۰۵۰) / ابوداود (ش۲۰۸(صحیح): عبدالله بن وهب، الموطأ (ش - ١

) / ابن عبدالبر، التمهید ۱۰۳۲) / حاکم، المستدرک (ش۶۲۱۳) والسنن الکبری (ش۲۹۷۶(ش

اند: الحارث االنصاری) روایت کرده بن ) از طریق (عمرو۱۸۴) / طبرانی، الدعاء (ش۴۴ص۲۳وج۲۰ص۱۹(ج

 اثنتا الجمعة في قال: أنه :جالله  رسول عن جابر عن حدثه سلمة أبا أن العزیز عبد بن عمر مولی الجالح عن«

رجال » العصر. بعد ساعة آخر التمسوها إیاه إعطاه إال شیئا الله یسأل مسلم عبد فیها یوجد ال ساعة منها ساعة عشر

 است.» رجال صحیح«العزیز که  عبد بن عمر مولی بوده جز الجالح» رجال صحیحین«عبدالله بن وهب 

 صحیٌح علی شرط مسلم«وامام حاکم نیشابوری گفته است:  
ٌ

 » هذا حدیث

 » علی شرط مسلم«وامام ذهبی هم گفته است:  

 صحیٌح «وامام ابن حجر هم گفته است:  
ٌ

 » حدیث

) / ابن حجر، ۱۰۳۲[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» اسناده صحیٌح «وامام نووی هم گفته است:  

 )]۵۴۱ص۴) / نووی، المجموع (ج۴۳۶ص۲نتائج االفکار (ج

؛ شرح التلویح علی التوضیح؛ ۱/۲۴۵؛ شوکانی، إرشاد الفحول، ۳/۶، البحر المحیط في أصول الفقهنک: زرکشی، -٢

معالم أصول الفقه عند أهل ؛ جیزانی،۲/۴۱۸، کشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي؛ بخاری؛ ۱/۲۳۶

 .۱/۴۰۹؛ السنة والجماعة
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دو سؤال مطرح خواند و در قیام است از خداوند طلب دعا نماید، حالی که نماز می
 است:
اّول: آیا خواندن نماز بعد از عصر کراھت ندارد؟ چرا که اگر کراھت داشته باشد  

 تواند از چنین فضیلتی برخوردار باشد.خواندن نمازی که کراھت دارد نمی
و به چه زبانی از خداوند  دّوم: شخص در حین قیام و در نماز چگونه و به چه شیوه 

 طلبش را نماید؟

 حکم نماز خواندن در عصر:
و  ١توان گفت که نماز خواندن بعد از عصر مکروه نیستدر جواب سؤال اّول می

 سطالب أبی بنفقط وقتی مکروه است که نزدیک غروب آفتاب شود. چنانکه علی 
نَّ انلَّىِبَّ «رده است: کت یروا

َ
ُ أ   َعلَيِْه وََسلََّم)(َص�َّ ا�َّ

َّ
َعرْصِ ِإال

ْ
َالِة َ�ْعَد ال َ�َ� َعِن الصَّ

ْمُس ُمْرتَِفَعٌة. فرمودند: بعد از عصر نماز نخوانید مگر اینکه در حالی نماز  ج پیامبر« ٢»َوالشَّ
 »بخوانید که خورشید باال باشد (و غروب نکرده باشد).

دانند و دلیل آنها این است که نماز البته فقهای شافعّیه، حنفّیه و حنابله خواندن نماز بعد از عصر را مکروه می -١

کنند؛ زیرا آنها در این موقع به عبادت خواندن در این موقع شبیه کسانی خواهد بود که که خورشید را عبادت می

باشد در حالی که نماز سببی مانند گرفتن وضو، کسوف، و.. پردازند. البته شافعّیه قائل به زوال کراهت میمی

توان یکی از داشته باشد که خواندن نماز برای استفاده از این فضیلت (یعنی قبولیت دعا کردن) در روز جمعه را می

رمي البجی؛ حاشیة  ۷۵۳/  ۱ ،المغنيابن قدامه،  ؛۲۴۶/  ۱ ، حاشیة ابن عابدین،ابن عابدین این اسباب نام برد.

 به بعد. ۱۰۹/  ۲علی اإلقناع 

 المختاره االحادیث المقدسي، ضیاء) / ۴۵۷ش( الکبري السنن بیهقي،) / ۱۲۷۶ش( ابوداود): (صحیح - ٢

 حبان ) / ابن۱۶۶ص۷شافعی، االّم (ج) / ۵۷۳ش( والمجتبي) ۱۵۵۲ش( الکبري السنن نسایي،) / ۷۶۵ش(

 و۱۰۷۳و۶۱۰ش( احمد، المسند) / ۴۱۱ش( المسندابویعلي، ) / ۱۲۵۸ش( خزیمه ابن) / ۱۵۴۷و۱۵۶۲ش(

شیبه،  ابي ابن) / ۱۸۴ش( آبنوسي مشیخة) / ۱۰۴۵ش( االوسط منذر، ابن) / ۱۱۰ش( المسند طیالیسي،) / ۱۱۹۴

 المحلي حزم، ابن) / ۴۷۸ش( مکه اخبار فاکهي،) / ۱۷۹ش( آمالي محاملي،) / ۲۴۵ص۲ج( المصنف

) / خطیب بغدادی، تاریخ ۹۳(ش أحادیث السري بن یحیی/ ) ۳۴ص۱۳ج( التمهید عبدالبر، ابن) / ۳۱ص۳ج(

) / ابن ۱۱۲ص۳۱) / مزی، تهذیب الکمال (ج۳۹ص۱(ج ذیل تاریخ بغداد) / ابن النجار، ۳۹ص۱۶بغداد (ج

) / ابن ۴۷۸(ش أخبار مکة ) / فاکهی،۲۸۵ص۱۳) / طحاوی، شرح مشکل اآلثار (ج۲۸۱الجارود، المنقی (ش

 بن شعبة( طریق ) از۶۲۱(ش موارد الظمآن إلی زوائد ابن حبان) / هیثمی، ۳۵ص۱۳عبدالبر، التمهید (ج

 بن هالل عن المعتمر بن منصور عن: «اند کرده روایت) عبدالحمید بن وجریر وابوعوانه الثوري وسفیان الحجاج
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ِ  :قَالَْت  أنها اع�شةَ  عن« گفته است: یمانیطاوس  َعتَْ�ِ َ�ْعَد : ج لَْم يََدْع رَُسوُل ا�َّ
ْ
ك الرَّ

. قَاَل َ�َقالَْت اَع�َِشُة  َعرْصِ
ْ
ْمِس َوَال ُغُروَ�َها : ج اهللا رسول قالال ْوا ُطلُوَع الشَّ َال َ�تََحرَّ

به (خواندن) دو رکعت بعد از عصر فرا نخوانده.  ج عائشه گفته: پیامبر« ١.»َ�تَُصلُّوا ِعنَْد َذلَِك 

اند: در موقع طلوع و غروب خورشید فرمودهج طاوس گفت: عائشه گفت: که پیامبر خدا
 »آھنگ و قصد نکنید که در این مواقع نماز بخوانید.

ْجَدَ�ْ�ِ « گفته است: ن أبوسلمه بن عبدالرحمنیھمچن  َل اَع�َِشَة َعِن السَّ
َ
نَُّه َسأ

َ
�

 ِ ُ َعلَيِْه وََسلََّم)اللَّتَْ�ِ اَكَن رَُسوُل ا�َّ َعرْصِ َ�َقالَْت اَكَن يَُصلِّيِهَما  (َص�َّ ا�َّ
ْ
يَُصلِّيِهَما َ�ْعَد ال

ْو �َِسيَُهَما فََصالَُّهَما 
َ
َعرْصِ ُ�مَّ إِنَُّه ُشِغَل َ�نُْهَما أ

ْ
ثْبَتَُهَما َوَ�َن إَِذا َص�َّ َ�بَْل ال

َ
َعرْصِ ُ�مَّ أ

ْ
َ�ْعَد ال

يُّوَب قَاَل إِْسَماِ�يُل َ�ْعِ� َداَوَم َعلَيَْها.
َ
ثْبَتََها. قَاَل َ�َْ� ْ�ُن �

َ
از عائشه از دو رکعت « ٢»َصَالًة أ

 في و.» مرتفعة والشمس تصلوا أن إال العصر بعد التصلوا: قال ج النبي عن علي عن: األجدع بن وهب عن یساف

 جز باشد مي »صحیح رجال« رجال ابوداود و »نقیة بیضاء الشمس تکون أن إال العصر بعد الصالة: «جریر روایةِ 

 : «گوید مي حجر ابن امام که الهمدانی األجدع بن وهب
ٌ
  تابعٌي  کوفٌی : «گوید مي عجلي امام و »ثقة

ٌ
 ابن وامام »ثقة

  تابعٌي : «گوید مي حزم
ٌ
 التهذیب تهذیب حجر، ابن[ است آورده »ثقات« در را وي هم حبان ابن امام »مشهوٌر  ثقة

 »صحیح« هم اسنادش و)] ۳۱ص۳ج( المحلي حزم، ابن) / ۷۴۶۷ش( التهذیب تقریب و) ۱۵۸ص۱۱ج(

 است.

 » اسناده صحیٌح «وامام ابن حجر هم گفته است:  

) / نووی، المجموع ۴۷۳ص۱الحبیر (ج[ابن حجر، تلخیص » اسناٌد حسٌن «وامام نووی هم گفته است:  

 )]۱۷۴ص۴(ج

 ابن عن معمر أخبرنا الرزاق عبد حدثنا الحلوانی حسن حدثنا: «است کرده روایت) ۱۹۶۹ش( مسلم): (صحیح - ١

 الله رسول قال عائشة فقالت قال. العصر بعد الرکعتین ج الله رسول یدع لم: قالت أنها عائشة عن أبیه عن طاوس

 .»ذلك عند فتصلوا غروبها وال الشمس طلوع التتحروا: ج

) حجر بن وعلی سعید بن وقتیبة أیوب بن یحیی( طریق از) ۵۷۸ش( نسایي) / ۱۹۷۱ش( مسلم): (صحیح - ٢

 عائشة سأل أنه سلمة أبو أخبرنی قال حرملة أبی ابن محّمد أخبرنی جعفر ابن إسماعیل حدثنا: «اند کرده روایت

 أو عنهما شغل إنه ثم العصر قبل یصلیهما کان فقالت العصر بعد یصلیهما ج الله رسول کان اللتین السجدتین عن

 داوم تعنی: إسماعیل قال أیوب بن یحیی قال. أثبتها صالة صلی إذا وکان أثبتهما ثم العصر بعد فصالهما نسیهما

 .»علیها

: است داشته مداومت عصر از بعد سّنت نماز رکعت دو بر ج پیامبر است، معلوم حدیث این از همچنانکه: ۱نکته 

 .»أثبتهما«
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-بعد از عصر خواند. گفت: ایشان آن را قبل از عصر می ج نمازی سؤال شد که پیامبر خدا
واندند سپس به دلیل مشغولیت نتوانستند یا فراموش کردند بعد از عصر خواندند (و بعد از خ

خواندند بر آن مداومت آن) بر آن مداومت داشتند و ایشان (عادت داشتند ھرگاه) نمازی می

-یعنی؛ مداومت می »أثبتهام« :بن أیوب گفت: اسماعیل (راوی حدیث) گفت کردند. یحییمی

  »ورزیدند.
با این وصف استحباب نماز خواندن بعد از عصر، قول مذھب ظاھریه، ابن حزم، 

و  ر،یالزب ابن ن،یالمؤمن أمھات ،ةمونیم ،ةسلم أم ،ةعائش ر،یزب علی، عثمان، عمر، ر،کأبوب
 وابن عباس،ابن الجھنی، خالد ابن دیز در،کمن داری، میتم ،ةالصحاب من بحضرته من

 بنطارق  بالل، علی، بنحسن أنس، أبودرداء، ،ةفیأبوجح ،یأنصار وبیوأبو أ عمر،
، لمانییب بنالرحمن  طاوس، عبد ن،یریس بنأنس  ،ةعرو بن مسعود، ھشام شھاب، ابن

 شعثاء، وابو ،ةسریم بنم یر، ابراھکأبوب بنمحّمد  بن ب، قاسمیدبن مسیح، سعیشر
 ل،یھذ أبو بن عبدالله وأبووائل و أسود، مسروق، مون،یم عمرو بن پسرش، أشعث

 است؛ نبوده عصر از قبل رکعت دو همان است، خواندهمي عصر از بعد ج پیامبر که نمازي رکعت دو این: ۲نکته 

  را عصر از قبل نماز رکعت دو همواره ج الله رسول باید بود مي طور این اگر که چرا
ً
 بعد را آن تا باشد نخوانده عمدا

 دو این لذا و نیست صحیح که.» أثبتهما ثم العصر بعد فصالهما نسیهما أو عنهما شغل إنه!! «بخواند عصر از

 .است بوده عصر از قبل نماز رکعت دو از عصر، غیر از بعد نماز رکعت

 نماز بر عالوه سپس و خواند؛ عصر از بعد راآن و نخواند را عصرش از قبل نماز بار یک ج الله رسول لذا: ۳نکته 

 به »أثبتهما« ضمیر لذا نمودند مداومت آن بر و خواندند مي رکعت دو هم عصر از بعد همواره عصر، از قبل

 بعد همواره و باشد نخوانده را عصر از قبل رکعت دو اینکه نه و گردد؛مي بر عصر از بعد نماز رکعت دو بر مداوت

  که چرا! بخواند عصر از
ً
  و کردند؛ نمي ترک عمدي را سّنتها ج الله رسول: اّوال

ً
 رکعت دو ج الله رسول مگر: ثانیا

 نمازي عصر از بعد یکبار ج ایشان که چرا باشند؛ داشته مداومت هم آنها بر باید پس اند؟نخوانده را عصر از قبل

 را دیگري نماز و کرده ترک را اندخوانده مي عصر از قبل که نمازي چگونه حال نمودند مداومت آن بر و خواندند

 بزار) / ۱۳۰ش( المسند طیالیسي،) / ۸۷۴ش( نسایي) / ۵۹۹و۵۹۸ش( همچنین ترمذي اند؟کردهمي مداومت

 أبي عن شعبة حدثنا: «اند کرده روایت) زریع بن یزید و جعفر بن محّمد و جریر بن وهیب( طریق از) ۶۷۳ش(

 رکعتین کل بین یفصل أربعا العصر صلی قبل ج الله رسول کان ... قال سعلي عن: ضمرة بن عاصم عن إسحق

ورجال ترمذی  .»والمسلمین المؤمنین من تبعهم ومن والمرسلین والنبیین المقربین المالئکة علی بالتسلیم

 »مدلس« سبیعي ابواسحاق که کنیم اشاره يانکته به است. باید» صحیح«بوده واسنادش هم » رجال صحیح«

 تصریح ابواسحاق آن در که روایاتي جز که بوده الحجاج بن شعبة اینجا، در وي راوي اما است کرده و عنعنه بوده

 .الحمد ولله )]۳۵ص۱ج( اآلثار و السنن معرفة بیهقي،[ است کردهنمي روایت را باشد کرده سماع به
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 وبیأ أبو و ةثمیأبوخ س،یق بنو أحنف  أسود بنعبد الرحمن  أبوموسی، بن ةأبوبرد

 من عىل أنكر وال الأصليهام،«باشد و امام احمد بن حنبل ھم گفته است: می یھاشم

 »شوم.خواند نمیخوانم و منکر کسی ھم که میخودم این دو رکعت را نمی« ١»صالمها.

نماید که دالیل مخالفین این حکم؛ روشن شدن بیشتر مطلب الزم میجھت 
دانند بیان و بررسی شود تا افرادی که خواندن نماز سّنت را بعد از نماز عصر مکروه می

، از خواندن نماز یشافع فه ویابوحن، کحکم بیشتر تبیین گردد. اما مالراجح بودن این 
ط شافعی گفته که اگر نماز نفلی سبب داشته اند؛ فقنفل مطلق بعد از عصر نھی کرده

 استدالل این افراد عبارت است از: ٢توان خواند.باشد را می

َعرْصِ َوَ�نَْ�  ج اهللا رسول أن«روایت کرده است:  لالف): عائشه
ْ
اَكَن يَُص�ِّ َ�ْعَد ال

وَِصالِ 
ْ
-خواندن بعد از عصر نھی میاز نماز  ج رسول الله« ٣.»َ�نَْها َوُ�َواِصُل َوَ�نَْ� َعِن ال

 .۶-۳/۱ابن حزم، المحلي،  -١

 ۲/۲۶۴ابن حزم، المحلی  -٢

) ۳۲۳ص۱۰ج( بغداد تاریخ بغدادي، خطیب) / ۴۵۷۷ش( الکبري السنن بیهقي،) / ۱۲۸۲ش( ابوداود): (منکر - ٣

 بن محّمد عن إسحاق ابن عن أبی حدثنا عمی حدثنا: «اندکرده روایت) إبراهیم بن سعد بن الله عبید( طریق از

 ویواصل عنها وینهی العصر بعد یصلی کان ج الله رسول أن حدثته أنها عائشة مولی ذکوان عن عطاء بن عمرو

 .»الوصال عن وینهی

  که چرا است؛ »منکر« اسناد این متن اما باشد مي »صحیحین رجال« رجالش و 
ً
 یسار بن اسحاق بن محّمد: اّوال

 وعن والمجهولین الضعفاء عن بالتدلیس مشهوٌر : «است گفته حجر ابن امام و است کرده وعنعنه بوده »مدلس«

 الموصوفین بمراتب التقدیس اهل تعریف حجر، ابن.» [وغیرهما والدارقطني أحمد بذلك وصفه منهم؛ شرٍ 

  و)] ۱۲۵ش( بالتدلیس
ً
 است نشنیده ج الله رسول از عصر، نماز خواندن مورد در نهي هیچ لعائشه: ثانیا

 عن شریح بن المقدام عن شعبة حدثنا جعفر بن محّمد حدثنا: «است کرده روایت) ۲۵۱۲۶ش( واحمد، المسند

 أهل قومك وسلم علیه الله صلی الله رسول نهی إنما صل فقالت العصر بعد الصالة عن عائشة سألت قال أبیه

 گفت شریح به لعائشه که است اینگونه روایت سیاق که بینیم مي و.» الشمس طلعت إذا الصالة عن الیمن

 !)عصر از بعد ونه( است نموده نهي خورشید طلوع هنگام نماز از ج پیامبر که چرا بخوان نماز عصر از بعد: که

 عبید( طریق از) ۱۵۷۳ش( المسند راهویه، بن اسحاق) / ۱۵۵ص۱۳ج( اآلثار مشکل شرح طحاوي، وهمچنین 

 المقدام عن یونس بن إسرائیل حدثنا: «اند کرده روایت) فارس بن عمر بن عثمان و المختار أبی بن موسی بن الله

 صالته بعقب یعني کأنه وسلم؟ علیه الله صلی الله رسول یصنع کان کیف: لعائشة قلت قال أبیه عن شریح بن

 یصلي ثم العصر یصلي کان ثم رکعتین بعدها یصلي ثم الهجیر یصلي کان: قالت. العصر صالته وبعقب الظهر
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-فرمود اما خود روزهی وصال ھم نھی میخواند وھمچنین از روزهفرمود لیکن خود آن را می
 »گرفت.ی وصال می

 بوده لذا قابل استناد نیست.» منکر«اما این روایت 

ِ «روایت کرده است:  لب): ام سلمه َعتَْ�ِ  ج ِإنَّ رَُسوَل ا�َّ
ْ
َ�بَْل اَكَن يَُص�ِّ َر�

 َ�ْعدُ 
َ

رَُه يَُصلِّيِهَما َ�بُْل َوال
َ
ْمُس، فَلَْم أ ، فَُشِغَل َ�نُْهَما فََرَ�َعُهَما ِحَ� اَغبَِت الشَّ َعرْصِ

ْ
 ١.»ال
خواند؛ روزی (جمعی ھمواره قبل از نماز عصر، دو رکعت نماز سنت می ج رسول الله«

را قبل از نماز مغرب و بعد نزد وی آمده) ووی نتوانست آن را بخواند؛ لذا آن دو رکعت 
 »از نماز عصر خواند. ولی دیگر ھیچگاه این کار را نکردند.

ندیده  لتوان استناد نمود چرا که؛ اّوًال: اینکه ام سلمهاّما به این روایت ھم نمی
 بعد از نماز عصر نماز خوانده باشد، دلیل بر این نبوده که رسول الله ج که رسول الله

ھم زن  ج است! و اّم سلمه از حال خود خبر داده است و پیامبررا نخوانده آن ج
اند و ثانیًا: مثبت مقدم بر نافی بوده بوده لاند و فقط یک مرتبه نزد ام سلمهنداشته

اند خواندهھمواره بعد از نماز عصر نماز می ج روایت کرده که رسول الله لو عائشه

ِ َصَالتَاِن َما «روایت کرده است:  لوعائشه ا َوَال  ج تََرَ�ُهَما رَُسوُل ا�َّ ىِف بَيىِْت َ�طُّ رِسًّ

 لقد: فقالت! رکعتین العصر بعد یصلي رآه رجال یضرب عنه الله رضي عمر رأیت فأنا: قلت قال. رکعتین بعدها

 إذا وکانوا طغام قوم الیمن أهل قومك ولکن صالهما وسلم علیه الله صلی الله رسول أن علم ولقد عمر صالهما

 و.» أحسن وقد عمر فضربهم! المغرب إلی بعدها صلوا العصر صلوا وإذا العصر إلی بعدها صلوا الظهر صلوا

 .الحمد لله و. باشدمی »صحیح« هم روایت اسناد و بوده »صحیح رجال« رجالش

 صالهما لقد: «است دانسته مي سنت هم را آن و خوانده مي را عصر از بعد سنت رکعت دو سعمر پس: ۱نکته 

 »صالهما. ج الله رسول أن علم ولقد سعمر

 آنان که ترسیده مي که بوده این دلیل به بلکه! است نبوده عصر از بعد نماز نبودن سّنت دلیل به سعمر انکار: ۲نکته 

 .کند پیدا توافق غروب هنگام با که بخوانند نماز اینقدر است ممکن

 أنبأنا قال معاذ بن الله عبید حدثنا قال الله عبد بن عثمان أخبرنا: «است کرده روایت) ۵۸۱ش( (صحیح): نسایي - ١

 الزبیر بن الله عبد کان فقال. الشمس غروب قبل الرکعتین عن الحقا سألت: قال حدیر بن عمران حدثنا قال أبي

: سلمة أم فقالت سلمة أم إلی الحدیث فاضطر! الشمس؟ غروب عند الرکعتان هاتان ما معاویة إلیه فأرسل یصلیهما

 قبل یصلیهما أره فلم الشمس غابت حین فرکعهما عنهما فشغل العصر قبل رکعتین یصلي کان ج الله رسول إن

باشد در تهذیب می ومترجم» ثقة«الله االنطاکی که  عبد بن جز عثمان بوده »صحیح رجال« رجالش و.» والبعد

 است. »صحیح« هم اسنادش و

                                                                                                                                                  



 نماز جمعه در فقه اسالمی    ۸۰

َعرْصِ 
ْ
َعتَْ�ِ َ�ْعَد ال

ْ
َفْجِر َوَر�

ْ
َعتَْ�ِ َ�بَْل ال

ْ
ام ھمواره دو در خانه ج رسول الله« ١.»َعَالِ�يًَة َر�
خوانده وبر خواندنش مداومت داشتند: دورکعت قبل از صبح ودو رکعت بعد از نماز را می

  »عصر.
 لذا روایتش که مثبت بوده مقدم بر نافی است.

َ َوَما ليَِقَ «گفته است:  لو ھمچنین عائشه ي َذَهَب بِِه َما تََرَ�ُهَما َحىتَّ ليَِقَ ا�َّ ِ
َّ

َواذل
 
ْ
ك َالِة َوَ�َن يَُص�ِّ َكِثً�ا ِمْن َصَالتِِه قَاِعًدا َ�ْعِ� الرَّ  َحىتَّ َ�ُقَل َ�ْن الصَّ

َ
َ َ�َعاىل َعتَْ�ِ َ�ْعَد ا�َّ

 يَُصلِّ 
َ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَُصلِّيِهَما َوال َعرْصِ َوَ�َن انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ
ْ
َمْسِجِد َ�َافَ ال

ْ
َل  ةيِهَما يِف ال ْن ُ�ثَقِّ

َ
أ

ُف َ�نُْهمْ  ِتِه َوَ�َن ُ�ِبُّ َما ُ�َفِّ مَّ
ُ
ا برد ین دنیرا از ا جه آنحضرت ک یسوگند به ذات« ٢.»ىلَعَ أ

شان، ینفرمود. و ا کعت بعد از نماز عصر را تا ھنگام رحلت، ترکخواندن دو ر جه رسول خدا ک
 ش را نشستهیاز نمازھا یارید و بسیش دشوار گردیه نماز خواندن براکرد کرحلت  یزمان

عت کن دو ریامت خود دوست داشت، ا یف را برایشه تخفیھم جخواند. وچون آنحضرت  یم
 .»خواند تا مبادا باعث زحمت امت گردد ینم را در مسجد

َل «روایت کرده است:  سج): موسی بن طلحه
َ
نَا َعلَيِْه، فََسأ

ْ
ا َحجَّ َدَخل نَّ ُمَعاِوَ�َة لَمَّ

َ
أ

تْنِيِه  ْخرَبَ
َ
ِ فَقال: أ ُهَما رَُسوُل ا�َّ

َّ
َعرْصِ اللَّتَْ�ِ َصال

ْ
َعتَْ�ِ َ�ْعَد ال

ْ
ك َ�ْ�ِ َعِن الرَّ اَع�َِشُة اْ�َن الزُّ

 ،
َ

ِ ِعنَْدَك؟ قَالَْت: ال ُهَما رَُسوُل ا�َّ
َّ

 اَع�َِشَة: َهْل َصال
َ

ِمْسَوَر ْ�َن َ�َْرَمَة إِىل
ْ
رَْسَل ُمَعاِوَ�ُة ال

َ
فَأ

مِّ َسلَمَ 
ُ
 أ

َ
ِمْسَوَر إِىل

ْ
رَْسَل ُمَعاِوَ�ُة ال

َ
ُهَما ِعنَْدَها؟ فَأ

َّ
نَُّه َصال

َ
مُّ َسلََمَة �

ُ
تِْ� أ ْخرَبَ

َ
لَُها، َولَِ�ْن أ

َ
َة �َْسأ

ْ�تُ 
َ
، قَْد َرأ ِ ُت: يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
؟ َ�ُقل َعتَْ�ِ

ْ
َعرْصِ َفَص�َّ َر�

ْ
ِ َ�ْعَد ال َّ رَُسوُل ا�َّ َك َ�َقالَْت: َدَخَل يلَعَ

َعتَْ�ِ َوُ�نُْت 
ْ
ْ�تَُك تَُصلِّيَها؟ فَقال: َشَغلَِ� َخْصٌم فاََكنَْت َر�

َ
َْوَم َصلَّيَْت َصَالًة َما َرأ  ايلْ

 بن علی حدثنا: «است کرده روایت) مسهر بن وعلي شیبه ابي بن ابوبکر( طریق از) ۱۹۷۳ش( مسلم): (صحیح - ١

 عن أبیه عن األسود بن الرحمن عبد عن الشیبانی إسحاق أبو أخبرنا مسهر بن علی أخبرنا - له واللفظ - حجر

  قط بیتی فی ج الله رسول ترکهما ما صالتان: قالت عائشة
ً
؛ وال سرا

ً
 بعد ورکعتین الفجر قبل رکعتین عالنیة

 ».العصر

 أبي حدثني قال أیمن بن الواحد عبد حدثنا قال نعیم أبو حدثنا: «است کرده روایت) ۵۹۰ش( بخاري): (صحیح - ٢

 وکان الصالة عن ثقل حتی تعالی الله لقي وما الله لقي حتی ترکهما ما به ذهب والذي: قالت عائشة سمع أنه

 أن مخافة المسجد في والیصلیهما یصلیهماج النبي وکان. العصر بعد الرکعتین تعني قاعدا صالته من کثیرا یصلي

 .»عنهم یخفف ما یحب وکان أمته؛ علی یثقل
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ُهَما َ�بَْل 
َّ

ِ َصال َر رَُسوَل ا�َّ
َ
َن؟ قَالَْت: لَْم أ

ْ
َصلِّيَُهَما اآل

ُ
ْن أ

َ
ْحبَبُْت أ

َ
َعرْصِ فَأ

ْ
َصلِّيِهَما َ�بَْل ال

ُ
 أ

 َ�ْعَدُه!
َ

َْوِم، َوال  ١»َذلَِك ايلْ
 بوده لذا قابلیت احتجاج را ندارد.» باطل«اما این روایت ھم 

 اَع�َِشَة أ«کرده است: روایت  سانیسف أبی بن الرحمن عبد د):
َ

رَْسَل إِىل
َ
نَّ ُمَعاِوَ�َة، أ

، َ�َقالَْت: لَيَْس ِعنِْدي َصالُهَما، َولَِ�نَّ  َعرْصِ
ْ
ْجَدَ�ْ�ِ َ�ْعَد ال لَُها َعِن السَّ

َ
ُ َ�نَْها �َْسأ ريَِضَ ا�َّ

نَُّه َصالُهَما ِعنَْدَها، فَ 
َ
ثَتِْ� � ُ َ�نَْها َحدَّ مَّ َسلََمَة ريَِضَ ا�َّ

ُ
ُ َ�نَْها، أ مِّ َسلََمَة ريَِضَ ا�َّ

ُ
 أ

َ
رَْسَل إِىل

َ
أ

، َما  ِ ُت: يَا رَُسوَل ا�َّ
ْ
رَُه َصالُهَما َ�بُْل َوال َ�ْعُد، َ�ُقل

َ
ِ ِعنِْدي لَْم أ َ�َقالَْت: َصالُهَما رَُسوُل ا�َّ

َعرْصِ َما َصلَّيْتَُهَما َ�بُْل 
ْ
ْ�تَُك َصلَّيْتَُهَما َ�ْعَد ال

َ
َوال َ�ْعُد؟ َ�َقاَل: ُهَما َسْجَدتَاِن  َسْجَدتَاِن َرأ

 أبو ثنا یونس بن قاسم ثنا أیمن ابن طریق من رویناه: «است کرده روایت) ۲۶۶ص۲ج( المحلي حزم، ابن): (باطل - ١

 أم عائشة مولی بابی بن الله عبد عن هالل أبی بن سعید عن یزید بن خالد ثنا اللیث ثنا صالح ابن الله عبد صالح

 ... .» العصر بعد الرکعتین عن الزبیر ابن فسأل علیه، دخلنا حج لما معاویة أن: أخبره طلحة بن موسی أن المؤمنین

  که چرا است »باطل« روایت این اما 
ً
 امام: سعد بن لیث کاتب الجهنی مسلم بن محّمد بن صالح بن الله عبد: اّوال

 التهذیب تهذیب حجر، ابن: رک.» [غفلة فیه کانت و کتابه، فی ثبت الغلط، کثیر صدوق: «گوید مي حجر ابن

 )] ۳۳۸۸ش( التهذیب تقریب و) ۲۵۶ص۵ج(
ً
 وقت هیچ: اند گفته لعائشه که آمده روایت این در: وثانیا

 وسلم علیه الله صلی الله رسول صالهما هل: «بخوانند سّنت نماز عصر، نماز از بعد ج الله رسول که ندیدم

 ایشان نزد عصر، نماز از بعد ج پیامبر که آمده لعائشه از فراواني صحیح روایات در اما!!!» ال: قالت عندك؟

 بن جریر و نمیر بن عبدالله( طریق از) ۱۹۷۲ش( مسلم چنانکه خواندند مي سّنت رکعت دو همواره) رض(

 بعد رکعتین ج الله رسول ترك ما: قالت عائشة عن أبیه عن عروة بن هشام عن: «است کرده روایت) عبدالحمید

  عندی العصر
ّ

: است کرده روایت) مسهر بن علي و شیبه ابي بن ابوبکر( طریق از) ۱۹۷۳ش( مسلم و.» قط

 األسود بن الرحمن عبد عن الشیبانی إسحاق أبو أخبرنا مسهر بن علی أخبرنا - له واللفظ - حجر بن علی حدثنا«

  قط بیتی فی ج الله رسول ترکهما ما صالتان: قالت عائشة عن أبیه عن
ً
؛ وال سرا

ً
 ورکعتین الفجر قبل رکعتین عالنیة

 .» العصر بعد
ً
 چنانکه است بوده آفتاب غروب از قبل نمازخواندن حکم مورد در لسلمه ام روایت این: وثالثا

 قال أبي أنبأنا قال معاذ بن الله عبید حدثنا قال الله عبد بن عثمان أخبرنا: «است کرده روایت) ۵۸۱ش( نسایي

 یصلیهما الزبیر بن الله عبد کان فقال الشمس غروب قبل الرکعتین عن الحقا سألت: قال حدیر بن عمران حدثنا

 رسول إن سلمة أم فقالت سلمة أم إلی الحدیث فاضطر الشمس غروب عند الرکعتان هاتان ما معاویة إلیه فأرسل

 و.» بعد وال قبل یصلیهما أره فلم الشمس غابت حین فرکعهما عنهما فشغل العصر قبل رکعتین یصلي کان ج الله

 .است »صحیح« هم اسنادش و بوده »صحیح رجال« رجالش
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، َعرْصَ
ْ
َدقَِة، فَنَِسيتُُهَما َحىتَّ َصلَّيُْت ال َّ قَالئُِص ِمَن الصَّ ْهِر، َ�َقِدَم يلَعَ َصلِّيِهَما َ�ْعَد الظُّ

ُ
 ُكنُْت أ

َمْسِجِد َوانلَّاُس يََرْوِ� 
ْ
َصلِّيَُهَما يِف ال

ُ
ْن أ

َ
  ١.»فََصلَّيْتُُهَما ِعنَْدكِ  ُ�مَّ َذَكْرُ�ُهَما، فََكرِْهُت أ
 بوده لذا قابلیت احتجاج را ندارد.» باطل«اما این روایت ھم 

: َال َصَالَة َ�ْعَد قال ج اهللا رسول أن«روایت کرده است:  سھـ): عمر بن الخطاب
َعرْصِ َحىتَّ 

ْ
ْمُس َوَال َصَالَة َ�ْعَد َصَالِة ال بِْح َحىتَّ َ�ْطلَُع الشَّ ْمُس َصَالِة الصُّ  ٢.»َ�ْغُرَب الشَّ

 الفضل بن عمران بن الحجاج حدثنا: «است کرده روایت) ۳۰۲ص۱ج( اآلثار معاني شرح طحاوي،): (باطل - ١

 بن عمرو بن محّمد حدثني قال کثیر بن الولید ثنا قال أسامة أبو ثنا قال القطان موسی بن یوسف ثنا قال البصري

 لیس: فقالت. العصر بعد السجدتین عن یسألها عائشة الی أرسل معاویة أن: سفیان أبی بن الرحمن عبد عن عطاء

. عنها الله رضي سلمة أم الی فأرسل عندها صالهما أنه حدثتني عنها الله رضي سلمة أم ولکن صالهما عندي

 صلیتهما رأیتك سجدتان ما الله رسول یا فقلت بعد وال قبل صالهما أره لم عندي ج الله رسول صالهما: فقالت

 الصدقة من قالئص علی فقدم الظهر بعد أصلیهما کنت سجدتان هما: فقال بعد؟ وال قبل صلیتهما ما العصر بعد

 اما.» عندك فصلیتهما یرونی والناس المسجد في أصلیهما أن فکرهت ذکرتهما ثم العصر صلیت حتی فنسیتهما

  که چرا است؛ »باطل« روایت این
ً
: گوید مي /حزم ابن امام و نشناختم را سفیان أبی بن الرحمن عبد: اّوال

» 
ٌ

  و)] ۲۷۰ص۲ج( المحلي حزم، ابن[ »مجهول
ً
 وقت هیچ: اند گفته لعائشه که آمده روایت این در: ثانیا

 در اما!!!» صالهما عندي لیس): عائشة( فقالت: «بخوانند سّنت نماز عصر، نماز از بعد ج الله رسول که ندیدم

 رکعت دو همواره) رض( ایشان نزد عصر، نماز از بعد ج پیامبر که آمده لعائشه از فراواني صحیح روایات

 کرده روایت) عبدالحمید بن جریر و نمیر بن عبدالله( طریق از) ۱۹۷۲ش( مسلم چنانکه خواندند مي سّنت

  عندی العصر بعد رکعتین ج الله رسول ترك ما: قالت عائشة عن أبیه عن عروة بن هشام عن: «است
ّ

 مسلم و..» قط

 له واللفظ - حجر بن علی حدثنا: «است کرده روایت) مسهر بن علي و شیبه ابي بن ابوبکر( طریق از) ۱۹۷۳ش(

 صالتان: قالت عائشة عن أبیه عن األسود بن الرحمن عبد عن الشیبانی إسحاق أبو أخبرنا مسهر بن علی أخبرنا -

  قط بیتی فی ج الله رسول ترکهما ما
ً
؛ وال سرا

ً
  و.» العصر بعد ورکعتین الفجر قبل رکعتین عالنیة

ً
 ام روایت این: ثالثا

 کرده روایت) ۵۸۱ش( نسایي چنانکه است بوده آفتاب غروب از قبل نمازخواندن حکم مورد در لسلمه

 سألت: قال حدیر بن عمران حدثنا قال أبي أنبأنا قال معاذ بن الله عبید حدثنا قال الله عبد بن عثمان أخبرنا: «است

 الرکعتان هاتان ما معاویة إلیه فأرسل یصلیهما الزبیر بن الله عبد کان فقال الشمس غروب قبل الرکعتین عن الحقا

 العصر قبل رکعتین یصلي کان ج الله رسول إن سلمة أم فقالت سلمة أم إلی الحدیث فاضطر الشمس غروب عند

 و بوده »صحیح رجال« رجالش و.» بعد وال قبل یصلیهما أره فلم الشمس غابت حین فرکعهما عنهما فشغل

 .است »صحیح« هم اسنادش

 همام و الحجاج بن شعبة( طریق از) ۱۲۵۰ش( ماجه ابن) / ۱۲۷۸ش( ابوداود) / ۵۸۱ش( بخاري): (صحیح - ٢

 شهد: قال عباس ابن عن العالیة أبي عن قتادة عن: «اند کرده روایت) الدستوایي هشام و یزید بن ابان و یحیي بن

                                                            



 ۸۳  جمعه روز فضائل و احکام: اّول فصل

بعد از نماز صبح نمازی نیست مگر اینکه خورشید طلوع کند وبعد از نماز عصر ھم نمازی «
 »نیست مگر اینکه خورشید غروب کند.

يَُص�ِّ ىِف إِثِْر لُكِّ  ج اهللا رسول اكن«ھم روایت کرده است:  سو علی بن ابی طالب
 
َّ
َعتَْ�ِ إِال

ْ
.َصَالٍة َمْكتُوَ�ٍة َر� َعرْصَ

ْ
َفْجَر َوال

ْ
بعد از ھرنماز فرضی، دو رکعت  ج رسول الله« ١»ال

 »خواند البته به جز نماز صبح وعصر.نماز سنت می

 وبعد الشمس تشرق حتی الصبح بعد الصالة عن نهی ج النبي أن عمر عندي وأرضاهم مرضیون رجال عندي

 کرده سماع به تصریح) ۱۳۰ش( احمد، المسند روایت در اما باشدمي »مدلس« وقتاده.» تغرب حتی العصر

 رجال عندي شهد قال عباس ابن عن العالیة أبو حدثني قتادة حدثنا همام حدثنا مسلم بن عفان حدثنا: «است

 ... .» مرضیون

) ۱۷۵ص۷) / شافعی، االّم (ج۱۲۲۶و۱۰۱۲احمد، المسند (ش) / ۶۷۴ش( بزار) / ۱۲۷۷ش( ابوداود): (صحیح - ١

 ابویعلي، المسند) / ۳۴۱ش( الکبري السنن نسایي،) / ۱۴۹ص۲ج( المختاره االحادیث المقدسي، / ضیاء

االعرابی، / ابن ) ۴۵۸۰ش( الکبري السنن بیهقي،) / ۲۴۶ص۲ج( شیبه، المصنف ابي ابن) / ۶۱۷و۵۷۳ش(

) / ابونعیم، حلیة االولیاء ۱۱۹۶) / ابن خزیمه (ش۷۱) / عبد بن حمید، المسند (ش۲۳۶۰و۲۳۲۱المعجم (ش

) / ابن منذر، ۶۷ص۳) / عبدالرزاق، المصنف (ج۳۰۳ص۱) / طحاوی، شرح معانی اآلثار (ج۲۴۶ص۷(ج

 حفص بن وحسین ديمه بن وعبدالرحمن الجراح بن وکیع( طریق ) از۶۷۴) / بزار (ش۲۶۸۰االوسط (ش

 کان: قال علي عن ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبي عن الثوري سفیان عن: «اندکرده روایت) کثیر بن ومحّمد

 .»والصبح العصر إال رکعتین مکتوبة صالة کل دبر یصلي ج الله رسول

) ومحمد بن فضیل بن عبدالحمید جریر) از طریق (۱۲۲۷وسفیان الثوری هم متابعه شده واحمد، المسند (ش 

 .»عن علی بن ابی طالب ...  عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة(بن عبدالله) ن مطرف ع«روایت کرده است: 

-مي وعجلي سعد وابن المدیني بن علي امامان: که ضمره بن عاصم جز بوده »صحیحین رجال« رجال ابوداود 
 : «گویند

ٌ
 : «هم گفته است ترمذي وامام »ثقة

ٌ
 أما و الحدیث، صالح: «گوید مي بزار امام و »العلم أهل عند ثقة

 »بأس به لیس: «گویدمي نسایي وامام »منه یسمع لم حبیبا أن وأحسب مناکیر، عنه فروی ثابت أبی بن حبیب

 : «گویدمي حجر ابن وامام
ٌ

 الثقات الیتابعه باطلة بأحادیث علی عن حدث: «گویدمي عدي ابن امام و »صدوق

 من حاال أحسن أنه علی الخطأ فاحش الحفظ ردیء کان: «گویدمي حبان ابن امام و »منه. والبالء علیها،

 و) ۴۵ص۵ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[ »وسط وهو بتلیینه عدي ابن قال: «گویدمي ذهبي وامام »الحارث

 خطا هم و اندکي بوده ثقة لذا)] ۲۵۰۴ش( الکاشف ذهبي،) / ۵۹۹ش( ترمذي) / ۳۰۶۳ش( التهذیب تقریب

 .دارد

 از ضمره بن عاصم( که روایتي همین است؛ کرده عنعنه و بوده »مدلس« السبیعي ابواسحاق که کنیم اشاره باید 

) عاصم از ابواسحاق از هم الحجاج بن شعبة( است، نموده روایت ج الله رسول نماز کیفیت مورد در) سعلي

 از) ۶۷۳ش( بزار) / ۱۳۰ش( المسند طیالیسي،) / ۸۷۴ش( نسایي) / ۵۹۹و۵۹۸ش( است؛ نموده روایت

                                                                                                                                                  



 نماز جمعه در فقه اسالمی    ۸۴

 توان استناد نمود چرا که:اما به این دو روایت نمی
بوده  -بعد از نماز عصر و ھنگام غروب آفتاب-، ج اّوًال: مقصود از نھی رسول الله

روایت کرده است:  سبعد از نماز عصر چنانکه علی بن ابی طالباست؛ و نه مطلقًا 

ْمُس ُمْرتَِفَعةٌ  ج انليب َ�َ� «  َوالشَّ
َّ
َعرْصِ إِال

ْ
َالِة َ�ْعَد ال از نماز خواند  ج رسول الله« ١.»َعِن الصَّ

 »بعد از نماز عصر نھی فرمودند مگر اینکه خورشید ھنوز مرتفع وباال باشد.

 عن إسحق أبي عن شعبة حدثنا: «اند کرده روایت) زریع بن یزید و جعفر بن محّمد و جریر بن وهیب( طریق

 ذاك أطاق من فقلنا ذاك التطیقون إنکم فقال النهار؟ من ج الله رسول صالة عن علیا سألنا: قال ضمرة بن عاصم

 کانت وإذا رکعتین صلی العصر عند ههنا من کهیئتها ههنا من الشمس کانت إذا ج الله رسول کان فقال منا

 أربعا العصر وقبل رکعتین وبعدها الظهر قبل أربعا وصلی أربعا صلی الظهر عند ههنا من کهیئتها ههنا من الشمس

 .»والمسلمین المؤمنین من تبعهم ومن والمرسلین والنبیین المقربین المالئکة علی بالتسلیم رکعتین کل بین یفصل

 اآلثار و السنن معرفة بیهقي،[ دارند را ابواسحاق تحدیث همه کند مي روایت ابواسحاق از شعبه که روایاتي وگفتیم 

ل در لذا)] ۳۵ص۱ج(
ُ
 و است کرده روایت اینگونه گاهي و است؛ شنیده ضمره بن عاصم از را روایت ابواسحاق ک

 .است نموده نقل کامل هم گاهي

 المختاره االحادیث المقدسي، ضیاء) / ۴۵۷ش( الکبري السنن بیهقي،) / ۱۲۷۶ش( ابوداود): (صحیح - ١

 حبان ) / ابن۱۶۶ص۷شافعی، االّم (ج) / ۵۷۳ش( والمجتبي) ۱۵۵۲ش( الکبري السنن نسایي،) / ۷۶۵ش(

 و۱۰۷۳و۶۱۰ش( احمد، المسند) / ۴۱۱ش( ابویعلي، المسند) / ۱۲۵۸ش( خزیمه ابن) / ۱۵۴۷و۱۵۶۲ش(

شیبه،  ابي ابن) / ۱۸۴ش( آبنوسي مشیخة) / ۱۰۴۵ش( االوسط منذر، ابن) / ۱۱۰ش( المسند طیالیسي،) / ۱۱۹۴

 المحلي حزم، ابن) / ۴۷۸ش( مکه اخبار فاکهي،) / ۱۷۹ش( آمالي محاملي،) / ۲۴۵ص۲ج( المصنف

) / خطیب بغدادی، تاریخ ۹۳(ش أحادیث السري بن یحیی/ ) ۳۴ص۱۳ج( التمهید عبدالبر، ابن) / ۳۱ص۳ج(

) / ابن ۱۱۲ص۳۱) / مزی، تهذیب الکمال (ج۳۹ص۱(ج ذیل تاریخ بغداد) / ابن النجار، ۳۹ص۱۶بغداد (ج

) / ابن ۴۷۸(ش أخبار مکة ) / فاکهی،۲۸۵ص۱۳) / طحاوی، شرح مشکل اآلثار (ج۲۸۱الجارود، المنقی (ش

 بن شعبة( طریق ) از۶۲۱(ش لی زوائد ابن حبانموارد الظمآن إ) / هیثمی، ۳۵ص۱۳عبدالبر، التمهید (ج

 بن هالل عن المعتمر بن منصور عن: «اند کرده روایت) عبدالحمید بن وجریر وابوعوانه الثوري وسفیان الحجاج

 في و.» مرتفعة والشمس تصلوا أن إال العصر بعد التصلوا: قال ج النبي عن علي عن: األجدع بن وهب عن یساف

 جز باشد مي »صحیح رجال« رجال ابوداود و »نقیة بیضاء الشمس تکون أن إال العصر بعد الصالة: «جریر روایةِ 

 : «گوید مي حجر ابن امام که الهمدانی األجدع بن وهب
ٌ
  تابعٌي  کوفٌی : «گوید مي عجلي امام و »ثقة

ٌ
 ابن وامام »ثقة

  تابعٌي : «گوید مي حزم
ٌ
 التهذیب تهذیب حجر، ابن[ است آورده »ثقات« در را وي هم حبان ابن امام »مشهوٌر  ثقة

 »صحیح« هم اسنادش و)] ۳۱ص۳ج( المحلي حزم، ابن) / ۷۴۶۷ش( التهذیب تقریب و) ۱۵۸ص۱۱ج(

 است.

 » اسناده صحیٌح «وامام ابن حجر هم گفته است:  

                                                                                                                                                  



 ۸۵  جمعه روز فضائل و احکام: اّول فصل

ِ َكيَْف «روایت کرده است:  سو شریح بن ھانیء ُت اَع�َِشَة َعِن َصالِة رَُسوِل ا�َّ
ْ
ل
َ
َسأ

، ُ�مَّ  َعرْصَ
ْ
، ُ�مَّ يَُص�ِّ ال َعتَْ�ِ

ْ
َهِجَ�، ُ�مَّ يَُص�ِّ َ�ْعَدَها َر�

ْ
؟ َ�َقالَْت: اَكَن يَُص�ِّ ال يَُص�ِّ اَكَن يَُص�ِّ

ُت: َ�َقْد اَكَن ُ�َمرُ 
ْ
، قُل َعتَْ�ِ

ْ
يرَْضُِب َعلَيِْهَما َوَ�نَْ� َ�نُْهَما، َ�َقالَْت: اَكَن ُ�َمُر ريَِضَ  َ�ْعَدَها َر�

ََمِن قَ  ْهَل ايلَ
َ
ِ اَكَن يَُصلِّيِهَما، َولَِ�نَّ قَْوَمَك أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ُ َ�نُْه يَُصلِّيِهَما، َوقَْد َعِلَم أ ْوٌم ا�َّ

ْهَر، ُ�مَّ يَُصلُّوَن َما ، ُ�مَّ يَُصلُّوَن َما  َطَغاٌم، يَُصلُّوَن الظُّ َعرْصَ
ْ
، َوُ�َصلُّوَن ال َعرْصِ

ْ
ْهِر َوال َ�ْ�َ الظُّ

ْهِر  ْحَسنَ واملغربَ�ْ�َ الظُّ
َ
َ�ُهْم ُ�َمُر، َوقَْد أ  ج از عائشه در مورد نماز رسول الله« ١.»، فرََضَ

بعد از  خواند وبعد از خواندن نماز ظھر دو رکعت نماز می ج پرسیدم ووی گفت: پیامبر
: اما اگر کسی بعد از عصر مخواند! ومن به عائشه گفتخواندن نماز عصر ھم دو رکعت نماز می

 خواند وزد! اما عائشه جواب داد: حتی عمر ھم آن نماز را میخواند، عمر وی را مینماز می
خوانده است! اما قوم تو (یمن) وقتی نماز ظھر را ھم آن را می ج دانست که رسول اللهمی
خواندند، تا ناز مغرب ھم وقتی نماز عصر را می خواندند؛ واندند تا نماز عصر نماز میخومی

نان نھی فرمود (تا مبادا ھنگام غروب که نھی شده خواندند؛ لذا عمر ھم از این کار آنماز می
 »نماز خوانده باشند.)

 را عصر از بعد سّنت رکعت دو سشود که عمرلذا با توجه به این روایت مشاھده می

ُ َ�نُْه يَُصلِّيِهَما، َوقَْد «: است دانستهیم سّنت ھم راو آن خواندهیم اَكَن ُ�َمُر ريَِضَ ا�َّ
ِ اَكَن يَُصلِّيِهَما نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
  ».َعِلَم أ

) / نووی، المجموع ۴۷۳ص۱[ابن حجر، تلخیص الحبیر (ج» اسناٌد حسٌن «وامام نووی هم گفته است:  

 )]۱۷۴ص۴(ج

/ حدیث ) ۱۵۷۳ش( المسند راهویه، بن اسحاق) / ۱۵۵ص۱۳ج( اآلثار مشکل شرح (صحیح): طحاوي، - ١

فارس  بن عمر بن عثمان و المختار أبی بن موسی بن الله عبید( طریق ) از۱۹۰۲السراج بروایة الشحامی (ش

: لعائشة قلت قال أبیه عن شریح بن المقدام عن یونس بن إسرائیل حدثنا: «اند کرده روایت) ونضر بن الشمیل

: قالت. العصر صالته وبعقب الظهر صالته بعقب یعني کأنه وسلم؟ علیه الله صلی الله رسول یصنع کان کیف

 رأیت فأنا: قلت قال. رکعتین بعدها یصلي ثم العصر یصلي کان ثم رکعتین بعدها یصلي ثم الهجیر یصلي کان

 الله رسول أن علم ولقد عمر صالهما لقد: فقالت! رکعتین العصر بعد یصلي رآه رجال یضرب عنه الله رضي عمر

 وإذا العصر إلی بعدها صلوا الظهر صلوا إذا وکانوا طغام قوم الیمن أهل قومك ولکن صالهما وسلم علیه الله صلی

 روایت اسناد و بوده »صحیح رجال« رجالش و.» أحسن وقد عمر فضربهم! المغرب إلی بعدها صلوا العصر صلوا

 .الحمد لله و. باشدمی »صحیح« هم

                                                                                                                                                  



 نماز جمعه در فقه اسالمی    ۸۶

 به بلکه! است نبوده عصر از بعد نماز نبودن سّنت لیدل به سعمر انکار و ھمچنین
 غروب ھنگام با که بخوانند نماز نقدریا است ممکن آنان دهیترسیم که بوده لیاین دل

ََمِن قَْوٌم َطَغاٌم، «کند ودیدیم که در حدیث آمده است:  دایپ توافق ْهَل ايلَ
َ
َولَِ�نَّ قَْوَمَك أ

، ُ�مَّ يَُص  َعرْصَ
ْ
، َوُ�َصلُّوَن ال َعرْصِ

ْ
ْهِر َوال ْهَر، ُ�مَّ يَُصلُّوَن َما َ�ْ�َ الظُّ لُّوَن َما َ�ْ�َ يَُصلُّوَن الظُّ

ْهِر   »واملغرب.الظُّ
َعرْصِ «آمده است:  سو در روایتی دیگر از شریح

ْ
َالةِ َ�ْعَد ال ُت اَع�َِشَة َ�ْن الصَّ

ْ
ل
َ
َسأ

َالِة إِ  ََمِن َ�ْن الصَّ ْهَل ايلْ
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم قَْوَمَك أ ِ َص�َّ ا�َّ  إِ�ََّما َ�َ� رَُسوُل ا�َّ

 َذاَ�َقالَْت َصلِّ
ْمُس. از عائشه در مورد دو رکعت نماز بعد از عر پرسیدم ووی جواب داد: تو « ١»َطلََعْت الشَّ

قوم یمنی تو را فقط از خواندن نماز بعد از عصر ھنگام غروب  ج ھم بخوان! و رسول الله
 »آفتاب نھی فرمودند.

بر خواندنش بعد از نماز عصر مداومت داشته و  ج لذا ھمواره رسول الله

ِ «روایت کرده است:  لشهعائ ُ َعلَيِْه قَالَْت َصَالتَاِن َما تََرَ�ُهَما رَُسوُل ا�َّ (َص�َّ ا�َّ
َعرْصِ  وََسلََّم)

ْ
َعَتْ�ِ َ�ْعَد ال

ْ
َفْجِر َوَر�

ْ
َعَتْ�ِ َ�بَْل ال

ْ
ا َوَال َعَالِ�يًَة َر� رسول « ٢.»ىِف بَيىِْت َ�طُّ رِسًّ

خوانده وبر خواندنش مداومت داشتند: دورکعت قبل را میام ھمواره دو نماز در خانه ج الله
  »از صبح ودو رکعت بعد از عصر.

 خانه در ھمواره -را عصر از بعد نماز رکعت دو-ج امبریپ نکهیا و ھمچنین علت
روایت کرده  لو عائشه نگردد جادیا مشقت أّمتش یبرا که بوده نیا خوانده،یم

ي َذَهَب بِِه َما «است:  ِ
َّ

َالِة َواذل  َحىتَّ َ�ُقَل َ�ْن الصَّ
َ

َ َ�َعاىل َ َوَما ليَِقَ ا�َّ تََرَ�ُهَما َحىتَّ ليَِقَ ا�َّ

-کرده غندر) روایت محّمد بن جعفر) از طریق (۱۵۶۸/ ابن حبان (ش) ۲۵۱۲۶ش( المسند (صحیح): احمد، - ١
 نهی إنما صل فقالت العصر بعد الصالة عن عائشة سألت قال أبیه عن شریح بن المقدام عن شعبة حدثنا: «اند

رجال «ورجال احمد » الشمس. طلعت إذا الصالة عن الیمن أهل قومك وسلم علیه الله صلی الله رسول

 است.» صحیح«بوده واسنادش هم » صحیح

 هشام عن: «است کرده روایت) عبدالحمید بن جریر و نمیر بن عبدالله( طریق از) ۱۹۷۲ش( (صحیح): مسلم - ٢

  عندی العصر بعد رکعتین ج الله رسول ترك ما: قالت عائشة عن أبیه عن عروة بن
ّ

 از) ۱۹۷۳ش( مسلم و.» قط

 علی أخبرنا - له واللفظ - حجر بن علی حدثنا: «است کرده روایت) مسهر بن علي و شیبه ابي بن ابوبکر( طریق

 ترکهما ما صالتان: قالت عائشة عن أبیه عن األسود بن الرحمن عبد عن الشیبانی إسحاق أبو أخبرنا مسهر بن

  قط بیتی فی ج الله رسول
ً
؛ وال سرا

ً
 .»العصر بعد ورکعتین الفجر قبل رکعتین عالنیة

                                                            



 ۸۷  جمعه روز فضائل و احکام: اّول فصل

 ُ َعرْصِ َوَ�َن انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ
ْ
َعتَْ�ِ َ�ْعَد ال

ْ
ك َعلَيِْه َوَ�َن يَُص�ِّ َكِثً�ا ِمْن َصَالتِِه قَاِعًدا َ�ْعِ� الرَّ

 
َ

ُف وََسلََّم يَُصلِّيِهَما َوال ِتِه َوَ�َن ُ�ِبُّ َما ُ�َفِّ مَّ
ُ
َل ىلَعَ أ ْن ُ�ثَقِّ

َ
َمْسِجِد َ�َافََة أ

ْ
 يَُصلِّيِهَما يِف ال

خواندن دو  جه رسول خدا کا برد ین دنیرا از ا جه آنحضرت ک یسوگند به ذات« ١.»َ�نُْهمْ 
ه نماز کرد کرحلت  یشان، زمانینفرمود. و ا کعت بعد از نماز عصر را تا ھنگام رحلت، ترکر

 جخواند. وچون آنحضرت  یم ش را نشستهیاز نمازھا یارید و بسیش دشوار گردیخواندن برا
خواند تا مبادا  ینم عت را در مسجدکن دو ریامت خود دوست داشت، ا یف را برایشه تخفیھم

 .»ت گرددباعث زحمت امّ 

به عّلت اینکه مردم ھنگام غروب  ج پس از این روایات مشخص شد که: رسول الله
آفتاب نماز نخوانند، از خواندن نماز بعد از عصر نھی فرموده است؛ وگرنه اگر ھنگام 
غروب نماز خوانده نشود، جایز بوده چنانکه در روایاتی که مشاھده شد واضح و روشن 

 باشد و نیز:می

  ج انليب َ�َ� « -
َّ
َعرْصِ إِال

ْ
َالِة َ�ْعَد ال ْمُس ُمْرتَِفَعةٌ َعِن الصَّ از  ج رسول الله« ٢.»َوالشَّ

 »نماز خواند بعد از نماز عصر نھی فرمودند مگر اینکه خورشید ھنوز مرتفع وباال باشد.

 أبي حدثني قال أیمن بن الواحد عبد حدثنا قال نعیم أبو حدثنا: «است کرده روایت) ۵۹۰ش( بخاري): (صحیح - ١

 وکان الصالة عن ثقل حتی تعالی الله لقي وما الله لقي حتی ترکهما ما به ذهب والذي: قالت عائشة سمع أنه

 أن مخافة المسجد في والیصلیهما یصلیهماج النبي وکان. العصر بعد الرکعتین تعني قاعدا صالته من کثیرا یصلي

 .»عنهم یخفف ما یحب وکان أمته؛ علی یثقل

 المختاره االحادیث المقدسي، ضیاء) / ۴۵۷ش( الکبري السنن بیهقي،) / ۱۲۷۶ش( ابوداود): (صحیح - ٢

 حبان ) / ابن۱۶۶ص۷شافعی، االّم (ج) / ۵۷۳ش( والمجتبي) ۱۵۵۲ش( الکبري السنن نسایي،) / ۷۶۵ش(

 و۱۰۷۳و۶۱۰ش( احمد، المسند) / ۴۱۱ش( ابویعلي، المسند) / ۱۲۵۸ش( خزیمه ابن) / ۱۵۴۷و۱۵۶۲ش(

شیبه،  ابي ابن) / ۱۸۴ش( آبنوسي مشیخة) / ۱۰۴۵ش( االوسط منذر، ابن) / ۱۱۰ش( المسند طیالیسي،) / ۱۱۹۴

 المحلي حزم، ابن) / ۴۷۸ش( مکه اخبار فاکهي،) / ۱۷۹ش( آمالي محاملي،) / ۲۴۵ص۲ج( المصنف

) / خطیب بغدادی، تاریخ ۹۳(ش أحادیث السري بن یحیی/ ) ۳۴ص۱۳ج( التمهید عبدالبر، ابن) / ۳۱ص۳ج(

) / ابن ۱۱۲ص۳۱) / مزی، تهذیب الکمال (ج۳۹ص۱(ج ذیل تاریخ بغداد) / ابن النجار، ۳۹ص۱۶بغداد (ج

) / ابن ۴۷۸(ش أخبار مکة ) / فاکهی،۲۸۵ص۱۳) / طحاوی، شرح مشکل اآلثار (ج۲۸۱ارود، المنقی (شالج

 بن شعبة( طریق ) از۶۲۱(ش موارد الظمآن إلی زوائد ابن حبان) / هیثمی، ۳۵ص۱۳عبدالبر، التمهید (ج

 بن هالل عن المعتمر نب منصور عن: «اند کرده روایت) عبدالحمید بن وجریر وابوعوانه الثوري وسفیان الحجاج

 في و.» مرتفعة والشمس تصلوا أن إال العصر بعد التصلوا: قال ج النبي عن علي عن: األجدع بن وهب عن یساف

 جز باشد مي »صحیح رجال« رجال ابوداود و »نقیة بیضاء الشمس تکون أن إال العصر بعد الصالة: «جریر روایةِ 

                                                            



 نماز جمعه در فقه اسالمی    ۸۸

ِ اَكَن يَُصلِّيِهَما، « - نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه يَُصلِّيِهَما، َوقَْد َعِلَم أ اَكَن ُ�َمُر ريَِضَ ا�َّ

 ، َعرْصِ
ْ
ْهِر َوال ْهَر، ُ�مَّ يَُصلُّوَن َما َ�ْ�َ الظُّ ََمِن قَْوٌم َطَغاٌم، يَُصلُّوَن الظُّ ْهَل ايلَ

َ
َولَِ�نَّ قَْوَمَك أ

 ، َعرْصَ
ْ
ْهِر َوُ�َصلُّوَن ال ْحَسنَ واملغربُ�مَّ يَُصلُّوَن َما َ�ْ�َ الظُّ

َ
َ�ُهْم ُ�َمُر، َوقَْد أ حتی « ١.»، َفرَضَ

خوانده است! اما قوم ھم آن را می ج دانست که رسول اللهخواند ومیعمر ھم آن نماز را می
ر را خواندند؛ و وقتی نماز عصخواندند تا نماز عصر نماز میتو (یمن) وقتی نماز ظھر را می

خواندند؛ لذا عمر ھم از این کار انان نھی فرمود (تا مبادا خواندند، تا ناز مغرب ھم نماز میمی
 »ھنگام غروب که نھی شده نماز خوانده باشند.)

- » ِ ُ َعلَيِْه وََسلََّم)قَالَْت َصَالتَاِن َما تََرَ�ُهَما رَُسوُل ا�َّ ا َوالَ  (َص�َّ ا�َّ  ىِف بَيىِْت َ�طُّ رِسًّ
َعرْصِ 

ْ
َعتَْ�ِ َ�ْعَد ال

ْ
َفْجِر َوَر�

ْ
َعتَْ�ِ َ�بَْل ال

ْ
ام ھمواره دو در خانه ج رسول الله« ٢.»َعَالِ�يًَة َر�

 : «گوید مي حجر ابن امام که الهمدانی األجدع بن وهب
ٌ
  تابعٌي  کوفٌی : «گوید مي عجلي امام و »ثقة

ٌ
 ابن وامام »ثقة

  تابعٌي : «گوید مي حزم
ٌ
 التهذیب تهذیب حجر، ابن[ است آورده »ثقات« در را وي هم حبان ابن امام »مشهوٌر  ثقة

 »صحیح« هم اسنادش و)] ۳۱ص۳ج( المحلي حزم، ابن) / ۷۴۶۷ش( التهذیب تقریب و) ۱۵۸ص۱۱ج(

 است.

 » اسناده صحیٌح «وامام ابن حجر هم گفته است:  

) / نووی، المجموع ۴۷۳ص۱[ابن حجر، تلخیص الحبیر (ج» اسناٌد حسٌن «وامام نووی هم گفته است:  

 )]۱۷۴ص۴(ج

 عبید( طریق از) ۱۵۷۳ش( المسند راهویه، بن اسحاق) / ۱۵۵ص۱۳ج( اآلثار مشکل شرح (صحیح): طحاوي، - ١

 المقدام عن یونس بن إسرائیل حدثنا: «اند کرده روایت) فارس بن عمر بن عثمان و المختار أبی بن موسی بن الله

 صالته بعقب یعني کأنه وسلم؟ علیه الله صلی الله رسول یصنع کان کیف: لعائشة قلت قال أبیه عن شریح بن

 یصلي ثم العصر یصلي کان ثم رکعتین بعدها یصلي ثم الهجیر یصلي کان: قالت. العصر صالته وبعقب الظهر

 لقد: فقالت! رکعتین العصر بعد یصلي رآه رجال یضرب عنه الله رضي عمر رأیت فأنا: قلت قال. رکعتین بعدها

 إذا وکانوا طغام قوم الیمن أهل قومك ولکن صالهما وسلم علیه الله صلی الله رسول أن علم ولقد عمر صالهما

 و.» أحسن وقد عمر فضربهم! المغرب إلی بعدها صلوا العصر صلوا وإذا العصر إلی بعدها صلوا الظهر صلوا

 .الحمد لله و. باشدمی »صحیح« هم روایت اسناد و بوده »صحیح رجال« رجالش

 هشام عن: «است کرده روایت) عبدالحمید بن جریر و نمیر بن عبدالله( طریق از) ۱۹۷۲ش( (صحیح): مسلم - ٢

  عندی العصر بعد رکعتین ج الله رسول ترك ما: قالت عائشة عن أبیه عن عروة بن
ّ

 از) ۱۹۷۳ش( مسلم و.» قط

 علی أخبرنا - له واللفظ - حجر بن علی حدثنا: «است کرده روایت) مسهر بن علي و شیبه ابي بن ابوبکر( طریق

 ترکهما ما صالتان: قالت عائشة عن أبیه عن األسود بن الرحمن عبد عن الشیبانی إسحاق أبو أخبرنا مسهر بن

  قط بیتی فی ج الله رسول
ً
؛ وال سرا

ً
 .»العصر بعد ورکعتین الفجر قبل رکعتین عالنیة
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خوانده وبر خواندنش مداومت داشتند: دورکعت قبل از صبح ودو رکعت بعد از نماز را می
 » عصر.
ُ َعلَيِْه وََسلََّم « - ْن َوَ�َن انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ

َ
َمْسِجِد َ�َافََة أ

ْ
 يَُصلِّيِهَما يِف ال

َ
يَُصلِّيِهَما َوال

ُف َ�نُْهمْ  ِتِه َوَ�َن ُ�ِبُّ َما ُ�َفِّ مَّ
ُ
َل ىلَعَ أ  یف را برایشه تخفیھم جوچون آنحضرت « ١.»ُ�ثَقِّ

خواند تا مبادا باعث زحمت امت  ینم عت را در مسجدکن دو ریامت خود دوست داشت، ا
 .»گردد

ھمواره بعد از نماز عصر نماز  ج نماید که رسول اللهیل این روایت محرز میبا تحل
علتی که  فقط از نماز خواندن قبل از غروب آفتاب نھی فرموده بودند. و خوانده ومی

ھا  آن ترسیدیمنیان را از نماز خواندن بعد از عصر نھی فرموده بودند، این بود که می
 بخوانند.ھنگام غروب آفتاب ھم نماز 

حال که ثابت گردید که نماز خواندن بعد از عصر تا قبل از غروب خورشید  
دعا در این موقع و در حین  ۀباید به این سؤال مھم پاسخ داد که طریق ٢مستحب است 

 نماز خواندن و قیام چگونه باشد؟

 دعا کردن در نماز:
ّنت در نماز، مستحب فقھا اتفاق نظر دارند که خواندن دعاھای مأثور از قرآن و س

است ولی در خواندن غیر این دعاھا اختالف نظر دارند، در این زمینه سه دیدگاه وجود 
  ٣ دارد:

دانند چه دعا در امور را جایز میمالکّیه، شافعّیه و روایتی از حنابله آن دیدگاه اّول:
 ١ین است که:اھا  آن گردد. اساس استداللدنیوی یا أخروی باشد باعث ابطال نماز نمی

 أبي حدثني قال أیمن بن الواحد عبد حدثنا قال نعیم أبو حدثنا: «است کرده روایت) ۵۹۰ش( بخاري): (صحیح - ١

 وکان الصالة عن ثقل حتی تعالی الله لقي وما الله لقي حتی ترکهما ما به ذهب والذي: قالت عائشة سمع أنه

 أن مخافة المسجد في والیصلیهما یصلیهماج النبي وکان. العصر بعد الرکعتین تعني قاعدا صالته من کثیرا یصلي

 .»عنهم یخفف ما یحب وکان أمته؛ علی یثقل

مه بن قبل از غروب خورشید کراهیت نماز ثابت است وطبق حدیث أبوسل سدر واقع طبق حدیث طاوس یماني -٢

-خواندن نماز (غیر از نماز عصر که واجب است) از عصر تا قبل از غروب خورشید مستحب می سعبدالرحمن
 باشد. 

 .۲۷۱تا  ۲۶۳ -۱نک: خلود مهیزع، الدعاء و أحکامه الفقهیة،  -٣
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ِْه َ�يَْدُعو« اند:فرموده ج پیامبر -
َ

ْعَجبَُه إِيل
َ
اَعِء أ ُ ِمْن ادلُّ سپس ھر « ٢.»ُ�مَّ َ�تََخ�َّ

 » .ن دعا نمایدبا آ دعایی را که دوست دارد انتخاب کرده و

دعایی که میسر شد دعا  سپس با ھر« ٣»ثم يدعو نلفسه بما بدا هل.« آمده است:و نیز 
 »کند.

 احادیث عام ھستند و اختصاص به نماز و غیر نماز ندارند.این 

توانید در تا می« ٤»ه ادلاعء.وأما الّسُجوُد فاجتهدوا في« اند:فرموده ج پیامبر -
 »ھایتان دعا کنید.سجده

االم،  ؛ شافعی،۲/۷۸۵؛ المفهم شرح صحیح مسلم، ۱/۱۵۳؛ المعونة؛ ۱/۴۴۰؛ المنتقی، ۱/۱۰۲المدونة الکبری،  -١

؛ ۱/۵۹۰؛ شرح الزرکشی، ۱/۳۸۹؛ الفروع، ۷۳؛ نووی، االذکار، ص ۲/۱۸۱؛ ماوردی، الحاوی الکبیر، ۱/۱۳۱

 .۲/۷۸مرداوی، اإلنصاف، 

) از طریق ۱۲۹۸و۱۱۶۳) / نسایی (ش۹۶۹) / ابوداود (ش۹۲۷) / مسلم (ش۸۳۵(صحیح): بخاری (ش -٢

قال کنا إذا کنا مع النبي  بن مسعود عن عبد الله«اند: (ابواالحوص عوف بن مالک وشقیق بن سلمه) روایت کرده

صلی الله علیه وسلم في الصالة قلنا السالم علی الله من عباده السالم علی فالن وفالن فقال النبي صلی الله علیه 

علیك أیها وسلم ال تقولوا السالم علی الله فإن الله هو السالم ولکن قولوا التحیات لله والصلوات والطیبات السالم 

النبي ورحمة الله وبرکاته السالم علینا وعلی عباد الله الصالحین فإنکم إذا قلتم أصاب کل عبد في السماء أو بین 

 .»السماء واألرض أشهد أن ال إله إال الله وأشهد أن محّمدا عبده ورسوله ثم یتخیر من الدعاء أعجبه إلیه فیدعو

) / ابن ۹۰۹) / ابن ماجه (ش۱۳۱۰) / نسایی (ش۹۸۵ود (ش) / ابودا۱۳۵۴و۱۳۵۲(صحیح): مسلم (ش -٣

) از طریق (الولید بن المسلم ووکیع بن الجراح ۱۴۸۳) / ابن المنذر، االوسط (ش۲۰۷الجارود، المنتقی (ش

األوزاعی حدثنا حسان بن عطیة حدثنی محّمد بن  احدثن«اند: وعیسی بن یونس والمعافی بن عمران) روایت کرده

إذا فرغ أحدکم من التشهد اآلخر فلیتعوذ  ):صلی الله علیه وسلم(ه سمع أبا هریرة یقول قال رسول الله أبی عائشة أن

وفی روایة: .» بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر المسیح الدجال

 »ثم یدعو لنفسه بما بدا له): «بن عمران یوالمعاف یونسبن  یسیع(

سعید بن منصور وأبو بکر ) از طریق (۱۰۴۵) / نسایی (ش۸۷۶) / ابوداود (ش۱۱۰۳و۱۱۰۲(صحیح): مسلم (ش -٤

قالوا حدثنا سفیان بن عیینة «اند: وقتیبه بن سعید ومسدد بن سرهد) روایت کرده بن أبی شیبة وزهیر بن حرب

صلی الله (ابن عباس قال کشف رسول الله  أخبرنی سلیمان بن سحیم عن إبراهیم بن عبد الله بن معبد عن أبیه عن

أیها الناس إنه لم یبق من مبشرات النبوة إال الرؤیا  :الستارة والناس صفوف خلف أبی بکر فقال )علیه وسلم

الصالحة یراها المسلم أو تری له أال وإنی نهیت أن أقرأ القرآن راکعا أو ساجدا فأما الرکوع فعظموا فیه الرب عز 

 »ود فاجتهدوا فی الدعاء فقمن أن یستجاب لکموجل وأما السج
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ُه لَمْ « اند:فرموده ج پیامبر - ْ إِنَّ اهللا إِْن لَْم يُيرَسِّ
ْسَع فَ ٍء َحىتَّ الشِّ  َسلُوا اهللا لُكَّ يَشْ

 ْ -را اجابت نمیاز خداوند ھمه چیز را بخواھید حّتی کفش؛ زیرا اگر خداوند آن« ١ .»َ�تَيرَسَّ
وجه داللت این حدیث اگرچه عام است ولی خواستن در » شد.یّسر نمیتان میکرد، برا

 باشد.کند؛ زیرا کفش مربوط به امور دنیا میامور دنیوی را تأیید می
اند. در قنوت نماز با ذکر نام افراد ھمچون: رعل و ذکوان دعا کرده ج پیامبر -

ُمْؤِمِن�َ ا« مانند:
ْ
ُمْستَْضَعِفَ� ِمْن ال

ْ
يِب َر�ِيَعَة َوال

َ
َويِلِد َوَ�يَّاَش ْ�َن أ

ْ
َويِلَد ْ�َن ال

ْ
نِْج ال

َ
 ٢.»للَُّهمَّ أ

 »را یاری برسانپروردگارا! الولید بن الولید وعیاش بن ابی ربیعه ومومنان مستضعف «

َعنْ  «و 
ْ
ُ رعًال َو ذكوان  اللَُّهمَّ ال

َ
َ َورَُسوهل رعل و  ۀفیپروردگارا! طا« ٣.»وَُعَصيََّة َعَصْت ا�َّ

 » اند.ه ھم خداوند و رسولش را نافرمانی کردهین؛ و عصکه را لعنت یوان و عصکذ

ُ «و  ْسلَُم َسالََمَها ا�َّ
َ
ُ لََها َوأ غفار را مورد مغفرت قرار دھد  یخداوند، بن« ٤.»ِغَفاُر َ�َفَر ا�َّ

 »اسلم را سالم نگھدارد ۀلیو قب

در این مورد دلیلی ھا  آن بر عمل ج پیامبر ۀو حّتی تأییدی شعملکرد صحابه -

ا َ�ُقوُل يِف مَ « به مردی گفت: ج بر صّحت و مستحب بودن این عمل است. مانند: پیامبر

به صورت موقوف آمده است وابویعلی، المسند  لنیافتم. بلکه از عائشه جاین روایت را از رسول الله  -١

ثنا محّمد بن عبد الله بن نمیر ثنا هاشم ابن «اند: ) روایت کرده۳۵۵) ومن طریقه ابن السنی (ش۴۵۶۰(ش

سلوا الله کل  :ن الوضاح عن هشام بن عروة عن أبیه عن عائشة رضي الله عنها قالتالقاسم عن محّمد بن مسلم ب

بوده و اسنادش هم » رجال صحیح«و رجال ابویعلی » یتیسر. شيء حتی الشسع فإن الله عز وجل إن لم ییسره لم

 است.» صحیح«

فظ له از طریق (۱۵۷۵-۱۵۷۲) / مسلم (ش۴۵۶۰و۱۰۰۶(صحیح): بخاری (ش -٢
ّ
ید بن المسیب وأبو سع) والل

یقول حین  )صلی الله علیه وسلم(کان رسول الله  «اند: وعبدالرحمن اعرج) روایت کرده سلمة بن عبد الرحمن

 :یفرغ من صالة الفجر من القراءة ویکبر ویرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ثم یقول وهو قائم

اللهم أنج الولید بن الولید وسلمة بن هشام وعیاش بن أبی ربیعة والمستضعفین من المؤمنین اللهم اشدد وطأتك 

ثم بلغنا أنه ». علی مضر واجعلها علیهم کسنی یوسف اللهم العن لحیان ورعال وذکوان وعصیة عصت الله ورسوله

غفار «وفی روایة (اعرج): » یعذبهم فإنهم ظالمون]أو یتوب علیهم أو  ترك ذلك لما أنزل [لیس لك من األمر شيء

 .»غفر الله لها وأسلم سالمها الله

 (صحیح): به تحقیق قبلی رجوع گردد. -٣

 (صحیح): به تحقیق قبلی رجوع گردد. -٤
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ُد،  �ََشهَّ
َ
َالِة؟ قَاَل: أ ُعوُذ بِِه ِمَن انلَّارِ الصَّ

َ
َنََّة، َوأ

ْ
َ اجل ُل ا�َّ

َ
ْسأ

َ
خوانی؟ درنمازت چه می« ١.»ُ�مَّ أ

خوانم وسپس از خداوند بھشتش را طلب کرده و از آتش جھنم به وی جواب داد: تشھد می

 عملش را تأیید کرد.  ج پیامبر» برم.وی پناه می

اند، و دلیلی محکم در مواضع مختلف با دعاھای گوناگون دعا کرده ج پیامبر -
 بر آن است که ھیچ محدودیتی در آن وجود ندارد.

إ� ألدعو اهللا ىف حوائىج لكها ىف « روایت شده که گفته: باز ابن عمر -
نیازھایم در نماز حّتی  ۀشک برای ھممن بی« ٢ »الصالة حىّت �شع� محاری و ملح بيىت.

 »کنم.ام دعا میبرای جوی االغم و نمک (مورد احّتیاج) خانه
از بسیاری از سلف أّمت از جمله عبدالله بن مسعود، شعبی، عون، ابوموسی و  -

 كادع يف صالت« ھم گفته است: /این عمل روایت شده است. و حسن بصری ش... 

 »ا در نمازت از خداوند بخواه.ھرچه برایت میسر شد، آن ر« ٣.»كبام بدا ل

) / ۹۴) / سراج، المسند (ص۷۲۵) / ابن خزیمه (ش۸۶۸) / ابن حبان (ش۳۸۴۷و۹۱۰(صحیح): ابن ماجه (ش -١

) / بیهقی، السنن الصغری ۹۱۸۶) / بزار (ش۲۷(ص األسماء المبهمة في األنباء المحکمةخطیب بغدادی، 

یوسف بن موسی و محّمد بن عمرو زنیج) از طریق (۹۴) / الدقاق، الفوائد المنتقاة لغرائب الحسان (ش۴۴۶(ش

ة قال: قال رسول عن األعمش عن أبي صالح عن أبي هریر بن عبدالمجید حدثنا جریر«اند: ) روایت کردهالقطان

ما تقول في الصالة؟ قال أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. أما والله  :الله صلی الله علیه و سلم لرجل

 .» حولها ندندن :ما أحسن دندنتك وال دندنة معاذ. فقال

طریق (حسین بم علی ) از ۷۹۲) / ابوداود (ش۱۵۸۹۸وجریر بن عبدالحمید هم متابعه شده واحمد، المسند (ش 

األعمش عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي سلیمان حدثنا زائدة عن «اند: ومعاویة بن عمرو) روایت کرده

 ... .»  صلی الله علیه وسلم قال: قال النبي صلی الله علیه وسلم لرجل

 است.» صحیح«بوده واسنادش هم » رجال صحیحین«ورجال ابن ماجه  

 » رجاله ثقات اسناده صحیٌح «فته است: وامام البوصیری هم گ 

 » اسناده صحیٌح «وامام نووی هم گفته است:  

 صحیٌح «وامام ابن حجر هم گفته است:  
ٌ

) / نووی، خالصة ۱۴۲ص۱[البوصیری، مصباح الزجاجة (ج» حدیث

 ]۲۲۶ص۲فی تخریج احادیث االذکار (ج نتائج األفکار) / ابن حجر، ۱۴۵۰االحکام (ش

 ۱/۱۲۴، الحقائق شرح کنز الدقائقن یتبیزیلعی، -٢

 .۱/۳۳۱ابن ابی شیبه، المصنف،  -٣
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آمین داللت بر این دارد که اشکالی ندارد که انسان از خالقش در نماز  ۀگفت -
 ١ ھمه چیز از امور دنیا و عقبی را طلب نماید.

دعا عبادت است و برای انسان ھیچ پناھگاھی جز الله وجود ندارد و در ھیچ  -
توانیم رش قرار ندارد پس چگونه میحالتی جز نماز به تمام و کمال در برابر پروردگا

بگوییم: آنگاه که در نماز ھستی از خداوند مخواه آنچه از دنیایت خواھانی ؟ این جدًا 
 ٢ بعید و غیر منطقی است.

حنفّیه و قول مشھور حنابله بر این است که دعا وقتی در نماز جایز  دیدگاه دّوم:
دعا به خاطر شھوات و لذایذ دنیا است که متضمن عبادت و طاعت خداوند باشد و اگر 

 ٣ باشد نماز شخص باطل است. اساس استدالل این دسته عبارت است از:

ََ�مِ  بِْن  ُمَعاِوَ�ةَ « -
ْ
، احل نَا بَيْنَا: قَاَل  الّسلَِ�ّ

َ
َصّ�  أ

ُ
رَُجٌل  َ�َطَس  إِذْ . ج ا�ِّ  رَُسولِ  َمعَ  أ

نُُ�ْم 
ْ
ّميَاهْ! َما َشأ

ُ
ُت: َواثُْ�َل أ

ْ
بَْصارِِهْم. َ�ُقل

َ
َقْوُم بِأ

ْ
ُت: يَرمَْحَُك اهللا فََرَماِ� ال

ْ
َقْوِم َ�ُقل

ْ
ِمَن ال

ْ�تُُهْم يَُصّمتُونَِ�، لَِكّ� 
َ
فَْخاِذِهْم، فَلَّما َرأ

َ
يِْديِهْم ىلَعَ أ

َ
ُ�وَن بِأ . فََجَعلُوا يرَْضِ ّ َ�نُْظُروَن إِيلَ

ْحَسَن ج َسَكّت، فَلَّما َصّ� رَُسوُل ا�ِّ 
َ
يُْت ُمَعلّماً َ�بْلَُه َوَال َ�ْعَدُه أ

َ
ّ� َما َرأ

ُ
يِب ُهَو َوأ

َ
. فَِبأ

َ�ِ� َوَال َشتََمِ�. قَاَل: "إِّن َهِذهِ الّصَالَة َال يَْصلُُح ِ�يَها  َ�ْعِليماً ِمنُْه، فََوا� َما َكَهَرِ� َوَال رَضَ
ٌء ِمْن  قرآن"يَشْ

ْ
 معاویه بن حکم« ٤.»الَكَِم انّلاِس. إِّ�َما ُهَو التّْسِبيُح َواتّلْكِبُ� َوقَِراَءُة ال

ای کرده و گفتم: خواندم که یک نفر عطسهنماز می ج گفت: روزی با پیامبر سّی َسَلمِ 
چشم به من نگاه کردند. من  ۀخواندند با گوشیرحمک الله! ناگھان کسانیکه با من نماز می

زدند و ھایشان روی زانوھایشان می کنید؟! و آنان با دستم گفتم: چرا اینطور به من نگاه میھ
 ج وقتی دیدیم که مقصودشان ساکت شدن است من ھم ساکت شدم. و وقتی که رسول الله

که پدر ومادرم به فدایش باشد و ھیچ معلمی را ھم قبل و بعد از وی در آموزش دادن بھتر -

 .۱/۱۰۲ماوردی، الحاوی،  -١

 .۳/۲۸۵عثیمین، الشرح الممتع عن زاد المسقنع،  -٢

؛ ۱/۵۴؛ االختیار لتعلیل المختار، ۱/۲۲۷؛ مختصر اختالف العلماء، ۱/۳۱۹مرغینانی، الهدایة مع فتح القدیر، -٣

؛ اإلفصاح عن معانی ۱/۱۲۴؛ بهوتی، اإلقناع، ۱/۵۶۳نویر األبصار مع حاشیة ابن عابدین، الدر المختار شرح ت

 .۱/۳۸۶؛ الفروع، ۵/۲۰۸؛ شرح الزرکشی، ۱/۱۴۳الصحاح، 

) از طریق (اوزاعی وحجاج ۱۲۱۸) / نسایی (ش۹۳۱) / ابوداود (ش۱۲۲۸و۱۲۲۷(صحیح): مسلم (ش -٤

ثیر عن هالل بن أبی میمونة عن عطاء بن یسار عن معاویة بن عن یحیی بن أبی ک«اند: الصواف) روایت کرده

 ... .» صلی الله علیه وسلم-الحکم السلمی قال بینا أنا أصلی مع رسول الله 
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را به اتمام رساندند، به خدا قسم که نه مرا زدند و نه فحش دادند و نه دور  نمازشان -ندیدم
کردند و فرمودند: جایز نیست که در نماز صحبت شود؛ چرا که نماز محل تسبیح و تکبیر و 

 »قرائت قرآن است.

ُكَ اهللا( اند کهوگفته محَ رْ از آن نھی  ج دعایی بوده اما با این وجود رسول الله ۀجمل )يَ
 دھد که اگر دعا برای امور دنیایی بوده باطل است!ودند، لذا نشان مینم

از آن نھی فرمودند،  ج البته این استدالل مردود است؛ چرا که عّلتی که رسول الله
-یدر نماز است که این فرد انجام داده است؛ ولذا نم یگریمخاطبه نمودن با شخص د

 تواند به این روایت استناد کرد.

نه سُمغفل بن اهللا عبد َعن -
َ
لك إِ�ِّ  اللَُّهمَّ  َ�ُقول: ابْنه سمع أ

َ
سأ

َ
قرص أ

ْ
ْ�يَض ال

َ ْ
 األ

إِ�ِّ َسِمعت يَ  َعن
نَّة وتعوذ بِِه من انلَّار فَ

ْ
ي ب� سل اهللا اجل

َ
نَّة إِذا َدَخلتَها َ�َقاَل أ

ْ
ِم� اجل

اَع  ج رَُسول اهللا مة قوم يعتدون يِف ادلُّ
ْ

عبدالله بن « ١».ء َوالطُهورَ�ُقول َسيكون يِف َهِذه األ

) / احمد، المسند ۳۸۶۴) / ابن ماجه (ش۶۵ص۷) / ابن ابی شیبه، المصنف (ج۹۶(صحیح): ابوداود (ش -١

) / ۸۹۷) / روایانی، المسند (ش۶۷۶۴و۶۷۶۳حبان (ش) / ابن ۱۹۷۹) / حاکم، المستدرک (ش۱۶۸۰۱(ش

) / طبرانی، ۲۷۹) والدعوات الکبیر (ش۹۸۳) / بیهقی، السنن الکبری (ش۷۰ابوالطاهر السلفی، الدعاء (ش

أبو الولید الطیالسي وموسی بن إسماعیل وکامل بن ) از طریق (۵۳ص۲) / بغوی، شرح السنة (ج۵۸الدعاء (ش

حدثنا حماد بن «اند: بن مسلم) روایت کردهعفان  و بن حرب و أحمد بن إسحاق الحضرمي یمانطلحه وسل

 ... .» فلغأن عبد الله بن مقیس بن عبایه سلمة أنبأنا سعید الجریري عن أبي نعامة 

أخبرني  «) روایت کرده است: ۱۷۶ص۱۱وحماد بن سلمه هم متابعه شده وخطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج 

علي التمیمي حدثنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو القاسم عیسی بن عبد الرحیم الدینوري القطان الحسن بن 

جارنا حدثنا عبد الله بن محّمد بن سنان بن الشماخ السعدي حدثنا مسلم بن إبراهیم حدثنا هالل بن الحق عن 

 ... .» سعید الجریري

باشد. باید ومترجم در تهذیب می» ثقة«قیس بن عبایه که  أبي نعامة بوده جز» رجال صحیح«ورجال ابن ابی شیبه  

اما حماد بن سلمه قبل از ي در اواخر عمر دچار اختالط گردیده است سعید بن إیاس الجریراشاره کنیم که 

 باشد. مي» صحیح«)] لذا اسنادش ۳۷۳ص۲از وي روایت کرده است. [سیوطي، تدریب الراوي (ج اختالط

 صحیٌح «ست: وامام ابن حجر گفته ا 
ٌ

 »حدیث

 »اسناده صحیٌح «وامام نووی هم گفته است:  

 «وامام حاکم نیشابوری هم گفته است:  
ٌ

 » اإلسناد ولم یخرجاه صحیُح  هذا حدیث

 «وامام ابن حبان هم گفته است:  
ٌ

) / ۱۶۷ص۱۵) / ابن حبان (ج۱۹۷۹[حاکم، المستدرک (ش» حدیث ٌمحفوظ

 )]۱۹۰ص۲) / نووی، المجموع (ج۳۸۷ص۱(ج ادیث الرافعي الکبیرالتلخیص الحبیر في تخریج أحابن حجر، 
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گوید: پروردگارا! وقتی وارد بھشت شدم، به من قصر شنید که پسرش در نماز می سمغفل
سفید رنگی در سمت راست بھشت عطا کن! لذا به پسرم گفتم: پسرم از خداوند بھشت را 

 ج اللهدرخواست کن و از آتش جھنم به وی پناه ببر (واینگونه دعا نکن!)؛ چرا که از رسول 
روی ادهیھایی خواھند آمد که در دعا کردن و طھارت ز شنیدم که فرمودند: در أّمتم انسان

 »کنند.می
این روایت وجه داللتی ندارد؛ چرا که طبق ظاھر حدیث دعا کردنی منھٌی عنه بوده 

چیزی را درخواست کند که برایش ھیچ  أکه زیاده روی باشد، مثًال: فرد از خداوند
 اند:بوده که فرموده ج کند. از طرفی فقط این قسمت سخن پیامبرتالشی نمی

اَعء َوالطُهور« مة قوم يعتدون يِف ادلُّ
ْ

وقسمت اّول آن برداشت صحابی  .»َسيكون يِف َهِذه األ
 بوده که حّجیت ندارد.

 ۀدعای مشروع مستحب است؛ و دعایی که مشروع نباشد حرام است و باطل کنند
 نماز. 

در نمازھای « ١ »القرآن. يفالفريضة بام  ادعوا يف« :گفته است سیمانیطاووس  -

 »فرض با آنچه در قرآن (وجود دارد) دعا کنید.
دعا با غیر از قرآن وسّنت متضّمن تقّرب و عبادت خداوند نیست، مانند کسی  -

بارالھا! به من ھمسری زیبا یا « »زوجة حسناء أو دارا واسعة. اللهم! ارزقني« که بگوید:

باشند که به مانند خودش مورد خطاب این موارد کالم بشر می» ای بزرگ عطا کن.خانه

به کسی که عطسه کند و یا جواب سالم. یا  »اهللاُ يَرمحُك«گیرد مانند: گفتن رار میق
د شو-شعری که متضمن دعا و نیایش باشد. پس ھر آنچه که ذکر و قرآن محسوب نمی

 ٢مانند کالم است و در نماز گفتنش نادرست و موجب ابطال نماز خواھد بود.

باشد، دعایی مشروع است ھر دعایی جائز نیست بلکه در مواردی حرام ھم می -
باشد. و استحباب از که دشمنی و حرامی را در برنگیرد و این دعاست که مستحب می

ین بیان و قبول شده باشند پس گردد و فقط در مواردی است که در دشارع حاصل می
-ھاست مشروعّیتش با نص و معنای آن حاصل می از آنجائیکه دعا از بزرگترین عبادت

 .۳۳۱/۱ابن ابی شیبه، المصنف،  -١

؛ ماوردی، الحاوی ۲/۱۳۳؛ کاسانی، بدائع الصنائع، ۱/۱۹۸؛ سرخسی، المبسوط، ۲/۲۳۶ابن قدامه، المغنی،  -٢

 .۲/۱۸۱الکبیر، 

                                                            



 نماز جمعه در فقه اسالمی    ۹۶

اند مانند قرائت قرآن و بر ما ھم را مقید به لفظی واحد نکردهآن ج گردد اگرچه پیامبر
 ١ مانند قرآن لزومیتی وجود ندارد که فقط الفاظ خاصی را بکار گیریم.

شافعّیه بر این باور است که دعا در امر دین مستحب و در امور دنیا  سّوم:دیدگاه 
این است دعا برای آخرت که مقصد اصلی و عظیم است، ھا  آن استدالل ٢مباح است.

 ۀباشد و در امور دنیوی مباح است در غیر اینصورت حرام و باطل کنندمستحب می
 ٣باشد.نماز می

دارد دعا به غیر از آنچه که در حنابله ابراز میوجھی از مذھب  دیدگاه چھارم:
 ٤کند.نصوص شرعی آمده جایز نیست حّتی اگر برای قیامت باشد و نماز را باطل می

وجه  »إن صالتنا هذه اليصح....« است: سبن حکمحدیث معاویه ھا  آن استدالل
ھر آنچه  نماید واستدالل به این حدیث اقتضای صّحت آنچه در شرع ثابت شده را می

 ٥ باشد.در شریعت ثابت نیست بر مقتضای عموم خود می
دیدگاه اّول راجح به نظر  ھا، آن بنابر نصوص استنادی و وجه استدالل قول راجح:

اند ولی در نوع فقھا بر صّحت دعا در نماز قلم صّحه گذاشته ۀرسد؛ چرا که ھممی
 شو عملکرد و استنباط صحابه ج دعاھا اختالف نظر دارند و با توجه به سّنت پیامبر

ای (دنیوی و أخروی) در نماز وجود ندارد؛ اگرچه دلیلی بر تحریم دعا در ھر زمینه
استفاده از دعای مأثور از اولوّیت و وجاھت خاص خود بر خوردار است و دعاکننده نیز 

د باید از دعاھای حرام بپرھیزد و حّتی به قول امام مالک: مستحب است که مؤّدب باش
مثًال نگوید: بارالھا! به من رزق عطا کن در حالی که ثروتمند است و ھمانند صالحین و 

 توان گفت:آنچه در قرآن آمده دعا نماید. ھمچنین در اثبات این دیدگاه می
نمایند نصوصی که داللت بر صّحت دعا در نماز در امور دنیوی و أخروی می

انسان نوعی رغبت و تمایل به تبعّیت از قرآن باشند و دعا با کالم نصوصی صحیح می
است و ھیچ تخصیصی ھم بر لفظ قرآن وجود ندارد؛ زیرا دعاھای مأثور ثابت شده در 

 .۲/۱۸۱نک: ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، -١

 .۱/۱۸۲لکبیر، ماوردی، الحاوی ا-٢

 .۳/۱۹الفتوحات الربانیة،  -٣

 .۲/۷۸؛ مرداوی، اإلنصاف، ۱/۳۸۹؛ الفروع، ۲/۲۳۷ابن قدامه، المغنی،  -٤

 .۱/۵۹۰نک: شرح الزرکشی،  -٥
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باشد و عام بر خاص قرآن خاص ھستند و بیان جواز دعا بر مبنای نصوص، عام می
 ١دارد.ارجحّیت دارد پس دلیلی بر عدم جواز دعا با غیر الفاظ قرآن و سّنت وجود ن

و  ج کراھّیت دعا با غیر الفاِظ نصوص شرعی نیز دلیلی ندارد و با عمل پیامبر
 ٢ تعارض دارد. شصحابه

قیاس بر تشمیت عطسه کننده یعنی؛ گفتن َیرحُمک اللُه به وی و جواب سالم 
دادن نیز قیاس مع الفارق است؛ زیرا مخاطبان این موارد انسان است و مخاطب دعا 

 خداوند متعال.
توان در جواب اینکه دعا کالم بشر است و کالم انسان ھم مبطل نماز است می

اشاره کرد که دعا در الفاظ کالم انسان است و در معنا رغبتیست که به ذکر شباھت 
 این عمل تأییدیه بر این مّدعاست. ج و عمل پیامبر ٣دارد

که غیر  با این وصف اگر کسی دعایی کند که نداند که مستحب است یا بداند
شود مانند اینکه در قیام شھادتین مستحب است ولی جایز باشد نمازش باطل نمی

گوید و یا در حالت نشسته قرائت نماید نمازش باطل نگشته؛ زیرا نماز با کالم انسان 
شود و دعا از جنس کالم بشر نیست ولی دعای حرامی که علم به حرامش باطل می

نماز است؛ زیرا کالم  ۀرحم حرام و باطل کتنند ۀصل داشته باشد مانند دعا برای قطع
گردد به دلیل حدیث اعرابی بشر است ولی اگر نداند که حرام است نمازش باطل نمی

اا« که در نمازش گفت: دً نَا أَحَ عَ مْ مَ حَ الَ تَرْ ا وَ دً َمَّ حمُ ْنِى وَ محَ مَّ ارْ بارالھا! به من و به « .»للَّهُ

به أعرابی  ج بعد از اینکه سالم داد پیامبر» محّمد رحم کن و به غیر ما به کسی رحم نکن.

ْرَت َواِسًعا« فرمود: َجَّ و این » خیلی رحمت خداوند را محدود و تنگ گرفتی!« ٤.»لََقْد حتَ

 .۳/۴۱۷نووی، المجموع،  -١

 .۲/۲۳۲الذخیرة،  -٢

 .۲/۱۸۱ماوردی، الحاوی الکبیر،  -٣

فظ له) ۳۸۰) / ابوداود (ش۶۱۲۸و۲۲۰صحیح): بخاري (ش( -٤
ّ
/ ) ۳۳۰و۵۶) / نسایي (ش۱۴۷/ ترمذي (شوالل

) روایت وابوسلمه بن عبدالرحمن از طریق (عبید الله بن عبد الله بن عتبة وسعید بن المسیب) ۵۲۹ابن ماجه (ش

الله علیه وسلم دعوه  أن أبا هریرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناّوله الناس فقال لهم النبي صلی«نموده اند: 

وفی روایة (سعید بن .» وهریقوا علی بوله سجال من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین

أن أعرابیا دخل المسجد ورسول الله (صلی الله علیه وسلم) جالس فصلی «مسیب وابوسلمه بن عبدالرحمن): 
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نماز  ۀعادامر به ا ج داللت بر آن دارد که نمازش باطل نشده بود؛ چرا که پیامبر

)(واهللاُ العل نفرمودند. وابِ   يمُ أعلمُ بِالصَّ

 دعا در نماز با غیر عربی:
با توجه به اینکه دعا کردن (مأثور و غیر مأثور در امور دنیا و عقبی) در نماز جایز 

توان به غیر عربی مانند فارسی، ُکردی، ترکی است حال سؤالی دیگر مطرح است آیا می
گاه به زبان عربی نیستند؟و ... دعا کرد   ١خصوصًا برای افرادی که آ

قولی از حنفّیه، قولی از مالکّیه، وجھی در نزد شافعّیه و قولی ھم از  دیدگاه اّول:
نماز است. اساس  ۀحنابله بر این باورند که دعا در نماز با غیر عربی حرام و باطل کنند

 ٢ استدالل این دسته از فقھا عبارت است از:

ِعُظَك  ۦۡلِن َما لَۡيَس لََك بِهِ  َٔ فََ� �َۡ� ﴿ فرمود: ÷به نوح ألخداوند -
َ
ٓ أ ِعۡلٌمۖ إِّ�ِ

ن تَُ�وَن ِمَن 
َ
گاه نینابراب« ]۴۶[هود:  ﴾٤٦ٱۡلَ�ِٰهلِ�َ أ ه درست ک( یستین آنچه را از آن آ

 .» یه از نادانان نباشکنم ک یحت میا نادرست) از من مخواه. من تو را نصیاست 

ۡ� ﴿: فرمایندو نیز می -
َ
ۡن أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
ٓ أ  ﴾ِعۡلٞمۖ  ۦلََك َما لَۡيَس ِ� بِهِ  َٔ قَاَل َرّبِ إِّ�ِ

ه بدان کن به بعد) از تو بخواھم یرا (از ا یزیه چکن ینوح گفت: پروردگارا! از ا« ]۴۷[هود: 
گاه نباشم، خو  این آیه بیانگر این مطلب است که علم به.» دارم یشتن را در پناه تو میآ

-جایز بودن مشروط بر آن است که سؤال و درخواست جایز باشد و خداوند تأکید می
." و دعا با زبان غیر عربی یه از نادانان نباشکنم ک یحت میمن تو را نص فرماید که: "

 ٣ باشد.جوازش نامعلوم است پس سؤال از آن نیز جایز نمی

 ترحم معنا أحدا فقال النبی (صلی الله علیه وسلم): لقد تحجرت واسعا رکعتین ثم قال اللهم ارحمنی ومحّمدا وال

«. ... 

 .۲۸۱- ۱/۲۷۸نک: خلود مهیزع، الدعاء و أحکامه الفقهیة،  -١

؛ مواهب ۱/۱۶۸؛ الذخیرة، ۱/۶۹؛ فتاوی قاضیخان بهامش الهندیة، ۱/۵۶۱ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین،  -٢

؛ شربینی، مغنی المحتاج، ۳/۲۳۹؛ نووی، المجموع، ۲/۷۶۰المذهب،  ؛ غزالی، الوسیط فی۱/۵۴۸الجلیل، 

 .۲/۳۲؛ حاشیة الروض المربع، ۱/۱۷۷

 .۴/۲۹۱؛ الفروق، ۷/۵۴طبری، تفسیر الطبری،  -٣
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ه اکثرًا ک یزبان عجمردن به ک(صحبت عاجم ة األرطاناز  سبیان شده که عمر -
 ١ اند و گفته: این کار خبء (پنھانکاری) است.فھمند) نھی کردهیآن را نم

 آمده است: س(حسن): این روایت از دو طریق از عمر -١

از طریق (سفیان الثوری) ) ۱۹۳۳۳) / بیهقی، السنن الکبری (ش۴۱۱ص۱طریق اّول: عبدالرزاق، المصنف (ج 

عن ثور بن یزید عن عطاء بن دینار قال قال عمر رضی الله عنه: ال تعلموا رطانة األعاجم وال «اند: روایت کرده

است چرا که » منقطع«اما این روایت » تدخلوا علی المشرکین فی کنائسهم یوم عیدهم فإن السخطة تنزل علیهم

را درک نکرده است [ابن حجر، تهذیب التهذیب  سلذا عمرهـ فوت کرده ۱۲۶عطاء بن دینار سال 

 )].۱۹۹ص۷(ج

عن نافع (العمری) حدثنا عبد الله بن عمر «) روایت کرده است: ۱۸۸طریق دّوم: الزهد، المعافی بن عمران (ش 

شنوا عن ابن عمر قال: قال عمر: التعلموا رطانة األعاجم؛ فإن الرجل إذا تعلمها خب وال تلبسوا لباسهم واخشو

عبد الله بن عمر بن باشد به جز می» رجال صحیحین«ورجالش .» واخلولقوا تجردوا وتمعدوا، فإنکم معذبون

کان یزید فی األسانید، ویخالف، وکان  یث؛صالح الحد«ست: اامام احمد بن حنبل گفته که : یحفص العمر

؛ لیس به بأس«گفته است:  ینبن مع ییحیوامام » رجال صالحا
ٌ
گفته  یوامام ابن عد» ، یکتب حدیثهصالٌح ثقة

 وفیه ضعف«است:  ههم گفت یثمیوامام ه» ال بأس به فی روایاته، صدوق«است: 
ٌ
گفته  یبهبن ش یعقوبوامام » ثقة

، وفی حدیثه اضطراب«است: 
ٌ

 صدوق
ٌ
 حسُن اإلسناد«گفته است:  یثشاز احاد یکیودر مورد » ثقة

ٌ
» هذا حدیث

وامام احمد بن » یکتب حدیثه و الیحتج به«گفته است:  یوامام ابوحاتم راز» بهالبأس «گفته است:  یوامام عجل

ثقة غیر أن الحفاظ لم یرضوا «هم گفته است:  یلوامام خل» لو رأیت هیئته لعرفت أنه ثقة«گفته است:  یونس

وامام » بجرح مفسد یس) لیبالقو یسقولنا (ل«البته گفته که:  »یبالقو یسل«گفته است:  ییوامام نسا» حفظه

 خ«هم گفته که:  یذهب
ً
 عامال

ً
 عالما

ً
وامام ابن عمار  باشدمیمسلم) هم  یحوجزء رجال (صح »یثالحد حسُن  یرا

کان ممن غلب علیه «وامام ابن حبان افراط کرده وگفته است: » لم یترکه أحد إال یحیی بن سعید«هم گفته است: 

در  ییالقطان وابن حجر ونسا یحییو ینیبن المد یامامان علو» الصالح حتی غفل عن الضبط فاستحق الترك

 یبالتهذ یب[ابن حجر، تهذ» ذاهب ال أروی عنه شیئا«گفته است:  یوامام بخار »ضعیٌف «: اندگفته یگرد یتیروا

) / ۳۴۰ص۷النبالء (ج یراعالم) وس۱۹الموقظه (ص ی،) / ذهب۳۴۸۹(ش یبالتهذ یب) وتقر۳۲۶ص۵(ج

 است.» حسن«بوده واسنادش » حسن الحدیث«لذا  )]۱۱۱ص۵(ج مجمع الزوائد یثمی،ه

بن (عبدالله) وکیع عن أبي هالل عن «) روایت کرده است: ۲۰۸ص۶طریق سّوم: ابن ابی شیبه، المصنف (ج 

» ضعیف«اما این روایت » الفارسیة إال خبث وال خبث إال نقصت مروءته بریدة قال: قال عمر: ما تعلم الرجل

  سبه دنیا آمده لذا عمر سسه سال قبل از شهادت عمر الله بن بریدةعبد است چرا که 
ً
را در نکرده است وصراحتا

 )]۱۵۷ص۵[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» ولدت لثالث خلون من خالفة عمر«گفته است: 
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منافات داشته  ألاحتمال دارد که دعای غیر عربی با بزرگی و جاللّیت خداوند -
 ١باشد.

لذا اسم دانسته » ضعیف«را  -کراهت تکلم به غیر عربی–باید اشاره کنیم که امام المحدثین بخاری هم این قول  

 :باب من تکلم بالفارسیة والرطانة وقوله تعالی«یک از بابهای کتاب الصحیح البخاری را این گذاشته که: 

 )].۵۶ص۸[بخاری (ج]» وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه[ و [واختالف ألسنتکم وألوانکم]

 نسبت داده شده است: جپیامبر  باید اشاره کنیم که دو حدیث هم از طریق عبدالله بن عمر وانس بن مالک به 

حدثني أبو عمرو سعید بن «) روایت کرده است: ۷۰۰۱: حاکم، المستدرک (شباما طریق عبدالله بن عمر  

القاسم بن العالء المطوعي ثنا أحمد بن اللیث بن الخلیل ثنا إسحاق بن إبراهیم الجریري ببلخ ثنا عمرو بن هارون 

من  :عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ثنا أسامة بن زید اللیثي عن نافع

 .»أحسن منکم أن یتکلم بالعربیة فال یتکلمن بالفارسیة فإنه یورث النفاق

 گفته است: » متهم به کذب«عمر بن هارون  (موضوع): اما 
ً
عمر بن «بوده وحتی امام یحیی بن معین صراحتا

 )]۴۹۷۹) وتقریب التهذیب (ش۵۰۱ص۷تهذیب التهذیب (ج [ابن حجر، .»هارون کذاٌب 

حدثنا أبو عبد الرحمن محّمد «) روایت کرده است: ۷۰۰۲: حاکم، المستدرک (شساما طریق انس بن مالک 

بن عبد الله البیروتي ثنا أبو فروة حدثني أبي حدثني طلحة بن زید عن األوزاعي عن یحیی بن أبي کثیر عن أنس بن 

عنه قال : قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: من تکلم بالفارسیة زادت في خبثه و نقصت من  مالك رضي الله

 .»مروءته

: است چرا که » موضوع«اما این اسناد (موضوع):  
ً
طلحة بن زید القرشی أبو مسکین: امامان احمد بن حنبل اّوال

ري ونسایي وساجي وابن حبان ومحّمد بن وامامان بخا» یضُع الحدیث«گویند: وعلي بن مدیني و ابوداود مي

وامام ابن حجر » ضعیٌف «وامامان دارقطني و برقاني گفته اند: » منکرالحدیث«گویند:  سعید الحراني مي

: ابوفروه  )]۳۰۲۰) و تقریب التهذیب (ش۱۵ص۵[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» متروٌک «گوید:  مي
ً
وثانیا

گویند:  : امامان احمد بن حنبل و ابن حجر و علي بن مدیني و دارقطني مييالرهاو یزید بن سنان بن یزید التمیمی

متروٌک، «گوید:  و امام نسایي مي» لیس حدیثه بشيء«گویند:  و امامان ابوداود و یحیي بن معین مي» ضعیٌف «

غیر عامة حدیثه «گوید:  و امام ابن عدي مي» منکر الحدیث«گوید:  و امام محّمد بن عمار مي» لیس بثقة

گوید:  و امام ابوحاتم مي» مقارب الحدیث إال أن ابنه محّمدا یروی عنه مناکیر«گوید:  و امام بخاري مي» محفوظ

[ابن حجر، تهذیب التهذیب » .محله الصدق، و کان الغالب علیه الغفلة، یکتب حدیثه و ال یحتج به«

 )]۷۷۲۷) و تقریب التهذیب (ش۳۳۵ص۱۱(ج

[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی » لیس بصحیح وإسناده واه بمرة«وامام ذهبی هم گفته است:  

 )]۷۰۰۲(ش

 .۲۷۲؛ حاشیة الطحاوی علی مراقی الفالح، ص ۱/۵۶۱؛ ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین، ۴/۲۹۰الفروق،  -١
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بیشتر عربی را دوست  ألزبان عربی شعار اسالم و مسلمانان است و خداوند -
 ١دارد.
 ٢ ست و ضرورتی ندارد.نیازی به این عمل نی -

 دعا در نماز /مذھب حنفّیه، مالکّیه و قولی از امام احمد بن حنبل دیدگاه دّوم:
دانند و برای را برای کسی که عالم به زبان عربی باشد مکروه می -به غیر زبان عربی-

استدالل این دسته بر  ٣ دانند.کسی که ناتوان از فھم و بیان عربی باشد جایز می
 دارند:محورھای دالیل دیدگاه اّول استوار است و در نھی عمر ابراز می

در  سکند که عمراین عمل اختصاصًا در مسجد مکروه بوده و روایت بیان می
 مسجد نھی کردند.

کرد پس از آن نھی کردند؛ چرا که را درک نمیایشان در برابر کسی بودند که آن
 ٤باید درِگوشی صحبت کرد.بین دو نفر، ن

محّمد و أبویوسف از شاگردان امام أعظم، برخی از مالکّیه و قول  دیدگاه سّوم:
صحیح مذھب شافعّیه و قول حنابله بر این باورند برای کسی که ناتوان به زبان عربی 
است جایز و برای عالم و توانمند به آن نادرست و موجب ابطال نماز خواھد بود. 

 ٥ عبارت است از:ھا  نآ استدالل

ْ فَ ﴿ فرمایند:می ألخداوند - ُقوا َ  ٱ�َّ ْ وَ  ٱۡسَتَطۡعُتمۡ َما  ٱ�َّ پس « ]۱۶[التغابن:  ﴾ٱۡسَمُعوا
 .»دینک یزگارید و پرھید از خدا بھراسیه در توان دارکآن قدر 

ُ َ� يَُ�ّلُِف ﴿ فرمایند:می ألخداوند - ۚ  ٱ�َّ  ]۲۸۶[البقرة:  ﴾َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَها
 .» ندک یف نمیلکش تیتوانائ ی س جز به اندازهکچ یخداوند به ھ«

 .۲/۳۲؛ و نک: حاشیة الروض المربع، ۲۰۳؛ اقتضاء الصراط المستقیم، ص ۴/۲۹۰الفروق،  -١

 .۱/۱۷۷؛ شربینی، مغنی المحتاج، ۳/۲۳۹المجموع، نووی،  -٢

؛ حاشیة ۱/۲۵۳؛ دسوقی، حاشیة الدسوقی، ۱/۶۹؛ الفتاوی الهندیة، ۱/۵۶۱ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین،  -٣

 .۲۲/۴۷۷، ابن تیمیه، الفتاوی الکبری، ۱/۷۷، جواهر اإلکلیل، ۱/۲۹۲الخرشی، 

 .۱/۲۹۲حاشیة العدوی علی الخرشی، بهامش الخرشی،  -٤

؛ التهذیب فی الفقه ۱/۸۹؛ قرطبی، الجامع ألحکام القرآن، ۱/۸۶؛ فتاوی الشیخان، ۱/۶۹الفتاوی الهندیة،  -٥

 .۱۳؛ ابن رجب، القواعد فی الفقه، ص ۳/۲۳۹؛ نووی، المجموع، ۲/۱۲۶الشافعی، 
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تُوا ِمنُْه َما اْستََطْعتُمْ « فرماید:می ج الشأنپیامبر عظیم -
ْ
ٍء فَأ َمْرتُُ�ْم �يَِشْ

َ
إَِذا أ

 ١.»فَ

 »ھرگاه به چیزی به شماھا امر کردم در حد توانتان انجام دھید.«
دعاھای مأثور واجب را وجوبًا  ۀباید ترجماین دسته از فقھا بر این باورند که شخص 

و دعاھای مأثور مستحب را مندوبًا به ھر زبانی که خواھان است یاد بگیرد و برای کسی 
که تواناییش را دارد باید این زبان را در حد نیازش بیاموزد حّتی اگر برای آموزشش 

 ٢ سفر کند و ... .
وجھی در نزد شافعّیه بر این باورند که ابوحنیفه، قولی از مالکّیه و  دیدگاه چھارم:

ھر کسی (چه عربی را بداند و چه نداند) برایش جایز است که در نماز با غیر عربی دعا 
 ٣ کنند که:کند. این افراد استالل می

ۡسَمآءَ وََعلََّم َءاَدَم ﴿ فرموده است: ألخداوند -
َ
سپس به آدم « ]۳۱[البقرة:  ﴾ُ�ََّها ٱۡ�

 یو معنو یشرفت مادیه نوع انسان از لحاظ پکرا  یزھائیخواّص و اسرار چ اء وی(اش یھا نام
 » رد و بدو) ھمه را آموخت.کرا داشت، به دل او الھام ھا  ی آنریفراگ یآمادگ

رَۡسۡلَنا ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ بِلَِساِن قَۡوِمهِ ﴿ :فرمایندو نیز می -
َ
َ لَُهۡمۖ  ۦَوَمآ أ [إبراهیم:  ﴾ِ�ُبَّ�ِ

ّلم که به زبان قوم خودش (متکن یم مگر ایا را نفرستاده یغمبریچ پیمحّمد !) ما ھ ی(ا« ]۴
 ٤.» را) روشن سازد یام الھکآنان (اح یبوده است) تا برا

روایت کرده اند:  ) از طریق (یزید بن هارون و مغیره بن سلمه)۲۶۱۹) / نسایي (ش۳۳۲۱صحیح): مسلم (ش( -١

فقال: أیها الناس قد  جحدثنا الربیع بن مسلم قال حدثنا محّمد بن زیاد عن أبي هریرة قال: خطب رسول الله «

: لو جفرض الله علیکم الحج فحجوا. فقال رجل أکل عام یا رسول الله؟! فسکت حتی قالها ثالثا فقال رسول الله 

ذرونی ما ترکتکم فإنما هلك من کان قبلکم بکثرة سؤالهم واختالفهم  -ثم قال  -قلت نعم لوجبت ولما استطعتم 

) آن را از ۷۲۸۸و بخاري (ش» علی أنبیائهم فإذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهیتکم عن شیء فدعوه.

ة عن حدثنا إسماعیل حدثني مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هریر«طریق دیگري هم روایت کرده است: 

قال: دعوني ما ترکتکم إنما هلك من کان قبلکم بسؤالهم واختالفهم علی أنبیائهم فإذا نهیتکم عن شيء  جالنبي 

 »فاجتنبوه وإذا أمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.

 .۱۲۳؛ روضة المحتاجین لمعرفة قواعد الدین، رضوان العدل، ص ۱/۱۷۷شربینی، مغنی المحتاج،  -٢

را از عالمه لقانی مالکی نقل (آن ۱/۵۶۱؛ ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین، ۱/۸۶ان بهامش الهندیة، فتاوی قاضیخ -٣

 .۱/۱۷۷؛ شربینی، مغنی المحتاج، ۳/۲۳۹کند.)؛ نووی، المجموع، می

 .۷/۴۱۶؛ تفسیر الطبری، ۲/۵۰۴نک: ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم،  -٤
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کند ترس از اینکه احتمال اینکه ھر کسی به زبانی که یاد دارد و یا تکّلم می -
 ١ارض باشد بس اندک است.کلماتی را بکار ببرد که با شریعت و تعظیم حق تعالی در تع

 ٢ تواند جانشین عربی گردد.معنا و مفھوم می ۀغیر عربی در افاد -
ھا محرز است که دلیلی صریح بر حرام بودن دعا به در بررسی دیدگاه قول راجح:

توان گفت که أولی در شریعت شود. و جدای از این میغیر عربی در نماز مشاھده نمی
باشد و حّتی دعاھای مأثور باشد ولی شریعت ممانعتی در آن است که به زبان عربی 

انجام دعا در نماز به غیر عربی ابراز نداشته خصوصًا برای کسی که ناتون از فھم زبان 

)(واهللاُ العل ٣عربی باشد. وابِ  يمُ أعلمُ بِالصَّ
 توان گفت:ھا به طور خالصه می تجزیه و تحلیل دیدگاه ۀبا ھم

اندک  ج پیامبر ۀخورشید در روز جمعه که طبق فرمود اواخر عصر قبل از غروب
ھای زیاد دعا بدون ھیچ قیدی در این است، زمان قبولی دعاست که بر اساس روایت

این زمان  ج پیامبر اکرم ۀشود و طبق نظر جمھور فقھا بنابر فرمودلحظه قبول می

 یعنی؛ در حالی دعا کند که ایستاده و در نماز باشد.  »يَُص�ِّ  َقائِمٌ  وَُهوَ « مقید به
ثابت گردید که پیامبر  لھمچنین بنابر روایتی صحیح از ام المؤمنین عائشه

اند، پس خواندن نماز در اواخر بعد از عصر بر انجام نماز استحبابی دوام داشته جخدا
 باشد.عصر البته قبل از غروب خورشید مستحب می

نتیجه ھم رسیدیم که دعا کردن در نماز برای امور دنیوی و ھمچنین به این 
باشد بلکه مستحب است و عملکرد رسول أخروی نه تنھا جایز و باعث ابطال نماز نمی

 باشند.نیز مؤّید این حکم می شکرام ۀو صحاب ج خدا
در آخر ھم ابراز داشته شد که دعا کردن در نماز با زبان غیر عربی دلیلی بر تحریم 

احوال أولی آن است انسان به زبان عربی و با  ۀارد و جایز است. ھر چند در ھمند
دعاھای مأثور دعا نماید ولی با این وصف دعا کردن در نماز با غیر عربی و دعاھای غیر 

 .۱/۵۶۱ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین،  -١

 .۱/۱۷۷شربینی، مغنی المحتاج،  -٢

فتوای اللجنة احمد بن عبدالرزاق دویش بر این قرار است که: برای شخص عالم به عربی جایز نیست و موجب  -٣

 .۶/۴۰۲باشد. دویش، فتاوی اللجنة، ابطال نماز و برای ناتوان از فهم عربی مکروه می
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مأثور جایز و موجب ابطال نماز نیست ولی باید شخص در دعایش دّقت نماید که خالف 
  ابطال نماز خواھد بود.شریعت و ادب دعا نکند که موجب 

پس ھر کس خواھان این فضیلت است باید در اواخر روز جمعه در حالی که در قیام 
باشد دعای خود را نماز (بعد از خواندن حمد و سوره یا بعد از برخواستن از رکوع) می

از باری تعالی بنماید و در این راستا ھر دعایی در امر دنیا و عقبی جایز است و نیز 
تواند دعایش را با زبان مادری خود بیان نماید، ھر چند أولی به بیان دعا با می شخص

يمُ أعلمُ (واهللاُ العل باشد.زبان عربی و استفاده از دعاھای ثابت شده با نصوص شرعی می

( وابِ  بِالصَّ

جا دارد که اشاره گردد جدای از اقوال بیان شده در بیان زمانی که در روز جمعه 
اند که یا از ضعف سند و استناد ت دعاست، اقوالی دیگر نیز بیان شدهزمان قبولیّ 

 ١برخوردارند و یا با نصوص صحیح و صریح بیان شده در تعارضند.

 اد عبارتند از:های غیر قابل احتجاج و استناین دیدگاه -١

 این ساعت، در جمعه منتقل میای گفتهعده -۱  
ً
شود؛ و ساعت مشخصی ندارد (وهر جمعه در یک اند: احتماال

 منتقل می
ً
شود وغزالی والمحب الطبری هم این قول را راجح لحظه وجود دارد). وابن عساکر گفته است: قطعا

 اند.دانسته

 »الغداة. لصالة المؤذن أذان عند هي«رده که گفته است: روایت ک لابن ابی شیبه از عائشة -۲ 

 حبیب بن سنان عن حمید بن عبیدة حدثنا«) روایت کرده است: ۵۲ص۲(ضعیف): ابن ابی شیبه، المصنف (ج 

 وفیه الرحمة أبواب فیه تفتح عرفة یوم مثل الجمعة یوم ان قالت: عائشة عن أفعی بنت سالمة عن بدر بنت نبل عن

 بدر بنت اما چیزی از نبل» الغداة. لصالة المؤذن أذن إذا قالت ساعة وأیة قیل أعطاه إال شیئا العبد الله الیسأل ساعة

 حدثنا«) روایت کرده است: ۵۲ص۲أفعی نیافتم همچنین رویات مضطرب است وابن ابی شیبه (ج بنت وسالمة

 في عائشة عند کنت قالت أقعا بنت سالمة عن نبل عن حبیب أبي عن قرم بن سلیمان حدثنا قال هشام بن معاویة

 فقالت هي ساعه أي فقلنا الرحمة باب فیها یفتح لساعة فیه وإن عرفة یوم مثل الجمعة یوم إن تقول فسمعتها نسوة

 بکر أبو ثنا قال موسی حدثنا«) روایت کرده است: ۱۶۷۵وابن منذر، االوسط (ش» بالصالة. المنادي ینادي حین

 الجمعة یوم إن: قالت عائشة أفعی عن بنت سالمة عن بدر ابنة نبل عن حبیب بن سنان عن حمید بن عبیدة ثنا قال

 أذن إذا: قالت هي؟ ساعة وأیة: قیل أعطاه إال شیئا العبد الله الیسأل ساعة وفیه السماء أبواب فیه تفتح عرفة یوم مثل

 »الجمعة. لصالة المؤذن

 »الشمس. طلوع إلی الفجر، طلوع من«روایت کرده که گفته است:  سابن عساکر از ابوهریره -۳ 
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) از طریق (فضیل بن عیاض وخلف بن خلیفه) روایت کرده ۱۶۷۳و۱۶۷۴(ضعیف): ابن منذر، االوسط (ش 

 تطلع أن إلی الصبح صالة من الجمعة في ترجی التي الساعة: قال هریرة أبي عن مجاهد عن لیث عن«است: 

 »الشمس. تغرب أن إلی العصر صالة ومن الشمس

: لیث بن ابی سلیم » ضعیف«امام این اسناد  
ً
 تهذیب حجر، ابن[است » ضعیف الحدیث«است چرا که اّوال

 دچار  )]۵۶۸۵ش( التهذیب تقریب حجر، ابن) / ۴۶۵ص۸ج( التهذیب
ً
هم شده وگاهی آن را » اضطراب«وثانیا

) / رافعی، التدوین فی اخبار قزوین ۳۶۴ص۴لکبیر (جبه صورت مرفوع روایت کرده است وعقیلی، الضعفاء ا

 جعفر ) از طریق (أبو۴۱۷ص۲) / ابن عساکر، تاریخ دمشق به نقل از فتح الباری البن حجر (ج۲۷۶ص۱(ج

 رسول قال قال هریرة أبي عن مجاهد عن لیث بن ابی سلیم عن«اند: الطیب) روایت کرده أبي بن الرازي و أحمد

 »الشمس. غروب إلی الفجر طلوع بین ما الجمعة یوم في التي الساعة سلم: و علیه الله صلی الله

 اند: این ساعت، هنگام طلوع خورشید است.امام غزالی نقل کرده که بعضی گفته -۴ 

 اند: این لحظه، اولین ساعت بعد از طلوع آفتاب است.وجیلی ومحب الطبری نقل کرده که بعضی گفته -۵ 

روایت کرده  سکه: در ساعت آخِر سه ساعت آخر روز است؛ چرا که احمد از ابوهریرهاند بعضی هم گفته -۶ 

 »وفي آخر ثالث ساعات منه، ساعة من دعا الله فیها استجیب له.«است: 

) از طریق (هاشم بن القاسم والحکم بن موسی) ۱۹۱/ مسند الحارث (ش) ۸۱۰۲(ش ، المسنداحمد(ضعیف):  

ج بن فضالة حدثنا علي بن أبي طلحة عن أبي هریرة قال: قیل للنبي صلی الله علیه حدثنا الفر: «اندروایت کرده

قال ألن فیها طبعت طینة أبیك آدم وفیها الصعقة والبعثة وفیها البطشة وفي آخر  ؟وسلم ألي شيء سمي یوم الجمعة

چرا که امام ابن  بوده» ضعیف«اما این اسناد » ثالث ساعات منها ساعة من دعا الله عز وجل فیها استجیب له.

شرح صحیح البخاری [ابن حجر، فتح الباري » علی (بن ابي طلحة) لم یسمع من أبی هریرة«حجر گفته است: 

 .)]۴۱۸ص۲(ج

إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید [البوصیری، » اسناده ضعیٌف ومنقطٌع «وامام البوصیری هم گفته است:  

 )]۲۶۲ص۲(ج العشرة

شود؛ وابن المنذر آن را از ابوالعالیة نقل کرده اند: این ساعت وقتی است که خورشید، زوال میهبعضی هم گفت -۷ 

وعبدالرزاق هم آن را از حسن بصری روایت کرده است. وابن عساکر هم از قتادة روایت کرده که گفته است: 

 »کانوا یرون الساعة المستجاب فیها الدعاء إذا زالت الشمس.«

 عروبة أبي بن سعید طریق من عساکر ابن روی«) گفته است: ۴۱۸ص۲جر در فتح الباری (ج(ضعیف): ابن ح 

 اما اسنادش را در ابن عساکر ندیدیم.» الشمس زالت إذا الدعاء فیها المستجاب الساعة یرون کانوا قال: قتادة عن

 دلیل این گروه از علما این بوده که، هنگام زوال خورشید وابتدای وقت دخول  /امام ابن حجر 
ً
گفته است: ظاهرا

 شوند.جمعه، مالئکة دور هم جمعه می

روایت کرده است:  لاند که آن ساعت، هنگام اذان دادن جمعه است؛ وابن منذر از عائشهبعضی هم گفته -۸ 

 یوم الجمعة مثل یوم عرفة، فیه تفتح أبوا«
ُ
 إال أعطاه. قیل: أیة

ً
ب السماء، وفیه ساعة، ال یسأل الله فیها العبد شیئا

 »ساعة؟ قالت: إذا أذن المؤذن لصالة الجمعة.
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 حمید بن عبیدة ثنا قال بکر أبو ثنا قال موسی حدثنا«) روایت کرده است: ۱۶۷۵(ضعیف): ابن منذر، االوسط (ش 

 فیه تفتح عرفة یوم مثل الجمعة یوم إن: قالت عائشة أفعی عن بنت سالمة عن بدر ابنة نبل عن حبیب بن سنان عن

 لصالة المؤذن أذن إذا: قالت هي؟ ساعة وأیة: قیل أعطاه إال شیئا العبد الله الیسأل ساعة وفیه السماء أبواب

أفعی نیافتم وهمچنین رویات مضطرب است وابن ابی شیبه  بنت وسالمة بدر بنت اما چیزی از نبل» الجمعة.

 بنت سالمة عن بدر بنت نبل عن حبیب بن سنان عن حمید بن عبیدة حدثنا«) روایت کرده است: ۵۲ص۲(ج

 إال شیئا العبد الله الیسأل ساعة وفیه الرحمة أبواب فیه تفتح عرفة یوم مثل الجمعة یوم ان قالت: عائشة عن أفعی

 حدثنا«) روایت کرده است: ۵۲ص۲ابی شیبه (جوابن » الغداة. لصالة المؤذن أذن إذا قالت ساعة وأیة قیل أعطاه

 في عائشة عند کنت قالت أقعا بنت سالمة عن نبل عن حبیب أبي عن قرم بن سلیمان حدثنا قال هشام بن معاویة

 فقالت هي ساعه أي فقلنا الرحمة باب فیها یفتح لساعة فیه وإن عرفة یوم مثل الجمعة یوم إن تقول فسمعتها نسوة

 »بالصالة. المنادي ینادي حین

 آید. اند: تا زمانی است که امام به منبر میقاضی ابوالطیب نقل کرده که بعضی گفته -9

العدوي نقل کرده که گفته است: آن لحظه، از هنگام زوال تا زمانی است که نماز  السوار ابن منذر از أبو -10

 شود.شروع می

زمانّي از گروهی نقل کرده که گفته -11
ِّ

 از هنگام زوال تا غروب خورشید است. اند: آن ساعتالد

 ابن زنجویه از حسن بصری روایت کرده که گفته است: آن ساعت هنگام خروج امام است. -12

آید و تا زمانی است ابن المنذر از حسن بصری روایت کرده که: آن ساعت زمانی است که امام به منبر می -13

 ما«روایت کرده است:  سالجمعه از عوف بن حضیره شود. والمروزی هم آن را در کتابکه نماز جمعه شروع می

 »الصالة. تقضی أن إلی االمام خروج بین

 وعبد بشیر بن ) از طریق (هشیم٨) / مروزی، الجمعه وفضلها (ش٥١ص٢(صحیح): ابن ابی شیبه، المصنف (ج 

 عن ترجی التي الساعة في حضیرة: بن عوف عن الشعبي عن حصین عن«إدریس) روایت کرده است:  بن الله

بوده وعوف بن حضیره هم » رجال صحیحین«ورجالش » الصالة. تقضی أن إلی االمام خروج بین ما الجمعة

 صحابي جلیل است.

 ».ما بین خروجه إلی انقضاء الصالة«روایت کرده که گفته است:  سابن جریر از ابوموسی اشعری -14

 محّمد بن أحمد حدثنا«) روایت کرده است: ٢١٣ص٧(ج(منکر): دارقطنی، العلل الوارده فی االحادیث النبویة  

 حدثنا مهران بن صالح سفیان أبو حدثنا قال األصبهاني الحسن بن الله عبد بن محّمد حدثنا قال مسعدة بن

 التي الساعة : قالسموسی اشعری) ابیه (أبي عن بردة أبي عن إسحاق أبي عن سفیان النعمان بن عبدالسالم عن

است چرا که » منکر«اما این روایت » الصالة. في دخوله إلی منبره عن اإلمام نزول بین ما الجمعة في تذکر

[ذهبی، » أصبهان رئیس«حفص االصفهانی: امام ذهبی گفته است:  بن الحسن بن الله عبد بن ابوعبدالله محّمد

واثباتی چون )] و حفاظ ٢٩٠) / ابن حیان، طبقات المحدثین باصبهان (ص٢٧٧ص١٦سیراعالم النبالء (ج

(وکیع بن الجراح ویحیی بن سعیدالقطان وعبدالرحمن بن مهدی وابونعیم فضل بن الدکین) آن را از (سفیان 

) / ابن ١٦٧والتتبع (ص ) / دارقطنی، اإللزامات٥١ص٢اند که: ابن ابی شیبه (جالثوری) اینگونه روایت کرده
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) از طریق (وکیع بن الجراح ویحیی بن ١٦٧٧) / ابن منذر، االوسط (ش٢٢ص١٩عبدالبر، التمهید (ج

 إسحاق أبي نا سفیان الثوری عن«اند: سعیدالقطان وعبدالرحمن بن مهدی وابونعیم فضل بن الدکین) روایت کرده

است وامام » منکر«اند؛ لذا روایتش و آن را از قول ابورده روایت کرده» االمام. خروج عند هي قال: بردة أبي عن

)] وهمچنین ابواسحاق ١٦٧والتتبع (ص [دارقطنی، اإللزامات» (ابیه) عن قوله الیثبت«ست: دارقطنی هم گفته ا

بوده وعنعنه کرده است [ابن حجر، تعرف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس » مشهور به تدلیس«سبیعی 

 )]٩١(ش

شود وتا کردن حرام میاند: آن ساعت، وقتی است که معاملة ابن منذر وابن شیبه از شعبی روایت کرده -15

 گردد.زمانی است که حالل می

اما این روایت را ». ما بین األذان إلی انقضاء الصالة«روایت کرده:  بابن زنجویه از عبدالله بن عباس -16

 نیافتم. باز عبدالله بن عباس

تتح : من حین یفجعن النبی «روایت کرده است:  باز عبدالله بن عمر» ضعیف«ابن عبدالبر با اسناد  -17

 »الخطبة حتی یفرغها.

 سعید بن ویعیش سفیان بن الوارث عبد أخبرنا«) روایت کرده است: ٢١ص١٩(واهی): ابن عبدالبر، التمهید (ج 

 قال حذیفة أبو النهدي مسعود بن موسی حدثنا قال التمتام غالب بن محّمد حدثنا قال أصبغ بن قاسم حدثنا قاال

 قال سلم و علیه الله صلی النبي أن عمر ابن عن أبیه عن الرحمان عبد بن محّمد عن غنیم بن محّمد ذر أبو حدثنا

 یقوم حین من قال هي ساعة أي الله رسول یا قیل إیاه أعطاه إال شیئا ربه فیها العبد یسأل ال لساعة الجمعة في إن

است » واهی«اما این روایت  »خطبته. من یفرغ أن إلی الحدیث في هکذا خطبته من یفرغ أن إلی خطبته في اإلمام

وامام نسایی گفته است: » کذاٌب «اند: الحضرمي: امامان یحیی بن معین وابن عدی گفته عثیم بن چرا که محّمد

 ذاهب النقل في تالٌف «وامام ابن حبان گفته است: » منکُرالحدیث«اند: وامامان بخاری وابوحاتم گفته» متروٌک «

وامام یحیی بن معین در » الثقات روایة التشبه التي االخبار من أتی لما بحال به االحتجاج الیجوز الروایة في

[ابن حجر، لسان المیزان » ضعیٌف «وامام دارقطنی هم گفته است: » لیس بشیء«روایتی دیگر گفته است: 

 )].١١٦ص٤) / عقیلی، الضعفاء الکبیر (ج٢٠٢ص٢) / ابن حبان، المجروحین (ج٢٨٢ص٥(ج

یبی هم قولی ر -18
ّ

 باشد.ا نقل کرده که، هنگام نشستن بین دوخطبه میوالط

 باشد.وابن منذر از ابوبردة نقل کرده که گفته: هنگام پایین آمدن امام از منبر می -19

 لباشد. وطبرانی از میمونه بنت سعدوابن منذر از حسن بصری نقل کرده که، هنگام اقامه نماز می -20
قالت یا رسول الله. أفِتنا عن صالة الجمعة؟ قال: فیها ساعة الیدعو العبد فیها ربه إال استجاب «روایت کرده است: 

 ساعة هي یا رسول الله؟ قال: ذلك حین یقوم اإلمام.
ُ
 »له، قلت: أیة

 ثنا العسکري النضر بن أحمد حدثنا«) روایت کرده است: ٣٧ص٢٥(ضعیف): طبرانی، المعجم الکبیر (ج 

 عن العزیز عبد بن عمر بنت آمنة عن یزید بن الحمید عبد عن الرحمن عبد بن عثمان ثنا الراسبي زریق بن إسحاق

 الحمید وعبد الراسبي زریق بن است چرا که إسحاق» ضعیف«اما این اسناد .» قالت: ...  أنها سعد بنت میمونة

                                                                                                                                                  



 نماز جمعه در فقه اسالمی    ۱۰۸

اند وامام هیثمي در مورد این روایت گفته وتعدیل نشدهجرح  العزیز عبد بن عمر بنت الحزامی وآمنة یزید بن

  إسناده وفي الکبیر في الطبراني رواه«است: 
ٌ

 )].١٩٩ص٢[هیثمی، مجمع الزوائد (ج» مجاهیل

-در آن نمازجمعه می جابن عساکر از محّمد بن سیرین نقل کرده که، آن ساعتی است که رسول الله  -21
  خوانده است.

 »من صالة العصر إلی غروب الشمس.«روایت کرده که:  بعباس وابن جریر از عبدالله بن -22

) روایت کرده است: ٢٣ص١٩ج٤٤ص٢٣(ضعیف): دو طریق دارد؛ طریق اّول: ابن عبدالبر، التمهید (ج 

 عن جبیر بن سعید عن سالم عن عبسة عن هارون حدثنا حمید ابن (بن جریر) حدثنا محّمد حدثنا أحمد حدثنا«

 »الشمس. غروب إلی العصر صالة بین ما الجمعة یوم تذکر التي الساعة قال: عباس

: محّمد» منکر«اما این روایت  
ً
 »کذب به متهم« الرازی: الله عبد أبو التمیمی حیان بن حمید بن است چرا که اّوال

: با اسناد قویتری، از طریق سعید بن جبیر، مخالفش  )]۱۲۷ص۹ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[ باشدمي
ً
و ثانیا

 عیینة بن سفیان حدثنا البلخي یحیی بن خالد حدثنا«) روایت کرده است: ۵روایت شده است وفریابی، القدر (ش

 الساعة عباس أبا یا: عباس البن قلت قال جبیر بن سعید (المکی) عن سعد بن قیس عن نافع بن إبراهیم حدثنا

 یحیی بن باشد به جز خالدمی» رجال صحیحین«ورجالش .» أعلم ...  الله: قال الجمعة یوم في تذکر يالت

[ابن ابی حاتم، الجرح » االرجاء یری کان حدیثه یکتب الصدق محله«البلخي: امام ابوحاتم رازی گفته است: 

 )]۳۶۲ص۳والتعدیل (ج

 حدثني قال یزید بن إبراهیم عن«روایت کرده است: ) ۲۶۲ص۳وقیس بن سعد هم متابعه هم شده وعبدالرزق (ج 

 ....»جبیر  بن سعید عن مسلم بن حسن

 قال الحسین بن عبدوس أخبرنا«) روایت کرده است: ۷۳وسفیان بن عیینه هم متابعه شده وابن منده، التوحید (ش 

 ... .» فعنا بن إبراهیم حدثنا :فضل بن الکین قال نعیم أبو حدثنا رازی قال حاتم أبو حدثنا

 عن عطاء عن لیلی أبي ابن عن هاشم بن علي حدثنا«) روایت کرده است: ۵۱ص۲طریق دّوم: ابن ابی شیبه (ج 

اما این » الشمس. اغرب أن إلی العصر بین ما الجمعة یوم في تذکر التي الساعة قاال: هریرة وأبي عبدالله بن عباس

 تهذیب حجر، ابن[است » ضعیف الحدیث«لیلی:  أبی بن الرحمن عبد بن است چرا که محّمد» ضعیف«اسناد 

 .)]۶۰۸۱ش( التهذیب تقریب حجر، ابن) / ۳۰۱ص۹ج( التهذیب

رجی في یوم الجمعة بعد جعن النبی «روایت کرده است:  سوترمذی از انس بن مالك 
ُ
: التمسوا الساعة التي ت

 »العصر، إلی غیبوبة الشمس.

روایت شده  جاین روایت از انس بن مالک وابوسعید خدری وعبدالله بن ابی طلحه از رسول الله  (ضعیف): 

 است:

) ۱۳۶) و المعجم االوسط (ش۱۸۵طبرانی، الدعاء (ش: دو طریق دارد؛ طریق اّول: ساما طریق انس بن مالک 

 بن موسی عن لهیعة ابن ثنا یربک بن یحیی ثنا الرقي حیان بن خالد بن یحیی بن أحمد حدثنا«روایت کرده است: 

 إلی العصر صالة بین ما الجمعة في ترجی التي الساعة ابتغوا قال النبي أن عنه الله رضي مالك بن أنس عن وردان

                                                                                                                                                  



 ۱۰۹  جمعه روز فضائل و احکام: اّول فصل

 اختالط دچار لهیعه بن است چرا که عبدالله» ضعیف«اما این روایت » قبضة. یقول هذا قدر وهي الشمس غیبوبة

 .)]۳۵۶۳ش( التهذیب تقریب حجر، ابن) / ۳۷۳ص۵ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[ گردیده است

) / ابن ۹۱ص۱) / ابونعیم، تاریخ اصبهان (ج۳۴۶ص۶) / ابن عدی، الکامل (ج۴۸۹طریق دّوم: ترمذی (ش 

بکار  بن الحنفي و بکر المجید عبد بن الله ) از طریق (عبید۶۲۵۳) / بزار (ش۴۳ص۲۳عبدالبر، التمهید (ج

 عن: مالك بن أنس عن وردان بن موسی حدثنا حمید أبي بن محّمد حدثنا«اند: روایت کردهوابوعامرالعقدی) 

 اما» الشمس. غیبوبة إلی العصر بعد الجمعة یوم في ترجی التي الساعة التمسوا قال أنه سلم و علیه الله صلی النبي

 بن ویحیي وساجي بخاري امامان: الزرقی األنصاری إبراهیم حمید أبی بن محّمد که چرا است »واهي« اسناد این

  کان: «گویدمي رازي ابوحاتم وامام »الحدیث منکر: «گویندمي معین
ً
  رجال

ً
 عن یروی الحدیث؛ منکر ضریرا

 وامام »بثقة لیس: «گوید مي نسایي وامام »ضعیف الحدیث، واهی: «گویدمي جوزجاني وامام »المناکیر الثقات

 حدیثه لیس ضعیٌف : «گوید مي دیگر روایتي در معین بن یحیي وامام »مناکیٌر  احادیثه: «گویدمي حنبل بن احمد

 کثر فلما یعلم، وال المتن به ویلزق والیفهم اإلسناد یقلب مغفال شیخا کان: «گوید مي حبان ابن وامام »بشیءٍ 

 و متقارب، حدیثه و یرویه، ما علی بین ضعفه: «گوید مي عدي ابن امام و »بروایته االحتجاج بطل أخباره في ذلك

 هیثمي امام و »ضعیٌف : «گویند مي حجر وابن ودارقطني وابوداود ابوزرعه وامامان »حدیثه یکتب ضعفه مع هو

 : «گوید مي صالح بن احمد وامام »ضعفه علي مجمٌع : «گوید مي
ٌ
 التهذیب تهذیب حجر، ابن[ »ثقة

 المجروحین حبان، ابن) / ۲۰۰ص۱ج( الزوائد مجمع هیثمي،) / ۵۸۳۶ش( التهذیب تقریب و) ۱۳۲ص۹ج(

 باشد.ی قوری برای عبدالله بن لهیعه نمی. لذا متابعه)]۲۰۶ص۲ج(

 محّمد بن أحمد حدثنا«ت: ) روایت کرده اس۴۴ص۲۳ابن عبدالبر، التمهید (ج: ساما طریق ابوسعید خدری 

 أویس أبي بن إسماعیل حدثنا العثماني محّمد بن عمرو حدثني جریر بن محّمد حدثنا الفضل بن أحمد حدثنا

 سعید أبي عن عبدالرحمن بن سلمة أبي عن سلیم ابن صفوان عن الثقة عن بالل بن سلیمان عن أخي حدثني

اما » الشمس غروب إلی العصر بعد الجمعة یوم الدعاء فیها یستجاب التي الساعة :جالنبي  قال قال: الخدري

: راوی آن مبهم » واهی«اسنادش 
ً
: احمد بن الفضل بن العباس البهرانی »!! الثقة عن«است: است چرا که اّوال

ً
وثانیا

وامام » فیه الناس تسهل قد مناکیر عنده روی؛ کان لما ضابطا یکن لم«الدینوری: امام ابن عساکر گفته است: 

» کتبه ویسرقون علیه ویتغامزون األحداث به یلعب بمصر الدینوري کان«محّمد بن یحیی الذهلی گفته است: 

 )].۱۶۶و۱۶۵ص۵بن عساکر، تاریخ دمشق (ج[ا

 عن ذر بن عمر عن«) روایت کرده است: ۲۶۲ص۳طلحة: عبدالرزاق، المصنف (ج أبي بن الله اما طریق عبد 

 الجمعة یوم العصر صالة في کان سلم و علیه الله صلی الله رسول أن طلحة أبي بن الله عبد عن إسحاق بن یحیی

 سلم و علیه الله صلی النبي أقبل فلما یمر أن قبل فمات الکلب فخر أیدیهم بین یمر کلب سنح إذ خلفه والناس

 دعوت سلم و علیه الله صلی النبي فقال علیه دعوت أنا رجل فقال الکلب هذا علی دعا أیکم وقال القوم علی توجه

طلحة چیزی  أبي بن الله ومترجم در تهذیب هستند اما عبد» ثقة«رجالش » الدعاء. فیهن یستجاب ساعة في علیه

به دنیا آمده است [ابن حجر،  جنشنیده است چرا که در مدینه ودر اواخر عمر شریف رسول الله  جاز رسول الله 

 )].۲۷۹۱) / ذهبی، الکاشف (ش۳۳۹۹تقریب التهذیب (ش

                                                                                                                                                  



 نماز جمعه در فقه اسالمی    ۱۱۰

 ما یکون جعن النبی «روایت کرده است:  سوابن منده از ابوسعید خدری 
ُ

ل
َ

 »الناس.: فالتمسوا بعد العصر أغف

 راشد بن أحمد بن محّمد طریق من«) روایت کرده است: ۹۰۷(موضوع): اصفهانی، الترغیب والترهیب (ش 

 بن صفوان عن مطرف بن محّمد غسان أبو أخبرنا محّمد بن حجاج أخبرنا المصیصی الله عبد بن إبراهیم أخبرنا

. عنه الله رضي الخدري سعید أبي عن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن سلیم
ً
» موضوع«اما این روایت » مرفوعا

 ما الثقات عن ویروي الحدیث یسرق«امام ابن حبان گفته است:  المصیصی: الله عبد بن است چرا که إبراهیم

  أحادیثه«وامام حاکم گفته است: » حدیثهم من لیس
ٌ
 «وامام ذهبی گفته است: » موضوعة

ٌ
[ابن » کذاٌب  هذا رجل

 )]۴۱ص۱ذهبی، میزان االعتدال (ج ) /۷۱ص۱حجر، لسان المیزان (ج

اند: آن ساعت بعد از نماز عصر تا زمان وقت مختار نماز عصر وغزالی هم از بعضی نقل کرده که گفته -23

 است. 

-وعبدالرزق از طاوس نقل کرده که: آن ساعت، از هنگام زرد شدن خورشید تا زمانی است که غروب می -24
 کند.

: الساعة التي یستجاب جعن النبی «روایت کرده است:  سواصفهانی در الترغیب از ابوسعید خدری -25

 »فیها الدعاء یوم الجمعة، آخر ساعة من یوم الجمعة، قبل غروب الشمس، أغفل ما یکون عنه الناس.

) روایت کرده است: ٢٤٧ص١١(واهي): اصفهانی، الترغیب والترهیب به نقل از سلسلة الضعیفة لاللبانی (ج 

 أبو أخبرنا محّمد بن حجاج أخبرنا المصیصی الله عبد بن إبراهیم أخبرنا راشد بن أحمد بن محّمد طریق من«

 عنه الله رضي الخدري سعید أبي عن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن سلیم بن صفوان عن مطرف بن محّمد غسان

.
ً
 یسرق«فته است: امام ابن حبان گ المصیصی: الله عبد بن است چرا که إبراهیم» موضوع«اما این روایت » مرفوعا

  أحادیثه«وامام حاکم گفته است: » حدیثهم من لیس ما الثقات عن ویروي الحدیث
ٌ
وامام ذهبی گفته » موضوعة

 «است: 
ٌ

 )].٤١ص١) / ذهبی، میزان االعتدال (ج٧١ص١[ابن حجر، لسان المیزان (ج» کذاٌب  هذا رجل

کند؛ وطبرانی درالمعجم االوسط وگفته شده آن ساعت، زمانی است که نصف خورشید غروب می -26

أنها قالت للنبي صلی الله علیه وسلم: أیة «اند: روایت کرده جوبیهقی در شعب االیمان از فاطمة دختر رسول الله 

 »ساعة هي؟ قال: إذا تدلی نصف الشمس للغروب.

) / ٦٧٥العالیه البن حجر (ش(واهی): دو طریق دارد؛ طریق اّول: اسحاق بن راهویه، المسند به نقل از المطالب 

) از ١٧٤ص١٥) / دارقطنی، العلل الوارده فی االحادیث النبویة (ج٢٩٧٧و٢٩٧٨بیهقی، شعب االیمان (ش

راشد  بن سعید (بن زید بن علی) عن األصبع ثنا«طریق (عبدالرحمن بن محّمد المحاربی) روایت کرده است: 

 إن: قال أبیها عن: سلم و علیه الله صلی النبي بنت فاطمة عن مرجانة (بن الحسین) عن علي بن زید عن (المازنی)

 دلی إذا: قال هي؟ ساعة أیة أبه یا: قلت إیاه أعطاه إال خیرا فیها تعالی الله یسأل مسلم یوافقها ال ساعة الجمعة في

 تدلی إذا فتقول الطالل یصعد زید له یقال لها غالما تأمر الجمعة یوم کان إذا فاطمة وکانت للغروب الشمس نصف

 المسجد فتدخل فتقوم أعلمها للغروب الشمس نصف تدلی فإذا یصعد فکان أعلمني للغروب الشمس نصف

است چرا که سعید بن راشد المازني: امام بخاري گفته » واهي«اما این اسناد  »تصلي. و الشمس تغرب حتی
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 ) عدم اختصاص روز جمعه به روزه گرفتن۱-۴-۴(

روز جمعه را به عنوان روز عید دانسته و از روزه گرفتن در آن روز  ج پیامبر خدا
ھای ھای دیگر خصوصًا عبادتو بھتر آن است که انسان به عبادت ١نھی فرموده است

[ابن » لیس بشيء«وامام یحیي بن معین گفته است: » متروٌک «وامام نسایي گفته است: » منکر الحدیث«است: 

 )]٢٧ص٣حجر، لسان المیزان (ج

علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن  أخبرناه«) روایت کرده است: ۲۹۷۸طریق دّوم: بیهقي، شعب االیمان (ش 

عبید ثنا سعید بن عثمان ثنا علي بن یحیی ثنا سلم بن قتیبة عن أصبغ بن زید عن سعید بن رافع عن زید بن علي بن 

است چرا که چیزي از علي بن یحیی » واهي«اما این طریق هم ... .»  جالحسین عن أبیه عن فاطمة عن النبي 

باشد آن را از (سعید بن راشد) نقل  مي» رجال صحیحین«لرحمن بن محّمد المحاربي که نیافتم ودیدیم که عبد ا

کرده ونه (سعید بن رافع) وهمچنین آن را از (زید بن علي عن مرجانه) نقل کره ونه (زید بن علي عن أبیه). وگفتیم 

 است.» واهي الحدیث«که سعید بن راشد هم 

حدثنا محّمد بن عبد الله بن «) روایت کرده است: ۲۸۹ص۶الوسط (جالمعجم اطبرانی، باید اشاره کنیم که  

عرس حدثني علي بن عبد الله الکوفي حدثنا عبد الرحمن بن محّمد (المحاربي) حدثني األصبغ بن زید حدثني 

زید بن علي حدثتني مرجانة موالة علي قالت حدثتني فاطمة بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عن أبیها رسول 

و » الله صلی الله علیه و سلم قال إن في الجمعة لساعة الیوافقها عبد مسلم یسأل الله فیها خیرا إال أعطاه إیاه.

سعید بن راشد از اسناد افتاده است و ادامه ي حدیث را هم ندارد چرا که محّمد بن عبد الله بن عرس و علي بن 

را از (محاربي از اصبغ بن یزید از سعید بن راشد) روایت  عبد الله الکوفي توثیق نشده اند و دیدیم که ثقات آن

 اند.کرده

: في جعن النبی «روایت کرده که: » مرسل«وعبدالرزق از یحیی بن اسحاق عن ابن طلحة به صورت  -27

 »صالة العصر.

عن عمر بن ذر عن یحیی بن إسحاق عن «) روایت کرده است: ٢٦٢ص٣(ج ، المصنفعبدالرزاق(ضعیف): 

بن أبي طلحة أن رسول الله صلی الله علیه و سلم کان في صالة العصر یوم الجمعة والناس خلفه إذ سنح عبد الله 

کلب یمر بین أیدیهم فخر الکلب فمات قبل أن یمر فلما أقبل النبي صلی الله علیه و سلم توجه علی القوم وقال 

لله علیه و سلم دعوت علیه في ساعة أیکم دعا علی هذا الکلب فقال رجل أنا دعوت علیه فقال النبي صلی ا

ومترجم در تهذیب هستند اما عبد الله بن أبي طلحة چیزي از رسول الله » ثقة«رجالش » یستجاب فیهن الدعاء.

به دنیا آمده است [ابن حجر، تقریب  جنشنیده است چرا که در مدینه ودر اواخر عمر شریف رسول الله  ج

لمعة فی خصائص یوم الجمعة، )]٢٧٩١) / ذهبي، الکاشف (ش٣٣٩٩التهذیب (ش
ّ
. نک: سیوطی، ال

 .١١تا٩صص

باشد و حکم های مستحبی است؛ چرا که مسلمان موظف به انجام فرائض خود میمنظور از عدم روزه گرفتن روزه -١

 باشد؛ زیرا اهمال در واجبات آفت دارد.وز بدون هیچ قید و شرطی جایز میهای گذشته نیز در این رقضای روزه
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خاص روز جمعه و نیز استراحت و تفریِح مشروع بپردازد تا بدینوسیله خود و اطرافیان 
را راضی نگه دارد و آرامش بیشتری برای دیگر روزھای پیش رویش داشته باشد. در 

 تند از:این زمینه چندین روایت صحیح وجود دارند، که عبار

َحُدُ�ْم يَْوَم قال ج اهللا رسول أن« روایت کرده است: سالف) ابوھریره
َ
 يَُصوَمنَّ أ

َ
: ال

ْو َ�ْعَده
َ
 يَْوًما َ�بْلَُه أ

َّ
ُُمَعِة إِال

ْ
فرمودند: ھیچکدام از شماھا در روز جمعه روزه  ج پیامبر« ١ ».اجل

 »نگیرد مگر اینکه روز قبل و بعدش روزه گرفته باشد.
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْن َ�َ� « روایت کرده است: بعبدالله بنب) جابر  انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ

ُُمَعةِ 
ْ
 »روز جمعه نھی فرمودند. ۀاز روز ج پیامبر« ٢ ».َصْوِم يَْوِم اجل

ُ َعلَيِْه وََسلََّم َدَخَل «  روایت کرده است: لج) اّم المؤمنین جویره نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ
َ
أ

ْن تَُصوِ� َغًدا 
َ
 قَاَل تُِر�ِديَن أ

َ
ْمِس قَالَْت ال

َ
ُصْمِت أ

َ
ُُمَعِة َوِ�َ َصائَِمٌة َ�َقاَل أ

ْ
َعلَيَْها يَْوَم اجل

فِْطِري.
َ
 قَاَل فَأ

َ
روز جمعه پیش جویره رفتند در حالیکه روزه بودند، به  ج پیامبر« ٣ »قَالَْت ال

خواھی که فردا روزه بگیری؟ مودند: آیا میوی فرمود: آیا دیروز روزه بودی؟ گفت: خیر. فر
 »ات را بشکن.گفت: خیر. فرمود: روزه

َْعلُوا يَْوَم ِ�يِدُ�ْم «رده است: کت یروا سرهید) ابوھر
َ

ُُمَعِة يَْوُم ِ�يٍد، فَال جت
ْ
إِنَّ يَْوَم اجل

ْو َ�ْعَدهُ 
َ
ْن تَُصوُموا َ�بْلَُه أ

َ
روز عید است پس روز عیدتان روزه جمعه « ٤».يَْوَم ِصيَاِمُ�ْم، إِال أ

 »را روِز روزه گرفتن نکنید مگر اینکه قبل یا بعدش روزه بگیرید.

 ماجه ابن) / ۷۴۳ش( ترمذي) / ۲۵۲۲ش( ابوداود) ۲۷۳۹ش( مسلم) / ۱۹۸۵ش( بخاري): (صحیح -١

 صالح أبو حدثنا األعمش حدثنا: «اند کرده روایت) الضریر ابومعاویة و غیاث بن حفص( طریق از) ۱۷۲۳ش(

 .: ... .»یقول وسلم علیه الله صلی النبي سمعت: قال سهریرة أبي عن

فظ و) ۱۹۸۴ش( بخاري): (صحیح -٢
ّ
 سفیان( طریق از) ۱۷۲۴ش( ماجه ابن) / ۲۷۳۸و۲۷۳۷ش( مسلم/ له الل

 جابرا سألت قال عباد بن محّمد عن شیبة بن جبیر بن الحمید عبد عن: «اند کرده روایت) جریج ابن و عیینه بن

 »بصوم. ینفرد أن یعني عاصم أبي غیر زاد نعم قال الجمعة یوم صوم عن ج النبي نهی عنه الله رضي

 بن حماد و یحیي بن همام و الحجاج بن شعبة( طریق از) ۲۴۲۴ش( ابوداود) / ۱۹۸۶ش( بخاري): (صحیح -٣

 دخل ج النبي أن عنها الله رضي الحارث بنت جویریة عن أیوب أبي عن قتادة عن: «اند کرده روایت) الجعد

 کرده سماع به تصریح الجعد بن حماد روایت در اما بوده »مدلس« قتاده و ... .» صائمة وهي الجمعة یوم علیها

 است.

/ طبرانی، مسند الشامیین ) ۳۶۱۰ش( حبان ابن) / ۲۳۷ش( راهویه، المسند بن اسحاق): (صحیح -٤

) ۱۳۶/ مسند الحارث (ش )۹۷۱۱) / بزار (ش۲۸۰ص۴وج۳۸۵ص۱) / عبدالرزاق، المصنف (ج۳۷۰ص۳(ج
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 ١.»اجلمعة يوم يفطر قلما ج انليب أن« روایت کرده است: سبن مسعود ھـ) عبدالله
منظور از این روایت این است از آنجائیکه » ھا روزه نبودند.بسیار اندک جمعه ج پیامبر«

عبدالحمید  بن جریر( طریق ) از۲۴۳ص۱۹) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۳۰۲ص۲/ ابن ابی شیبة، (ج

 بن الملك عبد عن: «اندکرده روایت) ومعتمر بن سلیمان ومعمر بن راشد وزائدة بن قدامة إبراهیم بن عبد الحمیدو

 جاء إذ هریرة أبي عند قاعدا کنت: قال) النضر بن زیاد( األوبر أبو: له یقال کعب بن الحارث بني من رجل عن عمیر

 سمعت ولکني الجمعة یوم یصوموا أن الناس نهیت ما: قال الجمعة یوم صیام عن الناس نهیت إنك: فقال رجل

 .»بأیام تصلوه أن إال عید یوم فإنه الجمعة یوم التصوموا: یقول سلم و علیه الله صلی الله رسول

 راهویه، بن اسحاق) / ۲۱۶۱ش( خزیمه ابن) / ۸۰۲۵و۱۰۸۹۰ش( واحمد، المسند شده متابعه هم وابواالوبر 

 عساکر، ابن) / ۳۸۶۷ش( االیمان الشعب بیهقي،) / ۱۹۹۹ش( الشامیین مسند طبراني،) / ۵۲۴ش( المسند

) ۱۵۹۵ش( المستدرکحاکم، ) / ۱۰۶ص۲ج( والکنی األسامي الحاکم، ابواحمد) / ۸۹ص۲۶ج( دمشق تاریخ

 عبدالرحمن( طریق از) ۲۵۱۲ش( المثاني و اآلحاد شیباني، ابوبکر) / ۸۹ص۲ج( اآلثار معاني شرح طحاوي،/ 

 معاویة عن: «اند کرده روایت) موسي بن اسد و الحباب بن زید و وهب بن عبدالله و خالد بن وحماد مهدي بن

 وسلم علیه الله صلی الله رسول سمعت: قال هریرة أبي عن األشعري لدین بن عامر عن بشر أبي عن صالح بن

 : ... .»یقول

 بن یحیي امام: که ابواالوبر النضرالحارثي بن زیاد جز باشدمي »صیحیحین رجال« راهویه بن اسحاق ورجال 

 : «است گفته معین
ٌ
 »تصحیح« را حدیثش هم حبان ابن وامام است آورده »ثقات« در را وي حبان ابن وامام »ثقة

  هو: «است گفته حسیني امام لیکن »الیعرف تابعٌي  مدنٌي : «گوید مي هم ذهبي وامام است نموده
ٌ

 ولکنه معروف

 عساکر، ابن) / ۲۲۵۸ش( المغني ذهبي،) / ۲۵۷ص۴ج( الثقات حبان، ابن[ »اسمه من اکثر بکنیته مشهوٌر 

 اسنادش لذا)] ۱۴۱ص( األربعة األئمة رجال بزوائد المنفعة تعجیل حجر، ابن) / ۲۴۲ص۱۹ج( دمشق تاریخ

 .است »صحیح«

 صحیح االسناد«وامام حاکم نیشابوری هم گفته است:  
ٌ

 » هذا حدیث

) / منذری، الترغیب والترهیب ۱۵۹۵[حاکم، المستدرک (ش» اسناٌد حسٌن «وامام منذری هم گفته است:  

 )]۸۱ص۲(ج

 ماجه ابن/ ) ۲۸۶(شمحمدیة الشمائل الو) ۷۴۲ش( ترمذي) / ۳۸۶۰ش( احمد، المسند): (صحیح -١

) / ۵۳۰۵ش( ابویعلي، المسند) / ۲۷۵۸ش( الکبري السنن نسایي،) / ۶۳۷ش( المسند شاشي،) / ۱۷۲۵ش(

 ومنسوخه الحدیث الناسخ شاهین، ابن) / ۵۲۲ش( الفوائد رازي، تمام) / ۴۶۲ص۲ج( شیبه، المصنف ابي ابن

/ بغوی، شرح ) ۶ش( عساکر ابن أمالي من والخمسون الحادي) / ۴۵ش( النصیبي ابوبکر فوائد) / ۳۹۱ش(

 غنام بن وطلق موسی بن وعبیدالله موسي بن وحسن القاسم بن هاشم النضر أبو( طریق ) از۳۵۸ص۶السنة (ج

 بن( عاصم عن) عبدالرحمن بن( شیبان حدثنا: «اند کرده روایت) عبدالرحمن بن وسهیل طیالیسي وابوداود
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گرفتند ولی ھا را روزه بودند به دنبال آن ھم جمعه را روزه میپنجشنبه ج پیامبر خدا
 اند.مستحبی نگرفته ۀھرگز به تنھایی در روز جمعه روز

 ) ھمبستری۱-۴-۵(
شود که ھمبستری ھمسران با یکدیگر در استنباط می ج ھای پیامبر خدااز فرموده

 سبن اوس باشد. اوسمیشب و روز جمعه تا قبل از نماز جمعه مستحب و ممدوح 
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت «روایت کرده است:  َل  َمنْ  َ�ُقوُل  ج ا�َّ ُُمَعةِ  يَْومَ  َواْغتََسَل  َغسَّ

ْ
رَ  اجل  َوَ��َّ

َِمامِ  ِمنْ  فََدنَا يَْرَكْب  َولَمْ  َوَمىَش  َواْ�تََكرَ 
ْ

غُ  َولَمْ  َواْستََمعَ  اإل
ْ
ُ  اَكنَ  يَل

َ
 َسنَةٍ  ُخْطَوٍة َ�َمُل  بُِ�لِّ  هل

 یفطر کان وقلما هالل کل غرة من أیام ثالثة یصوم ج الله رسول کان: قال الله عبد عن) حبیش بن( زر عن) بهدلة

 .»الجمعة یوم

 الناسخ شاهین، ابن) / ۳۶۴۵ش( حبان ابن) / ۲۳۶۸ش( نسایي و شده متابعه هم عبدالرحمن بن وشیبان 

 عاصم عن: «است کرده روایت) قیس بن یسع و السکري ابوحمزة( طریق از) ۳۸۹و۳۹۰ش( ومنسوخه الحدیث

 ... .» زر عن بهدله بن

 رازي وابوزرعه حنبل بن احمد امامان: النجود أبی بن بهدلة بن عاصم فقط بوده »صحیحین رجال« احمد رجال و 

 : «گویندمي وعجلي معین بن ویحیي
ٌ
 به لیس: «گویندمي دیگر روایتي در معین بن ویحیي نسایي وامامان »ثقة

 لم الحدیث صالُح : «گویدمي ابوحاتم وامام اندآورده »ثقات« در را وي هم شاهین وابن حبان ابن وامامان »بأس

  اضطراٌب  حدیثه في: «گوید مي سفیان بن یعقوب وامام »الحفظ بذاک یکن
ٌ
 روایتي در معین بن یحیي امام و »ثقة

 : «گوید مي دیگر
ٌ
 الحدیث في وهو القراءة في ثبٌت : «گوید مي هم ذهبي امام و »األعمش نظراء من به البأس ثقة

  الثبت دون
ٌ

 اسمه من کل کان: «گوید مي علیة ابن امام و »شيء حفظه في: «گوید مي دارقطني امام و »یهم صدوق

 کثیر: «گویدمي هم سعد بن امام و »الحفظ سوء إال فیه یکن لم: «گوید مي عقیلي وامام »الحفظ سيء عاصم

  أوهامٌ  له صدوق«: است گفته هم حجر ابن امام و »الخطأ
ٌ
 التهذیب تهذیب حجر، ابن[ »القراءة فی حجة

 اسماء تاریخ شاهین، ابن) / ۳۵۷ص۲ج( االعتدال میزان ذهبي،) / ۳۰۵۴ش( التهذیب تقریب و) ۳۸ص۵ج(

 روایت این لذا است صّحت بر روایاتش بر اصل اما دارد خطا بهدله بن عاصم اندکي اگرچه و)] ۵۰۸ش( الثقات

 است. »صحیح«

 »صحیٌح «اند: امامان ابن عبدالبر وعبدالحق اشبیلی وابن القیم گفته 

 حسٌن صحیٌح «وامام طوسی هم گفته است:  
ٌ

 »حدیث

 حسٌن غریٌب «وامام ترمذی گفته است:  
ٌ

بیان الوهم واإلیهام في کتاب ) / ابن القطان، ۷۴۲[ترمذی (ش» حدیث

البدر المنیر ) / ابن الملقن، ۳۹۱ص۳) / طوسی، المستخرج علی ترمذی (ج۴۲۳ص۵(ج األحکام

 )]۴۰۳ص۱) / ابن القیم، زاد المعاد (ج۷۵۸ص۵(ج
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ْجرُ 
َ
شنیدم که فرمودند: ھر کس روز جمعه غسل  ج از پیامبر خدا« ١ »َوِ�يَاِمَها. ِصيَاِمَها أ

و در اّول وقت (به نماز جمعه) برود و زود برود و با پیاده برود و  ١کند و نیکو غسل نماید

وشعب ) ۶۰۸۹ش( الکبري السنن بیهقي، /) ۳۴۵ش( ابوداود) / ۱۶۹۶۲و۱۶۱۷۳ش( احمد، المسند): (صحیح -١

 ماجه ابن /) ۳ص۲ج( شیبه، المصنف ابي ابن/ ) ۶۵۹۱) ومعرفة السنن واآلثار (ش۲۷۲۸االیمان (ش

 الفوائد رازي، تمام) / ۵۰ش( وفضلها الجمعة مروزي،) / ۲۱۵ص۱ج( الکبیر طبرانی، المعجم) / ۱۰۸۷ش(

) / بغوی، ۹۲۰(ش الترغیب والترهیب/ اصفهانی، ) ۱۵۷۳ش( والمثاني اآلحاد عاصم، ابي ابن) / ۲۰۲ص۲ج(

) / ۸ص۳) / طوسی، المستخرج علی ترمذی (ج۹۸۶ة الصحابه (ش) / ابونعیم، معرف۲۳۶ص۴شرح السنة (ج

) جزء الحسن بن ۳۴) / ابن قانع، معجم الصحابة (ش۴۲۰(ش المنتقی من مسموعات مروضیاء المقدسی، 

 ومحّمد آدم بن یحیي( طریق ) از۳۰۷) / جرجانی، االمالی (ش۹۷۴) / ابن بشران، االمالی (ش۷۸رشیق (ش

 حدثنی األوزاعی عن المبارك بن) عبدالله( حدثنا: «اند کرده روایت) شیبة أبي بن بکر أبو و الجرجرائی حاتم بن

 غسل من: یقول ج الله رسول سمعت الثقفی أوس بن أوس حدثنی الصنعانی األشعث أبو حدثنی عطیة بن حسان

 سنة عمل خطوة بکل له کان یلغ ولم فاستمع اإلمام من ودنا یرکب ولم ومشی وابتکر بکر ثم واغتسل الجمعة یوم

 .»وقیامها صیامها أجر

 الکبیر طبرانی، المعجم) / ۱۳۸۴ش( نسایي) / ۱۶۱۷۵ش( واحمد، المسند شده متابعه هم عطیة بن وحسان 

/ ابن عساکر، معجم الشیوخ  )۲۹۹ص۴۳و۲۰۰و۱۲۰ص۳۶ج( دمشق تاریخ عساکر، ابن) / ۲۱۵ص۱ج(

) / ابن ۲۷) / نسوی، االربعین (ش۱۲، االربعین (ش) / طوسی۹۸۸/ ابونعیم، معرفة الصحابه (ش )۴۹۰ص۱(ج

 بن عبدالرحمن( طریق ) از۱۵۷۳) / ابن ابی عاصم، اآلحاد والمثانی (ش۳۳۹ص۵سعد، الطبقات الکبری (ج

: اند کرده روایت) الذماري وابوقالبة وسلیمان بن موسی وعثمان بن ابی خالد الحارث بن ویحیی جابر بن یزید

 ... .»اوس بن اوس سمع انه حدثه األشعث أبا سمع أنه«

 طیالیسي،) / ۱۲۲ص۲ج( االوسط طبرانی، المعجم) / ۳۴۶ش( وابوداود شده متابعه هم صنعاني وابواالشعث 

 و نسی بن عبادة( طریق ) از۳۹۷ص۲/ خطیب بغدادی، موضح اوهام الجمع والتفریق (ج) ۱۲۱۰ش( المسند

 ... .» ج النبي عن بن اوس الثقفی أوس عن: «است کرده روایت) االزدي سعید بن ومحّمد البصري الحسن

 است »مسلم رجال« که صنعاني ابواالشعث شرحبیل بن شراحیل جز باشد مي »صحیحین رجال« احمد و رجال 

 باشد. مي »صحیح« هم واسنادش

 «وامام حافظ عراقی هم گفته است:  
ٌ

 »اسناٌد جید

 «وامام حاکم نیشابوری هم گفته است:  
ٌ

 »صحیٌح علی شرط الشیخینحدیث

 »اسناٌد صالٌح «وامام ذهبی هم گفته است:  

 » اسناد حسٌن «وامام نووی گفته است:  
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 فایده)سوار ھیچ َمرکبی نشود و به امام نزدیک شود و خوب گوش فرا دھد و کالم لغو (و بی
 »نگوید به ازای ھر قدمش اجر عمل یک سال از روزه و قیام (و نماز) برای وی خواھد بود.

 يَْومَ  اْغتََسَل  َمنْ «اند: فرموده ج روایت کرده است که پیغمبر سو نیز ابوھریره
ُُمَعةِ 

ْ
َنَابَةِ  ُغْسَل  اجل

ْ
�ََّما َراحَ  ُ�مَّ  اجل

َ
اَعةِ  يِف  َراحَ  َوَمنْ  بََدنَةً  قَرََّب  فََك� �ََّما اثلَّاِ�يَةِ  السَّ

َ
 قَرََّب  فََك�

اَعةِ  يِف  َراحَ  َوَمنْ  َ�َقَرةً  �ََّما اثلَّاثِلَةِ  السَّ
َ
قَْرنَ  َكبًْشا قَرََّب  فََك�

َ
اَعةِ  يِف  َراحَ  َوَمنْ  أ ابَِعةِ  السَّ  الرَّ

َما َّ�
َ
اَعةِ  يِف  َراحَ  َوَمنْ  َدَجاَجةً  قَرََّب  فََك� َاِمَسةِ  السَّ

ْ
�َّمَ  اخل

َ
َِمامُ  َخَرجَ  فَإَِذا َ�يَْضةً  قَرََّب  افََك�

ْ
 اإل

َمَالئَِ�ةُ  َحرَضَْت 
ْ
َر. �َْستَِمُعونَ  ال

ْ
ك ھر کس در روز جمعه غسل جنابت نماید و سپس « ٢»اذلِّ

ای را قربانی کرده است و زود (به سوی نماز جمعه) رھسپار شود مانند آن است که شتر ماده
ای را قربانی کرده است و ھر آن است که گاو مادهھرکس در ساعت دّوم رھسپار شود مانند 

کس در ساعت سّوم رھسپار شود مانند آن است که گوسفند نری را قربانی کرده باشد و ھر 
کس در ساعت چھارم رھسپار شود مانند آن است که مرغی را قربانی کرده است و ھر کس 

رغی به خداوند تقّرب در ساعت پنجم رھسپار شود مانند آن است که با بخشیدن تخم م
شوند و به جسته است. و ھرگاه امام (از منزلش به سوی مسجد) خارج شد مالئکه حاضر می

 »دھند.پند (و موعظه) گوش فرا می
باشد دارای فضیلت این روایات صحیح غسل جنابت که سببش ھمبستری می 

 شود.خاص دانسته و عملی مستحب شمرده می

 حسٌن «وامامان بغوی وترمذی هم گفته است:  
ٌ

خالصة ) / نووی، ۲۳۶ص۴[بغوی، شرح السنة (ج» حدیث

 المتقین بشرح إحیاء علوم الدیناتحاف السادة  ) / الزبیدی،۲۷۱۷(ش األحکام في مهمات السنن وقواعد اإلسالم

 )]۱۰۴۲) / حاکم، المستدرک (ش۴۹۶) / ترمذی (ش۱۲۷ص۳(ج تذکرة الحفاظ) / ذهبی، ۲۳۸ص۳(ج

محدثین در معنای غّسل و اغتسل سه دیدگاه دارند برخی بر این باورند اولی یعنی سرش را بشورد و دّومی یعنی بقیه  -١

اند این دوغسل دانند و دّومی را تأکیدی بر اولی. وگروهی نیر گفتهیبدنش و بر خی هرد دو را به معنای شستن م

 کنایه از جماع و همبستری است.

 از) ۱۳۸۸ش( نسایي) / ۴۹۹ش( ترمذي) / ۳۵۱ش( ابوداود) / ۲۰۰۱ش( مسلم) / ۸۸۱ش( (صحیح): بخاري -٢

 مالك حدثنا: «اند کرده روایت) عیسي بن معن و سعید بن قتیبه و یوسف بن عبدالله و مسلمه بن عبدالله( طریق

 فکأنما وراح الجنابة غسل الجمعة یوم اغتسل من قال: ج الله رسول أن: هریرة أبي عن صالح أبي بن سمي عن

 في راح ومن کبشا، قرب فکانما الثالثة الساعة في راح ومن بقرة، قرب فکأنما الثانیة الساعة في راح ومن بدنة، قدم

 حضرت االمام خرج فإذا بیضة، قرب فکأنما الخامسة الساعة في راح ومن دجاجة، قرب فکأنما الرابعة الساعة

 »الذکر. یستمعون المالئکة
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 ) غسل جمعه۱-۴-۶(
وظیفه  را یکای که آناند به گونهسفارش به نظافت ھفتگی داشته ج اکرمپیامبر 

باشد تا اند و این حق بیانگری از حقِّ بدن انسان بر او و حقِّ دیگران بر وی میدانسته
دیگران از کثیفی و بوی بد شخص آزرده خاطر نگردند بدین خاطر به حق الله یعنی؛ 

ِ  ج انلَّيِبُّ  قَاَل «روایت کرده است:  سهحق دیگران تعبیر شده است. ابوھریر َّ�ِ  
َ

 ىلَعَ  َ�َعاىل
نْ  َحقٌّ  ُمْسِلمٍ  لُكِّ 

َ
يَّامٍ  َسبَْعةِ  لُكِّ  يِف  َ�ْغتَِسَل  أ

َ
اند: بر ھر مسلمانی فرموده ج پیغمبر« ١.»يَْوًما �

و از احکام  ٢ »حّقی برای خداوند وجود دارد که در ھر ھفته در یک روزی خود را بشوید.
باشد پس چه بھتر است که این حق در روز جمعه خاص جمعه غسل در این روز می

انجام گیرد که ھم این حق انجام شود و ھم فضیلت غسل جمعه شامل شخص گردد. 
را واجب را مستحب و برخی آننظر دارند، برخی آنفقھا در حکم غسل جمعه اختالف

 عبارت است از: ھای مربوطهبا استداللھا  آن دانند. دیدگاهمی

جمھور صحابه و تابعین، اکثر فقھا از جمله شافعّیه، حنابله، مالکّیه،  دیدگاه اّول:
باشد، اساس بر این باورند که غسل جمعه مستحب می ش قولی از امام احمد و ...

 ٣ عبارت است از:ھا  آن دیدگاه

  : َمنْ ج قال انلىب« روایت کرده است: سسمره بن جندب -
َ
أ ُُمَعةِ  يَْومَ  تَوَضَّ

ْ
 فَِبَها اجل

فَْضُل. َ�ُهوَ  اْغتََسَل  َوَمِن  َونِْعَمْت 
َ
فرمودند: ھر کس روز جمعه وضو بگیرد چه  ج پیامبر« ٤»أ

 روایت) طاوس بن بن جبر وعبدالله مجاهد( طریق از) ۲۰۰۰ش( مسلم) / ۸۹۷و۸۹۸ش( بخاري): (صحیح -١

 ... .» حق مسلم کل علی تعالی لله: سلم و علیه الله صلی النبي قال قال هریرة أبي عن طاوس عن: «اند کرده

 باشد یکبار در هفته است.باشد ولی حداقلی که شریعت فراخوان آن میالبته نظافت بدن بنابر ضرورت و نیاز می -٢

ب، -٣
ّ

؛ شافعی، ۵۵۹و۱/۵۵۸و أدلته، المالکیغریانی، مدونةالفقه ؛۴/۴۰۷؛ نووی،المجموع،۱/۳۶۹شیرازی،المهذ

؛ ۵/۱۷۹؛ این قدامه مقدسی، الشرح الکبیر علی متن المقنع، ۱/۷۴۰الحاوی الکبیر، ؛ ماوردی، ۱/۲۶۵األم، 

؛ ابن ۳/۲۲۴، ابن قدامه، المغنی، ۱/۴۵۸، رد المحتار؛ حصکفی، ۱/۲۴۰، البحر الرائق شرح کنز الدقائقنسفی، 

 .۲۲۰-۲/۲۱۵.؛ کاسانی، بدائع الصنائع، ۴۰۵/ ۱قدامه مقدسی، شرح عمدة الفقه، 

) / ۱۳۸۰ش( نسایي) / ۴۹۷ش( ترمذي) / ۲۱۴ص۱۶ج( التمهید عبدالبر، ابن) / ۳۵۴ش( ابوداود (صحیح): -٤

 الجارود، ابن) / ۲۰۱۷۴و۲۰۱۷۷ش( احمد، المسند) / ۵۸۷۷و۱۴۶۱و۱۴۶۰ش( الکبري السنن بیهقي،

 رویاني،) / ۸۶ش( المسند الجعد، ابن) / ۱۹۹و۲۲۳ص۷ج( الکبیر طبرانی، المعجم) / ۲۸۵ش( المنتقي

) / ۵۲ش( البغدادي الذهلي طاهر ابي جزء) / ۳۵۲ص۲ج( بغداد تاریخ بغدادي، خطیب/  )۷۸۷ش( المسند

) / ۱۱۹ص۱/ طحاوی، شرح معانی اآلثار (ج )۱۹۹ص۷طبرانی، المعجم الکبیر (ج) / ۱۵۴۰ش( دارمي، السنن
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أحمد بن عبد الله من حدیث أبي الطاهر محمد بن ) / دارقطنی، ۴۵۴۱) / بزار (ش۱۴۴۷طیالسی، المسند (ش

) / ابن عدی، الکامل ۹۷ص۱۰) / ابن عبدالبر، التمهید (ج۱۶۴ص۲) / بغوی، شرح السنة (ج۵۲(ش الذهلي

 روایت) دعامه بن قتاده و عبید بن یونس( طریق ) از۶۱۰ص۳) / خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج۴۲۱ص۳(ج

 یوم توضأ من: سلم و علیه الله صلی الله رسول قال قال جندب بن سمرة عن البصري الحسن عن: «اند کرده

 »صحیح« هم اسنادش و بوده »صحیحین رجال« رجالش که »أفضل فالغسل اغتسل ومن ونعمت فبها الجمعة

 .باشد مي

 صحیٌح «وامام ابوحاتم رازی گفته است:  
ٌ

 »حدیث

 حسٌن «اند: وامامان بغوی وترمذی گفته 
ٌ

 » حدیث

) / ۶۵۱ص۴) / ابن الملقن، البدرالمنیر (ج۴۹۷[ترمذی (ش» اسناٌد حسٌن «وامام البوصیری هم گفته است:  

 )]۱۶۴ص۲) / بغوی، شرح السنة (ج۲۶۸ص۲(ج إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرةالبوصیری، 

 کرده وعنعنه باشد مي مدلس ريبص حسن اند گفته و نموده وارد اشکال حدیث این از بعضي که نماییم اشاره باید 

 طبقات کتاب در حجر ابن امام لذا بوده کم بسیار بصري حسن تدلیسات که بگوییم آنها به باید اما! است

بمراتب الموصوفین بالتدلیس  التقدیس اهل تعریف حجر، ابن[ است آورده دّوم ي طبقه در را وي المدلسین

 و گذاشته سماع بر را آنها روایات در اصل ائمه تدلیساتشان، قلت دلیل به که هستند کساني طبقه این و)] ۴۰ش(

 .التدلیس کثیر نه و بوده االرسال کثیر بصري حسن همچنین و اند آورده »صحیح« در را آنها روایات

 چهار شامل کل در که دارند اختالف جندب بن سمره از بصري حسن سماع مورد در اما باید اشاره کنیم که علما 

 :شود مي قول

 بن علي و مسلم و بخاري (امامان: هستند سجندب بن سمره از بصري حسن سماع به قائل کسانیکه: اّول قول 

 ابن و خزیمه ابن و ذهبي و دمیاطي و نووي و جوزي ابن و نیشابوري حاکم و طحاوي و ابوداود و ترمذي و مدیني

 .است شنیده جندب بن سمره از بصري حسن که هستند این بر قائل ابوعوانه) و قیم ابن و الجارود

 و الحجاج بن شعبة (امامان: هستند سجندب بن سمره از بصري حسن سماع عدم به قائل کسانیکه: دّوم قول 

 از چیزي بصري حسن که هستند این بر قائل ادریسي) ابوسعید و حنبل بن احمد و حبان ابن و معین بن یحیي

 .است نشنیده جندب بن سمره

 حدیث در وي سماع فقط و هستند سجندب بن سمره از بصري حسن سماع عدم به قائل کسانیکه: سّوم قول 

 و نسایي و اشبیلي عبدالحق و ازدي سعید بن عبدالغني و حزم ابن و دارقطني (امامان: دانند مي صحیح را عقیقه

 .است شنیده جندب بن سمره از را عقیقه حدیث فقط بصري حسن که گویندمي کثیر) ابن و عساکر ابن

: است بوده کتابي از جندب بن سمره از بصري حسن روایات تمام که هستند این بر قائل کسانیکه: چهارم قول 

 از کتابي از بصري حسن که گویندمي بیهقي) و معین بن یحیي و اسد بن بهز و قطان سعید بن یحیي (امامان

-۱۱۷۴ص( بالتدلیس عالقته و الخفي المرسل عوني، حاتم شریف: رک. [است کرده روایت سجندب بن سمره

۱۱۸۸[( 
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این حدیث به صراحت داللت » تر است.خوب و عالیست و ھر کس غسل کند بھتر و عالی

فَْضُل  َ�ُهوَ «، ج رسول خدا ۀنماید؛ زیرا فرمودبر عدم وجوب غسل جمعه می
َ
ھیچ  »أ

داللتی بر وجوب ندارد و معنای برتری آن است که کردن و نکردن آن جایز است ولی 
 باشد.انجامش بھتر می

: که چرا است ثابت جندب بن سمره از /بصري حسن سماع اینکه یعني؛ است راجح اّول قول ما نزد در اما 

) / ۴۰۴۴ش( العلل احم،) / ۱۸۲ش( ترمذي) / ۲۸۹ص۲ج( الکبیر التاریخ و) ۵۴۷۲ش( الصحیح بخاري،

 از) ۷۵ش( العیال علي النفقه دنیا، ابي ابن) / ۱۶۰ص۱۵ج( اآلثار مشکل شرح طحاوي،) ۴۲۲۱ش( نسایي

 بن هارون و حرب بن زهیر ابوخیثمه و مثني بن محّمد ابوموسي و االسود ابي بن عبدالله و مدیني بن علي( طریق

 بن محّمد لي قال قال الشهید بن حبیب عن أنس بن قریش حدثنا: «اند کرده روایت) قتیبه بن بکار و عبدالله

 .»جندب بن سمرة من سمعته فقال فسألته العقیقة؟ حدیث سمع ممن الحسن سل سیرین

 بن یحیي و نسایي و مدیني بن علي امامان: األنصاری أنس بن قریش فقط باشد مي »صحیحین رجال« رجالش و 

: گوید مي ذهبي امام و »عقله تغیر إنه یقال تغیر؛ أنه إال به بأس ال: «گوید مي ابوحاتم امام و »ثقة: «گویند مي معین

 آورده »الثقات معرفة« در را وي هم عجلي امام و »تغیر: «گوید مي نسایي و ابوداود امامان »موته قبل تغیر ثقة«

 شیخا کان: «گوید مي حبان ابن امام و »سنین ست قدر بأخرة تغیر صدوق: «گوید مي حجر ابن امام و است

) ۳۷۴ص۸ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[ »به یحدث ما یدری ال کان حتی عمره، آخر في اختلط أنه إال صدوقا

 عجلي،) / ۳۸۹ص۳ج( االعتدال میزان و) ۴۵۷۴ش( الکاشف ذهبي،) / ۵۵۴۳ش( التهذیب تقریب و

 این و باشد مي »حسن« تغییرش بعد احادیث و »صحیح« تغییرش قبل احادیث لذا)] ۲۱۷ص۲ج( معرفةالثقات

 حجر ابن امام که است مدیني بن علي امام وي راویان از یکي که چرا است کرده روایت تغییر از قبل هم را حدیث

 الباري فتح حجر، ابن.» [اند کرده روایت وي از تغییر از قبل االسود ابي بن عبدالله و مدیني بن علي: «گوید مي

 .باشدمي »صحیح« اسناد این لذا)] ۴۳۶ص۱وج۵۹۳ص۹ج(

 شده ثابت عقیقه حدیث در فقط: بگوید کسي است ممکن اکنون. شد ثابت سمره از بصري حسن سماع پس 

 کثیر بصري حسن که آنجا از دهیم مي جواب هم ما است؟ نشده ثابت که آنها در چه؟ دیگر احادیث سایر در پس

 آن از روایاتش تمام در گردد، ثابت حدیثي در راوي یک از سماعش اگر لذا التدلیس، کثیر نه و است االرسال

 بعضي در همچنین. است نشنیده دیگر جاهاي در گفت دلیل بدون توان نمي و گردد مي حمل سماع بر راوي

 ثنا) بشیر بن( هشیم ثنا: «است کرده روایت) ۲۰۱۳۶ش( احمد، المسند جمله از است شده ثابت دیگر احادیث

 ان علیه قدر ان نذر وانه أبق له عبدا ان فقال رجل جاءه قال) البصري( الحسن عن) الطویل حمید ابي بن( حمید

 ونهی بالصدقة فیها أمر اال خطبة سلم و علیه الله صلی النبي خطب ما قل: قال سمرة ثنا الحسن فقال یده یقطع

 .باشدمي »صحیحین رجال« رجالش و »صحیح« اسنادش و »المثلة عن فیها
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ىَت « فرمودند: ج روایت کرده که پیامبر سابوھریره -
َ
وُُضوَء ُ�مَّ أ

ْ
ْحَسَن ال

َ
 فَأ

َ
أ َمْن تَوَضَّ

 ُ
َ

نَْصَت ُغِفَر هل
َ
ُُمَعَة فَاْستََمَع َوأ

ْ
يَّامٍ  اجل

َ
ُُمَعِة َوِزَ�اَدُة ثََالثَِة �

ْ
ھر کس وضو « ١.»َما بَيْنَُه َو�َْ�َ اجل

گرفت، نیکو وضو بگیرد سپس به نماز جمعه بیاید و خوب گوش فرا دھد و ساکت باشد، 
(آینده) و سه روز دیگر ھم (؛ یعنی جمعًا گناھان ده  جمعۀ(گناھان) او بین این جمعه و 

 »شود.روزش) بخشیده می
ترین دلیل بر این حدیث داللتی بر وجوب غسل ندارد. ابن حجر گفته: این قوی

صنعانی ھم ابراز داشته: این روایت بیانی  ٢ باشد.عدم فرض بودن غسل روز جمعه می
 ٣ باشد که غسل واجب نیست.بر این می

ُُمَعةِ  يَْومَ  يَنْتَابُونَ  انلَّاُس  اَكنَ «روایت کرده است:  لعائشه
ْ
َعَوايِلِّ  َمنَاِزلِِهمْ  ِمنْ  اجل

ْ
 َوال

تُونَ 
ْ
ُغبَارِ  يِف  َ�يَأ

ْ
ُغبَارُ  يُِصيبُُهمْ  ال

ْ
َعَرُق  ال

ْ
َعَرُق  ِمنُْهمْ  َ�يَْخُرجُ  َوال

ْ
ىَت  ال

َ
ِ  رَُسوَل  فَأ ُ  َص�َّ  ا�َّ  ا�َّ

نَُّ�مْ  لَوْ  ج انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  ِعنِْدي وَُهوَ  ِمنُْهمْ  إِ�َْسانٌ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 
َ
ْرُ�مْ  �  ٤»َهَذا. يِلَْوِمُ�مْ  َ�َطهَّ

مدینه روز جمعه (برای ادای نماز جمعه) یکی پس از دیگری  ۀھایشان و حوممردم از خانه«
ای که از شدند به گونهگذشتند و آلوده به غبار و عرق میآمدند و از میان گرد و غبار میمی

 ج آمد در حالی که پیامبر ج پیش پیامبر خداھا  آن شد و یکی ازعرق خارج میھا  آن (بدن)
 ۀاین فرمود .»کردیدشد که خود را پاک میفرمودند: شما را چه می ج پیش من بود. پیامبر

بیانگر آن است که غسل واجب نیست و إّال از باب توبیخ و ارشاد بیان  ج پیامبر خدا
 اند.را حرام ندانستهھا  آن فرمودند و غسل نکردنحکم نمی

) از طریق ۱۰۹۰) / ابن ماجه (ش۴۹۸(ش) / ترمذي ۱۰۵۲) / ابوداود (ش۲۰۲۵و۲۰۲۴صحیح): مسلم (ش( -١

عن أبی صالح عن أبی هریرة قال قال رسول الله (صلی «(سلیمان اعمش وسهیل بن ابي صالح) روایت کرده اند: 

 .»الله علیه وسلم): ... 

 .۲/۱۶۷،تلخیص الحبیرابن حجر،  -٢

 .۱۱۶-۲/۱۱۵ ،سبل السالمصنعانی،  -٣

) از طریق (احمد بن صالح واحمد بن ۱۰۵۷) / ابوداود (ش۱۹۹۵(ش) / مسلم ۹۰۲(صحیح): بخاری (ش -٤

 عمرو أخبرني قال وهب بن الله عبد حدثنا قال صالح بن أحمد حدثنا«اند: عیسی وهارون بن سعید) روایت کرده

 زوج عائشة عن الزبیر بن عروة عن حدثه الزبیر بن جعفر بن محّمد أن جعفر أبي بن الله عبید عن الحارث بن

 فیخرج والعرق الغبار یصیبهم الغبار في فیأتون والعوالي منازلهم من الجمعة یوم ینتابون الناس کان قالت ج النبي

 لیومکم تطهرتم أنکم لوج النبي فقال عندي وهو منهم إنسان وسلم علیه الله صلی الله رسول فأتی العرق منهم

 » هذا.
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در روز جمعه در بین مردم خطبه  سعمر بن خطاب« کند:روایت می سابوھریره- 

رو به وی کرد و گفت: مردان را چه  سوارد شد و عمر سخواند و در این ھنگام عثمانمی

گفت: زیاد تأخیر نکردم موقعیکه  سکنند. عثمانشده که در موقع ندای (جمعه) تأخیر می

گفت: چرا وضو! آیا از  سم) مگر اینکه وضو گرفتم و آمدم. عمرِندا را شنیدم (کاری نکرد

يَْغتَِسْل «اند: اید که فرمودهنشنیده ج پیامبر خدا
ْ
ُُمَعِة فَل

ْ
 اجل

َ
َحُدُ�ْم إِىل

َ
ھر کس از  »إَِذا َجاَء أ

  ١»شماھا به جمعه آید غسل کند.
 جمعه بودندوجه داللت به این روایت آن است که: عمر و عثمان و کسانی که در 

را در حالی که غسل نکرده بود  سگر و درستکار بودند، عثمانکه جماعتی اصالح ش
کردند و امر ترک کردند و به وی امر نکردند که برگردد و اگر واجب بود وی را ول نمی

 ٢کردند.به بازگشتش می

 غسل جمعه واجب نیست ولی برای کسی که غسل« گفته است: بابن عباس -
 ٣»کننده و نیک است...اککند بس پ

را از طریق (اوزاعي و معاویة بن سالم) روایت کرده اند: ) آن ۳۴۰) / ابوداود (ش۱۹۹۳مسلم (ش(صحیح):  -١

یحیی بن أبي کثیر حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن حدثني أبو هریرة قال: بینما عمر بن الخطاب یخطب الناس «

یوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال ما بال رجال یتأخرون بعد النداء فقال عثمان یا أمیر 

ین ما زدت حین سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت فقال عمر والوضو أیضا ألم تسمعوا رسول الله صلی المؤمن

 ».الله علیه و سلم یقول إذا جاء أحدکم إلی الجمعة فلیغتسل

 .۱/۵۲۵؛ محّمد زحیلی، المعتمد فی الفقه الشافعی، ۴/۴۰۸نووی، المجموع،  -٢

) / بیهقي، السنن الکبري ۱۰۳۸و۷۳۹۴مستدرک (شال حاکم،) / ۲۴۱۹(ش ، المسندصحیح): احمد( -٣

) از طریق (أبو سعید و عبد الله بن وهب ۵۹۰(ش ، المسند) / عبد بن حمید۱۷۵۵) / ابن خزیمه (ش۵۸۷۳(ش

حدثنا سلیمان بن بالل عن عمرو یعني ابن أبي عمرو عن عکرمة عن ابن «وخالد بن مخلد) روایت کرده اند: 

یوم الجمعة أواجب هو؟ قال ال: ومن شاء اغتسل وسأحدثکم عن بدء الغسل کان  عباس وسأله رجل عن الغسل

الناس محتاجین وکانوا یلبسون الصوف وکانوا یسقون النخل علی ظهورهم وکان مسجد النبي صلی الله علیه 

نما هو وسلم ضیقا متقارب السقف فراح الناس في الصوف فعرقوا وکان منبر النبي صلی الله علیه وسلم قصیرا إ

ثالث درجات فعرق الناس في الصوف فثارت أرواحهم أرواح الصوف فتأذی بعضهم ببعض حتی بلغت أرواحهم 

رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو علی المنبر فقال یا أیها الناس إذا جئتم الجمعة فاغتسلوا ولیمس أحدکم من 

 »أطیب طیب.
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روایتی از احمد بن حنبل، ظاھریه، برخی از علما ھمچون ابن عثیمین  دیدگاه دّوم:
بر حدیثی صحیح ھا  آن و ... بر این باورند که غسل جمعه واجب است و محورّیت کالم

ُغْسُل ج قال رسول اهللا« روایت کرده است: ساستوار بوده که ابوسعید خدری
ْ
 يَْومَ  : ال

ُُمَعةِ 
ْ
نْ  ُ�ْتَِلمٍ  لُكِّ  ىلَعَ  َواِجٌب  اجل

َ
نْ  �َْسنَتَّ  َوأ

َ
غسل جمعه بر ھر « ١»وََجَد. إِنْ  ِطيبًا َ�َمسَّ  َوأ

این دسته از » محتلمی واجب است و سواک بزند و اگر (عطری) داشت، خود را خوشبو کند.
رسیده است و دلیل فقھا بر این باورند که منظور از ُمحَتِلم کسی است که به سن بلوغ 

ِ ىلَعَ « اند:فرموده ج دیگر این دسته از فقھا روایتی از أبوھریره است که پیامبر َحقٌّ ِ�َّ
َسُه وََجَسَدهُ 

ْ
يَّاٍم َ�ْغِسُل َرأ

َ
ْن َ�ْغتَِسَل ىِف لُكِّ َسبَْعِة �

َ
برھر مسلمانی واجب است « ٢.»لُكِّ ُمْسِلٍم أ

ای بر روز جمعه البته این حدیث اشاره» بشوید.که در ھر ھفت روز روزی سر و بدنش را 

ُُمَعِة إَِذا  ج َقال انلىب« کند:ندارد. و ھمچنین عمر روایت می
ْ
 اجل

َ
َحُدُ�ْم إِىل

َ
َجاَء أ

يَْغتَِسْل 
ْ
  »فرمودند: ھر کس از شما به نماز جمعه بیاید غسل کند. ج پیامبر« ٣.»فَل

طبرانی، ) / ۱۴۵۸) ومن طریقه بیهقي، السنن الکبري (ش۳۵۳وسلیمان بن بالل هم متابعه شده وابوداود (ش 

) از طریق (عبد الله بن مسلمة و سعید ۱۱۶ص۱) / طحاوي، شرح معاني اآلثار (ج۲۱۹ص۱۱المعجم الکبیر (ج

 .»حدثنا عبد العزیز بن محّمد عن عمرو بن أبی عمرو عن عکرمة ... «بن أبي مریم) روایت کرده اند: 

 است.» صحیح«بوده واسنادش هم » حینرجال صحی«رجال احمد  

 «وامام حاکم نیشابوری گفته است:  
ٌ

 »علی شرط البخاري صحیٌح  حدیث

[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی » علی شرط البخاری ومسلم«وامام ذهبی هم گفته است:  

 )]۷۳۹۴و۱۰۳۸(ش

 طریق از) ۱۳۸۳و۱۳۷۵ش( نسایي) / ۳۴۴ش( ابوداود) / ۱۹۹۷ش( مسلم) / ۸۸۰ش( (صحیح): بخاري -١

 بن عمرو عن المنکدر بن بکر أبي: «اند کرده روایت) االشج بکیربن و هالل ابي بن سعید و الحجاج بن شعبة(

 واجب الجمعة یوم الغسل: قال سلم و علیه الله صلی الله رسول أن أبیه عن سعید أبي بن الرحمن عبد عن سلیم

 .»علیه قدر ما الطیب من ویمس والسواك محتلم کل علی

) از طریق (مجاهد و عبدالله بن طاوس) روایت کرده اند: ۲۰۰۰) / مسلم (ش۸۹۷و۸۹۸صحیح): بخاري (ش( -٢

عن طاوس عن أبي هریرة قال قال النبي صلی الله علیه و سلم: لله تعالی علی کل مسلم حق أن یغتسل في کل «

 »سبعة أیام یغسل رأسه وجسده.

) آن را از طریق (اوزاعي و معاویة بن سالم) روایت کرده اند: ۳۴۰ابوداود (ش) / ۱۹۹۳مسلم (ش(صحیح):  -٣

یحیی بن أبي کثیر حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن حدثني أبو هریرة قال: بینما عمر بن الخطاب یخطب الناس «

مان یا أمیر یوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال ما بال رجال یتأخرون بعد النداء فقال عث
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حدیث صحیح و داللتی صریح بر  ساز آنجائیکه حدیث سمره بن جندب قول راحج:
توان حکم به وجوب غسل جمعه داد و بدین خاطر عدم وجوب غسل جمعه دارد نمی

وجوب به معنای خود بکار  ۀکنند در واقع کلمنیز احادیثی که داللت بر وجوب می
کنند نه را در معنای واجبات اخالق و محاسن عادات تفسیر مینرفته و جمھور علما آن

توان تارکش گناھکار و مذموم باشد. و با مستحب بودن غسل جمعه می واجبی که

(استفاده از  »إعماُل ادليللِ� أو� ِمن إِهماهِلما«ھا را نمود و إعمال ھر دو دسته از روایت
ھاست.) و از طرف دیگر حدیث ابوسعید  تر بر عدم استفاده از آنھر دو دلیل أولی

 که ندیگویم یسک به داند در حالیکه ُمحَتِلممیوجوب غسل را بر ُمحَتِلم  سخدری
 عدم بر اصل و است باشد و حمل این لفظ بر شخص بالغ َمجاز شده جدا یو از یمن
که دانستند  سنسبت به عثمان بن عفان شاست. و نیز سکوت صحابه َمجاز و لیتأو

وی غسل نکرده در نماز جمعه شرکت کرده نیز نمادی از واجب نبودن غسل جمعه 

)(واهللاُ العل باشد.می وابِ  يمُ أعلمُ بِالصَّ
ماھّیت این حکم را بیشتر ھا  آن با اثبات این حکم سؤاالتی مطرح است که جواب به

زمان غسل  ایند؟کند، این سؤاالت عبارتند از: چه کسانی غسل جمعه نممشخص می
 باشد؟باشد؟ و کیفّیت غسل جمعه به چه صورتی میجمعه در چه موقعی می

 چه کسانی غسل جمعه نمایند؟
يَْغتَِسْل «: ج پیامبر اکرم ۀطبق فرمود

ْ
ُُمَعِة فَل

ْ
 اجل

َ
َحُدُ�ْم إِىل

َ
ھر کس از « ١ ».إَِذا َجاَء أ

َحُدُ�ْم  اراَدإَِذا « آمده:و در روایت مسلم » شما به نماز جمعه بیاید غسل کند.
َ
 أن يأىتأ

يَْغتَِسْل 
ْ
ُُمَعِة فَل

ْ
  ١ »کس خواست به نماز جمعه بیاید غسل کند. ھر« .»اجل

المؤمنین ما زدت حین سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت فقال عمر والوضو أیضا ألم تسمعوا رسول الله صلی 

 »الله علیه و سلم یقول إذا جاء أحدکم إلی الجمعة فلیغتسل

ند: ) آن را از طریق (اوزاعي و معاویة بن سالم) روایت کرده ا۳۴۰) / ابوداود (ش۱۹۹۳مسلم (ش(صحیح):  -١

یحیی بن أبي کثیر حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن حدثني أبو هریرة قال: بینما عمر بن الخطاب یخطب الناس «

یوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال ما بال رجال یتأخرون بعد النداء فقال عثمان یا أمیر 

عمر والوضو أیضا ألم تسمعوا رسول الله صلی المؤمنین ما زدت حین سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت فقال 

 »الله علیه و سلم یقول إذا جاء أحدکم إلی الجمعة فلیغتسل
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نظر جمھور فقھا بر خالف ظاھریه غسل جمعه را  ج پیغمبر اکرم ۀپس طبق فرمود
دانند نه روز جمعه. پس طبق نظر جمھور (قول راجح) بخاطر آمدن به نماز جمعه می

ھر کس؛ مرد و زن، بیمار و سالم، مسافر و غیر مسافر که قصد آمدن به نماز جمعه را 
 ٢ .باشد که غسل جمعه بجا آورندداشته باشند مستحب تأکیدی می

  زمان غسل جمعه:
-وقت غسل جمعه از طلوع فجر روز جمعه تا آمدن برای حضور نماز جمعه آغاز می

به نماز جمعه نزدیک باشد؛ زیرا این غسل گردد که أولی آن است که غسل به آمدن 
باشد و جماعت بخاطر حضور در نماز و پاک و نظیف حاضر شدن در بین مسلمین می

روایت کرده  لمسلمان در ھیئتی زیبا و تمیز گرد ھم آیند. ھمانگونه که عائشه

ُُمَعةِ  يَْومَ  يَنْتَابُونَ  انلَّاُس  اَكنَ «است: 
ْ
  َمنَاِزلِِهمْ  ِمنْ  اجل

ْ
تُونَ  َعَوايِلِّ َوال

ْ
ُغبَارِ  يِف  َ�يَأ

ْ
 يُِصيبُُهمْ  ال

ُغبَارُ 
ْ
َعَرُق  ال

ْ
َعَرُق  ِمنُْهمْ  َ�يَْخُرجُ  َوال

ْ
ىَت  ال

َ
ِ  رَُسوَل  فَأ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  ِعنِْدي وَُهوَ  ِمنُْهمْ  إِ�َْسانٌ  ج ا�َّ

نَُّ�مْ  لَوْ  ج
َ
ْرُ�مْ  � مدینه روز جمعه  ۀو حوم ھایشانمردم از خانه« ٣.»َهَذا يِلَْوِمُ�مْ  َ�َطهَّ

گذشتند و آمدند و از میان گرد و غبار می(برای ادای نماز جمعه) یکی پس از دیگری می
ھا  آن شد و یکی ازعرق خارج میھا  آن ای که از (بدن)شدند به گونهآلوده به غبار و عرق می

فرمودند: شما را چه  ج پیش من بود. پیامبر ج آمد در حالی که پیامبر ج پیش پیامبر خدا
 » کردید.شد که خود را پاک میمی

حدثنا یحیی بن یحیی التمیمي ومحّمد بن رمح بن المهاجر «) روایت کرده است: ۱۹۸۸مسلم (ش(صحیح):  -١

سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم قاال أخبرنا اللیث ح وحدثنا قتیبة حدثنا لیث عن نافع عن عبدالله قال: 

 »یقول إذا أراد أحدکم أن یأتي الجمعة فلیغتسل.

دانند. نک: شربینی، مغنی افرادی که قائل به وجوب نماز جمعه هستند، غسل آن روز را برای همه واجب می -٢

 .۱/۵۲۴؛ محّمد زحیلی، المعتمد فی الفقه الشافعی، ۱/۲۹۱المحتاج، 

) از طریق (احمد بن صالح واحمد بن ۱۰۵۷) / ابوداود (ش۱۹۹۵) / مسلم (ش۹۰۲(ش (صحیح): بخاری -٣

 عمرو أخبرني قال وهب بن الله عبد حدثنا قال صالح بن أحمد حدثنا«اند: عیسی وهارون بن سعید) روایت کرده

 زوج عائشة عن الزبیر بن عروة عن حدثه الزبیر بن جعفر بن محّمد أن جعفر أبي بن الله عبید عن الحارث بن

 فیخرج والعرق الغبار یصیبهم الغبار في فیأتون والعوالي منازلهم من الجمعة یوم ینتابون الناس کان قالت ج النبي

 لیومکم تطهرتم أنکم لوج النبي فقال عندي وهو منهم إنسان وسلم علیه الله صلی الله رسول فأتی العرق منهم

 »هذا
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با این وصف غسل قبل از طلوع فجر (؛یعنی قبل از أذان صبح) غسل مطلوب 

ُُمَعةِ  يَْومَ  اْغتََسَل  َمنْ «اند: فرموده ج شریعت نیست؛ زیرا پیامبر
ْ
َنَابَِة... ُغْسَل  اجل

ْ
 ١»اجل

شود پس وز از طلوع خورشید آغاز میو ر» ھرکس در روز جمعه غسل جنابت نماید...«
باشد که در صورت اتمام نماز، زمان غسل از طلوع خورشید تا آمدن به نماز جمعه می

 دھد.غسل جمعه معنای خود را از دست می

يَْغتَِسْل « :فرمایندو ھمچنین می
ْ
ُُمَعِة َفل

ْ
 اجل

َ
َحُدُ�ْم إِىل

َ
ھر کس از شما « ٢.»إَِذا َجاَء أ

پس طبق نظر جمھور فقھا بر خالف ظاھریه غسل جمعه » به نماز جمعه بیاید غسل کند.
بخاطر آمدن به نماز جمعه است نه روز جمعه. و ھمچنین طبق نظر جمھور (قول 

باشد که راجح) ھر کس قصد آمدن به نماز جمعه را داشته باشد مستحب تأکیدی می
 باشد.از طلوع خورشید تا وقت آمدن به نماز جمعه می غسل جمعه بجا آورد و زمانش

 کیفّیت غسل جمعه:
 َمنْ « اند:فرموده ج کیفّیت غسل جمعه ھمانند غسل جنابت است؛ زیرا پیامبر اکرم

ُُمَعةِ  يَْومَ  اْغتََسَل 
ْ
َنَابَِة...  ُغْسَل  اجل

ْ
ھرکس در روز جمعه غسل نماید، غسل جنابت « ٣»اجل

 ». نماید...

 از) ۱۳۸۸ش( نسایي) / ۴۹۹ش( ترمذي) / ۳۵۱ش( ابوداود) / ۲۰۰۱ش( مسلم) / ۸۸۱ش( (صحیح): بخاري -١

 مالك حدثنا: «اند کرده روایت) عیسي بن معن و سعید بن قتیبه و یوسف بن عبدالله و مسلمه بن عبدالله( طریق

 فکأنما وراح الجنابة غسل الجمعة یوم اغتسل من قال: ج الله رسول أن: هریرة أبي عن صالح أبي بن سمي عن

 في راح ومن کبشا، قرب فکانما الثالثة الساعة في راح ومن بقرة، قرب فکأنما الثانیة الساعة في راح ومن بدنة، قدم

 حضرت االمام خرج فإذا بیضة، قرب فکأنما الخامسة الساعة في راح ومن دجاجة، قرب فکأنما الرابعة الساعة

 »الذکر. یستمعون المالئکة

« ) آن را از طریق (اوزاعي و معاویة بن سالم) روایت کرده اند: ۳۴۰ابوداود (ش) / ۱۹۹۳مسلم (ش(صحیح):  -٢

یحیی بن أبي کثیر حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن حدثني أبو هریرة قال: بینما عمر بن الخطاب یخطب الناس 

ثمان یا أمیر یوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال ما بال رجال یتأخرون بعد النداء فقال ع

المؤمنین ما زدت حین سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت فقال عمر والوضو أیضا ألم تسمعوا رسول الله صلی 

 ».الله علیه و سلم یقول إذا جاء أحدکم إلی الجمعة فلیغتسل

 از) ۱۳۸۸ش( نسایي) / ۴۹۹ش( ترمذي) / ۳۵۱ش( ابوداود) / ۲۰۰۱ش( مسلم) / ۸۸۱ش( (صحیح): بخاري -٣

 مالك حدثنا: «اند کرده روایت) عیسي بن معن و سعید بن قتیبه و یوسف بن عبدالله و مسلمه بن عبدالله( ریقط

 فکأنما وراح الجنابة غسل الجمعة یوم اغتسل من قال: ج الله رسول أن: هریرة أبي عن صالح أبي بن سمي عن
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ِ  رَُسوُل  اَكنَ « روایت کرده است: لعائشهکیفیت غسل عبارت است از:  (َص�َّ  ا�َّ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم) َنَابَةِ  ِمنَ  اْغتََسَل  إَِذا ا�َّ

ْ
  اجل

ُ
  ُ�مَّ  يََديْهِ  َ�يَْغِسُل  َ�بَْدأ

ُ
 ِشَماهِلِ  ىلَعَ  �ِيَِميِنهِ  ُ�ْفِرغ

  ُ�مَّ  فَرَْجهُ  َ�يَْغِسُل 
ُ
أ َالةِ  وُُضوَءهُ  َ�تَوَضَّ ُخذُ  ُ�مَّ  لِلصَّ

ْ
َماءَ  يَأ

ْ
َصابَِعهُ  َ�يُْدِخُل  ال

َ
ُصولِ  ىِف  أ

ُ
ْعرِ  أ  الشَّ

ى إَِذا َحىتَّ 
َ
نْ  َرأ

َ
  قَدِ  أ

َ
ِسهِ  ىلَعَ  َحَفنَ  اْسترَْبَأ

ْ
فَاَض  ُ�مَّ  َحَفنَاٍت  ثََالَث  َرأ

َ
 ُ�مَّ  َجَسِدهِ  َسائِرِ  ىلَعَ  أ

ھایشان شروع  کردند با شستن دستغسل جنابت میھرگاه  ج پیامبر خدا« ١»رِْجلَيِْه. َغَسَل 
-ریخت و بعد از آن شرمگھایش را میکردند و با دست راستش بر دست چپش آب میمی

گرفت (بجز شستن پاھایش)، سپس آب شست و سپس وضویی را ھمانند وضو برای نماز می
خل موی سرش ای که) انگشتانش را داشست به گونهداشت (و با آن موی سرش را میبرمی

اند و در این حال)، کرد که پاک شده (و کل موھایش َتر شدهبرد تا اطمینان حاصل میفرو می
شست (که در این حال اّول بدنش را می ۀریخت سپس بقیسه مشت آب را بر سرش می

 »شستند.شستند) و (در آخر) پاھایش را میقسمت راست بدن و سپس قسمت چپ را می
 ٢ رائض و مستحبات غسل اندک اختالفاتی دارند:البته فقھا در ف

 فرائض غسل عبارتند از:
 ۀدانند، به دلیل فرمودشافعّیه، حنابله و مالکّیه نّیت را فرض غسل می نّیت: -١

 « :ج پیامبر
َ
َما األ ولی حنفّیه » باشند.اعمال بر مبنای نّیت می« ٣.»ْ�َمال بِانلِّيَّاِت إِ�َّ

 في راح ومن کبشا، قرب فکانما الثالثة الساعة في راح ومن بقرة، قرب فکأنما الثانیة الساعة في راح ومن بدنة، قدم

 حضرت االمام خرج فإذا بیضة، قرب فکأنما الخامسة الساعة في راح ومن دجاجة، قرب فکأنما الرابعة الساعة

 »الذکر. یستمعون المالئکة

 بن هشام عن معاویة أبو حدثنا التمیمي یحیی بن یحیی حدثنا: «است کرده روایت) ۷۴۴ش( (صحیح): مسلم -١

 ثم یدیه فیغسل یبدأ الجنابة من اغتسل إذا سلم و علیه الله صلی الله رسول کان: قالت عائشة عن أبیه عن عروة

 حتی الشعر أصول في أصابعه فیدخل الماء یأخذ ثم للصالة وضوئه یتوضأ ثم فرجه فیغسل شماله علی بیمینه یفرغ

 .»رجلیه غسل ثم جسده سائر علی أفاض ثم حفنات ثالث رأسه علی حفن استبرأ قد أن رأی إذا

؛ الشرح الصغیر؛ ۳۸و۱/۳۷؛ الکوکب الدریة، ۱/۱۱؛ المختار للفتوی، ۲۸۷-۱/۲۸۴نک: حصکفی، الدر الختار،  -٢

ب، ۷۳-۱/۷۲؛ المغنی المحتاج، ۸۹-۱/۸۸؛ الفقه المنهجی، ۶۵-۱/۶۱؛ بدایة المجتهد، ۱/۱۶۶-۱۶۷
ّ

؛ المهذ

 .۷۳و۱/۷۲؛ مغنی المحتاج، ۱۷۲-۱/۱۷۰؛ ابن قدامه، المغنی، ۱/۶۱-۶۵

) / نسایي ۲۲۰۳) / ابوداود (ش۵۰۳۶) / مسلم (ش۶۹۵۳و۶۶۸۹و۱صحیح): بخاري (ش( -٣

) از طریق (مالک بن انس و سفیان بن عیینه و حماد بن زید و ۴۲۲۷) / ابن ماجه (ش۳۷۹۴و۳۴۳۷و۷۵(ش

حدثنا یحیی بن «هارون) روایت کرده اند:  عبدالوهاب بن عبدالمجید و سلیم بن حیان و لیث بن سعد و یزید بن
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رسد بر مبنای حدیث مذکور نّیت فرض غسل می داند. به نظررا مستحب میآن
تواند رفع وجوب غسل کند و با باشد و حمام و شنا کردن بدون نّیت غسل نمی

 توانند موجب حصول انجام غسل باشند.نّیت غسل می
نظر دارند که فقھا اتفاق ۀھم لبنابر حدیث عائشه رساندن آب به تمام بدن: -٢

ای بدن َتر شوند، البته این شستن مربوط در غسل باید تمام بدن خصوصًا موھ
به اعضای بیرون بدن در حّد امکان است و برخی از اعضای بدن ھمچون 

سخت است ضرورتی بر ھا  آن داخل شرمگاه و داخل گوش و ... که شستن
 شستن ندارند.

حنفّیه و حنابله بر این باورند که شستن داخل دھان  َمضَمِضه و اسِتنشاق: -٣
ن داخل بینی (استنشاق) به دلیل اینکه حکم ظاھر بدن را (مضمضه) و شست

َمْضَمَضُة « فرمودند: ج که پیامبر لدارند و نیز بر مبنای روایت عائشه
ْ
ال

ي َال بُدَّ ِمنْهُ  ِ
َّ

وُُضوِء اذل
ْ
باید در وضو مضمضه و استنشاق « ١ .»َواالِْسِتنَْشاُق ِمَن ال

، ٢اندرا کردهھا  آن امر به شستن سط بن صبرهیبه لق ج و نیز پیامبر» باشد.

سعید یقول أخبرني محّمد بن إبراهیم أنه سمع علقمة بن وقاص اللیثي یقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله 

 .»عنه یقول سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول: ... 

طریق (ابوبکر بن ابی داود) روایت  ) از۲۴۲) / بیهقی، السنن الکبری (ش۸۴ص۱(منکر): دارقطنی، السنن (ج -١

ثنا أبو بکر بن أبي داود ثنا الحسین بن علي بن مهران نا عصام بن یوسف نا عبد الله بن المبارك عن بن «اند: کرده

جریج عن سلیمان بن موسی عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال: المضمضة 

عصام بن یوسف بن میمون بن قدامة است چرا که » منکر«اما این روایت .» الذي ال بد منهواالستنشاق من الوضو 

 «: امام ابن سعد گفته است: البلخي
ً
روی «وامام ابن عدی هم گفته است: » في الحدیث کان عندهم ضعیفا

[ابن حجر، » طأکان صاحب حدیث ثبتا في الروایة ربما أخ«گوید: وامام ابن حبان می» أحادیث الیتابع علیها

تفرد به عصام ووهم «)] ودر همین روایت دچار خطا شده وامام دارقطنی گفته است: ۱۶۸ص۴لسان المیزان (ج

  الصحیُح  ؛فیه
ً
وکذلك ؛ من توضأ فلیمضمض ولیستنشق :عن ابن جریج عن سلیمان بن موسی عن الزهري مرسال

وهمچنین متن اینها هم » ابن جریج وهو الصوابرواه الثوري وهمام ووکیع وعبد الرزاق وابن عیینة وأصحاب 

) / بیهقی، السنن الکبری ۱۰۶ص۱۴[رک: دارقطنی، العلل (ج» من توضأ فلیمضمض ولیستنشق«اینگونه بوده که: 

 )]۲۴۲(ش

حدثنا محّمد بن «اند: ) روایت کرده۲۴۰بیهقي، السنن (الکبري (شومن طریقه ) / ۱۴۴): ابوداود (ش(صحیح -٢

(الذهلي) ثنا أبو عاصم ثنا ابن جریج بهذا الحدیث (حدثني إسماعیل بن کثیر عن عاصم بن لقیط  یحیی بن فارس

 باشد. مي» صحیح«و این اسناد » بن صبرة عن أبیه وافد بني المنتفق: أنه أتی ...) قال فیه: إذا توضأت فمضمض
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اند ولی از دیدگاه مالکّیه و شافعّیه شستن این اعضا که حکم به وجوب داده
 حکم داخل بدن را دارند واجب نیست بلکه مستحب است.

شستن داخل دھان  ببا توجه به روایات مذکور از عائشه و لقیط بن صبره
اند، وضو نیامده ۀ(مضمضه) و داخل بینی (استنشاق) در وضو و غسل و اینکه در آی

 ١شود.حکم سّنت استنباط می
مالکّیه، شافعّیه و حنابله بر این باورند که کوتاه  کوتاه کردن موھای ُپرُپشت: -٤

کردن موھای پرپشت واجب نیست بلکه از نظر مالکّیه برای رسیدن آب در 
نرسد واجب است که کوتاه شوند. به دلیل ھا  آن ورتی که در شستن، آب بهص

) گفته که: ابوبشر ۵۹۳ص۵األحکام (ج قطان در کتاب بیان الوهم واإلیهام في کتابالاي هم دارد و ابن ومتابعه 

حدثنا محّمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفیان عن أبي هشام «دوالبي روایت کرده است: 

قال: إذا توضأت فأبلغ في المضمضة واالستنشاق ما  ج(اسماعیل بن کثیر) عن عاصم ابن لقیط عن أبیه عن النبي 

  باشد. مي» یحصح«و این اسناد هم » لم تکن صائما

 »اسناده صحیٌح «وامام ابن القطان هم گفته است:  

بیان الوهم واإلیهام في ) / ابن القطان، ۱۵۱(ش خالصة األحکام[نووی، » اسناده حسٌن «وامام نووي گفته است:  

 ])۵۹۳ص۵کتاب األحکام (ج

/ بیهقي، السنن الکبري  )۳۰۲) / ترمذي (ش۸۶۱ونه وجوبي چرا که ابوداود (ش بودهاین امر استحبابي و -١

) / ۱۴۶۹) / طیالیسي، المسند (ش۵۴۵) / ابن خزیمه (ش۳۹ص۵المعجم الکبیر (جطبراني، ) / ۴۱۴۵(ش

) از ۲۷۱۴) / ابونعیم، معرفة الصحابه (ش۳۶۶) / ابن اثیر، اسد الغابه (ص۲۹۷ص۸بخاري، التاریخ الکبیر (ج

نا یحیی بن علي بن یحیی بن خالد ابن رافع «رده اند: طریق (اسماعیل بن جعفر و سعید بن ابي هالل) روایت ک

الزرقي عن أبیه عن جده عن رفاعة بن رافع: أن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ... إذا قمت إلی الصالة فتوضأ 

و رجالش همه مشهور هستند جز یحیي بن علي بن یحیي بن خالد که: امام ابن حبان وي را در » کما أمرك الله.

) و مشاهیر علماء االمصار ۶۱۲ص۷[ابن حبان، ثقات (ج» متقٌن « :آورده وهمچنین گفته که» قاتث«

 است. » صحیح«)] لذا اسنادش ۱۳۹ص۱(ج

دانست، اینگونه فرمود: آنطور که خداوند به فردي که وضو و نمازخواندن را نمي جبینیم که پیامبر  و در اینجا مي 

آن فقط شستن صورت و دستها و پاها و مسح سر آمده لذا سایر اوامري که در قرآن فرموده وضو بگیر؛ و در قر

در محل تعلیم بودند و این  جچرا که ایشان  ؛گردد در وضو به ما امر نموده اند حمل بر استحباب ميجپیامبر 

 اند.به افعالي است که داخل وضو به ما امر کرده، جي واضحي بر عدم وجوب اوامر پیامبر قرینه

مردم را در امر  جلذا مضمضمه واستنشاق مستحب است؛ چرا که در آیه نیامده است؛ ودیدیم که رسول الله  

 .»فتوضأ کما أمرك الله«اند: وضوء به قرآن ارشاد فرموده
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ْ�ُقُضُه «: که لروایت أّم سلمه
َ
يِس فَأ

ْ
ُشدُّ َضْفَر َرأ

َ
ٌة أ

َ
، إِ�ِّ اْمَرأ ِ ُت: يَا رَُسول ا�َّ

ْ
قُل

ِسِك ثََالَث 
ْ
يِْث ىلَعَ َرأ

َ
ْن حت

َ
َنَابَِة ؟ قَال: َال، إِ�ََّما يَْ�ِفيِك أ

ْ
َحثَيَاٍت، ُ�مَّ  ِلُغْسل اجل

َماَء َ�تَْطُهِر�نَ 
ْ
من زنی ھستم که  ج گفتم: ای پیامبر خدا« ١ .»تُِفيِضَ� َعلَيِْك ال

موھای سرم بسیار پرپشت است، آیا برای غسل جنابت کوتاھش کنم؟ فرمود: خیر، 
-ھمین کافیست که سه بار بر سرت (آب) بریزی و ھمین که به تو آب برسد پاک می

 » شوی.
حنفّیه بر این باورند که اگه آب به کل موھا نرسد باید موھایش را کوتاه کند و ولی 

روایت  ج از پیامبر سشافعّیه نیز در این حالت چنین باوری دارند؛ چرا که امام علی

َها فُِعل بِِه َكَذا َو�َ « اند:کند که فرمودهمی
ْ
َذا ِمَن َمْن تََرَك َموِْضَع َشْعَرةٍ ِمْن َجنَابٍَة لَْم َ�ْغِسل

کسیکه ھنگام غسل جنابت حتی یک تار مویش را نشوید، در آتش جھنم معاقب « ٢.»انلَّارِ 

حدثنا أبو بکر بن أبي شیبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهیم وابن «) روایت کرده است: ۷۷۰صحیح): مسلم (ش( -١

ر کلهم عن ابن عیینة قال إسحاق أخبرنا سفیان عن أیوب بن موسی عن سعید بن أبي سعید المقبري عن أبي عم

عبدالله بن رافع مولی أم سلمة عن أم سلمة قالت قلت: یا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل 

 »یك الماء فتطهرین.الجنابة؟ قال ال! إنما یکفیك أن تحثي علی رأسك ثالث حثیات ثم تفیضین عل

) / ضیاء المقدسي، ۸۵۹و۱۱۱۶) / بیهقي، السنن الکبري (ش۵۹۹) / ابن ماجه (ش۲۴۹ابوداود (ش(صحیح):  -٢

) / ۱۱۲۱و۷۹۴و۷۲۷(ش ، المسند) / احمد۷۵۱(ش ، السنن) / دارمي۴۵۳و۴۵۲و۴۵۱االحادیث المختاره (ش

) ۹۸۷المعجم الصغیر (شطبرانی، ) / ۳۶۴ص۵) / ابن عدي، الکامل (ج۹۹ص۲۲ابن عبدالبر، التمهید (ج

) / ابن ابي ۱۷۰) / طیالیسي، المسند (ش۲۰۰ص۴/ ابونعیم، حلیة االّولیاء (ج) ۱۲۰ص۷والمعجم االوسط (ج

از ) ۸۱۳/ بزار (ش) ۸۱۳) / بزار (ش۱۶۹۳و۱۶۹۴) / طبري، تهذیب اآلثار (ش۱۲۳ص۱(ج ، المصنفشیبه

أخبرنا عطاء بن السائب عن زاذان عن «اند: المکی) روایت کرده طریق (حماد بن سلمه وعبد العزیز بن أبی رواد

علي: أن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال: من ترك موضع شعرة من جنابة لم یغسلها فعل به کذا وکذا من النار. 

ائب باشد وعطاء بن س مي» رجال صحیح« ابوداود ورجال» قال علي فمن ثم عادیت رأسي ثالثا وکان یجز شعره.

ثقة بوده اما در اواخر عمر دچار اختالط گردیده است لذا احادیث قدما از وي صحیح و احادیث متأخرین از وي 

باشد. و حماد بن سلمه در نزد جمهور قبل از اختالط از وي شنیده لذا روایتش صحیح است.  ضعیف مي

تالِط عطاء بن سائب از وي روایت )]. همچنین امام شعبه هم که قبل از اخ۳۷۲ص۲[سیوطي، تدریب الراوي (ج

حدیث را هم از عطاء بن سائب نقل کرده وامام ابوالحسین  این)] ۳۷۲ص۲کرده [سیوطي، تدریب الراوي (ج

حدثنا یحیی بن محّمد بن صاعد ثنا علي «) روایت کرده است: ۲۴محّمد بن مظفر بغدادي در احادیث شعبه (ش

ق قاال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا حماد بن سلمة وشعبة قاال أنبأ عطاء بن بن سهل بن المغیرة و عیسی بن جعفر الورا
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-البته به نظر میتراشیدم. گوید: از این به بعد موھای سرم را میمی سگردد. امام علیمی
ضرورتی ندارد که شخص موھایش را کوتاه کند و روایت  لأم سلمه ۀرسد طبق گفت

نیز داللتی بر تبعّیت دقیق  سنماید. عمل امام علیداللت بر ترک کلی می سامام علی
 باشد.می ج از سّنت پیامبر

برخی بر این باورند که برداشتن یا کوتاه کردن موی بدن قبل از غسل جنابت 
کراھت دارد، در بیان این نکته باید اشاره کرد که ھیچ کراھتی در این زمینه وجود 

 باشد.موھای بدن، قبل یا بعد از غسل صحیح میندارد، و برداشتن 
حنفّیه، شافعّیه و حنابله بر این  پشت سر ھم انجام اعمال غسل (ُمواالت): -٥

-باورند که ُمواالت سّنت است نه واجب و حنابله از آنجائیکه نّیت را واجب می
ه دانند بر این باورند که قبل از خشک شدن باید غسل را به اتمام رساند. مالکیّ 

 دانند.مواالت را واجب می

السائب عن زاذان أن علیا علیه السالم قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول: من ترك موضع شعرة من 

 »جسده من جنابة لم یصبها الماء فعل به کذا وکذا من النار. قال علي فمن ثم عادیت رأسي.

باشد [رک: ذهبي، سیر مي» امام حافظ وثقة ومأمون«بغدادي: الحافظ الالحسین محّمد بن مظفر بن موسي ابو 

 )].۴۱۸ص۱۶اعالم النبالء (ج

باشد [رک: ذهبي، سیر اعالم النبالء  مي» امام حافظ وثقة وثبت«یحیی بن محّمد بن صاعد بن کاتب:  

 )].۵۰۱ص۱۴(ج

) وتقریب ۳۲۹ص۷باشد [رک: ابن حجر، تهذیب التهذیب (جمي» ةثق«علی بن سهل بن المغیرة البزاز:  

 )] .۱۶۰ص۱۳) / ذهبي، سیر اعالم النبالء (ج۴۷۴۲التهذیب (ش

وامام » االمام الحجة الورع الغازي فارس االسالم.«گوید:  عیسی بن جعفر أبو موسی الوراق: امام ذهبي هم مي 

کان أبو موسی عیسی بن جعفر الوراق: من أفاضل «وید: گابوالحسین احمد بن جعفر بن محّمد بن منادي مي

وامام ابن حبان هم وي را » الناس وشجعان المجاهدین مع ورع وعقل ومعرفة وحدیث کثیر عال وصدق وفضل.

) ۱۴۴ص۱۳) / ذهبي، سیر اعالم النبالء (ج۱۶۸ص۱۱آورده است [خطیب بغدادي، تاریخ بغداد (ج» ثقات«در 

 )].۴۹۶ص۸/ ابن حبان، الثقات (ج

 باشد. مي» صحیح«بوده لذا این اسناد هم » رجال صحیح«و سایر رجالش  

 » اسناده صحیٌح «وامام ابن حجر هم گفته است:  

 »هذا خبٌر صحیٌح سنده«وامام طبری هم گفته است:  

 صحیٌح «وامام قرطبی هم گفته است:  
ٌ

تحفة ) / ابن الملقن، ۳۸۲ص۱[ابن حجر، تلخیص الحبیر (ج» حدیث

 )]۲۷۷ص۳) / طبری، تهذیب اآلثار (ج۱۰۳(ش محتاج إلی أدلة المنهاجال
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دست  لفقھا اتفاق نظر دارند طبق روایت أم سلمه دست به بدن کشیدن: -٦
 به بدن کشیدن سّنت است.

 مستحّبات غسل:

دانند جز حنابله را مستحب میاکثر فقھا آن گفتن "بسم الله" در اّول غسل: -١

ئُوا« اند:فرمودهکه  ج پیامبر اکرم ۀدانند به دلیل فرمودرا واجب میکه آن  تَوَضَّ
 اند.و غسل را بر وضو قیاس کرده.» با نام خداوند وضو بگیرید« ١».ا�َّ  �

ھا تا مچ قبل ھر  روایت شد شستن دست لبنا بر حدیثی که از أّم سلمه -٢
و در روایت میمونه دو یا سه بار  باشد.شستن بدن از مستحبات غسل می

 شستن روایت شده است.
 باشد.بنابر اتفاق فقھا از مستحبات می منی و ودی از بدن: پاک کردن -٣
ھایش وضو  بعد از شستن دست ج پیامبر لبنابر حدیث عائشه وضو گرفتن: -٤

 باشد.گرفتن که این از مستحبات غسل می
شروع از راست بدن و از راست آغاز کردن از  آغاز شستن از راست بدن: -٥

ِ « کند:روایت می لباشد. عائشهمستحبات شریعت می إَِذا  ج اَكَن رَُسول ا�َّ

) / دارقطنی، السنن ۳۰۳۶) / ابویعلی، المسند (ش۷۸) / نسایی (ش۱۲۷۱۷(صحیح): احمد، المسند (ش -١

 عمل الیوم واللیلة) / ابن السنی، ۶۵۴۴) / ابن حبان (ش۲۱۹ص۱) / ابن عبدالبر، التمهید (ج۷۱ص۱(ج

) / ابن مندة، ۱۴۴) / ابن خزیمه (ش۴۵ص۱) والسنن الصغری (ج۱۹۴) / بیهقی، السنن الکبری (ش۲۷(ش

إسحاق بن ) از طریق (۲۱۹ص۱) / ابن عبدالبر، التمهید (ج۲۹۳(ش دالئل النبوة) / اصفهانی، ۱۹۴التوحید (ش

نبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر أ«اند: ) روایت کردهسلمة بن شبیبو محّمد بن مهديو أحمد بن منصورو إبراهیم

عن ثابت وقتادة عن أنس قال طلب بعض أصحاب النبي صلی الله علیه و سلم وضوا فقال رسول الله صلی الله 

علیه و سلم: هل مع أحد منکم ماء فوضع یده في الماء ویقول توضؤوا بسم الله فرأیت الماء یخرج من بین أصابعه 

رجال «ورجال احمد .» ثابت قلت ألنس کم تراهم قال نحوا من سبعین حتی توضؤوا من عند آخرهم قال

 است.» صحیح«بوده واسنادش هم » صحیحین

 صحیٌح «وامام ابن الملقن هم گفته است:  
ٌ

 »حدیث

 «وامام نووی هم گفته است:  
ٌ

 »اسناده جید

) / ابن الملقن، البدر ۳۵۳ص۲[ابن القیم، زاد المعاد (ج» ثبت هذا الحدیث«وامام ابن القیم هم گفته است:  

 )]۳۴۴ص۱) / نووی، المجموع (ج۹۰ص۲المنیر (ج
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ِسِه 
ْ
 �ِِشقِّ َرأ

َ
ِه ، ُ�مَّ بََدأ َخَذ بَِ�فِّ

َ
َِالِب ، فَأ

ْ
َْو احل

َ
ٍء � َنَابَِة َداَع �يَِشْ

ْ
اْغتََسل ِمَن اجل

 
َ
 األ

َ
ه« ١ .»�رَْسِ ْ�َمِن ُ�مَّ األ  ٢نمود، ظرف محالبیغسل جنابت مج ھرگاه َرُسول اللَّ

داشت. ابتدا سمت راست بدن خود، و ید و از آن با دست، آب بر میطلبیرا م یمانند
ش بر فرق سر خود، آب یھا ان، با دستیشست. و در پایرا مسپس سمت چپ آن

 .» ختیریم
شافعّیه، حنفّیه و حنابله بنا بر حدیث أّم سلمه بر این باورند که  سه بار شستن: -٦

فقط شستن سر را سه بار سه بار شستن کل بدن مندوب است و مالکّیه 
اند. اما در ھیچ روایتی نیامده که را بر وضو قیاس کردهو آن ٣ دانند.مندوب می

 ٤.در غسل سه بار بدنش را شسته باشدج پیامبر
 نماید:البته در اینجا بیان چند نکته الزم می

 اّول: طبق نظر جمھور بجز ظاھریه فقھا در صورتی که شخصی ُجُنب باشد با انجام
یک غسل به شرط آنکه نّیت انجام ھر دو غسل (غسل جنابت و غسل جمعه) را نماید 

محّمد بن ) از طریق (۴۲۴) / نسایی (ش۲۴۰) / ابوداود (ش۷۵۱) / مسلم (ش۲۵۸(صحیح): بخاری (ش -١

حدثنا محّمد بن المثنی قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة «اند: ) روایت کردهالمثنی العنزی

 ... .» لتقا

 .دوشندظرفي است که در آن شتر را مي -٢

های وضو جز ترتیب و کنند. از جمله حنفّیه: آداب و سنتهای دیگری را برای غسل بیان میبرخی از فقها سنت -٣

دانند. در حین غسل صحبت نکند و در مکانی غسل نماید که کسی وی را نبیند و های غسل میدعا را از سنت

های دیگر غسل از نظر شافعّیه: حفظ نیت غسل تا آخر غسل، در و رکعت نماز وضو بخواند. و سنتبعد از آن د

آب راکد غسل نکند حتی زیاد باشد، غسل را بعد از ادرار انجام دهد تا شاید اگر منی در بدن داشته خارج گردد، 

دست و پا را پاک نماید. و در آخر  رو به قبله غسل کند از کسی کمک نخواهد و با انگشتان دستش فاصله انگشتان

هُ "
ُ
ُه َوَرُسول

ُ
نَّ محّمدا َعْبد

َ
 أ

ُ
َهد

ْ
ش

َ
ُه ، َوأ

َ
 ل

َ
ِریك

َ
 ش

َ
ُه ال

َ
ُه َوْحد

َّ
 الل

َّ
َه ِإال

َ
 ِإل

َ
ْن ال

َ
 أ

ُ
َهد

ْ
ش

َ
" بگوید. و مالکّیه مسخ سوراخ داخل أ

 ند.دانگوش و حنابله قبل از آب ریختن تخلیل ریشه موهای بدن و ریش را از مندوبات می

) از طریق (ابن ابي شیبه و سلیمان بن منصور و عمرو بن ۶۰۳) / ابن ماجه (ش۲۴۱) / نسایي (ش۷۷۰مسلم (ش -٤

حدثنا سفیان بن عیینة عن أیوب بن موسی عن سعید «ناقد و اسحاق بن ابراهیم و ابن ابي عمر) روایت کرده اند: 

لت یا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل بن أبي المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت: ق

 »الجنابة؟ فقال: إنما یکفیك أن تحثي علیه ثالث حثیات من ماء ثم تفیضي علیك من الماء فتطهرین.

شود ولی امر کردند که روی سر سه مشت آب ریخته شود؛ چرا که با یک مشت خیس نمی ج بینیم که ایشانومي 

 ی بدن را بگیرد کافی است.ریخته شود و همهروی بدن یکبار آب 
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کند و ھر دو غسل را بجا آورده است ولی اگر فقط نّیت غسل جمعه را کفایت می
 ١نماید، غسل جنابت را بجا نیاورده است.

دّوم: در صورتی که شخصی غسل جنابت نماید و یا غسل جمعه را بجا آورد به 
کفایت  ،آنکه نّیت انجام ھر دو (یعنی؛ نّیت رفع حدث اکبر و حدث اصغر) را نمایدشرط 

َها ﴿ :فرمایدکند؛ زیرا خداوند میمی ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ إَِذا ُ�ۡمُتۡم إَِ�  ٱ�َّ ِ َءاَمُنٓوا لَٰوة ْ فَ  ٱلصَّ  ٱۡغِسلُوا

يِۡديَُ�ۡم إَِ� 
َ
ْ وَ  ٱلَۡمَرافِقِ وُُجوَهُ�ۡم َو� رُۡجلَُ�ۡم إَِ�  ٱۡمَسُحوا

َ
� بُِرُءوِسُ�ۡم َوأ �ن  ٱۡلَكۡعَبۡ�ِ

ْۚ ُكنُتۡم ُجُنٗبا فَ  ُروا هَّ د (و وضو ینماز بپاخاست یه براک یمؤمنان! ھنگام یا« ]۶[المائدة:  ﴾ٱطَّ
د، ینکخود را مسح  ید، و سرھایھا بشوئ خود را ھمراه با آرنج یھا ھا و دست د)، صورتینداشت
د، ید نماز بخوانید (و خواستید. و اگر جنب بودیبشوئھا  ی آنھا که با قوزخود را ھمرا یو پاھا

ْ فَ ﴿ در این آیه» د.یبدن) خود را بشوئ ۀھم ُروا هَّ (خود را بشویید) مراد غسل جنابت  ﴾ٱطَّ
است که خداوند به کسانی که جنب باشند و بخواھند نماز بخوانند امر به غسل کردن 

تواند نماز بخواند، یعنی؛ پاک شدن خود را شست می نماید، پس اگر جنب به نّیتمی
غسل جمعه  ج ھر دو حدثش زائل گشته است. و از آنجائیکه طبق فرموده پیامبر اکرم

و نیز  ٢نماید.رفع حدث اصغر نیز می ھا، آن گردد پس انجامبا غسل جنابت حاصل می
نماید که ھمه با تواند ھمزمان نّیت انجام غسل جنابت و جمعه و وضو را بشخص می

 گردند.انجام یک غسل حاصل می
سّوم: در صورتی که شخص بعد از غسل، نواقض وضو بر وی وارد شود فقط الزم 

باشد است که تجدید وضو کند؛ زیرا ھدف و مقصد اصلی از غسل وی که نظافتش می
حاصل گشته و نواقض وضو ھمانگونه که تأثیری بر غسل جنابت ندارند بر غسل جمعه 

ی؛ ۲/۹۹؛ ابن قدامه، المغنی، ۴/۳۶۵نووی، المجموع،  -١
ّ
؛ سید سالم، صحیح فقه السنة، ۲/۴۵؛ ابن حزم؛ المحل

۱/۵۷۵. 

َها ﴿کند که: نیز این حکم را تأیید می أهمچنین این فرموده خداوند -٢ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َ� َ�ۡقَرُ�وا لَٰوةَ َءاَمُنوا  ٱلصَّ

 ْۚ ٰ َ�ۡغتَِسلُوا ْ َما َ�ُقولُوَن َوَ� ُجُنًبا إِ�َّ َ�بِرِي َسبِيٍل َح�َّ ٰ َ�ۡعلَُموا نُتۡم ُسَ�َٰرٰى َح�َّ
َ
 ]۴۳[النساء:  ﴾َوأ

گوئید، و به  نید چه ميدا اید ! در حالي که مست هستید به نماز نایستید تا آن گاه که مي اي کساني که ایمان آورده«

خداوند غسل جنابت را مانع نماز دانسته پس » کنید نماز نایستید در حالي که جنب هستید تا آن گاه که غسل مي

اگر کسی به نّیت رفع حدث اکبر و اصغر غسل کند، نمازش صحیح خواهد بود. نک: ابن قدامه، شرح عمدة 

 . ۱/۵۷۹؛ سید سالم، صحیح فقه السنة، ۱/۱۳۷الفقه، 
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باشد، تأثیر ندارند. و ھمچنین اگر بعد از انجام غسل جمعه، نیز که مانند غسل وضو می
 ١غسل جنابت بر وی واجب شود دیگر نیاز به تکرار غسل جمعه ندارد.

چھارم: اگر شخص از استفاده از آب عاجز باشد یا آب کافی برای غسل نداشته باشد 
تواند تواند شستشوی آن اعضا را نماید، میو یا زخمی بر غیر اعضای وضو دارد و نمی

 ٢ھا با تیمم غسل جمعه را بجا آورد.ھمانند دیگر غسل

 ) پوشیدن بھترین لباس خصوصًا لباس سفید۱-۴-۷(
باشد. اکثر علما بر این پوشیدن بھترین لباسی که انسان دارد از سنن روز جمعه می

-ای کسانی که به نماز جمعه میباورند که پوشیدن لباس زیبا و تمیز سّنتی است بر
 روند. 

 يَْومَ  اْغتََسَل  َمِن «روایت کرده است:  ج از رسول الله ببن عمرو بن عاصعبدالله 
ُُمَعةِ 

ْ
تِهِ  ِطيِب  ِمنْ  َوَمسَّ  اجل

َ
 ِرقَاَب  َ�تََخطَّ  لَمْ  ُ�مَّ  ِ�يَابِهِ  َصاِلِح  ِمنْ  َولَِبَس  - لََها اَكنَ  إِنْ  - اْمَرأ

غُ  َولَمْ  انلَّاِس 
ْ
َموِْعَظةِ  ِعنْدَ  يَل

ْ
اَرةً  اَكنَْت  ال ى لََغا َوَمنْ  بَيْنَُهَما لَِما َكفَّ َطَّ  اَكنَْت  انلَّاِس  ِرقَاَب  َوختَ

 ُ
َ

ھر کس روز جمعه غسل کند و (اگر خودش ھم عطر نداشت) از عطر ھمسرش « ٣»ُظْهًرا. هل

؛ محّمد زحیلی، المعتمد فی الفقه الشافعی، ۱/۵۷۹؛ سید سالم، صحیح فقه السنة، ۲/۹۹ابن قدامه، المغنی،  -١

۱/۵۲۵. 

ب، ۱/۲۹۰شربینی، مغنی المحتاج،  -٢
ّ

؛ محّمد زحیلی، ۴/۴۰۴؛ نووی، المجموع، ۱/۳۷۱؛ شیرازی، المهذ

 .۱/۵۲۵المعتمد فی الفقه الشافعی، 

 الفضل أبي ) / حدیث۱۸۱۰) / ابن خزیمه (ش۶۰۹۸) / بیهقی، السنن الکبری (ش۳۴۷ش(صحیح): ابوداود ( -٣

سلمة  بن ومحّمد عقیل أبی ) از طریق (ابن۹۴۹) / اصفهانی قوام السنة، الترغیب والترهیب (ش۴۹۹الزهري (ش

 عمرو عن زید ابن أسامة أخبرنی وهب عبدالله بن حدثنا«اند: والربیع بن سلیمان وابراهیم بن منقذ) روایت کرده

 طیب من ومس الجمعة یوم اغتسل من قال: أنه ج النبی عن العاص بن عمرو بن الله عبد عن أبیه عن شعیب بن

 بینهما لما کفارة کانت الموعظة عند یلغ ولم الناس رقاب یتخط لم ثم ثیابه صالح من ولبس - لها کان إن - امرأته

 »ظهرا. له کانت الناس رقاب وتخطی لغا ومن

 : «گویدمي معین بن یحیي زید: امام بن ومترجم در تهذیب هستند فقط أسامة» ثقة«رجال ابوداود  
ٌ
 صالٌح  ثقة

 
ٌ
 : «گویدمي عجلي وامام »ثقهٌ  عندنا: «گویدمي مدیني بن علي امام و »حجة

ٌ
 فسوي سفیان بن یعقوب امام و »ثقة

 وامام »بأس بحدیثه لیس: «گویدمي عدي ابن وامام »مأموٌن  ثقة وأصحابنا المدینة أهل عند هو: «است گفته هم

 : «است گفته هم ذهبي امام و »به الیحتج و حدیثه یکتب: «گوید مي ابوحاتم
ٌ

 أنه الظاهر و الحدیث قوي صدوق

 
ٌ
 بجرح لیس): بالقوي لیس( قولنا: «است گفته نسایي امام البته »بالقوی لیس: «است گفته نسایي وامام »ثقة
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پس (وقتی وارد و بھترین لباسش را بپوشد و س -البته اگر وی عطر داشت-استفاده کند 
مردم قدم بر ندارد و در موقع موعظه کالم لغو نگوید، (این عملکردش)  ۀمسجد شد) بر شان

 ۀدیگر) خواھد شد و ھر کس کالم لغو گوید و بر شان جمعۀاش (و(گناھانش) بین جمعه ۀکفار
 » مردم قدم بردارد برای وی فقط (ثواب) نماز ظھر خواھد بود.

 : «است گفته هم حجر ابن امام و است »الحدیث حسن« حداقل نسایي امام نزد لذا »مفسد
ٌ

 امام و »یهم صدوق

 »یخطيء: «است گفته و آورده »ثقات« در را وي هم حبان ابن وامام »مشهوٌر  مدنٌي : «است گفته نمیر بن عبدالله

) / ۳۱۷ش( التهذیب تقریب و) ۲۰۸ص۱ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[ »بشيء لیس: «است گفته احمد وامام

 بن محّمد سؤاالت مدیني، بن علي) / ۲۶ش( موثق وهو فیه تکلم من أسماء ذکر و) ۱۹ص( الموقظه ذهبي،

 دارد خطا اندکي چه واگر بوده »ثقة« پس)] ۴۳ص۳ج( التاریخ و المعرفة فسوي،) / ۱۰۳ش( شیبة أبي بن عثمان

  )]۳۷۴ص۴ج( الزوائد مجمع هیثمي،[ »ضعف وفیه الصحیح رجال من هو: «است گفته هم هیثمي امام لذا

 درجه در را اسناد این لذا دارند اختالف جدش از شعیب سماع در علما از بعضي که کنیم اشاره همچنین باید 

  أعلم ال: «است گفته نیشابوري حاکم وامام دهند مي قرار »حسن«
ً
 اختلفوا إنما شعیب؛ بن عمرو عدالة في خالفا

 ألنه ضعفه إنما شعیب بن عمرو حدیث في تکلم من«وامام ترمذي هم گفته است:  »جده من أبیه سماع في

 در الملقن ابن و حجر ابن امامان لکن »جده من األحادیث هذه یسمع لم أنه رأوا کأنهم جده صحیفة عن یحدث

 اسناد این اثباتش با که آورند مي جدش از پدرش سماع صّحت بر دال را روایاتي المینر البدر و التهذیب تهذیب

 ابن و دارقطني و راهویه بن اسحاق و حنبل بن احمد و مدیني بن علي و بخاري وامامان گردد؛ مي »صحیح«

 هم نووي الدین محیي و نیشابوري ابوبکر و نیشابوري حاکم و شیبه بن یعقوب و السالم ابوعبید و بیهقي و حجر

 کان إذا) جده عن أبیه عن شعیب بن عمرو: «(است گفته راهویه بن اسحاق وامام. اند نموده تأیید را »سماعش«

  شعیب بن عمرو عن الراوي
ً
 ما: «است گفته هم شیبه بن یعقوب امام و. »عمر ابن عن نافع عن کأیوب فهو ثقة

، شعیب بن عمرو في یقول الرجال وینتقي الحدیث في ینظر ممن أصحابنا من أحدا رأیت
ً
 صحیٌح  وحدیثه شیئا

  وهو
ٌ
 و »فصحیٌح  الثقات عنه روی وما عنه رووها ضعفاء لقوم هي إنما حدیثه من أنکروا التي واألحادیث ثبٌت  ثقة

 عمرو بحدیث یحتجون راهویه بن وإسحاق المدیني بن وعلي حنبل بن أحمد رأیت: «است گفته هم بخاري امام

 و ندارد قبول را سماعش معین بن یحیي وامام »بعدهم؟ الناس من: البخاري قال. جده عن أبیه عن شعیب بن

ه: «گویدمي لیکن است بوده جدش يصحیفه و کتاب روي از که گوید مي
ُ
 یحیي امام واقع ودر »صحاٌح  احادیث

 صورت هر در پس باشد مي حدیث تحمل طرق از یکي که پذیردمي صحیح ي وجاده صورت به را آن معین بن

 الکبیر التاریخ ) / بخاري،۳۲۲ترمذي (ش: رک[ است ومقبول صحیح روایاتش معین بن یحیي امام نزد

 الکبر السنن بیهقي،) / ۲۸۰۶ش( التهذیب تقریب) / ۴۸ص۸ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن) / ۲۱۸ص۴ج(

) / ۱۵۴ص۲ج( المنیر البدر الملقن، ابن) / ۲۳۷۵و۲۲۹۸ش( حاکم، المستدرک) / ۱۰۰۶۵ش۱۶۷ص۵ج(

 .است »صحیح« روایاتش اسناد لذا)] ۵۳۴و۳۴۶ص( واللغات األسماء تهذیب نووي،

 )]۲۷۵۶[نووی، خالصة االحکام (ش» اسناده حسٌن «وامام نووی گفته است:  
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اند لباس سفید است که به آن اشاره فرموده ج پیامبربھترین رنگ لباسی که 
جدای از روز جمعه در ھر موقع و زمانی حّتی در مواقع تعزیه پوشیدن آن سّنت است. 

بَُسوا« فرمودند: ج روایت کرده که پیامبر ببن عباسعبدالله 
ْ
 ِ�يَابُِ�مُ  ِمنْ  ال

َيَاَض 
ْ

إِ�ََّها ابل
نُوا ِ�يَابُِ�مْ  َخْ�ِ  ِمنْ  فَ َحاِلُ�مُ  َخْ�َ  َو�ِنَّ  َمْوتَاُ�مْ  ِ�يَها َوَ�فِّ

ْ
�

َ
 َ�ْلُو اِإلثِْمدُ  أ

َرَصَ  ْعَر. َوُ�نِْبُت  ابلْ ھای شماست و  بھتریِن لباس لباس سفید بپوشید؛ چرا که از« ١»الشَّ

) ازطریق (احمد بن یونس) روایت کرده ۳۸۷۸) / احمد، المسند (ش۴۰۶۳و۳۸۸۰(صحیح): ابوداود (ش -١

 قال قال عباس ابن عن جبیر بن سعید عن خثیم بن عثمان بن الله عبد (بن معاویة) حدثنا زهیر حدثنا«است: 

 »موتاکم. فیها وکفنوا ثیابکم خیر من فإنها البیاض ثیابکم من البسوا وسلم): علیه الله (صلی الله رسول

) / ابن ماجه ۹۹۴) / ترمذی (ش۳۴۲۶و۲۴۷۹و۲۲۱۹وزهیربن معاویة هم متابعه شده واحمد، المسند (ش 

) / ضیاء المقدسی، ۶۳۱۸) وشعب االیمان (ش۹۲۱۷السنن الکبری (ش) / بیهقی، ۳۵۶۶و۱۴۷۲(ش

) / طبرانی، المعجم االوسط ۱۳۰۸و۷۳۷۸) / حاکم، المستدرک (ش۲۰۰-۱۹۷ص۱۰االحادیث المختاره (ج

) / بزار ۵۴۲۳) / ابن حبان (ش۶۶-۶۴ص۱۲) والمعجم الکبیر (ج۲۳۸ص۱) والمعجم الصغیر (ج۷ص۴(ج

) / شهاب القضاعی، المسند ۱۵۷۶) / شافعی، المسند (ش۵۲۰(ش ) / حمیدی، المسند۵۰۹۳-۵۰۹۲(ش

) / ابونعیم، اخبار ۴۲۹ص۳) / عبدالرزاق، المصنف (ج۱۵۲ص۳) / ابن ابی شیبه، المصنف (ج۱۲۵۳(ش

ومنسوخه  الحدیث ) / ابن شاهین، ناسخ۸۲۲) / ابن المقری، المعجم (ش۳۷۵ص۱اصفهان (ج

) / ابن شاهین، ناسخ الحدیث ومنسوخه ۱۲۷ص۲ترق (جوالمف ) / خطیب بغدادی، المتفق۵۹۵و۵۹۶(ش

بغیة الطلب ) / ابن العدیم، ۳۱۴ص۵) / بغوی، شرح السنة (ج۹۴۹) / ابوطاهر السلفی، الطیوریات (ش۵۹۵(

) از طریق (عبدالله بن رجاء وبشر بن المفضل ویحیی بن سلیم وسفیان الثوري ۹۴ص۳(ج في تاریخ حلب

بن عبدالله المسعودی و روح بن القاسم ومعمر بن راشد وحماد بن سلمه و ابوعوانه وزائدة بن قدامة و عبدالرحمن 

 ....»خثیم  بن عثمان بن الله عبد عن«اند: و داود بن عبدالرحمن وشجاع بن الولید و وهیب بن خالد) روایت کرده

ریق (حکیم بن جبیر ) ازط۴۵ص۱۲خثیم هم متابعه شده وطبرانی، المعجم الکبیر (ج بن عثمان بن و عبدالله 

 بکر أبي عن یونس بن أحمد ثنا کریب أبو ثنا العماني غیالن بن یعقوب حدثنا«اند: وعثمان بن حکیم) روایت کرده

 .»جبیر ...  بن سعید عن جبیر بن حکیم عن األشعث أبي بن نصیر عن عیاش

باشد می» رجال صحیح مسلم«خثیم که  بن عثمان بن بوده جز عبدالله» رجال صحیحین«و رجال ابوداود  

 است.» صحیح«واسنادش هم 

 حسٌن صحیٌح «وامام ترمذی هم گفته است:  
ٌ

 » حدیث

 صحیح االسناد ولم یخرجاه«وامام حاکم نیشابوری هم گفته است:  
ٌ

 » هذا حدیث

 صحیٌح «اند: وامامان ذهبی وابن القطان وابن الملقن وابن حبان ونووی هم گفته 
ٌ

) / ۹۹۴[ترمذی (ش» حدیث

تحفة ) و۶۷۲و۶۷۲ص۴) / ابن الملقن، البدر المنیر (ج۷۳۷۸حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش

 )]۲۱۵ص۷) / نووی، المجموع (ج۵۹۰ص۱(ج المحتاج إلی أدلة المنهاج
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چشم، سنگ سرمه (آنتیموان) است  ۀ) سفید کفن کنید و بھترین سرمۀُمردگانتان را با (پارچ

روایت  سبن جندبو نیز سمره » شود.ھا) میرا جال داده و باعث رشد مو(ی مژهکه چشم 

بَُسوا« :فرمودند ج کند که پیامبرمی
ْ
ْطَهرُ  ال

َ
ْطيَُب َوأ

َ
َها أ إِ�َّ

ِيَض فَ
ْ

لباس سفید « ١.»اثلِّيَاَب ابل
 »بپوشید که آن پاکتر و زیباتر است.

) / ابونعیم، اخبار اصبهان ۶۹۳۸و۶۳۱۹) / بیهقی، السنن الکبری (ش۲۰۱۸۵(صحیح): احمد، المسند (ش -١

أخبرنا «اند: ) روایت کردهبکر بن بکار وفضل بن الدکین ویزید بن هارون و جعفر بن عونطریق () از ۱۱۸۰(ش

عن میمون بن أبی شبیب عن سمرة بن بن العتیبه المسعودی عن حبیب بن أبی ثابت والحکم  )عبد الرحمن(

 .»وأطهر وکفنوا فیها موتاکم: البسوا الثیاب البیاض فإنها أطیب )صلی الله علیه وسلم(جندب قال قال رسول الله 

) / ۲۰۱۵۴) / احمد، المسند (ش۴۲۹ص۳مسعودی هم متابعه شده وعبدالرزاق، المصنف (جعبد الرحمن و 

) والمعجم الکبیر ۱۸۲ص۴) / طبرانی، المعجم االوسط (ج۱۳۰۹و۷۳۷۹حاکم، المستدرک (ش

) / ابن ابی ۱۹۸ص۴دمشق (ج ) / ابن عساکر، تاریخ۳۷۸ص۴) / ابونعیم، حلیة االولیاء (ج۱۸۰و۱۸۱ص۷(ج

) ۴۲۸ص۳) / عبدالرزاق، المصنف (ج۳۴۷ص۱) / ابن سعد، الطبقات الکبری (ج۱۵۲ص۳شیبه، المصنف (ج

) / خطیب بغدادی، الجامع الخالق الراوی ۳۴(ش التاسع من فوائد البختري) / ۹۳۶/ طیالسی، المسند (ش

) / ۱۰۱(ش أبي ٍإسحاق إلبراهیم بن عبد الصمد أمالي) / ۴۷(ش جزء بیبي بنت عبد الصمد الهرویة) / ۸۸۱(ش

) / ابن حیان، طبقات المحدثین ۱۹۸ص۴) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۱۸ص۱۲بغوی، شرح السنة (ج

الثوری وقیس بن الربیع  سفیانو حمزة الزیات) از طریق (۹۵۶۴) / نسایی، السنن الکبری (ش۶۰۶ص۳(ج

 ... .»  ثابت عن میمون بن أبي شبیب عن حبیب بن أبي«اند: ومقاتل) روایت کرده

) / حاکم، ۷۹۵) / رویانی، المسند (ش۵۲۳ومیمون بن شبیب هم متابعه شده وابن الجارود، المنتقی (ش 

ورجال ... .»  عن سمرة بن جندب«اند: ) از طریق (ابوقالبة وابوالمهلب) روایت کرده۷۳۷۵المستدرک (ش

 است.» صحیح«ه واسنادش هم بود» رجال صحیح) «۲۰۱۸۵احمد، المسند (ش

گردیده است؛ اما » اختالط«در اواخر عمر دچار  عبد الرحمن بن عبد الله بن المسعودي باید اشاره کنیم که 

)] ۳۷۵ص۲اند [سیوطی، تدریب الراوی (جین) قبل از اختالط از وی روایت کردهجعفر بن عون وفضل بن الدک(

 لذا این روایتش صحیح است.

است [ابن حجر، تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس » مدلس«یب بن ابی ثابت وهرچند که حب 

 )] اما الحکم بن العتیبه وی را متابعه نموده است.۶۸(ش

 صحیٌح «وامام ابن الملقن گفته است:  
ٌ

 » حدیث

 «وامام حاکم نیشابوری هم گفته است:  
ٌ

 »علی شرط الشیخین ولم یخرجاه صحیٌح  هذا حدیث

 حسٌن صحیٌح «وامام ترمذی هم گفته است:  
ٌ

 » حدیث

) ۷۳۷۹[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» علی شرط البخاری ومسلم«وامام ذهبی هم گفته است:  

 )].۶۷۲ص۴/ ابن الملقن، البدر المنیر (ج
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باشد که دیگران در مسجد میھدف از این آراستگی و تمیزی جدای از حفظ حقوق 
آزار دیگران نشود بلکه باعث سالمتی خود  ۀای ژولیده مایبا بوی بد و کریه و نیز قیافه

 باشد.انسان و حفظ بھداشت جسم و روان وی نیز می
داشتن بوی بد مانند بوی بد و کریه جسم و لباس و بوی سیر و پیاز و ... دلیلی 

ا در روز جمعه و دیگر روزھا ممنوع دانسته است؛ ھستند که شریعت ورود به مسجد ر

َ�َل ِمْن َهِذهِ « اند که:فرموده ج شود. پیامبر خدازیرا باعث آزار نمازگزاران می
َ
َمْن أ

َجَرِة َ�ْعِ� اثلُّوَم فََال َ�ْقَرَ�نَّ َمْسِجَدنَا ھر کس از این درخت یعنی؛ سیر بخورد به « ١.»الشَّ

، فََال َ�ْقَرَ�نَّ َمْسِجَدنَا،  «... و در روایتی دیگر آمده:» نشود. ھیچ وجه به مسجد ما نزدیک
ذَّى ِمنُْه َ�نُو آَدمَ 

َ
ا َ�تَأ ذَّى ِممَّ

َ
َمَالئَِ�َة َ�تَأ

ْ
(با خوردن سیر) به مساجد نزدیک نشوید؛ « ...  ٢.»ال

 »شوند.شوند از ھر آنچه فرزندان آدم اذیت میچرا که مالئکه اذیت می

 استعمال عطر و روغن ) ۱-۴-۸(
 ج به بوی خوش بس محرز است، پیامبر اکرم ج رسول خدا ۀاستعمال عطر و عالق

َالةِ إِ «فرماید: می ُة َ�يِْ�َ ىِف الصَّ يُب وَُجِعلَْت قُرَّ َّ ِمْن ُدْ�يَاُ�ُم النَِّساُء َوالطِّ  ٣ ».�ََّما ُحبَِّب إِىلَ

بن سرهد)  ومسدد محّمد بن المثنی وزهیر بن حرب) از طریق (۱۲۷۶) / مسلم (ش۸۵۳(صحیح): بخاری (ش -١

حدثنا یحیی عن عبید الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلی الله علیه «اند: روایت کرده

 .»من أکل من هذه الشجرة یعني الثوم فال یقربن مسجدنا :وسلم قال في غزوة خیبر

ریق (عطاء بن ابی رباح ) از ط۳۳۶۵) / ابن ماجه (ش۷۰۷) / نسایی (ش۱۲۸۳و۱۲۸۲(صحیح): مسلم (ش -٢

وقال مرة  -من أکل من هذه البقلة الثوم  :قال )صلی الله علیه وسلم(عن النبی «اند: وابوالزبیر المکی) روایت کرده

 .»فال یقربن مسجدنا فإن المالئکة تتأذی مما یتأذی منه بنو آدم -من أکل البصل والثوم والکراث 

) / بیهقی، السنن الکبری ۳۹۳۹) / نسایی (ش۱۲۲۹۳و۱۴۰۳۷و۱۲۲۹۴(صحیح): احمد، المسند (ش -٣

) ۱۷۳۷و۱۷۳۶) / ضیاء المقدسی، االحادیث المختاره (ش۲۳۴) / ابن ابی عاصم، الزهد (ش۱۳۸۳۶(ش

) / ابویعلی، المسند ۲۴۱ص۵) / طبرانی، المعجم االوسط (ج۱۲۸(ش المنتقی من مسموعات مروو

) / ابن ۴۰۲۰) / ابوعوانه، المستخرج علی مسلم (ش۳۲۲) / مروزی، تعظیم قدرالصالة (ش۳۵۳۰و۳۴۸۲(ش

) / ابوالشیخ ابن حیان، اخالق النبی وآدابه ۸ص۱(ج معاني األخبار للکالباذي ) /۴۳۴ص۲ابی حاتم، التفسیر (ج

) / ابن ابی ۴۳۴ص۲) / ابن ابی حاتم، التفسیر (ج۳۹۸ص۱) / ابن سعد، الطبقات الکبری (ج۷۲۸و۷۲۷(ش

) ۱۶۰ص۲) / عقیلی، الضعفاء (ج۳۱۳ص۴) / ابن عدی، الکامل (ج۶۸۷۹بزار (ش ) /۲۳۵عاصم، الزهد (ش

عبدالواحد و أبو سعید مولی بني هاشموموسی بن اسماعیل و علی بن الجعدو أبو عبیدةو عفان بن مسلماز طریق (

اند: وعثمان بن حفص) روایت کرده إبراهیم بن الحسن و محّمد بن مخلدو مسلم بن إبراهیمو بن غیاث أبو بحر
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داشتنی ھستند و بینایی چشم من در نماز از دنیای شما، زنان و بوی خوش نزد من دوست«
-پس استفاده از بوی خوش مستحب است البته این استحباب برای مردان می» است.

 سکه زن برای رفتن به مسجد، معطر از خانه بیرون رود. ابوھریره جایز نیستباشد؛ و 
َ ال«روایت کرده است: 

ْ
، َويل ِ ِ َمَساِجَد ا�َّ کنیزان  زنان و« ١.»ْخرُْجَن تَِفالٍت  َ�ْمنَُعوا إَِماَء ا�َّ

أبي المنذر عن ثابت عن أنس أن النبي صلی الله علیه وسلم قال حبب إلي من الدنیا (بن سلیمان) عن سالم «

 .» النساء والطیب وجعل قرة عیني في الصالة

) / ابوالشیخ ۱۷) / جزء المومل بن ایهاب (ش۸۷۳۷وسالم ابوالمنذر هم متابعه شده ونسایی، السنن الکبری (ش 

) از طریق (جعفر بن سلیمان وسالم بن ۲۳۵) / ابن ابی عاصم، الزهد (ش۲۳۱ابن حیان، اخالق النبی وآدابه (ش

 .»عن ثابت عن انس ... «اند: ابی الصهباء) روایت کرده

) / ابن عدی، الکامل ۷۲۸وثابت البنانی هم متابعه شده وابوالشیخ ابن حیان، اخالق النبی وآدابه (ش 

بن ابی نا عثمان بن حفص التویي نا سالم «اند: ) روایت کردهحباب بن محمد التستري) از طریق (۳۱۳ص۴(ج

 ... .» نا علي بن زید عن أنس بن مالكخبیزه 

: که امامان یحیی بن سالم بن سلیمان المزنی أبو المنذر القاریءبوده به جز » رجال صحیحین«ورجال احمد  

 «وامام ابوحاتم رازی گفته است: » البأس به: «اندمعین وابوداود گفته
ٌ

وامام ذهبی هم » صالح الحدیث صدوق

آورده وگفته است: » ثقات«وامام ابن حبان هم وی را در » ثبت في القراءة البأس به في الحدیث«گفته است: 

ر گفته است: وامام یحیی بن معین در روایتی دیگ» یهم صدوق«اند: وامامان ابن حجر وساجی گفته» یخطیء«

ذکر أسماء من ) / ذهبی، ۲۷۰۵) وتقریب التهذیب (ش۲۸۴ص۴[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» الشیء«

)] لذا ثقة بوده واگرچه اندکی خطا هم داشته است؛ ۱۷۷ص۲) ومیزان االعتدال (ج۱۳۹(ش تکلم فیه وهو موثق

 باشد.می» صحیح«ودیدیم که متابعه هم شده واسنادش 

 «بوري گفته است: وامام حاکم نیشا 
ٌ

 »علی شرط مسلم، ولم یخرجاه صحیٌح  هذا حدیث

 » اسناده صحیٌح «وامام ابن الملقن هم گفته است:  

 صحیٌح «وامام ابن القیم گفته است:  
ٌ

 »حدیث

 «وامام حافظ عراقی هم گفته است:  
ٌ

 » اسناده جید

تدرک مع التلخیص للذهبی [حاکم، المس» شرط مسلم یعل اسناده قوٌی؛«وامام ذهبی هم گفته است:  

 المغني عن حمل األسفار في األسفار) / عراقی، ۵۰۱ص۱) / ابن الملقن، البدر المنیر (ج۲۶۷۶(ش

 )]۱۴۵ص۱) / ابن القیم، زاد المعاد (ج۱۷۷ص۲) / ذهبی، میزان االعتدال (ج۴۶۶ص۱(ج

 ، السنن/ دارمي) ۵۶۵) / ابوداود (ش۹۷۸) / حمیدي، المسند (ش۹۶۴۵(ش ، المسنداحمد(صحیح):  -١

/ ابن الجارود، المنتقي ) ۱۶۲۵ومعرفة السنن واآلثار (ش) ۵۵۸۳) / بیهقي، السنن الکبري (ش۱۲۷۹(ش

) / سراج، ۵۹۱۵و۵۹۳۳(ش ، المسند) / ابویعلي۱۶۷۹) / ابن خزیمه (ش۲۲۱۴) / ابن حبان (ش۳۳۲(ش

 ، المصنف) / عبدالرزاق۲۷۶ص۲(ج ، المصنف) / ابن ابي شیبه۸۱۹) / شافعي، المسند (ش۷۹۹المسند (ش
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مشیخة أبي الحسن / ) ۱۷۴ص۲۴) / ابن عبدالبر، التمهید (ج۱۳۰ص۳) / ابن حزیم، المحلي (ج۱۵۱ص۳(ج

/ بغوی، ) ۴۶۸ص۱) / طحاوي، احکام القرآن (ج۱۸ص۶) / خطیب بغدادي، تاریخ بغداد (ج۷۶السکري (ش

عیینه ویزید بن هارون وهشام الدستوایي از طریق (یحیي بن سعید القطان وسفیان بن ) ۴۳۸ص۳شرح السنة (ج

وعیس بن یونس وعبدالله بن ادریس ویزید بن زریع وعبدالرحیم بن سلیمان وعبدالرحمن بن محمد و عبدة بن 

) وسفیان بن عیینه سلیمان ومحمد بن عبید وزائدة بن قدامه وخالد بن عبدالله وانس بن عیاض وسعید بن عامر

بن عمرو عن أبی سلمة عن أبی هریرة أن رسول الله (صلی الله علیه وسلم) قال: ال عن محمد «روایت کرده اند: 

 »تمنعوا إماء الله مساجد الله ولکن لیخرجن وهن تفالت.

) / ۷۹۸) / سراج، المسند (ش۷۹ص۴ومحمد بن عمرو بن علقمه هم متابعه شده وبخاري، التاریخ الکبیر (ج 

وصفوان  از طریق (سلمة بن صفوان و المغیرة بن قیس )۸۵۶۹ر (ش/ بزا )۱۷۸ص۱المعجم االوسط (جطبرانی، 

 .»عن أبی سلمة ... «اند: ) روایت کردهبن سلیم

بوده فقط محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص اللیثی: امامان علي بن المدیني » رجال صحیحین«رجال احمد  

 «گویند:  ونسایي ویحیي بن معین مي
ٌ
داند چرا که از وي روایت کرده است  مي» قةث«وامام مالک هم وي را » ثقة

 لرأیته في کتبي.«وبشر بن عمر گفت: 
ً
وامام » سألت مالکا عن رجل! فقال رأیته في کتبي؟ قلت ال: قال لو کان ثقة

له حدیث صالٌح «گوید:  و امام ابن عدي مي» صالُح الحدیث یکتب حدیثه و هو شیخ.«گوید:  ابوحاتم رازي مي

اعة من الثقات کل واحد منهم ینفرد عنه بنسخة و یغرب بعضهم علی بعض و یروی عنه مالك و قد حدث عنه جم

کرده و وي جز از  و امام شعبة بن الحجاج هم از وي روایت مي» غیر حدیث فی الموطأ؛ وأرجو أنه البأس به.

وامام » دینة وُمتقنیهممن جلة العلماء ومن قراء الم«گوید:  کرده است وامام سمعاني هم مي روایت نمي» ثقات«

و امام عبدالله بن مبارک هم گفته است: » صالٌح لیس بأحفظ الناس للحدیث«گوید:  یحیي بن سعید القطان مي

و امام یحیي بن معین هم » کان یخطیء«آورده و گفته است: » ثقات«وامام ابن حبان هم وي را در » لیس به بأس«

تش را قبول نداشته لذا چنانکه گفتیم وي را » ما زال الناس یتقون حدیثه«گفته است: 
ّ
اما امام یحیي بن معین عل

هو «گوید:  وامام یعقوب بن شیبه مي» مشهوٌر حسُن الحدیث«دانسته است وامام ذهبي هم گفته است: » ثقة«

 وإلی الضعف ما هو
ٌ

[ابن حجر، » لیس بالقوي وهو ممن یشتهي حدیثه«وامام جوزجاني هم گفته است: » وسط

) / ذهبي، ۶۱۸۸) وتقریب التهذیب (ش۱۴ص۱) ولسان المیزان (ج۷ص۱۰وج۳۷۵ص۹ذیب التهذیب (جته

) / یحیي بن ۹۴) / علي بن مدیني، سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شیبة (ش۵۸۷۶المغني في الضعفاء (ش

) / سمعاني، االنساب ۱۰۷ص۱معین، معرفة الرجال روایة أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز (ج

ودیدیم که متابعه هم شده  باشد. مي» صحیح«)] لذا تا زمانیکه خطایش محرز نگردیده احادیثش ۱۵۵ص۵(ج

 است.

 » علي شرط البخاري ومسلم اسناده صحیٌح «وامام نووی هم گفته است:  

 صحیٌح «اند: وامامان ابن الملقن وبغوی هم گفته 
ٌ

) / بغوی، شرح السنة ۱۹۹ص۴[نووی، المجموع (ج» حدیث

 )]۴۶ص۵) / ابن الملقن، البدر المنیر (ج۴۳۸ص۳(ج

                                                                                                                                                  



 ۱۴۱  جمعه روز فضائل و احکام: اّول فصل

روند،) بوی خوش خداوند را از رفتن به مسجد منع نکنید؛ (ولی آنان ھم وقتی به مسجد می
 »به خود نزنند.

ھمچنین بر شخص محرم در حج استعمال عطر حرام است، به دلیل اینکه رسول 

ُه « فرمودند: ج الله ُمْحِرُم ثَْوً�ا َمسَّ
ْ
بَُس ال

ْ
انسان محرم نباید « ١.»َورٌْس َوَال َزْ�َفَرانٌ َاليَل

 »لباسی بپوشد که َورس (گیاه خوشبو) و زعفران به آن خورده است.

أحلق العلامء بذلك أنواع الطيب لالشرتاك يف « گفته است: /و امام ابن حجر

اند؛ زعفران، سایر بوھای خوش را قیاس کرده علماء به ورس(گیاھی خوشبو) و« ٢.»احلكم

 »چرا که ھمه یک علت دارند.
با این وصف، استحباب عطر و بوی خوش در روز جمعه برای نماز جمعه از تأکید 

در موارد متعّدد که قبًال ھم به برخی اشاره  ج بیشتری برخوردار است و پیامبر خدا

ُمُ َمِن «اند: فرموده ج اند. پیامبرشد به این امر توصیه فرموده
ْ
َعِة َوَمسَّ اْغتََسَل يَْوَم اجل

تِِه 
َ
ُغ  -إِْن اَكَن لََها  -ِمْن ِطيِب اْمَرأ

ْ
َولَِبَس ِمْن َصاِلِح ِ�يَابِِه ُ�مَّ لَْم َ�تََخطَّ ِرقَاَب انلَّاِس َولَْم يَل

ُ ُظهْ  ى ِرقَاَب انلَّاِس اَكنَْت هلَ َطَّ اَرًة لَِما بَيْنَُهَما َوَمْن لََغا َوختَ َموِْعَظِة اَكنَْت َكفَّ
ْ
 ٣.»ًراِعنَْد ال

) از ۲۶۷۷و۲۶۷۵و۲۶۷۰و۲۶۶۷) / نسایی (ش۱۸۲۵) / ابوداود (ش۲۸۴۹و۲۸۵۰(صحیح): مسلم (ش -١

 )صلی الله علیه وسلم(قال سئل النبی  عبدالله بن عمرعن «اند: طریق (عبدالله بن دینار ونافع وسالم) روایت کرده

س المحرم القمیص وال العمامة وال البرنس وال السراویل وال ثوبا مسه ورس وال ال یلب :قال ؟ما یلبس المحرم

 .»زعفران وال الخفین إال أن ال یجد نعلین فلیقطعهما حتی یکونا أسفل من الکعبین

 .۴/۵۴ابن حجر، فتح الباری،  -٢

 الفضل أبي حدیث ) /۱۸۱۰) / ابن خزیمه (ش۶۰۹۸) / بیهقی، السنن الکبری (ش۳۴۷(صحیح): ابوداود (ش -٣

سلمة  بن ومحّمد عقیل أبی ) از طریق (ابن۹۴۹) / اصفهانی قوام السنة، الترغیب والترهیب (ش۴۹۹الزهري (ش

 عمرو عن زید ابن أسامة أخبرنی وهب عبدالله بن حدثنا«اند: والربیع بن سلیمان وابراهیم بن منقذ) روایت کرده

 طیب من ومس الجمعة یوم اغتسل من قال: أنه ج النبی عن العاص بن عمرو بن الله عبد عن أبیه عن شعیب بن

 بینهما لما کفارة کانت الموعظة عند یلغ ولم الناس رقاب یتخط لم ثم ثیابه صالح من ولبس - لها کان إن - امرأته

 »ظهرا. له کانت الناس رقاب وتخطی لغا ومن

 : «گویدمي معین بن یحیي زید: امام بن ومترجم در تهذیب هستند فقط أسامة» ثقة«رجال ابوداود  
ٌ
 صالٌح  ثقة

 
ٌ
 : «گویدمي عجلي وامام »ثقهٌ  عندنا: «گویدمي مدیني بن علي امام و »حجة

ٌ
 فسوي سفیان بن یعقوب امام و »ثقة

 وامام »بأس بحدیثه لیس: «گویدمي عدي ابن وامام »مأموٌن  ثقة وأصحابنا المدینة أهل عند هو: «است گفته هم

 : «است گفته هم ذهبي امام و »به الیحتج و حدیثه یکتب: «گوید مي ابوحاتم
ٌ

 أنه الظاهر و الحدیث قوي صدوق
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ن یبھتر ھرکس روز جمعه غسل کند، واگر (عطر نداشت) از عطر زنش استفاده کند، و«
 ند)، ویبود بنش یھرجا که خال گردن مردم رد نشود (و یسپس از باال لباسش را بپوشد، و

شود که از یم یارهیده شدن تمام گناھان صغیامام ھم حرف نزند، موجب بخش خطبۀھنگام 
گردن مردم  یاز باال کس صحبت کرد و ھر ده است؛ ویجمعه مرتکب گرد نیقبل تا ا جمعۀ

 
ٌ
 بجرح لیس): بالقوي لیس( قولنا: «است گفته نسایي امام البته »بالقوی لیس: «است گفته نسایي وامام »ثقة

 : «است گفته هم حجر ابن امام و است »الحدیث حسن« حداقل نسایي امام نزد لذا »مفسد
ٌ

 امام و »یهم صدوق

 »یخطيء: «است گفته و آورده »ثقات« در را وي هم حبان ابن وامام »مشهوٌر  مدنٌي : «است گفته نمیر بن عبدالله

) / ۳۱۷ش( التهذیب تقریب و) ۲۰۸ص۱ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[ »بشيء لیس: «است گفته احمد وامام

 بن محّمد سؤاالت مدیني، بن علي) / ۲۶ش( موثق وهو فیه تکلم من أسماء ذکر و) ۱۹ص( الموقظه ذهبي،

 دارد خطا اندکي چه واگر بوده »ثقة« پس)] ۴۳ص۳ج( التاریخ و المعرفة فسوي،) / ۱۰۳ش( شیبة أبي بن عثمان

  )]۳۷۴ص۴ج( الزوائد مجمع هیثمي،[ »ضعف وفیه الصحیح رجال من هو: «است گفته هم هیثمي امام لذا

 درجه در را اسناد این لذا دارند اختالف جدش از شعیب سماع در علما از بعضي که کنیم اشاره همچنین باید 

  أعلم ال: «است گفته نیشابوري حاکم وامام دهند مي قرار »حسن«
ً
 اختلفوا إنما شعیب؛ بن عمرو عدالة في خالفا

 ألنه ضعفه إنما شعیب بن عمرو حدیث في تکلم من«وامام ترمذي هم گفته است:  »جده من أبیه سماع في

 در الملقن ابن و حجر ابن امامان لکن »جده من األحادیث هذه یسمع لم أنه رأوا کأنهم جده صحیفة عن یحدث

 اسناد این اثباتش با که آورند مي جدش از پدرش سماع صّحت بر دال را روایاتي المینر البدر و التهذیب تهذیب

 ابن و دارقطني و راهویه بن اسحاق و حنبل بن احمد و مدیني بن علي و بخاري وامامان گردد؛ مي »صحیح«

 هم نووي الدین محیي و نیشابوري ابوبکر و نیشابوري حاکم و شیبه بن یعقوب و السالم ابوعبید و بیهقي و حجر

 کان إذا) جده عن أبیه عن شعیب بن عمرو: «(است گفته راهویه بن اسحاق وامام. اند نموده تأیید را »سماعش«

  شعیب بن عمرو عن الراوي
ً
 ما: «است گفته هم شیبه بن یعقوب امام و. »عمر ابن عن نافع عن کأیوب فهو ثقة

، شعیب بن عمرو في یقول الرجال وینتقي الحدیث في ینظر ممن أصحابنا من أحدا رأیت
ً
 صحیٌح  وحدیثه شیئا

  وهو
ٌ
 و »فصحیٌح  الثقات عنه روی وما عنه رووها ضعفاء لقوم هي إنما حدیثه من أنکروا التي واألحادیث ثبٌت  ثقة

 عمرو بحدیث یحتجون راهویه بن وإسحاق المدیني بن وعلي حنبل بن أحمد رأیت: «است گفته هم بخاري امام

 و ندارد قبول را سماعش معین بن یحیي وامام »بعدهم؟ الناس من: البخاري قال. جده عن أبیه عن شعیب بن

ه: «گویدمي لیکن است بوده جدش يصحیفه و کتاب روي از که گوید مي
ُ
 یحیي امام واقع ودر »صحاٌح  احادیث

 صورت هر در پس باشد مي حدیث تحمل طرق از یکي که پذیردمي صحیح ي وجاده صورت به را آن معین بن

 الکبیر التاریخ ) / بخاري،۳۲۲ترمذي (ش: رک[ است ومقبول صحیح روایاتش معین بن یحیي امام نزد

 الکبر السنن بیهقي،) / ۲۸۰۶ش( التهذیب تقریب) / ۴۸ص۸ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن) / ۲۱۸ص۴ج(

) / ۱۵۴ص۲ج( المنیر البدر الملقن، ابن) / ۲۳۷۵و۲۲۹۸ش( حاکم، المستدرک) / ۱۰۰۶۵ش۱۶۷ص۵ج(

 .است »صحیح« روایاتش اسناد لذا)] ۵۳۴و۳۴۶ص( واللغات األسماء تهذیب نووي،

 )]۲۷۵۶[نووی، خالصة االحکام (ش» اسناده حسٌن «است: وامام نووی گفته  
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و ابوسعید  »گر ثواب نماز جمعه را ندارد.)ید شود (ویبش میرد شد، ثواب نماز ظھر نص

ُغْسُل : قال ج اهللا رسول أن« روایت کرده است: سخدری
ْ
ُُمَعةِ  يَْومَ  ال

ْ
 لُكِّ  ىلَعَ  َواِجٌب  اجل

نْ  ُ�ْتَِلمٍ 
َ
نْ  �َْسنَتَّ  َوأ

َ
فرمود: غسل جمعه بر ھر  ج پیامبر خدا« ١»وََجَد. إِنْ  ِطيبًا َ�َمسَّ  َوأ

را ای برای) خوشبویی دارد آنو اگر (عطری یا ماده شخص محتلمی واجب است و سواک بزند
  »استعمال کند.

کردند و به باشد که موی خود را شانه و مرتب میمی ج ھمچنین از سّنت پیامبر

يُْكِرْمهُ «اند: فرموده ج مالیدند. ایشانروغن میآن 
ْ
ُ َشْعٌر فَل

َ
ھر کس مو « ٢.»َمْن اَكَن هل

 طریق از) ۱۳۸۳و۱۳۷۵ش( نسایي) / ۳۴۴ش( ابوداود) / ۱۹۹۷ش( مسلم) / ۸۸۰ش( (صحیح): بخاري -١

 بن عمرو عن المنکدر بن بکر أبي: «اند کرده روایت) االشج بکیربن و هالل ابي بن سعید و الحجاج بن شعبة(

 محتلم کل علی واجب الجمعة یوم الغسل: قال ج الله رسول أن أبیه عن سعید أبي بن الرحمن عبد عن سلیم

 .»علیه قدر ما الطیب من ویمس والسواك

حدثنا عبد الله بن جعفر «) روایت کرده است: ۱۷(ش تسمیة ما رواه سعید بن منصور(صحیح): ابونعیم،  -٢

حدثنا سعید بن منصور حدثنا ابن أبي (بن مسعود العبدی) حدثنا إسماعیل بن عبد الله (ابوالشیخ االصبهانی) 

عن أبیه عن أبي هریرة رضي الله عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم قال: من کان له بن ابی صالح ذئب عن سهیل 

 .»شعر فلیکرمه

الکبیر ) والمعجم ۲۲۹ص۸) / طبرانی، المعجم االوسط (ج۴۱۶۵وابن ابی ذئب هم متابعه شده وابوداود (ش 

) واآلداب ۶۴۵۵) / بیهقی، شعب االیمان (ش۱۴۱ص۸) / طحاوی، شرح مشکل اآلثار (ج۵۹ص۲۰(ج

وعبدالله بن وهب)  سعید بن منصور وداود بن عمرو) از طریق (۲۴ص۱۰) / ابن عبدالبر، التمهید (ج۵۶۰(ش

 .»ره ... عن ابیه عن ابی هریابن أبی الزناد عن سهیل بن أبی صالح  احدثن«اند: روایت کرده

حدثنا وقار حدثنا أیوب «) روایت کرده است: ۲۰ص۶وابوصالح ذکوان هم متابعه شده وابن عدی، الکامل (ج 

 .»ابی هریره ...  الوزان حدثنا فهر بن بشر حدثنا عمر بن موسی عن عطاء عن

 ورجال ابونعیم اینگونه بوده که:  

[ذهبی، سیراعالم النبالء » االمام الحافظ الصادق«ته است: ی: امام ذهبی گفاالصبهان یخعبدالله بن جعفر ابوالش 

 )]۲۷۷ص۱۶(ج

[ذهبی، » االمام الحافظ الثبت الرحال«ی سمویه: امام ذهبی گفته است: إسماعیل بن عبد الله بن مسعود العبد 

 )]۱۱ص۱۳سیراعالم النبالء (ج

 است.» صحیح«بوده واسنادش هم » رجال صحیحین«وسایر رجالش  

) / ابن حجر، فتح الباری ۲۹۳ص۱[نووی، المجموع (ج» اسناده حسٌن «اند: ابن حجر ونووی گفته وامامان 

 )]۳۶۸ص۱۰(ج
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بسیار انجام  ج و از موارد حقوق مو و عملی که پیامبر» دارد آن را مورد احترام قرار دھد.

ان رسول «کند: روایت می سبن مالکباشد. أنس اند روغن زدن به موی سر میداده
َماءِ  ج اهللا

ْ
ُح حِلْيَتَُه بِال ِسِه َو�رَْشَ

ْ
بسیار به (موی) سرش  ج پیامر خدا« ١.»يُْ�رِثُ َدْهَن َرأ

و این عملکرد در روز جمعه برای  ٢ »کردند.زدند و بسیار ریشش را شانه میروغن می
باشد و زنان چون باید موھای خود را رفتن به نماز جمعه برای مردان مستحب می

وجود ندارد. روغن زدن مو در روز ھا  آن برای استحباب این عمل برای بپوشانند دلیلی
اند و به آن برای رفتن به نماز جمعه انجام داده ج جمعه از مستحباتیست که پیامبر

ُر بَِما «فرمایند: می ج اند. ایشانتوصیه فرموده ُُمَعِة َوَ�تََطهَّ
ْ
 َ�ْغتَِسُل الرَُّجُل يَْوَم اجل

َ
ال

ْق َ�ْ�َ اْستََطاَع  ْو َ�َمسُّ ِمْن ِطيِب بَيِْتِه ُ�مَّ يَُروُح فَلَْم ُ�َفرِّ
َ
ِهُن ِمْن ُدْهِنِه أ ِمْن ُطْهٍر ُ�مَّ يَدَّ

 ُ
ْ
ُ َما بَيْنَُه َوَ�ْ�َ اجل  ُغِفَر هلَ

َّ
َِماُم إِال

ْ
ُ ُ�مَّ ُ�نِْصُت إَِذا تََ�لََّم اإل

َ
ُمَعِة اثْنَْ�ِ ُ�مَّ َص�َّ َما ُكِتَب هل

) از ۶۴۶۵) / بیهقی، شعب االیمان (ش۶۰۲(صحیح): دو طریق دارد: طریق اّول: ابن االعرابی، المعجم (ش -١

(سلمة م نا مبشر بن مکسر عن أبي حازم نا مسلم بن إبراهی«اند: یسی) روایت کردهمحّمد بن هارون بن عطریق (

 .»رح لحیته بالماءیسیکثر دهن رأسه و«عن سهل بن سعد قال : کان رسول الله صلی الله علیه وسلم بن دینار) 

روی عنه أبو العباس «اما رجال ابن االعرابی؛ ابوبکر محّمد بن هارون بن عیسی: امام خطیب بغدادی گفته است:  

 بن عقدة وأبو عمر حم
ٌ

  زة بن القاسم الهاشمي وأبو بکر الشافعي أحادیث
ٌ
وامام دارقطنی گفته است: » مستقیمة

)] ۳۵۴ص۳) / خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج۲۱۰[دارقطنی، سواالت حاکم للدارقطنی (ش» لیس بالقوی«

 کرده است.لذا ثقة بوده فقط اندکی خطا می

وامام یحیی بن معین گفته » ال بأس به«اند: ب بن سفیان گفتهمبشر بن مکسر القیسی: امامان ابوحاتم رازی ویعقو 

 تاریخ ابن معین روایة الدوري) / ۳۴۳ص۸[ابن ابی حاتم، الجرح والتعدیل (ج» لیس به بأس؛ صویلٌح «است: 

 )]۱۲۴ص۲) / فسوی، المعرفه والتاریخ (ج۳۳۲۱(ش

 است.» صحیح«بوده واسنادش هم » رجال صحیح«وسایر رجالش  

) / ابوالشیخ، اخالق ۶۴۶۳) / بیهقی، الشعب االیمان (ش۴۸۴ص۱م: ابن سعد، الطبقات الکبری (جطریق دّو  

) از طریق (ربیع بن صبیح ویحیی بن ابی کثیر) روایت ۸۲ص۱۲) / بغوی، شرح السنة (ج۵۳۴النبی وآدابه (ش

سلم، یکثر دهن رأسه ویسرح عن یزید الرقاشي عن أنس بن مالك قال: کان رسول الله صلی الله علیه و«اند: کرده

است. [ابن » ضعیف الحدیث«یزید بن ابان الرقاشي است بوده چرا که » ضعیف«اما این اسناد .» لحیته بالماء

 )]۷۶۸۳تقریب التهذیب (شو) ۳۰۹ص۱۱حجر، تهذیب التهذیب (ج

 .۹/۴۰۱، الترمذي تحفة األحوذي شرح جامعباشد. مبارکفوری، منظور از بسیار به اندازه نیاز و حاجت می -٢
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ْخرَ 
ُ ْ
تواناییش خود را پاکیزه نکرده و  اندازۀکند، و به مردی در روز جمعه غسل نمی« ١ .»ىاأل

اش استفاده نکرده سپس خوشبوی خانه ۀاز روغنی که دارد به (سرش) روغن نزده یا از ماد
اند) فاصله نیانداخته (و عبور زود ھنگام به مسجد نرفته و بین دو نفر (که کنار ھم نشسته

) امام خطبۀمازش را آنگونه که بر وی فرض است ادا نکرده و در حین تکلم (ونکرده) سپس ن
  »شوند.بعدی گناھانش بخشیده می جمعۀساکت ننشسته مگر اینکه بین این جمعه و 

َها ج أن انليب« روایت کرده است: بعبدالله بن عباس ُّ�
َ
 انلَّاُس  قال يوم اجلمعة: �

َْومَ  َهَذا اَكنَ  إَِذا
ْ

ََمسَّ  فَاْغتَِسلُوا ايل َحُدُ�مْ  َويلَ
َ
دُ  َما أ وْ  ِطيِبهِ  ِمنْ  َ�ِ

َ
در  ج پیامبر« ٢ »ُدْهِنِه. أ

روز جمعه فرمودند: ای مردم! در چنین روزی خود را بشویید و ھر کدام از شماھا از آنچه از 
 »بوی خوش یا روغنی داشت استعمال کند.

 

 ابن حدثنا«) از طریق (آدم بن ابی ایاس وعبدالله بن مبارک) روایت کرده است: ۹۱۰و۸۸۳(صحیح): بخاری (ش -١

 علیه الله صلی النبي قال قال الفارسي سلمان عن ودیعة ابن عن أبي أخبرني قال المقبري سعید عن ذئب أبي

 .»وسلم: ... 

) / بیهقي، السنن الکبري ۱۰۳۸و۷۳۹۴مستدرک (شحاکم، ال) / ۲۴۱۹(ش ، المسندصحیح): احمد( -٢

) از طریق (أبو سعید و عبد الله بن وهب ۵۹۰(ش ، المسند) / عبد بن حمید۱۷۵۵) / ابن خزیمه (ش۵۸۷۳(ش

حدثنا سلیمان بن بالل عن عمرو یعني ابن أبي عمرو عن عکرمة عن ابن «وخالد بن مخلد) روایت کرده اند: 

عن الغسل یوم الجمعة أواجب هو؟ قال ال: ومن شاء اغتسل وسأحدثکم عن بدء الغسل کان  عباس وسأله رجل

الناس محتاجین وکانوا یلبسون الصوف وکانوا یسقون النخل علی ظهورهم وکان مسجد النبي صلی الله علیه 

م قصیرا إنما هو وسلم ضیقا متقارب السقف فراح الناس في الصوف فعرقوا وکان منبر النبي صلی الله علیه وسل

ثالث درجات فعرق الناس في الصوف فثارت أرواحهم أرواح الصوف فتأذی بعضهم ببعض حتی بلغت أرواحهم 

رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو علی المنبر فقال یا أیها الناس إذا جئتم الجمعة فاغتسلوا ولیمس أحدکم من 

 »أطیب طیب.

طبرانی، ) / ۱۴۵۸) ومن طریقه بیهقي، السنن الکبري (ش۳۵۳داود (شوسلیمان بن بالل هم متابعه شده وابو 

) از طریق (عبد الله بن مسلمة و سعید ۱۱۶ص۱) / طحاوي، شرح معاني اآلثار (ج۲۱۹ص۱۱المعجم الکبیر (ج

 .»حدثنا عبد العزیز بن محّمد عن عمرو بن أبی عمرو عن عکرمة ... «بن أبي مریم) روایت کرده اند: 

 است.» صحیح«بوده واسنادش هم » رجال صحیحین«رجال احمد  

 «وامام حاکم نیشابوری گفته است:  
ٌ

 »علی شرط البخاري صحیٌح  حدیث

[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی » علی شرط البخاری ومسلم«وامام ذهبی هم گفته است:  

 )]۷۳۹۴و۱۰۳۸(ش
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 ) مسواک زدن۱-۴-۹(
ھمیشه و در ھمه حال بر سواک زدن که به بھداشت دھان و دندان  ج پیامبر

اند را در مواقع خاصی بیشتر تأکید کردهاند و آنکند، تأکید داشتهکمک شایان می

: قال ج اهللا رسول أن« روایت کرده است: سخصوصًا در روز جمعه. ابوسعید خدری
ُغْسُل 

ْ
ُُمَعةِ  يَْومَ  ال

ْ
نْ  ُ�ْتَِلمٍ  لُكِّ  ىلَعَ  َواِجٌب  اجل

َ
نْ  �َْسنَتَّ  َوأ

َ
غسل « ١»وََجَد. إِنْ  ِطيبًا َ�َمسَّ  َوأ

ای برای) جمعه بر ھر شخص محتلمی واجب است و سواک بزند و اگر (عطری یا ماده
بر مسواک زدن به  ج جدای از این تأکید رسول خدا »را استعمال کند.خوشبویی دارد آن

َواِك ِعنَْد لُكِّ «: اند کهطور عموم سفارش فرموده َمْرُ�ُهْم بِالسِّ
َ َ
ُشقَّ ىلَعَ أّميت أل

َ
ْن أ

َ
 أ

َ
لَْوال

کردم در موقع ھر نمازی امر میھا  آن شک به بی شداگر بر اّمتم سخت نمی« ٢.»صالةٍ 
مسواک زدن در ھر حالتی جدای در ھنگام نماز مستحب  البته» که سواک بزنند.

ھمیشه ما را به سواک زدن  ج ه پیامبرگفته ک بای که ابن عباساست، به گونه
-و این حکم مجمٌع علیه می ای که ترسیدیم بر ما واجب شودفرمودند به گونهامر می

 ٣باشد.
 با وجود سفارش أکید شریعت بر سواک زدن باید در نظر داشت که:

از آن استفاده  ج استفاده از چوب سواک از اولوّیت برخوردار است؛ زیرا پیامبر اکرم
ھای کوچک لثه اند و خواص خاص طبی از جمله: ضد باکتری بودن، ترمیم زخمنموده

داشته و  ھای حساس و...ھا خصوصًا برای لثهو دھان، و ممانعت از خونریزی لثه
 ٤باشد.ھمچنین بسیار راحت و در دسترس و قابل حمل می

 طریق از) ۱۳۸۳و۱۳۷۵ش( نسایي) / ۳۴۴ش( ابوداود) / ۱۹۹۷ش( مسلم) / ۸۸۰ش( (صحیح): بخاري -١

 بن عمرو عن المنکدر بن بکر أبي: «اند کرده روایت) االشج بکیربن و هالل ابي بن سعید و الحجاج بن شعبة(

 واجب الجمعة یوم الغسل: قال سلم و علیه الله صلی الله رسول أن أبیه عن سعید أبي بن الرحمن عبد عن سلیم

 .»علیه قدر ما الطیب من ویمس والسواك محتلم کل علی

) از طریق (مالک بن انس وسفیان بن عینه) روایت ۷) / نسایي (ش۶۱۲) / مسلم (ش۸۸۷صحیح): بخاري (ش( -٢

قال لوال أن أشق علی أمتي أو  جعن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هریرة رضي الله عنه أن رسول الله «کرده اند: 

 »ة.علی الناس ألمرتهم بالسواك مع کل صال

 .۱/۱۰۱، عبدالله جبرین، شرح عمدة الفقه، ۲۵/۲۶۶نک: ابن تیمیه، مجموع الفتاوی،  -٣

-۱۵۴به نقل از (محّمد علی بار، السواک و العنایة باألسنان، ص ۱۰۴و  ۱/۱۰۳عبدالله جبرین، شرح عمدة الفقه،  -٤

۱۵۹(. 
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دندان مستحب است؛ زیرا از ای برای تمیز کردن دھان و استفاده از ھر وسیله
بر این  ١اند.نقل شده که ایشان مسواک زدن با درخت نخل را تأیید کرده ج پیامبر

گردد که دندان و دھان اند: اصل سّنت بر ھر چیز خشنی حاصل میاساس علما گفته
را تمیز کند خصوصًا با مسواک و خمیر دندان که دارای محاسن خاص خود از جمله: 

بو کننده در و دندان براحتی و با دّقت، وجود مواد ضدباکتری و خوش نظافت دھان

)(واهللاُ العل ٢ باشد.خمیر دندان، تمیز بودن مسواک و ... می وابِ  يمُ أعلمُ بِالصَّ

 ) خواندن نماز جمعه۱-۴-۱۰(
باشد که ترین احکام روز جمعه، خواندن نماز جمعه در این روز میاز برترین و ناب

واب بس واال و ویژه برخوردار است و این نماز با ارکان و شرایطی بر برخی از از اجر و ث
 باشد.افراد فرض می

َها ﴿ فرماید:خداوند در قرآن کریم می  ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ َلٰوةِ ِمن يَۡوِم  ٱ�َّ ْ إَِذا نُودَِي لِلصَّ َءاَمُنٓوا

ْ فَ  ٱۡ�ُُمَعةِ  ِ إَِ�ٰ ذِۡكرِ  ٱۡسَعۡوا ْ  ٱ�َّ  ﴾٩َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  ٱۡ�َۡيعَۚ َوَذُروا
 ینماز جمعه أذان گفته شد، به سو ینه برایه روز آدک یمؤمنان! ھنگام یا« ]۹[الجمعة: 

ه بدان دستور داده ک یزین (چید. اید و داد و ستد را رھا سازیر و عبادت خدا بشتابکذ

) / طبرانی، المعجم الکبیر ۲۸۷۷ص۵) / ابونعیم، معرفة الصحابه (ج۲۳۵(ضعیف): بخاری، الکنی (ش -١

) از ۱۶۲۵) / ابن ابی عاصم، االحاد والمثانی (ش۸۸ص۷) / ابن سعد، الطبقات الکبری (ج۳۶۸ص۲۲(ج

حدثنا عون بن کهمس قال نا داود بن المساور عن «اند: طریق (شباب العصفری وخلیفة بن الخیاط) روایت کرده

ت في الوفد الذین أتینا النبي صلی الله علیه و سلم من عبد کن :قال سمقاتل بن همام عن أبي خیرة الصنابحي

القیس فزودنا األراك نستاك به فقلنا یا رسول الله عندنا الجرید ولکنا نقبل کرامتك وعطیتك قال اللهم اغفر لعبد 

 .»القیس إذا أسلموا طائعین غیر مکرهین أن بعض الناس لم یسلموا اال خزایا موتورین

سمع مقاتل بن همام روی «آورده وامام بخاری هم گفته است: » ثقات«: امام ابن حبان وی را در رداود بن المساوو 

 )]۲۳۷ص۳) / بخاری، التاریخ الکبیر (ج۲۳۴ص۸[ابن حبان، الثقات (ج.» عنه عون بن کهمس

 : راوي جز داود بن المساور نداشته وتوثیقي هم نشده است [بخاری، التاریخ الکبیرمقاتل بن همامو 

» ضعیف«)] لذا مجهول بوده و اسناد روایت هم ۳۵۳ص۸) / ابن ابی حاتم، الجرح والتعدیل (ج۲۳۷ص۳(ج

 است.

؛ مواهب ۱/۵۵؛ شربینی، مغنی المحتاج، ۱/۳۷۰؛ رافعی، فتح العزیز، ۴۴۵۱نک: بخاری، صحیح البخاری، ش  -٢

 .۱۰۴و ۱/۱۰۳؛ عبدالله جبرین، شرح عمدة الفقه، ۱/۲۶۴الجلیل، 
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این آیه فراخوانی آشکار » د.یشما بھتر و سودمندتر است اگر متوّجه باش ید) برایشو یم
 برای گردھمایی برای ادای این نماز پرشکوه و با فضیلت در روز آدینه است.

ھایش به صراحت مسلمانان را در فرموده ج رسول گرامی اسالم محّمد مصطفی
خی از این احادیث عبارتند اند، برالھی و پرفضیلت دعوت نموده ۀبرای ادای این فریض

 از:

ْنُ «فرمودند:  ج روایت کرده که رسول الله سابوھریره -
َ

ِخُرونَ  �
ْ

ابُِقونَ  اآل  يَْومَ  السَّ
ِقيَاَمةِ 

ْ
�َُّهمْ  َ�يْدَ  ال

َ
وتُوا �

ُ
ِكتَاَب  أ

ْ
ي يَْوُمُهمْ  َهَذا ُ�مَّ  َ�بِْلنَا ِمنْ  ال ِ

َّ
 ِ�يهِ  فَاْختَلَُفوا َعلَيِْهمْ  فُرَِض  اذل

ُ  َ�َهَدانَا َا فَانلَّاُس  ا�َّ
َ

َُهودُ  َ�بَعٌ  ِ�يهِ  نل
ْ

ما (أّمتی از لحاظ «  ١»َغٍد. َ�ْعدَ  َوانلََّصارَى َغًدا ايل
گیر ھستیم، غیر این زمانی) آخر و (و از لحاظ مقام و منزلت در نزد خداوند) پیشگام و سبقت

کتاب ھا  آن داده شد و ما بعد از کتابھا  آن است که آنان (یعنی؛ یھود و نصاری) قبل از ما به
(نماز و عبادت را) فرض نمود و در ھا  آن را دریافت کردیم، و در این روز (جمعه) خداوند بر

آن به اختالف پرداختند ولی خداوند ما را به روز جمعه ھدایت کرد؛ پس مردمان (ادیان 
ود فردا و برای نصاری پس گیرند) و برای یھدیگر) تابع ما ھستند (چون بعد از جمعه عید می

 » فردای آن است.

ِ  رَُسوُل  قَاَل « روایت کرده که: سحذیفه - َضلَّ  ج ا�َّ
َ
ُ  أ ُُمَعةِ  َعِن  ا�َّ

ْ
 َ�بْلَنَا اَكنَ  َمنْ  اجل

يَُهودِ  فاََكنَ 
ْ
بِْت  يَْومُ  لِل َحدِ  يَْومُ  لِلنََّصارَى َوَ�نَ  السَّ

َ
ُ  فََجاءَ  األ ُ  َ�َهَدانَا بِنَا ا�َّ ُُمَعةِ  يِلَْومِ  ا�َّ

ْ
 اجل

ُُمَعةَ  فََجَعَل 
ْ
بَْت  اجل َحدَ  َوالسَّ

َ
َا َ�بَعٌ  ُهمْ  َوَ�َذلَِك  َواأل

َ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  نل

ْ
ْنُ  ال

َ
ْهِل  ِمنْ  اآلِخُرونَ  �

َ
 أ

ْ�يَا ِقيَاَمةِ  يَْومَ  َواالّولونَ  ادلُّ
ْ
َمْقىِضُّ  ال

ْ
ََالئِِق  َ�بَْل  لَُهمْ  ال

ْ
فرمودند: خداوند  ج پیامبر خدا« ٢ .»اخل

ھای قبل از ما (به سبب سرکشی و عصیان) محروم کرد و روز شنبه را به روز جمعه را از أّمت
را برای ما قرار داد و ما را به سوی روز یھود و روز یکشنبه را به نصاری داد. پس خداوند آن

 مین صورت نیزجمعه ھدایت فرمود، پس (ترتیبش را) جمعه، شنبه و یکشنبه قرار داد و به ھ

) از طریق ۱۳۶۷) / نسایی (ش۲۰۱۸-۲۰۱۵) / مسلم (ش۳۴۸۶و۸۹۶و۸۷۶(صحیح): بخاري (ش -١

 سمع أنه عنه الله رضي هریرة عن أبا«اند: (عبدالرحمن بن هرمز وطاوس یمانی وابوصالح السمان) روایت کرده

 هذا ثم قبلنا من لکتابا أوتوا أنهم بید القیامة یوم السابقون اآلخرون نحن یقول وسلم علیه الله صلی الله رسول

 »غد. بعد والنصاری غدا الیهود تبع فیه لنا فالناس الله فهدانا فیه فاختلفوا علیهم فرض الذي یومهم

) از طریق (سعد بن طارق و ۱۰۸۳) / ابن ماجه (ش۱۳۶۸) / نسایي (ش۲۰۲۰و۲۰۱۹(صحیح): مسلم (ش -٢

 علیه الله (صلی الله رسول قال قال: حذیفة عن حراش بن ربعی عن«اند: ابومالک االشجعی) روایت کرده

  .»وسلم): ... 
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در روز قیامت بعد از ما ھستند. ما در اھل دنیا آخرین (أّمت) ھستیم و در روز قیامت از ھا  آن
 » شوند.گیرانی ھستیم که قبل از (دیگر) آفریدگان حسابرسی میسابقین و پیشی

 اْغتََسَل  َمِن «روایت کرده است:  ج از رسول الله ببن عمرو بن عاصعبدالله -
ُُمَعةِ  يَْومَ 

ْ
تِهِ  ِطيِب  ِمنْ  َوَمسَّ  اجل

َ
 َ�تََخطَّ  لَمْ  ُ�مَّ  ِ�يَابِهِ  َصاِلِح  ِمنْ  َولَِبَس  - لََها اَكنَ  إِنْ  - اْمَرأ

غُ  َولَمْ  انلَّاِس  ِرقَاَب 
ْ
َموِْعَظةِ  ِعنْدَ  يَل

ْ
اَرةً  اَكنَْت  ال ى لََغا َوَمنْ  بَيْنَُهَما لَِما َكفَّ َطَّ  انلَّاِس  ِرقَاَب  َوختَ

ُ  اَكنَْت 
َ

ھر کس روز جمعه غسل کند و (اگر خودش ھم عطر نداشت) از عطر « ١.»ُظْهًرا هل

 الفضل أبي ) / حدیث۱۸۱۰) / ابن خزیمه (ش۶۰۹۸) / بیهقی، السنن الکبری (ش۳۴۷(صحیح): ابوداود (ش -١

سلمة  بن ومحّمد عقیل أبی ) از طریق (ابن۹۴۹) / اصفهانی قوام السنة، الترغیب والترهیب (ش۴۹۹الزهري (ش

 عمرو عن زید ابن أسامة أخبرنی وهب عبدالله بن حدثنا«اند: سلیمان وابراهیم بن منقذ) روایت کردهوالربیع بن 

 طیب من ومس الجمعة یوم اغتسل من قال: أنه ج النبی عن العاص بن عمرو بن الله عبد عن أبیه عن شعیب بن

 بینهما لما کفارة کانت الموعظة عند یلغ ولم الناس رقاب یتخط لم ثم ثیابه صالح من ولبس - لها کان إن - امرأته

 »ظهرا. له کانت الناس رقاب وتخطی لغا ومن

 : «گویدمي معین بن یحیي زید: امام بن ومترجم در تهذیب هستند فقط أسامة» ثقة«رجال ابوداود  
ٌ
 صالٌح  ثقة

 
ٌ
 : «گویدمي عجلي وامام »ثقهٌ  عندنا: «گویدمي مدیني بن علي امام و »حجة

ٌ
 فسوي سفیان بن یعقوب امام و »ثقة

 وامام »بأس بحدیثه لیس: «گویدمي عدي ابن وامام »مأموٌن  ثقة وأصحابنا المدینة أهل عند هو: «است گفته هم

 : «است گفته هم ذهبي امام و »به الیحتج و حدیثه یکتب: «گوید مي ابوحاتم
ٌ

 أنه الظاهر و الحدیث قوي صدوق

 
ٌ
 بجرح لیس): بالقوي لیس( قولنا: «است گفته نسایي امام البته »بالقوی لیس: «است گفته نسایي وامام »ثقة

 : «است گفته هم حجر ابن امام و است »الحدیث حسن« حداقل نسایي امام نزد لذا »مفسد
ٌ

 امام و »یهم صدوق

 »یخطيء: «است گفته و آورده »ثقات« در را وي هم حبان ابن وامام »مشهوٌر  مدنٌي : «است گفته نمیر بن عبدالله

) / ۳۱۷ش( التهذیب تقریب و) ۲۰۸ص۱ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[ »بشيء لیس: «است گفته احمد وامام

 بن محّمد سؤاالت مدیني، بن علي) / ۲۶ش( موثق وهو فیه تکلم من أسماء ذکر و) ۱۹ص( الموقظه ذهبي،

 دارد خطا اندکي چه واگر بوده »ثقة« پس)] ۴۳ص۳ج( التاریخ و المعرفة فسوي،) / ۱۰۳ش( شیبة أبي بن عثمان

  )]۳۷۴ص۴ج( الزوائد مجمع هیثمي،[ »ضعف وفیه الصحیح رجال من هو: «است گفته هم هیثمي امام لذا

 درجه در را اسناد این لذا دارند اختالف جدش از شعیب سماع در علما از بعضي که کنیم اشاره همچنین باید 

  أعلم ال: «است گفته نیشابوري حاکم وامام دهند مي قرار »حسن«
ً
 اختلفوا إنما شعیب؛ بن عمرو عدالة في خالفا

 ألنه ضعفه إنما شعیب بن عمرو حدیث في تکلم من«وامام ترمذي هم گفته است:  »جده من أبیه سماع في

 در الملقن ابن و حجر ابن امامان لکن »جده من األحادیث هذه یسمع لم أنه رأوا کأنهم جده صحیفة عن یحدث

 اسناد این اثباتش با که آورند مي جدش از پدرش سماع صّحت بر دال را روایاتي المینر البدر و التهذیب تهذیب

 ابن و دارقطني و راهویه بن اسحاق و حنبل بن احمد و مدیني بن علي و بخاري وامامان گردد؛ مي »صحیح«

 هم نووي الدین محیي و نیشابوري ابوبکر و نیشابوري حاکم و شیبه بن یعقوب و السالم ابوعبید و بیهقي و حجر
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و بھترین لباسش را بپوشد و سپس  -البته اگر وی عطر داشت-ھمسرش استفاده کند 
مردم قدم برندارد و در موقع موعظه کالم لغو نگوید، (این  ۀ(وقتی وارد مسجد شد) بر شان

دیگر) خواھد شد و ھر کس کالم لغو  جمعۀاش (و(گناھانش) بین جمعه ۀعملکردش) کفار
 » مردم قدم بردارد برای وی فقط (ثواب) نماز ظھر خواھد بود. ۀگوید و بر شان

َالةُ « اند:فرموده ج پیامبر - َْمُس  الصَّ
ْ
ُُمَعةُ  اخل

ْ
  َواجل

َ
ُُمَعةِ  إِىل

ْ
اَرةٌ  اجل  لَمْ  َما بَيْنَُهنَّ  لَِما َكفَّ

َكبَائِرُ  ُ�ْغَش 
ْ
-میھا  آن نمازھای پنجگانه و نماز جمعه تا نماز جمعه دیگر کفاره بین« ١.»ال

 »باشند به شرطی که گناھان کبیره (شخص را) آلوده نکرده باشد.

ُُمَعَة فَاْستََمَع « روایت کرده که: سابوھریره -
ْ
ىَت اجل

َ
وُُضوَء ُ�مَّ أ

ْ
ْحَسَن ال

َ
 فَأ

َ
أ َمْن تَوَضَّ

نَْصَت 
َ
يَّامٍ َوأ

َ
ُُمَعِة َوِزَ�اَدُة ثََالثَِة �

ْ
ُ َما بَيْنَُه َوَ�ْ�َ اجل

َ
ھر کس وضو گرفت، نیکو وضو « ٢.»ُغِفَر هل

 کان إذا) جده عن أبیه عن شعیب بن عمرو: «(است گفته راهویه بن اسحاق وامام. اند نموده تأیید را »سماعش«

  شعیب بن عمرو عن الراوي
ً
 ما: «است گفته هم شیبه بن یعقوب امام و. »عمر ابن عن نافع عن کأیوب فهو ثقة

، شعیب بن عمرو في یقول الرجال وینتقي الحدیث في ینظر ممن أصحابنا من أحدا رأیت
ً
 صحیٌح  وحدیثه شیئا

  وهو
ٌ
 و »فصحیٌح  الثقات عنه روی وما عنه رووها ضعفاء لقوم هي إنما حدیثه من أنکروا التي واألحادیث ثبٌت  ثقة

 عمرو بحدیث یحتجون راهویه بن وإسحاق المدیني بن وعلي حنبل بن أحمد رأیت: «است گفته هم بخاري امام

 و ندارد قبول را سماعش معین بن یحیي وامام »بعدهم؟ الناس من: البخاري قال. جده عن أبیه عن شعیب بن

ه: «گویدمي لیکن است بوده جدش يصحیفه و کتاب روي از که گوید مي
ُ
 یحیي امام واقع ودر »صحاٌح  احادیث

 صورت هر در پس باشد مي حدیث تحمل طرق از یکي که پذیردمي صحیح ي وجاده صورت به را آن معین بن

 الکبیر التاریخ ) / بخاري،۳۲۲ترمذي (ش: رک[ است ومقبول صحیح روایاتش معین بن یحیي امام نزد

 الکبر السنن بیهقي،) / ۲۸۰۶ش( التهذیب تقریب) / ۴۸ص۸ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن) / ۲۱۸ص۴ج(

) / ۱۵۴ص۲ج( المنیر البدر الملقن، ابن) / ۲۳۷۵و۲۲۹۸ش( حاکم، المستدرک) / ۱۰۰۶۵ش۱۶۷ص۵ج(

 .است »صحیح« روایاتش اسناد لذا)] ۵۳۴و۳۴۶ص( واللغات األسماء تهذیب نووي،

 )]۲۷۵۶[نووی، خالصة االحکام (ش» اسناده حسٌن «وامام نووی گفته است:  

 بن وعلی سعید بن قتیبةو أیوب بن یحیی حدثنا: «اند کرده روایت) ۲۱۴ش( ترمذي و) ۵۷۲ش( (صحیح): مسلم -١

 یعقوب بن الرحمن عبد بن العالء أخبرنی - جعفر بن إسماعیل حدثنا أیوب ابن قال - إسماعیل عن کلهم حجر

 ما بینهن لما کفارة الجمعة إلی والجمعة الخمس الصالة: قال ج الله رسول أن هریرة أبی عن أبیه عن الحرقة مولی

 .»الکبائر تغش لم

) از طریق ۱۰۹۰) / ابن ماجه (ش۴۹۸) / ترمذي (ش۱۰۵۲) / ابوداود (ش۲۰۲۵و۲۰۲۴(شصحیح): مسلم ( -٢

عن أبی صالح عن أبی هریرة قال قال رسول الله (صلی «(سلیمان اعمش وسهیل بن ابي صالح) روایت کرده اند: 

 .»الله علیه وسلم): ... 
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بگیرد سپس به نماز جمعه بیاید و خوب گوش فرا دھد و ساکت باشد، (گناھان) او بین این 
-یده می(آینده) و سه روز دیگر ھم (؛ یعنی جمعًا گناھان ده روزش) بخش جمعۀجمعه و 

 »شود.
ُُمَعةُ ج اهللا رسول قال«روایت کرده است:  سطارق بن شھاب-

ْ
 ىلَعَ  َواِجٌب  َحقٌّ  : اجل

  مَجَاَعةٍ  ىِف  ُمْسِلمٍ  لُكِّ 
َّ
ْر�ََعةً  إِال

َ
وِ  َمْملُوكٌ  َ�بْدٌ  أ

َ
ةٌ  أ

َ
وْ  اْمَرأ

َ
وْ  َصىِبٌّ  أ

َ
 ج پیامبر خدا« ١.»َمِر�ٌض  أ

) از ۳ص۲) / دارقطنی، السنن (ج۵۸۷۸) و من طریقه بیهقی، السنن الکبری (ش۱۰۶۹(صحیح): ابوداود (ش -١

 منصور بن إسحاق حدثنی«اند: العنبس) روایت کرده أبي بن إسحاق بن العظیم وإبراهیم عبد بن طریق (عباس

 ج النبی عن شهاب بن طارق عن مسلم بن قیس عن المنتشر بن محّمد بن إبراهیم (بن سفیان) عن هریم حدثنا
 ».مریض أو صبی أو امرأة أو مملوك عبد أربعة إال جماعة فی مسلم کل علی واجب حق قال: الجمعة

 است.» صحیح«رجال ابوداود (رجال صحیحین) بوده و اسنادش هم  

 «وامام حاکم نیشابوری هم گفته است:  
ٌ

 »علی شرط الشیخین صحیٌح  هذا حدیث

 صحیٌح «وامام ذهبی هم گفته است:  
ٌ

 » حدیث

 » علي شرط البخاري ومسلم صحیٌح  اسناده«وامام نووی هم گفته است:  

) / ۱۰۶۲[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» صّححه غیر واحد«وامام ابن حجر هم گفته است:  

 )]۱۶۰ص۲) / ابن حجر، تلخیص الحبیر (ج۴۸۳ص۴نووی، المجموع (ج

 منه یسمع ولم ج النبی رأی قد شهاب بن طارق«اند: باید اشاره کنیم که بعضی از علما از جمله امام ابوداود گفته 

!
ً
) ومن طریقه ۱۸۸۳۰] لیکن این سخن مقبول نیست چرا که: احمد، المسند (ش)۱۰۶۹ش( [ابوداود» شیئا

) از طریق (عبدالرحمن بن مهدی) روایت ۴۲۰۹) / نسایی (ش۱۲۳ضیاء المدسی، االحادیث المختاره (ش

 علیه الله صلی الله رسول سأل رجال أن شهاب بن طارق عن مرثد بن علقمة الثوری عن سفیان عن«اند: کرده

رجال «ورجال احمد » جائر سلطان عند حق کلمة قال أفضل الجهاد أي الغرز في رجله وضع وقد وسلم

طارق بن شهاب ممن یعد «است. ولذا امام حاکم نیشابوری گفته است: » صحیح«بوده واسنادش » صحیحین

 )]۱۰۶۲[حاکم، المستدرک (ش» فی الصحابة

را دیدیه که سوار بر مرکبشان بوده وپاهایشان را در لگام قرار داده  جبینیم، طارق بن شهاب پیامبر همچنانکه میو 

 اند؟حدیث نشنیده جاند. پس چگونه از ایشان هم روایت کرده جبودند وهمچنین از ایشان 

) روایت کرده ۲۶۳االوقات (ش) ومن طریقه بیهقی، فضائل ۱۰۶۲باید اشاره کنیم که حاکم، المستدرک (ش 

 حدثني العنبري العظیم عبد بن العباس حدثني العجلي محّمد بن عبید ثنا الفقیه إسحاق بن بکر أبو حدثنا«است: 

 شهاب بن طارق عن مسلم بن قیس عن المنتشر بن محّمد بن إبراهیم عن سفیان بن هریم ثنا منصور بن إسحاق

باشد؛ چرا که دیدیم می» شاذ«اما ذکر ابوموسی اشعری .» سلم ...  و علیه الله صلی النبي عن: موسی أبي عن

امام ابوداود این روایت را از عباس نقل کرده وآن را از (طارق عن النبی) نقل کرده است اما عبید بن محّمد آن را از 
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مملوک و زن و  ۀفرمودند: جمعه حّقی واجب بر ھر مسلمانی در جماعت بجز برد
 »شد.باکودک و مریض می

،: ج اهللا رسول قال« روایت کرده است: بعبدالله بن عمر- نته�َّ
َ

 عن أقوام يل
َخِتمنَّ  أو اجلمعات، ودعهم كوننّ  ثم قلو�هم ىلع اهللا يلَ

َ
 ج پیامبر خدا« ١»الغافل�. من يل

کنند (از این عمل خود) دست بردارند و یا خداوند بر ھا را ترک میفرمود: افرادی که جمعه
 »نھد و (در آخر) از غافلین خواھند شد.ھایشان مھر می دل

قَاَل ِلَقْوٍم َ�تََخلَُّفوَن َعِن  ج انليب أن«روایت کرده است:  سعبدالله بن مسعود-
ْن 

َ
ُُمَعِة: لََقْد َهَمْمُت أ

ْ
ُُمَعِة اجل

ْ
َق ىلَعَ رَِجاٍل َ�تََخلَُّفوَن َعِن اجل َحرِّ

ُ
آُمَر رَُجًال يَُص�ِّ بِانلَّاِس ُ�مَّ أ

کردند فرمود: قصد ) جمعه تخّلف میۀبه مردمی که از (انجام فریض ج پیامبر« ٢.»ُ�يُوَ�ُهمْ 

العباس بن عبد م عباس به صورت (طارق عن ابوموسی عن النبی) نقل کرده است وهمچنین ابراهیم بن اسحاق ه

 را متابعه کرده است.العظیم 

 معاویة حدثنا توبة أبو حدثنا الحلوانی علی بن الحسن حدثنی: «است کرده روایت) ۲۰۳۹ش( مسلم): (صحیح -١

 وأبا عمر بن الله عبد أن میناء بن الحکم حدثنی قال سالم أبا سمع أنه - أخاه یعنی - زید عن - سالم ابن وهو -

 الله لیختمن أو الجمعات ودعهم عن أقوام لینتهین: منبره أعواد علی یقول ج الله رسول سمعا أنهما حدثاه هریرة

 .»الغافلین من لیکونن ثم قلوبهم علی) تعالي(

) معاویه بن( زهیر حدثنا یونس بن الله عبد بن أحمد حدثنا: «است کرده روایت) ۱۵۱۷ش( مسلم): (صحیح -٢

 عن یتخلفون لقوم قال) وسلم علیه الله صلی( النبی أن الله عبد عن منه سمعه األحوص أبی عن إسحاق أبو حدثنا

 .»بیوتهم الجمعة عن یتخلفون رجال علی أحرق ثم بالناس یصلی رجال آمر أن هممت لقد: الجمعة

 وي از تغییر از بعد هم معاویة بن وزهیر است شده تغییر دچار عمر اواخر در سبیعي ابواسحاق که کنیم اشاره باید 

 حدثنا شیبة بن علي حدثنا: «است کرده روایت) ۴۳ص۱۵ج( اآلثار مشکل شرح طحاوي، اما است کرده روایت

 النبي عن الله عبد عن األحوص أبي عن إسحاق أبي عن یونس بن إسرائیل حدثنا العبسي موسی بن الله عبید

 ): ... .»وسلم علیه الله صلي(

 جعفر بن محّمد( طریق از) ۴۴ص۱۵ج( اآلثار مشکل شرح طحاوي، و شده متابعه هم موسي بن وعبیدالله 

 عن الله عبد عن األحوص أبي عن إسحاق أبي عن إسرائیل حدثنا: «است کرده روایت) موسي بن واسد الفریابي

 ابوحاتم وامام باشد مي ابواسحاق در »الناس اثبت« یونس بن واسرائیل: ... .» وسلم علیه الله صلی الله رسول

 بن عبدالرحمن وامام »منی فیها أثبت إنه: «است گفته شعبة وامام »إسحاق أبی أصحاب أتقن من هو: «است گفته

 امام سخن این مورد در هم ذهبي وامام »والثوری شعبة من أثبت إسحاق أبی فی إسرائیل: «است گفته هم مهدي

 الزمه فإنه جده حدیث في) سفیان و شعبة( یقاربهما لعله أمیل؛ إلیه أنا هذا: «است گفته مهدي بن عبدالرحمن

 
ً
 )]۳۵۵ص۷ج( النبالء اعالم سیر ذهبي،[ »أعوام عشرة ومساءً  صباحا
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) جمعه ۀدارم امر کنم به مردی که (بجای من) نماز بگذارد و بر افرادی که در (انجام فریض
 ١ »ھایشان را بر سرشان آتش زنم.کنند خانهتخّلف می

 ) زود به مسجد رفتن۱-۴-۱۱(
جھت ادای نماز جمعه مستحب و دارای اجر بزرگیست که انسان در اّول وقت و یا 
در حد امکان در أولین فرصت ممکن برای ادای نماز جمعه در مسجد حاضر شود که 

 سابوھریره ک اجر بس بزرگی را مژده داده است،خداوند برای این عمل و زمان اند
ُُمَعةِ  يَْومَ  اْغتََسَل  َمنْ «فرمودند:  ج روایت کرده است که پیامبر

ْ
َنَابَةِ  ُغْسَل  اجل

ْ
 َراحَ  ُ�مَّ  اجل

�ََّما
َ
اَعةِ  يِف  َراحَ  َوَمنْ  بََدنَةً  قَرََّب  فََك� �ََّما اثلَّاِ�يَةِ  السَّ

َ
اَعةِ  يِف  َراحَ  َوَمنْ  َ�َقَرةً  قَرََّب  فََك�  السَّ

�ََّما اثلَّاثِلَةِ 
َ
قَْرنَ  َكبًْشا قَرََّب  فََك�

َ
اَعةِ  يِف  َراحَ  َوَمنْ  أ ابَِعةِ  السَّ َما الرَّ َّ�

َ
 َوَمنْ  َدَجاَجةً  قَرََّب  فََك�

اَعةِ  يِف  َراحَ  َاِمَسةِ  السَّ
ْ
�ََّما اخل

َ
َِمامُ  َخَرجَ  فَإَِذا َ�يَْضةً  قَرََّب  فََك�

ْ
َمَال  َحرَضَْت  اإل

ْ
 ئَِ�ةُ ال

َر. �َْستَِمُعونَ 
ْ
ك ھر کس در روز جمعه غسل جنابت نماید و سپس زود (به سوی نماز « ٢»اذلِّ

ای را قربانی کرده است و ھرکس در ساعت جمعه) رھسپار شود مانند آن است که شتر ماده
ای را قربانی کرده است و ھر کس در ساعت دّوم رھسپار شود مانند آن است که گاو ماده

رھسپار شود مانند آن است که گوسفند نری را قربانی کرده باشد و ھر کس در ساعت  سّوم
چھارم رھسپار شود مانند آن است که مرغی را قربانی کرده است و ھر کس در ساعت پنجم 
رھسپار شود مانند آن است که با بخشیدن تخم مرغی به خداوند تقرب جسته است. و ھرگاه 

شوند و به پند (و موعظه) گوش جد) خارج شد مالئکه حاضر میامام (از منزلش به سوی مس
  »دھند.فرا می

 احکام مربوط به نماز جمعه در فصول آتی به طور مستدل و مفّصل بیان خواهند شد. -١

 از) ۱۳۸۸ش( نسایي) / ۴۹۹ش( ترمذي) / ۳۵۱ش( ابوداود) / ۲۰۰۱ش( مسلم) / ۸۸۱ش( (صحیح): بخاري -٢

 مالك حدثنا: «اند کرده روایت) عیسي بن معن و سعید بن قتیبه و یوسف بن عبدالله و مسلمه بن عبدالله( طریق

 فکأنما وراح الجنابة غسل الجمعة یوم اغتسل من قال: ج الله رسول أن: هریرة أبي عن صالح أبي بن سمي عن

 في راح ومن کبشا، قرب فکانما الثالثة الساعة في راح ومن بقرة، قرب فکأنما الثانیة الساعة في راح ومن بدنة، قدم

 حضرت االمام خرج فإذا بیضة، قرب فکأنما الخامسة الساعة في راح ومن دجاجة، قرب فکأنما الرابعة الساعة

 »الذکر. یستمعون المالئکة
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 ١فقھا و علمای اسالمی در بیان و تفسیر ساعات بر این باورند: 
ساعت اّول طلوع خورشید و ساعت دّوم تا باال «امام محّمد غزالی گفته است:  -١

کند و چھارم و ای که پا را داغ آمدن آن و سّوم تا گرم شدن خورشید به گونه
پنجم بعد از آخر چاشت تا زوال خورشید (موقع أذان) و در این حالت فضیلت 
اندک و وقت زوال زمان انجام نماز است که این فضیلت در این زمان از بین 

 کند.امام غزالی برای دیدگاه خود دلیلی بیان نمی» رفته است.
 ، ابنیان ثوری، سفیعفه، حنابله، اوزایحن ه،یجمھور علماء از جمله: شافع -٢

منذر، ابن حزم وابن قیم بر این باورند که: منظور از این ساعات تقسیم روز به 
باشد که منظور از پنج ساعت، پنج دقیقه) می ٦٠دوازده ساعت (ھر ساعت 

 باشد. ساعت مانده به نماز جمعه می
م یساعت تقسثی، جمعه را به دوازه یدر حد ج رسول الله کهجمھور بر این باورند 

دھد ث ھم از لفظ "ساعات" استفاده کرده که نشان میین حدیبندی نموده ودر ا
ت یروا بباشد و جابر بن عبدالله) میدقیقه ۶۰ھر ساعت ھمان ساعات معروف (

ُُمَعةِ  : يَْومُ ج قال انلىب« کرده است:
ْ
ةَ  ثِنْتَا اجل ُل  ُمْسِلمٌ  َاليُوَجدُ  َساَعةً  يُِر�دُ . َعرْشَ

َ
َ  �َْسأ  َعزَّ  ا�َّ

  َشيْئًا وََجلَّ 
َّ
ُ  آتَاهُ  إِال َِمُسوَها وََجلَّ  َعزَّ  ا�َّ َعرْصِ  َ�ْعدَ  َساَعةٍ  آِخرَ  فَاتلْ

ْ
فرمودند:  ج پیامبر« ٢ .»ال

؛ ابن دقیق ۲۲/۲۲؛ ابن عبدالبر، التمهید، ۴/۵۸التثریب،؛ حافظ عراقی، طرح ۱/۳۸۶نك: ابن قیم، زاد المعاد،  -١

؛ ۱/۱۴۰)؛ ابن رشد، بدایة المجتهد،۲/۵۸۹؛ عمرانی، البیان ،۱/۳۳۶العید، احکام االحکام شرح عمدة االحکام،

ی ، ۲/۱۴۶ابن قدامه، المغنی،
ّ
 .۱/۱۸۱؛ غزالی، احیاء علوم الدین ؛۵/۴۴؛ ابن حزم، المحل

) / بیهقی، شعب االیمان ۱۳۸۹) نسایی (ش۱۰۵۰) / ابوداود (ش۲۰۸هب، الموطأ (ش(صحیح): عبدالله بن و -٢

) / ابن عبدالبر، التمهید ۱۰۳۲) / حاکم، المستدرک (ش۶۲۱۳) والسنن الکبری (ش۲۹۷۶(ش

اند: الحارث االنصاری) روایت کرده بن ) از طریق (عمرو۱۸۴) / طبرانی، الدعاء (ش۴۴ص۲۳وج۲۰ص۱۹(ج

 اثنتا الجمعة في قال: أنه :جالله  رسول عن جابر عن حدثه سلمة أبا أن العزیز عبد بن مرع مولی الجالح عن«

رجال » العصر. بعد ساعة آخر التمسوها إیاه إعطاه إال شیئا الله یسأل مسلم عبد فیها یوجد ال ساعة منها ساعة عشر

 است.» رجال صحیح«که العزیز  عبد بن عمر مولی بوده جز الجالح» رجال صحیحین«عبدالله بن وهب 

 صحیٌح علی شرط مسلم«وامام حاکم نیشابوری گفته است:  
ٌ

 » هذا حدیث

 » علی شرط مسلم«وامام ذهبی هم گفته است:  

 صحیٌح «وامام ابن حجر هم گفته است:  
ٌ

 » حدیث
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روز جمعه دوازده (ساعت) است. و در آن میان ساعتی است که اگر ھر مسلمانی از خداوند 
َوَجلَّ چیزی را بخواھد به او خواھد داد، و این زمان را در آخرین ساعت بعد از عصر  َعزَّ 

دھد که مقصود این گردد، لذا نشان میششم خارج میو چون امام در ساعت » دریابید.
 ث شش ساعت قبل از زوال است.یحد

منظور  اند:گفته ین شافعیحس یو قاض ینین جویمذھب مالکّیه، امام الحرم -٣
 باشد.ھای اندکی بعد از زوال خورشید (موقع أذان) میلحظه

 کنند:مالکّیه به دو دلیل استناد می
اند که مقصود از ساعات، لحظه بوده و مربوط به بعد از زوال شان گفتهیا ل اّول:یدل
 ده نشده که اّول صبح به جمعه بروند. ینه دیباشد؛ چرا که کسی از سلف در مدیھم م

ُُمَعةِ  يَْومَ  اْغتََسَل  َمنْ « با این حدیث ھمخوانی ندارد: اما این استدالل
ْ
َنَابَةِ  ُغْسَل  اجل

ْ
 اجل

�ََّما َراحَ  ُ�مَّ 
َ
اَعةِ  يِف  َراحَ  َوَمنْ  بََدنَةً  قَرََّب  فََك� �ََّما اثلَّاِ�يَةِ  السَّ

َ
 يِف  َراحَ  َوَمنْ  َ�َقَرةً  قَرََّب  فََك�

اَعةِ  �ََّما اثلَّاثِلَةِ  السَّ
َ
قَْرنَ  َكبًْشا قَرََّب  فََك�

َ
اَعةِ  يِف  َراحَ  َوَمنْ  أ ابَِعةِ  السَّ َما الرَّ َّ�

َ
 َدَجاَجةً  قَرََّب  فََك�

اَعةِ  يِف  َراحَ  َوَمنْ  َاِمَسةِ  السَّ
ْ
�ََّما اخل

َ
َِمامُ  َخَرجَ  فَإَِذا َ�يَْضةً  قَرََّب  فََك�

ْ
َمَالئَِ�ةُ  َحرَضَْت  اإل

ْ
 ال

رَ  �َْستَِمُعونَ 
ْ
ك غسل جنابت نماید و سپس زود (به سوی نماز  ھر کس در روز جمعه« ».اذلِّ

ای را قربانی کرده است و ھرکس در ساعت جمعه) رھسپار شود مانند آن است که شتر ماده
ای را قربانی کرده است و ھر کس در ساعت دّوم رھسپار شود مانند آن است که گاو ماده

باشد و ھر کس در ساعت رھسپار شود مانند آن است که گوسفند نری را قربانی کرده  سّوم
چھارم رھسپار شود مانند آن است که مرغی را قربانی کرده است و ھر کس در ساعت پنجم 
رھسپار شود مانند آن است که با بخشیدن تخم مرغی به خداوند تقرب جسته است. و ھرگاه 

 شوند و به پند (و موعظه) گوشامام (از منزلش به سوی مسجد) خارج شد مالئکه حاضر می
گردد و بعد از شود امام در ساعت ششم خارج میمشاھده می که ھمچنان؛زیرا » دھند.فرا می

سند و امام ھم قبل از زوال خارج ینوگر ثواب زود رفتن به جمعه را نمییورود وی مالئکه د

ُُمَعةِ  يَْومَ  انلَِّداءُ  اَكنَ « ت کرده است:یروا سدیزیگردد، چنانچه سائب بن می
ْ
 إَِذا اّوهلُ  اجل

حجر، ) / ابن ۱۰۳۲[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» اسناده صحیٌح «وامام نووی هم گفته است:  

 )]۵۴۱ص۴) / نووی، المجموع (ج۴۳۶ص۲نتائج االفکار (ج
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َِمامُ  َجلََس 
ْ

ِمنرَْبِ  ىلَعَ  اإل
ْ
يِب  ج انلَّيِبِّ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  ال

َ
ُ  ريَِضَ  َوُ�َمرَ  بَْ�رٍ  َوأ از زمان « ١.»َ�نُْهَما ا�َّ

 »نشست.اّول نداء در روز جمعه وقتی بوده که امام بر منبر می بو ابوبکر و عمر ج پیامبر
امام ھم قبل از زوال خارج گردد، پس ن (ساعات) بعد از زوال باشد، و یحال اگر ا

گر ثواب زود رفتن یچرا که وقتی امام خارج گردد د آن پنج ساعت چه وقتی است؟؛
م که آن ساعات مربوط به قبل از زوال بوده و وقتی یینکه بگویشود. مگر انوشته نمی

 شود.گر ثواب بسته مییشود، دکه امام در ساعت ششم داخل می
ت ندارد و یّ نه حجیدر علم اصول آمده است، عمل اھل مد که ھمچناناز طرفی 

 ست.یل بر عدم وقوع آن نیت نشده دلیزی از اقوال شخصی برای ما رواینکه چیا

 عليه اهللا ص�( اهللا رسول قال« :است کرده تیروا سرهین ابوھریھمچن ل دّوم:یدل
ُُمَعةِ  يَْومَ  اْغتََسَل  َمنْ ): سلم

ْ
َنَابَةِ  ُغْسَل  اجل

ْ
�ََّما َراحَ  ُ�مَّ  اجل

َ
 يِف  َراحَ  َوَمنْ  بََدنَةً  قَرََّب  فََك�

اَعةِ  �ََّما اثلَّاِ�يَةِ  السَّ
َ
اَعةِ  يِف  َراحَ  َوَمنْ  َ�َقَرةً  قَرََّب  فََك� �ََّما اثلَّاثِلَةِ  السَّ

َ
قَْرنَ  َكبًْشا قَرََّب  فََك�

َ
 أ

اَعةِ  يِف  َراحَ  َوَمنْ  ابَِعةِ  السَّ َما الرَّ َّ�
َ
اَعةِ  يِف  َراحَ  َوَمنْ  َجاَجةً دَ  قَرََّب  َفَك� َاِمَسةِ  السَّ

ْ
�ََّما اخل

َ
 فََك�

َِمامُ  َخَرجَ  فَِإَذا َ�يَْضةً  قَرََّب 
ْ

َمَالئَِ�ةُ  َحرَضَْت  اإل
ْ
رَ  �َْستَِمُعونَ  ال

ْ
ك ھر کس در روز « ٢.»اذلِّ

جمعه غسل جنابت نماید و سپس زود (به سوی نماز جمعه) رھسپار شود مانند آن است که 
ای را قربانی کرده است و ھرکس در ساعت دّوم رھسپار شود مانند آن است که گاو شتر ماده

ای را قربانی کرده است و ھر کس در ساعت سّوم رھسپار شود مانند آن است که ماده
گوسفند نری را قربانی کرده باشد و ھر کس در ساعت چھارم رھسپار شود مانند آن است که 

کس در ساعت پنجم رھسپار شود مانند آن است که با  مرغی را قربانی کرده است و ھر
بخشیدن تخم مرغی به خداوند تقرب جسته است. و ھرگاه امام (از منزلش به سوی مسجد) 

 »دھند.شوند و به پند (و موعظه) گوش فرا میخارج شد مالئکه حاضر می
رِ «ث از الفاظ ین حیاگفته شده که در  ه است؛ و مھجر شد استفاده »َراَح «و  »اْلُمَھجِّ

-ند که در شّدت گرما خارج گردد و راح ھم بعد از زوال اطالق مییگوبه کسی می
 گردد.

) از طریق (ابن ۱۳۹۲) / نسایی (ش۵۱۶) / ترمذي (ش۱۰۸۹) / ابوداود (ش۹۱۶و۹۱۲(صحیح): بخاری (ش -١

 .»الجمعة ...  یوم النداء کان قال یزید بن السائب عن الزهري عن«اند: ابي ذئب ویونس بن یزید) روایت کرده

 از) ۱۳۸۸ش( نسایي) / ۴۹۹ش( ترمذي) / ۳۵۱ش( ابوداود) / ۲۰۰۱ش( مسلم) / ۸۸۱ش( بخاري): (صحیح -٢

 مالك حدثنا: « اند کرده روایت) عیسي بن معن و سعید بن قتیبه و یوسف بن عبدالله و مسلمه بن عبدالله( طریق

 »....  قال سلم و علیه الله صلی الله رسول أن: هریرة أبي عن صالح أبي بن سمي عن
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 "َراَح"لغت عرب، ست؛ چرا که امام ازھری گفته است که در ین قول مقبول نیاما ا
 ست.ید به بعد زوال نیّ گردد و فقط مقبه (راه افتادن در ھر وقتی) ھم اطالق می

اند که ل ھم گفتهیل بن احمد و نضر بن شمیازھری و خلن امامان یھمچن
ِر" به خارج شدن ھنگام شّدت گرما و  دیّ مق "َراَح"در لغت عرب ھمانند لفظ  "اْلُمَھجِّ

ن لغت یگردد و است؛ بلکه به خارج شدن در اّول وقت ھم اطالق مییبعد از زوال ن
د به بعد از زوال یّ را مقنباشد؛ و امام ازھری ھم گفته که ھرکس آاھل حجاز ھم می

 کند اشتباه کرده است.
ح داده شد که اگر مربوط به ما بعد یاند، توضثی که آوردهین در ھمان حدیھمچن

گردد؛ چرا که ھمانطور که گفته شد امام قبل از یح نمیث صحیحد یزوال باشد، معنا
شود، نوشته نمی ث ھم آمده که ھنگام خروِج امام، ثوابییگردد و در حدزوال خارج می

شود؛ چون امام قبل از چگونه ثوابی نوشته نمییث، قبل از زوال ھیپس طبق ھمان حد
گردد حال چگونه مردم بعد از زوال خارج شوند و زوال و در ساعت ششم خارج می

ھا را  د آن ساعتیشود؟ پس حتمًا باکه ثوابی نوشته نمییثواب کسب کنند، در حال
 دانست. د به قبل از زوالیّ مق

با این اوصاف محرز است که منظور از این شش ساعت، شش ساعت قبل از أذان 
ظھر است که برای ھر ساعت زودتر رفتن به مسجد برای ادای نماز جمعه ثواب و 
فضیلتی بیشتر وجود دارد. و جدای از حصول فضیلت بیان شده در حدیث، در حالت 

 ۀرسیدن نماز داری أجر بزرگ و موجب کفارکّلی زود به مسجد رفتن و انتظار برای 

 «فرمودند:  ج روایت کرده که پیامبر سرهیباشد. ابوھرگناھان می
َ
 أ

َ
ُدلُُّ�مْ  ال

َ
 َما ىلَعَ  أ

ُ  َ�ْمُحو ََطايَا بِهِ  ا�َّ
ْ
رََجاِت  بِهِ  َوَ�ْرَ�عُ  اخل ِ  رَُسوَل  يَا بََ�  قَالُوا ادلَّ   قَاَل  ا�َّ

ُ
وُُضوءِ  إِْسبَاغ

ْ
 ىلَعَ  ال

َماَكرِهِ 
ْ
ةُ  ال َُطا َوَ�رْثَ

ْ
  اخل

َ
َمَساِجدِ  إِىل

ْ
َالةِ  َوانِْتَظارُ  ال َالةِ  َ�ْعدَ  الصَّ َ�اُط  فََذِلُ�مْ  الصَّ ا شما یآ« ١».الرِّ

کنم؟  ییبرد، راھنمایکه خداوند با آن گناھان را محو و درجات را نزد خود باال م یزیرا به چ
و زحمت  یح با تحمل سختیکامل و صح ی! فرمودند: وضوج رسول خدا یگفتند: بله، ا

 بن حمید) از طریق (۴۲۸) / ابن ماجه (ش۱۴۳) / نسایی (ش۵۱) / ترمذی (ش۶۱۱و۶۱۰(صحیح): مسلم (ش -١

 الله صلی( الله رسول أن هریرة أبی عن«اند: ) ورایت کردهرباح بن الولیدو یعقوب بن الرحمن عبدو الرحمن عبد

 ... .» قال )وسلم علیه
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گر بعد از نماز؛ و ید یمساجد و انتظار نماز یاد قدم برداشتن به سویا...) و زی(مثًال سرما 
 ١.»ھستندھا  این رباط

آخر یعنی؛ اندکی مانده به وقت نماز از  ۀاما برای امام مستحب است که در لحظ
ته باشد؛ زیرا طبق روایت سائب خانه خارج شده و در وقت أذان در مسجد حضور داش

ُُمَعةِ  يَْومَ  انلَِّداءُ  اَكنَ : «سبن یزید
ْ
َِمامُ  َجلََس  إَِذا اّوهلُ  اجل

ْ
ِمنرَْبِ  ىلَعَ  اإل

ْ
 ج انلَّيِبِّ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  ال

يِب 
َ
ُ  ريَِضَ  َوُ�َمرَ  بَْ�رٍ  َوأ اّول نداء در  بو ابوبکر و عمر ج از زمان پیامبر« ٢.»َ�نُْهَما ا�َّ

شود که پس از این روایت استنباط می» نشست.روز جمعه وقتی بوده که امام بر منبر می
 مستحب است امام در موقع أذان داخل مسجد باشد.

 ) پیاده و با آرامش به نماز جمعه رفتن۱-۴-۱۲( 
 باشد، بهز جمله مستحبات و فضائل روز جمعه پیاده و زود رفتن به نماز جمعه میا
ای که نمازگزار به امام و خطیب جمعه در حّد امکان نزدیک شود، ولی نباید برای گونه

به ازای  ج رسول الله ۀمردم عبور نماید، بنابر فرمود ۀنزدیک شدن به امام از روی شان

 َسِمْعُت « روایت کرده است: سبن اوس ثقفیکند. اوس ھر قدمش اجر دریافت می
ِ  رَُسوَل  َل  َمنْ  َ�ُقوُل  ج ا�َّ ُُمَعةِ  يَْومَ  َواْغتََسَل  َغسَّ

ْ
رَ  اجل  فََدنَا يَْرَكْب  َولَمْ  َوَمىَش  َواْ�تََكرَ  َوَ��َّ

داند. که منتظر ماندن از نماز جمعه تا نماز عصر را به منزله حج عمره میالبته دقت شود روایتی موضوع وجود دارد  -١

 این روایت عبارت است از:

إن لکم فی کل جمعة حجة وعمرة فالحجة الهجیر للجمعة والعمرة انتظار «روایت کرده است:  سسهل بن سعد 

 .»العصر بعد الجمعة

) وشعب ۶۱۶۱طریقه بیهقی، السنن الکبری (ش) و من ۳۸ص۶(موضوع): ابن عدی، الکامل فی الضعفاء (ج 

 أبی بن العزیز عبد حدثنا الزهری مصعب أبو حدثنا مهدی بن القاسم حدثنا«اند: ) روایت کرده۳۰۴۶االیمان (ش

 حجة جمعة کل فی لکم إن: وسلم) علیه الله (صلی الله رسول قال قال الساعدی سعد بن سهل عن أبیه عن حازم

است چرا که » موضوع«اما این روایت » الجمعة. بعد العصر انتظار والعمرة للجمعة الهجیر فالحجة وعمرة

وامام ابن عدی گفته » الحدیث بوضع متهٌم «االخمیمی: امام دارقطنی گفته است:  مهدی بن عبدالله بن القاسم

  حدیثا له ار به؛ ولم البأس عندي«است: 
ً
 له ذکرت قد«گفته است: اما امام ذهبی در رّد این سخنش » فاذکره منکرا

  حدیثا
ً
 هذا«)]. وامام ذهبی در مورد این روایتش گفته است: ۴۶۱ص۴[ابن حجر، لسان المیزان (ج» فیکفیه باطال

  موضوعٌ 
ً

 )].۳۷۲ص۳[ذهبی، میزان االعتدال (ج» باطل
بن ) از طریق (ا۱۳۹۲) / نسایی (ش۵۱۶) / ترمذي (ش۱۰۸۹) / ابوداود (ش۹۱۶و۹۱۲(صحیح): بخاری (ش -٢

 .»الجمعة ...  یوم النداء کان قال یزید بن السائب عن الزهري عن«اند: ابي ذئب ویونس بن یزید) روایت کرده
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َِمامِ  ِمنْ 
ْ

غُ  َولَمْ  َواْستََمعَ  اإل
ْ
ُ  اَكنَ  يَل

َ
ْجرُ  َسنَةٍ  ُخْطَوٍة َ�َمُل  بُِ�لِّ  هل

َ
از « ١ »َوِ�يَاِمَها. ِصيَاِمَها أ

و در اّول  ١شنیدم که فرمودند: ھر کس روز جمعه غسل کند و نیکو غسل نماید ج پیامبر خدا

وشعب ) ۶۰۸۹ش( الکبري السنن بیهقي، /) ۳۴۵ش( ابوداود) / ۱۶۹۶۲و۱۶۱۷۳ش( احمد، المسند): (صحیح -١

 ماجه ابن /) ۳ص۲ج( المصنفشیبه،  ابي ابن/ ) ۶۵۹۱) ومعرفة السنن واآلثار (ش۲۷۲۸االیمان (ش

 الفوائد رازي، تمام) / ۵۰ش( وفضلها الجمعة مروزي،) / ۲۱۵ص۱ج( الکبیر طبرانی، المعجم) / ۱۰۸۷ش(

) / بغوی، ۹۲۰(ش الترغیب والترهیب/ اصفهانی، ) ۱۵۷۳ش( والمثاني اآلحاد عاصم، ابي ابن) / ۲۰۲ص۲ج(

) / ۸ص۳) / طوسی، المستخرج علی ترمذی (ج۹۸۶) / ابونعیم، معرفة الصحابه (ش۲۳۶ص۴شرح السنة (ج

) جزء الحسن بن ۳۴) / ابن قانع، معجم الصحابة (ش۴۲۰(ش المنتقی من مسموعات مروضیاء المقدسی، 

 ومحّمد آدم بن یحیي( طریق ) از۳۰۷) / جرجانی، االمالی (ش۹۷۴) / ابن بشران، االمالی (ش۷۸رشیق (ش

 حدثنی األوزاعی عن المبارك بن) عبدالله( حدثنا: «اند کرده روایت) شیبة أبي بن بکر أبو و الجرجرائی حاتم بن

 غسل من: یقول ج الله رسول سمعت الثقفی أوس بن أوس حدثنی الصنعانی األشعث أبو حدثنی عطیة بن حسان

 سنة عمل خطوة بکل له کان یلغ ولم فاستمع اإلمام من ودنا یرکب ولم ومشی وابتکر بکر ثم واغتسل الجمعة یوم

 .»وقیامها صیامها أجر

 الکبیر طبرانی، المعجم) / ۱۳۸۴ش( نسایي) / ۱۶۱۷۵ش( واحمد، المسند شده متابعه هم عطیة بن وحسان 

/ ابن عساکر، معجم الشیوخ  )۲۹۹ص۴۳و۲۰۰و۱۲۰ص۳۶ج( دمشق تاریخ عساکر، ابن) / ۲۱۵ص۱ج(

) / ابن ۲۷) / نسوی، االربعین (ش۱۲(ش) / طوسی، االربعین ۹۸۸/ ابونعیم، معرفة الصحابه (ش )۴۹۰ص۱(ج

 بن عبدالرحمن( طریق ) از۱۵۷۳) / ابن ابی عاصم، اآلحاد والمثانی (ش۳۳۹ص۵سعد، الطبقات الکبری (ج

: اند کرده روایت) الذماري وابوقالبة وسلیمان بن موسی وعثمان بن ابی خالد الحارث بن ویحیی جابر بن یزید

 ... .»اوس بن اوس عسم انه حدثه األشعث أبا سمع أنه«

 طیالیسي،) / ۱۲۲ص۲ج( االوسط طبرانی، المعجم) / ۳۴۶ش( وابوداود شده متابعه هم صنعاني وابواالشعث 

 و نسی بن عبادة( طریق ) از۳۹۷ص۲/ خطیب بغدادی، موضح اوهام الجمع والتفریق (ج) ۱۲۱۰ش( المسند

 ... .» ج النبي عن بن اوس الثقفی أوس عن: «است کرده روایت) االزدي سعید بن ومحّمد البصري الحسن

 است »مسلم رجال« که صنعاني ابواالشعث شرحبیل بن شراحیل جز باشد مي »صحیحین رجال« احمد و رجال 

 باشد. مي »صحیح« هم واسنادش

 «وامام حافظ عراقی هم گفته است:  
ٌ

 »اسناٌد جید

 صحیٌح علی شرط «وامام حاکم نیشابوری هم گفته است:  
ٌ

 »الشیخینحدیث

 »اسناٌد صالٌح «وامام ذهبی هم گفته است:  

 » اسناد حسٌن «وامام نووی گفته است:  
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وقت (به نماز جمعه) برود و زود برود و پیاده برود و سوار ھیچ َمرکبی نشود و به امام نزدیک 
فایده) نگوید به ازای ھر قدمش اجر عمل یک شود و خوب گوش فرا دھد و کالم لغو (و بی

 فرماید:می ج ھمچنین پیامبر اکرم» و نماز) برای وی خواھد بود.سال از روزه و قیام (

َمُه اهللا« ھایش در  ھر کس قدم« ٢.»ىلَعَ انلَّارِ  ،َعزَّ وََجلَّ  ،َمِن اْ�رَبَّْت قََدَماُه يِف َسِبيِل اهللا َحرَّ
 » کند.، غبارآلود شود، خداوند آتش را بر وی حرام میَعزَّ َوَجّل راه خداوند 

نماز جمعه و در واقع ھر نمازی باید با تأنی و آرامش باشد و شخص به رفتن به 
سمت مسجد ندود و بدین وسیله به خود و دیگران استرس و فشار وارد کند و حّتی در 
مواردی عجله و شتابان به سوی مسجد و نماز جماعت رفتن باعث رنجش و ھتک 

فرماید: مالک این حکم است، ایشان می ج پیامبر اکرم ۀشود، فرمودحقوق دیگران می

تُْم «
ْ
ْدَر�

َ
ِكينَُة، َ�َما أ تُوَها �َْسَعْوَن، ايتُوَها َ�ْمُشوَن َعلَيُْ�ُم السَّ

ْ
الُة فَال تَأ ِ�يَمِت الصَّ

ُ
إَِذا أ

وا تِمُّ
َ
 ھرگاه نماز اقامه گردید با عجله و شتابان به سوی آن نروید، با« ٣.»فََصلُّوا، َوَما فَاتَُ�ْم فَأ

را حالتی آرام و با تأّنی به سمت آن پیاده حرکت کنید، به ھر (مقداری از نماز رسیدید) آن
» را) تمام کنید.بخوانید و ھر مقدار (از نماز را از دست دادید، بعد از سالم امام برخیزید و آن

ْ�َظمَ  إِنَّ «روایت کرده:  سیو نیز ابوموس
َ
ْجًرا انلَّاِس  أ

َ
َالةِ  يِف  أ ْ�َعُدُهمْ  الصَّ

َ
َْها أ

َ
 َمْمىًش  إِيل

 حسٌن «وامامان بغوی وترمذی هم گفته است:  
ٌ

خالصة ) / نووی، ۲۳۶ص۴[بغوی، شرح السنة (ج» حدیث

 حیاء علوم الدیناتحاف السادة المتقین بشرح إ ) / الزبیدی،۲۷۱۷(ش األحکام في مهمات السنن وقواعد اإلسالم

 )]۱۰۴۲) / حاکم، المستدرک (ش۴۹۶) / ترمذی (ش۱۲۷ص۳(ج تذکرة الحفاظ) / ذهبی، ۲۳۸ص۳(ج

محدثین در معنای غّسل و اغتسل دو دیدگاه دارند برخی بر این باورند اولی یعنی؛ سرش را بشورد و دّومی یعنی؛  -١

 ی را تأکیدی بر اولی.دانند و دّومبقیه بدنش و برخی هر دو را به معنای شستن می

) از طریق (یحیی بن حمزه والولید بن ۳۱۱۶) / نسایی (ش۱۶۳۲) / ترمذی (ش۹۰۷(صحیح): بخاری (ش -٢

حدثنا یزید بن أبي مریم األنصاري قال حدثنا عبایة بن رفاعة قال أدرکني أبو عبس وأنا «اند: المسلم) روایت کرده

علیه وسلم یقول من اغبرت قدماه في سبیل الله حرمه الله علی  سمعت النبي صلی الله أذهب إلی الجمعة فقال

 .»النار

 نسایي) / ۳۲۷ش( ترمذي) ۵۷۲ش( ابوداود) / ۱۳۹۱-۱۳۸۹ش( مسلم) / ۹۰۸ش( بخاري): (صحیح -٣

 یعقوب بن وعبدالرحمن عبدالرحمن بن ابوسلمه و مسیب بن سعید( طریق از) ۷۷۵ش( ماجه ابن) / ۸۶۱ش(

 ... .» یقول: وسلم علیه الله صلی الله رسول سمعت قال هریرة أبا أن: «اند کرده روایت) منبه بن وهمام
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ْ�َعُدُهمْ 
َ
او به  یوخانه که راه گذر بودهمردم  ین اجر نماز از ھمهیبزرگتر یدارا یانسان « ١.»فَأ

 .»مسجد، دورتر است
رود نیز صدق این حکم در مورد کسی که سوار بر ماشین و یا مرکبی به مسجد می

ند حّتی اگر فقط قسمتی از نماز را کند که مستحب است آرام و با تأنی حرکت کمی
دریابد؛ مگر اینکه به کل نماز نرسد که در نتیجه چون جمعه واجب است لذا باید عجله 

ای که موجب تضییع حق دیگران و اذیت و آزار به دیگران و ضرر به کند البته عجله
 خود و دیگران نباشد.

 ) نزدیک امام شدن۱-۴-۱۳(
و نیز محاسنی که ٣و٢بیان شد سبن اوس ثقفی اوسبنابر فضیلتی که در حدیث 

در استماع خطبه وجود دارد برای نمازگزار مستحب است که در حّد امکان به امام 

محّمد بن عالء)  کریب وأبو األشعری براد بن الله عبد) از طریق (۱۵۴۵) / مسلم (ش۶۵۱(صحیح): بخاری (ش -١

 أبی عن بردة أبی عن برید عن أسامة أبو حدثنا قاال کریب وأبو األشعری براد بن الله عبد حدثنا«اند: روایت کرده

 ) ... .»وسلم علیه الله صلی( الله رسول قال قال موسی

 الکبري السنن بیهقي، طریقه ومن) ۳۴۵ش( ابوداود) / ۱۶۹۶۲و۱۶۱۷۳ش( احمد، المسند): (صحیح -٢

 الکبیر طبرانی، المعجم) / ۱۰۸۷ش( ماجه ابن طریقه من و) ۳ص۲ج( شیبه، المصنف ابي ابن) / ۶۰۸۹ش(

 اآلحاد عاصم، ابي ابن) / ۲۰۲ص۲ج( الفوائد رازي، تمام) / ۵۰ش( وفضلها الجمعة مروزي،) / ۲۱۵ص۱ج(

: اند کرده روایت) شیبة أبي بن بکر أبو و الجرجرائی حاتم بن ومحّمد آدم بن یحیي( طریق از) ۵۷۳ش( والمثاني

 بن أوس حدثنی الصنعانی األشعث أبو حدثنی عطیة بن حسان حدثنی األوزاعی عن المبارك بن) عبدالله( حدثنا«

 من ودنا یرکب ولم ومشی وابتکر بکر ثم واغتسل الجمعة یوم غسل من: یقول ج الله رسول سمعت الثقفی أوس

 .»وقیامها صیامها أجر سنة عمل خطوة بکل له کان یلغ ولم فاستمع اإلمام

 ابن) / ۲۱۵ص۱ج( الکبیر المعجم) / ۱۳۸۴ش( نسایي) / ۱۶۱۷۵ش( احمد و شده متابعه هم عطیة بن وحسان 

 بن ویحیی جابر بن یزید بن عبدالرحمن( طریق از) ۲۹۹ص۴۳و۲۰۰و۱۲۰ص۳۶ج( دمشق تاریخ عساکر،

 ... .»اوس بن اوس سمع انه حدثه األشعث أبا سمع أنه: «اند کرده روایت) الذماري الحارث

 المسند طیالیسي،) / ۱۲۲ص۲ج( االوسط المعجم) / ۳۴۶ش( ابوداود و شده متابعه هم صنعاني و ابواالشعث 

 أوس عن: «است کرده روایت) االزدي سعد بن ومحّمد البصري الحسن و نسی بن عبادة( طریق از) ۱۲۱۰ش(

 ... .» ج النبي عن بن اوس الثقفی

 است »مسلم رجال« که صنعاني ابواالشعث شرحبیل بن شراحیل جز باشد مي »صحیحین رجال« احمد و رجال 

 باشد. مي »صحیح« هم واسنادش

 کنند که سندش ایراد دارد و آن: فقها در این زمینه گاهی به حدیث ضعیفی استناد می -٣
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الجنة  فإن الرجل ال یزال یتباعد حتی یؤخر في ،احضروا الذکر و ادنوا من اإلمام«کند: سمره بن جندب روایت می 

رصف اّول بایتسید) ونزدیک امام باشید؛ چرا که فرد اینقدر در ایستادن در نمازها حاضر شوید و (د.» «و إن دخلها

 »افتد.کند که در بهشت رفتن هم بعد از دیگران عقب میدر صف اّول تخلف می

) / بیهقي، السنن الکبري ۲۰۱۱۸(ش ، المسند) / احمد۱۱۱۰ابوداود (شدو طریق دارد؛ طریق اّول: ): (ضعیف 

حدثنا معاذ بن هشام قال «) از طریق (علي بن المدیني) روایت کرده اند: ۱۰۶۸) / مستدرک (ش۶۱۴۰(ش

وجدت فی کتاب أبی (هشام الدستوایي) بخط یده ولم أسمعه منه قال قتادة عن یحیی بن مالك (أبي أیوب 

لله علیه وسلم) قال: احضروا الذکر وادنوا من اإلمام فإن الرجل األزدي) عن سمرة بن جندب أن نبی الله (صلی ا

بوده وعنعنه » مدلس«است. چرا که قتاده » ضعیف«اما اسنادش » ال یزال یتباعد حتی یؤخر فی الجنة وإن دخلها.

 )]۹۲کرده است [ابن حجر، تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس (ش

) / ۳۰۱۸) وشعب االیمان (ش۶۱۴۲) / بیهقي، السنن الکبري (ش۲۰۱۱۲ش( ، المسنداحمدطریق دّوم:  

) از طریق (سریج بن ۴۵۹۴) / بزار (ش۲۰۶ص۷المعجم الکبیر (جو) ۲۱۶ص۱المعجم الصغیر (جطبرانی، 

حدثنا الحکم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلی «النعمان) روایت کرده اند: 

وسلم احضروا الجمعة وادنوا من اإلمام فإن الرجل لیتخلف عن الجمعة حتی إنه لیتخلف عن الجنة وإنه  الله علیه

: الحکم بن عبد الملك القرشی البصری » منکر«اما این روایت » لمن أهلها.
ً
ضعیف «است چرا که اّوال

: امام ابوحاتم )] وثان۱۴۵۱) وتقریب التهذب (ش۴۳۱ص۲است [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» الحدیث
ً
یا

رواه بعض حفاظ أصحاب قتادة عن قتادة عن أبي أیوب األزدي عن سمرة عن النبي صلی الله «رازي گفته است: 

) / ۲۰۱۱۸(ش ، المسند) / احمد۱۱۱۰)] وابوداود (ش۲۰۴ص۱[ابن ابي حاتم، الجرح والتعدیل (ج» علیه وسلم

) از طریق (علي بن المدیني) روایت کرده اند: ۱۰۶۸مستدرک (شحاکم، ال) / ۶۱۴۰بیهقي، السنن الکبري (ش

حدثنا معاذ بن هشام قال وجدت فی کتاب أبی (هشام الدستوایي) بخط یده ولم أسمعه منه قال قتادة عن یحیی «

بن مالك (أبي أیوب األزدي) عن سمرة بن جندب أن نبی الله (صلی الله علیه وسلم) قال: احضروا الذکر وادنوا 

بینیم متن (الحکم بن عبد  وهمچنانکه مي» ن الرجل ال یزال یتباعد حتی یؤخر فی الجنة وإن دخلها.من اإلمام فإ

الملك) در مورد (تأخر از جمعه) بوده اما متني که (امام هشام الدستوایي) روایت کرده در مورد (تأخر فرد از صف 

 است.» منکر«ت مخالفت با ثقات باشد. خوب دقت گردد. لذا روایت الحکم بن عبدالملک به عل اّول) مي

) ۳۳۸ص۴البته متني که حکم بن عبدالملک روایت کرده متابعه اي هم دارد وطبراني، المعجم االوسط (ج 

حدثنا عبد الله بن الحسین المصیصي قال نا محّمد بن بکار قال نا سعید بن بشیر عن قتادة «روایت کرده است: 

ی النبي صلی الله علیه و سلم انه قال احضروا الجمعة وأدنوا من االمام عن ابي ایوب عن سمرة بن جندب رفعه إل

اما سعید بن بشیر: » واني قد عرفت ان اقواما یؤخرون عن دخول الجنة بتأخرهم عن الجمعة وان کانوا من اهلها.

لرحمن بن امامان یحیي بن معین وابوداود ونسایي وعلي بن مدیني وابن حجر واحمد بن حنبل وابن حبان وعبدا

و » منکُر الحدیث«گویند:  دانسته اند و امامان ابومسهر ومحّمد بن عبدالله بن نمیر مي» ضعیف«مهدي وي را 

 «گوید:  امام بخاري مي
ٌ

و امام » شیٌخ یکتب حدیثه«گوید:  و امام ابوحاتم مي» یتکلمون في حفظه و هو محتمل

گوید:  و امام ابن عدي مي» صدوق الحدیث«گوید:  وامام شعبه مي» کان حافظا«گوید:  سفیان بن عیینه مي
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برای نزدیک شدن به  ببن عمرو بن عاصنزدیک شود، البته بنا بر حدیث عبدالله 
-از دست میمردم قدم بردارد که با این عمل ثواب نماز جمعه را  ۀامام نباید بر شان

باشد و اگر آزار و ناراحتی برای نمازگزاران ایجاد و این عمل کراھت تنزیھی می ١دھد

 است؛ کان مشیختنا یوثقونه«گوید:  و امام دحیم مي» الغالب علي حدیثه استقامة و الغالب علیه الصدق«
ٌ
و » ثقة

إمام أهل الشام في عصره إال أن الشیخین لم یخرجاه «گوید:  و امام حاکم مي» البأس به«گوید:  امام بزار هم مي

گوید:  و امام سعید بن عبدالعزیز تنوخي مي» فه أبو مسهر من سوء حفظه و مثله ال ینزل بهذا القدربما وص

) / ابن عدي، الکامل ۲۲۷۶) و تقریب التهذیب (ش۸ص۴[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» صدوق«

 .)]۹۹۵) / مستدرک (ش۳۶۹ص۳(ج

 الفضل أبي ) / حدیث۱۸۱۰ابن خزیمه (ش) / ۶۰۹۸) / بیهقی، السنن الکبری (ش۳۴۷(صحیح): ابوداود (ش -١

سلمة  بن ومحّمد عقیل أبی ) از طریق (ابن۹۴۹) / اصفهانی قوام السنة، الترغیب والترهیب (ش۴۹۹الزهري (ش

 عمرو عن زید ابن أسامة أخبرنی وهب عبدالله بن حدثنا«اند: والربیع بن سلیمان وابراهیم بن منقذ) روایت کرده

 طیب من ومس الجمعة یوم اغتسل من قال: أنه ج النبی عن العاص بن عمرو بن الله دعب عن أبیه عن شعیب بن

 بینهما لما کفارة کانت الموعظة عند یلغ ولم الناس رقاب یتخط لم ثم ثیابه صالح من ولبس - لها کان إن - امرأته

 »ظهرا. له کانت الناس رقاب وتخطی لغا ومن

 : «گویدمي معین بن یحیي زید: امام بن هستند فقط أسامةومترجم در تهذیب » ثقة«رجال ابوداود  
ٌ
 صالٌح  ثقة

 
ٌ
 : «گویدمي عجلي وامام »ثقهٌ  عندنا: «گویدمي مدیني بن علي امام و »حجة

ٌ
 فسوي سفیان بن یعقوب امام و »ثقة

 وامام »بأس بحدیثه لیس: «گویدمي عدي ابن وامام »مأموٌن  ثقة وأصحابنا المدینة أهل عند هو: «است گفته هم

 : «است گفته هم ذهبي امام و »به الیحتج و حدیثه یکتب: «گوید مي ابوحاتم
ٌ

 أنه الظاهر و الحدیث قوي صدوق

 
ٌ
 بجرح لیس): بالقوي لیس( قولنا: «است گفته نسایي امام البته »بالقوی لیس: «است گفته نسایي وامام »ثقة

 : «است گفته هم حجر ابن امام و است »الحدیث حسن« حداقل نسایي امام نزد لذا »مفسد
ٌ

 امام و »یهم صدوق

 »یخطيء: «است گفته و آورده »ثقات« در را وي هم حبان ابن وامام »مشهوٌر  مدنٌي : «است گفته نمیر بن عبدالله

) / ۳۱۷ش( التهذیب تقریب و) ۲۰۸ص۱ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[ »بشيء لیس: «است گفته احمد وامام

 بن محّمد سؤاالت مدیني، بن علي) / ۲۶ش( موثق وهو فیه تکلم من أسماء ذکر و) ۱۹ص( الموقظه ذهبي،

 دارد خطا اندکي چه واگر بوده »ثقة« پس)] ۴۳ص۳ج( التاریخ و المعرفة فسوي،) / ۱۰۳ش( شیبة أبي بن عثمان

  )]۳۷۴ص۴ج( الزوائد مجمع هیثمي،[ »ضعف وفیه الصحیح رجال من هو: «است گفته هم هیثمي امام لذا

 درجه در را اسناد این لذا دارند اختالف جدش از شعیب سماع در علما از بعضي که کنیم اشاره همچنین باید 

  أعلم ال: «است گفته نیشابوري حاکم وامام دهند مي قرار »حسن«
ً
 اختلفوا إنما شعیب؛ بن عمرو عدالة في خالفا

 ألنه ضعفه إنما شعیب بن عمرو حدیث في تکلم من«وامام ترمذي هم گفته است:  »جده من أبیه سماع في

 در الملقن ابن و حجر ابن امامان لکن »جده من األحادیث هذه یسمع لم أنه رأوا کأنهم جده صحیفة عن یحدث

 اسناد این اثباتش با که آورند مي جدش از پدرش سماع صّحت بر دال را روایاتي المینر البدر و التهذیب تهذیب
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تواند با آرامش و کند حرام ولی اگر به دلیل ازدحام جایی را نزدیک خود نیابد، می
تواند به سمت بدون اینکه کالمی به زبان بیاورد مبنی بر اجازه و معذرت خواھی می

ولی اگر مردم زیادی در برابرش باشد  ١کند و در آنجا ساکن شودجای خالی حرکت 
 آزار مردم نشود. ۀباید تا وقت نماز صبر نماید تا مای

 باشد، از جمله:در این راستا توّجه به چند نکته مھم می
د کسی بخاطر شخصی دیگر از جای خود برخیزد و دیگری بجای وی ینبا -

ِ « کند:روایت می ج از پیامبر ببنشید. ابن عمر ْن ُ�َقاَم الرَُّجُل ِمْن  ج َ�َ� رَُسوُل ا�َّ
َ
أ

 ابن و دارقطني و راهویه بن اسحاق و حنبل بن احمد و مدیني بن علي و بخاري وامامان گردد؛ مي »صحیح«

 هم نووي الدین محیي و نیشابوري ابوبکر و نیشابوري حاکم و شیبه بن یعقوب و السالم ابوعبید و بیهقي و حجر

 کان إذا) جده عن أبیه عن شعیب بن عمرو: «(است گفته راهویه بن اسحاق وامام. اند نموده تأیید را »سماعش«

  شعیب بن عمرو عن الراوي
ً
 ما: «است گفته هم شیبه بن یعقوب امام و. »عمر ابن عن نافع عن کأیوب فهو ثقة

، شعیب بن عمرو في یقول الرجال وینتقي الحدیث في ینظر ممن أصحابنا من أحدا رأیت
ً
 صحیٌح  وحدیثه شیئا

  وهو
ٌ
 و »فصحیٌح  الثقات عنه روی وما عنه رووها ضعفاء لقوم هي إنما حدیثه من أنکروا التي واألحادیث ثبٌت  ثقة

 عمرو بحدیث یحتجون راهویه بن وإسحاق المدیني بن وعلي حنبل بن أحمد رأیت: «است گفته هم بخاري امام

 و ندارد قبول را سماعش معین بن یحیي وامام »بعدهم؟ الناس من: البخاري قال. جده عن أبیه عن شعیب بن

ه: «گویدمي لیکن است بوده جدش يصحیفه و کتاب روي از که گوید مي
ُ
 یحیي امام واقع ودر »صحاٌح  احادیث

 صورت هر در پس باشد مي حدیث تحمل طرق از یکي که پذیردمي صحیح ي وجاده صورت به را آن معین بن

 الکبیر التاریخ ) / بخاري،۳۲۲ترمذي (ش: رک[ است ومقبول صحیح روایاتش معین بن یحیي امام نزد

 الکبر السنن بیهقي،) / ۲۸۰۶ش( التهذیب تقریب) / ۴۸ص۸ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن) / ۲۱۸ص۴ج(

) / ۱۵۴ص۲ج( المنیر البدر الملقن، ابن) / ۲۳۷۵و۲۲۹۸ش( حاکم، المستدرک) / ۱۰۰۶۵ش۱۶۷ص۵ج(

 .است »صحیح« روایاتش اسناد لذا)] ۵۳۴و۳۴۶ص( واللغات األسماء تهذیب نووي،

 )]۲۷۵۶[نووی، خالصة االحکام (ش» اسناده حسٌن «وامام نووی گفته است:  

 ٱۡلُقۡرَءانُ �َذا قُرَِئ ﴿فرمایند:  می ألباشد، خداوندتوصیه شریعت بر سکوت در موقع خطبه نماز جمعه می -١
ْ فَ  نِصُتواْ لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُونَ  ۥَ�ُ  ٱۡسَتِمُعوا

َ
است  ج ن فرموده رسول اکرم، همچنین ای]۲۰۴[األعراف:  ﴾٢٠٤َوأ

 «فرماید:  که می
َ

ْوت
َ

غ
َ
 ل

ْ
د

َ
ق

َ
ُب ف

ُ
ط

ْ
َماُم َیخ ِ

ْ
ْنِصْت َواإل

َ
ُجُمَعِة أ

ْ
 َیْوَم ال

َ
َت ِلَصاِحِبك

ْ
ل
ُ
ا ق

َ
) ۹۳۴صحیح): بخاري (ش.» (ِإذ

) از طریق ۱۱۱۰) / ابن ماجه (ش۱۵۷۷و۱۴۰۲) / نسایي (ش۱۱۱۴) / ابوداود (ش۲۰۰۵-۲۰۰۲/ مسلم (ش

أن أبا هریرة أخبره أن «اهیم بن قارظ و سعید بن المسیب وعبدالرحمن بن اعرج) روایت کرده اند: (عبد الله بن إبر

) ۶-۷-۳ها و تحلیل آنها و قول راجح نک: (. جهت مشاهده دیدگاه.»رسول الله (صلی الله علیه وسلم) قال: ... 

 صحبت کردن با دیگران در حین خطبه.
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ُعوا ُحوا َوتَوَسَّ از اینکه مردی از محل  ج پیامبر خدا« ١.»َ�ِْلِسِه َوَ�ْقُعُد ِ�يِه آَخُر، َولَِ�ْن َ�َفسَّ
نشستن خود برخیزد و دیگری بجای وی بنشیند نھی فرمودند ولی جا باز کنید و جمع و 

و این عمل خصوصًا در مسجد جدای از اینکه » بنشینید (تا شخص بتواند بنشیند).جور 
گردد که مردم در این راستا ای از شریعت ندارد باعث تعارفات اجتماعی میتأییدیه

ای در این راستا و بر این مبنا گردند. و فقھا قاعدهھای خاصی میدچار حرج و سختی

یعنی؛ در اموری برای تقرب به باری تعالی  ٢»رباتيف القُ  رَ ال إيثا«اند و آن بنیان گذاشته
ایثار معنا ندارد. البته در این راستا رعایت حال کھنساالن، کودکان و بیماران أولی 

 باشد.می
ھرگاه شخصی در مکانی در مسجد بنشیند و بنابر دالیلی از جایش برخیزد  -

تر است، برگردد بر جایش مستحقمانند: وضو گرفتن و ... این شخص در صورتی که 

َحقُّ « :فرمایندمی ج پیامبر خدا
َ
ِْه َ�ُهَو أ

َ
َحُدُ�ْم ِمْن َ�ِْلٍس اَكَن ِ�يِه ُ�مَّ رََجَع إِيل

َ
إَِذا قَاَم أ

ھرگاه کسی از شما از مکانی که در آن است برخیزد و سپس به آنجا برگردد، « ٣.»بَِمْجِلِسهِ 
 گردد.حقوق شخص محسوب می ۀاین از زمر »باشد.تر میوی بر جایش مستحق

لفظ ۶۲۷۰(صحیح): بخاری (ش -١
ّ
) از طریق (عبیدالله بن عمر وروح بن عباده ۵۸۱۴و۵۸۱۳له/ مسلم (ش) وال

عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلی الله علیه وسلم أنه نهی أن «اند: وابن جریج وضحاک بن عثمان) روایت کرده

 .»یقام الرجل من مجلسه ویجلس فیه آخر ولکن تفسحوا وتوسعوا

 . ۱۱۶سیوطی، االشباه و النظائر، ص -٢

) / طحاوی، شرح ۵۲) / جزء من حدیث لوین (ش۱۵۴۸۳) / احمد، المسند (ش۲۷۵۱(صحیح): ترمذی (ش -٣

) / ابن ابی ۵۸ص۲) / خرائطی، مکارم االخالق (ج۶۲۵) / ابن ابی شیبه، المسند (ش۱۸۲ص۳مشکل اآلثار (ج

یم، معرفه الصحابه ) / ابونع۱۵۹۵) / ابن ابی عاصم، اآلحاد والمثانی (ش۵۸۸ص۱خیثمه، التاریخ الکبیر (ج

) / ابن قانع، معجم الصحابه ۸) / حدیث خالد بن مرداس (ش۱۵۰۱) / رویانی، المسند (ش۲۷۱۸ص۵(ج

) از طریق (قتیبه ۵۸۸ص۱۱) / طبری، التاریخ (ج۱۳۰ص۳) / ابواحمد الحاکم، االسماء والکنی (ج۲۰۹۱(ش

ن عون وهیب بن بقیه ویحیی الحمانی بن سعید وعفان بن مسلم وسعید بن سلیمان واسحاق بن منصور وعمرو ب

بن حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عمرو بن یحیی «اند: ومحّمد بن الصباح ومعلی بن اسد) روایت کرده

عن محّمد بن یحیی بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن وهب بن حذیفة: أن رسول الله صلی الله علیه و عماره 

 .»خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه سلم قال الرجل أحق بمجلسه وإن

) از طریق ۷۰ص۷) / ابن عدی، الکامل (ج۱۱۲۸۲وخالد بن عبدالله هم متابعه شده واحمد، المسند (ش 

 ... .» عن محّمد بن یحیی«اند: (اسماعیل بن رافع ومالک بن انس) روایت کرده

 است.» صحیح«بوده واسنادش هم » رجال صحیحین«ورجال ترمذی  
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در موقع حضور در مسجد مستحب آن است که شخص رو به قبله بنشیند ولی  -
در صورتی که بیماری یا عذری داشته باشد ایرادی بر پشت کردن به قبله یا بر پھلو 
تکیه زدن یا پا دراز کردن نیست و اگر موجب آزار مردم گردد و یا باعث تنگی جا گردد 
این عملش جایز نیست بلکه مستحب آن است که به مکانی برود که مزاحم کسی 

 ١.نگردد و کسی ھم مزاحم وی نشود

 ) سایر موارد۱-۴-۱۴(
باشند مشروع و مستحب میھا  آن برای روز جمعه احکامی ذکر شده که برخی از 

وات ایام ھفته فضیلت دارند؛ مانند صل ۀولی مختص روز جمعه نیستند بلکه در ھم
 که در ھر وقتی فضیلت دارد؛ این موارد عبارتند از: ج فرستادن بر پیامبر عظیم الشأن

 ج صلوات فرستادن بر پیامبر اکرم -١
جدای از اینکه اجر و ثواب ویژه و زیادی  ج صلوات فرستادن بر پیامبر عظیم الشأن

حقوق  ۀزمرباشد و از دارد بلکه نمادی از تکریم و ثنای ایشان و شعار مسلمین می

َ إِنَّ ﴿ فرمایند:گردد، خداوند تعالی میمحسوب می ج ایشان يَُصلُّوَن  ۥَوَمَ�ٰٓ�َِكَتهُ  ٱ�َّ
 َ�َ ۚ ِ َها  ٱ�َِّ�ّ ُّ�

َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ �َۡسلِيًما ٱ�َّ ْ َعلَۡيهِ وََسّلُِموا خداوند و  « ]۵۶[األحزاب:  ﴾٥٦َءاَمُنواْ َصلُّوا

ه کد و چنان یمؤمنان! شما ھم بر او درود بفرست یفرستند، ا یغمبر درود میفرشتگانش بر پ

و تکریم  عبارت است از نزول رحمت ج درود خدا بر محّمد صلوات و »د.ید سالم بگوئیبا
درود  و او یدرود فرشتگان دعا و طلب آمرزش براو شرافت و بزرگی دادن به ایشان و 

ْ �َۡسلِيًما﴿ . ومؤمنان بر او، صلوات فرستادن است این  ۀدر واقع در بردارند ﴾وََسّلُِموا

 حسٌن صحیٌح غریٌب «ام ترمذی هم گفته است: وام 
ٌ

 )]۲۷۵۱[ترمذی (ش» حدیث

باید اشاره کنیم که (سلیمان بن بالل) آن را مخالف (خالد بن عبدالله الواسطی) نقل کرده است وابونعیم، معرفه  

د: ان) از طریق (سلیمان بن بالل) روایت کرده۱۵۸ص۸) / بخاری، التاریخ الکبیر (ج۲۰۸۲ص۴الصحابه (ج

 أن النبي صلی الله علیه وسلموهب بن بقیه عن عمرو بن یحیی بن عمارة بن أبي حسن المازني عن أبیه عن جده «

«. ... 

دهد که (عمرو بن البته چون سلیمان بن بالل وخالد بن عبدالله، هردو از (اثبات وثقات) هستند، لذا نشان می 

یحیی) شنیده لذا به دو طریق نقل کرده است ومشکلی در اسناد یحیی)، روایت را از (یحیی بن عماره و محّمد بن 

 کند.وارد نمی

 .۱/۵۳۰محّمد زحیلی، المعتمد فی الفقه الشافعی،  -١
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معانیست: سالم و درود بر تو باد و سالم که ھمان الله ذوالجالل است نگھدار و 
  ١ .گشتن است ج غمبریم فرمان و منقاد اوامر پیتسلحافظت باشد و 

ُ عَ « اند:فرموده ج پیامبر اکرم َّ َواِحَدًة َص�َّ ا�َّ ا.َمْن َص�َّ ىلَعَ ھر کس بر « ٢»لَيِْه َعرْشً
 »فرستد.من درودی بفرستد، خداوند بر وی ده درود می

إِنَّ َصَالتَُ�ْم َ�بْلُُغِ� َحيُْث « اند:ھمچنین فرموده 
؛ فَ َْعلُوا َ�رْبي ِ�يَْداً وََصلُّوا يلَعَّ

َ
َال جت

د درود یه باشکرا ھر جا یز ؛دیبر من درود بفرستو ، ندھید را مکان عید قرار(قبر من . ٣»ُكنْتُمْ 
 ).شما به من می رسد

َّ « اند:و نیز فرموده ه نام کسی است کل ی(بخ ٤.»ابَلِخيُْل َمْن ُذِكْرُت ِعنَْدُه فَلَْم يَُصلِّ يلَعَ

) این است که در بخش صلوات، خدا و فرشتگان شرکت دارند و به منزله تأکید  -١
ً
ْسِلیما

َ
ُموا) با (ت

ِّ
ت تأکید (َسل

ّ
عل

و نیز: قاضی یحصنی،  ۲۲/ احزابو  ۶۵و نک: آیات: نساء/ تأکید نیاز داشت.است و لذا تنها این قسمت به 

ب من الشفاء بتعریف حقوق المصطفی
ّ

فتح ؛ شوکانی، ۵/۳۴۸،الکشاف؛ زمخشری، ۳۴۸و  ۳۴۷، ج المهذ

 .۶/۷۳، القدیر الجامع بین فني الروایة و الدرایة من علم التفسیر

) از طریق (علی بن ۱۲۹۶) / نسایی (ش۴۸۵/ ترمذی (ش )۱۵۳۲) / ابوداود (ش۹۳۹(صحیح): مسلم (ش -٢

حدثنا إسماعیل بن جعفر عن العالء «اند: حجر وسلیمان بن داود ویحیی بن أیوب وقتیبة بن سعید) روایت کرده

(بن عبدالرحمن) عن أبیه عن أبي هریرة عن النبي صلی الله علیه و سلم قال: من صلی علی واحدة صلی الله علیه 

 »عشرا.

) / ۸۸۰۴) / احمد، المسند (ش۴۱۶۲) ومن طریقه بیهقي، شعب االیمان (ش۲۰۴۴ابوداود (ش(صحیح):  -٣

ثنا «) از طریق (مسلم بن عمرو الحذا واحمد بن صالح) روایت کرده اند: ۸۱ص۸طبراني، المعجم االوسط (ج

سول الله (صلی الله علیه وسلم): عبد الله بن نافع أخبرنی ابن أبی ذئب عن سعید المقبری عن أبی هریرة قال قال ر

«. ... 

حدثنا أحمد بن عبد «) روایت کرده است: ۲۸۳ص۶وسعید المقبري هم متابعه شده وابونعیم، حلیة االولیاء (ج 

الله بن محمود، ثنا عبد الله بن وهب ثنا محمد بن السکن األیلي ثنا عبد الله بن هشام الدستوائي حدثني أبي ثنا 

 .»عن أبي سلمة عن أبي هریرة ...  یحیی بن أبي کثیر

 باشد. مي» صحیح«بوده واسنادش هم » رجال صحیح«ورجال ابوداود  

 »اسناده صحیٌح «وامام نووي هم گفته است:  

) / ابن حجر، نتائج االفکار في ۱۱۵ص۱[نووي، االذکار (ج» اسناده حسٌن «وامام ابن حجر هم گفته است:  

 ])۲۴۲ص۱۰تخریج احادیث االذکار (ج

) / ابویعلی، المسند ۹۰۹) / ابن حبان (ش۳۵۴۶) / ترمذی (ش۱۷۳۶(صحیح): احمد، المسند (ش -٤

) / طبرانی، المعجم ۲۰۱۵) / حاکم، المستدرک (ش۴۲۴) / ضیاء المقدسی، االحادیث المختاره (ش۶۷۷۶(ش
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 ).ند و بر من درود نفرستدیمرا نزد او بگو
رِْض « اند:و نیز فرموده

َ
َالمَ إِنَّ ِهللا َمَالئَِ�ًة َسيَّاِحَ� يِف األ  ١.»ُ�بَلُِّغوِ� ِمْن أّميت السَّ

السنن ) / نسایی، ۱۵۱) والدعوات الکبیر (ش۱۵۶۸و۱۵۶۷) / بیهقی، شعب االیمان (ش۱۲۷ص۳الکبیر (ج

) / ابوبکر الشافعی، الغیالنیات ۱۳۴۲) / بزار (ش۵۶) وعمل الیوم واللیلة (ش۸۱۰۰و۹۸۸۳الکبری (ش

) / ابن ۱۴۷(ش الذریة الطاهرة ) / دوالبی،۳۲و۳۱(ش علی النبي فضل الصالة) / اسماعیل القاضی، ۸۱(ش

 لمتفق والمفترقا) / خطیب بغدادی، ۱۴۸ص۵) / بخاری، التاریخ الکبیر (ج۳۵ص۳عدی، الکامل (ج

) / ابن السنی، ۵۴۵(ش الترغیب والترهیب) / اصفهانی، ۴۳۲) /ابن ابی عاصم، اآلحاد والمثانی (ش۸۸ص۲(ج

عبد الملك بن عمرو وأبو ) از طریق (۳۲۶ص۴۹) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۳۸۲عمل الیوم والیلة (ش

عن سلیمان بن بالل عن عمارة بن «اند: کرده) روایت یحیی الحمانيو أبو عامر العقديوخالد بن مخلد و سعید

غزیة عن عبد الله بن علي بن حسین بن علي بن أبي طالب عن أبیه عن حسین بن علي بن أبي طالب قال: قال 

 .»البخیل الذي من ذکرت عنده فلم یصل علي )صلی الله علیه وسلم(رسول الله 

) / ابن المقری، ۳۵و۳۶ل الصاله علی النبی (شوسلیمان بن بالل هم متابعه شده واسماعیل القاضی، فض 

إسماعیل بن جعفر ) از طریق (۱۰۴۸) / قاضی ابوبکر الدینوری، المجالسة وجواهر العلم (ش۹۱۰المعجم (ش

 .»عن ...  عن عمارة بن غزیة«اند: ) روایت کردهعبد الله بن جعفروبن أبي کثیر 

 «که: امام ذهبی گفته است:  ی بن الحسین بن علیعبد الله بن عل بوده جز» رجال صحیح«ورجال احمد  
ٌ
» ثقة

اند وامام کرده» تصحیح«آورده است وامامان ترمذی وحاکم هم حدیثش را » ثقات«وامام ابن حبان هم وی را در 

 «گوید: ابن حجر هم می
ٌ

) / ۳۴۸۴) وتقریب التهذیب (ش۳۲۴ص۵[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» مقبول

 است.» صحیح«] لذا اسنادش )۲۸۶۶ذهبی، الکاشف (ش

 صحیح االسناد ولم یخرجاه«وامام حاکم نیشابوری هم گفته است:  
ٌ

 » هذا حدیث

 حسٌن صحیٌح غریٌب «وامام ترمذی هم گفته است:  
ٌ

 » حدیث

) / ترمذی ۲۰۱۵[حاکم، المستدرک (ش» ال یقصر عن درجة الحسن«وامام ابن حجر هم گفته است:  

 )]۱۶۸ص۱۱لباری (ج) / ابن حجر، فتح ا۳۵۴۶(ش

) / دارمي، السنن ۵۲۱۳) / ابویعلي، المسند (ش۴۳۲۰و۴۲۱۰و۳۶۶۶احمد، المسند (ش(صحیح):  -١

) / حاکم، المستدرک ۵۱۳) / ابوشیخ، العظمه (ش۲۲۰و۲۱۹ص۱۰) / طبراني، المعجم الکبیر (ج۲۷۷۴(ش

/ عبدالله بن ) ۸۲۵) / شاشي، السند (ش۹۴ص۲۹وج۱۲۰ص۷) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۳۵۷۶(ش

) / ابن حبان ۱۵۸۲) / بیهقي، شعب االیمان (ش۲۱۵ص۲) / عبدالرزاق، المصنف (ج۵۱(ش ، المسندمبارک

) / بزار ۱۰۵ص۱) / ابن الشجري، امالي (ج۱۸) / فوائد ابویعلي خلیلي (ش۱۲۸۲) / نسایي (ش۹۱۴(ش

) ۲۵۳ص۲ة، المصنف (ج) / ابن ابي شیب۱۳۰ص۸وج۲۰۰ص۴) / ابونعیم، حلیة االولیاء (ج۱۹۲۴و۱۹۲۳(ش

) از طریق (سفیان الثوري وسلیمان االعمش وحسین ۹۲) / ابوالحسن خلعي، الفوائد (ش۱۸۴ص۱ومسند (ج
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 رسانند).گردند و سالم أّمتم را به من مین مییه روی زمک(خداوند فرشتگانی دارد 
رُدَّ َعلَيِه « اند:ھمچنین فرموده

َ
َّ ُرويَحَ َحىتَّ أ  رََد اُهللا ىلَعَ

َّ
َّ إِال َحٍد �َُسلُِّم يلَعَ

َ
َما ِمْن أ

َالم گرداند تا جواب سالم دھد، خداوند روحم را به من برمیه به من کس ک(ھر ١.»السَّ

عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن ابن مسعود أن رسول الله صلی الله علیه و سلم «الخلقاني) روایت کرده اند: 

 است.» صحیح«دش هم بوده واسنا» رجال صحیح«ورجال احمد .» قال ... 

 »اسناده صحیٌح «اند: وامامان ذهبي وابن القیم هم گفته 

 صحیح االسناد ولم یخرجاه«وامام حاکم نیشابوري هم گفته است:  
ٌ

[حاکم، المستدرک مع تلخیص » حدیث

 )]۲۸ص۳) / ابن القیم، جالء االفهام (ج۳۵۷۶الذهبي (ش

) / طبراني، ۱۰۵۶۹) / بیهقي، السنن الکبري (ش۲۰۷۳ش) / ابوداود (۱۰۸۱۵احمد، المسند (ش(صحیح):  -١

) ۱۸۴ص۱۰) / ابونعیم، اخبار اصبهان (ج۵۲۶) / اسحاق بن راهویه، المسند (ش۱۳۰ص۹المعجم االوسط (ج

) از طریق (عبد الله بن یزید المقري وأبو علي الحسن بن علي ۴۰ص۲/ ابن عساکر، معجم الشیوخ (ج

ا حیوة بن شریح حدثنا أبو صخر حمید بن زیاد أن یزید بن عبد الله بن قسیط حدثن«السیسري) روایت کرده اند: 

أخبره عن أبي هریرة عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: ما من أحد یسلم علي إال رد الله عز وجل علي 

 »روحي حتی أرد علیه السالم.

بوده » رجال مسلم«و صخر المدني که: بوده جز حمید بن زیاد أبی المخارق أب» رجال صحیحین«ورجال احمد  

 «وامامان دارقطني وعجلي گفته اند: 
ٌ
 لیس به بأس«وامام یحیي بن معین گفته است: » ثقة

ٌ
وامام احمدبن » ثقة

آورده است وامام یحیي بن سعید القطان از » ثقات«وامام ابن حبان هم وي را در » لیس به بأس«حنبل گفته است: 

» مدنٌي صالُح الحدیث«کرده است وامام بغوي گفته است:  روایت نمي» ثقات«ز وي روایت کرده ووي جز ا

عندی صالُح الحدیث وإنما أنکر علیه هذان الحدیثان: (المؤمن مألف) و(فی «وامام ابن عدي گفته است: 

 
ً
ا وي را دانسته لذ» حسن الحدیث«وامام ذهبي هم وي را حداقل » القدریة)، وسائر حدیثه أرجو أن یکون مستقیما

آورده است وامامان نسایي ویحیي بن معین در روایتي دیگر گفته » ذکر أسماء من تکلم فیه وهو موثق«در کتاب 

 یهم«وامام ابن حجر گفته است: » ضعیٌف «اند: 
ٌ

) وتقریب ۴۱ص۳[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» صدوق

) / عجلي، معرفه ۹۷فیه وهو موثق (ش)/ ذهبي، ذکر أسماء من تکلم ۱۴) ولسان المیزان (ص۱۵۴۶التهذیب (ش

 باشد. مي» صحیح«بوده واین اسناد هم » صحت«)] لذا اصل در روایاتش بر ۳۶۲الثقات (ش

 صحیٌح «وامامان نووي وابن القیم وسخاوي وعجلوني هم گفته اند:  
ٌ

 »حدیث

 «وامامان حافظ عراقي وابن تیمیه هم گفته اند:  
ٌ

 »اسناده جید

 علي شرط الصحیح«گفته است:  وامام ابن الملقن هم 
ٌ

 » اسناده جید

 «وامام ابن حجر هم گفته است:  
ٌ

) وتحفة المحتاج إلی أدلة ۲۹۰ص۵[ابن الملقن، البدر المنیر (ج» رجاله ثقات

) / ۱۹۴ص۲) / عجلوني، کشف الخفاء (ج۵۸۷ص۱) / سخاوي، المقاصد الحسنة (ج۱۹۰ص۲المنهاج (ج
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 ).سالمش را بدھم

 حکم تکلیفی صلوات:
در مواردی واجب و در مواردی  ج جمھور فقھا بر این باورند که صلوات بر پیامبر

 نظر دارند.باشد البته در موارد و محل وجوب آن اختالفمیمستحب 
در داخل نماز در تشّھد آخر  ج وات بر پیامبرحنفّیه و مالکّیه بر این باورند که صل

مذکور و اجابت امر خداوند در ُعمر فقط یک بار واجب است.  ۀسّنت است و به دلیل آی
و در تشّھد اّول اصًال مندوب نیست بلکه حّتی از نظر مالکّیه اگر عمدًا بخواند نمازش 
باطل است و از نظر حنابله اگر عمدًا بخواند مکروه است و باید نماز را اعاده کند و در 

 ١سھو ببرد. ۀاند باید دو سجدنظر حنفّیه اگر از روی اشتباه و سھو بخو
ھمچون عبدالله بن مسعود و عبدالله بن عمر و برخی از تابعین  شگروھی از صحابه

ھمچون شعبی و مقاتل بن حّیان و شافعّیه و حنابله بر این باورند که در تشّھد اخیِر 
جب جمعه و عیدین وا خطبۀنماز در ھر نمازی و بعد از تکبیر دّوم نماز جنازه و در دو 

باشد. استدالل شافعّیه بر آن است ھمانگونه است و در غیر این موارد مستحب می
آن واجب است پس به ماتبِع آن نیز  اند و خواندنتشّھد را آموزش داده ج پیامبر خدا

را ترک نماید نمازش باطل و باید اعاده باشد و در صورتی که عمدًا آنتشّھد واجب می
از  ّی آُجرِّ  و هَر یُھبَ ر رکعت اّول بنابر قول جدید شافعی و ابن نماید. و خواندن تشّھد د

 ٢ سھو برده شود. ۀفقھای حنابله مستحب است و در صورت نخواندن باید دو سجد
خواندن صلوات در  لاّم المؤمنین عائشه ۀرسد با توجه به فرموداما به نظر می

ِ «فرمایند: نماز در تشّھد اّول و آخر مستحب باشد. ایشان می  ج ُكنَّا نُِعدُّ لِرَُسوِل ا�َّ

، ُ�مَّ يَُص�ِّ 
ُ
أ ْن َ�بَْعَثُه ِمَن اللَّيِْل يَتََسوَُّك َوَ�تَوَضَّ

َ
ُ َما َشاَء أ  �ِْسَع ِسَواَكُه َوَطُهورَُه، َ�يَبَْعثُُه ا�َّ

 ِعنَْد اثلَّاِمنَِة، َ�يَْدُعو َر�َّهُ 
َّ
َوُ�َص�ِّ ىلَعَ نَِبيِِّه، ُ�مَّ َ�نَْهُض َوَال �َُسلُِّم،  َرَ�َعاٍت َال َ�ِْلُس ِ�يِهنَّ إِال

ًة �ُْسِمُعَنا ُ�مَّ يَُص�ِّ اتلَّاِسَعَة َ�يَْقُعُد، ُ�مَّ َ�َْمُد َر�َُّه َوُ�َص�ِّ ىلَعَ نَِبيِِّه، َوَ�ْدُعو ُ�مَّ �َُسلُِّم �َْسِليمَ 

) / ابن حجر، فتح الباري ۲۶۶ص۱المغني عن حمل األسفار (ج) / عراقي، ۲۷۲ص۸نووي، المجموع (ج

 )]۵۳ص۱) / ابن القیم، جالء االفهام (ج۲۳۳ص۱) / ابن تیمیة، مجموع الفتاوي (ج۴۸۸ص۶(ج

 .۱/۵۳۷ ،المغني؛  ۲/۷۶مرداوی، اإلنصاف، ؛ ۱/۵۴۳ ،مواهب الجلیل ؛۲۷/ ۱ ،فتح القدیر ؛ ۱/۳۴۳ ،رد المحتار -١

 . ۱/۵۴۱، المغني  ؛ ۲/۱۶۳مرداوی، اإلنصاف،  ؛۱/۲۶۳ ،روضة الطالبین ؛۳/۴۶۵ ،المجموع،  ۱۱۷/ ۱ ،األم -٢
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کردیم، خداوند ھر مقدار اده میسواک و (آب) وضویش را آم ج ما برای پیامبر خدا« ١.... .»
کرد (و کرد و در شب وی را بیدار میخواست (وی به عبادت بپردازد) وی را بیدار میکه می

خواندند که در بین رکعات گرفتند سپس نه رکعتی میزدند و وضو میایشان) مسواک می
کردند) و عا میخواندند (و دنشستند بجز در رکعت ھشتم و سپس پروردگارش را فرا مینمی

دادند و بعد رکعت نھم را شدند و سالم نمیفرستادند سپس بلند میبر پیامبرش صلوات می
کردند و بر پیامبرش صلوات نشستند و (در این حال) حمد پروردگارش را میخواندند و میمی
 .»شنیدیم... ای که میدادند به گونهکردند و سالم میفرستادند و دعا میمی

-صلوات می ج در تشّھد اّول بر پیامبر ج دھد که رسول اللهاین روایت نشان میو 
باشد؛ اما چون به (مسیء در این حالت مستحب می ج فرستاده لذا تبعیت از ایشان

ای بر این بوده که واجب صالته) نگفتند که در تشّھد نماز، صلوات بفرست لذا این قرینه
 ٢باشد.حدیث مذکور أولی مینیست و بخاطر جمع دالیل عمل به 

وحسن بن  أبو بکر بن أبي شیبة) از طریق (۴۸۲۲) / بیهقي، السنن الکبري (ش۱۱۹۱(صحیح): ابن ماجه (ش -١

عن زرارة بن أوفی عن  حدثنا محّمد بن بشر حدثنا سعید بن أبی عروبة حدثنا قتادة«اند: علی عفان) روایت کرده

سعد بن هشام قال: انطلقت إلی ابن عباس فسألته عن الوتر فقال: أال أدلك علی أعلم أهل األرض بوتر رسول الله 

 ... .» ؟ قال قلت: من؟ قال: عائشة رضی الله عنها)صلی الله علیه وسلم(

) / ابونعیم، ۱۰۷۸یمه (ش) / ابن خز۱۷۲۰ومحّمد بن بشر هم متابعه شده ونسایی، السنن الکبری (ش 

) ابن أبي عديو یحیی بن سعیدو یزید بن زریعمان وعبدة بن سل) از طریق (۱۶۹۰المستخرج علی مسلم (ش

 ... .» عن قتادةبن ابی عروبه عن سعید «اند: روایت کرده

ن هشام ثنا بندار نا معاذ ب«) روایت کرده است: ۱۰۷۸وسعید بن ابی عروبه هم متابعه شده ابن خزیمه (ش 

» صحیح«بوده واسنادش هم » رجال صحیحین«ورجال ابن ماجه ... .»  عن قتادة(هشام الدستوایی) حدثني أبي 

 است.

) / ابوداود ۱۷۷۳-۱۷۷۶و۷۱۸۴مسلم (ش) آمده که ۱۷۷۴و۱۷۷۳واصل روایت هم در صحیح مسلم (ش 

اند: بن حکیم) روایت کرده ) از طریق (قتاده بن دعامه وبهز۱۷۲۱و۱۷۱۸و۱۷۱۹) / نسایي (ش۱۳۵۱-۱۳۴۴(ش

 ... .» عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن یغزو فی سبیل الله فقدم المدینة فأراد أن یبیع عقارا«

) / ابوداود ۹۱۲و۹۱۱) / مسلم (ش۶۲۱۵و۶۶۶۷و۷۹۳و۷۵۷بخاري (ش حدیث (مسیء صالته) اینگونه بوده که -٢

) از طریق (حماد بن اسامه ویحیی بن ۱۰۶۰ابن ماجه (ش) / ۸۸۴) / نسایی (ش۳۰۳) / ترمذی (ش۸۵۶(ش

عن عبید الله قال حدثني سعید بن أبي سعید عن أبیه عن أبي «اند: سعید القطان وعبدالله بن نمیر) روایت کرده

هریرة أن رسول الله صلی الله علیه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلی فسلم علی النبي صلی الله علیه 

ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع یصلي کما صلی ثم جاء فسلم علی النبي صلی الله علیه وسلم  وسلم فرد وقال

فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثالثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غیره فعلمني فقال إذا قمت إلی الصالة 
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جمھور فقھا بر این باورند در خارج از نماز در ھر حال (در حال شنیدن نام بزرگوار 
  ١، صلوات فرستاده شود.ج و بدون آن) مستحب است که بر ایشان ج پیامبر

در خطبه نماز جمعه  ج ھمچنین فقھا در وجوب صلوات فرستادن بر پیامبر بزرگوار
 ٢ اختالف دارند.

 کیفیت صلوات فرستادن:

ُ: يَا « ه آمده که:ْعب ْبن ُعْجَر کَ صلوات در روایت  ۀبھترین شیو 
َ

نَا هل
ْ
َخَرَج َعلَيْنَا َ�ُقل

 ِ قُولُوا اللَُّهمَّ َصلِّ « قَْد َعِلْمنَا َكيَْف �َُسلُِّم َعلَيَْك، فََكيَْف نَُص�ِّ َعلَيَْك؟ َ�َقاَل: !رَُسوَل ا�َّ
يٌد، اللَُّهمَّ بَارِْك ىلَعَ �ّمد ىلَعَ �ّمد،  يٌد َ�ِ وىلََعَ آِل �ّمد َكَما َصلَّيَْت ىلَعَ إِبَْراِهيَم، إِنََّك مَحِ

يٌد. يٌد َ�ِ َت ىلَعَ إِبَْراِهيَم، إِنََّك مَحِ
ْ
بر ما وارد شدند و ما  ج پیامبر ٣ »وىلََعَ آِل �ّمد َكَما بَاَر�

ا آموزش بده که چگونه به تو سالم دھیم و صلوات و ! به مج به وی گفتیم: ای پیامبر خدا
ه بر کبار إلھا! بر محّمد و آل محّمد درود بفرست ھمچنان بگویید: «درود بفرستیم. فرمودند: 

عظمت ھستی. بار الھا! بر محّمد و  م درود فرستادی، ھمانا تو ستوده و بایم؛ و آل ابراھیابراھ
ردی، ھمانا تو کت نازل کم بریم؛ و آل ابراھیر ابراھه بکت نازل فرما ھمچنان کآل محّمد بر

 .»عظمت ھستی ستوده و با

�َِّتِه َكَما َصلَّيَْت ىلَعَ آِل إِبَْراِهيَْم، َوَ�ارِْك «: ونیز ْزَواِجِه وَُذرِّ
َ
اللَُّهمَّ َصلِّ ىلَعَ �ّمد وىلََعَ أ

�َِّتِه، َكَما  ْزَواِجِه وَُذرِّ
َ
يْدىلَعَ �ّمد وىلََعَ أ يٌْد َ�ِ َت ىلَعَ آِل إِبَْراِهيَْم، إِنََّك مَحِ

ْ
بار إلھا! بر « ٤ .»بَاَر�

قائما ثم اسجد حتی تطمئن فکبر ثم اقرأ ما تیسر معك من القرآن ثم ارکع حتی تطمئن راکعا ثم ارفع حتی تعتدل 

 .»ساجدا ثم ارفع حتی تطمئن جالسا وافعل ذلك في صالتك کلها

ب من الشفاء بتعریف حقوق المصطفی -١
ّ

، حاشیة ابن ابن عابدین؛ ۳۵۲تا  ۳۴۹، ج نک: قاضی یحصنی، المهذ

 .۲۴۸/ ۱ عابدین،

 .ج) صلوات بر پیغمبر ۲-۵-۳های مربوطه و تحلیل آنها نک: (ها و استداللجهت مشاهده دیدگاه -٢
) از طریق ۱۲۸۹) / نسایی (ش۹۷۸) / ابوداود (ش۹۳۵و۹۳۶) / مسلم (ش۶۳۵۷(صحیح): بخاری (ش -٣

حدثنا الحکم قال سمعت عبد الرحمن بن أبي لیلی قال « اند:(شعبة بن الحجاج ومسعر بن کدام) روایت کرده

الله علیه وسلم خرج علینا فقلنا یا رسول الله قد لقیني کعب بن عجرة فقال أال أهدي لك هدیة إن النبي صلی 

 ... .» علمنا کیف نسلم علیك فکیف نصلي علیك

) / ابن ماجه ۱۲۹۴) / نسایی (ش۹۸۱) / ابوداود (ش۹۳۸) / مسلم (ش۳۳۶۹و۶۳۶۰(صحیح): بخاری (ش -٤

عبد  وابن القاسم و) از طریق (عبدالله بن یوسف وعبدالله بن مسله وعبدالله بن وهب وروح بن عباده ۹۰۵(ش
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م؛ درود فرستادی، و بر یه بر ابراھکمحّمد و ھمسران و فرزندانش درود فرست ھمچنان 
ت نازل کم؛ بریه بر آل ابراھکت نازل گردان ھمچنان کمحّمد و ھمسران و فرزندانش بر

 .»عظمت ھستی با فرمودی، ھمانا تو ستوده و

 در روز جمعه باید ابراز داشت: ج صلوات و درود فرستادن به پیامبر اکرم ۀدر زمین
ھیچ حدیث صحیحی در این رابطه که صلوات فرستادن از فضائل اختصاصی روز 

باشد به اثبات نرسیده و احادیث وارده ضعیف ھستند. وصلوات فرستادن جمعه می
در ھر روزی و نیز روز جمعه مستحب و دارای  ج خداوند و پیامبر اکرم ۀطبق فرمود

 ١باشد.باشد و مختص روز جمعه نمیاجر و ثواب بزرگ می

أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بکر بن محّمد «اند: وعبدالله بن نافع) روایت کرده الملك بن عبد العزیز

بن عمرو بن حزم عن أبیه عن عمرو بن سلیم الزرقي أخبرني أبو حمید الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا یا رسول 

 ... .» لله صلی الله علیه وسلمالله کیف نصلي علیك فقال رسول ا

 اند عبارتند از:احادیثی که در زمینه صلوات فرستادن در روز جمعه بیان شده -١

فأکثروا علی من الصالة فیه قال رسول الله (صلی الله علیه وسلم): «روایت کرده است:  سالف) اوس بن اوس 

 .»فإن صالتکم معروضة علی

صلوات بفرستیم، از اوس بن  جاند در روز وشب جمعه، بر پیامبر ویق کردههایی که ما را تش روایت (ضعیف): 

اوس و ابوالدرداء وابومسعود انصاری وابوهریره وابوامامه وحسن بصری وانس بن مالک وعبدالله بن عباس 

 روایت گردیده است: جوابوهریره وعبدالله بن عمر وشافعی وصفوان بن سلیم از رسول الله 

) / ابوداود ۳۹۸ص۲) / ابن ابی شیبه، المصنف (ج۱۶۱۶۲: احمد، المسند (ش سبن اوساما طریق اوس  

) ۶۲۰۶) / بیهقی، السنن الکبری (ش۱۶۳۶و۱۰۸۵) / ابن ماجه (ش۱۳۷۴) / نسایی (ش۱۵۳۳و۱۰۴۹(ش

) ۹۷ص۵) / طبرانی، المعجم االوسط (ج۸۶۸۱و۱۰۲۹) / حاکم، المستدرک (ش۳۰۲۹وشعب االیمان (ش

) / بزار ۱۵۷۲) / دارمی، السنن (ش۱۷۳۳) / ابن خزیمه (ش۹۱۰) / ابن حبان (ش۲۱۶ص۱جوالمعجم الکبیر (

) / ابن ابی عاصم، ۴۰۲ص۹) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۱۳الجمعة وفضلها (ش ) / مروزی،۳۴۸۵(ش

 ) از طریق۲۲) / قاضی اسماعیل، فضل الصالة علی النبي صلی الله علیه وسلم (ش۱۵۷۷اآلحاد و المثانی (ش

حدثنا عبد الرحمن بن یزید بن جابر عن أبی األشعث الصنعانی عن «اند: (حسین بن علی الجعفی) روایت کرده

أوس بن أوس قال قال رسول الله (صلی الله علیه وسلم): إن من أفضل أیامکم یوم الجمعة فیه خلق آدم وفیه قبض 

تکم معروضة علی. قال قالوا یا رسول الله وکیف وفیه النفخة وفیه الصعقة فأکثروا علی من الصالة فیه فإن صال

رجالش » تعرض صالتنا علیك وقد أرمت یقولون بلیت. فقال: ان الله عّزوّجل حرم علی األرض أجساد األنبیاء.

 منکٌر «باشد اما امام ابوحاتم گفته است: می» رجال صحیح«
ٌ

: راوی دیگری از همین طبقه به »حدیث
ً
؛ چرا که اّوال

: ابواسامه و حسین بن علی » ضعیف الحدیث«رحمن بن یزید بن تمیم) وجود دارد که نام (عبدال
ً
است و ثانیا

اند که هیچ یک از اهل را روایت کرده» منکر«الجعفی، از عبدالرحمن بن یزید بن جابر، پنج ویا شش حدیث 
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ند. وچون عبدالرحمن بن یزید اعراق و راویان عبدالرحمن بن یزید بن جابر، این احادیث را از وی روایت نکرده

را روایت کرده باشد وباید عبدالرحمن بن » منکر«باشد، احتمال ندارد که وی این شش حدیث می» ثقة«بن جابر 

 حسین بن علی الجعفی اسم وی را خطا گفته و با عبد 
ً
یزید بن تمیم این احادیث را نقل کرده باشد؛ وظاهرا

است. وامام بخاري هم ابن قول را تأیید نموده است ودر الضعفاء گفته الرحمن بن یزید بن تمیم خلط نموده 

عبد الرحمن بن یزید بن تمیم السلمي: عنده مناکیٌر روی عنه أهل الکوفة: أبو أسامة وحسین الجعفي، «است: 

الوا: عبدالرحمن بن یزید بن جابر.
َ

روی «وامام خطیب بغدادي هم این مطلب را تأیید نموده وگفته است: » فق

الکوفیون أحادیث عبدالرحمن بن یزید بن تمیم عن عبد الرحمن بن یزید بن جابر! ووهموا في ذلك فالحمل 

علیهم في تلك األحادیث ولم یکن غیر ابن تمیم الذي إلیه أشار عمرو بن علي وأما ابن جابر فلیس في حدیثه 

الرحمن بن یزید بن جابر وکان ذاك وهما  روی أبو أسامة عن عبد«وامام موسي بن هاورن هم گفته است: » منکر

منه رحمه الله هو لم یلق عبد الرحمن بن یزید بن جابر وانما لقی عبد الرحمن بن یزید بن تمیم فظن انه بن جابر 

حدث عنه (ابن جابر) أبو «وامام ابوداود هم این سخن را تأیید کرده وگفته که: » وبن جابر ثقة وبن تمیم ضعیف

وامام ابن نمیر هم » اسمه وکلما جاء عن أبي أسامة عن عبد الرحمن بن یزید فإنما هو ابن تمیم أسامة وغلط في

روی أبو أسامة عن عبد الرحمن بن یزید ابن جابر ونری أنه لیس بابن جابر المعروف وأنه رجل یسمی «گفته که: 

» صدق (ابن نمیر) هو ابن تمیم«گفته:  وامام ابن شیبه هم این گفته امام ابن نمیر را تأیید نموده است و» باسمه

سمعت أبا أسامة عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن یزید بن جابر الدمشقي عن «وامام ابن ابي داود هم گفته: 

مکحول فلما قدم بن تمیم الکوفة قال أنا عبد الرحمن بن یزید الدمشقي وحدث عن مکحول فظن أبو أسامة أنه بن 

) / ابن حجر، ۱۹۷ص۱[رک: ابن ابي حاتم، علل الحدیث (ج» أمون وابن تمیم ضعیفجابر وابن جابر ثقة م

 )]۸۵) / بخاري، الضعفاء (ص۲۱۲ص۱۰) / خطیب بغدادي، تاریخ بغداد (ج۲۹۷ص۶تهذیب التهذیب (ج

گردد که شرط عرضه شدن سخنان به اموات، سالم ماندن اجساد همچنین علت نکارت متن از اینجا واضح می

حدثنا هداب بن خالد «روایت کرده است: » صحیح«) با اسناد ۷۴۰۳مسلم (شاشد در صورتیکه بآنان می

 
ً
 حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البنانی عن أنس بن مالك أن رسول الله (صلی الله علیه وسلم) ترك قتلی بدر ثالثا

تبة بن ربیعة یا شیبة بن ربیعة ألیس قد ثم أتاهم فقام علیهم فناداهم فقال: یا أبا جهل بن هشام یا أمیة بن خلف یا ع

وجدتم ما وعد ربکم حقا فإنی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا؟ فسمع عمر قول النبی (صلی الله علیه وسلم) فقال 

یا رسول الله کیف یسمعوا وأنی یجیبوا وقد جیفوا قال: والذی نفسی بیده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولکنهم ال 

مورد  -که اجسادشان هم پوسیده شده بود-کشتگان مشرکان را بعد از سه روز  جوپیامبر  »ا.یقدرون أن یجیبو

 خطاب قرار دادند.

أخبرنا «) روایت کرده است: ۳۰۳۲) و شعب االیمان (ش۶۲۰۸: بیهقی، السنن الکبری (شساما طریق ابوامامه 

دثنا إبراهیم بن الحجاج حدثنا حماد بن علی بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبید حدثنا الحسن بن سعید ح

سلمة عن برد بن سنان عن مکحول الشامی عن أبی أمامة قال قال رسول الله (صلی الله علیه وسلم): أکثروا علی 

من الصالة فی کل یوم جمعة فإن صالة أمتی تعرض علی فی کل یوم جمعة فمن کان أکثرهم علی صالة کان 
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نشنیده وامام  ساست؛ چرا که مکحول الشامی چیزی از ابوامامه» ضعیف«سناد اما این ا» أقربهم منی منزلة.

 )]۲۱۸ص۱[دارقطنی، السنن (ج» مکحول لم یسمع من أبي أمامة شیئا«دارقطني گفته است: 

) / المعجم الکبیر ۱۸۳ص۴: دو طریق دارد؛ طریق اّول: طبرانی، المعجم االوسط (جساما طریق ابوهریره 

حدثنا علي بن سعید الرازي قال نا موسی بن سهل الرملي قال نا محّمد بن «ده است: ) روای کر۳۱۷ص۱۹(ج

عبد العزیز الرملي قال نا القاسم بن غصن عن محّمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هریرة قال قال رسول الله 

لوا لي الوسیلة قالوا یا صلی الله علیه و سلم: إذا کان یوم الجمعة فأکثروا الصالة علي فإن صالتکم تعرض علي وس

است چرا که القاسم بن غصن » ضعیف«اما این اسناد » رسول الله وما الوسیلة قال أعلی درجة معي في الجنة

یروی المناکیر «وامام ابن حبان هم گفته است: » ضعیٌف «اند: الشامي: امامان ابوحاتم و دارقطنی وهیثمی گفته

له «وامام ابن عدی گفته است: » موقوف ال یجوز االحتجاج به إذا انفرد.عن المشاهیر ویقلب األسانید ویسند ال

وامامان ساجي وعقیلی وابن شاهین وابن جارود وفسوی وحربی ودوالبی هم » أحادیث صالحة وغرائب ومناکیر

است: وامام ابوزرعه هم گفته » حدث بأحادیث مناکیر«اند وامام احمد گفته است: ذکر کرده» الضعفاء«وی را در 

) / دارقطنی، السنن ۱۰ص۱۰) / هیثمی، مجمع الزوائد (ج۴۶۴ص۴[ابن حجر، لسان المیزان (ج» لیس بقوی«

 )].۲۶ش۱۰۱ص۱(ج

حدثنا أحمد بن «) روایت کرده است: ۱۱۵ص۱۹) والمعجم الکبیر (ج۸۳ص۱طریق دّوم: المعجم االوسط (ج 

و مودود عبد العزیز بن أبي سلیمان المدني عن رشدین قال حدثنا عبد المنعم بن بشیر األنصاري قال حدثنا أب

محّمد بن کعب القرظي عن أبي هریرة قال قال رسول الله: أکثروا الصاله علي في اللیلة الزهراء والیوم األزهر فإن 

عبد المنعم بن بشیر األنصاري: امام احمد گفته  است چرا که» واهی«اما این اسناد هم » صالتکم تعرض علي.

منکر «کرده است وامام ابن حبان گفته است: » متهم به کذب«وامام یحیي بن معین هم وي را » کذاب:«است 

 «وامام دارقطنی گفته است: » الحدیث جدا ال یجوز االحتجاج
ٌ
وامام ابن یونس گفته است: » غیر ثقة

هم گفته است: وامام خلیلی » عن مالك وعبد الله بن عمر الموضوعات«وامام حاکم گفته است: » منکرالحدیث«

[ابن حجر، » یروي عن مالك والعمري المناکیر«وامام ابونعیم اصفهانی گفته است: » هو وضاع علی األئمة«

 )].۷۴ص۴لسان المیزان (ج

) / قاضی اسماعیل، فضل الصالة علی النبي صلی ۳۹۹ص۲اما طریق حسن بصری: ابن ابی شیبه، المصنف (ج 

أنا أبو حرة عن الحسن قال «اند: بن بشیر وسلم بن سلیمان) روایت کرده ) از طریق (هشیم۲۹الله علیه وسلم (ش

اما این اسناد هم » قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: أکثروا الصالة علي یوم الجمعة فإنها معروضة علي.

» کان یدلس عن الحسن«است چرا که واصل بن عبد الرحمن أبو حرة: امام ابن حجر گفته است: » ضعیف«

وامام احمد » حدیثه عن الحسن ضعیٌف؛ یقولون: لم یسمعها من الحسن«امام یحیی بن معین هم گفته است: و

قال لی أبو عبیدة الحداد: لم یقف أبو حرة علی شیء مما سمع من الحسن إال علی «بن حنبل هم گفته است: 

[ابن حجر، تهذیب التهذیب  »یتکلمون فی روایته عن الحسن«وامام بخاری هم گفته است: » ثالثة أحادیث.

 )].۷۳۸۵) و تقریب التهذیب (ش۱۰۴ص۱۱(ج
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حدثنا عمرو بن سواد المصري حدثنا عبد الله «) روایت کرده است: ۱۶۳۷: ابن ماجه (شساما طریق ابوالدرداء 

بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعید بن أبي هالل عن زید بن أیمن عن عبادة بن نسي عن أبي الدرداء قال: 

ال رسول الله صلی الله علیه و سلم: أکثروا الصالة علي یوم الجمعة فإنه مشهود تشهده المالئکة وإن أحدا لن ق

یصلي علي إال عرضت علي صالته حتی یفرغ منها. قال قلت وبعد الموت؟ قال: وبعد الموت إن الله حرم علی 

 »األرض أن تأکل أجساد األنبیاء فنبي الله حي یرزق.

) از ۳۳۷ص۲۴) / طبری، التفسیر (ج۲۶۲ص۸ن وهب هم متابعه شده وابن ابی حاتم، التفسیر (جوعبدالله ب 

ثنا ابن وهب عن بن الحارث ... «اند: طریق (احمد بن عبدالرحمن و محّمد بن یحیی بن إسماعیل) روایت کرده

 زید بن أیمن عن عب«است چرا که امام بخاری گفته است: » ضعیف«اما این روایت هم .» 
ٌ

» ادة بن نسي مرسل

 است.» منقطع وضعیف«)] لذا روایت ۳۸۷ص۳[بخاری، التاریخ الکبیر (ج

حدثنا قاسم بن «) نقل کرده است: ۴۵۶ص۴: ابن حجر، لسان المیزان (جباما طریق عبدالله بن عمر 

الطرسوسي األسود ثنا إبراهیم الملطي امالء سنة ست وعشرین وثالث مائة ثنا أبو أمیة مبارك بن عبد الله المختط 

اما این » اللیث عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما رفعه أکثر واعلي من الصالة في اللیلة الغراء والیوم األزهر

است و امام خطیب بغدادي » کذاب«است چرا که القاسم بن إبراهیم بن احمد الملطي » موضوع«روایت 

 یضع الحدیث؛ روي«گوید:  مي
ً
 افاکا

ً
گوید: و امام دارقطني مي» عن مالك عجائب من األباطیل کان کذابا

) / ۴۵۶ص۴[ابن حجر، لسان المیزان (ج» لیس في الملطیین ثقة«گوید: و امام عبدالغني ازدي مي» کذاٌب «

 )].۴۴۶ص۱۲خطیب بغدادي، تاریخ بغداد (ج

) ۲۰۳۰الیمان (ش) ومن طریقه بیهقی، شعب ا۳۵۷۷: حاکم، المستدرك (شساما طریق ابومسعود انصاري 

حدثنا الشیخ أبو بکر بن إسحاق الفقیه أنبأ أحمد بن علي األبار ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن بکار «اند: روایت کرده

الدمشقي ثنا الولید بن مسلم حدثني أبو رافع عن سعید المقبري عن أبي مسعود األنصاري رضي الله عنه: عن 

ا علي الصالة في یوم الجمعة فإنه لیس أحد یصلي علي یوم الجمعة إال النبي صلی الله علیه و سلم قال: أکثرو

» واهي الحدیث«است چرا که إسماعیل بن رافع بن عویمر » واهی«اما این اسناد هم » عرضت علي صالته.

 )].۲۹۴ص۱) / ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۳۷۲است. [ذهبي، الکاشف (ش

) روایت کرده است: ۶۲۰۷طریق اّول: بیهقی، السنن الکبری (ش : چهار طریق دارد:ساما طریق انس بن مالک 

أخبرنا أبو سهل أحمد بن محّمد بن إبراهیم المهرانی أخبرنا محّمد بن جعفر السختیانی حدثنا أبو خلیفة (فضل «

بن عمرو) حدثنا عبد الرحمن بن سالم أخبرنا إبراهیم بن طهمان عن أبی إسحاق عن أنس قال: قال رسول الله 

است چرا که » ضعیف«اما این اسناد هم » صلی الله علیه وسلم): أکثروا الصالة علی یوم الجمعة ولیلة الجمعة(

بوده و عنعنه کرده است. [ابن حجر، تعریف اهل التیس بمراتب » مشهور به تدلیس«ابواسحاق سبیعی 

 )]. ۹۱الموصوفین بالتدلیس (ش

) ازطریق (محّمد بن علی بن ۱۰۲ص۲ابن عدی، الکامل (ج) / ۳۰۳۳طریق دّوم: بیهقی، شعب االیمان (ش 

ثنا یحیی بن یحیی ثنا درست بن زیاد القشیري عن یزید بن الرقاشي عن أنس «اند: سهل المروزی) روایت کرده

قال: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: أکثروا علي الصالة في یوم الجمعة و لیلة الجمعة فمن فعل ذلك کنت 
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:» واهی«اما این اسناد » ا و شافعا یوم القیامة.له شهید
ً
محّمد بن علي بن سهل المروزی: امام  است چرا که اّوال

» قد سألت عنه بمرو فأثنوا علیه، وأرجو أنه ال بأس به ضعیٌف؛ روی أحادیث لم یتابع علیه؛«ابن عدی گفته است: 

فإن ابن عدي روی عنه حدیثا في ترجمة سعد ابن قلت: بل به کل البأس، «امام امام ذهبی در نقدش گفته است: 

 «طریف، وهو حدیث 
ٌ

: یزید بن ابان » رواه عن علي بن حجر، ما أری اآلفة إال من ابن سهل هذا.» باطل
ً
ثانیا

) / ابن حجر، تقریب ۳۰۹ص۱۱است. [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» ضعیف الحدیث«الرقاشي هم 

: درست بن۷۶۸۳التهذیب (ش
ً
وامام یحیی بن » واهی الحدیث«زیاد العنبری: امام ابوزرعه گفته است:  )] و ثالثا

لیس حدیثه بالقائم و عامة حدیثه عن یزید الرقاشی و لیس «وامام ابوحاتم گفته است: » الشیء«معین گفته است: 

منکر : «وامام ابن حبان گفته است» لیس حدیثه بالقائم«وامام بخاری هم گفته است: » یمکن أن یعتبر حدیثه

 یروی عن مطر و غیره أشیاء تتخایل إلی من یسمعها أنها موضوعة الیحل االحتجاج بخبره.
ً
وامام » الحدیث جدا

[ابن حجر، » أرجو أنه ال بأس به«وامام ابن عدی گفته است: » ضعیٌف «گویند: دارقطنی وابوداود و ابن حجر می

 )].۱۸۲۵) و تقریب التهذیب (ش۲۰۹ص۳تهذیب التهذیب (ج

أخبرنا أبو الحسن علي بن محّمد بن علي بن «) روایت کرده است: ۳۰۳۵طریق سّوم: بیهقی، شعب االیمان (ش 

السقاء المقري ثنا والدي أبو علي ثنا أبو رافع أسامة بن علي بن سعید الرازي بمصر ثنا محّمد بن إسماعیل بن سالم 

نار عن أنس بن مالك خادم النبي صلی الله علیه و الصائغ حدثتنا حکامة بنت عثمان بن دینار أخي مالك بن دی

سلم قال: قال النبي صلی الله علیه و سلم: إن أقربکم مني یوم القیامة في کل موطن أکثرکم علي صالة في الدنیا 

من صلی علي في یوم الجمعة و لیلة الجمعة مائة مرة قضی الله له مائة حاجة سبعین من حوائج اآلخرة و ثالثین 

ئج الدنیا ثم یوکل الله بذلك ملکا یدخله في قبري کما یدخل علیکم الهدایا یخبرني من صلی علي باسمه من حوا

حکامة بنت عثمان بن  است چرا که» واهی«اما این اسناد هم » و نسبه إلی عشیرته فأثبته عندي في صحیفة بیضاء.

 أحادیث حکامة تشبه أحادیث القصاص و«گوید: دینار: امام عقیلي مي
ٌ

وامام ابن حبان هم گفته » لیس لها أصل

 )].۳۳۱ص۲[ابن حجر، لسان المیزان (ج» الشیء«است: 

رواه رواد عن سعید بن بشیر عن «) روایت کرده است: ۲۰۵ص۱طریق چهارم: ابن ابي حاتم، علل الحدیث (ج 

» منکر«اما این اسناد » ةقتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: أکثروا علي الصالة یوم الجمع

است چرا که سعید بن بشیر: امامان یحیي بن معین وابوداود ونسایي وعلي بن مدیني وابن حجر واحمد بن حنبل 

-اند و امامان ابومسهر ومحّمد بن عبدالله بن نمیر ميدانسته» ضعیف«وابن حبان وعبدالرحمن بن مهدي وي را 
 «گوید: ميو امام بخاري » منکُر الحدیث«گویند: 

ٌ
گوید: و امام ابوحاتم مي» یتکلمون في حفظه و هو محتمل

و » صدوق الحدیث«گوید:  وامام شعبه مي» کان حافظا«گوید: و امام سفیان بن عیینه مي» شیٌخ یکتب حدیثه«

ست و ثقة ا«گوید:  و امام دحیم مي» الغالب علي حدیثه استقامة و الغالب علیه الصدق«گوید:  امام ابن عدي مي

إمام أهل الشام في «گوید:  و امام حاکم مي» البأس به«گوید:  و امام بزار هم مي» مشایخ ما وي را ثقة دانسته اند

و امام سعید بن » عصره إال أن الشیخین لم یخرجاه بما وصفه أبو مسهر من سوء حفظه و مثله ال ینزل بهذا القدر

) / ۲۲۷۶) و تقریب التهذیب (ش۸ص۴هذیب التهذیب (ج[ابن حجر، ت» صدوق«گوید: عبدالعزیز تنوخي مي
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: امام ابوحاتم رازی گفته است: ۹۹۵) / مستدرک (ش۳۶۹ص۳ابن عدي، الکامل (ج
ً
 منکٌر «)] و ثانیا

ٌ
هذا حدیث

 )]۲۰۵ص۱[ابن ابي حاتم، علل الحدیث (ج» بهذا اإلسناد

أخبرنا أبو عبد الله «ده است: ) روایت کر۳۰۳۴: بیهقی، شعب االیمان (شباما طریق عبدالله بن عباس 

الحافظ حدثني أبو بکر بن أبي دارم و أخبرنا أبو زکریا بن أبي إسحاق أنا أبو بکر بن أبي درام ثنا المنذر بن محّمد ثنا 

أبي ثنا إسماعیل بن أبان األزدي ثنا عمرو و هو ابن شمر عن محّمد بن سوقة عن عامر الشعبي عن ابن عباس قال: 

لی الله علیه و سلم یقول أکثروا الصالة علی نبیکم في اللیلة الغراء و الیوم األزهر لیلة الجمعة و سمعت نبیکم ص

: امام ابن حجر می» موضوع«اما این اسناد » یوم الجمعة.
ً
وامام » الرافضُي الکذاُب «گوید: است چرا که اّوال

 «حاکم نیشابوری هم گفته است: 
ٌ
: عمرو بن شمر ۲۶۸ص۱لمیزان (ج[ابن حجر، لسان ا» رافضٌي غیر ثقة

ً
)] وثانیا

اند. [ابن حجر، لسان المیزان اي او را کذاب دانستهبوده و حتي عده» متروک الحدیث«ابي عمرو جعفي: 

:۳۶۶ص۴(ج
ً
 «منذر بن محّمد القابوسي: امام دارقطنی گفته است:  )]. وثالثا

ٌ
[ابن » متروک الحدیث؛ مجهول

 )]۹۰ص۶حجر، لسان المیزان (ج

بلغنا أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: أقربکم «) گفته است: ۲۳۹ص۱ما طریق شافعی: شافعی در االم (جا 

منی لو في الجنة أکثرکم علی صالة فأکثروا الصالة علی في اللیلة الغراء والیوم االزهر. (قال الشافعي) یعنی والله 

نیست چرا که امام شافعی برای ما مشخص نکرده که  اما این روایت قابل احتجاج» تعالی أعلم یوم الجمعة.

 اسنادش چگونه است.

) روایت کرده ۱۸۳۴) و بیهقی، معرفة السنن و اآلثار (ش۳۰۶اما طریق صفوان بن سلیم: شافعی، المسند (ش 

یوم أخبرنا إبراهیم بن محّمد أخبرني صفوان بن سلیم: أن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال إذا کان «است: 

: إبراهیم بن محّمد بن أبی » واهی«اما این اسناد هم » الجمعة ولیلة الجمعة فاکثروا الصالة علي.
ً
است چرا که اّوال

یحیی اسلمي: و امامان بخاري و علي بن مدیني و یحیي بن سعید قطان و یحیي بن معین و مالک بن انس و بزار و 

اب مي
ّ

 وکان یوضع له مسائل فیضع لها «هم گفته است:  دانند و امام بزار فقهاي مدینه وي را کذ
َ

کان یضُع الحدیث

 
ً
و امام احمد گفته است: » لیس بثقه و الثقة في دینه«وامام مالک در روایتي دیگرگفته است: » إسنادا وکان قدریا

ي الیکتب حدیثه ترك الناس حدیثه کان یروي أحادیث منکرة الأصل لها وکان یأخذ أحادیث الناس یضعها ف«

 وکان «گوید:  وامام یحیي بن معین مي» کتبه.
ً
لیس بثقة؛ کذاٌب في کل ما روی؛ کان فیه ثالث خصال: کان کذابا

 
ً
 وکان رافضیا

ً
گویند:  و امامان نسایي و عبدالله بن مبارک و دارقطني و یعقوب بن سفیان و ابن سعد مي» قدریا

و » القدر ویذهب إلی کالم جهم ویکذُب في الحدیثکان یری « و امام ابن حبان گفته است: » متروک الحدیث«

و امامان عبدالله بن » ذاهب الحدیث«و امام حاکم ابواحمد گفته است: » لیس بشيء«گوید:  امام ابوزرعه مي

اتفق العلماء علی «دانند و امام نووي گفته است:  مي» مدلس«مبارک و احمد بن حنبل و دارقطني هم وي را 

 «وامام شافعي گفته است: » کان یری القدر، ویتهمونه بالکذب تضعیفه وجرحه، وأنه
ٌ
وامام امام ابن حبان » ثقة

أما الشافعي فإنه کان یجالس إبراهیم في حداثته ویحفظ عنه فلما دخل مصر في آخر عمره وأخذ «گفته است: 

و امام » ا کنی عن اسمهیصنف الکتب أحتاج إلی األخبار ولم تکن کتبه معه فأکثر ما أودع الکتب من حفظه وربم

إذا روی عنه، ربما دلسه، ویقول: أخبرني من  -مع حسن رأیه فیه  -وقد کان الشافعي«ذهبي هم گفته است: 
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الأتهم، فتجد الشافعي الیوثقه، وإنما هو عنده لیس بمتهم بالکذب، وقد اعترف الشافعي بأنه کان قدریا، ونهی ابن 

قد نظرت أنا أیضا في حدیثه الکثیر فلم أجد فیه منکرا إال «ي هم گفته است: وامام ابن عد» عیینة عن الکتابة عنه

[ابن » عن شیوخ یحتملون وإنما یروي المنکر من قبل الراوي عنه أو من قبل شیخه وهو في جملة من یکتب حدیثه

ن ) و تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفی۲۴۱) و تقریب التهذیب (ش۱۸۵ص۱حجر، تهذیب التهذیب (ج

) / ابن حیان، ۴۵۱ص۸) / ذهبي، سیر اعالم النبالء (ج۱۴۱) / نووي، تهذیب االسماء (ص۱۲۹بالتدلیس (ش

: صفوان بن سلیم هم تابعي است.۳۹۶ص۱طبقات المحدثین بأصبهان (ج
َ
 )] و ثانیا

سمعت نبیکم صلی الله علیه و سلم یقول أکثروا الصالة علی «روایت کرده است:  بب) عبدالله بن عباس 

 »نبیکم في اللیلة الغراء و الیوم األزهر لیلة الجمعة و یوم الجمعة.

 (ضعیف): به تحقیق قبلی رجوع گردد. 

راط فمن صلی قال النبی (صلی الله علیه وسلم): الصالة علي نور علی الص«روایت کرده است:  سج) ابوهریره 

 ».علي یوم الجمعة ثمانین مرة غفرت له ذنوب ثمانین عاما

نا الحسین بن «) روایت کرده است: ۲۲ابن شاهین، الترغیب في فضائل األعمال وثواب ذلك (ش (واهی): 

ن إسماعیل الضبي وأحمد بن عبد الله بن نصر بن بجیر قاال نا سعید بن محّمد بن ثواب أنا عون بن عمارة أنا سک

البرجمي عن حجاج بن سنان عن علي بن زید عن سعید بن المسیب أظّنه عن أبي هریرة قال: قال رسول الله صلی 

الله علیه وسلم: الصالة علي نور علی الصراط فمن صلی علي یوم الجمعة ثمانین مرة غفرت له ذنوب ثمانین 

: حجاج بن سنان: » واهی«اما این طریق » عاما.
ً
 «امام ازدی گفته است: است چرا که اّوال

ٌ
وامام ابن حجر » متروك

 «هم گفته است: 
ً
 منکرا

ً
: علی بن زید ۱۷۸ص۲[ابن حجر، لسان المیزان (ج» حدث (االزدی) له حدیثا

ً
)] وثانیا

) / تقریب التهذیب ۳۲۲ص۷است [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» ضعیف الحدیث«بن جدعان 

: عون بن عمارة العبدی ۴۷۳۴(ش
ً
وامام ابوحاتم » منکر الحدیث«گوید: القیسی: امام ابوزرعه رازی می)]. وثالثا

وامام بخاری » ضعیٌف «اند: وامامان ابوداود وابن حجر گفته» منکُرالحدیث ضعیُف الحدیث«رازی گفته است: 

وامام حاکم گفته است: » مع ضعفه یکتب حدیثه«وامام ابن عدی گفته است: » تعرف وتنکر«گفته است: 

 ممن کثر خطؤه «وامام ابن حبان هم گفته است: » ن حمید وهشام بن حسان بالمناکیریحدث ع«
ً
کان صدوقا

وامام ابونعبم اصفهانی گفته است: » حتی وجد في روایته المقلوبات فبطل االحتجاج به إال فیما وافق الثقات

) و تقریب ۱۷۳ص۸[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» الشيء؛ یحدث عن حمید وهشام بن حسان بالمناکیر«

: در رفع این ۱۸۰) / ابونعیم، الضعفاء (ش۱۲۸ص۲) / ابن حبان، المجروحین (ج۵۲۲۴التهذیب (ش
ً
)] ورابعا

حدثنا محّمد بن احمد «) روایت کرده است: ۱۶شده است وابوالقاسم ازجی در جزء (ش» شّک «حدیث هم 

ثنا سکن بن ابی السکن البرجمی عن علی بن (البهرانی) ثنا یعیش (بن الجهم) ثنا منصور بن صقر (البغدادی) 

 .»زید عن سعید بن المسیب قال قال رسول الله (صلی الله علیه وسلم): ... 

قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من صلی علي یوم الجمعة مائة مرة جاء یوم القیامة ومعه نور لو قسم «د):  

 »ذلك النور بین الخلق کلهم لوسعهم
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 .داریزندهعدم اختصاص شب جمعه به قیام و شب -٢
در این رابطه حدیثی شاذ و غیرقابل احتجاج بیان شده مبنی بر اینکه نباید شب 

اری کرد و به مناجات با خدا پرداخت. در واقع دلیلی بر دزندهجمعه را اختصاصًا شب
 ١داری وجود ندارد.زندهنھی از اختصاص شب جمعه بر قیام و شب

حدثنا أبو عبدالله محّمد بن عبدالله الحافظ (الحاکم) «) روایت کرده است: ۴۶ص۸یة االولیاء (جابونعیم، حل 

بنیسابور ثنا محّمد بن أبي معاذ (بن خنب) عن أبیه (أحمد بن خنب) عن ابراهیم بن أدهم عن محّمد بن عجالن 

ه علیه و سلم من صلی علي یوم عن علي بن الحسین عن أبیه عن علي بن ابي طالب قال قال رسول الله صلی الل

 »الجمعة مائة مرة جاء یوم القیامة ومعه نور لو قسم ذلك النور بین الخلق کلهم لوسعهم.

 است چرا که چیزی از أحمد بن خنب نیافتم.» ضعیف«اما این روایت  (ضعیف): 

وب ثمانین عاما فقیل له من صلی علي یوم الجمعة مائتي غفر الله له ذن«روایت کرده است:  سهـ) انس بن مالک 

 »کیف الصالة علیك قال یقول اللهم صلي علی محّمد عبدك ونبیك ورسولك النبي األمي ویعقد واحدة.

) از طریق ۷۹۶) / ابن الجوزی، العلل المتناهیة (ش۴۸۹ص۱۳(موضوع): خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج 

انا ابو حفص الکتاني قال انا ابو بکر «کرده است:  (ابومنصور احمد بن محّمد وعمر بن ابراهیم بن سعید) روایت

محّمد بن جعفر المطیري قال نا وهب بن داؤد قال انا اسماعیل بن ابراهیم قال انا عبدالعزیز بن صهیب عن انس 

است چرا که وهب بن داود بن سلیمان المخرمي: » موضوع«اما این روایت .» بن مالك عن النبي صل انه قال: ... 

[خطیب » من وضعه«وامام ذهبی هم گفته که این حدیث: » لم یکن بثقةٍ «یب بغدادی گفته است: امام خط

 )].۶۹۰۴) / ذهبی، المغنی (ش۴۸۹ص۱۳بغدادی، تاریخ بغداد (ج

 »ان النبي صلی الله علیه وسلم قال: ال تخصوا لیلة الجمعة بقیام من بین اللیالي.« -١

 لدرداء از پیامبر (صلي الله علیه وسلم) روایت گردیده است:این روایت از ابوهریره و ابوا (ضعیف): 

) / بیهقي، السنن الکبري ۲۰ص۷) ومن طریقه ابن حزم، المحلي (ج۲۷۴۰: مسلم (شساما طریق ابوهریره 

) / ابن حبان ۲۵۹۶) / ابونعیم، المستخرج علي مسلم (ش۱۱۷۲) / حاکم، المستدرک (ش۸۷۵۳(ش

) / ضیاء المقدسي، ۲۷۵۵و۲۷۵۱) / نسایي، السنن الکبري (ش۱۱۷۶) / ابن خزیمه (ش۳۶۱۳و۳۶۱۲(ش

) از طریق (ابوکریب محّمد بن العالء ۲۵۲۴) / ابن منذر، االوسط (ش۴۸۱المنتقی من مسموعات مرو (ش

حدثنا حسین بن علي الجعفی عن «ومحّمد بن رافع وموسي بن عبدالرحمن وقاسم بن دینار) روایت کرده اند: 

ابن سیرین عن أبی هریرة (رضی الله عنه) عن النبی (صلی الله علیه وسلم) قال: التختصوا  زائدة عن هشام عن

لیلة الجمعة بقیام من بین اللیالی وال تخصوا یوم الجمعة بصیام من بین األیام إال أن یکون فی صوم یصومه 

: امامان ابوحاتم  بوده وحسین بن علي الجعفي دچار خطا شده است؛ چرا» شاذ«اما این روایت » أحدکم.
ً
که اّوال

 «اند: وابوزرعه رازي گفته
ٌ

وامام دارقطني » هذا وهٌم إنما هو عن ابن سیرین عن النبي (صلی الله علیه وسلم) مرسل

) / دارقطني، اإللزامات ۱۹۸[ابن ابي حاتم، علل الحدیث (ص» هذا الیصّح عن أبي هریرة«هم گفته است: 

: نسایي، السنن الکبري (ش۱۲۸ص۸في االحادیث النبویة (ج) والعلل الوارده ۱۴۶والتتبع (ص
ً
) / ۲۷۵۲)] وثانیا
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) / احمد ۴۱۹ص۲۱) ومن طریقه ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۸۵ص۴ابن سعد، الطبقات الکبري (ج

) و من طریقه ۲۷۹ص۴) / عبدالرزاق (ج۳۸۷-۳۸۴) / ابن شاهین، ناسخ الحدیث ومنسوخه (ش۲۷۵۰۷(ش

) از طریق (عاصم بن سلیمان احول و ۴۱۲) / محاملي، امالي (ش۲۵۴۲) / بزار (ش۲۱۸ص۶المعجم الکبیر (ج

عن محّمد بن سیرین قال: دخل سلمان «محّمد بن عون وایوب بن تمیمه وثابت بن اسلم البناني) روایت کرده اند: 

ة الجمعة أحیاها ویصوم یوم علی أبي الدرداء في یوم جمعة فقیل له هو نائم، قال: فقال ما له؟ قالوا: إنه إذا کان لیل

الجمعة، قال: فأمرهم فصنعوا طعاما في یوم جمعة ثم أتاهم فقال: کل، قال: إني صائم. فلم یزل به حتی أکل، ثم 

أتیا النبي، صلی الله علیه وسلم، فذکرا له ذلك فقال النبي، صلی الله علیه وسلم: عویمر سلمان أعلم منك، وهو 

عویمر سلمان أعلم منك، ثالث مرات، التخص لیلة الجمعة بقیام بین اللیالي  یضرب علی فخذ أبي الدرداء،

: همین حدیث را معاویة بن عمرو از زائدة بن قدامه همانند قول » والتخص یوم الجمعة بصیام بین األیام.
ً
و ثالثا

ث النبویة آنان، و مخالف حسین بن علي الجعفي نقل کرده است ودارقطني در العلل الوادره في االحادی

رواه معاویة بن عمرو عن زائدة علی الصواب عن هشام عن محّمد بن سیرین ان «) گفته است: ۱۲۸ص۸(ج

است؛ چرا که ابن سیرین، از هیچ » ضعیف و منقطع«واین اسناد هم » سلمان زار أبا الدرداء فذکر الحدیث بطوله

ابن سیرین لم یسمع من واحد «گفته است: یک از (سلمان وابوالدرداء) حدیث نشنیده است و امام دارقطني 

 )].۱۲۸ص۸[دارقطني، العلل الوادره في االحادیث النبویة (ج» منهما

) گفته است: ۱۲۹ص۸باید اشاره کنیم که متابعه اي دارد ودارقطني، العلل الوادره في االحادیث النبویة (ج 

ي حدثنا الحسن بن عیسی الحربي بإذنه حدثنا حدثناه أبو طالب الحافظ من أصله حدثنا جعفر بن محّمد الفریاب«

سفیان فقال عن أیوب عن محّمد بن سیرین عن أبي هریرة عن النبي صلی الله علیه وسلم أنه نهی أن یخص یوم 

: الحسن بن عیسی الحربي امام ابن  مي» منکر«اما این طریق از ایوب » الجمعة ... الحدیث.
ً
باشد چرا که اّوال

 «آورده و گفته است: » اتثق«حبان وي را در 
ً
: امام ۱۷۴ص۸[ابن حبان، الثقات (ج» کان یخطیء أحیانا

ً
)] ثانیا

است مخالف وي روایت نموده است ودیدیم که عبدالرزاق، المصنف » ثقة وثبت«معمر بن راشد که 

عن معمر عن أیوب عن ابن سیرین «) روایت کرده اند: ۲۱۸ص۶) و من طریقه المعجم الکبیر (ج۲۷۹ص۴(ج

قال کان أبو الدرداء یحیي لیلة الجمعة ویصوم یومها وأتاه سلمان وکان النبي صلی الله علیه و سلم آخی بینهما ... 

«. 

و  س: دو طریق دارد؛ طریق اّول: در باال دیدیم که ابن سیرین، این ماجرا را از ابوالدرداءساما طریق ابوالدرداء  

است چرا که ابن سیرین از هیچکدام از آنها حدیث » ضعیف«روایت کرده و گفتیم که این اسناد  سسلمان

 نشنیده است.

) از طریق (عمر بن خطاب ۳۱) / الدارقطني، جزء أبي الطاهر (ش۳۳۵ص۴طریق دّوم: ابن عدي، الکامل (ج 

لفریابي ثنا عباد بن کثیر عن یونس بن ثنا أبي ثنا محّمد بن یوسف ا«وابراهیم بن ابي سفیان) روایت کرده است: 

عبید عن الحسن عن أبي الدرداء قال: نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم أن تخص لیلة الجمعة بقیام أو یوم 

است [ابن » متروک الحدیث«است چرا که عباد بن کثیر الثقفی البصری: » واهي«اما این روایت » الجمعة بصیام.

 )].۳۱۳۹) / ابن حجر، تقریب التهذیب (ش۱۰۰ص۵حجر، تهذیب التهذیب (ج

                                                                                                                                                  



 نماز جمعه در فقه اسالمی    ۱۸۲

 .عدم برافروختن جھّنم در روز جمعه -٣
 ١باشد.این گفته صّحت ندارد و مبنایش روایتی ضعیف می

ر إال یوم « -١ َسجَّ
ُ
عن النبي صلی الله علیه وسلم: أنه کره الصالة نصف النهار إال یوم الجمعة، وقال: إن جهنم ت

 » الجمعة.

 ج این روایت از ابوقتاده حارث بن ربعي وعبدالله بن عمرو بن العاص وواثله بن اسقع از رسول الله (ضعیف): 
 روایت گردیده است:

المعجم طبرانی، ) / ۴۶۰۸و۵۸۹۷و۴۶۰۷) / بیهقي، السنن الکبري (ش۱۰۸۵: ابوداود (شساما طریق ابوقتاده 

) / ابن ۵۰۹) / مجلس ابن فاخر األصبهاني (ش۱۰۰ص۲) / ابونعیم، اخبار اصفهان (ج۳۵۸ص۷االوسط (ج

) از طریق ۴۸) / فوائد العیسوي (ش۲۶۰ص۸) / خطیب بغدادي، تایخ بغداد (ج۲۰ص۴عبدالبر، التمهید (ج

(محّمد بن عیسی و إبراهیم بن مهدی و موسی بن إسماعیل الجبلي و إبراهیم بن عبد الله الهروي واسحاق بن أبي 

حدثنا حسان بن إبراهیم عن لیث عن مجاهد عن أبی الخلیل (صالح بن ابي مریم) «إسرائیل) روایت کرده اند: 

(صلی الله علیه وسلم) أنه کره الصالة نصف النهار إال یوم الجمعة وقال: إن جهنم تسجر عن أبی قتادة عن النبی 

: امام ابوداود گفته است: » ضعیف«اما این اسناد » إال یوم الجمعة.
ً
أبو الخلیل لم یسمع من أبی «است چرا که اّوال

: لیث بن ابي سلیم ۱۰۸۵[ابوداود (ش» قتادة
ً
است [ابن حجر، تهذیب » حدیثضعیف ال«القرشی هم )] وثانیا

 )].۵۶۸۵تقریب التهذیب (شو) ۴۶۵ص۸التهذیب (ج

) ومن طریقه ۳۲۸ص۴وج۲۳۸ص۲: طبراني، مسند الشامیین (جباما طریق عبدالله بن عمرو بن العاص 

 حدثنا الحسین بن إسحاق التستري ثنا علي بن بحر قاال ثنا«) روایت کرده اند: ۱۸۸ص۵ابونعیم، حلیة االّولیاء (ج

سوید بن عبد العزیز عن النعمان بن المنذر عن مکحول عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلی الله علیه و سلم قال: 

 »إن جهنم تسعر کل یوم تفتح أبوابها إال یوم الجمعة فإنها ال تسعر في یوم الجمعة وال تفتح أبوابها.

حدثنا أحمد بن «) روایت کرده است: ۲۳۸ص۲وعلي بن بحر هم متابعه شده و طبراني، مسند الشامیین (ج 

 .»محّمد بن هاشم البعلبکي ثنا أبي نا سوید بن عبدالعزیز ... 

 سوید بن عبد العزیز بن نمیر السلمي » ضعیف«اما این اسناد  
ً
است [ابن » ضعیف الحدیث«است چرا که اّوال

: مکحو۲۶۹۲) و تقریب التهذیب (ش۲۷۶ص۴حجر، تهذیب التهذیب (ج
ً
» کثیر االرسال«ل الشامي )] وثانیا

، تقریب التهذیب عسقالنی باشد وسماعش از عبدالله بن عمرو بن العاص ثابت نشده است [ابن حجر مي

 )].۶۸۷۵(ش

حدثنا الولید بن حماد الرملي ثنا «) روایت کرده است: ۶۰ص۲۲: المعجم الکبیر (جساما طریق واثله بن اسقع 

ثنا بکار بن تمیم عن مکحول عن واثلة قال : سأل سائل رسول الله صلی  سلیمان بن عبد الرحمن ثنا بشر بن عون

الله علیه و سلم : ما بال یوم الجمعة یؤذن فیها بالصالة في نصف النهار وقد نهیت عن سائر األیام ؟ فقال: إن الله 

که بشر بن عون  است چرا» موضوع«اما این اسناد » یسعر جهنم کل یوم في نصف النهار ویخبثها في یوم الجمعة

عنه سلیمان بن عبد الرحمن الدمشقي نسخة نحو مائة حدیث کلها «القرشي: امام ابن حجر گفته است: 

                                                            



 ۱۸۳  جمعه روز فضائل و احکام: اّول فصل

در خواب  ج در شب جمعه که سبب خواب دیدن پیامبر ج نماز رؤیت پیامبر -٤
 .شودمی

 ١باشد.خواندن این نماز بدعت و حرام است و حدیث آن موضوع و دروغین می 

 
ٌ
 «وامام ابوحاتم گفته است: » أن أحادیثه نسخة موضوعة«وامام ابن طاهر گفته است: » موضوعة

ٌ
[ابن » مجهول

 )]۲۸ص۲حجر، لسان المیزان (ج

أن رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یقول: ما من مؤمن یصلی لیلة «ده است: روایت کر بعبدالله بن عباس -١

الجمعة رکعتین یقرأ في کل رکعة فاتحة الکتاب وخمسا وعشرین مرة قل هو الله أحد ثم یسلم ثم یقول ألف مرة 

بلة حتی یرانی في المنام، صلی الله علی محّمد النبي االمي، فإنه یرانی في لیلته في المنام وأال تتم له الجمعة القا

 »ومن رأني غفر الله له الذنوب.

 روایت شده است: جاین روایت از طریق عبدالله بن عباس وزهری از رسول الله  (موضوع): 

أنبأنا محّمد بن «) روایت کرده است: ۱۳۷ص۲: ابن الجوزي، المضوعات (جباما طریق عبدالله بن عباس 

عبدالملك النیسابوري حدثنا إسماعیل بن مسعدة الحافظ حدثنا أبو حامد أحمد بن ناصر أنبأنا أبو صالح أحمد بن 

إبراهیم الفقیه حدثنا محّمد بن محّمد بن علی بن االشعث حدثنا شریح بن عبد الکریم التمیمي وأبو یعقوب 

یعلی بن  یوسف بن علی قاال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محّمد بن جعفر بن محّمد بن علی بن الحسین حدثنا

عبید عن االعمش عن أبی صالح عن ابن عباس أن رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یقول: ما من مؤمن یصلی 

لیلة الجمعة رکعتین یقرأ في کل رکعة فاتحة الکتاب وخمسا وعشرین مرة قل هو الله أحد ثم یسلم ثم یقول ألف 

لیلته في المنام وأال تتم له الجمعة القابلة حتی یرانی في مرة صلی الله علی محّمد النبي االمي، فإنه یرانی في 

: أبو الفضل جعفر بن » موضوع«اما این طریق هم » المنام، ومن رأني غفر الله له الذنوب.
ً
است چرا که اّوال

: امام ابن ۱۲۶ص۲[ابن حجر، لسان المیزان (ج» مجروٌح «محّمد: اماما الجوزجاني گفته است: 
ً
)] وثانیا

 مجهولون«فته است: الجوزي گ
ٌ
 )]۱۳۷ص۲[ابن الجوزي، المضوعات (ج» الیصح وفیه جماعة

) / ابن عساکر، تاریخ ۱۳۷ص۲) / ابن الجوزي، الموضوعات (ج۱۷۳ص۶اما طریق زهری: المعجم االوسط (ج 

) از طریق (محّمد بن إبراهیم بن بکیر الطیالسي وأبو جعفر محّمد بن سلیمان) روایت کرده ۳۰۰ص۹دمشق (ج

قال سمعت محّمد بن عکاشة الکرماني یقول أخبرنا معاویة بن حماد الکرماني عن الزهري قال: من اغتسل «ند: ا

لیلة الجمعة وصلی رکعتین فقرأ فیهما ألف مرة [قل هو الله أحد] ثم نام علی طهر رأی النبي صلی الله علیه و سلم 

یضع «عکاشه الکرماني: امام دارقطني گفته است:  است چرا که محّمد بن» موضوع«اما این اسناد » في المنام.

کان یحدث بأحادیث «وامام احمد بن یونس گفته است: » کان کذابا«وامام ابوزرعه رازي گفته است: » الحدیث

) / ذهبي، میزان االعتدال ۲۸۶ص۵[ابن حجر، لسان المیزان (ج» کذاٌب «وامام ذهبي هم گفته است: » بواطیل

 )].۶۵۰ص۳(ج

                                                                                                                                                  



 نماز جمعه در فقه اسالمی    ۱۸۴

 .باشدجمعه میروز  ١﴾٣وََشاهِٖد َوَمۡشُهو�ٖ ﴿آیۀ منظور از شاھد در  -٥
-این تفسیر برگرفته از حدیثی ضعیف است که چنین برداشتی از آیه صحیح نمی 

 ٢شریفه به روز جمعه قسم نخورده است. ۀباشد و خداوند در این آی

و سوگند به هر که و هرچه گواهي دهد و به هر که و هرچه مورد گواهي  «فرمایند: . خداوند در این آیه می۳بروج/ -١

اِهٍد «   »  قرار گیرد !
َ

ُهودٍ « دهنده.  گواهي» : ش
ْ

: بر آن گواهي داده شده. مراد از شاهد، همه گواهان روز قیامت  »َمش

) . ۲۴نور /  :ک) و اعضاء و اندامهاي آدمي ( ن۲۱: ق / کان (ن) و فرشتگ۴۱: نساء / کاست، اعم از پیغمبران (ن

و منظور از مشهود، انسانها و اعمالشان است. یا این که شاهد و مشهود، به معني خدا و جمیع آفریدگان خدا و 

 دل،خرم نک: شوند.  کنند و یا حاضر آورده مي همه احوال و عجائبي است که در صحنه قیامت یا حضور پیدا مي

 .۳۸۳تا  ۸/۳۸۱، معالم التنزیلو بغوی،  ۱۲۸۲تفسیر نور، ص 

 ﴾املشهود﴿یوم القیامة، والیوم  ﴾اليوم املوعود﴿قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: «گفته است:  سابوهریره -٢

 »یوم الجمعة. ﴾الشاهد﴿یوم عرفة و 

این رواي از طریق ابوهریره وابومالک اشعري وجبیربن مطعم وسعید بن مسیب ونافع بن جبیر بن  (ضعیف):  

 روایت شده است: جمطعم وعطاء بن یسار از رسول الله 

) ۵۷۷۴) / بیهقي، السنن الکبري (ش۳۳۳۹: چهار طریق دارد؛ طریق اّول: ترمذي (شساما طریق ابوهریره 

) / طبري، جامع البیان في تفسیر القرآن ۱۸ص۲طبرانی، المعجم االوسط (ج) / ۳۷۶۰وشعب االیمان (ش

) از طریق (بکار بن عبد الله بن عبیدة ۳۳۶ص۶ج۴۴ص۲) / ابن عدي، الکامل في الضعفاء (ج۳۳۴ص۲۴(ج

ه و روح بن عبادة و عبید الله بن موسی و سلیمان بن بالل وابن نمیر وإسحاق الرازي ووکیع بن الجراح) روایت کرد

عن موسی بن عبیدة عن أیوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هریرة قال: قال رسول الله صلی الله «اند: 

است چرا که اّوال: موسی بن عبیدة بن نشیط الربذي: امامان بخاري » منکر«اما این اسناد .» علیه و سلم: ... 

ضعیف یحدث بأحادیث «گوید:  لمدیني ميوامام علي بن ا» منکر الحدیث«گویند:  وابوحاتم وساجي مي

وامامان احمد بن حنبل در روایتي » التحل عندی الروایة عن موسی بن عبیدة«گوید:  وامام احمد مي» مناکیر

و امام یعقوب بن شیبه » ضعیف لیس بثقة«گوید:  وامام نسایي مي» لیس بشیء«گویند:  دیگر ویحیي بن معین مي

و » جدا و من الناس من الیکتب حدیثه لوهائه و ضعفه و کثرة اختالطه صدوق ضعیف الحدیث«گوید:  مي

و امامان ابن سعد » لیس بقوی الحدیث«گوید: و امام ابوزرعه مي» ضعیف«گویند:  امامان ترمذي و ابن حبان مي

و امام » ن دینارأحادیث موسی مستویة إال أحادیثه عن عبد الله ب«گوید:  و امام ابوداود مي» ثقة«گویند:  و وکیع مي

الضعف علی روایاته «گوید:  و امام ابن عدي مي» ضعیف و السیما فی عبد الله بن دینار.«گوید:  ابن حجر مي

: بیهقي، السنن الکبري ۶۹۸۹) وتقریب التهذیب (ش۳۵۶ص۱۰[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» بین
ً
)] وثانیا

حدثني یعقوب (بن ابراهیم) قال أخبرنا ابن علیة : «آن را موقوف روایت کرده است» صحیح«) با اسناد ۵۷۷۲(ش

ُهوٍد] قال: الشاهد سقال أخبرنا یونس بن عبید قال أنبأني عمار مولي بني هاشم قال: قال أبو هریرة
ْ

اِهٍد، َوَمش
َ

: [َوش

 باشد.مي» رجال صحیحین«ورجال این روایت » یوم الجمعة والمشهود یوم عرفة.

                                                            



 ۱۸۵  جمعه روز فضائل و احکام: اّول فصل

رواه الدراوردي عن (موسي «) روایت کرده است: ۲۰۳ص۱ي حاتم، علل الحدیث (جباید اشاره کنیم که ابن اب 

بن عبیده) الربذي عن أیوب بن خالد بن صفوان أن أوسا األنصاري حدثه عن عبد الله بن رافع مولی أم سلمة عن 

اما امام » المشهود.أبي هریرة عن النبي صلی الله علیه وسلم قال: أفضل األیام عند الله یوم الجمعة وهو الشاهد و

هذا خطأ؛ إنما هو أیوب بن خالد بن صفوان بن أوس عن عبد الله بن رافع عن «ابوحاتم رازي در ادامه گفته است: 

 پس ذکر (أوس األنصاري) در این روایت وهم است.» أبي هریرة عن النبي صلی الله علیه وسلم.

) / حدیث أبي الفضل الزهري ۵۷۷۳لکبري (ش) / بیهقي، السنن ا۳۹۱۵طریق دّوم: حاکم، المستدرك (ش 

حدثنا محّمد بن جعفر عن «) از طریق (أحمد بن حنبل ومحّمد بن عمرو بن العباس) روایت کرده اند: ۲۱۴(ش

شعبة قال سمعت علی بن زید ویونس بن عبید یحدثان عن عمار مولی بنی هاشم عن أبی هریرة أما علی فرفعه إلی 

است چرا که » منکر«اما این روایت هم .» م) وأما یونس فلم یعد أبا هریرة أنه قال... النبی (صلی الله علیه وسل

: علي بن زید جدعان 
ً
) / تقریب ۳۲۲ص۷باشد [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج مي» ضعیف الحدیث«اّوال

 همچنانکه امام شعبة در متن حدیث گفته است، یونس بن عبید که ۴۷۳۴التهذیب (ش
ً
» ثبتثقة و«)] وثانیا

» اصح«است آن را رفع نداده است ومخالف علي بن زید بن جدعان نقل کرده است وامام دارقطني هم وقفش را 

 )].۱۲۱ص۱۱دانسته است [دارقطني، العلل الوارده في االحادیث النبویة (ج

نا حدثنا أحمد بن المعلی الدمشقي ث«) روایت کرده است: ۳۵ص۴طریق سّوم: طبراني، مسند الشامیین (ج 

الولید بن عتبة ثنا الولید بن مسلم ثنا سعید بن بشیر عن قتادة عن الحسن عن أبي هریرة عن النبي صلی الله علیه و 

: سعید بن بشیر » ضعیف«اما این روایت .» سلم قال: ... 
ً
است [ابن حجر، » ضعیف الحدیث«است چرا که اّوال

: وامام ۳۶۹ص۳عدي، الکامل (ج ) / ابن۲۲۷۶) وتقریب التهذیب (ش۸ص۴تهذیب التهذیب (ج
ً
)] وثانیا

[ترمذي » لم یسمع الحسن من أبي هریرة هکذا قال: أیوب و یونس بن عبید و علي بن زید«ترمذي گفته است: 

 )].۲۸۸۹(ش

) / طبري، جامع البیان في تفسیر القرآن ۲۹۸ص۳: المعجم الکبیر (جساما طریق ابومالک اشعري 

ثنا محّمد بن إسماعیل بن عیاش «رثد ومحّمد بن عوف) روایت کرده اند: ) از طریق (هاشم بن م۳۳۴ص۲۴(ج

حدثني أبي (اسماعیل بن عیاش) حدثني ضمضم بن زرعة عن شریح بن عبید عن أبي مالك األشعري قال قال 

 است چرا که امام ابوحاتم رازي گفته است:» ضعیف«اما این روایت هم .» رسول الله صلی الله علیه و سلم: ... 

» 
ٌ

 )].۳۲۹ص۴[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» شریح عن أبی مالك األشعری مرسل

) / ابن عساکر، تاریخ ۷۲ص۵) / ابن عدي، الکامل (ج۳۰: تمام رازي، الفوائد (شساما طریق جبیر بن مطعم 

) از طریق (محّمد بن الخضر بن علي و أبو ۹۹ص۳) / دارقطني، المؤتلف والمختلف (ج۳۰۷ص۱۳دمشق (ج

ثنا عمار بن مطر ثنا مالك بن أنس عن عمارة بن عبد الله بن صیاد عن «محّمد بن الخضر) روایت کرده اند:  جعفر

است چرا که » باطل«اما این اسناد .» نافع بن جبیر بن مطعم عن أبیه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ... 

متروک الحدیث؛ «گوید:  و امام ابن عدي مي» یکذب کان«گوید:  عمار بن مطر العنبري: امام ابوحاتم رازي مي

و امام ابن حجر هم آن را تأیید نموده » هالٌک «گوید:  وامام ذهبي مي» أحادیثه بواطیل؛ الضعف علی روایته بّیٌن 

و امام » کان یسرق الحدیث؛ حدث عن بن ثوبان نسخة کثیرة أکثرها مقلوبة«گوید:  است و امام ابن حبان مي
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ھای آل ِعمران، ُدخان، یس و ھود و خواندن کافرون و اخالص در قرائت سوره -٦
 .نماز مغرب

شمرند ھای مبارک را از فضائل روز جمعه برمیھایی که قرائت این سورهروایت 
ده واھی، ضعیف و موضوع ھستند. و تنھا فضیلتی که در این زمینه به اثبات رسی

 ١باشد.سجده و إنسان در نماز صبح می ھایکھف در روز جمعه و سوره ۀخواندن سور

و » کان یقلب األسانید ویسرق األحادیث حتی کثر ذلك فی روایاته وسقط عن حد االحتجاج به«وید: گ بیهقي مي

 «گوید:  امام هیثمي هم مي
ً
وامام دارقطني » یحدث عن الثقات بمناکیر«گوید:  وامام عقیلي مي» هو ضعیف جدا

ف بن الحجاج هم گفته است: و یوس» کان حافظا للحدیث!«و عبدالله بن سالم گفته است: » ضعیٌف «گوید:  مي

»!
ٌ
که با توجه به نظر بزرگان و علماي حدیثي که آوردیم، فهمیدیم که این دو وي را نشناخته اند و عمار بن مطر » ثقة

) / هیثمي، ۷۲ص۵) / ابن عدي، الکامل (ج۲۷۵ص۴بوده است [ابن حجر، لسان المیزان (ج» سارق حدیث«

هذه األحادیث عن مالك بهذه «در مورد این روایت گفته است:  )] وامام ابن عدي۶۵ص۷مجمع الزوائد (ج

 لیس هي بمحفوظة
ٌ

 )].۷۲ص۵[ابن عدي، الکامل (ج» األسانید بواطیل

أخبرنا إبراهیم «) روایت کرده است: ۲۵۲اما طریق نافع بن جبیر بن مطعم وعطاء بن یسار: شافعي، المسند (ش 

یر بن مطعم وعطاء بن یسار عن النبي صلی الله علیه و سلم أنه بن یحیی حدثني صفوان بن سلیم عن نافع بن جب

متروک الحدیث «است چرا که إبراهیم بن محّمد بن أبی یحیی اسلمي: » واهي«اما این روایت هم .» قال: ... 

) و تعریف اهل ۲۴۱) و تقریب التهذیب (ش۱۸۵ص۱است [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» ومتهم به کذب

 )].۱۲۹الموصوفین بالتدلیس (شالتقدیس بمراتب 

حدثنا «) روایت کرده است: ۳۳۴ص۲۴اما طریق سعید بن مسیب: طبري، جامع البیان في تفسیر القرآن (ج 

سهل بن موسی (رازي) قال ثنا ابن أبي فدیك عن ابن حرملة عن سعید أنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه 

ومترجم در » ثقة«به جز سهل بن أبي سهل بن زنجلة الرازي  باشد مي» رجال صحیح«ورجالش .» وسلم: ... 

 است.» مرسل«تهذیب است. اما سعید بن مسیب تابعي است لذا اسنادش 

 این روایات عبارتند از:  -١

من قرأ السورة التي یذکر فیها [آل عمران] یوم الجمعة صلی الله علیه ومالئکته حتی «الف) قرائت سوره آل عمران:  

 »س.تجب الشم

) ومن طریقه ابن الشجری، ۱۹۱ص۶) والمعجم االوسط (ج۴۸ص۱۱طبرانی، المعجم الکبیر (ج (موضوع): 

حدثنا محّمد بن حنیفة الواسطي قال نا عمي قال نا أبي قال نا طلحة بن زید «اند: ) روایت کرده۹۱االمالی (ص

ال رسول الله صلی الله علیه و سلم عن یزید بن سنان عن یزید بن جابر الدمشقي عن طاوس عن بن عباس قال ق

اما این اسناد » من قرأ السورة التي یذکر فیها آل عمران یوم الجمعة صلی الله علیه ومالئکته حتی تغیب الشمس.

-است چرا که طلحة بن زید القرشی أبو مسکین: امامان احمد بن حنبل وعلی بن مدینی و ابوداود می» موضوع«
گویند: امان بخاری ونسایی وساجی وابن حبان ومحّمد بن سعید الحرانی میوام» یضُع الحدیث«گویند: 
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[ابن حجر، » متروٌک «گوید: وامام ابن حجر می» ضعیٌف «اند: وامامان دارقطنی و برقانی گفته» منکرالحدیث«

)] وهمچنین یزید بن سنان بن یزید التمیمی هم ۳۰۲۰) و تقریب التهذیب (ش۱۵ص۵تهذیب التهذیب (ج

 )].۷۷۲۷) و تقریب التهذیب (ش۳۳۵ص۱۱است [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» ف الحدیثضعی«

 »من قرأ سورة [الدخان] في لیلة الجمعة غفر له.«ب) قرائت سوره دخان:  

 روایت شده است: جاین روایت از ابوهریره و اسحاق بن عبدالله از پیامبر  (ضعیف): 

حدثنا نصر بن عبد الرحمن الکوفي حدثنا زید «یت کرده است: ) روا۲۸۸۹: ترمذی (شساما طریق ابوهریره 

قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و سلم) من قرأ  سبن حباب عن هشام أبي المقدام عن الحسن عن أبي هریرة

 »حم الدخان في لیلة الجمعة غفر له.

) / ابن ۲۴۷۶شعب االیمان (ش) / بیهقی، ۲۱۳وزید بن حباب هم متابعه شده و بن ضریس، فضائل القرآن (ش 

) / حدیث أبي علي اللحیاني عن شیوخه ۶۲۲۴و۶۲۳۲) / ابویعلی (ش۶۷۹السنی، عمل الیوم و اللیلة (ش

اند: ) از طریق (یزید بن هارون) عمار بن هارون و مصعب بن سالم و حجاج بن محّمد) روایت کرده۵۳(ش

 .»عن هشام بن أبي المقدام عن الحسن ... «

: ابوالمقدام هشام بن زیاد بن أبی یزید القرشی» واهی«د مرفوع آن اما اسنا 
ً
» متروک الحدیث« است؛ چرا که اّوال

: همین روایت با اسناد ۷۲۹۲) و تقریب التهذیب (ش۳۸ص۱۱است [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج
ً
)] وثانیا

) روایت ۲۱۴رآن (شحسن بصری روایت گردیده است و ابن ضریس، فضائل الق» مرسل«قویتری به صورت 

أخبرنا موسی (بن اسماعیل) وعلي (بن عثمان) قاال حدثنا حماد (بن سلمه) عن أبي سفیان السعدي «کرده است: 

قال علي: أخبرنا طریف أبو سفیان السعدي عن الحسن: أن النبي صلی الله علیه وسلم قال: من قرأ سورة الدخان 

و طریف بن شهاب ابوسفیان السعدي هرچند » فر له ما تقدم من ذنبه.في لیلة غفر له؛ زاد علي: في لیلة الجمعة غ

)] اما اقوی از ۳۰۱۳) و تقریب التهذیب (ش۱۱ص۵است [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» ضعیف الحدیث«

 بودن روایت است.» مرسل«هشام بن ابی زیاد است لذا اصح 

هشام بن زیاد عن الحسن قال: سمعت أبا هریرة  عن«باید اشاره کنیم که در روایت حجاج بن محّمد آمده است:  

 سباشد؛ چرا که حسن بصری چیزی از ابوهریرهکه خطا می» یقول: قال رسول الله (صلی الله علیه و سلم) ... 
لم یسمع الحسن من أبي هریرة هکذا قال: أیوب و یونس بن عبید و علي «نشنیده است وامام ترمذی گفته است: 

 )]۲۸۸۹[ترمذی (ش» بن زید

أخبرنا یزید «) روایت کرده است: ۲۱۵اما طریق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة: ابن ضریس، فضائل القرآن (ش 

بن عبد العزیز أخبرنا إسماعیل بن عیاش أخبرنا إسماعیل بن رافع عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال: بلغنا أن 

ر ثمرا وإن ثمر القرآن ذوات حم هن روضات مخصبات رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: إن لکل شج

معشبات متجاورات فمن أحب أن یرتع في ریاض الجنة فلیقرأ الحوامیم ومن قرأ حم الدخان في لیلة الجمعة غفر 

:» واهی«اما این اسناد » له.
ً
است [ابن » متروک الحدیث«إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة  است چرا که اّوال

: إسماعیل بن رافع بن ۳۶۸) / ابن حجر، تقریب التهذیب (ش۲۴۰ص۱لتهذیب (جحجر، تهذیب ا
ً
)] وثانیا
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) / ابن حجر، تهذیب التهذیب ۳۷۲باشد. [ذهبي، الکاشف (شمي» واهي الحدیث«عویمر هم 

 )].۲۹۴ص۱(ج

و یوم الجمعة من قرأ [حم] الدخان في لیلة الجمعة أ«روایت کرده که فرمودند:  جاز رسول الله  سج): وابوامامه 

 في الجنة.
ً
 »بنی الله له بیتا

حدثنا أحمد بن داود المکي ثنا حفص بن «) روایت کرده است: ۲۶۴ص۸طبراني، المعجم الکبیر (ج (واهي): 

عمر المازني ثنا فضال بن جبیر عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: من قرأ حم الدخان في 

:» واهي«اما این اسناد » لیلة جمعة أو یوم جمعة بنی الله له بیتا في الجنة.
ً
فضال بن جبیر: امام  است چرا که اّوال

الیحل «وامام ابن حبان هم گفته است: » أحادیثه غیُر محفوظٍة وهی نحو عشرة أحادیث«ابن عدی گفته است: 

[ذهبی، میزان » ضعیف الحدیث«وامام ابوحاتم هم گفته است: » االحتجاج به بحال یروی أحادیث الأصل لها.

 )].۳۴۸ص۳االعتدال (ج

من قرأ سورة [یس] في لیلة الجمعة غفر «اند: فرموده جروایت کرده که پیامبر  سرائت سوره یس: ابوهریرهد) ق 

 »له.

) از طریق (عمار ۳۵۹ص۱) / رافعی، التدوین فی اخبار قزوین (ج۲۱۳ابن ضریس، فضائل القرآن (ش (واهی): 

حسن عن أبي هریرة قال: قال رسول الله صلی الله حدثنا أبو المقدام حدثنا ال«اند: بن هارون الثقفي) روایت کرده 

است چرا که » واهی«اما این اسناد » علیه وسلم: من قرأ لیلة الجمعة بسورة یس وحم الدخان أصبح مغفورا له.

: ابوالمقدام هشام بن زیاد بن أبی یزید القرشی
ً
است [ابن حجر، تهذیب التهذیب » متروُک الحدیث« اّوال

:۷۲۹۲التهذیب (ش) و تقریب ۳۸ص۱۱(ج
ً
لم یسمع الحسن من أبي هریرة «وامام ترمذی گفته است:  )] و ثانیا

: همین روایت را راویان دیگری به ۲۸۸۹[ترمذی (ش» هکذا قال: أیوب و یونس بن عبید و علي بن زید
ً
)]. وثالثا

من طریقه  ) و۲۴۶۷باشد وابوداود طیالیسی، المسند (شصورت مطلق آورده وذکری از جمعه در آن نمی

) / ابن ۲۵۵ص۱) / المعجم الصغیر (ج۳۴۱۷) / دارمی، السنن (ش۱۵۹ص۲ابونعیم، حلیة االولیاء (ج

) / بیهقی، شعب ۹۶) / ابن الشجری، امالی (ص۶۷۵) / تمام رازی، الفوائد (ش۷۰المقریء، المعجم (ش

عساکر، تاریخ ) / ابن ۲۵۳ص۳وج۲۵۷ص۱۰) / تاریخ بغداد، تاریخ بغداد (ج۲۴۶۴و۲۴۶۳االیمان (ش

) از طریق (جسر بن فرقد ومحّمد بن جحاده وغالب ۲۵۳ص۳) / ابن عدی، الکامل (ج۴۱۰ص۵۴دمشق (ج

عن الحسن عن أبي هریرة قال: قال رسول الله صلی الله علیه «اند: بن قطان وابوالعوام عمران بن داور) روایت کرده

 »ه تلك اللیلة.و سلم: من قرأ یس في لیلٍة ابتغاء وجه الله غفر الله ل

 »اقرؤوا سورة [هود] یوم الجمعة.«اند: فرموده جکعب بن احبار روایت کرده که پیامبر هـ) قرائت سوره هود:  

) / ۵۹) / ابوداود، المراسل (ش۹۰) / ابن الشجری، االمالی (ص۳۴۰۳و۳۴۰۴دارمی، السنن (ش (ضعیف): 

ثنا همام ثنا أبو «اند: و مسلم بن ابراهیم) روایت کرده) از طریق (یزید بن هارون ۲۴۳۸بیهقی، شعب االیمان (ش

عمران الجوني عن عبد الله بن رباح عن کعب قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: اقرؤوا سورة هود یوم 

باشد. اما و مترجم در تهذیب می» ثقة«باشد به جز کعب االحبار که می» رجال صحیح«و رجالش » الجمعة.

 است.» منقطع«مسلمان گردید لذا روایتش  سعمر وی در زمان
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 .»القيوم، وأتوب إليه يُّ استغفر اهللا العظيم الذي ال إله إال هو احل«ذکر  -٧
دارد ھر کس این ذکر را سه بار صبح روز جمعه بخواند تمامی روایتی که ابراز می 

 ١روایت موضوع است شود. اینکف دریا باشد بخشیده می اندازۀگناھانش حّتی اگر به 

س دعای کھر«اند: روایت شده که فرموده ج ای صحیح از پیامبر خداولی در فرموده
خته باشد: یدان جھاد گریآمرزد، اگر چه از ما بخواند، خداوند گناھانش را میر ریز

کان النبی (صلی الله علیه «جابر بن سمره روایت کرده که: و) قرائت سوره کافرون و اخالص در نماز مغرب:  

 »وسلم) یقرأ فی صالة المغرب لیلة الجمعة [قل یا أیها الکافرون] و [قل هو الله أحد].

حدثنا یعقوب بن یوسف بن عاصم ببخاری حدثنا أبو قالبة «ده است: ) روایت کر۱۸۴۱ابن حبان (ش (واهی): 

عبد الملك بن محّمد بن عبد الله الرقاشي حدثني أبي حدثني سعید بن سماك بن حرب حدثني أبي سماك بن 

لیلة «حرب قال: وال أعلم إال جابر بن سمرة قال: کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقرأ في صالة المغرب 

 »ب[قل یا أیها الکافرون] و [قل هو الله أحد] ویقرأ في العشاء اآلخرة لیلة الجمعة الجمعة والمنافقین.» معةالج

) / جزء من حدیث خیثمة ۴۲۰۱و۵۹۴۰ویعقوب بن یوسف هم متابعه شده و بیهقی، السنن الکبری (ش 

أحمد بن السماك وأبو العباس محّمد أبو عمرو عثمان بن  ) از طریق (أحمد بن سلمان الفقیه و۳۸األطرابلسي (ش

حدثنا أبو قالبة عبد الملك بن محّمد بن عبد الله الرقاشي «اند: بن یعقوب وخیثمة بن سلیمان) روایت کرده

متروک «گوید: است چرا که سعید بن سماك بن حرب: امام ابوحاتم می» واهی«اما این روایت .» حدثني أبي ... 

 کذاٌب «است: وامام مناوی گفته » الحدیث
ٌ

آرورده است [ابن حجر، » ثقات«وامام ابن حبان وی را در » متروك

 )].۲۶۷ص۱) / مناوی، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر (ج۳۳ص۳لسان المیزان (ج

من قال قبل صالة الغداة یوم الجمعة ثالث مرار استغفر الله «روایت کرده است:  جاز رسول الله  سانس بن مالک -١

 .»إله إال هو وأتوب إلیه غفرت ذنوبه وإن کانت أکثر من زبد البحرالذي ال 

) / ابن عساکر، تاریخ دمشق ۸۳) / ابن السنی، عمل الیوم واللیلة (ش۱۱۷۱ابن االعرابی، المعجم (ش (موضوع): 

) از طریق (أبو یعقوب إسحاق بن خالد ابن یزید البالسي و ۳۵۶ص۷) / المعجم االوسط (ج۳۸۲ص۱۶(ج

ثنا عبد العزیز بن عبد الرحمن البالسي نا خصیف عن أنس بن «اند: بن عبد الله بن زرارة) روایت کرده إسماعیل

مالک عن النبي صلی الله علیه وسلم قال: من قال قبل صالة الغداة یوم الجمعة ثالث مرار استغفر الله الذي ال إله 

:» موضوع«اما این اسناد .» إال هو وأتوب إلیه غفرت ذنوبه وإن کانت أکثر من زبد البحر
ً
عبد  است چرا که اّوال

 «گوید: العزیز بن عبد الرحمن البالسي: امام ابن عدی می
ٌ

وامام احمد هم وی را » روایاته عنه (خصیف) بواطیل

کتبنا عنه نسخة شبیها بمائة حدیث مقلوبة منها ما «نموده است وامام ابن حبان هم گفته است: » متهم به کذب«

وامام » لیس بثقة«وامام نسایی هم گفته است: » ه ومنها ما هو ملزق بانسان الیحل االحتجاج به بحال.الأصل ل

) ولسان المیزان ۱۴۳ص۳[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» حدث عنه لوین بالمناکیر«ابونعیم گفته است: 

: امام ابن حجر می۳۴ص۴(ج
ً
تائج االفکار فی تخریج [ابن حجر، ن» خصیف لم یسمع من انس«گوید: )] وثانیا

 )].۳۷۵ص۱احادیث االذکار (ج
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» َ
َ

ْي َال إهِل ِ
َّ

َعِظيَْم اذل
ْ
ْستَْغِفُر اَهللا ال

َ
ْهِ أ

َ
تُوُْب إيِل

َ
َقيُّْوُم َوأ

ْ
يَحُّ ال

ْ
 ُهَو ال

َّ
ه کمن از خدای بزرگی «.١».إِال

خواھم و به سوی نده است، آمرزش مییوجود ندارد و زنده و پا» حقر ب«چ معبودی بجز او یھ
 این روایت مطلق است و مقّید به روز خاصی نیست. .»نمکاو توبه می

) / بیهقی، الدعوات الکبیر ۲۵۵۰و۱۸۸۴) / حاکم، المستدرک (ش۷۱ص۷ابن ابی شیبه، المصنف (ج (صحیح): -١

(بن ثنا إسرائیل «اند: ) از طریق (عبدالله بن نمیر ومحّمد بن سابق ومحمد بن یوسف) روایت کرده۱۴۱(ش

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال  (عوف بن مالک) عن أبي األحوصضرار بن مره) ( عن أبي سنانیونس) 

رسول الله صلی الله علیه و سلم: من قال أستغفر الله العظیم الذي ال إله إال هو الحي القیوم و أتوب إلیه ثالثا 

 است.» صحیح«ادش هم بوده واسن» رجال صحیح«ورجال ابن شیبه .» غفرت له ذنوبه و إن کان فارا من الزحف

 «وامام حاکم نیشابوری هم گفته است:  
ٌ

 » علی شرط الشیخین، ولم یخرجاه صحیٌح  هذا حدیث

 )]۱۸۸۴و۲۵۵۰[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» علی شرط مسلم«وامام ذهبی هم گفته است:  
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خلقتني، وأنا عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ويف اللهم أنت ريب الإله إال أنت، «ذکر  -٨

قبضتك وناصيتي بيدك، أمسيت عىل عهدك، ووعدك ما استطعت،أعوذ بك من رش ما 

  ١.»صنعت، أبوء بنعمتك، وأبوء بذنبي، فاغفر يل، فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت

اسم زید بن جعفر بن محّمد حدثنا أبو الق«) روایت کرده است: ۳۰۴۳بیهقی، شعب االیمان (ش(ضعیف):  -١

العلوي امالء بالکوفة ثنا أبو جعفر محّمد بن علي بن دحیم الشیباني ثنا محّمد بن الحسین الحنیني ثنا عامر بن 

قال رسول الله (صلی الله علیه مفضل التغلبي أبو الحسن ثنا جعفر األحمر عن حمید الطویل عن أنس قال : 

رات في لیلة الجمعة، فمات في تلك اللیلة، دخل الجنة. ومن قالها یوم وسلم): من قال هذه الکلمات سبع م

الجمعة، فمات في ذلك الیوم، دخل؛ من قال: اللهم أنت ربي الإله إال أنت، خلقتني، وأنا عبدك، وابن عبدك، وابن 

وء أمتك، وفي قبضتك وناصیتي بیدك، أمسیت علی عهدك، ووعدك ما استطعت،أعوذ بك من شر ما صنعت، أب

 .»بنعمتك، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه ال یغفر الذنوب إال أنت

) روایت کرده ۵۷ص۱وابوجعفر محّمد بن علی بن دحیم هم متابعه شده و ابن النجار، ذیل التاریخ بغداد (ج 

ة في دهلیز أخبرنا أبو المفاخر محّمد بن علي بن الحسین البیهقي امام الروضة النبویة بقراءتي علیه بالمدین«است: 

داره قال أنبأنا عبد الملك بن عبد الوهاب بن علي بن علي قراءة علیه بالمدینة قال أنبأنا أبو القاسم عبد الرحیم قال 

أنبأنا أبو عبد الله الحسین بن محّمد السمناني حدثني محّمد بن محّمد بن زید الحسیني أنبأنا الحسن بن احمد 

 .»حدثنا محّمد بن الحسین الحنیني ...  الفارسي حدثنا أبو عمرو بن السماك

أبو القاسم زید بن جعفر بن محّمد العلوي: جزء شیوخ کثیر الروایة امام بیهقی بوده وامام خطیب بغدادی گفته  

 «است: 
ً
 )].۴۵۱ص۸[خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج» کان صدوقا

ا «فی گفته است: أبو جعفر محّمد بن علي بن دحیم بن کیسان الشیباني: ابن حماد کو 
ً
ا صالًحا صدوق

ً
کان شیخ

 الکوفة في زمانه«وامام ابن العماد هم گفته است: » قلیل المعرفة بالحدیث
ُ

وامامان حاکم نیشابوری » مسند

) / ذهبی، تاریخ اسالم ۹ص۳[ابن العماد، شذرات الذهب (ج .اندنموده» تصحیح«وذهبی احادیثش را 

 و... .)].۴۸۲۵) / مستدرک مع التلخیصه (ش۴۹۴۶(ص

 المتقُن «محّمد بن الحسین الحنیني: امام ذهبی گفته است:  
ُ

 الحافظ
ُ

وامام دارقطنی هم گفته » االماُم المحدث

 «است: 
ً
 صدوقا

ً
آورده است وامام ابن ابی حاتم گفته است: » ثقات«وامام ابن حبان هم وی را در » کان ثقة

» 
ٌ

) / ابن ابی حاتم، الجرح و ۱۵۲ص۹ابن حبان، الثقات (ج) / ۲۴۳ص۱۳[ذهبی، سیر اعالم النبالء (ج» صدوق

 )].۲۲۶ص۲) / خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج۲۳۰ص۷التعدیل (ج

عامر بن مفضل التغلبي أبوالحسن: یکی از راویانی که محّمد بن الحسین الحنینی از وی روایت نموده،  

 ر بن مفضل التغلبي) را نشناختم.باشد ولي (ابوالحسن عام(ابوالحسن الحسن بن ثابت التغلبی) مي

 من الشیعة«جعفر بن زیاد األحمر: امام یحیی بن معین گفته است:  
ٌ
وامام یعقوب بن سفیان فسوی وعجلی » ثقة

 «اند: گفته
ٌ
 «امام عثمان بن أبی شیبة هم گفته است:  و» ثقة

ٌ
 ثقة

ٌ
صالح «وامام احمد بن حنبل گفته است: » صدوق

وامام ازدی هم » صالٌح شیعٌی «وامام ابن عدی گفته است: » لیس به بأس«ه است: وامام نسایی گفت» الحدیث
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وارد  دارد که ھر کس این ذکر را ھفت بار شب جمعه بخواندروایتی ضعیف ابراز می
 باشد.شود. این روایت قابل استناد نمیبھشت می

 :ناخن گرفتن -٩
روایت کرده است:  سابوھریرهداشتن آن مستحب است گرفتن ناخن و تمیز نگه

ِفْطَرِة: ِمنْ  : مَخٌْس ج عن انلىب«
ْ
ِتَانُ  ال

ْ
بِْط  َوَ�تُْف  َواِالْسِتْحَدادُ  اخل ِ

ْ
ْظَفارِ  َوَ�ْقِليمُ  اإل

َ ْ
 َوقَصُّ  األ

ارِِب  باشد: ختنه کردن، و فرمودند: پنج (عمل) از فطرت (انسان) می ج پیامبر« ١.»الشَّ
ولی از  »دن موی شرمگاه، کندن موی زیر بغل و کوتاه کردن ناخن و موی سبیل.یتراش

ه مستقیٌم «گفته است: 
ُ
 غالیة وحدیث

ٌ
 و شیعیة

ٌ
 «اند: وامامان ابوداود وابن حجر وذهبی گفته» فیه تحامل

ٌ
صدوق

 صدو«وامام ابوزرعه رازی هم گفته است: » یعتبر به«وامام دارقطنی هم گفته است: » یتشّیع
ٌ

وامام ابن حبان » ق

[ابن حجر، » کثیر الروایة عن الضعفاء وإذا روی عن الثقات تفرد عنهم بأشیاء فی القلب منها شیء«گفته است: 

 )].۴۸۰ص۲) / ابن ابی حاتم، الجرح والتعدیل (ج۹۴۰) و تقریب التهذیب (ش۹۲ص۲تهذیب التهذیب (ج

باشد. فقط گفته  مي» رجال صحیحین و ثقة«البصری: حمید بن أبی حمید الطویل  حمید بن أبي حمید الطویل: 

اش مشخص بوده وآن احادیث را از ثابت  کرده است؛ اما واسطه مي» تدلیس«شده که وی از انس بن مالک 

لم یسمع حمید «بوده شنیده است. چرا که امام شعبة بن الحجاج گفته است: » رجال صحیحین وثقة«البناني که 

و امام ابن حبان هم گفته است: » ین حدیثا و الباقی سمعها من ثابت أو ثبته فیها ثابت.من أنس إال أربعة و عشر

أما ما « گوید:  و امام ابن عدي مي» سمع من أنس بن مالك ثمانیة عشر حدیثا وسمع الباقي من ثابت فدلس عنه.«

تلك األحادیث یمیزها من کان ذکر عنه أنه لم یسمع من أنس إال مقدار ما ذکر و سمع الباقی من ثابت عنه، فإن 

یتهمه أنها عن ثابت عنه، ألنه قد روی عن أنس و قد روی عن ثابت عن أنس أحادیث، فأکثر ما فی بابه أن الذی 

سه عن أنس و قد سمعه من ثابت
ّ
گویند:  و امامان ابن خراش و حماد بن سلمه مي» رواه عن أنس البعض مما یدل

) / ابن حبان، الثقات ۳۸ص۳[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» من ثابت إن عامة حدیثه عن أنس إنما سمعه«

 )].۱۴۸ص۴(ج

 انس بن مالك: صحابي جلیلي است که نیاز به تعریف ندارد. 

 است.» ضعیف«اما این اسناد به دلیل عامر بن مفضل  

 نسایي) / ۲۷۵۶ش( ترمذي) / ۴۲۰۰ش( ابوداود) / ۶۲۰ش( مسلم) / ۵۸۸۹ش( بخاري ):صحیح( -١

 عن: «اند کرده روایت) راشد بن معمر و عیینه بن سفیان( طریق از) ۲۹۲ش( ماجه ابن) / ۵۲۲۵و۱۱و۱۰ش(

 وتقلیم واالستحداد الختان الفطرة من خمس: قال ج النبی عن هریرة أبی عن المسیب بن سعید عن الزهری

 .»الشارب وقص اإلبط ونتف األظفار

                                                                                                                                                  



 ۱۹۳  جمعه روز فضائل و احکام: اّول فصل

باشد و فضائلی که در برخی روایت بدان اشاره شده به فضائل خاص روز جمعه نمی
 ١اند.اثبات نرسیده

 باشند عبارتند از:شوند ولی در واقع غیر قابل احتجاج میاین روایت که بسیار هم مستند واقع می -١

 »أن النبي صلی الله علیه وسلم کان یقص أظفاره یوم الجمعة.«الف)  

این روایت از طریق عبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص ومحّمد بن حاطب وابوهریره وانس  (ضعیف): 

 روایت گردیده است: جبن مالک از رسول الله 

حدثنا «) روایت کرده است: ۱۰۷ص۴: ابوالشیخ ابن حیان در اخالق النبی (جباما طریق عبدالله بن عمر 

عبد الرحمن بن داود بن منصور نا عثمان بن خرزاذ نا العباس بن عثمان الراهبي نا الولید بن مسلم عن عبد العزیز 

و رجالش همه » کان یقص أظفاره یوم الجمعة.بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلی الله علیه وسلم 

عبد الرحمن بن داود بن منصور ابومحّمد الفارسی که: امام ابن حیان  و مترجم در تهذیب هستند به جز» ثقة«

» کان من الفقهاء کثیر الحدیث«گوید: وامام ابونعیم می» کان من الفقهاء صاحب أصول ثقة مأمون«گوید: می

)] اما این روایت ۹۶ص۴) / ابن حیان، طبقات المحدثین باصبهان (ج۲۴۲ص۱ان (ج[ابونعیم، اخبار اصفه

: الولید بن مسلم می» ضعیف«
ً
کرده و عنعنه کرده است [ابن حجر، تقریب می» تدلیس تسویه«باشد؛ چرا که اّوال

: این روایت از (نافع عن ابن عمر) به صورت ۷۴۵۶التهذیب (ش
ً
ه است و روایت گردید» موقوف«)]. وثانیا

أخبرنا أبو بکر بن الحسن وأبو زکریا بن أبی إسحاق قاال «) روایت کرده است: ۶۱۷۶بیهقی، السنن الکبری (ش

حدثنا أبو العباس هو األصم حدثنا بحر بن نصر قال قرئ علی ابن وهب أخبرك حیوة بن شریح عن بکر بن عمرو 

و » عمر کان یقلم أظفاره ویقص شاربه فی کل جمعةعن بکیر بن عبد الله بن األشج عن نافع: أن عبد الله بن 

باشد به جز أبو بکر أحمد بن الحسن بن أحمد بن حفص وأبو زکریا یحیی بن می» رجال صحیحین«رجالش 

هستند [ذهبی، سیر اعالم » ثقة و حافظ«إبراهیم بن محّمد بن أبی إسحاق وابوالعباس محّمد بن یعقوب که همه 

 است.» صحیح«)] و اسنادش ۳۵۶و۲۹۵ص۱۷وج۴۵۳ص۱۵النبالء (ج

) روایت ۶۱: دو طریق دارد: طریق اّول: أسلم بن سهل الواسطي، تاریخ واسط (صساما طریق انس بن مالک 

ثنا عبدالرحیم بن سالم بن المبارك (الواسطی) قال ثنا حفص بن عمر (بن أبي حفص النجار «کرده است: 

سمعت أنس بن مالك یقول: من السنة أن تأخذ من شاربك وأظفارك  الواسطی) قال ثنا جهضم أبو معاذ الحذاء قال

است چرا که حفص بن عمر بن أبي حفص النجار الواسطی: از راویان » واهی«اما این اسناد » یوم الجمعة

اند: ی حفص بن عمر گفتهباشد وامامان ابوزرعه وابوحاتم دربارهعبدالرحیم بن سالم بن المبارك الواسطی می

اند: وامامان دارقطني وابوحاتم وساجي وابن حجر گفته» لیس بشيءٍ «گوید: وامام یحیي بن معین مي» یکذُب «

الیروی عن «گوید: وامام ابوداود طیالیسي مي» لیس بقوي عندهم«گوید وامام حاکم ابواحمد مي» ضعیٌف «

آورده است وامام یزید » ثقات«ر امام ابن حبان او را د» یتکلمون فیه«گوید امام بخاري مي» حفص اإلمام شیء

) / ابن حجر، تقریب التهذیب ۴۱۳ص۲[بن حجر، تهذیب التهذیب (ج»! البأس به«گوید: بن هارون مي

 )]۴۲۰ش۴۴۴ص۱) / ابن بشران، امالی (ج۱۴۲۶(ش
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حدثنا الحسین بن حسن بن سفیان الفارسي «) روایت کرده است: ۲۶۱ص۱طریق دّوم: ابن عدی، الکامل (ج 

أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثنا أبو خالد إبراهیم بن سالم حدثنا عبد الله بن عمران عن أبي ببخاری 

عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم ... أن یقلم اظفاره من الجمعة الی 

: أبو خالد إبراهی» منکر«اما این رویت » الجمعة.
ً
له «م بن سالم: امام ابن عدی گفته است: است چرا که اّوال

وامام ابن حجر هم وی را » منکٌر «اند: امامان ابن عدی وذهبی وابن حجر در مورد این روایتش گفته» مناکیٌر 

) / ذهبی، میزان االعتدال ۳۴۶ص۱۰) و فتح الباری (ج۶۲ص۱داند [ابن حجر، لسان المیزان (جمی» مجهول«

الأعرف له عند البصریین اال حدیثا «ن البصری: امام ابن عدی گفته است: )] و عبدالله بن عمرا۳۳ص۱(ج

» شیٌخ «وامام ابوحاتم هم گفته است: » عبدالله و الراوی عنه مجهوالن«وامام ابن حجر هم گفته است: » واحدا

 )].۳۴۶ص۱۰) / ابن حجر، فتح الباری (ج۲۶۱ص۱[ابن عدی، الکامل فی الضعفاء (ج

) / بیهقی، شعب ۱۴۰ص۱۹) والمعجم الکبیر (ج۲۵۷ص۱: طبرانی، المعجم االوسط (جساما طریق ابوهریره 

) و من طریقه ۱۰۳ص۴) / ابوالشیخ ابن حیان، اخالق النبی وآدابه (ج۸۲۹۱) / بزار (ش۲۷۶۳االیمان (ش

) از طریق (أحمد بن یحیی الحلواني و العباس بن فضل وبهلول بن اسحاق ۱۱۳ص۱۲بغوی، شرح السنة (ج

حدثنا عتیق بن یعقوب (بن صدیق) الزبیري قال حدثنا إبراهیم بن قدامة عن (سلمان) «اند: ی) روایت کردهانصار

أبي عبد الله األغر عن أبي هریرة: أن رسول الله کان یقلم أظفاره ویقص شاربه یوم الجمعة قبل أن یروح إلی 

: إبراهیم بن » منکر«اما این اسناد » الصالة.
ً
اند: قدامة بن إبراهیم: امامان ذهبی و ابن حجر گفتهاست چرا که اّوال

براهیم بن قدامة إذا ا«وامام بزار هم گفته است: » خبٌر منکٌر «اند: و در مورد این روایتش هم گفته» مدنٌی الیعرف«

بان وامام ابن ح» الیعرف البتة«وامام ابن القطان هم گفته است: » تفرد بحدیثه لم یکن حجة ألنه لیس بالمشهور

) / ۵۳ص۱) / ذهبی، میزان االعتدال (ج۹۲ص۱آورده است [ابن حجر، لسان المیان (ج» ثقات«هم وی را در 

: دچار اضطراب هم شده است وگاهی روایت را به آن صورت نقل کرده؛ وگاهی اینگونه ۸۲۹۱بزار (ش
ً
)]. وثانیا

یعقوب (بن حمید) حدثنا ابن أبي  حدثنا«) روایت کرده است: ۸۸۶که ابن ابی عاصم، اآلحاد و المثانی (ش

فدیك عن إبراهیم بن قدامة الجمحي عن عبد الله بن عمرو (بن العاص) رضي الله عنه أن النبي صلی الله علیه 

) روایت ۶۴۹و گاهی هم اینگونه که ابونعیم، معرفة الصحابه (ش» وسلم کان یأخذ من شاربه وظفره یوم الجمعة

د بن حمید بن سهیل ثنا عبد الله بن صالح ثنا أبو مصعب (احمد بن القاسم) ثنا حدثنا أبو بکر محّم «کرده است: 

إبراهیم بن قدامة (الجمحی) عن عبد الله بن محّمد بن حاطب عن أبیه (محّمد بن حاطب بن الحارث) أن النبي 

 » صلی الله علیه وسلم کان یأخذ من شاربه وظفره یوم الجمعة.

 گذشت. س: تحقیقش در طریق قبلی از ابوهریرهسالحارثاما طریق محّمد بن حاطب بن  

) ۱۰۵ص۴: دو طریق دارد؛ طریق اّول: ابوالشیخ در اخالق النبی (جباما طریق عبدالله بن عمرو بن العاص 

حدثنا ابن أبي عاصم النبیل نا الحسن بن «اند: ) روایت کرده۱۱۲ص۱۲و من طریقه االمام البغوی، شرح السنة (ج

نا عمرو بن محّمد نا محّمد بن القاسم األسدي نا محّمد بن سلیمان المشمولي نا عبید الله بن  علي الحلواني

» سلمة بن وهرام عن أبیه عن عبد الله ابن عمرو أن النبي صلی الله علیه وسلم کان یأخذ شاربه وأظفاره کل جمعة.

:» واهی«اما این اسناد 
ً
اب«امامان احمد و دارقطني وي را محّمد بن القاسم األسدي:  است چرا که اّوال

ّ
-مي» کذ
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 «گوید: دانند وامام ابوداود هم می
ٌ
لیس «وامام یحیی بن معین هم گفته است: » غیر ثقة وال مأمون أحادیثه موضوعة

) / یحیی بن ۶۲۲۹) / ابن حجر، تقریب التهذیب (ش۴۰۷ص۹[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» بشیء یکذب

: محّمد بن سلیمان بن مشمول المشمولي المخزومي: ۵۰ص۱ابن محرز (جمعین، معرفة الرجال روایة 
ً
)] وثانیا

وامام ابن عدی گفته است: » ضعیف الحدیث«وامام ابوحاتم گفته است: » ضعیٌف «امام نسایی گفته است: 

ی وساجی و وامامان عقیل» منکر الحدیث«گوید: وامام ابن حزم هم می» عامة ما یرویه الیتابع علیه متنا واسنادا«

آورده و ابن شاهین از » ثقات«اند وامام ابن حبان وی را در آورده» الضعفاء«دوالبی وابن الجارود هم وی را در 

 «یحیی بن معین نقل کرده که گفته است: 
ٌ
: عبید الله بن ۱۸۵ص۵[ابن حجر، لسان المیزان (ج»! ثقة

ً
)] وثالثا

وامام علی بن المدنی هم گفته است: » اني عن أبي حاتم تلیینهروی الکت«سلمة بن وهرام: امام ذهبی گفته است: 

[میزان االعتدال » منکر الحدیث«وامام ازدی هم گفته است: » الاعرف عبید الله بن سلمة بن وهرام هذا«

)]. طریق ۱۰۵ص۴) / ابن حجر، لسان المیزان (ج۳۱۸ص۵) / ابن ابی حاتم، الجرح و التعدیل (ج۹ص۳(ج

حدثنا یعقوب (بن حمید) حدثنا ابن أبي «) روایت کرده است: ۸۸۶م، اآلحاد و المثانی (شدّوم: ابن ابی عاص

فدیك عن إبراهیم بن قدامة الجمحي عن عبد الله بن عمرو (بن العاص) رضي الله عنه أن النبي صلی الله علیه 

براهیم بن قدامة الجمحي توضیح دادیم که إ سو در طریق ابوهریره» وسلم کان یأخذ من شاربه وظفره یوم الجمعة

 شده است.» اضطراب«بوده در این روایت » ضعیف«

قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: من قلم اظفاره یوم الجمعة وقی من «روایت کرده است:  لب) عائشه 

 »السوء إلی مثلها.

م قال حدثنا أحمد حدثنا عبدالرحمن بن سل«) روایت کرده است: ۸۵ص۵طبرانی، المعجم االوسط (ج (واهي): 

بن ثابت فرخویه الرازی قال حدثنا العالء بن هالل الرقي قال حدثنا یزید بن زریع عن ایوب عن بن ابي ملیکة عن 

 » عائشة قالت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: من قلم اظفاره یوم الجمعة وقی من السوء إلی مثلها

رواه المنکدر (بن «) گفته است: ۱۱۵ص۲بان در المجروحین (جواحمد بن ثابت هم متابعه شده وامام ابن ح 

محّمد) عن هالل بن العالء عن أبیه عن یزید بن زریع عن أیوب عن ابن ملیکة عن عائشة عن النبي صلی الله علیه 

» هیوا«اما این روایت » وسلم قال: من قلم أظفاره یوم الجمعة عافاه الله من السوء کله إلی یوم الجمعة االخری.

منکُر الحدیث ضعیٌف؛ عنده «العالء بن هالل بن عمرو أبي عطیة الباهلي: امام ابوحاتم گفته است:  است چرا که

.
ٌ
 موضوعة

ٌ
هالل بن العالء روی عن أبیه (هالل بن «وامام نسایی هم گفته است: » عن یزید بن هارون أحادیث

في بعض حدیثه «م خطیب بغدادی هم گفته است: واما» العالء) غیر حدیث منکر فالأدري منه أتی أو من أبیه

[ابن حجر، تهذیب » یقلب األسانید ویغیر األسماء فال یجوز االحتجاج به«وامام ابن حبان هم گفته است: » نکرةٌ 

 )].۱۹۳ص۸التهذیب (ج

الشفاء من قلم أظافیره یوم الجمعة قبل الصالة أخرج الله منه کل داء وأدخل مکانه : «ج قال رسول الله«ج):  

 .»والرحمة

روایت گردیده  جاین روایت از طریق عبدالله بن عباس وحمید بن عبدالرحمن الحمیری از رسول الله  (واهي): 

 است:
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حدثنا عبد «) روایت کرده است: ۴۳۵ص۳: ابونعیم، اخبار اصفهان (جباما طریق عبدالله بن عباس 

بن أحمد بن یزید بن عبد الله القطان ثنا أبي ثنا أبو داود الرحمن بن محّمد بن أحمد المذکر ثنا أبو محّمد جعفر 

ثنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلی الله علیه وسلم قال: من قلم أظافیره یوم الجمعة قبل 

است چرا که طلحة بن » واهی«اما این اسناد هم » الصالة أخرج الله منه کل داء وأدخل مکانه الشفاء والرحمة.

متروك «اند: عمرو بن عثمان الحضرمي: امامان احمد بن حنبل و نسایی وعلی بن الجنید و ابن حجر گفته

عامة ما «وامام ابن عدی هم گفته است: » لیس بشیء«اند: وامامان بخاری و یحیی بن معین هم گفته» الحدیث

کان کثیر الحدیث «سعد هم گفته است:  وامام ابن» یرویه الیتابعونه علیه و هذه األحادیث عامتها مما فیه نظر

 
ً
 جدا

ً
کان ممن «وامام ابن حبان هم گفته است: » ضعیٌف «اند: وامام دارقطنی و ابوزرعه و عجلی گفته» ضعیفا

[ابن حجر، » یروی عن الثقات ما لیس من أحادیثهم الیحل کتب حدیثه و الالروایة عنه إال علی جهة التعجب.

 )].۳۰۳۰حجر، تقریب التهذیب (ش ) ابن۲۳ص۵تهذیب التهذیب (ج

عبد الرزاق عن «) روایت کرده است: ۶۹ص۳اما طریق حمید بن عبدالرحمن الحمیری: عبدالرزاق، المصنف (ج 

رجل من أهل البصرة أن عبد الرحمن بن عبد الله ( بن کیسان) أخبره عن أبي حمید الحمیري قال قال رسول الله 

» واهی«اما این روایت » ره یوم الجمعة أخرج الله منه الداء وأدخل علیه الدواء.صلی الله علیه و سلم: من قلم أظفا

: راوی آن 
ً
: ابن ابی شیبه (ج» مبهم«است چرا که اّوال

ً
) روایت ۶۵ص۲است (عن رجٍل من أهل البصرة) وثانیا

یدالله) ابن حمید حدثنا معاذ (بن معاذ) عن (عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة) المسعودي عن (عب«کرده است: 

بن عبد الرحمن عن أبیه (حمید بن عبدارحمن) أنه قال: فیمن قلم أظافره یوم الجمعة أخرج الله منها الداء وأدخل 

و مترجم در تهذیب » ثقة«بینیم که این روایت، قول حمید بن عبدالرحمن است. ورجالش و می» فیها الشفاء.

المسعودي در واخر عمر دچار اختالط گردیده لکن معاذ بن معاذ  هستند فقط عبدالرحمن بن عبد الله بن عتبة

)] وعبید الله بن حمید بن ۳۷۵ص۲العنبری قبل از اختالط از وی روایت کرده است [سیوطی، تدریب الراوی (ج

 «آورده است وامام ابن حجر گفته است: » ثقات«عبد الرحمن الحمیری: امام ابن حبان وی را در 
ٌ

وامام » مقبول

) و تقریب التهذیب ۹ص۷[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» ال اعرف تحقیق امره«ی بن معین گفته است: یحی

» حسن«بوده و اسنادش هم » حسن الحدیث«)] لذا ۳۱۱ص۵) / ابن ابی حاتم، الجرح و التعدیل (ج۴۲۸۴(ش

 است.

) روایت کرده است: ۱۵۸لعلم (شای دارد وقاضی ابوبکر مالکی، المجالسه و جواهر اباید اشاره کنیم که متابعه 

حدثنا محّمد بن أحمد المروزي نا عاصم بن علي (بن عاصم) نا (عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة) المسعودي «

عن (عبیدالله) ابن حمید الحمیري عن أبیه قال کان یقال: من قلم أظفاره یوم الجمعة أخرج الله (تعالی) تعالی منه 

: قاضی ابوبکر مالک » واهی«ا این روایت هم ام» داء وأدخل فیه شفاء.
ً
است وامام » متهم«است چرا که اّوال

کان ثقة «البته امام مسلمه بن قاسم گفته است: » أحمد بن مروان الدینوري: یضُع الحدیث«گوید: دارقطني مي

: در باال دیدیم که با همین اس۳۰۹ص۱[ابن حجر، لسان المیزان (ج» کثیر الحدیث.
ً
ناد و رجال قویتری، از ) وثانیا

 قول حمید بن عبدالرحمن روایت گردیده است.

 .»ومن قلم أظفاره یوم الجمعة دخلت فیه الرحمة وخرج منه الذنوبقال رسول الله (صلی الله علیه وسلم): «د):  
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 »عمامه برای نمازگزارانپوشیدن  -١٠
سفید یا سیاه برای  ۀولی پوشیدن عّمام ١روایات وارده در این زمینه موضوع ھستند

 ج مستحب است؛ زیرا پیامبر اکرم ج خطیب و نمازگزاران بنابر بر اقتدا بر رسول الله
 ١اند.نمودهاند و توصیه به پوشیدن لباس سفید نیز سیاه به سر کرده ۀعّمام

نا أنبأنا المبارك بن علی الصدفی أنبأ«) روایت کرده است: ۵۳ص۳ابن الجوزي در الموضوعات (ج (موضوع): 

سعد الله بن علی بن أیوب أنبأنا هناد ابن إبراهیم أنبأنا إسماعیل بن محّمد بن علی البخاري حدثنا محّمد بن نصر 

بن خلف حدثنا سیف بن حفص السمرقندی حدثنا علی بن الحسین حدثنا الحسن بن شبل أنبأنا الفضل بن 

رة قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: خالد النحوي عن أبی عصمة نوح بن أبی مریم عن عطاء عن أبی هری

: » موضوع«اما این اسناد » ... ومن قلم أظفاره یوم الجمعة دخلت فیه الرحمة وخرج منه الذنوب.
ً
است چرا که اّوال

وامام » أنه راویة للموضوعات والبالیا وقد تکلم فیه«هناد بن إبراهیم أبوالمظفر النسفي: امام ذهبی گفته است: 

کان الغالب علی روایته المناکیر حتی کنت أقول تعلیقا روی في مجموعاته حدیثا «هم گفته است:  ساعانی

:۳۱۰ص۴[ابن حجر، لسان المیزان (ج» صحیحا إال ما شاء الله
ً
» کذاب«أبی عصمة نوح بن أبی مریم:  )] وثانیا

 ].)۷۲۱۰) / ابن حجر، تقریب التهذیب (ش۴۸۶ص۱۰است [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج

 .َ»أخذ األظفار یوم الخمیس من السنة وبلغني أن یوم الجمعة ینفي الفقر «هـ): هارون الشید گفته است:  

حدثنا عبد الله بن مسلم بن «) روایت کرده است: ۱۵۹ابوبکر مالکی، المجالسه و جواهر العلم (ش (واهی): 

د یوم الجمعة وهو یقلم أظفاره فقلت له في قتیبة نا الریاشي قال سمعت األصمعي یقول: دخلت علی هارون الرشی

ذلك! فقال: أخذ األظفار یوم الخمیس من السنة وبلغني أن یوم الجمعة ینفي الفقر. فقلت له: یا أمیر المؤمنین! 

است چرا » واهی«اما این روایت هم » وتخشی أنت أیضا الفقر؟! فقال: یا أصمعي! وهل أحد أخشی للفقر مني؟!

: قاضي 
ً
» أحمد بن مروان الدینوري: یضُع الحدیث«گوید:  است وامام دارقطني مي» متهم«ابوبکر مالک که اّوال

: ۳۰۹ص۱[ابن حجر، لسان المیزان (ج» کان ثقة کثیر الحدیث.«البته امام مسلمه بن قاسم گفته است: 
ً
)] وثانیا

 هارون الرشید اسنادش را برای ما بیان ننموده است.

عمامه سیاه یا سفید بر سر بگذارد مندوب است ولی  ج یز همچون خطیب به اقتدا به پیامبردر صورتیکه نمازگزلر ن -١

ت داشت روایاتی که این عمل را دارای فضیلت خاص یا تأکید کننده این عمل می
ّ
باشند به طور کلی باید دق

 های بیان شده در این زمینه عبارتند از:باشند. روایتجعلی و موضوع می

 »لله مالئکة موکلین بأبواب الجوامع یوم الجمعة یستغفرون ألصحاب العمائم البیض.إن «الف):  

أخبرنا أبو القاسم عبد العزیز بن «) روایت کرده است: ۲۰۶ص۱۴خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج (موضوع): 

ثمان بن محّمد بندار بن علی الشیرازي بمکة أخبرنا احمد بن محّمد بن عمرو الجیزي بمصر حدثنا أبو الحسین ع

الذهبي حدثنا محّمد بن السری بن سهل بن عبد الرحمن الدوري حدثنا یحیی بن شبیب الیماني حدثنا حمید 

الطویل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان لله مالئکة موکلین بابواب الجوامع یوم 

است؛ چرا که یحیی بن شبیب الیماني: » موضوع«سناد اما این ا» الجمعة یستغفرون ألصحاب العمائم البیض.
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روی عنه محّمد بن السری بن سهل الدوري وعلی بن محّمد بن الفتح «امام خطیب بغدادی گفته است: 

.
ٌ
 باطلة

ٌ
یحدث عن الثوري بما لم یحدث به قط، «وامام ابن حبان هم گفته است: » العسکري وغیرهما أحادیث

وامامان » وضعه علی حمید الطویل«م ذهبی هم در مورد این روایتش گفته است: و اما» الیجوز االحتجاج به

» یروي عن الثوري وغیره أحادیث موضوعات«اند: حاکم نیشابوری وأبو سعید النقاش وأبو نعیم اصفهانی هم گفته

) / ذهبی، میزان ۱۰۶ص۲) / ابن الجوزی، الموضوعات (ج۲۰۶ص۱۴[خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج

 )].۲۶۱ص۶) / ابن حجر، لسان المیزان (ج۳۸۵ص۴عتدال (جاال

صالة بعمامة تعدل خمسا وعشرین صالة بغیر عمامة، وجمعة بعمامة تعدل سبعین جمعة بغیر عمامة، إن «ب):  

 »المالئکة لیشهدون الجمعة معتمین، وال یزالون یصلون علی أصحاب العمائم حتی تغرب الشمس.

أخبرنا أبو محّمد عبدان بن زرین بن «) روایت کرده است: ۳۵۴ص۳۷دمشق (ج ابن عساکر، تاریخ (موضوع): 

محّمد الدویني نا نصر بن إبراهیم أنا أبو الفرج عبد الوهاب بن الحسین بن عمر بن برهان أنا أبو عبد الله الحسین 

ی بن یونس نا العباس بن محّمد بن عبید العسکري أنا إبراهیم بن أیوب المخرمي نا أحمد بن محّمد الرقي نا عیس

بن کثیر نا یزید بن أبي حبیب عن میمون بن مهران قال دخلت علی سالم بن عبد الله بن عمر فحدثني وحدثته ملیا 

ثم التفت إلي فقال یا أبا أیوب أال أخبرك بحدیث تحبه وتحمله عني وتحدث به قال قلت بلی قال دخلت علي ابي 

م فلما فرغ التفت إلي فقال أتحب العمامة قلت بلی قال فأحبها وأعربها عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو یتعم

تجل وتوقر وتکرم وال یراك الشیطان أال ولي سمعت رسول الله (صلی الله علیه وسلم) یقول: صالة تطوع أو فریضة 

م فإن بعمامة تعدل خمسا وعشرین صالة بال عمامة وجمعة بعمامة تعدل سبعین جمعة بال عمامة اي بني اعت

اما این روایت هم » المالئکة یشهدون یوم الجمعة معتمین فیسلمون علی أهل العمائم حتی تغیب الشمس.

است چرا که اّوال:ً چیزی از عباس بن کثیر الرقي وأحمد بن محّمد الرقي وعیسی بن یونس نیافتم و » موضوع«

: امام ابن حجر در مورد این روایت گفته ا» مجهول«
ً
موضوٌع وفي سنده من لم أعرفه والأدري «ست: هستند وثانیا

 )].۲۴۴ص۳[ابن حجر، لسان المیزان (ج» اآلفة مّمن.

 »إن الله ومالئکته یصلون علی أصحاب العمائم یوم الجمعة.«ج):  

) و من طریقه ابونعیم، ۳۳۶ص۴) / طبرانی، مسند الشامیین (ج۱۱۵ص۱عقیلی، الضعفاء الکبیر (ج (موضوع): 

) ۳۳۸ص۱) / رافعی، التدوین فی اخبار قزوین (ج۳۴۷ص۱) / ابن عدی، الکامل (ج۱۹۰ص۵(جحلیة االولیاء 

ثنا أیوب بن مدرك عن مکحول عن أبي «اند: أبو المحیاة یحیی بن یعلی) روایت کرده از طریق (یوسف بن عدي و

» العمائم یوم الجمعة. الدرداء قال قال رسول الله (صلی الله علیه وسلم): إن الله ومالئکته یصلون علی أصحاب

لیس بشيء؛ مرة «است چرا که: أیوب بن مدرك الحنفي: امام یحیی بن معین گفته است: » موضوع«اما این اسناد 

» متروٌک «اند: وامامان نسایی وابوحاتم و دارقطنی گفته» هذا من وضع أیوب«وامام ازدی هم گفته است: » کذاٌب 

 روی أی«وامام ابن حبان هم گفته است: 
ً
 موضوعة

ً
[ابن حجر، لسان المیزان » وب بن مدرك عن مکحول نسخة

 )].۱۰۶ص۲) / ابن الجوزی، الموضوعات (ج۴۸۸ص۱(ج

برای مردم در  جپیغمبر « ».سوداء عمامة وعلیه الناس خطب ج النبي أن: «روایت کرده که سحریث بن عمرو -١

 »فرمودند که عمامة سیاه بر سر داشتند.حالی خطبه ایراد می
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 ) از طریق (وکیع بن الجراح وابواسامه و۱۱۰۴و۳۵۸۴) / ابن ماجه (ش۳۳۷۸و۳۳۷۷(صحیح): مسلم (ش 

 رسول إلی أنظر کأنی أبیه عن حریث بن عمرو بن جعفر عن الوراق مساور عن«اند: ) روایت کردهعیینة بن سفیان

 .»کتفیه بین طرفیها أرخی قد«ه: وفی زاد ابواسام سوداء عمامة وعلیه المنبر علی )وسلم علیه الله صلی( الله

با وجود اثبات حکم، در این زمینه روایت منکر و غیر قابل احتجاجی نیز وارد است که چون در مسلم آمده لذا به  

  ».سوداء عمامة وعلیه مکة فتح یوم دخل )وسلم علیه الله صلی( الله رسول أن«: سجابر کنیم.آن اشاره می

) / بیهقی، ۲۸۶۹) / نسایی (ش۱۷۳۵) / ترمذی (ش۴۰۷۸) / ابوداود (ش۳۳۷۶و۳۳۷۵(منکر): مسلم (ش  

) / ابن سعد، الطبقات الکبری ۳۱۵۹) / ابونعیم، المستخرج علی مسلم (ش۱۰۱۲۶و۶۱۹۱السنن الکبری (ش

) / طحاوی، ۹۹ص۷وج۳۰۸ص۵وج۳۷۱ص۴وج۲۴۴ص۲) / طبرانی، المعجم االوسط (ج۱۴۰ص۲(ج

) / ۹۷۵۵و۳۸۵۲) / نسایی، السنن الکبری (ش۳۷۲۲و۵۴۲۵) / ابن حبان (ش۲۵۸ص۲اآلثار (ج شرح معانی

) / طیالسی، ۳۳۱۶) / ابن الجعد، المسند (ش۱۴۹۰۴) / احمد، المسند (ش۲۱۴۶ابویعلی، المسند (ش

 المؤرخة العوالي الفوائد) / ابوعبدالله الصوری، ۵۳۶ص۸) / ابن ابی شیبه، المصنف (ج۱۸۵۵المسند (ش

) / ۳۶(ش اآلبنوسي مشیخة) / ۳۲۷(ش الزهري الفضل أبي حدیث) / ۱۳۴۷) / تمام رازی، الفوائد (ش۱۲۳(ص

وحماد بن سلمه  عمار بن معاویة) از طریق (۶۶۹) / ابن المقری، المعجم (ش۹۸۲ابن االعرابی، المعجم (ش

 سلم و علیه الله صلی النبي أن جابر عن الزبیر أبي عن«اند: ) روایت کردهراشد أبي بن جامعوهشام الدستوایی و

: ابوالزبیر المکی » منکر«اما این روایت » سوداء عمامة وعلیه مکة فتح یوم دخل
ً
بوده » مدلس«است چرا که اّوال

)] ومعلوم نیست که این روایت ۱۰۱وعنعنه کرده است [ابن حجر، تعریف اهل التدیس بمراتب اهل التقدیس (ش

: پیامبر را از چه کسی شنیده است و
ً
ی معصفر (زرد رنگ) داشته است وبخاري هنگام ورود به مکه عمامه جثانیا

) / نسایی ۱۶۹۳) / ترمذی (ش۲۶۸۷) / ابوداود (ش۳۳۷۴) / مسلم (ش۵۸۰۸و۳۰۴۴و۱۸۴۶(ش

ویحیی بن یحیی وعبدالله بن  سعید بن وسوید عمار بن هشام) از طریق (۲۸۰۵) / ابن ماجه (ش۲۸۶۸(ش

 أن سمالك بن أنس عنالزهری  عن مالك أخبرنا«اند: ن یوسف وقتیبه بن سعید) روایت کردهمسلمه وعبدالله ب

 »المغفر رأسه وعلی الفتح عام دخل وسلم علیه الله صلی الله رسول

) از طریق (عبدالله ۴۶ص۶) / ابن ابی شیبه، المصنف (ج۳۵۸۶ابن ماجه (ش باما طریق عبدالله بن عمر 

 و علیه الله صلی النبي أن عمر ابن عن دینار ابن الله عبد عن عبیدة بن موسی أنبأنا«اند: بن المبارك) روایت کرده

:  است چرا که» واهی«اما این روایت هم » سوداء عمامة وعلیه مکة فتح یوم دخل سلم
ً
 عبیدة بن موسیاّوال

است ودر این » الضعف شدید«بوده اما زمانی که از عبدالله بن دینار روایت کند  »الحدیث ضعیف: «الربذی

 وتقریب) ۳۵۵ص۱۰ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[ روایت کرده است.» عبدالله بن دینار«روایت هم از 

: پیامبر  )]۶۹۸۹ش( التهذیب
ً
ی معصفر (زرد رنگ) به سر داشته است ودیدیم هنگام ورود به مکه عمامه جوثانیا

 »المغفر رأسه وعلی الفتح عام دخل وسلم علیه لهال صلی الله رسول أن عنه الله رضي مالك بن أنس«که 

) ۱۳۲(ص المؤرخة العوالي الفوائد: دو طریق دارد؛ طریق اّول: ابوعبدالله الصوری، ساما طریق انس بن مالک 

ابوبکر (بن ابی داود)  حدثنا علیه قراءة السراج الله عبد بن عیسی بن موسی القاسم أبو أخبرنا«روایت کرده است: 
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 ابي ابن حدثنا الرحمن عبد بن عثمان حدثنا العبسي االخیل بن اسحاق حدثنا االشعث بن سلیمان بن الله عبد

اما این روایت .» سوداء عمامة وعلیه مکة فتح یوم دخل وسلم علیه الله صلی النبي أن أنس عن الزهري عن الموال

: همین روایت از انس بن مالک با لفظ: » منکر«
ً
روایت شده است وبخاري » المغفر علیه«است چرا که اّوال

) / نسایی ۱۶۹۳) / ترمذی (ش۲۶۸۷) / ابوداود (ش۳۳۷۴) / مسلم (ش۵۸۰۸و۳۰۴۴و۱۸۴۶(ش

ویحیی بن یحیی وعبدالله بن  سعید بن وسوید عمار بن هشام) از طریق (۲۸۰۵) / ابن ماجه (ش۲۸۶۸(ش

 رضي مالك بن أنس عنالزهری  عن مالك خبرناأ«اند: مسلمه وعبدالله بن یوسف وقتیبه بن سعید) روایت کرده

: همین حدیث از ابوبکر بن » المغفر رأسه وعلی الفتح عام دخل وسلم علیه الله صلی الله رسول أن عنه الله
ً
ثانیا

 نا«) روایت کرده است: ۵۵۴(ش الزهري الفضل أبي حدیثابی داود از طریق (ابوالزبیر عن جابر) آمده است و

 الدهني عمار عن الثوري سفیان نا هشام بن معاویة نا األخیل بن إسحاق نا بکر أبو األشعث بن سلیمان بن الله عبد

وگفتیم که ابوالزبیر » سوداء عمامة رأسه وعلی مکة دخل وسلم علیه الله صلی النبي أن: جابر عن الزبیر أبي عن

 است.» مدلس«مکی هم 

 محّمد عن العسقالني الولید بن سلیم بن محّمد روی«گفته است: ) ۱۷۱ص۶طریق دّوم: ابن عبدالبر، التمهید (ج 

 و علیه الله صلی الله رسول دخل قال مالك بن أنس عن شهاب ابن عن مالك عن عبدالرزاق عن السری أبي بن

:» واهی«اما این روایت » سوداء عمامة وعلیه الفتح یوم سلم
ً
 الولید بن سلیم بن محّمد است چرا که اّوال

: دیدیم که از ۱۹۳ص۵[ابن حجر، لسان المیزان (ج» ثقةب لیس«: امام دارقطنی گفته است: العسقالني
ً
)] وثانیا

 صلی الله رسول أن عنه الله رضي مالك بن أنس عن یالزهر عن مالك«امام مالک مخالفش نقل گردیده است: 

 ».المغفر رأسه وعلی الفتح عام دخل وسلم علیه الله

به پوشیدن لباس سفید  جدر زمینۀ استحباب عمامۀ سفید هم باید اشاره کرد که باتوجه به توصیۀ أکید پیامبر  

فرمودند:  ج روایت کرده که پیامبر ببن عباسباشد. عبداللهشود سفید بودن آن نیز مستحب میاستنباط می

وتاکم، وإن خیر أکحالکم اإلثمد: یجلو البصر، البسوا من ثیابکم البیاض، فإنها من خیر ثیابکم، وکفنوا فیها م «

های شماست و مردگانتان را با (پارچۀ) سفید کفن  لباس سفید بپوشید؛ چرا که از بهتریِن لباس.» «وینبت الشعر

-ها) میکنید و بهترین سرمة چشم، سنگ سرمه (آنتیموان) است که چشم را جال داده و باعث رشد مو(ی مژه
 »شود.

) ازطریق (احمد بن یونس) روایت کرده ۳۸۷۸) / احمد، المسند (ش۴۰۶۳و۳۸۸۰داود (ش(صحیح): ابو 

 قال قال عباس ابن عن جبیر بن سعید عن خثیم بن عثمان بن الله عبد (بن معاویة) حدثنا زهیر حدثنا«است: 

 »موتاکم. فیها وکفنوا ثیابکم خیر من فإنها البیاض ثیابکم من البسوا وسلم): علیه الله (صلی الله رسول

) / ابن ماجه ۹۹۴) / ترمذی (ش۳۴۲۶و۲۴۷۹و۲۲۱۹وزهیربن معاویة هم متابعه شده واحمد، المسند (ش 

) / ضیاء المقدسی، ۶۳۱۸) وشعب االیمان (ش۹۲۱۷) / بیهقی، السنن الکبری (ش۳۵۶۶و۱۴۷۲(ش

معجم االوسط ) / طبرانی، ال۱۳۰۸و۷۳۷۸) / حاکم، المستدرک (ش۲۰۰-۱۹۷ص۱۰االحادیث المختاره (ج

) / بزار ۵۴۲۳) / ابن حبان (ش۶۶-۶۴ص۱۲) والمعجم الکبیر (ج۲۳۸ص۱) والمعجم الصغیر (ج۷ص۴(ج

) / شهاب القضاعی، المسند ۱۵۷۶) / شافعی، المسند (ش۵۲۰) / حمیدی، المسند (ش۵۰۹۳-۵۰۹۲(ش
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م، اخبار ) / ابونعی۴۲۹ص۳) / عبدالرزاق، المصنف (ج۱۵۲ص۳) / ابن ابی شیبه، المصنف (ج۱۲۵۳(ش

ومنسوخه  الحدیث ) / ابن شاهین، ناسخ۸۲۲) / ابن المقری، المعجم (ش۳۷۵ص۱اصفهان (ج

) / ابن شاهین، ناسخ الحدیث ومنسوخه ۱۲۷ص۲والمفترق (ج ) / خطیب بغدادی، المتفق۵۹۵و۵۹۶(ش

الطلب  بغیة) / ابن العدیم، ۳۱۴ص۵) / بغوی، شرح السنة (ج۹۴۹) / ابوطاهر السلفی، الطیوریات (ش۵۹۵(

) از طریق (عبدالله بن رجاء وبشر بن المفضل ویحیی بن سلیم وسفیان الثوري ۹۴ص۳(ج في تاریخ حلب

وزائدة بن قدامة و عبدالرحمن بن عبدالله المسعودی و روح بن القاسم ومعمر بن راشد وحماد بن سلمه و ابوعوانه 

خثیم ...  بن عثمان بن الله عبد عن«اند: کرده و داود بن عبدالرحمن وشجاع بن الولید و وهیب بن خالد) روایت

«. 

) ازطریق (حکیم بن جبیر ۴۵ص۱۲خثیم هم متابعه شده وطبرانی، المعجم الکبیر (ج بن عثمان بن و عبدالله 

 بکر أبي عن یونس بن أحمد ثنا کریب أبو ثنا العماني غیالن بن یعقوب حدثنا«اند: وعثمان بن حکیم) روایت کرده

 .»جبیر ...  بن سعید عن جبیر بن حکیم عن األشعث أبي بن یرنص عن عیاش

باشد می» رجال صحیح مسلم«خثیم که  بن عثمان بن بوده جز عبدالله» رجال صحیحین«و رجال ابوداود  

 است.» صحیح«واسنادش هم 

 حسٌن صحیٌح «وامام ترمذی هم گفته است:  
ٌ

 » حدیث

 صحیح االسناد ولم یخرجاه«وامام حاکم نیشابوری هم گفته است:  
ٌ

 » هذا حدیث

 صحیٌح «اند: وامامان ذهبی وابن القطان وابن الملقن وابن حبان ونووی هم گفته 
ٌ

) / ۹۹۴[ترمذی (ش» حدیث

تحفة ) و۶۷۲و۶۷۲ص۴) / ابن الملقن، البدر المنیر (ج۷۳۷۸حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش

 )]۲۱۵ص۷) / نووی، المجموع (ج۵۹۰ص۱(ج محتاج إلی أدلة المنهاجال

لباس .» «البسوا الثیاب البیاض فإنها أطیب وأطهر«فرمودند:  ج کند که پیامبرروایت می سبن جندبونیز سمره   

 »سفید بپوشید که آن پاکتر و زیباتر است.

) / ابونعیم، اخبار اصبهان ۶۹۳۸و۶۳۱۹) / بیهقی، السنن الکبری (ش۲۰۱۸۵(صحیح): احمد، المسند (ش 

أخبرنا «اند: ) روایت کردهبکر بن بکار وفضل بن الدکین ویزید بن هارون و جعفر بن عون) از طریق (۱۱۸۰(ش

عن میمون بن أبی شبیب عن سمرة بن بن العتیبه المسعودی عن حبیب بن أبی ثابت والحکم  )عبد الرحمن(

 .»: البسوا الثیاب البیاض فإنها أطیب وأطهر وکفنوا فیها موتاکم)علیه وسلم صلی الله(جندب قال قال رسول الله 

) / ۲۰۱۵۴) / احمد، المسند (ش۴۲۹ص۳مسعودی هم متابعه شده وعبدالرزاق، المصنف (جعبد الرحمن و 

) والمعجم الکبیر ۱۸۲ص۴) / طبرانی، المعجم االوسط (ج۱۳۰۹و۷۳۷۹حاکم، المستدرک (ش

) / ابن ابی ۱۹۸ص۴) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۳۷۸ص۴یم، حلیة االولیاء (ج) / ابونع۱۸۰و۱۸۱ص۷(ج

) ۴۲۸ص۳) / عبدالرزاق، المصنف (ج۳۴۷ص۱) / ابن سعد، الطبقات الکبری (ج۱۵۲ص۳شیبه، المصنف (ج

) / خطیب بغدادی، الجامع الخالق الراوی ۳۴(ش التاسع من فوائد البختري) / ۹۳۶/ طیالسی، المسند (ش

) / ۱۰۱(ش أمالي أبي ٍإسحاق إلبراهیم بن عبد الصمد) / ۴۷(ش جزء بیبي بنت عبد الصمد الهرویة ) /۸۸۱(ش

) / ابن حیان، طبقات المحدثین ۱۹۸ص۴) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۱۸ص۱۲بغوی، شرح السنة (ج
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 .کردن مساجدخوشبو  -١١
ھای خدا بر داشتن و خوشبو کردن مساجد مستحب و از حقوق خانهتمیز نگه

ِ « روایت کرده است: لعائشهباشد، بندگان خدا می َمَر رَُسوُل ا�َّ
َ
َمَساِجِد  ج أ

ْ
بِِبنَاِء ال

َف َوُ�َطيََّب. ْن ُ�نَظَّ
َ
وِر َوأ ھا) و و محلهھا (به ساختن مساجد در خانه ج پیامبر خدا« ١»ىِف ادلُّ

الثوری وقیس بن الربیع  سفیانو حمزة الزیات) از طریق (۹۵۶۴) / نسایی، السنن الکبری (ش۶۰۶ص۳(ج

 ... .»  عن حبیب بن أبي ثابت عن میمون بن أبي شبیب«اند: ومقاتل) روایت کرده

) / حاکم، ۷۹۵) / رویانی، المسند (ش۵۲۳ومیمون بن شبیب هم متابعه شده وابن الجارود، المنتقی (ش 

ورجال ... .»  مرة بن جندبعن س«اند: ) از طریق (ابوقالبة وابوالمهلب) روایت کرده۷۳۷۵المستدرک (ش

 است.» صحیح«بوده واسنادش هم » رجال صحیح) «۲۰۱۸۵احمد، المسند (ش

گردیده است؛ اما » اختالط«در اواخر عمر دچار  عبد الرحمن بن عبد الله بن المسعودي باید اشاره کنیم که 

)] ۳۷۵ص۲تدریب الراوی (ج اند [سیوطی،ین) قبل از اختالط از وی روایت کردهجعفر بن عون وفضل بن الدک(

 لذا این روایتش صحیح است.

است [ابن حجر، تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس » مدلس«وهرچند که حبیب بن ابی ثابت  

 )] اما الحکم بن العتیبه وی را متابعه نموده است.۶۸(ش

 صحیٌح «وامام ابن الملقن گفته است:  
ٌ

 » حدیث

 «نیشابوری هم گفته است: وامام حاکم  
ٌ

 »علی شرط الشیخین ولم یخرجاه صحیٌح  هذا حدیث

 حسٌن صحیٌح «وامام ترمذی هم گفته است:  
ٌ

 » حدیث

) ۷۳۷۹[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» علی شرط البخاری ومسلم«وامام ذهبی هم گفته است:  

 )].۶۷۲ص۴/ ابن الملقن، البدر المنیر (ج

) / ۲۶۳۸۶) / احمد، المسند (ش۷۵۸و۷۵۹) / ابن ماجه (ش۵۹۴) / ترمذي (ش۴۵۵داود (ش(صحیح): ابو -١

) / ابن عبدالبر، ۵۶ص۷) / طحاوي، شرح مشکل اآلثار (ج۲۴۵۷) / ابن منذر، االوسط (ش۱۶۳۴ابن حبان (ش

) / خطیب بغدادي، تاریخ بغداد ۸۳ص۵) / ابن عدي، الکامل فی الضعفاء (ج۱۶۰ص۱۴التمهید (ج

) / طوسی، المستخرج علی ترمذی ۴۴۸۰) / بیهقي، السنن الکبري (ش۲۳۴ص۱۲وج۱۵۲ص۶(ج

) / بغوی، شرح السنة ۱۷۲ص۱) / ابن حزم، المحلی (ج۴۶۹۸) / ابویعلی، المسند (ش۱۶۵ص۳(ج

) / ابن خزیمه ۷۶۸) / حدیث السراج بروایة الشحامی (ش۳۰۹ص۳) / عقیلی، الضعفاء (ج۳۹۹ص۲(ج

أنبأنا «ن مبارک ومالک بن سعیر وزائدة بن قدامه وعامر بن صالح) روایت کرده اند: ) از طریق (عبدالله ب۱۲۹۴(ش

هشام بن عروة عن أبیه عن عائشة: أن رسول الله صلی الله علیه و سلم أمر بالمساجد أن تبنی في الدور وأن تطهر 

 » وتطیب.
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) از طریق (عبدة ۵۹۶و۵۹۵ذي (شبوده البته آن را مرسل هم روایت کرده اند وترم» صحیحین«و رجالش رجال  

عن هشام بن عروة عن أبیه: أن النبي صلی «بن سلیمان و وکیع بن الجراح و سفیان بن عیینه) روایت کرده است: 

 .» الله علیه و سلم أمر رسول الله ... 

طریق دهد که هشام بن عروه آن را به دو  اما چون رجال موصول و مرسل هردو جمعي از ثقات بوده نشان مي 

 روایت کرده است لذا شک از هشام بن عروه است ونه سایر روات! 

ثنا یعقوب (بن ابراهیم) ثنا أبي عن «) روایت کرده است: ۲۳۱۴۶اي دارد واحمد، المسند (شولي متابعه 

(محّمد) بن إسحاق حدثني عمرو بن عبد الله بن عروة بن الزبیر عن جده عروة عمن حدثه من أصحاب رسول 

لی الله علیه و سلم قال: کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یأمرنا ان نصنع المساجد في دورنا و ان نصلح الله ص

بوده جز عمرو بن عبد الله بن عروة بن الزبیر که امام بخاري و مسلم از » ثقة«و رجالش همه » صنعتها ونطهرها

آورده است و جمعي از ثقات هم از وي روایت  »ثقات«و امام ابن حبان هم وي را در » روایت نموده اند«وي 

» حسن«است و اسناد روایت هم » حسن الحدیث«)] لذا ۴۶۹ص۷نموده اند [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج

باید اشاره کنیم که محّمد بن اسحاق بن یسار به دلیل روایت از فاطمه بنت قیس توسط امام مالک و  گردد.مي

گوید: ابن  قطان تضعیف شده است؛ چرا که شوهر فاطمه هشام بن عروه ميهشام بن عروه و یحیي بن سعید 

اسحاق از زنم روایت کرده در حالیکه هیچگاه وي را ندیده است؟! که امامان عجلي و علي بن مدیني و احمد بن 

وده اند روایت نم لگویند مگر صحابه اي که از عائشه کنند؛ و مي حنبل و ذهبي آن را رد کرده و از وي دفاع مي

ایشان را دیده اند؟ از طرفي شاید احادیثي که محّمد بن اسحاق از فاطمه روایت کرده در زمان قبل از بلوغش بوده 

گوید: تضعیف مالک در وي اثر  باشد! اما امام ذهبي بازهم به خاطر اینکه امام مالک وي را تضعیف نموده مي

گوید جرح مالک بر وي تأثیر دارد؟ همچنین  اما بازهم مي کنم چگونه تضعیفش را رد کرده دارد؛ و من تعجب مي

ولي در روایت «گوید  از امام یحیي بن معین به خاطر قدري بودن تضعیف گردیده اما امام یحیي بن معین مي

اما از نظر حفظ آنقدر قوي بوده که امام شعبة بن الحجاج که خودش امیرالمومنیِن في » حدیث ثقة و ثبت است

و » محّمد بن إسحاق أمیر المؤمنین لحفظه«باشد در مورد محّمد بن اسحاق بن یسار گفته است:  الحدیث مي

نظرت في کتب محّمد بن إسحاق «باشد در موردش گفته است:  امام علي بن مدیني هم که عالِم علل حدیث مي

ه صحیٌح «ت: و در جایي دیگر هم گفته اس» فما وجدت علیه اال في حدیثین ویمکن أن یکونا صحیحین
ُ
» حدیث

)] همچنین چون جهالت ۳۴ص۷) / ذهبي، سیر اعالم النبالء (ج۴۲ص۹[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج

گردد  باشد؛ البته طبق روایت باب مشخص ميمي» حسن«باشد پس اسناد این متابعه صحابي موجب جرح نمي

 است.» صحیح«بوده است. لذا اسناد روایت باب  لظاهرا عائشه

 «ابن القطان هم گفته است: وامام  
َّ

 بیان الوهم واإلیهام في کتاب األحکام[ابن القطان، » تهفي صّح  ال شك

 )]۱۳۸ص۵(ج
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ولی این عمل مختص روز » اند.اینکه تمیز نگه داشته شوند و خوشبو شوند امر فرموده
 ١اند ضعف سند دارند.باشد و احادیثی که در این زمینه بیان شدهجمعه نمی

 این روایات عبارتند از: -١

جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم وخصوماتکم ورفع أصواتکم «الف): أن رسول الله صلی الله علیه وسلم:  

 .»ا فی الجمعوسل سیوفکم وإقامة حدودکم واجمروه

روایت گردیده  ج(واهی): این روای از طریق معاذ بن جبل و واثلة بن اسقع وأبوالدرداء وأبو أمامة از رسول الله  

 است:

اما طریق ابوالدرداء وابوامامه وواثلة بن اسقع (رضی الله عنهم) : دو طریق دارد؛ طریق اّول: بیهقی، السنن الکبری  

) / عقیلی، الضعفاء ۲۱۹ص۵) / ابن عدی، الکامل (ج۱۳۲ص۸المعجم الکبیر (ج) / طبرانی، ۲۰۷۶۵(ش

) از طریق (عبدان بن أحمد بن مخلد بن راهویة و أحمد بن مهران األصبهانی وابوامیة محّمد ۳۴۷ص۳الکبیر (ج

عن مکحول عن عبد الرحمن بن هانئ النخعی حدثنا العالء بن کثیر  حدثنا أبو نعیم«اند: بن ابراهیم) روایت کرده

أبی الدرداء وعن واثلة بن االسقع وعن أبی أمامة رضی الله عنهم کلهم یقول سمعنا رسول الله (صلی الله علیه 

وسلم) وهو علی المنبر یقول: جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم وخصوماتکم ورفع أصواتکم وسل سیوفکم 

است چرا که » باطل«اما این اسناد » مساجدکم مطاهر.وإقامة حدودکم واجمروها فی الجمع واتخذوا علی أبواب 

:
ً
دانسته وامامان عمرو بن » کذاب«یحیی بن العالء البجلی: امامان احمد بن حنبل و وکیع بن الجراح وي را  اّوال

» لیس بثقة، لیس بشيء«گوید: و امام یحیي بن معین مي» متروک«گویند: علي فالس و دارقطني و نسایي مي

:۷۶۱۸) و تقریب التهذیب (ش۲۶۱ص۱۱تهذیب التهذیب (ج [ابن حجر،
ً
ابونعیم عبد الرحمن بن  )] و ثانیا

 )].۲۸۹ص۶[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» ضعیف«هانئ نخعي 

) / طبرانی، المعجم الکبیر ۲۳ص۱) ابن شبة، تاریخ المدینة المنورة (ج۷۵۰طریق دّوم: ابن ماجه (ش 

حدثنا «اند: ابن عائشة ومسلم بن ابراهیم) روایت نموده یم البرکي و) از طریق (عیسی بن إبراه۵۷ص۲۲(ج

الحارث بن نبهان حدثنا عتبة بن یقظان عن أبي سعد عن مکحول عن واثلة بن األسقع: أن النبي (صلی الله علیه و 

دکم سلم) قال: جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم وشرارکم وبیعکم وخصوماتکم ورفع أصواتکم وإقامة حدو

: » واهی«اما این اسناد » وسل سیوفکم واتخذوا علی أبوابها المطاهر وجّمروها في الجمع
ً
است چرا که اّوال

) و تقریب ۱۵۸ص۲باشد [ابن حجر، تهذیب التهذیب (جمي» متروک الحدیث«الحارث بن نبهان الجرمی 

: أبو سعید الشامی: امامان دارقطني وابن حجر م۱۰۵۱التهذیب (ش
ً
و راوی جز عتبة بن » مجهول«گوید: ي)] ثانیا

) / ذهبی، ۸۱۳۱) و تقریب التهذیب (ش۱۱۱ص۱۲یقظان که ضعیف بوده ندارد [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج

: عتبة بن یقظان الراسبی: امام نسایی می۷۴۹۰المغنی (ش
ً
وامام دارقطنی هم گفته » غیر ثقة«گوید: )] و ثالثا

» ضعیٌف «وامام ابن حجر هم گفته است: » الیساوي شیئا«گوید: نید هم ميوامام علي بن الج» متروٌک «است: 

) و تقریب التهذیب ۱۰۳ص۷آورده است! [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» ثقات«وامام ابن حبان وی را در 

 )].۲۸۱ص۴) / دارقطنی، السنن (ج۴۴۴۴(ش
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 .منتظر ماندن تا نماز عصر -١٢
 ۀروایتی موضوع وجود دارد که منتظر ماندن از نماز جمعه تا نماز عصر را به منزل 

  ١داند.حج عمره می

) از طریق (محّمد بن ۴۴۱ص۱) / عبدالرزاق (ج۱۷۳ص۲۰: المعجم الکبیر (ج ساما طریق معاذ بن جبل 

عن عبد ربه بن عبد الله الشامي عن یحیی بن العالء عن مکحول رفعه الی معاذ «اند: مسلم الطائفي) روایت کرده

بن جبل ورفعه معاذ: الی النبي (صلی الله علیه و سلم) قال: جنبوا مساجدکم صبیانکم وخصوماتکم وحدودکم 

 » باطل«اما این اسناد » واجعلوا علی أبوابها مطاهرکم.وشراءکم وبیعکم وجمروها یوم جمعکم 
ً
است چرا که اّوال

و امامان » دانسته«یحیی بن العالء البجلی: امامان احمد بن حنبل و وکیع بن الجراح وي را کذاب  دیدیم که:

ثقة، لیس لیس ب«گوید: و امام یحیي بن معین مي» متروک«گویند: عمرو بن علي فالس و دارقطني و نسایي مي

: امام هیثمی گفته ۷۶۱۸) و تقریب التهذیب (ش۲۶۱ص۱۱[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» بشيء
ً
)] وثانیا

:۳۶ص۲[هیثمی، مجمع الزوائد (ج» مکحول لم یسمع من معاذ«است: 
ً
چیزی از عبد ربه بن عبد الله  )] وثالثا

 الشامي نیافتم.

 ن العالء افتاده است.باید اشاره کنیم که در روایت عبدالرزاق، یحیی ب 

أن رسول الله صلی الله علیه وسلم: أمر بإجمار المسجد یوم «ب): حسن بن الحسن بن علی روایت کرده که:  

 .»الجمعة

أخرج «) گفته است: ۵(ضعیف): این رویت را نیافتم لکن امام سیوطی در اللمعة في خصائص یوم الجمعة (ص 

ار في أخبار المدینة من 
ّ
مرسل الحسن بن الحسن بن علي: أن رسول الله صلی الله علیه وسلم: أمر الزبیر بن بک

» ضعیف«اما الحسن بن الحسن بن علی جزء اوساط تابعین است لذا اسنادش » بإجمار المسجد یوم الجمعة.

 است.

ر إن لکم فی کل جمعة حجة وعمرة فالحجة الهجیر للجمعة والعمرة انتظا«روایت کرده است:  سسهل بن سعد -١

 .»العصر بعد الجمعة

) وشعب االیمان ۶۱۶۱) و من طریقه بیهقی، السنن الکبری (ش۳۸ص۶ابن عدی، الکامل (ج (موضوع): 

حدثنا القاسم بن مهدی حدثنا أبو مصعب الزهری حدثنا عبد العزیز بن أبی حازم «اند: ) روایت کرده۳۰۴۶(ش

الله علیه وسلم): إن لکم فی کل جمعة حجة وعمرة  عن أبیه عن سهل بن سعد الساعدی قال قال رسول الله (صلی

است چرا که القاسم بن » موضوع«اما این روایت » فالحجة الهجیر للجمعة والعمرة انتظار العصر بعد الجمعة.

وامام ابن عدی گفته است: » متهٌم بوضع الحدیث«عبدالله بن مهدی االخمیمی: امام دارقطنی گفته است: 

 فاذکره عندي البأس به؛ ولم«
ً
قد ذکرت له حدیثا «اما امام ذهبی در رّد این سخنش گفته است: » ار له حدیثا منکرا

 فیکفیه
ً
هذا «)]. وامام ذهبی در مورد این روایتش گفته است: ۴۶۱ص۴[ابن حجر، لسان المیزان (ج» باطال

 
ً

 )].۳۷۲ص۳[ذهبی، میزان االعتدال (ج» موضوٌع باطل

                                                                                                                                                  



 نماز جمعه در فقه اسالمی    ۲۰۶

اللهم إجعلني أوجه من توجه إليك وأقرب من تقرب إليك وأفضل من سألك «دعای  -١٣

 .در ھنگام ورود به مسجد »ورغب إليك

در ھنگام ورود به مسجد در روز جمعه دستانش را به  ج روایت شده که پیامبر خدا

ا� إجعل� أوجه من توجه إيلك وأقرب من تقرب « گرفتند و دعایچارچوب در می
، باید توجه داشت که سند حدیث ١خواندندرا می »إيلك وأفضل من سألك ورغب إيلك

ل شدن به مسجد در ھنگام داخ ج واھی و غیرقابل استناد است و آنچه از پیامبر اکرم
اند. این باشد که ایشان فرمودهدر ھر موقع و روزی ثابت است، روایات صحیح زیر می

 روایات عبارتند از:

يَْطاِن الَّرَِجيْمِ « َقِديِْم ِمَن الشَّ
ْ
َطانِِه ال

ْ
َكِر�ِْم، وَُسل

ْ
َعِظيِْم، َو�ِوَْجِهِه ال

ْ
ُعوُْذ بِاِهللا ال

َ
 ٢.»أ
م و أزلی او پناه می یو قدرت قد )ق جاللش استیه الک(به خداوند بزرگ و روی گرامی «

 .»طان رانده شدهیبرم از بدی ش

أخبرنا ابن منیع ثنا حاجب بن الولید ثنا «) روایت کرده است: ۳۷۴وم واللیلة (شواهي): ابن السني، عمل الی( -١

مبشر ابن إسماعیل ثنا إبراهیم بن قدید عن سمرة الخزاز عن أبي هریرة رضي الله عنه قال: کان رسول الله صلی الله 

علني أوجه من توجه إلیك علیه وسلم إذا دخل المسجد یوم الجمعة أخذا بعضادتي باب المسجد ثم قال: اللهم إج

: إبراهیم بن » واهي«اما این اسناد هم » وأقرب من تقرب إلیك وأفضل من سألك ورغب إلیك.
ً
است چرا که اّوال

وامام » یروي الکذب«وامام ابواحمد حاکم گفته است: » له مناکیٌر «یزید بن قدید: امام ابن حجر گفته است: 

» منکٌر بهذا االسناد«وامام ابن عدي هم گفته است: » ال اصل له: «بخاري در مورد یک از روایاتش گفته است

یعتبر حدیثه من غیر روایة سعد بن «وامام ابن حبان گفته است: » في حدیثه وهٌم وغلط«وامام عقیلي گفته است: 

: چیزي از سمرة الخزاز نیافتم.۱۲۴ص۱[ابن حجر، لسان المیزان (ج» عبد الحمید عنه
ً
 )] وثانیا

) روایت إسماعیل بن بشر بن منصور) از طریق (۶۸) / بیهقی، الدعوات الکبیر (ش۴۶۶ح): ابوداود (ش(صحی -٢

حدثنا عبد الرحمن بن مهدی عن عبد الله بن المبارك عن حیوة بن شریح قال لقیت عقبة بن مسلم «اند: کرده

أنه کان إذا دخل  )علیه وسلم صلی الله(فقلت له بلغنی أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبی 

أعوذ بالله العظیم وبوجهه الکریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم. قال أقط قلت نعم. قال فإذا  :المسجد قال

عقبة بن  و إسماعیل بن بشر( بوده جز» رجال صحیح«ورجالش .» قال ذلك قال الشیطان حفظ منی سائر الیوم

 باشند.می ومترجم در تهذیب» ثقة«) که مسلم

 «وامام نووی هم گفته است:  
ٌ

 حسٌن واسناده جید
ٌ

 » حدیث

) / ابن حجر، نتائج االفکار ۳۱[نووی، االذکار (ص» رجاله موثقون غریٌب  حسٌن «وامام ابن حجر هم گفته است:  

 )]۲۷۷ص۱(ج
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َالُم ىلَعَ رَُسْوِل اهللاِ �«ِ َالُة] [َوالسَّ  ١.»ْسِم اِهللا َوالصَّ
 .»پیامبر خدابه نام الله، و درود و سالم بر «

بَْواَب رمَْحَِتَك «
َ
 ٢.»اللَُّهمَّ اْ�تَْح يِلْ أ

 .»خود را بر من بگشاالھی! درھای رحمت «
 .کراھت حجامت کردن -١٤

 سای که سمره بن جندبدر ھر روزیست، به گونه ج حجامت سّنت پیامبر خدا

) / ترمذی ۷۷۱ه (ش) / ابن ماج۱۹۱-۱۸۴ص۱۵(صحیح لغیره): دارقطنی، العلل الوارده فی االحادیث النبویه (ج -١

) / ابن ابی شیبه، المصنف ۲۶۴۱۷) / احمد، المسند (ش۶۷۵۴) / ابویعلی (ش۳۱۴(ش

الذریة ) / دوالبی، ۸۳و۸۴و۸۲(ش فضل الصالةعلی النبي) / اسماعیل القاضی، ۱۲۳ص۷وج۳۷۳ص۱(ج

عیر بن س) از طریق (۱۸۸۴) / اسحاق بن راهویه (ش۱۱ص۷۰) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۱۸۸(ش الطاهرة

الخمس وقیس بن الربیع وعاصم األحول ولیث بن أبي سلیم والدراوردي ومحّمد بن أبان وروح بن القاسم وعیسی 

أن  بنت الرسول: عن عبد الله بن الحسن عن فاطمة بنت الحسین عن فاطمة الکبری«اند: ) روایت کردهاألزرق

فاطمة است چرا که » ضعیف«اما این روایت .. .» قال . رسول الله صلی الله علیه وسلم کان إذا دخل المسجد

لیس إسناده بمتصل وفاطمة بنت «فاطمه نبت النبی را درک نکرده است وامام ترمذی گفته است:  بنت الحسین

 )].۳۱۵[ترمذی (ش» الحسین لم تدرك فاطمة الکبری إنما عاشت فاطمة بعد النبي صلی الله علیه و سلم أشهرا

) / ۲۰۴۸باشد؛ وهمچنین ابن حبان (شجمله اینکه آغاز هرکاری با نام الله مستحب میاما شواهدی دارد از  

) ۱۳۹۴) / دارمی، السنن (ش۴۴۸۹و۴۴۹۱) / بیهقی، السنن الکبری (ش۷۷۲) / ابن ماجه (ش۴۶۵ابوداود (ش

ة بن أبی عبد عن ربیع«اند: ) روایت کردهعمارة بن غزیة) از طریق (عبدالعزیز الدراوردی و۱۵۶/ ابن السنی (ش

صلی (الرحمن عن عبد الملك بن سعید بن سوید قال سمعت أبا حمید أو أبا أسید األنصاری یقول قال رسول الله 

ثم لیقل اللهم افتح لی أبواب  )صلی الله علیه وسلم(إذا دخل أحدکم المسجد فلیسلم علی النبی  )الله علیه وسلم

أخبرنا الفضل بن الحباب حدثنا مسدد ورجال ابن حبان (.» ضلكرحمتك فإذا خرج فلیقل اللهم إنی أسألك من ف

بوده جز ابوخلیفه فضل بن » رجال صحیح... .) « بن مسرهد عن بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزیة

 «الحباب که امام ذهبی گفته است: 
ً
  کان ثقة

ً
  صادقا

ً
  مأمونا

ً
  أدیبا

ً
  فصیحا

ً
[ذهبی، » رحل إلیه من اآلفاق مفوها

 است.» صحیح«)] لذا اسنادش ۸ص۱۴عالم النبالء (جسیرا

سلیمان و عمارة بن غزیة) از طریق (۷۲۹) / نسایی (ش۴۶۵) / ابوداود (ش۱۶۸۶و۱۶۸۵(صحیح): مسلم (ش -٢

عن ربیعة بن أبی عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعید عن أبی «اند: بالل وعبدالعزیزالدراوردی) روایت کرده بن

إذا دخل أحدکم المسجد فلیقل اللهم افتح  ):صلی الله علیه وسلم(قال قال رسول الله  -أو عن أبی أسید  -حمید 

 .»لی أبواب رحمتك وإذا خرج فلیقل اللهم إنی أسألك من فضلك
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َِجاَمةُ  �ُ خَ « فرمودند: ج روایت کرده که پیامبر
ْ
ن دوایی که یبھتر« ١ .»َما تََداَو�ْتُْم بِِه احل

صورت مطلق بیان فرموده و و آن را به » اید حجامتکردن است.برای درمان استفاده کرده
 ٢ دانند.را در جمعه مکروه میمقّید به وقتی ننموده است؛ ولی روایاتی واھی آن

) از طریق (مروان الفزاری ۱۲۷۸) / ترمذی (ش۴۱۲۲و۴۱۲۱(ش) / مسلم ۵۶۹۶(صحیح): بخاری (ش -١

أخبرنا حمید الطویل عن أنس رضي الله عنه أنه سئل «اند: واسماعیل بن جعفر وعبدالله بن المبارك) روایت کرده

عن أجر الحجام فقال احتجم رسول الله صلی الله علیه وسلم حجمه أبو طیبة وأعطاه صاعین من طعام وکلم 

 .»خففوا عنه وقال إن أمثل ما تداویتم به الحجامة والقسط البحريموالیه ف

 این روایات عبارتند از: -٢

 »اجتنبوا الحجامة یوم األربعاء والجمعة.«اند: روایت کرده که فرموده جاز رسول الله  بالف) عبدالله بن عمر 

) / بزار ۱۴۴۰یانی، المسند (شپنج طریق دارد؛ طریق اّول: رو باین روایت از عبدالله بن عمر (باطل): 

) / ۲۸۷۶) /طبری، تهذیب اآلثار (ش۷۴۸۱) / مستدرک (ش۲۰۰۲۴) / بیهقی، السنن الکبری (ش۵۹۶۹(ش

) از طریق (عبد الله بن حماد اآلملی وعثمان بن سعید ۳۱۱معجم أسامي شیوخ ألبي بکر االسماعیلي (ش

حدثنا «اند: وف وعلی بن داود) روایت کردهالدارمي وعمر بن الخطاب و محّمد بن اسحاق ومحّمد بن ع

ابوصالح عبد الله بن صالح حدثنا عطاف بن خالد عن نافع عن ابن عمر رضی الله عنهما أنه قال قال رسول الله 

اما این اسناد » (صلی الله علیه وسلم): إن فی الجمعة ساعة الیحتجم فیها محتجم إال عرض له داء الیشفی منه.

» باطل«و این حدیث را هم » هو مما أدخل علی أبي صالح«که امام ابوحاتم رازی گفته است: است چرا » باطل«

 )].۲۳۴۶دانسته است [ابن ابی حاتم، علل الحدیث (ش

حدثنا محّمد بن المصفي الحمصي حدثنا عثمان بن عبد «) روایت کرده است: ۳۴۸۷طریق دّوم: ابن ماجه (ش 

عید بن میمون عن نافع قال قال ابن عمر: یا نافع! تبیغ بي الدم فأتني بحجام الرحمن حدثنا عبدالله بن عصمة عن س

واجعله شابا وال تجعله شیخا وال صبیا قال: وقال ابن عمر سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول: الحجامة 

فیوم الخمیس علی علی الریق أمثل وهي تزید في العقل وتزید في الحفظ وتزید الحافظ حفظا فمن کان محتجما 

اسم الله واجتنبوا الحجامة یوم الجمعة ویوم السبت ویوم األحد واحتجموا یوم االثنین والثالثاء واجتنبوا الحجامة 

» یوم األربعاء فإنه الیوم الذي أصیب فیه أیوب بالبالء وما یبدوا جذام والبرص إال في یوم األربعاء أو لیلة األربعاء.

: سعید بن میمون: امام ابن حجر می» واهی«اما این اسناد 
ً
 في «گوید: است چرا که اّوال

ً
 وخبره منکٌر جدا

ٌ
مجهول

:۹۱ص۴[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» الحجامة
ً
-عبدالله بن عصمة: امامان مّزي وابن حجر مي )] وثانیا

 «گویند: 
ٌ

: )] و۳۱۱ص۱۵) / مزی، تهذیب الکمال (ج۳۴۷۸[ابن حجر، تقریب التهذیب (ش» مجهول
ً
ثالثا

 «گوید: عثمان بن عبد الرحمن: امام ابن حجر می
ٌ

[ابن حجر، تقریب » یحتمل أن یکون الطرائفي وإال فمجهول

 )].۴۴۹۷التهذیب (ش

حدثنا الشیخ أبو بکر بن إسحاق أنبأ عمر بن «) روایت کرده است: ۸۲۵۵طریق سّوم: حاکم، المستدرک (ش 

ربه الطائي ثنا أبو علي عثمان بن جعفر ثنا محّمد بن جحادة عن حفص بن عمر السدوسي ثنا عبد الملك بن عبد 
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نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نافع قال لي ابن عمر: ابغني حجاما ال یکون غالما صغیرا وال شیخا کبیرا 

في فإن الدم قد تبیغ بي وإني سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول: الحجامة تزید في العقل وتزید 

الحفظ فعلی إسم الله یوم الخمیس ال تحتجموا یوم الجمعة وال یوم السبت والیوم األحد واحتجموا یوم اإلثنین 

: أبو علي عثمان » واهی«اما این اسناد هم » والثالثاء وما نزل جذام وال برص إال في لیلة األربعاء.
ً
است چرا که اّوال

» الاعرفه«وامام حاکم نیشابوری هم گفته است: » کٌر في الحجامةحدیثه من«بن جعفر: امام ابن حجر گفته است: 

) / ذهبی، مستدرک مع ۱۳۲ص۴[ابن حجر، لسان المیزان (ج» واهٍ «وامام ذهبی در تلخیص مستدرک گفته است: 

: عبد الملك بن عبد ربه الطائي: امام ذهبی گفته است: ۸۲۵۵تلخیصه (ش
ً
و همچنین » منکُر الحدیث«)] وثانیا

 )].۶۵۸ص۲[ذهبی، میزان االعتدال (ج» له عن الولید بن مسلم خبٌر موضوعٌ «است: گفته 

) از طریق (جعفر بن ۱۴۶۳) / ابن الجوزی، العلل المتناهیة (ش۷۴۷۹طریق چهارم: حاکم، المستدرک (ش 

نا عزال بن قال «اند: ابو روق احمد بن محّمد الهراني) روایت کرده محّمد الفریابي و زکریا بن یحیی الساجي و

محّمد قال نا محّمد بن جحادة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نافع قال لي ابن عمر: ابغني حجاما ال 

یکون غالما صغیرا وال شیخا کبیرا فإن الدم قد تبیغ بي وإني سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول: 

الله یوم الخمیس ال تحتجموا یوم الجمعة وال یوم السبت  الحجامة تزید في العقل وتزید في الحفظ فعلی إسم

اما این اسناد هم » والیوم األحد واحتجموا یوم اإلثنین والثالثاء وما نزل جذام وال برص إال في لیلة األربعاء.

[ذهبی، میزان » الیعرف وخبره منکٌر في الحجامة«گوید: است چرا که غزال بن محّمد: امام ذهبی می» واهی«

دانسته است [ابن ابی حاتم، » باطل«)] وهمچنین دیدیم که امام ابوحاتم این روایت را ۳۳۳ص۳العتدال (جا

 )].۲۳۴۶علل الحدیث (ش

) / ۲۴ص۲) / ابن حبان، المجروحین (ج۳۰۸ص۲) / ابن عدی، الکامل (ج۳۴۸۷طریق پنجم: ابن ماجه (ش 

ثنا الحسن «اند: بن مطر الشیباني) روایت کرده ) از طریق (عثمان۴۷۶ص۲خطیب بغدادی، الفقیه و المتفقه (ج

بن أبي جعفر حدثني محّمد بن جحادة عن نافع قال قال لي بن عمر یا نافع التمس لي حجاما واجعله رفیقا ان 

استطعت وال تجعله شیخا کبیرا وال صبیا صغیرا فاني سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول الحجامة علی 

یه شفاء وبرکة ویزید في العقل ویزید في الحفظ ویزید الحافظ حفظا واحجموا علی برکة الله یوم الریق أمثل وف

الخمیس واجتنبوا الحجامة یوم األربعاء ویوم الجمعة ویوم السبت ویوم األحد واحتجموا یوم اإلثنین ویوم الثالثاء 

اما این » وال یبدأ جذام وال برص اال یوم األربعاء. فإنه الیوم الذي عافی الله فیه أیوب من البالء یعني یوم الثالثاء

: الحسن بن أبي جعفر الجفري ازدي: امامان بخاري وزکریا ساجي و ابونعیم » واهی«اسناد هم 
ً
است چرا که اّوال

 منکُرالحدیث«وامام عمروبن علی الفالس گفته است: » منکُرالحدیث«اند: اصفهانی گفته
ٌ

وامام نسایی » صدوق

وامام جوزجانی هم گفته است: » متروٌک «وامام هیثمی هم گفته است: » متروک الحدیث؛ ضعیٌف «ت: گفته اس

وامام ابوداود گفته است: » ضعیٌف «اند: وامامان احمد بن حنبل وعلی بن مدینی وعجلی گفته» واهی الحدیث«

وامام ابن » ی فی الحدیثلیس بقو«گویند: وامامان دارقطنی وابوزرعه وابوحاتم می» ضعیٌف الأکتب حدیثه«

غفل عن صناعة الحدیث وحفظه فإذا حدث وهم وقلب األسانید و هو الیعلم حتی صار «حبان هم گفته است: 

 
ً
 وهو یروی «وامام ابن عدی گفته است: » ممن الیحتج به وإن کان فاضال

ٌ
 صالحة

ٌ
للحسن بن أبی جعفر أحادیث
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 عن محّمد بن جحادة؛
ً
د بن جحادة غیره ما ذکرت أحادیث مستقیمة صالحة وهو وله عن محّم  الغرائب وخاصة

) / هیثمی، مجمع الزوائد ۲۶۰ص۲[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» عندي ممن الیتعمد الکذب وهو صدوق.ٌ

: عثمان بن مطر الشیبانی: ۷۳) / ابونعیم، الضعفاء (ص۳۰۴ص۲) / ابن عدی، الکامل (ج۷۳ص۱(ج
ً
)] وثانیا

-وامامان علي بن المدیني وهیثمي مي» لیس بشیء؛ ضعیٌف الیکتب حدیثه«است: امام یحیي بن معین گفته 
 «گویند: 

ً
ا

ّ
ضعیُف الحدیث منکُرالحدیث أشبه حدیثه بحدیث «وامام ابوحاتم رازی گفته است: » ضعیف جد

وامام » الأعلمه«(یوسف بن عطیة متروک الحدیث است) وامام احمد بن حنبل گفته است: » یوسف بن عطیة

وامام عقیلی » منکرالحدیث«اند: وامامان بخاری وابواحمد حاکم گفته» ضعیٌف؛ لیس بثقة«ی گفته است: نسای

 الحدیث وأحادیثه عن «وامام ابن عدی هم گفته است: » کان یحدث عن الثقات بالمناکیر«گفته است: 
ُ

متروك

یروی الموضوعات عن األثبات «ت: وامام ابن حبان هم گفته اس» ثابت خاصة مناکیٌر والضعف علی حدیثه بّیٌن.

وامامان ابوزرعه و دارقطنی » الیکتب حدیثه«وامام صالح بن محّمد هم گفته است: » الیحل االحتجاج به

) / هیثمی، مجمع الزوائد ۱۵۴ص۷[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» ضعیٌف «اند: وابوداود گفته

 )].۱۳۳ص۲(ج

نقل شده است وابن ابی حاتم، علل  بز عبدالله بن عمرا» موقوف«و روایتی هم مخالف آن، به صورت  

رواه زکریا بن یحیی الوقاد قال حدثنا محّمد بن إسماعیل المرادي عن «) روایت کرده است: ۲۳۴۶الحدیث (ش

 «اما این اسناد هم .» أرسل رسوال فقال ادع لي حجاما ...  أبیه عن نافع عن ابن عمر أنه
ٌ

است چرا که امام » باطل

 «م رازی گفته است: ابوحات
ٌ

 وأبوه مجهول
ٌ

؛ ومحّمد هذا هو مجهول
ٌ

وامام ذهبی هم گفته است: » هذا حدیث باطل

) / ابن حجر، لسان لمیزان ۲۳۴۶[ابن ابی حاتم، علل الحدیث (ش» اتی بحدیث باطٍل وال یدري من هو«

ی در العلل ) / ابن الجوز۷۴۸۰) / مستدرک (ش۲۸۷۷)]. وهمچنین طبری، تهذیب اآلثار (ش۷۸ص۵(ج

حدثنا عبد الله «اند: ) از طریق (عمر بن شبة ومحّمد بن عمر بن علي المقدمي) روایت کرده۱۴۶۵المتناهیه (ش

بن هشام الدستوائي قال نا ابي قال سمعت ایوب السختیاني یحدث عن نافع قال قال لي ابن عمر: اذهب فائتني 

ا علی برکة الله یوم الخمیس واحتجموا یوم الجمعة وال بحجام وال تأتني بغالم صغیر وال شیخ کبیر واحتجمو

تحتجموا یوم السبت واحتجموا یوم االحد واحتجموا یوم االثنین ویوم الثالثاء وال تحتجموا یوم االربعاء فانه لم یبدأ 

مامان است چرا که عبد الله بن هشام الدستوائي: ا» واهی«اما این اسناد هم » برص وال جذام اال یوم االربعاء

» فیه ضعف لم یکن صاحب حدیث«وامام ساجی هم گفته است: » متروٌک «گویند: ابوحاتم رازی وهیثمی می

 )].۳۷۱ص۳) / ابن حجر، لسان المیزان (ج۴۰۲ص۵[هیثمی، مجمع الزوائد (ج

إن فی الجمعة ساعة الیحتجم فیها محتجم إال عرض له داء «روایت کرده است:  جب) همچنین از رسول الله  

 .»الیشفی منه

 (باطل): به تحقیق قبلی رجوع گردد. 

ان رسول الله (صلی الله علیه وسلم) قال: إن في الجمعة لساعة «روایت کرده است:  بج) علی بن حسین 

 »الیحتجم فیها أحد إال مات.
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 .داخل و خارج شدن به خانه در شب جمعه -١٥
در زمستان و تابستان وقتی از مسافرت  ج دارد که پیامبر خداروایتی واھی ابراز می

 ١ ارد خانه شوند.گشتند دوست داشتند در شب جمعه وبرمی به خانه

) از طریق (أبو یعلی والحسن بن ۱۹۸ص۷) / ابن عدی، الکامل (ج۶۷۷۹ابویعلی، المسند (ش (موضوع): 

حدثنا جبارة (بن المغلس) حدثنا یحیی بن العالء عن زید بن أسلم عن طلحة بن عبید «اند: سفیان) روایت کرده

ي الجمعة لساعة الیحتجم فیها الله العقیلي عن الحسین بن علي قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و سلم): إن ف

:» موضوع«اما این اسناد » أحد إال مات.
ً
یحیی بن العالء البجلی: امامان احمد بن حنبل و وکیع  است چرا که اّوال

اب 
ّ

» متروٌک «گویند: و امامان عمرو بن علي فالس و دارقطني و نسایي مي» دانسته«بن الجراح و هیثمی وي را کذ

) و تقریب ۲۶۱ص۱۱[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» لیس بثقة، لیس بشيء«گوید: يو امام یحیي بن معین م

:۱۱۲ص۵) / هیثمی، مجمع الزوائد (ج۷۶۱۸التهذیب (ش
ً
جبارة بن المغلس الحمانی: امام یحیي بن  )] وثانیا

 أو هی کذٌب «وامام احمد در مورد بعضی از روایاتش گفته است: » کذاٌب «معین گفته است: 
ٌ
» هذه موضوعة

وامام » حدث عنه فی اّول أمره ثم ترك حدیثه بعد ذلك«وامام ابوزرعه هم: » متروٌک «وامام دارقطنی گفته است: 

ما هو عندی ممن یکذُب کان یوضع له الحدیث فیحدث به وما کان عندی ممن یتعمد «ابن نمیر گفته است: 

کان یقلب األسانید «م ابن حبان گفته است: واما» حدیثه مضطرٌب «اند: وامامان بخاری وابن عدی گفته» الکذب.

لم أکتب عنه؛ «وامام ابوداود گفته است: »ویرفع المراسیل أفسده ـ یعنی الحمانی ـ حتی بطل االحتجاج بأحادیثه

 
ً
 إن شاء «وامام مسلمة بن قاسم گفته است: » فی أحادیثه مناکیٌر و ما زلت أراه و أجالسه و کان رجال صالحا

ٌ
کان ثقة

 )].۵۷ص۲[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» هو علی یدی عدل«وامام ابوحاتم گفته است: » الله

کان رسول الله صلی الله علیه وسلم، إذا ظهر في الصیف، استحب أن یظهر لیلة «روایت کرده است:  لعائشه -١

 »الجمعة، وإذا دخل البیت في الشتاء استحب أن یدخل لیلة الجمعة.

 روایت گردیده است: جاز رسول الله  بو عبدالله بن عباس لطریق عائشة(واهی): این روایت از  

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ و «) روایت کرده است: ۳۰۴۴: بیهقي، شعب االیمان (شلاما طریق عائشه 

محّمد بن موسی قاال ثنا أبو العباس األصم ثنا محّمد بن إسحاق ثنا إبراهیم بن المنذر ثنا مصعب بن عثمان 

زبیري ثنا عامر بن صالح الزبیري عن هشام بن عروة عن أبیه عن عائشة رضي الله عنها قالت: کان رسول الله ال

صلی الله علیه و سلم إذا ظهر في الصیف استحب أن یظهر لیلة الجمعة و إذا دخل البیت في الشتاء استحب أن 

ر بن صالح بن عبد الله الزبیری: امام یحیی عام است چرا که» باطل«اما این روایت » یدخل البیت لیلة الجمعة.

 یروی عن هشام بن عروة کل حدیث سمعه وقد کتبت عامة هذه األحادیث عنه«بن معین گفته است: 
ً
» کان کذابا

 من الثقات وأفراد ینفرد «وامام ابن عدی هم گفته است: » لیس بثقة«وامام نسایی گفته است: 
ٌ

عامة حدیثه مسروق

وامام » متروٌک «اند: وامامان دارقطنی و ابن حجر هم گفته» ذاهب الحدیث«م گفته است: وامام ازدی ه» بها

کان «وامام ابن حبان هم گفته است: » روی عن هشام بن عروة المناکیر الشیء«ابونعیم اصفهانی هم گفته است: 

کأنه غمزه «هم:  وامام علی بن المدینی» یروی الموضوعات عن الثقات الیحل کتب حدیثه إال علی التعجب
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وامام احمد بن حنبل گفته است: » صالح الحدیث ما أری بحدیثه بأسا«وامام ابوحاتم گفته است: » وأنکر حدیثه

 لم یکن صاحب کذب«
ٌ
قال لی حجاج األعور: أتانی  «اما امام یحیی بن معین در نقد این توثیقها گفته است: » ثقة

لذا » ة ولیث بن سعد ثم ذهب فادعاها فحدث بها عن هشام.فکتب عنی حدیث هشام بن عروة، عن ابن لهیع

) تقریب التهذیب ۷۱ص۵باشد. [ابن حجر، تهذیب التهذیب (جمی» صواب«سخن امام یحیی بن معین 

 )]۳۰۹۶(ش

) و من ۴۷ص۶: چهار طریق دارد؛ طریق اّول: ابونعیم، اخبار اصفهان (ج باما طریق عبدالله بن عباس 

) / ابن العدیم، بغیة ۱۹۶ص۳) / خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج۱۱۶۴موضوعات (شطریقه ابن الجوزی، ال

حدثنا أبو بکر بن خالد ثنا أحمد بن کثیر بن الصلت ثنا «اند: ) روایت کرده۳۱۹ص۳الطلب في تاریخ حلب (ج

عن الفضل بن  أبو عبد الله محّمد بن محّمد بن عمر الواقدي ثنا موسی بن داود عن أبي بالل عن خزیمة بن خازم

الربیع عن المهدي (بن عبدالله) عن المنصور (ابوجعفر عبدالله بن محّمد) عن أبیه (محّمد بن علی الهاشمی) 

عن جده (علی بن عبدالله) عن ابن عباس قال : کان النبي صلی الله علیه وسلم إذا کان الصیف خرج من البیت 

است چرا که أبو عبد الله » واهی«اما این روایت » ة الجمعة.لیلة الجمعة وإذا کان الشتاء نزل ودخل البیت لیل

محّمد بن محّمد بن عمر بن واقدی وخزیمة بن خازم والفضل بن الربیع والمهدي بن عبدالله والمنصور ابوجعفر 

 من حدیث المهدی «اند. واما خطیب بغدادی هم گفته است: عبدالله بن محّمد هیچیک توثیق نشده
ً
غریٌب جدا

ائه وعجیٌب من روایة الفضل بن الربیع بن یونس الحاجب عن المهدی وعزیٌز من حدیث خزیمة بن خازم عن اب

 )].۱۹۷ص۳[خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج» القائد عن الفضل لم اکتبه اال بهذا اإلسناد.

) وابن ۸۶ص۱۸) ومن طریقه ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۴۱۴ص۴طریق دّوم: خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج 

أخبرنا أبو الحسن محّمد بن عبید الله بن «اند: ) روایت کرده۴۸۲ص۳بغیة الطلب في تاریخ حلب (ج العدیم،

محّمد الحنائي حدثنا عبد الله بن محّمد بن جعفر بن شاذان البزاز حدثنا محّمد بن الحسن بن سهل حدثنا عبد 

عفر المنصور عن أبیه (محّمد بن علی الهاشمی) عن الله بن عامر التمیمي حدثنا الربیع الحاجب حدثني أبو ج

جده (علی بن عبدالله) عن أبي جده (عبدالله بن عباس) قال: کان رسول الله صلی الله علیه و سلم إذا جاء الشتاء 

دخل البیت لیلة الجمعة وإذا جاء الصیف خرج لیلة الجمعة وإذا لبس ثوبا جدیدا حمد الله وصلی رکعتین وکسا 

:» باطل«امام این اسناد هم  »الخلق.
ً
-عبد الله بن محّمد بن جعفر بن شاذان: امام دارقطنی می است چرا که اّوال

شیٌخ «نموده است وامام ذهبی هم گفته است: » متهم به کذب«وامام ابن الجوزی هم وی را » کذاٌب «گوید: 

: محّمد بن ۴۹۵ص۲) / ذهبی، میزان االعتدال (ج۳۴۶ص۳[ابن حجر، لسان المیزان (ج» الیعرف
ً
)] وثانیا

هستند و توثیقی برای آنها » مجهول«الحسن بن سهل وعبد الله بن عامر والربیع الحاجب وأبوجعفر المنصور همه 

 نیافتم.

أخبرني محّمد عبد الملك «) روایت کرده است: ۴۳۴ص۱۴طریق سّوم: خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج 

ندي حدثنا جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال قالت لي زینب ابنة سلیمان القرشي أخبرنا محّمد بن العباس الباغ

عن أبیها (سلیمان بن علی) عن جدها (علی بن عبدالله) عن ابن عباس إن النبي صلی الله علیه و سلم کان إذا 

چرا است » موضوع«اما این طریق » خرج في الصیف خرج لیلة الجمعة وإذا دخل في الشتاء دخل لیلة الجمعة.

                                                                                                                                                  



 ۲۱۳  جمعه روز فضائل و احکام: اّول فصل

 .زیارت قبر پدر و مادر در جمعه -١٦
مغفرت و یا  ۀبنا بر روایاتی موضوع و واھی زیارت قبر پدر و مادر در روز جمعه مای

 ١ اجر و ثواب حج کردن را دارد.

وامام ابوزرعه گفته است: » یضُع الحدیث«که جعفر بن عبد الواحد بن جعفر الهاشمی: امام دارقطنی گفته است: 

 الحدیث ویأتي بالمناکیر عن الثقات؛ له أحادیث «وامام ابن عدی گفته است: » روی أحادیث الأصل لها«
ُ

یسرق

 )]۱۱۷ص۲[ابن حجر، لسان المیزان (ج» کلها بواطیل

) ومن طریقه ابن ۱۱۶۳) / ابن الجوزی، الموضوعات (ش۲۶ص۶ارم: طبرانی، المعجم االوسط (جطریق چه 

) / ابن بشران، امالی ۱۰۱ص۴) / ابوالشیخ ابن حیان، اخالق النبی وآدابه (ج۱۱ص۵عدی، الکامل (ج

لطرائفي قال حدثنا عثمان ا«اند: ) از طریق (اسحاق بن زریق وابوکریب محّمد بن العالء) روایت کرده۱۰۱۵(ش

نا عمر بن موسی عن قتادة عن عکرمة عن ابن عباس ان رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کان یخرج اذا خرج في 

است چرا که: عمیر بن » موضوع«اما این اسناد هم » الصیف لیلة الجمعة واذا دخل الشتاء دخل لیلة الجمعة.

 «مام ابن عدی هم گفته است: وا» هو وضاعٌ «موسی بن وجیه: امام هیثمی گفته است: 
ً
هو ممن یضع الحدیث متنا

 
ً
اٌب لیس بشيء؛ لیس بثقة «وامام یحیی بن معین گفته است: » واسنادا

ّ
کان «وامام ابوحاتم رازی گفته است: » کذ

لیس بشيء یروي عن قتادة «وامام ابوداود گفته است: » منکُرالحدیث«وامام بخاری گفته است: » یضُع الحدیث

) / ابن ۱۴ص۸[هیثمی، مجمع الزوائد (ج» متروک الحدیث«اند: وامامان نسایی ودارقطنی گفته» ناکیٌر وسماك م

 )].۹ص۵) / ابن عدی، الکامل (ج۳۳۲ص۴حجر، لسان المیزان (ج

 این روایات عبارتند از: -١

سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول: من زار قبر والدیه في کل «: روایت کرده است:  سالف) ابوبکر 

 »جمعة فقرأ عندهما أو عنده یس غفر له بعدد کل آیة أو حرف.

) ومن طریقه ابونعیم، اخبار اصفهان ۳۳۱ص۳حیان، طبقات المحدثین باصبهان (ج(موضوع): ابن 

) / ابن ۳۴۴ص۱) / رافعی، التدوین فی اخبار قزوین (ج۱۵۱ص۵) / ابن عدی، الکامل (ج۲۶ص۱۰(ج

) از طریق (أبو علي احمد بن محّمد بن ۳۶۴ص۴) / ابن حجر، لسان المیزان (ج۳۴۸ص۱الشجری، امالی (ج

ثنا أبو مسعود «اند: شعیب بن بکار) روایت کرده محّمد بن الضحاك بن عمرو بن أبي عاصم النبیل و إبراهیم و

ن یزید) ثنا عمرو بن زیاد البقال الخراساني بجندیسابور ثنا یحیی بن سلیم (الطائفی) عن هشام یزید بن خالد (ب

بن عروة عن أبیه عن عائشة عن أبي بکر الصدیق رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم 

اما این اسناد » ل آیة أو حرفیقول: من زار قبر والدیه في کل جمعة فقرأ عندهما أو عنده یس غفر له بعدد ک

امام » یضُع الحدیث«است چرا که عمرو بن زیاد بن عبد الرحمن بن ثوبان: امام دارقطنی گفته است: » موضوع«

 الحدیث ویحدث بالبواطیل؛ کان هو یتهم بوضعها«ابن عدی گفته است: 
ُ

وامام ابن منده » منکُرالحدیث یسرق

 «هم گفته است: 
ُ

هذا الحدیث «وامام ابن عدی هم در مورد این روایت گفته است: » الحدیثیعرف بالتاله متروك

 
ٌ

  بهذا اإلسناد باطل
ٌ

 )].۳۶۴ص۴) / ابن حجر، لسان المیزان (ج۱۵۱ص۵[ابن عدی، الکامل (ج» لیس له أصل
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کل قال رسول الله (صلی الله علیه وسلم): من زار قبر أبویه، أو أحدهما في «روایت کرده است:  سابوهریرهب)  

 »جمعة، غفر له، وکتب برا.

 روایت گردیده است: ج(واهی): این روایت از ابوهریره و محّمد بن النعمان از رسول الله  

) والمعجم الکبیر ۱۶۰ص۲) والمعجم الصغیر (ج۱۷۵ص۶: طبرانی، المعجم االوسط (جساما طریق ابوهریره 

) از طریق (محّمد بن المسیب بن ۳۱ص۲وج۱۰۴ص۱(ج) / رافعی، التدوین فی اخبار قزوین ۸۵ص۱۹(ج

حدثني محّمد بن النعمان بن عبد الرحمن عن یحیی بن «اند: إسحاق والنعمان بن شبل الباهلي) روایت کرده

العالء الرازي عن عبد الکریم أبي أمیة عن مجاهد عن أبي هریرة قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: من زار 

: یحیی بن العالء » موضوع«اما این اسناد » أحدهما في کل جمعة غفر له وکتب برا. قبر أبویه أو
ً
است چرا که اّوال

اب 
ّ

و امامان عمرو بن علي فالس و » دانسته«البجلی: امامان احمد بن حنبل و وکیع بن الجراح و هیثمی وي را کذ

[ابن حجر، » لیس بثقة، لیس بشيء«د: گویو امام یحیي بن معین مي» متروٌک «گویند: دارقطني و نسایي مي

:۱۱۲ص۵) / هیثمی، مجمع الزوائد (ج۷۶۱۸) و تقریب التهذیب (ش۲۶۱ص۱۱تهذیب التهذیب (ج
ً
 )] وثانیا

شبه «گوید:  و امام احمد هم مي» متروک«گویند:  عبد الکریم بن أبی المخارق: امامان نسایي و دارقطني مي

کان کثیر الوهم فاحش «گوید:  و ابن حبان مي» لیس بثقة«گوید:  سعدي ميامامان ایوب بن تیمیه و ابن » المتروك

و امامان » الضعف بین علی کل ما یرویه«گوید:  و امام ابن عدي مي» الخطأ فلما کثر ذلك منه بطل االحتجاج به

مجمع «د: گوی و امام ابن عبدالبر مي» ضعیف«گویند: ابن حجر و احمد و سفیان بن عیینه و یحیي بن معین مي

) و تقریب التهذیب ۳۷۶ص۶[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» لین«گوید:  و امام ابوزرعه مي» علی ضعفه

 )].۶۴۶ص۲) /ذهبي، میزان االعتدال (ج۴۱۵۶(ش

) از طریق ۷۹۰۱) و من طریقه بیهقی، شعب االیمان (ش۲۴۹اما طریق محّمد بن النعمان: ابن ابی دنیا (ش 

نا عبد الله بن بکر «اند: د المرو الروذی ومحّمد بن الحسین بن العبید) روایت کرده(هاشم بن الحارث أبو محّم 

السهمي نا محّمد بن النعمان: یرفع الحدیث إلی النبي صلی الله علیه و سلم قال: من زار قبر أبویه أو إحداهما في 

ین طبقه، فردی به نام محّمد بن است چرا که در راویان ا» واهی«اما این روایت » کل جمعة غفر له و کتب برا.

 «گوید: النعمان را نشناختم لذا امام حافظ عراقی می
ٌ

؛ ومحّمد بن النعمان مجهول
ٌ

 [حافظ عراقی،» هو معضل

 )].۴۴۳۱المغني عن حمل األسفار (ش

ا عن النبي صلی الله علیه وسلم قال: من زار قبر والدیه أو أحدهم«روایت کرده است:  بعبدالله بن عمرج)  

 »یوم الجمعة کان کحجة.

حدث جعفر بن إسحاق ثنا محّمد بن «) روایت کرده است: ۴۵۷ص۳(موضوع): ابونعیم، اخبار اصفهان (ج 

حمدون المستملي ثنا أحمد بن موسی أبو جعفر ثنا إبراهیم بن موسی بن خاقان المروزي عن أبي مقاتل 

ابن عمر عن النبي صلی الله علیه وسلم قال: من  السمرقندي (حفص بن سلم) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن

است چرا که أبي مقاتل السمرقندي » موضوع«اما این اسناد » زار قبر والدیه أو أحدهما یوم الجمعة کان کحجة.

به«وامام وکیع بن الجراح هم: » یضُع الحدیث«حفص بن سلم: امام حاکم نیشابوری گفته است: 
ّ

وامام » کذ

وامام » حدث عن مسعر وأیوب وعبید الله بن عمر بأحادیث موضوعة«ن النقاش گفته است: ابوسعید بن عمرو ب
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 .مسافرت نکردن در روز جمعه -١٧
ھای مختلفی دارند، قبل از بیان این مسافرت در روز جمعه دیدگاه ۀفقھا در زمین 

اشاره گردد که احادیثی در این زمینه  ١نمایدالزم میھا  آن ھا و تجزیه و تحلیلدیدگاه
اند ای که مورد استناد فقھا نیز قرار گرفتهباشند به گونهوجود دارند ضعیف و منکر می

 ٢ که در واقع قابلیت احتجاج را ندارند.

وامام عبدالرحمن بن مهدی هم گفته » في عداد من یضُع الحدیث«احمد بن علی السلیمانی هم گفته است: 

» التي ال أصل لهایأتي باألشیاء المنکرة «وامام ابن حبان گفته است: » یکذب؛ والله ما تحل الروایة عنه«است: 

وامام دارقطنی هم: » حدث عن مسعر وأیوب وعبید الله بن عمر المناکیر«وامام ابونعیم اصفهانی گفته است: 

امام ذهبي » یحمل علیه شدیدا ویضعفه بمرة وقال: کان الیدري ما یحدث به«وامام قتیبة بن سعید هم: » وّهاه«

 )]۱۶۱۴) / ذهبی، المغنی (ش۳۹۷ص۲ذیب (ج[ابن حجر، تهذیب الته» واه بمّرة«گفته است: 

) شرایط وجوب نماز جمعه (حکم سفر کردن در روز جمعه) مورد بررسی قرار ۷-۲ها در بخش (این دیدگاه -۱

 های مربوطه و تجزیه و تحلیل آنها مدنظر گیرد.نماید که دیدگاه فقها و استداللاند. الزم میگرفته

 این روایات عبارتند از: -٢

قال رسول الله (صلی الله علیه وسلم): إذا سافر یوم الجمعة، «روایت کرده است:  بدالله بن عمرالف) عب 

 »ُدعي علیه، أن الُیصاحب، وال ُیعان علی سفره.

حدثنا إبراهیم بن الهیثم البلدي ثنا عمر بن «) روایت نموده است: ۷۹۰(منکر): خرائطی، مساوی االخالق (ش 

بن لهیعة عن بکیر بن عبد الله بن األشج عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول خالد الحراني عن عبد الله 

الله صلی الله علیه وسلم: من سافر من دار إقامة یوم الجمعة دعت علیه المالئکة أن ال یصاحب في سفره والیعان 

: عبدالله بن لهیعه دچار » منکر«اما این روایت » علی حاجته.
ً
اختالط گردیده است [ابن حجر، است چرا که اّوال

: مخالف این حدیثی که عبدالله بن ۳۵۶۳) وتقریب التهذیب (ش۳۷۳ص۵تهذیب التهذیب (ج
ً
)]. وثانیا

) روایت ۱۵ص۲عمل کرده است و ابن ابی شیبه، المصنف (ج بنقل کرده، ابن عمر جاز پیامبر  بعمر

حدثنا عباد بن العوام عن یحیی بن سعید (بن قیس االنصاری) عن نافع (مولی بن عمر) أن ابنا «کرده است: 

لسعید بن زید بن نفیل کان بأرض له بالعقیق علی رأس أمیال من المدینة فلقي ابن عمر غداة الجمعة فأخبره 

 است.» صحیح«بوده واسنادش هم » رجال صحیحین«و رجالش » لق إلیه وترك الجمعة.بشکواه فانط

) روایت کرده است: ۱۵ص۲روایت گردیده است وابن ابي شیبه (ج جهمچنین مخالف این روایت از رسول الله  

ضحوة!  حدثنا الفضل (بن الدکین) عن ابن أبي ذئب قال: رأیت ابن شهاب الزهري یرید أن یسافر یوم الجمعة«

ورجال ابن ابي شیبه » فقلت له: تسافر یوم الجمعة؟ فقال: إن رسول الله صلی الله علیه وسلم سافر یوم الجمعة.

 باشد فقط ابن شهاب الزهري تابعي است.مي» رجال صحیحین«

 ».من سافر یوم الجمعة دعا علیه ملکاه«روایت کرده است:  سب) ابوهریره 
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 ١مطالب ) خالصۀ۱-۵(
 ۀنماید که خالصاین فصل الزم می جھت فھم بیشتر مطالب و نتایج حاصل از

ھا و مطالب بیان گردد. این فصل از چھار بخش کلی تشکیل گردیده است، این بخش
 باشد:به قرار زیر میھا  آن ۀنتایج و خالص

 بخش اّول: مفھوم جمعه

ی (الحسین بن علوان ) در ترجمه۵۴۲ص۱: امام ذهبی در میزان االعتدال (جس(موضوع): اما طریق ابوهریره 

مما کذب علی مالك عن الزهري عن أبی سلمة عن أبی هریرة مرفوعا: من سافر یوم الجمعة «الکلبی) گفته است: 

بن  الحسین است چرا که راویش» موضوع«وهمچنانکه امام ذهبی هم گفته است این روایت » دعا علیه ملکاه.

اٌب «اند: علوان الکلبی: امامان یحیی بن معین وابن ابی حاتم گفته
ّ

کان یضُع «وامام ابن حبان هم گفته است: » کذ

وامامان ابوحاتم » کان یضُع الحدیث«وامام صالح بن جزره هم گفته است: » الحدیث علی هشام وغیره وضعا

 «المدینی گفته است: وامام علی بن » متروٌک «گویند: رازی ونسایی ودارقطنی می
ً
[ابن حجر، لسان » ضعیف جدا

 )] ۳۰۰ص۲المیزان (ج

) روایت کرده است: ۱۵ص۲واز ابن شهاب زهری مخالفش روایت گردیده است وابن ابي شیبه، المصنف (ج 

حدثنا الفضل (بن الدکین) عن ابن أبي ذئب قال: رأیُت ابن شهاب الزهري یرید أن یسافر یوم الجمعة ضحوة! «

ورجالش تا ابن شهاب » له: تسافر یوم الجمعة؟ فقال: إن رسول الله صلی الله علیه وسلم سافر یوم الجمعة.فقلت 

 باشد.مي» رجال صحیحین«زهري 

انه صلی الله علیه وسلم بعث عبد الله بن رواحة في سریة فوافق ذلك یوم الجمعة فغدا «قال:  عباس ابن ج) عن 

فلما صلی قال له رسول الله صلی الله علیه وسلم: ما خلفك؟ قال أردت أن أصحابه وتخلف هو لیصلي ویلحقهم 

 .»أصلي معك وألحقهم فقال: لو أنفقت ما في األرض جمیعا ما أدرکت فضل غدوتهم

 عساکر، ابن) / ۶۵۶ش( ، المسندحمید بن عبد) / ۵۲۷ش( ترمذي) / ۱۹۶۶ش( ، المسنداحمد): ضعیف( 

 بن( الحجاج عن: «اند کرده روایت) األحمر خالد أبو و الضریر ابومعاویة( طریق از) ۹۱ص۲۸ج( دمشق تاریخ

 سریة في رواحة بن الله عبد سلم و علیه الله صلی الله رسول بعث: قال عباس بن عن مقسم عن الحکم عن) ارطأة

  که چرا است »ضعیف« اسناد این اما... .»  الجمعة یوم ذلك فوافق
ً
 وعنعنه بوده »مدلس« ارطأة بن حجاج: اوال

 )] ۱۱۸ش( بالتدلیس الموصوفین بمراتب التقدیس اهل تعریف حجر، ابن[ است کرده
ً
 از را روایت این حکم وثانیا

 خمسة إال مقسم من الحکم یسمع لم: شعبة قال«: است گفته القطان سعید بن یحیي وامام نشینده مقسم

 .)]۶۴۶ص۴ج( البدرالمنیر الملقن، ابن[ »شعبة عدها مما الحدیث هذا ولیس. شعبة وعدها أحادیث،
باشد و جهت اختصار به ی مطالِب این فصل و نتایج حاصل از مسائل میی چکیدهخالصه مطالب در بردارنده -١

توان به مشروح آنها در فصل ها و اسناد آنها اشاره نشده است. جهت مطالعه این موارد میتحلیل و بررسی دیدگاه

 مراجعه کرد.
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جمعه در لغت بنی ُعَقیل، ُجمَعه با ضم جیم و سکون میم و در لغت بنی تمیم 
شود. عین خوانده می ۀدر قرآن)، ُجُمَعه با ضمِّ جیم و میم و فتح(قول مشھور و کاربرد 

 باشد.ُجُمَعه مصدر است و به معنای اجتماع می
جمعه اختالف نظر وجود دارد ولی ھمه بر این اتفاق نظر دارند که  ۀدر وجه تسمی

شده است. با وجود یعنی؛ روزی آشکار و بزرگ خوانده می ةالَعُروبَ در زمان جاھلیت 
جمعه، بنا بر روایتی صحیح از ابن سیرین در داستان اجتماع  ۀاختالف در وجه تسمی

را روز جمعه  ةَعُروبَ أنصار با سعد بن زراره برای نماز جمعه آمده است. مسلمانان روز 
نام نھادند و در آن نماز خواندند و ذکر کردند و چون در آن گرد ھم آمدند و اجتماع 

گوید: جمعه اسمی و بدن خاطر ابن حزم با قاطعیت می ١ھادند.را جمعه نام نکردند آن
  ٢ شده است.نامیده می ةَعُروبَ اسالمی است که در جاھلیت نبوده و در جاھلیت 

 روز جمعه ۀبخش دّوم: تاریخچ
باشند. وز جمعه آبستن حوادثی بوده و خواھد بود که نقطه عطف تاریخ بشریت میر

 این حوادث عبارتند از: که به ما رسیده راستای فھم نصوص مقّدس صحیحی
 .÷آفرینش آدم

 به بھشت. ÷داخل شدن آدم
 به زمین. ÷ھبوط آدم

 . ÷آدم ۀقبول توب
 .÷وفات آدم

 .برپاشدن روز قیامت

 بخش سّوم: فضائل روز جمعه
باشد و این فضیلت لطف و رحمت الھی بر روز جمعه بھترین روز و سرور روزھا می

این راستا به عبادت خدای خود بیشتر مشغول شوند و از ثواب و بندگان است تا در 
اند مند گردند. فضائلی که از راه نصوص صحیح اثبات شدهپاداش بیشتر و ویژه بھره

 عبارتند از:

 .۳/۳فتح الباری شرح صحیح البخاری،  عسقالنی، -١

 .۲۰۰همان و کاندهلوی، أوجز المسالک إلی موطا مالک، ص  -٢
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شود که از نصوص صحیح و صریح دریافت می جمعه روز خاص مسلمانان: -١
ناپذیری را بر با اختصاص این روز خاص و گرامی چه تکریم وصف أخداوند

 و أّمتش ارزانی داشته است. ج پیغمبرش
این روز را بھترین روز و سرور  ج پیامبر خدا جمعه بھترین روز و سّید األیام: -٢

 روزھا نام نھاده است. 
روز جمعه را روز عید معرفی کرده تا مسلمانان  ج پیامبر خدا عید بودن جمعه: -٣

 دت مشغول شوند.در آن شاد و مسرور باشند و به نظافت و عبا
 ج رسول اکرم ۀھر کس در روز جمعه بمیرد بنابر فرمود ُمردن در روز جمعه: -٤

 گردد.یابد و این عفو و لطف بزرگ شاملش میاز فتنه و عذاب قبر نجات می
 فضائل روز جمعه مواردی ذکر شده که از حیث سند و استناد ۀالبته در زمین

باشند که ھیچکدام از واردی ضعیف میموضوع و دروغین یا واھی یا باطل و در م
باشند، این موارد عبارتند شود و قابل احتجاج و استناد نمیفضائل جمعه محسوب نمی

 از:
 .جمعه حج فقراست -١
  .افزایش ثواِب حسنات و عقاِب سّیئات در روز جمعه -٢
  .نورانی بودن بھشتیان در قیامت در روز جمعه -٣
  .شعله ور نشدن جھّنم در روز جمعه -٤
  .عفو کردن بسیاری از جھّنمیان در روز قیامت در روز جمعه -٥
گاھی اموات از زائرین در روز جمعه -٦ در اینکه ُمردگان در مواردی خاص؛  .آ

شنوند احادیث موقع تدفین و زیارتش به اذن باری تعالی صدای زندگان را می
صحیحی وجود دارد ولی باید توجه شود که این مختص روز جمعه نیست و 

باشند واھی، دیثی که در باب این فضیلت در اختصاص روز جمعه میاحا
 باشند.ضعیف و موضوع می

در این زمینه حدیثی از سعید  اعمال زندگان بر ُمردگان در روز جمعه. ۀعرض -٧
انصاری وجود دارد که این عمل را مختص روز جمعه دانسته که این حدیث 

یعنی؛  ج از اصحاب پیامبرباشد ولی دو روایت صحیح موضوع و دروغین می
وجود دارند مبنی به اینکه اعمال  بروایت ابودرداء و ابوایوب أنصاری
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در صورت نیک بودن شاد و در ھا  آن شوند وزندگان بر ُمردگان عرضه می
شوند البته باید دّقت شود که اّوًال: این مسئله صورت بد بودن پریشان می

بنابر رأی جمھور  شآنجائیکه قول صحابیمختص روز جمعه نیست و ثانیًا: از 
فقھا و اصولیون در امور اجتھادی حّجت نیست ولی علمای اسالمی بر این 
باورند که در صورتی که صحابه از امور غیبی ھمچون این مسئله صحبت نماید 

قول صحابی که از  گوید:قولش حّجت است، عبدالکریم زیدان در این رابطه می
ده حجّیتی ندارد؛ چرا که ھمه ملزم به تبعیت از رسول روی رأی واجتھاد بو

ھستیم ونه فرد دیگری واجتھاد صحابه مانند اجتھاد ماست. اّما قول  ج الله
شود (مانند: مقّدرات و یا غیبیات)، نزد صحابی که با رأی و اجتھاد دریافت نمی

-یم ج علمای اسالمی حجّیت دارد؛ چرا که محمول بر سماع از رسول الله
 گردد.

  .ماز دفع عذاب قبر و کم کردن سکرات مرگ در روز جمعه -٨
 قرآن در روز جمعه. حفظ نماز -٩

 نماز دفع شر. -١٠

 بخش چھارم: احکام روز جمعه
ای تشریع گشته که جدای از اینکه ھر برای روز جمعه احکام اختصاصی و ویژه

باشد که نیز میکدام حکم تکلیفی خاص خود را دارد، در واقع دارای فضائلی بس واال 
-گردند. در واقع احکام روز جمعه را میاز فضائل و اختصاصات روز جمعه محسوب می

 بندی کرد:توان به دو دسته تقسیم
باشند و برای ھر کس (کسانی که به نماز اّول: احکامی که مربوط به روز جمعه می

 تند از:باشد، این احکام عبارروند) حاکم و ثابت میروند یا نمیجمعه می
قرائت این سوره در روز جمعه باعث بوجود آمدن نوری  کھف: ۀقرائت سور -١

 شود.وی تا کعبه معظمه می ۀاش از فاصلبرای خواننده
 .سجده و إنسان در نماز صبِح روز جمعه ۀقرائت سور -٢
ای در روز جمعه قرار داده شده که خداوند به قاطعیت اجابت لحظه دعا کردن: -٣

کند. تمامی علما و اندیشمندان و دعایش را قبول می کنداش را میبنده
اسالمی بر این اتفاق نظر دارند که حکم این زمان خاص و پر فضیلت برداشته 
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کرام و  ۀای وجود دارد. اما علمای صحابنشده است و این فضیلت در ھر جمعه
 ای کهدر زمان این فضیلت واال اختالف نظر دارند، به گونه و فقھا شتابعین

ھا به  اقوال متعّددی در این زمینه بیان شده است. در تجزیه و تحلیل دیدگاه
 توان گفت:طور خالصه می

اواخر عصر قبل از غروب خورشید در روز جمعه زمان قبولی دعاست که بر اساس 
اندک  ج پیامبر ۀھای زیاد دعا بدون ھیچ قیدی در این لحظه که طبق فرمودروایت

این زمان  ج پیامبر اکرم ۀطبق نظر جمھور فقھا بنابر فرمودشود و است، قبول می

وَ « بهمقید  هُ ائِمٌ  وَ يلِّ  قَ  ؛ در حالی دعا کند که ایستاده و در نماز باشد. یعنی »يُصَ

ثابت گردید که پیامبر  لھمچنین بنابر روایتی صحیح از ام المؤمنین عائشه
اند، پس خواندن نماز در اواخر بعد از عصر بر انجام نماز استحبابی دوام داشته جخدا

دقیقه قبل از غروب؛ چرا که در این  ۱۰عصر البته قبل از غروب خورشید (حدود 
 باشد.باشد) مستحب میاندک نماز خواندن مکروه می ۀفاصل

ھمچنین به این نتیجه ھم رسیدیم که دعا کردن در نماز برای امور دنیوی و 
باشد بلکه مستحب است و عملکرد رسول از نمیأخروی نه تنھا جایز و باعث ابطال نم

 باشند.نیز مؤّید این حکم می شکرام ۀو صحاب ج خدا
در آخر ھم ابراز داشته شد که دعا کردن در نماز با زبان غیر عربی دلیلی بر تحریم 

احوال أولی آن است انسان به زبان عربی و با  ۀندارد و جایز است. ھر چند در ھم
نماید ولی با این وصف دعا کردن در نماز با غیر عربی و دعاھای غیر  دعاھای مأثور دعا

مأثور جایز و موجب ابطال نماز نیست ولی باید شخص در دعایش دّقت نماید که خالف 
 شریعت و ادب دعا نکند که موجب ابطال نماز خواھد بود.

قیام  پس ھر کس خواھان این فضیلت است باید در اواخر روز جمعه در حالی که در
باشد دعای خود را نماز (بعد از خواندن حمد و سوره یا بعد از برخواستن از رکوع) می

از باری تعالی بنماید و در این راستا ھر دعایی در امر دنیا و عقبی جایز است و نیز 
تواند دعایش را با زبان مادری خود بیان نماید، ھر چند أولی بیان دعا با شخص می

 باشد.اده از دعاھای ثابت شده با نصوص شرعی میزبان عربی و استف
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روز جمعه را به عنوان  ج پیامبر خدا عدم اختصاص روز جمعه به روزه گرفتن: -٤
مستحبی) در این روز نھی  ۀروز عید دانسته و از روزه گرفتن (البته روز

 اند.فرموده
شود که ھمبستری استنباط می ج ھای پیامبر خدااز فرموده ھمبستری: -٥

ھمسران با یکدیگر در شب و روز جمعه تا قبل از نماز جمعه مستحب و 
 باشد.ممدوح می

روند، این احکام باشد که به نماز جمعه میدّوم: احکامی که مختص کسانی می
 عبارتند از: 

 نغسل کرد -١

حدیث صحیح و داللتی صریح بر عدم وجوب غسل  سحدیث سمره بن جندب 
توان حکم به وجوب غسل جمعه داد و بدین جمعه دارد و بنابر آن و دالیل دیگر نمی

وجوب به معنای خود  ۀکنند در واقع کلمخاطر نیز احادیثی که داللت بر وجوب می
-فسیر میرا در معنای واجبات اخالق و محاسن عادات تبکار نرفته و جمھور علما آن

-کنند نه واجبی که تارکش گناھکار و مذموم باشد. و با مستحب بودن غسل جمعه می

ام.«ھا را نمود و توان إعمال ھر دو دسته از روایت ن إِمهاهلِ  »إعاملُ الدليلنيِ أولی مِ
ھاست.) و از طرف دیگر حدیث  تر بر عدم استفاده از آن(استفاده از ھر دو دلیل أولی

-یم یسک به داند در حالیکه محتلموجوب غسل را بر ُمحتلم می سابوسعید خدری
 اصل و است باشد و حمل این لفظ بر شخص بالغ َمجاز شده جدا یو از یَمن که ندیگو
که  سنسبت به عثمان بن عفان شاست و سکوت صحابه َمجاز و لیتأو عدم بر

دانستند وی غسل نکرده، در نماز جمعه شرکت کرده نیز نمادی از واجب نبودن غسل 
 باشد.جمعه می

و نظر جمھور فقھا بر خالف ظاھریه غسل جمعه  ج پیامبر اکرم ۀطبق فرمود 
باشد نه روز جمعه. پس طبق نظر جمھور (قول راجح) بخاطر آمدن به نماز جمعه می

سالم، مسافر و غیر مسافر که قصد آمدن به نماز جمعه را ھر کس؛ مرد و زن، بیمار و 
وقت غسل جمعه . و باشد که غسل جمعه بجا آورندداشته باشند مستحب تأکیدی می

باشد که أولی آن است که از طلوع فجر روز جمعه تا آمدن برای حضور نماز جمعه می
پاک و نظیف حاضر غسل به آمدن نزدیک باشد؛ زیرا این غسل بخاطر حضور در نماز و 
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باشد و جماعت مسلمان در ھیئتی زیبا و تمیز گرد ھم آیند و شدن در بین مسلمین می
 نماید:کیفّیت غسل جمعه ھمانند غسل جنابت است. البته توجه به چند نکته الزم می

اّول: طبق نظر جمھور بجز ظاھریه فقھا در صورتی که شخصی جنب باشد با انجام یک 
ه نّیت انجام ھر دو غسل (غسل جنابت و غسل جمعه) را نماید کفایت غسل به شرط آنک

کند و ھر دو غسل را بجا آورده است ولی اگر فقط نّیت غسل جمعه را نماید، غسل می
  جنابت را بجا نیاورده است.

دّوم: در صورتی که شخصی غسل جنابت نماید و یا غسل جمعه را بجا آورد به شرط 
 کند.و (یعنی؛ نّیت رفع حدث اکبر و حدث اصغر) را نماید کفایت میآنکه نّیت انجام ھر د

سّوم: در صورتی که شخص بعد از غسل، نواقض وضو بر وی وارد شود فقط الزم 
باشد است که تجدید وضو کند؛ زیرا ھدف و مقصد اصلی از غسل که نظافتش می

ندارند بر غسل جمعه حاصل گشته و نواقض وضو ھمانند اینکه تأثیری بر غسل جنابت 
باشد، ندارند. و ھمچنین اگر بعد از انجام غسل جمعه، غسل که مانند غسل جنابت می

  جنابت بر وی واجب شود دیگر نیاز به تکرار غسل جمعه نیست.
چھارم: اگر شخص از استفاده از آب عاجز باشد یا آب کافی برای غسل نداشته باشد 

تواند تواند شستشوی آن اعضا را نماید، میو نمی و یا زخمی بر غیر اعضای وضوددارد
  ھا با تیّمم غسل جمعه را بجا آورد.ھمانند دیگر غسل

 دپوشیدن بھترین لباس خصوصًا لباس سفی -٢
باشد. اکثر علما بر این پوشیدن بھترین لباسی که انسان دارد از ُسنن روز جمعه می

-برای کسانی که به نماز جمعه میباورند که پوشیدن لباس زیبا و تمیز سّنتی است 
اند لباس سفید است که به آن اشاره فرموده ج روند. و بھترین رنگ لباسی که پیامبر

 جدای از روز جمعه در روزھای دیگر نیز پوشیدن آن سّنت است.
 ناستعمال عطر و روغ -٣

به بوی خوش بس محرز است. استفاده از  ج رسول خدا ۀاستعمال عطر و عالق
باشد و نباید زن معطر از مستحب است البته این استحباب برای مردان میبوی خوش 

خانه بیرون رود. با این وصف، استحباب عطر و بوی خوش در روز جمعه برای نماز 
در موارد متعّدد به این امر  ج جمعه از تأکید بیشتری برخوردار است و پیامبر خدا

  اند.توصیه فرموده
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کردند و به باشد که موی خود را شانه و مرّتب میمی ج ھمچنین از سّنت پیامبر
مالیدند. این عملکرد در روز جمعه برای رفتن به نماز جمعه برای مردان آن روغن می
باشد و زنان چون باید موھای خود را بپوشانند دلیلی برای استحباب این مستحب می

 وجود ندارد.ھا  آن عمل برای
 نمسواک زد -٤

ھمیشه و در ھمه حال بر سواک زدن خصوصًا در روز جمعه قبل از رفتن  ج پیامبر
اند. البته استفاده از چوب سواک از اولوّیت برخوردار است؛ به نماز جمعه تأکید داشته

اند و استفاده از مسواک و خمیر دندان و ھر از آن استفاده نموده ج زیرا پیامبر اکرم
به اثبات رسیده  ج مستحب است؛ زیرا از پیامبر ھاچیز دیگر برای تمیز کردن دندان

اند و بر این اساس علما ای از درخت نخل تمیز کردهھایشان را با شاخه که ایشان دندان
 گردد که دندان و دھان را تمیز کند.اند: اصل سّنت بر ھر چیز خشنی حاصل میگفته
 نزود به مسجد رفت -٥

اّول وقت و یا در حّد امکان در أولین مستحب و دارای اجر بزرگیست که انسان در 
برای این  أفرصت ممکن برای ادای نماز جمعه در مسجد حاضر شود که خداوند
بیان شده  سعمل و زمان اندک اجر بس بزرگی را مژده داده است. در حدیث ابوھریره

ُُمَعةِ  يَْومَ  اْغتََسَل  َمنْ «فرمودند:  ج که پیامبر
ْ
َنَابَةِ  ُغْسَل  اجل

ْ
�ََّما َراحَ  ُ�مَّ  اجل

َ
 بََدنَةً  قَرََّب  فََك�

اَعةِ  يِف  َراحَ  َوَمنْ  �ََّما اثلَّاِ�يَةِ  السَّ
َ
اَعةِ  يِف  َراحَ  َوَمنْ  َ�َقَرةً  قَرََّب  فََك� �ََّما اثلَّاثِلَةِ  السَّ

َ
 قَرََّب  فََك�

قَْرنَ  َكبًْشا
َ
اَعةِ  يِف  َراحَ  َوَمنْ  أ ابَِعةِ  السَّ َما الرَّ َّ�

َ
اَعةِ  يِف  َراحَ  َوَمنْ  َجاَجةً دَ  قَرََّب  فََك�  السَّ

َاِمَسةِ 
ْ
�ََّما اخل

َ
َِمامُ  َخَرجَ  فَإَِذا َ�يَْضةً  قَرََّب  فََك�

ْ
َمَالئَِ�ةُ  َحرَضَْت  اإل

ْ
َر. �َْستَِمُعونَ  ال

ْ
ك ھر « ١»اذلِّ

کس در روز جمعه غسل جنابت نماید و سپس زود (به سوی نماز جمعه) رھسپار شود مانند 
ای را قربانی کرده است و ھرکس در ساعت دّوم رھسپار شود مانند آن آن است که شتر ماده

 از) ۱۳۸۸ش( نسایي) / ۴۹۹ش( ترمذي) / ۳۵۱ش( ابوداود) / ۲۰۰۱ش( مسلم) / ۸۸۱ش( (صحیح): بخاري -١

 مالك حدثنا: «اند کرده روایت) عیسي بن معن و سعید بن قتیبه و یوسف بن عبدالله و مسلمه بن عبدالله( طریق

 فکأنما وراح الجنابة غسل الجمعة یوم اغتسل من قال: ج الله رسول أن: هریرة أبي عن صالح أبي بن سمي عن

 في راح ومن کبشا، قرب فکانما الثالثة الساعة في راح ومن بقرة، قرب فکأنما الثانیة الساعة في راح ومن بدنة، قدم

 حضرت االمام خرج فإذا بیضة، قرب فکأنما الخامسة الساعة في راح ومن دجاجة، قرب فکأنما الرابعة الساعة

 »الذکر. یستمعون المالئکة
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ای را قربانی کرده است و ھر کس در ساعت سّوم رھسپار شود مانند آن است که گاو ماده
است که گوسفند نری را قربانی کرده باشد و ھر کس در ساعت چھارم رھسپار شود مانند آن 

کس در ساعت پنجم رھسپار شود مانند آن است که  است که مرغی را قربانی کرده است و ھر
با بخشیدن تخم مرغی به خداوند تقرب جسته است. و ھرگاه امام (از منزلش به سوی 

 »دھند.شوند و به پند (و موعظه) گوش فرا میمسجد) خارج شد مالئکه حاضر می
و  بندی اختالف نظر دارند، با بررسی نظراتاین تقسیم ۀاندیشمندان در زمین

رسد که منظور از این شش ساعت، شش ساعت (ھر به نظر میھای مربوطه استدالل
دقیقه) قبل از أذان ظھر است که برای ھر ساعت زودتر رفتن به مسجد  ۶۰ساعت 

اّما برای امام مستحب است برای ادای نماز جمعه ثواب و فضیلتی بیشتر وجود دارد. 
قت نماز از خانه خارج شده و در وقت أذان در آخر یعنی؛ اندکی مانده به و ۀکه در لحظ

 مسجد حضور داشته باشد
 نپیاده و با آرامی به نماز جمعه رفت -٦
باشد، به ز جمله مستحبات و فضائل روز جمعه پیاده و زود رفتن به نماز جمعه میا
ای که نمازگزار به امام و خطیب جمعه در حّد امکان نزدیک شود، ولی نباید برای گونه

به ازای  ج رسول الله ۀمردم عبور نماید، بنابر فرمود ۀنزدیک شدن به امام از روی شان
رود کسی که سوار بر ماشین و یا مرکبی به مسجد میکند. و ھر قدمش اجر دریافت می

 مستحب است که آرام و با تأّنی حرکت کند.
 ننزدیک امام شد -٧

م نزدیک شود، بنابر فضیلتی که برای نمازگزار مستحب است که در حّد امکان به اما
بیان شده و نیز محاسنی که در استماع خطبه وجود  سبن اوس ثقفیاوس در حدیث 

برای نزدیک شدن به امام نباید بر  ببن عمرو بن عاص دارد. بنا بر حدیث عبدالله
دھد. اگر به دلیل مردم قدم بردارد که با این عمل ثواب نماز جمعه را از دست می ۀشان

تواند با آرامش و بدون اینکه کالمی به زبان ازدحام جایی را نزدیک خود نیابد، می
تواند به سمت جای خالی حرکت کند و در بیاورد مبنی بر اجازه و معذرت خواھی می

آنجا ساکن شود ولی اگر مردم زیادی در برابرش باشد باید تا وقت نماز صبر نماید تا 
 آزار مردم نشود.  ۀمای

خود برخیزد  باید دّقت شود جایز نیست که کسی بخاطر شخصی دیگر از جای البته
مسجد بنشیند و بنابر ھرگاه شخصی در مکانی در و دیگری بجای وی بنشیند. و 
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دالیلی از جایش برخیزد مانند: وضو گرفتن و ... این شخص در صورتی که برگردد بر 
آن است که رو به قبله تر است. در موقع حضور در مسجد مستحب جایش مستحق

شخص بنشیند ولی در صورتی که بیماری یا عذری داشته باشد ایرادی بر پشت کردن 
به قبله یا بر پھلو تکیه زدن یا پا دراز کردن نیست و اگر موجب آزار مردم گردد و یا 
باعث تنگی جا گردد این عملش جایز نیست بلکه مستحب آن است که به مکانی برود 

 ی نگردد و کسی ھم مزاحم وی نشوند.که مزاحم کس
باشند مشروع و مستحب میھا  آن برای روز جمعه احکامی ذکر شده که برخی از

ایام ھفته فضیلت دارند؛ این موارد  ۀولی مختص روز جمعه نیستند بلکه بعضًا در ھم
 عبارتند از:

 .در روز جمعه جصلوات فرستادن بر پیامبر عظیم الشأن اسالم محّمد مصطفی 
ھیچ حدیث صحیحی در این رابطه که صلوات فرستادن از فضائل اختصاصی روز  

 باشد به اثبات نرسیده و احادیث وارده ضعیف یا واھی یا باطلند.جمعه می
در ھر روزی و نیز روز  ج خداوند و پیامبر اکرم ۀصلوات فرستادن طبق فرمود

 باشد.روز جمعه نمیباشد و مختص جمعه مستحب و دارای اجر و ثواب بزرگ می
اّما در بحث احکام روز جمعه مواردی وجود دارند که از حیث سند ضعیف، یا باطل، 

باشند که این موارد نه تنھا از احکام روز جمعه نبوده یا منکر و یا موضوع و دروغین می
اند که صحیح باشند بلکه در مواردی آنقدر گسترش یافتهو قابل احتجاج و استناد نمی

اند، این موارد که ھایی گشتهکنند و در مواردی ھم باعث پیدایش بدعته میجلو
 باشند عبارتند از:صحیح نبوده و از اختصاصات روز جمعه نمی

 داری.زندهعدم اختصاص شب جمعه به قیام و شب 
 عدم برافروختن جھنم در روز جمعه. 

-در خواب می ج در شب جمعه که سبب خواب دیدن پیامبر ج نماز رؤیت پیامبر
 شود.

 باشد.روز جمعه می ﴾وََشاهِٖد َوَمۡشُهو�ٖ ﴿ ۀمنظور از شاھد در آی 
ھای آل ِعمران، دخان، یس و ھود و خواندن کافرون و اخالص در نماز قرائت سوره

 مغرب.
يْ « ذکر أَتُوبُ إِلَ يُّومُ وَ قَ َيُّ الْ وَ احلْ هَ إِالَّ هُ ي الَ إِلَ رُ اهللاََّ الَّذِ فِ تَغْ وْ أَسْ لَ ، وَ هُ رَ لَ فِ اتٍ غُ رَّ ثَ مَ ، ثَالَ هِ
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رِ  بَحْ دِ الْ بَ ثْلَ زَ هُ مِ نُوبُ انَتْ ذُ که ھر کس این ذکر را سه بار صبح روز جمعه بخواندن  »كَ
 شود.کف دریا باشد بخشیده می اندازۀتمامی گناھانش حّتی اگر به 

تك، ويف اللهم أنت ريب الإله إال أنت، خلقتني، وأنا عبدك، وابن « ذکر  عبدك، وابن أمّ

أعوذ بك من رش ما  قبضتك وناصيتي بيدك، أمسيت عىل عهدك، ووعدك ما استطعت،

که ھر کس  »صنعت، أبوء بنعمتك، وأبوء بذنبي، فاغفر يل، فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت
 شود.را شب یا روز بخواند و در ھمان روز بمیرد وارد بھشت میآن

داشتن آن مستحب است ولی از فضائل و تمیز نگه گرفتن ناخن :ناخن گرفتن 
 باشد.خاص روز جمعه نمی

نصوص وارده مبنی بر استحباب پوشیدن عّمامه پوشیدن عّمامه برای نمازگزاران: 
سیاه یا سفید  ۀباشد ولی پوشیدن عّمامبرای نمازگزاران برای نمازگزارن موضوع می

 باشد.مستحب می ج برای خطیب بنابر اقتدا به رسول الله
داشتن و خوشبو کردن مساجد مستحب و از تمیز نگه خوشبو کردن مساجد. -١١

 باشد.باشد ولی مختص روز جمعه نمیھای خدا بر بندگان خدا میحقوق خانه
 .منتظر ماندن تا نماز عصر -١٢
اللهم إجعلني أوجه من توجه إليك وأقرب من تقرب إليك « خواندن دعای -١٣

 در ھنگام ورود به مسجد در روز جمعه. .»إليكوأفضل من سألك ورغب 
 .کراھت حجامت کردن -١٤
دارد که روایتی واھی ابراز می داخل و خارج شدن از خانه در شب جمعه: -١٥

گشتند بر می در زمستان و تابستان وقتی از مسافرت به خانه ج پیامبر خدا
 دوست داشتند در شب جمعه وارد خانه شوند.

بنا بر روایاتی موضوع و واھی زیارت قبر  روز جمعه: زیارت قبر پدر و مادر در -١٦
 مغفرت و یا اجر و ثواب حج کردن را دارد. ۀپدر و مادر در روز جمعه مای

مسافرت در روز جمعه  ۀفقھا در زمین مسافرت نکردن در روز جمعه: -١٧
ھا  آن ھا و تجزیه و تحلیلھای مختلفی دارند، قبل از بیان این دیدگاه گاهدید

نماید اشاره گردد احادیثی که در این زمینه وجود دارند ضعیف و منکر  الزم می
 باشند و قابلّیت استناد و احتجاج را ندارند. می



 

 

 :فصل دّوم
 شرایط و موجبات نماز جمعه

 ) مفھوم نماز جمعه۲-۱( 

 نماز جمعه ۀ) تاریخچ۲-۲( 
 ) مشروعّیت نماز جمعه۲-۳( 
 ) حکمت تشریع نماز جمعه۲-۴( 
 ) حکم تکلیفی نماز جمعه۲-۵( 
 ) حکم ترک نماز جمعه۲-۶( 
  ) شروط وجوب نماز جمعه۲-۷( 

 ) شروط صّحت نماز جمعه۲-۸( 
 ) اذان نماز جمعه۲-۹( 
 مطالب ۀ) خالص۲-۱۰(  
 





 

 
موجبات آن که عبارتند از: شرایط وجوب نماز جمعه و موانع وجوب نماز جمعه و 
نیز مقّدمات و شروط صّحت نماز جمعه و نیز أذان نماز جمعه، مورد تجزیه و تحلیل 

ھای فقھای اسالمی در موارد اختالفی به صورت استداللی  قرار گیرد و نظرات و دیدگاه
 بیان و تحلیل شود.

 ) مفهوم نماز جمعه ۲-۱(
شود که با نّیت و شرائطی نماز در اصطالح فقھا به اقوال و افعالی اطالق می 

و نماز جمعه در واقع  ١یابد.مخصوص با تکبیر شروع و با سالم دادن خاتمه می
نمازیست با ارکان و ضوابط خاص خود که در روز جمعه بعد از زوال خورشید انجام 

گیرد. نماز جمعه، نماز ظھر نیست که شکسته (یعنی؛ دو رکعتی) شده بلکه نمازی می
شود و با خواندن آن نماز ظھر بجا آورده مستقل است اگرچه در وقت ظھر خوانده می

نماز ضحی دو رکعت، «اند: در این باره گفته سالمؤمنین عمر بن خطابشود، امیرمی
نماز عید فطر دو رکعت و نماز سفر دو رکعت و نماز جمعه دو رکعت بدون قصر بنابر 

 یسانکاز آن  یدیست و نومکو شباشند می ج بر) زبان پیامبرتان أ(دستور خداوند
 ٣و ٢»بندند. یه بر خدا دروغ مکاست 

. البته حنفّیه نماز را اسمی برای افعال معلوم از قیام، ۱/۲۲۱؛ بهوتی، کشاف القناع، ۱/۱۲۰شربینی، مغنی المحتاج،  -١

 .۱/۱۹۱دانند. ابن همام، فتح القدیر، رکوع و سجود می

 . ۱/۵۳۶شربینی، مغنی المحتاج،  -٢

 نماز جمعه با نماز ظهر چندین تفاوت بارز دارد، از جمله: -٣

 گردد. شود ولی نماز ظهر به تنهایی نیز اقامه مینماز جمعه فقط با جماعت انجام می -۱

البته حنفّیه نماز شود. شود ولی نماز ظهر در هر مکانی انجام مینماز جمعه در شهر و روستا انجام می -۲

دانند. در تحلیل دیدگاِه حنفّیه با نصوص صحیح و صریح ثابت شد که نماز جمعه را در شهر (مصر) جایز می

) ۸-۲باشد. نک: (باشد و بر أهالی آن که واجدالشرایط وجوب باشند، فرض میجمعه در روستا صحیح می

 مکان برپایی نماز جمعه.  -۱شروط صّحت نماز جمعه بخش 

۳-  
ً
برای انجام نماز جمعه مستحبات و شعائری قبل از آن مانند: غسل کردن، پوشیدن بهترین لباس خصوصا

لباس سفید، استعمال عطر برای مردان و روغن برای موی سر، مسواک زدن، زود به مسجد رفتن، پیاده و به آرامی 

 ب نیستند.رفتن و نزدیک امام شدن دارد ولی تمامی این موارد برای نماز ظهر مستح
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 نماز جمعه ۀتاریخچ) ۲-۲(

کسی که نماز جمعه نخواند باید چهار رکعت ظهر بخواند مگر اینکه مسافر باشد ولی در صورت قضای  -۴

 ظهر باید همان چهار رکعت را ادا کند.

 باشد.مستحب است که قرائت نماز جمعه جهری باشد ولی نماز ظهر خفی می  -۵

" ا " الجمعة والمنافقونمّ ا بح والغاشیة" ، و" سهایی همچون بنا بر روایات برای نماز جمعه خواندن سوره  -۶

 هایی خاص مستحب نیست.مستحب است ولی برای نماز ظهر خواندن سوره

 بنا بر قول راجح قبل نماز جمعه راتبه مؤکد ندارد ولی بعدش چهار رکعت افضل است که خوانده شود  -۷
های قبل و بعد از نماز ) سّنت۲-۴( ولی نماز ظهر قبلش چهار قبل و دو رکعت بعدش راتبه مؤکد دارد. نک:

 جمعه)
 قبل از نماز جمعه خواندن دو خطبه شرط است ولی نماز ظهر خطبه ندارد.  -۸

داد وستد بعد از اذان در نماز جمعه حرام است ولی انجامش بعد از اذان نماز ظهر صحیح است. نک:   -۹

 ) بیع در هنگام نماز جمعه.۴-۶(

-باشد و مالئکه افرادی که زود میبت زمان رسیدن دارای اجر خاص میزود آمدن برای نماز جمعه به نس  -۱۰
 کنند ولی چنین فضیلتی برای ظهر وارد نیست. رسند آمدنشان را ثبت می

توان نماز جمعه را با جمع تأخیر با نماز عصر خواند ولی ظهر و بنا بر رأی برخی فقها در حالت سفر نمی  -۱۱

ّیه قائل به جمع در هیچکدام نیست. (بنا بر قول راجح جمع نماز جمعه و عصر جمعشان بالمانع است البته حنف

 ) جمع بین نماز جمعه و نماز عصر) ۵-۴نماز عصر بالمانع است. نک: (

بنا بر رأی برخی فقها در هر شهر و روستایی فقط جایز است که یک نماز جمعه خوانده شود مگر بنابر  -۱۲

توان خواند. البته قول راجح آن است که که در را در هر مسجدی می ضرورت و نیاز متعدد گردد ولی نماز ظهر

د أولی می
ّ

د نماز جمعه وجود ندارد و در صورت ضرورت و نیاز تعد
ّ

باشد و در غیر شریعت مانعی برای تعد

) شروط ۸-۲اینصورت و نبود هیچ حرج و سختی برای مردم بهتر آن است که یک نماز جمعه برپا شود. نک: (

 تعداد نماز جمعه. -۴ماز جمعه بخش صّحت ن
توان نماز جمعه را قضا کرد ولی نماز ظهر از دیدگاه فقهایی که قائل به قضای در صورت فوت وقت نمی -۱۳

 توان قضا کرد.باشند را مینماز می

 نماز جمعه بر بردگان واجب نیست ولی نماز ظهر بر آزاد و برده فرض است. -۱۴

 ولی نماز ظهر بر وی فرض است.نماز جمعه بر زن بالغ فرض نیست  -۱۵

 نماز جمعه بر مریض فرض نیست ولی نماز ظهر بر مرد مریض فرض است. -۱۶

شود ولی نماز ظهر با وجود هیچ عذری ساقط وجوب نماز جمعه در حالت وجود عذر شرعی ساقط می -۱۷

 شود.نمی
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به مدینه بود. حافظ  ج ای که شکل گرفت بعد از ھجرت پیامبرأولین نماز جمعه
ابن حجر عسقالنی گفته: اکثر اھل علم بر این باورند که نماز جمعه در مدینه فرض 

َها ﴿ ۀگردید و مقتضای فرض شدنش نزول آی ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ لَٰوةِ ِمن  ٱ�َّ ْ إَِذا نُودَِي لِلصَّ َءاَمُنٓوا

ْ فَ  ٱۡ�ُُمَعةِ يَۡوِم  ِ إَِ�ٰ ذِۡكرِ  ٱۡسَعۡوا  ﴾٩َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  ٱۡ�َۡيعَۚ َوَذُرواْ  ٱ�َّ
ر کذ ینماز جمعه أذان گفته شد، به سو ینه برایه روز آدک یمؤمنان! ھنگام یا « ]۹[الجمعة: 

د) یشو یه بدان دستور داده مک یزین (چید. اید و داد و ستد را رھا سازیعبادت خدا بشتابو 
و ای مدنی است. باشد که آیهمی» د.یشما بھتر و سودمندتر است اگر متوّجه باش یبرا

ای که أولین جمعه ١ابوحامد در قولی غریب بر این باور است که در مّکه فرض شد،
بنی سالم بن عوف  ۀبا اصحابش برای ادای نماز جمعه گردھم آمدند در قبیل ج پیامبر

در آنجا مسجدی ساخته بودند و این در حالی بود که ھا  آن ای بود کهدر داخل دّره
البته باید اشاره شود که اّولین  ٢بعد از ھجرت به مدینه پا به آنجا گذاشتند. ج پیامبر

ْسَعد ْبن ُزَراَر رگزار کرد کسی که نماز جمعه را در اسالم ب
َ
ه بود که در مدینه مردم را به أ

(ھنوز ایشان ھجرت نکرده بودند) جمع کرد و نماز جمعه را  ج دستور پیامبر

نَُّه (كعب بن مالک)« روایت کرده است: سبرپاداشت. عبدالرحمن بن کعب بن مالک
َ
� 

ُُمَعةِ  يَْومَ  انلَِّداءَ  َسِمعَ  إَِذا اَكنَ 
ْ
مَ  اجل ْسَعدَ  تَرَحَّ

َ
ُت . ُزَراَرةَ  بِْن  أل

ْ
ُ  َ�ُقل

َ
َْت  انلَِّداءَ  َسِمْعَت  إَِذا هل  تَرمَحَّ

ْسَعدَ 
َ
نَّهُ  قَاَل  ُزَراَرةَ  بِْن  أل

َ
ةِ  ِمنْ  انلَِّبيِت  َهْزمِ  ىِف  بِنَا مَجَّعَ  َمنْ  اّول أل  ُ�َقاُل  نَِقيعٍ  ىِف  َ�يَاَضةَ  بَِ�  َحرَّ

 ُ
َ

َِضَماِت  نَِقيعُ  هل
ْ
ُت . اخل

ْ
ْ�تُمْ  َ�مْ  قُل

َ
ْرَ�ُعوَن. قَاَل  يَْوَمئِذٍ  أ

َ
گفته که عبدالرحمن بن کعب « ٣»أ

 .۱/۵۳۶و نک: شربینی، مغنی المحتاج،  ۲/۲۳۹ابن حجر، فتح الباری،  -١

 .۱۸/۹۸، الجامع ألحکام القرآنقرطبی،  -٢

) از طریق ۲۹۱) / ابن الجارود، المنتقی (ش۵۸۱۴) / بیهقی، السنن الکبری (ش۱۰۷۱(صحیح): ابوداود (ش -٣

 محّمد عن إسحاق بن محّمد عن إدریس عبدالله بن حدثنا«اند: والحسن بن الربیع) روایت کرده قتیبة بن سعید(

 ما بعد أبیه قائد وکان - مالك بن کعب بن الرحمن عبد عن أبیه عن سهل بن أمامة یاسحاق عن محّمد بن أب بن

 .» زرارة ...  بن ألسعد ترحم الجمعة یوم النداء سمع إذا کان أنه مالك بن کعب أبیه عن -بصره ذهب

النبوة ) ودالئل ۵۸۱۳) / بیهقی، السنن لکبری (ش۱۰۸۲وعبدالله بن ادریس هم متابعه شده وابن ماجه (ش 

) / ابن خزیمه ۹۱ص۱۹ج۳۰۵ص۱) / طبرانی، المعجم الکبیر (ج۴۸۵۸) / حاکم، المستدرک (ش۴۴۱ص۲(ج

) / ۲۴۶۹) / فاکهی، اخبار مکة (ش۲۴۸ص۷) / ابن ابی شیبه، المصنف (ج۷۰۱۳) / ابن حبان (ش۱۷۲۴(ش

) / ۱ص۲ء والکنی (ج) / ابواحمد الحاکم، االسما۱وفضله (ش ) / مروزی، الجمعة۱۷۰۴ابن منذر، االوسط (ش
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فرستاد. به وی شنید برای سعد بن زراره رحمت میھرگاه پدرم صدای أذان جمعه را می
فرستی؟ جواب داد: زیرا وی اّول کسی کنی و به وی درود میگفتم چرا ھمیشه اینکار را می

) ۹۲۹) / ابونعیم، معرفة الصحابة (ش۱۸۶ص۵۰) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۳۰۹ص۲دارقطنی، السنن (ج

) از طریق (یونس بن بکیر وسلمة بن فضل وزیاد بن عبدالله ویحیی بن ۵۰۲ص۲۴/ مزی، تهذیب الکمال (ج

 بن محّمد عن«اند: بن عبدالحمید) روایت کردهسعید اموی وعبداالعلی بن عبداالعلی واسماعیل بن علیة وجریر 

 .»إسحاق حدثنی محّمد بن ابی امامه ... 

و در .» محّمد بن اسحاق عن رجل عن عبدالرحمن کعب بن مالک ... «در روایت ابن ابی شیبه اینگونه آمده که:  

.» عبدالرحمن بن کعب ... محّمد بن اسحاق عن محّمد بن ابی امامه عن ابیه عن «سایر طرق اینگونه آمده که: 

 أبیه) بوده است. عن سهل بن أمامة أبی بن دهد مقصود از (رجل) در روایت ابن ابی شیبه (محّمدکه نشان می

-و مترجم در تهذیب می» ثقة«سهل که  بن أمامة باشد به جز محّمد بن أبیمی» رجال صحیح«ورجال ابوداود  
 باشد.

 عروه بن هشام و مالک امام توسط قیس بنت فاطمه از روایت دلیل به یسار بن اقاسح بن باید اشاره کنیم که محّمد 

 زنم از اسحاق ابن: گوید مي عروه بن هشام فاطمه شوهر که چرا است؛ شده تضعیف قطان سعید بن یحیي و

 ذهبي و حنبل بن احمد و مدیني بن علي و عجلي امامان که! است؟ ندیده را وي هیچگاه حالیکه در کرده روایت

 دیده را ایشان اند نموده روایت لعائشه از که اي صحابه مگر گویند مي و کنند؛ مي دفاع وي از و کرده رد را آن

 امام اما! باشد بوده بلوغش از قبل زمان در کرده روایت فاطمه از اسحاق بن محّمد که احادیثي شاید طرفي از اند؟

 من و دارد؛ اثر وي در مالک تضعیف: گوید مي نموده تضعیف را وي مالک امام اینکه خاطر به بازهم ذهبي

 امام از همچنین دارد؟ تأثیر وي بر مالک جرح گوید مي بازهم اما کرده رد را تضعیفش چگونه کنم مي تعجب

 ثقة حدیث روایت در ولي« گوید مي معین بن یحیي امام اما گردیده تضعیف بودن قدري خاطر به معین بن یحیي

 الحدیث في امیرالمومنیِن  خودش که الحجاج بن شعبة امام که بوده قوي آنقدر حفظ نظر از اما »است ثبت و

 بن علي امام و »لحفظه المؤمنین أمیر إسحاق بن محّمد: «است گفته یسار بن اسحاق بن محّمد مورد در باشد مي

 وجدت فما إسحاق بن محّمد کتب في نظرت: «است گفته موردش در باشد مي حدیث علل عالِم  که هم مدیني

ه: «است گفته هم دیگر جایي در و »صحیحین یکونا أن ویمکن حدیثین في اال علیه
ُ
 حجر، ابن[ »صحیٌح  حدیث

 روایت در اما است بوده هم مدلس و)]. ۳۴ص۷ج( النبالء اعالم سیر ذهبي،) / ۴۲ص۹ج( التهذیب تهذیب

 .است کرده سماع به تصریح اموی) سعید بن ویحیی عبدالله بن وزیاد فضل بن وسلمة بکیر بن (یونس

 «وامام بیهقي گفته است:  
ٌ

  ؛حسن اإلسناد صحیٌح  حدیث
ٌ

 »رواته کلهم ثقات

 «وامام حاکم نیشابوري گفته است:  
ٌ

 » صحیح علی شرط مسلم هذا حدیث

 »صحیٌح «اند: وامامان ابن السکن وابن حبان هم گفته 

 «وامام ابن حجر هم گفته است:  
ٌ

تحفة المحتاج إلی ) و۶۰۰ص۴[ابن الملقن، البدر المنیر (ج» حسٌن  حدیث

 )]۱۳۹ص۲) / ابن حجر، تلخیص الحبیر (ج۴۹۴ص۱(ج أدلة المنهاج
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نماز جمعه گردآورد.  ، برایةاَض یَ بَ  َبِنی ةواقع در َحرَّ بود که ما را در ھزم النبیت مکانی 
 » عبدالرحمن گفت: چند نفر بودید؟ گفت: چھل نفر.

ھر کس ترجیح دھد که نماز جمعه در مدینه بعد از ھجرت فرض گردیده به این 
ای را تا موقعیکه در مّکه تشریف داشتند ھیچ نماز جمعه ج امبرکند که پیاستدالل می

اقامه نکردند، و ھر کس بر این باور باشد که در مّکه قبل از ھجرت فرض گردیده بر این 
اند پس حتمًا در مدینه قبل از ھجرت نماز جمعه خوانده ش استدالل است که اصحاب

در ھا  آن در مّکه بودند و چهھا  آن مسلمانان (چه ۀفرض بوده که در این حالت بر ھم
کردند. و اگر اھل مّکه نماز جمعه را ادا نکردند به دالیلی را ادا میمدینه بودند) باید آن

گوید: در مّکه فرض شد ولی در آنجا به و نبود برخی از شرایط بوده است. َبکرّی می
اش نماز جمعه و ضابطهدلیل به حّد نصاب نرسیدن افراد اقامه نگردید یا اینکه شعار 

بردند. و اّولین کسی که در آن موقع در خفا بسر می ج آشکارا خواندن است و پیامبر
ْسَعد بن ُزَراَر نماز جمعه را برپا داشت 
َ
بود که قبل از ھجرت در حوالی شھر مدینه  سهأ

 ٢و١نماز جمعه را با تعدادی از مسلمانان ادا نمود.

 .۲/۵۲سید بکرّی، فتح المعین،  -١

انجام گرفته باید خاطر نشان کرد که روایات این  سبرخی بر این باورند که اولین جمعه توسط مصعب بن عمیر -٢

 وضوع، ضعیف و منکر هستند که عبارتند از:مقوله م

 یهاجر، أن قبل بالجمعة وسلم علیه الله صلی الله رسول أذن«روایت کرده است:  بالف) عبدالله بن عباس 

 الله رضي عمیر بن مصعب إلی فکتب لهم، والیبدي بمکة یجمع أن وسلم علیه الله صلی الله رسول یستطع ولم

 شطره عن النهار مال فإذا وأبناءکم، نساءکم فاجمعوا لسبتهم، بالزبور الیهود فیه تجهر الذي الیوم فانظر بعد أما: عنه

 رسول قدم حتی عمیر بن مصعب جمع من فاّول: برکعتین. قال تعالی الله إلی فتقربوا الجمعة یوم من الزوال عند

 ».ذلك وأظهر الظهر، من الزوال عند فجمع المدینة، وسلم علیه الله صلی الله

 السماك بن أحمد بن عثمان عن الدارقطني روی«) گفته است: ۲۵۳ص۲األنف (ج سهیلی، الروض (موضوع): 

 الرحمن عبد بن المغیرة نا قال المدني زید أبو الله عبد بن محّمد نا قال الباهلي غالب بن محّمد بن أحمد نا قال

است چرا که » موضوع«اما این اسناد .» عباس ...  ابن عن الله عبد بن الله عبید عن الزهري عن مالك حدثني قال

 بها لنرقق وضعناها«کرده وگفته است: » وضع حدیث«الباهلي غالم خلیل: اعتراف به  غالب بن محّمد بن أحمد

 في فنظرت حدیثه من علي عرض بغداد؛ قد دجال یکون أن أخشی«وامام ابوداود گفته است: » العامة قلوب

وامام » کذبه في أشك ال«وامام ابوبکر بن اسحاق گفته است: » کلها کذب ومتونها أسانیدها حدیث أربعمائة

[ابن حجر، لسان المیزان » موضوعة أحادیث الثقات من جماعة عن روی«حاکم نیشابوری گفته است: 

 )].۲۷۲ص۱(ج
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بن عمیر وهو اّول من اّول من قدم من المهاجرین المدینة مصعب «روایت کرده است:  س: ابومسعود انصاريب) 

 .»جمع بها یوم الجمعة جمعهم قبل أن یقدم رسول الله صلی الله علیه و سلم فصلی بهم

) / ابن ابی عاصم، االوائل ۲۶۷ص۱۷) والمعجم الکبیر (ج۲۴۱ص۶طبرانی، المعجم االوسط (ج (ضعیف): 

 أبي بن صالح عن«اند: کردهکثیر) روایت  بن الکریزي و یحیی الله عبید بن الغفار ) از طریق (عبد۴۷(ش

 من اّول: قال مسعود أبي عن هشام بن الحارث بن الرحمن عبد بن بکر أبي عن الزهري عن حدثهم أنه األخضر

 الله صلی الله رسول یقدم أن قبل جمعهم یوم بها جمع من اّول هو و عمیر بن مصعب المدینة المهاجرین من قدم

 »الحدیث ضعیف« الیمامی األخضر أبي بن است چرا که صالح» ضعیف« اما این اسناد» بهم فصلی سلم و علیه

 .)]۲۸۴۴ش( التهذیب تقریب و) ۳۸۰ص۴ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[ است

الی المدینة جمع  )صلی الله علیه وسلم(أن مصعب بن عمیر حین بعثه رسول الله : «است کرده روایت زهريج)  

 ».بهم وهم اثنا عشر رجال

 حدثنا: «اند کرده روایت) ۵۸۲۶ش( الکبري السنن بیهقي، طریقه ومن) ۵۳ش( المراسیل ابوداود، ):(منکر 

 علیه الله صلی( الله رسول بعثه حین عمیر بن مصعب أن: الزهری عن الله عبید بن معقل علی قرأت قال النفیلی

 »رجال عشر اثنا وهم بهم جمع المدینة إلی) وسلم

  که چرا است »منکر« روایت این اما 
َ
 کسي چه از را روایت این نیست ومعلوم است تابعي الزهري شهاب ابن: اّوال

  است شنیده
ً
 نفر چهل داشتند، شرکت جمعه اّولین در که افرادي تعداد که شده روایت »صحیح« اسناد با: وثانیا

) از طریق ۲۹۱(ش) / ابن الجارود، المنتقی ۵۸۱۴) / بیهقی، السنن الکبری (ش۱۰۷۱است؛ وابوداود (ش بوده

 محّمد عن إسحاق بن محّمد عن إدریس عبدالله بن حدثنا«اند: والحسن بن الربیع) روایت کرده قتیبة بن سعید(

 ما بعد أبیه قائد وکان - مالك بن کعب بن الرحمن عبد عن أبیه عن سهل بن أمامة اسحاق عن محّمد بن أبی بن

 .» زرارة ...  بن ألسعد ترحم الجمعة یوم النداء سمع إذا کان أنه مالك بن کعب أبیه عن -بصره ذهب

) ودالئل النبوة ۵۸۱۳) / بیهقی، السنن لکبری (ش۱۰۸۲وعبدالله بن ادریس هم متابعه شده وابن ماجه (ش 

) / ابن خزیمه ۹۱ص۱۹ج۳۰۵ص۱) / طبرانی، المعجم الکبیر (ج۴۸۵۸) / حاکم، المستدرک (ش۴۴۱ص۲(ج

) / ۲۴۶۹) / فاکهی، اخبار مکة (ش۲۴۸ص۷/ ابن ابی شیبه، المصنف (ج) ۷۰۱۳) / ابن حبان (ش۱۷۲۴(ش

) / ۱ص۲) / ابواحمد الحاکم، االسماء والکنی (ج۱وفضله (ش ) / مروزی، الجمعة۱۷۰۴ابن منذر، االوسط (ش

) ۹۲۹) / ابونعیم، معرفة الصحابة (ش۱۸۶ص۵۰) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۳۰۹ص۲دارقطنی، السنن (ج

) از طریق (یونس بن بکیر وسلمة بن فضل وزیاد بن عبدالله ویحیی بن ۵۰۲ص۲۴ب الکمال (ج/ مزی، تهذی

 بن محّمد عن«اند: سعید اموی وعبداالعلی بن عبداالعلی واسماعیل بن علیة وجریر بن عبدالحمید) روایت کرده

 .»إسحاق حدثنی محّمد بن ابی امامه ... 

و در .» محّمد بن اسحاق عن رجل عن عبدالرحمن کعب بن مالک ... : «در روایت ابن ابی شیبه اینگونه آمده که 

.» محّمد بن اسحاق عن محّمد بن ابی امامه عن ابیه عن عبدالرحمن بن کعب ... «سایر طرق اینگونه آمده که: 

 ت.أبیه) بوده اس عن سهل بن أمامة أبی بن دهد مقصود از (رجل) در روایت ابن ابی شیبه (محّمدکه نشان می
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که در آن نماز جمعه برگزار شد مسجد  ج یاّولین مسجد بعد از مسجد النب

 مُجَُعةٍ  اّول إِنَّ « رده است:کت یروا بعبدالقیس در بحرین بود. عبدالله بن عباس
ِ  رَُسولِ  َمْسِجدِ  يِف  مُجَُعةٍ  َ�ْعدَ  مُجَِّعْت  َقيِْس  َ�بْدِ  َمْسِجدِ  يِف  ج ا�َّ

ْ
  ال

َ
َْحَر�ِْن. ِمنْ  جِبَُواىث  ١»ابلْ

برگزار شد در مسجد  ج مسجد پیامبر خدا جمعۀای که بعد از نماز اّولین نماز جمعه«
  »عبدالقیس در ده جواثا در بحرین بود.

-و مترجم در تهذیب می» ثقة«سهل که  بن أمامة باشد به جز محّمد بن أبیمی» رجال صحیح«ورجال ابوداود  
 باشد.

 عروه بن هشام و مالک امام توسط قیس بنت فاطمه از روایت دلیل به یسار بن اسحاق بن باید اشاره کنیم که محّمد 

 زنم از اسحاق ابن: گوید مي عروه بن هشام فاطمه شوهر که چرا است؛ شده تضعیف قطان سعید بن یحیي و

 ذهبي و حنبل بن احمد و مدیني بن علي و عجلي امامان که! است؟ ندیده را وي هیچگاه حالیکه در کرده روایت

 دیده را ایشان اند نموده روایت لعائشه از که اي صحابه مگر گویند مي و کنند؛ مي دفاع وي از و کرده رد را آن

 امام اما! باشد بوده بلوغش از قبل زمان در کرده روایت فاطمه از اسحاق بن محّمد که احادیثي شاید طرفي از اند؟

 من و دارد؛ اثر وي در مالک تضعیف: گوید مي نموده تضعیف را وي مالک امام اینکه خاطر به بازهم ذهبي

 امام از همچنین دارد؟ تأثیر وي بر مالک جرح گوید مي بازهم اما کرده رد را تضعیفش چگونه کنم مي تعجب

 ثقة حدیث روایت در ولي« گوید مي معین بن یحیي امام اما گردیده تضعیف بودن قدري خاطر به معین بن یحیي

 الحدیث في امیرالمومنیِن  خودش که الحجاج بن شعبة امام که بوده قوي آنقدر حفظ نظر از اما »است ثبت و

 بن علي امام و »لحفظه المؤمنین أمیر إسحاق بن محّمد: «است گفته یسار بن اسحاق بن محّمد مورد در باشد مي

 وجدت فما إسحاق بن محّمد کتب في نظرت: «است گفته موردش در باشد مي حدیث علل عالِم  که هم مدیني

ه: «است گفته هم دیگر جایي در و »صحیحین یکونا أن ویمکن حدیثین في اال علیه
ُ
 حجر، ابن[ »صحیٌح  حدیث

 روایت در اما است بوده هم مدلس و)]. ۳۴ص۷ج( النبالء اعالم سیر ذهبي،) / ۴۲ص۹ج( التهذیب تهذیب

 .است کرده سماع به تصریح اموی) سعید بن ویحیی عبدالله بن وزیاد فضل بن وسلمة بکیر بن (یونس

 «وامام بیهقي گفته است:  
ٌ

  ؛حسن اإلسناد صحیٌح  حدیث
ٌ

 »رواته کلهم ثقات

 «نیشابوري گفته است:  وامام حاکم 
ٌ

 » صحیح علی شرط مسلم هذا حدیث

 »صحیٌح «اند: وامامان ابن السکن وابن حبان هم گفته 

 حسٌن «وامام ابن حجر هم گفته است:  
ٌ

تحفة المحتاج إلی ) و۶۰۰ص۴[ابن الملقن، البدر المنیر (ج» حدیث

 )]۱۳۹ص۲) / ابن حجر، تلخیص الحبیر (ج۴۹۴ص۱(ج أدلة المنهاج

) از طریق (ابوعامر العقدی ووکیع بن الجراح) روایت ۱۰۷۰) / ابوداود (ش۴۳۷۱و۸۹۲(ش حیح): بخاری(ص -١

 .»قال: ...  أنه عباس ابن عن الضبعي جمرة أبي عن طهمان بن إبراهیم«اند: کرده
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 ) مشروعّیت نماز جمعه۲-۳(
ای که خالف و نماز جمعه بر مبنای کتاب، سّنت و اجماع مشروعّیت دارد به گونه

 تند از:ای در مشروعّیتش وجود ندارد. دالیل مشروعّیت نماز جمعه عبارشبھه
 اّول: کتاب 

َها ﴿ فرمایند:در قرآن کریم می أخداوند ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ لَٰوةِ ِمن  ٱ�َّ ْ إَِذا نُودَِي لِلصَّ َءاَمُنٓوا

ْ فَ  ٱۡ�ُُمَعةِ يَۡوِم  ِ إَِ�ٰ ذِۡكرِ  ٱۡسَعۡوا  ﴾٩َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  ٱۡ�َۡيعَۚ َوَذُرواْ  ٱ�َّ
ر کذ ینماز جمعه أذان گفته شد، به سو ینه برایه روز آدک یمؤمنان! ھنگام یا« ]۹[الجمعة: 

د) یشو یه بدان دستور داده مک یزین (چید. اید و داد و ستد را رھا سازیو عبادت خدا بشتاب
این آیه فراخوانی آشکار برای گردھمایی » د.یشما بھتر و سودمندتر است اگر متوّجه باش یبرا

 نماز پرشکوه و با فضیلت در روز آدینه است.برای ادای این 
 دّوم: سّنت 

احکام و مسائل  ۀدر زمین ج ھای رسول گرامی اسالم محّمد مصطفیتمامی فرموده
-باشد و ایشان در برخی از فرمودهنماز جمعه تأییدی دقیق بر مشروعّیت این نماز می

اند، برخی از الھی دعوت نموده ۀھایش به صراحت مسلمانان را برای ادای این فریض
 این احادیث عبارتند از:

ُُمَعةُ ج اهللا رسول قال«روایت کرده است:  سطارق بن شھاب-
ْ
 ىلَعَ  َواِجٌب  َحقٌّ  : اجل

  مَجَاَعةٍ  ىِف  ُمْسِلمٍ  لُكِّ 
َّ
ْرَ�َعةً  إِال

َ
وِ  َمْملُوكٌ  َ�بْدٌ  أ

َ
ةٌ  أ

َ
وْ  اْمَرأ

َ
وْ  َصىِبٌّ  أ

َ
 ج پیامبر خدا« ١.»َمِر�ٌض  أ

 ) از۳ص۲) / دارقطنی، السنن (ج۵۸۷۸) و من طریقه بیهقی، السنن الکبری (ش۱۰۶۹(صحیح): ابوداود (ش -١

 منصور بن إسحاق حدثنی«اند: العنبس) روایت کرده أبي بن إسحاق بن العظیم وإبراهیم عبد بن طریق (عباس

 ج النبی عن شهاب بن طارق عن مسلم بن قیس عن المنتشر بن محّمد بن إبراهیم (بن سفیان) عن هریم حدثنا
 ».مریض أو صبی أو امرأة أو مملوك عبد أربعة إال جماعة فی مسلم کل علی واجب حق قال: الجمعة

 است.» صحیح«رجال ابوداود (رجال صحیحین) بوده و اسنادش هم  

 «وامام حاکم نیشابوری هم گفته است:  
ٌ

 »علی شرط الشیخین صحیٌح  هذا حدیث

 صحیٌح «وامام ذهبی هم گفته است:  
ٌ

 » حدیث

 » علي شرط البخاري ومسلم صحیٌح  اسناده«وامام نووی هم گفته است:  

) / ۱۰۶۲[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» صّححه غیر واحد«م ابن حجر هم گفته است: واما 

 )]۱۶۰ص۲) / ابن حجر، تلخیص الحبیر (ج۴۸۳ص۴نووی، المجموع (ج
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مملوک و زن و کودک و  ۀفرمودند: جمعه حّقی واجب بر ھر مسلمانی در جماعت بجز برد
 »شد.بامریض می

قَْواٌم َ�ْن ج اهللا رسول قال« روایت کرده است: بعبدالله بن عمر-
َ
َنْتَِهَ�َّ أ

َ
: يل

َكُ  ُ ىلَعَ قُلُو�ِِهْم ُ�مَّ يلَ َْخِتَمنَّ ا�َّ ْو يلَ
َ
ُُمَعاِت أ

ْ
َغافِِل�َ وَْدِعِهُم اجل

ْ
 ج پیامبر خدا« ١.»وُ�نَّ ِمَن ال

کنند (از این عمل خود) دست بردارند و یا خداوند بر ھا را ترک میفرمود: افرادی که جمعه
 »نھد و (در آخر) از غافلین خواھند شد.ھایشان مھر می دل

 عن يتخلّفون لقوم قال ج انليب أن« روایت کرده است: سعبدالله بن مسعود-
ُُمَعِة  :اجلمعة

ْ
َق ىلَعَ رَِجاٍل َ�تََخلَُّفوَن َعِن اجل َحرِّ

ُ
ْن آُمَر رَُجًال يَُص�ِّ بِانلَّاِس ُ�مَّ أ

َ
لََقْد َهَمْمُت أ

 منه یسمع ولم ج النبی رأی قد شهاب بن طارق«اند: باید اشاره کنیم که بعضی از علما از جمله امام ابوداود گفته 

!
ً
) ومن طریقه ۱۸۸۳۰] لیکن این سخن مقبول نیست چرا که: احمد، المسند (ش)۱۰۶۹ش( ابوداود» [شیئا

) از طریق (عبدالرحمن بن مهدی) روایت ۴۲۰۹) / نسایی (ش۱۲۳ضیاء المدسی، االحادیث المختاره (ش

 علیه الله صلی الله رسول سأل رجال أن شهاب بن طارق عن مرثد بن علقمة الثوری عن سفیان عن«اند: کرده

رجال «ورجال احمد » جائر سلطان عند حق کلمة قال أفضل الجهاد أي الغرز في رجله وضع وقد وسلم

طارق بن شهاب ممن یعد «است. ولذا امام حاکم نیشابوری گفته است: » صحیح«بوده واسنادش » صحیحین

 )]۱۰۶۲[حاکم، المستدرک (ش» فی الصحابة

را دیدیه که سوار بر مرکبشان بوده وپاهایشان را در لگام قرار داده  جپیامبر  بینیم، طارق بن شهابوهمچنانکه می 

 اند؟حدیث نشنیده جاند. پس چگونه از ایشان هم روایت کرده جبودند وهمچنین از ایشان 

) روایت کرده ۲۶۳) ومن طریقه بیهقی، فضائل االوقات (ش۱۰۶۲باید اشاره کنیم که حاکم، المستدرک (ش 

 حدثني العنبري العظیم عبد بن العباس حدثني العجلي محّمد بن عبید ثنا الفقیه إسحاق بن بکر أبو ناحدث«است: 

 شهاب بن طارق عن مسلم بن قیس عن المنتشر بن محّمد بن إبراهیم عن سفیان بن هریم ثنا منصور بن إسحاق

باشد؛ چرا که دیدیم می» شاذ«اشعری اما ذکر ابوموسی .» سلم ...  و علیه الله صلی النبي عن: موسی أبي عن

امام ابوداود این روایت را از عباس نقل کرده وآن را از (طارق عن النبی) نقل کرده است اما عبید بن محّمد آن را از 

العباس بن عبد عباس به صورت (طارق عن ابوموسی عن النبی) نقل کرده است وهمچنین ابراهیم بن اسحاق هم 

 کرده است.را متابعه العظیم 

 معاویة حدثنا توبة أبو حدثنا الحلوانی علی بن الحسن حدثنی: «است کرده روایت) ۲۰۳۹ش( مسلم): (صحیح -١

 وأبا عمر بن الله عبد أن میناء بن الحکم حدثنی قال سالم أبا سمع أنه - أخاه یعنی - زید عن - سالم ابن وهو -

 الله لیختمن أو الجمعات ودعهم عن أقوام لینتهین: منبره أعواد علی یقول ج الله رسول سمعا أنهما حدثاه هریرة

 .»الغافلین من لیکونن ثم قلوبهم علی) تعالي(
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کردند فرمود: قصد ) جمعه تخّلف میۀبه مردمی که از (انجام فریض ج پیامبر« ١.»ُ�يُوَ�ُهمْ 
) جمعه ۀافرادی که در (انجام فریضدارم امر کنم به مردی که (بجای من) نماز بگذارد و بر 

 »ھایشان را بر سرشان آتش زنم.کنند خانهتخّلف می
 سّوم: اجماع 

مجتھدین اسالمی بر  ۀبر ھیچ مسلمانی حکم این مسئله جای شبھه ندارد و ھم
نظر دارند. و از آنجائیکه این مسئله با نصوص مشروعّیت نماز جمعه اجماع و اتفاق

کم آن بر ھر مسلمانی آشکار است، ھر کس به ھر صورتی (از مقّدس ثابت گشته و ح
 شک کافر است. بی روی اعتقاد، و یا عناد و یا با شوخی و استھزاء) منکر آن گردد

 ) حکمت تشریع نماز جمعه۲-۴(
نماز جمعه جدای از فضائل بس واال و بزرگی که جھت کسب رضای باری تعالی 

-قتصادی، فرھنگی، نظامی، روانشناسی و ... میدارد دارای فوائد اجتماعی، سیاسی، ا
باشد که مسلمانان با ھم جمع باشد. نماز جمعه گردھمایی و کنفرانسی ھفتگی می

شوند تا به سخنرانی و وعظی گوش دھند که در اثنای آن مسائل مختلف از جمله می
نین شود و ھمچمسائل شرعی و علمی مورد نیاز جامعه به مردم آموزش یا گوشزد می

) معاویه بن( زهیر حدثنا یونس بن الله عبد بن أحمد حدثنا: «است کرده روایت) ۱۵۱۷ش( مسلم): (صحیح -١

 عن یتخلفون لقوم قال) وسلم علیه الله صلی( النبی أن الله عبد عن منه سمعه األحوص أبی عن إسحاق أبو حدثنا

 .»بیوتهم الجمعة عن یتخلفون رجال علی أحرق ثم بالناس یصلی رجال آمر أن هممت لقد: الجمعة

 وي از تغییر از بعد هم معاویة بن وزهیر است شده تغییر دچار عمر اواخر در سبیعي ابواسحاق که کنیم اشاره باید 

 حدثنا شیبة بن علي حدثنا: «است کرده روایت) ۴۳ص۱۵ج( اآلثار مشکل شرح طحاوي، اما است کرده روایت

 النبي عن الله عبد عن األحوص أبي عن إسحاق أبي عن یونس بن إسرائیل حدثنا العبسي موسی بن الله عبید

 ): ... .»وسلم علیه الله صلي(

 جعفر بن محّمد( طریق از) ۴۴ص۱۵ج( اآلثار مشکل شرح طحاوي، و شده متابعه هم موسي بن وعبیدالله 

 عن الله عبد عن األحوص أبي عن إسحاق أبي عن إسرائیل حدثنا: «است کرده روایت) موسي بن واسد الفریابي

 ابوحاتم وامام باشد مي ابواسحاق در »الناس اثبت« یونس بن واسرائیل: ... .» وسلم علیه الله صلی الله رسول

 بن عبدالرحمن وامام »منی فیها أثبت إنه: «است گفته شعبة وامام »إسحاق أبی أصحاب أتقن من هو: «است گفته

 امام سخن این مورد در هم ذهبي وامام »الثوری و شعبة من أثبت إسحاق أبی فی إسرائیل: «است گفته هم مهدي

 الزمه فإنه جده حدیث في) سفیان و شعبة( یقاربهما لعله أمیل؛ إلیه أنا هذا: «است گفته مهدي بن عبدالرحمن

 
ً
 )]۳۵۵ص۷ج( النبالء اعالم سیر ذهبي،[ »أعوام عشرة ومساءً  صباحا
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توانند احوال و مسائل حاکم بر جامعه و حّتی جھان را در این گردھمایی مسلمانان می
 بشنودند و به طریقه فھم صحیح و برخورد با حوادث روز آشنا شوند.

تواند تریبونی اجتماعی باشد که مسلمانان به صورت ھفتگی در آن نماز جمعه می
ی را که برای برخی از افراد به دالیلی کنند و بسیاری از مسائل مھم اجتماعشرکت می

توانند بسیاری از دھند و میدسترسی و فھم آن سخت بوده از این تریبون گوش فرا می
 برخورد با آن را شناسایی کنند. ۀمعضالت و طریق

باشد که این مسئله نه میھا  آن نماز جمعه نمادی از ھمبستگی مسلمانان و اتحاد
روانی آثار بس مھمی دارد بلکه در ُبعد جھانی نیز دارای تنھا در ُبعد اجتماعی و 

 باشد.پیامدھای خاص و غیر قابل انکار می
 أنماز جمعه گردھمایی بزرگی برای انجام نماز جماعت و ذکر و نیایش خداوند

کند. این باشد که وجه متمایزی بزرگ بین مسلمانان و غیر مسلمین ایجاد میمی
باشد و شود و نمادی زیبا و پرثمر از اسالم میعاَلم برگزار میگردھمایی در اقصی نقاط 

 بدین خاطر اسالم فراخوانی خاص برای نماز جمعه ارائه داده است.

 ) حکم تکلیفی نماز جمعه۲-۵(
نصوص مقّدس قرآن کریم و سّنت نبوی شریف و اجماع اصل بر آن است  بر مبنای

فی فرض عین است ولی برخی از افراد با  که خواندن نماز جمعه بر ھر مسلمان مکلَّ
باشند. دالیل وجوب نماز جمعه عبارت است دالیلی از شریعت از این حکم مستثنی می

 از:
 اّول: کتاب

َها ﴿ فرمایند:می أخداوند ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ لَٰوةِ ِمن يَۡوِم  ٱ�َّ ْ إَِذا نُودَِي لِلصَّ  ٱۡ�ُُمَعةِ َءاَمُنٓوا

ْ فَ  ِ إَِ�ٰ ذِۡكرِ  ٱۡسَعۡوا  ]۹[الجمعة:  ﴾٩َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  ٱۡ�َۡيعَۚ َوَذُرواْ  ٱ�َّ
ر و عبادت کذ ینماز جمعه أذان گفته شد، به سو ینه برایه روز آدک یمؤمنان! ھنگام یا «

شما  ید) برایشو یه بدان دستور داده مک یزین (چید. اید و داد و ستد را رھا سازیخدا بشتاب
  »د.یبھتر و سودمندتر است اگر متوّجه باش

ِ ذِۡكِر ﴿ گفته شده:  نماز  خطبۀھمان نماز جمعه است و نیز گفته شده:  ﴾ٱ�َّ
باشند؛ زیرا تالش برای شنیدن این موارد حّجت و صحیح می ۀجمعه است. البته ھم

جمعه از وی باشد؛ چرا که ھر کس نماز خطبه سعی و تالش برای ادای نماز جمعه می
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گردد. پس فرض بودن ساقط شود تالش برای شنیدن خطبه نیز از وی ساقط می
باشد. و در واقع ذکر و یاد فرض بودن نماز جمعه نیز می ۀتالش برای خطبه به منزل

 شود پس ھر دویشود در خطبه نیز حاصل میالله ھمانطور که در نماز حاصل می
 ۀسرخسی در اثبات فرض بودن نماز جمعه به آیامام  ١باشند.می أذکر اللهھا  این

 کند:مذکور از دو وجه استناد می
دارد: بدان! نماز جمعه با وجه اّول ھمان که ذکر گردید و در وجه دیگر ابراز می

ْ فَ ﴿ کتاب و سّنت فرض است و دلیل کتاب ِ إَِ�ٰ ذِۡكرِ  ٱۡسَعۡوا  ]۹[الجمعة:  ﴾ٱۡ�َۡيعَۚ َوَذُرواْ  ٱ�َّ
و امر به سعی و تالش به » د.ید و داد و ستد را رھا سازیر و عبادت خدا بشتابکذ یبه سو «

چیزی وارد نیست مگر برای وجوب آن چیز و امر به ترک داد و ستدی که مباح است 
 ٢باشد.نیز دلیلی بر وجوبش می

 دّوم: سّنت
فراخوان انجام نماز جمعه احادیث متعّدد و صحیحی وجود دارند که  ۀدر زمین

 نمایند که عبارتند از:داللت بر وجوب آن می

ُُمَعِة َواِجٌب ىلَعَ «فرمودند:  ج روایت کرده است که پیامبر لحفصه  -١
ْ
َرَواُح اجل

 حرکت کردن به سوی نماز جمعه بر ھر انسان بالغی واجب است.« ٣.»لُكِّ ُ�ْتَِلمٍ 

  . ۲۷۴/  ۳ ،نیل األوطار ؛ شوکانی، ۲۵۶/  ۱ ،بدائع الصنائعکاسانی،  -١

 . ۲۱/  ۲ ،المبسوطسرخسی،  -٢

الصحابه ) / ابونعیم، معرفة ۱۰۸ص۵) والمعجم االوسط (ج۱۹۵ص۲۳(صحیح): طبرانی، المعجم الکبیر (ج -٣

 بن روح الزنباع ) از طریق (أبو۱۷۲۱) / ابن خزیمه (ش۵۸۶۱و۵۷۸۶) / بیهقی، السنن الکبری (ش۷۴۰۴(ش

المخزومي ومحمد بن احمد بن نصر ومحمد بن اسحاق وزکریا بن یحیی)  بکیر بن یحیی بن الملك الفرج و عبد

 الله عبد بن بکیر عن القتباني عباس بن عیاش عن فضالة بن مفضل حدثني بکیر بن یحیی ثنا«روایت کرده است: 

 واجب الجمعة یوم الرواح: سلم و علیه الله صلی الله رسول قال قالت حفصة عن عمر ابن عن نافع عن األشج

 »محتلم. کل علی

) / ابن ۳۱۸ص۵) / ابن منذر، االوسط (ج۹) والجمعه (ش۱۳۷۱ویحیی بن بکیر هم متابعه شده ونسایی (ش 

) / ابونعیم، حلیة االولیاء ۲۸۷) / ابن الجارود، المنتقی (ش۱۷۲۱) / ابن خزیمه (ش۱۲۲۰حبان (ش

بن المفضل  ) از طریق (فضالة۶۳(ش روایة أبي الحسن األنطاکي جزء أبي عروبة الحراني) / ۳۲۲ص۸(ج

 .»فضالة عن عیاش بن عباس ...  بن المفضل حدثني«اند: والولید بن المسلم ویحیی بن موهب) روایت کرده
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قَْواٌم َ�ْن : ج اهللا رسول قال«روایت کرده است:  بعبدالله بن عمر -٢
َ
َنْتَِهَ�َّ أ

َ
يل

َغافِِل�َ 
ْ
َُكوُ�نَّ ِمَن ال

َ
ُ ىلَعَ قُلُو�ِِهْم ُ�مَّ يل َْخِتَمنَّ ا�َّ ْو يلَ

َ
ُُمَعاِت أ

ْ
پیامبر « ١.»وَْدِعِهُم اجل

کنند (از این عمل خود) دست بردارند ھا را ترک میفرمود: افرادی که جمعه ج خدا
 »نھد و (در آخر) از غافلین خواھند شد.ھایشان مھر می و یا خداوند بر دل

 عن يتخلّفون لقوم قال ج انليب أن«روایت کرده است:  سعبدالله بن مسعود -٣
َق ىلَعَ رَِجاٍل َ�تََخلَُّفوَن َعِن اجلمعة َحرِّ

ُ
ْن آُمَر رَُجًال يَُص�ِّ بِانلَّاِس ُ�مَّ أ

َ
: لََقْد َهَمْمُت أ

ُُمَعِة ُ�يُوَ�ُهمْ 
ْ
 کردند) جمعه تخّلف میۀبه مردمی که از (انجام فریض ج پیامبر« ٢.»اجل

 امامان: المصری که الزنباع أبو القطان الفرج بن بوده جز روح» رجال صحیح«ورجال طبرانی در المعجم الکبیر  

 : «گویندمي بغدادي وخطیب حجر ابن
ٌ
: گویدمي هم وکندي» الثقات من کان«م گفته است: وامام مزی ه »ثقة

/ مزی،  )۱۹۶۷ش( التهذیب تقریب و) ۲۹۷ص۳ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[ »الناس أوثق من کان«

 است.» صحیح«. لذا اسنادش ])۲۵۰ص۹تهذیب الکمال (ج

 المحتاج إلی أدلة المنهاجتحفة [الوادیاشی، » علی شرط الصحیحاسناده «اند: وامامان نووی والوادیاشی گفته 

 )]۲۶۵۳) / نووی، خالصة االحکام (ش۴۹۰ص۱(ج

 معاویة حدثنا توبة أبو حدثنا الحلوانی علی بن الحسن حدثنی: «است کرده روایت) ۲۰۳۹ش( مسلم): (صحیح -١

 وأبا عمر بن الله عبد أن میناء بن الحکم حدثنی قال سالم أبا سمع أنه - أخاه یعنی - زید عن - سالم ابن وهو -

 الله لیختمن أو الجمعات ودعهم عن أقوام لینتهین: منبره أعواد علی یقول ج الله رسول سمعا أنهما حدثاه هریرة

 .»الغافلین من لیکونن ثم قلوبهم علی) تعالي(

) معاویه بن( زهیر حدثنا یونس بن الله عبد بن أحمد حدثنا: «است کرده روایت) ۱۵۱۷ش( مسلم): (صحیح -٢

 عن یتخلفون لقوم قال) وسلم علیه الله صلی( النبی أن الله عبد عن منه سمعه األحوص أبی عن إسحاق أبو حدثنا

 .»بیوتهم الجمعة عن یتخلفون رجال علی أحرق ثم بالناس یصلی رجال آمر أن هممت لقد: الجمعة

 وي از تغییر از بعد هم معاویة بن وزهیر است شده تغییر دچار عمر اواخر در سبیعي ابواسحاق که کنیم اشاره باید 

 حدثنا شیبة بن علي حدثنا: «است کرده روایت) ۴۳ص۱۵ج( اآلثار مشکل شرح طحاوي، اما است کرده روایت

 النبي عن الله عبد عن األحوص أبي عن إسحاق أبي عن یونس بن إسرائیل حدثنا العبسي موسی بن الله عبید

 ): ... .»وسلم علیه الله صلي(

 جعفر بن محّمد( طریق از) ۴۴ص۱۵ج( اآلثار مشکل شرح طحاوي، و شده متابعه هم موسي بن وعبیدالله 

 عن الله عبد عن األحوص أبي عن إسحاق أبي عن إسرائیل حدثنا: «است کرده روایت) موسي بن واسد الفریابي

 ابوحاتم وامام باشد مي ابواسحاق در »الناس اثبت« یونس بن واسرائیل: ... .» وسلم علیه الله صلی الله رسول

 بن عبدالرحمن وامام »منی فیها أثبت إنه: «است گفته شعبة وامام »إسحاق أبی أصحاب أتقن من هو: «است گفته

 امام سخن این مورد در هم ذهبي وامام »الثوری و شعبة من أثبت إسحاق أبی فی إسرائیل: «است گفته هم مهدي
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فرمود: قصد دارم امر کنم به مردی که (بجای من) نماز بگذارد و بر افرادی که در 
 »ھایشان را بر سرشان آتش زنم.کنند خانه) جمعه تخّلف میۀ(انجام فریض

 سّوم: اجماع
تمامی اّمت مسلمان بر این اتفاق نظر دارند که نماز جمعه واجب است ولی در 

ابِ فرض کفایی و یا فرض عین بودن آن اختالف نظر دارند.  از برخی از فقھا و  ّی َخطَّ
کند که نماز جمعه فرض کفائی است ولی از برخی از اصحاب شافعّیه روایت می ّی َقَرافِ 

-واجب میھا  آن ذکور نماز جمعه را بر کسانی که برجمھور فقھا به استناد احادیث م
 جھای صریح پیامبر عظیم الشأنرسد که فرمودهدانند و به نظر میباشد فرض عین می

از آن خبر  ج را دارند؛ چرا که وعیدی که پیامبرداللتی قاطع بر فرض عین بودن آن
ن نقل قول را اشتباه یم ام ھیرساند. وامام ابن قاند داللتی جز فرض بودن را نمیداده

دانسته وآن را خطای فھم خوانندگان دانسته است؛ وگفته که ھمچنین قولی صّحت 
 ١ ندارد.

 نماید تا نماز جمعه برپاگردد:جھت برپایی نماز جمعه دو دسته شرایط الزم می
که این شرایط افرادیست که نماز جمعه برآنھا فرض  اّول: شرایط وجوب نماز جمعه:

 د.باشمی
شد که باید در برپایی نماز جمعه بااین شرایطی می دّوم: شرایط صّحت نماز جمعه:

 ٢رعایت گردد تا نماز جمعه صحیح و نافذ اجرا گردد.

 ) حکم ترک نماز جمعه ٦-٢(
ف انکار و ترک نماز جمعه نماید به دلیل انکار حکِم وجوب نماز  اگر شخص مکلَّ

صحیح و صریحی که اجماع أّمت بر آن شکل گرفته جمعه کافر است؛ زیرا ھر کس نّص 
و حکمش آشکار و ظاھر باشد به ھر صورت؛ بنا بر اعتقاد و یا عناد و یا شوخی و 

 الزمه فإنه جده حدیث في) سفیان و شعبة( یقاربهما لعله أمیل؛ إلیه أنا هذا: «است گفته مهدي بن عبدالرحمن

 
ً
 )]۳۵۵ص۷ج( النبالء اعالم سیر ذهبي،[ »أعوام. عشرة ومساءً  صباحا

 ۱/۳۸۵؛ ابن قیم، زادالمعاد  ۲۱/  ۲ ،المبسوطسرخسی،  -١

د از: بلوغ، داخل شدن در باشد که عبارتنکنند و آن شرط صّحت و وجوب میبرخی نیز دسته سّومی را بیان می -٢

وقت و تعداد افراد شرکت کننده. در تقسیم بندی ارائه شده بلوغ در شرط وجوب قرار گرفته و دو شرط دیگر از 

شرایط صّحت. که در عمل و آثار جای مناقشه ندارد؛ زیرا تمامی شرایط؛ وجوب و صّحت باید باشند تا نماز 

 یرد.جمعه صحیح و مورد قبول حق تعالی قرار گ
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َ�ُتۡؤِمُنوَن بَِبعۡ ﴿ فرمایند:می ألخداوند ١استھزاء رد نماید کافر است.
َ
 ٱۡلِكَ�ٰبِ  ِض أ

ۖ  ٱۡ�ََيٰوةِ َوتَۡ�ُفُروَن بَِبۡعٖض� َ�َما َجَزآُء َمن َ�ۡفَعُل َ�ٰلَِك ِمنُ�ۡم إِ�َّ ِخۡزٞي ِ�  ۡ�َيا َوَ�ۡوَم  ٱ�ُّ
َشّدِ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ 

َ
ُ َوَما  ٱۡلَعَذاِب� يَُردُّوَن إَِ�ٰٓ أ ا َ�ۡعَملُونَ  ٱ�َّ ا به یآ« ]۸۵[البقرة:  ﴾٨٥بَِ�ٰفٍِل َ�مَّ

فر کدستورات آن) از گر (ید و به بخش دیآور یمان می) ایتاب (آسمانک از (دستورات) یبخش
ست، و در ین جھان نیدر ا یو رسوائ یند، جز خوارکن یه از شما چنک یسک ید؟ برایورز یم

شوند، و خداوند از  یھا برگشت داده م نجهکن شیتر ) به سختیسانکن یز (چنیروز رستاخ

َما ُكنَّا َ�ُوُض ﴿ فرمایند:و نیز می »ست.یخبر ن ید بینک یآنچه م ۡ�َُهۡم َ�َُقولُنَّ إِ�َّ
َ
َولَ�ِن َس�

 ِ ب
َ
ِ َونَۡلَعُبۚ قُۡل أ ْ قَۡد َ�َفۡرتُم َ�ۡعَد  ٦٥ُكنُتۡم �َۡسَتۡهزُِءونَ  ۦَورَُسوِ�ِ  ۦَوَءاَ�ٰتِهِ  ٱ�َّ َ� َ�ۡعَتِذُروا

ْ ُ�ۡرِِم�َ  �َُّهۡم َ�نُوا
َ
ۡب َطآ�َِف� بِ� [التوبة:  ﴾٦٦إِيَ�ٰنُِ�ۡمۚ إِن �َّۡعُف َعن َطآ�َِفةٖ ّمِنُ�ۡم ُ�َعّذِ

، ینک ناھنجارشان) بازخواست یردارھاکسخنان ناروا و  دربارۀ(ن اگر از آنا « ]۶۵-۶۶
م. بگو: یردک یم یو شوخ یگر) بازیه با ھمدکند: (مراد ما طعن و مسخره نبوده و بلیگو یم
 یھا ن معذرتیبگو: با چن( رد؟!ک یو شوخ یتوان باز یغمبرش میات او و پیا به خدا و آیآ
 »د.یا افر شدهکآوردن،  مانید. شما پس از اینکن یھوده) عذرخواھیب

وجوبش در انجام آن به ھر دلیل و بدون عذر شرعی پیاپی اما کسی که با اعتقاد به 
ای از صفت نفاق است و خداوند بر قلبش اھمال کند دچار گناه کبیره شده و آن نشانه

کند و بر دار میزند که درک و شعورش را در فھم و درک شریعت خدشهُمھری می
رگاه باری تعالی طلب ایمانش تأثیر دارد و باید ترک این گناه بزرگ را کرده و از د

ِ  رَُسوُل  َقاَل « روایت کرده است: سالضمری الجعد وأبمغفرت نماید.  ُ  َص�َّ  ا�َّ  َعلَيْهِ  ا�َّ
ُ  َطبَعَ  ُعْذرٍ  َ�ْ�ِ  ِمنْ  َ�َهاُونًا مُجَعٍ  ثََالَث  تََركَ  َمنْ  :وََسلَّمَ    َ�بَارَكَ  ا�َّ

َ
ِبهِ  ىلَعَ  َوَ�َعاىل

ْ
و در » قَل

فرمودند: ھرکس سه نماز جمعه را از روی  ج پیامبر خدا«. ٢»َ�ُهَو ُمنَاِفٌق «روایت دیگر آمده: 

 جمع الجوامع،  -١
ّ

جمهور علما از جمله شافعّیه، حنفّیه، حنابله بر این باورند. نک: داغستانی، البدر الطالع فی حل

 ).۲/۲۶۳، شرح الکوکب المنیر، ۲/۴۴۵، فواتح الرحموت، ۲/۲۷به نقل از( التشنیف،  ۲/۱۶۳

) / ۵۰۰ش( ترمذي) / ۱۰۵۴ش( ابوداود) / ۳۰۴ش( المسند شافعي،) / ۱۵۴۹۸ش( ، المسنداحمد): صحیح( -٢

 الجارود، ابن) /۱۰۸۲و۱۰۳۴و۶۶۲۰ش( مستدرکحاکم، ال) / ۱۱۲۵ش( ماجه ابن) / ۱۳۶۹ش( نسایي

) ۴۳ص۸ج( اآلثار مشکل شرح طحاوي،) / ۳۶۵و۳۶۶ص۲۲ج( الکبیر المعجمطبرانی، ) / ۲۸۸ش( المنتقي

 الکبري السنن بیهقي،) / ۱۶۰۰ش( المسند، ابویعلي) / ۱۸۵۷و۱۸۵۸ش( خزیمه ابن) / ۲۷۸۶ش( حبان ابن/ 

) / ۶۱ص۲ج( والمصنف) ۴۳ص۲ج( المسند شیبة، ابي ابن) / ۳۰۰۳ش( االیمان وشعب) ۶۱۹۹و۵۷۸۵ش(
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) / ۱۵۷۱ش( ، السنندارمي) / ۹۶و۹۷ش( الصقر أبي إبن طاهر أبي مشیخة) / ۶۰ش( وفضلها الجمعة مروزي،

 معرفة ابونعیم،) / ۹۷۵ش( والمثاني اآلحاد عاصم، ابي ابن) / ۴۱ص۳ج( والکنی األسامي الحاکم، ابواحمد

) / ابوبکر الخالل، السنة ۱۴ص۳/ طوسی، المستخرج علی مسلم (ج) ۶۷۲۴و۶۷۲۳و۱۰۱۱ش( الصحابة

 مشیخة ابن أبي الصقر ) /۵۲) / سبکی، معجم الشیوخ (ص۹۳۴) / اصفهانی، الترغیب والترهیب (ش۱۵۹۶(ش

) / ابن قانع، معجم ۱۸۹ص۳۳) / مزی، تهذیب الکمال (ج۲۴۰ص۱۶) / ابن عبدالبر، التمهید (ج۹۶(ش

) / بغوی، شرح السنة ۲۵۹) / سخاوی، البلدانیات (ص۱(ش حدیث ابن مالعب) / ۱۱۰۶الصحابه (ش

 بن ومحّمد هارون بن ویزید إدریس بن الله وعبد الثوري وسفیان القطان سعید بن یحیي( طریق از) ۲۱۳ص۴(ج

 محّمد بن والعالء فلیح بن ومحّمد قدامة بن وزائدة جعفر بن واسماعیل جعفر بن ومحّمد یونس بن وعیسي بشر

 قال) علقمه بن( عمرو بن محّمد عن: «اند کرده روایت) سلیمان بن والمعتمر زریع بن ویزید عبید بن ویعلي

 سمعت - صحبة له وکانت -) عنه یتعال الله رضي( الضمری الجعد أبی عن الحضرمی سفیان بن عبیدة حدثنی

 بن وکیع( روایةِ  وفي.» قلبه علی الله طبع بها تهاونا جمع ثالث ترك من: قال) وسلم علیه الله صلی( الله رسول

 .»منافًق  فهو): «الثوري سفیان عن الجراح

 علي امامان: اللیثی وقاص بن علقمة بن عمرو بن محّمد فقط باشند مي تهذیب در مترجم و »ثقة« احمد ورجال 

 : «گویندمي معین بن ویحیي ونسایي المدیني بن
ٌ
 روایت وي از که چرا داندمي »ثقة« را وي هم مالک وامام »ثقة

  کان لو قال: ال قلت کتبي؟ في رأیته فقال! رجل عن مالکا سألت: «گفت عمر بن وبشر است کرده
ً
 في لرأیته ثقة

 له: «گوید مي عدي ابن امام و.» شیٌخ  وهو حدیثه یکتب الحدیث صالُح : «گویدمي رازي ابوحاتم وامام.» کتبي

 و بعض علی بعضهم یغرب و بنسخة عنه ینفرد منهم واحد کل الثقات من جماعة عنه حدث قد و صالٌح  حدیث

 و کرده مي روایت وي از هم الحجاج بن شعبة امام و.» به البأس أنه وأرجو الموطأ؛ فی حدیث غیر مالك عنه یروی

 المدینة قراء ومن العلماء جلة من: «گوید مي هم سمعاني امام و است کرده نمي روایت »ثقات« از جز وي

 مبارک بن عبدالله امام و »للحدیث الناس بأحفظ لیس صالٌح : «گوید مي القطان سعید بن یحیي وامام »وُمتقنیهم

 امام و »یخطیء کان: «است گفته و آورده »ثقات« در را وي هم حبان ابن امام و »بأس به لیس: «است گفته هم

تش معین بن یحیي امام اما »حدیثه یتقون الناس زال ما: «است گفته هم معین بن یحیي
ّ
 لذا ندارد قبول را عل

 بن یعقوب وامام »الحدیث حسُن  مشهوٌر : «است گفته هم ذهبي امام و است دانسته »ثقة« را وي گفتیم چنانکه

  هو: «گوید مي شیبه
ٌ

 یشتهي ممن هو و بالقوي لیس: «است گفته هم جوزجاني امام و »هو ما الضعف إلی و وسط

 التهذیب تقریب و) ۱۴ص۱ج( المیزان لسان و) ۷ص۱۰وج۳۷۵ص۹ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[ »حدیثه

 شیبة أبي بن عثمان بن محّمد سؤاالت مدیني، بن علي) / ۵۸۷۶ش( الضعفاء في المغني ذهبي،) / ۶۱۸۸ش(

 سمعاني،) / ۱۰۷ص۱ج( محرز بن القاسم بن محّمد بن أحمد روایة الرجال معرفة معین، بن یحیي) / ۹۴ش(

 .باشد مي »صحیح« احادیثش نگردیده محرز خطایش زمانیکه تا لذا)] ۱۵۵ص۵ج( االنساب

 صحیٌح علی شرط مسلم«وامام حاکم نیشابوری هم گفته است:  
ٌ

 »حدیث

 » صحیٌح؛ علی شرط مسلم«وامام ذهبی هم گفته است:  

 «اند: وامامان سخاوی وابن الملقن وابن السکن هم گفته 
ٌ

 » صحیٌح  حدیث
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و در » زند.مھر می بر قلبش َوَتَعاَلی َک َباَر سستی و تنبلی و بدون عذر ترک کند، خداوند تَ 
 »او منافق است.«روایت دیگر آمده: 

از تأثیر در باشد که جدای ترک عمدی نماز جمعه آنقدر از دیدگاه شریعت مذموم می
برای پاک شدن گناِه ترک آن و زدودن آثارش در زندگی  ج ایمان بلکه نبّی اکرم

روایت کرده است:  ساند. سمره بن جندبدنیوی و أخروی توصیه به دادن صدقه داده

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  عن انليب« ُُمَعةَ  تََركَ  قال: َمنْ  َص�َّ ا�َّ
ْ
يَتَ  ُعْذرٍ  َ�ْ�ِ  ِمنْ  اجل

ْ
ْق فَل إِنْ  بِِدينَارٍ  َصدَّ

 فَ
دْ  لَمْ  فرمودند: ھر کس نماز جمعه را بدون عذر ترک کند،  ج پیغمبر« ١»ِدينَاٍر. فَِبِنْصِف  َ�ِ

 »دیناری را صدقه دھد و اگر نداشت نصف دینار را صدقه دھد.

 «وامام منذری هم گفته است:  
ٌ

 »اسناده جید

 » اسناده حسٌن «وامام نووی هم گفته است:  

 حسٌن «اند: وامامان بغوی وترمذی هم گفته 
ٌ

 » حدیث

[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی » من االحادیث المتواترة«گفته است:  وامام سیوطی هم 

) / ترمذی ۲۶۵۱) / نووی، خالصة االحکام (ش۵۸۳ص۴) / ابن الملقن، البدر المنیر (ج۱۰۳۴و۱۰۸۲(ش

) / ابن حجر، تلخیص الحبیر ۲۱۲ص۳(ج اتحاف السادة المتقین بشرح إحیاء علوم الدین) / الزبیدی، ۵۰۰(ش

) / / بغوی، شرح ۲۹۶ص۱) / منذری، الترغیب والترهیب (ج۲۵۹) / سخاوی، البلدانیات (ص۱۳۰ص۲(ج

 )]۲۱۳ص۴السنة (ج

 عبدالبر، ابن) / ۱۶۹ص۳ج( االوسط المعجمطبرانی، ) / ۵۴ص۷ج( الکامل عدي، ابن که کنیم اشاره باید 

 از دیگري طریق از را آن) ۲۲ص۸ج( النبویة االحادیث في الوارده العلل دارقطني،) / ۲۴۱ص۱۶ج( التمهید

 کرده روایت) معشر ابي بن ومحّمد نافع بن وعبدالله إبراهیم بن حسان( طریق واز اندکرده روایت علقمة بن عمرو

 من: سلم و علیه الله صلی الله رسول قال قال هریرة أبي عن سلمة أبي عن عمرو بن محّمد عن معشر أبي عن: «اند

 کثیري جمع دیدیم که چرا است »منکر« طریق این اما »منافق وهو قلبه علی طبع عذر غیر من جمعات ثالث ترك

 طریق ونه اند کرده نقل) الضمری الجعد أبی عن الحضرمی سفیان بن عبیدة از علقمه بن عمرو( از را آن ازثقات

 است »الحدیث ضعیف« عبدالرحمن بن معشرنجیح أبو وهمچنین) ابوهریره از ابوسلمه از علقمه بن عمرو(

 العلل دارقطني،) ۷۱۰۰ش( التهذیب تقریب حجر، ابن[ »فیه) ابومعشر( وهم: «است گفته هم دارقطني وامام

 )]۲۱ص۸ج(الوارده فی االحادیث النبویة 

 روایت شده است: ج(صحیح): این روایت از سمرة بن جندب و عائشه وجابر بن عبدالله از رسول الله  -١

) / ۱۰۵۵) / ابوداود (ش۹۴۳: دو طریق دارد؛ طریق اّول: طیالیسی، المسند (ش سباما طریق سمرة بن جند 

) / حاکم، ۱۳۷۲) / نسایی (ش۶۱ص۲) / ابن ابی شیبه، المصنف (ج۲۰۱۵۹و۲۰۰۸۷احمد، المسند (ش

) / بیهقی، ۱۵۸ص۱۰) طحاوی، شرح مشکل اآلثار (ج۸۵۴) / رویانی، المسند (ش۱۰۳۵المستدرک (ش
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) ۱۸۶۱) / ابن خزیمه (ش۲۷۸۹و۲۷۸۸) / ابن حبان (ش۳۰۱۶) وشعب االیمان (ش۶۲۰۲السنن الکبری (ش

) ۱۷۶ص۴) / بخاری، التاریخ الکبیر (ج۲۳۵ص۷) / المعجم الکبیر (ج۴۸۴ص۳/ عقیلی، الضعفاء الکبیر (ج

 عن جندب بن سمرة عن العجیفی وبرة بن قدامة حدثنی قتادة حدثنا«اند: از طریق (همام بن یحیی) روایت کرده

 »دینار. فبنصف یجد لم فإن بدینار فلیتصدق عذر غیر من الجمعة ترك من قال: وسلم) علیه الله (صلی النبی

العجیفی: که امام یحیی بن معین گفته  وبرة بن باشد به جز قدامةمی» رجال صحیحین«رجال ابوداود طیالیسی  

 «است: 
ٌ
که نشان از مقبول بودن قدامة بن » صالٌح  إسنادٌ «ت: و امام ابوحاتم رازی در مورد این اسناد گفته اس» ثقة

آورده است وامامان حاکم وابن حبان حدیثش را » ثقات«دهد وامام ابن حبان هم وی را در وبرة در نزد ایشان می

ق«اند وامام ذهبی هم گفته است: کرده» تصحیح«
ّ
ی اسنادش گفته است: و درتلخیص مستدرک درباره» ُوث

وامام ابن خزیمه گفته » الیعرف«وامام احمد بن حنبل گفته است: » الیعرف«هی گفته است: ولی گا» صحیٌح «

) / ابن ابی حاتم، علل ۳۶۶ص۸[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» الجرح و بعدالة قدامة أعرف لست«است: 

) / ۴۵۶۲) / ذهبی، الکاشف (ش۱۰۳۵) / حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش۱۹۶ص۱الحدیث (ج

) / مستدرک مع ۶۹۹معین روایة الدارمی (ش یحیی بن ) / تاریخ۱۲۷ص۷بن ابی حاتم، الجرح والتعدیل (جا

 گردد.می» صحیح«)] لذا ثقة بوده اسناد هم ۱۰۳۵التلخیص الذهبی (ش

 «وامام ابوحاتم رازی هم گفته است:  
ٌ

 »اإلسناد صالُح  حدیث

 صحیح اال«وامام حاکم نیشابوری هم گفته است:  
ٌ

 »سنادحدیث

 صحیٌح «وامام ذهبی هم گفته است:  
ٌ

) / ابن ابی ۱۰۳۵[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» حدیث

 )]۱۹۶ص۱حاتم، علل الحدیث (ج

 اند که عبارتند از:اما اشکاالتی بر این حدیث گرفته 

دیدیم که امام یحیی بن  ی قدامة بن وبرةاست!! اما باید بگوییم که: در ترجمه» مجهول«اند قدامة الف): گفته 

 «معین گفته است: 
ٌ
که نشان از مقبول بودن » صالٌح  إسنادٌ «و امام ابوحاتم رازی در مورد این اسناد گفته است: » ثقة

آورده است وامامان حاکم وابن حبان » ثقات«دهد وامام ابن حبان هم وی را در قدامة بن وبرة در نزد ایشان می

ق«لذا امام ذهبی هم گفته است:  اندکرده» تصحیح«حدیثش را 
ّ
 پس چگونه مجهول است؟؟» ُوث

 عن قتادة سماع علی أقف ال«بوده و عنعنه کرده است وامام ابن خزیمه گفته است: » مدلس«اند قتاده ب): گفته 

) / ابن حبان ۲۰۰۸۷)]. اما باید بگوییم که احمد، المسند (ش۱۷۷ص۳[ابن خزیمه (ج» وبرة بن قدامة

 قدامة حدثني قتادة حدثنا حدثنا همام«اند: ز طریق (وکیع بن الجراح وعفان بن مسلم) روایت کرده) ا۲۷۸۸(ش

 بینیم که قتاده تصریح به سماع کرده است.ومی» وبرة بن

» سمرة من سماع قدامة یصح لم«ثابت نشده است وامام بخاری گفته است:  ساند سماع قدامة از سمرةج): گفته 

 شرطي طبق است گفته بخاري امام چیزیکه: بگوییم ] لیکن باید)۳۶۶ص۸ج( التهذیب تهذیب حجر، [ابن

 حدیث صّحت براي بخاري امام که چرا! حدیث صّحت شرط ونه است داده قرار حدیث براي خودش که است

 الزم: اند گفته علما جمهور و مسلم امام اما گردد ثابت حتما دیگر راوي از راوي هر سماع که است نموده شرط

 راوي دو همینکه و باشد؛ »التدلیس کثیر« اینکه مگر کند دیگر راوي از سماع به تصریح راوي یک حتما که نیست
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 امام مانند علما از اي عده حتي و است کافي حدیث صّحت براي برود آنها لقاي وامکان کنند زندگي زمان یک در

 راوي دو سماع حتما نیست الزم که است محدثین اجماع: اندگفته هم ابوعمرداني وامام عبدالبر ابن وامام مسلم

 کتاب شرط بلکه نیست حدیث صّحت شرط است داده قرار بخاري امام که هم شرطي لذا. گردد ثابت یکدیگر از

 سماع باید اینکه: گویدمي مسلم امام وحتي. شود اثبات راویانش سماع باید حتما که باشد مي خود
ً
 راوي دو حتما

 علما لذا. اندنزده حرفي همچنین محدثین و علما از کس وهیچ است اي وتازه جدید قول گردد، ثابت یکدیگر از

 بیان بخاري امام چیزیکه پس اندکرده اجماع ادعاي...  و داني ابوعمر و عبدالبر ابن و مسلم امامان چون اندگفته

-۲۱۶ص۱ج( الراوي تدریب سیوطي،[ است خود کتاب شرط بلکه نیست حدیث صّحت شرط است، نموده

۲۱۴[. 

اند ومتن نقل کرده» مرسل«مسکین ابوالعالء) روایت را از قتاده  أبی بن اند که (سعید بن بشیر و أیوبد): گفته 

) / حاکم، ۶۲۰۴و۶۲۰۳روایتشان هم مخالف روایت همام بن یحیی است وبیهقی، السنن الکبری (ش

ابوالعالء)  مسکین أبی بن از طریق (سعید بن بشیر و أیوب) ۸۵۵) / رویانی، المسند (ش۱۰۳۶المستدرک (ش

 نصف أو بدرهم فلیتصدق عذر غیر من الجمعة ترك من: قال وبرة بن قدامة عن حدثهم قتادة أن«اند: روایت کرده

 » مد. أو صاع أو درهم

: سعید بن بشیر » شاذ«اما باید بگوییم که این اسناد ومتن  
ً
 حجر، ابن[است » ضعیف الحدیث«است چرا که اّوال

حاکم، ) / ۳۶۹ص۳ج( الکامل عدي، ابن) / ۲۲۷۶ش( التهذیب تقریب و) ۸ص۴ج( التهذیب تهذیب

: روایت أیوب )]۹۹۵ش( المستدرک
ً
-مام بن یحیی ایجاد نمیابوالعالء، خللی در روایت ه مسکین أبی بن وثانیا

ی ثقة کند چرا که به اتفاق تمام محدثین، همام بن یحیی (اوثق واثبت) از ایوب ابوالعالء است؛ واز آنجا که زیاده

 بن أحمد سمعت«باشد وامام ابوداود گفته است: ی همام بن یحیی مقبول میمقبول است، لذا بدون شّک زیاده

وامام ابوحاتم رازی گفته » العالء أبا یعنی أیوب من أحفظ عندی همام فقال: الحدیث هذا اختالف عن یسأل حنبل

)] و از آنجا ۱۹۶ص۱) / ابن ابی حاتم، علل الحدیث (ج۱۰۵۵[ابوداود (ش» یرفعه همام صالٌح  إسنادٌ  له«است: 

باشد وحتی امام ایوب ابوالعالء متن حدیث را مخالف همام بن یحیی نقل کرده وگفتیم که همام (اوثق واثبت) می

)] لذا روایت ایوب ابوالعالء ۵۹۸۶[ذهبی، الکاشف (ش» المشایخ کل فی ثبٌت  هو«احمد بن حنبل گفته است: 

 کنیم:ای دارد که در طریق دّوم ذکر میباشد وهمچنین همام بن یحیی هم متابعهمی» شاذ«

) / ۶۲۰۵قی، السنن الکبری (ش) / بیه۱۶۶۲) / نسایی، السنن الکبری (ش۱۱۲۸طریق دّوم: ابن ماجه (ش 

) از طریق ۳۶۰ص۶) / المعجم الکبیر (ج۱۷۶ص۴) / بخاری، التاریخ الکبیر (ج۸۰۹رویانی، المسند (ش

 أخیه (خالد بن قیس) عن قیس بن نوح حدثنا«اند: عرعرة) روایت کرده بن الجهضمي و إبراهیم علي بن (نصر

 متعمدا الجمعة ترك من قال: سلم) و علیه الله صلی( النبي عن: جندب بن سمرة عن الحسن عن قتادة عن

 است.» صحیح«بوده و این اسناد هم » رجال صحیح«رجالش » دینار. فبنصف یجد لم فإن بدینار فلیتصدق

 اند که عبارتند از:باید اشاره کنیم که بر این روایت هم اشکاالتی گرفته 

عن قدامة عن سمرة) مقدم است وامام بخاری گفته الف): ممکن است کسی بگوید روایت اولی یعنی (قتاده  

] اما باید در جواب بگوییم: چه اشکالی دارد که یک )۱۷۶ص۴ج( الکبیر التاریخ [بخاری،» أصح االّول«است: 
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راوی، حدیثی را از دو طریق نقل کند؟ چه اشکالی دارد که گاهی قتاده، آن را از طریق (قدامة عن سمرة) وگاهی 

 اینکه قتاده از هم آن را از طر
ً
هم بزرگ بوده است؟ » حفاظ و ثقات«یق (حسن عن سمرة) نقل کند؟ مخصوصا

 ی وی پرداخت.توان به تخطئهباشد لذا بدون دلیل نمیمی» رجال صحیح«همچنین خالد بن قیس هم 

 من قتادةُ : «ته استرازی گف ابوزرعه بوده وعنعنه کرده است. اما باید بگوییم امام» مدلس«اند که قتاده ب): گفته 

: هم گفته است قتاده و »قتادةُ  الحسن أصحاب أکبُر : «گویدمي هم ابوحاتم امام و »الحسن أصحاب أعلم

 .)]۳۵۵ص۸ج( التتهذیب تهذیب حجر، ابن[ »سنین ثالث الصبح معه أصلی سنة عشرة ثنتی الحسن جالست«

 طبقات از دّوم ي طبقه در را وي حجر ابن امام بوده وعنعنه کرده است. اما» مدلس«اند حسن بصری ج): گفته 

 را آنان هاي عنعنه که بوده کم تدلیسشان آنقدر که است راویاني به مربوط طبقه این که است؛ آورده المدلسین

 )]۴۰ش( بالتدلیس الموصوفین بمراتب التقدیس اهل تعریف حجر، ابن. [اند پذیرفته

 حسن سماع مورد در جندب نشنیده است. اما باید بگوییم: علما اند حسن بصری چیزی از سمرة بند): گفته 

 :شود مي قول چهار شامل کل در که دارند اختالف جندب بن سمره از بصري

 بن علي و مسلم و بخاري امامان: هستند سجندب بن سمره از بصري حسن سماع به قائل کسانیکه: اّول قول 

 وابن خزیمه وابن وذهبي ودمیاطي ونووي جوزي وابن نیشابوري وحاکم وطحاوي ابوداود و ترمذي و المدیني

 .است شنیده جندب بن سمره از بصري حسن که هستند این بر قائل وابوعوانه قیم وابن الجارود

 الحجاج بن شعبة امامان: هستند سجندب بن سمره از بصري حسن سماع عدم به قائل کسانیکه: دّوم قول 

 سمره از چیزي بصري حسن که هستند این بر قائل ادریسي وابوسعید حنبل بن واحمد حبان وابن معین بن ویحیي

 .است نشنیده جندب بن

 حدیث در وي سماع فقط و هستند سجندب بن سمره از بصري حسن سماع عدم به قائل کسانیکه: سّوم قول 

 وابن ونسایي اشبیلي وعبدالحق ازدي سعید بن وعبدالغني حزم وابن دارقطني امامان: دانندمي صحیح را عقیقه

 .است شنیده جندب بن سمره از را عقیقه حدیث فقط بصري حسن که گویندمي کثیر وابن عساکر

: است بوده کتابي از جندب بن سمره از بصري حسن روایات تمام که هستند این بر قائل کسانیکه: چهارم قول 

 بن سمره از کتابي از بصري حسن که گویندمي وبیهقي معین بن ویحیي اسد بن وبهز قطان سعید بن یحیي امامان

 .)]۱۱۸۸-۱۱۷۴ص( بالتدلیس عالقته و الخفي المرسل عوني، حاتم شریف: رک. [است کرده روایت سجندب

: که چرا است ثابت جندب بن سمره از /بصري حسن سماع اینکه یعني است؛ راجح اّول قول ما نزد در اما 

 العلل احم،) / ۱۸۲ش( ترمذي) / ۲۸۹ص۲ج( الکبیر التاریخ و) ۵۴۷۲ش(الجامع  الصحیح بخاري،

 العیال علي النفقه دنیا، ابي ابن) / ۱۶۰ص۱۵ج( اآلثار مشکل شرح طحاوي،) ۴۲۲۱ش( نسایي) / ۴۰۴۴ش(

 و حرب بن زهیر وابوخیثمه مثني بن محّمد ابوموسي و االسود ابي بن عبدالله و مدیني بن علي( طریق از) ۷۵ش(

 محّمد لي قال قال الشهید بن حبیب عن أنس بن قریش حدثنا: «اندکرده روایت) قتیبه بن بکار و عبدالله بن هارون

 بن سمرة من سمعته): البصري الحسن( فقال. فسألته العقیقة؟ حدیث سمع ممن الحسن سل سیرین بن

 .»جندب

                                                                                                                                                  



 ۲۴۹  جمعه نماز موجبات و طیشرا: دّوم فصل

 بن ویحیي ونسایي مدیني بن علي امامان: األنصاری أنس بن قریش فقط باشدمي »صحیحین رجال« رجالش و 

 : «گویند مي معین
ً
: گویدمي ذهبي امام و »عقله تغیر إنه یقال تغیر؛ أنه إال به البأس: «گویدمي ابوحاتم امام و »ثقة

 آورده »الثقات معرفة« در را وي هم عجلي وامام »تغیر«: گوید مي ونسایي ابوداود امامان »موته قبل تغیر ثقة«

 صدوقا شیخا کان: «گوید مي حبان ابن امامو »سنین ست قدر بأخرة تغیر صدوق: «گویدمي حجر ابن وامام است

 و) ۳۷۴ص۸ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[ »به یحدث ما یدری ال کان حتی عمره، آخر في اختلط أنه إال

 معرفة عجلي،) / ۳۸۹ص۳ج( االعتدال میزان و) ۴۵۷۴ش( الکاشف ذهبي،) / ۵۵۴۳ش( التهذیب تقریب

 واین باشد مي »حسن« تغییرش بعد احادیث و »صحیح« تغییرش قبل احادیث لذا)] ۲۱۷ص۲ج( الثقات

 ابن امام که است المدیني) بن علي (امام وي راویان از یکي که چرا است کرده روایت تغییر از قبل هم را حدیث

 ابن.» [اندکرده روایت وي از تغییرش از قبل االسود ابي بن وعبدالله عبدالله المدیني بن علي: «گوید مي حجر

 .باشد مي »صحیح« اسناد این لذا)] ۴۳۶ص۱وج۵۹۳ص۹ج( الباري فتح حجر،

 شده ثابت عقیقه حدیث در فقط: بگوید کسي است ممکن اکنون. شد ثابت سمره از بصري حسن سماع پس 

 کثیر بصري حسن که آنجا از دهیم مي جواب هم ما است؟ نشده ثابت که آنها در چه؟ دیگر احادیث سایر در پس

 آن از روایاتش تمام در گردد، ثابت حدیثي در راوي یک از سماعش اگر لذا التدلیس، کثیر نه و است االرسال

 را وي حجر ابن امام لذا است نشنیده دیگر جاهاي در گفت دلیل بدون توان نمي و گردد مي حمل سماع بر راوي

 .است آورده دّوم يطبقه در) ۴۰ش( بالتدلیس الموصوفین بمراتب التقدیس اهل تعریف در

 ثنا: «است کرده روایت) ۲۰۱۳۶ش( احمد، المسند جمله از است شده ثابت دیگر احادیث بعضي در همچنین 

 وانه أبق له عبدا ان فقال رجل جاءه قال) البصري( الحسن عن) الطویل حمید ابي بن( حمید ثنا) بشیر بن( هشیم

 : قال سمرة ثنا الحسن فقال یده یقطع ان علیه قدر ان نذر
َّ

  خطبة سلم و علیه الله صلی النبي خطب ما قل
ّ

 أمر اال

 .باشد مي »صحیحین رجال« رجالش و »صحیح« اسنادش و »المثلة عن فیها ونهی بالصدقة فیها

 بن محّمد حدثنا«کرده است: ) روایت ۳۰۶ص۵: طبرانی، المعجم االوسط (جباما طریق جابر بن عبدالله 

 قال االنصاري الله عبد بن محّمد حدثنا قال الحصري ثواب بن محّمد بن سعید حدثنا قال خیثمة ابي بن احمد

 سلم و علیه الله صلی الله رسول فأمره الجمعة فاتته انه جابر عن الزبیر ابي (المکی) عن مسلم بن إسماعیل حدثنا

 باشد مي »الحدیث ضعیف« مکي مسلم بن است چرا که اسماعیل» ضعیف«روایت اما این » بدینار یتصدق ان

 .)]۴۸۴ش( التهذیب تقریب و) ۳۳۱ص۱ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[

) ومن طریقه ابن الجوزی، العلل المتناهیة ۲۶۹ص۷: ابونعیم، حلیة االولیاء (جلاما طریق عائشه 

 ثنا غالب بن عمر بن محّمد حدثنا«اند: روایت کرده) ۱۵ص۷) / خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج۴۶۶ص۱(ج

 عن أبیه عن عروة بن هشام عن مسعر ثنا األزرق إسحاق ثنا النضر (االعمی) بن جعفر ثنا البلخي خالد بن إدریس

اما این اسناد » دینار بنصف فلیتصدق الجمعة صالة فاتته من سلم: و علیه الله صلی الله رسول قال قالت عائشة

 کان«الجعفی: امام ابن ابی الفوارس گفته است:  الفضل بن عمر بن است چرا که ابوعبدالله محّمد »باطل«

 
ً
وامام ذهبی هم گفته » به یاتی فیما والحجة الحدیث في به بموثوق لیس«وامام دارقطنی هم گفته است: » کذابا
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گفته که اگر کسی عمدًا نماز جمعه  امام ماوردی ھم طبق این روایت فتوی داده و
  ١مستحب بوده که یک دینار ویا نصف دینار صدقه دھد.نرفت، 

البته باید اشاره کنیم که استنباط فقھا از این فرموده، وجوب کّفاره در صورت ترک 
باشد عمدی نماز جمعه نیست، بلکه امر بر ندب حمل شده و دادن صدقه مستحب می

صدقه و انفاق به باشد که بزرگ بودن گناِه ترک عمدی نماز جمعه می ۀو این نشان
-می ألشود تا آثار گناه از بین رود؛ چرا که خداوندھمراه توبه و استغفار باعث می

ّ�ِ يُۡذهِۡ�َ  ٱۡ�ََسَ�ٰتِ إِنَّ ﴿ فرمایند: ان یھا را از م یھا بد یکیگمان نیب « ]۱۱۴[هود:  ﴾اِت�  َٔ ٱلسَّ
؛ زیرا واجب در و ھر کس عمدًا ترک جمعه کند، نماز ظھر بر وی واجب است ٢.»برد یم

این وقت یکی از این دو نماز است؛ نماز جمعه یا نماز ظھر. پس ھر کس ترک نماز 
با این وصف  ٣جمعه کند نماز ظھر پابرجاست و وی مخاطب انجام این وظیفه است.

واجب است ولی بنابر اھمال و سستی و بدون عذر ھا  آن افرادی که نماز جمعه بر
توانند نماز ظھر را بخوانند؛ کنند بعد از أذان ظھر مینمیشرعی در نماز جمعه شرکت 

اند ولی در شریعت ممانعتی بر خواندن ظھر این افراد اگرچه دچار گناه کبیره شده
وارد نیست. البته شافعّیه خواندن نماز ظھر برای این افراد را تا اتمام نماز جمعه جایز 

ولی به نظر ،  ٤نی باید آن را اعاده نمایندزما ۀدانند و در صورت خواندن در این برھنمی
رسد با وجود ارتکاب این گناه کبیره دلیلی بر ممانعت نماز ُظھر در موقع نماز می

به نماز جمعه برود خواندن  جمعه وجود ندارد و در صورتیکه پشیمان شد و خواست
روایت  سباشد. یزید بن اسودنماز جمعه جایز است و باعث ثواب و انجام تکلیف می

ِ  رَُسولِ  َمعَ  َشِهْدُت «: کرده است َفْجرِ  َصَالةَ  ج ا�َّ
ْ
َيِْف  َمْسِجدِ  ىِف  ال

ْ
ا اخل  َصَالتَهُ  قىََض  َفلَمَّ

َقْومِ  آِخرِ  ىِف  بِرَُجلَْ�ِ  ُهوَ  إَِذا
ْ
َّ  :قَاَل  َمَعهُ  يَُصلِّيَا لَمْ  ال ىِتَ . بِِهَما ىلَعَ

ُ
 :َ�َقاَل  َفَرائُِصُهَما تَرَْعدُ  بِِهَما فَأ

  حفظ ذا کان«وامام ابونعیم هم گفته است: » بالکذب اتهم«است: 
ً
[ابن حجر، لسان المیزان » ومعرفة

 )].۵۸۷۲) /ذهبی، المغنی (ش۳۱ص۳) خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج۳۲۴ص۵(ج

 ۴/۶۹۵ابن الملقن، البدر المنیر  -١

القول ، أبو عبیدة ؛ ۲/۱۰۳۵؛ ماوردی، الحاوی الکبیر، ۷/۲۵۳، مرعاة المفاتیحالدین عمری تبریزی، نک: ولی -٢

 .۲۵۶، ص المبین في أخطاء المصلین

 .۶۴و۴/۶۳ابن قیم جوزیه، بدائع الفوائد،  -٣

ب، ۱/۲۷۹شربینی، مغنی المحتاج،  -٤
ّ

؛ ماوردی، الحاوی ۴/۳۵۷؛ نووی، المجموع، ۱/۳۵۹؛ شیرازی، المهذ

 .۳/۳۲الکبیر، 
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نْ  َمنََعُكَما َما
َ
ِ  رَُسوَل  يَا قَاالَ  ؟َمَعنَا تَُصلِّيَا أ  َ�ْفَعالَ  فَالَ : ج قَاَل . رَِحانِلَا ىِف  َصلَّيْنَا قَدْ  إِنَّا ا�َّ

تَيْتَُما ُ�مَّ  رَِحاِلُكَما ىِف  َصلَّيْتَُما إَِذا
َ
إِ�ََّها َمَعُهمْ  فََصلِّيَا مَجَاَعةٍ  َمْسِجدَ  أ

نماز « ١.»نَافِلَةٌ  لَُكَما فَ
در مسجد خفیف بودیم؛ وقتی که نماز به اتمام رسید، دو مرد را  ج صبح را ھمراه رسول الله

فرمود: این دو نفر را نزدم بیاورید؛ و آن دو  ج در آخر مسجد دید که نماز نخواندند؛ پیامبر
فرمود: چه چیزی باعث شد که با ما نماز  ج لرزیدند. پیامبرمی ج نفر از ترس رسول الله

فرمودند: این کار  ج ! ما در خانه نماز خوانده بودیم. و پیامبرج نخوانید؟ گفتند: یا رسول الله
را نکنید! اگر در خانه نماز خواندید و سپس وقتی به مسجد آمدید و مشغول جماعت بودند، 

 »گردد.شما نماز سّنت محسوب می نمازتان را دوباره به جماعت بخوانید؛ چرا که برای

 الکبري السنن بیهقي،) / ۲۱۹ش( ترمذي) / ۸۵۸ش( نسایي/ ) ۱۷۴۷۹و۱۷۴۷۴ش( ، المسنداحمد(صحیح):  -١

طبرانی، ) / ۲۳۹۵و۱۵۶۵و۱۵۶۳ش( حبان ابن) / ۸۹۲ش( مستدرکحاکم، ال) / ۳۷۹۳و۳۷۹۱و۳۷۸۷ش(

والمعجم الصغیر ) ۲۳۵و۲۳۴و۲۳۳و۲۳۲ص۲۲ج( الکبیر المعجمو) ۸۶۵۰ش( االوسط المعجم

 اآلثار معاني شرح طحاوي،) / ۴۱۴و۴۱۳ص۱ج( ، السنندارقطني) / ۱۳۶۷ش( ، السنندارمي/ ) ۳۶۰ص۱(ج

 معجم الدقاق، ابوعبدالله) / ۲۵۲۸ش( مکه اخبار فاکهي،) / ۱۶۳۸و۱۲۷۹ش( خزیمه ابن) / ۳۶۳ص۱ج(

 بن احمد) / ۲۵۸ص۴ج( التمهید عبدالبر، ابن) / ۲۷۱ص۱ج( معجم عساکر، ابن) / ۱۰۲ش( الدقاق مشایخ

 الصحابه معرفة ابونعیم،) / ۱۹۳۴ش( الصحابه معجم قانع، ابن) / ۱۴۶۲ش( والمثاني اآلحاد الشیباني، عمرو

) / طوسی، ۱۳۴۳/ طیالسی، المسند (ش) ۱۴۶ص۲ج( والمفترق المتفق بغدادي، خطیب) / ۶۵۹۰ش(

 الحجاج بن وشعبة بشیر بن هشیم( طریق از) ۸۷(ش جزء ابن الغطریف) / ۴۷ص۲المستخرج علی مسلم (ج

 یعلي حدثنا: «اندکرده روایت) عبدالله بن شریک و حسان بن هشام و جامع بن غیالن و وابوعوانه ثوري وسفیان

 في الفجر صالة ج الله رسول مع شهدت:  قال أبیه عن العامري األسود بن یزید بن جابر حدثنا قال عطاء بن

 ترعد بهما فأتی بهما علي قال معه یصلیا لم القوم آخر في برجلین هو إذا صالته قضی فلما الخیف مسجد

 صلیتما إذا تفعال فال: ج قال رحالنا في صلینا قد إنا: الله رسول یا قاال معنا؟ تصلیا أن منعکما ما ج فقال فرائصهما

 .» نافلة لکما فإنها معهم فصلیا جماعة مسجد أتیتما ثم رحالکما في

 : «گویدمي نسایي امام که: السوائی األسود بن یزید بن جابربوده به جز »رجال صحیح«رجال احمد و 
ٌ
 امام و »ثقة

 : «گفته است هم حجر ابن وامام است آورده »ثقات« در را وي هم حبان ابن
ٌ

 تهذیب حجر، ابن[ »صدوق

 باشدمي »صحیح« هم اسنادش و)] ۸۷۷ش( التهذیب وتقریب) ۴۶ص۲ج( التهذیب

 حسٌن صحیٌح «وامام ترمذی گفته است:  
ٌ

 » حدیث

 صحیٌح «اند: وامامان ابن الملقن ونووی وابن السکن هم گفته 
ٌ

 » حدیث

) / ۴۱۲ص۴) / ابن الملقن، البدر المنیر (ج۲۱۹[ترمذی (ش» اسناده حسٌن «وامام هیثمی هم گفته است:  

 )]۷۷۰) / نووی، خالصة االحکام (ش۲۸۳ص۸هیثمی، مجمع الزوائد (ج
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نماز برای کسب فضیلت أولی و جایز باشد، خواندن نماز جمعه بر  ۀپس اگر اعاد 
کسی که واجب است، بعد از خواندن نماز ُظھر به طور أولی جایز است؛ تا بدین وسیله 

 رفع تکلیف و انجام واجب شود.

 وجوب نماز جمعه ١) شرایط٧-٢(
واجب است ھا  آن ن نماز جمعه، افرادی که نماز جمعه بربا وجود فرِض عین بود

فرض شود، این ھا  آن مھم و بزرگ الھی بر ۀباید دارای شرایط زیر باشند تا این فریض
 شرایط عبارتند از:

 اسالم  -۱
نماز جمعه بر مسلمان واجب است؛ چرا که عبادت کسی که کافر باشد از دیدگاه 

مشرکین بخاطر ایمان نیاوردن و عدم انجام عبادات و شریعت مقبول نیست و کّفار و 

َوَمن يَۡبَتِغ ﴿ :فرمایندمی أشوند. خداوندطاعات در آخرت بازخواست و مجازات می
و   « ]۸۵[آل عمران:  ﴾٨٥ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ِمَن  ٱ�ِخَرةِ دِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو ِ�  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمِ َ�ۡ�َ 

شود، و او در آخرت  یرفته نمیند، از او پذیبرگز ینیعت) اسالم، آئین و شریر از (آئیه غک یسک
  »اران خواھد بود.کانیز ۀاز زمر

 ساند. طارق بن شھابنیز صراحتًا این مطلب را ابراز داشته ج البته پیامبر خدا
ُُمَعةُ ج قال رسول اهللا« روایت کرده است:

ْ
  مَجَاَعةٍ  ىِف  ُمْسِلمٍ  لُكِّ  ىلَعَ  َواِجٌب  َحقٌّ  : اجل

َّ
 إِال

ْرَ�َعةً 
َ
وِ  َمْملُوكٌ  َ�بْدٌ  أ

َ
ةٌ  أ

َ
وْ  اْمَرأ

َ
وْ  َصىِبٌّ  أ

َ
فرمودند: جمعه حّقی واجب بر  ج پیامبر« ٢»َمِر�ٌض. أ

شرط در لغت به معنای عالمت و نشانه است و در اصطالح شرع: شرط عبارت است از چیزی که وجود شیء بر  -١

 شیء وجود نمیوجود آن وابسته است ولی از وجودش الزا
ً
یابد و  یابد ولی از عدمش، عدم شیء لزومیت می ما

به نقل از (المحالوی، ص  ۵۹خارج از حقیقت شیء است. عبدالکریم زیدان، الوجیز فی أصول الفقه، ص 

 .۵/۴۸۲)، و نک: ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین، ۲۵۶

) از ۳ص۲) / دارقطنی، السنن (ج۵۸۷۸(ش ) و من طریقه بیهقی، السنن الکبری۱۰۶۹(صحیح): ابوداود (ش -٢

 منصور بن إسحاق حدثنی«اند: العنبس) روایت کرده أبي بن إسحاق بن العظیم وإبراهیم عبد بن طریق (عباس

 ج النبی عن شهاب بن طارق عن مسلم بن قیس عن المنتشر بن محّمد بن إبراهیم (بن سفیان) عن هریم حدثنا
 ».مریض أو صبی أو امرأة أو مملوك عبد أربعة إال جماعة فی مسلم کل علی واجب حق قال: الجمعة

 است.» صحیح«رجال ابوداود (رجال صحیحین) بوده و اسنادش هم  

 «وامام حاکم نیشابوری هم گفته است:  
ٌ

 »علی شرط الشیخین صحیٌح  هذا حدیث
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مملوک و زن و کودک و  ۀباشد بجز چھار (نفر که عبارتند از:) بردھر مسلمانی در جماعت می
  »مریض.

 بلوغ -۲
باشد و بدین خاطر شریعت آن را نقطه انسان میبلوغ نمادی از رشد فکری و عقلی 

ف شدن می ھا بنابر محیط و ژنتیک از رشد فکری  داند و اگرچه انسانآغازین مکلَّ
-ھا را با نشانه انسان ۀمتفاوت برخوردارند ولی شریعت جھت انضباط و معلوم بودن ھم

شود. این ل میشناسد. بلوغ با عالمات ظاھری و یا با ِسن حاصھایی مساوی بالغ می
 ھا از دیدگاه فقھا عبارتند از:نشانه

 عالمات ظاھری بلوغ:

 صحیٌح «وامام ذهبی هم گفته است:  
ٌ

 » حدیث

 » علي شرط البخاري ومسلم صحیٌح  اسناده«وامام نووی هم گفته است:  

) / ۱۰۶۲[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» صّححه غیر واحد«وامام ابن حجر هم گفته است:  

 )]۱۶۰ص۲) / ابن حجر، تلخیص الحبیر (ج۴۸۳ص۴نووی، المجموع (ج

 منه یسمع ولم ج النبی رأی قد شهاب بن طارق«اند: باید اشاره کنیم که بعضی از علما از جمله امام ابوداود گفته 

!
ً
) ومن طریقه ۱۸۸۳۰] لیکن این سخن مقبول نیست چرا که: احمد، المسند (ش)۱۰۶۹ش( [ابوداود» شیئا

) از طریق (عبدالرحمن بن مهدی) روایت ۴۲۰۹) / نسایی (ش۱۲۳ضیاء المدسی، االحادیث المختاره (ش

 علیه الله صلی الله رسول سأل رجال أن شهاب بن طارق عن مرثد بن علقمة الثوری عن سفیان عن«اند: کرده

رجال «ورجال احمد » جائر سلطان عند حق کلمة قال أفضل الجهاد أي الغرز في رجله وضع وقد وسلم

طارق بن شهاب ممن یعد «است. ولذا امام حاکم نیشابوری گفته است: » صحیح«بوده واسنادش » صحیحین

 )]۱۰۶۲(ش[حاکم، المستدرک » فی الصحابة

را دیدیه که سوار بر مرکبشان بوده وپاهایشان را در لگام قرار داده  جبینیم، طارق بن شهاب پیامبر وهمچنانکه می 

 اند؟حدیث نشنیده جاند. پس چگونه از ایشان هم روایت کرده جبودند وهمچنین از ایشان 

) روایت کرده ۲۶۳فضائل االوقات (ش ) ومن طریقه بیهقی،۱۰۶۲باید اشاره کنیم که حاکم، المستدرک (ش 

 حدثني العنبري العظیم عبد بن العباس حدثني العجلي محّمد بن عبید ثنا الفقیه إسحاق بن بکر أبو حدثنا«است: 

 شهاب بن طارق عن مسلم بن قیس عن المنتشر بن محّمد بن إبراهیم عن سفیان بن هریم ثنا منصور بن إسحاق

باشد؛ چرا که دیدیم می» شاذ«اما ذکر ابوموسی اشعری .» سلم ...  و علیه الله صلی النبي عن: موسی أبي عن

امام ابوداود این روایت را از عباس نقل کرده وآن را از (طارق عن النبی) نقل کرده است اما عبید بن محّمد آن را از 

العباس بن عبد حاق هم عباس به صورت (طارق عن ابوموسی عن النبی) نقل کرده است وهمچنین ابراهیم بن اس

 را متابعه کرده است.العظیم 
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الف) احتالم: خروج منی از زن یا مرد در حالت خواب یا بیداری نماد بالغ شدن 

ۡطَ�ُٰل �َذا بَلََغ ﴿ فرمایند:می أخداوند ١باشد.می
َ
ْ  ٔۡ فَۡليَۡسَ�  ٱۡ�ُلُمَ ِمنُ�ُم  ٱۡ�  ﴾ِذنُوا

اوقات  ۀدند در ھمیبه سن بلوغ رسو ( احتالم یافتند ان شماکودکه ک یھنگام« ]۵۹[النور: 
ه آنان ک ییا منزل اختصاصینند، و ک یه پدر و مادر در آنجا استراحت مک یانکورود به م یبرا

 .»رندید اجازه بگیبرند) با یدر آنجا بسر م
کّیه و حنابله و ب) روییدن مو در باالی شرمگاه: که البته برخی از فقھا ھمچون مال

دانند. آنان بر این باورند که این به شرطی روایتی از ابویوسف این را نمادی از بلوغ می
بلوغ باشد که به صورت طبیعی رشد کرده باشد نه در شرایط غیر  ۀتواند نشانمی

طبیعی ھمچون استفاده از مواد غذایی و دارویی خاص و ھمچنین تا حدودی پرپشت 
 ٢باشد.

 ھاست. بلوغ آن ۀو بارداری برای زنان نشانج) حیض 
وعبدالله بن  ومسلم یوبخار زیوعمر بن عبدالعز یاوزاعشافعّیه، حنابله و سن بلوغ:

از شاگردان  یبانیابویوسف ومحّمد بن حسن الش یمالکی وقاض وھب وابن ماجشون
 ٣ دانند.فه پانزده سال قمری را مالک بالغ شدن مییامام ابوحن

ھای باشد که قبل از آن (یعنی؛ پانزده سالگی) نشانهسن مالک بلوغ میالبته وقتی 
ظاھری بلوغ پدیدار نشده باشند. وھمچنین در مورد اینکه آیا سّن مشخصی مالک 

باشد؛ لذا رسیدن به بلوغ بوده بین علما اختالف بوده که این کتاب مکان بحث آن نمی
 گردد.در موردش بحثی نمی

 باشد:باشد احادیث زیر میبلوغ شرط وجوب نماز جمعه می اساس و بنیان اینکه

 .۲۹۰/  ۲شرح المنتهی  ؛ ۵۱۱/  ۴المغني ؛ . ۳۰۰/  ۲،شرح منهج الطالبین وحاشیة قلیوبي  -١

دانند. جهت دانند ولی شافعّیه و برخی از مالکّیه آن را در مواردی نشانه بلوغ میحنفّیه مطلقا آن را نشانه بلوغ نمی -٢

الشرح الکبیر ؛ ۴۵۴/  ۶ ،کشاف القناع؛  ۳۳۸/  ۳ ،الجمل علی المنهجها نک: ستدالل دیدگاهتفصیل و ا

/  ۵ ،فتح الباري؛  ۲۹۳/  ۳ ،الشرح الکبیر والدسوقي ؛ ۴۷۶/  ۸و  ۵۰۹/  ۴،المغني ؛ ۲۹۳/  ۳وحاشیة الدسوقي

۲۷۷. 

حاشیة ستدالل اقوال مذاهب نک: در مذهب مالکّیه اقوال متعددی بیان شده است. جهت مشاهده جزئیات و ا -٣

/  ۵ ،رد المحتار علی الدر المختارابن عابدین،  ؛ ۵۱۴،  ۵۱۲/  ۴ ،المغني والشرح الکبیر؛  ۲۴۹ص  ،البرماوي

نهایة  ؛ ۳۰۰،  ۲۹۹/  ۲ ،قلیوبي اشیةشرح المنهاج مع ح؛ ،  ۱۶۶/  ۲شربینی، مغني المحتاج،  ؛ ۱۱۳،  ۹۷

؛ ۱۳/۳۶۱نووي، المجموع؛ ۴/۵۱۲ابن قدامة، الشرح الکبیر ؛ ۲/۱۶الموسوعه الکویتیه ؛ ۳۴۶/  ۳ ،المحتاج

 ؛۶/۲۹)؛ مسلم ۵۸۸ص۶وج ۲۶۶۴بخاري (ش
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َقلَمُ  ُرفِعَ  :ج قال رسول اهللا« گفته است: لالف) عائشه
ْ
 انلَّائِمِ  َ�نْ  ثََالٍث  َ�نْ  ال

يِبِّ  َو َ�نْ  �َْستَيِْقَظ  َحىتَّ  َمْجنُونِ  َو َ�نْ  َ�ْتَِلمَ  َحىتَّ  الصَّ
ْ
فرمودند:  ج پیامبر« ١».َ�ْعِقَل  َحىتَّ  ال

حکم و مؤاخذه از سه (صنف و نفر) برداشته شده است: از خوابیده تا بیدار شود، از کودک تا 
  »احتالم (یعنی؛ بالغ) شود و از دیوانه تا وقتی عاقل گردد.

ُُمَعةُ ج قال رسول اهللا«روایت کرده است:  سب): طارق بن شھاب
ْ
 َواِجٌب  َحقٌّ  : اجل

  اَعةٍ مَجَ  ىِف  ُمْسِلمٍ  لُكِّ  ىلَعَ 
َّ
ْرَ�َعةً  إِال

َ
وِ  َمْملُوكٌ  َ�بْدٌ  أ

َ
ةٌ  أ

َ
وْ  اْمَرأ

َ
وْ  َصىِبٌّ  أ

َ
 ج پیامبر« ٢»َمِر�ٌض. أ

) ۴۴۰۰ش( ابوداود) / ۲۵۱۱۴و۲۴۷۰۳و۲۴۶۹۴ش( ) / احمد، المسند۱۴۸۵طیالسی، المسند (ش): (صحیح -١

حاکم، ) / ۲۲۱۲۰و۱۶۴۰۰و۱۲۵۱۷و۱۱۷۸۶( الکبري السنن بیهقي، ) /۱۸۰ص۴ج( شیبه، المصنف ابي ابن/ 

 باصبهان المحدثین طبقات حیان، ابن) / ۸۰۸و۱۴۸ش( المنتقي الجارود، ابن) / ۲۳۵۰ش( المستدرک

 مشکل شرح طحاوي،) / ۳۴۳۲ش( نسایي) / ۲۰۴۱ش( ماجه ابن) / ۲۲۹۶ش( دارمي، السنن) / ۲۴۵ص۴ج(

ابویعلي، ) / ۱۴۲ش( حبان ابن/ ) ۱۹۷ص۱) واحکام القرآن (ج۷۴ص۲ومعانی اآلثار (ج) ۱۲ص۱۰ج( اآلثار

) / ابن الجوزی، ۲۲۸۴/ ابن منذر، االوسط (ش) ۱۷۱۳ش( المسند راهویه، بن اسحاق) / ۴۴۰۰ش( المسند

ان بن ابی سلیم حماد عن: «اندکرده روایت) حماد بن سلمه( طریق ) از۳۱ص۲(ج التحقیق في أحادیث الخالف

 حتی النائم عن: ثالثة عن القلم رفع: سلم و علیه الله صلی الله رسول قال: قالت عائشة عن األسود عن إبراهیم عن

 »یفیق حتی المجنون عن و یحتلم حتی الغالم عن و یستیقظ

 است.» صحیح«بوده و اسنادش هم  »صحیح رجال« طیالسی ورجال 

 هذا «وامام حاکم نیشابوری هم گفته است:  
ٌ

 »علی شرط مسلم صحیٌح  حدیث

 » علی شرط مسلم«وامام ذهبی هم گفته است:  

  صحیٌح اسناده «وامام ابن الملقن گفته است:  
ٌ

 » کلهم علماء متصل

 »اسناده صحیٌح «وامام نووی هم گفته است:  

 ثابٌت «وامام ابن حزم هم گفته است:  
ٌ

 » حدیث

 أرجو أن یکون «وامام بخاری هم گفته است:  
ً
) / ۲۳۵۰[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» محفوظا

) / ۶۷۹) / نووی، خالصة االحکام (ش۴۶۰ص۹) / ابن حزم، المحلی (ج۲۲۶ص۳ابن الملقن، البدرالمنیر (ج

 )]۸۱ص۱ترمذی، علل الترمذی الکبیر (ج

 هم صحابه از اي عده و ثوبان و اوس بن شداد و مالک بن انس و ابوهریره و عباس ابن و علي از روایت واین 

 است شده روایت

) از ۳ص۲) / دارقطنی، السنن (ج۵۸۷۸) و من طریقه بیهقی، السنن الکبری (ش۱۰۶۹(صحیح): ابوداود (ش -٢

 منصور بن إسحاق حدثنی«اند: العنبس) روایت کرده أبي بن إسحاق بن العظیم وإبراهیم عبد بن طریق (عباس
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باشد بجز چھار (نفر که عبارتند می فرمودند: جمعه حّقی واجب بر ھر مسلمانی در جماعت
 »مملوک و زن و کودک و مریض. ۀاز:) برد

 عقل -۳
افراد دیوانه نماز جمعه واجب نیست  بر انسان عاقل نماز جمعه واجب است پس بر

گفته  لادواری باشد و در موقع ندای جمعه عاقل باشد. عائشه ۀمگر کسی که دیوان

َقلَمُ  : ُرفِعَ ج قال رسول اهللا«است: 
ْ
يِبِّ  َو َ�نْ  �َْستَيِْقَظ  َحىتَّ  انلَّائِمِ  َ�نْ  ثََالٍث  َ�نْ  ال  الصَّ

 ج النبی عن شهاب بن طارق عن مسلم بن قیس عن المنتشر بن محّمد بن إبراهیم (بن سفیان) عن هریم حدثنا
 ».مریض أو صبی أو امرأة أو مملوك عبد أربعة إال جماعة فی مسلم کل علی واجب حق قال: الجمعة

 است.» صحیح«رجال ابوداود (رجال صحیحین) بوده و اسنادش هم  

 «وامام حاکم نیشابوری هم گفته است:  
ٌ

 »علی شرط الشیخین صحیٌح  هذا حدیث

 صحیٌح «وامام ذهبی هم گفته است:  
ٌ

 » حدیث

 » علي شرط البخاري ومسلم صحیٌح  اسناده«وامام نووی هم گفته است:  

) / ۱۰۶۲[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» صّححه غیر واحد«وامام ابن حجر هم گفته است:  

 )]۱۶۰ص۲ر (ج) / ابن حجر، تلخیص الحبی۴۸۳ص۴نووی، المجموع (ج

 منه یسمع ولم ج النبی رأی قد شهاب بن طارق«اند: باید اشاره کنیم که بعضی از علما از جمله امام ابوداود گفته 

!
ً
) ومن طریقه ۱۸۸۳۰] لیکن این سخن مقبول نیست چرا که: احمد، المسند (ش)۱۰۶۹ش( [ابوداود» شیئا

) از طریق (عبدالرحمن بن مهدی) روایت ۴۲۰۹(ش) / نسایی ۱۲۳ضیاء المدسی، االحادیث المختاره (ش

 علیه الله صلی الله رسول سأل رجال أن شهاب بن طارق عن مرثد بن علقمة الثوری عن سفیان عن«اند: کرده

رجال «ورجال احمد » جائر سلطان عند حق کلمة قال أفضل الجهاد أي الغرز في رجله وضع وقد وسلم

طارق بن شهاب ممن یعد «است. ولذا امام حاکم نیشابوری گفته است: » صحیح«بوده واسنادش » صحیحین

 )]۱۰۶۲[حاکم، المستدرک (ش» فی الصحابة

را دیدیه که سوار بر مرکبشان بوده وپاهایشان را در لگام قرار داده  جبینیم، طارق بن شهاب پیامبر وهمچنانکه می 

 اند؟حدیث نشنیده جه از ایشان اند. پس چگونهم روایت کرده جبودند وهمچنین از ایشان 

) روایت کرده ۲۶۳) ومن طریقه بیهقی، فضائل االوقات (ش۱۰۶۲باید اشاره کنیم که حاکم، المستدرک (ش 

 حدثني العنبري العظیم عبد بن العباس حدثني العجلي محّمد بن عبید ثنا الفقیه إسحاق بن بکر أبو حدثنا«است: 

 شهاب بن طارق عن مسلم بن قیس عن المنتشر بن محّمد بن إبراهیم عن سفیان بن هریم ثنا منصور بن إسحاق

باشد؛ چرا که دیدیم می» شاذ«اما ذکر ابوموسی اشعری .» سلم ...  و علیه الله صلی النبي عن: موسی أبي عن

محّمد آن را از امام ابوداود این روایت را از عباس نقل کرده وآن را از (طارق عن النبی) نقل کرده است اما عبید بن 

العباس بن عبد عباس به صورت (طارق عن ابوموسی عن النبی) نقل کرده است وهمچنین ابراهیم بن اسحاق هم 

 را متابعه کرده است.العظیم 
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َمْجنُونِ  َو َ�نْ  َ�ْتَِلمَ  َحىتَّ 
ْ
فرمودند: حکم و مؤاخذه از سه (صنف  ج پیامبر« ١.»َ�ْعِقَل  َحىتَّ  ال

و نفر) برداشته شده است: از خوابیده تا بیدار شود، از کودک تا احتالم (یعنی؛ بالغ) شود و از 
  »دیوانه تا عاقل شود.

 حرّیت -۴
 باشد.ای که در ملِک دیگران مینماز جمعه بر انسان آزاد واجب است نه برده

ُُمَعةُ ج قال رسول اهللا« روایت کرده است: سبن شھابطارق
ْ
 لُكِّ  ىلَعَ  َواِجٌب  َحقٌّ  : اجل

  مَجَاَعةٍ  ىِف  ُمْسِلمٍ 
َّ
ْرَ�َعةً  إِال

َ
وِ  َمْملُوكٌ  َ�بْدٌ  أ

َ
ةٌ  أ

َ
وْ  اْمَرأ

َ
وْ  َصىِبٌّ  أ

َ
فرمودند:  ج پیامبر« ٢.»َمِر�ٌض  أ

) ۴۴۰۰ش( ابوداود) / ۲۵۱۱۴و۲۴۷۰۳و۲۴۶۹۴ش( ) / احمد، المسند۱۴۸۵طیالسی، المسند (ش): (صحیح -١

حاکم، ) / ۲۲۱۲۰و۱۶۴۰۰و۱۲۵۱۷و۱۱۷۸۶( الکبري السنن بیهقي، / )۱۸۰ص۴ج( شیبه، المصنف ابي ابن/ 

 باصبهان المحدثین طبقات حیان، ابن) / ۸۰۸و۱۴۸ش( المنتقي الجارود، ابن) / ۲۳۵۰ش( المستدرک

 مشکل شرح طحاوي،) / ۳۴۳۲ش( نسایي) / ۲۰۴۱ش( ماجه ابن) / ۲۲۹۶ش( دارمي، السنن) / ۲۴۵ص۴ج(

ابویعلي، ) / ۱۴۲ش( حبان ابن/ ) ۱۹۷ص۱) واحکام القرآن (ج۷۴ص۲ر (جومعانی اآلثا) ۱۲ص۱۰ج( اآلثار

) / ابن الجوزی، ۲۲۸۴/ ابن منذر، االوسط (ش) ۱۷۱۳ش( المسند راهویه، بن اسحاق) / ۴۴۰۰ش( المسند

بن ابی سلیمان  حماد عن: «اندکرده روایت) حماد بن سلمه( طریق ) از۳۱ص۲(ج التحقیق في أحادیث الخالف

 حتی النائم عن: ثالثة عن القلم رفع: سلم و علیه الله صلی الله رسول قال: قالت عائشة عن األسود عن إبراهیم عن

 »یفیق حتی المجنون عن و یحتلم حتی الغالم عن و یستیقظ

 است.» صحیح«بوده و اسنادش هم  »صحیح رجال« طیالسی ورجال 

 «وامام حاکم نیشابوری هم گفته است:  
ٌ

 »علی شرط مسلم صحیٌح  هذا حدیث

 » علی شرط مسلم«وامام ذهبی هم گفته است:  

  صحیٌح اسناده «وامام ابن الملقن گفته است:  
ٌ

 » کلهم علماء متصل

 »اسناده صحیٌح «وامام نووی هم گفته است:  

 ثابٌت «وامام ابن حزم هم گفته است:  
ٌ

 » حدیث

 «وامام بخاری هم گفته است:  
ً
) / ۲۳۵۰حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» [أرجو أن یکون محفوظا

) / ۶۷۹) / نووی، خالصة االحکام (ش۴۶۰ص۹) / ابن حزم، المحلی (ج۲۲۶ص۳ابن الملقن، البدرالمنیر (ج

 )]۸۱ص۱ترمذی، علل الترمذی الکبیر (ج

 هم صحابه از اي عده و ثوبان و اوس بن شداد و مالک بن انس و ابوهریره و عباس ابن و علي از روایت واین 

 است شده روایت

) از ۳ص۲) / دارقطنی، السنن (ج۵۸۷۸) و من طریقه بیهقی، السنن الکبری (ش۱۰۶۹(صحیح): ابوداود (ش -٢

 منصور بن إسحاق حدثنی«اند: العنبس) روایت کرده أبي بن إسحاق بن العظیم وإبراهیم عبد بن طریق (عباس
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 ۀ(نفر که عبارتند از:) برد باشد بجز چھارجمعه حّقی واجب بر ھر مسلمانی در جماعت می
 »مملوک و زن و کودک و مریض.

 مذکر بودن -۵
بن نماز جمعه بر مرد واجب است نه زن و خنثای مشکل. روایتی که از طارق 

باشد؛ چرا حضور دارد که نماز جمعه بر زن واجب نمیبیان گردید ابراز می سشھاب

 ج النبی عن شهاب بن طارق عن مسلم بن قیس عن المنتشر بن محّمد بن إبراهیم (بن سفیان) عن هریم حدثنا
 ».مریض أو صبی أو امرأة أو مملوك عبد أربعة إال جماعة فی مسلم کل علی واجب حق قال: الجمعة

 است.» صحیح«رجال ابوداود (رجال صحیحین) بوده و اسنادش هم  

 «وامام حاکم نیشابوری هم گفته است:  
ٌ

 »علی شرط الشیخین صحیٌح  هذا حدیث

 صحیٌح «وامام ذهبی هم گفته است:  
ٌ

 » حدیث

 » علي شرط البخاري ومسلم صحیٌح  اسناده«وامام نووی هم گفته است:  

) / ۱۰۶۲[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» صّححه غیر واحد«وامام ابن حجر هم گفته است:  

 )]۱۶۰ص۲(ج ) / ابن حجر، تلخیص الحبیر۴۸۳ص۴نووی، المجموع (ج

 منه یسمع ولم ج النبی رأی قد شهاب بن طارق«اند: باید اشاره کنیم که بعضی از علما از جمله امام ابوداود گفته 

!
ً
) ومن طریقه ۱۸۸۳۰] لیکن این سخن مقبول نیست چرا که: احمد، المسند (ش)۱۰۶۹ش( [ابوداود» شیئا

) از طریق (عبدالرحمن بن مهدی) روایت ۴۲۰۹) / نسایی (ش۱۲۳ضیاء المدسی، االحادیث المختاره (ش

 علیه الله صلی الله رسول سأل رجال أن شهاب بن طارق عن مرثد بن علقمة الثوری عن سفیان عن«اند: کرده

رجال «ورجال احمد » جائر سلطان عند حق کلمة قال أفضل الجهاد أي الغرز في رجله وضع وقد وسلم

طارق بن شهاب ممن یعد «ولذا امام حاکم نیشابوری گفته است: است. » صحیح«بوده واسنادش » صحیحین

 )]۱۰۶۲[حاکم، المستدرک (ش» فی الصحابة

را دیدیه که سوار بر مرکبشان بوده وپاهایشان را در لگام قرار داده  جبینیم، طارق بن شهاب پیامبر وهمچنانکه می 

 اند؟حدیث نشنیده جایشان اند. پس چگونه از هم روایت کرده جبودند وهمچنین از ایشان 

) روایت کرده ۲۶۳) ومن طریقه بیهقی، فضائل االوقات (ش۱۰۶۲باید اشاره کنیم که حاکم، المستدرک (ش 

 حدثني العنبري العظیم عبد بن العباس حدثني العجلي محّمد بن عبید ثنا الفقیه إسحاق بن بکر أبو حدثنا«است: 

 شهاب بن طارق عن مسلم بن قیس عن المنتشر بن محّمد بن إبراهیم عن سفیان بن هریم ثنا منصور بن إسحاق

باشد؛ چرا که دیدیم می» شاذ«اما ذکر ابوموسی اشعری .» سلم ...  و علیه الله صلی النبي عن: موسی أبي عن

د آن را از امام ابوداود این روایت را از عباس نقل کرده وآن را از (طارق عن النبی) نقل کرده است اما عبید بن محّم 

العباس بن عبد عباس به صورت (طارق عن ابوموسی عن النبی) نقل کرده است وهمچنین ابراهیم بن اسحاق هم 

 را متابعه کرده است.العظیم 
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د و امورات خانه و ... زن در زمان مشخص و مکان معین به دلیل اشتغالش به اوال
 ١باشد بدین خاطر شریعت بر وی آسان کرده است.آور میسخت و مشقت

 سالمتی جسمی -۶
شریعت نماز جمعه را بر انسان سالم واجب نموده و به مریض رخصت داده و بر وی 

بیند و احتمال دارد بیماریش رو به واجب نکرده؛ چرا که مریض در این حالت آزار می
روایت  سبن شھاببگذارد و به ھمین دلیل مطابق روایتی که پیشتر از طارقوخامت 

شد، مریض از حکم وجوب نماز جمعه مستثنی شده است. منظور از مریضی ھر نوع 
 باشد.بیماری ھمچون سرماخوردگی، سردرد، بیماران دیابتی، بیماران قلبی و ... می

کنند و کسی در موقع ندای بت میالبته افرادی که از بیماران و سالخوردگان مراق
مندند؛ زیرا حق نیز از این رخصت بھرهھا  آن مراقبت نمایدھا  آن جمعه نیست که بجای

-گیر و ناتوان از راهتر است. ھمچنین افراد کور، زمینجمعه أولی ۀمسلمان از فریض
ل که راه سارفتن از این حکم برخوردارند و نیز نماز جمعه بر افراد سالخورده و کھن

البته وجود این رخصت برای  باشد.سخت و دشوار است، واجب نمیھا  آن رفتن برای
مند حق ندارند از این فضیلت ناب و بزرگ بھرهھا  آن این نیست که ۀاین افراد به منزل

زی می توانند از آن استفاده کنند به شرط آنکه رفتن به باشد که میشوند بلکه مجوِّ
ز ضرر رساندن به خود ھا  آن رر بهض ۀنماز جمعه مای نشود که در این حال شریعت مجوِّ

کند و حّتی در صورتی که شخص بنا بر شرایط جسمی خود در صورتی که را صادر نمی
گمان قوی داشته باشد که رفتن به جمعه بنابر شرایط جویی یا جسمی خود باعث 

  ین رخصت استفاده کند.تواند از اشود میمریض شدن و یا آزار شدیدی به وی می
 اقامت در محل نماز جمعه -۷

نماز جمعه بر کسی واجب است که در محل نماز جمعه سکونت داشته باشد پس 
 باشد. دالیل این حکم عبارتند از:کسی که مسافر باشد نماز جمعه بر وی فرض نمی

ُمَسافِِر يَْس ىلَعَ : لَ ج قال رسول اهللا«روایت کرده است:  بالف): عبدالله بن عمر
ْ
ال

 »فرمودند: بر مسافر نماز جمعه واجب نیست. ج پیامبر« ٢.»مُجَُعةٌ 

 .۱/۴۹۵محّمد زحیلی، المعتمد فی الفقه الشافعّی،  -١

 روایت شده است: ج(صحیح لغیره): این روایت از طریق عبدالله بن عمر وحسن بصری از رسول الله  -٢
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) ۲۴۹ص۱) / طبرانی، المعجم االوسط (ج۴ص۲: دارقطنی، السنن (ج باما طریق عبدالله بن عمر 

 ثنا«اند: الحلواني) روایت کرده یحیی بن الفضل و أحمد بن ) از طریق (إسماعیل۱۶۹ص۱۱والمعجم الکبیر (ج

 و علیه الله صلی النبي عن عمر بن عن أبیه عن نافع بن الله عبد عن الحنفي بکر أبو ثنا عبیدالله بن عمر القواریري

 »جمعة. المسافر علی لیس: قال سلم

: ابوبکر عبدالله» باطل«اما این روایت  
ً
العدوی: امامان بخاری وابوحاتم  القرشی نافع بن است چرا که اّوال

وامام » متروک الحدیث«اند: گفتهوامامان نسایی ودارقطنی » منکرالحدیث«اند: وابوزرعه وابواحمد الحاکم گفته

 فالیحتج الیعلم و یخطیء کان«وامام ابن حبان گفته است: » منکرةٌ  أحادیث روی«علی بن المدینی گفته است: 

[ابن حجر، تهذیب » ضعیًف یکتب حدیثه«واما یحیی بن معین گفته است: » الثقات فیها یوافق لم التی بأخباره

: همین حدیث را با اسناد ۱۷۴االت البرذعی (ش) / ابوزرعه، سو۵۳ص۶التهذیب (ج
ً
از قول » صحیح«)] وثانیا

 روایت کرده بعبدالله بن عمر
ً
 الربیع أخبرنا«) روایت کرده است: ۱۶۸۹اند وابن منذر، االوسط (شو موقوفا

 المسافر لیع یقول: لیس عمر ابن کان قال نافع عن أسامة أخبرني قال وهب (عبدالله) بن أخبرنا (بن سلیمان) قال

 »جمعة.

 عن نافع عن عمر بن الله عبد عن«) روایت کرده است: ۱۷۲ص۳واسامه بن زید هم متابعه شده وعبدالرزاق (ج 

 ... .» قال: عمر (عبدالله) بن

-ومترجم در تهذیب می» ثقة وحافظ«که » الربیع بن سلیمان«بوده به جز » رجال صحیحین«ورجال ابن منذر  
 : «گوید مي معین بن یحیي امام: زید بن باشد؛ فقط أسامة

ٌ
  صالٌح  ثقة

ٌ
: گوید مي مدیني بن علي امام و »حجة

 : «گوید مي عجلي وامام »ثقهٌ  عندنا«
ٌ
 المدینة أهل عند هو: «است گفته هم فسوي سفیان بن یعقوب امام و »ثقة

 و حدیثه یکتب: «گوید مي ابوحاتم امام و »بأس بحدیثه لیس: «گوید مي عدي ابن وامام »مأموٌن  ثقة وأصحابنا

 : «است گفته هم ذهبي امام و »به الیحتج
ٌ

  أنه الظاهر و الحدیث قوي صدوق
ٌ
 لیس: «است گفته نسایي وامام »ثقة

 حسن« حداقل نسایي امام نزد لذا »مفسد بجرح لیس): بالقوي لیس( قولنا: «است گفته نسایي امام البته »بالقوی

 : «است گفته هم حجر ابن امام و است »الحدیث
ٌ

 مدنٌي : «است گفته نمیر بن عبدالله امام و »یهم صدوق

 لیس: «است گفته احمد وامام »یخطيء: «است گفته و آورده »ثقات« در را وي هم حبان ابن وامام »مشهوٌر 

 و) ۱۹ص( الموقظه ذهبي،) / ۳۱۷ش( التهذیب تقریب و) ۲۰۸ص۱ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[ »بشيء

) / ۱۰۳ش( شیبة أبي بن عثمان بن محّمد سؤاالت مدیني، بن علي) / ۲۶ش( موثق وهو فیه تکلم من أسماء ذکر

: است گفته هم هیثمي امام لذا دارد خطا اندکي چه واگر بوده »ثقة« لذا)] ۴۳ص۳ج( التاریخ و المعرفة فسوي،

 »صحیح« هم روایت این اسناد و)] ۳۷۴ص۴ج( الزوائد مجمع هیثمي،[ »ضعف وفیه الصحیح رجال من هو«

 است ودیدیم که در المصّنف عبدالرزاق هم متابعه هم شده است.

 عمرو عن عیینة (سفیان) بن عن«) روایت کرده است: ۱۷۴ص۳اما طریق حسن بصری: عبدالرزق، المصنف (ج 

ال رج«و رجالش » جمعة المسافر علی لیس سلم: و علیه الله صلی الله رسول قال قال الحسن (بن دینار) عن

 است.» مرسل وضعیف«است اما حسن بصری تابعی بوده لذا روایتش » صحیحین
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ُُمَعةُ «روایت کرده است:  سب): تمیم داری
ْ
  َواِجبَةٌ  اجل

َّ
ةٍ  ىلَعَ  إِال

َ
وْ  اْمَرأ

َ
وْ  َصىِبٍّ  أ

َ
 َمِر�ٍض  أ

وْ 
َ
 »جمعه (بر ھمه) جز زن، کودک، مریض ومسافر واجب است.« ١»ُمَسافٍِر. أ

ی در حجة الوداع که مسافر بودند، نماز جمعه نخوانده بلکه به جایش اقامه جاما شاهدی دارد واینکه رسول الله  

طریق  ) از۳۰۷۴) / ابن ماجه (ش۱۹۰۷و۱۹۰۸) / ابوداود (ش۳۰۱۰و۳۰۹نماز ظهر نمودند چنانکه مسلم (ش

 بن جعفر عن«اند: (حفص بن غیاث و حاتم بن اسماعیل وسلیمان بن بالل و عبدالوهاب ثقفی) روایت کرده

 فصلی وسلم) علیه الله (صلی الله رسول ورکب بالحج الله ... فأهلوا عبد بن جابر علی دخلنا قال أبیه عن محّمد

 »والعصر. الظهر بها

(صحیح لغیره): این روایت از طریق تمیم الداری وجابر بن عبدالله وعبدالله بن عباس وابوهریره ومحّمد بن کعب  -١

 روایت گردیده است: جالقرظی از رسول الله 

) / ۳۳۷ص۲) / بخاری، التاریخ الکبیر (ج۲۱۲ص۱: ابن ابی حاتم، علل الحدیث (ج ساما طریق تمیم داری 

) / طبرانی، ۵۸۴۱) / بیهقی، السنن الکبری (ش۱البصري (ش القزاز یزید بن سنان بن محّمد أحادیث فیه الجزء

) از ۸۱۹) / ابن النجار، ذیل تاریخ بغداد (ش۲۲۱ص۲) / عقیلی، الضعفاء الکبیر (ج۵۱ص۲المعجم الکبیر (ج

 عمرو بن الملك عبد عامر طریق (احمد بن عبدالله وسعید بن سلیمان واسماعیل بن ابان واسد بن موسی و أبو

 عن عمرو أبی الحکم مصرف عن بن طلحة بن محّمد حدثنا«اند: العقدي ومالک بن اسماعیل) روایت کرده

 إال واجبة الجمعة: قال وسلم) علیه الله (صلی النبی عن الداری تمیم عن الشامی الله عبد أبی عن عمرو بن ضرار

: الحکم» منکر«ت اما این روای» مسافر. أو مریض أو صبی أو امرأة علی
ً
عمرو: امام بخاری  بن است چرا که اّوال

: ضرار۳۳۷ص۲وچیزی در موردش نیافتم [بخاری، التاریخ الکبیر (ج» علیه یتابع لم«گفته است: 
ً
 بن )] وثانیا

ومتم » کان ضرار ینکر عذاب القبر«وامام ابن حزم گفته است: » فیه نظر«القاضي: امام بخاری گفته است:  عمرو

)] ۵۴۵ص۱۰) / ذهبی، الضعفاء الکبیر (ج۲۲۱ص۲هم شده است [عقیلی، الضعفاء الکبیر (ج» زندقة«به 

: وامام ابوزرعة رازی گفته است: 
ً
  هذا«وثالثا

ٌ
[ابن ابی حاتم، علل » لیٌن «وامام عقیلی گفته است: » منکٌر  حدیث

 )].۲۲۱ص۲) / عقیلی، الضعفاء الکبیر (ج۲۱۲ص۱الحدیث (ج

) / ابونعیم، ۳ص۲) / دارقطنی، السنن (ج۵۸۴۲: بیهقی، السنن الکبری (شبن عبداللهاما طریق جابر ب 

 لهیعة ابن حدثنا«اند: ) از طریق (سعید بن ابی مریم و کامل بن طلحة) روایت کرده۳۹۲ص۷اخبار اصفهان (ج

 یؤمن کان من: قال وسلم) علیه الله (صلی الله رسول أن جابر عن الزبیر أبی عن األنصاری محّمد بن معاذ حدثنا

 عنها استغنی أوامرأة ومن أومملوك أوصبی أومسافر مریض علی إال الجمعة یوم الجمعة فعلیه اآلخر والیوم بالله

: عبدالله بن لهیعه دچار » ضعیف«اما این اسناد » حمید غنی والله عنه الله استغنی تجارة أو بلهو
ً
است چرا که اّوال

 )]۳۵۶۳ش( التهذیب تقریب حجر، ابن) / ۳۷۳ص۵ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[شده است » اختالط«

: ابوالزبیرالمکی 
ً
 .)]۱۰۱ش( التقدیس اهل تعریف حجر، ابن[بوده و عنعنه کرده است » مدلس«وثانیا

) / دارقطنی، غرائب مالك (منقول من ابن حجر، لسان المیزان ۷۲ص۱: المعجم االوسط (جساما طریق ابوهریره 

 بن إبراهیم حدثنا«اند: الحجاج) روایت کرده بن محّمد بن طریق (اسحاق بن الحسن و أحمد)) از ۵۰ص۱(ج
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: الله رسول قال قال هریرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن أنس بن مالك حدثنا قال المدیني حازم أبي بن حماد

 إبراهیم که چرا است »منکر« اسناد این اما» البادیة. وأهل والصبي والعبد والمسافر المرأة علیهم جمعة ال خمسة

  وکان إبراهیم به تفرد: «است گفته دارقطني امام: المدیني حازم أبي بن حماد بن
ً
 المیزان لسان حجر، ابن[ »ضعیفا

 .است »منکر« مالک امام از روایت این در وتفردش)] ۵۰ص۱ج(

 سلم و محّمد بن ) از طریق (عبدالرحمن۲۴۱ص۷: ابونعیم، حلیة االولیاء (ج باما طریق عبدالله بن عباس 

 األیلي إسماعیل أبو میمون بن عمرو بن حفص ثنا خالد بن الهیثم ثنا«سلمة) روایت کرده است:  بن إسماعیل بن

 في االیمان جددوا به:ألصحا قال سلم) و علیه الله (صلی النبي أن عباس ابن ثنا السفر أبو ثنا قاال ومسعر شعبة ثنا

 صالة علي صلی ومن الله علی ثوابه وقع محسن من أحسن ومن غیره الی منه حول حرام علی کان من قلوبکم

 بالله یؤمن کان ومن له استجیب رحم قطیعة وال بإثم لیست بدعوات دعا ومن عشرا ومالئکته عشرا علیه الله صلی

 تجارة أو بلهو استغنی ومن مسافرا أو صبیا أو عبدا أو امرأة تکون أن إال الجمعة یوم الجمعة فعلیه اآلخر والیوم

 األبلی میمون بن عمر است چرا که حفص بن» ضعیف«اما این روایت » حمید. غني والله عنه الله استغنی

 .)]۱۴۲۰ش( التهذیب تقریب حجر، ابن) / ۴۱۰ص۲ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[ است »ضعیف«

) از طریق ۱۹۷) وحسن الشیبانی، اآلثار (ش۳۵۴کعب القرظی: ابویوسف، اآلثار (شاما طریق محّمد بن  

عن ایوب (بن عائذ) الطائی عن محّمد بن کعب القرظی عن النبی انه قال: الجمعة «اند: (ابوحنیفة) روایت کرده

 اال علی العبد والمرأة والمریض والمسافر.
ٌ
اّوال: امام ابوحنیفه است چرا که » ضعیف«اما این اسناد هم » واجبة

 الجوزي وابن حبان وابن ودارقطني اصفهاني وابونعیم عدي وابن ومسلم بخاري است وامامان» ضعیف الحدیث«

 بن یحیي از وروایتي سعد وابن حنبل واحمد شاهین وابن مبارک بن وعبدالله ونسایي ثوري وسفیان عبدالحق وابن

 کتاب به /ابوحنیفه امام مورد در محدثین اقوال مشاهده براي[ داندانسته ضعیف را وي نیشابوري وحاکم معین

 و گردد مراجه /آلباني شیخ از) ۶۶۱ص۱ج( األمة في السیئ وأثرها والموضوعة الضعیفة األحادیث سلسلة

: محّمد بن  ]نماییم مي خوداري آن آوردن از تطویل ترک خاطر به لذا است آورده را نظرات تمامي وي چون
ً
ثانیا

 است.» مرسل«کعب القرظی تابعی است لذا روایتش 

 اما متن این روایت شواهد ومتابعاتی دارد؛ از جمله:  

 الف): اما متابعه 
ُ
  ی قسمت اّول حدیث (الجمعة

ٌ
) و ۱۰۶۹مریض): ابوداود (ش أو صبی أو امرأة علی إال واجبة

العظیم  عبد بن ) از طریق (عباس۳ص۲دارقطنی، السنن (ج) / ۵۸۷۸من طریقه بیهقی، السنن الکبری (ش

 (بن سفیان) عن هریم حدثنا منصور بن إسحاق حدثنی«اند: العنبس) روایت کرده أبي بن إسحاق بن وإبراهیم

 علی واجب حق قال: الجمعة ج النبی عن شهاب بن طارق عن مسلم بن قیس عن المنتشر بن محّمد بن إبراهیم

 ».مریض أو صبی أو امرأة أو مملوك عبد أربعة إال جماعة فی مسلم کل

 است.» صحیح«رجال ابوداود (رجال صحیحین) بوده و اسنادش هم  

 «وامام حاکم نیشابوری هم گفته است:  
ٌ

 »علی شرط الشیخین صحیٌح  هذا حدیث

 صحیٌح «وامام ذهبی هم گفته است:  
ٌ

 » حدیث

 » رط البخاري ومسلمعلي ش صحیٌح  اسناده«وامام نووی هم گفته است:  
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شود جمعه بر ھر مقیِم مذکِر سالمِی که نماز جمعه در محل سکونتش برپا میپس نماز 

َها ﴿ ۀفرض عین است. و در واقع طبق آی ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ لَٰوةِ ِمن يَۡوِم  ٱ�َّ ْ إَِذا نُودَِي لِلصَّ َءاَمُنٓوا

ْ فَ  ٱۡ�ُُمَعةِ  ِ إَِ�ٰ ذِۡكرِ  ٱۡسَعۡوا نماز  ینه برایروز آده ک یمؤمنان! ھنگام یا « ]۹[الجمعة:  ﴾ٱ�َّ
نماز جمعه بر مقیمی فرض .» دیر و عبادت خدا بشتابکذ یجمعه أذان گفته شد، به سو

است که در موقع ندای جمعه به سمت مسجِد محل برپایی نماز حرکت کند و در 
باشد. البته برخی از فقھا بر صورتی که در موقع نماز به مسجد برسد بر وی فرض می

) / ۱۰۶۲[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» صّححه غیر واحد«وامام ابن حجر هم گفته است:  

 )]۱۶۰ص۲) / ابن حجر، تلخیص الحبیر (ج۴۸۳ص۴نووی، المجموع (ج

 منه یسمع ولم ج النبی رأی قد شهاب بن طارق«اند: باید اشاره کنیم که بعضی از علما از جمله امام ابوداود گفته 

!
ً
) ومن طریقه ۱۸۸۳۰] لیکن این سخن مقبول نیست چرا که: احمد، المسند (ش)۱۰۶۹ش( [ابوداود» شیئا

) از طریق (عبدالرحمن بن مهدی) روایت ۴۲۰۹) / نسایی (ش۱۲۳ضیاء المدسی، االحادیث المختاره (ش

 علیه الله صلی الله رسول سأل رجال أن شهاب بن طارق عن مرثد بن علقمة الثوری عن سفیان عن«اند: کرده

رجال «ورجال احمد » جائر سلطان عند حق کلمة قال أفضل الجهاد أي الغرز في رجله وضع وقد وسلم

طارق بن شهاب ممن یعد «است. ولذا امام حاکم نیشابوری گفته است: » صحیح«بوده واسنادش » صحیحین

 )]۱۰۶۲[حاکم، المستدرک (ش» فی الصحابة

را دیدیه که سوار بر مرکبشان بوده وپاهایشان را در لگام قرار داده  جبینیم، طارق بن شهاب پیامبر می وهمچنانکه 

 اند؟حدیث نشنیده جاند. پس چگونه از ایشان هم روایت کرده جبودند وهمچنین از ایشان 

) روایت کرده ۲۶۳) ومن طریقه بیهقی، فضائل االوقات (ش۱۰۶۲باید اشاره کنیم که حاکم، المستدرک (ش 

 حدثني العنبري العظیم عبد بن العباس حدثني العجلي محّمد بن عبید ثنا الفقیه إسحاق بن بکر أبو حدثنا«است: 

 شهاب بن طارق عن مسلم بن قیس عن المنتشر بن محّمد بن إبراهیم عن سفیان بن هریم ثنا منصور بن إسحاق

باشد؛ چرا که دیدیم می» شاذ«اما ذکر ابوموسی اشعری .»  سلم ... و علیه الله صلی النبي عن: موسی أبي عن

امام ابوداود این روایت را از عباس نقل کرده وآن را از (طارق عن النبی) نقل کرده است اما عبید بن محّمد آن را از 

د العباس بن عبعباس به صورت (طارق عن ابوموسی عن النبی) نقل کرده است وهمچنین ابراهیم بن اسحاق هم 

 را متابعه کرده است.العظیم 

در حجة الوداع که مسافر بودند، نماز جمعه  جب): اما شاهد قسمت آخر حدیث (مسافر): واینکه رسول الله  

) / ۱۹۰۷و۱۹۰۸) / ابوداود (ش۳۰۱۰و۳۰۹ی نماز ظهر نمودند چنانکه مسلم (شنخوانده بلکه به جایش اقامه

و حاتم بن اسماعیل وسلیمان بن بالل و عبدالوهاب ثقفی)  ) از طریق (حفص بن غیاث۳۰۷۴ابن ماجه (ش

 الله رسول ورکب بالحج الله ... فأهلوا عبد بن جابر علی دخلنا قال أبیه عن محّمد بن جعفر عن«اند: روایت کرده

 »والفجر. والعشاء والمغرب والعصر الظهر بها فصلی وسلم) علیه الله (صلی
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مقیمی که ندای جمعه را بشنود نماز جمعه بر وی واجب است، در این باورند که ھر 
توان گفت با این وصف اشخاص َکر و یا کسانیکه بنا بر مشغولّیت تحلیل این دیدگاه می

واجب نیست که در واقع عکس این حاکم ھا  آن و یا دالیلی ندای جمعه را نشنیدند بر
-شوند ضعیف میآنان استدالل میھایی که در این زمینه به  است و ھمچنین روایت

 ١باشند.

 باشند و در واقع از ضعف سند برخوردارند عبارتند از:این احادیث که بسیار مستند می ١

 »اال من عذر. (صلی الله علیه وسلم): من سمع النداء فلم یجب فال صالة له الله رسول قال«الف):  

روایت  جاین روایت از طریق عبدالله بن عباس وابوموسی اشعری وجابر بن عبدالله از رسول الله  (ضعیف): 

 شده است:

) / بیهقی، السنن الکبری ۷۹۳: دو طریق دارد؛ طریق اّول: ابن ماجه (ش بعبدالله بن عباس اما طریق 

) / ضیاء المقدسی، االحادیث المختاره ۸۹۳) / حاکم، المستدرک (ش۵۷۹۳و۵۸۵۰(ش

) / دارقطنی، السنن ۲۰۶۴) / ابن حبان (ش۴۴۶ص۱۱) / طبرانی، المعجم الکبیر (ج۲۵۲و۲۵۴و۲۵۱(ش

) / ابن ۱۸۵۰) / ابن منذر، االوسط (ش۲۵) / نسوی، االربعین (ش۴۸۳جعد، المسند (ش) / ابن ال۴۲۰ص۱(ج

ی (ج
ّ
 بیان بن الحمید ) از طریق (عبد۲۰۳ص۱) / اسلم بن سهل، تاریخ واسط (ج۱۹۰ص۴حزم، المحل

 عن بتثا بن عدي عن شعبة ثنا هشیم أنبأنا«اند: الواسطي وابومعمر وعمرو بن عون وزکریا بن یحیی) روایت کرده

 من إال له صالة فال یأته فلم النداء سمع من قال: سلم) و علیه الله (صلی النبي عن: عباس ابن عن جبیر ابن سعید

 »عذر.

) ۸۹۳و۸۹۴و۸۹۵) / حاکم، المستدرک (ش۵۱۳۷وهشیم بن بشیر هم متابعه شده وبیهقی، السنن الکبری (ش 

 عن شعبة حدثنا«اند: غزوان وداود بن الحکم) روایت کرده نوح وسعید بن عامر وعبدالرحمن بن أبو از طریق (قراد

 .»سلم ...  و علیه الله صلی الله رسول قال: قال عباس ابن جبیر عن بن سعید عن ثابت بن عدی

 بن وإبراهیم جریج بن عن«) روایت کرده است: ۴۹۷ص۱وسعید بن جبیر هم متابعه شده است و عبدالرزاق (ج 

 »عذر أو علة من إال له صالة فال یجب فلم النداء سمع من قال: عباس ابن أن یزید

اند وابن باشد چرا که همین حدیث را ثقاتی، از شعبة به صورت موقوف روایت کردهمی» شاذ«اما این روایت  

) / ضیاء ۵۷۹۴) / بیهقی، السنن الکبری (ش۳۸۰ص۱) / ابن ابی شیبه، المصنف (ج۴۸۲الجعد، المسند (ش

 بن ) از طریق (وکیع بن الجراح وحفص۱۸۵۱) / ابن منذر، االوسط (ش۲۵۳االحادیث المختاره (شالمقدسی، 

 بن عدی عن شعبة حدثنا«اند: حرب و وهب بن جریر وعلی بن الجعد) روایت کرده بن وسلیمان الحوضی عمر

وممکن است » عذر من إال له صالة فال یجب فلم النداء سمع من: قال عباس ابن عن جبیر بن سعید عن ثابت

 ی ثقة مقبول است! اما این دلیل مقبول نیست چرا که همین حدیث را (هشیم بن بشیر وقرادکسی بگوید که زیاده

 بن ، و (وکیع»مرفوع«الحکم) از شعبه به صورت  بن وداود غزوان بن وعبدالرحمن عامر بن وسعید نوح أبو

                                                            



 ۲۶۵  جمعه نماز موجبات و طیشرا: دّوم فصل

» موقوف«الجعد) آن را از شعبة به صورت  بن وعلی جریر بن وهب و حرب بن وسلیمان عمر بن وحفص الجراح

 باشد. دهد شعبة روایت را به دو صورت نقل کرده واضطراب از وی میاند که این نشان میروایت کرده

ی طریق مرفوع: باید اشاره کنیم که برای طریق (موقوف و مرفوع) متابعاتی آمده که قابل احتجاج نیستند: اما متابعه 

) / حاکم، المستدرک ۵۸۷۹و۵۲۵۰و۵۲۴۹) ومن طریقه بیهقی، السنن الکبری (ش۵۵۱ابوداود (ش

) / المعجم االوسط ۲۱۳ص۷) / ابن عدی، الکامل (ج۴۲۰ص۱) / دارقطنی، السنن (ج۸۹۷و۸۹۶(ش

-) از طریق (جریر بن عبدالحمید و سلیمان بن قرم) روایت کرده۴۴۶ص۱۱) / المعجم الکبیر (ج۳۱۴ص۴(ج
 الله رسول قال قال عباس ابن عن جبیر بن سعید عن ثابت بن عدی عن العبدی مغراء عن بجنا أبی عن«اند: 

کثیر «الکلبی  جناب أبو حیة أبی بن اما این روایت هم مقبول نیست چرا که یحیی.» وسلم) ...  علیه الله (صلی

 )]۱۵۲بالتدلیس (شبوده وعنعنه کرده است [ابن حجر، تعرف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین » التدلیس

 بن وإبراهیم جریج بن عن«) روایت کرده است: ۴۹۷ص۱ی طریق موقوف: عبدالرزاق، المصنف (جاما متابعه 

بوده » مدلس«اما ابن جریج » عذر أو علة من إال له صالة فال یجب فلم النداء سمع من قال: عباس ابن أن یزید

 یزید بن )] و إبراهیم۸۳راتب الموصوفین بالتدلیس (شوعنعنه کرده است [ابن حجر، تعریف اهل التقدیس بم

) وتقریب ۱۷۹ص۱است [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» متروک الحدیث«الخوزی هم  األموی القرشی

 )].۲۷۲التهذیب (ش

ی (ج 
ّ
) / خطیب بغدادی، تاریخ بغداد ۵۷۹۵) / بیهقی، السنن الکبری (ش۱۹۰ص۴طریق دّوم: ابن حزم، المحل

إسحاق القاضی)  بن ) از طریق (إسماعیل۳۳۶۸قاضی الینوری، المجالسة وجواهر العلم (ش) / ۲۸۵ص۶(ج

 عباس ابن عن جبیر بن سعید عن ثابت أبی بن حبیب عن شعبة حدثنا حرب بن سلیمان حدثنا«اند: روایت کرده

ت هم شاذ است چرا که اما این روای» له صالة فال یجب فلم النداء سمع من: قال وسلم) علیه الله (صلی النبی عن

 است چرا که: » شاذ«حرب هرچند حافظ وثقة است اما این روایتش  بن سلیمان

 بن وعلی جریر بن وهب الحوضی و عمر بن وحفص الجراح بن دیدیم که همین حدیث را راویانی همانند (وکیع 

الحکم) اینگونه از امام  بن وداود غزوان بن وعبدالرحمن عامر بن وسعید نوح أبو الجعد وهشیم بن بشیر وقراد

اما » شعبه بن الحجاج عن عدی بن ثابت عن سعید بن جبیر عن ابن عباس«اند که: شعبة بن الحجاج نقل کرده

 سلمیان بن حرب: 

حدثنا شعبه بن الحجاج عن عدی بن ثابت عن سعید بن جبیر «این حدیث را یکبار همانند سایر راویان نقل کرده:  

 )]۵۷۹۷هقی، السنن الکبری (ش[بی» عن ابن عباس

حدثنا شعبه بن الحجاج عن حبیب بن ابی ثابت عن سعید بن جبیر «و یکبار هم آن را اینگونه روایت کرده است:  

ی حزم، [ابن» عن ابن عباس
ّ
 تاریخ بغدادی، خطیب) / ۵۷۹۵ش( الکبری السنن بیهقی،) / ۱۹۰ص۴ج( المحل

 ])۳۳۶۸ش( العلم وجواهر ةالمجالس الینوری، قاضی) / ۲۸۵ص۶ج( بغداد

جبیر عن  بن سعید عن ثابت ابی بن حبیب الحجاج عن بن شعبة حدثنا«نقل کرده: » مرفوع«ویکبار این روایت را  

ی حزم، [ابن »ابن عباس عن النبی: ... 
ّ
 خطیب) / ۵۷۹۵ش( الکبری السنن بیهقی،) / ۱۹۰ص۴ج( المحل

 ])۳۳۶۸ش( العلم وجواهر المجالسة الینوری، قاضی) / ۲۸۵ص۶ج( بغداد تاریخ بغدادی،
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 بن سعید عن ثابت ابی بن حبیب عن الحجاج بن شعبة حدثنا«روایت کرده است: » موقوف«ویکبار هم آن را  

 )] ۱۴۲) / ضیاء المقدسی، االحادیث المختاره (ش۱۸ص۱۲[المعجم الکبیر (ج» جبیر عن ابن عباس: ... 

بوده وعنعنه کرده است [ابن حجر، تعریف اهل التقدیس بمراتب » مدلس«از طرفی حبیب بن ابی ثابت هم  

 )].۶۹الموصوفین بالتدلیس (ش

) / بزار ۵۷۹۷) / بیهقی، السنن الکبری (ش۸۹۹و۸۹۸: حاکم، المستدرک (ش ساما طریق ابوموسی اشعری 

) / قاضی ۱۰۲۴) / ابن االعرابی، المعجم (ش۳۵۲ص۱) / رافعی، التدوین فی اخبار قزوین (ج۳۱۵۷(ش

 عن«اند: عیاش وقیس بن الربیع) روایت کرده بن بکر ) از طریق (أبو۳۳۷۱الدنیوری، المجالسة وجواهرالعلم (ش

 فلم النداء سمع من: سلم) و علیه الله (صلی الله رسول قال: قال أبیه عن موسی أبي بن بردة أبي عن حصین أبي

 »عذر. من إال له صالة فال یجب

: قیس» شاذ«هم اما این روایت  
ً
 کتاب پسرش، و بوده »ضعیف« حدیث روایت در الربیع بن است چرا که: اّوال

 تقریب حجر، ابن) / ۳۹۱ص۸ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن: رک. [است کردهمي دستکاري را وي حدیثي

 «وابوبکر بن عیاش هم امام ابن حجر گفته است:  )]۵۵۷۳ش( التهذیب
ٌ
  ثقة

ٌ
 وکتابه حفظه ساءَ  کبر لما أنه إال عابد

: همین حدیث را (اثبات وثقات) به صورت ۷۹۸۵[ابن حجر، تقریب التهذیب (ش» صحیح.
ً
» موقوف«)] وثانیا

) / بیهقی، ۱۸۵۲) ومن طریقه ابن منذر، االوسط (ش۳۷۹ص۱اند وابن ابی شیبه، المصنف (جروایت کرده

 حصین اخبرنا أبي«اند: قدامه) روایت کرده ) از طریق (مسعر بن کدام وزائدة بن۵۷۹۹و۵۷۹۸السنن الکبری (ش

 »له. صالة فال عذر غیر من یجبه لم ثم المنادي سمع من: قال تعالی عنه) الله (رضي موسی أبي عن بردة أبي عن

 أخبرنا قال األبلي یحیی بن عمر أخبرناه«) روایت کرده است: ۳۱۵۸و ابوبردة هم متابعه شده است وبزار (ش 

 فال یجب فلم النداء سمع من قال: تعالی عنه) الله (رضي موسی أبي عن بردة أبي عن ماكس جمیع عن بن حفص

 »له. صالة

 علي عبید أبو حدثنا«) روایت کرده است: ۵۰المقرئ، االربعین (ش : ابوبکر ابنباما طریق جابر بن عبدالله 

 مسجد مؤذن مسکین بن محّمد حدثنا السکین أبو یحیی بن زکریا حدثنا بالرقة مصر قاضي حرب بن الحسین بن

 رضي الله عبد بن جابر عن المنکدر محّمد ابن عن سوقة بن محّمد الغنوي حدثنا بکیر بن الله عبد حدثني شقرة

 »عذر من إال یأته فلم النداء یسمع لم لمن الصالة: الله رسول فقال اآلخرة العشاء عن قوم تخلف: قال عنهما الله

 وخبره الیعرف«وامام ذهبی گفته است: » ضعیف«است چرا که امام دارقطنی گفته است: » منکر«اما این رویات  

  هو«وامام ابوحاتم گفته است: » منکر
ٌ

» نظر حدیثه إسناد في«وامام بخاری هم گفته است: » منکٌر  وخبره مجهول

 )]۱۸۱ص۵آورده است [ابن حجر، لسان المیزان (ج» ثقات«وامام ابن حبان وی را در 

من سمع المنادی فلم قال رسول الله (صلی الله علیه وسلم): «روایت کرده است:  بب) عبدلله بن عباس 

 .»لم تقبل منه الصالة التی صلی قال خوف أو مرض ؟یمنعه من اتباعه عذر. قالوا وما العذر

المستدرک ) / حاکم، ۵۸۷۹و۵۲۵۰و۵۲۴۹) ومن طریقه بیهقی، السنن الکبری (ش۵۵۱(منکر): ابوداود (ش 

) / طبرانی، المعجم االوسط ۲۱۳ص۷) / ابن عدی، الکامل (ج۴۲۰ص۱) / دارقطنی، السنن (ج۸۹۶(ش

اند: ) از طریق (ابومعمر القطیعی و قتیبة بن سعید) روایت کرده۴۴۶ص۱۱) والمعجم الکبیر (ج۳۱۴ص۴(ج
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 حکم سفر در روز جمعه:
نماید که حکم سفر در روز جمعه بررسی شود تا در راستای آن به در اینجا الزم می

این پرسش پاسخ داده شود آیا کسیکه در روز جمعه سفر کرده و یا به خارج از محل 
-ای و غیره میم کار و وظیفهاقامت خود به ھر دلیلی ھمچون سیاحت و تفریح یا انجا

 باشد؟رود نماز جمعه بر وی واجب می
فقھا اتفاق نظر دارند که سفر کردن بعد از زوال و أذان و ندای جمعه بر کسی  ۀھم

خداوند باید به  ۀباشد؛ زیرا طبق فرمودکه نماز جمعه بر وی واجب شده حرام می
حرام است. و در صورتیکه  سمت نماز جمعه حرکت و تالش کرد که عملی غیر از آن

نماز جمعه را بجا آورد ایرادی بر  ۀای باشد که در مسیر سفر بتوان فریضسفر به گونه
دانند ولی فقھا سفر وجود ندارد. البته حنفّیه با ندای اّول سفر را کراھت تحریمی می

در حکم سفر و خروج از محل اقامت در روز جمعه قبل از أذان و ندای جمعه دارای 
 ھای مختلفی ھستند که عبارتند از:دیدگاه

دانند؛ چراکه سعی و شافعّیه سفر قبل از أذان ظھر جمعه را حرام می دیدگاه اّول:
اش در محل سکونتش بر وی واجب بوده که در انجامش اھمال تالش برای ادای جمعه

 رسول قال قال عباس ابن عن جبیر بن سعید عن ثابت بن عدی عن العبدی مغراء عن جناب أبی عن جریر حدثنا«

 .»وسلم) ...  علیه الله (صلی الله

 علي بن الحسین علي أبو حدثنا«) روایت کرده است: ۸۹۷وجریر بن عبدالحمید هم متابعه شده ومستدرک (ش 

 یحیی ثنا الجروي العزیز عبد بن الحسن ثنا ببغداد الصیدالني إبراهیم بن محّمد بن جعفر الفضل أبو ثنا الحافظ

 .»عن ...  جناب أبي عن قرم بن سلیمان ثنا حسان بن

بوده وعنعنه کرده است » کثیر التدلیس«الکلبی  جناب أبو حیة أبی بن یحیی است چرا که» منکر«اما این روایت  

: دیدیم که ثقات این روایت را ۱۵۲[ابن حجر، تعرف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس (ش
ً
)] وثانیا

) / بیهقی، السنن ۳۸۰ص۱) / ابن ابی شیبه، المصنف (ج۴۸۲اند که: ابن الجعد، المسند (شل کردهاینگونه نق

) از طریق ۲۵۳) / ضیاء المقدسی، االحادیث المختاره (ش۱۸۵۱) / ابن منذر، االوسط (ش۵۷۹۴الکبری (ش

-روایت کرده حرب و وهب بن جریر وعلی بن الجعد) بن وسلیمان الحوضی عمر بن (وکیع بن الجراح وحفص
 له صالة فال یجب فلم النداء سمع من: قال عباس ابن عن جبیر بن سعید عن ثابت بن عدی عن شعبة حدثنا«اند: 

 »عذر. من إال
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اشد. و سفر در بنماز نماید سفرش خالی از ایراد می ۀکرده البته اگر در سفر بتواند اقام
 ١دانند.شب جمعه را کراھت می

حنابله بعد از طلوع فجر قبل از زوال و مالکّیه بنابر قول مشھور بعد از  دیدگاه دّوم:
دانند مگر اینکه در سفر بتوان نماز را ادا کرد. اساس فجر روز جمعه سفر را کراھت می

حیث سند قابل اثبات  و بنیان این دسته از فقھا احادیث موضوع و منکریست که از
 ٢باشند.نمی

از نظر شافعّیه اگر مسافر نّیت اقامت چهار روز غیر از روز ورود و خروج را داشته باشد، نماز جمعه بر وی واجب  -١

شد بر وی واجب نیست البته به شرطی که سفرش جائز بوده و حرام نباشد. و نیز است و در صورتی که کمتر با

سفر در حالت ضرورت و یا ترس از ضرر به همسفرش بخاطر دفع ضرر قبل از زوال روز جمعه جایز است و 

شربینی، مغني شربینی،  ؛۲۹۱/  ۲ ،نهایة المحتاجباشد. نک: هیتمی، نماز جمعه بر شخص واجب نمی

دعا  الجمعه لیلة سافر من«. وروایت ۲/۴۹۶؛ محّمد زحیلی، المعتمد فی الفقه الشافعی، ۲۷۸/  ۱، المحتاج

باشد که مستند کراهت سفر در شب جمعه قرار گرفته است. سند حدیث در ادامه موضوع می» ملکاه. علیه

 بیان شده است.
ً
 مفصال

 ز:. این روایات عبارتند ا۲۵/  ۲ ،کشاف القناعنک: بهوتی،  -٢

قال رسول الله (صلی الله علیه وسلم): إذا سافر یوم الجمعة، «روایت کرده است:  بالف) عبدالله بن عمر 

 ».ُدعي علیه، أن الُیصاحب، وال ُیعان علی سفره

حدثنا إبراهیم بن الهیثم البلدي ثنا عمر بن «) روایت نموده است: ۷۹۰(منکر): خرائطی، مساوی االخالق (ش 

عن عبد الله بن لهیعة عن بکیر بن عبد الله بن األشج عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول خالد الحراني 

الله صلی الله علیه وسلم: من سافر من دار إقامة یوم الجمعة دعت علیه المالئکة أن ال یصاحب في سفره والیعان 

: عبدالله بن» منکر«اما این روایت » علی حاجته.
ً
لهیعه دچار اختالط گردیده است [ابن حجر،  است چرا که اّوال

: مخالف این روایتی که عبدالله بن ۳۵۶۳) و تقریب التهذیب (ش۳۷۳ص۵تهذیب التهذیب (ج
ً
)]. وثانیا

) روایت کرده است: ۱۵ص۲عمل کرده است و ابن ابی شیبه (ج بنقل کرده، ابن عمر جاز پیامبر  بعمر

بن قیس االنصاری) عن نافع (مولی بن عمر) أن ابنا لسعید بن زید بن حدثنا عباد بن العوام عن یحیی بن سعید («

نفیل کان بأرض له بالعقیق علی رأس أمیال من المدینة فلقي ابن عمر غداة الجمعة فأخبره بشکواه فانطلق إلیه وترك 

 است.» صحیح«بوده واسنادش هم » رجال صحیحین«و رجالش » الجمعة.

) روایت ۱۵ص۲روایت گردیده است وابن ابي شیبه، المصنف (ج جسول الله همچنین مخالف این روایت از ر 

حدثنا الفضل (بن الدکین) عن ابن أبي ذئب قال: رأیت ابن شهاب الزهري یرید أن یسافر یوم الجمعة «کرده است: 

جال ابن ابي ور» ضحوة! فقلت له: تسافر یوم الجمعة؟ فقال: إن رسول الله صلی الله علیه وسلم سافر یوم الجمعة.

 باشد فقط ابن شهاب الزهري تابعي است.مي» رجال صحیحین«شیبه 

 »من سافر یوم الجمعة دعا علیه ملکاه.«روایت کرده است:  سب): ابوهریره 
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 ١ حنفّیه بر این باورند که سفر قبل زوال ھیچ ایرادی ندارد. دیدگاه سّوم:
رسد که سفر و خارج شدن از محل سکونت قبل از نداء و أذان ظھر به نظر می

باشد و تمامی روایاتی که در جمعه به ھر دلیلی ھیچ ایراد شرعی ندارد و ُمباح می
کراھت آن وجود دارند از حیث سند ایراد دارند و قابل احتجاج  تحریم و یاجھت منع و 

توان نتیجه گرفت که سفر بعد از زوال و أذان ظھر جمعه حرام باشند. پس مینمی
اش را در سفر ادا نماید و نماز جمعه بر باشد مگر اینکه با وجود سفرش نماز جمعهمی

باشد پس نماز جمعه بر چنین آن ُمباح میباشد ولی سفر قبل چنین مسافری فرض می

(واهللاُ العليمُ أعلمُ فرض نیست.  ج ھای پیامبر عظیم الشأنمسافری طبق فرموده

(  بالصوابِ
 نبود عذر -۸

از دستگیر شدن توسط حاکم ظالم، ترس  ٢ھایی ھمچون ترس برخی از فقھا حالت
ای که رفتن به مسجد نهاز دزد یا حیوان درنده و باران و برف و گل و الی شدید به گو

ی (الحسین بن علوان ) در ترجمه۵۴۲ص۱: امام ذهبی در میزان االعتدال (جس(موضوع): اما طریق ابوهریره 

کذب علی مالك عن الزهري عن أبی سلمة عن أبی هریرة مرفوعا: من سافر یوم الجمعة مما «الکلبی) گفته است: 

الحسین بن  است چرا که راویش» موضوع«وهمچنانکه امام ذهبی هم گفته است این روایت » دعا علیه ملکاه.

اٌب «اند: علوان الکلبی: امامان یحیی بن معین وابن ابی حاتم گفته
ّ

کان یضُع «ته است: وامام ابن حبان هم گف» کذ

وامامان ابوحاتم » کان یضُع الحدیث«وامام صالح بن جزره هم گفته است: » الحدیث علی هشام وغیره وضعا

 «وامام علی بن المدینی گفته است: » متروٌک «گویند: رازی ونسایی ودارقطنی می
ً
[ابن حجر، لسان » ضعیف جدا

) روایت ۱۵ص۲ایت گردیده است وابن ابي شیبه (ج)] و از ابن شهاب زهری مخالفش رو۳۰۰ص۲المیزان (ج

حدثنا الفضل (بن الدکین) عن ابن أبي ذئب قال: رأیُت ابن شهاب الزهري یرید أن یسافر یوم الجمعة «کرده است: 

ورجالش تا ابن » ضحوة! فقلت له: تسافر یوم الجمعة؟ فقال: إن رسول الله صلی الله علیه وسلم سافر یوم الجمعة.

/  ۱ ،حاشیة ابن عابدین؛ ۲۸۳ ،الطحطاوي علی مراقي الفالح باشد. نک:مي» رجال صحیحین«ي شهاب زهر

 .۳۸۷/  ۱ ،حاشیة الدسوقي ؛۵۵۳

 .۳۸۷/  ۱ ،حاشیة الدسوقي؛ ۵۵۳/  ۱ ،حاشیة ابن عابدین؛  ۲۸۳ ،الطحطاوي علی مراقي الفالح نک: -١

باشند ولی نفس قضیه با قانون کلی شریعت ضعیف و منکر میکنند که فقها در زمینه ترس به دو روایت استناد می -٢

مبنی بر انجام تکلیف به اندازه توانایی و روایت صحیحی که در ادامه بدان اشاره خواهد شد، صادق است. این 

 روایات عبارتند از:

نداء فلم (صلی الله علیه وسلم): من سمع ال الله رسول قال«روایت کرده است:  بالف) عبدالله بن عباس 

 »اال من عذر. یجب فال صالة له
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روایت  ج(ضعیف): این روایت از طریق عبدالله بن عباس وابوموسی اشعری وجابر بن عبدالله از رسول الله  

 شده است:

) / بیهقی، السنن الکبری ۷۹۳: دو طریق دارد؛ طریق اّول: ابن ماجه (ش باما طریق عبدالله بن عباس 

) / ضیاء المقدسی، االحادیث المختاره ۸۹۳المستدرک (ش) / حاکم، ۵۷۹۳و۵۸۵۰(ش

) / دارقطنی، السنن ۲۰۶۴) / ابن حبان (ش۴۴۶ص۱۱) / طبرانی، المعجم الکبیر (ج۲۵۲و۲۵۴و۲۵۱(ش

) / ابن ۱۸۵۰) / ابن منذر، االوسط (ش۲۵) / نسوی، االربعین (ش۴۸۳) / ابن الجعد، المسند (ش۴۲۰ص۱(ج

ی (ج
ّ
 بیان بن الحمید ) از طریق (عبد۲۰۳ص۱بن سهل، تاریخ واسط (ج) / اسلم ۱۹۰ص۴حزم، المحل

 عن ثابت بن عدي عن شعبة ثنا هشیم أنبأنا«اند: الواسطي وابومعمر وعمرو بن عون وزکریا بن یحیی) روایت کرده

 من إال له صالة فال یأته فلم النداء سمع من قال: سلم) و علیه الله (صلی النبي عن: عباس ابن عن جبیر ابن سعید

 »عذر.

) ۸۹۳و۸۹۴و۸۹۵) / حاکم، المستدرک (ش۵۱۳۷وهشیم بن بشیر هم متابعه شده وبیهقی، السنن الکبری (ش 

 عن شعبة حدثنا«اند: نوح وسعید بن عامر وعبدالرحمن بن غزوان وداود بن الحکم) روایت کرده أبو از طریق (قراد

 .»سلم ...  و علیه الله صلی الله سولر قال: قال عباس ابن جبیر عن بن سعید عن ثابت بن عدی

 جریج بن عن«) روایت کرده است: ۴۹۷ص۱وسعید بن جبیر هم متابعه شده است و عبدالرزاق، المصنف (ج 

 »عذر أو علة من إال له صالة فال یجب فلم النداء سمع من قال: عباس ابن أن یزید بن وإبراهیم

اند وابن حدیث را ثقاتی، از شعبة به صورت موقوف روایت کردهباشد چرا که همین می» شاذ«اما این روایت  

) / ضیاء المقدسی، ۵۷۹۴) / بیهقی، السنن الکبری (ش۳۸۰ص۱) / ابن ابی شیبه (ج۴۸۲الجعد، المسند (ش

 عمر بن ) از طریق (وکیع بن الجراح وحفص۱۸۵۱) / ابن منذر، االوسط (ش۲۵۳االحادیث المختاره (ش

 ثابت بن عدی عن شعبة حدثنا«اند: ب و وهب بن جریر وعلی بن الجعد) روایت کردهحر بن وسلیمان الحوضی

وممکن است کسی » عذر من إال له صالة فال یجب فلم النداء سمع من: قال عباس ابن عن جبیر بن سعید عن

 نوح أبو وقراد ی ثقة مقبول است! اما این دلیل مقبول نیست چرا که همین حدیث را (هشیم بن بشیربگوید که زیاده

 الجراح بن ، و (وکیع»مرفوع«الحکم) از شعبه به صورت  بن وداود غزوان بن وعبدالرحمن عامر بن وسعید

روایت » موقوف«الجعد) آن را از شعبة به صورت  بن وعلی جریر بن وهب و حرب بن وسلیمان عمر بن وحفص

 باشد. کرده واضطراب از وی می دهد شعبة روایت را به دو صورت نقلاند که این نشان میکرده

ی طریق مرفوع: باید اشاره کنیم که برای طریق (موقوف و مرفوع) متابعاتی آمده که قابل احتجاج نیستند: اما متابعه 

) / حاکم، المستدرک ۵۸۷۹و۵۲۵۰و۵۲۴۹) ومن طریقه بیهقی، السنن الکبری (ش۵۵۱ابوداود (ش

) / طبرانی، المعجم االوسط ۲۱۳ص۷ابن عدی، الکامل (ج ) /۴۲۰ص۱) / دارقطنی، السنن (ج۸۹۷و۸۹۶(ش

اند: ) از طریق (جریر بن عبدالحمید و سلیمان بن قرم) روایت کرده۴۴۶ص۱۱) والمعجم الکبیر (ج۳۱۴ص۴(ج

 (صلی الله رسول قال قال عباس ابن عن جبیر بن سعید عن ثابت بن عدی عن العبدی مغراء عن جناب أبی عن«

» کثیر التدلیس«الکلبی  جناب أبو حیة أبی بن اما این روایت هم مقبول نیست چرا که یحیی... .» وسلم)  علیه الله

 )]۱۵۲بوده وعنعنه کرده است [ابن حجر، تعرف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس (ش
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 بن اهیموإبر جریج بن عن«) روایت کرده است: ۴۹۷ص۱ی طریق موقوف: عبدالرزاق، المصنف (جاما متابعه 

بوده » مدلس«اما ابن جریج » عذر أو علة من إال له صالة فال یجب فلم النداء سمع من قال: عباس ابن أن یزید

 یزید بن )] و إبراهیم۸۳وعنعنه کرده است [ابن حجر، تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس (ش

) وتقریب ۱۷۹ص۱تهذیب التهذیب (جاست [ابن حجر، » متروک الحدیث«الخوزی هم  األموی القرشی

 )].۲۷۲التهذیب (ش

ی (ج 
ّ
) / خطیب بغدادی، تاریخ بغداد ۵۷۹۵) / بیهقی، السنن الکبری (ش۱۹۰ص۴طریق دّوم: ابن حزم، المحل

إسحاق القاضی)  بن ) از طریق (إسماعیل۳۳۶۸) / قاضی الینوری، المجالسة وجواهر العلم (ش۲۸۵ص۶(ج

 عباس ابن عن جبیر بن سعید عن ثابت أبی بن حبیب عن شعبة حدثنا حرب بن یمانسل حدثنا«اند: روایت کرده

اما این روایت هم شاذ است چرا که » له صالة فال یجب فلم النداء سمع من: قال وسلم) علیه الله (صلی النبی عن

 است چرا که: » شاذ«حرب هرچند حافظ وثقة است اما این روایتش  بن سلیمان

 بن وعلی جریر بن وهب الحوضی و عمر بن وحفص الجراح بن حدیث را راویانی همانند (وکیعدیدیم که همین  

الحکم) اینگونه از امام  بن وداود غزوان بن وعبدالرحمن عامر بن وسعید نوح أبو الجعد وهشیم بن بشیر وقراد

اما » یر عن ابن عباسشعبه بن الحجاج عن عدی بن ثابت عن سعید بن جب«اند که: شعبة بن الحجاج نقل کرده

 سلمان بن حرب: 

حدثنا شعبه بن الحجاج عن عدی بن ثابت عن سعید بن جبیر «این حدیث را یکبار همانند سایر راویان نقل کرده:  

 )]۵۷۹۷[بیهقی، السنن الکبری (ش» عن ابن عباس

ی ثابت عن سعید بن جبیر حدثنا شعبه بن الحجاج عن حبیب بن اب«و یکبار هم آن را اینگونه روایت کرده است:  

ی حزم، [ابن» عن ابن عباس
ّ
 تاریخ بغدادی، خطیب) / ۵۷۹۵ش( الکبری السنن بیهقی،) / ۱۹۰ص۴ج( المحل

 ])۳۳۶۸ش( العلم وجواهر المجالسة الینوری، قاضی) / ۲۸۵ص۶ج( بغداد

جبیر عن  بن سعید عن ثابت ابی بن حبیب الحجاج عن بن شعبة حدثنا«نقل کرده: » مرفوع«ویکبار این روایت را  

ی حزم، [ابن »ابن عباس عن النبی: ... 
ّ
 خطیب) / ۵۷۹۵ش( الکبری السنن بیهقی،) / ۱۹۰ص۴ج( المحل

 ])۳۳۶۸ش( العلم وجواهر المجالسة الینوری، قاضی) / ۲۸۵ص۶ج( بغداد تاریخ بغدادی،

 بن سعید عن ثابت ابی بن حبیب عن الحجاج بن شعبة حدثنا«روایت کرده است: » موقوف«ویکبار هم آن را  

) / ضیاء المقدسی، االحادیث المختاره ۱۸ص۱۲[طبرانی، المعجم الکبیر (ج» جبیر عن ابن عباس: ... 

 )] ۱۴۲(ش

بوده وعنعنه کرده است [ابن حجر، تعریف اهل التقدیس بمراتب » مدلس«از طرفی حبیب بن ابی ثابت هم  

 )].۶۹الموصوفین بالتدلیس (ش

) / بزار ۵۷۹۷) / بیهقی، السنن الکبری (ش۸۹۹و۸۹۸: حاکم، المستدرک (ش سسی اشعریاما طریق ابومو 

) / قاضی ۱۰۲۴) / ابن االعرابی، المعجم (ش۳۵۲ص۱) / رافعی، التدوین فی اخبار قزوین (ج۳۱۵۷(ش

 عن: «اندعیاش وقیس بن الربیع) روایت کرده بن بکر ) از طریق (أبو۳۳۷۱الدنیوری، المجالسة وجواهرالعلم (ش
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 فلم النداء سمع من: سلم) و علیه الله (صلی الله رسول قال: قال أبیه عن موسی أبي بن بردة أبي عن حصین أبي

 »عذر. من إال له صالة فال یجب

: قیس» شاذ«اما این روایت هم  
ً
 کتاب پسرش، و بوده »ضعیف« حدیث روایت در الربیع بن است چرا که: اّوال

 تقریب حجر، ابن) / ۳۹۱ص۸ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن: رک. [است کردهمي دستکاري را وي حدیثي

 «وابوبکر بن عیاش هم امام ابن حجر گفته است:  )]۵۵۷۳ش( التهذیب
ٌ
  ثقة

ٌ
 وکتابه حفظه ساءَ  کبر لما أنه إال عابد

: همین حدیث را (اثبات وثقات) به صورت ۷۹۸۵[ابن حجر، تقریب التهذیب (ش» صحیح.
ً
» موقوف«)] وثانیا

) / بیهقی، السنن الکبری ۱۸۵۲) و من طریقه ابن منذر، االوسط (ش۳۷۹ص۱اند وابن ابی شیبه (جروایت کرده

 بردة أبي عن حصین اخبرنا أبي«اند: ) از طریق (مسعر بن کدام وزائدة بن قدامه) روایت کرده۵۷۹۹و۵۷۹۸(ش

 »له. صالة فال عذر غیر من یجبه لم ثم المنادي سمع من: قال تعالی عنه) الله (رضي موسی أبي عن

 أخبرنا قال األبلي یحیی بن عمر أخبرناه«) روایت کرده است: ۳۱۵۸و ابوبردة هم متابعه شده است وبزار (ش 

 فال یجب فلم النداء سمع من قال: تعالی عنه) الله (رضي موسی أبي عن بردة أبي عن سماك جمیع عن بن حفص

 »له. صالة

 علي عبید أبو حدثنا«) روایت کرده است: ۵۰المقرئ، االربعین (ش : ابوبکر ابنبعبداللهاما طریق جابر بن  

 مسجد مؤذن مسکین بن محّمد حدثنا السکین أبو یحیی بن زکریا حدثنا بالرقة مصر قاضي حرب بن الحسین بن

 رضي الله عبد بن جابر عن المنکدر محّمد ابن عن سوقة بن محّمد الغنوي حدثنا بکیر بن الله عبد حدثني شقرة

 »عذر من إال یأته فلم النداء یسمع لم لمن الصالة: الله رسول فقال اآلخرة العشاء عن قوم تخلف: قال عنهما الله

 وخبره الیعرف«وامام ذهبی گفته است: » ضعیف«است؛ چرا که امام دارقطنی گفته است: » منکر«اما این رویات  

  هو«وامام ابوحاتم گفته است: » منکر
ٌ

» نظر حدیثه إسناد في«وامام بخاری هم گفته است: » منکٌر  وخبره مجهول

 )].۱۸۱ص۵آورده است [ابن حجر، لسان المیزان (ج» ثقات«وامام ابن حبان وی را در 

من سمع المنادی فلم قال رسول الله (صلی الله علیه وسلم): «روایت کرده است:  بب) عبدلله بن عباس 

 .»لم تقبل منه الصالة التی صلی قال خوف أو مرض ؟. قالوا وما العذریمنعه من اتباعه عذر

) ۸۹۶) / مستدرک (ش۵۸۷۹و۵۲۵۰و۵۲۴۹) ومن طریقه بیهقی، السنن الکبری (ش۵۵۱(منکر): ابوداود (ش 

) / المعجم الکبیر ۳۱۴ص۴) / المعجم االوسط (ج۲۱۳ص۷) / ابن عدی، الکامل (ج۴۲۰ص۱/ دارقطنی (ج

 عن جناب أبی عن جریر حدثنا«اند: (ابومعمر القطیعی و قتیبة بن سعید) روایت کرده ) از طریق۴۴۶ص۱۱(ج

 ....»وسلم)  علیه الله (صلی الله رسول قال قال عباس ابن عن جبیر بن سعید عن ثابت بن عدی عن العبدی مغراء

 علي بن الحسین علي أبو حدثنا«) روایت کرده است: ۸۹۷وجریر بن عبدالحمید هم متابعه شده ومستدرک (ش 

 یحیی ثنا الجروي العزیز عبد بن الحسن ثنا ببغداد الصیدالني إبراهیم بن محّمد بن جعفر الفضل أبو ثنا الحافظ

 .»عن ...  جناب أبي عن قرم بن سلیمان ثنا حسان بن

وعنعنه کرده است بوده » کثیر التدلیس«الکلبی  جناب أبو حیة أبی بن یحیی است چرا که» منکر«اما این روایت  

: دیدیم که ثقات این روایت را ۱۵۲[ابن حجر، تعرف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس (ش
ً
)] وثانیا

) / بیهقی، السنن الکبری ۳۸۰ص۱) / ابن ابی شیبه (ج۴۸۲اند که: ابن الجعد، المسند (شاینگونه نقل کرده
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دانند که و... عذرھایی می ١آور کند و یا در حبس و زندان بودنرا سخت و مشقت
ف برمی دارد. اساس استدالل این رخصت سبِب رخصت شده و حکم وجوب را از مکلَّ

 بکند. عبدالله بن عباستوانایی بر انسان تکلیف می اندازۀاین است که خداوند به 

ُ َ� يَُ�ّلُِف ﴿ تعاىل اهللا أنزل«فرمودند:  ج که پیامبر روایت کرده است َ�ۡفًسا إِ�َّ  ٱ�َّ
ۚ لََها َما َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما  ۚ  ٱۡ�تََسَبۡتۗ وُۡسَعَها نَا

ۡ
ۡخَط�

َ
ۡو أ

َ
ٓ أ َِّسيَنا ٓ إِن �  ﴾َر�ََّنا َ� تَُؤاِخۡذنَا

 فأنزل: است آمده) ۳۴۴ش( مسلم تیروا در و .»فعلت قد): تعايل اهللا( قال ]۲۸۶[البقرة: 

ُ َ� يَُ�ّلُِف ﴿ :وجل عز اهللا  ٱۡ�تََسَبۡتۗ َ�ۡفًسا إِ�َّ ُوۡسَعَهاۚ لََها َما َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما  ٱ�َّ
 ۚ نَا

ۡ
ۡخَط�

َ
ۡو أ

َ
ٓ أ َِّسيَنا ٓ إِن � َر�ََّنا َوَ� َ�ِۡمۡل َعلَۡيَنآ ﴿ .نعم): جالهل جّل ( قال ﴾َر�ََّنا َ� تَُؤاِخۡذنَا

� َكَما َ�َۡلَتهُ  ِينَ َ�َ  ۥإِۡ�ٗ ۚ  ٱ�َّ ۡلَنا َما َ�  اَر�َّنَ ﴿ .نعم): جالهل جّل ( قال ﴾ِمن َ�ۡبلَِنا َوَ� ُ�َّمِ
ٓۚ َ�َا وَ  ٱۡغفِرۡ َ�نَّا وَ  ٱۡ�ُف وَ  ﴿ .نعم): جالهل جّل ( قال ﴾ۦۖ َطاقََة َ�َا بِهِ  نَت َمۡولَٮَٰنا  ٱرَۡ�َۡنا

َ
أ

نَافَ   خداوند«خداوند تعالی فرمود:  ٢».نعم): جالهل جّل ( قال ﴾٢٨٦ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ٱۡلَقۡومِ َ�َ  ٱنُ�ۡ
 خود یبرا دھد انجام) هک یکین( ارک ھر ند.ک ینم فیلکت شیتوانائ اندازۀ به جز سک چیھ به

 فراموش ما اگر!  پروردگارا. است ردهک خود انیز به ندکب) هک یبد( ارک ھر و داده انجام
(خداوند تعالی) فرمود: انجام دادم (و مورد عفو » ر.یمگ) بدان( را ما، میرفت خطا به ای میردک

 چیھ به خداوند«نازل فرمود:  أل) آمده است: خداوند۳۴۴ودر روایت مسلم (ش» قرار دادم).
 انجام خود یبرا دھد انجام) هک یکین( ارک ھر ند.ک ینم فیلکت شیتوانائ اندازۀ به جز سک

 به ای میردک فراموش ما اگر!  پروردگارا. است ردهک خود انیز به ندکب) هک یبد( ارک ھر و داده

) از طریق (وکیع بن ۲۵۳سی، االحادیث المختاره (ش) / ضیاء المقد۱۸۵۱) / ابن منذر، االوسط (ش۵۷۹۴(ش

 حدثنا«اند: حرب و وهب بن جریر وعلی بن الجعد) روایت کرده بن وسلیمان الحوضی عمر بن الجراح وحفص

 من إال له صالة فال یجب فلم النداء سمع من: قال عباس ابن عن جبیر بن سعید عن ثابت بن عدی عن شعبة

 »عذر.

بر این باورند که اگر زندانیان به چهل نفر برسند و توانایی برپایی جمعه را داشته باشند نماز جمعه بر فقهای شافعّیه  -١

ب،  ۱/۲۷۶باشد. نک: شربینی، مغنی المحتاج، آنها واجب می
ّ

؛ نووی، المجموع، ۱/۳۵۸شیرازی، المهذ

 .۳۳و۳/۶؛ ماوردی، الحاوی الکبیر، ۱/۲۶۸

 واسحاق وابوکریب شیبه ابي وابن غیالن بن محمود( طریق از) ۲۹۹۲ش( ترمذي) / ۳۴۵ش( (صحیح): مسلم -٢

 سمعت قال خالد مولی سلیمان بن آدم عن سفیان عن) الجراح بن( وکیع حدثنا: «اندکرده روایت) ابراهیم بن

 .» ... النبي قال..  قال عباس ابن عن یحدث جبیر بن سعید
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 فیالکت( نیسنگ بار! پروردگارا«فرمود: بله.  أخداوند» ر.یمگ) بدان( را ما، میرفت خطا
 هک یسانک) دوش( بر) انیطغ و گناه خاطر به( هک چنان آن مگذار ما) دوش( بر را) دشوار

 میندار را آن یارای هک را آنچه! پروردگارا«فرمود: بله.  أخداوند» .یگذاشت بودند ما از شیپ
 ما از و«فرمود: بله.  أخداوند» )مساز گرفتار ھا محنت و بالھا به را ما و( نکم بار ما بر

 سرور و اوری تو.  یفرما رحم ما به و یببخشا را ما و) شک گناھانمان بر عفو قلم( و درگذر
 »فرمود: بله. أخداوند  ».گردان روزیپ افرانک تیّ جمع بر را ما پس، یمائ

 این عذرھا: ۀاز جمل
یابد و نزدیک مسجد نیست و حّتی در صورتی که کوری که راھنمایی نمی -١

مثل اجاره کند نماز جمعه بر وی واجب است. این دیدگاه ة الراھنمایی با أجر
امام مالک، شافعّیه، أبویوسف، أحمد بن حنبل و داود ظاھری است. امام 

ولی ابن  ١باشد حّتی اگر راھنما داشته باشد.أبوحنیفه قائل به عدم وجوب می
آنچه برای من محرز است: «دارد: عابدین حنفی در این باره چنین ابراز می

روند و راه را بدون ھا راه مینماز جمعه بر برخی از کورھایی که در کوچه
و مسجدی که قصد  شناسند، واجب استراھنما و بدون زحمت و ناراحتی می

این دیدگاه صحیح است؛  ٢»یابد.رفتن را دارد بدون سؤال کردن از کسی می
! من ج آمد و گفت: ای پیغمبر خدا ج به نزد پیامبر لزیرا أم مکتوم

 ج راھنمایی ندارم که مرا برای آوردن به مسجد راھنمایی کند، و از پیامبر خدا
اش بخواند وقتی درخواست کرد که وی را رخصت دھد و نمازش را در خانه

َالِة؟ َ�َقاَل  « فرمود: ج اش را مطرح کرد، پیامبرخواسته َهْل �َْسَمُع انلَِّداَء بِالصَّ
ِجْب  :َ�َعْم. قَاَل 

َ
شنوی؟ گفت: بله. فرمود: پس اجابت آیا ندای نماز را می« ٣ .»فَأ

 » کن.

؛ حاشیة  ۱/۵۳۸شربینی، مغني المحتاج، ، شربینی، ۴/۴۸۶ ،المجموع؛ نووی،  ۱/۶۲۰ ،الدسوقينک: حاشیة  -١

 .۲۹/ ۳ ،ابن عابدین

 . ۳/۲۹ ،ابن عابدینحاشیة  -٢

) از طریق (قتیبة بن سعید وإسحاق بن إبراهیم وسوید بن سعید ۸۵۰) / نسایي (ش۱۵۱۸صحیح): مسلم (ش( -٣

نا عبید الله بن عبد الله بن األصم عن عمه حدثنا مروان بن معاویة قال حدث«ویعقوب الدورقی) روایت کرده اند: 

 .»یزید بن األصم عن أبي هریره ... 
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ای که توانایی رفتن ندارد. از دیدگاه شافعّیه اگر بتواند وسیلهپیرمرِد کھنسالی  -٢
را اجاره کند تا به مسجد آید بر وی واجب است و از نظر حنفّیه در ھر حالتی 

رسد اگر پیرمرد آنچه راجح به نظر می ١ای بیابد یا نیابد) واجب نیست.(وسیله
سختی و آزار به خود  ۀای توانمند به رفتن به جمعه گردد و مایبا وجود وسیله

و دیگران نگردد بر وی واجب است؛ زیرا در این حالت عذری ندارد و مخاطب 
گردد اگرچه فتوای حنفّیه بر غالبّیت که عجز و ناتوانی پیرمرد حکم وجوب می

ای حّتی باشد حاکم است ولی در صورتیکه این ناتوانی از بین رود و وسیلهمی
رود ولی باید گیرد رخصت ترک نماز جمعه از بین میبا اجاره در اختیارش قرار 

 دّقت داشت که در این حالت نیز آزار و سختی متوجه وی و دیگران نگردد.
از دیدگاه حنفّیه و حنابله پرستاری از بیماری که نیازمند مراقبت باشد و  -٣

جدای از آن ترس از فوت نزدیکان و خویشاوند و دوست که انسان نزدشان 
دیدگاه مالکّیه و شافعّیه پرستاری از ھر مریض نیازمند مراقبت حّتی  از ٢نباشد.

شود؛ زیرا حّق مسلمان اگر خویشاوند و رفیق نباشد از موارد عذر محسوب می
تر است، و نیز در صورتیکه خویشاوند، رفیق صمیمی یا بر حّق جمعه أولی

رگ باشند به طور ھمسر بیمار باشند و یا نیازمند مراقبت باشند و یا در حال م
زی برای ترک نماز جمعه میھا  آن أولی در نزد باشد. ھمچنین ماندن مجوِّ

مشغول تشییع جنازه کسی که ھمراھی برای تشیییع ندارد و کسی نیست این 
باشد؛ زیرا حّق مسلمان از حّق نماز جمعه فرض را بجای آورد از موارد عذر می

گفته شد  بابن عمر یکند که برامیبخاری از نافع روایت  ٣ تر است.أولی
(که صحابی بدری بوده) در روز جمعه  سلید بن عمرو بن نفید بن زیسعکه 

بیمار شد؛ و او ھم بعد از باال آمدن روز پیش وی رفت و وقت نماز جمعه ھم 
 ٤شده بود و وی نماز جمعه را ترک کرد.

 . ۳/۲۹، ابن عابدینحاشیة ،  ۱/۵۳۸،مغني المحتاج شربینی،  -١

 همان. -٢

 . ۱/۱۸۴،الشرح الصغیر  -٣

ن ابن حدثنا قتیبة بن سعید حدثنا لیث عن یحیی عن نافع أ«) روایت کرده است: ۳۹۹۳(صحیح): بخاري (ش -٤

وکان بدریا مرض في یوم جمعة فرکب إلیه بعد أن بن نفیل  عمر رضي الله عنهما ذکر له أن سعید بن زید بن عمرو

 .۱/۵۳۹المحتاج  ، مغني ۴/۴۸۹المجموع نک:  ..»تعالی النهار واقتربت الجمعة وترك الجمعة

                                                            



 نماز جمعه در فقه اسالمی    ۲۷۶

 ١دزدی قرار گیرداز دیدگاه حنابله ترس از مالی که در معرض سلطان ظالم یا  -٤
و از دیدگاه حنابله اموالی که در معرض نابودی باشد و یا احتمال خراب شدن 

باشد که ترکش غذایی که بر روی آتش باشد و یا زراعتی که در حال آبیاری می
گردد و یا کسی که برای نگھبانی اجاره شده و یا باعث فساد و خرابیش می

و نیاز خود و دیگران باید سِر کار باشد، از کارمند و یا موظفی که بنا بر تعھد 
 ٢دارند.باشند که وجوب نماز جمعه را برمیعذرھایی می

 بکند که ابن عباسشّدت برف و بارندگی و گل و الی. بخاری روایت می -٥
نش گفت:  ِ فََال َ�ُقْل «در روزی بارانی به مؤذِّ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
َت أ

ْ
إَِذا قُل

نَّ انلَّاَس اْستَنَْكُروا قَاَل َ�َعلَُه َمْن ُهَو 
َ
َالِة قُْل َصلُّوا يِف ُ�يُوتُِ�ْم فََكأ يَحَّ ىلَعَ الصَّ

 �ِ ْحرَِجُ�ْم َ�تَْمُشوَن يِف الطِّ
ُ
ْن أ

َ
ُْمَعَة َعْزَمٌة َو�ِ�ِّ َكرِْهُت أ

ْ
َخْ�ٌ ِم�ِّ إِنَّ اجل

َحِض   بگو: هعىل الصال حيَّ  نگو:أشھد أن محّمدًا رسول الله ھرگاه گفتی: « ٣ .»َوادلَّ

: نمازتان را در خانه بخوانید) و نماز جمعه عزیمت است (واگر صلوا يف بيوتكم(

آید ھرچند مشقت باشد) و من ھم کسی حی علی الصاله را بشنود حتمًا به جمعه می
 »ید.دانم که در گل و الی به مسجد بیایید و به مشقت بفتناپسند می
این حدیث دلیلی بر سقوط وجوب جمعه با عذر باران و مانند آن «نووی گفته: 

 ٤»است و این مذھب ما و دیگران است.
ھر بوی بدی به سبب بیماری، کثیف بودن جسم و لباس، خوردن سیر و پیاز و  -٦

باشد. پذیر نباشد، از موجبات عذر میای که زوال آن امکانتربچه و...، به گونه
شود ر اینکه موجب آزار مسلمان و عدم دخول مالئکه به مسجد میبه خاط

ھا  آن البته باید شخص از آلوده شدن به این بوھا پرھیز کند و در صورت امکان
گردد. در واقع را زایل نماید و در غیر اینصورت نماز جمعه از وی ساقط می

 . ۳/۲۹ ،ابن عابدینحاشیة  -١

 . ۲/۳۰۱مرداوی، اإلنصاف،  ماوردی، -٢

) از طریق (حماد بن زید واسماعیل ۱۰۶۶) / ابوداود (ش۱۶۳۸و۱۶۳۷) / مسلم (ش۹۰۱(صحیح): بخاري (ش -٣

خبرني عبد الحمید صاحب الزیادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محّمد بن ا«اند: بن علیه) روایت کرده

 ... .» سیرین قال ابن عباس

 . ۵/۲۰۸ ،شرح النووي علی صحیح مسلم -٤
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 تواندنمی خوردن سیر، پیاز و ... در روز جمعه در حالی که شخص بداند که
را از خود زایل کند، حرام است؛ زیرا خوردنش وی را از انجام واجبی وا ھا  آن

َجَرِة َ�ْعِ� اثلُّوَم فََال « اند:فرموده ج پیامبر خدا ١ دارد.می َ�َل ِمْن َهِذهِ الشَّ
َ
َمْن أ

روایتی و در » ھر کس سیر بخورد به مسجد ما نزدیک نشود.« ٢.»َ�ْقَرَ�نَّ َمْسِجَدنَا

ذَّى ِمنُْه َ�نُو آَدمَ «...  دیگر آمده:
َ
ا َ�تَأ ذَّى ِممَّ

َ
َمَالئَِ�َة َ�تَأ

ْ
إِنَّ ال

(با «...  ٣.»َمْسِجَدنَا فَ
شوند از ھر آنچه خوردن سیر) به مساجد نزدیک نشوید؛ چرا که مالئکه اذیت می

 »شوند.فرزندان آدم اذیت می
و ترس مفّلس و  ٤حاکم ظالم،آن: ترس از بیعت با  ۀترس از دشمن، از جمل -٧

و از دیدگاه شافعّیه از جمله غزالی که شربینی بر  ٥ورشکسته از زندانی و زدن،
خالف بغوی با وی مخالف است بر این باورند کسی که به حق زندانی شده، 
قاضی حقِّ ممانعت وی را از شرکت در نماز جمعه به شرط احراز مصلحت 

اجب است و امید دارد که با ترک جمعه و ھر کس که قصاص بر وی و ٦دارد
 ٧تواند ترک جمعه نماید.فرجی در این فاصله برای عفوش حاصل گردد می

عدم وجود لباس و پوشش مناسب و شایسته، در صورتیکه شخصی لباسی  -٨
داشته باشد که ستر عورتش را بنماید ولی به دلیل وجاھت و شخصیت 

ر قول صحیح نماز جمعه بر وی اجتماعیش مناسب و در خوِر وی نیست بنا ب
واجب نیست و این حکم نمادی از حفظ شخصّیت انسان است که از مقاصد 

 . ۱/۶۲۰، الشرح الکبیر نک: دردیر،  -١

ومسدد بن سرهد)  محّمد بن المثنی وزهیر بن حرب) از طریق (۱۲۷۶) / مسلم (ش۸۵۳(صحیح): بخاری (ش -٢

حدثنا یحیی عن عبید الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلی الله علیه «اند: روایت کرده

 .»من أکل من هذه الشجرة یعني الثوم فال یقربن مسجدنا :وسلم قال في غزوة خیبر

) از طریق (عطاء بن ابی رباح ۳۳۶۵) / ابن ماجه (ش۷۰۷) / نسایی (ش۱۲۸۳و۱۲۸۲(صحیح): مسلم (ش -٣

وقال مرة  -من أکل من هذه البقلة الثوم  :قال )صلی الله علیه وسلم(عن النبی «اند: وابوالزبیر المکی) روایت کرده

 .»فال یقربن مسجدنا فإن المالئکة تتأذی مما یتأذی منه بنو آدم -لبصل والثوم والکراث من أکل ا

 . ۶۲۰، ۶۰۹/ ۱ ،الدسوقي علی الشرح الکبیر -٤

 . ۳/۲۹ ،ابن عابدینحاشیة  -٥

 . ۱/۵۳۷شربینی، مغني المحتاج، شربینی،  -٦

 . ۲/۳۰۱مرداوی، اإلنصاف، ؛ ماوردی، ۱/۲۱۸ ،األمشافعی،  - ٧

                                                            



 نماز جمعه در فقه اسالمی    ۲۷۸

و حّتی اگر لباسی را در خورش به وی ھدیه نمایند، قبولش  ١باشد.شریعت می
تواند با مّنت ھمراه باشد ولی اگر لباسی بر وی واجب نیست؛ زیرا قبولش می

ید بپذیرد؛ زیرا قبول مّنت بھتر از عدم ستر برای ستر عورت نداشته باشد با
  ٢باشد.عورت می

-ھرکس طوالنی شدن خطبه و نماز جمعه توسط امام بر وی سخت باشد می -٩
استدالل این حکم داستان  ٣شرکت در نماز جمعه انصراف دھد، ۀتواند از ادام

به خاطر طوالنی کردن نماز  ج با مردیست که از وی در نزد پیامبر سمعاذ
شکایت کرد و در داستان آمده که وی از نماز جماعت خارج شده و منفردًا نماز 

 ٤ عملکردش را تأیید فرمودند. ج خواند و پیامبر اکرم
ز رخصت میاز جمله عذرھای دیگر که شریعت آن -۱ داند و موجب ساقط را مجوِّ

جمعه با عید قربان و یا عید فطر  باشد حالتیست که نمازشدن وجوب نماز جمعه می
در یک روز مقاَرن شود و شخص نماز عید را به صورت جماعت بخواند در خواندن نماز 

  ٦، روایاتی که صراحتًا مؤّید این حکم ھستند عبارتند از:٥جمعه مخّیر خواھد بود

َ�ْ�ِ  اْجتََمَع ِ�يَداِن ىلَعَ َ�ْهِد ابِْن « روایت کرده است: سالف) وھب بن کیسان الزُّ
ُْطبََة، ُ�مَّ نََزَل فََص�َّ َولَْم يَُص 

ْ
َطاَل اخل

َ
 انلََّهاُر ُ�مَّ َخَرَج فََخَطَب فَأ

َ
ُُروَج َحىتَّ َ�َعاىل

ْ
َر اخل خَّ

َ
لِّ فَأ

 . ۱/۴۹۶،کشاف القناع ؛ بهوتی،  ۱/۴۷۶شربینی، مغني المحتاج،  ؛ شربینی، ۱/۶۲۰ ،الدسوقينک:  -١

 . ۲/۳۱۵ ،المغني نک: ابن قدامه، -٢

 .۲/۳۰۱مرداوی، اإلنصاف، نک: ماوردی،  -٣

) / ۸۳۱و۸۳۵) / نسایی (ش۷۹۰) / ابوداود (ش۱۰۶۹و۱۰۶۸) / مسلم (ش۷۰۵و۷۰۱(صحیح): بخاری (ش -٤

 «اند: ) از طریق (عمرو بن دینار ومحارب بن دثار وابوالزبیر المکی وابوصالح) روایت کرده۹۸۶(شابن ماجه 

قال جابر بن عبد الله قال کان معاذ بن جبل یصلي مع النبي صلی الله علیه وسلم ثم یرجع فیؤم قومه فصلی 

الله علیه وسلم فقال فتان فتان فتان ثالث  العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فکأن معاذا تناّول منه فبلغ النبي صلی

 »مرار

ف نماز عید را بخواند؛ زیرا روایات و  -٥
ّ
ت شرط تخییر و سقوط وجوب نماز جمعه این است که شخص مکل

ّ
عل

 اند.در این امر به مخاطبانیست که نماز عید را با جماعت اداء کرده جفرموده پیامبر 

فاق عید و نماز جمعه بیان شده، جهت مشاهده دیدگاه۴-۴آنها در بخش ( هایدیدگاه فقها و تحلیل استدالل -٦
ّ
-) ات

 ها و قول راجح به بخش مذکور مراجعه گردد.

                                                            



 ۲۷۹  جمعه نماز موجبات و طیشرا: دّوم فصل

نََّة. َصاَب السُّ
َ
ُُمَعَة، فَُذِكَر َذلَِك ِالبِْن َ�بَّاٍس، َ�َقاَل: أ

ْ
در زمان ابن زبیر « ١»لِلنَّاِس يَْوَمئٍِذ اجل

دو عید مقارن شدند. وی خارج شدن (برای ادای نماز را) تا باال آمدن روز به تأخیر انداخت 
سپس خارج شد و خطبه خواند و خواندن خطبه را طوالنی کرد و (از منبر) پایین آمد و نماز 

تعریف  بس(عید را) خواند و مردم در آن روز نماز جمعه نخواندند. این را برای ابن عبا
 »کردند وی گفت: مطابق سّنت عمل کرده است.

ىِب  ْ�نَ  ُمَعاِوَ�ةَ  َشِهْدُت « روایت کرده است: سب) ایاس بن ابی رمله
َ
 وَُهوَ  ُسْفيَانَ  أ

ُل 
َ
ْرَ�مَ  ْ�نَ  َز�ْدَ  �َْسأ

َ
َشِهْدَت  قَاَل  أ

َ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  أ  قَاَل . َ�َعمْ  قَاَل  يَْومٍ  ىِف  اْجتََمَعا ِ�يَديِْن  ج ا�َّ

) / فاکهی، اخبار مکة ۱۰۹۷) / حاکم، المستدرک (ش۱۴۶۵) / ابن خزیمه (ش۱۵۹۲(صحیح): نسایی (ش -١

 بن الدورقي و محّمد إبراهیم بن ویعقوب) از طریق (احمد بن حنبل ۲۱۴۱) / ابن منذر، االوسط (ش۱۷۸۰(ش

 عبد حدثنا قال یحیی (بن سعید القطان) حدثنا«اند: بشار بندار وبکر بن خلف ومسدد بن سرهد) روایت کرده

 حتی الخروج فأخر: قال الزبیر ابن عهد علی عیدان اجتمع: قال کیسان بن وهب حدثني قال جعفر بن الحمید

 ناس علیه ذلك فعاب الجمعة للناس یصل ولم رکعتین فصلی نزل ثم الخطبة فأطال فخطب خرج ثم النهار تعالی

 بن عمر رأیت: فقال الزبیر البن ذلك فذکروا السنة. أصاب: فقال عباس البن ذلك فذکر شمس عبد بن أمیة بني من

 »کذا. صنع عیدان عهده علی اجتمع إذا الخطاب

) از طریق (سلیم بن ۱۴۶۵) / ابن خزیمه (ش۹۱ص۲المصنف (ج ویحیی القطان هم متابعه شده وابن ابی شیبه، 

کیسان شهدت ابن  بن وهب حدثني قال جعفر بن الحمید عبد ثنا«اند: اخضر وابوخالد االحمر) روایت کرده

 .» الزبیر... 

) از طریق (االعمش ۳۰۳ص۳) / عبدالرزاق، المصنف (ج۱۰۷۳ووهب بن کیسان هم متابعه شده وابوداود (ش 

 .»رباح ...  أبی بن عطاء عن«اند: جریج) روایت کرده وابن

است واسناد » رجال صحیح«جعفر انصاری که  بن باشد به جز عبدالحمیدمی» رجال صحیحین«ورجال نسایی  

 باشد.می» صحیح«روایت هم 

 »اسناده صحیٌح «وامام علی بن المدینی هم گفته است:  

 صحیٌح علی شرط الشیخینحدی«وامام حاکم نیشابوری هم گفته است:  
ٌ

 »ث

 »علی شرطهما البخاری ومسلم«وامام ذهبی هم گفته است:  

 » إسناده علی شرط مسلم«وامام نووی هم گفته است:  

 «وامام ابو الجوزی هم گفته است:  
ٌ

 » یعتمد علیه هذا حدیث

) / ابن الجوزی، ۱۰۹۷[حاکم، المستدرک (ش» رجاله ثقات صحیٌح  إسنادٌ «وامام البوصیری هم گفته است:  

) ومصباح ۱۰۲ص۲(ج اتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة) / البوصیری، ۹۹-۱۰۵ص۵البدرالمنیر (ج

 )]۲۰۹ص۲) / ابن حجر، تلخیص الحبیر (ج۲۰۰ص۱الزجاجه (ج
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ِعيدَ  َص�َّ  قَاَل  َصنَعَ  فََكيَْف 
ْ
َص  ُ�مَّ  ال ُُمَعةِ  ىِف  رَخَّ

ْ
نْ  َشاءَ  َمنْ  َ�َقاَل: اجل

َ
َ  أ يَُصلِّ  يَُص�ِّ

ْ
من « ١.»فَل

را در  ج پرسید: آیا با پیامبر خدامعاویه بن سفیان را دیدم در حالیکه از زید بن أرقم می

ر بن عبدالعزیز وبعضی از اهل مدینه (صحیح): این روایت از طریق زید بن ارقم وابوهریره وعبدالله بن عمر وعم -١

 روایت شده است: جاز رسول الله 

) / احمد، ۴۳۸ص۱) / بخاری، التاریخ الکبیر (ج۷۲۰: ابوداود الطیالیسی، المسند (ش ساما طریق زید بن ارقم 

) / بیهقی، السنن الکبری ۱۳۱۰) / ابن ماجه (ش۱۵۹۱) / نسایی (ش۱۰۷۲) / ابوداود (ش۱۹۳۱۸المسند (ش

) / طحاوی، شرح مشکل ۲۰۹ص۵) / طبرانی، المعجم الکبیر (ج۱۰۶۳) / حاکم، المستدرک (ش۶۵۱۱(ش

) / فسوی، المعرفة والتاریخ ۱۶۱۲) / دارمی، السنن (ش۱۴۶۴) / ابن خزیمه (ش۱۲۶و۱۲۵ص۳اآلثار (ج

 ) از طریق (اسرائیل بن یونس) روایت۹۱ص۲) / ابن ابی شیبه، المصنف (ج۴۳۳۷) / بزار (ش۳۰۳ص۱(ج

ورجال .» سفیان ...  أبی بن معاویة شهدت قال الشامی رملة أبی بن إیاس عن المغیرة بن عثمان حدثنا«اند: کرده

اند: الشامی که: امامان ابن القطان وابن المنذر گفته رملة أبی بن باشد به جز إیاسمی» رجال صحیح«ابوداود 

» 
ٌ

دانسته که نشان از توثیق (ایاس بن ابی رملة) » صحیح«را اما امام المحدثین علی بن المدینی اسنادش »! مجهول

آورده است همچنین امام بخاری وی را التاریخ الکبیر آورده اما » ثقات«نزد وی دارد وامام ابن حبان وی را در 

لذا امامان  »یحتمل فال نظر فیه قلت وإذا االحتمال علی فهو جرحه فیه أبین لم من کل«جرحی نکرده وگفته است: 

) / ابن حجر، تهذیب التهذیب ۳۶ص۴اند [ابن حبان، الثقات (جدانسته» صحیح«حاکم وذهبی هم اسنادش را 

) / مزی، تهذیب الکمال ۴۳۸ص۱) / بخاری، التاریخ الکبیر (ج۲۰۹ص۲) وتلخیص الحبیر (ج۳۸۸ص۱(ج

 )].۱۰۶۳) / حاکم، المستدرک مع التلخیص (ش۲۶۴ص۱۸(ج

) / حاکم، ۶۵۱۳) / بیهقی، السنن الکبری (ش۱۳۱۱) / ابن ماجه (ش۱۰۷۵: ابوداود (شساما طریق ابوهریره 

) / بزار ۱۲۷ص۳) / طحاوی، شرح مشکل اآلثار (ج۳۰۲) / ابن الجاورد، المتقی (ش۱۰۶۴المستدرک (ش

 أحمد بن عمر ) / حدیث۱۳۷) / فریابی، احکام العیدین (ش۲۷۲ص۱۰) / ابن عبدالبر، التمهید (ج۸۹۹۵(ش

) از طریق ۱۲۹ص۳) / خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج۳۱) / ابن ماسی، الفوائد (ش۳۸شاهین (ش بنال

حنان)  بن عمرو بن ربه و محّمد عبد بن الوصابی ومحّمد بن عبدالله و یزید حفص بن وعمر المصفی بن (محّمد

 أبی عن رفیع بن العزیز عبد عن بیبن مقسم الض المغیرة عن شعبة (بن الولید) حدثنا بقیة حدثنا«اند: روایت کرده

 عیدان هذا یومکم فی اجتمع قد قال: أنه وسلم) علیه الله (صلی الله رسول عن هریرة أبی (السمان) عن صالح

 »مجمعون. وإنا الجمعة من أجزأه شاء فمن

 (عبدعن  حفص بن قال وهب«) گفته است: ۲۱۶ص۱۰وبقیة بن الولید هم متابعه شده ودارقطنی در العلل (ج 

 .»مغیرة ...  یذکر ولم رفیع بن العزیز عبد عن شعبة الجدي عن إبراهیم) بن الملك

) / ابن عبدالبر، التمهید ۶۵۱۲) / بیهقی، السنن الکبری (ش۸۹۹۶ومغیرة بن مقسم هم متابعه شده و بزار (ش 

 عبد بن (زیاد) از طریق ۲۱۶ص۱۰) / دارقطنی در العلل (ج۱۹۲ص۳) / ابن عدی، الکامل (ج۲۷۳ص۱۰(ج
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 بن العزیز عبد عن«اند: الطلحي) روایت کرده موسی بن صالح و الکوفی وهذیل عیاش بن البکائی و ابوبکر الله

 .»رفیع عن ابی صالح عن ابوهریره عن النبی ... 

 است. » صحیح«بوده واسنادش هم » رجال صحیحین«و رجال ابوداود  

 دانند.می» اصح«ودارقطنی طریق مرسل را  باید اشاره کنیم که امامان احمد بن حنبل 

 صالح أبی عن العزیز عبد عن الناس (بن الولید) بهذا؟ رواه بقیة جاء أین من«وامام احمد بن حنبل گفته است:  

 
ً
 » السمان مرسال

بن  وشریك بن قدامه وزائدة عوانة رواه (أبو«دانسته وگفته است: » اصح«را » مرسل«وامام دارقطنی هم طریق  

  صالح أبي عن رفیع بن عبدالعزیز عن کلهم السکري) وأبوحمزة عبدالحمید بن وجریر عبدالله
ً
وهو  مرسال

) / خطیب بغدادی، تاریخ بغداد ۲۱۵ص۱۰[دارقطنی، العلل الوارد فی االحادیث النبویة (ج» الصحیُح 

 )].۱۲۹ص۳(ج

 إبراهیم بن الملك که در علل دارقطنی دیدیم، (عبداند؛ اما چنانواین ائمة اشکال حدیث را از بقیة بن الولید دانسته 

الجدي) هم بقیة را متابعه نموده وآن را از (شعبة عن عبدالعزیز بن رفیع عن ابوصالح السمان عن ابوهریره عن 

 النبی) روایت کرده است. 

ي) هم آن را از الطلح موسی بن البکائی وابوبکر بن عیاش وهذیل الکوفی و صالح الله عبد بن وهمچنین (زیاد 

 اند.رفیع عن ابوصالح السمان از ابوهریره عن النبی) روایت کرده بن العزیز (عبد

 السکري) آن از (عبد حمزة وأبو الحمید عبد بن وجریر عبدالله بن وشریك قدامه بن وزائدة اما از آنجا که (أبوعوانة 

) روایت  عن السمان ابوصالح عن رفیع بن العزیز
ً
رفیع)،  بن العزیز دهد که (عبداند، نشان میکردهالنبی مرسال

نقل کرده است. لذا هر دو طریق از » موصول«وگاهی هم آن را به صورت » مرسل«گاهی آن را به صورت 

 است.» صحیح«عبدالعزیز بن رفیع 

» صحیح«د و اکنون باید به دنبال مرّجحی، بین طریق (موصول ومرسل) باشیم ودر طریق اّول دیدیم که با اسنا 

 مع أشهدت قال أرقم بن زید یسأل وهو سفیان أبی بن معاویة رمله: شهدت ابی بن قال ایاس«روایت شده است: 

 فی رخص ثم العید صلی قال صنع فکیف قال. نعم قال یوم فی اجتمعا عیدین) وسلم علیه الله صلی( الله رسول

 لذا طریق (موصول) اصّح است.» فلیصل. یصلی أن شاء من): صلی الله علیه وسلم( فقال الجمعة

) / ابن عدی، الکامل ۱۳۱۲: دو طریق دارد؛ طریق اّول: ابن ماجه (شباما طریق عبدالله بن عمر 

 عن عمر بن العزیز عبد عن علي بن مندل حدثنا«اند: المغلس) روایت کرده بن ) از طریق (جبارة۴۵۵ص۶(ج

 شاء من :جقال  ثم بالناس فصلی سلم و علیه الله صلی الله رسول عهد علی عیدان اجتمع: قال عمر ابن عن نافع

: جبارة» واهی«اما این روایت » فلیتخلف یتخلف أن شاء ومن فلیأتها الجمعة یأتي أن
ً
 بن است چرا که اّوال

: است گفته روایاتش از بعضي مورد در احمد وامام »کذاٌب : «است گفته معین بن یحیي امام: الحمانی المغلس

  هذه«
ٌ
 ثم أمره اّول فی عنه حدث: «هم ابوزرعه وامام »متروٌک : «است گفته دارقطني وامام »کذٌب  هی أو موضوعة

 وما به فیحدث الحدیث له یوضع کان یکذُب  ممن عندی هو ما: «است گفته نمیر ابن وامام »ذلك بعد حدیثه ترك

 گفته حبان ابن وامام »مضطرٌب  حدیثه: «اند گفته عدي وابن بخاري وامامان..» الکذب یتعمد ممن عندی کان
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 ابوداود وامام»بأحادیثه االحتجاج بطل حتی ـ الحمانی یعنی ـ أفسده المراسیل ویرفع األسانید یقلب کان: «است

  رجال کان و أجالسه و أراه زلت وما مناکیٌر  أحادیثه فی عنه؛ أکتب لم«: است گفته
ً
 قاسم بن مسلمة وامام »صالحا

  کان«: است گفته
ٌ
 التهذیب تهذیب حجر، ابن[ »عدل یدی علی هو: «است گفته ابوحاتم وامام »الله شاء إن ثقة

: مندل )]۵۷ص۲ج(
ً
 التهذیب تهذیب حجر، ابن. [است »الحدیث ضعیف« هم العنزي علي بن وثانیا

 .)]۱۸۰ص۴ج( االعتدال میزان ذهبي،) / ۶۸۸۳ش( التهذیب تقریب حجر، ابن) / ۲۹۸ص۱۰ج(

 السکري و محّمد ) از طریق (سهل۳۸۲ص۳) / ابن عدی، الکامل (ج۴۳۵ص۱۲دّوم: المعجم الکبیر (جطریق  

 رباح أبي بن عطاء ثنا السماك راشد بن سعید ثنا البرکي إبراهیم بن عیسی ثنا«اند: الترکي) روایت کرده یوسف بن

 العید صالة سلم و علیه الله صلی الله رسول بهم فصلی وجمعة فطر یوم عهد علی عیدان اجتمع: قال عمر ابن عن

 فلیجمع معنا یجمع أن أراد فمن مجمعون وإنا وأجرا خیرا أصبتم قد إنکم الناس یاأیها: فقال بوجهه علیهم أقبل ثم

: سعید» واهی«اما این اسناد » فلیرجع. أهله إلی یرجع أن أراد ومن
ً
 امام: المازني راشد بن است چرا که اّوال

 لیس: «است گفته معین بن یحیي وامام »متروٌک : «است گفته نسایي وامام »الحدیث منکر: «است گفته بخاري

 .)]۲۷ص۳ج( المیزان لسان حجر، ابن[ »بشيء

 گردد.می» صحیح«باشد لذا اسنادش برای این طریق می» صحیحی«ی اما طریق اّول، متابعه 

) ومن طریقه بیهقی، ۳۴۳: دوطریق دارد؛ طریق اّول: شافعی، المسند (ش /اما طریق عمر بن عبدالعزیز 

 عبد بن عمر عن عقبة بن إبراهیم حدثني محّمد بن إبراهیم أخبرنا«اند: ) روایت کرده۶۵۱۵السنن الکبری (ش

 في سفلیجل العالیة أهل من یجلس أن أحب من فقال ج النبي عهد علی عیدان اجتمع: قال عنه الله رضي العزیز

 تهذیب حجر، ابن[است. » متهم به کذب«است چرا که ابراهیم بن ابی یحیی » واهی«اما این اسناد » حرج. غیر

 بالتدلیس الموصوفین بمراتب التقدیس اهل تعریف و) ۲۴۱ش( التهذیب وتقریب) ۱۸۵ص۱ج( التهذیب

 طبقات حیان، ابن) / ۴۵۱ص۸ج( النبالء اعالم سیر ذهبي،) / ۱۴۱ص( االسماء تهذیب نووي،) / ۱۲۹ش(

 وهمچنین عمر بن عبدالعزیز تابعی است. )]۳۹۶ص۱ج( بأصبهان المحدثین

ثُت  جریج ابن قال«) روایت کرده است: ۳۰۴ص۳طریق دّوم: عبدالرزق، المصنف (ج 
ِّ

 عبد بن عمر عن وُحد

 أن: ج فقال فطر ویوم جمعة یوم زمانه في اجتمع سلم و علیه الله صلی النبي أن الزیات صالح أبي عن و العزیز

اما راوی آن مبهم است: » .فلینتظر ینتظر أن أحب ومن فلینقلب أحب فمن عیدان فیه اجتمع قد یوم الیوم هذا

ثُت «
ِّ

 ابن جریج آن را از (ابراهیم بن ابی یحیی) که در طریق اّول آوردیم شنیده است چرا که امام » ُحد
ً
وظاهرا

 إبراهیم مثل مجروح من سمعه فما إال یدلس ال التدلیس قبیح فإنه جریج بن تدلیس تجنب«دارقطنی گفته است: 

)] ولذا اسمش را نیاورده ۴۰۵ص۶[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» وغیرهما عبیدة بن وموسی یحیی أبي بن

 است.

 بعض أخبرني قال جریج بن عن«) روایت کرده است: ۳۰۴ص۳اما طریق بعضی از اهل مدینه: عبدالرزق (ج 

 جمعة یوم أو فطر ویوم جمعة یوم زمانه في اجتمع سلم و علیه الله صلی النبي أن منهم واحد غیر عن المدینة أهل

 االمر یزل فلم الجمعة وترك العوالي إلی الرجوع في لألنصار فأذن خطب ثم االّول العید بالناس فصلی وأضحی

 أهل بعض أخبرني«از چه کسانی شنیده است: اما مشخص نیست که ابن جریج این روایت را » بعد. ذلك علی
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بله. گفت: چگونه عمل فرمودند؟ گفت:  ای؟ گفت:اجتماع دو عید در یک روز حضور داشته
خواھد نماز عید را خواندند و برای انجام نماز جمعه رخصت دادند و فرمودند: ھر کس که می

 »را بخواند.(نماز جمعه) بخواند، آن

ِ  رَُسولِ  َ�نْ «روایت کرده است:  سج) ابوھریره نَّهُ  ج ا�َّ
َ
 يَْوِمُ�مْ  ىِف  اْجتََمعَ  قَدِ  قَاَل: �

هُ  َشاءَ  َ�َمنْ  ِ�يَدانِ  َهَذا
َ
ْجَزأ

َ
ُُمَعةِ  ِمنَ  أ

ْ
ُعوَن. َو�ِنَّا اجل روایت شده که  ج از پیامبر خدا« ١»ُ�َمِّ

تواند برود؛ چرا فرمودند: در این روزتان دو عید ھمزمان شده است؛ ھر کس که بخواھد می
وی کافی بوده (وجماعت دیگری بر وی فرض نیست)  جمعۀکه این جماعت به جای جماعت 

 »خوانیم.تواند جماعت دیگری بخواند چرا که ما نماز جمعه را ھم میواگر ھم بخواھد می
ِ « روایت کرده است: بد) عبدالله بن عمر اْجتََمَع ِ�يَداِن ىلَعَ َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ

 
َ
يَتََخلَّْف فََص�َّ بِانلَّاِس، ُ�مَّ قَاَل: َمْن َشاَء أ

ْ
ْن َ�تََخلََّف فَل

َ
تَِها، َوَمْن َشاَء أ

ْ
يَأ

ْ
ُُمَعَة فَل

ْ
يِتَ اجل

ْ
 ٢.»ْن يَأ

دو عید مقاَرن شدند ایشان (نماز عید را) با مردم خواندند و سپس  ج در زمان پیامبر خدا«
 »خواھد، نیاید.فرمودند: ھر کس خواست به جمعه بیاید، بیاید و ھر کس نمی

گفت که نماز جمعه بر انسان مسلماِن مذکِر بالِغ عاقِل آزادی  تواندر نتیجه می
واجب است که سالمتی جسمی داشته و در محل سکونت خود اقامت داشته باشد، 
پس نماز جمعه بر کّفار و مشرکین، زنان، نابالغان، دیوانگان و بیماران و مسافرین و نیز 

حاکم ظالم، ترس از  کسانی که عذری شرعی ھمچون ترس از دستگیر شدن توسط
ای که رفتن به مسجد دزد یا حیوان درنده و نیز باران و برف و گل و الی شدید به گونه

آور کند و یا در حبس و زندان بودن و بوی بد ھمچون بوی سیر و را سخت و مشقت
ای که بدون حرج و پیاز و ... و نیز پیری و سالخوردگی و عدم دسترسی به وسیله

و دیگران وی را به نماز جمعه ببرد و ھمچنین پرستاری که از مریض و سختی بر خود 
خویشاوندان و یا در حال وفات بودن آشنا و دوستی و ھمچنین شرکت در تشییع 
جنازه در صورتی که ھمراھی نداشته باشد از مواردی ھستند که وجوب نماز جمعه را 

 سمعه فما إال یدلس ال التدلیس قبیح فإنه جریج بن تدلیس تجنب«وگفتیم که امام دارقطنی گفته است: » المدینة

)] ۴۰۵ص۶[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» وغیرهما عبیدة بن وموسی یحیی أبي بن إبراهیم مثل مجروح من

 ولذا اسمش را نیاورده است.

 (صحیح): به تحقیق قبلی رجوع گردد. -١

 (صحیح): به تحقیق قبلی رجوع گردد. -٢
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قربان و عید فطر در یک  کنند و ھمچنین در صورتی که نماز جمعه با عیدساقط می
 باشد.روز ھمزمان شود نماز جمعه بر شخصی که نماز عید را خوانده واجب نمی

 کسی که بر وی واجب نیست ۀ) حکم نماز جمع٢-٥-٢(
 افرادی که بنابر نبود شرایط ھمچون عدم شرط وجوب و یا عذری نماز جمعه بر

باید به  ب است. در این راستاباشد، انجام نماز جمعه برایشان مستحواجب نمیھا  آن
 نکات زیر اشاره کرد:

کسی که نماز جمعه بر وی فرض نیست بین خواندن نماز ظھر و جمعه مخّیر  -
است و در صورتی که نماز جمعه را بخواند کافیست و نیازی به خواندن نماز ظھر ندارد 

  ای از جانب شریعت ندارد.و خواندن این دو به صورت ھمزمان تأییدیه
نماز جمعه برای زنان مستحب است اگرچه أولی این است که در خانه نماز ظھر  -

زن محاسن و خیر در بردارد؛ ھا  آن را برپای دارند و شرکت در نماز جمعه برای

�ََّها«روایت کرده است:  لابوحمید ساعدی
َ
ُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َجاَءْت  �  َ�َقالَْت  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ

ِ  رَُسوَل  يَا ِحبُّ  إِ�ِّ  ا�َّ
ُ
َالةَ  أ نَِّك  َعِلْمُت  قَدْ  قَاَل  َمَعَك  الصَّ

َ
بِّ�َ  � ِ

ُ
َالةَ  حت  يِف  وََصَالتُِك  َميِع  الصَّ

 َدارِكِ  يِف  َصَالتِِك  ِمنْ  َخْ�ٌ  ُحْجَرتِِك  يِف  وََصَالتُِك  ُحْجَرتِِك  يِف  َصَالتِِك  ِمنْ  لَِك  َخْ�ٌ  بَيِْتِك 
 َخْ�ٌ  قَْوِمِك  َمْسِجدِ  يِف  وََصَالتُِك  قَْوِمِك  َمْسِجدِ  يِف  َصَالتِِك  ِمنْ  لَِك  َخْ�ٌ  َدارِكِ  يِف  وََصَالتُِك 

َمَرْت  قَاَل  َمْسِجِدي يِف  َصَالتِِك  ِمنْ  لَِك 
َ
قىَْص  يِف  َمْسِجدٌ  لََها َ�بُِ�َ  فَأ

َ
ءٍ  أ ْظلَِمهِ  بَيِْتَها ِمنْ  يَشْ

َ
 َوأ

َ  لَِقيَْت  َحىتَّ  ِ�يهِ  تَُص�ِّ  فاََكنَْت  آمد و گفت: ای پیامبر  ج وی پیش پیامبر« ١.»وََجلَّ  َعزَّ  ا�َّ

) / رویانی، المسند ۱۶۸۹) / ابن خزیمه (ش۲۲۱۷) / ابن حبان (ش۲۷۰۹۰(صحیح): احمد، المسند (ش -١

) از طریق ۸۰۲ص۲) / ابن ابی خیثمه، التاریخ الکبیر (ج۳۹۸ص۲۳) / ابن عبدالبر، التمهید (ج۱۱۱۵(ش

 بن الله عبد حدثنا «اند: ) روایت کردهالغافقي إبراهیم بن عیسی و الرحمن عبد بن أحمد (هارون بن معروف و

 أنها الساعدي حمید أبي امرأة حمید أم عمته عن األنصاري سوید بن الله عبد عن قیس بن داود حدثني قال وهب

 ... .»  الله رسول یا فقالت وسلم علیه الله صلی النبي جاءت

) / ۱۵۷ص۲) / ابن ابی شیبة، المصنف (ج۵۵۷۷وعبدالله بن سوید هم متابعه شده وبیهقی، السنن الکبری (ش 

) / ابونعیم، معرفة الصحابة ۱۴۸ص۲۵) / طبرانی، المعجم الکبیر (ج۳۳۷۹ابن ابی عاصم، اآلحاد والمثانی (ش

عن عبد الحمید بن «اند: ه) روایت کردهوعبدالله بن لهیععبد المؤمن بن عبد الله الکنانی ) از طریق (۷۹۱۱(ش

 ... .» المنذر بن أبی حمید الساعدی عن أبیه عن جدته أم حمید
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دانم که تو ! به حقیقت من نماز (خواندن) را با تو دوست دارم. ایشان فرمودند: می ج خدا
ات بھتر از نمازت در نماز (خواندن) را با من دوست داری و (با این وصف) نماز تو در خانه

ات بھتر از ات است و نمازت در خانهبھتر از نمازت در خانه اتاقت است و نمازت در اتاقت
مسجد قومت است و نمازت در مسجد قومت بھتر از نمازت در مسجد من (مسجد النبّی) 

اش برای وی است. راوی گفت: پس زن امر کرد و برای وی مسجدی در آخرین قسمت خانه
خواند تا اینکه و وی در آنجا نماز میاش را) تاریک کرد. ای که (فضای خانهبنا شد به گونه

 » را مالقات کرد (و دار فانی را وداع گفت). َوَجلَّ  َعزَّ خداوند 

به صورت عام  ج بردن کودکان به نماز جمعه مستحب است؛ چرا که پیامبر -
والدین را برای آموزش نماز به کودکان تشویق نموده تا تمرینی برای انجام فرائضشان 

َالِة إَِذا بَلََغ َسبَْع ِسِنَ� َو�َِذا بَلََغ َعرْشَ «فرماید: ایشان می در آتیه باشد. ىِبَّ بِالصَّ ُمُروا الصَّ
ُ�وُه َعلَيَْها ھرگاه کودک به ھفت سالگی رسید، وی را امر به (خواندن) نماز « ١.»ِسنَِ� فَارْضِ

  »ز بزنید.کنید و ھرگاه به ده سالگی رسید وی را بر (نخواندن و أمتناع از) نما

الحارثی [رک: مزی، تهذیب الکمال  األنصاري سوید بن الله عبدبوده و» رجال صحیح«ورجال احمد  

 تمییز في صابةاإل) / ابن حجر، ۲۸۳ص۱(ج األصحاب معرفة في اإلستیعاب ) / ابن عبدالبر،۷۳ص۱۵(ج

 األصحاب معرفة في اإلستیعاب عبدالبر، ابن [رک: األنصاریة حمید أماش )] وعمه۱۲۴ص۴(ج الصحابة

 )] هردو صحابی هستند.۴۶۱ص۳/ ابن حبان، الثقات (ج )۱۲۷ص۲ج(

 »رجاله رجال الصحیح غیر عبد الله بن سوید األنصاري ووثقه ابن حبان«وامام هیثمی هم گفته است:  

) / هیثمی، مجمع الزوائد ۳۵۰ص۲[ابن حجر، فتح الباری (ج» اسناده حسٌن «ابن حجر گفته است:  وامام 

 )]۳۴ص۲(ج

وابورافع القطبی  ابوهریره و مالک بن وانس العاص عمرو بن وعبدالله الجهني سبره از روایت اینصحیح): ( -١

 :است گردیده روایت ج الله رسول ازوعبدالله الخثعمی 

 السنن بیهقي،) / ۴۹۵ش( ابوداود) / ۶۷۵۶ش( ، المسنداحمد: بالعاص بن عمرو بن اللهعبد طریق اما 

) / ۷۰۸ش( مستدرکحاکم، ال/ ) ۸۲۸۳وشعب االیمان (ش) ۵۲۹۵و۳۳۶۰و۳۳۵۹و۳۳۵۸ش( الکبري

) ۱۶۷ص۲ج( الکبیر الضعفاء عقیلي،) / ۱۱۴ص۱ج( االخالق مکارم خرائطي،) / ۲۳۰ص۱ج( ، السنندارقطني

 الکبیر التاریخبخاری، ) / ۲۹۷ش( العیال الدنیا، ابي ابن) / ۲۷۸ص۲ج( بغداد تاریخ بغدادي، خطیب/ 

) / ابوالحسن ۳۲۵ص۳) / دوالبی، االسماء والکنی (ج۱۰۶۲ص۲(جالبخاري  ابن مشیخة/ ) ۱۶۸ص۴ج(

) / عراقی، خمسة احادیث من امالی العراقی ۱۶۹ص۲) / بغوی، شرح اسنة (ج۶۵االخمیمی، الفوائد المنتقاة (ش

 ونضر بحر بن ومنهال بکر بن وعبدالله علیة بن اسماعیل( طریق از) ۲۶ص۱۰) / ابونعیم، حلیة االولیاء (ج۴(ش

: اند کرده روایت) حبیب بن وقرة الجراح بن ووکیع ابراهیم بن ومسلم الطفاوي عبدالرحمن بن ومحمد یلشم بن
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 أبناءکم مروا: ج الله رسول قال: قال جده عن أبیه عن شعیب بن عمرو عن المزني حمزة أبو داود بن سوار عن«

 فال أجیره أو عبده أحدکم أنکح وإذا المضاجع في بینهم وفرقوا سنین لعشر علیها واضربوهم سنین، لسبع بالصالة

 .» عورته من رکبتیه إلی سرته من أسفل ما فإن عورته من شيء إلی ینظرن

از طریق  )۳۳۶۱ش( الکبري السنن بیهقي،) / ۵۰۷ص۳وسوار بن داود هم متابعه شده وابن عدی، الکامل (ج 

 فضالة بن مفضل حدثنا العمری کاتب یحیی بن زکریا حدثنا«اند: کرده روایت) القزاز وردان بن داود بن إسماعیل(

 .»...  شعیب بن عمرو عن سلیم أبی بن اللیث عن مرة بن الخلیل عن أیوب بن یحیی عن

: گوید مي احمد امام: که الصیرفي المزني حمزة أبو داود بن سوار جز ومترجم در تهذیب بوده »ثقة« احمد ورجال 

قونه شیخ وهو اسمه وقلب وکیع عنه روی به البأس بصرٌی  شیٌخ «
ِّ
: گویدمي معین بن یحیي وامام »بالبصرة یوث

» 
ٌ
 : «گویدمي حجر ابن وامام »الحدیث صالُح : «گوید مي ذهبي وامام »ثقة

ٌ
-مي دارقطني امام و »أوهام له صدوق

 تهذیب حجر، ابن[ »یخطيء: «است گفته »ثقات« در حبان ابن وامام »به فیعتبر أحادیثه، علی الیتابع: «گوید

ثقة بوده  لذا)] ۲۶۹۶ش( الضعفاء في المغني ذهبي،) / ۲۶۸۲ش( التهذیب تقریب و) ۲۶۷ص۴ج( التهذیب

 .باشدمي »صحیح«هم  اسناد اینو

 درجه در را اسناد این لذا دارند اختالف جدش از شعیب سماع در علما از بعضي که کنیم اشاره باید همچنین 

  أعلم ال: «است گفته نیشابوري حاکم وامام دهند مي قرار »حسن«
ً
 اختلفوا إنما شعیب؛ بن عمرو عدالة في خالفا

 بر دال را روایاتي المینر البدر و التهذیب تهذیب در الملقن ابن و حجر ابن امامان اما ؛»جده من أبیه سماع في

 بن علي و بخاري امامان و گردد؛ مي »صحیح« اسناد این اثباتش با که آورند مي جدش از پدرش سماع صحت

 و شیبه بن یعقوب و السالم ابوعبید و بیهقي و حجر ابن و دارقطني و راهویه بن اسحاق و حنبل بن احمد و مدیني

 بن اسحاق امام و. اند نموده تأیید را »سماعش« هم نووي الدین محیي و نیشابوري ابوبکر و نیشابوري حاکم

  شعیب بن عمرو عن الراوي کان إذا) جده عن أبیه عن شعیب بن عمرو: «(است گفته راهویه
ً
 عن کأیوب فهو ثقة

 الحدیث في ینظر ممن أصحابنا من أحدا رأیت ما: «است گفته هم شیبه بن یعقوب امام و. »عمر ابن عن نافع

، شعیب بن عمرو في یقول الرجال وینتقي
ً
  وهو صحیٌح  وحدیثه شیئا

ٌ
 حدیثه من أنکروا التي واألحادیث ثبٌت  ثقة

 بن أحمد رأیت: «است گفته هم بخاري امام و »فصحیٌح  الثقات عنه روی وما عنه رووها ضعفاء لقوم هي إنما

: البخاري قال. جده عن أبیه عن شعیب بن عمرو بحدیث یحتجون راهویه بن وإسحاق المدیني بن وعلي حنبل

 جدش ي صحیفه و کتاب روي از که گوید مي و ندارد قبول را سماعش معین بن یحیي وامام »بعدهم؟ الناس من

ه: «گوید مي لیکن است بوده
ُ
 صحیح ي وجاده صورت به را آن معین بن یحیي امام واقع در و »صحاٌح  احادیث

 صحیح روایاتش معین بن یحیي امام نزد صورت هر در پس باشد مي حدیث تحمل طرق از یکي که پذیرد مي

 تقریبو) ۴۸ص۸ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن) / ۲۱۸ص۴ج( الکبیر التاریخ بخاري،: رک[ است ومقبول

) / ۲۳۷۵و۲۲۹۸ش( مستدرکحاکم، ال) / ۱۰۰۶۵ش۱۶۷ص۵ج( الکبر السنن بیهقي،) / ۲۸۰۶ش( التهذیب

  )]۵۳۴و۳۴۶ص( واللغات األسماء تهذیب نووي،) / ۱۵۴ص۲ج( المنیر البدر الملقن، ابن

 «اند: وامامان حافظ عراقي ونووی هم گفته 
ٌ

) / عراقی، ۱۰ص۳[نووی، المجموع شرح المهذب (ج» حسٌن  حدیث

 )]۴خمسة احادیث من امالی العراقی (ش
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) / عقیلی، ۳۳۶۰باید اشاره کنیم که به طریق دیگری هم روایت گردیده است وبیهقی، السنن الکبری (ش 

 یعقوب حدثنا«اند: ) روایت کردهالمروزی عیسی بن محمد بن عیسی) از طریق (۱۷۶ص۴الضعفاء الکبیر (ج

 عن شعیب بن عمرو عن جحادة بن محمد عن داود بن سوار حدثنا موسی بن مغیرة حدثنا الخوارزمي الجراح بن

 في علیها واضربوهم سنین سبع في بالصالة صبیانکم مروا: وسلم علیه الله صلی الله رسول قال: قال جده عن أبیه

:» منکر«اسناد اما این » المضاجع في بینهم وفرقوا سنین عشر
ً
ابوعثمان  موسی بن مغیرة است چرا که اوال

 شیخ الحدیث منکر«وامام ابوحاتم رازی هم گفته است: » منکرالحدیث«: امام بخاري گفته است: البصري

 
ٌ

 فبطل األثبات حدیث یشبه ال بما الثقات عن یأتي الحدیث منکر«وامام ابن حبان هم گفته است: » مجهول

 «وامام ابن عدی هم گفته است: » الثقات یوافق لم فیما به االحتجاج
ً
وامام » منکرا حدیثا له اعلم ال ثقة

) / ابن حجر، ۲۳۰ص۸[ابن ابی حاتم، الجرح والتعدیل (ج» علیه الثناء یکثر کان«عبدالرحمن بن مهدی هم: 

 ۷ص۳) / ابن حبان، الجروحین (ج۱۰۷) / بخاری، الضعفاء (ص۷۹ص۶لسان المیزان (ج
ً
: دیدیم که )] وثانیا

 عبدالرحمن بن محمد و شمیل بن نضر و بحر بن منهال و بکر بن عبدالله و علیة بن اسماعیل(ثقاتی مانند 

آن را از سوار بن داود، بدون محمد بن جحادة نقل ) حبیب بن قرة و الجراح بن وکیع و ابراهیم بن مسلم و الطفاوي

 اند.کرده

 » ال اصل له عن محمد بن جحادة«وامام عقیلی هم گفته است:  

[عقیلی، الضعفاء الکبیر » بشیء ولیس !جحادة بن محمد عن سوار عن :قیل قد«وامام بیهقی هم گفته است:  

 )]۳۳۶۰) / بیهقی، السنن الکبری (ش۱۷۶ص۴(ج

 بیهقي،) / ۴۰۰۷ش( ترمذي) / ۴۹۴ش( ابوداود) / ۱۵۳۳۹احمد، المسند (ش: سالجهني سبره طریق اما 

، دارمي) / ۱۴۷ش( المنتقي الجارود، ابن/ ) ۵۵۶والسنن الصغري (ش) ۵۲۹۴و۲۳۴۵ش( الکبري السنن

 ابن) / ۳۸۱ص۱ج( ، المصنفشیبه ابي ابن) / ۱۶۱ص۶ج( اآلثار مشکل شرح طحاوي،) / ۱۴۳۱ش( السنن

 خطیب) / ۲۳۳ص۲ج( المحلي حزم، ابن) / ۲۹۴ش( العیال کتاب دنیا، ابي ابن) / ۲۲۸۲ش( االوسط منذر،

 الصحابه معرفة ابونعیم،) / ۹۶۹ص۲ج( الکبیر التاریخ خیثمه، ابي ابن) / ۱۷۰ش( المتفقه و الفقیه بغدادي،

/ ) ۱۰۰۲ش( خزیمه ابن) / ۲۳۰ص۱ج( ، السنندارقطني) / ۱۱۵ص۷ج( الکبیر المعجمطبرانی، ) / ۳۵۸۷ش(

) / ۳۰) جزء حسن بن الرشیق (ش۳۵۴ص۲لی مسلم (ج) / طوسی، المستخرج ع۷۲۱حاکم، المستدرک (ش

) / عراقی، خمسة احادیث ۸۵ص۹وج۵۴۵ص۵) / مزی، تهذیب الکمال (ج۳۵۸۷ابونعیم، معرفة الصحابة (ش

ویعقوب بن  الحباب بن وزید الربیع بن عبدالعزیز بن وحرملة سعد بن ابراهیم( طریق از) ۳من امالی العراقی (ش

 سبره جده عن أبیه عن سبرة بن الربیع بن عبدالملك عن: «اند کرده روایت) الربیع بن العزیز عبد بن سبرةابراهیم و

 علی فاضربوهم سنین عشر بلغوا وإذا سنین، سبع بلغ فرشهم إذا بین فرقواو بالصالة الصبی مروا: ج النبی قال: قال

 ذهبي امامان: الجهنی معبد بن سبرة بن الربیع بن الملك عبد فقط بوده »صحیح رجال« احمد ورجال.» الصالة

 : «گویندمي وعجلي
ٌ
 »به محتج فغیر له أخرج مسلم کان وإن عدالته تثبت لم: «گویدمي هم القطان ابن وامام »ثقة

اند وامام کرده» تصحیح«وامامان عراقی ونووی وحاکم نیسابوری وطوسی وبا نفرح االشبیلی هم احادیثش را 

 کرده افراط حبان ابن وامام »ضعیٌف : «گوید مي معین بن یحیي وامامکرده است » تحسین«ترمذی هم احادیش را 
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، الحدیث منکر: «است گفته و
ً
) ۳۹۳ص۶ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن.» [علیه یتابع لم ما أبیه عن یروي جدا

اگر چه اندکی غرائب  بوده »ثقة« لذا)] ۳۴۵۰ش( الکاشف ذهبي،) / ۵۸ص۲ج( المجروحین حبان، ابن/ 

 .باشدمی »صحیح« هم واسنادشروایت کرده است؛ 

 صحیٌح «اند: وامامان نووی وحافظ عراقی گفته 
ً

 » حدیث

  هذا«وامام حاکم نیشابوري هم گفته است:  
ٌ

 »مسلم شرط علی صحیٌح  حدیث

 »اسناده صحیٌح «وامام ابن فرح اشبیلی هم گفته است:  

 »علی شرط مسلم«ذهبی هم گفته است:  وامام 

 حسٌن صحیٌح «وامام طوسي هم گفته است:  
ٌ

 »حدیث

 حسٌن «وامام ترمذی هم گفته است:  
ٌ

) / عراقی، خمسة احادیث من امالی ۱۰ص۳[نووی، المجموع (ج» حدیث

) / طوسی، المستخرج علی مسلم ۷۲۱) / حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش۳العراقی (ش

 )]۲۷ص۲) / ابن فرح االشبیلی، مختصر خالفیات للبیهقی (ج۳۵۴ص۲(ج

(بن سعید  علي حدثنا«: است کرده روایت) ۲۵۶ص۴ج( االوسط المعجم ،طبراني: سمالک بن انس طریق اما 

 أنس بن الله عبد بن ثمامة عن أبي نا قال المحبر بن داود ثنا قال(محمد بن الحسن)  األعین أبوبکر نا قالالرازی) 

 این اما.» عشرة لثالث علیها واضربوهم سنین لسبع بالصالة مروهم: ج الله رسول قال قال مالك بن أنس عن

  که چرا است باطل روایت
ً
 وامام »الشيء شبه: «گویدمي احمد امام :البکراوي قحذم بن محبر بن داود: اوال

 أبیه عن کتبت وقد: یحیی قال بکذاب لیس: «گویدمي معین بن یحیي وامام »الحدیث منکر: «گویدمي بخاري

 »ضعیٌف : «گویند مي ونسایي ابوزرعه وامامان »حدث ثم الحدیث جفا ولکنه ثقة داود وکان قحذم بن المحبر

 ولو غیرثقة کونه في ظاهرة داود حال: «گوید مي بغدادي خطیب وامام »الحدیث متروک: «گویدمي دارقطني وامام

: العقل کتاب: « گوید مي سعید بن عبدالغني وامام »کافیا دلیال لکان بأسره العقل کتاب وضعه غیر له یکن لم

  وضعه
ٌ
 وامام... .»  میسرة أسانید غیر بأسانید فرکبه المحبر بن داود منه سرقه ثم ربه عبد بن میسرة أولهم: أربعة

 عدي ابن وامام »مناکیر صاحب ضعیف: «گوید مي جزره بن صالح وامام »الضعیف شبه ثقة: «گوید مي ابوداود

 کان أنه معین بن یحیی ذکره ما صورته تکون ان ویشبه العقل کتاب خارج صالحة أحادیث له داود: «گویدمي

 یحیي تاریخ) / ۳۵ص۲ج(الکبیر  الضعفاء عقیلي،[ »ذکره کما صدوق أنه األصل وفي الکثیر ویصحف یخطیء

 الکامل عدي، ابن) / ۳۳۹ص۸ج( بغداد تاریخ بغدادي، خطیب) / ۴۹۲۰ش(روایة الدوری  معین بن

  و)] ۱۰۰ص۳ج(
ً
 لثالث علیها ضربوهم: «که وگفته است نموده روایت ثقات روایت مخالف که دیدیم: ثانیا

 باشد می» علیها فاضربوه سنین عشر بلغ وإذا«در حالیکه در روایت آنان  »عشرة
ً
 وبا شده مضطرب گاهي: وثالثا

) از ۱۰۳/ الحارث، المسند (ش) ۲۳۱ص۱ج( ، السننودارقطني است کرده مي روایت را آن هم دیگري اسناد

 مروهم: ج الله رسول قال قال أنس عن ثمامة عن المثنی بن الله عبد ثنا: «اندکرده روایت) المحبر بن داودطریق (

 .»عشرة لثالث علیها واضربوهم سنین لسبع بالصالة

 األستار کشف/ هیثمی،  )۴۹ص۴ج( الکبیر الضعفاء عقیلي،دو طریق دارد؛ طریق اول: : سابوهریره طریق اما 

) از طریق (محمد ۳۰۱) / ابن ابی الدنیا، العیال (ش۶۸۸) / جصاص، احکام القرآن (ش۳۴۱( البزار زوائد عن
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 محمد دثناح ربیعة بن محمد حدثنا: «است کرده روایت بن حرب الواسطی ویحیی بن معین واحمد بن ابراهیم)

 سبع أوالدکم بلغ إذا ج الله رسول قال قال هریرة أبي عن الرحمن عبد بن محمد حدثنا العوفي عطیة بن الحسن بن

 است »ضعیف« اسنادش اما »المضاجع في بینهم وفرقوا علیها فاضربوهم عشرا بلغوا فإذا الصالة فعلموهم سنین

 وامام »حدیثه یصح لم: «گوید مي بخاري امام: العوفی سعد بن عطیة بن الحسن بن محمد ابوسعید که چرا

-مي معین بن یحیي وامام »الحدیث لین: «گویدميرازی  ابوزرعه امام و »الحدیث ضعیف: «گوید مي ابوحاتم
 وامام »یترك ولم ضعفوه: «گویدمي ذهبي وامام »الحفظ مضطرب: «گویدمي عقیلي وامام »بالمتین لیس: «گوید

 التهذیب وتقریب) ۱۱۸ص۹ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[ »یخطیء صدوق: «گویدمي حجر ابن

 الکبیر الضعفاء وعقیلي، است کرده مي روایت »مرسل« را آن هم گاهي لذا شده اضطراب ودچار)] ۵۸۱۷ش(

 أبي عن: «اند کرده روایت) داود بن عبدالله و صالح بن حسن( طریق از) ۲۹۵ش( الدنیا ابي ابن) / ۴۹ص۴ج(

 ... .» ج النبي عن الرحمن عبد بن محمد عن عطیة بن سعید

 نعیم بن المنعم عبدعن  الهروي واقد بن شعیب«) گفته است: ۱۵۸ص۲طریق دوم: ابن حبان، المجروحین (ج 

 أبناء أوالدکم علموا وسلم علیه الله صلی الله رسول قال قال هریرة أبي عن صالح أبي عن األعمش عن الریاحي

بوده چرا که » واهی«اما این طریق » المضاجع في بینهم وفرقوا عشر أبناء علیها واضربوهم الصالة سنین سبع

وامام ابن » منکر الحدیث«اند: : امامان بخاري وابوحاتم رازی وعقیلي گفتهالریاحي نعیم بن المنعم عبدابوسعید 

وامام نسایی گفته » بأوابد انفرد إذا فکیف الثقات وافق إذا به االحتجاج یجوز ال الحدیث منکر«حبان گفته است: 

[ابن حبان، » متروٌک «اند: وامامان دارقطنی وابن حجر گفته» واه«وامام ذهبی گفته است: » لیس بثقة«است: 

) / ذهبی، ۴۲۳۴) وتقریب التهذیب (ش۴۳۱ص۶) / ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۱۵۸ص۲المجروحین (ج

 )]۱۱۱ص۳) ظ عقیلیإل الضعفاء الکبیر (ج۳۱۳(ش البرقاني سؤاالت) / دارقطنی، ۳۴۹۶الکاشف (ش

 غسان حدثنا«) روایت کرده است: ۳۴۲(ش البزار زوائد عن األستار کشف: هیثمی، ساما طریق ابورافع القبطی 

 صحیفة وجدنا: قال أبیه عن رافع أبي بن الله عبید عن الموال أبي بن الرحمن عبد ثنا نافع بن یوسف ثنا الله عبید بن

 بین فرقوا الرحیم الرحمن الله بسم: مکتوب فیها وفاته، بعد وسلم علیه الله صلی الله رسول سیف قراب في

 ملعون تسعا أظنه بلغوا إذا الصالة علی أبناءکم واضربوا سنین لسبع واألخوات واإلخوة والجواري الغلمان مضاجع

 طرق: بذلك یعني .األرض تخوم من شیئا اقتطع من ملعون موالیه، غیر إلی أو قومه غیر إلی ادعی من ملعون

: » منکر«اما این اسناد هم .» المسلمین
ً
» ضعیٌف «: امام هیثمي گفته است: األزدي عبید بن غسانبوده چرا که اوال

 قدم عنه کتبنا«وامام احمد بن حنبل هم گفته است: » بین حدیثه علی الضعف«وامام ابن عدی هم گفته است: 

 یکن لم انه اال الحدیث یعرف یکن لمضعیٌف: «وامام یحیی بن معین گفته است: » حدیثه حرقت ثم هنا ها علینا

صالٌح ضعفه «آورده است وامام دارقطنی گفته است: » الضعفاء«وامام بخاری هم وی را در » الکذب أهل من

ن معین در روایتی وامام یحیی ب» مستقیمة نسخة شعبة عن روی«وامام ابن حبان گفته است: » احمد بن حنبل

 «دیگر گفته است: 
ٌ
) / ذهبی، ۴۱۸ص۴) / ابن حجر، لسان المیزان (ج۳۳۸ص۵[هیثمی، مجمع الزوائد (ج» ثقة

:۲۲۱(ش الجنید ابن سؤاالت) / یحیی بن معین، ۳۳۵ص۳میزان االعتدال (ج
ً
: امام نافع بن یوسف )] وثانیا

آورده است [هیثمی، مجمع الزوائد » الثقات«ا در وامام ابن حبان وی ر» لم اجد من ذکره«هیثمي گفته است: 
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مریض و افراد دارای عذر مستحب است تا در نماز جمعه شرکت کنند به شرطی  -
نشود؛ چرا که نماز جمعه عمل ھا  آن که شرکت در نماز جمعه موجب ضرر به

 فرمایند:صالحیست که مسلمان باید در کسب آن تالش نماید، خداوند تعالی می

ْ فَ ﴿ رات بر ید و در انواع خیھا بشتاب یکین یپس به سو« ]۱۴۸[البقرة:  ﴾ٱۡ�َۡيَ�ِٰت�  ٱۡستَبُِقوا

ھالک و ضرر رساندن به خود را صادر  ۀاجاز ألو نیز خداوند» د.یریگر سبقت بگیدیک

يِۡديُ�ۡم إَِ� ﴿ :فرمایندنکرده و می
َ
ْۚ  ٱ�َّۡهلَُكةِ َوَ� تُۡلُقواْ بِ� ۡحِسُنٓوا

َ
و خود « ]۱۹۵[البقرة:  ﴾َوأ

 .»دینک یکید، و نینکفیت نکش به ھالیرا با دست خو
شرکت در نماز جمعه برای افرادی که مستحب است دلیلی برای واجب شدن  -

نیست و حضور در نماز جمعه دلیل واجب شدن نیست اگرچه فقھای شافعّیه بر این 
تواند جمعه را ترک کند ولی بعد از آن حرام نماز جمعه میة اإلباورند که قبل از تکبیر

ھا  آن شده و مریض و مسافر در صورتیکه وقت ادای نماز شده باشد بربر وی واجب 
ترک نماز جمعه حرام است بخاطر اینکه با حضورشان ترک مشقت شده و دلیلی بر 
استفاده از حکم رخصت ندارند مگر اینکه انتظار مریض برای نماز برای وی ضرر و 

ز خروج را دارد.  ١دردآور باشد که مجوِّ
تواند نماز ظھر را بعد از أذان ظھر در جمعه بر وی فرض نیست میکسی که نماز  -

ھر موقع بخواند و حّتی خواندن نمازھای رواتِب ظھر و جماعت نیز مستحب است. 

: مخالف روایت صحیحی که از عبدالله بن عمرو بن ۲۸۱ص۹) / ابن حبان، الثقات (ج۲۹۴ص۱(ج
ً
)] وثالثا

 العاص دیدیم نقل کرده است.

 بن محمد أخبرناه«) روایت کرده است: ۴۵۷۴: ابونعیم، معرفة الصحابه (شساما طریق عبدالله الخثعمی 

 أبو ثنا الله عبید بن محمد عن عزاب بن علي ثنا خالد بن حماد ثنا عبدان ابن. . . .  ثنا إجازة الحجاجي وبیعق

 صبیانکم مروا: وسلم علیه الله صلی الله رسول قال: قال أبیه عن الله عبد بن عمرو عن(زکریاء بن ابی زائده)  یحیی

: » واهی«اما این طریق .» الحدیث ... سبعة بلغوا إذا بالصالة
ً
 سلیمان أبي بن الله عبید بن محمداست چرا که اوال

 )]۶۱۰۸ش( التهذیب تقریب و) ۳۲۲ص۹ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[ است »الحدیث متروک« العرزمي

:
ً
 عنعنه و »یدلس: «گویند مي حجر ابن و نسایي و حنبل بن احمد امامان: الفزاری غراب بن علی همچنین وثانیا

: چیزی از )]۴۷۸۳ش( التهذیب وتقریب) ۳۷۱ص۷ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[ است کرده
ً
 بن عمرووثالثا

 هم نیافتم. الخثعمي الله عبد

ب، ۱/۲۷۹شربینی، مغنی المحتاج،  -١
ّ

؛ ماوردی، الحاوی ۴/۳۵۷؛ نووی، المجموع، ۱/۳۵۹؛ شیرازی، المهذ

 .۳/۳۲الکبیر، 
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ای عمل نکنند توانند در نماز جمعه حضور یابند بگونهالبته کسانیکه بخاطر عذر نمی
نماز جمعه را متوجه خود  که سوء ظن دیگران مبنی بر ترک و اھمال در شرکت در

 سازند؛ چرا که از جمله وظایف مسلمان آن است که خود در معرض اتھام قرار ندھد.
کسایکه بخاطر عذری در شرکت در نماز ظھر عاجزند و امید رفع عذر را دارند  -

تواند نماز ظھر را به تأخیر اندازد تا بتواند در نماز مانند بیماری که رو به بھبودیست می
معه شرکت کند، البته اگرچه وجود عذر در موقع أذان ظھر حکم رخصت را برایش ج

کند ولی شرکتش در جمعه با این وصف مستحب است. باید دّقت شود تثبیت می
شوند و یا افرادی که گیر که رفع مانع نمیافرادی مانند زن و یا انسان علیل و زمین
، مستحب است که برای خواندن نماز ظھر امید زوال مانع ندارند مانند برخی بیماران

تعجیل نمایند تا فضیلت اّوِل وقت را از دست ندھند. البته شافعّیه خواندن نماز ظھر 
 ۀدانند و در صورت خواندن در این برھبرای این افراد را تا اتمام نماز جمعه جایز نمی

مانعت خواندن نماز ُظھر رسد دلیلی بر مولی به نظر می ١را اعاده نمایند،زمانی باید آن
در موقع نماز جمعه وجود ندارد و در صورتیکه شخص پشیمان شد و خواست به نماز 

باشد. و اگر جمعه برود خواندن نماز جمعه جایز است و باعث ثواب و انجام تکلیف می
باشد؛ شخص ظھر را خواند و سپس نماز جمعه این امر ایرادی ندارد بلکه مستحب می

فرمایند: فرمایند. ایشان مینماز را برای بھتر خواندن تأیید می ۀاعاد ج ر اکرمزیرا پیامب

ِ  رَُسولِ  َمعَ  َشِهْدُت «روایت کرده است:  سیزید بن اسود« ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  ا�َّ  َصَالةَ  َص�َّ ا�َّ
َفْجرِ 

ْ
َيِْف  َمْسِجدِ  ىِف  ال

ْ
ا اخل َقْومِ  آِخرِ  ىِف  بِرَُجلَْ�ِ  ُهوَ  إَِذا َصَالتَهُ  قىََض  فَلَمَّ

ْ
 َمَعهُ  يَُصلِّيَا لَمْ  ال

َّ  :قَاَل  ىِتَ . بِِهَما ىلَعَ
ُ
نْ  َمنََعُكَما َما :َ�َقاَل  فََرائُِصُهَما تَرَْعدُ  بِِهَما فَأ

َ
 رَُسوَل  يَا قَاالَ  ؟َمَعنَا تَُصلِّيَا أ

 ِ تَيْتَُما ُ�مَّ  رَِحاِلُكَما ىِف  َصلَّيْتَُما إَِذا َ�ْفَعالَ  فَالَ : ج قَاَل . رَِحانِلَا ىِف  َصلَّيْنَا قَدْ  إِنَّا ا�َّ
َ
 َمْسِجدَ  أ

إِ�ََّها َمَعُهمْ  فََصلِّيَا مَجَاَعةٍ 
در مسجد خفیف  ج نماز صبح را ھمراه رسول الله« ٢.»نَافِلَةٌ  لَُكَما فَ

ب، ۱/۲۷۹شربینی، مغنی المحتاج،  -١
ّ

؛ ماوردی، الحاوی ۴/۳۵۷؛ نووی، المجموع، ۱/۳۵۹؛ شیرازی، المهذ

 .۳/۳۲الکبیر، 

 الکبري السنن بیهقي،) / ۲۱۹ش( ترمذي) / ۸۵۸ش( نسایي/ ) ۱۷۴۷۹و۱۷۴۷۴ش( ، المسنداحمد(صحیح):  -٢

طبرانی، ) / ۲۳۹۵و۱۵۶۵و۱۵۶۳ش( حبان ابن) / ۸۹۲ش( مستدرکحاکم، ال) / ۳۷۹۳و۳۷۹۱و۳۷۸۷ش(

والمعجم الصغیر ) ۲۳۵و۲۳۴و۲۳۳و۲۳۲ص۲۲ج( الکبیر المعجمو) ۸۶۵۰ش( االوسط المعجم

 اآلثار معاني شرح طحاوي،) / ۴۱۴و۴۱۳ص۱ج( ، السنندارقطني) / ۱۳۶۷ش( ، السنندارمي/ ) ۳۶۰ص۱(ج

                                                            



 نماز جمعه در فقه اسالمی    ۲۹۲

 ج ؛ پیامبربودیم؛ وقتی که نماز به اتمام رسید، دو مرد را در آخر مسجد دید که نماز نخواندند
 ج لرزیدند. پیامبرمی ج فرمود: که این دو نفر را نزدم بیاورید؛ وآن دو نفر از ترس رسول الله

! ما در خانه نماز ج فرمود: چه چیری باعث شد که با ما نماز نخوانید؟ گفتند: یا رسول الله
فرمودند: این کار را نکنید! اگر در خانه نماز خواندید و سپس وقتی  ج خوانده بودیم. وپیامبر

به مسجد آمدید و مشغول جماعت بودند، نمازتان را دوباره به جماعت بخوانید؛ چرا که برای 
 »گردد.شما نماز سّنت محسوب می

نماز برای کسب فضیلت أولی و جایز باشد، خواندن نماز جمعه بر  ۀپس اگر اعاد 
واجب نیست بعد از خواندن نماز ُظھر نیز أولی و مستحب است؛ تا بدینوسیله  کسانیکه

 کسب پاداش بیشتر حاصل گردد.
ة در حج جباشد؛ چرا که رسول الله البته برای مسافر خواندن نماز ظھر أولی می -

نماز ظھر نمودند.  ۀوداع که مسافر بودند، نماز جمعه نخوانده بلکه به جایش اقامال

َجِّ َوَرِ�َب « فرمودند: ج روایت کرده که پیامبر بجابر بن عبداللهچنانکه 
ْ
َهلُّوا بِاحل

َ
َفأ

 معجم الدقاق، ابوعبدالله) / ۲۵۲۸ش( مکه اخبار فاکهي،) / ۱۶۳۸و۱۲۷۹ش( خزیمه ابن) / ۳۶۳ص۱ج(

 بن احمد) / ۲۵۸ص۴ج( التمهید عبدالبر، ابن) / ۲۷۱ص۱ج( معجم عساکر، ابن) / ۱۰۲ش( لدقاقا مشایخ

 الصحابه معرفة ابونعیم،) / ۱۹۳۴ش( الصحابه معجم قانع، ابن) / ۱۴۶۲ش( والمثاني اآلحاد الشیباني، عمرو

) / طوسی، ۱۳۴۳/ طیالسی، المسند (ش) ۱۴۶ص۲ج( والمفترق المتفق بغدادي، خطیب) / ۶۵۹۰ش(

 الحجاج بن وشعبة بشیر بن هشیم( طریق از) ۸۷(ش جزء ابن الغطریف) / ۴۷ص۲المستخرج علی مسلم (ج

 یعلي حدثنا: «اندکرده روایت) عبدالله بن شریک و حسان بن هشام و جامع بن غیالن و وابوعوانه ثوري وسفیان

 في الفجر صالة ج الله رسول مع شهدت:  قال أبیه عن العامري األسود بن یزید بن جابر حدثنا قال عطاء بن

 ترعد بهما فأتی بهما علي قال معه یصلیا لم القوم آخر في برجلین هو إذا صالته قضی فلما الخیف مسجد

 صلیتما إذا تفعال فال: ج قال رحالنا في صلینا قد إنا: الله رسول یا قاال معنا؟ تصلیا أن منعکما ما ج فقال فرائصهما

 .» نافلة لکما فإنها معهم فصلیا جماعة مسجد أتیتما ثم رحالکما في

 : «گویدمي نسایي امام که: السوائی األسود بن یزید بن جابربوده به جز »رجال صحیح«رجال احمد و 
ٌ
 امام و »ثقة

 : «گفته است هم حجر ابن وامام است آورده »ثقات« در را وي هم حبان ابن
ٌ

 تهذیب حجر، ابن[ »صدوق

 باشدمي »صحیح« هم اسنادش و)] ۸۷۷ش( التهذیب وتقریب) ۴۶ص۲ج( التهذیب

 حسٌن صحیٌح «وامام ترمذی گفته است:  
ٌ

 » حدیث

 صحیٌح «اند: وامامان ابن الملقن ونووی وابن السکن هم گفته 
ٌ

 » حدیث

) / ۴۱۲ص۴در المنیر (ج) / ابن الملقن، الب۲۱۹[ترمذی (ش» اسناده حسٌن «وامام هیثمی هم گفته است:  

 )]۷۷۰) / نووی، خالصة االحکام (ش۲۸۳ص۸هیثمی، مجمع الزوائد (ج
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 ِ ُ َعلَيِْه وََسلََّم)رَُسوُل ا�َّ َعرْصَ  (َص�َّ ا�َّ
ْ
ْهَر َوال مردم به حج رفته احرام « ١ .»فََص�َّ بَِها الظُّ

ھم آمده و سوار شدند و نماز ظھر و عصر را به صورت (جمع)  ج بستند و رسول الله
 ٢»خواندند.

 ) شروط صّحت نماز جمعه۲-۸(
وقتی که شرایط وجوب نماز جمعه (ذکورّیت، عقل، بلوغ، حرّیت، سالمتی جسمی و 
مقیم بودن) مھیا باشند، نماز جمعه بر انسان واجب بوده ولی باید شرایطی بر نماز 

) از طریق (حفص بن ۳۰۷۴) / ابن ماجه (ش۱۹۰۷و۱۹۰۸) / ابوداود (ش۳۰۱۰و۳۰۰۹(صحیح): مسلم (ش -١

 أبیه عن دمحّم  بن جعفر عن«اند: غیاث و حاتم بن اسماعیل وسلیمان بن بالل و عبدالوهاب ثقفی) روایت کرده

 الظهر بها فصلی وسلم) علیه الله (صلی الله رسول ورکب بالحج الله ... فأهلوا عبد بن جابر علی دخلنا قال:

 »والفجر. والعشاء والمغرب والعصر

مردم در انجام نماز جمعه شش دسته هستند: اّول: کسی که نماز جمعه بر وی واجب و «گوید: می /امام نووی -٢

دهد و آن انسان مذکر آزاد بالغ عاقل مقیمیست که عذری برای ترک نماز ندارد. دّوم: کسی که نماز آن را انجام می

اش بارش دهد ولی بر وی الزم نیست و آنها مریض، پرستار مریض، و کسی که در مسیر جمعهجمعه را انجام می

-وی واجب نیست و آن را نیز انجام نمی باشند. سّوم: کسی که نماز جمعه برباران و مانند اینها که از معذورین می
باشند. چهارم: کسی که بر وی واجب نیست و دهد و (در صورت انجام) صحیح نیست و آنها دیوانه و بیهوش می

دهد و ولی (در صورت انجام) نمازش صحیح است و آنها کودک ممیز ( کودک هفت سال تا سن آن را انجام نمی

شند.. پنجم: کسی که بر وی واجب است ولی (در صورت انجام) صحیح نیست بابلوغ)، مسافر، زن و خنثی می

و آن شخص مرتد است، ششم: کسی که نماز جمعه بر وی واجب است و (در صورت انجام) نمازش صحیح 

دهد، بنا بر قول أصح مقیم غیر شهروند است ولی چادرنشینان، روستائیان که ندای جمعه را ولی آن را انجام نمی

شود؛ زیرا آنها در شهر محل اقامه نماز کنند و کمتر از چهل نفر هستند نماز جمعه با آنها منعقد نمیت میدریاف

نقل با اندکی تصرف؛ و نک: ماوردی، الحاوی الکبیر،  ۳۷۰-۴/۳۶۹نووی، المجموع، » جمعه مقیم نیستند.

 .۱/۱۳۹؛ األنوار، ۳۱و۳/۶-۷

ای که جمعه توسط شود، دستهر باشد به سه دسته تقسیم میو اما هر کس خارج شه« گفته است: /ماوردی 

باشند که تعدادشان چهل مرد بالغی هستند که شود و این افراد اهالی روستای مقیم میخودشان بر آنها واجب می

د شود و آنان افراای نه با خودشان و نه با دیگران جمعه بر آنها واجب نمیشود، و دستهبا آنها جمعه تشکیل می

ای دیگر جمعه توسط رسد، و دستهای هستند که ندای جمعه به آنها نمیکمتر از چهل نفر هستند که در فاصله

شود و این افراد کمتر از چهل نفر هستند که در گردد ولی به وسیلة دیگران بر آنها واجب میخودشان واجب نمی

 .۳/۸ماوردی، الحاوی الکبیر، » شنوند.برند که ندای جمعه را از شهر میای بسر میفاصله
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-نماز جمعه صحیح باشد، البته برخی از این شرایط اختالفی می جمعه حاکم باشد تا
 عبارتند از: ھا  آن باشند، این شرایط و ضوابط حاکم بر

 مکان برپایی نماز جمعه -۱
فقھا در وجوب نماز جمعه در شھر اتفاق نظر دارند ولی در برپایی آن در روستا  ۀھم

در این زمینه عبارت است ھا  آن ۀمربوطھای نظر دارند، دیدگاه فقھا و استداللاختالف
 از:

حنفّیه بر این باور است که نماز جمعه بر اھالی روستا واجب نیست و  دیدگاه اّول:
خواندن نماز جمعه در روستا باطل است و در صورتیکه ندای جمعه را از منابر بشنوند 

اند: در فتهباید به شھر مجاور مراجعه و در آنجا نماز جمعه را بخوانند. برخی گ
متر است) از محل ندا و أذان  ۱۶۰۰میل (ھرمیل حدود  ۳صورتیکه روستای مجاور 

اند: در صورتی جمعه فاصله داشته باشد بر اھالی آنجا واجب است. و برخی ھم گفته
با این وصف نماز جمعه فقط بر اھالی شھر  ١ که قبل از شب بتوان به خانه برگشت.

شنوند واجب است، البته در بین جمعه را از شھر می(مصر) و روستایی که ندای 
از " فتاوای غریبه" نظرھایی وجود دارد صاحب فقھای حنفّیه در این زمینه نیز اختالف

اھل ھر روستایی که خراج آن با خراج اھل «کند: چنین نقل می /امام أبوحنیفه
 "بحر الرائق"یم در ابن نج ٢ »شود، باید نماز جمعه بخوانند.آوری میشھر یکجا جمع

ای : برگزاری نماز جمعه سه حکم دارد: بر عدهگوید" میةنقل از "فتاوی الحجبه 
فرض، بر بعضی واجب و بر برخی مستحب است. بر اھل شھرھا فرض و بر اھل حومه و 

و در  ٣باشد.نواحی شھرھا واجب و بر اھل روستاھای بزرگ و واجد شرایط مستحب می
روستا الزم است و مطابق این  جمعۀده است که: حضور در نماز بیان نمو "القنیه"

ھا نفرت ایجاد  گوید: کاری نکن که در دلباید عمل نمود که می سسخن امام علی
کند. ھر چند برای کار خود، دستاویزی داشته باشی؛ زیرا مردم گوش شنوا ندارند که 

 ٤ھر عذر را بپسندند.

. البته قول ُمفتی به، دیدگاه محّمد بن حسن است که نماز جمعه فقط بر اهالی روستایی که ۲/۱۵۱ ،البحر الرائق -١

 شنود واجب است. ندای جمعه را از شهر می

 ».۱۱۳فتاوای غریبه، ص « به نقل از ۲۶سیاد، حکم نماز جمعه در روستا، ص  -٢

 .۲/۱۵۱ ،ئقالبحر الرا -٣

 ».۲/۱۵۳القنیة، « به نقل از ۲۶سیاد، حکم نماز جمعه در روستا، ص  -٤
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 زیر است: اساس و بنیان مذھب حنفّیه به قرار

 ىِف : ج قال رسول اهللا«روایت کرده است:  سعلی بن ابی طالب -۱
َّ
َال مُجَُعَة إِال

 »جمعه جز در شھر جایز نیست.« ١.»ِمرْصٍ 
 اما این روایت از حیث سند ھیچ اصلی ندارد.

 ىِف ِمرْصٍ «روایت کرده است:  سعلی بن ابی طالب -٢
َّ
�َق إِال َال مُجَُعَة َوَال �رَْشِ

نماز جمعه و نماز عید قربان جز در شھر جامع (یا شھر بزرگ) جایز « ٢»َجاِمٍع.
 »نیست.

 ھا از چندین جھت اشکال دارد:وجه استدالل به این روایت
به پیامبر ھا  آن نیستند و در انتساب ج اّول: این روایت منتسب به پیامبر خدا

 باشد.ھیچ اصلی وجود ندارد و ثابت نمی جخدا
است که بنابر رأی فقھا و اصولیون  سبن أبی طالبعلی ۀگفتھا دّوم: این روایت

حنفّیه قول صحابی وقتی حجّیت دارد که مخالف نّص قرآن و سّنت نباشد، که در این 
رابطه احادیث و روایات صحیح و صریحی وجود دارند که داللت بر صّحت نماز جمعه 

در ادامه بدانھا اشاره خواھد نمایند و این روایات با سند و وجه استدالل در روستا می
 شد.

-روایت نشده است؛ وبعضی فقها، آن را در کتبشان بدون اسناد می ج(ال اصل له): این روایت از رسول الله  -١
) / ابن ابی شیبه ۲۹۹۰روایت شده است وعلی بن الجعد، المسند (ش سآوردند؛ وبلکه موقف بر علی

) / عبدالرزاق ۵۸۲۳) / بیهقی، السنن الکبری (ش۱۲۷ص۳) / طحاوی، شرح مشکل اآلثار (ج۱۰ص۲(ج

) از طریق (سلیمان اعمش ۶۹) / مروزی، الجمعه وفضلها (ش۱۷۰۳) / ابن منذر، االوسط (ش۱۶۸ص۳(ج

 رضی علی قال قال: الرحمن عبد أبی عن عبیدة بن سعد عن«اند: ) روایت کردهوزبید الیامی وطلحة بن مصرف

 سبوده واسنادش بر علی» رجال صحیحین«ورجال عبدالرزاق » جامع مصر فی إال تشریق وال الجمعة عنه: الله
 صحیح است.

رح مشکل ) / طحاوی، ش۱۰ص۲) / ابن ابی شیبه، المصنف (ج۲۹۹۰(صحیح): علی بن الجعد، المسند (ش -٢

) / ابن منذر، ۱۶۸ص۳) / عبدالرزاق، المصنف (ج۵۸۲۳) / بیهقی، السنن الکبری (ش۱۲۷ص۳اآلثار (ج

) از طریق (سلیمان اعمش وزبید الیامی وطلحة بن ۶۹) / مروزی، الجمعه وفضلها (ش۱۷۰۳االوسط (ش

 وال الجمعة عنه: الله رضی علی قال قال: الرحمن عبد أبی عن عبیدة بن سعد عن«اند: مصرف) روایت کرده

 صحیح است. سبوده واسنادش بر علی» رجال صحیحین«ورجال عبدالرزاق » جامع مصر فی إال تشریق
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ھای زیادی ھمچون عمر، عثمان، ابن اقوال صحابه ج سّوم: جدای از سّنت پیامبر
ھا  آن باشد که استداللمی سبن أبی طالبمخالف دیدگاه علی شعمر، ابن عباس و ... 

 باشد.در خور توّجه می

َعبُْد، مَخَْسٌة ال مُجَُعَة َعلَيْ «روایت کرده است:  سابوھریره -٣
ْ
ُمَسافُِر، َوال

ْ
ُة، َوال

َ
َمْرأ

ْ
ِهْم: ال

َاِديَةِ 
ْ

ْهُل ابل
َ
، َوأ يِبُّ واجب نیست: زن، ھا  آن پنج (صنف) نماز جمعه بر« ١.»َوالصَّ

 »مسافر، برده، کودک، اھل بادیه.
این روایت جدای از اینکه با روایت صحیح که داللت بر جواز نماز جمعه در روستا 

 باشد.باشد از حیث سند ھم منکر و غیر قابل احتجاج میکند در تعارض میمی

ُُمَعةُ «اند: فرموده ج رده که پیامبرکت یروا لام عبدالله -٤
ْ
 لُكِّ  ىلَعَ  َواِجبَةٌ  اجل

  يَُ�ونُوا لَمْ  َو�ِنْ  إَِماٌم، ِ�يَها قَْرَ�ةٍ 
َّ
ْرَ�َعةً  إِال

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم) انلىب ذكر حىت أ  (َص�َّ ا�َّ

 بن أحمد حدثنا«) روایت کرده است: ۷۲ص۱(منکر): دو طریق دارد؛ طریق اّول: طبرانی، المعجم االوسط (ج -١

 حدثنا قال المدیني حازم أبي بن حماد بن یمإبراه حدثنا قال المصري سعد بن رشدین بن الحجاج بن محّمد

 والمسافر المرأة علیهم جمعة ال خمسة: الله رسول قال قال هریرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن أنس بن مالك

 المدیني: امام حازم أبي بن حماد بن است چرا که إبراهیم» منکر«اما این اسناد » البادیة. وأهل والصبي والعبد

  إبراهیم به تفرد: «است گفته دارقطني
ً
وتفردش در این روایت  )]۵۰ص۱ج( المیزان لسان حجر، ابن[ »وکان ضعیفا

 است.» منکر«از امام مالک 

 سالم بن حفص عن«) روایت کرده است: ۴۳ص۸طریق دّوم: الدیلمي به نقل از سلسلة الضعیفه لاللبانی (ج 

. هریرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن أنس بن مالك حدثنا السمرقندي
ً
است » موضوع«اما این طریق » مرفوعا

 بن وکیع وامام »الحدیث یضُع : «است گفته نیشابوري حاکم امام: سلم بن حفص السمرقندي مقاتل چرا که أبي

به: «هم الجراح
ّ

 عمر بن الله وعبید وأیوب مسعر عن حدث: «است گفته النقاش بن عمرو بن ابوسعید وامام »کذ

 وامام »الحدیث یضُع  من عداد في: «است گفته هم السلیماني علي بن احمد وامام »موضوعة بأحادیث

 یأتي: «است گفته حبان ابن وامام »عنه الروایة تحل ما والله یکذب؛: «است گفته هم مهدي بن عبدالرحمن

 عمر بن الله وعبید وأیوب مسعر عن حدث: «است گفته اصفهاني ابونعیم وامام »لها أصل ال التي المنکرة باألشیاء

 کان: وقال بمرة ویضعفه شدیدا علیه یحمل: «هم سعید بن قتیبة وامام »وّهاه: «هم دارقطني وامام »المناکیر

 ذهبي،) / ۳۹۷ص۲ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[ »بمّرة واه: «است گفته ذهبي امام »به یحدث ما الیدري

 )]۱۶۱۴ش( المغني
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جمعه بر ھر اھل روستایی که در آن امام باشد واجب است و در غیر « ١»ثالثة.
 »فرمود: سه نفر. ج اینصورت چھار نفر (جمعیت) داشته باشند تا اینکه پیامبر

ُُمَعَة ِمْن ُ�بَاءَ «روایت کرده است:  سیکی از صحابه -٥
ْ
ْن �َْشَهَد اجل

َ
َمَرنَا انلَّيِبُّ أ

َ
 ٢.»أ

 »مدینه) حضور پیدا کنیم. جمعۀز قباء (برای ما را امر کرد که ا ج پیامبر«

) از طریق ۲۰۴ص۲) / ابن عدی، الکامل (ج۹و۸ص۲) / دارقطنی (ج۵۸۲۵الکبری (ش(باطل): بیهقی، السنن  -١

 الدوسیة الله عبد أم حدثتني الزهري ثنا«اند: سعد) روایت کرده بن الله عبد بن الموقري وحکم محّمد بن (الولید

 ذکر أربعة حتی إال یکونوا لم وإن إمام فیها قریة کل علی واجبة الجمعة: سلم و علیه الله صلی الله رسول قال قالت

 لم وإن قریة کل أهل علی واجبة الجمعة«وفی روایة حکم بن عبدالله: » ثالثة. وسلم) علیه الله (صلی النبی

 » إمامهم رابعهم ثالثة إال یکونوا

: حکم» باطل«اما این روایت  
ً
دارقطنی الشامي: امام  سلمة العاملي أبو خطاف بن الله عبد بن است چرا که اّوال

 أصل ال منکرة أکثر أو حدیثا خمسین شیخه المسیب ابن عن الزهری عن الحدیث؛ روی یضُع  کان«گفته است: 

دانسته است » کذاب«امام ابومسهر هم وی را » کذاٌب متروک الحدیث«وامام ابوحاتم رازی گفته است: » لها

 «هم گفته است: امام ابن حجر » المأمون و بثقة لیس«وامام نسایی هم گفته است: 
ٌ

 حاتم أبو ورماه متروك

 )] ۸۱۴۵) وتقریب التهذیب (ش۱۱۸ص۱۲[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» بالکذب

 کتبه فغیر علیه قدم رجال لیس بشیء؛ أن«الموقري: امام احمد بن حنبل گفته است:  محّمد بن همچنین الولید 

 ضعیٌف «وامام علی بن المدینی گفته است: » شیءکذاٌب؛ لیس ب«وامام یحیی بن معین گفته است: » الیعلم وهو

  لها لیس أحادیث عدة الزهری عن یروی ثقٍة؛ غیر«وامام جوزجانی گفته است: » حدیثه الیکتب
ٌ

وامام » أصول

وامام » الحدیث منکر بثقة لیس«وامام نسایی گفته است: » کذاٌب  ضعیٌف «محّمد بن عوف الطایی گفته است: 

 ویرفع قط الزهری یروها لم موضوعة أشیاء الزهری عن روی قرأه إلیه دفع ما الیبالی کان« ابن حبان گفته است: 

 کان الحدیث ضعیف«وامام ابوحاتم رازی گفته است: » بحال به اإلحتجاج الیجوز الموقوف ویسند المراسیل

وامام ابونعیم گفته است: » ثلین الحدی«وامام ابوزرعه رازی گفته است: » قرأه کتاب إلیه دفع فإذا کتابه، من الیقرأ

) وتقریب ۱۴۸ص۱۱[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» متروٌک «وامام ابن حجر هم گفته است: » المناکیر کثیر«

 )]۷۴۵۳التهذیب (ش

: امام دارقطنی گفته است:  
ً
  عنه رواه من کل الزهري عن هذا الیصحُّ «وثانیا

ٌ
و همچنین گفته است: » متروك

 الکبری السنن [بیهقی،» الیصحُّ هذا عن الزهری«وامام بیهقی هم گفته است: » الدوسیة من سماعه الیصح«

 ] )۸و۹ص۲ج( دارقطنی) / ۵۸۲۵ش(

 قباء أهل من رجٍل  نا فضل بن الدکین حدثنا اسرائیل عن ثویر عن«) روایت کرده است: ۵۰۱(واهی): ترمذی (ش -٢

 من الجمعة نشهد أن سلم و علیه الله صلی النبي أمرنا قال: سلم و علیه الله صلی النبي أصحاب من وکان أبیه عن

: ثویر» واهی«اما این اسناد » قباء
ً
 من ثویر کان«فاختة: امام سفیان الثوری گفته است:  أبی بن است چرا که اّوال

» لیس بثقة«وامام نسایی گفته است: » لیس بشیء؛ ضعیٌف «وامام یحیی بن معین گفته است: » الکذب أرکان
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وجه استدالل به این روایت این است که قباء که خارج مدینه و شھر بوده خواندن  
باشد ولی جدای از اینکه این روایت واھی و غیر قابل نماز جمعه در آن جایز نمی

فرض بوده که رساند که نماز جمعه بر اھالی روستا باشد بلکه میاحتجاج و استناد می
 باشد.بایست به مدینه برای برپایی آن بروند و با این وصف دلیلی بر خالف ادعا میمی

این دالیل جدای از تعارض با احادیث صحیح و صریح و ضعف سند و غیر  ۀبا ھم 
قابل احتجاج بودن باید اشاره کرد که در تعریف مصر (شھر) در مذھب حنفّیه اختالف 

-باشد، میای که ابویوسف که رأی اکثر فقھای حنفّیه نیز میونهنظر وجود دارد به گ
شود که بزرگترین مسجد آن محل، گنجایش افراد گوید: شھر به محلی اطالق می

نویسد: برای صّحت جمعه، ولی حصکفی در این زمینه می ١نمازگزار را نداشته باشد.
جد آن، گنجایش مصر (شھر) بودن شرط است. مصر یعنی؛ محلی که بزرگترین مس

ف آن محل را نداشته باشد. فتوای اکثر فقھا نیز ھمین است و از ظاھر مذھب  افراد مکلَّ
شود که امیر و قاضی داشته باشد، رسد که مصر به محلی گفته میچنین به نظر می

گوید: ظاھر مذھب در تعریف مصِر جامع این است که در آن سلطان یا سرخسی می
گوید: و ابن عابدین از قول ابوسعید می ٢د و تنفیذ احکام باشد.حدو ۀقاضی برای اقام

ف را نداشته باشد.  اگر تعریف شھر این باشد که بزرگترین مسجد آن گنجایِش افراد مکلَّ
  ٣کند.این تعریف بر بسیاری از روستاھا نیز صدق می

و  فرض استھا  آن اطراف و اکناف شھر نیز حکم شھر را دارند و نماز جمعه بر
اطراف شھر، روستای اطراف شھر و متصل بدان که مصالح و مایحتاج خود را از آن 

زیادی  ۀشود البته به شرط آنکه بین آن شھر و روستا فاصلکنند شامل میبرطرف می

وامام ابن حبان گفته است: » واه«وامام ذهبی هم گفته است: » متروٌک «اند: وامامان دارقطنی وعلی بن الجنید گفته

  کأنها أشیاء روایته فی یجیء حتی األسانید یقلب کان«
ٌ
» ضعیٌف «اند وامامان ابوحاتم وجوزجانی گفته» موضوعة

وامام ابوزرعه » غیره إلی منه أقرب الضعف إلی هو و روایاته علی بین الضعف أثر«وامام ابن عدی گفته است: 

» البأس به«وفی روایة: » ضعیف وهو حدیثه یکتب«وامام عجلی گفته است: » القوی بذاك لیس«گفته است: 

: راوی آن مبهم است: ۷۲۵) / ذهبی، الکاشف (ش۳۶ص۲[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج
ً
 رجٍل  عن«)] وثانیا

 ».قباء أهل من

 .۲/۱۵۲الرائق، البحر  -١

 .۲/۲۳سرخسی، المبسوط،  -٢

 .۲/۱۳۷حصکفی، درالمختار،  -٣
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ای که اھالی روستا بتوانند در نماز شرکت کنند و در ھمان روز بدون نباشد به گونه
  ١ھیچ زحمتی بتوانند برگردند.

پس نماز جمعه بر اھالی روستایی که از توابع شھر و نزدیک آن نباشند نه تنھا 
  ٢باشد.واجب نیست بلکه در صورت انجام صحیح نمی
توان دریافت که در شریعت اسالم چنین با دّقت در استدالل حنفّیه و تحلیل آن می

سناد تمامی شرطی برای صّحت نماز جمعه وجود ندارد و ھمانطور که مشاھده گردید ا
باشند و از طرف دیگر تعیین و ھا بدون استثنا ضعیف و غیر قابل احتجاج میروایت

ای که فقھای حنفّیه در آن به شھر ھیچ مبنای شرعی ندارد به گونه ۀتعریف محدود
ای اختالف دارند که آثار این اختالف زیاد است و در صورتیکه قول ابن عابدین و گونه

فین را دارند یحصکفی را پذیرفت م توان گفت که تمامی مساجد روستاھا گنجایش مکلَّ
توان استباط کرد که شوراھای و در صورتیکه تعریف امام سرخسی را پذیرفت می

اسالمی و پاسگاه منطقه و دھیاری نمایندگان حاکم شرع ھستند که رتق و فتق 
شریعت و نصوص صحیح این اوصاف  ۀبسیاری از امور بدانھا واگذار گردیده است. با ھم

 ۀُمھر تأیید بر این شرط که باعث ضایع و ھتک شدن این فرمان ناب و مھم و گرانمای
 زند.الھی شده و تعطیلی این مھم آفات بسیاری را بوجود آورده نمی

جمھور فقھای صحابه و غیره از جمله: عمربن خطاب، عثمان بن  دیدگاه دّوم:
عبدالعزیز، مالکّیه، حنابله، شافعّیه، ابن تیمیه، ابن عفان، ابن عباس، ابن عمر، عمربن 

حجر عسقالنی، عالمه لکھنوی و غیره بر این باورند که نماز جمعه در شھر و روستا 
-صحیح است و باید خوانده شود و شھر (مصر) بودن را شرط صّحت نماز جمعه نمی

 دانند. 
ھایشان به ستایی که خانهبه نظر من در ھر رو«گوید: امام مالک در این زمینه می

و امام  ٣»ھم مّتصل باشد باید نماز جمعه خوانده شود، چه امیری داشته باشند یا خیر.
گفتند: بر ھر روستای من از اساتید خود شنیدم که می«اند: شافعی در این باره گفته

یز چھل نفر باشد، الزم است که نماز جمعه بخوانند و رأی من نھا  آن ثابتی که تعداد

 . ۱۶۲/  ۱ ،مجمع األنهر ؛/  ۲، المبسوط؛  ۲۶۰/  ۱ ،بدائع الصنائعنک: کاسانی،  -١

 . ۲۵۹/  ۱ ،بدائع الصنائعکاسانی،  -٢

 .۱/۱۵۲ابن قاسم، مدونة الکبری،  -٣
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اند: برای صّحت نماز جمعه شرط گوید: اصحاب ما گفتهامام نووی می ١ »ھمین است.
است که ساکنان منطقه چه در زمستان و چه در تابستان دارای اماکن مسکونی ثابتی 

ھا از سنگ ساخته کند که این خانهگویند: فرق نمیباشند. امام شافعی و اصحابش می
درخت خرما و یا ھر چیز دیگر و خواه شھرھا  ۀنی، و تنشده باشند و یا از چوب، گل، 

بزرگ و دارای بازار باشند و یا روستاھای کوچک و فاقد بازار. در اینگونه روستاھا وقتی 
ھا  آن چھل نفر اھل کمال وجود داشته باشد نه تنھا نماز جمعه صحیح است بلکه بر

 ٢باشد.الزم می
جمعه با بودن ھفت شرط زیر «دارد: ره ابراز میباابن قدامه از فقھای حنابله در این

شود که عبارتند از: اسالم، ذکورّیت، بلوغ، عقل، مقیم بودن، وجود چھل واجب می
کند ھایی که طبق عرف آن محل ساخته شده باشند؛ فرق نمینمازگزار و وجود خانه

جمعه بر درخت و یا ھر چیز دیگری باشند. و اّما نماز  ۀکه از سنگ، گل، نی، تن
 ٣ »باشد.نشینان واجب نمیچادرنشینان و کوچ

 اساس و بنیان استدالل این دسته عبارت است از:
ای که عبدالله بن اند به گونهدر روستاھا نماز جمعه خوانده ج پیامبر خدا -۱

 رَُسولِ  َمْسِجدِ  يِف  مُجَُعةٍ  َ�ْعدَ  مُجَِّعْت  مُجَُعةٍ  اّول إِنَّ « رده است:کت یروا بعباس
 ِ َقيِْس  َ�بْدِ  َمْسِجدِ  يِف  ج ا�َّ

ْ
  ال

َ
َْحَر�ِْن، قر�ة من قری ابلحر�ن. ِمنْ  جِبَُواىث  ٤»ابلْ

برگزار شد در  ج مسجد پیامبر خدا جمعۀای که بعد از نماز اّولین نماز جمعه«
  »مسجد عبدالقیس در دِه جواثا در بحرین بود که یکی از روستاھای بحرین بود.

رسد نویسد: ظاھرًا چنین به نظر میدر شرح این حدیث می /ابن حجر عسقالنی
نماز جمعه را افتتاح کردند؛ زیرا عادتًا اصحاب  ج پیامبر خدا ۀکه عبد القیس با اجاز

کردند. و این ایشان اقدام به اینگونه اعمال عبادی و شرعی نمی ۀبدون اجاز ج پیامبر
بود، راین اگر کار مشروع و ناجایزی میکار در زمان نزول وحی اّتفاق افتاده است. بناب

 .۱/۱۶۹شافعی، األم،  -١

 .۳۳۳-۳/۳۲۹ نووی، المجموع، -٢

 .۱/۱۷۱ابن قدامه، المغنی،  -٣

) از طریق (ابوعامر العقدی و وکیع بن الجراح) روایت ۱۰۷۰) / ابوداود (ش۴۳۷۱و۸۹۲(صحیح): بخاری (ش -٤

 .»قال: ...  أنه عباس ابن عن الضبعي جمرة أبي عن طهمان بن إبراهیم«اند: کرده

                                                            



 ۳۰۱  جمعه نماز موجبات و طیشرا: دّوم فصل

فرمود. ھمانطور که جابر و ابوسعید از را، اعالم میشد و بطالن آنیقینًا وحی نازل می
سکوت وحی در مورد عزل (بیرون ریختن منی در خارج رحم در موقع ھمبستری)، بر 

دادیم. وحی انجام میاند: ما این عمل را در زمان گفتهھا  آن اند.جواز آن استدالل کرده
 ١ساخت.شد و آن را ممنوع میبود، وحی نازل میاگر ناجایز می

نَُّه (كعب بن مالک)« مالک روایت کرده است: بن کعب بن عبدالرحمن -٢
َ
 اَكنَ  �

ُُمَعةِ  يَْومَ  انلَِّداءَ  َسِمعَ  إَِذا
ْ
مَ  اجل ْسَعدَ  تَرَحَّ

َ
ُت . ُزَراَرةَ  بِْن  أل

ْ
ُ  َ�ُقل

َ
 انلَِّداءَ  َسِمْعَت  إَِذا هل

َْت  ْسَعدَ  تَرمَحَّ
َ
نَّهُ  قَاَل  ُزَراَرةَ  بِْن  أل

َ
ةِ  ِمنْ  انلَِّبيِت  َهْزمِ  ىِف  بِنَا مَجَّعَ  َمنْ  اّول أل  بَِ�  َحرَّ

ُ  ُ�َقاُل  نَِقيعٍ  ىِف  َ�يَاَضةَ 
َ

َِضَماِت  نَِقيعُ  هل
ْ
ُت . اخل

ْ
ْ�تُمْ  َ�مْ  قُل

َ
ْر�َُعوَن. قَاَل  يَْوَمئِذٍ  أ

َ
 ٢»أ

 .۲/۳۸۰ابن حجر عسقالنی، فتح الباری،  -١

) از طریق ۲۹۱) / ابن الجارود، المنتقی (ش۵۸۱۴) / بیهقی، السنن الکبری (ش۱۰۷۱(صحیح): ابوداود (ش -٢

 محّمد عن إسحاق بن محّمد عن إدریس عبدالله بن حدثنا«اند: والحسن بن الربیع) روایت کرده قتیبة بن سعید(

 ما بعد أبیه قائد وکان - مالك بن عبک بن الرحمن عبد عن أبیه عن سهل بن أمامة اسحاق عن محّمد بن أبی بن

 .» زرارة ...  بن ألسعد ترحم الجمعة یوم النداء سمع إذا کان أنه مالك بن کعب أبیه عن -بصره ذهب

) ودالئل النبوة ۵۸۱۳) / بیهقی، السنن لکبری (ش۱۰۸۲وعبدالله بن ادریس هم متابعه شده وابن ماجه (ش 

) / ابن خزیمه ۹۱ص۱۹ج۳۰۵ص۱طبرانی، المعجم الکبیر (ج ) /۴۸۵۸) / حاکم، المستدرک (ش۴۴۱ص۲(ج

) / ۲۴۶۹) / فاکهی، اخبار مکة (ش۲۴۸ص۷) / ابن ابی شیبه، المصنف (ج۷۰۱۳) / ابن حبان (ش۱۷۲۴(ش

) / ۱ص۲) / ابواحمد الحاکم، االسماء والکنی (ج۱وفضله (ش ) / مروزی، الجمعة۱۷۰۴ابن منذر، االوسط (ش

) ۹۲۹) / ابونعیم، معرفة الصحابة (ش۱۸۶ص۵۰/ ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج) ۳۰۹ص۲دارقطنی، السنن (ج

) از طریق (یونس بن بکیر وسلمة بن فضل وزیاد بن عبدالله ویحیی بن ۵۰۲ص۲۴/ مزی، تهذیب الکمال (ج

 بن محّمد عن«اند: سعید اموی وعبداالعلی بن عبداالعلی واسماعیل بن علیة وجریر بن عبدالحمید) روایت کرده

 .»إسحاق حدثنی محّمد بن ابی امامه ... 

و در .» محّمد بن اسحاق عن رجل عن عبدالرحمن کعب بن مالک ... «در روایت ابن ابی شیبه اینگونه آمده که:  

.» محّمد بن اسحاق عن محّمد بن ابی امامه عن ابیه عن عبدالرحمن بن کعب ... «سایر طرق اینگونه آمده که: 

 أبیه) بوده است. عن سهل بن أمامة أبی بن مقصود از (رجل) در روایت ابن ابی شیبه (محّمددهد که نشان می

-و مترجم در تهذیب می» ثقة«سهل که  بن أمامة باشد به جز محّمد بن أبیمی» رجال صحیح«ورجال ابوداود  
 باشد.

 عروه بن هشام و مالک امام توسط قیس بنت فاطمه از روایت دلیل به یسار بن اسحاق بن باید اشاره کنیم که محّمد 

 زنم از اسحاق ابن: گوید مي عروه بن هشام فاطمه شوهر که چرا است؛ شده تضعیف قطان سعید بن یحیي و

 ذهبي و حنبل بن احمد و مدیني بن علي و عجلي امامان که! است؟ ندیده را وي هیچگاه حالیکه در کرده روایت
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شنید، در حق سعد بن زراره که روز جمعه صدای أذان را میکعب بن مالک وقتی «
کرد. من عّلت این امر را جویا شدم. گفت: بخاطر اینکه ایشان اّولین دعای خیر می

بِ  َھْزِم  که ما را درکسی بود  از بوده برای نم اَضهیَ بَ  َبِنی ةکه مکانی در َحرَّ  ِت یالنَّ
سکونت داشتند و معروف به نقیع  بیاضه در آنجاآبی که بنی-جمعه جمع نمود. 

از پدرم سؤال کردم: شما در آن زمان چند نفر بودید؟ گفت: چھل  -الخضمات بود.
  »نفر بودیم.

وقتی وارد مدینه شد، مدینه از چندین پارچه روستای کوچک  ج پیامبر خدا -٣
 بن نجار، بن نجار، بنو عدیبنو مالک  ۀتشکیل یافته بود که عبارت بودند از قری

ھای بن خزرج و دیگر تیره بن نجار، بنو سالم، بنو ساعده، بنو حارث بنو مازن
ھای ھای خود جدا از تیره ھا و مال در کنار نخلستانھا  آن انصار که ھر کدام از

 کردند.دیگر زندگی می
بن نجار احداث نمود و در ھمانجا  مسجد خویش را در روستای مالک ج آن بزرگوار

به  ج نماز جمعه برگزار کرد که نه شھری بود و نه روستای بزرگی. ھمچنین ایشان

 دیده را ایشان اند نموده روایت لعائشه از که اي صحابه مگر گویند مي و کنند؛ مي دفاع وي از و کرده رد را آن

 امام اما! باشد بوده بلوغش از قبل زمان در کرده روایت فاطمه از اسحاق بن محّمد که احادیثي شاید طرفي از اند؟

 من و دارد؛ اثر وي در مالک تضعیف: گوید مي نموده تضعیف را وي مالک امام اینکه خاطر به بازهم ذهبي

 امام از همچنین دارد؟ تأثیر وي بر مالک جرح گوید مي بازهم اما کرده رد را تضعیفش چگونه کنم مي تعجب

 ثقة حدیث روایت در ولي« گوید مي معین بن یحیي امام اما گردیده تضعیف بودن قدري خاطر به معین بن یحیي

 الحدیث في امیرالمومنیِن  خودش که الحجاج بن شعبة امام که بوده قوي آنقدر حفظ نظر از اما »است ثبت و

 بن علي امام و »لحفظه المؤمنین أمیر إسحاق بن محّمد: «است گفته یسار بن اسحاق بن محّمد مورد در باشد مي

 وجدت فما إسحاق بن محّمد کتب في نظرت: «است گفته موردش در باشد مي حدیث علل عالِم  که هم مدیني

ه: «است گفته هم دیگر جایي در و »صحیحین یکونا أن ویمکن حدیثین في اال علیه
ُ
 حجر، ابن[ »صحیٌح  حدیث

 روایت در اما است بوده هم مدلس و)]. ۳۴ص۷ج( النبالء اعالم سیر ذهبي،) / ۴۲ص۹ج( التهذیب تهذیب

 .است کرده سماع به تصریح اموی) سعید بن ویحیی عبدالله بن وزیاد فضل بن وسلمة بکیر بن (یونس

 «وامام بیهقي گفته است:  
ٌ

  ؛حسن اإلسناد صحیٌح  حدیث
ٌ

 »رواته کلهم ثقات

 «وامام حاکم نیشابوري گفته است:  
ٌ

 » صحیح علی شرط مسلم هذا حدیث

 »صحیٌح «اند: وامامان ابن السکن وابن حبان هم گفته 

 حسٌن «وامام ابن حجر هم گفته است:  
ٌ

تحفة المحتاج إلی ) و۶۰۰ص۴[ابن الملقن، البدر المنیر (ج» حدیث

 )]۱۳۹ص۲) / ابن حجر، تلخیص الحبیر (ج۴۹۴ص۱(ج أدلة المنهاج
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روز از مدینه روستاھای عرینه، فدک، ینبع، و دیگر روستاھایی که مسیر سه شبانه
 ١فاصله داشتند دستور داد که نماز جمعه اقامه کنند و در عیدین شرکت کنند.

ُ انه « کند:روایت می سهابوھریر -٤
ُ

هل
َ
َْحَر�ِْن �َْسأ اِب وَُهَو بِابلْ َطَّ

ْ
 ُ�َمَر بِْن اخل

َ
َكتََب إِىل

ْن مَجُِّعوا، َحيُْث َما ُكنْتُْم.
َ
ِْه ُ�َمُر أ

َ
ُُمَعِة، فََكتََب إِيل

ْ
به عمر نامه نوشتند و « ٢ »َعِن اجل

نوشت: ھرجاکه د. عمر در جواب نامه ناز او در مورد برگزاری نماز جمعه پرسید
 »ھستید نماز جمعه بخوانید.
گوید: این روایت را ابن خزیمه تصحیح نموده است. و حافظ ابن حجر عسقالنی می

 ٣دارد که اھالی شھر و روستا نماز جمعه بخوانند.این روایت ابراز می
متوجه بود که  بروایت کرده است که ابن عمر بعبدالرزاق از نافع -٥

ھا  آن خوانند ولی بربین مّکه و مدینه نماز جمعه می ھای ھا و آبچشمه ۀسکن
 ٤گرفت.ایراد نمی

ی،  -١
ّ
 .۱۹و  ۱۸؛ سّیاد، نماز جمعه در روستا، ص ۳/۳۰۱؛ مصنف عبدالرزاق، ۵/۲۵نک: ابن حزم، المحل

ادریس  ) از طریق (عبدالله بن۱۷۰۵) / ابن منذر، االوسط (ش۱۱ص۲(صحیح): ابن ابی شیبه، المصنف (ج -٢

عن شعبة عن عطاء بن أبي میمونة عن أبي رافع عن أبي هریرة أنهم کتبوا إلی «اند: ومسلم بن ابراهیم) روایت کرده

» صحیح«بوده واسنادش هم » رجال صحیحین«ورجالش »  عمر یسألونه عن الجمعة فکتب جمعوا حیث کنتم

 است.

 .۲/۸۰ابن حجر عسقالنی، فتح الباری،  -٣

عن «اند: ) روایت کرده۱۷۰۲) و من طریقه ابن منذر، االوسط (ش۱۷۰ص۳الرزاق، المصنف (ج(حسن): عبد -٤

ورجالش »  عبد الله بن عمر عن نافع قال کان بن عمر یری أهل المیاه بین مکة والمدینة یجمعون فال یعیب علیهم

صالح «حنبل گفته است: : امام احمد بن یعبد الله بن عمر بن حفص العمرباشد به جز می» رجال صحیحین«

؛ «گفته است:  ینبن مع ییحیوامام » کان یزید فی األسانید، ویخالف، وکان رجال صالحا یث؛الحد
ٌ
صالٌح ثقة

 ههم گفت یثمیوامام ه» ال بأس به فی روایاته، صدوق«گفته است:  یوامام ابن عد» لیس به بأس، یکتب حدیثه

 وفیه ضعف«است: 
ٌ
، وفی حدیثه اضطراب«گفته است:  یبهبن ش یعقوبوامام » ثقة

ٌ
 صدوق

ٌ
از  یکیودر مورد » ثقة

 حسُن اإلسناد«گفته است:  یثشاحاد
ٌ

گفته  یوامام ابوحاتم راز» البأس به«گفته است:  یوامام عجل» هذا حدیث

 یلوامام خل» لو رأیت هیئته لعرفت أنه ثقة«گفته است:  یونسوامام احمد بن » یکتب حدیثه و الیحتج به«است: 

قولنا «البته گفته که:  »یبالقو یسل«گفته است:  ییوامام نسا» ثقة غیر أن الحفاظ لم یرضوا حفظه«هم گفته است: 

 خ«هم گفته که:  یوامام ذهب» بجرح مفسد یس) لیبالقو یس(ل
ً
 عامال

ً
 عالما

ً
وجزء رجال  »یثحسن الحد یرا

وامام ابن حبان » که أحد إال یحیی بن سعیدلم یتر«وامام ابن عمار هم گفته است:  باشدمیمسلم) هم  یح(صح

بن  یوامامان عل» کان ممن غلب علیه الصالح حتی غفل عن الضبط فاستحق الترك«افراط کرده وگفته است: 
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ھای اطراف و گفته است: اھل اسکندریه وروستاھا و شھرک سلیث بن سعد -٦
نماز جمعه ھا  آن و بدستور بسّوم  ۀدّوم و خلیف ۀساحلی در زمان خلیف

 ١ .خوردخواندند و در میان آنان مردانی از اصحاب نیز به چشم میمی
 ج گفته است: اصحاب پیامبر سبن أنسکند که مالک شیبه نقل میإبن أبی -٧

ھا سکونت داشتند، نماز جمعه که در میان مّکه و مدینه در کنار آبھا و چشمه
دادند و خواندند و تا زمان تابعین نیز چنین بود و علما به جواز آن فتوا میمی

داد که در نیز به عّماِل خویش دستور می /راشد عمر بن عبدالعزیز ۀخلیف
 ٢ھایی نماز جمعه برگزار کنند.چنین محله

ھا و غیره مشغول کشاورزی  با گروھی از سودانی سھمچنین زریق بن حکیم -٨
ای نوشت و نامه سبود. و سرپرستی "ایله" را به عھده داشت، به ابن شھاب

در جواب نوشت که  سببرای برگزاری نماز جمعه نظر او را خواست. ابن شھا
  ٣نماز جمعه بخوانید.

ای بدین شرح نوشت که نامه سبه ابن شھاب زھری سبن عبدالملکمسلم  -٩
کنم که در آن مردم و اموال زیاد وجود دارد، آیا من در روستایی زندگی می

نماز جمعه برگزار کنم؟ ضمنًا من امیر نیستم. ابن شھاب در جواب نوشت: 
 ٤بله.

پرسیدم: مردم در روستایی که  سگفت که از زھری سمعمر بن راشد -١٠
ھا  آن خوانند آیا باچندان بزرگ نیست و جمعّیت زیادی ندارند نماز جمعه می

 ٥در نماز شرکت کنم؟ گفت: بلی. باید شرکت کنی.

ذاهب «گفته است:  یوامام بخار »ضعیٌف «: اندگفته یگرد یتیدر روا ییالقطان وابن حجر ونسا یحییو ینیالمد

الموقظه  ی،) / ذهب۳۴۸۹(ش یبالتهذ یب) وتقر۳۲۶ص۵(ج یبالتهذ یبر، تهذ[ابن حج» ال أروی عنه شیئا

 )]۱۱۱ص۵مجمع الزوائد (ج یثمی،) / ه۳۴۰ص۷النبالء (ج یراعالم) وس۱۹(ص

 . لیث بن سعد هیچ یک از خلفای راشدین را درک نکرده است.۳/۱۷۸بیهقی، سنن الکبری،  -١

 . ۲/۱۰۲عبدالرزاق، المصنف،  -٢

 .۲/۳۸۰عسقالنی، فتح الباری، ابن حجر  -٣

 .۳/۱۶۱عبدالرزاق، المصنف،  -٤

 .۳/۱۷۰همان،  -٥
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به ساکنان آبھای بین مّکه و مدینه نوشت که نماز  /عمر بن عبدالعزیز -١١
نوشت که در ھر  سھمچنین ایشان به عدی بن عدی ١ جمعه بخوانند.

روستای که ساکنان آن ثابت ھستند و اھل کوچ نیستند، امیر تعیین کن تا 
 ٢ نماز جمعه برگزار کند.

شود، نمازھا خوانده می ۀگفته که: باید در مسجدی که بقی سعمر بن دینار -١٢
 ٣نماز جمعه نیز خوانده شود.

ت: ما در روستای نصیبین نماز جمعه گفته اس /قاضی شریح بن عبدالله -١٣
 ٤ خواندیم.می

ھم گفته است: ھرگاه چند روستای متفرق در کنار  /عطا بن أبی رباح -١٤
 ٥ یکدیگر بودند نماز جمعه بخوانند.

فی القری و  الجمعةدر کتاب خود عنوانی به نام " باب  /امام بخاری -١٥
 ٦ .المدن" (باِب نماز جمعه در روستاھا و شھرھا) آورده است

شود که دالیل حنفّیه مبتنی بر ھا مشاھده میدر بررسی دیدگاه قول راجح:
-ایشان نمی ۀصحیح نبوده و فرمود ج باشد که انتساب آن به پیامبر اکرمنصوصی می

باشد. با این وصف اگر ھم قائل می سطالبباشد بلکه انتساب آن به امام علی بن أبی
شد، الزم به ذکر است که این روایت و دیدگاه با عملکرد  سبه فتوا و دیدگاه ایشان

باشد و با سند صحیح اثبات در تعارض می ش و جمھور و بزرگان صحابه ج پیامبر اکرم
ز خواندن نماز جمعه را در روستاھا صادر فرموده ج گردید که پیامبر اکرم اند و مجوِّ

به این فرامین بزرگ و مھم  این شاگردان برتر مکتب نبّوت نیز ش ھای کرامصحابه
 اند. الھی لبیک گفته و نماز جمعه را در شھر و روستا برپا داشته

 .۳/۱۶۹همان،  -١

 .۳/۱۷۸و نک: بیهقی، سنن الکبری،  ۲/۱۰۲مصنف ابن أبی شیبه،  -٢

 .۳/۱۷۰عبدالرزاق، المصنف،  -٣

 .۳/۲۲۰همان،  -٤

 . ۲/۱۰۲مصنف ابن أبی شیبه،  -٥

 .۲/۵بخاری، صحیح البخاری،  -٦
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بزرگانی از مذھب حنفّیه نیز بر ھمین دیدگاه بوده و حّتی خود مجری این امر 
گوید: از اند. شاه ولی الله دھلوی میگرانبھا بوده و نماز جمعه را در روستاھا برپا نموده

از نماز جمعه، تبلیغ و انتشار دین در جامعه است، باید به تمّدن و  آنجا که ھدف
جمعّیت توّجه کرد. البته آنچه که نزد من ترجیح دارد این است که حّداقل برای جواز 

  ١نماز جمعه وجود روستا کافی است.
-نماید که به این امر خالق یکتا لبیک گفته که میدر واقع بر ھر مسلمانی الزم می 

َها ﴿ فرمایند: ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ لَٰوةِ ِمن يَۡوِم  ٱ�َّ ْ فَ  ٱۡ�ُُمَعةِ َءاَمُنٓواْ إَِذا نُودَِي لِلصَّ ِ إَِ�ٰ ذِۡكرِ  ٱۡسَعۡوا  ﴾ٱ�َّ

ر کذ ینماز جمعه أذان گفته شد، به سو ینه برایه روز آدک یمؤمنان! ھنگام یا « ]۹[الجمعة: 
تواند از مضمون این آیه شانه سی نمیو به قول ابن حزم: ک.» دیو عبادت خدا بشتاب

زی از نصِّ صریح یا اجماع یقینی برای این کار داشته  خالی کند مگر در صورتی که مجوِّ
  ٢باشد.

 ألجدای از اینکه با امر خداوند ألواقعًا تعطیل کردن و مانع شدن این فرمان الھی
آورد که بر ھر بلکه عواقبی سوء اجتماعی به بار می در تعارض و گناه کبیره است
 صاحب خردی پوشیده نیست. 

فین به نظر می با این اوصاف آنچه رسد نماز جمعه در شھر و روستا صحیح و بر مکلَّ
و افراد واجدالشرایط واجب است و در این راستا توجه گردد که خواندن نماز جمعه 

ھم آیند  توانند در ھر مکانی گردِ منحصر در مسجد آن منطقه نیست بلکه مسلمانان می
و این فریضه را برپای دارند اگرچه خواندن آن در مسجد فضیلت خاص خود را دارد 

را به خارج از شھر یا روستا انتقال دھند و یا در بیرون از شھر و روستا ولی نباید آن

َص�ِّ « اند:فرموده ج نماز جمعه بخوانند.؛ چرا که پیامبر
ُ
ْ�تُُموِ� أ

َ
ماز ن« ٣.»َصلُّوا َكَما َرأ

این رأي و نظر من است، پس «فرماید:  مي /أبوحنیفه. امام أعظم ۲/۲۸شاه ولی الله دهلوی، حجة الله البالغه،  -١

رساند که آنچه در این گفته ناب امام أعظم می» کنیم. هرکس نظري بهتر از نظر من را داشته باشد، آن را قبول مي

صورت محرز شدن آن بدان تمّسک جست. نک: شریعت اسالم مهم است حق و پیروی از آن است و باید در 

 .۲۰/۲۱۱تیمیه، مجموع الفتاوي،  ابن

ی،  -٢
ّ
 .۵/۵۲ابن حزم، المحل

) از طریق (اسماعیل بن علیة وعبدالوهاب الثقفي) روایت کرده است: ۷۲۴۶و۶۰۰۸صحیح): بخاري (ش( -٣

النبي صلی الله علیه وسلم ... فقال (صلي حدثنا أیوب عن أبي قالبة عن أبي سلیمان مالك بن الحویرث قال أتینا «

 »الله علیه وسلم): کما رأیتموني أصلي.

                                                            



 ۳۰۷  جمعه نماز موجبات و طیشرا: دّوم فصل

و ایشان ھرگز نماز جمعه را به خارج از شھر یا » خوانم.بخوانید ھمانگونه که من نماز می
ای بنا بر بالھای طبیعی و غیر طبیعی اند. و در صورتی که منطقهروستا انتقال نداده

 واجب است؛ چرا کهھا  آن ھمچون سیل، زلزله، بمباران و ... از بین روند نماز جمعه بر
شوند مگر اینکه بنا بر شرایط و این وصف نیز ساکنان این منطقه محسوب میبا ھا  آن

 اوضاع حاکم نماز جمعه غیر ممکن و یا موجب حرج و سختی نامطلوبی شود. 
ای منسجم باشند و با ھم زندگی نشینان ھرچند جامعهنشینان و بادیهبر کوچ

دای جمعه را بشنوند؛ ھمزیستی داشته باشند، نماز جمعه واجب نیست مگر اینکه ن

(واهللاُ  ١ھای اطراف مدینه امر به نماز جمعه نکردند.ھرگز به قبیله ج چرا که پیامبر

( وابِ  العليمُ أعلمُ بالصّ

 زمان برپایی نماز جمعه -۲
از شرایط صّحت نماز جمعه این است که در زمان شرعی خود اقامه گردد. فقھا در 

 دارند. نظرابتدا و انتھای وقت جمعه اختالف

 ابتدای نماز جمعه:
 عبارت است از:ھا  آن فقھا در ابتدای نماز جمعه سه دیدگاه دارند، نظرات 
و فقھا از جمله شافعّیه، حنفّیه، مالکّیه  ش بنابر دیدگاه جمھور صحابه دیدگاه اّول: 

باشد و آن موقع حزم زمان نماز جمعه در وقت ظھر موقع وجوب نماز ظھر میو ابن
باشد؛ زیرا این خودش می اندازۀھر چیزی به  ۀای که سایگونهخورشید است بهزوال 

گیرند و ھیچ اختالفی در زمان این دو نیست و فعل دو فرض در یک زمان انجام می
نماز  خطبۀباشد. پس بنابر دیدگاه جمھور اگر مؤّید صریحی بر این حکم می ج پیامبر

جمعه باطل خواھد بود؛ چراکه خطبه و نماز جمعه قبل از أذان ظھر شروع شود نماز 
اند و شروع آن قبل از وقت باطل جمعه از ھم قابل تفکیک نیستند پس نماز و خطبه

 استدالل این دسته عبارت است از: ٢نیز قبل از وقت موجب ابطال خواھد بود.

ی، ۴/۳۶۷؛ نووی؛ المجموع، ۱/۲۸۰نک: شربینی، مغنی المحتاج،  -١
ّ
؛ شوکانی، السیل ۱/۲۷۲؛ ابن حزم، المحل

 .۱/۵۹۸الجرار المتدفق علی حدائق األزهار، 

؛ ۱۴۶/  ۱ ،، الفتاوي الهندیة ۱۶۶/  ۱ ،، مجمع األنهر ۸۳/  ۱ ،الهدایة، ، مرغیناني ۲۶۲/  ۱ ،بدائع الصنائعنک:  -٢

/  ۱ ،الوجیز؛  ۱۷۸/  ۱ ،الشرح الصغیر ،، دردیر ۳۷۲/  ۱ ،الشرح الکبیر ،، دردیر ۳۰۶- ۳۰۵/  ۱ ،الفواکه الدواني

 ،شرح الزرکشي؛  ۲۷۸/  ۱، شربینی، مغني المحتاج،  ۶۲/  ۲ ،، روضة الطالبین ۵۲۲،  ۵۱۴/  ۴،لمجموع ا،  ۶۴
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عُ  ُكنَّا«روایت کرده است:  سلمه بن اکوع -١ َمِّ ِ  رَُسولِ  َمعَ  �ُ  َزالَِت  إَِذا ج ا�َّ
ْمُس  َء. نَتَتَبَّعُ  نَرِْجعُ  ُ�مَّ  الشَّ ىَفْ

ْ
 ج ما ھنگام زوال برای نماز جمعه با رسول الله« ١»ال

رساندیم) که به کرده و به پایان میرا شروع میشدیم و (اینقدر زود آنجمع می
 »گشتیم (و ھنوز سایه خوب شکل نگرفته بود).دنبال سایه می

ُُمَعَة ُ�مَّ «رده است: کت یروا بجابر بن عبدالله -٢
ْ
ِ اجل ُكنَّا نَُص�ِّ َمَع رَُسوِل ا�َّ

ْمِس  يََّة َساَعٍة؟ قَاَل: َزَواُل الشَّ
َ
ُت: �

ْ
�ُح نََواِضَحنَا، قُل  ج ما با رسول الله« ٢.»نَرِْجُع َ�ُ�ِ

کردیم. گفته گشتیم وشترانمان را آبیاری میخواندیم وسپس برمینماز جمعه را می
 »شد؟ گفت: ھنگام زوالچه ساعتی جمعه خوانده می شد:

ءَ «گفته:  سوعکاأل بن ةسلم -٣ يَفْ
ْ
 ٣.»ُ�مَّ نَرِْجُع نَتَتَبَُّع ال

ُُمَعِة :«روایت کرده  لعائشه -٤
ْ
 اجل

َ
ْ�ُفِسِهْم، َوَ�نُوا إَذا َراُحوا إِىل

َ
اَكَن انلَّاُس َمَهنََة أ

تُمْ َراُحوا يِف َهيْئَِتِهْم، فَِقيَل لَُهْم لَِو 
ْ
مردم کارھایشان را خودشان انجام « ٤ .»اْغتََسل

 -بوی بدن-رفتند با ھمان حالت دادند وھرگاه بعد از جمعه به نماز جمعه میمی
 »کردید؟شد اگر غسل میرفتند؛ لذا به آنان گفته شد: چه میمی

، کشاف  ۱۵۷/  ۲، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ۳۸۷/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۰۹/  ۲ ،، الفرع ۱۸۰/  ۲

ی؛ ۳۱/  ۲ ،القناع
ّ
 . ۸۵/  ۵ ،المحل

 عن وکیع أخبرنا قاال إبراهیم بن وإسحاق یحیی بن یحیی حدثنا«) روایت کرده است: ۲۰۲۹(صحیح): مسلم (ش -١

 علیه الله (صلی الله رسول مع نجمع کنا قال أبیه عن األکوع بن سلمة بن إیاس عن المحاربی الحارث بن یعلی

 »الفیء. نتتبع نرجع ثم الشمس زالت إذا وسلم)

اند: عیاش وسلیمان بن بالل) روایت کرده بن ) از طریق (حسن۱۳۹۰) / نسایی (ش۲۰۲۷(صحیح): مسلم (ش -٢

 الجمعة سلم و علیه الله صلی الله رسول مع نصلي کنا:  قال الله عبد بن جابر عن أبیه عن محّمد بن جعفر حدثنا«

 »الشمس. زوال قال ساعة أیة قلت نواضحنا فنریح نرجع ثم

 عن وکیع أخبرنا قاال إبراهیم بن وإسحاق یحیی بن یحیی حدثنا: «است کرده روایت) ۲۰۲۹ش( مسلم): صحیح( -٣

 علیه الله صلی( الله رسول مع نجمع کنا قال أبیه عن األکوع بن سلمة بن إیاس عن المحاربی الحارث بن یعلی

 .»الفیء نتتبع نرجع ثم الشمس زالت إذا) وسلم

) از طریق (مسدد نا حماد؛ و عبدان ۳۵۲) / ابوداود (ش۱۹۹۶) / مسلم (ش۲۰۷۱و۹۰۳بخاري (ش(صحیح):  -٤

بن زید و عبدالله بن مبارک و لیث بن سعد) روایت کرده اند:  نا عبدالله؛ و محّمد بن رمح نا لیث) و این سه (حماد

أخبرنا یحیی بن سعید: أنه سأل عمرة عن الغسل یوم الجمعة فقالت قالت عائشة رضي الله عنها کان الناس مهنة «

 »أنفسهم وکانوا إذا راحوا إلی الجمعة راحوا في هیئتهم فقیل لهم: لو اغتسلتم؟
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کردن و عرق ھا  آن باشد؛ زیرا گردو غبار آلود شدنمنظور از رواح بعد از زوال می
 گردد.شود که این فقط بعد از زوال حاصل میبعد از شدت گرما حاصل می

ِ «روایت کرده:  سأنس بن مالک -٥ ّن رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  أ اَكَن يَُص�ِّ  َص�َّ ا�َّ

ْمُس  ُُمَعَة ِحَ� تَِميُل الشَّ
ْ
خواند که نماز جمعه را وقتی می ج رسول الله« ١.»اجل

 »گردید.از وسط آسمان مایل میخورشید 

را در اند بلکه آنھمیشه نه تنھا نماز جمعه را در وقت ظھر خوانده ج پیامبر اکرم
کرام ھمچون  ۀاند و این رویه در بین خلفای راشدین و صحاباّول وقت ظھر خوانده

نیز جاری بوده است،  ش ٥و عمرو بن حریث ٤نعمان بن بشیر ٣عمربن خطاب، ٢ابوبکر،
نماز  ش ، ابوبکر، عمر، عثمان وأئمه بعِد آنھاج ھمیشه پیامبر«اند: امام شافعی گفته

این اوصاف در واقع نماز جمعه بدِل نماز  ۀبا ھم ٦ »اند.جمعه را بعد از زوال خوانده
 را دارد و باید در زمان آن انجام شود.باشد پس حکم آنظھر می

در روایتی مشھور وقت نماز جمعه را از موقعیکه ارتفاع  /امام احمد دیدگاه دّوم:
 اساس این مّدعا عبارت است از: ٧داند.ای دربیاید مینیزه اندازۀخورشید به 

 عن وکیع أخبرنا قاال إبراهیم بن وإسحاق یحیی بن یحیی حدثنا: «است کرده روایت) ۲۰۲۹ش( مسلم): صحیح( -١

 علیه الله صلی( الله رسول مع نجمع کنا قال أبیه عن األکوع بن سلمة بن إیاس عن المحاربی الحارث بن یعلی

 .»الفیء نتتبع نرجع ثم الشمس زالت إذا) وسلم

 . ۳۸۷/  ۲ ،فتح الباري ،ابن حجر -٢

 .۲/۳۱۵ ،البخاريصحیح  -٣

  .۱۰۸/  ۲ ،مصنفال ،ابن أبي شیبة -٤

  همان. -٥

 .۴/۳۸۰نووی، المجموع،  -٦

) / ۹۵۹) / ابن منذر، االوسط (ش۱۷ص۲(ج ، السنن) / دارقطني۱۷ص۲(ج ، المصنفضعیف): ابن ابي شیبه( -٧

) از ۲۶۵ص۲) / عقیلي، الضعفاء (ج۱۷۵ص۳(ج ، المصنف) / عبدالرزاق۱۱۰ص۵بخاري، التاریخ الکبیر (ج

طریق (وکیع بن الجراح ومحّمد بن کناسة وابونعیم فضل بن الدکین ومعمر بن راشد وکثیر بن هشام) روایت کرده 

...» عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج الکالبي عن عبد الله ابن سیدان السلمي قال شهدت الجمعة «اند: 

وامام ابن عدي گفته » الیتابع علی حدیثه«دان المطرودي السلمي: امام بخاري گفته است: اما عبد الله بن سی

وامام ابن حبان وي را » مجهول الخیر فیه«وامام اللکائي گفته است: » له حدیث واحد وهو شبه المجهول«است: 

[ابن حجر، لسان » العدالة تابعي کبیر إال أنه غیر معروف«آورده است وامام ابن حجر هم گفته است: » ثقات«در 

 )] .۳۸۷ص۲) ابن حجر عسقالنی، فتح الباري، (ج۲۹۸ص۳المیزان (ج
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ِ « :کندجابر روایت می -١ �ُح نََواِضَحنَا.  ج ُكنَّا نَُص�ِّ َمَع رَُسوِل ا�َّ ُ�مَّ نَرِْجُع َ�ُ�ِ
َك قَاَل 

ْ
ىِّ َساَعٍة تِل

َ
ُت أ

ْ
ْمِس  َ�ُقل -نماز جمعه را می ج ما با رسول الله« ١.»َزَواَل الشَّ

دادیم. گفته شد: چه ساعتی گشتیم و شترانمان را آب میخواندیم و سپس برمی
نماز ھا  آن وجه استدالل این است که »شد؟ گفت: ھنگام زوال.جمعه خوانده می

به سمت  خواندند و سپس در موقع زوال خورشید برای آب دادنجمعه را می
و این داللت بر آن دارد که نمازشان قبل از زوال بوده  رفتندشترانشان می

 است.
 گیرد:دلیل: این دلیل از دو جھت مورد مناقشه قرار می ۀمناقش

دھد که نماز و رفتن به آن (رواح) ھنگام زوال باشد. البته جواب اّوًال: نشان می
زوال است و از نماز خواندن قبل از آن  اند که استراحت کردن شتران فقط ھنگامداده

  ٢.» ثم نذهب إىل مجانلا . . .«گردد که در آن آمده است: اینگونه برداشت می
، زوال و کمی بعد از ن الزوال)ی(ح البته این سخن ھم رد شده به اینکه مقصود از

آمده  ج آن است و ھنگام زوال مقصود نیست. ھمانطور که در حدیثی از رسول الله

ٍء ِمثْلَهِ «که:  َعرْصَ ِحَ� اَكَن ِظلُّ لُكِّ يَشْ
ْ
ومقصود این نیست که نماز عصر را  ٣ ».وََص�َّ يِبَ ال

اند: عیاش وسلیمان بن بالل) روایت کرده بن ) از طریق (حسن۱۳۹۰) / نسایی (ش۲۰۲۷(صحیح): مسلم (ش -١

 الجمعة سلم و علیه الله یصل الله رسول مع نصلي کنا:  قال الله عبد بن جابر عن أبیه عن محّمد بن جعفر حدثنا«

 »الشمس. زوال قال ساعة أیة قلت نواضحنا فنریح نرجع ثم

حدثنا سلیمان بن «) از طریق (خالد بن مخلد ویحیی بن حسان) روایت کرده است: ۲۰۲۷مسلم (ش): صحیح( -٢

یصلی الجمعة قال  )صلی الله علیه وسلم(بالل عن جعفر عن أبیه أنه سأل جابر بن عبد الله متی کان رسول الله 

 .»کان یصلی ثم نذهب إلی جمالنا فنریحها

) / بیهقي، السنن الکبري ۱۵۰) / ترمذي (ش۵۲۶) / نسایي (ش۱۴۵۳۸(ش ، المسنداحمد(صحیح):  -٣

) / ابن ۲۵۶و۲۵۷ص۱(ج ، السنن) / دارقطني۱۴۷۲) / ابن حبان (ش۷۰۴المستدرک (شحاکم، ) / ۱۷۹۲(ش

) از طریق (یحیی بن آدم وعبدان بن عثمان ۱۶) / ابن منذر، االقناع (ش۱۷۸ص۳ابي خیثمة، التاریخ الکبیر (ج

وسوید بن نصر وحبان بن موسی والحسن بن عیسی النیسابوري وأحمد بن الحجاج واحمد بن موسي والحسین 

أنبأنا عبد الله بن المبارك عن حسین بن علي بن حسین قال أخبرني وهب بن «بن الحسن) روایت کرده اند: 

یسان قال حدثنا جابر بن عبد الله قال: جاء جبریل علیه السالم إلی النبي صلی الله علیه و سلم حین زالت ک

الشمس فقال قم یا محمد فصل الظهر حین مالت الشمس ثم مکث حتی إذا کان فيء الرجل مثله جاءه للعصر 

صل المغرب فقام فصالها حین فقال قم یا محمد فصل العصر ثم مکث حتی إذا غابت الشمس جاءه فقال قم ف
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ھنگامیکه سایه یک برابر شده خوانده است؛ بلکه مقصود مقداری اندکی بیشتر از یک 
 برابر بوده است.

بر مبالغه در رفتن به  اّول گفته شد، این عمل حمل ۀو ثانیًا: ھمانگونه که در ادلّ 
 مسجد، بعد از زوال بوده است. 

غابت الشمس سواء ثم مکث حتی إذا ذهب الشفق جاءه فقال قم فصل العشاء فقام فصالها ثم جاءه حین سطع 

الفجر في الصبح فقال قم یا محمد فصل فقام فصلی الصبح ثم جاءه من الغد حین کان فيء الرجل مثله فقال قم 

یه السالم حین کان فيء الرجل مثلیه فقال قم یا محمد فصل یا محمد فصل فصلی الظهر ثم جاءه جبریل عل

فصلی العصر ثم جاءه للمغرب حین غابت الشمس وقتا واحدا لم یزل عنه فقال قم فصل فصلی المغرب ثم جاءه 

للعشاء حین ذهب ثلث اللیل األول فقال قم فصل فصلی العشاء ثم جاءه للصبح حین أسفر جدا فقال قم فصل 

 »ال ما بین هذین وقت کلهفصلی الصبح فق

) / بیهقي، السنن ۲۵۷ص۱(ج ، السنن) / دارقطني۵۰۴و۵۱۳ووهب بن کیسان هم متابعه شده ونسایي (ش 

) / تمام رازي، ۳۰ص۸) / ابن عبدالبر، التمهید (ج۱۹۲ص۲) / طبراني، المعجم االوسط (ج۱۷۹۳الکبري (ش

/ مزی، تهذیب الکمال ) ۳۵۳خزیمه (ش ) / ابن۷۰۶و۷۰۵المستدرک (شحاکم، ) / ۳۲۸و۳۲۷الفوائد (ش

عن «اند: از طریق (برد بن سنان وعبدالکریم بن أبي المخارق وسلیمان بن موسي) روایت کرده) ۵۴۵ص۲۳(ج

عطاء بن أبی رباح عن جابر بن عبد الله: أن جبریل علیه السالم أتی النبی (صلی الله علیه وسلم) یعلمه الصالة ... 

«. 

 باشد.  مي» صحیح«بوده واسنادش هم » صحیحینرجال «ورجال احمد  

 » األحادیث عندي في المواقیت حدیث جابر بن عبد الله وحدیث أبي موسی أصّح «وامام بخاري هم گفته است:  

 «وامام حاکم نیشابوری گفته است:  
ٌ

 » مشهوٌر  صحیٌح  هذا حدیث

 » صحیٌح مشهوٌر «وامام ذهبی هم گفته است:  

 «یلی هم گفته است: وامام ابن فرح االشب 
ٌ

 »رواة هذا الحدیث کلهم ثقات

 » اسناده حسٌن «وامام هیثمی هم گفته است:  

 حسٌن «وامام ترمذی هم گفته است:  
ٌ

/ حاکم، المستدرک مع التلخیص  )۵۳[علل الترمذي الکبیر (ش» حدیث

الفیات للبیهقی ) / ابن فرح االشبیلی، مختصر خ۳۰۴ص۱) / هیثمی، مجمع الزوائد (ج۷۰۵و۷۰۴للذهبی (ش

 .])۶۹۲) / نووی، خالصة االحکام (ش۴۳۹ص۱(ج

 ألن جابرا لم یذکر من حدثه «باید اشاره کنیم که امام ابن القطان گفته است:  
ً
هذا الحدیث یجب أن یکون مرسال

)] اما این ۱۹۱ص۱[زیلعي، نصب الرایه (ج» بذلك وجابر لم یشاهد ذلك صبیحة اإلسراء لما علم أنه أنصاري

عن جابر بن عبد الله عن رسول الله «) اینگونه آمده است: ۱۵۰ل مقبول نیست چرا که در روایت ترمذي (شدلی

 .شنیده است جدهد جابر این روایت را از رسول الله  که نشان مي.» صلی الله علیه و سلم قال: ... 
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ُُمَعَة ُ�مَّ َ�نرَْصُِف،  «: روایت کرده سوعکاأل بن ةسلم -٢
ْ
ُكنَّا نَُص�ِّ َمَع انلَّيِبِّ اجل

ِحيَطاِن ِظلٌّ �َْستَِظلُّ ِ�يهِ 
ْ
خواندیم و نماز جمعه را می ج ما با رسول الله« ١».َولَيَْس لِل

ای نداشتند که بتوان زیر آن گشتیم در حالیکه دیوارھا سایهپس از اتمام آن برمی
  »استراحت نمود.

ای وجود نداشته است! لذا اند: طبق این روایت، پس از اتمام نماز جمعه، سایهگفته
 باید شروعش قبل از زوال باشد!!

زوال دھد که نمازشان بعد از اند که اتفاقًا این روایت نشان میدلیل: گفته ۀمناقش
ای را کرده بوده است! چرا که این روایت نفی مطلق سایه را نکرده است! بلکه نفی سایه

ُ�مَّ نَرِْجُع نَتَتَبَُّع «در روایتی دیگر آمده است:  که ھمچنانکه بتوان در آن استراحت نمود 
ءَ  يَفْ

ْ
 »گشتیم.گشتیم و دنبال سایه میو بعد از نماز جمعه برمی« ٢ .»ال

ای وجود داشته اما اندک بوده است! دھد که سایهصراحتًا نشان می و این روایت
ھای آنان ھم زیر خورشید قرار داشت و  چرا که دیوارھای آنان کوتاه بوده و سرزمین

 ٣چندانی نداشته است مگر اینکه مدت زیادی از زوال گذشته باشد. ۀھنگام زوال سای

يِب بَْ�ٍر « :که گفته است سَدانیِس  حدیث عبدالله بن -٣
َ
ُُمَعَة َمَع أ

ْ
َشِهْدُت اجل

با ابوبکر نماز جمعه را خواندم و « ٤ .»فاََكنَْت ُخْطبَتُُه وََصَالتُُه َ�بْل نِْصِف انلََّهارِ 
 »خواند.اش را قبل از زوال آفتاب مینماز و خطبه

 بن وهشام یعلي بن یحیي( طریق از) ۱۱۰۰ش( ماجه ابن) / ۲۰۳۰ش( مسلم) / ۴۱۶۸ش( بخاري): صحیح( -١

 بن سلمة بن إیاس سمعت قال الحارث بن یعلی حدثنا: «اند کرده روایت) مهدي بن وعبدالرحمن عبدالملک

 ... .» علیه الله صلی النبي مع نصلي کنا: أبیه عن األکوع

أخبرنا وکیع عن حدثنا یحیی بن یحیی وإسحاق بن إبراهیم قاال «) روایت کرده است: ۲۰۲۹صحیح): مسلم (ش( -٢

یعلی بن الحارث المحاربی عن إیاس بن سلمة بن األکوع عن أبیه قال کنا نجمع مع رسول الله (صلی الله علیه 

 »وسلم) إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفیء.

 .۵۱۲/  ۴ ،المجموعنووی،  -٣

) / ۹۵۹) / ابن منذر، االوسط (ش۱۷ص۲(ج ، السنن) / دارقطني۱۷ص۲(ج ، المصنفضعیف): ابن ابي شیبه( -٤

الکبیر ) / عقیلي، الضعفاء ۱۷۵ص۳(ج ، المصنف) / عبدالرزاق۱۱۰ص۵بخاري، التاریخ الکبیر (ج

) از طریق (وکیع بن الجراح ومحّمد بن کناسة وابونعیم فضل بن الدکین ومعمر بن راشد وکثیر بن ۲۶۵ص۲(ج

عن ثابت بن الحجاج الکالبي عن عبد الله ابن سیدان السلمي قال عن جعفر بن برقان «هشام) روایت کرده اند: 

» الیتابع علی حدیثه«اما عبد الله بن سیدان المطرودي السلمي: امام بخاري گفته است: .» شهدت الجمعة ... 
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روایت شده که قبل از زوال خورشید نماز جمعه  ش از برخی از اصحاب -٤
 جمله:اند. از خوانده

ُُمَعةِ «روایت شده که گفته:  ساز أنس
ْ
ُُمَعِة َونَِقيُل َ�ْعَد اجل

ْ
ُر بِاجل ما اّول « ١.»ُكنَّا ُ�بَكِّ

 » کردیم.رفتیم و بعد از خواندن جمعه استراحت میوقت به جمعه می
قبل از زوال خورشید ھا  آن که شاز عبدالله بن مسعود و جابر بن عبدالله و معاویه 

مخالفت نکرده است که البته خواندنش بعد از ھا  آن اند و کسی باخواندهنماز جمعه 
  ٢زوال برتر است.

ُُمَعِة ُضىًح، َوَ�ُقوُل: «گفته است:  سو عبدالله بن سلمه
ْ
ِ َ�نرَْصُِف ِمَن اجل  اَكَن َ�بُْد ا�َّ

َرِّ َعلَيُْ�مْ 
ْ
ُت بُِ�ْم َخْشيََة احل

ْ
ل د ھنگام چاشت از جمعه عبدالله بن مسعو« ٣.»إِ�ََّما َعجَّ

 »گفت: از ترس گرما اینقدر سریع نماز خواندم.گشت و میبرمی
ُُمَعةِ «روایت کرده:  سسھل بن سعد

ْ
 َ�ْعَد اجَل

َّ
ى إِال  َ�تََغدَّ

َ
َ�ْهِد  ىلع َما ُكنَّا نَِقيُل َوال

 ِ -وغذا میکردیم فقط بعد از جمعه استراحت می ج ما در عھد رسول الله« ١.»ج رَُسوِل اَ�َّ
 » خوردیم.

 «وامام ابن عدي گفته است: 
ٌ

 «وامام اللکائي گفته است: » وهو شبه المجهول له حدیث واحد
ٌ

 »الخیر فیه مجهول

تابعي کبیر إال أنه غیر معروف «آورده است وامام ابن حجر هم گفته است: » ثقات«وامام ابن حبان وي را در 

 )] .۳۸۷ص۲) ابن حجر عسقالنی، فتح الباري، (ج۲۹۸ص۳[ابن حجر، لسان المیزان (ج» العدالة

بواسحاق الفرازي ) از طریق (عبدالله بن مبارک وا۱۱۰۲) / ابن ماجه (ش۹۴۰و۹۰۵صحیح): بخاري (ش( -١

 »أخبرنا حمید عن أنس بن مالك قال کنا نبکر بالجمعة ونقیل بعد الجمعة.«ومعتمر بن سلیمان) روایت کرده اند: 

 ۲/۲۰۹ابن قدامه، المغنی،  -٢

) / ابن عبدالبر، االستذکار ۹۶۱و۶۰۷) / ابن منذر، االوسط (ش۱۷ص۲(حسن): ابن ابی شیبه، المصنف (ج -٣

 مرة بن عمرو عن شعبة ثنا«(محّمد بن جعفر غندر وابوالولید طیالیسی) روایت کرده است: ) از طریق ۵۵ص۱(ج

 .» سلمة کان عبدالله بن مسعود ...  بن الله عبد سمعت قال

 گردیده تغییر دچار عمر اواخر در که مرادي سلمه بن عبدالله جز است به» رجال صحیحین«ورجال ابن ابی شیبه  

 : «گویدمي حجر ابن وامام
ٌ

 « گفته است: عجلي وامام »حفظه تغیر صدوق
ٌ
-وامام یعقوب بن شیبه هم می »ثقة

 «گوید: 
ٌ
 آورده »ثقات« در را وي هم حبان ابن وامام» الصحابة بعد الکوفة فقهاء من االّولی الطبقة فی یعد ثقة

 تهذیب حجر، ابن[ »تنکر و تعرف« گویند:مي وشعبه ابوحاتم امامان و »صویلٌح « گویدمي ذهبي وامام است

 درجه در احادیثش لذا)]. ۲۷۶۰ش( الکاشف ذهبي،) / ۳۳۶۴ش( التهذیب تقریب و) ۲۴۲ص۵ج( التهذیب

 است. »حسن«
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باشد. و چون بعد از اند که: زمان غذاخوردن و خوابیدن قبل از زوال میو گفته
دادند، لذا باید نماز جمعه ھم قبل از زوال برگزار شده جمعه این کارھا را انجام می

  ٢ باشد!
 به خاطر ترس از فوت نماز و تکبیر اّول، ش اند: صحابهاّما در جواب این دلیل گفته

کردند که اّول وقت به جمعه بروند؛ لذا آنان خوابیدن و غذاخوردن را به عجله می
 ٣ انداختند.تأخیر می

را انتخاب در روایتی که برخی از پیروان مذھبش آن /امام احمد دیدگاه سّوم:
اند بر این باور است که آغاز جمعه در ساعات ششم (یعنی؛ در ابتدای ساعت کرده

کنند که: شود. ایشان استدالل میخورشید) قبل از زوال آغاز می ششم بعد از طلوع

ُُمَعةِ  يَْومَ  اْغتََسَل  َمنْ « اند:فرموده ج روایت کرده است که پیغمبر سابوھریره
ْ
 ُغْسَل  اجل

َنَابَةِ 
ْ
�ََّما َراحَ  ُ�مَّ  اجل

َ
اَعةِ  يِف  َراحَ  َوَمنْ  بََدنَةً  قَرََّب  فََك� �ََّما اثلَّاِ�يَةِ  السَّ

َ
 َراحَ  َوَمنْ  َ�َقَرةً  قَرََّب  فََك�

اَعةِ  يِف  �ََّما اثلَّاثِلَةِ  السَّ
َ
قَْرنَ  َكبًْشا قَرََّب  فََك�

َ
اَعةِ  يِف  َراحَ  َوَمنْ  أ ابَِعةِ  السَّ َما الرَّ َّ�

َ
 قَرََّب  فََك�

اَعةِ  يِف  َراحَ  َوَمنْ  َدَجاَجةً  َاِمَسةِ  السَّ
ْ
�ََّما اخل

َ
َِمامُ  َخَرجَ  فَإَِذا َ�يَْضةً  قَرََّب  فََك�

ْ
 َحرَضَْت  اإل

َمَالئَِ�ةُ 
ْ
َر. �َْستَِمُعونَ  ال

ْ
ك ھر کس در روز جمعه غسل جنابت نماید و سپس زود (به « ٤»اذلِّ

ای را قربانی کرده است و ھرکس سوی نماز جمعه) رھسپار شود مانند آن است که شتر ماده
ی را قربانی کرده است و ھر کس در ادر ساعت دّوم رھسپار شود مانند آن است که گاو ماده

ساعت سّوم رھسپار شود مانند آن است که گوسفند نری را قربانی کرده باشد و ھر کس در 

 ترمذي) / ۱۰۸۸ش( ابوداود) / ۲۰۲۸ش( مسلم) / ۶۲۷۹و۶۲۴۸و۵۴۰۳و۲۳۴۹و۸۳۹ش( بخاري): صحیح( -١

) عبدالرحمن بن ویعقوب الثوري وسفیان حازم ابي بن عبدالعزیز( طریق از) ۱۰۹۹ش( ماجه ابن) / ۵۲۵ش(

 : ... .»قال أنه عنه الله رضي سعد بن سهل عن حازم أبي عن: « اند کرده روایت

 ۴۶۶/  ۱ ،الشرح الکبیرابن قدامة، المغنی مع  -٢

  ۱۴۹/  ۶ ،شرح النووي علی مسلم -٣

 از) ۱۳۸۸ش( نسایي) / ۴۹۹ش( ترمذي) / ۳۵۱ش( ابوداود) / ۲۰۰۱ش( مسلم) / ۸۸۱ش( (صحیح): بخاري -٤

 مالك حدثنا: «اندکرده روایت) عیسي بن معن و سعید بن قتیبه و یوسف بن عبدالله و مسلمه بن عبدالله( طریق

 فکأنما وراح الجنابة غسل الجمعة یوم اغتسل من قال: ج الله رسول أن: هریرة أبي عن صالح أبي بن سمي عن

 في راح ومن کبشا، قرب فکانما الثالثة الساعة في راح ومن بقرة، قرب فکأنما الثانیة الساعة في راح ومن بدنة، قدم

 حضرت االمام خرج فإذا بیضة، قرب فکأنما الخامسة الساعة في راح ومن دجاجة، قرب فکأنما الرابعة الساعة

 »الذکر. یستمعون المالئکة
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ساعت چھارم رھسپار شود مانند آن است که مرغی را قربانی کرده است و ھر کس در ساعت 
سته است. و پنجم رھسپار شود مانند آن است که با بخشیدن تخم مرغی به خداوند تقرب ج

شوند و به پند (و موعظه) ھرگاه امام (از منزلش به سوی مسجد) خارج شد مالئکه حاضر می
وجه داللت به این حدیث آن است که اّول وقت نماز جمعه از » دھند.گوش فرا می

شود و این زمان قبل باشد؛ چرا که با انتھای ساعت پنجم امام وارد میساعت ششم می
 شود.؛ زیرا زوال بعد از اتمام ساعت ششم از طلوع خورشید آغاز میباشداز زوال می
باشد؛ چرا دھد که اّول وقت جمعه ساعت ششم میاند: این حدیث نشان میو گفته

گردد که ھنگام زوال است. چرا که زوال بعد که با انتھای ساعت پنجم امام داخل می
 رسد.از اتمام ساعت ششم به پایان می

اند. اّوًال: ساعت أول به آماده شدن برای جمعه ل را از دو جھت نقد کردهاما این دلی
اختصاص داده شده لذا آغاز رفتن برای جمعه از ساعت دّوم  -مانند غسل کردن و...-

ھا شش  گردد. و ثانیًا: ساعتاست و لذا طبق این ترتیب، آخر ساعت پنجم اّول زوال می

و� اخلامسة  دجاجةأن يف الرابعة « مده که:باشند؛ چرا که در روایت دیگری آمی
در ساعت چھارم ھمانند این بوده که مرغی را صدقه داده « ١».و� السادسة بيضة عصفورا

 روایت شده است: جصحیح): این روایت از طریق ابوهریره وابوسعید خدري از رسول الله ( -١

أخبرنا الربیع «روایت کرده است: ) ۴۴والجمعة (ش) ۱۳۸۷(ش ، السنن المجتبی: نسایيساما طریق ابوهریره 

ي عن أبي صالح بن سلیمان قال حدثنا شعیب بن اللیث قال أنبأنا اللیث بن سعد عن (محّمد) بن عجالن عن سم

(السمان) عن أبي هریرة عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال: تقعد المالئکة یوم الجمعة علی أبواب المسجد 

یکتبون الناس علی منازلهم فالناس فیه کرجل قدم بدنة وکرجل قدم بقرة وکرجل قدم شاة وکرجل قدم دجاجة 

 »وکرجل قدم عصفورا وکرجل قدم بیضة

حدثنا عبدالوارث بن «) روایت شده است: ۲۶ص۲۲ث هم متابعه شده وابن عبدالبر، التمهید (جوشعیب بن لی 

سفیان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو إسماعیل الترمذي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني اللیث (بن 

 .»سعد) قال حدثني محّمد ابن العجالن عن سمي مولی أبي بکر ... 

) از طریق (عمرو بن علي ۴۴ص۵) / ابن حزم، المحلي (ج۸۳۴۷هم متابعه شده وبزار (ش وابوصالح السمان 

حدثنا صفوان بن عیسی قال حدثنا ابن عجالن عن أبي عن أبي هریرة «الفالس ومحّمد بن بشار) روایت کرده اند: 

 .»أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: ... 

 باشد. ومترجم در تهذیب مي» ثقة وحافظ«یع بن سلیمان که بوده جز الرب» رجال صحیح«رجال نسایي  

 » اسناده صحیٌح «اند: وامامان حافظ عراقی وابن الملقن هم گفته 
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و خروج در ساعت پنجم ھمانند صداقه دادن گنجشک و در ساعت ششم ھمانند صدقه دادن 
 »باشد.تخم مرغی می

دلیل قّوت دلیل و ضعف دالیل رسد دیدگاه جمھور به به نظر می قول راجح:
چنین استنباط  ش کرام ۀو پیروی صحاب ج مخالفین راجح باشد؛ چرا که از فعل نبّی 

خصوصًا برای زنان که این به  ١باشد.شود که وقت جمعه ھمان وقت نماز ظھر میمی

[ابن الملقن، » فقد یقال: هما شاذتان لمخالفتهما الروایات المشهورةاسناده صحیٌح؛ «وامام نووی هم گفته است:  

)] که البته ۲۷۴۷) / نووی، خالصة االحکام (ش۷۶ص۵ثریب (ج) / عراقی، طرح الت۶۶۹ص۴البدر المنیر (ج

 ی مجهول آورده لذا مردود است.بودن را با صیغه» شاذ«امام نووی این قول 

حدثنا یعقوب حدثنا أبي (ابراهیم «) روایت کرده است: ۱۱۷۶۹(ش ، المسند: احمدساما طریق ابوسعید خدري 

العالء بن عبدالرحمن عن أبیه عن أبي سعید الخدري عن رسول بن سعد) عن (محّمد) ابن إسحاق قال حدثني 

الله صلی الله علیه وسلم أنه قال: إذا کان یوم الجمعة قعدت المالئکة علی أبواب المسجد فیکتبون الناس من جاء 

من الناس علی منازلهم فرجل قدم جزورا ورجل قدم بقرة ورجل قدم شاة ورجل قدم دجاجة ورجل قدم عصفورا 

ل قدم بیضة قال فإذا أذن المؤذن وجلس اإلمام علی المنبر طویت الصحف ودخلوا المسجد یستمعون ورج

 »الذکر

بوده فقط محّمد بن اسحاق بن یسار به دلیل روایت از فاطمه بنت قیس توسط امام » رجال صحیح«رجال احمد  

گوید:  فاطمه هشام بن عروه مي مالک و هشام بن عروه و یحیي بن سعید قطان تضعیف شده است؛ چرا که شوهر

ابن اسحاق از زنم روایت کرده در حالیکه هیچگاه وي را ندیده است؟! که امامان عجلي و علي بن مدیني و احمد 

روایت نموده  لگویند مگر صحابه اي که از عائشه کنند؛ و مي بن حنبل و ذهبي آن را رد کرده و از وي دفاع مي

رفي شاید احادیثي که محّمد بن اسحاق از فاطمه روایت کرده در زمان قبل از بلوغش اند ایشان را دیده اند؟ از ط

گوید: تضعیف مالک در وي  بوده باشد! اما امام ذهبي بازهم به خاطر اینکه امام مالک وي را تضعیف نموده مي

وي تأثیر دارد؟ گوید جرح مالک بر  کنم چگونه تضعیفش را رد کرده اما بازهم مي اثر دارد؛ و من تعجب مي

ولي در «گوید  همچنین از امام یحیي بن معین به خاطر قدري بودن تضعیف گردیده اما امام یحیي بن معین مي

اما از نظر حفظ آنقدر قوي بوده که امام شعبة بن الحجاج که خودش » روایت حدیث ثقة و ثبت است

محّمد بن إسحاق أمیر «یسار گفته است:  باشد در مورد محّمد بن اسحاق بن امیرالمومنیِن في الحدیث مي

نظرت في «باشد در موردش گفته است:  و امام علي بن مدیني هم که عالِم علل حدیث مي» المؤمنین لحفظه

و در جایي دیگر هم گفته » کتب محّمد بن إسحاق فما وجدت علیه اال في حدیثین ویمکن أن یکونا صحیحین

ه صحیٌح «است: 
ُ
)]. و ۳۴ص۷) / ذهبي، سیر اعالم النبالء (ج۴۲ص۹یب التهذیب (ج[ابن حجر، تهذ» حدیث

 مدلس هم بوده است اما تصریح به سماع کرده است.

حاشیة ؛الروض المربع شرح زاد المستقنع، ؛ بهوتی، ۱۶۱/ ۱ ،مجمع األنهر ؛۲۶۹/ ۱ ،بدائع الصنائعنک: کاسانی،  -١

 . ۳۷۲/  ۱ ،حاشیة الدسوقي؛  ۲۷۹/  ۱،مغني المحتاج ؛ شربینی،  ۴۲۵،  ۴۳۳/  ۲ ،ابن قاسم
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بعد ھا  آن باشد؛ زیرا اگر نماز جمعه قبل از ظھر باشد احتمال داردتر میاحتیاط نزدیک
از أذان جمعه بنابر اشتباه قبل از ظھر، نماز ظھر را بخوانند. اّما اگر گاھی موقع، نماز 

ھم بر جمعه در ساعت پنجم و ششم خوانده شود، اشکالی ندارد؛ خصوصًا اینکه نیازی 
 -اند.ھمانطور که صاحبان قول سّوم گفته-این کار باشد 

 انتهای نماز جمعه:
نظر دارند، در این زمینه سه دیدگاه از جمعه ھم اختالفالبته فقھا در انتھای نم

 مطرح است که عبارتند: 
انتھایش غروب است. ھرگاه رکعتی از آن را با دو سجده قبل از غروب  دیدگاه اّول:

 کند.خواند نماز جمعه را تمام کرده و در غیر اینصورت نماز ظھر را تمام می
 اصفرار و زرد شدن و مایل شدن به غروب است.بنابر قولی از مالکّیه  دیدگاه دّوم:

نظر جمھور فقھا از جمله: شافعّیه، حنابله و حنفّیه با وجود اختالف دیدگاه سّوم:
انتھای نماز جمعه قبل از  و دیگر فقھا در آغاز زمان عصر بر این باورند کهھا  آن بین

وقت ظھر اقامه اگرچه مستحب است که نماز جمعه در اّول  ١اذن عصر خواھد بود.
ای به تأخیر بیافتد که قبل از سالم نماز جمعه وقت گردد ولی در صورتیکه به اندازه

 عصر فرا برسد در این زمینه چھار قول مطرح است:
باشد؛ زیرا ھمانگونه که أبوحنیفه بر این باور است که نماز جمعه باطل می قول اّول:

یش نیز در خارج از وقت موجب ابطال ابتدایش در خارج وقت موجب ابطال است انتھا
-است. با این وصف اگر نتواند در زمان خود نماز جمعه را به اتمام برساند، نماز جمعه

اش باطل و باید نماز ظھر را چھار رکعتی اقامه کند؛ چرا که اگر شرط زمان زوال یابد 
 واند.باشد که وارد وطن خود گشته و باید نمازش را کامل بخمانند مسافری می

اش را کند ولی جمعهاش را قطع نمیدارد که نماز جمعهشافعّیه ابراز می قول دّوم:
 خواند.بنابر نماز ظھر چھار رکعتی می

قاضی ابویعلی و أبو خطاب از فقھای حنابله براین باورند اگرچه کمتر از  قول سّوم:
 کند.می یک رکعت نماز جمعه را خوانده باشد نماز جمعه دو رکعتی را تمام

کشاف  ؛ بهوتی،۱/۵۴۱شربینی، مغني المحتاج،  ؛ شربینی،۲/۱۵۸،البحر الرائق ؛ ۱/۵۹۲ ،حاشیة الدسوقينک:  -١

 . ۳/۱۹۱،المغني ؛ ابن قدامه،۲/۲۶القناع 
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برخی از فقھای حنابله قائل بر تفصیلند: اگر رکعتی قبل از داخل  قول چھارم:
رساند و اگر قبل از اتمام شدن در وقت عصر را خوانده بود نماز جمعه را به اتمام می

یک رکعت وارد عصر شد دو وجه وجود دارد: اّول: بنابر قول ماوردی وجه صحیح آن 
 ١دّوم: نمازش را قطع کند و ظھر را بخواند. است که ظھر را تمام کند و

رسد که آخر وقت نماز جمعه بنابر دیدگاه جمھور داخل به نظر می قول راجح:
شدن در وقت عصر باشد؛ زیرا نماز جمعه بنابر قول راجح نمازی مستقل بوده و نماز 

عمر بن  ۀشود و با ظھر تا وقت مغرب وقت مشترک ندارد و گفتظھر محسوب نمی

َعتَاِن « :باشدمی مؤید این دیدگاه سطابخ
ْ
ْضىَح َر�

َ ْ
َعتَاِن وََصَالُة األ

ْ
َفِر َر� َصَالُة السَّ

دٍ  َعتَاِن َ�َماٌم َ�ْ�ُ قرَْصٍ ىلَعَ لَِساِن ُ�َمَّ
ْ
ُُمَعِة َر�

ْ
َعتَاِن وََصَالُة اجل

ْ
ِفْطِر َر�

ْ
، وقد ج وََصَالُة ال

عید فطر دو رکعت و نماز سفر دو رکعت و نماز ضحی دو رکعت، نماز « ٢»خاب من افرتى.

؛ ابن قدامه مقدسی،  ۳/۴۸ ،ماوردی، الحاوی الکبیر، الکبیر؛ ماوردی،  ۳/۶۲ ،البنایة في شرح الهدایةنک:  -١

 . ۲/۳۷۶مرداوی، اإلنصاف، ؛ ۱۹۲-۳/۱۹۱ ،المغني

) / بیهقي، ۱۵۶۶و۱۴۴۰و۱۴۲۰) / نسایي (ش۲۵۷(ش ، المسند) / احمد۴۸صحیح): طیالیسي، المسند (ش( -٢

) / طحاوي، شرح معاني اآلثار ۲۳۹) / ضیاء المقدسي، االحادیث المختاره (ش۵۹۲۹السنن الکبري (ش

المعجم طبرانی، ) / ۱۰۶۳) / ابن ماجه (ش۲۴۱(ش ، المسند) / ابویعلي۲۷۸۳) / ابن حبان (ش۴۲۱ص۱(ج

) و اخبار اصفهان ۱۸۷ص۷ج۳۷ص۵ة االّولیاء (ج) / ابونعیم، حلی۱۸۱ص۵ج۲۱۰ص۳االوسط (ج

) / ابن ۹۳ص۲(ج ، المصنف) / ابن ابي شیبه۲۹(ش ، المسند) / عبد بن حمید۳۳۱) / بزار (ش۳۴ص۳(ج

) / ابن عساکر، تاریخ دمشق ۲۱۵ص۱۱) / خطیب بغدادي، تاریخ بغداد (ج۲۹۶ص۱۶عبدالبر، التمهید (ج

ن الحجاج وشریک بن عبدالله ومحّمد بن طلحه) روایت کرده ) از طریق (سفیان الثوري و شعبة ب۵۴۱ص۴۳(ج

عن زبید اإلیامي عن عبد الرحمن بن أبي لیلی عن عمر رضي الله عنه قال: صالة السفر رکعتان وصالة «اند: 

األضحی رکعتان وصالة الفطر رکعتان وصالة الجمعة رکعتان تمام غیر قصر علی لسان محّمد صلی الله علیه 

 »وسلم

حدثنا سلمة بن شبیب قال حدثنا «) روایت کرده است: ۳۳۰الرحمن بن ابي لیلي هم متابعه شده وبزار (شوعبد 

 .»یزید بن أبي حکیم عن یاسین الزیات عن األعمش عن زید بن وهب عن عمر ... 

بوده فقط عبدالرحمن بن ابي لیلي این حدیث را از عمر (ض) » رجال صحیحین) «۴۸ورجال طیالیسي (ش 

) / بیهقي، السنن ۲۶۹) و من طریقه ضیاء المقدسي، االحادیث المختاره (ش۱۰۶۴ده است وابن ماجه (شنشنی

) / اسلم بن سهل، تاریخ واسط ۱۷۹۹) / ابن منذر، االوسط (ش۱۴۲۵) / ابن خزیمه (ش۵۹۲۸الکبري (ش

بن رافع و عبدة بن ) از طریق (محّمد بن عبد الله بن نمیر ومحّمد ۲۵۱ص۴) / ابن حزم، المحلي (ج۲۱۷ص۱(ج

حدثنا محّمد بن بشر (العبدي) «عبد الله الخزاعي وعیسي الکیساني والحسن بن عبدالملك) روایت کرده اند: 
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و باشند بر) زبان پیامبرتان می ألنماز جمعه دو رکعت بدون قصر بنابر (دستور خداوند
البته دسوقی از فقھای » بندند. یه بر خدا دروغ مکاست  یسانکاز آن  یدیست و نومکش

أنبأنا یزید بن زیاد بن أبي الجعد عن زبید عن عبد الرحمن بن أبي لیلی عن کعب بن عجرة عن عمر قال: صالة 

ألضحی رکعتان تمام غیر قصر علی لسان محّمد صلی الله علیه و السفر رکعتان وصالة الجمعة رکعتان والفطر وا

 »سلم

شنیده است؛ ورجال این ماجه در این روایت  سبینیم که ابن ابي لیلي این حدیث را از کعب بن عجره و مي 

باشد و اسنادش هم  ومترجم در تهذیب مي» ثقة«بوده به جز (یزید بن زیاد بن أبي الجعد) که » رجال صحیحین«

 است.» صحیح«

[ابن الملقن، البدر المنیر » اسناٌد صحیٌح «اند: وامامان نووی وابن السکن وابن الملقن وابن تیمیة هم گفته 

) / ابن تیمیه، ۲۸۵۸) / نووی، خالصة االحکام (ش۱۶۳ص۲) / ابن حجر، تلخیص الحبیر (ج۶۴۹ص۴(ج

 )]۵۴۲ص۲۲مجموع الفتاوی (ج

رواه الثوري عن زبید عن ابن أبي لیلی عن عمر الحدیث «وحاتم رازي گفته است: البته باید اشاره کنیم که امام اب 

)] وایشان روایتي که کعب بن عجره را ۲۰۴ص۱[ابن ابي حاتم، علل الحدیث (ج» لیس فیه کعب وسفیان احفظ.

یزید بن زیاد چرا که نزد وي سفیان احفظ از  !(زبید الیامي عن ابن ابي لیلي عن عمر) :دانسته است» اصح« ناشته

 اینکه است؛ اما چون زیاده ي ثقة مقبول است لذا زیاده ي یزید بن زیاد بن أبي الجعد پذیرفته مي
ً
باشد. مخصوصا

) از طریق (ابن ابي ۶۴۵۸) / بیهقي، السنن لکبري (ش۴۲۲ص۱متابعه اي دارد وطحاوي، شرح معاني اآلثار (ج

ا أبو سعید عبید الله بن عمر القواریری حدثنا یحیی بن سعید عن حدثن«داود و ابویعلي وعمران) روایت کرده اند: 

» ثقة و مشهور«و رجالش .» سفیان قال حدثنی زبید عن عبد الرحمن بن أبی لیلی عن الثقة عن عمر قال: ... 

بن  هستند؛ ومي بینیم که حتي سفیان ثوري در روایتي، فرد ثقة اي را به اسناد اضافه کرده ومعلوم شد که وي کعب

 باشد. عجره مي

حدثنا معاذ قال نا أبي (هشام «) روایت کرده است: ۲۴۴ص۸المعجم االوسط (جطبرانی، باید اشاره کنیم که  

 .»الدستوائي) قال نا سفیان الثوري عن زبید قال نا عبد الرحمن بن أبي لیلی عن أبیه عن عمر بن الخطاب قال: ... 

 همین حدیث را (وکیع بن الجراح و  افه شده که خطا ميبینیم که لفظ (ابیه) به اسناد اضومي 
ً
باشد؛ چرا که اّوال

عبدالرحمن بن مهدي ویزید بن زریع وابونعیم فضل بن الدکین ومحّمد بن کثیر وروح بن عباده و ابوعامر العقدي 

حفص ویحیي ویزید بن مخلد و عبد الله بن الولید العدني ومهران بن أبي عمر وأبو حمزة السکري وحسین بن 

بن سعید) از سفیان الثوري روایت کرده اند ولي هیچیک این لفظ (ابیه) را نیاورده اند وتنها معاذ بن هشام 

الدستوایي این قسمت را آورده است وهمچنین (شعبة بن الحجاج وشریک بن عبدالله ومحّمد بن طلحه) هم این 

: دیدیم که ابن ابي لیلي روایت را از زبید الیامي نقل کرده اند ولي آنها هم ای
ً
ن قسمت را در اسناد نیاورده اند ثانیا

 این روایت را از (کعب بن عجره) شنیده است.
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که بنان قول  مالکّیه این دیدگاه را بر خالف دیدگاه مشھور مذھبش ترجیح داده؛ چرا
 ١داند.مشھور مالکی را ضعیف می

اما اگر وقت تمام شود و شخص یک رکعت را قبل از اتمام وقت بخواند از چھار قول 
باشد؛ رسد که با خواندن نماز جمعه و اتمام آن نمازش صحیح میمذکور به نظر می

َالِة « فرماید:می ج زیرا پیامبر َعًة ِمْن الصَّ
ْ
ْدرََك َر�

َ
َالةَ َمْن أ ْدرََك الصَّ

َ
ھر کس « ٢.»َ�َقْد أ

 »رکعتی از نماز را خواند نماز را (در زمان خود) اداء کرده است.

 خواندن قسمتی از نماز جمعه با امام:
جمھور فقھا مستند به حدیث مذکور براین باورند اگر شخص به رکعتی از نماز 

رساند که فوق الذکر میاش را تمام کند و مفھوم مخالف حدیث جمعه رسید نماز جمعه
اگر به کمتر از یک رکعت رسید جمھور بر خالف أبوحنیفه و أبویوسف بر این باورند که 

بر  -رحمھما الله  -امام أبوحنیفه و أبویوسف  ٣نماز ظھر چھار رکعتی را برپای دارد.

 .۱/۲۴۳ ،حاشیة الدسوقينک:  -١

) / نسایي ۵۲۴) / ترمذي (ش۱۱۲۳) / ابوداود (ش۱۴۰۱) / مسلم (ش۵۸۰بخاري (ش(صحیح):  -٢

) از طریق (مالك بن انس و سفیان بن عیینه و عبید الله بن ۱۱۲۲) / ابن ماجه (ش۵۵۶و۵۵۵و۵۵۴و۵۵۳(ش

 جعن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هریرة أن رسول الله «عمر و اوزاعي) روایت کرده اند: 
 »قال من أدرك رکعة من الصالة فقد أدرك الصالة.

برخی نیز  . ۱۸۵-۳/۱۸۳ ،المغني؛ ابن قدامه،  ۵۵۸-۴/۵۵۵ ،المجموع؛ نووی،  ۲/۵۴۰،التاج واإلکلیلنک:  -٣

بر این باورند هر کس به خطبه نماز جمعه نرسد و فقط به نماز جمعه یعنی؛ دو رکعت برسد باید چهار رکعت ظهر 

باشد که این روایات یا ضعیفند و یا یا هیچ اصلی ندارند. شاره کرد استدالل این دسته به روایاتی میبخواند باید ا

 استدالل این دسته عبارت است از:

 .»: وبلغنا أنه ال جمعة إال بخطبة فمن لم یخطب صلی أربعا قال أنه«گفته است:  ابن شهاب زهري -۱

 أبو أخبرنا الحافظ حازم أبو أخبرنا«کرده است:  ) روایت۵۹۱۲(ضعیف): بیهقي، السنن الکبري (ش  

 بن الله عبد ابن وهو القاسم حدثنا الضبی الرحمن عبد بن محّمد جعفر أبو أخبرنا الحافظ محّمد بن محّمد أحمد

 أبیه عن األیلی یزید بن یونس ابن یعنی یزید حدثنا مهدی بن محّمد یعنی عمی حدثنا بمصر الطاهر أبو مهدی

است » ضعیف«اما این روایت » أربعا صلی یخطب لم فمن بخطبة إال جمعة ال أنه بلغنا: قال الزهری عن یونس

 ».بلغنا!«چرا که ابن شهاب الزهری نگفته که این روایت را چه کسی گفته وسخن چه کسی است: 

 أدرك فقد الخطبة ادرك من قال: سلم و علیه الله صلی النبي عن«یحیی بن بی کثیر روایت کرده است:  -۲

 »الصالة.
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 این باورند که شخص به ھر مقدار از نماز جمعه برسد حّتی اگر کمتر از یک رکعت باشد

تُْم فََصلُّوا َوَما « به روایتھا  آن نماز جمعه دو رکعتی را تمام نماید. استدالل
ْ
ْدَر�

َ
َ�َما أ

وا تِمُّ
َ
به ھر مقدار از نماز رسیدید نماز را بخوانید و ھر مقدار را از دست دادید « ١.»فَاتَُ�ْم فَأ

و استدالل  باره باید اشاره کرد که این روایت عام استالبته در این» جبران کنید.
باشد. و بر ھمین اساس محّمد بن حسن شاگرد جمھور خاص و خاص بر عام مقّدم می

پس از آنجائیکه نماز جمعه نمازی مستقل  ٣و٢ باشد.امام أعظم موافق قول جمھور می
که ھر کس رکعتی از نماز را  ج پیامبر ۀباشد و نیز با توّجه به فرمودو غیر نماز ظھر می

تواند نماز را با خواندن یک در زمان خود اداء کرده است، شخص می خواند، نماز را
رکعت دیگر تمام کند ولی در صورتیکه به یک رکعت جمعه نرسد باید نماز ظھر چھار 

دو رکعتی را نّیت کرده باشد؛ زیرا  جمعۀرکعتی را بخواند اگرچه در نّیتش خواندن نماز 
 ھر بخواند. وی به نماز جمعه نرسیده باید چھار رکعت ظ

در صورتیکه زمان انجام به دالیلی کم باشد در صورت امکان باید خطبه و نماز را 
کوتاه و خفیف اقامه کرد؛ زیرا انجام فرض أولی است و در غیر اینصورت نماز ظھر چھار 

 شود.رکعت خوانده می

عن عمر بن راشد وغیره عن یحیی بن أبي « ) روایت کرده است: ۲۳۷ص۳(ج ، المصنفضعیف): عبدالرزاق(

-می» ضعیف ومعضل«اما روایت » کثیر عن النبي صلی الله علیه و سلم قال من ادرك الخطبة فقد أدرك الصالة.
» لم یدرك أحدا من الصحابة إال أنسا رآه رؤیة«است:  چرا که یحیي بن ابي کثیر: امام ابوحاتم رازي گفته باشد

 گردد. افتاده است وروایت معضل مي ج)] لذا (دو راوي) تا رسول الله ۹۱۰[ابن ابي حاتم، الجرح والتعدیل (ش

 ».: الخطبة تقوم مقام رکعتین من الفرضجقال رسول الله «روایت کرده است:  سابوهریره -۳

خوانند اما هیچ اصلی از احادیث رسول هایشان میسیاری از خطبا در خطبه(ال اصل له): این روایت را ب 

 نداشته وآن را با هیچ اسنادی نیافتم. جالله 

) / نسایي ۳۲۷) ترمذي (ش۵۷۲) / ابوداود (ش۱۳۹۱-۱۳۸۹) / مسلم (ش۹۰۸صحیح): بخاري (ش( -١

عبدالرحمن وعبدالرحمن بن یعقوب ) از طریق (سعید بن مسیب و ابوسلمه بن ۷۷۵) / ابن ماجه (ش۸۶۱(ش

 .»أن أبا هریرة قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ... «وهمام بن منبه) روایت کرده اند: 

 . ۱/۱۰۱ ،الهدایةنک: مرغینانی،  -٢

نماز کند که شخص باید به قسمتی از خطبه برسد تا بتواند روایت می عطاء وطاوس، مجاهد، عمرابن حزم از  -٣

 باید ظهر را بخواند. ولی خود ابن حزم این روایت را مردود می
ّ

دارد که مرسل داند و ابراز میجمعه بخواند و اال

 کند. نک: ابن حزم،آورد؛ زیرا آنها به مرسل استناد میرا از باب إلزام برای أحناف و مالکّیه میاست ولی آن

ی
ّ
  در آن مکحول بجای عمر ذکر شده است. و ۳/۱۸۴ ،المغني؛ ابن قدامه،  ۵/۵۸ ،المحل
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ظھر کرد؛ زیرا زمان شرط صّحت  ۀدر صورتیکه در دخول وقت شک باشد نباید اقام
نماز جمعه است ولی در صورتیکه بعد شروع خطبه در اتمامش شک باشد نماز جمعه 

(واهللا العليمُ أعلمُ  ١شود؛ زیرا اصل بقای وقت است مگر خالفش ثابت شود.خوانده می

(  بالصوابِ

 قضای نماز جمعه:
اش فوت شود در صورتی که شخصی که نماز جمعه بر وی فرض باشد و نماز جمعه

باشند، این شخص باید نماز ظھر را جمھور فقھایی که قائل به قضای نماز میطبق نظر 
 قضا کند. 

باشد ادا نکرد، گوید: اگر نماز جمعه را در وقتش که وقت نماز ظھر میکاسانی می
شود؛ چرا که علما نماز جمعه از وی ساقط شده؛ زیرا نماز جمعه قضا نمی ۀدر نزد عامّ 

اشد و أدای نماز جمعه با شرایط مخصوصی که بر آن حاکم بقضا بر َحَسِب أداء می
گردد و این حکم بر باشد، پس ساقط میاست انجامش بر ھر فردی غیر ممکن می

 ٢ خالف قضای نمازھای فرض است که در وقتشان أداء نگردند.
نماز جمعه در رابطه با زماِن انجام آن که مختص نماز جمعه بر  ۀمفسد ۀدر زمین
 توان گفت:باشد مینمازھای جماعت می خالف دیگر

بایست در صورتیکه وقت ظھر تمام شود، نماز جمعه فاسد و باطل است و می اّوًال:
نماز ظھر خوانده شود. و از دیدگاه حنفّیه: خروج وقت قبل از شروع نماز جمعه، و 

و  خروج وقت بعد از شروع نماز جمعه و قبل از اتمامش موجب فساد نماز جمعه بوده
ھایی نماز جمعه  باید نماز ظھر چھار رکعتی خوانده شود. و از دیدگاه شافعّیه در حالت

به نماز ظھر تبدیل شده و باید نماز چھار رکعتی خوانده شود. حنابله بر این باورند که: 

 وقت شک شود بنابر قول صحیح  -١
ِ

فقهای شافعّیه بر این باورند اگر بعد از شروع نماز جمعه، قبل از سالم در خروج

رسد. ولی باید در نظر داشت که اصل بقای وقتیست که بر مبنای آن نماز جمعه نماز ظهر چهار رکعتی به اتمام می

به بعد؛  ۴/۳۷۷رسد که نماز جمعه اتمام یابد. نک: نووی، المجموع، کرده است پس به نظر می را با آن شروع

ب، ۱/۲۷۹شربینی، مغنی المحتاج، 
ّ

 .۱/۳۶۴؛ شیرازی، المهذ

-. البته توجه شود از آنجائیکه عدم انجام نماز جمعه در موقع خود گناه می۲۶۹/ ۱ ،بدائع الصنائعنک: کاسانی،  -٢
جدای از قضای نمازش با خواندن نماز ظهر، توبه نماید. البته این رأی بر مبنای دیدگاه فقهایی  باشد شخص باید

 باشند.باشد که قائل به قضای نماز میمی
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حرام را بست، آن به عنوان نماز جمعه مقبول است و این بدین معناست ة اإلاگر تکبیر
-می »تنویر األبصار«صاحب ظھر تا انتھای نماز جمعه شرط است،  که استمرار وقت

: زیرا وقت، شرط أداِء نماز جمعه است نه شرط افتتاِح آن. مالکّیه شرط صّحت نویسد
 ١دانند.نماز جمعه را وقوع کّل آن با خطبه در وقت ظھر می

برسد فقط فقھا بر این باورند که در صورتیکه شخص به دو رکعت نماز جمعه  ثانیًا:
خواند ولی در صورتیکه فقط به رکعت اّول نماز جمعه رسید طبق آن دو رکعت را می

بایست کند ولی طبق قول أظھر شافعّیه مینظر جمھور دو رکعت نماز جمعه را تمام می
چھار رکعت ظھر را تمام کند. و در صورتیکه بعد از رکوِع رکعت دّوم به نماز جمعه 

 نماز ظھر بخواند.رسید باید چھار رکعت 
اساس و بنیان این اختالف بر آن است که برخی از فقھا جماعت را شرط صّحت 

-ولی به نظر می ٢ دانند.دانند و برخی آن را شرط انعقاِد نماز جمعه مینماز جمعه می
اش فوت گردید، باید نماز ظھر را رسد قول راجح این بوده که اگر کسی نماز جمعه

ندارد؛ و باید نماز ظھرش را بخواند؛ چرا که نماز جمعه جایگزین نماز خوانده و قضایی 
ظھر بوده که باید در وقت ظھر خوانده شود؛ و حال که در وقت خود خوانده نشده، 

تواند بدون امر شارع بدل را ھر موقعی خواند. و وقتی باید به اصل رجوع کرد و نمی
اشد و چون ھیچ امری به قضای آن به ما بدل احکام، اصل را دارد که شارع امر کرده ب

توان حکم اصل را به وی داد. ھمچنین نماز جمعه جزء شعایر بوده که نشده لذا نمی
شود و حال که در وقت ظھر خوانده نشده، لذا از شعیره در ھنگام ظھر خوانده می

باید را نماز مستقلی محسوب نمود. پس توان آنبودن خود ساقط گردیده لذا دیگر نمی

) به اصلش یعنی؛ نماز ظھر رجوع کرده و آن را خواند.  (واهللا العليمُ أعلمُ بالصوابِ

 کنندهافراد شرکت تعداد -۳
بن طارق  بنابر نظر جمھور فقھا نماز جمعه بر یک نفر واجب نیست؛ چرا که

ُُمَعةُ ج اهللا رسول قال«روایت کرده است:  سشھاب
ْ
 ىِف  ُمْسِلمٍ  لُكِّ  ىلَعَ  َواِجٌب  َحقٌّ  : اجل

تنویر األبصار بهامش ابن ؛ ۴۳۵/ ۲ ،شرح الروض المربعبهوتی،  ؛۵۶۶/ ۱ ،الدر المختارنک: همان؛ حصکفی،  -١

 . ۳۷۲/  ۱ ،قي، حاشیة الدسو ۵۶۶/  ۱ ،عابدین

 .۳۷۷،  ۳۷۶/  ۱، حاشیة الدسوقي  ؛۲۳۰/  ۲ ،حلیة العلماءنک:  -٢
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  مَجَاَعةٍ 
َّ
ْر�ََعةً  إِال

َ
وِ  َمْملُوكٌ  َ�بْدٌ  أ

َ
ةٌ  أ

َ
وْ  اْمَرأ

َ
وْ  َصىِبٌّ  أ

َ
فرمودند: جمعه  ج پیامبر خدا« ١.»َمِر�ٌض  أ
» شد.بامملوک و زن و کودک و مریض می ۀحّقی واجب بر ھر مسلمانی در جماعت بجز برد

البته داود ظاھری و از معاصرین ای که بر این مسئله اجماع منعقد شده که به گونه
شیخ احمد شاکر بر این قول بوده که نماز جمعه با یک نفر ھم صحیح است که امام 

) از ۳ص۲) / دارقطنی، السنن (ج۵۸۷۸) و من طریقه بیهقی، السنن الکبری (ش۱۰۶۹(صحیح): ابوداود (ش -١

 منصور بن إسحاق حدثنی«اند: العنبس) روایت کرده أبي بن إسحاق بن العظیم وإبراهیم عبد بن طریق (عباس

 ج النبی عن شهاب بن طارق عن مسلم بن قیس عن المنتشر بن محّمد بن إبراهیم (بن سفیان) عن هریم حدثنا
 ».مریض أو صبی أو امرأة أو مملوك عبد أربعة إال جماعة فی مسلم کل علی واجب حق قال: الجمعة

 است.» صحیح«رجال ابوداود (رجال صحیحین) بوده و اسنادش هم  

 «حاکم نیشابوری هم گفته است: وامام  
ٌ

 »علی شرط الشیخین صحیٌح  هذا حدیث

 صحیٌح «وامام ذهبی هم گفته است:  
ٌ

 » حدیث

 » علي شرط البخاري ومسلم صحیٌح  اسناده«وامام نووی هم گفته است:  

) / ۱۰۶۲[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» صّححه غیر واحد«وامام ابن حجر هم گفته است:  

 )]۱۶۰ص۲) / ابن حجر، تلخیص الحبیر (ج۴۸۳ص۴ی، المجموع (جنوو

 منه یسمع ولم ج النبی رأی قد شهاب بن طارق«اند: باید اشاره کنیم که بعضی از علما از جمله امام ابوداود گفته 

!
ً
) ومن طریقه ۱۸۸۳۰] لیکن این سخن مقبول نیست چرا که: احمد، المسند (ش)۱۰۶۹ش( [ابوداود» شیئا

) از طریق (عبدالرحمن بن مهدی) روایت ۴۲۰۹) / نسایی (ش۱۲۳لمدسی، االحادیث المختاره (شضیاء ا

 علیه الله صلی الله رسول سأل رجال أن شهاب بن طارق عن مرثد بن علقمة الثوری عن سفیان عن«اند: کرده

رجال «احمد ورجال » جائر سلطان عند حق کلمة قال أفضل الجهاد أي الغرز في رجله وضع وقد وسلم

طارق بن شهاب ممن یعد «است. ولذا امام حاکم نیشابوری گفته است: » صحیح«بوده واسنادش » صحیحین

 )]۱۰۶۲[حاکم، المستدرک (ش» فی الصحابة

را دیدیه که سوار بر مرکبشان بوده وپاهایشان را در لگام قرار داده  جبینیم، طارق بن شهاب پیامبر وهمچنانکه می 

 اند؟حدیث نشنیده جاند. پس چگونه از ایشان هم روایت کرده جن از ایشان بودند وهمچنی

) روایت کرده ۲۶۳) ومن طریقه بیهقی، فضائل االوقات (ش۱۰۶۲باید اشاره کنیم که حاکم، المستدرک (ش 

 حدثني العنبري العظیم عبد بن العباس حدثني العجلي محّمد بن عبید ثنا الفقیه إسحاق بن بکر أبو حدثنا«است: 

 شهاب بن طارق عن مسلم بن قیس عن المنتشر بن محّمد بن إبراهیم عن سفیان بن هریم ثنا منصور بن إسحاق

باشد؛ چرا که دیدیم می» شاذ«اما ذکر ابوموسی اشعری .» سلم ...  و علیه الله صلی النبي عن: موسی أبي عن

امام ابوداود این روایت را از عباس نقل کرده وآن را از (طارق عن النبی) نقل کرده است اما عبید بن محّمد آن را از 

العباس بن عبد عباس به صورت (طارق عن ابوموسی عن النبی) نقل کرده است وهمچنین ابراهیم بن اسحاق هم 

 را متابعه کرده است.العظیم 
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نند و ھمچنین جمعه از جماعت گرفته شده لذا کنووی و امام ابن حزم آن را رد می
  ١ باید نماز جمعه ھم در جماعت خوانده شود وگرنه معنایی ندارد.

شرط صّحت ھا  آن حّداقل تعداد افراد شرکت کننده که وجود با این وصف فقھا در
ھا که برخی مستدل و برخی خالی باشد اختالف نظر دارند، این دیدگاهنماز جمعه می

 از استداللند عبارتند از: 
بن ابراھیم نخعی، ابن جریر طبری، حسن  دیدگاه اّول: یک نفر به ھمراه امام:

-، ابن منذر و مکحول و شوکانی بر این دیدگاه حکم دادهصالح، ابو ثور، داود، ابن حزم

قال « روایت کرده است: سطارق بن شھاب استدالل این دسته عبارت است از: ٢اند.
ُ َعلَيِْه وََسلََّم) انلىبُّ  ُُمَعةُ (َص�َّ ا�َّ

ْ
نماز جمعه « ٣»مَجَاَعٍة. ىِف  ُمْسِلمٍ  لُكِّ  ىلَعَ  َواِجٌب  َحقٌّ  : اجل

 »برھرمسلمانی در جماعت است.حّقی واجب 

ی مع تحقیق شیخ احمد شاکر ، ۴/۵۰۴ ،المجموعی، نوو -١
ّ
 .۵/۴۵؛ ابن حزم، المحل

نیل ؛ شوکانی، ۱/۳۸۳ ،بدایة المجتهدابن رشد،  ؛۳/۱۵ الکبیر،،ماوردی، الحاوی الکبیر، ، ماوردي نک: -٢

ی؛ ابن حزم، ۳/۲۳۲،األوطار
ّ
 . ۴/۵۰۴،المجموع ؛ نووی،  ۵/۴۶ ،المحل

) از ۳ص۲) / دارقطنی، السنن (ج۵۸۷۸من طریقه بیهقی، السنن الکبری (ش) و ۱۰۶۹(صحیح): ابوداود (ش -٣

 منصور بن إسحاق حدثنی«اند: العنبس) روایت کرده أبي بن إسحاق بن العظیم وإبراهیم عبد بن طریق (عباس

 ج النبی عن شهاب بن طارق عن مسلم بن قیس عن المنتشر بن محّمد بن إبراهیم (بن سفیان) عن هریم حدثنا
 ».مریض أو صبی أو امرأة أو مملوك عبد أربعة إال جماعة فی مسلم کل علی واجب حق قال: الجمعة

 است.» صحیح«رجال ابوداود (رجال صحیحین) بوده و اسنادش هم  

 «وامام حاکم نیشابوری هم گفته است:  
ٌ

 »علی شرط الشیخین صحیٌح  هذا حدیث

 صحیٌح «وامام ذهبی هم گفته است:  
ٌ

 » حدیث

 » علي شرط البخاري ومسلم صحیٌح  اسناده«مام نووی هم گفته است: وا 

) / ۱۰۶۲[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» صّححه غیر واحد«وامام ابن حجر هم گفته است:  

 )]۱۶۰ص۲) / ابن حجر، تلخیص الحبیر (ج۴۸۳ص۴نووی، المجموع (ج

 منه یسمع ولم ج النبی رأی قد شهاب بن طارق«اند: اود گفتهباید اشاره کنیم که بعضی از علما از جمله امام ابود 

!
ً
) ومن طریقه ۱۸۸۳۰] لیکن این سخن مقبول نیست چرا که: احمد، المسند (ش)۱۰۶۹ش( [ابوداود» شیئا

) از طریق (عبدالرحمن بن مهدی) روایت ۴۲۰۹) / نسایی (ش۱۲۳ضیاء المدسی، االحادیث المختاره (ش

 علیه الله صلی الله رسول سأل رجال أن شهاب بن طارق عن مرثد بن علقمة الثوری عن سفیان عن«اند: کرده

رجال «ورجال احمد » جائر سلطان عند حق کلمة قال أفضل الجهاد أي الغرز في رجله وضع وقد وسلم

                                                            



 نماز جمعه در فقه اسالمی    ۳۲۶

ابویوسف، ثوری، امام أحمد، ابن منذر از أوزاعی،  دیدگاه دّوم: دو نفر به ھمراه امام:
و أبوثور و قول مختار امام ابن تیمیه بر این است که دو نفر به ھمراه امام حّداقلیست 

 استدالل این دسته عبارتند از: ١باشد.که نماز جمعه با آن صحیح می

ُُمَعةُ  « رده است:کت یروا لالف): ام عبدالله
ْ
 َو�ِنْ  إَِمامٌ  ِ�يَها قَْرَ�ةٍ  لُكِّ  ىلَعَ  َواِجبَةٌ  اجل

  يَُ�ونُوا لَمْ 
َّ
ْرَ�َعةً  إِال

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم) انلَّىِبُّ  َذَكرَ  َحىتَّ . أ جمعه بر ھر روستا « ٢.»ثََالثَةً  (َص�َّ ا�َّ

طارق بن شهاب ممن یعد «است. ولذا امام حاکم نیشابوری گفته است: » صحیح«بوده واسنادش » صحیحین

 )]۱۰۶۲[حاکم، المستدرک (ش» لصحابةفی ا

را دیدیه که سوار بر مرکبشان بوده وپاهایشان را در لگام قرار داده  جبینیم، طارق بن شهاب پیامبر وهمچنانکه می 

 اند؟حدیث نشنیده جاند. پس چگونه از ایشان هم روایت کرده جبودند وهمچنین از ایشان 

) روایت کرده ۲۶۳) ومن طریقه بیهقی، فضائل االوقات (ش۱۰۶۲(شباید اشاره کنیم که حاکم، المستدرک  

 حدثني العنبري العظیم عبد بن العباس حدثني العجلي محّمد بن عبید ثنا الفقیه إسحاق بن بکر أبو حدثنا«است: 

 شهاب بن طارق عن مسلم بن قیس عن المنتشر بن محّمد بن إبراهیم عن سفیان بن هریم ثنا منصور بن إسحاق

باشد؛ چرا که دیدیم می» شاذ«اما ذکر ابوموسی اشعری .» سلم ...  و علیه الله صلی النبي عن: موسی أبي عن

امام ابوداود این روایت را از عباس نقل کرده وآن را از (طارق عن النبی) نقل کرده است اما عبید بن محّمد آن را از 

العباس بن عبد ست وهمچنین ابراهیم بن اسحاق هم عباس به صورت (طارق عن ابوموسی عن النبی) نقل کرده ا

 را متابعه کرده است.العظیم 

 .۳/۱۵ الکبیر، ماوردی، الحاوی الکبیر،؛ ماوردی، ۲/۳۷۸مرداوی، اإلنصاف،  -١

) ۲۰۴ص۲) / ابن عدی، الکامل (ج۹و۸ص۲) / دارقطنی، السنن (ج۵۸۲۵(باطل): بیهقی، السنن الکبری (ش -٢

 الله عبد أم حدثتني الزهري ثنا«اند: سعد) روایت کرده بن الله عبد بن الموقري وحکم محّمد بن از طریق (الولید

أربعة  إال یکونوا لم وإن إمام فیها قریة کل علی واجبة الجمعة: سلم و علیه الله صلی الله رسول قال قالت الدوسیة

 قریة کل أهل علی واجبة الجمعة«عبدالله: وفی روایة حکم بن » ثالثة. وسلم) علیه الله (صلی النبی ذکر حتی

 » إمامهم. رابعهم ثالثة إال یکونوا لم وإن

: حکم» باطل«اما این روایت  
ً
الشامي: امام دارقطنی  سلمة العاملي أبو خطاف بن الله عبد بن است چرا که اّوال

 الأصل منکرة أکثر أو حدیثا خمسین شیخه المسیب ابن عن الزهری عن الحدیث؛ روی یضُع  کان«گفته است: 

دانسته است » کذاب«امام ابومسهر هم وی را » کذاٌب متروک الحدیث«وامام ابوحاتم رازی گفته است: » لها

 «امام ابن حجر هم گفته است: » المأمون و بثقة لیس«وامام نسایی هم گفته است: 
ٌ

 حاتم أبو ورماه متروك

 )] ۸۱۴۵) وتقریب التهذیب (ش۱۱۸ص۱۲[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» بالکذب

 کتبه فغیر علیه قدم رجال لیس بشیء؛ أن«الموقري: امام احمد بن حنبل گفته است:  محّمد بن همچنین الولید 

 ضعیٌف «وامام علی بن المدینی گفته است: » کذاٌب؛ لیس بشیء«وامام یحیی بن معین گفته است: » الیعلم وهو

  لها لیس أحادیث عدة الزهری عن یروی ثقٍة؛ غیر«وامام جوزجانی گفته است: » حدیثه الیکتب
ٌ

وامام » أصول
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فرمودند:  ج فقط چھار نفر باشند واجب است، (و حّتی) پیامبرکه امام داشته باشد و اگرچه 
 »سه نفر.

 ثََالثَةً  اَكنُوا إَِذا« فرمودند: ج روایت کرده است که پیامبر سب): ابوسعید الخدری
ُهمْ  يَُؤمَّ

ْ
َحُدُهمْ  فَل

َ
ُهمْ  أ َحقُّ

َ
قَْرُؤُهْم. بِاِإلَماَمةِ  َوأ

َ
امامت کند و ھا  آن اگر سه باشند یکی از« ١»أ

 » تر است.برای امامت ُمحقھا  آن ترینقاری
ابوحنیفه، محّمد بن حسن شیبانی، لیث بن  دیدگاه سّوم: سه نفر به ھمراه امام:

استدالل این دسته عبارتند  ٢سعد و مزنی از فقھای شافعّیه و نیز سیوطی بر این باورند.

ُُمَعةُ « روایت کرده است: لام عبدالله الدوسیه از:
ْ
 لَمْ  َو�ِنْ  قَْرَ�ةٍ  لُكِّ  ىلَعَ  َواِجبَةٌ  اجل

  يَُ�ونُوا
َّ
ھا  آن جمعه بر ھر روستایی که فقط سه نفر و چھارمی« ٣.»إماُمهم ثََالثًَة رابُِعُهم إِال

 »امامشان باشد واجب است.

وامام » الحدیث منکر بثقة لیس«وامام نسایی گفته است: » کذاٌب  ضعیٌف «محّمد بن عوف الطایی گفته است: 

 ویرفع قط الزهری یروها لم موضوعة أشیاء الزهری عن روی قرأه إلیه دفع ما الیبالی کان« ابن حبان گفته است: 

 ال کان الحدیث ضعیف«وامام ابوحاتم رازی گفته است: » بحال به اإلحتجاج الیجوز الموقوف ویسند المراسیل

وامام ابونعیم گفته است: » لین الحدیث«وامام ابوزرعه رازی گفته است: » قرأه کتاب إلیه دفع فإذا ، کتابه من یقرأ

) وتقریب ۱۴۸ص۱۱[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» متروٌک «وامام ابن حجر هم گفته است: » لمناکیرا کثیر«

 )]۷۴۵۳التهذیب (ش

: امام دارقطنی گفته است:  
ً
  عنه رواه من کل الزهري عن هذا الیصحُّ «وثانیا

ٌ
و همچنین گفته است: » متروك

 السنن [بیهقی،» الیصحُّ هذا عن الزهری«ست: وامام بیهقی هم گفته ا» الدوسیة من سماعه (الزهری) الیصح«

 ] )۸و۹ص۲ج( دارقطنی) / ۵۸۲۵ش( الکبری

) از طریق (قتاده بن دعامه وسعید بن ایاس ۸۴۰و۷۸۲) / نسایي (ش۱۵۶۳-۱۵۶۱(صحیح): مسلم (ش -١

 إذا وسلم): علیه الله (صلی الله رسول قال قال الخدری سعید أبی عن نضرة أبی عن«اند: الجریری) روایت کرده

 »أقرؤهم. باإلمامة وأحقهم أحدهم فلیؤمهم ثالثة کانوا

ی؛ ابن حزم، ۳/۲۳۲،نیل األوطارشوکانی،  -٢
ّ
 . ۴/۵۰۴،المجموع ؛ نووی،  ۵/۴۶ ،المحل

) ۲۰۴ص۲) / ابن عدی، الکامل (ج۹و۸ص۲) / دارقطنی، السنن (ج۵۸۲۵(باطل): بیهقی، السنن الکبری (ش -٣

 الله عبد أم حدثتني الزهري ثنا«اند: سعد) روایت کرده بن الله عبد بن الموقري وحکم محّمد بن از طریق (الولید

أربعة  إال یکونوا لم وإن إمام فیها قریة کل علی واجبة الجمعة: سلم و علیه الله صلی الله رسول قال قالت الدوسیة

 قریة کل أهل علی واجبة الجمعة« وفی روایة حکم بن عبدالله:» ثالثة. وسلم) علیه الله (صلی النبی ذکر حتی

 » إمامهم رابعهم ثالثة إال یکونوا لم وإن

                                                                                                                                                  



 نماز جمعه در فقه اسالمی    ۳۲۸

 اند.برخی بر پنج نفر فتوا داده دیدگاه چھارم:
-قائل به ھفت نفر می -رحمھما الله- عکرمه و روایتی از امام احمد دیدگاه پنجم:

 ١باشند.
 ٢ باشد.قائل به نه نفر می سربیعه دیدگاه ششم:
-دوازده نفر را شرط صّحت می بروایتی از ربیعه و امام مالک دیدگاه ھفتم:

 استدالل این دسته عبارت است از:  ٣ دانند.

نَّ « روایت کرده است: سالف): زھری
َ
ِ  رَُسوُل  َ�َعثَهُ  ِح�َ  ُ�َمْ�ٍ  ْ�نَ  ُمْصَعَب  أ   ج ا�َّ

َ
 إِىل

َمِدينَةِ 
ْ
مصعب بن عمیر را به مدینه  ج وقتیکه رسول الله« ١.»رَُجالً  َعرَشَ  اْ�نَا وَُهمْ  بِِهمْ  مَجَعَ  ال

 »فرستاد، با آنان نماز جمعه را برگزار نمود در حالیکه تعدادشان دوازده نفر بودند.

: حکم» باطل«اما این روایت  
ً
الشامي: امام دارقطنی  سلمة العاملي أبو خطاف بن الله عبد بن است چرا که اّوال

 أصل ال منکرة أکثر أو حدیثا خمسین شیخه المسیب ابن عن الزهری عن الحدیث؛ روی یضُع  کان«گفته است: 

دانسته است » کذاب«امام ابومسهر هم وی را » کذاٌب متروک الحدیث«وامام ابوحاتم رازی گفته است: » لها

 «امام ابن حجر هم گفته است: » المأمون و بثقة لیس«وامام نسایی هم گفته است: 
ٌ

 حاتم أبو ورماه متروك

 )] ۸۱۴۵ذیب (ش) وتقریب الته۱۱۸ص۱۲[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» بالکذب

 کتبه فغیر علیه قدم رجال لیس بشیء؛ أن«الموقري: امام احمد بن حنبل گفته است:  محّمد بن همچنین الولید 

 ضعیٌف «وامام علی بن المدینی گفته است: » کذاٌب؛ لیس بشیء«وامام یحیی بن معین گفته است: » الیعلم وهو

  لها لیس أحادیث عدة الزهری عن یروی ثقٍة؛ غیر«وامام جوزجانی گفته است: » حدیثه الیکتب
ٌ

وامام » أصول

وامام » الحدیث منکر بثقة لیس«وامام نسایی گفته است: » کذاٌب  ضعیٌف «محّمد بن عوف الطایی گفته است: 

 ویرفع قط الزهری یروها لم موضوعة أشیاء الزهری عن روی قرأه إلیه دفع ما الیبالی کان« ابن حبان گفته است: 

 ال کان الحدیث ضعیف«وامام ابوحاتم رازی گفته است: » بحال به اإلحتجاج الیجوز الموقوف ویسند یلالمراس

وامام ابونعیم گفته است: » لین الحدیث«وامام ابوزرعه رازی گفته است: » قرأه کتاب إلیه دفع فإذا ، کتابه من یقرأ

) وتقریب ۱۴۸ص۱۱حجر، تهذیب التهذیب (ج[ابن » متروٌک «وامام ابن حجر هم گفته است: » المناکیر کثیر«

 )]۷۴۵۳التهذیب (ش

: امام دارقطنی گفته است:  
ً
  عنه رواه من کل الزهري عن هذا الیصحُّ «وثانیا

ٌ
و همچنین گفته است: » متروك

 الکبری السنن [بیهقی،» الیصحُّ هذا عن الزهری«وامام بیهقی هم گفته است: » الدوسیة من سماعه الیصح«

 ].)۸و۹ص۲ج( دارقطنی) / ۵۸۲۵ش(

 . ۳/۲۳۲ ،نیل األوطار؛ شوکانی، ۲/۳۷۸مرداوی، اإلنصاف،  -١

 . ۳/۲۳۲ ،نیل األوطارشوکانی،  -٢

 .۴/۵۰۴ ،المجموع؛ نووی،  ۳/۲۳۲ ،نیل األوطارشوکانی،  -٣

                                                                                                                                                  



 ۳۲۹  جمعه نماز موجبات و طیشرا: دّوم فصل

 حدثنا«اند: ) روایت کرده۵۸۲۶) و من طریقه بیهقی، السنن الکبری (ش۵۳(منکر): ابوداود، المراسیل (ش -١

 علیه الله (صلی الله رسول بعثه حین عمیر بن مصعب الزهری: أن عن الله عبید بن معقل علی قرأت قال النفیلی

 » رجال. عشر اثنا وهم بهم جمع المدینة إلی وسلم)

: ابن شهاب الزهری تابعی است ومعلوم نیست این روایت را از چه کسی » منکر«اما این روایت  
َ
است چرا که اّوال

: با اسناد 
ً
روایت شده که تعداد افرادی که در اولین جمعه شرکت داشتند، چهل نفر » صحیح«شنیده است وثانیا

) از طریق ۲۹۱) / ابن الجارود، المنتقی (ش۵۸۱۴) / بیهقی، السنن الکبری (ش۱۰۷۱بوده است وابوداود (ش

 محّمد عن إسحاق بن محّمد عن إدریس بن عبدالله حدثنا«اند: والحسن بن الربیع) روایت کرده قتیبة بن سعید(

 ما بعد أبیه قائد وکان - مالك بن کعب بن الرحمن عبد عن أبیه عن سهل بن أمامة اسحاق عن محّمد بن أبی بن

 .» زرارة ...  بن ألسعد ترحم الجمعة یوم النداء سمع إذا کان أنه مالك بن کعب أبیه عن -بصره ذهب

) ودالئل النبوة ۵۸۱۳) / بیهقی، السنن لکبری (ش۱۰۸۲شده وابن ماجه (ش وعبدالله بن ادریس هم متابعه 

) / ابن خزیمه ۹۱ص۱۹ج۳۰۵ص۱) / طبرانی، المعجم الکبیر (ج۴۸۵۸) / حاکم، المستدرک (ش۴۴۱ص۲(ج

) / ۲۴۶۹) / فاکهی، اخبار مکة (ش۲۴۸ص۷) / ابن ابی شیبه، المصنف (ج۷۰۱۳) / ابن حبان (ش۱۷۲۴(ش

) / ۱ص۲) / ابواحمد الحاکم، االسماء والکنی (ج۱وفضله (ش ) / مروزی، الجمعة۱۷۰۴(شابن منذر، االوسط 

) ۹۲۹) / ابونعیم، معرفة الصحابة (ش۱۸۶ص۵۰) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۳۰۹ص۲دارقطنی، السنن (ج

ن ) از طریق (یونس بن بکیر وسلمة بن فضل وزیاد بن عبدالله ویحیی ب۵۰۲ص۲۴/ مزی، تهذیب الکمال (ج

 بن محّمد عن«اند: سعید اموی وعبداالعلی بن عبداالعلی واسماعیل بن علیة وجریر بن عبدالحمید) روایت کرده

 .»إسحاق حدثنی محّمد بن ابی امامه ... 

و در .» محّمد بن اسحاق عن رجل عن عبدالرحمن کعب بن مالک ... «در روایت ابن ابی شیبه اینگونه آمده که:  

.» محّمد بن اسحاق عن محّمد بن ابی امامه عن ابیه عن عبدالرحمن بن کعب ... «آمده که:  سایر طرق اینگونه

 أبیه) بوده است. عن سهل بن أمامة أبی بن دهد مقصود از (رجل) در روایت ابن ابی شیبه (محّمدکه نشان می

-و مترجم در تهذیب می »ثقة«سهل که  بن أمامة باشد به جز محّمد بن أبیمی» رجال صحیح«ورجال ابوداود  
 باشد.

 عروه بن هشام و مالک امام توسط قیس بنت فاطمه از روایت دلیل به یسار بن اسحاق بن باید اشاره کنیم که محّمد 

 زنم از اسحاق ابن: گوید مي عروه بن هشام فاطمه شوهر که چرا است؛ شده تضعیف قطان سعید بن یحیي و

 ذهبي و حنبل بن احمد و مدیني بن علي و عجلي امامان که! است؟ ندیده را وي هیچگاه حالیکه در کرده روایت

 دیده را ایشان اند نموده روایت لعائشه از که اي صحابه مگر گویند مي و کنند؛ مي دفاع وي از و کرده رد را آن

 امام اما! باشد بوده بلوغش از قبل زمان در کرده روایت فاطمه از اسحاق بن محّمد که احادیثي شاید طرفي از اند؟

 من و دارد؛ اثر وي در مالک تضعیف: گوید مي نموده تضعیف را وي مالک امام اینکه خاطر به بازهم ذهبي

 امام از همچنین دارد؟ تأثیر وي بر مالک جرح گوید مي بازهم اما کرده رد را تضعیفش چگونه کنم مي تعجب

 ثقة حدیث روایت در ولي« گوید مي معین بن یحیي امام اما گردیده تضعیف بودن قدري خاطر به معین بن یحیي

 الحدیث في امیرالمومنیِن  خودش که الحجاج بن شعبة امام که بوده قوي آنقدر حفظ نظر از اما »است ثبت و

                                                                                                                                                  



 نماز جمعه در فقه اسالمی    ۳۳۰

ْنُ  بَيْنََما« روایت کرده است: بب): جابر بن عبدالله
َ

ُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ  نَُص�ِّ  �  ا�َّ
ْ�بَلَْت  إِذْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 

َ
ِْمُل  ِ��ٌ  أ

َ
ََفتُوا َطَعاًما حت َْها فَاتلْ

َ
ُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ  بيَِقَ  َما َحىتَّ  إِيل  َعلَيْهِ  ا�َّ

  وََسلَّمَ 
َّ

لَْت �َ  رَُجًال  َعرَشَ  اْ�نَا إِال يَةُ  َهِذهِ  َ�َ
ْ

ۡو لَۡهًوا ﴿ اآل
َ
ْ تَِ�َٰرةً أ ۡوا

َ
ْ �َذا َرأ ٓوا إَِ�َۡها  ٱنَفضُّ

 ۚ خواندیم که کاروانی که نماز جمعه می ج ما با رسول الله« ١»]۱۱[الجمعة:  ﴾َوتََرُ�وَك قَآ�ِٗما
رفتند و فقط حامل مواد غذایی بود وارد مدینه شد و مردم ھم خطبه را رھا کرده و به سویش 

دند از یرا د ییا سرگرمیه تجارت و ک ینگامھ" دوازده نفر باقی ماندند و این آیه نازل گردید:
 .»"ردندکستاده (بر منبر، در حال خطبه) رھا ینده شدند، و تو را اکرامون تو پرایپ

نماید فقط بیان از افرادیست که با این روایت بیانی از وجوب دوازده نفر نمی 
 باشد که حتمًا باید دوازده نفر باشند.ماندند و چه دلیلی بر این می جپیامبر

يِبَّ اَكَن رَُجال تَاِجًرا، َوَ�َن « روایت کرده است: سج): مقاتل بن حیان
ْ
لَك

ْ
َو�ِنَّ ِدْحيََة ال
َمِدينَِة َخَرَج انلَّاُس َ�نُْظرُ 

ْ
 ال

َ
ْ�بََل بِِتَجاَرتِِه إِىل

َ
ْن �َُسلَِّم إَِذا أ

َ
 َما َجاَء بِِه َفيَْشرَتُوَن َ�بَْل أ

َ
وَن إِىل

َمْسِجِد وَُهَو قَا
ْ
ِ يِف ال ُُمَعَة َوانلَّاُس ِعنَْد رَُسوِل ا�َّ

ْ
َمِدينََة َوَواَ�َق اجل

ْ
ئٌِم ِمنُْه، َ�َقِدَم َذاَت يَْوٍم ال

بِْل وال َمِدينََة بِالطَّ
ْ
ِعَ� َدَخلُوا ال

ْ
ْهُل ِدْحيََة ال

َ
ي َذَكَر َ�ُْطُب، فَاْستَْقبََل أ ِ

َّ
لَّْهِو، فََذلَِك اللَّْهُو اذل

�ِْت، وَُهَو َماَكٌن  ْحَجاِر الزَّ
َ
نَّ ِدْحيََة قَْد نََزَل بِِتَجاَرٍة ِعنَْد أ

َ
َمْسِجِد أ

ْ
، فََسِمَع انلَّاُس يِف ال ُ يِف ا�َّ

 ِدْحيََة 
َ

ُة انلَّاِس إِىل ْصَواتًا فََخَرَج اَعمَّ
َ
َمِدينَِة، وََسِمُعوا أ

ْ
 اللَّْهِو، ُسوِق ال

َ
 جِتَاَرتِِه َو�ىِل

َ
َ�نُْظُروَن إِىل

 بن علي امام و »لحفظه المؤمنین أمیر إسحاق بن محّمد: «است گفته یسار بن اسحاق بن محّمد مورد در باشد مي

 وجدت فما إسحاق بن محّمد کتب في نظرت: «است گفته موردش در باشد مي حدیث علل عالِم  که هم مدیني

ه: «است گفته هم دیگر جایي در و »صحیحین یکونا أن ویمکن حدیثین في اال علیه
ُ
 حجر، ابن[ »صحیٌح  حدیث

 روایت در اما است بوده هم مدلس و)]. ۳۴ص۷ج( النبالء اعالم سیر ذهبي،) / ۴۲ص۹ج( التهذیب تهذیب

 .است کرده سماع به تصریح اموی) سعید بن ویحیی عبدالله بن وزیاد فضل بن وسلمة بکیر بن (یونس

 «وامام بیهقي گفته است:  
ٌ

  ؛حسن اإلسناد صحیٌح  حدیث
ٌ

 »رواته کلهم ثقات

 «وامام حاکم نیشابوري گفته است:  
ٌ

 » صحیح علی شرط مسلم هذا حدیث

 »صحیٌح «اند: حبان هم گفتهوامامان ابن السکن وابن  

 حسٌن «وامام ابن حجر هم گفته است:  
ٌ

تحفة المحتاج إلی ) و۶۰۰ص۴[ابن الملقن، البدر المنیر (ج» حدیث

 )]۱۳۹ص۲) / ابن حجر، تلخیص الحبیر (ج۴۹۴ص۱(ج أدلة المنهاج

 أبي نب ) از طریق (سالم۳۳۱۱) / ترمذی (ش۲۰۳۷-۲۰۳۴) / مسلم (ش۲۰۵۸و۹۳۶(صحیح): بخاری (ش -١

 ... .» بینما قال الله (رضی الله عنهما) : عبد بن جابر حدثنا«اند: الجعد وابوسفیان طلحه بن نافع) روایت کرده

                                                                                                                                                  



 ۳۳۱  جمعه نماز موجبات و طیشرا: دّوم فصل

ُهْم َ�َعلُوا َذلَِك ثَ  َّ�
َ
ْعلَُم �

َ
ُ أ َحٍد، َ�بَلََغِ� َوا�َّ

َ
ِ قَائًِما لَيَْس َمَعُه َكِثُ� أ الَث َوتََرُ�وا رَُسوَل ا�َّ

اِم لِلتَِّجاَرِة، َو�َ  َم ِمَن الشَّ ٍة بَِعٌ� َ�َقدَّ اٍت يِف لُكِّ ُمرَّ َة َمرَّ ِعدَّ
ْ
نَّ ال

َ
ُُمَعَة، َوَ�لََغنَا أ

ْ
َن َذلَِك يَُوافُِق اجل

ٌة قَِليلٌَة، َ�َقاَل انلَّيِبُّ ِعنَْد َذلَِك: لَْوال َهُؤالِء، َ�ْعِ�  َمْسِجِد َمَع انلَّيِبِّ ِعدَّ
ْ
 َهُؤالِء الَّيِت بَِقيَْت يِف ال

َمْسِجِد َمَع انلَّيِبِّ ِلَقَصدَ 
ْ
يَن َ�ُقوا يِف ال ِ

َّ
َماءِ اذل َِجاَرُة ِمَن السَّ

ْ
ِْهُم احل

َ
کلبی قبل از  ۀدحی« ١».ْت إيِل

اینکه مسلمان شود، مرد تاجری بوده؛ روزی در جمعه با کاروانش به مدینه آمد و مردم نزد 
جمعه بود؛ سپس  خطبۀھم مشغول خواندن  ج در مسجد بودند و رسول الله ج رسول الله

را به حالت ایستاده تنھا گذاشتند  ج مردم ھم برای دیدن کاروان و لھو آن رفتند و رسول الله
اندکی باقی نماندند؛ و این عمل سه مرتبه (و در سه جمعه) تکرار شد؛ و تعداد  ۀو جز عد

 ج که با پیامبرفرمودند: اگر این تعداد  ج ھایی که ماندند بسیار اندک بود و لذا رسول الله آن
 »گردید.در مسجد باقی ماندند، نبود، از آسمان بر آنان عذاب نازل می

 ٢ اسحاق قائل به دوازده نفر بدون امام است. دیدگاه ھشتم:
 ١ کند.ابن حبیب از امام مالک بیست نفر را روایت می دیدگاه نھم:

 محّمد بن الله عبید أنا الحافظ الله عبد أبو أخبرنا«) روایت کرده است: ۶۴۹۵(منکر): بیهقی، شعب االیمان (ش -١

: قال اآلیة هذه في قال أنه حیان بن مقاتل عن معروف بن بکیر ثنا صالح بن یزید ثنا قتیبة بن إسماعیل ثنا الکعبي

است چرا که مقاتل بن حیان جزء صغار » منکر«اما این روایت ... .»  وسلم علیه الله صلی النبي یخطب کان

که اگر اینگونه روایت شده » صحیح«تابعین بوده ومعلوم نیست این روایت را از چه کسی شنیده است؛ وبا اسناد 

) روایت ۶۸۷۷) / ابن حبان (ش۱۹۷۹شد چنانکه ابویعلی، المسند (شماند، عذاب نازل میکسی باقی نمی

 وأبي الجعد أبي بن سالم (بن عبدالرحمن) عن حصین عن هشیم حدثنا: قال یحیی بن زکریا حدثنا«اند: کرده

 فابتدرها المدینة إلی عیر وقدمت الجمعة یوم سلم و علیه الله صلی النبي بینما:  قال الله عبد بن جابر عن سفیان

: سلم و علیه الله صلی الله رسول فقال رجال اثنا إال معه یبق لم حتی سلم و علیه الله صلی الله رسول أصحاب

  منکم الیبقی حتی تتابعتم لو بیده نفسي والذي
ٌ

: [وإذا رأوا تجارة أو اآلیة هذه فنزلت النار الوادي بکم لسال أحد

صبیح  بن یحیی بن بوده جز زکریا» رجال صحیحین«واین اسناد رجالش » لهوا انفضوا إلیها وترکوك قائما]

وامامان ابن حجر وحافظ عراقی هم » الروایات في المتقنین من کان«زحمویه: که امام ابن حبان گفته است: 

 «اند: گفته
ٌ
 میزان ) / عراقی، ذیل۴۸۴ص۲ن (ج) / ابن حجر، لسان المیزا۲۵۳ص۸[ابن حبان، الثقات (ج» ثقة

بوده اما » مدلس«است. فقط باید اشاره کنیم که هشیم بن بشر » صحیح«)] واسنادش هم ۱۰۷االعتدال (ص

باشد؛ که امامان یحیی بن سعید القطان وعبدالرحمن بن کسیکه از وی روایت نموده حصین بن عبدالرحمن می

» (بن الحجاج) وشعبة (الثوری)أثبت من سفیان ن عبدالرحمن) (بفی حصین (بن بشر) هشیم «اند: مهدی گفته

 باشد.)] لذا روایتش از حصین حمل بر سماع می۶۱ص۱۱[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج

 . ۳/۲۳۲ ،نیل األوطارشوکانی،  -٢
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 ٢ است. سی نفر را نیز روایت کرده کھمچنین وی از امام مال دیدگاه دھم:
شافعی، امام احمد در روایتی، عبیدالله بن عبدالله بن عتبه یکی از  دیدگاه یازدھم:

کند این افراد چھل نفر را فقھای ھفتگانه و ھمانگونه که نووی از إسحاق روایت می
 استدالل این دسته عبارت است از: ٣ دانند.شرط صّحت نماز جمعه می

نَّةُ  َمَضِت « :قال بعبدالله عن الف): جابر نَّ  السُّ
َ
ْرَ�ِع�َ  لُكِّ  ىِف  أ

َ
 مُجَُعةٌ  َذلَِك  فَْوَق  َ�َما أ

ْضىًح. َوفِْطرٌ 
َ
بر این بوده که جمعّیت نماز جمعه و عید فطر و قربان  ج روش رسول الله« ٤»َوأ

 »بیشتر از چھل نفر باشند.

 .۷۲، ص الجمعة .. آداب وأحکام دراسة فقهیة مقارنةساعدی،  -١

 همان. -٢

 .۴/۵۰۴ ،المجموع؛ نووی، ۳/۲۳۲ ،نیل األوطارشوکانی،  -٣

 :است گردیده روایت ج الله رسول از وابوامامه ابوالدرداء و عبدالله بن جابر از روایت این): (موضوع -٤

 ابوالشیخ( طریق از) ۵۸۱۵ش( الکبري السنن بیهقي،) / ۳ص۲ج( دارقطني: بعبدالله بن جابر طریق اما 

 خالد بن إسحاق حدثنا حکیم بن إسحاق حدثنی: «اند کرده روایت) عبدالله بن عبدارحمن وابوعیسي حیان ابن

 کل فی أن السنة مضت: قال جابر عن عطاء عن خصیف حدثنا القرشی الرحمن عبد بن العزیز عبد حدثنا البالسی

  ثالثة
ً
 .»جماعة أنهم وذلك وأضحی وفطر جمعة ذلك فوق فما أربعین کل وفی إماما

 گفته حنبل بن احمد امام: البالسي القرشی الرحمن عبد بن العزیز عبد که چرا است »موضوع« روایت این اما 

  هي قال أو کذٌب  هي حدیثه علی اضرب: «است
ٌ
 به االحتجاج الیحل: «است گفته حبان ابن وامام »موضوعة

 گفته نسایي وامام »بانسان ملزق هو ما ومنها له الأصل ما منها مقلوبة حدیث بمائة شبیها نسخة عنه کتبنا بحال؛

: است گفته هیثمي وامام »بالمناکیر لوین عنه حدث: «است گفته اصفهاني ابونعیم وامام »بثقةٍ  لیس: «است

  ضعیف«
ً
  خصیف عن یروي: «است گفته عدي ابن وامام »جدا

ٌ
؛ أحادیث

ٌ
 أصول لها لیس کله ذاك وسائر بواطیل

 المیزان لسان حجر، ابن[ است آورده »والمتروکین الضعفاء« در را وي هم دارقطني وامام »علیها الثقات یتابعه وال

 الضعفاء دارقطني،) / ۲۸۹ص۵ج( الکامل عدي، ابن) / ۲۰۰ص۲ج( الزوائد مجمع هیثمي،) / ۳۴ص۴ج(

 )].۳۵۱ش( والمتروکین

 النبي عن الدرداء أبي عن مکحول عن طریف بن سلیمان روی: «است گفته ماوردي امام: سابوالدرداء طریق اما 

 الکبیر ماوردی، الحاوی الکبیر، ماوردي،[ »الجمعة فعلیهم رجال أربعون اجتمع إذا: قال أنه وسلم علیه الله صلی

 الحبیر تلخیص حجر، ابن[ »له الاصل: «است گفته حجر ابن وامام نیافتم را حدیث این)] ۴۱۰ص۲ج(

 )]۱۳۷ص۲ج(
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ُ َعلَيِْه  انليب عن« روایت کرده است: سب) ابوالدرداء  إَذا: قال أنه وََسلََّم)(َص�َّ ا�َّ
ْرَ�ِع�َ  بَلَغَ 

َ
ُُمَعُة. َ�َعلَيِْهمْ  رَُجًال  أ

ْ
روایت شده که فرمودند: ھرگاه تعداد  ج از پیامبر« ١»اجل

 »(نمازگزاران) به چھل نفر رسید، جمعه بر آناه واجب است.

 : قال ج انليب أن« روایت کرده است: /ج): ابوامام
َ

  مُجَُعةَ  ال
َّ

ْرَ�ِعَ�. إال
َ
نماز « ٢»بِأ

 »جمعه به کمتر از چھل نفر صحیح نیست.
نَُّه (كعب بن مالک)« روایت کرده است: سمالک بن کعب بن عبدالرحمن د):

َ
 اَكنَ  �

ُُمَعةِ  يَْومَ  انلَِّداءَ  َسِمعَ  إَِذا
ْ
مَ  اجل ْسَعدَ  تَرَحَّ

َ
ُت . ُزَراَرةَ  بِْن  أل

ْ
ُ  َ�ُقل

َ
َْت  انلَِّداءَ  َسِمْعَت  إَِذا هل  تَرمَحَّ

ْسَعدَ 
َ
نَّهُ  قَاَل  ُزَراَرةَ  بِْن  أل

َ
ةِ  ِمنْ  انلَِّبيِت  َهْزمِ  ىِف  بِنَا مَجَّعَ  َمنْ  اّول أل  ُ�َقاُل  نَِقيعٍ  ىِف  َ�يَاَضةَ  بَِ�  َحرَّ

 ُ
َ

َِضَماِت  نَِقيعُ  هل
ْ
ُت . اخل

ْ
ْ�تُمْ  َ�مْ  قُل

َ
ْرَ�ُعوَن. قَاَل  يَْوَمئِذٍ  أ

َ
گفته که عبدالرحمن بن کعب « ٣»أ

: قال وسلم علیه الله صلي النبي أن امامة أبي عن روی الحناطي ان: «است گفته رافعي امام سابوامامه طریق اما 

 الاصل: «است گفته حجر ابن وامام نیافتم را حدیث این)] ۳۱۲ص۴ج( العزیز فتح رافعي،[ »باربعین اال الجمعة

 )]۱۳۷ص۲ج( الحبیر تلخیص حجر، ابن[ »له

 (ال اصل له): به تحقیق قبلي رجوع گردد. -١

 رجوع گردد. (ال اصل له): به تحقیق قبلي -٢

) از طریق ۲۹۱) / ابن الجارود، المنتقی (ش۵۸۱۴) / بیهقی، السنن الکبری (ش۱۰۷۱(صحیح): ابوداود (ش -٣

 محّمد عن إسحاق بن محّمد عن إدریس عبدالله بن حدثنا«اند: والحسن بن الربیع) روایت کرده قتیبة بن سعید(

 ما بعد أبیه قائد وکان - مالك بن کعب بن الرحمن عبد عن أبیه عن سهل بن أمامة اسحاق عن محّمد بن أبی بن

 .» زرارة ...  بن ألسعد ترحم الجمعة یوم النداء سمع إذا کان أنه مالك بن کعب أبیه عن -بصره ذهب

) ودالئل النبوة ۵۸۱۳) / بیهقی، السنن لکبری (ش۱۰۸۲وعبدالله بن ادریس هم متابعه شده وابن ماجه (ش 

) / ابن خزیمه ۹۱ص۱۹ج۳۰۵ص۱) / طبرانی، المعجم الکبیر (ج۴۸۵۸المستدرک (ش) / حاکم، ۴۴۱ص۲(ج

) / ۲۴۶۹) / فاکهی، اخبار مکة (ش۲۴۸ص۷) / ابن ابی شیبه، المصنف (ج۷۰۱۳) / ابن حبان (ش۱۷۲۴(ش

) / ۱ص۲) / ابواحمد الحاکم، االسماء والکنی (ج۱وفضله (ش ) / مروزی، الجمعة۱۷۰۴ابن منذر، االوسط (ش

) ۹۲۹) / ابونعیم، معرفة الصحابة (ش۱۸۶ص۵۰) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۳۰۹ص۲ی، السنن (جدارقطن

) از طریق (یونس بن بکیر وسلمة بن فضل وزیاد بن عبدالله ویحیی بن ۵۰۲ص۲۴/ مزی، تهذیب الکمال (ج

 بن محّمد عن«اند: سعید اموی وعبداالعلی بن عبداالعلی واسماعیل بن علیة وجریر بن عبدالحمید) روایت کرده

 .»إسحاق حدثنی محّمد بن ابی امامه ... 

و در .» محّمد بن اسحاق عن رجل عن عبدالرحمن کعب بن مالک ... «در روایت ابن ابی شیبه اینگونه آمده که:  

.» محّمد بن اسحاق عن محّمد بن ابی امامه عن ابیه عن عبدالرحمن بن کعب ... «سایر طرق اینگونه آمده که: 

 أبیه) بوده است. عن سهل بن أمامة أبی بن دهد مقصود از (رجل) در روایت ابن ابی شیبه (محّمدکه نشان می
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فرستاد. به وی شنید برای سعد بن زراره رحمت میھرگاه پدرم صدای أذان جمعه را می
فرستی؟ جواب داد: زیرا وی اّول کسی کنی و به وی درود میگفتم: چرا ھمیشه اینکار را می

بود که ما را در ھزم النبیت در نقیع، برای نمازجمعه گردآورد. عبدالرحمن گفت: چند نفر 
 »ل نفر.بودید؟ گفت: چھ

از تعداد شرکت  سمالک بن کعباین روایت دلیل بر وجوب چھل نفر نیست؛ بلکه 
 دھد.کننده در نماز جمعه خبر می

چھل نفر بدون  /از شافعی و در روایتی از عمر بن عبدالعزیز دیدگاه دوازدھم:
 ١ امام ذکر گردیده است.

-و مترجم در تهذیب می» ثقة«سهل که  بن أمامة باشد به جز محّمد بن أبیمی» رجال صحیح«ورجال ابوداود  
 باشد.

 عروه بن هشام و مالک امام توسط قیس بنت فاطمه از روایت دلیل به یسار بن اسحاق بن باید اشاره کنیم که محّمد 

 زنم از اسحاق ابن: گوید مي عروه بن هشام فاطمه شوهر که چرا است؛ شده تضعیف قطان سعید بن یحیي و

 ذهبي و حنبل بن احمد و مدیني بن علي و عجلي امامان که! است؟ ندیده را وي هیچگاه حالیکه در کرده روایت

 دیده را ایشان اند نموده روایت لعائشه از که اي صحابه مگر گویند مي و کنند؛ مي دفاع وي از و کرده رد را آن

 امام اما! باشد بوده بلوغش از قبل زمان در کرده روایت فاطمه از اسحاق بن محّمد که احادیثي شاید طرفي از اند؟

 من و دارد؛ اثر وي در مالک تضعیف: گوید مي نموده تضعیف را وي مالک امام اینکه خاطر به بازهم ذهبي

 امام از همچنین دارد؟ تأثیر وي بر مالک جرح گوید مي بازهم اما کرده رد را تضعیفش چگونه کنم مي تعجب

 ثقة حدیث روایت در ولي« گوید مي معین بن یحیي امام اما گردیده تضعیف بودن قدري خاطر به معین بن یحیي

 الحدیث في امیرالمومنیِن  خودش که الحجاج بن شعبة امام که بوده قوي آنقدر حفظ نظر از اما »است ثبت و

 بن علي امام و »لحفظه المؤمنین أمیر إسحاق بن محّمد: «است گفته یسار بن اسحاق بن محّمد مورد در باشد مي

 وجدت فما إسحاق بن محّمد کتب في نظرت: «است گفته موردش در باشد مي حدیث علل عالِم  که هم مدیني

ه: «است گفته هم دیگر جایي در و »صحیحین یکونا أن ویمکن حدیثین في اال علیه
ُ
 حجر، ابن[ »صحیٌح  حدیث

 روایت در اما است بوده هم مدلس و)]. ۳۴ص۷ج( النبالء اعالم سیر ذهبي،) / ۴۲ص۹ج( التهذیب تهذیب

 .است کرده سماع به تصریح اموی) سعید بن ویحیی عبدالله بن وزیاد فضل بن وسلمة بکیر بن (یونس

 «وامام بیهقي گفته است:  
ٌ

  ؛حسن اإلسناد صحیٌح  حدیث
ٌ

 »رواته کلهم ثقات

 «وامام حاکم نیشابوري گفته است:  
ٌ

 » صحیح علی شرط مسلم هذا حدیث

 »صحیٌح «اند: وامامان ابن السکن وابن حبان هم گفته 

 حسٌن «وامام ابن حجر هم گفته است:  
ٌ

تحفة المحتاج إلی ) و۶۰۰ص۴المنیر (ج [ابن الملقن، البدر» حدیث

 )]۱۳۹ص۲) / ابن حجر، تلخیص الحبیر (ج۴۹۴ص۱(ج أدلة المنهاج

 .۷۲، ص الجمعة .. آداب وأحکام دراسة فقهیة مقارنةساعدی،  -١
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بر وجود  علیھماالسالم امام احمد بن حنبل و عمر بن عبدالعزیز دیدگاه سیزدھم:

 ىلع اجلمعة: ج اهللا رسول قال« روایت کرده است: ساند. ابوامامهپنجاه نفر فتوا داده
جمعه بر پنجاه نفر واجب است « ١»مجعة. اخلمس� دون ما ىلع وليس رجال اخلمس�

 »وبرکمتر از پنجاه نفر فرض نیست
 ٢ داند.ماوردی ھشتاد نفر را شرط صّحت میدیدگاه چھاردھم: 

امام مالک فتوا داده که تعداد زیادی باشند بدون اینکه ھیچ قید  دیدگاه پانزدھم:
  ٣باشند.ھا  آن مشخصی بر

رسد نماز جمعه ھمانند دیگر نمازھای جماعت توسط آنچه به نظر می قول راجح:
شود و وجود تعداد شرط نماز یک نفر امام و یک نفر مأموم به صورت جماعت برپامی

باشد و در شریعت نیست؛ زیرا وجود چنین دلیلی نیازمند دلیلی شرعی می جمعه
را به ھا  آن توان دالیلاستدالالت فقھا می ۀچنین دلیلی قابل اثبات نیست و در زمین

اّول: احادیث قولی ھستند که از حیث سند دارای مشکل  ۀدو دسته تقسیم کرد: دست
باشند و به این دسته قابل احتجاج نمی باشند کهو ضعف و در مواردی بدون أصل می

دّوم: افعالی که  ۀدست ٤ قول عبدالحق: ھیچ دلیلی در تعداد جمعه صحیح نیست.
داللتی بر وجوب ھا  آن اشاره شدھا  آن بدانھا استناد شده ھمانطور که در تحلیل

 دھند که آن ھمکننده مینمایند و فقط خبر از تعداد شرکتتعدادی افراد خاص نمی

) / ابن عدی، الکامل فی الضعفاء ۴ص۲) / دارقطنی، السنن (ج۲۴۴ص۸(واهی): طبرانی، المعجم الکبیر (ج -١

معاویة وحکم بن ابان)  بن إدریس و مروان بن والحسین السامي الرحمن عبد بن طریق (محّمد) از ۲۳۵ص۲(ج

 الجمعة:  سلم و علیه الله صلی الله رسول قال: قال أمامة أبي عن القاسم عن الزبیر بن جعفر عن«اند: روایت کرده

 بن جعفر که است چرا که چرا» واهی«اما این روایت » جمعة. الخمسین مادون علی ولیس رجال الخمسین علی

 جنید بن وعلي ودارقطني ونسایي وبخاري وابوزرعه فالس علي بن وعمرو وذهبي حجر ابن امامان: الحنفی الزبیر

 انددانسته »الحدیث متروک« را وي سفیان بن ویعقوب الجراح بن ووکیع معین بن ویحیي حنبل بن واحمد وازدي

) / ۹۰ص۲ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن.» [است شده اجماع وي ترک بر: «گویدمي جوزي ابن امام حتي و

 .)]۷۸۹ش( الکاشف ذهبي،) / ۹۳۹ش( التهذیب تقریب حجر، ابن

 .۳/۲۳۲،نیل األوطار شوکانی،  -٢

 همان. -٣

 . ۲/۱۹۷ ،نصب الرایة -٤
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اتفاقی و یا غالبی بوده است و ھیچ داللتی بر وجوب و الزام این تعداد از افراد در نماز 
 ١رسانند.جمعه جھت صّحت نماز جمعه نمی

کننده، شرط نماید که اگرچه تعداد افراد شرکتالبته اشاره به این نکته الزم می
طر عمومیت باشد؛ بخاباشد ولی شرط أفضل و کمال آن میصّحِت نماز جمعه نمی

ْزَ� ِمْن َصالتَِك « فرماید:که می ج پیامبر عظیم الشأن ۀفرمود
َ
َصالتَُك َمَع الرَُّجِل أ

 
َ

َحبُّ إِىل
َ
رَثَْت َ�ُهَو أ

ْ
�

َ
ْزَ� ِمْن َصالتَِك َمَع الرَُّجِل، َوَما أ

َ
وَْحَدَك، وََصالتَُك َمَع الرَُّجلَْ�ِ أ

 ِ ز نمازت به تنھایی، و نماز به ھمراه دو مرد بس بھتر نماز به ھمراه یک مرد بس بھتر ا« ٢.»ا�َّ

ینک: ابن حزم،  -١
ّ
؛ ۱/۲۹۷،۲۹۸ ،الجرارالسیل ؛ شوکانی،  ۳/۲۳۲،۲۳۳،نیل األوطار؛ شوکانی، ۵/۴۶، المحل

 .۵۹۴و۱/۵۹۳سیدسالم، صحیح فقه السنة، 

) / احمد، المسند ۵۲۳ص۱) / عبدالرزاق، المصنف (ج۵۵۴(صحیح): طیالسی، المسند (ش -٢

) ۵۱۶۳و۵۳۹۸) / بیهقی، السنن الکبری (ش۸۴۳) / نسایی (ش۵۵۴) / ابوداود (ش۲۱۲۶۵و۲۱۲۶۶(ش

) / ضیاء المقدسی، االحادیث المختاره ۱۱۷ص۴(ج معرفة السنن واآلثار) و۲۸۶۱وشعب االیمان (ش

) / طبرانی، ۱۵۰۵-۱۵۰۹) / شاشی، المسند (ش۹۱۲-۹۰۴) / حاکم، المستدرک (ش۱۱۹۸و۱۱۹۷(ش

) / نسایی، السنن ۱۴۷۶) / ابن خزیمه (ش۲۰۵۶) / ابن حبان (ش۹۱ص۵وج۲۳۱ص۲المعجم االوسط (ج

) / ابن االعرابی، المعجم ۱۷۳حمید، المسند (ش) / عبد بن ۲۵۴۸) / ابن الجعد، المسند (ش۹۱۷الکبری (ش

فوائد أبي ) / ۶۴۱ص۲) / فسوی، المعرفة والتاریخ (ج۱۱۶ص۲) / عقیلی، الضعفاء الکبیر (ج۱۹۵۱و۹۲۲(ش

) / ابونعیم، حلیة االولیاء ۷۹۹(ش الفوائد) / خلعی، ۱۵۴(ص جزء أحمد بن عاصم) / ۱۶۹(ش بکر النصیبي

) / ابن عساکر، تاریخ ۳۴۳ص۳) / بغوی، شرح السنة (ج۱۴۷(ش هريحدیث أبي الفضل الز) / ۳۲۱ص۹(ج

) / عقیلی، الضعفاء ۴۲۷) / جرجانی، االمالی (ش۱۰۸) / صیداوی، معجم الشیوخ (ش۳۴۴ص۷دمشق (ج

ه وزهیر بن عبد الرحمن بن عبد الل) از طریق (شعبة بن الحجاج وسفیان الثوری وابراهیم بن طهمان و۱۱۶ص۲(ج

واسرائیل بن یونس وابواالحوص سالم بن سلیم وخالد بن الحارث ومعاذ بن معاذ ویحیی  میمونخالد بن و همعاوی

عبد الله بن أبی بصیر عن أبی بن  سمعتعن أبی إسحاق «اند: بن سعید ویونس بن ابی اسحاق) روایت کرده

وقد سمعته منه  :إسحاققال أبو «وفی روایة شعبة: ) ... .» صلی الله علیه وسلم(کعب قال صلی بنا رسول الله 

دهد عبدالله بن ابی بصیر وپدرش، هردو این روایت را از ابی بن که نشان می» ومن أبیه) عبد الله بن أبی بصیر(

 اند.شنیده سکعب

» ثقة«: که امام عجلي گفته است: عبد الله بن أبی بصیر العبدی بوده جز:» رجال صحیحین«ورجال طیالسی  

اند: : که امامان ذهبی وابن الملقن گفتهأبو بصیر العبدی)] وهمچنین ۱۶۱ص۵[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج

» 
ٌ
 «آورده است وامام ابن حجر هم گفته است: » ثقات«وامام ابن حبان هم وی را در » ثقة

ٌ
[ابن حجر، » مقبول
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پس ھرچه » تر است.داشتنیاز به ھمراه یک مرد و ھرچه بیشتر (باشید) در نزد خدا دوست
باشد نمازگزاران بیشتر باشند نمادی از حرمت نھادن و تعظیم شعائر و قوانین دین می

باشد که مشرکین میو موجب سرور و شعف مؤمنین و بغض و آزار معاندین و 

(واهللاُ  باشد.بدینوسیله خروج از خالف نیز حاصل گشته که امری مستحسن و نیک می

( وابِ  العليمُ أعلمُ بالصَّ

 تعداد نماز جمعه -۴
ز کثرت نماز جمعه را در یک شھر یا روستا صادر می کند دو در اینکه شریعت مجوِّ

 شود:دیدگاه مشاھده می
ا از جمله مالکّیه، شافعّیه، حنابله و بسیاری از فقھا با وجود جمھور فقھ دیدگاه اّول:

اختالفی در تفاصیل بر این باورند که از جمله شرایط صّحت نماز جمعه آن است که در 
یک روستا و یا یک شھر بیش از یک جمعه برپا نشود مگربنا برضرورت. ابن قدامه در 

باشد، اگر نیاز یک جمعه جایز نمی در صورت عدم نیاز بیش از«نویسد: این زمینه می
با دو جمعه برطرف شود نماز جمعه سّوم جایز نیست و به ھمین صوررت ھر نماز 
جمعه بیشتر باشد. در این زمینه خالفی مشاھده نکریم مگر عطاء که به وی گفته شد 

توانند اھالی بصره مسجد بزرگشان جادار است وگفت: ھر قومی مسجدی دارند که می
ثابت نشده که در بیش از یک مسجد  شو خلفایش ج جمع شوند. از پیامبر در آن

و ھرگاه تعّدد جمعه بدون ضرورت برپا شود ، جمع شوند؛ چرا که نیازی بدان نداشتند
متأخر  جمعۀای صحیح است که زودتر برپا شده مگر اینکه امام یا نائبش در جمعه

)] ۳۸۵ص۴) / ابن الملقن، البدر المنیر(ج۷۹۶۱تهذیب (ش) وتقریب ال۲۲ص۱۲تهذیب التهذیب (ج

 شوند.وبایکدیگر موجب تقویت هم می

وامامان یحیی بن معین وعلی بن المدینی ومحمد بن یحیی الذهلی وعقیلی وبیهقی ونووی وابن السکن وحاکم  

) ۳۸۴-۳۸۵ص۴یر (ج) / ابن الملقن، البدر المن۹۱۲[حاکم، المستدرک (ش» صحیٌح «اند: نیشابوری هم گفته

 )]۶۵ص۲/ ابن حجر، تلخیص الحبیر (ج

عن ابی بن  عن عبد الله بن أبي بصیر عن أبیه: قال أبو إسحاق«باید اشاره کنیم که در بعضی طرق اینگونه آمده که:  

که  که به این معنی نبوده این روایت را (عبدالله بن ابی بصیر از پدرش) شنیده است بلکه به این معنی بوده» کعب

 گفته 
ً
ابواسحاق روایت را از (عبدالله بن ابی بصیر وهمچنین پدرش) هر دو شنیده است وچنانکه دیدیم صراحتا

 .»ومن أبیه) عبد الله بن أبی بصیر(وقد سمعته منه  :قال أبو إسحاق«است: 
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 اَكنَ «روایت کرده است:  لعائشه ١شرکت کرده باشد که در اینصورت آن نافذ است.
ُُمَعةِ  يَْومَ  يَنْتَابُونَ  انلَّاُس 

ْ
َعَوايِلِّ  َمنَاِزلِِهمْ  ِمنْ  اجل

ْ
مدینه  ۀھایشان و حوممردم از خانه« ٢... .» َوال

رساند این روایت می.» آمدند... روز جمعه (برای ادای نماز جمعه) یکی پس از دیگری می
 در مناطق خود به برپایی نماز جمعه بپردازند.  که تعّدد جمعه نبوده تا مردم

ِينَ وَ ﴿ :فرمایندخداوند است که می ۀاز دالیل مالکّیه در این راستا فرمود ْ  ٱ�َّ َُذوا  ٱ�َّ
اٗر� َوُ�ۡفٗر� َوَ�ۡفرِ�َقۢ� َ�ۡ�َ  َ �ۡرَصاٗدا لَِّمۡن َحاَرَب  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َمۡسِجٗدا ِ�َ ِمن  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ

ٓ إِ�َّ  َرۡدنَا
َ
ۚ َوَ�َۡحلُِفنَّ إِۡن أ � َ�ۡبُل ُ وَ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ بَٗد�ۚ  ١٠٧�َۡشَهُد إِ�َُّهۡم َلَ�ِٰذبُونَ  ٱ�َّ

َ
 ﴾َ� َ�ُقۡم �ِيهِ �

ردند و منظورشان کرا بنا  یه مسجدکھستند  یسانکان منافقان) یو(از م « ]۱۰۸-۱۰۷[التوبة: 
دن یوبکان مؤمنان (و درھم یم یانداز در آن) و تفرقه( یفرورزکان (به مؤمنان) و یاز آن، ز

 ده بود ویغمبرش جنگیه قبًال با خدا و پکبود  یسک ینگاه ساختن برایمکصفوف مسلمانان) و
اند (و تنھا  نداشته یکیجز ن یه نظرکخوردند  یان برافراشته بود) سوگند ھم میطغ ِم لَ (عَ 

ه کدھد  یم ینماز در آن بوده و بس) اّما خداوند گواھ ۀمرادشان خدمت به مردمان و اقام
ست و یغمبر !) ھرگز در آن (مسجد ضرار) نایپ ی(ا ند. یگو یآنان (در سوگند خود) دروغ م

کند: اندیشمندان ما ساخت مسجدی را قرطبی در تفسیر این آیه اشاره می» نماز مگذار.
شود و ممانعت از ساختش شود؛ چرا دانند و باید ویران در کنار مسجد دیگر جایز نمی

اھالی مسجد اّول پراکنده شده مگر اینکه محله بزرگ باشد و بدان نیاز باشد و ھمچنین 
در یک شھر دو و سه مسجد جامع باشد که باید از دّومی منع شده و نماز در آن جایز 

 نیست.
 بیان و وجه استدالل قرطبی بر این محورّیت است که ھدف از نماز جمعه 

را پراکنده کنند دیگر این ھا  آن گردھمایی مسلمین است و در صورتیکه تعّدد مساجد
شود مگر اینکه نیاز و ضرورت عکس حاصل می ۀگردد و حّتی نتیجھدف حاصل نمی

ی؛ ابن حزم، ۱۶-۳/۱۵ ،الدر المختار مع حاشیة ابن عابدیننک: حصکفی،  -١
ّ
 . ۵/۴۹، المحل

) از طریق (احمد بن صالح واحمد بن ۱۰۵۷) / ابوداود (ش۱۹۹۵) / مسلم (ش۹۰۲(صحیح): بخاری (ش -٢

 عمرو أخبرني قال وهب بن الله عبد حدثنا قال صالح بن أحمد حدثنا«اند: عیسی وهارون بن سعید) روایت کرده

 زوج عائشة عن الزبیر بن عروة عن حدثه الزبیر بن جعفر بن محّمد أن جعفر أبي بن الله عبید عن الحارث بن

 فیخرج والعرق الغبار یصیبهم الغبار في فیأتون والعوالي منازلهم من الجمعة یوم ینتابون الناس کان قالت ج النبي

 لیومکم تطهرتم أنکم لو ج النبي فقال عندي وهو منهم إنسان وسلم علیه الله صلی الله رسول فأتی العرق منهم

 » هذا.
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-توان اشاره کرد: مسجد گنجایش شرکتھای ضرورت و نیاز می از حالت ١ اقتضا کند.
که نمازگزاران دچار آزار شده و در مواردی باید در ای کنندگان را نداشته باشد به گونه

بام آن و یا در پارک و فضایی بسیار گرم و یا سرد نماز برپا دارند و خارج مسجد یا پشت
یا شھر، بخش و یا روستا آنقدر بزرگ باشد که نمازگزران برای رسیدن به مسجد جامع 

ورت عدم تعّدد عداوت و دچار حرج و سختی نا متعارف شوند و یا در مواردی در ص
  دشمنی بین مسلمانان حاصل گردد و غیره بر ھمین قیاس.

حنابله و ابن حزم ظاھری بر این باورند که تعّدد نماز جمعه بدون نیاز  دیدگاه دّوم:
 ٢و ضرورت جایز است.

این بوده که وقتی ارکان وشرایط چیزی به وقوع پیوست، اصل بر صّحت ھا  آن دلیل
اگر کسی شرایط وارکان نمازش را به  که ھمچنانخالف آن ثابت گردد. ان بوده مگر 

باشد وکسی بدون برھان ودلیل درستی خواند، اصل بر این بوده که نمازش صحیح می
تواند نمازش را باطل بداند. ودر مورد تعدد نماز جمعه ھم ھیچ دلیلی که قائل به نمی

تواند گفت اگر چند ارد لذا نمیرکنیت ویا شرطیت عدم تعدد جمعه باشد وجود ند
 باطل است.ھا  آن جمعه در جایی برگزار گردید، پس نماز

به تبعّیت از  شکرام ۀو صحاب ج در دّقت در عملکرد پیامبر خدا قول راجح:
شود که فقط یک نماز جمعه در یک روستا یا شھر برپا شده است مشاھده می جایشان

کنند که غیر قابل احتجاج است؛ زیرا روایت واهی است. فقها به روایتی از یکی از اصحاب استناد میاین دسته از  -١

 »قباء. من الجمعة نشهد أن وسلم علیه الله صلی النبي أمرنا«روایت کرده است:  سیکی از صحابه

 قباء أهل من رجٍل  عننا فضل بن الدکین حدثنا اسرائیل عن ثویر «) روایت کرده است: ۵۰۱(واهی): ترمذی (ش 

 من الجمعة نشهد أن سلم و علیه الله صلی النبي أمرنا قال: سلم و علیه الله صلی النبي أصحاب من وکان أبیه عن

: ثویر» واهی«اما این اسناد » قباء
ً
 من ثویر کان«فاختة: امام سفیان الثوری گفته است:  أبی بن است چرا که اّوال

» لیس بثقة«وامام نسایی گفته است: » لیس بشیء؛ ضعیٌف «معین گفته است: وامام یحیی بن » الکذب أرکان

وامام ابن حبان گفته است: » واه«وامام ذهبی هم گفته است: » متروٌک «اند: وامامان دارقطنی وعلی بن الجنید گفته

  کأنها أشیاء روایته فی یجیء حتی األسانید یقلب کان«
ٌ
» ضعیٌف «اند: فتهوامامان ابوحاتم وجوزجانی گ» موضوعة

وامام ابوزرعه » غیره إلی منه أقرب الضعف إلی هو و روایاته علی بین الضعف أثر«وامام ابن عدی گفته است: 

» البأس به«وفی روایة: » ضعیف وهو حدیثه یکتب«وامام عجلی گفته است: » القوی بذاك لیس«گفته است: 

: رایو آن مبهم است: ۷۲۵(ش) / ذهبی، الکاشف ۳۶ص۲[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج
ً
 رجٍل  عن«)] وثانیا

 ».قباء أهل من

 .۳/۲۱۳ ،المغنينک: ابن قدامه مقدسی،  -٢
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باشد تا مسلمانان با جمعه گردھمایی ھفتگی میو از طرف دیگر از مقاصد اصلی نماز 
وحدت و یکپارچگی کنار ھم جمع شوند. و از مقاصد اصلی شریعت یکی شدن و دوری 

َما َذِلُ�ْم « فرمایند:می ج از تفرقه است. ؛ چرا که پیامبر خدا َعاِب إِ�َّ قَُ�ْم يِف الشِّ إِنَّ َ�َفرُّ
يَْطانِ    »طان است.یھا) از ش انکھا (وم وهکھا ودر درهتفرقه و جدایی شما « ١.»ِمْن الشَّ

شود پس با با این وصف ھیچ ممانعتی در شریعت مبنی بر عدم تعّدد مشاھده نمی
جام و نماز جمعه فراخوانی برای گردھمایی ھفتگی با انس ۀاین وصف شریعت بوسیل

که  و نیاز و أولوّیت در عدم تعّدد است و در صورت ضرورت اّتحاد مسلمانان صادر کرده
بدان اشاره گردید وجود تعّدد نماز جمعه از أولوّیِت بیشتر برخوردار است؛ زیرا در 

یل مختلف از جمله: عدم وجود فضای کافی ان به دالصورت عدم تعّدد برخی از مسلمان
و مناسب برای نشستن، دوری راه و پیدایش مشکالت عبور و مرور به دلیل ترافیک 

شوند و دچار حرج و سختی نامطلوبی ... از انجام آن عاجز می زیاد و ازدحام مردم و
رسد که أولی این اوصاف به نظر می ۀبا ھم کند.را تأیید نمیگردند که شریعت آنمی

آن است که در یک شھر یا یک روستا، یک نماز جمعه برپا شود تا انسجام و اتحاد 

) / بیهقی، السنن الکبری ۲۶۳۰) / ابوداود (ش۸۸۵۶) / نسایی (ش۱۷۷۳۶(صحیح): احمد، المسند (ش -١

) ۲۱۹ص۲۲الکبیر (ج) / طبرانی، المعجم ۲۶۹۰) / ابن حبان (ش۲۵۴۰) / حاکم، المستدرک (ش۱۸۹۲۳(ش

إسماعیل ابن ) از طریق (علی بن بحر وعمرو بن عثمان ویزید بن قیس و۵۴۵ص۲۷/ مزی، تهذیب الکمال (ج

زبر أنه  (العالء بن) حدثنا الولید بن مسلم حدثنا عبد الله بن«اند: وعبدالرحمن الدحیم) روایت کرده عبد الله

صلی الله علیه  ثعلبة الخشني قال کان الناس إذا نزل رسول اللهمسلم بن مشکم یقول حدثنا أبو ابوعبیدالله سمع 

وسلم منزال فعسکر تفرقوا عنه في الشعاب واألودیة فقام في فقال إن تفرقکم في الشعاب إنما ذلکم من الشیطان 

 »كقال فکانوا بعد ذلك إذا نزلوا انضم بعضهم إلی بعض حتی إنك لتقول لو بسطت علیهم کساء لعمهم أو نحو ذل

أبو  و أبو حمید بن سیار) از طریق (۳۲۳ص۴۷والولید بن المسلم هم متابعه شده وابن عساکر، تاریخ دمشق (ج 

حدثنا محّمد بن المبارك حدثنا عیسی بن عبد الله بن الحکم بن  «) روایت کرده است: الولید محّمد بن احمد

 ... .» النعمان بن بشیر عن عبد الله بن العالء بن زبر

باشد ومترجم درتهذیب می» ثقة«بوده جز علي بن بحر ومسلم بن مشکم که » رجال صحیح«ل احمد ورجا 

 است.» صحیح«واسنادش هم 

 «وامام حاکم نیشابوری هم گفته است:  
ٌ

 »اإلسناد ولم یخرجاه صحیُح  هذا حدیث

 » صحیٌح «وامام ذهبی هم گفته است:  

) / نووی، ۲۵۴۰، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش[حاکم» اسناده حسٌن «وامام نووی هم گفته است:  

 )]۳۹۸ص۴المجموع (ج
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عّدد نماز جمعه در یک منطقه این اوصاف ت ۀمسلمانان بیشتر نمایان شود ولی با ھم
در  ج حّتی بدون ضرورت و نیاز دلیلی از شریعت بر منع ندارد و عملکرد پیامبر خدا

ای که در البته نکته ١رساند.این زمینه ھیچ معنا و مفھومی بر عدم جواز تعّدد را نمی
م نماز دانند بعد از انجاباشد این است آنانکه تعّدد جمعه را جایز نمیخور توجه می

خوانند در این نماز ظھر چھار رکعتی می )دیگر برپاشده ۀدر جایی که نماز جمع(جمعه 
ای از زمینه باید اشاره کرد که در این حالت خواندن نماز چھار رکعتی ظھر تأییدیه

شریعت ندارد؛ چراکه اگر نماز جمعه صحیح بوده دیگر نیازی به خواندن نماز ظھر 
باطل بوده پس چرا خوانده شده و بسیاری از مردم را به عمل نیست و اگر نماز جمعه 

 باشد، اصالً د جمعه جایز میکه تعّد  این اوصاف از آنجایی ۀاند. با ھمباطل مشغول کرده

)نیازی به خواندن نماز ظھر نیست.  وابِ  (واهللاُ العليمُ أعلمُ بالصَّ

 خواندن خطبه -۵ 
از شروط  ٢از دو رکعت نماز جمعه بنا بر نظر جمھور فقھا خواندن خطبه قبل 

 باشد، استدالل این حکم عبارت است از:صّحت نماز جمعه می

َها ﴿ فرمایند:خداوند متعال می - ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ لَٰوةِ ِمن يَۡوِم  ٱ�َّ ْ إَِذا نُوِدَي لِلصَّ َءاَمُنٓوا

ْ فَ  ٱۡ�ُُمَعةِ  ِ إَِ�ٰ ذِۡكرِ  ٱۡسَعۡوا ْ  ٱ�َّ  ﴾٩َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  ٱۡ�َۡيعَۚ َوَذُروا
ر کذ ینماز جمعه أذان گفته شد، به سو ینه برایه روز آدک یمؤمنان! ھنگام یا« ]۹[الجمعة: 

د) یشو یه بدان دستور داده مک یزین (چید. اید و داد و ستد را رھا سازیو عبادت خدا بشتاب
 علما بر این باورند که منظور از» د.یشما بھتر و سودمندتر است اگر متوّجه باش یبرا

ِ ذِۡكرِ ﴿ ِ ذِۡكرِ ﴿ ای که لفظباشد. به گونهنماز و خطبه می ﴾ٱ�َّ مجمل است و  ﴾ٱ�َّ
فرمایند: می ج ایشان ٣اند.را تبیین کردهبا فعل و مداومتش بر خطبه آن ج پیامبر

نظر فقها برخی بر این باورند در صورتیکه در مسجدی نماز جمعه برپا شود و جماعتی دیگر بعد با وجود اختالف -١

در اولوّیت ی فرض توانند نماز جمعه جدیدی برپا کنند؛ زیرا انجام نماز جمعهاز اتمام جمعه حضور یابند، می

اند. البته اگرچه این مسئله اختالفیست ولی انجام نماز جماعت جدید را جایز دانسته جقرار دارد و پیامبر خدا 

 . (والله العلیم أعلم بالصواب)۱۳۶۹باشد. نک: سنن دارمی، شماره حدیث ادای فرض اولی می

 .۲/۱۴۷ابن حجر، تلخیص الحبیر ،باشد. نک: ی نماز قبل از نماز جمعه میبنابر اجماع خطبه -٢

 . ۵/۱۲۸ ،االستذکارنک:  -٣
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ْ�تُُموِ�  َكَما َصلُّوا«
َ
. َرأ َص�ِّ

ُ
و » خوانم.بینید نماز مینماز بخوانید آنگونه مرا می«  ١»أ

 ٢ ھرگز بدون خطبه نماز جمعه نخواندند. جایشان

ُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اَكنَ « روایت کرده است: ببن عمرعبدالله  -  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ
َن. َ�ْفَعلُونَ  َكَما َ�ُقومُ  ُ�مَّ  َ�ْقُعدُ  ُ�مَّ  قَائًِما َ�ُْطُب 

ْ
خواندند و ایستاده خطبه می ج پیامبر« ٣»اآل

 » دھید.ایستادند ھمانگونه که شما االن انجام مینشستند وسپس میسپس می

 َ�ُقومُ  ُ�مَّ  َ�ِْلُس  ُ�مَّ  قَائًِما َ�ُْطُب  اَكنَ « روایت کرده است: سسمره جابر بن -
كَ  َ�َمنْ  قَائًِما َ�يَْخُطُب 

َ
نَّهُ  َ�بَّأ

َ
ِ  َ�َقدْ  َكَذَب  َ�َقدْ  َجالًِسا َ�ُْطُب  اَكنَ  � رَثَ  َمَعهُ  َصلَّيُْت  َوا�َّ

ْ
�

َ
 أ

ىَفْ  ِمنْ 
ْ
ل
َ
-نشستند سپس میخواندند سپس میایستاده خطبه می ج پیامبر« ٤»َصَالٍة. أ

رساندند)، ھر کس به تو خبر خواندند (و به اتمام مینشستند و در نھایت خطبه را ایستاده می
خواندند دروغ گفته است. و قسم به خداوند! من با ایشان دادند که ایشان نشسته خطبه می

 »ام.بیش از دوھزار نماز را خوانده

(واهللاُ العليمُ  ٥باشد،با اثبات این مطلب که خطبه از شرایط صّحت نماز جمعه می

( ف، شروط، در فصل آتی به توفیق خداوند، مستدل و مفّصل به تعری أعلمُ بالصوابِ
 شود.نماز جمعه پرداخته می خطبۀ ۀارکان و سنن و مسائل متفرقه در زمین

) از طریق (اسماعیل بن علیة وعبدالوهاب الثقفی) روایت کرده است: ۷۲۴۶و۶۰۰۸(صحیح): بخاری (ش -١

(صلی  ... فقال وسلم علیه الله صلی النبي أتینا قال الحویرث بن مالك سلیمان أبي عن قالبة أبي عن أیوب حدثنا«

 »أصلي. رأیتموني کما لیه وسلم):الله ع

 .۱۷۱-۳/۱۷۰، المغني؛ ابن قدامه،  ۵۱۳/ ۴، المجموعنووی، ،  ۳/۴۴الکبیر،ماوردی، الحاوی الکبیر، ماوردی،  -٢

) از طریق (خالد بن الحارث و بشر بن المضل) روایت ۱۴۱۶) / نسایی (ش۹۲۰و۹۲۸(صحیح): بخاری (ش -٣

 وسلم علیه الله صلی النبي کان قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع عن عمر بن الله عبید حدثنا«اند: کرده

 »اآلن. تفعلون کما یقوم ثم یقعد ثم قائما یخطب

-۱۰۹۵) / ابوداود (ش۱۵۸۴و۱۵۸۳و۱۵۷۴و۱۴۱۸و۱۴۱۷و۱۴۱۵) / نسایی (ش۲۰۳۳(صحیح): مسلم (ش -٤

الثوری وابوخیثمة وابوعوانه وزهیر بن  ) از طریق (شعبة بن الحجاج وسفیان۱۱۰۶و۱۱۰۵) / ابن ماجه (ش۱۰۹۷

 أن سسمرة بن جابر أنبأنی بن حرب قال سماك عن«اند: معاویة واسرائیل بن یونس وابواالحوص) روایت کرده

 کانت«و فی روایة سفیان » قائما فیخطب یقوم ثم یجلس ثم قائما یخطب کان وسلم) علیه الله (صلی الله رسول

 »الیتکلم قعدة یقعد ثم«وفی روایة ابوعوانه: » قصدا وصالته قصدا خطبته

-۳های مربوطه در زمینه حکم خطبه نماز جمعه نک: (جهت مشاهده و تحلیل و بررسی دیدگاه فقها و استدالل -٥

 ) حکم خطبه نماز جمعه.۳
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 اذن امام 
جمھور فقھا از جمله؛ امام مالک، امام شافعی، قولی از امام احمد و ابوثور براین 

نماز جمعه شرط نیست؛ زیرا دلیلی صحیح مبنی بر این  ۀباورند که اذن امام برای اقام
لی حسن بصری، أوزاعی، حبیب بن ثابت و امام ابوحنیفه بر این شرط وجود ندارد و

باشد. حنفّیه بر این باور است که نماز باورند که اذن امام، شرط صّحت نماز جمعه می
جمعه با حضور امام یا نائب وی باید برگزار شود و در صورتیکه امام یا نائبش بنابر 

و وقت نماز جمعه رسیده باشند یا  دالئلی ھمچون: ترس و فتنه و ... حضور نیابند
توسط امام و یا نائیش اذن به اقامه داشته باشند و ایشان کسی را برای ادای نماز 

باشد و در غیر اینصورت باید مردم بر جمعه تعیین کرده باشند، نماز جمعه صحیح می
 روایتی ازاستدالل این دسته به  ١نظر کنند و نماز جمعه را بر پای دارند.یک نفر اتفاق

ُُمَعةُ «رده است: کت یباشد که روامی لاّم عبدالله
ْ
 ، إَِمامٌ  ِ�يَها قَْرَ�ةٍ  لُكِّ  ىلَعَ  َواِجبَةٌ  اجل

  يَُ�ونُوا لَمْ  َو�ِنْ 
َّ
ْرَ�َعةً  إِال

َ
نماز جمعه بر روستایی که در آن « ٢»ثََالثًَة. ج انلَّىِبُّ  َذَكرَ  َحىتَّ . أ

 .۲۶۱/  ۱ ،بدائع الصنائعکاسانی،  -١

) ۲۰۴ص۲) / ابن عدی، الکامل (ج۹و۸ص۲ج) / دارقطنی، السنن (۵۸۲۵(باطل): بیهقی، السنن الکبری (ش -٢

 الله عبد أم حدثتني الزهري ثنا«اند: سعد) روایت کرده بن الله عبد بن الموقري وحکم محّمد بن از طریق (الولید

أربعة  إال یکونوا لم وإن إمام فیها قریة کل علی واجبة الجمعة: سلم و علیه الله صلی الله رسول قال قالت الدوسیة

 قریة کل أهل علی واجبة الجمعة«وفی روایة حکم بن عبدالله: » ثالثة. وسلم) علیه الله (صلی النبی ذکر حتی

 » إمامهم رابعهم ثالثة إال یکونوا لم وإن

: حکم» باطل«اما این روایت  
ً
الشامي: امام دارقطنی  سلمة العاملي أبو خطاف بن الله عبد بن است چرا که اّوال

 أصل ال منکرة أکثر أو حدیثا خمسین شیخه المسیب ابن عن الزهری عن الحدیث؛ روی یضُع  کان«گفته است: 

دانسته است » کذاب«امام ابومسهر هم وی را » کذاٌب متروک الحدیث«وامام ابوحاتم رازی گفته است: » لها

 «امام ابن حجر هم گفته است: » المأمون و بثقة لیس«وامام نسایی هم گفته است: 
ٌ

 حاتم بوأ ورماه متروك

 )] ۸۱۴۵) وتقریب التهذیب (ش۱۱۸ص۱۲[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» بالکذب

 کتبه فغیر علیه قدم رجال لیس بشیء؛ أن«الموقري: امام احمد بن حنبل گفته است:  محّمد بن همچنین الولید 

 ضعیٌف «گفته است: وامام علی بن المدینی » کذاٌب؛ لیس بشیء«وامام یحیی بن معین گفته است: » الیعلم وهو

  لها لیس أحادیث عدة الزهری عن یروی ثقٍة؛ غیر«وامام جوزجانی گفته است: » حدیثه الیکتب
ٌ

وامام » أصول

وامام » الحدیث منکر بثقة لیس«وامام نسایی گفته است: » کذاٌب  ضعیٌف «محّمد بن عوف الطایی گفته است: 

 ویرفع قط الزهری یروها لم موضوعة أشیاء الزهری عن روی هقرأ إلیه دفع ما الیبالی کان« ابن حبان گفته است: 

 ال کان الحدیث ضعیف«وامام ابوحاتم رازی گفته است: » بحال به اإلحتجاج الیجوز الموقوف ویسند المراسیل
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 جاگر (تعداد افراد) جز چھار نفر نباشند و حّتی پیغمبرامام (حاکم) باشد واجب است و حّتی 
 » فرمود: سه نفر.

باشد و شود سند این حدیث باطل و غیر قابل احتجاج میھمانطور که مشاھده می
باشد. و این دیدگاه به قول ابن قیم جوزیه: اذن حاکم شرط صّحت نماز جمعه نمی

(واهللاُ العليمُ  ١این شرط وجود ندارد.رسد؛ زیرا دلیل صحیحی مؤّید راجح به نظر می

(  أعلمُ بالصوابِ

 ) أذان نماز جمعه۲-۹(
ای که برای ھر نماز فرضی یک أذان و أذان در سال اّول ھجری تشریع شد به گونه

یک اقامه وجود دارد و نماز جمعه نیز ھمانند دیگر نمازھای فرض در زمان پیامبر و 
ی یک أذان بوده است. سائب بن یزید فقط دارا – بابوبکر و عمر  –شیخین 

ُُمَعةِ  يَْومَ  انلَِّداءُ  اَكنَ « کند:روایت می
ْ
َِمامُ  َجلََس  ِإَذا اّوهلُ  اجل

ْ
ِمنرَْبِ  ىلَعَ  اإل

ْ
 ج انلَّيِبِّ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  ال

يِب 
َ
ُ  ريَِضَ  َوُ�َمرَ  بَْ�رٍ  َوأ ُ َ�نُْه َوَ�رُثَ انلَّاُس َزاَد انلَِّداَء  َ�نُْهَما ا�َّ ا اَكَن ُ�ثَْماُن ريَِضَ ا�َّ فَلَمَّ

ْوَراءِ  اّول نداء در روز جمعه وقتی  بو ابوبکر و عمر ج از زمان پیامبر« ٢».اثلَّاِلَث ىلَعَ الزَّ
در حالی که (تعداد) مردم زیاد شد،  سنشست. و در زمان عثمانبوده که امام بر منبر می

شود و اقامه به أذان تعبیر می» ندای سّوم در زوراء (مکانی در بازار مدینه) را اضافه نمود.
وجود نداشته  ج أذان دّوم را که در عھد نبّی  سمنظور از روایت آن است که عثمان

است: وامام ابونعیم گفته » لین الحدیث«وامام ابوزرعه رازی گفته است: » قرأه کتاب إلیه دفع فإذا ، کتابه من یقرأ

) وتقریب ۱۴۸ص۱۱[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» متروٌک «وامام ابن حجر هم گفته است: » المناکیر کثیر«

 )]۷۴۵۳التهذیب (ش

: امام دارقطنی گفته است:  
ً
  عنه رواه من کل الزهري عن هذا الیصحُّ «وثانیا

ٌ
و همچنین گفته است: » متروك

 الکبری السنن [بیهقی،» الیصحُّ هذا عن الزهری«ه است: وامام بیهقی هم گفت» الدوسیة من سماعه الیصح«

 ]. )۸و۹ص۲ج( دارقطنی) / ۵۸۲۵ش(

 .۶، ص کل شي عن یوم الجمعةنک:  -١ 

) از طریق (ابن ۱۳۹۲) / نسایی (ش۵۱۶) / ترمذي (ش۱۰۸۹) / ابوداود (ش۹۱۶و۹۱۲(صحیح): بخاری (ش -٢

کان النداء یوم الجمعة أوله إذا  قال یزید بن السائب عن الزهري عن«اند: ابي ذئب ویونس بن یزید) روایت کرده

جلس اإلمام علی المنبر علی عهد النبي صلی الله علیه وسلم، وأبي بکر، وعمر رضي الله عنهما، فلما کان عثمان 

 .»رضي الله عنه، وکثر الناس زاد النداء الثالث علی الزوراء
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در موقع وقت  سبنابر کثرت و مصالح مسلمین اقامه کردند. در واقع ندایی که عثمان
نماز جمعه اضافه نمود به این اعتبار سّوم خوانده شد که قبل از أذان نماز جمعه و 

شود. این أذان نماز بود. و اقامه بنابر غالبّیت و جامعّیِت اعالم، أذان خوانده می ۀاقام
 ش اضافه گردید و سایر صحابه سبنابر زیاد شدن تعداد مسلمانان بنابر اجتھاد عثمان

 ١را تأیید کردند و به اجماع سکوتی تبدیل شد.سکوت و عدم انکار خود آنبا 
مصلحتی است  ۀباشد بدین معنا دربردارندمصالح مرسله می ساین عملکرد عثمان

که دلیلی در شریعت بر رد ندارد و با مقاصد شریعت که جمع کردن مردم با ندای أذان 
-و این عملکرد ایشان بدعت محسوب نمیخوانی دارد. از این رباشد، ھمبرای نماز می

َمْهِديَِّ� « فرماید:می ج با وجود اینکه پیامبر اکرم ٢شود.
ْ
ُلََفاِء ال

ْ
َعلَيُْ�ْم �ُِسنَّىِت وَُسنَِّة اخل

وا َعلَيَْها بِانلََّواِجذِ  ُكوا بَِها وََعضُّ اِشِديَن َ�َمسَّ بر شماست که بر سّنت من و راه و « ٣... .» الرَّ

 .۲/۳۹۲نک: ابن حجر عسقالنی، فتح الباری،  -١

ُه َعْنهُ توان اجتهاد و فتوای عثمان بن عفان هرگز و به هیچ عنوان نمی -٢
َّ
را به بدعت تفسیر کرد؛ زیرا در این  َرِضَي الل

شوند. و جدای از آن سّیدنا عثمان حالت در هر مسئله اختالفی افراد مخالف مبتدع بوده و همه آلوده به بدعت می

ُه َعْنهُ 
َّ
 اند.و مصالح مرسله در راستای مصالح شریعت فتوا صادر کرده بر مبنای اجتهاد َرِضَي الل

) / بیهقی، السنن ۲۶۷۶) / ترمذی (ش۴۶۰۷) / ابوداود (ش۱۷۱۴۵و۱۷۱۴۴احمد، المسند (شصحیح): ( -٣

) / ابونعیم، المستخرج ۳۳۲و۳۲۹) / حاکم، المستدرک (ش۷۱۱۰) وشعب االیمان (ش۲۰۸۳۵الکبری (ش

) / ۵) / ابن حبان (ش۴۶) والضعفاء (ص۱۱۴ص۱۰وج۲۲۰ص۵ولیاء (ج) وحلیة اال۳۵ص۱علی مسلم (ج

) / طحاوی، شرح مشکل اآلثار ۴۳۸و۴۳۷) ومسندالشامیین (ش۲۴۵ص۱۸طبرانی، المعجم الکبیر (ج

) / ۷۰و۶۹) / مروزی، السنة (ش۵۷و۵۴) / ابن ابی عاصم، السنة (ش۹۶) / دارمی، السنن (ش۲۲۳ص۳(ج

) / ابن بشران، ۴۸۵الفتن (ش في الواردة ) / اصفهانی، السنن۱۲۳الفتن (ش يف الواردة ابوعمرو الدانی، السنن

) / ابن بطة، ۳۵۵) / تمام رازی، الفوائد (ش۸۶) والشریعة (ش۸) / آجری، االربعون حدیثا (ش۵۶االمالی (ش

 ) /۱۸۱ص۲) / ابن عبدالبر، جامع بیان العلم وفضله (ج۱۳۳ص۱البخاري (ج ابن ) / مشیخة۱۴۲االبانة (ش

) / فسوی، المعرفة والتاریخ ۲۰۵ص۱) / بغوی، شرح السنة (ج۱۱۷۴ص۳الحدیث (ج حربی، غریب

) / ابن عساکر، تاریخ دمشق ۳۰۶ص۱۷وج۴۷۳ص۵) / مزی، تهذیب الکمال (ج۳۴۴ص۲(ج

اند: ) از طریق (الولید بن المسلم وابوعاصم ضحاک بن مخلد وعیسی بن یونس) روایت کرده۱۷۹ص۴۰(ج

 أتینا: قاال حجر بن وحجر السلمي عمرو بن الرحمن عبد حدثنا قال معدان بن خالد حدثنا یدیز بن ثور حدثنا«

ِينَ َوَ� َ�َ ﴿ وهو ممن نزل فیه ساریة بن العرباض ۡ�ِلُُ�ۡم  ٱ�َّ
َ
ِجُد َمآ أ

َ
تَۡوَك ِ�َۡحِملَُهۡم قُۡلَت َ�ٓ أ

َ
إَِذا َمآ �

ذات  جفسلمنا وقلنا: أتیناك زائرین وعائدین ومقتبسین..فقال العرباض صلی بنا رسول الله  ]۹۲[التوبة:  ﴾َعلَۡيهِ 

یوم ثم أقبل علینا فوعظنا موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال قائل یا رسول الله کأن هذه 
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وإن عبدا حبشیا فإنه من یعش منکم : أوصیکم بتقوی الله والسمع والطاعة جموعظة مودع فماذا تعهد إلینا فقال 

بعدی فسیری اختالفا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء المهدیین الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ 

 »وإیاکم ومحدثات األمور فإن کل محدثة بدعة وکل بدعة ضاللة.

) / ۲۴۹و۲۴۶ص۱۸کبیر (ج) / طبرانی، المعجم ال۲۶۷۶وثور بن یزید هم متابعه شده است وترمذی (ش 

) / ابوالفتوح الطائی، ۷۷) / ابن وضاح، البدع (ش۵۲الترقفي (ش عباس ) / حدیث۷۱مروزی، السنة (ش

) از طریق (بقیة بن الولید ومعاویة ۱۲۱البلدانیة (ص ) / ابن عساکر، األربعین۱۱۱االربعین فی ارشاد السائرین (ص

 عن السلمي عمرو بن الرحمن عبد عن معدان بن خالد عن عدس بن بحیر حدثنی«بن یحیی) روایت کرده است: 

 .»ساریة ...  بن العرباض

) از ۵۶) / ابن ابی عاصم، السنة (ش۱۳۷۹وخالد بن معدان هم متابعه شده است وطبرانی، مسندالشامیین (ش 

 عن السلمي عمرو بن الرحمن عبد حدثني«اند: جابر الطائی وضمرة بن حبیب) روایت کرده بن طریق (یحیی

 .»ساریة ...  بن العرباض

) / حاکم، المستدرک ۴۲اند وابن ماجه (شحجر هم متابعه شده بن وحجر السلمي عمرو بن الرحمن وعبد 

) والمعجم ۲۴۸ص۱۸) / طبرانی، المعجم الکبیر (ج۳۷ص۱) / ابونعیم، المستخرج علی مسلم (ج۳۳۳(ش

) / مروزی، السنة ۵۵و۵۹ابی عاصم، السنة (ش ) / ابن۷۸۶و۶۹۷) ومسندالشامیین (ش۲۸ص۱االوسط (ج

) ۴۷۶ص۲البخاري (ج ابن ) / خطیب بغدادی، مشیخة۲۲۵) / تمام رازی، الفوائد (ش۴۲۰۱) / بزار (ش۷۱(ش

) از طریق ۳۷۵ص۶۴وج۲۷ص۳۱) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۵۳۹ص۳۱/ مزی، تهذیب الکمال (ج

یقول  ساریة بن العرباض قال سمعت«اند: نفیر) روایت کرده المطاع والمهاصر بن حبیب وجبیر بن أبي بن (یحیی

«. ... 

 بوده به جز:» رجال صحیح«رجال احمد  

 «گوید:  عبدالرحمن بن عمرو بن عبسة السلمی: امام ذهبي مي 
ٌ

» ثقات«وامام ابن حبان هم وي را در » صدوق

-کرده اند و امام ابن حجر مي» تصحیح«هم احادیثش را وذهبی آورده است وامامان ترمذي و ابن حبان و حاکم 
 «گوید: 

ٌ
اما امام حافظ عراقي در جوابش گفته » الیصح لجهالة حاله«گوید:  و امام ابن القطان فاسي مي» مقبول

 «است: 
ً
و امام ابونعیم درباره ي عبدالرحمن بن عمرو السلمی وحجر بن حجر گفته » معروف العین والحال معا

) / ۳۹۶۶) وتقریب التهذیب (ش۲۳۷ص۶[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» شاممن معروفي تابعي ال«است: 

 )].۳۶ص۱) / ابونعیم، المستخرج علي مسلم (ج۱۴۶ص۱حافظ عراقي، ذیل میزان االعتدال (ج

کان من : «استگفته امام حاکم هم کرده و » تصحیح«حدیثش را وذهبی حاکم  انحجر بن حجر الکالعی: امام 

آورده است و امام ابونعیم درباره ي عبد الرحمن بن عمرو السلمی » ثقات«حبان هم وي را در و امام ابن » الثقات

 «گوید:  وامام ابن حجر مي» من معروفي تابعي الشام«وحجر بن حجر گفته است: 
ٌ

و امام ابن القطان گفته » مقبول

/ ابونعیم، ) ۱۱۴۳) و تقریب التهذیب (ش۲۱۴ص۲[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» الیعرف«است: 

 باشد. مي» صحیح« روایتلذا این اند. ودیدیم که متابعه هم شده )]۳۶ص۱المستخرج علي مسلم (ج

 «وامام حاکم نیشابوری گفته است:  
ٌ

 »لیس له علة صحیٌح  هذا حدیث
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را ھا  آن ھایتان تمّسک جویید و با دندانھا  آن روش خلفای راشدین ھدایت یافته باشید و به
 .»تمّسک جویید) ... ھا  آن بگیرید (مراد آن است که محکم و شدید به

به مشاغل و مسائل ھا  آن از آنجائیکه تعداد مسلمانان زیاد شدند و مشغولّیت
گردد لف زیاد گشته أذان اّول قبل از وقت نماز جمعه یعنی؛ قبل از ظھر اقامه میمخت

تا فرا رسیدن وقت اصلی نماز یعنی؛ أذان دّوم، تا بدینوسیله مردم خود را آماده کنند و 
 به سوی مسجد روانه شوند.

 در ارتباط به أذان روز جمعه الزم به ذکر است:
گردد. و تکرار نشیند اعالم میبر منبر میأذان روز جمعه در موقعی که امام  -

 أذان بعد از آن مبنایی در شریعت ندارد.
أذان اّول با أذان دّوم (وقت واقعی نماز جمعه یعنی؛ ظھر) نیم ساعت یا  ۀفاصل -

یک ساعت فاصله باشد؛ یعنی مّدت زمانی باشد که بنابر شرایِط مردم ماننِد ازدحام و 
گاه شوند که به نماز جمعه نزدیک میمشاغل و ترافیک و ...، مردم   شوند.آ

َها ﴿ خداوند: ۀبنابر فرمود - ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ لَٰوةِ ِمن يَۡوِم  ٱ�َّ ْ إَِذا نُودَِي لِلصَّ  ٱۡ�ُُمَعةِ َءاَمُنٓوا

ْ فَ  ِ إَِ�ٰ ذِۡكرِ  ٱۡسَعۡوا ْ  ٱ�َّ  ینه برایه روز آدک یمؤمنان! ھنگام یا « ]۹[الجمعة:  ﴾ٱۡ�َۡيعَۚ َوَذُروا
.» دید و داد و ستد را رھا سازیر و عبادت خدا بشتابکذ ینماز جمعه أذان گفته شد، به سو

 » لیس له علة صحیٌح «وامام ذهبی هم گفته است:  

 صحیٌح «وامام ابن الملقن هم گفته است:  
ٌ

 » هذا حدیث

 »اسناٌد صحیٌح «وامام ابن عبدالبر هم گفته است:  

 «وامام ترمذی هم گفته است:  
ٌ

 » صحیٌح  حسٌن  هذا حدیث

 صحیٌح «وامام ابونعیم اصفهانی هم گفته است:  
ٌ

 جید
ٌ

 »حدیث

 ثابٌت «وامام ابن تیمیة گفته است:  
ٌ

 » حدیث

 حسٌن «وامام بغوی هم گفته است:  
ٌ

 » هذا حدیث

 «گفته است: وامام ابن القیم هم  
ٌ

[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی » إسناده ال بأس به حسٌن  هذا حدیث

) / ابن تیمیة، مجموع ۲۰۵ص۱) / بغوی، شرح السنة (ج۵۸۲ص۹) / ابن الملقن، البدر المنیر (ج۳۲۹(ش

ه ) / ابن عبدالبر، جامع بیان العلم وفضل۱۰۷ص۴) / ابن القیم، اعالم الموقعین (ج۳۹۹ص۴الفتاوی (ج

 )].۴۶) / ابونعیم، الضعفاء (ص۹۰ص۲(ج
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ولی از آنجائیکه وقت نماز جمعه از أذان دّوم  ١معامله در وقت نماز جمعه حرام است
 ای بین این دو أذان مباح و حالل است.شود ھرگونه معاملهآغاز می

آوری مردم بوده و در صورتی که در با وجود اینکه ھدف از أذان دّوم جمع -
ای نیازی به آن نباشد حذف آن ایرادی ندارد، در عصر حاضر که مردم تومارھای جامعه

ورزند و ھا به پخش أذان و موقع آن مبادرت میساعت نمازھا را در اختیار دارند و رسانه
فایده باشد و د بیتوانشود چند بار اعالم میھا پخش می أذان با صدای بلند از بلندگوه

باشد. ولی در صورتی که مصلحت و أولی می بو شیخین  جتمّسک به فعل پیامبر 
ھای مکّرر سودمند باشد تکرار دّوم و حّتی سّوم و یا بیشتر نیاز اقتضا کند و اعالم

 باشد و با مقاصد شریعت ھم نوایی دارد.مشروع می
خصوصّا با صدای بلند و  ھرگونه عملی در این فاصله مبنی بر قرائت قرآن -

ای از شریعت ندارند بلکه ھر کس جمعی تأییدیهپخش آن از بلندگو و یا أذکار دسته
به قرائت قرآن و  ٢مسجدة التواند بعد از حضور در مسجد و خواندن دو رکعت تحیمی

نماز جمعه مشغول شود و نباید با این اعمال مزاحمت و تشویش  خطبۀیا ذکر تا شروع 
 برای دیگران حاصل گردد. 

 شود دیگر مساجد که نماز جمعه دردر صورتیکه أذان نماز جمعه گفته می -
-گردد نباید أذان بگویند؛ زیرا ھدف از أذان اعالم و دعوت به نماز میاقامه نمیھا  آن

نماز ظھر با جماعت  ۀد اقامیوقع ادای نماز جمعه نباباشد و حال در مساجد دیگر در م

) داد.ھا  آن توان جواز أذان گفتن را بهگزارده شود لذا نمی  (واهللاُ العليمُ أعلمُ بالصوابِ

 :سامعان استحباب جواب دادن أذان برای امام و -
از جمله اعمال مستحب که با شنیدن أذان جمعه و ھر أذانی مورد تأیید و تأکید 

 شریعت است، جواب دادن آن است.

 ) بیع در هنگام نماز جمعه.۶-۴نک: جهت مشاهده احکام و مسائل معامله در موقع ندای نماز جمعه نک: ( -١

 »إذا دخل أحدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل أن یجلس.«فرمایند: پیامبر خدا در مورد خواندن تحیة المسجد می -٢

 »مسجد شد، قبل از نشستن دو رکعت نماز بخواند. اگر کسی از شما داخل«

) / نسایي ۳۱۶) / ترمذي (ش۴۶۷) / ابوداود (ش۱۶۸۷) / مسلم (ش۱۱۶۳و۴۴۴صحیح): بخاري (ش( 

عن عامر بن «) از طریق (مالک بن انس و عبدالله بن سعید) روایت کرده اند: ۱۰۱۳) / ابن ماجه (ش۷۳۰(ش

قال إذا دخل أحدکم المسجد  جالزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله عبد الله بن الزبیر عن عمرو بن سلیم 

 »فلیرکع رکعتین قبل أن یجلس.
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يِب ُسْفيَاَن وَُهَو «: روایت نموده سفیحن بن سھل بن ۀأمام وأب
َ
َسِمْعُت ُمَعاِوَ�َة ْ�َن أ

 ُ رَبُ ا�َّ
ْ
�

َ
ُ أ رَبُ قَاَل ُمَعاِوَ�ُة ا�َّ

ْ
�

َ
ُ أ رَبُ ا�َّ

ْ
�

َ
ُ أ ُمؤَذُِّن قَاَل ا�َّ

ْ
ذََّن ال

َ
ِمنرَْبِ أ

ْ
رَبُ َجالٌِس ىلَعَ ال

ْ
�

َ
قَاَل   أ

ِ َ�َقاَل  ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
نَا َ�َقاَل أ

َ
ُ َ�َقاَل ُمَعاِوَ�ُة َوأ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
نَا  أ

َ
ُمَعاِوَ�ُة َوأ

 ُ ِ َص�َّ ا�َّ َها انلَّاُس إِ�ِّ َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ ُّ�
َ
ِذيَن قَاَل يَا �

ْ
ْن قىََض اتلَّأ

َ
ا أ  َعلَيِْه وََسلََّم ىلَعَ فَلَمَّ

ُمؤَذُِّن َ�ُقوُل َما َسِمْعتُْم ِم�ِّ ِمْن َمَقاليَِت 
ْ
ذََّن ال

َ
َمْجِلِس ِحَ� أ

ْ
روز جمعه بر  سهیمعاو« ١».َهَذا ال

ه مؤذن ک یبر گفت. و ھنگامکز الله ایبر گفت، او نکه مؤذن الله اک یمنبر نشسته بود. ھنگام
مؤذن أشھد أن محمدا رسول الله  یرد. وقتکرار کز آن را تیشان نیااشھدان الاله االالله گفت، 

مردم ! من از  ید آنگاه، فرمود: ایان رسیه اذان به پاکن یرار نمود.تا اکزآن را تیه نیگفت، معاو
ه از من کن گونه یه ھنگام اذان گفتن موذن، اکدم یگاه شنین جایدر ھم جرسول خدا 

 .»ندک یم د، عملیدیشن
البته مستحب ند کرار کد، شنونده تیگون میه مؤذّ که را ـھر چ ت کهمستحب اس

الَحِ « در: هکبوده  ىلَ الفَ يَّ عَ حَ الةِ، وَ ىلَ الصَّ يَّ عَ ةَ « د:یدر جـواب می گو ،»حَ وَّ الَ قُ لَ وَ وْ الَ حَ

  ٢.»إالَّ بِاهللاِ

هَ إِالَّ « د:یگوب بعد از شھادتینز ین دُ أَنْ الَ إِلَ هَ ا أَشْ أَنَ داً وَ أَنَّ حممّ ، وَ هُ يْكَ لَ ِ هُ الَ رشَ دَ حْ اهللاُ وَ

بّ  يْتُ بِاهللاِ رَ ضِ ، رَ هُ لُ وْ سُ رَ هُ وَ بْدُ ناً اً عَ الَمِ دِيْ سْ بِاإلِ الً، وَ وْ سُ د رَ بِمحمّ   ٣.»، وَ

: اند کرده روایت) نصر بن وسوید مقاتل بن محّمد( طریق از) ۶۷۵ش( نسایي) / ۹۱۴ش( بخاري): صحیح( -١

: قال حنیف بن سهل بن أمامة أبي عن حنیف بن سهل بن عثمان بن بکر أبو أخبرنا قال المبارک بن الله عبد أخبرنا«

«. ... 

) از طریق (إسحاق بن منصور ومحّمد بن مثني) روایت کرده اند: ۵۲۷) / ابوداود (ش۸۷۶(صحیح): مسلم (ش -٢

أخبرنا أبو جعفر محّمد بن جهضم الثقفی حدثنا إسماعیل بن جعفر عن عمارة بن غزیة عن خبیب بن عبد «

لخطاب قال قال رسول الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبیه عن جده عمر بن ا

الله (صلی الله علیه وسلم): إذا قال المؤذن الله أکبر الله أکبر فقال أحدکم الله أکبر الله أکبر. ثم قال أشهد أن ال 

إله إال الله قال أشهد أن ال إله إال الله. ثم قال أشهد أن محّمدا رسول الله قال أشهد أن محّمدا رسول الله. ثم قال 

قال ال حول وال قوة إال بالله. ثم قال حی علی الفالح قال ال حول وال قوة إال بالله. ثم قال الله حی علی الصالة 

 »أکبر الله أکبر قال الله أکبر الله أکبر. ثم قال ال إله إال الله قال ال إله إال الله من قلبه دخل الجنة

) از ۷۲۱) / ابن ماجه (ش۶۷۹ی (ش) / نسای۲۱۰) / ترمذی (ش۵۲۵) / ابوداود (ش۸۷۷(صحیح): مسلم (ش -٣

حدثنا لیث بن سعد عن الحکیم بن عبد الله عن عامر «اند: طریق (محّمد بن رمح وقتیبة بن سعید) روایت کرده
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تاست و یکوجود ندارد، » یحقرب«چ معبودی، بجز الله یه ھک(و من گواھی می دھم 
ه الله، پروردگار و محّمد، کنیبنده و فرستاده ی اوست، من از ا صی ندارد، و محّمد یکشر

 ).ن من است، راضی و خشنودمیامبر و اسالم، دیپ
 ١.ر، خوانده شودکن ذین را گفت، این شھادته مؤذِّ کنیپس از ا
 ٢.درود فرستاده شود ج امبریبر پمستحب است که ن، ان اجابت مؤذّ یبعد از پا

بَّ أَ « گفته شود: فرستادن صلواتبعد از   مَّ رَ ، هَ للَّهُ ةِ ائِمَ الَةِ القَ الصَّ ، وَ ةِ ةِ التَّامَّ وَ عْ هِ الدَّ ذِ

بن سعد بن أبی وقاص عن سعد بن أبی وقاص عن رسول الله (صلی الله علیه وسلم) أنه قال: من قال حین یسمع 

وحده ال شریك له وأن محّمدا عبده ورسوله: رضیت بالله ربا وبمحّمد رسوال  المؤذن أشهد أن ال إله إال الله

 »وباإلسالم دینا. غفر له ذنبه.

نا زکریا بن یحیی بن إیاس نا سعید بن عفیر حدثني یحیی «) روایت کرده است: ۴۲۲(صحیح): ابن خزیمه (ش -١

د الله بن قیس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص بن أیوب عن عبید الله بن المغیرة (بن معیقیب) عن الحکیم بن عب

عن أبیه : أن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال: من سمع المؤذن یتشهد فالتفت في وجهه فقال: أشهد أن ال إله 

رجالش » إال الله وحده ال شریك له وأن محّمدا رسول الله رضیت بالله ربا وباإلسالم دینا غفر له ما تقدم من ذنبه

 باشد.می» صحیح«ومترجم در تهذیب بوده واسنادش هم » ثقة«همه 

أخبرنا أبو «) روایت کرده است: ۵۱باید اشاره کنیم که روایتی مخالف آن آمده وبیهقی، الدعوات الکبیر (ش 

الحسن محّمد بن الحسین بن داود العلوي أخبرنا أبو الفضل العباس بن محّمد بن قوهیار حدثنا الفضل بن محّمد 

راني حدثنا أبو الولید هشام بن إبراهیم المخزومي حدثنا موسی بن جعفر بن أبي کثیر األنصاري عن عمه أبي الشع

سلمة عن أبي هریرة قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من سمع المؤذن یؤذن فقال کما یقول ثم یقول : 

 وبمحّمد صلی الله علیه وسل
ً
 وباإلسالم دینا

ً
 وبالکعبة قبلة أشهد أن ال إله إال رضیت بالله ربا

ً
 وبالقرآن إماما

ً
م نبیا

 عبده ورسوله . اللهم اکتب شهادتي هذه في علیین وأشهد علیها 
ً
الله وحده ال شریك له واشهد أن محّمدا

 توفنیه یوم 
ً
مالئکتك المقربین وأنبیاءك المرسلین وعبادك الصالحین واختم علیها بآمین، واجعلها لي عندك عهدا

است » واهی«اما این اسناد » لقیامة إنك ال تخلف المیعاد. بدرت إلیه بطاقة من تحت العرش فیها أمانه من النارا

: موسی بن جعفر بن أبي کثیر األنصاري: امام ابن حجر گفته است: 
ً
وامام » ال یعرف وخبره ساقط«چرا که اوال

مجهول وخبره «وامام ذهبی هم گفته است: »  یصحمجهول بالنقل ال یتابع علی حدیثه وال«عقیلی هم گفته است: 

 )]۳۴ص۷) / هیثمی، مجمع الزوائد (ج۱۱۳ص۶[ابن حجر، لسان المیزان (ج» ساقط

) از طریق (حیوة بن ۶۷۸) / نسایي (ش۳۶۱۴) / ترمذي (ش۵۲۳) / ابوداود (ش۸۷۵(صحیح): مسلم (ش -٢

عن کعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن «رده اند: شریح وسعید بن أبی أیوب وعبدالله بن یزید المقري) روایت ک

جبیر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبی (صلی الله علیه وسلم) یقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل 

ما یقول ثم صلوا علی فإنه من صلی علی صالة صلی الله علیه بها عشرا ثم سلوا الله لی الوسیلة فإنها منزلة فی 

 » تنبغی إال لعبد من عباد الله وأرجو أن أکون أنا هو فمن سأل لی الوسیلة حلت له الشفاعة.الجنة ال
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هُ  تَ دْ عَ يْ وَ داً الَّذِ وْ ْمُ اماً حمَ قَ ثْهُ مَ عَ ابْ ، وَ يْلَةَ ضِ فَ الْ يْلَةَ وَ سِ داً الْوَ ْلِفُ  ١،آتِ حممّ [إِنَّكَ الَ ختُ

]ـالْ  ادَ يْعَ   ».٢مِ

) / ابن ماجه ۶۸۰) / نسایی (ش۲۱۱) / ترمذی (ش۵۲۹) / ابوداود (ش۴۷۱۹و۶۱۴(صحیح): بخاری (ش -١

حّمد بن حدثنا شعیب بن أبي حمزة عن م«اند: روایت کرده ) از طریق (علي بن عیاش األلهاني)۷۲۲(ش

المنکدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: من قال حین یسمع النداء اللهم رب هذه 

الدعوة التامة والصالة القائمة آت محّمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي یوم 

 »القیامة

) از طریق ۲۷۰) والسنن الصغري (ش۴۹) والدعوات الکبیر (ش۲۰۰۹ش(صحیح): بیهقي، السنن الکبري ( -٢

حدثنا أبو العباس محمد بن یعقوب «(أبو عبد الله الحافظ وأبو نصر أحمد بن علی بن أحمد) روایت کرده است: 

حدثنا محمد بن عوف حدثنا علی بن عیاش األلهاني حدثنا شعیب بن أبی حمزة عن محمد بن المنکدر عن جابر 

بد الله قال قال رسول الله (صلی الله علیه وسلم): من قال حین یسمع النداء: اللهم إنی أسألك بحق هذه بن ع

الدعوة التامة والصالة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة، وابعثه المقام المحمود الذی وعدته إنك ال تخلف 

 »المیعاد إال حلت له شفاعتی

) ومن ۵۴ص۵) والمعجم االوسط (ج۳ص۲راني، المعجم الصغیر (جومحمد بن عوف هم متابعه شده وطب 

) از طریق (عبد الرحمن بن عمرو أبو زرعة الدمشقي) روایت کرده اند: ۱۷۲۳ص۳طریقه مشیخة ابن البخاري (ج

حدثنا علي بن عیاش الحمصی قال حدثنا شعیب بن ابي حمزة عن محمد بن المنکدر عن جابر قال قال رسول «

علیه و سلم: من قال حین یسمع النداء: بحق هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت محمدا الوسیلة  الله صلی الله

 »والفضیلة وابعثه المقام المحمود الذی وعدته حلت له الشفاعة یوم القیامة.

لعباس ومترجم در تهذیب بوده جز أبو عبد الله الحافظ وأبو نصر أحمد بن علی بن أحمد وأبو ا» ثقة«ورجالش  

 )].۱۶۳ص۱۷وج۴۵۳ص۱۵هستند [ذهبي، سیر اعالم النبالء (ج» ثقة وحافظ ومشهور«محمد بن یعقوب که 

باید اشاره کنیم که بعضي گفته اند: جمعي از ثقات مانند (بخاري واحمد بن حنبل والذهلي) این روایت را از  

 باشد. مي» شاذ«را ندارد! لذا » یعادإنك ال تخلف الم«علی بن عیاش األلهاني روایت کرده اما این زیاده: 

بوده که نسبت به روایات شهر خود » امام وحافظ وثقة«اما باید بگوییم که محمد بن عوف الحمصي الشامي  

گاه تر مي ذکر عند یحیی ابن معین حدیث من حدیث الشام «باشد چنانکه آمده است که:  (شام وحمص) از همه آ

قال له رجل من الحلقة: یا أبا زکریا: ابن عوف یذکره کما ذکرناه، فقال: إن کان ابن فرده وقال: لیس هو هکذا. قال: ف

 «وامام ابن عدي هم گفته است: » عوف ذکره فإن ابن عوف أعرف بحدیث بلده
ً
هو عالٌم بحدیث الشام صحیحا

، وکان أحمد بن عمیر بن جوصاء علیه اعتماده، و منه یسأل وخاصة حدیث حمص
ً
احمد بن حنبل وامام » وضعیفا

) ۳۸۳ص۹[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» ما کان بالشام منذ أربعین سنة مثل محمد بن عوف«هم گفته است: 

)] و علی بن عیاش األلهاني الحمصي الشامي هم، همشهري وي ۶۱۵ص۱۲/ ذهبي، سیر اعالم النبالء (ج
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مقامی واال " (لهیوس"امل و نماز بر پا شونده، به محّمد کن ندای یبار الھا! ای پروردگاِر ا«
ل یای ناه وعده فرمودهک» ایستهیمقام شا«ت بفرما، و او را به یلت عنایو فض) در بھشت

 .]»نیکبگردان، [ھمانا تو ُخلف وعده نمی 

 ١مطالب ۀ) خالص۲-۱۰(
و مباحث زیر با بیان در این فصل به بیان شرایط و موجبات نماز جمعه پرداخته شد 

ھای مربوطه و تجزیه و تحلیل اسناد و اقوال فقھا مورد تجزیه و تحلیل قرار استدالل
 عبارت است از:ھا  آن گرفت، این مبحث و نتایج حاصل از

نماز جمعه در واقع نمازیست با ارکان و ضوابط خاص خود که در روز جمعه بعد از 
عه، نماز ظھر نیست که شکسته (یعنی؛ دو گیرد. نماز جمزوال خورشید انجام می

گاهي آن را روایت کرده وگاهي آن را روایت  بوده ونشان داده که علي بن عیاش» مقبول«باشد. لذا زیاده ي وي  مي

 نکرده است.

هم متابعه شده ودیدیم که در روایت المعجم االوسط والمعجم الصغیر توسط امام » بحّق هذه«ي: همچنین کلمه 

 ابوزرعه الدمشقي هم متابعه شده است.

ن (قسمت) آمده است. وهمچنین متابعه ي دیگري هم داشته ودر روایت کهشمیني از امام بخاري هم ای 

 دهد این زیاده صحیح است. )] که نشان مي۳۴۳[سخاوي، المقاصد الحسنة (ص

البته بعضي گفته اند این قسمت از طریق بخاري صحیح نبوده چرا که سایر راویان صحیح بخاري آن را نیاورده  

: زیاده ي ثقة مقبول بوده وامام 
ً
ابن تیمیة (رحمه الله تعالي) هم آن را اند!! اما این سخن مقبول نیست چرا که اوال

وفي صحیح البخاري عن جابر عن النبي صلی الله علیه وسلم أنه قال: «جزء صحیح بخاري دانسته وگفته است: 

[من قال حین سمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة 

وبه روایت کهشمیني از صحیح بخاري تکیه » حمودا الذي وعدته إنك ال تخلف المیعاد]الرفیعة وابعثه مقاما م

: امام ذهبي گفته است: ۱۹۲ص۱کرده است. [ابن تیمیة، مجموع الفتاوي (ج
ً
المحدث الثقة أبو الهیثم «)] وثانیا

خاري مرات محمد بن مکي بن محمد بن مکي بن زراع بن هارون المروزي الکشمیهني؛ حدث بـ (صحیح) الب

)] و(الفربري)، راوي وتلمیذ امام بخاري ۴۹۱ص۱۶[ذهبي، سیر اعالم النبالء (ج» عن أبي عبد الله الفربري

 باشد. ومي بینیم که الکشمیهني آن را بارها بر الفربري قرائت کرده است. مي

 گردند. وایت ميلذا (محمد بن عوف با ابوالهیثم الکشمیهني وابوزرعة الدمشقي) موجب تصحیح وتثبیت ور 

 )]۲۷۱ص۵[ابن رجب، فتح الباري (ج» وهذا اللفظ ال اشکال فیه«وامام ابن رجب حنبلي هم گفته است:  

باشد و جهت اختصار به ی مطالِب این فصل و نتایج حاصل از مسائل میی چکیدهخالصه مطالب در بردارنده -١

توان به مشروح آنها در فصل جهت مطالعه این موارد می ها و اسناد آنها اشاره نشده است.تحلیل و بررسی دیدگاه

 مراجعه کرد.
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شود و با رکعتی) شده بلکه نمازی مستقل است اگرچه در وقت ظھر خوانده می
ای که شکل گرفت بعد از شود. و اّولین نماز جمعهخواندن آن نماز ظھر بجا آورده می

 ۀقبیلبرای ادای نماز جمعه در  شبا اصحابش ج به مدینه بود. پیامبر ج ھجرت پیامبر
در آنجا مسجدی ساخته بودند، گردھم ھا  آن ای کهبنی سالم بن عوف در داخل دره

بعد از ھجرت به مدینه پا به آنجا گذاشتند. البته  ج آمدند و این در حالی بود که پیامبر
ْسَعد بن ُزَراَر باید اشاره شود اّولین کسی که نماز جمعه را برپا داشت 
َ
بود که قبل  سهأ

حوالی شھر مدینه نماز جمعه را با تعدادی از مسلمانان ادا نمود و اّولین  از ھجرت در
که در آن نماز جمعه برگزار شد مسجد عبدالقیس در  ج مسجد بعد از مسجد النبی

 بحرین بود.
در قرآن  ألنماز جمعه بر مبنای کتاب، سّنت و اجماع مشروعّیت دارد. خداوند

َها ﴿ فرمایند:کریم می ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ لَٰوةِ ِمن يَۡوِم  ٱ�َّ ْ إَِذا نُودَِي لِلصَّ ْ فَ  ٱۡ�ُُمَعةِ َءاَمُنٓوا إَِ�ٰ  ٱۡسَعۡوا

ِ ذِۡكرِ  مؤمنان!  یا« ]۹[الجمعة:  ﴾٩َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  ٱۡ�َۡيعَۚ َوَذُرواْ  ٱ�َّ
د و یر و عبادت خدا بشتابکذ ینماز جمعه أذان گفته شد، به سو ینه برایه روز آدک یھنگام

شما بھتر و  ید) برایشو یه بدان دستور داده مک یزین (چید. ایداد و ستد را رھا ساز
ھای رسول گرامی اسالم محّمد و تمامی فرموده» د.یسودمندتر است اگر متوّجه باش

احکام و مسائل نماز جمعه تأییدی دقیق و صریح بر مشروعّیت  ۀدر زمین ج مصطفی
ھایش به صراحت مسلمانان را برای ادای باشد و ایشان در برخی از فرمودهاین نماز می

 قال«روایت کرده است:  ساند، از جمله طارق بن شھابالھی دعوت نموده ۀاین فریض
ُُمَعةُ  :ج اهللا رسول

ْ
  مَجَاَعةٍ  ىِف  ُمْسِلمٍ  لُكِّ  ىلَعَ  َواِجٌب  َحقٌّ  اجل

َّ
ْرَ�َعةً  إِال

َ
وِ  َمْملُوكٌ  َ�بْدٌ  أ

َ
ةٌ  أ

َ
 اْمَرأ

وْ 
َ
وْ  َصىِبٌّ  أ

َ
فرمودند: جمعه حّقی واجب بر ھر مسلمانی در  ج پیامبر خدا« ١»َمِر�ٌض. أ

) از ۳ص۲) / دارقطنی، السنن (ج۵۸۷۸) و من طریقه بیهقی، السنن الکبری (ش۱۰۶۹(صحیح): ابوداود (ش -١

 منصور بن إسحاق حدثنی«اند: العنبس) روایت کرده أبي بن إسحاق بن العظیم وإبراهیم عبد بن طریق (عباس

 ج النبی عن شهاب بن طارق عن مسلم بن قیس عن المنتشر بن محّمد بن إبراهیم (بن سفیان) عن هریم حدثنا
 ».مریض أو صبی أو امرأة أو مملوك عبد أربعة إال جماعة فی مسلم کل علی واجب حق قال: الجمعة

 است.» صحیح«رجال ابوداود (رجال صحیحین) بوده و اسنادش هم  

 «نیشابوری هم گفته است: وامام حاکم  
ٌ

 »علی شرط الشیخین صحیٌح  هذا حدیث

 صحیٌح «وامام ذهبی هم گفته است:  
ٌ

 » حدیث
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و از آنجائیکه حکم آن بر ھیچ » شد.بامملوک و زن و کودک و مریض می ۀجماعت بجز برد
مجتھدین اسالمی بر مشروعّیت نماز جمعه اجماع و  ۀندارد، ھم مسلمانی جای شبھه

نظر دارند. و از آنجائیکه این مسئله با نصوص مقّدس ثابت گشته و حکم آن بر ھر اتفاق
مسلمانی آشکار است، ھر کس به ھر صورتی (از روی اعتقاد، و یا عناد و یا با شوخی و 

 شک کافر است. بی استھزاء) منکر آن گردد
ز جمعه جدای از فضائل بس واال و بزرگی که جھت کسب رضای باری تعالی نما

-دارد دارای فوائد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرھنگی، نظامی، روانشناسی و ... می
باشد که مسلمانان با ھم جمع باشد. نماز جمعه گردھمایی و کنفرانسی ھفتگی می

اثنای آن مسائل مختلف از جمله شوند تا به سخنرانی و وعظی گوش دھند که در می
مسائل شرعی و علمی مورد نیاز جامعه به مردم آموزش یا گوشزد شود و ھمچنین در 

 » علي شرط البخاري ومسلم صحیٌح  اسناده«وامام نووی هم گفته است:  

) / ۱۰۶۲[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» صّححه غیر واحد«وامام ابن حجر هم گفته است:  

 )]۱۶۰ص۲) / ابن حجر، تلخیص الحبیر (ج۴۸۳ص۴مجموع (جنووی، ال

 منه یسمع ولم ج النبی رأی قد شهاب بن طارق«اند: باید اشاره کنیم که بعضی از علما از جمله امام ابوداود گفته 

!
ً
) ومن طریقه ۱۸۸۳۰] لیکن این سخن مقبول نیست چرا که: احمد، المسند (ش)۱۰۶۹ش( [ابوداود» شیئا

) از طریق (عبدالرحمن بن مهدی) روایت ۴۲۰۹) / نسایی (ش۱۲۳، االحادیث المختاره (شضیاء المدسی

 علیه الله صلی الله رسول سأل رجال أن شهاب بن طارق عن مرثد بن علقمة الثوری عن سفیان عن«اند: کرده

رجال «ورجال احمد » جائر سلطان عند حق کلمة قال أفضل الجهاد أي الغرز في رجله وضع وقد وسلم

طارق بن شهاب ممن یعد «است. ولذا امام حاکم نیشابوری گفته است: » صحیح«بوده واسنادش » صحیحین

 )]۱۰۶۲[حاکم، المستدرک (ش» في الصحابة

را دیدیه که سوار بر مرکبشان بوده وپاهایشان را در لگام قرار داده  جبینیم، طارق بن شهاب پیامبر وهمچنانکه می 

 اند؟حدیث نشنیده جاند. پس چگونه از ایشان هم روایت کرده جایشان بودند وهمچنین از 

) روایت کرده ۲۶۳) ومن طریقه بیهقی، فضائل االوقات (ش۱۰۶۲باید اشاره کنیم که حاکم، المستدرک (ش 

 حدثني العنبري العظیم عبد بن العباس حدثني العجلي محّمد بن عبید ثنا الفقیه إسحاق بن بکر أبو حدثنا«است: 

 شهاب بن طارق عن مسلم بن قیس عن المنتشر بن محّمد بن إبراهیم عن سفیان بن هریم ثنا منصور بن إسحاق

باشد؛ چرا که دیدیم می» شاذ«اما ذکر ابوموسی اشعری .» سلم ...  و علیه الله صلی النبي عن: موسی أبي عن

رق عن النبی) نقل کرده است اما عبید بن محّمد آن را از امام ابوداود این روایت را از عباس نقل کرده وآن را از (طا

العباس بن عبد عباس به صورت (طارق عن ابوموسی عن النبی) نقل کرده است وهمچنین ابراهیم بن اسحاق هم 

 را متابعه کرده است.العظیم 
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توانند احوال و مسائل حاکم بر جامعه و حّتی جھان را این گردھمایی مسلمانان می
دریابند و ھوشمندانه و مطابق با قوانین ناب ھا  آن بشنودند و فھم صحیحی را از

برخورد نمایند. البته نقش و جایگاه خطیب در این زمینه بس ھا  آن اسالم با شریعت
واال و مھم است که در صورت سقیم بیان کردن مطالب جدای از گناھکار بودنش، 

 نتایج عکسی را خواھد داشت. 
نصوص مقّدس قرآن کریم و سّنت نبوی شریف و اجماع اصل بر آن است  بر مبنای

فی فرض عین است ولی برخی از افراد با  که خواندن نماز جمعه بر ھر مسلمان مکلَّ
 باشند.دالیلی از شریعت از این حکم مستثنی می

 حکم ترک نماز جمعه: 
ف ترک نماز جمعه نماید در صورتی که آن را انکار کند، کافر است؛ اگر شخص مکلَّ

ش آشکار زیرا ھر کس نّص صحیح و صریحی که اجماع أّمت بر آن شکل گرفته و حکم
و ظاھر باشد به ھر صورت؛ بنا بر اعتقاد و یا عناد و یا شوخی و استھزاء رد نماید کافر 
است. اّما کسی که با اعتقاد به وجوبش در انجام آن به ھر دلیل و بدون عذر شرعی 

ای از صفت نفاق است و خداوند بر کند دچار گناه کبیره شده و آن نشانهاھمال می
کند و دار مید که درک و شعورش را در فھم و درک شریعت خدشهزنقلبش ُمھری می

بر ایمانش تأثیر دارد و باید ترک این گناه بزرگ را کرده و از درگاه باری تعالی طلب 
 مغفرت نماید.

واجب است ولی بنابر اھمال و سستی و بدون عذر ھا  آن افرادی که نماز جمعه بر
توانند نماز ظھر را بخوانند؛ د از أذان ظھر میکنند بعشرعی در نماز جمعه شرکت نمی

اند ولی در شریعت ممانعتی بر خواندن ظھر این افراد اگرچه دچار گناه کبیره شده
وارد نیست. البته شافعّیه خواندن نماز ظھر برای این افراد را تا اتمام نماز جمعه جایز 

ولی به نظر  ١را اعاده نمایند،زمانی باید آن ۀدانند و در صورت خواندن در این برھنمی
رسد با وجود ارتکاب این گناه کبیره دلیلی بر ممانعت نماز ُظھر در موقع نماز می

جمعه وجود ندارد و در صورتیکه پشیمان شد و خواست به نماز جمعه برود خواندن 

ب، ۱/۲۷۹شربینی، مغنی المحتاج،  -١
ّ

ردی، الحاوی ؛ ماو۴/۳۵۷؛ نووی، المجموع، ۱/۳۵۹؛ شیرازی، المهذ

 .۳/۳۲الکبیر، 
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(واهللاُ العليمُ أعلمُ  باشد.نماز جمعه جایز است و باعث ثواب و انجام تکلیف می

)بال  صوابِ
 نماید تا نماز جمعه برپا گردد:جھت برپایی نماز جمعه دو دسته شرایط الزم می

ھا  آن که این شرایِط افرادیست که نماز جمعه بر اّول: شرایط وجوب نماز جمعه:
 باشد.فرض می

باشد که باید در برپایی نماز جمعه این شرایطی می دّوم: شرایط صّحت نماز جمعه:
 ١نماز جمعه صحیح و نافذ اجرا گردد.رعایت گردند تا 

 این شرایط عبارتند از: 
با وجود فرض عین بودن نماز جمعه افرادی که  :اّول: شرایط وجوب نماز جمعه

مھم و بزرگ  ۀواجب است باید دارای شرایط زیر باشند تا این فریضھا  آن نماز جمعه بر
 فرض شود، این شرایط عبارتند از: ھا  آن الھی بر

نماز جمعه بر مسلمان واجب است؛ چرا که عبادت کسی که کافر باشد  اسالم: -۱
از دیدگاه شریعت مقبول نیست و کّفار و مشرکین بخاطر ایمان نیاوردن و عدم 

 شوند.انجام عبادات و طاعات در آخرت بازخواست و مجازات می
شریعت باشد و بدین خاطر بلوغ نمادی از رشد فکری و عقلی انسان می بلوغ: -٢

ف شدن میآن  داند.را نقطه آغازین مکلَّ
بر انسان عاقل نماز جمعه واجب است پس بر افراد دیوانه نماز جمعه  عقل: -٣

ادواری باشد و در موقع ندای جمعه عاقل  ۀواجب نیست مگر کسی که دیوان
 باشد.

-ای که در ملِک دیگران نماز جمعه بر انسان آزاد واجب است نه برده حرّیت: -٤
 باشد.

 نماز جمعه بر مرد واجب است نه زن و نیز خنثای مشکل.  مذکر بودن: -٥

کنند و آن شرط صّحت و وجوب باشند که عبارتند از: بلوغ، داخل شدن در وقت و برخی نیز دسته سّومی را بیان می -١

تعداد افراد شرکت کننده. در تقسیم بندی ارائه شده بلوغ در شرط وجوب قرار گرفته و دو شرط دیگر از شرایط 

مناقشه ندارد؛ زیرا تمامی شرایط؛ وجوب و صّحت باید باشند تا نماز جمعه  صّحت. که در عمل و آثار جای

 صحیح و مورد قبول حق تعالی قرار گیرد.
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شریعت نماز جمعه را بر انسان سالم واجب نموده و به مریض  سالمتی جسمی: -٦
بیند و رخصت داده و بر وی واجب نکرده؛ چرا که مریض در این حالت آزار می

معه بر افراد احتمال دارد بیماریش رو به وخامت بگذارد. و نیز نماز ج
سخت و دشوار است، واجب ھا  آن سال که راه رفتن برایسالخورده و کھن

کنند و کسی باشد. البته افرادی که از بیماران و سالخوردگان مراقبت مینمی
نیز از این ھا  آن مراقبت نمایدھا  آن در موقع ندای جمعه نیست که بجای

ضرر شود که در  ۀز جمعه مایمندند. به شرط آنکه نرفتن به نمارخصت بھره
ز ضرر رساندن دیگران را صادر نمی کند و حّتی در این حال شریعت مجوِّ

صورتی که شخص بنا بر شرایط جسمی خود در صورتی که گمان قوی داشته 
باشد که رفتن به جمعه بنابر شرایط جّوی یا جسمی باعث مریض شدن و یا 

 ن رخصت استفاده کند.تواند از ایشود میآزار شدیدی به وی می
نماز جمعه بر کسی واجب است که در محل نماز  اقامت در محل نماز جمعه: -٧

جمعه سکونت داشته باشد پس کسی که مسافر باشد نماز جمعه بر وی فرض 

) باشد.نمی  (واهللاُ العليمُ أعلمُ بالصوابِ

 حکم سفر در روز جمعه:
و أذان و ندای جمعه بر کسی که اند که سفر کردن بعد از زوال ی فقھا گفتهھمه 

باشد. ولی فقھا در حکم سفر و خروج از محل نماز جمعه بر وی واجب شده حرام می
ھای مختلفی ھستند که اقامت در روز جمعه قبل از أذان و ندای جمعه دارای دیدگاه

 عبارتند از:
 .دانندشافعّیه سفر قبل از أذان ظھر جمعه را حرام می دیدگاه اّول:
حنابله بعد از طلوع فجر، قبل از زوال و مالکّیه بنابر قول مشھور بعد از  دیدگاه دّوم:

 فجر سفر کراھت دارد مگر اینکه در سفر بتواند نمازش را ادا کند.
 حنفّیه بر این باورند که سفر قبل زوال ھیچ ایرادی ندارد. دیدگاه سّوم:

محل سکونت قبل از نداء و رسد که سفر و خارج شدن از به نظر می قول راجح:
باشد و تمامی روایاتی أذان ظھر جمعه به ھر دلیلی ھیچ ایراد شرعی ندارد و ُمباح می

که در جھت منع و تحریم و یا کراھت آن وجود دارند از حیث سند ایراد دارند و قابل 
توان نتیجه گرفت که سفر بعد از زوال و أذان ظھر جمعه باشند. پس میاحتجاج نمی



 نماز جمعه در فقه اسالمی    ۳۵۸

اش را در سفر ادا نماید و نماز باشد مگر اینکه با وجود سفرش نماز جمعهرام میح
باشد پس نماز جمعه باشد ولی سفر قبِل آن ُمباح میجمعه بر چنین مسافری فرض می

(واهللاُ العليمُ  فرض نیست. ج ھای پیامبر عظیم الشأنبر چنین مسافری طبق فرموده

(  أعلمُ بالصوابِ
 رنبود عذ -٨

ھایی ھمچون ترس از دستگیر شدن توسط حاکم ظالم، ترس از  از فقھا حالتبرخی 
ای که رفتن به مسجد را دزد یا حیوان درنده و باران و برف و گل و الی شدید به گونه

دانند و... از جمله عذرھایی می ١آور کند و یا در حبس و زندان بودنسخت و مشقت
ف برمیکه سبب رخصت شده و حکم وجوب را از   این عذرھا: از جملۀدارد. مکلَّ

یابد و نزدیک مسجد نیست و حّتی در صورتی که کوری که راھنمایی نمی -
 مثل اجاره کند نماز جمعه بر وی واجب است.ة الراھنمایی با أجر

ای توانمند به پیرمرِد کھنسالی که توانایی رفتن ندارد. اگر پیرمرد با وجود وسیله -
سختی و آزار به خود و دیگران نگردد بر وی واجب است  ۀدد و مایرفتن به جمعه گر

ای حّتی با اجاره در اختیارش قرار ولی در صورتیکه این ناتوانی از بین رود و یا وسیله
گیرد باید به نماز جمعه برود ولی باید دّقت داشت که در این حالت نیز آزار و سختی 

 نامتعارف متوجه وی و دیگران نگردد.
ز دیدگاه حنفّیه و حنابله پرستاری از بیماری که نیازمند مراقبت باشد و بودن ا -

باشد. از دیدگاه مالکّیه و ھا  آن در کنار نزدیکان و خویشاوند و دوست که ترس از فوِت 
شافعّیه پرستاری از ھر مریض نیازمند مراقبت حّتی اگر خویشاوند و رفیق نباشد از 

 شود. موارد عذر محسوب می
و  ٢از دیدگاه حنابله ترس از مالی که در معرض سلطان ظالم یا دزدی قرار گیرد -

از دیدگاه حنابله اموالی که در معرض نابودی باشد و یا احتمال خراب شدن غذایی که 
باشد که ترکش باعث فساد و بر روی آتش باشد و یا زراعتی که در حال آبیاری می

فقهای شافعّیه بر این باورند که اگر زندانیان به چهل نفر برسند و توانایی برپایی جمعه را در صورت نبود موانع و ...  -١

ب،  ۱/۲۷۶باشد. نک: شربینی، مغنی المحتاج، میداشته باشند نماز جمعه بر آنها واجب 
ّ

شیرازی، المهذ

 .۳۳و۳/۶؛ ماوردی، الحاوی الکبیر، ۱/۲۶۸؛ نووی، المجموع، ۱/۳۵۸

 . ۳/۲۹ ،ابن عابدینحاشیة  -٢
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گھبانی اجاره شده و یا کارمند و یا موظفی که گردد و یا کسی که برای نخرابیش می
باشند که وجوب نماز بنا بر تعھد و نیاز خود و دیگران باید سِر کار باشد، از عذرھایی می

 ١دارند.جمعه را بر می
 شدت برف و بارندگی و گل و الی. -
ھر بوی بدی به سبب بیماری، کثیف بودن جسم و لباس، خوردن سیر و پیاز و  -

پذیر نباشد به خاطر اینکه موجب آزار ای که زوال آن امکانو...، به گونهتربچه 
باشد. البته باید شود از موجبات عذر میمسلمانان و عدم دخول مالئکه به مسجد می

را زایل نماید و در ھا  آن شخص از آلوده شدن به این بوھا پرھیز کند و در صورت امکان
 گردد.ط میغیر اینصورت نماز جمعه از وی ساق

و ترس مفّلس و  ٢آن: ترس از بیعت با حاکم ظالم، ۀترس از دشمن، از جمل -
و از دیدگاه شافعّیه از جمله غزالی که شربینی بر خالف  ٣ورشکسته از زندانی و زدن،

بغوی با وی مخالف است بر این باورند کسی که به حق زندانی شده، قاضی حق 
و ھر کس که  ٤عه به شرط احراز مصلحت داردممانعت وی را از شرکت در نماز جم

قصاص بر وی واجب است و امید دارد که با ترک جمعه فرجی در این فاصله برای 
 ٥تواند ترک جمعه نماید.عفوش حاصل گردد می

عدم وجود لباس و پوشش مناسب و شایسته، در صورتیکه شخصی لباسی داشته  -
دلیل وجاھت و شخصیت اجتماعیش مناسب و باشد که ستِر عورتش را بنماید ولی به 

در خور وی نیست بنا بر قول صحیح نماز جمعه بر وی واجب نیست و این حکم 
 ٦باشد.نمادی از حفظ شخصیت انسان است که از مقاصد شریعت می

ز رخصت میاز جمله عذرھای دیگر که شریعت آن داند و موجب ساقط شدن را مجوِّ
حالتیست که نماز جمعه با عید قربان و یا عید فطر در یک باشد وجوب نماز جمعه می

 . ۲/۳۰۱مرداوی، اإلنصاف، ماوردی،  -١

 . ۶۲۰، ۶۰۹/ ۱ ،الدسوقي علی الشرح الکبیر -٢

 . ۳/۲۹ ،ابن عابدینحاشیة  -٣

 . ۱/۵۳۷شربینی، مغني المحتاج، شربینی،  -٤

 . ۲/۳۰۱مرداوی، اإلنصاف، ؛ ماوردی، ۱/۲۱۸ ،األمشافعی،  -٥

 . ۱/۴۹۶،کشاف القناع ؛ بهوتی،  ۱/۴۷۶شربینی، مغني المحتاج،  ؛ شربینی، ۱/۶۲۰ ،الدسوقينک:  -٦
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روز مقاَرن شود و شخص نماز عید را با جماعت بخواند در این حال در خواندن نماز 

) ١جمعه مخّیر خواھد بود.  (واهللاُ العليمُ أعلمُ بالصوابِ

 کسی که بر وی واجب نیست: حکم نماز جمعۀ
 م شرط وجوب و یا عذری نماز جمعه برافرادی که بنابر نبود شرایط ھمچون عد

باید به  باشد، انجام نماز جمعه بر ایشان مستحب است. در این راستاواجب نمیھا  آن
 نکات زیر اشاره کرد:

کسی که نماز جمعه بر وی فرض نیست بین خواندن نماز ظھر و جمعه مخّیر  -
واندن نماز ظھر ندارد است و در صورتی که نماز جمعه را بخواند کافیست و نیازی به خ

  ای از جانب شریعت ندارد.و خواندن این دو به صورت ھمزمان تأییدیه
نماز جمعه برای زنان مستحب است اگرچه أولی این است که در خانه نماز ظھر  -

 محاسن و خیر در بردارد.ھا  آن را برپای دارند و شرکت در نماز جمعه برای
 ب است.بردن کودکان به نماز جمعه مستح -
مریض و افراد دارای عذر مستحب است تا در نماز جمعه شرکت کنند به شرطی  -

 نشود.ھا  آن که شرکت در نماز جمعه موجب ضرر و یا حرج و سختی به
شرکت در نماز جمعه برای افرادی که مستحب است دلیلی برای واجب شدن  -

ی شافعّیه بر این نیست و حضور در نماز جمعه دلیل واجب شدن نیست اگرچه فقھا
تواند جمعه را ترک کند ولی بعد حراِم نماز جمعه شخص میة اإلباورند که قبل از تکبیر

 از آن بر وی واجب شده و مریض و مسافر در صورتیکه وقت ادای نماز شده باشد بر
ترک نماز جمعه حرام است بخاطر اینکه با حضورشان ترک مشقت شده و دلیلی ھا  آن

حکم رخصت ندارند مگر اینکه انتظاِر مریض برای نماز برای وی ضرر و  بر استفاده از
ز خروج را دارد.  ٢دردآور باشد که مجوِّ

تواند نماز ظھر را بعد از أذان ظھر در کسی که نماز جمعه بر وی فرض نیست می -
ھر موقع حّتی به صورت جماعت بخواند و حّتی خواندن نمازھای رواتِب ظھر و جماعت 

ف نماز عید ر -١
َّ
ت شرط تخییر و سقوط وجوب نماز جمعه این است که شخص مکل

ّ
ا با جماعت برپای دارد؛ زیرا عل

 اند.در این امر به مخاطبانیست که نماز عید را خوانده جی پیامبر روایات و فرموده

ب، ۱/۲۷۹شربینی، مغنی المحتاج،  -٢
ّ

؛ ماوردی، الحاوی ۴/۳۵۷؛ نووی، المجموع، ۱/۳۵۹؛ شیرازی، المهذ

 .۳/۳۲الکبیر، 
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توانند در نماز جمعه حضور یابند مستحب است. البته کسانیکه بخاطر عذر نمینیز 
ای عمل نکنند که سوء ظن دیگران مبنی بر ترک و اھمال در شرکت در نماز بگونه

 جمعه را متوجه خود سازند.
کسانیکه بخاطر عذری در شرکت در نماز ظھر عاجزند و امید رفع عذر را دارند  -

تواند نماز ظھر را به تأخیر اندازد تا بتواند در نماز و به بھبودیست میمانند بیماری که ر
جمعه شرکت کند، البته اگرچه وجود عذر در موقع أذان ظھر حکم رخصت را برایش 

کند ولی شرکتش در جمعه با این وصف مستحب است. باید دّقت شود تثبیت می
شوند و یا افرادی که مانع نمی گیر که رفعافرادی مانند زن و یا انسان علیل و زمین

امید زوال مانع ندارند مانند برخی بیماران، مستحب است که برای خواندن نماز ظھر 
تعجیل نمایند تا فضیلت اّول وقت را از دست ندھند. و اگر شخص ظھر را خواند و 

 باشد.سپس به نماز جمعه رفت این امر ایرادی ندارد بلکه مستحب می
نماز برای کسب فضیلت أولی و جایز است پس خواندن نماز  ۀدر شریعت اعاد 

جمعه بر کسانیکه واجب نیست بعد از خواندن نماز ُظھر نیز أولی و مستحب است؛ تا 
 بدینوسیله کسب پاداش بیشتر حاصل گردد.

در  جباشد؛ چراکه رسول الله البته برای مسافر ترک نماز جمعه أولی می -
 نماز ظھر نمودند. ۀ، نماز جمعه نخوانده بلکه به جایش اقامالوداع که مسافر بودندةحج

(  (واهللاُ العليمُ أعلمُ بالصوابِ

 دّوم: شروط صّحت نماز جمعه
وقتی که شرایط وجوب نماز جمعه (ذکورّیت، عقل، بلوغ، حرّیت، سالمتی جسمی و 

نماز مقیم بودن) مھیا باشند، نماز جمعه بر انسان واجب بوده ولی باید شرایطی بر 
-جمعه حاکم باشد تا نماز جمعه صحیح باشد، البته برخی از این شرایط اختالفی می

  عبارتند از:ھا  آن باشند، این شرایط و ضوابط حاکم بر

 مکان برپایی نماز جمعه -۱
فقھا در وجوب نماز جمعه در شھر اتفاق نظر دارند ولی در برپایی آن در روستا  ۀھم

بر این باورند که نماز جمعه بر اھالی روستا واجب نیست و  نظر دارند. حنفّیهاختالف
خواندن نماز جمعه در روستا باطل است و در صورتیکه ندای جمعه را از منابر بشنوند 

اند: در باید به شھر مجاور مراجعه و در آنجا نماز جمعه را بخوانند. برخی گفته
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و أذان جمعه فاصله داشته متر) از محل ندا  ۵۵۴۴میل ( ۳صورتیکه روستای مجاور 
اند: در صورتی که قبل از شب بتوان باشد بر اھالی آنجا واجب است. و برخی ھم گفته

با این وصف نماز جمعه فقط بر اھالی شھر (مصر) و روستایی که  ١ به خانه برگشت.
شنوند واجب است. بر خالف حنفّیه، جمھور فقھای صحابه و ندای جمعه را از شھر می

از جمله: عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، ابن عباس، ابن عمر، مالکّیه، حنابله، غیره 
بر  ش شافعّیه، ابن تیمیه، عمر بن عبدالعزیز، ابن حجر عسقالنی، عالمه لکھنوی و غیره

این باورند که نماز جمعه در شھر و روستا صحیح است و باید خوانده شود و شھر 
 دانند.ه نمی(مصر) بودن را شرط صّحت نماز جمع

باشد شود که دالیل حنفّیه مبتنی بر نصوصی میھا مشاھده میدر بررسی دیدگاه
باشد بلکه انتساب ایشان نمی ۀصحیح نبوده و فرمود ج که انتساب آن به پیامبر اکرم

باشد. با این وصف اگر ھم قائل به فتوا و دیدگاه می سطالبآن به امام علی بن أبی
و  ج شد، الزم به ذکر است که این روایت و دیدگاه با عملکرد پیامبر اکرم سایشان

باشد. و با سند صحیح اثبات گردید که پیامبر در تعارض می شجمھور و بزرگان صحابه
ز خواندن نماز جمعه را در روستاھا صادر فرموده ج اکرم  شھای کراماند و صحابهمجوِّ

به این فرامین بزرگ و مھم الھی لبیک گفته و نماز این شاگردان برتر مکتب نبّوت نیز 
 اند. جمعه را در شھر و روستا برپا داشته

بزرگانی از مذھب حنفّیه نیز بر ھمین دیدگاه بوده و حّتی خود مجری این امر 
گوید: از اند. شاه ولی الله دھلوی میگرانبھا بوده و نماز جمعه را در روستاھا برپا نموده

از نماز جمعه، تبلیغ و انتشار دین در جامعه است، باید به تمّدن و آنجا که ھدف 
جمعّیت توجه کرد. البته آنچه که نزد من ترجیح دارد این است که حّداقل برای جواز 

  ٢نماز جمعه وجود روستا کافی است.

به، دیدگاه محّمد بن حسن است که نماز جمعه فقط بر اهالی روستایی که . البته قول ُمفتی ۲/۱۵۱ ،البحر الرائق -١

 شنود واجب است. ندای جمعه را از شهر می

این رأي و نظر من است، پس «فرماید:  مي /أبوحنیفه. امام أعظم ۲/۲۸شاه ولی الله دهلوی، حجة الله البالغه،  -٢

رساند که آنچه در ی ناب امام أعظم میاین گفته» کنیم. قبول ميرا کس نظري بهتر از نظر من را داشته باشد، آن هر

شریعت اسالم مهم است حق و پیروی از آن است و باید در صورت محرز شدِن آن بدان تمّسک جست. نک: 

 .۲۰/۲۱۱تیمیه، مجموع الفتاوي،  ابن
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-نماید که به این امر خالق یکتا لبیک گفته که میدر واقع بر ھر مسلمانی الزم می 

َها ﴿ فرمایند: ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ لَٰوةِ ِمن يَۡوِم  ٱ�َّ ْ فَ  ٱۡ�ُُمَعةِ َءاَمُنٓواْ إَِذا نُودَِي لِلصَّ ِ إَِ�ٰ ذِۡكرِ  ٱۡسَعۡوا  ﴾ٱ�َّ

ر کذ ینماز جمعه أذان گفته شد، به سو ینه برایه روز آدک یمؤمنان! ھنگام یا « ]۹[الجمعة: 
تواند از مضمون این آیه شانه سی نمیو به قول ابن حزم: ک.» دیو عبادت خدا بشتاب

زی از نص صریح یا اجماع یقینی برای این کار داشته  خالی کند مگر در صورتی که مجوِّ
  ١باشد.

واقعًا تعطیل کردن و مانع شدن این فرمان الھی جدای از اینکه با امر خداوند در 
آورد که بر ھر صاحب بلکه عواقبی سوء اجتماعی به بار می تعارض و گناه کبیره است

) خردی پوشیده نیست.  (واهللاُ العليمُ أعلمُ بالصوابِ

 زمان برپایی نماز جمعه -۲
از شرایط صّحت نماز جمعه این است که در زمان شرعی خود اقامه گردد. بنابر 

و فقھا از جمله شافعّیه، حنفّیه و مالکّیه زمان نماز جمعه در  دیدگاه جمھور صحابه
ای که گونهباشد و آن موقع زوال خورشید است بهوجوب نماز ظھر میوقت ظھر موقع 

نظر باشد. ولی فقھا در انتھای نماز جمعه اختالفخودش می اندازۀھر چیزی به  ۀسای
رسد که آخر وقت نماز جمعه بنابر ھا به نظر می دارند. در تحلیل و بررسی دیدگاه

ا نماز جمعه بنابر قول راجح نمازی دیدگاه جمھور داخل شدن در وقت عصر باشد؛ زیر
 شود و با ظھر تا وقت مغرب وقت مشترک ندارد.مستقل بوده و نماز ظھر محسوب نمی

(  (واهللاُ العليمُ أعلمُ بالصوابِ

 خواندن قسمتی از نماز جمعه با امام:
جمھور فقھا مستند به احادیثی صحیح براین باورند اگر شخص به رکعتی از نماز 

اش را تمام کند ولی اگر به کمتر از یک رکعت رسید جمھور بر نماز جمعهجمعه رسید 
خالف أبوحنیفه و أبویوسف بر این باورند که نماز ظھر چھار رکعتی را برپای دارد. و 

بر این باورند که شخص به ھر مقدار از نماز  -رحمھما الله  -امام أبوحنیفه و أبویوسف 
کعت باشد نماز جمعه دو رکعتی را تمام نماید. به جمعه برسد حّتی اگر کمتر از یک ر

باشد و نیز با رسد از آنجائیکه نماز جمعه نمازی مستقل و غیر نماز ظھر مینظر می

ی،  -١
ّ
 .۵/۵۲ابن حزم، المحل
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که ھر کس رکعتی از نماز را خواند، نماز را در زمان خود اداء  ج پیامبر ۀتوجه به فرمود
گر تمام کند ولی در تواند نماز را با خواندن یک رکعت دیکرده است، شخص می

صورتیکه به یک رکعت جمعه نرسد باید نماز ظھر چھار رکعتی را بخواند اگرچه در 
دو رکعتی را کرده باشد؛ زیرا وی به نماز جمعه نرسیده باید  جمعۀنّیتش خواندن نماز 

 چھار رکعت ظھر بخواند. 
به و نماز را در صورتیکه زمان انجام به داللیلی کم باشد در صورت امکان باید خط

رد؛ زیرا انجام فرض أولی است و در غیر اینصورت نماز ظھر چھار ککوتاه و خفیف اقامه 
 شود.رکعت خوانده می

ظھر کرد؛ زیرا زمان شرط صّحت  ۀدر صورتیکه در دخول وقت شک باشد نباید اقام
نماز جمعه است ولی در صورتیکه بعد از شروِع خطبه در اتمامش شک باشد نماز 

(واهللاُ العليمُ  ١شود؛ زیرا اصل بقای وقت است مگر خالفش ثابت شود.ه خوانده میجمع

(  أعلمُ بالصوابِ
 قضای نماز جمعه:

اش فوت شود در صورتی که شخصی که نماز جمعه بر وی فرض باشد و نماز جمعه
باشند، این شخص باید نماز ظھر را طبق نظر جمھور فقھایی که قائل به قضای نماز می

 کند.  قضا
نماز جمعه در رابطه با زماِن انجام آن که مختص نماز جمعه بر  ۀمفسد ۀدر زمین

 توان گفت:باشد میخالف دیگر نمازھای جماعت می
بایست اّوًال: در صورتیکه وقت ظھر تمام شود، نماز جمعه فاسد و باطل است و می

شروع نماز جمعه، و نماز ظھر خوانده شود. و از دیدگاه حنفّیه: خروج وقت قبل از 
خروج وقت بعد از شروع نماز جمعه و قبل از اتمامش موجب فساد نماز جمعه بوده و 

ھایی نماز جمعه  باید نماز ظھر چھار رکعتی خوانده شود. و از دیدگاه شافعّیه در حالت
به نماز ظھر تبدیل شده و باید نماز چھار رکعتی خوانده شود. حنابله بر این باورند که: 

 وقت شک شود بنابر قول صحیح فقهای شافعّیه بر این باورند اگر بعد شروع نم -١
ِ

از جمعه، قبل از سالم در خروج

رسد. ولی باید در نظر داشت که اصل بقای وقتیست که بر مبنای آن نماز جمعه نماز ظهر چهار رکعتی به اتمام می

به بعد؛  ۴/۳۷۷رسد که نماز جمعه اتمام یابد. نک: نووی، المجموع، را با آن شروع کرده است پس به نظر می

ب، ۱/۲۷۹شربینی، مغنی المحتاج، 
ّ

 .۱/۳۶۴؛ شیرازی، المهذ
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حرام را بست، آن به عنوان نماز جمعه مقبول است و این بدین معناست ة اإلر تکبیراگ
-یم »تنویر األبصار«صاحب که استمرار وقت ظھر تا انتھای نماز جمعه شرط است، 

نویسد: زیرا وقت شرط أداء نماز جمعه است نه شرط افتتاح آن. مالکّیه شرط صّحت 
 ١دانند.وقت ظھر می نماز جمعه را وقوع کّل آن با خطبه در

ثانیًا: فقھا بر این باورند که در صورتیکه شخص به دو رکعت نماز جمعه برسد فقط 
خواند ولی در صورتیکه فقط به رکعت اّول نماز جمعه رسید طبق آن دو رکعت را می

بایست کند ولی طبق قول أظھر شافعّیه مینظر جمھور دو رکعت نماز جمعه را تمام می
ظھر را تمام کند. و در صورتیکه بعد از رکوِع رکعت دّوم به نماز جمعه چھار رکعت 

 رسید باید چھار رکعت نماز ظھر بخواند.
اساس و بنیان این اختالف بر آن است که برخی از فقھا جماعت را شرط صّحت 

(واهللاُ العليمُ أعلمُ  دانند.را شرط انعقاد نماز جمعه میدانند و برخی آننماز جمعه می

(  بالصوابِ

 کنندهافراد شرکت تعداد -۳
فقھا نماز جمعه بر یک نفر واجب نیست. فقھا در حّداقل تعداد  ۀبنابر اتفاق کلی

باشد اختالف نظر دارند. شرط صّحت نماز جمعه میھا  آن افراد شرکت کننده که وجود
ز جمعه رسد نماھای مربوطه آنچه به نظر میھا و استداللدر تحلیل و بررسی دیدگاه

شود و وجود تعداد، ھمانند دیگر نمازھا توسط یک نفر امام و یک نفر مأموم برپا می
باشد و در شرط نماز جمعه نیست؛ زیرا وجود چنین شرطی نیازمند دلیلی شرعی می

ھا  آن توان دالیلاستدالالت فقھا می ۀشریعت چنین دلیلی قابل اثبات نیست و در زمین
احادیث قولی ھستند که از حیث سند دارای  اّول: ۀدسترا به دو دسته تقسیم کرد: 

-باشند که این دسته قابل احتجاج نمیمشکل و ضعف و در مواردی بدون أصل می
 دّوم: ۀدست ٢ باشند و به قول عبدالحق: ھیچ دلیلی در تعداد جمعه صحیح نیست.

داللتی بر ھا  آن اشاره شدھا  آن تحلیل افعالی که بدانھا استناد شده ھمانطور که در
دھند که کننده مینمایند و فقط خبر از تعداد شرکتوجوب تعدادی افراد خاص نمی

تنویر األبصار بهامش ابن ؛ ۴۳۵/ ۲ ،شرح الروض المربعبهوتی،  ؛۵۶۶/ ۱ ،الدر المختارنک: همان؛ حصکفی،  -١

 . ۳۷۲/  ۱ ،، حاشیة الدسوقي ۵۶۶/  ۱ ،عابدین

 . ۲/۱۹۷ ،نصب الرایة -٢
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آن ھم اتفاقی و یا غالبی بوده است و ھیچ داللتی بر وجوب و الزام این تعداد از افراد 
 ١رسانند.در نماز جمعه جھت صّحت نماز جمعه نمی

کننده، شرط نماید که اگرچه تعداد افراد شرکتنکته الزم می البته اشاره به این

(واهللاُ العليمُ أعلمُ باشد. باشد ولی شرط أفضل و کمال آن میصّحِت نماز جمعه نمی

.(  بالصوابِ

 تعداد نماز جمعه -۴
ز کثرت نماز جمعه را در یک شھر یا روستا صادر می کند دو در اینکه شریعت مجوِّ

 شود: دیدگاه مشاھده می
جمھور فقھا از جمله مالکّیه، شافعّیه، حنابله و جمھور حنفّیه و  دیدگاه اّول:

بسیاری از فقھا با وجود اختالفی در تفاصیل بر این باورند که از جمله شرایط صّحت 
نماز جمعه آن است که در یک روستا و یا یک شھر بیش از یک جمعه برپا نشود مگر 

 بنا بر ضرورت.
ابن حزم ظاھری و عطاء بن ابی رباح و برخی از حنفّیه بر این باورند  دّوم:دیدگاه 

 که تعّدد نماز جمعه بدون نیاز و ضرورت جایز است.
به تبعّیت از  شکرام ۀو صحاب ج در دّقت در عملکرد پیامبر خدا قول راجح:

ت شود که فقط یک نماز جمعه در یک روستا یا شھر برپا شده اسمشاھده می جایشان
باشد تا مسلمانان با و از طرف دیگر از مقاصد اصلی نماز جمعه گردھمایی ھفتگی می

وحدت و یکپارچگی کنار ھم جمع شوند. و از مقاصد اصلی شریعت یکی شدن و دوری 
-از تفرقه است. با این وصف ھیچ ممانعتی در شریعت مبنی بر عدم تعّدد مشاھده نمی

ماز جمعه فراخوانی برای گردھمایی ھفتگی با ن ۀشود پس با این وصف شریعت بوسیل
و أولوّیت در عدم تعّدد است و در صورت ضرورت  انسجام و اّتحاد مسلمانان صادر کرده

که بدان اشاره گردید وجود تعّدد نماز جمعه از أولوّیِت بیشتر برخوردار است؛ زیرا در 
عدم وجود فضای  صورت عدم تعّدد برخی از مسلمانان به داللیل مختلف از جمله:

کافی و مناسب برای نشستن، دوری راه و پیدایش مشکالت عبور و مرور به دلیل 

ینک: ابن حزم،  -١
ّ
؛ ۱/۲۹۷،۲۹۸ ،السیل الجرار؛ شوکانی،  ۳/۲۳۲،۲۳۳،نیل األوطار ؛ شوکانی،۵/۴۶، المحل

 .۵۹۴و۱/۵۹۳سیدسالم، صحیح فقه السنة، 
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شوند و دچار حرج و سختی ترافیک زیاد و ازدحام مردم و ... از انجام آن عاجز می
رسد این اوصاف به نظر می ۀبا ھم . کند.را تأیید نمیگردند که شریعت آننامطلوبی می

که در یک شھر یا یک روستا، یک نماز جمعه برپا شود تا انسجام و که أولی آن است 
این اوصاف تعّدد نماز جمعه در یک  ۀاتحاد مسلمانان بیشتر نمایان شود ولی با ھم

 جمنطقه حّتی بدون ضرورت و نیاز دلیلی از شریعت بر منع ندارد و عملکرد پیامبر خدا
ای که البته نکته ١رساند.در این زمینه ھیچ معنا و مفھومی بر عدم جواز تعّدد را نمی

دانند بعد از انجام نماز باشد این است آنانکه تعّدد جمعه را جایز نمیدر خور توجه می
خوانند در این دیگر برپاشده) نماز ظھر چھار رکعتی می جمعۀجمعه (در جایی که نماز 

ای از ره کرد که در این حالت خواندن نماز چھار رکعتی ظھر تأییدیهزمینه باید اشا
شریعت ندارد؛ چراکه اگر نماز جمعه صحیح بوده دیگر نیازی به خواندن نماز ظھر 
نیست و اگر نماز جمعه باطل بوده پس چرا خوانده شده و بسیاری از مردم را به عمل 

باشد، اصًال که تعّدد جمعه جایز می اییاین اوصاف از آنج ۀاند. با ھمباطل مشغول کرده

) نیازی به خواندن نماز ظھر نیست.  (واهللاُ العليمُ أعلمُ بالصوابِ

 خواندن خطبه -۵
از  ٢بنا بر نظر جمھور (قول راجح) فقھا خواندن خطبه قبل از دو رکعت نماز جمعه

) باشد.شروط صّحت نماز جمعه می  (واهللاُ العليمُ أعلمُ بالصوابِ

 نماز جمعه:أذان 
ای که برای ھر نماز فرضی یک أذان و أذان در سال اّول ھجری تشریع شد به گونه

و  ج یک اقامه وجود دارد و نماز جمعه نیز ھمانند دیگر نمازھای فرض در زمان پیامبر
فقط دارای یک أذان بوده است. و در زمان عثمان  – بابوبکر و عمر  –شیخین 

نظر فقها برخی از فقها بر این باورند در صورتیکه در مسجدی نماز جمعه برپا شود و جماعتی با وجود اختالف -١

ی فرض در برپا کنند؛ زیرا انجام نماز جمعه توانند نماز جمعه جدیدیدیگر بعد از اتمام جمعه حضور یابند، می

اند. البته اگرچه این مسئله اختالفیست انجام نماز جماعت جدید را جایز دانسته جاولوّیت قرار دارد و پیامبر خدا 

 . (والله العلیم أعلم بالصواب)۱۳۶۹باشد. نک: سنن دارمی، شماره حدیث ولی ادای فرض اولی می

 .۲/۱۴۷باشد. نک: ابن حجر، تلخیص الحبیر ،ی نماز قبل از نماز جمعه میبنابر اجماع خطبه -٢
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بنابر مصلحت و کثرت مسلمانان قبل از أذان اّول (أذان اصلی) أذان دّومی  سبن عّفان
 ١اضافه گردید.

 در ارتباط به أذاِن روز جمعه الزم به ذکر است:
 گردد.نشیند اعالم میأذان روز جمعه در موقعی که امام بر منبر می -
أذان اّول با أذان دّوم (وقت واقعی نماز جمعه یعنی؛ ظھر) نیم ساعت یا  ۀفاصل -

یک ساعت فاصله باشد یعنی؛ مدت زمانی باشد که بنابر شرایط مردم مانند ازدحام و 
گاه شوند که به نماز جمعه نزدیک می  شوند.مشاغل و ترافیک و ...، مردم آ

َها ﴿ خداوند متعال: ۀبنابر فرمود - ُّ�
َ
� ٰٓ�َ ِ لَٰوةِ ِمن يَۡوِم  ينَ ٱ�َّ ْ إَِذا نُودَِي لِلصَّ َءاَمُنٓوا

ْ فَ  ٱۡ�ُُمَعةِ  ِ إَِ�ٰ ذِۡكرِ  ٱۡسَعۡوا نه یه روز آدک یمؤمنان! ھنگام یا « ]۹[الجمعة:  ﴾ٱۡ�َۡيعَۚ َوَذُرواْ  ٱ�َّ
د و داد و ستد را رھا یر و عبادت خدا بشتابکذ ینماز جمعه أذان گفته شد، به سو یبرا

معامله در وقت نماز جمعه حرام است ولی از آنجائیکه وقت نماز جمعه از أذان .» دیساز
 ای بین این دو أذان مباح و حالل است.شود ھرگونه معاملهدّوم آغاز می

با وجود اینکه ھدف از أذان دّوم جمع آوری مردم بوده و در صورتی که در  -
عصر حاضر که مردم تومارھای ای نیازی به آن نباشد حذف آن ایرادی ندارد، در جامعه

ورزند و ھا به پخش أذان و موقع آن مبادرت میساعت نمازھا را در اختیار دارند و رسانه
فایده باشد و تواند بیشود چند بار اعالم میھا پخش می أذان با صدای بلند از بلندگوه

ت و باشد. ولی در صورتی که مصلحأولی می بو شیخین  جتمّسک به فعل پیامبر 
ھای مکّرر سودمند باشد تکرار دّوم و حّتی سّوم و یا بیشتر نیاز اقتضا کند و اعالم

 باشد و با مقاصد شریعت ھم نوایی دارد.مشروع می
ھرگونه عملی در این فاصله مبنی بر قرائت قرآن خصوصّا با صدای بلند و  -

رند بلکه ھر کس ای از شریعت نداجمعی تأییدیهپخش آن از بلندگو و یا أذکار دسته
مسجد به قرائت قرآن و یا ة التواند بعد از حضور در مسجد و خواندن دو رکعت تحیمی

) از طریق (ابن ۱۳۹۲) / نسایی (ش۵۱۶) / ترمذي (ش۱۰۸۹) / ابوداود (ش۹۱۶و۹۱۲(صحیح): بخاری (ش -١

إذا  کان النداء یوم الجمعة اّوله قال یزید بن السائب عن الزهري عن«اند: ابي ذئب ویونس بن یزید) روایت کرده

جلس اإلمام علی المنبر علی عهد النبي صلی الله علیه وسلم وأبي بکر وعمر رضي الله عنهما فلما کان عثمان 

 .»رضي الله عنه وکثر الناس زاد النداء الثالث علی الزوراء
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نماز جمعه مشغول شود و نباید با این اعمال مزاحمت و تشویش  خطبۀذکر تا شروع 
 برای دیگران حاصل گردد.

ھا  آن شود دیگر مساجد که نماز جمعه دردر صورتیکه أذان نماز جمعه گفته می
باشد و گردد نباید أذان بگویند؛ زیرا ھدف از أذان اعالم و دعوت به نماز میاقامه نمی

باشد تا جواز أذان گفتن را نماز ظھر با جماعت صحیح نمی ۀحال در مساجد دیگر اقام

) داشته باشند.  (واهللاُ العليمُ أعلمُ بالصوابِ
 





 

 

 :فصل سّوم
 نماز جمعه خطبۀ

 جمعه ۀ) تعریف خطب۳-۱(

 جمعه ۀ) اھمّیت خطب۳-۲(
 جمعه ۀ) حکم و تعداد خطب۳-۳(
 جمعه ۀ) شروط خطب۳-۴(
 جمعه ۀ) ارکان خطب۳-۵(
 جمعه ۀ) سنن خطب۳-۶(
 جمعه ۀ) مسائل متفرقه در خطب۳-۷(

 مطالب ۀ) خالص۳-8( 





 

 
نماز  خطبۀتر دو نماز جمعه و به اعتبار دقیق خطبۀھمانطور که اشاره گردید 

نماز جمعه باطل ھا  آن ای که بدونباشند به گونهجمعه از شروط صّحت نماز جمعه می
آن  ۀدر این فصل سعی بر آن خواھد بود شروط، ارکان، سنن و احکام متفرق ١باشد.می

 ٢به صورت مستدل و با تحلیل اقوال فقھا بیان گردد.

 جمعه ۀ) تعریف خطب۳-۱(
شود. و گفته شده: به گفته و سخنرانی باالی منبر اطالق می -خاء ۀبا ضّم - ُخطبه

ةً  طابَ طبةً و خَ طَبَ علی املنرب خُ -به خواستگاری اطالق می -با کسر خاء-. ولی ِخطبهخَ
شود که خطیب در خطیب است و به کالمی اطالق میُخطبه مص«شود. أزھری گفته: 

و ِخطابًا به کالمی بین  ةو خاَطَبه ُمخاَطبَ  ٣»کند و در موضع مصدر قرار دارد.بیان می
م و سامع اطالق می  ٤باشد.شود. جمع آن: ُخَطب و ُخطباء جمع خطیب میمتکلِّ

ی منسجم که کالم«دارد: در تعریف ُخطبه تعاریف مختلف است، نووی ابراز می
ِن پند و اندرز و ابالغ می  این اوصاف در بیان تعریف ُخطبۀ ۀمبا ھ ٥ »باشد.متضمِّ

توان تعریف صریحی را یافت با این وصف کاسانی در تعریف جمعه در کتب فقھی نمی
شود که شامل تحمید و ُخطبه به صورت متعارف به سخنرانی اطالق می«آن نوشته: 

و دعا برای مسلمانان و وعظ و  ج و صلوات فرستادن بر پیغمبر خدا أثنای خداوند
 ٦»باشد.میھا  آن یادآوری برای

 ) شروط صّحت نماز جمعه. ۸-۲نک: ( -١

نیز ارجاعات این مطالب از کتاب " خطبة الجمعة و های مربوطه و تحلیل آنها و در این فصل اقوال فقها و استدالل -٢

أحکامها الفقهیة " اثر "دکتر عبدالعزیز بن محّمد بن عبدالله الحجیالن" اقتباس شده است. ولی باید دقت داشت 

جدای از تخریج احادیث و اضافه نمودن مطالب و در مواردی اختصار برخی از مطالب کتاب مذکور، تحلیل و 

ا با کتاب مذکور تفاوت شایانی دارد. همچنین باید توجه داشت که ارجاعات مطالب نیز اقتباش از هترجیح دیدگاه

ف)ی کتابها به طور کامل بیان شدهباشد که در پایان کتاب شناسنامهکتاب مذکور می
ّ
 اند. (مؤل

 .۷/۲۴۶أزهری، تهذیب اللغة،  -٣

 .۱/۱۷۳فیومی، المصباح المنیر،  -٤

 .۸۵و  ۸۴هاء، ص نووی، لغة الفق -٥

 .۱/۲۶۲کاسانی، بدائع الصنائع،  -٦
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-توان تعریف جامع و صریحی در کتب فقھی از آن یافت ولی میبا وجود اینکه نمی 
جمعه بنابر احکام راجح در تعریف  خطبۀتوان با توجه به ارکان و ضوابط حاکم بر 

شود که کمی عه به کالم و سخنرانی متوالی واعظ اطالق میجم خطبۀ«جمعه گفت: 
قبل از نماز جمعه در وقت نماز جمعه یعنی؛ در موقع زوال خورشید با نّیِت خطیب و 

ھا  آن به صورت آشکارا و در صورت توان ایستاده بر تعدادی از افراد که مقصود جمعه با
  »گردد.گردد، ایراد میحاصل می

 جمعه  ۀ) اهمّیت خطب۳-۲(
-نماز جمعه جدای از اینکه بنابر نظر جمھور فقھا از ارکان نماز جمعه می خطبۀ

باشد که اھداف و مقاصد باشد، بلکه دارای مکانت و منزلتی بس خاص و مھم می
 تشریع واالیی دربر دارد از جمله:

اش ھم به شود و وجه تسمیهنماز جمعه در بزرگترین روز جمعه انجام می خطبۀ
 باشد.این روز نیز می روز مبارک است و از خصائص اختصاصی ھمین

فراخوان داده که به سوی نماز جمعه بشتابند و در انجامش به خاطر  ألخداوند

َها ﴿ فرمایند:امور دنیوی اھمال نکنند. خداوند تعالی می ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ إَِذا نُوِدَي  ٱ�َّ َءاَمُنٓوا

لَٰوةِ ِمن يَۡوِم  ْ فَ  ٱۡ�ُُمَعةِ لِلصَّ ِ إَِ�ٰ ذِۡكرِ  ٱۡسَعۡوا َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم  ٱۡ�َۡيعَۚ َوَذُرواْ  ٱ�َّ
َلٰوةُ فَإَِذا قُِضَيِت  ٩َ�ۡعلَُمونَ  ْ فَ  ٱلصَّ وا �ِض ِ�  ٱنتَِ�ُ

َ
ْ وَ  ٱۡ� ِ ِمن فَۡضِل  ٱۡ�َتُغوا ْ وَ  ٱ�َّ َ  ٱۡذُكُروا  ٱ�َّ

ۡو لَۡهًوا  ١٠ونَ َكثِٗ�� لََّعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلِحُ 
َ
ْ تَِ�َٰرةً أ ۡوا

َ
ْ �َذا َرأ ٓوا ۚ قُۡل َما  ٱنَفضُّ إَِ�َۡها َوتََرُ�وَك قَآ�ِٗما

ِ ِعنَد  ِ� َوِمَن  ٱللَّۡهوِ َخۡ�ٞ ّمَِن  ٱ�َّ ُ وَ  ٱّ�َِ�َٰرة ٰزِ�ِ�َ َخۡ�ُ  ٱ�َّ  یا « ]۱۱-۹[الجمعة:  ﴾١١ٱل�َّ
ر و عبادت خدا کذ ینماز جمعه أذان گفته شد، به سو ینه برایه روز آدک یمؤمنان! ھنگام

شما بھتر  ید) برایشو یه بدان دستور داده مک یزین (چیا. دید و داد و ستد را رھا سازیبشتاب
د و به ینده گردکن پرایه نماز خوانده شد ، در زمکآنگاه  د.یو سودمندتر است اگر متوّجه باش

ه رستگار کن ید ، تا اینکاد یار ی(با دل و زبان) بس را ید و خدایخدا برو یدنبال رزق و روز
نده کرامون تو پرایدند از پیرا د ییا سرگرمیه تجارت و ک یاز اصحاب،) ھنگام ی(برخ د. یشو

ش خدا (از فضل و یردند! بگو: آنچه در پکستاده (بر منبر ، در حال خطبه) رھا یشدند، و تو را ا
برخی از  » .رسان است ین روزیاست، و خدا بھتر یانو بازرگ یثواب) است ، بھتر از سرگرم

ِ ذِۡكرِ ﴿ علما مانند امام قرطبی و غیره بر این باورند مراد از نماز جمعه  خطبۀ ﴾ٱ�َّ
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اند که در این حالت ھم به ماتبِع نماز و برخی ھم به نماز جمعه تفسیر کرده باشدمی
 باشد.نماز جمعه می خطبۀجمعه، 

-نماز جمعه را ایراد می خطبۀاین جایگاه را برعھده داشتند و  ج پیغمبر اکرم
روایت کرده  ببن عمرفرمودند و نمادی بارز از واال بودن این عمل است. عبدالله 

ُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اَكنَ «است:  َن. َ�ْفَعلُونَ  َكَما َ�ُقومُ  ُ�مَّ  َ�ْقُعدُ  ُ�مَّ  قَائًِما َ�ُْطُب  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ
ْ

 ١»اآل
ایستادند ھمانگونه که نشستند و سپس میخواندند و سپس میایستاده خطبه می ج پیامبر«

را برای آموزش  سقبل از ھجرت مصعب بن ُعمیر ج و ایشان »دھید.شما االن انجام می
 ۀاّولین نماز جمعه را در مدینه برپا کردند و صحاب سدین فرستادند وأسعد بن زراره

اند به و بعدھا فقھا و علمای اسالم نیز بر این مھم رفته شکرام خصوصًا خلفای راشدین
 انداز شده است.ھای مختلف طنین ای که ندای این حکم الھی بر سرزمینگونه

-ای که حد و میزانش وصفخداوند اجر و ثواب بزرگی برای آن قرار داده به گونه

 يَْومَ  اْغتََسَل  َمنْ «اند: فرموده ج ست که پیغمبرروایت کرده ا سناپذیر است، ابوھریره
ُُمَعةِ 

ْ
َنَابَةِ  ُغْسَل  اجل

ْ
�ََّما َراحَ  ُ�مَّ  اجل

َ
اَعةِ  يِف  َراحَ  َوَمنْ  بََدنَةً  قَرََّب  فََك� �ََّما اثلَّاِ�يَةِ  السَّ

َ
 قَرََّب  فََك�

اَعةِ  يِف  َراحَ  َوَمنْ  َ�َقَرةً  �ََّما اثلَّاثِلَةِ  السَّ
َ
قَْرنَ  َكبًْشا قَرََّب  فََك�

َ
اَعةِ  يِف  َراحَ  َوَمنْ  أ ابَِعةِ  السَّ  الرَّ

َما َّ�
َ
اَعةِ  يِف  َراحَ  َوَمنْ  َدَجاَجةً  قَرََّب  فََك� َاِمَسةِ  السَّ

ْ
�ََّما اخل

َ
َِمامُ  َخَرجَ  فَإَِذا َ�يَْضةً  قَرََّب  فََك�

ْ
 اإل

َمَالئَِ�ةُ  َحرَضَْت 
ْ
َر. �َْستَِمُعونَ  ال

ْ
ك غسل جنابت نماید و سپس  ھر کس در روز جمعه« ٢»اذلِّ

ای را قربانی کرده است و زود (به سوی نماز جمعه) رھسپار شود مانند آن است که شتر ماده
ای را قربانی کرده است و ھر ھرکس در ساعت دّوم رھسپار شود مانند آن است که گاو ماده

) از طریق (خالد بن الحارث و بشر بن المضل) روایت ۱۴۱۶) / نسایی (ش۹۲۰و۹۲۸(صحیح): بخاری (ش -١

 وسلم علیه الله صلی النبي کان قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع عن عمر بن الله عبید حدثنا«اند: کرده

 »اآلن. تفعلون کما یقوم ثم یقعد ثم قائما یخطب

 از) ۱۳۸۸ش( نسایي) / ۴۹۹ش( ترمذي) / ۳۵۱ش( ابوداود) / ۲۰۰۱ش( مسلم) / ۸۸۱ش( (صحیح): بخاري -٢

 مالك حدثنا: «اند کرده روایت) عیسي بن معن و سعید بن قتیبه و یوسف بن عبدالله و مسلمه بن عبدالله( طریق

 فکأنما وراح الجنابة غسل الجمعة یوم اغتسل من قال: ج الله رسول أن: هریرة أبي عن صالح أبي بن سمي عن

 في راح ومن کبشا، قرب فکانما الثالثة الساعة في راح ومن بقرة، قرب فکأنما الثانیة الساعة في راح ومن بدنة، قدم

 حضرت االمام خرج فإذا بیضة، قرب فکأنما الخامسة الساعة في راح ومن دجاجة، قرب فکأنما الرابعة الساعة

 »الذکر. یستمعون المالئکة
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باشد و ھر کس در ساعت سّوم رھسپار شود مانند آن است که گوسفند نری را قربانی کرده 
رھسپار شود مانند آن است که مرغی را قربانی کرده است و ھر کس  کس در ساعت چھارم

در ساعت پنجم رھسپار شود مانند آن است که با بخشیدن تخم مرغی به خداوند تقرب 
شوند و به جسته است. و ھرگاه امام (از منزلش به سوی مسجد) خارج شد مالئکه حاضر می

 ج روایت کرده که پیامبر خدا سو نیز ابوھریره »دھند.فرا می پند (و موعظه) گوش
توضأ فأحسن الوضوء ثم أىت اجلمعة فاستمع وأنصت غفر هل ما بينه و��  من«فرمودند: 

ھر کس وضو گرفت، نیکو وضو بگیرد سپس به نماز جمعه « ١.»اجلمعة وز�ادة ثالثة أيام
(آینده) و سه  جمعۀن) او بین این جمعه و بیاید و خوب گوش فرا دھد و ساکت باشد، (گناھا

در واقع تمامی فضائل  »شود.روز دیگر ھم (؛ یعنی جمعًا گناھان ده روزش) بخشیده می
جزء و قسمتی از نماز جمعه  خطبۀباشد؛ زیرا نماز جمعه می خطبۀنماز جمعه مشمول 

 باشد.و در واقع شرط صّحت آن می
نماز جمعه جدای از این فضائل بس واال و اجر عظیمی که دارد دارای فوائد  خطبۀ 

نماز  خطبۀباشد. اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرھنگی، نظامی، روانشناسی و ... می
شوند تا به باشد که مسلمانان با ھم جمع میجمعه گردھمایی و کنفرانسی ھفتگی می

ای آن مسائل مختلف از جمله مسائل سخنرانی و وعظی گوش فرا دھند که در اثن
شرعی و علمی مورد نیاز جامعه به مردم آموزش یا گوشزد شود و ھمچنین در این 

توانند احوال و مسائل حاکم بر جامعه و حّتی جھان را گردھمایی مسلمانان می
 بشنودند و به طریقه فھم صحیح و برخورد با حوادث روز آشنا شوند.

اند تریبونی اجتماعی باشد که مسلمانان به صورت ھفتگی تونماز جمعه می خطبۀ 
کنند و بسیاری از مسائل مھم اجتماعی را که برای برخی از افراد به در آن شرکت می

توانند دھند و میدالیلی دسترسی و فھم آن سخت بوده از این تریبون گوش فرا می
تواند با وجود و این می را شناسایی کنند.برخورد با آن ۀبسیاری از معضالت و طریق

 ھا نمادی از اتحاد و یکدلی أّمت اسالمی باشد. مشکالت و اختالف سلیقه ۀھم
ای سودمند و کارآمد برای دعوت اسالمی تواند وسیلهنماز جمعه می خطبۀدر واقع  

ای گونهو امر به معروف و نھی از منکر و نصیحت و یادآوری برای أّمت اسالمی باشد به

) از طریق ۱۰۹۰) / ابن ماجه (ش۴۹۸) / ترمذي (ش۱۰۵۲) / ابوداود (ش۲۰۲۵و۲۰۲۴صحیح): مسلم (ش( -١

عن أبی صالح عن أبی هریرة قال قال رسول الله (صلی «(سلیمان اعمش وسهیل بن ابي صالح) روایت کرده اند: 

 .»الله علیه وسلم): ... 
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فھم به توان با زبانی فصیح و ھمهگیری از این ابزار کارآمد و در دسترس میبھرهکه با 
پرداخت. خطیب در این امر خطیر ھرگز نباید کوتاھی کند و  أتشریع قوانین خداوند

بجای اینکه دعوت و ابالغی از احکام الھی نماید به تریبونی برای اھداف خالف شریعت 
یب ھمیشه و در ھمه حال باید به یاد داشته باشد که و دنیاپرستان گردد؛ چرا که خط

-در این جایگاه قرار داشته و ھرگز آن ج بر جایی ایستاده است که پیغمبر عظیم الشأن
شک در اینصورت خود رسوا و  بی ھای دنیوی و خالف شرع پلید نسازد کهرا با بھره

 پلید خواھد شد.

 جمعه ۀ) حکم و تعداد خطب۳-۳(

نماز جمعه شرط  خطبۀنظر دارند که آیا جمعه اختالف خطبۀفقھا در حکم و تعداد 
-باشد و نماز جمعه بدون آن صحیح میباشد و یا مستحب میصّحت نماز جمعه می

 ھا یک یا دوتاست؟ باشد؟ و تعداد خطبه

 جمعه ۀ) حکم خطب۳-۳-۱(
 ز: وجود دارد که عبارتند ا نماز جمعه دو دیدگاه خطبۀدر حکم 

جمھور فقھا؛ حنفّیه، شافعّیه، حنابله و قول صحیح اکثر فقھای مالکّیه  دیدگاه اّول:
باشد و نماز جمعه بدون آن باطل جمعه شرط نماز جمعه می خطبۀبر آن است که 

 ١است.
جمعه شرط نماز جمعه  خطبۀمطلب آن است که  ۀخالص«دارد: ابن قدامه ابراز می

 ٢»ت... و ھیچ مخالفی جز حسن بصری در آن نیافتیم.باشد و بدون آن صحیح نیسمی
 اشاره خواھد شد.ھا  آن وجود دارد که به /البته مخالفینی غیر از حسن بصری

 این دسته عبارتند از: ۀاّدلّ 

/  ۱ ،تبیین الحقائق؛ ۲۶۲/  ۱ ،بدائع الصنائعکاسانی،  ؛۸۳/  ۱ ،الهدایة؛ مرغینانی، ۲۴ - ۲۳/  ۲ ،مبسوطالنک:  -١

؛  ۱۶۰/  ۱ ،بدایة المجتهد؛ ابن رشد، ۲۳۱/  ۱ ،التفریع؛ ۱۳۱/  ۱ ،اإلشراف؛ ۱۴۶/  ۱ ،الفتاوی الهندیة؛ ۲۱۹

،  ۵۱۳/  ۴ ،المجموع؛  ۶۳/  ۱ ،الوجیز؛ ۲۷۶/  ۲ ،العلماءحلیة ؛ ۳۰۶/  ۱ ،الفواکه الدواني؛ ۸۶ ،القوانین الفقهیة

شرح ؛ ۵۲/  ۱ ،الهدایة، الخطاب وأب ؛۲۸۵/  ۱شربینی، مغني المحتاج، ، شربینی، ۲۴/  ۲ ،روضة الطالبین، ۵۱۴

مرداوی، ؛ ۱۴۶/  ۱ ،المحرر؛  ۱۰۹/  ۲ ،الفروع؛ ۱۷۱ – ۱۷۰/  ۳ ،المغني، ابن قدامه، ۱۷۳/  ۲ ،الزرکشي

 .۳۸۶/  ۲اإلنصاف، 

 .۱۷۱ – ۱۷۰/  ۳ ،المغنيابن قدامه،  -٢
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َها ﴿ فرمایند:خداوند تعالی می اّول: کتاب ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ لَٰوةِ ِمن  ٱ�َّ ْ إَِذا نُودَِي لِلصَّ َءاَمُنٓوا

ْ فَ  ٱۡ�ُُمَعةِ يَۡوِم  ِ إَِ�ٰ ذِۡكرِ  ٱۡسَعۡوا ه روز ک یمؤمنان! ھنگام یا « ]۹[الجمعة:  ﴾ٱۡ�َۡيعَۚ َوَذُرواْ  ٱ�َّ
د و داد و ستد را رھا یر و عبادت خدا بشتابکذ ینماز جمعه أذان گفته شد، به سو ینه برایآد

 .» دیساز

ِ ذِۡكِر ﴿ بر این باورند منظور از شاکثر فقھای سلف و خلف نماز جمعه  خطبۀ ﴾ٱ�َّ
را به ھر دو معنا و ابن عربی آن ١اندرا به نماز جمعه تفسیر کردهباشد و برخی آنمی

ِ ذِۡكرِ ﴿ أاگرچه خداوند ٢کرده است. با  ج را مجمل بیان فرموده ولی پیامبر ﴾ٱ�َّ

ْ�ُتُموِ�  َكَما َصلُّوا« اند:اند و ھمانطور که فرمودهفعل خود آن را تبیین فرموده
َ
. َرأ َص�ِّ

ُ
 ٣»أ

ایشان ھرگز نماز جمعه را » خوانم.بینید که نماز مینماز بخوانید ھمانگونه که مرا می«
ھا  آن رسد که منظور ھر دویاند، پس به نظر مینماز جمعه نخوانده خطبۀبدون 
 با این وصف باید در نظر داشت که: ٤باشد.

اصل در امر وجوب است و سعی واجب فقط  اّوًال: امر به سعی به انجام آن شده و
 ٥برای واجب معنا دارد.

امر به ترک داد و ستد فرموده، پس تحریم معامله دلیلی بر وجوب  ألثانیًا: خداوند
 کند.خطبه است؛ زیرا مستحب، ُمباح را حرام نمی

ۡو لَۡهًوا ﴿ فرمایند:خداوند عزیز می
َ
ْ تَِ�َٰرةً أ ۡوا

َ
ْ �َذا َرأ ٓوا ۚ إِ  ٱنَفضُّ  ﴾َ�َۡها َوتََرُ�وَك قَآ�ِٗما

رامون تو یدند از پیرا د ییا سرگرمیه تجارت و ک یاز اصحاب،) ھنگام ی(برخ  « ]۱۱[الجمعة: 

 ۱۰۷/  ۱۸ ،الجامع ألحکام القرآن ،قرطبي؛ ۱۸۰۵/  ۴ ،أحکام القرآن ،ابن العربي؛  ۶۶ - ۶۵/  ۲۸ ،الطبريتفسیر  -١

 و برخی دیگر از تفاسیر.

(قرطبی این قول را از وی روایت  ۱۰۷/  ۱۸ ،الجامع ألحکام القرآن ،قرطبي؛ ۱۸۰۵/  ۴ ،أحکام القرآن ،ابن العربي -٢

 کند.)می

) از طریق (اسماعیل بن علیة وعبدالوهاب الثقفی) روایت کرده است: ۷۲۴۶و۶۰۰۸(صحیح): بخاری (ش -٣

(صلی  ... فقال وسلم علیه الله صلی النبي أتینا قال الحویرث بن مالك سلیمان أبي عن قالبة أبي عن أیوب حدثنا«

 »أصلي. رأیتموني کما وسلم):الله علیه 

، ۳/۴۴ماوردی، الحاوی الکبیر، ؛۱۷۱-۳/۱۷۰،المغني؛۴/۵۱،المجموع؛ ۵/۱۲۸،االستذکارنک:  -٤

 .۳/۱۷۱المغني ؛ ۴/۵۱۳،المجموع

 .۱۰۷/  ۱۸ ،الجامع ألحکام القرآن ،قرطبي؛ ۱۸۰۵/  ۴ ،أحکام القرآن ،ابن العربي -٥
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کنندگان ترک ألخداوند .»ردندکستاده (بر منبر ، در حال خطبه) رھا ینده شدند، و تو را اکپرا
 گردد.شریعت تارِک واجب ذّم میفرمایند. بنا بر قانون جمعه را توبیخ و ذّم می خطبۀ

 دّوم: سّنت 
ھرگز و در ھیچ حالی نماز  ج باشد که ایشاننمادی بارز از این می ج کردار پیامبر

 ھا: این روایت ۀاند. از جملجمعه را بدون خطبه برپا نکرده

ُ َعلَيِْه  انلَّيِبُّ  اَكنَ « روایت کرده است: ببن عمر عبدالله  َ�ُْطُب  وََسلََّم)(َص�َّ ا�َّ
َن. َ�ْفَعلُونَ  َكَما َ�ُقومُ  ُ�مَّ  َ�ْقُعدُ  ُ�مَّ  قَائًِما

ْ
خواندند وسپس ایستاده خطبه می ج پیامبر« ١»اآل

 » دھید.ایستادند ھمانگونه که شما االن انجام مینشستند و سپس میمی

 َ�يَْخُطُب  َ�ُقومُ  ُ�مَّ  َ�ِْلُس  ُ�مَّ  قَائًِما َ�ُْطُب  اَكنَ « روایت کرده است: سسمره جابر بن
كَ  َ�َمنْ  قَائًِما

َ
نَّهُ  َ�بَّأ

َ
ِ  َ�َقدْ  َكَذَب  َ�َقدْ  َجالًِسا َ�ُْطُب  اَكنَ  � رَثَ  َمَعهُ  َصلَّيُْت  َوا�َّ

ْ
�

َ
ىَفْ  ِمنْ  أ

ْ
ل
َ
 أ

نشستند و در نشستند سپس میخواندند سپس میایستاده خطبه می ج پیامبر« ٢»َصَالٍة.
رساندند)، ھر کس به تو خبر دادد که خواندند (و به اتمام میایستاده مینھایت خطبه را 

خواندند دروغ گفته است. و قسم به خداوند! من با ایشان بیش از ایشان نشسته خطبه می
 »ام.دوھزار نماز را خوانده

-را نشان می ج ھا گفته شده که این روایت مجرد فعل نبّی این استدالل ۀدر مناقش
در این رابطه باید توجه داشت که  ٣جمعه ندارند. خطبۀلتی بر شرط بودن دھد و دال

ِ إَِ�ٰ ذِۡكِر ﴿ امر وجوبی خداوند ۀتبیین کنند ج فعل نبّی  نماز  خطبۀباشد، پس می ﴾ٱ�َّ
 جمعه واجب است.

) از طریق (خالد بن الحارث و بشر بن المضل) روایت ۱۴۱۶) / نسایی (ش۹۲۰و۹۲۸(صحیح): بخاری (ش -١

 وسلم علیه الله صلی النبي کان قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع عن عمر بن الله عبید حدثنا«اند: کرده

 »اآلن. تفعلون کما یقوم ثم یقعد ثم قائما یخطب

-۱۰۹۵) / ابوداود (ش۱۵۸۴و۱۵۸۳و۱۵۷۴و۱۴۱۸و۱۴۱۷و۱۴۱۵(ش) / نسایی ۲۰۳۳(صحیح): مسلم (ش -٢

) از طریق (شعبة بن الحجاج وسفیان الثوری وابوخیثمة وابوعوانه وزهیر بن ۱۱۰۶و۱۱۰۵) / ابن ماجه (ش۱۰۹۷

 أن سسمرة بن جابر أنبأنی بن حرب قال سماك عن«اند: معاویة واسرائیل بن یونس وابواالحوص) روایت کرده

 کانت«و فی روایة سفیان » قائما فیخطب یقوم ثم یجلس ثم قائما یخطب کان وسلم) علیه الله ی(صل الله رسول

 »الیتکلم قعدة یقعد ثم«وفی روایة ابوعوانه: » قصدا وصالته قصدا خطبته

 . ۲۶۵/  ۳ ،نیل األوطارنک:  -٣
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ْ�تُُموِ�  َكَما َصلُّوا«اند: فرموده ج پیغمبر
َ
. َرأ َص�ِّ

ُ
مرا  نماز بخوانید ھمانگونه که« ١»أ

نماز جمعه  خطبۀھرگز نماز جمعه را بدون  ج ایشان »خوانم.بینید که نماز میمی
 ٢اند.اند و ھرگز ھم از عدم جواز نخواندن آن صحبت نکردهنخوانده

اند این امر نمادی از وجوب نیست؛ زیرا با این وصف در تحلیل این استدالل گفته
 خطبۀگردند و از طرف دیگر واجب میدادند نیز انجام می ج سنن نماز که پیغمبر

 ٣را در برگیرد و دلیل وجوب آن گردد.جمعه، نماز نیست که این روایت آن
 ۀشریف ۀدر جواب این مناقشه باید اشاره کرد که اگرچه دالیل دیگری ھمچون آی

جمعه) از طرف  خطبۀمذکور بر وجوب خطبه وجود دارند، تکرار این فعل (یعنی؛ 
باشد و از طرف دیگر اگرچه خطبه، نماز نیست ولی ارز از وجوب مینمادی ب ج ایشان

 شباشد و بدون آن اعتباری ندارد. اگرچه برخی از سلف صالحمتعّلق به نماز جمعه می
 ٤باشد و حکم آن را دارد.دو رکعت می ۀجمعه به منزل خطبۀاند: دو ابراز داشته

روایت کرده است: ) از طریق (اسماعیل بن علیة وعبدالوهاب الثقفی) ۷۲۴۶و۶۰۰۸(صحیح): بخاری (ش -١

(صلی  ... فقال وسلم علیه الله صلی النبي أتینا قال الحویرث بن مالك سلیمان أبي عن قالبة أبي عن أیوب حدثنا«

 »أصلي. رأیتموني کما الله علیه وسلم):

، والجامع ۳۰۶/  ۱، نفراوی،الفواکه الدواني، ۱۳۱/  ۱، واإلشراف ۲۱۹/  ۱، وتبیین الحقائق ۲۴/  ۲المبسوط  -٢

، کشاف ۱۷۳/  ۲، شرح الزرکشي، علی الخرقي ۱۷۱/  ۳، ابن قدامه، المغني، ۱۱۴/  ۱۸ألحکام القرآن للقرطبي 

 . ۳۱/  ۲القناع، 

 .۲۶۵/  ۳،نیل األوطار  -٣

های ضعیف و حتی بدون اصلی ت این قول با وجود بیان آیه شریف و احادیث صحیح مذکور، روایتالبته در اثبا -٤

 باشند، از جمله:وجود دارند که غیر قابل احتجاج و استناد می

  .»ال جمعة إال بخطبة فمن لم یخطب صلی أربعا وبلغنا أنه«گفته است:  ابن شهاب زهري  -۱

 محّمد أحمد أبو أخبرنا الحافظ حازم أبو أخبرنا«) روایت کرده است: ۵۹۱۲(ضعیف): بیهقي، السنن الکبري (ش

 أبو مهدی بن الله عبد ابن وهو القاسم حدثنا الضبی الرحمن عبد بن محّمد جعفر أبو أخبرنا الحافظ محّمد بن

 عن یونس أبیه عن األیلی یزید بن یونس ابن یعنی یزید حدثنا مهدی بن محّمد یعنی عمی حدثنا بمصر الطاهر

است چرا که ابن » ضعیف«اما این روایت » أربعا صلی یخطب لم فمن بخطبة إال جمعة ال أنه بلغنا: قال الزهری

 »بلغنا!«شهاب الزهری نگفته که این روایت را چه کسی گفته وسخن چه کسی است: 

  »الفرض.: الخطبة تقوم مقام رکعتین من جقال رسول الله « روایت کرده است: سابوهریره -۲

 جخوانند اما هیچ اصلی از احادیث رسول الله هایشان می(ال اصل له): این روایت را بسیاری از خطبا در خطبه
 ندارد.
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 و تابعین ۀسّوم: آثار صحاب

ھرگز نماز جمعه را بدون ھا  آن محرز است که شصحابه و تابعیندر بررسی عملکرد 
خطبه در «گفته:  سای که عمر بن خطابگونه به ١اندنماز جمعه نخوانده خطبۀ

 ٢»به خطبه نرسید چھار رکعت نماز بخواند. جایگاه دو رکعت نماز است، ھر کس
، جوینی از شافعّیه، ابن ماجشون از مالکّیه و ظاھریه /حسن بصری دیدگاه دّوم:

نماز جمعه مستحب بوده و نماز جمعه بدون آن نیز صحیح  خطبۀبر این باورند که 
 ٣باشد.می

کسی که در  جمعۀاساس استدالل این دسته بر این قرار دارد؛ با وجود اینکه نماز 
 خطبۀجب و شرط نبودن جمعه حضور نداشته صحیح است پس این نمادی از وا خطبۀ

نمازش ھمانند نماز  خطبۀاند: جمعه عید است، پس باشد و نیز ابراز داشتهجمعه می
 ٤عید واجب نیست. 

 أدرك فقد الخطبة ادرك من قال: سلم و علیه الله صلی النبي عن« یحیی بن بی کثیر روایت کرده است: -۳

  »الصالة.

 أبي بن یحیی عن وغیره راشد بن عمر عن« یت کرده است: ) روا۲۳۷ص۳(ضعیف): عبدالرزاق، المصنف (ج

است » ضعیف ومعضل«اما روایت » الصالة. أدرك فقد الخطبة ادرك من قال سلم و علیه الله صلی النبي عن کثیر

  یدرك لم«چرا که یحیی بن ابی کثیر: امام ابوحاتم رازی گفته است: 
ً
  رآه أنسا إال الصحابة من أحدا

ً
[ابن ابي » رؤیة

 گردد.افتاده است وروایت معضل می ج)] لذا (دو راوی) تا رسول الله ۹۱۰حاتم، الجرح والتعدیل (ش

رسد نتوان اقوال اجتهادی صحابه را همانند کتاب و سّنت حجت دانست، اما در شرایط مساوی، اقوال  به نظر می« -١

؛ زیرا آنان مخاطبان نخستین نصوص و یاوران و مالزمان اجتهادی آنان مقدم بر اجتهادات مجتهدان متأخر است

بوده و روح شریعت و اهداف شارع را به  ج ی پیامبربودند. مجتهدانی واالمقام که دست پرورده ج آن حضرت

نک: فردین محّمدپور، بررسی حجیت » کردند. خوبی دریافته و اصول و ضوابط اجتهاد را به درستی رعایت می

 ،۱۱۱الی  ۶۶قول صحابی، صص 

ی ،ابن حزم؛ ۲۳۷/  ۳ ،عبد الرزاقالمصنف،  -٢
ّ
 .۵۸/  ۵ ،المحل

 ،قرطبي؛  ۵۱۴/  ۴المجموع ، ، نووي۴۴/  ۳ماوردی، الحاوی الکبیر،  ،ماوردي؛ ۱۷۱/  ۳المغني  ،ابن قدامةنک:  -٣

ی ،  ۱۱۴/  ۱۸الجامع ألحکام القرآن 
ّ
الجامع ؛ قرطبی، ۱۸۰۵/  ۴،أحکام القرآن؛ ۱۳۱/  ۱اإلشراف ؛ ۹۵/  ۵المحل

ی ؛ ۱۱۴/  ۱۸ ،ألحکام القرآن
ّ
 . ۵۷/  ۵المحل

  .۴۴/  ۳ماوردی، الحاوی الکبیر، ؛ ۱۷۱/  ۳المغني  ،ابن قدامةنک:  -٤
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این اشتباه است. اجماع افراد قبل و بعد از حسن «نویسد: باره میماوردی در این
کعت و این استدالل صحیح نیست؛ زیرا دو ر ١ »کند.بصری این مسئله را روشن می

 خطبۀباشد و ھیچ ارتباطی به ادراک و حضور در نماز جمعه بنا بر اجماع واجب می
جمعه ندارد؛ چرا که بنا بر نصوص صحیح ھر کسی به رکعتی از نماز جمعه برسد نماز 

 ٢باشد.اش صحیح میجمعه
نظر اکثر فقھا و اندیشمندان ھا و اتفاقدر تحلیل و بررسی دیدگاه قول راجح:

-باشد. به گونهنماز جمعه محرز است که قول جمھور راجح می خطبۀاسالمی در حکم 
نماز  خطبۀمؤّید این مدعاست و  ج ای که امر خداوند و فعل پیغمبر عظیم الشأن

نماز جمعه شرکت  خطبۀباشد. ودر صورتیکه شخص در جمعه، شرط صّحت آن می
اش تواند نماز جمعهاز نماز جمعه رسیده بنابر نصوص صحیح می نکرده و به یک رکعت

 (واللُه العلیُم أعلُم ِبالّصواِب) را تمام کند.

 جمعه ۀ) تعداد خطب۳-۳-۲(
باشد با توجه به اینکه بنا بر دیدگاه جمھور خطبه از شرائط صّحت نماز جمعه می 

یا دو خطبه شرط صّحت  نظر دارند، که آیا یک خطبهولی در تحقق این شرط اختالف
  باشد؟ فقھا در جواب این مسئله دو دیدگاه دارند، که عبارتند از:نماز جمعه می

، امام مالک در روایتی، شافعّیه، روایتی از امام احمد سبرخی از صحابه دیدگاه اّول:
 ٣دانند.و مذھب حنابله دو خطبه را شرط صّحت نماز جمعه می

  .۴۴/  ۳ماوردی، الحاوی الکبیر،  -١

خواند نماز را (در هر کس رکعتی از نماز را « .»من أدرك رکعة من الصالة فقد أدرك الصالة«فرماید: می جپیامبر  -٢

 »زمان خود) اداء کرده است.

) / نسایي ۵۲۴) / ترمذي (ش۱۱۲۳) / ابوداود (ش۱۴۰۱) / مسلم (ش۵۸۰بخاري (ش(صحیح): 

) از طریق (مالك بن انس و سفیان بن عیینه و عبید الله بن ۱۱۲۲) / ابن ماجه (ش۵۵۶و۵۵۵و۵۵۴و۵۵۳(ش

 جن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هریرة أن رسول الله عن ابن شهاب ع«عمر و اوزاعي) روایت کرده اند: 
 »قال من أدرك رکعة من الصالة فقد أدرك الصالة.

 ؛۱۵۸/  ۲ ،التاج واإلکلیل بهامش مواهب الجلیل؛ ۸۶القوانین الفقهیة ص ؛ ۲۵۰/  ۱ ،الکافي نک: ابن عبدالبر،  -٣

؛ ۲۸۵/  ۱مغني المحتاج ؛ ۲۴/  ۲الطالبین روضة ؛ ۵۱۴،  ۵۱۳/  ۴المجموع ؛ ۲۷۶/  ۲حلیة العلماء 

؛  ۳۸۶/  ۲اإلنصاف ؛ ۱۷۷/  ۲شرح الزرکشي ؛ ۱۴۶/  ۱، المحّرر،  ۱۷۳/  ۳المغني ؛  ۵۲/  ،الهدایة ابوالخطاب،

 . ۳۱/  ۲کشاف القناع 
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 عبارت است از:اساس استدالل این دسته 

�طب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما  ج أن انليب« روایت کرده: ببن عمرعبدالله 
شدند نشستند و سپس بلند میخواندند و سپس میخطبه می ج پیامبر« ١».تفعلون اآلن

 » دھید.ھمانطور که اکنون انجام می

 َ�يَْخُطُب  َ�ُقومُ  ُ�مَّ  َ�ِْلُس  ُ�مَّ  قَائًِما َ�ُْطُب  اَكنَ «روایت کرده است:  سسمره جابر بن
كَ  َ�َمنْ  قَائًِما

َ
نَّهُ  َ�بَّأ

َ
ِ  َ�َقدْ  َكَذَب  َ�َقدْ  َجالًِسا َ�ُْطُب  اَكنَ  � رَثَ  َمَعهُ  َصلَّيُْت  َوا�َّ

ْ
�

َ
ىَفْ  ِمنْ  أ

ْ
ل
َ
 أ

نشستند و در نشستند سپس میخواندند سپس میایستاده خطبه می ج پیامبر« ٢»َصَالٍة.
رساندند)، ھر کس به تو خبر داد که ایشان خواندند (و به اتمام میایستاده مینھایت خطبه را 

خواندند دروغ گفته است. و قسم به خداوند! من با ایشان بیش از دوھزار نشسته خطبه می
 »ام.نماز را خوانده

اند. در دو خطبه خوانده ج این احادیث بیانی آشکار در این دارند که پیغمبر اکرم
دارند و  ج اند که این روایات بیانی از عملکرد رسول اللهاستدالل ابراز داشتهرد این 

 رسانند. دلیلی بر وجوب را نمی
دانند و دو رکعت می ۀروایات که در بخش قبل بدانھا اشاره گردید خطبه را به منزل

 باشد.اخالل به ھر کدام اخالل در یک رکعت می
دو  ۀجمعه را به منزل خطبۀروایاتی که  ۀکلیّ  در تحلیل سند روایت اثبات گردید که

 باشند.دانند یا ضعیفند و یا اصلی ندارند و قابل استناد و احتجاج نمیرکعت می

) از طریق (خالد بن الحارث و بشر بن المضل) روایت ۱۴۱۶) / نسایي (ش۹۲۰و۹۲۸صحیح): بخاري (ش( -١

حدثنا عبید الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: کان النبي صلی الله علیه وسلم «اند: کرده 

 »یخطب قائما ثم یقعد ثم یقوم کما تفعلون اآلن.

) / نسایی ۱۱۰۶و۱۱۰۵) / ابن ماجه (ش۱۰۹۷-۱۰۹۵) / ابوداود (ش۲۰۳۳(صحیح): مسلم (ش -٢

طریق (شعبة بن الحجاج وسفیان الثوری وابوخیثمة  ) از۱۵۸۴و۱۵۸۳و۱۵۷۴و۱۴۱۸و۱۴۱۷و۱۴۱۵(ش

 أنبأنی بن حرب قال سماك عن«اند: وابوعوانه وزهیر بن معاویة واسرائیل بن یونس وابواالحوص) روایت کرده

و فی » قائما فیخطب یقوم ثم یجلس ثم قائما یخطب کان وسلم) علیه الله (صلی الله رسول أن سسمرة بن جابر

 »الیتکلم. قعدة یقعد ثم«وفی روایة ابوعوانه: » قصدا وصالته قصدا خطبته کانت«روایة سفیان 
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حنفّیه، امام ملک در روایتی و مذھب مالکّیه و روایتی از امام احمد بر  دیدگاه دّوم:
 ١دو خطبه شرط است ولی یک خطبه کافیست. این باور است که

 استدالل این دسته عبارت است از:اساس 

اكن �طب قائما خطبة واحدة،  ج أن رسول اهللا«کند: روایت می سهجابر بن سمر
در حالت ایستاده یک خطبه  ج پیامبر خدا« ٢ ».فلما أسنَّ جعلها خطبت� �لس جلسة

 » نشستند.میھا  آن را دو خطبه قرار داده و بینخواندند و زمانیکه پیر شدند، آنمی
البته در  ٣»باشد.این دلیلی بر جواز اکتفا به یک خطبه می«دارد: سرخسی ابراز می

باشد و ھمانطور که در رّد این استدالل باید گفت که این روایت غیر قابل احتجاج می
 اند. دو خطبه خوانده ج دیدگاه اّول گفته شد پیغمبر اکرم ۀادلّ 

و نیز مغیره بن  ٤ سبن أبی طالبمؤمنین علی از برخی از صحابه ھمچون امیر ال
اند. در تحلیل این استناد باید گفت یک خطبه خواندهھا  آن که روایت شده ٥ سشعبه

ھا باید اشاره کرد به فرض صّحت سندشان،  که جدای از مناقشه در سند این روایت
رسد مذھب نظر وجود دارد که به نظر میاّوًال: در استناد به قول صحابی اختالف

باشد. و ثانیًا: احتمال دارد قابل احتجاج نمی ج صحابی با وجود حدیث صحیح پیغمبر
 با سکوتی کوتاه بین دو خطبه فاصله انداخته باشند. ھا  آن که

رسد که دیدگاه جمھور مبتنی ھا به نظر میدر تحلیل و بررسی دیدگاه قول راجح:
راجح باشد و دو  سسمره و جابر بن ببن عمرھای صحیح از عبدالله  بر روایت

 ج باشد و با اثبات اینکه پیغمبر بزرگوار و شریفخطبه شرط صّحت نماز جمعه می

، والقوانین  ۲۹۴/  ۲عارضة األحوذي ؛ ۲۲۰/  ۱تبیین الحقائق ؛ ۸۳/  ۱، الهدایة؛ مغینانی، ۲۶/  ۲المبسوط نک:  -١

 .۳۸۶/  ۲مرداوی، اإلنصاف، ؛  ۱۷۷/  ۲شرح الزرکشي ؛ ۱۷۳/  ۳المغني ؛ ۸۶ص الفقهیة

آورند [سرخسي، المبسوط  ال اصل له): همچنین روایتي را نیافتم وفقط بعضي فقهاء حنفي آن را در کتبشان مي( -٢

) / الطحاوي، حاشیة علی طحطاوی، مراقي الفالح، شرح نور ۱۶۸ص۲) / برهاني، المیحط (ج۴۹ص۱(ج

 بر این بوده که رسول الله ۳۳۴اإلیضاح (ص
ّ

 همواره دوخطبه خوانده اند. ج)] همچنین تمامي روایات دال

 . ۲۶/  ۲ ،المبسوطسرخسی،  -٣

 .۱۹۰ - ۱۸۹/  ۳مصنف ال ،عبد الرزاق - ۱۱۲/  ۲مصنف ال ،ابن أبي شیبة -٤

 ۲۲۰/  ۲تبیین الحقائق ،زیلعي؛  ۱۷۶/  ۲شرح الخرقي  ،زرکشي ؛ ۱۷۶/  ۳المغني  ،ابن قدامة -٥
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اند، ھیچ دلیلی مبنی بر صّحت نماز جمعه با یک خطبه وجود ھمیشه دو خطبه خوانده

) ندارد. وابِ  (واهللاُ العليمُ أعلمُ بِالصّ

 جمعه ۀخطب ١) شروط۳-۴(
خطبه ھا  آن نماز جمعه شرایطی الزم است که بدون ھر کدام از خطبۀجھت تحّقق 

باشد، برخی از این شرایط از حیث آن نماز جمعه باطل می ۀتحقق نیافته و در نتیج
 باشند، این شرایط عبارتند از:وجود و برخی از حیث ماھیت مورد اختالف فقھا می

 ) نّیت خطیب۳-۴-۱(
نظر دارند، این باشد اختالفنماز جمعه می خطبۀفقھا در اینکه نّیت خطیب شرط 

 ھا عبارتند از:دیدگاه
 خطبۀبرخی از شافعّیه و حنابله بر این باورند که نّیت خطیب شرط  دیدگاه اّول:

باشد که می سباشد. استدالل این دسته به عموم روایتی از عمر بن خطابجمعه می

ْ�َماُل « اند:فرموده ج پیغمبر
َ
و ھمچنین  ٢... .»بِانلِّيَّاِت، َو�ِ�ََّما ِللُكِّ اْمِرٍئ َما نََوىإِ�ََّما األ

درپی در طھارت، پوشاندن بدن و پیھا  آن کنند که ھر دویآن را بر نماز قیاس می
 ٣انجام دادن مشترکند.

باشد؛ زیرا ھر آنچه که برای نماز شرط است مانند الفارق میالبته این قیاس مع
 ت و ... برای خطبه شرط نیست.طھارت و پوشیدن عور

اصطالح شرع: شرط عبارت است از چیزی که وجود شیء بر شرط در لغت به معنای عالمت و نشانه است و در  -١

 شیء وجود نمی
ً
یابد و  یابد ولی از عدمش، عدم شیء لزومیت می وجود آن وابسته است ولی از وجودش الزاما

به نقل از (المحالوی، ص  ۵۹خارج از حقیقت شیء است. عبدالکریم زیدان، الوجیز فی أصول الفقه، ص 

 .)۵/۴۸۲، حاشیة ابن عابدین، )، ونک: ابن عابدین۲۵۶

) / ۴۲۲۷ش( ماجه ابن) / ۲۲۰۳ش( ابوداود) / ۵۰۳۶ش( مسلم) / ۶۹۵۳و۶۶۸۹و۱ش( بخاري): صحیح( -٢

 بن عبدالوهاب و زید بن حماد و عیینه بن سفیان و انس بن مالک( طریق از) ۳۷۹۴و۳۴۳۷و۷۵ش( نسایي

 یقول سعید بن یحیی حدثنا: «اند کرده روایت) هارون بن یزید و سعد بن لیث و حیان بن سلیم و عبدالمجید

 یقول عنه الله رضي الخطاب بن عمر سمعت یقول اللیثي وقاص بن علقمة سمع أنه إبراهیم بن محّمد أخبرني

 : ... .»یقول وسلم علیه الله صلی الله رسول سمعت

 ۳۸۹/  ۲اإلنصاف ؛  ۱۱۳/  ۲الفروع  ؛۲۸۸/  ۱مغني المحتاج ؛ شربینی، ۵۹۵/  ۴ ،فتح العزیز من المجموعنک:  -٣

 . ۳۳/ ۱ ،کشاف القناع شمرد. ؛ بهوتی نیز خطبه جمعه را از زمره عبادات برمی۱۵۹/  ۲المبدع ؛ 
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قول معتمِد شافعّیه بر آن است که نّیت خطیب شرط نیست. این فقھا  دیدگاه دّوم:
جمعه ترکیبی از أذکار، امر به معروف و نھی از منکر، دعا و  خطبۀدارند که ابراز می

ھستند و نیازی به  أدر ظاھر بیانگر تقّرب به خداوندھا  این باشد وقرائت قرآن می
 ١نّیت ندارند.

در جواب استدالل باید اشاره کرد اگرچه این اعمال به صورت فردی نیازمند نّیت 
-جمعه ھمانند نماز نیازمند نّیت می خطبۀنیستند ولی به صورت ترکیبی در قالب 

باشد که ھر کدام تنھایی نیازمند باشند. ھمچون نماز که ترکیبی از اقوال و افعال می
باشند. از طرف دیگر اگر بر این باور که دلیل نیستند ولی در قالب نماز نیازمند نّیت می

باشد پس نیازمند نّیت نیست، این استدالل نیز جمعه در ظاھر بیانگر تقّرب می خطبۀ
شوند برداشت میھا  آن ھا که تقّرب از ظاھرباشد؛ زیرا با این وصف عبادتصحیح نمی

 کند.ھیچکس این را تأیید نمی باشند، در حالیکهمینیز نیازمند نّیت ن
جمعه را بر نماز قیاس کرد؛ زیرا ارکان و ضوابط  خطبۀتوان گرچه نمی قول راجح:

توان عمومّیت حدیث عمربن باشد ولی نمیھایی مختلف می حاکم در این دو از جھت
جھت اعمال  ۀکنندباشد و نّیت، تعیینکه اصل و مبنا در شریعت اسالم می ج خطاب

رسد که نّیت خطیب شرط صّحت نماز جمعه باشد را نادیده گرفت، پس به نظر میمی
جمعه محسوب  خطبۀتواند به عنوان باشد و ھر سخنرانی قبل از نماز جمعه نمیمی

(واهللاُ  را رعایت کند.شود مگر اینکه خطیب، نّیت خطبه را بنماید و ارکان و ضوابط آن

واب) العليمُ أعلمُ   بِالصّ

 نماز جمعه  ۀ) حضور تعدادی از افراد در خطب۳-۴-۲(
ھمانطور که پیشتر اشاره گردید فقھا در تعداد افرادی که شرط صّحت نماز جمعه 

ھا به این نتیجه رسیدیم که نظر دارند. در تحلیل و بررسی دیدگاهباشند اختالفمی
یک نفر مأموم به صورت جماعت  نماز جمعه ھمانند دیگر نمازھا توسط یک نفر امام و

شود و وجود تعداد شرط نماز جمعه نیست؛ زیرا وجود چنین دلیلی نیازمند می برپا
ولی در واقع در  ٢باشد و در شریعت چنین دلیلی قابل اثبات نیست.دلیلی شرعی می

 .۲۸۸/  ۱،مغني المحتاج شربینی،  -١

-تعداد افراد شرکت -۳) شروط صّحت نماز جمعه بخش:۸-۲جهت مشاهده اقوال و تجزه و تحلیل آنها نک: ( -٢
 .کننده
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گیرد نیست، بلکه بحث بر شکل میھا  آن اینجا بحث بر تعداد افرادی که نماز جمعه با
باشد یا خیر؟ نماز جمعه شرط می خطبۀآن است که حضور تعداد افراد برای انعقاِد  سرِ 

 شوند، که عبارتند از: فقھا در این زمینه به دو دسته تقسیم می
جمھور فقھا از جمله؛ مالکّیه، شافعّیه و حنابله بر این باورند که حضور  دیدگاه اّول:

نماز جمعه شرط است. استدالل این دسته عبارت  خطبۀتعداِد افرادی برای برپایی 
 ١ است از:

ْ�تُُموِ�  َكَما َصلُّوا«اند: فرموده ج این افراد بر این باورند از آنجائیکه پیغمبر -
َ
 َرأ

. َص�ِّ
ُ
ھرگز به  ج و ایشان» خوانم.بینید که نماز مینماز بخوانید ھمانگونه که مرا می« ٢»أ

اند و ھمیشه افرادی برای شنیدن خطبه حضور داشته اندجمعه نخوانده خطبۀتنھایی 
 ٣باشد.پس حضور تعداد افرادی برای خطبه واجب می

 ج دارند که عملکرد پیغمبرابراز می مخالفین این دیدگاه در جواب این استدالل 
باشد و در صورت داللت بر وجوب ھم اقتضای تعداد افرادی خاص دلیلی بر وجوب نمی

 باشد که افرادی برای شنیدن خطبه حضور داشته باشند. بیانی از این میکند بلکه نمی
 گردد. ھدف از خطبه وعظ و ارشاد است و این به تنھایی حاصل نمی -

نماید در جواب این استدالل باید اشاره کرد وجود افراد برای استماع خطبه الزم می
 باشد.ولی دلیلی بر شرکت تعدادی معّین نمی

باشد پس وجود باشد که شرط صّحت و انعقاد نماز جمعه میخطبه ذکری می -
حرام برای نماز ة األشود مانند تکبیرمنعقد میھا  آن تعداد افرادی که نماز جمعه با

  ٤باشد که باید تعداد معّینی در آن شرکت داشته باشند.جمعه می

/  ۴المجموع ؛ ۶۲/  ۱الوجیز ؛  ۳۰۶/  ۱الفواکه الدواني ؛ ۱۶۶ – ۱۶۵/  ۲مواهب الجلیل ؛ ۱۳۴/  ۱اإلشراف نک:  -١

؛ ۲۱۰/  ۳المغني ؛ ۵۲/  ۱،الهدایة؛ أبو خطاب، ۲۸۷،  ۲۸۳/  ۱مغني المحتاج ؛ ۲۷/  ۲روضة الطالبین ؛ ۵۰۷

 .۳۹۰/  ۲اإلنصاف ؛ ۱۴۸/  ۱المحرر ؛ ۱۱۱/  ۲الفروع 

) از طریق (اسماعیل بن علیة وعبدالوهاب الثقفی) روایت کرده است: ۷۲۴۶و۶۰۰۸(صحیح): بخاری (ش -٢

(صلی  ... فقال وسلم علیه الله صلی النبي أتینا قال الحویرث بن مالك سلیمان أبي عن قالبة أبي عن أیوب حدثنا«

 »أصلي. رأیتموني کما الله علیه وسلم):

 . ۱۶۶/  ۲لجلیل ، مواهب ا ۱۳۴/  ۱اإلشراف  -٣

 . ۳۴/  ۲، کشاف القناع  ۱۵۹/  ۲، البدع  ۲۱۰/  ۳، المغني  ۱۳۴/  ۱اإلشراف  -٤
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این وصف ھم نظر دارند و با جمعه اختالف خطبۀباید دّقت کرد که فقھا در اشتراط 
باشد؛ زیرا اشتراط تعداد افراد معّین در نماز با دالیلی خاص الفارق میاین قیاس مع

برخالف خطبه که قسمتی از نماز نیست که تعداد افراد معّین شرط  ١گردداثبات می
 صّحت باشد.

نماز  خطبۀامام أعظم أبوحنیفه بر این باور است که حضور تعداد در  دیدگاه دّوم:
باشد و مانند أذان، عدد شرط شرط نیست؛ زیرا خطبه ذکر قبل از نماز میجمعه 

 ٢صّحت آن نیست.
الفارق است؛ زیرا أذان شرط نیست و إعالمی برای اند: این قیاس معدر جواب گفته

باشد که برای حاضرین باشد ولی ھدف از خطبه یادآوری و اندرز میافراد غائب می
  باشد.مخاطب می

ھای فقھا در این زمینه که ھر کدام جای مناقشه و در بررسی دیدگاه قول راجح:
نماز جمعه پند و اندرز به  خطبۀرسد از آنجائیکه مقصد اصلی بحث دارند به نظر می

گردد، وجود فایده و خالی از منظور میباشد که در صورت عدم، بیمخاطبینی می
توان دلیلی در شریعت نمینماز جمعه شرط است ولی  خطبۀافرادی برای استماع 

مبنی بر وجود تعداد افراد خاص پیدا کرد تا میزانی برای صّحت قرار گیرد و آن دسته 
دانند دلیلی از شریعت نماز جمعه می خطبۀاز فقھا که تعداد افراد معّین را شرط صّحت 

ماز جمعه، اند و فقط بر مبنای الزام تعداد معّین برای نکه قابل اثبات باشد ارائه نکرده
دانند و جدای از اینکه اثبات گردید که وجود این تعداد افراد را برای خطبه نیز الزامی می

وجود تعداد معّین در نماز جمعه الزامی نیست با این وصف ھم دلیلی برای وجوِب وجوِد 

واب) باشد.جمعه قابل اثبات نمی خطبۀتعداد معّین در   (واهللاُ العليمُ أعلمُ بِالصّ

 جمعه: مرار تعداد افراد تا اتمام خطبۀستا
 خطبۀافراد تا اتمام  ۀشود که آیا وجود تعداد ھمبا این اوصاف سؤالی مطرح می

کند و یا اگر برخی پراکنده نماز جمعه شرط است و یا حضور برخی از افراد کفایت می

اگرچه اثبات گردید که اسناد وجوب تعداد افراد معّین جای ایراد دارند و تعداد افراد مشخص جز دو نفر قابل اثبات  -١

 کننده.شرکتتعداد افراد  -۳) شروط صّحت نماز جمعه بخش:۸-۲نیست. نک: (

ابن و  ۱۳۴/  ۱ ،اإلشرافهای حنفّیه چنین دیدگاهی انساب به ایشان یافت نشد ولی قاضی عبدالوهاب در  در کتاب -٢

 کنند.یتی را از وی نقل میروا ۲۱۰/  ۳ ،المغني در هقدام
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این شوند و برخی در اثنای خطبه ملحق شوند خطبه صحیح نخواھد بود؟ در تحلیل 
 مسئله نیز دو قول وجود دارد:

شافعّیه و حنابله بر این باورند که حضور تعداد افراد واجب تا اتمام  دیدگاه اّول:
خطبه الزامیست و در صورتیکه برخی خلل به میزان افراد الزم وارد کنند و از خطبه 

ھد خارج شوند خطبه نماز جمعه صحیح نخواھد بود و در نتیجه نماز جمعه باطل خوا
 بود.

از ھا  آن اند ولی ظاھرًا دیدگاهاین افراد استداللی مبنی بر دیدگاھشان ابراز نداشته
 ١گیرد.لزومّیِت شرکت تعداد افرادی خاص جھت صّحت نماز جمعه نشأت می

دارد که پراکنده شدن افراد در اثنای جمعه ظاھر قول مالکّیه ابراز می دیدگاه دّوم:
 ٢ی برای استماع خطبه موجود باشند.ایرادی ندارد، فقط افراد

 خطبۀکننده در در واقع دلیلی صریح مبنی بر استمرار افراد شرکت قول راجح:
 خطبۀجمعه یافت ولی آنچه مسلم است باید افرادی؛ حّداقل یک نفر برای استماع 

نماز جمعه  خطبۀجمعه باقی بماند تا خطبه خالی از مقصد نشود. پس بنابر قول راجح 
شود. با این وصف با این حّداقل تشکیل می -یک نفر امام و یک نفر مأموم -نفر  با دو

گیرد و از دیدگاه افرادی که تعداد مشخصی را شرط خطبه و نماز جمعه شکل می
رسد که لزومیتی بر بودن و ماندگاری این تعداد دانند به نظر میصّحت نماز جمعه می

گردد وجود نماز جمعه وجود ندارد و آنچه از شریعت اثبات می خطبۀافراد تا اتمام 
باشد تا ھدف از تشریع آن با وجود مخاطبان جمعه می خطبۀافرادی برای استماع 

) حاصل گردد. وابِ  (واهللاُ العليمُ أعلمُ بِالصّ

 ) خطبه بعد از دخول وقت نماز جمعه باشد۳-۴-۳(
جمھور  ٣ھا اشاره شدل و بررسی دیدگاهھمانطور که پیشتر با جزئیات کامل و تحلی

نماز جمعه باید در وقت نماز جمعه  خطبۀفقھا (و بنابر قول راجح) بر این باورند که 

 .۲۸۳/  ۱ مغني المحتاجشربینی، ، ۸ - ۷/  ۲، روضة الطالبین ۵۰۷/  ۴شرح المهذب المجموع نک: نووی،  -١

 . ۳۴/  ۲، کشاف القناع ۳۹۰/  ۲، اإلنصاف  ۱۱۱/  ۲، الفروع  ۲۱۰/  ۳المغني و

 . ۱۶۵/  ۲مواهب الجلیل  ، ۱۳۴/  ۱اإلشراف  -٢

زمان برپایی  -۲) شروط صّحت نماز جمعه بخش: ۸-۲های مربوطه نک: (ها و استداللجهت مشاهده دیدگاه -٣

 نماز جمعه.
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یعنی؛ در موقع زوال خورشید باشد پس در صورتیکه خطبه قبل از آن باشد و قبل از 
فقھا  وقت نماز جمعه شروع شود، نماز جمعه باطل است. با این وصف اگرچه برخی از

نظر دارند ولی احتیاط و خروج از خالف نیز در خواندن خطبه قبل از زوال اختالف

) ١کند که خطبه نیز بعد از زوال خورشید باشد.اقتضا می وابِ  (واهللاُ العليمُ أعلمُ بِالصّ

 ) تقدیم خطبه بر نماز۳-۴-۴(
جمعه باید  خطبۀه ک ٢فقھا از جمله؛ حنفّیه، مالکّیه، شافعّیه و حنابله بر این باورند

و حّتی برخی ھمچون  ٣دانندقبل از نماز جمعه باشد و این را شرط بالمنازع می
 ٤باشند.شربینی قائل بر اجماع مگر با مخافت اندکی می
باشد که خطبه را قبل از نماز می ج استدالل این دسته تأّسی به عملکرد پیغمبر

اند: فرموده ج نماز بخوانیم. پیغمبر ج مانند ایشاناند که اند؛ زیرا ایشان امر کردهخوانده

ْ�تُُموِ�  َكَما َصلُّوا«
َ
. رَأ َص�ِّ

ُ
و  ٦»خوانم.بینید که نماز مینماز بخوانید ھمانگونه که مرا می« ٥»أ

افتد تا کسانیکه دیر شود و به تأخیر مینماز جمعه به صورت جماعت برگزار می

اند. حجیالن، خطبة الجمعة و أحکامها سعودی نیز چنین فتوایی را صادر کرده مجلس هیئت کبار علمای -١

 .۵۶الفقهیة، ص 

، الفتاوی ۸۳/  ۱الهدایة  ،، مرغیناني۱۶۶/  ۱، مجمع األنهر ۲۶۲/  ۱، بدائع الصنائع ۳۶/  ۲المبسوط نک:  -٢

، حلیة ۶۴/  ۱الوجیز  ؛۱۷۸/  ۱ر ، الشرح الصغی۳۰۶/  ۱، الفواکه الدواني ۱۵۶/  ۱المدونة ؛ ۱۴۶/  ۱الهندیة

/  ۱أبو خطاب، الهدایة، ؛ ۲۸۵/  ۱، مغني المحتاج ۲۶/  ۲، روضة الطالبین ۵۱۴/  ۴، المجموع ۲۷۶/  ۲العلماء 

، کشاف ۱۵۷/  ۲، المبدع  ۳۸۹/  ۲، اإلنصاف ۱۴۷/  ۱، النکت بهامش المحرر ۱۸۰/  ۲، شرح الزرکشي ۵۲

 . ۳۱/  ۲القناع 

 . ۳۸۹/  ۲اإلنصاف  -٣

 . ۲۸۵/  ۱مغني المحتاج  -٤

) از طریق (اسماعیل بن علیة وعبدالوهاب الثقفی) روایت کرده است: ۷۲۴۶و۶۰۰۸(صحیح): بخاری (ش -٥

(صلی  ... فقال وسلم علیه الله صلی النبي أتینا قال الحویرث بن مالك سلیمان أبي عن قالبة أبي عن أیوب حدثنا«

 »أصلي. رأیتموني کما الله علیه وسلم):

/  ۲المبسوط  ،سرخسيدانند عبارتند از: وسلم) را اینجا نمادی از وجوب می علیه الله کسانی که فعل پیغمبر (صلی ٦

 ،، زرکشي۲۸۵/  ۱مغني المحتاج  ،، شربیني۵۱۴/  ۴المجموع  ،، نووي ۲۶۲/  ۱بدائع الصنائع  ،، کاساني ۳۶

 .۳۱/  ۲کشاف القناع  ،بهوتي؛ ۱۵۷/  ۲المبدع  ،، برهان الدین ابن مفلح ۱۸۰/  ۲شرح الخرقي 
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) ١رسند نیز به نماز برسند. می وابِ  (واهللاُ العليمُ أعلمُ بِالصّ

 ) ایستاده خطبه خواندن۳-۴-۵(
نظر دارند؛ در این زمینه سه قول فقھا در اشتراط ایستاده خطبه خواندن اختالف

  مطرح است که عبارتند از:
قول صحیح و مشھور شافعّیه و روایتی از امام احمد که برخی از  دیدگاه اّول:

-ایستاده خطبه خواندن را در حالت توانایی شرط خطبه می اند،را برگزیدهاصحابش آن
علما بر این دیدگاه  ۀجمھور فقھا و ائم«کند: قرطبی در این زمینه اشاره می ٢دانند.

البته این  ٤کند.حّتی نووی از ابن عبدالبر اجماع بر این مسئله را ذکر می ٣ »باشند.می
 شود مردود است.ھایی که بدان اشاره میادعا به دلیل مخالفت

 استدالل این دسته عبارت است از: 

ۡو لَۡهًوا ﴿ اند:خداوند متعال در قرآن کریم فرموده -
َ
ۡواْ تَِ�َٰرًة أ

َ
ْ �َذا َرأ ٓوا إَِ�َۡها  ٱنَفضُّ

 ۚ دند یرا د ییا سرگرمیه تجارت و ک یاز اصحاب،) ھنگام ی(برخ   « ]۱۱[الجمعة:  ﴾َوتََرُ�وَك قَآ�ِٗما
  .»ردندکستاده (بر منبر ، در حال خطبه) رھا ینده شدند، و تو را اکتو پرارامون یاز پ

 ج عظیمه این است که بنابر روایات صحیح پیغمبر اکرم ۀوجه داللت این آی

لََّقۡد َ�َن لَُ�ۡم ِ� ﴿ فرمایند:می أاند و از آنجائیکه خداوندایستاده خطبه خوانده
ِ رَُسوِل  ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ لَِّمن َ�َن يَرُۡجواْ  ٱ�َّ

ُ
َ أ َ َوَذَكَر  ٱ�ِخرَ  ٱۡ�َۡومَ وَ  ٱ�َّ [األحزاب:  ﴾٢١َكثِٗ�� ٱ�َّ

. است شما یبرا خدا غمبریپ) ردارک و گفتار و پندار ۀویش( در یبائیز یالگو و سرمشق « ]۲۱
 و قیامت باشند، یایجو و داشته، خدا به دیام:) باشند یژگیو سه یدارا( هک یسانک یبرا

تعدادی از این  . ۳۱/  ۲، کشاف القناع  ۱۵۷/  ۲، المبدع ۲۸۵/  ۱، مغني المحتاج ۵۱۴/  ۴المجموع  نک: نووی، -١

باشد و شرط بر مشروط له ماز جمعه میفقها همچون کاسانی، نووی، بهوتی و غیره بر این باورند که خطبه شرط ن

باشد. البته این لزومیت همیشه حاکم نیست؛ زیرا در مواردی شرط و مشروط باشد بلکه سابق بر آن میمتأخر نمی

 باشند.مالزم هم می

ب و۲۷۶/  ۲، حلیة العلماء ۶۴/  ۱الوجیز نک:  -٢
ّ

 ، مغني۲۶/  ۲، روضة الطالبین ۵۱۴/  ۴المجموع معه  ، المهذ

/  ۲، المبدع  ۳۹۷/  ۲، اإلنصاف ۱۱۹/  ۲، الفروع ۱۷۱/  ۳، المغني ۱۷۴/  ۲شرح الزرکشي  ؛۲۸۷/  ۱المحتاج 

۱۶۳ . 

 . ۱۱۴/  ۱۸ ،الجامع ألحکام القرآنقرطبی،  -٣

 .  ۱۵۰/  ۶شرح النووي علی صحیح مسلم  -٤
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ٓ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿ اند:و نیز فرموده ».نندک ادی اریبس را یخدا  ]۷[الحشر:  ﴾فَُخُذوهُ  ٱلرَُّسوُل َوَما
و ھمچنین » د.ینک اجراء است آورده) یالھ امکاح از(  شما یبرا غمبریپ هک را یزھائیچ«

 تیھدا تا دینک یرویپ او از« ]۱۵۸[األعراف:  ﴾١٥٨لََعلَُّ�ۡم َ�ۡهَتُدونَ  ٱتَّبُِعوهُ وَ ﴿ فرمایند:می

ْ�تُُموِ�  َكَما َصلُّوا«اند: فرموده ج و ھمچنین پیغمبر» د.یابی
َ
. َرأ َص�ِّ

ُ
نماز بخوانید « ١»أ

 »خوانم.بینید که نماز میھمانگونه که مرا می

بر  ج در جواب این استدالل باید اشاره کرد که تبعّیت از پیغمبر عظیم الشأن
مبنای صیغه و قرائن حکم وجوب یا مستحب یا مباح را دارا خواھد بود، ایشان امر به 

اند؛ اگرچه تمامی رفتار ایشان در نماز واجب نیست بلکه باید کیفّیت نماز خواندن داده
 ٢ اشاره کرد که خطبه نماز نیست تا بر مبنای این حدیث حکم صادر شود.

 َ�ُقومُ  ُ�مَّ  َ�ِْلُس  ُ�مَّ  قَائًِما َ�ُْطُب  اَكنَ « روایت کرده است: سسمره جابر بن -
كَ  َ�َمنْ  قَائًِما َ�يَْخُطُب 

َ
نَّهُ  َ�بَّأ

َ
ِ  َ�َقدْ  َكَذَب  َ�َقدْ  َجالًِسا َ�ُْطُب  اَكنَ  � رَثَ  َمَعهُ  َصلَّيُْت  َوا�َّ

ْ
�

َ
 أ

ىَفْ  ِمنْ 
ْ
ل
َ
-سپس مینشستند خواندند سپس میایستاده خطبه می ج پیامبر« ٣»َصَالٍة. أ

رساندند)، ھر کس به تو خبر خواندند (و به اتمام مینشستند و در نھایت خطبه را ایستاده می
خواندند دروغ گفته است. و قسم به خداوند! من با ایشان دادند که ایشان نشسته خطبه می

این «کند: امام نووی در توضیح این روایت اشاره می» ام.بیش از دوھزار نماز را خوانده
کسی که توانایی  جمعۀ خطبۀباشد که روایت دلیلی برای مذھب شافعی و بسیاری می

ثقفی) روایت کرده است: ) از طریق (اسماعیل بن علیة وعبدالوهاب ال۷۲۴۶و۶۰۰۸(صحیح): بخاری (ش -١

(صلی  ... فقال وسلم علیه الله صلی النبي أتینا قال الحویرث بن مالك سلیمان أبي عن قالبة أبي عن أیوب حدثنا«

 »أصلي. رأیتموني کما الله علیه وسلم):

 . ۱۷۴/  ۲شرح الخرقي  ،زرکشي کند. حکم استحباب را استنباط می جزرکشی از فعل پیغمبر  -٢

-۱۰۹۵) / ابوداود (ش۱۵۸۴و۱۵۸۳و۱۵۷۴و۱۴۱۸و۱۴۱۷و۱۴۱۵) / نسایی (ش۲۰۳۳(صحیح): مسلم (ش -٣

) از طریق (شعبة بن الحجاج وسفیان الثوری وابوخیثمة وابوعوانه وزهیر بن ۱۱۰۶و۱۱۰۵) / ابن ماجه (ش۱۰۹۷

 أن سسمرة بن ابرج أنبأنی بن حرب قال سماك عن«اند: معاویة واسرائیل بن یونس وابواالحوص) روایت کرده

 کانت«و فی روایة سفیان » قائما فیخطب یقوم ثم یجلس ثم قائما یخطب کان وسلم) علیه الله (صلی الله رسول

 »الیتکلم. قعدة یقعد ثم«وفی روایة ابوعوانه: » قصدا وصالته قصدا خطبته
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سپس در  ١ »باشد مگر اینکه دو خطبه را ایستاده بخواند.ایستادن دارد صحیح نمی
 ٢ »منظور از دو ھزار نماز، دو ھزار نماز پنجگانه است نه نماز جمعه.«گوید: ادامه می

بر ایستادن در حال  ج دلیل بر مواظبت پیامبر شکی در این نیست که این روایت
 رساند.کند ولی استنباطی بر وجوب را نمیخطبه می

ُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اَكنَ « روایت کرده است: ببن عمرعبدالله  -  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ
َن. َ�ْفَعلُونَ  َكَما َ�ُقومُ  ُ�مَّ  َ�ْقُعدُ  ُ�مَّ  قَائًِما َ�ُْطُب 

ْ
خواندند ایستاده خطبه می ج پیامبر« ٣»اآل

 » دھید.ایستادند ھمانگونه که شما االن انجام مینشستند وسپس میوسپس می

 اكن ج انليب أن« گفته: ج پیامبر خطبۀ ۀدر زمین بالله عبد بن جابر -
روز جمعه به صورت ایستاده  ج پیامبر« ٤»... . الشام ع� فجاءت اجلمعة، يوم قائما �طب

 .»خواند ... خطبه می
قائما وأبو ب�ر قائما وعمر قائما  ج خطب رسول اهللا«کند: طاووس روایت می -

، ابوبکر، ج پیغمبر خدا« ٥.»وعثمان قائما واّول من جلس ىلع املنرب معاو�ة بن أيب سفيان
عمر و عثمان ایستاده خطبه خواندند و اّولین کسی که (برای خواندن خطبه) بر منبر نشست 

 »بن سفیان بود.معاویه 
باشد ولی ابن حجر در استدالل این روایت به دلیل تابعی بودن طاوس، مرسل می

به ایستادن و با مشروع بودن نشستن بین  ج با مواظبت پیامبر«دارد: بدان ابراز می
گردد که اگر نشستن برای خطبه خواندن مشروع بود نیازی به دو خطبه اثبات می

  ٦»نبود. ھا با نشستنجدایی خطبه

 . ۱۴۹/  ۶علی صحیح مسلم النووی  شرح -١

 . ۱۵۰/  ۶همان،  -٢

) از طریق (خالد بن الحارث و بشر بن المضل) روایت ۱۴۱۶) / نسایی (ش۹۲۰و۹۲۸(ش(صحیح): بخاری  -٣

 وسلم علیه الله صلی النبي کان قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع عن عمر بن الله عبید حدثنا«اند: کرده

 »اآلن. تفعلون کما یقوم ثم یقعد ثم قائما یخطب

 أبي بن سالم( طریق از) ۳۳۱۱ش( ترمذي) / ۲۰۳۷-۲۰۳۴ش( مسلم) / ۲۰۵۸و۹۳۶ش( بخاري): صحیح( -٤

...  بینما قال): ماعنه یتعال الله رضي( الله عبد بن جابر حدثنا: «اند کرده روایت) نافع بن طلحه وابوسفیان الجعد

«. 

 ۲/۲۱ابن ابی شیبة، المصنف  -٥

 . ۴۰۱/  ۲فتح الباري ابن حجر،  -٦
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نشسته  سداخل مسجد شد و عبدالرحمن بن أم الحکم سکعب بن عجره -

الَ اهللاُ «خواند در این حال گفت: خطبه می دْ قَ قَ ا وَ دً اعِ ْطُبُ قَ َبِيثِ خيَ ا اخلْ ذَ وا إِىلَ هَ انْظُرُ

لَّ  جَ وَ زَّ ۡو لَۡهًوا ﴿ :عَ
َ
ْ تَِ�َٰرةً أ ۡوا

َ
ْ �َذا َرأ ٓوا ۚ  ٱنَفضُّ به این  « ١»]۱۱[الجمعة:  ﴾إَِ�َۡها َوتََرُ�وَك َقآ�ِٗما

از  ی(برخ  اند:فرموده ألخواند در حالیکه خداوندخبیث بنگرید که نشسته خطبه می
نده شدند، و تو را کرامون تو پرایدند از پیرا د ییا سرگرمیه تجارت و ک یاصحاب،) ھنگام

  .»ردندکستاده (بر منبر، در حال خطبه) رھا یا
باشد پس مانند نماز نیازمند نشستن خطبه جمعه یکی از دو فرض جمعه می -

 ٢و ایستادن است.
ھای مختلف مانند استقبال  البته این قیاس مع الفارق است، زیرا خطبه از جھت 

  قبله، طھارت، ستر عورت و ... با نماز تفاوت دارد.
برای ایراد خطبه واجب است  اکثر مالکّیه بر این باورند که ایستادن دیدگاه دّوم:

-ولی در صورتیکه با وجود توانایی نشسته خطبه خوانده شود عملی بد و مذمومی می
 ٣گردد.باشد ولی جایز است و موجب ابطال نماز جمعه نمی

م است پس جمعه ذکری می خطبۀاین افراد بر این باورند که  باشد که بر نماز مقدَّ
صّحتش نیست و از طرف دیگر ھدف از خطبه  مانند نماز و اقامه ایستادن شرط

باشد که با باال رفتن از منبر و نشستن نیز رسیدن پیام و خطبه به گوش مردم می
 ٤گردد.حاصل می

البته باید دّقت داشت مالکّیه و حّتی بنابر اجماع باال رفتن از منبر سّنت است پس 
 ٥باشد.قیاِس امری واجب بر سّنت صحیح نمی

أحمد بن عبد و بن بشارمحّمد محّمد بن المثنی و) از طریق (۱۳۹۷(ش) / نسایی ۲۰۳۸(صحیح): مسلم (ش -١

حدثنا محّمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبی عبیدة عن کعب «اند: ) روایت کردهالله

بن عجرة قال دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحکم یخطب قاعدا فقال انظروا إلی هذا الخبیث یخطب قاعدا 

 »قال الله تعالی [وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إلیها وترکوك قائما]و

ب مع المجموع  -٢
ّ

 . ۵۱۴/  ۴المهذ

 . ۳۷۹/  ۱، حاشیة الدسوقي ۱۶۶/  ۲، مواهب الجلیل والتاج واإلکلیل بهامشه ۱۳۳/  ۱اإلشراف نک:  -٣

 . ۱۳۳/  ۱: اإلشراف نک  -٤

 . ۵۲۷/  ۴المجموع  ،نووي کند.اجماع می؛ نووی ذکر  ۱۷۲/  ۲مواهب الجلیل  -٥
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، روایتی مشھور از امام ١حنفّیه، برخی از مالکّیه، وجھی از شافعّیه :دیدگاه سّوم
احمد و قول جمھور و صحیح حنابله بر این است که ایستادن در موقع ایراد خطبه 

 ٢سّنت است.
  استدالل این دسته عبارت است:

َها ﴿ فرمایند:خداوند متعال می - ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ لَٰوةِ ِمن يَۡوِم  ٱ�َّ ْ إَِذا نُودَِي لِلصَّ َءاَمُنٓوا

ْ فَ  ٱۡ�ُُمَعةِ  ِ إَِ�ٰ ذِۡكرِ  ٱۡسَعۡوا نماز  ینه برایه روز آدک یمؤمنان! ھنگام یا« ]۹[الجمعة:  ﴾ٱ�َّ
این امر مطلق است و خداوند .» دیر و عبادت خدا بشتابکذ یجمعه أذان گفته شد، به سو

 ستادن نکرده است.را مقّید به نشستن یا ایآن
بر ایستاده خطبه  ج توان اشاره کرد که جدای از مواظبت پیغمبردر جواب می

ۚ ﴿ فرمایند:در آیات بعد اشاره می أخواندن خداوند تو را « ]۱۱[الجمعة:  ﴾َوتََرُ�وَك قَآ�ِٗما
 این قیدی بر کالم قبل است.» ایستاده رھا کردند.

ُ َعلَيِْه وََسلََّم « روایت نموده: سیالساعد سعد بن سھل - ِ َص�َّ ا�َّ رَْسَل رَُسوُل ا�َّ
َ
أ

 
َ
ْعَواًدا أ

َ
ْن َ�ْعَمَل يِل أ

َ
اَر أ اَها َسْهٌل ُمرِي ُغَالَمِك انلَّجَّ نَْصاِر قَْد َسمَّ

َ ْ
ٍة ِمْن األ

َ
 فَُالنََة اْمَرأ

َ
ْجِلُس إىِل

زنی فرستاد و به وی گفت: به پسران فردی را نزد  ج رسول الله« ٣.»َعلَيِْهنَّ إَِذا لَكَّْمُت انلَّاَس 
 »کنم روی آن بنشینم.نّجارت بگو برایم منبری درست کنند، تا وقتیکه با مردم صحبت می

 ج دلیل: ممکن است مقصود روایت از "نشستن" زمانی بوده که پیامبر ۀمناقش
 ٤رفتند و یا اینکه مقصود از آن نشستن بین دو خطبه بوده باشد.روی منبر باال می

َجلََس َذاَت يَْوٍم ىلَعَ الِمنرَْبِ  ج اهللا رسول إن«: گفته سیالخدر دیسع أبو -
 ُ
َ

 » روزی بر منبر نشست و ما اطرافش نشستیم. ج پیغمبر خدا« ١».وََجلَْسنَا َحْوهل

 » این وجه شاذ و ضعیف و باطل است.«گوید: البته امام نووی می -١

 ۱۸۴رؤوس المسائل ص (  ،، زمخشري۲۶۳/  ۱، بدائع الصنائع ۸۳/  ۱الهدایة  ،، مرغیناني۶۲/  ۲: المبسوط نک -٢

، مواهب الجلیل والتاج واإلکلیل ۷۹/  ۲ح الخرشي ، شر۳۰۷/  ۱الفواکه الدواني ؛ ۱۴۶/  ۱)، الفتاوی الهندیة 

 . ۲۶/  ۲، روضة الطالبین  ۵۱۴/  ۴المجموع  ؛۱۶۶/  ۲بهامشه 

 بن یعقوب) از طریق (۷۳۹) / نسایی (ش۱۰۸۲) / ابوداود (ش۱۲۴۴) / مسلم (ش۹۱۷(صحیح): بخاري (ش -٣

 سعد بن سهل أتوا رجاال أن دینار بن حازم أبو حدثنا«اند: ) روایت کردهحازم أبی بن العزیز عبد و الرحمن عبد

 ... .» الساعدي

 ۴۰۱/  ۲فتح الباري ابن حجر،  -٤
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-جمعه نشسته خطبۀگویند چه بسا ایشان در غیر برخی در جواب این استدالل می
 ٢اند.

 ش بن ُسفیانبن عّفان و معاویه از عملکرد برخی از صحابه ھمچون عثمان  -
 ٣اند.روایت شده که نشسته خطبه خوانده

بدن نشسته خطبه  ۀبخاطر لرز سدر جواب این استدالل باید اشاره کرد که عثمان
خوانده اگرچه در برخی روایات با این وصف ھم ثابت نیست که نشسته خطبه خوانده 

 ٤نیز بخاطر چاقی نشسته خطبه خوانده است. سباشند. و معاویه
باشد و رسد که خواندن خطبه به صورت ایستاده مستحب میبه نظر می قول راجح:

اند و ھمچنین ھیچ جمعه ھمواره ایستاده خطبۀھنگام  ج واجب نیست. چرا که پیامبر
روایت نموده:  بالله عبد بن جابرباشد. امری ھم در کار نبوده است لذا واجب نمی

نَّ انلَّىِبَّ «
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم)أ ُُمَعةِ  (َص�َّ ا�َّ

ْ
روز جمعه  ج پیامبر« ٥».اَكَن َ�ُْطُب قَائًِما يَْوَم اجل

واز طرفی روایاتی نشان داده که گاھی ایشان ھنگام خطبه » خواند.ایستاده خطبه می

) از طریق (اسماعیل بن ابراهیم ومعاذ بن فضاله) ۲۴۷۰و۲۵۸۱) / مسلم (ش۱۴۶۵و۹۲۱(صحیح): بخاري (ش -١

 الخدري سعید أبا سمع أنه یسار بن عطاء حدثنا میمونة أبي بن هالل عن یحیی عن هشام حدثنا«اند: روایت کرده

 من علیکم أخاف مما إني فقال حوله وجلسنا المنبر علی یوم ذات جلس وسلم علیه الله صلی النبي أن :یحدث

 الله صلی النبي فسکت بالشر الخیر أویأتي الله رسول یا رجل فقال وزینتها الدنیا زهرة من علیکم یفتح ما بعدي

 عنه فمسح قال علیه ینزل أنه فرأینا یکلمك وال وسلم علیه الله صلی النبي تکلم شأنك ما له فقیل وسلم علیه

کلة إال یلم أو یقتل الربیع ینبت مما وإن بالشر الخیر یأتي ال إنه فقال حمده وکأنه السائل أین فقال الرحضاء  آ

 خضرة المال هذا وإن ورتعت وبالت فثلطت الشمس عین استقبلت خاصرتاها امتدت إذا حتی أکلت الخضراء

 وإنه وسلم علیه الله صلی النبي قال کما أو السبیل وابن والیتیم المسکین منه أعطی ما المسلم صاحب فنعم حلوة

 .»القیامة یوم علیه شهیدا ویکون یشبع وال یأکل کالذي حقه بغیر یأخذه من

 . ۴۰۱/  ۲فتح الباري  -٢

ابن أبي  -۱۸۹،  ۱۸۸/  ۳مصنف ال ،عبد الرزاق - ۲۶۳/  ۱بدائع الصنائع  ،کاساني  -۲۶/  ۲المبسوط  ،سرخسي -٣

  ۱۱۲/  ۲مصنفه ال ،شیبة

 . ۴۰۱/  ۲: فتح الباري  نک - ۱۱۳/  ۲مصنفه ال ،ابن أبي شیبة -٤

 أبي بن سالم( طریق از) ۳۳۱۱ش( ترمذي) / ۲۰۳۷-۲۰۳۴ش( مسلم) / ۲۰۵۸و۹۳۶ش( بخاري): صحیح( -٥

...  بینما قال): ماعنه یتعال الله رضي( الله عبد بن جابر حدثنا: «اند کرده روایت) نافع بن طلحه وابوسفیان الجعد

«. 
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َجلََس َذاَت  ج اهللا رسول إن«: گفته سیالخدر دیسع أبو نشستند چنانکه دیدیم کهمی
 ُ
َ

روزی بر منبر نشست و ما اطرافش  ج پیغمبر خدا« ١».يَْوٍم ىلَعَ الِمنرَْبِ وََجلَْسنَا َحْوهل

ٍة ِمْن «و نیز روایت شده: » نشستیم.
َ
 فَُالنََة اْمَرأ

َ
َم إِىل

ُ َعلَيِْه وََسلَّ ِ َص�َّ ا�َّ رَْسَل رَُسوُل ا�َّ
َ
أ

ْجِلُس َعلَيِْهنَّ إَِذا 
َ
ْعَواًدا أ

َ
ْن َ�ْعَمَل يِل أ

َ
اَر أ اَها َسْهٌل ُمِري ُغَالَمِك انلَّجَّ نَْصاِر قَْد َسمَّ

َ ْ
األ

یکی از زنان انصاری فرستاد وگفت: به فرزندانت فردی را نزد  ج رسول الله« ٢.»لَكَّْمُت انلَّاَس 
خواند بتوانم که نجار ھستند بگوی برایم منبری درست کنند که ھرگاه برای مردم خطبه می

 » روی آن بنشینم.

خطبه خواند به صورت نشسته را تأیید فرموده وحتی  جاند که رسول الله گفته

ْن َ�ْعَمَل يِل «فرموده که منبری برایم بسازید که ھنگام خطبه خواند روی آن بنشینم: 
َ
أ

ْجِلُس َعلَيِْهنَّ إَِذا لَكَّْمُت انلَّاَس 
َ
ْعَواًدا أ

َ
).» أ وابِ  (واهللاُ العليمُ أعلمُ بِالصّ

  ) آشکارا و جھری خواندن خطبه۳-۴-۶(
با استدالل ھا  آن نظر دارند و دیدگاهفقھا در اشتراط جھری بودن خطبه اختالف

 مربوطه عبارت است از:

) / ابوداود (ش) از طریق (اسماعیل بن ابراهیم ۲۴۷۰و۲۵۸۱) / مسلم (ش۱۴۶۵و۹۲۱(صحیح): بخاري (ش -١

 سمع أنه یسار بن عطاء حدثنا میمونة أبي بن هالل عن یحیی عن هشام حدثنا«اند: ومعاذ بن فضاله) روایت کرده

 مما إني فقال حوله وجلسنا المنبر علی یوم ذات جلس وسلم علیه الله صلی النبي أن :یحدث الخدري سعید أبا

 فسکت بالشر الخیر أویأتي الله رسول یا رجل فقال وزینتها الدنیا زهرة من علیکم یفتح ما بعدي من علیکم أخاف

 قال علیه ینزل أنه فرأینا یکلمك وال وسلم علیه الله صلی النبي تکلم شأنك ما له فقیل وسلم علیه الله صلی النبي

 إال یلم أو یقتل الربیع ینبت مما وإن بالشر الخیر یأتي ال إنه فقال حمده وکأنه السائل أین فقال الرحضاء عنه فمسح

کلة  المال هذا وإن ورتعت وبالت فثلطت الشمس عین استقبلت خاصرتاها امتدت إذا حتی أکلت الخضراء آ

 علیه الله صلی النبي قال کما أو السبیل وابن والیتیم المسکین منه أعطی ما المسلم صاحب فنعم حلوة خضرة

 .»القیامة یوم علیه شهیدا ویکون یشبع وال یأکل کالذي حقه بغیر یأخذه من وإنه وسلم

 بن یعقوب) از طریق (۷۳۹) / نسایی (ش۱۰۸۲ابوداود (ش) / ۱۲۴۴) / مسلم (ش۹۱۷(صحیح): بخاري (ش -٢

 سعد بن سهل أتوا رجاال أن دینار بن حازم أبو حدثنا«اند: ) روایت کردهحازم أبی بن العزیز عبد و الرحمن عبد

 ... .» الساعدي
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جمھور فقھا از جمله: مالکّیه، قول صحیح شافعّیه، و حنابله بر این  دیدگاه اّول:
باورند که خطبه باید آشکارا خوانده شود تا افرادی اگر مانعی نباشد خطبه را بشنوند، 

 ١یر اینصورت خطبه باطل خواھد بود.در غ
مقصد اصلی خطبه ھا  آن کنند که ازاین افراد به دالیلی از کتاب و سّنت تمّسک می

کنند. استدالل این دسته عبارت است یعنی؛ رسیدن خطابه به دیگران را استنباط می
 از:

َها ﴿ فرمایند:خداوند تعالی می - ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ لَٰوةِ ِمن يَۡوِم  ٱ�َّ ْ إَِذا نُودَِي لِلصَّ َءاَمُنٓوا

ْ فَ  ٱۡ�ُُمَعةِ  ِ إَِ�ٰ ذِۡكرِ  ٱۡسَعۡوا نماز  ینه برایه روز آدک یمؤمنان! ھنگام یا« ]۹[الجمعة:  ﴾ٱ�َّ
 .»دیر و عبادت خدا بشتابکذ یجمعه أذان گفته شد، به سو

ِ ذِۡكرِ ﴿ ھمانطور که اشاره شد منظور از باشد و مقصد امر به آن با یخطبه م ﴾ٱ�َّ
 آید.گردد و این با جھری بودن خطبه بوجود میگوش کردن و اندرز گرفتن حاصل می

ۡو لَۡهًوا ﴿ فرمایند:خداوند متعال می -
َ
ْ تَِ�َٰرًة أ ۡوا

َ
ْ �َذا َرأ ٓوا إَِ�َۡها َوتََرُ�وَك  ٱنَفضُّ

 ۚ دند از یرا د ییا سرگرمیه تجارت و ک یاز اصحاب،) ھنگام ی(برخ  « ]۱۱[الجمعة:  ﴾قَآ�ِٗما
 .» ردندکستاده (بر منبر، در حال خطبه) رھا ینده شدند، و تو را اکرامون تو پرایپ

کند و این نمادی از پراکنده شدن بخاطر تجارت یا سرگرمی را ذّم می أخداوند 
گردد مگر اینکه خطبه آشکارا خوانده وجوب استماِع خطبه دارد و این حاصل نمی

 د.شو

َت  إَِذا: ج اهللا رسول قال« :است کرده تیروا سرهیابوھر -
ْ
 يَْومَ  لَِصاِحِبَك  قُل

ُُمَعةِ 
ْ
نِْصْت  اجل

َ
َِمامُ  أ

ْ
اند: ھرگاه به رفیقت در فرموده ج پیغمبر« ٢».لََغوَْت  َ�َقدْ  َ�ُْطُب  َواإل

لغو شک  بی خواندنماز) روز جمعه بگویی: ساکت باش در حالی که امام خطبه می خطبۀ(
 »ای.گفته

والشرح الصغیر ، بلغة السالك ۳۰۶/  ۱، الفواکه الدواني ۱۷۲/  ۲مواهب الجلیل والتاج واإلکلیل بهامشه نک:  -١

، مغني ۵۲۳/  ۴، المجموع ۲۷/  ۲، روضة الطالبین ۲۷۹/  ۲، حلیة العلماء ۶۴/  ۱الوجیز ؛ ۱۷۸/  ۱بهامشه 

 .۳۳/  ۲، کشاف القناع  ۳۹۰/  ۲، اإلنصاف ۱۱۹/  ۲، الفروع ۱۸۰/  ۲شرح الزرکشي  ؛۳۸۷/  ۱المحتاج 

 ابن) / ۱۵۷۷و۱۴۰۲ش( نسایي) / ۱۱۱۴ش( ابوداود) / ۲۰۰۵-۲۰۰۲ش( مسلم) / ۹۳۴ش( (صحیح): بخاري -٢

 کرده روایت) اعرج بن وعبدالرحمن المسیب بن سعید و قارظ بن إبراهیم بن الله عبد( طریق از) ۱۱۱۰ش( ماجه

 : ... .»قال) وسلم علیه الله صلی( الله رسول أن أخبره هریرة أبا أن: «اند

                                                            



 ۳۹۹  جمعه نماز ۀخطب: سّوم فصل

فرماید، و این در امر به سکوت و گوش فرا دادن به خطبه می ج پیامبر اکرم -
 حالی میّسر خواھد بود که امام خطبه را آشکارا و جھری بخواند.

کند که خطبه جھری و آشکارا گفته شود؛ زیرا عقل و منطق ھم اقتضا می -
 ١گردد.کارا گفتن حاصل میباشد که این فقط با آشھدف از خطبه تذکره و اندرز می

بر این باور است که جھری بودن شرط  ٢حنفّیه و وجھی از شافعّیه دیدگاه دّوم:
 ٣باشد.جمعه نمی خطبۀ

رسد استنباط از گردد ولی آنچه به نظر میدلیل خاصی از این دیدگاه مشاھده نمی
البته باید اشاره کند نه وجوب. باشد که داللت بر استحباب میمی ج مجرد فعِل نبّی 

گردد و کرد با این وصف ھم ھدف و مقصد اصلی خطبه با جھری بودن آن حاصل می
باشد اگرچه از دیدگاه جمھور خطبه ای بر اشتراط آشکارا بودن میاین خود قرینه

 گردد.باشد و این شرط فقط با جھر حاصل میشرط صّحت نماز جمعه می
جمھور و نیز حصول مقصد تشریع خطبه  با توجه به قّوت استدالل قول راجح:

باشد و طبق (یعنی؛ پند و اندرز) که از دیدگاه جمھور شرط صّحت نماز جمعه می

تِمُّ الواجبُ إالّ به فهو واجبٌ « ۀقاعد باشد به واجب نیز واجب می ۀیعنی مقدم »ما ال يَ
-نماز جمعه می خطبۀرسد که آشکارا و جھری خواندن خطبه شرط صّحت نظر می

) .باشد وابِ  (واهللاُ العليمُ أعلمُ بِالصّ

 ) خطبه عربی باشد۳-۴-۷(
نظر دارند ولی در اشتراط آن به غیر از فقھا در اینکه خطبه به زبان عربی باشد اتفاق

نظر دارند. دیدگاه این دانند، اختالفجمعه می خطبۀرا رکن قرائت قرآن که برخی آن
 عبارت است از:ھا  آن دسته و استدالل
وجه صحیح شافعّیه و برخی از حنابله بر این باورند در صورتیکه  دیدگاه اّول:

 ۀخطیب قادر به زبان عربی باشد باید خطبه به زبان عربی گفته شود مگر اینکه ھم
 ١خطبه خوانده شود.ھا  آن شنوندگان زبان عربی را نفھمند که در این حالت به زبان

 . ۳۳/  ۲، کشاف القناع  ۳۸۷/  ۱مغني المحتاج  -١

 داند.انتساب این وجه به شافعّیه را غلط و اشتباه می /امام نووی -٢

 . ۵۲۳/  ۴، المجموع  ۲۷/  ۲روضة الطالبن  ؛) ۱۰۳، طحطاوی، مراقي الفالح، ص (  ۱۴۶/  ۱الفتاوی الهندیة  -٣

                                                            



 نماز جمعه در فقه اسالمی    ۴۰۰

عربی در حالت توانایی فھم عربی بر قرائت قرآن این دسته برای عدم جواز به غیر 
اند که ھمانطور که قرائتش به غیر عربی جایز نیست، خطبه نیز به کریم قیاس کرده

 ٢غیر عربی جایز نیست.
لفظ قرآن دلیل «دارد: ابویعلی از شیوخ حنابله در جواب این استدالل ابراز می

گردد و ھدف از خطبه وعظ حاصل نمیباشد که با غیر عربی نبّوت و عالمت رسالت می
باشد وقرآن می ج و یادآوری و حمد خداوند و درود و صلوات فرستادن بر پیغمبرش

-باشد ولی خطبه با معنا ھدفمند و صحیح میجدای از معنا اعتبارش با لفظ و نظم می
 ٣»باشد.

کنند که یو نیز این دسته برای جواز خطبه با عربی با وجود عدم توانایی استدالل م
گردد. البته باید توجه باشد که با غیر عربی حاصل میھدف از خطبه وعظ و اندرز می

داشت که در صورتی با وجود توانایی شنوندگان غیر عربی باشند پس برای ایراد خطبه 
 ٤گردد.استفاده میھا  آن از زبان

وجود اینکه مالکّیه و قول مذھب حنابله بر این است که حّتی با  دیدگاه دّوم:
 ٥شنوندگان عربی نفھمند باید خطبه به زبان عربی خوانده شود.

ْ�تُُموِ� « فرموده است: ج این افراد بر این باورند که چون پیامبر
َ
َصلُّوا َكَما َرأ

َص�ِّ 
ُ
ھم به عربی  ج و ایشان »خوانم.بینید نماز مینماز بخوانید ھمانگونه که مرا می« ٦.»أ

 .۲۸۶/  ۱، مغني المحتاج ۳۰،  ۲۶/  ۲، روضة الطالبین ۵۲۲ - ۵۲۱/  ۴، المجموع ۲۷۹/  ۲حلیة العلماء نک:  -١

 دانند و بعد از یادگیری دیگر جایز نیست. و نیز نک:این افراد این جواز را تا زمان یادگیری افراد به زبان عربی می

 . ۱۱۷،  ۱۱۳/  ۲الفروع 

 .۳۴/  ۲، کشاف القناع  ۱۵۹/  ۲، المبدع  ۱۱۳/  ۲الفروع  -٢

 .۱۱۳/  ۲الفروع  -٣

 . ۳۴/  ۲کشاف القناع  -٤

طحطاوی، مراقي الفالح، ص ؛  ۳۴/  ۲، کشاف القناع  ۱۵۹/  ۲، المبدع  ۳۹۰/  ۲، اإلنصاف  ۱۱۳/  ۲الفروع  -٥

۱۰۲. 

) از طریق (اسماعیل بن علیة وعبدالوهاب الثقفي) روایت کرده است: ۷۲۴۶و۶۰۰۸صحیح): بخاري (ش( -٦

لله علیه وسلم ... فقال (صلي حدثنا أیوب عن أبي قالبة عن أبي سلیمان مالك بن الحویرث قال أتینا النبي صلی ا«

 »الله علیه وسلم): کما رأیتموني أصلي.

                                                                                                                                                  



 ۴۰۱  جمعه نماز ۀخطب: سّوم فصل

باید خطبه عربی باشد. ھمانطور که به کّرات اشاره شد فعل  اند پسخطبه خوانده
 در نماز دلیلی بر وجوب نیست و از طرف دیگر خطبه، نماز نیست. ج پیامبر

به زبان عربی خطبه  شکنند که سلف و خلفھمچنین این افراد استدالل می
حرام باید اإلة باشد پس ماننِد تشّھد و تکبیرشده میاند. و نیز خطبه ذکری فرضخوانده

 ١عربی باشد.
حرام أذکاری با ة اإلباید اشاره کرد که تشّھد و تکبیر البته در جواب این استدالل

لفظی مخصوص ھستند و فقط باید به عربی گفته شوند ولی خطبه با ھر لفظی جایز 
 است که ایراد گردد.

ز خطبه به غیر حنفّیه مبنی بر جوا ۀوجھی از شافعّیه و از اطالق گفت دیدگاه سّوم:
 ٢شود که ایراد خطبه با عربی مستحب است.عربی چنین استنباط می

دانند پس با ھر زبانی که مخاطبان این افراد مقصد از خطبه را پند و اندرز می
 گردد.بفھمند حاصل می

باشد؛ چرا که رسد که خواندن خطبه به ھر زبانی جایز میبه نظر می قول راجح:
باشد مگر دلیلی بر خود قداستی ندارد که بگوییم شرط خطبه می زبان عربی به خودی

شد، با تخصیص داشته باشیم؛ چرا که ھر پیامبری که برای انذار قومش فرستاده می

رَۡسۡلَنا ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ بِلَِساِن قَۡوِمهِ ﴿ :گردیدزبان آن قوم مبعوث می
َ
ٓ أ َ لَُهۡمۖ  ۦَوَما  ﴾ِ�ُبَّ�ِ

ه به زبان قوم خودش کن یم مگر ایا را نفرستاده یغمبریچ پیمحّمد !) ما ھ ی(ا« ]۴[إبراهیم: 
ھم برای  ج و چون رسول الله.» را) روشن سازد یام الھکآنان (اح یّلم بوده است) تا براک(مت

باشد. کرد که چیز طبیعی میکرد، با زبان خودش که عربی بود صحبت میقومش صحبت می

فرموده  أباشد قرآن بوده که خداوندبودن برای آن شرط میو تنھا چیزی که عربی 

ا لََّعلَُّ�ۡم َ�ۡعقِلُونَ ﴿ است: ما قرآن را به زبان « ]۳[الزخرف:  ﴾٣إِنَّا َجَعۡلَ�ُٰه قُۡر�نًا َعَر�ِّيٗ
 کم آن را ) دریو مفاھ ید و معانیبه اعجاز آن ببر ید پیم تا شما ( بتوانیا فراھم آورده یعرب

يمُ أعلمُ (واهللاُ العلچ دلیلی ھم برای وجوب عربی بودن خطبه وجود ندارد. یھ و .» دینک

واب)  بالصّ

 . ۲۸۶/  ۱، مغني المحتاج  ۵۲۲ - ۵۲۱/  ۴المجموع  -١

 .۲۶/  ۲، روضة الطالبین  ۵۲۲/  ۴المجموع  ؛ ۱۰۲طحطاوی، مراقي الفالح، ص  -٢

                                                            



 نماز جمعه در فقه اسالمی    ۴۰۲

 در خطبه ) مواالت۳-۴-۸(
و در دو  ١درپی انجام دادن استسر ھم و پی مواالت به معنای متابعت، پشت

مبحث جای بحث دارد: اّول: مواالت در اجزای خطبه، دّوم: مواالت بین خطبه و نماز. 
 در ھر کدام از این مباحث نظراتی مستند به دالیلی دارند. فقھا

 اّول: مواالت در اجزای خطبه
 در این زمینه دو قول مطرح است:

باور است که  مالکّیه و قول صحیح شافعّیه و قول صحیح حنابله بر این دیدگاه اّول:
وانده زیاد باید از نو خطبه خ ۀمتابعت در اجزای خطبه شرط است و در صورت فاصل

باشد و با وجود فاصله و شود؛ زیرا ھدف از خطبه اندرز و متمایل کردن قلب به حق می
 ٢شود.دار میداخل شدن کالم غیر در خطبه این ھدف خدشه

دانند؛ زیرا ھدف از را شرط نمیقولی از شافعّیه و قولی از حنابله آن دیدگاه دّوم:
 ٣گردد.کلمات نیز حاصل می ۀباشد که با وجود فاصلخطبه اندرز و پند می

رسد که مواالت در اجزای خطبه شرط نیست؛ چرا که ھدف به نظر می قول راجح:
گویند ھا مواالت ھم نباشد، ُعرفًا میخواندن خطبه بوده و در لغت عرب اگر بین خطبه

باشد و ھمچنین دلیلی ھم برای شرطّیت خطبه خوانده شده است و لذا کافی می

واب)(واهللاُ العل جود ندارد.خطبه و ۀمواال  يمُ أعلمُ بالصّ
 دّوم: مواالت بین خطبه و نماز

 در این زمینه نیز دو قول مطرح است:
مالکّیه، قول جدید امام شافعی و صحیح شافعّیه و نیز صحیح حنابله  دیدگاه اّول:

زیاد باید از نو شروع کرد؛  ۀدانند و با وجود فاصلمتابعت بین خطبه و نماز را شرط می
 ١جایز نیست.ھا  آن مانند که جدا کردنزیرا خطبه و نماز جمعه مانند جمع نماز می

 ) . ۳۰۶ص ( » ولي «  همختار الصحاح ، ماد؛ ۴۱۲/  ۱۵» ولي « لسان العرب ، مادة  -١

،  ۸/  ۲، روضة الطالبین ۵۰۷/  ۴، المجموع ۶۲/  ۱الوجیز ؛ ۳۰۷/  ۱، الفواکه الدواني ۱۶۶/  ۲مواهب الجلیل  -٢

/  ۱، النکت بهامش المحرر ۱۱۲/  ۲، الفروع ۱۸۰/  ۲، شرح الزرکشي ۱۸۱/  ۳المغني  ؛۲۸۸/  ۱مغني المحتاج 

 .۳۸/  ۹، اإلنصاف ۱۵۹/  ۲، المبدع ۱۴۶

 .۲۸۸/  ۱مغني المحتاج ؛ ۳۸/  ۹اإلنصاف  -٣
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 ٢ دانند.قول قدیم شافعی و قولی از حنابله متابعت را شرط نمی دیدگاه دّوم:
رسد که مواالت بین خطبه و نماز شرط نیست؛ چرا که ھدف به نظر می قول راجح:

ھا و نماز مواالتی نباشد، عرفًا ه و نماز بوده و در لغت عرب اگر بین خطبهخواندن خطب
باشد؛ و ھمچنین دلیلی ھم گویند خطبه و نماز خوانده شده است و لذا کافی میمی

واب)(واهللاُ العلبرای شرطّیت مواالت بین خطبه و نماز وجود ندارد.   يمُ أعلمُ بالصّ
مواالت در دو مورد مذکور وجود ندارد ولی اگرچه دلیلی در شریعت در وجوب 

مشاھده نشده است و این استحباب این  ج وجود فاصله نیز در این موارد در فعل نبّی 
کند؛ چرا که وجود فاصله کند و نظم خطبه و نماز را بھتر رعایت میامر را اثبات می

 نظمی و تشویش در برپایی نماز جمعه گردد.تواند باعث بیمی
 به نتایج مذکور شرایط برپایی نماز جمعه عبارتند از:  با توجه

 نّیت خطیب. -۱
 نماز جمعه. ۀحضور تعدادی از افراد در خطب -۲
 خطبه بعد از دخول وقت نماز جمعه باشد. -۳
 بر نماز. خطبهتقدیم  -۴
 خواندن خطبه. جھریآشکارا و  -۵

 توان اشاره کرد:موارد دیگر می ۀدر زمین
 باشد.تحب میخواندن خطبه به صورت ایستاده مس -
 باشد.خواندن خطبه به ھر زبانی جایز می -
 مواالت در اجزای خطبه و بین خطبه و نماز مستحب است. -

/  ۱، مغني المحتاج ۸/  ۲، روضة الطالبین ۵۰۷/  ۴المجموع ؛ ۳۰۷/  ۱، الفواکه الدواني ۱۶۶/  ۲مواهب الجلیل  -١

، کشاف ۱۵۹/  ۲، المبدع ۳۸۹/  ۲، اإلنصاف ۱۱۲/  ۲، الفروع ۱۸۰/  ۲، شرح الزرکشي ۱۸۱/  ۳المغني  ؛۲۸۸

 . ۳۳/  ۲القناع 

، مغني المحتاج ۸/  ۲، روضة الطالبین ۵۰۷/  ۴المجموع استداللی برای این دیدگاه مشاهده نگردیده است. نک:  -٢

 .۳۸۹/  ۲اإلنصاف  ؛۲۸۸/  ۱

                                                                                                                                                  



 نماز جمعه در فقه اسالمی    ۴۰۴

 جمعه ۀخطب ١) ارکان۳-۵(
قبل از بحث از ارکان خطبه جمعه، باید خاطر نشان کرد که فقھا در وجود و یا  

گردد در اختالفات به این بر می ۀنظر دارد، ریشجمعه اختالف خطبۀعدم رکن برای 
صورتیکه سخنرانی امام عرفًا خطبه تلقی شود این قسِم نماز جمعه حاصل گشته و 

ھای خوانند، دیدگاه این فقھا با استداللجمعه می خطبۀرا برخی ھم با وجود ارکانی آن
 مربوطه عبارتند از:

ین باورند که خطبه دارای قول مشھور شافعّیه و قول مذھب حنابله بر ا دیدگاه اّول:
باشد و اّال نماز جمعه باطل خواھد بود. این باشد که وجود ھرکدام الزامی میارکانی می

 ٢کنند که:افراد استدالل می

َها ﴿ فرمایند:می ألخداوند - ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ لَٰوةِ ِمن يَۡوِم  ٱ�َّ  ٱۡ�ُُمَعةِ َءاَمُنٓواْ إَِذا نُودَِي لِلصَّ

ْ فَ  ِ إَِ�ٰ ذِۡكرِ  ٱۡسَعۡوا  ]۹[الجمعة:  ﴾٩َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  ٱۡ�َۡيعَۚ َوَذُرواْ  ٱ�َّ
ر و عبادت کذ ینماز جمعه أذان گفته شد، به سو ینه برایه روز آدک یمؤمنان! ھنگام یا«

شما  ید) برایشو یه بدان دستور داده مک یزین (چید. اید و داد و ستد را رھا سازیخدا بشتاب

باشد، امر به ذکرش که خطبه می أخداوند» د.یبھتر و سودمندتر است اگر متوّجه باش
 ٣اند.را تفسیر دادهنیز با فعلش آن ج فرمایند و پیغمبر اکرممی

 ُ�مَّ  َ�ِْلُس  ُ�مَّ  قَائِماً  َ�ُْطُب  ج انلَّىِبُّ  اَكنَ  «روایت کرده است:  سجابر بن سمره -
  َ�ُقومُ 

ُ
َ  َوَ�ْذُكرُ  آيَاٍت  َوَ�ْقَرأ ایستاده  ج پیغمبر«  ٤»قَْصداً. وََصَالتُهُ  قَْصداً  ُخْطبَتُهُ  َوَ�نَْت  ا�َّ

به معنای اساس و بنیان است و در اصطالح شرع: از دیدگاه جمهور عبارت است از متوقف  رکن از لحاظ لغوی -١

کند جزئی از حقیقت حکم است یا کل آن، ولی حنفّیه وجود حکم را بر  بودن وجود حکم بر آن که فرقی نمی

: وجود رکن دانند و رکن، جزئی از حقیقت حکم است، همه تعاریف اتفاق نظر دارند که وجود رکن متوقف می

باعث بوجود آمدن شیء و عدمش باعث عدم شیء و ماهیت شیء بر آن استوار است. فیروزآبادی، القاموس 

 .۵۹؛ زیدان، الوجیز فی اصول الفقه، ص ۳۳۰-۳/۳۲۹المحیط، 

/  ۱، مغني المحتاج ۲۴/  ۲، روضة الطالبین ۵۲۲/  ۴، المجموع ۲۷۷/  ۲، حلیة العلماء ۶۳/  ۱الوجیز نک:  -٢

/  ۲، شرح الزرکشي ۱۷۳/  ۳، المغني  ۱۴۶/  ۱، المحرر ۱۰۹/  ۲، الفروع ۵۲/  ۱الهدایة ألبي خطاب ؛ ۲۸۵

 .۳۸۸ - ۳۸۷/  ۲، اإلنصاف ۱۷۵

 . ۱۷۵/  ۳، المغني ۲۶۲/  ۱بدائع الصنائع  -٣

فظ له (ش۱۰۹۶و۱۱۰۳) / ابوداود (ش۲۰۳۲(صحیح): مسلم (ش -٤
ّ
) / ابن ماجه ۱۴۱۸و۱۵۸۴) / نسایی والل

 النبي قال کان سمرة بن جابر عن سماك عن«اند: ) از طریق (سفیان الثوری و ابواالحوص) روایت کرده۱۱۰۶(ش

                                                            



 ۴۰۵  جمعه نماز ۀخطب: سّوم فصل

کردند و خواستند و آیاتی را قرائت مینشستند و سپس برمیخواندند سپس میخطبه می
 » کردند و خطبه و نمازش نه طوالنی بودند و نه کوتاه.خداوند را یاد می

ِ  رَُسوُل  اَكنَ  «روایت کرده است:  بجابر بن عبدالله -  انلَّاَس  َ�ُْطُب  ج ا�َّ
َ  َ�َْمدُ  ْهلُهُ  ُهوَ  بَِما َعلَيْهِ  َوُ�ثِْ�  ا�َّ

َ
ُ  َ�ْهِدهِ  َمنْ  َ�ُقوُل: ُ�مَّ  أ ُ  ُمِضلَّ  فَالَ  ا�َّ

َ
 فَالَ  يُْضِلْل  َوَمنْ  هل

ُ  َهاِدَى 
َ

َِديِث  وََخْ�ُ  هل
ْ
ِ ...  ِكتَاُب  احل خواندند (و در برای مردم خطبه می ج پیامبر خدا« ١.»ا�َّ

فرمود: ھر گفتند و سپس میمقام وی بود حمد و ثنا می ۀآن) خداوند را ھمانطور که شایست
ای ندارد و ھر کس خداوند وی را گمراه ه کنندهکس خداوند وی را ھدایت داده باشد گمرا

 .»بھترین گفتار کتاب خداوند است... کرده باشد ھدایتگری ندارد و 
در روز  ج پیامبر خدا خطبۀباشد که برخی دیگر از احادیث که حاکی از آن می

 گرفته است.جمعه با ارکان و ضوابطی خاص انجام می
ابوُیوُسف و محّمد شاگردان امام أعظم، امام مالک در روایتی و دیدگاه  دیدگاه دّوم:

جمعه رکن ندارد و با ھرچی که  خطبۀحزم بر این باورند که مشھور اصحابش و نیز ابن
  ٢گردد.عرفًا خطبه خوانده شود ادا می

در خطبه ذمِّ «افرادی ھمچون ابن تیمیه نیز این نظر را دارند، ایشان گفته است: 
دنیا و یاد مرگ کافی نیست بلکه باید عرفًا خطبه خوانده شود و با اختصار ھم که 

 ٣ »گردد.ببرد حاصل نمی مقصود را از بین

ْ�تُُموِ�  َكَما َصلُّوا« اند:فرموده ج کنند که پیغمبراین افراد اشاره می
َ
. َرأ َص�ِّ

ُ
 ٤»أ

 قصدا خطبته وکانت جل و عز الله ویذکر آیات ویقرأ یقوم ثم یجلس ثم قائما یخطب سلم و علیه الله صلی

 »قصدا. وصالته

 عن« عیینه وسلیمان بن بالل) روایت کرده است: ) از طریق (سفیان بن ۲۰۴۴و۲۰۴۳(صحیح): مسلم (ش -١

 .»وسلم) ...  علیه الله (صلی الله رسول کان قال جابر عن أبیه عن جعفر

/  ۱اإلشراف  ؛۲۲۰/  ۲، تبیین الحقائق ۸۳/  ۱الهدایة  ،، مرغیناني۲۶۲/  ۱، بدائع الصنائع ۳۰/  ۲المبسوط نک:  -٢

/  ۱)، الفواکه الدواني  ۸۶،القوانین الفقهیة ص ( ۲۵۱/  ۱الکافي  ،بر، ابن عبد ال۱۶۱/  ۱، بدایة المجتهد ۱۳۱

۳۰۶. 

 ) . ۱۹۳الفتاوی السعدیة ص ( و نک: )  ۷۹االختیارات ص (  -٣

) از طریق (اسماعیل بن علیة وعبدالوهاب الثقفی) روایت کرده است: ۷۲۴۶و۶۰۰۸(صحیح): بخاری (ش -٤

(صلی  ... فقال وسلم علیه الله صلی النبي أتینا قال الحویرث بن مالك سلیمان أبي عن قالبة أبي عن أیوب حدثنا«

 »أصلي. رأیتموني کما الله علیه وسلم):
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خطبه ھم مانند نماز داخل در » خوانم.بینید که نماز مینماز بخوانید ھمانگونه که مرا می«
اند. و با وجود نکرده گردد ولی ایشان خطبه را در تسبیحی یا دو تسبیح منحصرامر می

باشد و عرب ھم بین خطبه و غیر آن وجوب خطبه رجوع به عرف و عادت الزامی می
گوید: سبحان الله، و ال ألَه إّال اللُه و ھر چند فرق قائل است و ھرگز به کسی که می

باشد و گوید و از طرف دیگر آنچه شرط است خطبه میتکرارش کند خطیب نمی
و دعا  ج و درود و صلوات بر پیغمبر أشامل حمد و ثنای خداوند خطبه بنابر ُعرف

 ١باشد.برای مسلمانان و و وعظ و اندرز می
رسد که وقتی جایز بود که به عرف تمّسک ھا به نظر میدر دّقت در این استدالل

 ج موجود نبود حال با وجود عملکرد پیامبر خدا ج جست که بیان و یا فعلی از پیغمبر
 ٢یشان و اثبات آن ھیچ ضرورتی به رجوع به عرف وجود ندارد.و دوام ا

جمعه  خطبۀامام ابوحنیفه و امام مالک در روایتی بر این باورند که  دیدگاه سّوم:
رکن ندارد ولی با ذکر و یاد الله متعال به قصد خواندن خطبه (کم یا زیاد) حّتی اگر 

گردد. این امامان استدالل گفته شود، حاصل می ألتسبیح یا تھلیل یا حمد خداوند
 ٣ کنند:می

َها ﴿ اش:در فرموده ألخداوند - ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ لَٰوةِ ِمن يَۡوِم  ٱ�َّ ْ إَِذا نُودَِي لِلصَّ َءاَمُنٓوا

ْ فَ  ٱۡ�ُُمَعةِ  ِ إَِ�ٰ ذِۡكرِ  ٱۡسَعۡوا ْ  ٱ�َّ  ﴾٩ۡعلَُمونَ َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم �َ  ٱۡ�َۡيعَۚ َوَذُروا
ر کذ ینماز جمعه أذان گفته شد، به سو ینه برایه روز آدک یمؤمنان! ھنگام یا « ]۹[الجمعة: 

د) یشو یه بدان دستور داده مک یزین (چید. اید و داد و ستد را رھا سازیو عبادت خدا بشتاب
خداوند معلوم امر به ذکر کرده و ذکر » د.یشما بھتر و سودمندتر است اگر متوّجه باش یبرا

باشد پس با ذکر و یاد خدا امر حاصل است و جھالتی در آن نیست و مجمل ھم نمی
طوالنی کردن آن نیازمند دلیل  آن باشد، ندارد و ۀگشته و نیازی به بیانی که قرین

 ٤باشد. می

 . ۱۳۲/  ۱اإلشراف  -١

/  ۶، شرح النووي علی صحیح مسلم ۲۲۰/  ۱، تبیین الحقائق ۸۳/  ۱الهدایة  ،، مرغیناني۳۰/  ۲المبسوط نک:  -٢

 . ۳۳۱/  ۱کبري ، رؤوس المسائل الخالفیة للع ۱۵۰

/  ۱اإلشراف  ؛۲۲۰/  ۱، تبیین الحقائق ۸۳/  ۱، مرغیناني، الهدایة ۲۶۲/  ۱، بدائع الصنائع ۳۰/  ۲المبسوط نک:  -٣

 . ۱۷۵/  ۳المغني ؛ ۱۳۱

 . ۳۱/  ۲المبسوط و نیز نک: ، ۲۶۲/  ۱بدائع الصنائع  -٤
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شریف ذکری  ۀدر جواب این استدالل باید اشاره کرد که منظور از ذکر در این آی
تبیین شده و دارای ضوابط و  ج باشد که با عمل پیامبر اکرممی خاص یعنی خطبه

 باشد.ارکان می

َنََّة، َ�َقاَل: لنَِئْ «: گفته سعازب بن براء -
ْ
، َعلِّْمِ� َ�َمًال يُْدِخلُِ� اجل ِ يَا رَُسوَل ا�َّ

لَةَ 
َ
َمْسأ

ْ
ْعَرْضَت ال

َ
ُْطبََة، لََقْد أ

ْ
قرَْصَْت اخل

َ
آمد و  ج نشینی نزد پیغمبرعرب بادیه« ١».ُكنَْت أ

فرمود: اگر  ج خدا! به عملی آموزش ده که مرابه بھشت وارد کند. ایشان ۀگفت: ای فرستاد
 » ای.)را بجا آوردهای (و حق آنشک مسئله را آشکار کردهخطبه را کوتاه کنی بی

، کالم أعرابی را با وجود کمی خطبه خوانده، پس به کالمی با وجود کمی ج پیامبر
جمعه با  خطبۀشود و فقط مختص کالم طوالنی نیست در نتیجه ھم خطبه گفته می

 ٢باشد.آن صحیح می

) / بیهقی، ۱۸۶۴۷/ احمد، المسند (ش) ۶۹) / بخاري، ادب المفرد (ش۷۷۵(صحیح): طیالسی، المسند (ش -١

) / طحاوی، شرح مشکل اآلثار ۲۸۶۱) / حاکم، المستدرک (ش۷۷) واآلداب (ش۲۱۸۴۷السنن الکبری (ش

) / رویانی، ۱۲۵ص۲) / دارقطنی، السنن (ج۳۷۴) / ابن حبان (ش۳۶۶ص۱) واحکام القرآن (ج۲۰ص۷(ج

) / حسین بن ۹۴ص۱ی، مکارم االخالق (ج) / خزائط۳۵۱ص۱) / ابن الشجری، االمالی (ج۳۵۴المسند (ش

) والصمت ۴۱(ش األمر بالمعروف والنهي عن المنکر ) / ابن ابی الدنیا،۲۷۶(ش والصلة البرالحسن المروزی، 

) / بغوی، ۱۵۸ص۲) / خطییب بغدادی، الفقیه والمتفقه (ج۸۱۸) / خلعی، الفوائد (ش۶۷وآداب اللسان (ش

) / ابن ۶۳۲ص۲۲) / مزی، تهذیب الکمال (ج۴۹۱ص۴) / واحدی، التفسیر (ج۳۵۴ص۹شرح السنة (ج

 بن عیسی حدثنا«اند: رده) روایت کالبجلي الرحمن عبد بن عیسی) از طریق (۲۹۴الجوزی، البر والصلة (ش

 عمال علمني الله نبي یا: فقال أعرابی جاء قال البراء عن عوسجة بن الرحمن عبد عن طلحة عن الرحمن عبد

 قال واحدا لیستا أو قال الرقبة وفك النسمة أعتق المسألة أعرضت لقد الخطبة أقصرت کنت لئن قال الجنة یدخلنی

 لم فإن الرحم ذي علی والفيء الرغوب والمنیحة الرقبة علی تعین ان الرقبة وفك النسمة تعتق أن النسمة عتق ال

» ثقة«رجال طیالسی » خیر من إال لسانك فکف ذلك تطق لم فإن المنکر عن وإنه بالمعروف فأمر ذلك تطق

 است.» صحیح«ومترجم در تهذیب بوده واسنادش هم 

 «وامام حاکم نیشابوری هم گفته است: 
ٌ

 »اإلسناد ولم یخرجاه صحیُح  هذا حدیث

 صحیٌح «وامام ذهبی هم گفته است: 
ٌ

 » حدیث

 «وامام هیثمی هم گفته است: 
ٌ

) / هیثمی، ۲۸۶۱[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» رجاله ثقات

 )]۲۷۸ص۴مجمع الزوائد (ج

 . ۲۶۳/  ۱بدائع الصنائع کاسانی،  -٢
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باشد؛ زیرا شرعی می خطبۀالبته باید اشاره کرد که این تسمیه به کالم أعرابی غیر 
ای بر حاضرین عرضه شرعی نبوده است. و بدین خاطر اگر مسئله خطبۀسؤال در مورد 

  شود.قھا به عنوان خطبه تلقی نمیشود بنابر اتفاق ف

َمْن « خطبه خواند و گفت: ج مردی در نزد رسول خدا: گفته َعِدیِّ ْبِن َحاِتم -
ُ َ�َقْد رََشَد، َوَمْن َ�ْعِصِهَما َ�َقْد َغَوى

َ
َ َورَُسوهل ھر کس از خدا و رسولش اطاعت « .»يُِطِع ا�َّ

پیامبر  »نافرمانی کند گمراه گشته است.ھا  آن شک ھدایت یافته است و ھر کس از بی کند

ُ َ�َقْد َغَوى« :فرمود ج خدا
َ

َ َورَُسوهل نَْت قُْل َوَمْن َ�ْعِص ا�َّ
َ
َِطيُب أ

ْ
تو بدترین « ١».بِئَْس اخل

 » خطیب ھستی. بگو: ھر کس از خدا و رسولش نافرمانی کند گمراه گشته است.

این مرد با این کالم اندک لقب به  ج وجه داللت به این روایت این است که پیامبر
 گردد.جمعه با مقدار اندک نیز حاصل می خطبۀخطیب داده است، پس 

 البته باید توجه داشت: 
به دلیل اختصار کالمش بود.  ج اّوًال: قول صحیح علما بر این است که انکار پیامبر

و  قول صواب آن است که سبب نھی این است که خطبه باید ساده«گوید: نووی می
نووی بعد از بیان این مطلب به دالیلی » واضح باشد و از اشارات و رموز خودداری شود.

به دلیل وجود ضمیر تشریک "ھما" نبوده است. پس  ج کند که انکار پیامبراشاره می
 ٢با این وصف این استدالل بر علیه این افراد است نه به نفعشان.

مرد اینقدر کوتاه بوده باشد. و احتمال  بۀخطکند که ثانیًا: حدیث داللت بر این نمی
 ج دارد که مطلع و آغاز خطبه باشد و راوی فقط به قسمتی که مورد انکار پیامبر اکرم

 قرار گرفته روایت کرده است.
باشند که این روایاتی مبنی بر کوتاه بودن خطبه وجود دارند که نمادی از این می

 اهللا رسول سمعت« روایت کرده است: ساسرعملکرد مندوب است. از جمله: عمار بن ی
ُ َعلَيِْه وََسلََّم) ِطيلُوا فِْقِههِ  ِمنْ  َمئِنَّةٌ  ُخْطبَِتهِ  َوقرَِصَ  الرَُّجِل  َصَالةِ  ُطوَل  إِنَّ  يقول: (َص�َّ ا�َّ

َ
 فَأ

) از طریق (یحیي بن سعید القطان ۳۲۷۹نسایي (ش ) /۴۹۸۳و۱۱۰۱) / ابوداود (ش۲۰۴۷صحیح): مسلم (ش( -١

عن سفیان عن عبد العزیز بن رفیع عن تمیم بن طرفة عن عدی بن حاتم أن «ووکیع بن الجراح) روایت کرده اند: 

 .»رجال خطب عند النبی (صلی الله علیه وسلم) ... 

 . ۱۶۰ - ۱۵۹/  ۶شرح صحیح مسلم  -٢
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َالةَ  وا الصَّ ُْطبَةَ  َواقرُْصُ
ْ
َيَانِ  ِمنَ  َو�ِنَّ  اخل

ْ
خدا شنیدم که فرمودند:  ج از پیغمبر« ١»ِسْحًرا. ابل

طوالنی بودن نماز و کوتاه بودن خطبه نمادی از درایت مرد است، پس نماز را طوالنی و 
؛ چرا که از بعضی از سخنان بسیار جذاب بوده و ھمانند سحر مردم را خطبه را کوتاه کنید

 »کند.جذب می
المی مختصر با امام سرخسی بر این باور است که به طور مثال گفتن "الحمدلله" ک

یا بیشتر معنا دربردارد پس ھر کی این را  ای وخطبه اندازۀوجود معانی زیاد که به 
باشد و امر مندوب در این بگوید ذاکر است و خطبه را ایراد کرده اگرچه کوتاه می

  ٢ زمینه (کوتاه بودن خطبه) را بجا آورده است.
شریعت خواھان کوتاه بودن خطبه در دّقت در این استدالل محرز است که اگرچه 

شود و با وجود خطبه خوانده نمی ۀباشد ولی نه به این حد که شرعًا، عرفًا و لغمی
در  ج گردد که پیامبر-مشاھده می -ب-روایت جابر بن سمره و جابر بن عبدالله 

خطبه حمد و ثنای خدا را کرده و قرآن ھم خوانده و مردم را نصیحت ھم کرده ولی 
اش چیزی را نبوده که مردم خسته و ملول گردند، پس امکان ندارد که گفته طوالنی

 را انجام دھد.مندوب بداند و خودش خالف آن
از طرف دیگر با وجود معانی زیاد "الحمدلله" ھمانطور که پیشتر اشاره شد شریعت 

 کند. این اختصار شدید را تأیید نمی
استناد شده  ش٤و حجاج ٣ان بن عفاندر این زمینه به عملکرد صحابه ھمچون عثم

باشند و با فرض اثبات که جدای از اینکه سند این روایات معلول و حّتی بدون اصل می
ھیچ محلی برای  ج ھم مذھب صحابی بنابر نظر فقھا با وجود روایات صحیح از پیامبر

 احتجاج ندارند.

 بن الملك عبد بن عبدالرحمن حدثنا یونس بن سریج حدثنی«ه است: ) روایت کرد۲۰۴۶(صحیح): مسلم (ش -١

 أبلغت لقد الیقظان أبا یا قلنا نزل فلما وأبلغ فأوجز عمار خطبنا وائل: أبو قال قال حیان بن واصل عن أبیه عن أبجر

 وقصر الرجل صالة طول إن یقول: وسلم) علیه الله (صلی الله رسول سمعت إنی فقال. تنفست کنت فلو وأوجزت

. البیان من وإن الخطبة واقصروا الصالة فأطیلوا فقهه من مئنة خطبته
ً
 »سحرا

 . ۳۱/  ۲المبسوط  -٢

 ،حطاب؛ ۲۲۰/  ۱تبیین الحقائق  ،، زیلعي۳۱ - ۳۰/  ۲المبسوط  ،، سرخسي۲۶۲/  ۱بدائع الصنائع  ،کاساني -٣

 .۱۶۵/  ۲مواهب الجلیل 

 .۳۱/  ۲المبسوط  ،سرخسي -٤
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جمعه ھیچ رکن  خطبۀرسد که در دّقت و بررسی اقوال به نظر میقول راجح: 
آوری نداشته باشد؛ چرا که ھیچ نصِّ صریحی بیان از وجوب بیانی خاص ندارد الزام

، درود و صلوات بر پیغمبر أحمد و ثنای خداوند ج ھای پیامبر خدااگرچه در خطبه
توانند باشد و این موارد میای از قرآن و توصیه به تقوا می، قرائت آیهج عظیم الشأن

ْ فَ ﴿ :ازتفسیری واضح  ِ إَِ�ٰ ذِۡكرِ  ٱۡسَعۡوا ْ  ٱ�َّ ر و کذ یبه سو « ]۹[الجمعة:  ﴾ٱۡ�َۡيعَۚ َوَذُروا
باشند ولی دلیلی بر الزام و وجوب را  »د.ید و داد و ستد را رھا سازیعبادت خدا بشتاب

-داللت بر وجوب نمی ج رسانند؛ چرا که ھمانطور که بیان شد مجّرد فعل نبّی نمی
تر است که این باشد و حّتی به احتیاط نزدیکاستحباب این موارد محرز مینماید ولی 

این اوصاف ھدف  ۀدر خطبه رعایت گردند. با ھم ج ضوابط به تبعّیت از رسول خدا
خوانی داشته باشد. باشد که با ضوابط شریعت ھمشریعت از خطبه پند و اندرزی می

واب)  (واهللاُ العليمُ أعلمُ بالصّ
ھای جمعه از منظر فقھا و استدالل خطبۀدر ادامه به تحلیل و بررسی ارکان 

حمد  -۱شود. این موارد عبارتند از: پرداخته میھا  آن مربوطه و ضوابط حاکم بر
 -۴وجود موعظه در خطبه  -۳ ج صلوات فرستادن بر پیامبر اکرم -۲ ألخداوند

در ھا  آن ترتیب این ارکان و تکرارقرائت مقداری از قرآن کریم، و در پایان بحث حکم 
 دو خطبه بیان خواھد شد.

 نماز جمعه از منظر فقھا عبارتند از: ۀارکان خطب

  أل) حمد خداوند۳-۵-۱(
نظر نماز جمعه اختالف خطبۀفقھا در رکن بودن حمد و ثنای خداوند متعال در 

 بر این باورند:ھا  آن دارند،
را به عنوان رکن دانند. حنابله آنرکن می راشافعّیه و حنابله آن دیدگاه اّول:

 ١کنند.بالمنازع در نزد خودشان تلقی می
 کنند که:این فقھا استدالل می

، روضة الطالبین ۵۱۹/  ۴، المجموع ۲۷۷/  ۲، حلیة العلماء ۶۳/  ۱، الوجیز ۵۷/  ۳ماوردی، الحاوی الکبیر، نک:  -١

لفروع ا، ۱۷۳/  ۳، المغني ۱۷۵/  ۲، شرح الزرکشي ۵۲/  ۱الهدایة  ،الخطاب وأب؛۲۸۵/  ۱، مغني المحتاج ۲۴/  ۲

 . ۳۸۷/  ۲، اإلنصاف ۱۴۶/  ۱، المحرر ۱۰۹/  ۲
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َجاِبر ْبن گفت: از می کند کهروایت می باز پدرش ْعَفر بن محّمدج -

ه ُُمَعِة  ج اَكنَْت ُخْطبَُة انلَّىِبِّ « گفت:شنیدم که می بَعْبداللَّ
ْ
َ َوُ�ثِْ� يَْوَم اجل َ�َْمُد ا�َّ

َِديَث بِِمثِْلهِ 
ْ
 إِثِْر َذلَِك َوقَْد َعَال َصْوتُُه. ُ�مَّ َساَق احل

 ج پیامبر خطبۀ« ١».َعلَيِْه ُ�مَّ َ�ُقوُل ىلَعَ
-گفتند سپس به دنبال آن خطبه را میدر روز جمعه (این بود که) خداوند را حمد و ثنا می

 .»برد و... میخواند در حالیکه صدایش را باال 
باشد این رواین دلیلی در نزد شافعی می«... نویسد: نووی در شرح این حدیث می

باشد و لفظش را تعیین فرموده و ھیچ بر اینکه حمد خداوند تعالی در خطبه واجب می
 ٢»گیرد.را نمیچیز جای آن

بیینی را تفسیر و ت ج ظاھر قضیه آن است که این دسته از فقھا این فعل پیامبر

ْ فَ ﴿ دانند بر امِر وجوِب می ِ إَِ�ٰ ذِۡكرِ  ٱۡسَعۡوا ر و کذ یبه سو « ]۹[الجمعة:  ﴾ٱۡ�َۡيعَۚ َوَذُرواْ  ٱ�َّ
 »باشد.، که ھمان خطبه می»د.ید و داد و ستد را رھا سازیعبادت خدا بشتاب

روایت کرده  ساند، که ابوھریرهاین افراد به حدیث ضعیفی ھم استدالل کرده -

ِ َ�ُهَو أْجَذمُ «اند: فرموده ج که پیامبر  ِ�يِه باحلَْمد ِ�َّ
ُ
ھر کالمی که با « ٣ .»لُك الَكٍم الُ�بْدأ

 ١ »حمد خداوند شروع نگردد ناقص است.

) از طریق (عبد الوهاب بن عبد المجید و سلیمان بن بالل وسفیان الثوري) ۲۰۴۴-۲۰۴۲لم (شصحیح): مس( -١

حدثنی محّمد بن المثنی حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجید عن جعفر بن محّمد عن أبیه عن «روایت کرده است: 

 .»جابر بن عبد الله قال کان رسول الله (صلی الله علیه وسلم) ... 

 . ۱۵۶/  ۶علی صحیح مسلم  شرح النووي -٢

 من االنصار از رسول الله ( -٣
ٌ

 روایت شده است: جضعیف): این روایت از طریق ابوهریره و کعب بن مالک ورجل

) / ابن ۱۸۹۴) / ابن ماجه (ش۴۸۴۲) / ابوداد (ش۲۶۳ص۶(ج ، المصنف: ابن ابي شیبهساما طریق ابوهریره

) / ۱) والدعوات الکبیر (ش۴۳۷۲قي، شعب االیمان (ش) / بیه۸۷۱۲(ش ، المسند) / احمد۲و۱حبان (ش

) / ابن االعرابي، الزهد وصفة الزاهدین ۲۲۹ص۱(ج ، السنن) / دارقطني۴۹۴نسایي، عمل الیوم واللیله (ش

) / خطیب بغدادي، الجامع ألخالق ۱۷) / خرائطي، فضیلة الشکر لله علی نعمته (ش۷۸۹۸) / بزار (ش۱(ش

) / ۱۹۸) / الثامن من أجزاء أبي علي بن شاذان (ش۲۹المشیخة البغدادیة (ش ) / السلفي،۱۲۱۰الراوي (ش

) / ابن عساکر، تاریخ ۷ص۱) / سبکي، طبقات الشافعیة الکبری (ج۱۶۰ص۱رافعي، التدوین في اخیار قزوین (ج

 ) از طریق (عبید الله بن موسی و أبو۱۱۸) / خلیلي، اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث (ش۴۲۱ص۶دمشق (ج

المغیرة عبدالقدوس بن الحجاج والولید بن المسلم وعبدالحمید بن أبي العشرین وعبدالله بن المبارک وشعیب بن 

عن االوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هریرة قال: قال رسول الله صلی «اسحاق) روایت کرده اند: 
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 باشد.این روایت صحیح نیست و غیر قابل احتجاج می 
و نیز ابن حزم بر این  حنفّیه و مالکّیه و ظاھر قول ابن تیمیه و سعدی دیدگاه دّوم:

َجاِبر ْبن باشد. این افراد حدیث مذکور از باورند که حمد گفتن در خطبه سّنت می
ه موجب وجوب  ج اند که افعال رسول اللهاند و گفتهرا بر ندب حمل کرده بَعْبداللَّ

 ٢گردد.نشده وبالعکس افعال ایشان بر ندب حمل می

اما این روایت » فهو اجذم«وفي روایة: » ه فهو أقطع.الله علیه و سلم: کل کالم ذي بال ال یبدأ فیه بالحمد لل

: قرة بن عبد الرحمن بن حیویل: امام احمد مي» منکر«
ً
 «گوید:  است چرا که اّوال

ً
و امام » منکر الحدیث جدا

و امام ابوحاتم و » فی حدیثه نکارة«گوید:  و امام ابوداود مي» األحادیث التی یرویها مناکیر«گوید:  ابوزرعه مي

کان یتساهل فی السماع و فی الحدیث و لیس « گوید:  و امام یحیي بن معین مي» لیس بقوي«گویند:  یي مينسا

لم أر له حدیثا منکرا جدا و «گوید:  آورده است و امام ابن عدي مي» ثقات«و امام ابن حبان وي را در » بکذاب

 له منا«گوید:  و امام ابن حجر هم مي» أرجو أنه ال بأس به.
ٌ

ضّعفه یحیي (بن «گوید:  و امام ذهبي مي» کیرصدوق

 «گوید:  و امام یعقوب بن سفیان فسوي مي» معین)
ٌ
) و تقریب ۳۷۲ص۸[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» ثقة

 ثقات این ۴۶۰ص۲) / فسوي، المعرفة و التاریخ (ج۴۵۷۲) / ذهبي، الکاشف (ش۵۵۴۱التهذیب (ش
ً
)] وثانیا

) از ۴۸۴۲) ابوداود (ش۴۹۷-۴۹۵ه اند ونسایي، عمل الیوم واللیله (شنقل کرد» مرسل«روایت را از زهري 

طریق (عقیل بن خالد وسعید بن عبدالعزیز وحسن بن عمر ویونس بن یزید وشعیب بن الیمان) روایت کرده 

 : ... .»جعن الزهري عن النبي «است: 

نا أحمد بن المعلی حدث«) روایت کرده است: ۷۴ص۱۹: المعجم الکبیر (جساما طریق: کعب بن مالک

الدمشقي ثنا عبد الله بن یزید الدمشقي ثنا صدقة بن عبد الله عن محّمد بن الولید الزبیدي عن الزهري عن عبد 

اما » الله بن کعب عن أبیه: عن النبي صلی الله علیه و سلم قال: کل أمر ذي بال ال یبدأ فیه بالحمد أقطع أو أجزم

: ابومعاویه صدقة بن عبد الله السمین الدمشقي است چرا که اّو » منکر«این روایت 
ً
باشد  مي» ضعیف الحدیث«ال

: دیدیم که ثقات واثبات این ۲۹۱۳) و تقریب التهذیب (ش۴۱۵ص۴[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج
ً
)] وثانیا

 نقل کرده اند.» مرسل«روایت را 

 من االنصار: عبدالرزاق (ج
ٌ

 من ع«) روایت کرده است: ۱۸۹ص۶اما طریق: رجل
ٌ

ن معمر قال حدثني رجل

است چرا » ضعیف«اما این روایت هم » األنصار رفع الحدیث قال کل کالم ذي بال ال یبدأ فیه بذکر الله فهو أبتر

 من األنصار«که معمر هیچ یک از صحابه را ندیده است لذا این راوي تابعي ومبهم است: 
ٌ

 .»رجل

،  ۱۵۶/  ۱المدونة ؛ ) ۱۰۳، طحطاوی، مراقي الفالح، ص ( ۱۴۶/  ۱الهندیة ، الفتاوی ۲۶۳/  ۱بدائع الصنائع نک:  -١

ی  ؛۱۰۹ و ۳۰۶/  ۱، الفواکه الدواني ۱۳۲/  ۱اإلشراف 
ّ
 .۵۷/  ۵المحل

،  ۱۵۶/  ۱المدونة ، )  ۱۰۳، طحطاوی، مراقي الفالح، ص (  ۱۴۶/  ۱، الفتاوی الهندیة  ۲۶۳/  ۱بدائع الصنائع  -٢

 . ۵۷/  ۵المحلی ،  ۱۰۹ و ۳۰۶/  ۱لفواکه الدواني ، ا ۱۳۲/  ۱اإلشراف 
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نماز جمعه مستحب  خطبۀدر  ألداوندرسد حمد خآنچه به نظر می قول راجح:
و استمرار و تکرار ایشان بر  ج باشد؛ زیرا فعل نبّی است و خطبه بدون آن باطل نمی

باشد اگرچه احتیاط و خروج از خالف آن در خطبه نمادی از استحباب تأکیدی آن می
ابراز باره در خطبه گفته شود. ابن تیمیه در این ألکند که حمد خداوندنیز اقتضا می

 ج کردند؛ زیرا از ایشاناش را با حمد آغاز میھمیشه خطبه ج پیغمبر«دارد: می
رساند که و این می ١»ای را با غیر حمد آغاز کرده باشند.روایت نشده که خطبه

 ألجمعه، عید و ... سرآغاز کالم ُمبارکش حمد خدوند خطبۀای؛ در ھر خطبه جپیامبر
توان حکم به وجوب و رکن بودن آن داد؛ چراکه ھیچ بوده است. ولی با این وصف نمی

دلیلی بر وجوب  ج دلیلی مبنی بر وجوب آن وجود ندارد و نفِس استمراِر فعل نبّی 
اند مانند اند ولی واجب ھم نبودهبر اعمالی استمرار ھم داشته ج نیست؛ چراکه پیامبر

(واهللاُ  مبارک رمضان.دوشنبه و پنجشنبه در غیر ماه  ۀنمازھای رواتب مؤّکد و روز

واب)العل  يمُ أعلمُ بالصّ

 ج ) صلوات بر پیغمبر۳-۵-۲(
نماز جمعه  خطبۀدر  ٢ ج فقھا در فرستادن صلوات و درود بر پیغمبر عظیم الشأن

  نظر دارند، دیدگاه این افراد عبارت است از:اختالف
بدون آن باطل  دانند و خطبهرا رکن میشافعّیه، قول مذھب حنابله آن دیدگاه اّول:

 ٣باشد.می
 عبارت است از:ھا  آن استدالل

َوَرَ�ۡعَنا ﴿ ):تعاىل(ذكر فيه قول اهللا  و ج يف ذكر إرساء النبي سما رواه أبو هريرة« -
ُوُز لَُهْم فَال« قال:  ]۴[الشرح:  ﴾٤لََك ذِۡكَركَ  تََك ال جتَ مَّ

ُ
ُت أ

ْ
ْذَكُر ِإال ُذِكْرَت َميِع، وََجَعل

ُ
 أ

 .۸۲اإلختیارات، ص -١

 بیان شده است. ج) سایر موارد، معنا و مفهوم صلوات بر پیامبر اکرم ۱۴-۴-۱در بخش ( -٢

، روضة ۵۱۹/  ۴، المجموع ۲۷۷/  ۲، حلیة العلماء  ۶۳/  ۱، الوجیز ۵۸ - ۵۷/  ۳ماوردی، الحاوی الکبیر، نک:  -٣

/  ۲، شرح الزرکشي ۵۲/  ۱الهدایة ، الخطاب وأب؛ ۲۸۵/  ۱، شربینی، مغني المحتاج، ۲۵ - ۲۴/  ۲بین الطال

 . ۳۸۷/  ۲، اإلنصاف ۱۴۶/  ۱، المحرر ۱۰۹/  ۲، الفروع ۱۷۴ - ۱۷۳/  ۳، المغني ۱۷۵
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نََّك َ�بِْدي َورَُسوِ� ُخْطبٌَة 
َ
َوَرَ�ۡعَنا لََك ﴿ ۀآی دربارۀ سابوھریره« ١».َحىتَّ �َْشَهُدوا �

فرمود: ھرگاه نام من برده شود،  ج در شب اسری به پیامبرش أگفت: خداوند ﴾٤ذِۡكَركَ 
آنان صحیح نیست مگر اینکه  خطبۀشود. و ھمچنین بر أّمتم نوشتم که نام تو ھم برده می

 »شھادت دھند که تو عبد و رسول من ھستی.

 ت شده است:ضعیف): این روایت از طریق ابوهریره وابوسعید خدري از پیامبر (صلي الله علیه وسلم) روای( -١

) / ۱۳۸۰(ش ، لمسند) / ابویعلي۳۳۸۲: دو طریق دارد؛ طریق اّول: ابن حبان (شساما طریق ابوسعید خدري

) / ۳۹۶) / آجري، الشریع (ص۸۸) / ابوبکر النجاد، الرد علی من یقول القرآن مخلوق (ش۳۱۸خالل، السنه (ش

) از طریق (ابن ۹۸ص۱حاتم بن إسماعیل (ج) / ابن النجار، ۷۰ص۲خطیب بغدادي، الجامع ألخالق الراوي (ج

أن دراجا حدثه عن أبن الهیثم عن أبي سعید الخدري أن رسول الله «لهیعه وعمرو بن الحارث) روایت کرده اند: 

(صلی الله علیه و سلم) قال: أتاني جبریل فقال: إن ربي وربك یقول لك: کیف رفعت ذکرك؟ قال: الله أعلم قال: 

ضعیف «کند  است چرا که دراج زمانیکه از ابوالهیثم روایت مي» ضعیف«اما این اسناد  »إذا ذکرت ذکرت معي

 .)]۱۸۲۴بوده واینجا هم از ابوالهیثم روایت نموده است. [ابن حجر، تقریب التهذیب (ش» الحدیث

لحریري قال انبأنا ا«) روایت کرده است: ۲۸۳طریق دّوم: ابن الجوزي، العلل المتناهیة في األحادیث الواهیة (ش

انبأنا العشاري قال انا الدارقطني قال انا عبدالله بن عبدالصمد بن المعتدي قال حدثني روح بن مسافر عن ایوب 

عن سلیمان بن عبدالله بن صالح حدثنا الربیع بن بدر عن ابي هارون العبدي عن ابي سعید عن رسول الله صلی 

: الربیع بن بدر بن عمرو بن » الله علیه و سلم قال لما انتهی بي الی السماء.
ً
اما این طریق واهي است چرا که اّوال

) / ابن حجر، تقریب ۲۳۹ص۳است [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» متروک الحدیث«جراد معروف بعلیلة 

متروک الحدیث و «)] و عمارة بن جوین أبو هارون العبدی: ۱۵۲۵) / ذهبي، الکاشف (ش۱۸۸۳التهذیب (ش

) / ذهبي، ۴۸۴۰) وتقریب التهذیب (ش۴۱۲ص۷ت [ابن حجر، تهذیب التهذیب (جاس» متهم به کذب

 )]۴۰۰۳الکاشف (ش

) / ابن ۳۳۶ص۱۷) وجامع البیان في تفسیر القرآن (ج۲۷۶۸: طبري، تهذیب اآلثار (شساما طریق ابوهریره

حّمد األعور حدثنا حجاج بن م«) از طریق (علي بن سهل بن قادم) روایت کرده اند: ۱۶۵ص۳عدي، الکامل (ج

 .»قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربیع بن أنس عن أبي العالیة الریاحي عن أبي هریرة ... 

) / طبري، جامع البیان في تفسیر القرآن ۱۳۱ص۹وحجاج بن محّمد هم متابعه شده وابن ابي حاتم، التفسیر (ج

ر وأبو النضر هاشم بن القاسم وحاتم ) از طریق (یونس بن بکی۳۹۷ص۲) / بیهقي، دالئل النبوة (ج۳۳۷ص۱۷(ج

حدثنا عیسی بن عبد الله أبا جعفر الرازي عن الربیع بن أنس عن ابی العالیة أو «بن إسماعیل) روایت کرده اند: 

 .»غیره عن أبي هریرة ... 

کرده وگاهي: » اضطراب«است چرا که أبو جعفرالرازي عیسی بن أبی عیسی در رجالش » ضعیف«اما این روایت 

روایت کرده » عن ابي العالیه عن ابي هریره«وگاهي: » عن أبي هریرة أو غیره«وگاهي: » عن ابی العالیة أو غیره«

 .است
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 باشد.این حدیث سندش ضعیف و غیرقابل احتجاج می
طالب و أبوموسی از برخی از اصحاب ھمچون امیرالمؤمنین علی بن أبی -

 فرستادند.صلوات می ج نماز جمعه بر پیامبر خطبۀدر ھا  آن ثابت است که أشعری
١ 

باشد که صلوات این دلیلی بر این می«گوید: در این راستا چنین میابن قیم 
بوده  شصحابه ۀدر خطبه امری مشھور و معروف در نزد ھم ج فرستادن بر پیامبر

چنین  /در مصّنف المجد اللغوی«نویسد: باره چنین میسخاوی نیز در این  ٢»است.
و  شخواندم: امکان دارد که گفته شود: شافعی در این زمینه بر فعل خلفای راشدین

نقل نشده که ھا  آن و نه از افراِد بعدِ ھا  آن اعتماد کرده؛ زیرا نه از یکی ازھا  آن افراد بعدِ 
مگر اینکه با حمد و صلوات شروع  -جمعه خطبۀتا چه برسد به -خطبه با این مھمی 

 ٣ »گویند.بدون ستایش و ناقص می خطبۀبدون صلوات،  خطبۀه شده و سلف ب
باشد، در نتیجه به ذکر و خطبه، عبادتیست که نیازمند ذکر خداوند متعال می -

 ٤نیز مانند أذان، تشّھد و نماز نیازمند است. ج یاد پیامبرش
بر حنفّیه، مالکّیه و برخی اندک از حنابله بر این باورند که صلوات  دیدگاه دّوم:

 ٥نماز جمعه سّنت است. خطبۀدر  ج پیغمبر عظیم الشأن
صاحبان قول اّول است و برای مستحب بودن آن  ۀاستدالل این دسته ھم ھمان ادلّ 

صلوات بر خودش را در خطبه ابراز نفرموده که اگر رکن  ج کنند که پیامبراستدالل می
 کردند.یا واجب بود حتمًا بیان می

دارد آنچه در خطبه واجب است شھادت دادن به ه ابراز میابن تیمی دیدگاه سّوم:
در خطبه واجب «چنین آمده:  »اإلختیارات«کتاب در  ١ باشد.می ج رسالت رسول الله

 .۹۹و  ۹۸حجیالن، خطبة الجمعة و أحکامها الفقهیة، ص -١

 .۲۸۶جالءاألفهام، ص  -٢

 .۲۰۳سخاوی، القول االبدیع فی الصالة علی الحبیب الشفیع، ص -٣

بنک:  -٤
ّ

، المبدع ۱۷۴/  ۳، المغني ۱۷۵/  ۲، شرح الزرکشي ۲۸۵/  ۱، مغني المحتاج ۵۱۶/  ۴مع المجموع  المهذ

 . ۳۲/  ۲، کشاف القناع ۱۵۸/  ۲

/  ۱اإلشراف  ؛) ۱۰۳، طحطاوی، مراقي الفالح، ص ( ۱۴۶/  ۱، الفتاوی الهندیة ۲۶۳/  ۱بدائع الصنائع نک:  -٥

 .۱۰۹و  ۱۷۴/  ۳المغني  ،۱۵۸/  ۲، المبدع ۳۸۷/  ۲اإلنصاف ؛ ۳۰۶/  ۱، الفواکه الدواني ۱۳۲
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در  سخداست و أبو عباس ۀبنده و فرستاد ج است که شھادت داده شود که محّمد
در خطبه ترّدد ج جایی دیگر شھادتین را واجب دانسته و در وجوب صلوات بر پیامبر

صلوات  -که این احتمال زیاد است –داشته است و در جایی دیگر گفته: احتمال دارد 
 ٣باشد.قّیم نیز میاین دیدگاه شاگردش ابن ٢ »در خطبه واجب باشد. ج بر پیامبر

لُكُّ « اند:روایت کرده که فرموده ج از پیامبر سکند که أبوھریرهایشان استدالل می
ای که در آن تشّھد نباشد، مانند ھر خطبه« ٤ .»لَيَْس ِ�يها �شّهد فَِ�َ اكيلَِد اجلَْذماءِ خْطبٍَة 

 »ماند.دست بریده می
ھای رکن بودن صلوات ندارند و قابل جمع البته این استدالل تعارضی با استدالل

 باشند.می
در خطبه مستحب  ج رسد که صلوات فرستادن بر پیامبربه نظر می قول راجح:

-بوده؛ چرا که دلیل صحیحی برای وجوب آن وجود ندارد و اصل ھم بر عدم حکم می

این را از  ۳۸۷/  ۲اإلنصاف  درمرداوي و  ۱۰۹/  ۲الفروع  درابن مفلح  شاگردش) ،  ۸۰ - ۷۹االختیارات ص (  -١

شهادت دادن به بنده و  یا جروایت کرده که ایشان صلوات بر پیغمبر  المجد اند. مرداوی ازایشان روایت کرده

 باشد نه لفظ صلوات.می جداند و واجب شهادت به رسالت پیامبر نش را واجب میرسول بود

 .) ۸۰ - ۷۹االختیارات ص (  -٢

 .۲۸۵و  ۲۸۴نک: جالء األفهام فی فضل الصالة و السالم علی محّمد خیر األنام، ص  -٣

) / ۲۲۹ص۷ر (ج) / بخاری، التاریخ الکبی۸۵۱۸و۸۰۱۷) / احمد، المسند (ش۴۸۴۳(صحیح): ابوداود (ش -٤

) / ابن حبان ۴۳ص۹) / ابونعیم، حلیة االولیاء (ج۴ص۱) والدعوات الکبیر (ج۵۹۷۹بیهقی، السنن الکبری (ش

) / ابوبکر ۲۶۳ص۶) / ابن ابی شیبة، المصنف (ج۲۶۵) / اسحاق بن راهویه، المسند (ش۲۷۹۶و۲۷۹۷(ش

) / جزء موسی بن القاسم بن ۲(ش ذم الکالم وأهله ) / هروی،۱۰۶۸مالکی، المجالسة وجواهر العلم (ش

 الطوسي مستخرج األحکام ) / طوسی، مختصر۲۹ص۱) / سبکی، الطبقات الشافعیة الکبری (ج۴۳االشیب (ش

عبد ) از طریق (مسدد بن سرهد وموسی بن اسماعیل وحامد بن عمر و۲۶/۱۰۰۶(ش األحکام جامع علی

حدثنا «اند: وعفان بن مسلم ویونس بن محّمد) روایت کرده المغیرة بن سلمةو حبان بن هاللو الرحمن بن مهدي

کل : قال )صلی الله علیه وسلم(عبد الواحد بن زیاد حدثنا عاصم بن کلیب عن أبیه عن أبی هریرة عن النبی 

 ».خطبة لیس فیها تشهد فهی کالید الجذماء

حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا «) روایت کرده است: ۱۱۰۶هم متابعه شده وترمذی (شعبد الواحد بن زیاد و

 ... .»محّمد بن فضیل عن عاصم بن کلیب 

 باشد.می» صحیح«ومترجم در تهذیب بوده واسنادش هم » ثقة«ورجال ابوداود 

                                                                                                                                                  



 ۴۱۷  جمعه نماز ۀخطب: سّوم فصل

باشد که در باشد و برای شرطّیت و یا رکنّیت یک چیز نیاز به نّصی از طرف شارع می

واب)(واهللاُ العل.این مورد وجود ندارد  يمُ أعلمُ بالصّ

 ) موعظه در خطبه۳-۵-۳(
عبارتند ھا  آن نظر دارند، دیدگاهجمعه اختالف خطبۀفقھا در رکن بودن موعظه در 

 از:
دارند امام شافعی و جمھور اصحابش و ظاھر قول ابن تیمیه ابراز می دیدگاه اّول:

باشد و الزم نیست حتمًا لفظ تقوای خداوند جمعه رکن می خطبۀکه وجود موعظه در 
وعظ و اندرزی کافیست ولی ذمِّ دنیا و تحذیر از فریب  متعال در آن بکار رود بلکه ھر

مذّمت دنیا و یاد مرگ در «آمده:  »اإلختیارات«در کتاب  ١خوردن آن کافی نیست.
خطبه کافی نیست، بلکه باید عرفًا خطبه خوانده شود... و اّما در امر به تقوای 

باشد؛  -ه تقویامر ب-، چیزی که واجب بوده، لفظی بوده که ھم معنی آن أخداوند
تر از آن قولی است که گفته حتمًا باید لفظ (تقوی) در آن به کار برده واین قول قوی

 ٢»شود.
 ج پیامبر خطبۀکنند که در وصف می سهسمر بن جابراین افراد استناد به حدیث 

ِ ُ�مَّ «: گفته  آيَاٍت ِمْن ِكتَاِب ا�َّ
ُ
ُل، َوَ�نَْت ُخْطبَتُُه قَْصًدا، الَكٌم يَِعُظ بِِه انلَّاَس، َوَ�ْقَرأ ِ�ْ�َ

کرده و کالمی بوده که با آن مردم را موعظه می ج رسول الله خطبۀ« ٣».وََصالتُُه قَْصًدا

، مغني ۲۵/  ۲، روضة الطالبین ۵۱۹/  ۴، المجموع  ۶۴/  ۱، الوجیز ۵۸ - ۵۷/  ۳ماوردی، الحاوی الکبیر، نک:  -١

 . ۲۸۵/  ۱المحتاج 

 ) . ۸۰- ۷۹االختیارات ص (  -٢

: اندکرده روایت) ۳۳۶ص۵۳ج( دمشق تاریخ عساکر، ابن طریقه ومن) ۱۰۹۸ش( الفوائد رازي، تمام): صحیح( -٣

 الرازي البجلي بشار بن الضریس بن أیوب بن محّمد الله عبد أبو ثنا) جعفر بن الله عبد بن محّمد( أبي حدثنا«

 جابر عن حرب بن سماك عن قیس أبي بن عمرو ثنا قزوین یسکن وکان الرازي سابق بن سعید بن محّمد ثنا بالري

 فأنا فکذبه جالسا المنبر علی یخطب کان وسلم علیه الله صلی الله رسول أن حدثك من قال السوائي سمرة بن

 یعظ کالم: قال خطبته؟ کانت کیف: قلت قال. أخری خطبة فیخطب یقوم ثم یجلس ثم قائما یخطب کان! شهدته

 .»قصدا وصالته قصدا خطبته وکانت ینزل ثم وجل عز الله کتاب من آیات ویقرأ الناس به
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 ج ایشان خطبۀآمدند. و نماز وکردند و پس از آن پایین میسپس آیاتی از قرآن را قرائت می
 »متعادل ومتوسط بود.

 عبد أبو حدثنا: «است کرده روایت) ۱۰۵۷ش( مستدرکحاکم، ال و شده متابعه هم سابق بن سعید بن ومحّمد

 عمرو ثنا الدشتکي سعد بن الله عبد بن الرحمن عبد ثنا المقري محّمد بن حامد ثنا الحافظ یعقوب بن محّمد الله

 : ... .»قال السوائي سمرة بن جابر عن حرب بن سماك عن قیس أبي بن

طبرانی، ) / ۸۰۹ش( ، المسندطیالسي) / ۲۰۹۴۵ش( ، المسنداحمد و شده متابعه هم قیس ابي بن وعمرو

: اند کرده روایت) ثابت بن وعمرو عبدالله بن وشریک الربیع بن قیس( طریق از) ۲۵۰ص۲ج( الکبیر المعجم

 : ... .»قال سمرة بن جابر عن حرب بن سماك عن«

 أحد کان: «است گفته عساکر ابن امام: الجنید بن الله عبد بن جعفر بن الله عبد بن محّمد: رازي تمام رجال

 گفته هم کتاني وامام »الشام محدث االمام الحافظ: «است گفته هم ذهبي وامام »الثقات المصنفین المکثرین

 )]۸۹۷ص۳ج( الحفاظ تذکرة ذهبي،) / ۳۳۶ص۵۳ج( دمشق تاریخ عساکر، ابن[ »مصنفا نبیال ثقة کان: «است

 المحدث الحافظ: «است گفته ذهبي امام: البجلي الضریس بن یحیی بن سنان بن أیوب بن محّمد ابوعبدالله

 النبالء سیراعالم ذهبي،[ »ثقة: «است گفته هم خلیلي وامام »ثقة هو: «است گفته جاتم ابي ابن وامام »الثقة

 )].۴۵۰ص۱۳ج(

 اواخر دراند که گفته لیکن بوده »ثقة« حرب بن سماک فقط هستند؛ تهذیب در ومترجم »ثقة« رجالش وسایر

قلت لعلی ابن المدینی  «وروایاتش از عکرمه مشکل دارد!! وامام یعقوب بن شیبه گفته است:  شده تغییر دچار عمر

 ؛مضطربة وسفیان وشعبة یجعلونها عن عکرمة و غیرهما یقول: عن ابن عباس: : روایة سماك عن عکرمة ؟ فقال

ولو شئت أن  :یضعفه وکان یقول فی التفسیر عکرمةبن الحجاج کان شعبة «وهمچنین:  »!!إسرائیل وأبو األحوص

 »أقول له: ابن عباس لقاله

که سماک بن حرب هر روایتی که از عبدالله بن عباس شنیده را از قول عکرمه هم شنیده است؛ لذا اما باید بگوییم 

گاهی آن روایتها را از قول عکرمه نقل کرده وگاهی هم از قول عبدالله بن عباس؛ ودر نتیجه هیچ اضطرابی در کار 

 روایت کرده است: 
ً
 «نیست؛ وسماك بن حرب صراحتا

ُ
بن اتك من التفسیر فهو عن قال عکرمة: کل شيء حدث

 گفته» عباس
ً
 «اند: ولذا امامان ابوحاتم رازی وابن عدی واحمد بن حنبل مطلقا

ٌ
وامام عجلی هم گفته است: » ثقة

 تهذیب حجر، ابن: رک[» کان جائز الحدیث لم یترك حدیثه أحد، وکان عالما بالشعر وأیام الناس، وکان فصیحا«

فی الضعفاء  الکامل عدي، ابن) / ۲۷۹ص۴ج( التعدیل و الجرح م،حات ابي ابن) / ۳۲۲ص۴ج( التهذیب

 است.» صحیح«ولذا این اسناد  )]۲۳۵ص۶/ ابن عبدالبر، االستذکار (ج )۲۶۹ص۵وج۴۶۰ص۳ج(

 «وامام حاکم نیشابوری هم گفته است: 
ٌ

 » علی شرط مسلم صحیٌح  هذا حدیث

 )]۱۰۵۷مع التلخیص للذهبی (ش[حاکم، المستدرک » علی شرط مسلم«وامام ذهبی هم گفته است: 

 بن یحیی حدثنا: «است کرده روایت) ۲۰۳۲ش( ومسلم است آمده مسلم صحیح درهم  حدیث اصل همچنین

 عن سماك عن األحوص أبو حدثنا اآلخران وقال أخبرنا یحیی قال شیبة أبی بن بکر وأبو الربیع بن وحسن یحیی

 .»الناس ویذکر القرآن یقرأ بینهما یجلس خطبتان ج للنبی کانت: قال سمرة بن جابر
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این دلیلی برای شافعی بوده که در خطبه «گفته:  امام نووی به استناد این حدیث
از لحاظ منطقی ھدف از تشریع خطبه  ١ »وعظ و قرآن را شرط خطبه دانسته است.

 گردد. پند و اندرز دادن است که بدون آن میّسر نمی
 ۀکنند که ھر موعظاین افراد در عدم اشتراط لفظ تقوای خداوند متعال استناد می

باشد کافیست و عین این لفظ ضرورتی  ألبر مبنای اطاعت خداوندکوتاه یا طویلی که 
 ۀندارد. و ذمِّ دنیا و تحذیر از فریب آن به این دلیل کافی نیست که این فقط دربردارند

باشد ولی موعظه باید فراخوان اطاعت از خداوند و دوری از توصیه به ترک منکرات می
 گناھان را دربر داشته باشد.

و اکثر حنابله بر این باورند که وجود موعظه رکن  ٢ شافعّیه در وجھی دیدگاه دّوم:
 ٣است وباید لفظ وصّیت به تقوای خداوند متعال را داشته باشد.

کنند و برای لزومّیت این افراد برای رکن بودن موعظه به دالیل قول اّول استناد می
کنند که می استدالل أخداوند ۀلفظ تقوای خداوند متعال در خطبه به فرمود

ۡيَنا ﴿ اند:فرموده ِينَ َولََقۡد َوصَّ ْ  ٱ�َّ وتُوا
ُ
ِن  ٱۡلِكَ�َٰب أ

َ
ْ ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم �يَّاُ�ۡم أ ۚ  ٱ�َُّقوا َ  ﴾ٱ�َّ

م و یا ه نمودهیم توصیا ) دادهیتاب (آسمانکشان یش از شما بدیه پک یسانکبه  « ]۱۳۱[النساء: 
این آیه وعظ و .» دیزی(خشم) خدا بپرھ ازه کم ینک یمؤمنان) سفارش م یز ایبه شما (ن

تقوای دارد پس این لفظ باید در نماز جمعه نیز بکار برده  ۀاندرزیست که مشخصًا کلم
 خطبۀشود. بس محرز است که ھیچ ارتباطی بین لفظ تقوا در این آیه با وجودش در 

 ٤جمعه وجود ندارد.
قوا ھمچون حمد خداوند و کنند که لفظ تاین اوصاف این افراد ابراز می ۀبا ھم

 ٥ معّین شده است. ج صلوات بر پیامبر

ب اند. شیرازی،شیرازی و زرکشی نیز بر همین استدالل کرده، ۱۵۰/  ۶شرح صحیح مسلم  -١
ّ

؛ ۵۱۶/  ۴ ،المهذ

 . ۱۷۷/  ۲،شرح الخرقي زرکشی، 

 . ۵۲۰/  ۴المجموع  داند.نووی این استناد را به فقهای شافعّیه ضعیف می -٢

،  ۱۴۷/  ۱، المحرر ۱۱۰ - ۱۰۹/  ۲، الفروع ۱۷۸ - ۱۷۷/  ۲، شرح الزرکشي ۵۲/  ۱ الهدایة، الخطاب وأب نک: -٣

 . ۱۵۸/  ۲، المبدع ۳۸۸/  ۲اإلنصاف 

 نیز به این آیه استناد شده است. ۸۰در اإلختیارات ص  -٤

 . ۲۸۵/  ۱، مغني المحتاج ۵۲۰/  ۴المجموع  -٥
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در جواب باید اشاره کرد وجود حمد و صلوات جای اختالف دارند و از طرف دیگر 
 جمعه وجود ندارد. خطبۀھیچ نصی مبنی بر وجود و تعیین لفظ تقوا در 

حنفّیه و مالکّیه بر این باورند که موعظه در خطبه مستحب است. این  دیدگاه سّوم:
ای شود اگرچه موعظهجمعه بر کالمی منسجم اطالق می خطبۀافراد بر این باورند که 

 ١ در برنداشته باشد.
باشد و این بدون باید اشاره کرد که ھدف از خطبه ارشاد و راھنمایی مردم می

 شود.یلی ھم در شریعت بر لزومّیت آن مشاھده نمیگردد ولی دلموعظه حاصل نمی
مدار خطبه بر حمد خداوند و «نویسد: ابن قیم در این زمینه چنین می قول راجح:

ھایش و اوصاف کمال و نیکوھایش و آموزش قواعد اسالم و یاد  ثنای وی بر نعمت
رضایش  و تبیین موارد غضب و مواقع أبھشت و آتش و معاد و امر به تقوای خداوند

ھر زمان بنابر نیاز  ج بنا بر این مدار قرار داشت... و ایشان ج پیامبر خطبۀقرار دارد، 
 ٢ »فرمودند.مخاطبین و مصلحت ایشان خطابه می

باشد، وجود موعظه رسد که چون ھدف، خواندن خطبه میبا این وصف به نظر می
گویند خطبه خوانده شده در آن واجب نیست واگر فقط سخنرانی ھم گردد، عرفًا می

(واهللاُ  باشد.است؛ اّما چون ھدف تذکیر مردم بوده، لذا موعظه کردن مردم مستحب می

واب)العل  يمُ أعلمُ بالصّ

 ) قرائت قرآن کریم در خطبه۳-۵-۴(
 نماز جمعه سه مبحث مطرح است: خطبۀقرائت قرآن در  ۀدر زمین

 جمعه. ۀحکم قرائت قرآن در خطب -
 جمعه. ۀت قرآن در خطبحّداقل قرائ -
 تالوت دارند. ۀآیاتی که سجد ۀحکم قرائت و سجد -

 در بررسی ھرکدام دیدگاه فقھا و استدالل مربوطه بیان خواھد شد.
 
 

 . ۱۳۲/  ۱اإلشراف ؛ ۱۰۳الفالح، ص ، طحطاوی، مراقي ۱۴۷/  ۱: الفتاوی الهندیة نک  -١

  . ۱۸۸/  ۱زاد المعاد ابن القیم،  -٢
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 جمعه ۀ) حکم قرائت قرآن در خطب۳-۵-۴-۱(
نظر دارند ولی جمعه اتفاق خطبۀفقھا در مشروعّیت قرائت قرآن کریم در  ۀھم

یا عدم رکن بودن آن است. در این زمینه فقھا به دو دسته محل خالف در رکن و 
 شوند، که عبارتند از:تقسیم می

امام شافعی و وجه مشھور اصحابش و امام احمد در روایت مشھورش و  دیدگاه اّول:
 ١دانند.جمعه می خطبۀرا رکن اکثر حنابله و قول صحیح حنابله آن

در  ج باشد که ایشاناستوار می ج ماساس استدالل این دسته بر فعل پیغمبر اکر
 اند، از جمله:نماز جمعه قرائت قرآن نموده خطبۀ

الَكٌم يَِعُظ بِِه «: گفته ج پیامبر خطبۀکنند که در وصف میسهسمر بن جابر -
ُل، َوَ�نَْت ُخْطبَتُُه قَْصًدا، وََصالتُُه  ِ ُ�مَّ َ�ْ�ِ  آيَاٍت ِمْن ِكتَاِب ا�َّ

ُ
 ٢».قَْصًداانلَّاَس، َوَ�ْقَرأ

، ۵۲۰/  ۴، المجموع ۲۷۸ - ۲۷۷/  ۲، حلیة العلماء  ۵۸ - ۵۷/  ۳، ماوردی، الحاوی الکبیر، ۲۳۰/  ۱األم نک:  -١

/  ۲الزرکشي ، شرح ۵۲/  ۱أبو خطاب، الهدایة،  ؛۲۸۶/  ۱، شربینی، مغني المحتاج، ۲۵/  ۲روضة الطالبین 

 . ۳۸۷/  ۲، مرداوی، اإلنصاف، ۱۴۷/  ۱، المحّرر، ۱۱۰/  ۲، الفروع  ۱۷۴/  ۳، المغني ۱۷۶

: اندکرده روایت) ۳۳۶ص۵۳ج( دمشق تاریخ عساکر، ابن طریقه ومن) ۱۰۹۸ش( الفوائد رازي، تمام): صحیح( -٢

 الرازي البجلي بشار بن الضریس بن أیوب بن محّمد الله عبد أبو ثنا) جعفر بن الله عبد بن محّمد( أبي حدثنا«

 جابر عن حرب بن سماك عن قیس أبي بن عمرو ثنا قزوین یسکن وکان الرازي سابق بن سعید بن محّمد ثنا بالري

 فأنا فکذبه جالسا المنبر علی یخطب کان وسلم علیه الله صلی الله رسول أن حدثك من قال السوائي سمرة بن

 یعظ کالم: قال خطبته؟ کانت کیف: قلت قال. أخری خطبة فیخطب یقوم ثم یجلس ثم قائما یخطب کان! شهدته

 .»قصدا وصالته قصدا خطبته وکانت ینزل ثم وجل عز الله کتاب من آیات ویقرأ الناس به

 عبد أبو حدثنا: «است کرده روایت) ۱۰۵۷ش( مستدرکحاکم، ال و شده متابعه هم سابق بن سعید بن ومحّمد

 عمرو ثنا الدشتکي سعد بن الله عبد بن الرحمن عبد ثنا المقري محّمد بن حامد ثنا الحافظ یعقوب بن محّمد الله

 : ... .»قال السوائي سمرة بن جابر عن حرب بن سماك عن قیس أبي بن

طبرانی، ) / ۸۰۹ش( ، المسندطیالسي) / ۲۰۹۴۵ش( ، المسنداحمد و شده متابعه هم قیس ابي بن وعمرو

: اند کرده روایت) ثابت بن وعمرو عبدالله بن وشریک الربیع بن قیس( طریق از) ۲۵۰ص۲ج( الکبیر المعجم

 : ... .»قال سمرة بن جابر عن حرب بن سماك عن«

 أحد کان: «است گفته عساکر ابن امام: الجنید بن الله عبد بن جعفر بن الله عبد بن محّمد: رازي تمام رجال

 گفته هم کتاني وامام »الشام محدث االمام الحافظ: «است گفته هم ذهبي وامام »الثقات المصنفین المکثرین

 )]۸۹۷ص۳ج( الحفاظ تذکرة ذهبي،) / ۳۳۶ص۵۳ج( دمشق تاریخ عساکر، ابن[ »مصنفا نبیال ثقة کان: «است
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کرده و سپس آیاتی از قرآن را کالمی بوده که با آن مردم را موعظه می ج رسول الله خطبۀ«
متعادل و متوسط  ج ایشان خطبۀآمدند. و نماز و کردند و پس از آن پایین میقرائت می

ای دلیلی برای شافعی بوده که در خطبه وعظ «امام نووی به استناد این حدیث گفته: » بود.
 ١ »و قرآن را شرط خطبه دانسته است.

َخْذُت  َما« رده است:کت یروا لأّم ھشام دختر حارثه -
َ
 ٱۡلُقۡرَءانِ ٓقۚ وَ ﴿ أ

  ﴾ٱلَۡمِجيدِ 
َّ
ِ  رَُسولِ  لَِسانِ  َ�نْ  إِال ِمنرَْبِ  ىلَعَ  مُجَُعةٍ  يَْومِ  لُكَّ  َ�ْقَرُؤَها ج ا�َّ

ْ
 ٢»انلَّاَس  َخَطَب  إَِذا ال

 المحدث الحافظ: «است گفته ذهبي امام: البجلي الضریس بن یحیی بن سنان بن أیوب بن محّمد ابوعبدالله

 النبالء سیراعالم ذهبي،[ »ثقة: «است گفته هم خلیلي وامام »ثقة هو: «است گفته جاتم ابي ابن وامام »الثقة

 )].۴۵۰ص۱۳ج(

 اواخر دراند که گفته لیکن بوده »ثقة« حرب بن سماک فقط هستند؛ تهذیب در ومترجم »ثقة« رجالش وسایر

قلت لعلی ابن المدینی  «یعقوب بن شیبه گفته است: وروایاتش از عکرمه مشکل دارد!! وامام  شده تغییر دچار عمر

 ؛مضطربة وسفیان وشعبة یجعلونها عن عکرمة و غیرهما یقول: عن ابن عباس: : روایة سماك عن عکرمة ؟ فقال

ولو شئت أن  :یضعفه وکان یقول فی التفسیر عکرمةبن الحجاج کان شعبة «وهمچنین:  »!!إسرائیل وأبو األحوص

 »س لقالهأقول له: ابن عبا

اما باید بگوییم که سماک بن حرب هر روایتی که از عبدالله بن عباس شنیده را از قول عکرمه هم شنیده است؛ لذا 

گاهی آن روایتها را از قول عکرمه نقل کرده وگاهی هم از قول عبدالله بن عباس؛ ودر نتیجه هیچ اضطرابی در کار 

 روایت کرده است
ً
تك من التفسیر فهو عن : «نیست؛ وسماك بن حرب صراحتا

ُ
بن اقال عکرمة: کل شيء حدث

 گفته» عباس
ً
 «اند: ولذا امامان ابوحاتم رازی وابن عدی واحمد بن حنبل مطلقا

ٌ
وامام عجلی هم گفته است: » ثقة

 تهذیب حجر، ابن: رک[» کان جائز الحدیث لم یترك حدیثه أحد، وکان عالما بالشعر وأیام الناس، وکان فصیحا«

فی الضعفاء  الکامل عدي، ابن) / ۲۷۹ص۴ج( التعدیل و الجرح حاتم، ابي ابن) / ۳۲۲ص۴ج( یبالتهذ

 است.» صحیح«ولذا این اسناد  )]۲۳۵ص۶/ ابن عبدالبر، االستذکار (ج )۲۶۹ص۵وج۴۶۰ص۳ج(

 «وامام حاکم نیشابوری هم گفته است: 
ٌ

 » علی شرط مسلم صحیٌح  هذا حدیث

 )]۱۰۵۷[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» شرط مسلمعلی «وامام ذهبی هم گفته است: 

 بن یحیی حدثنا: «است کرده روایت) ۲۰۳۲ش( ومسلم است آمده مسلم صحیح درهم  حدیث اصل همچنین

 عن سماك عن األحوص أبو حدثنا اآلخران وقال أخبرنا یحیی قال شیبة أبی بن بکر وأبو الربیع بن وحسن یحیی

 .»الناس ویذکر القرآن یقرأ بینهما یجلس خطبتان ج للنبی کانت: قال سمرة بن جابر

ب شیرازی، اند.شیرازی و زرکشی نیز بر همین استدالل کرده،  ۱۵۰/  ۶شرح صحیح مسلم  -١
ّ

؛ ۵۱۶/  ۴ ،المهذ

 . ۱۷۷/ ۲،شرح الخرقي زرکشی، 

لفظ له/ ابوداود (ش۲۰۵۲(صحیح): مسلم (ش -٢
ّ
 الرحمن وعبد عبد بن الله عبد بن ) از طریق (یحیی۱۱۰۲) وال

 الله رسول وتنور تنورنا کان لقد قالت النعمان بن حارثة بنت هشام أم عن«اند: معن) روایت کرده بن محّمد بن الله
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ھر جمعه  ج ام (و) ایشاننشینده ج را جز از زبان پیغمبر خدا ﴾ٱلَۡمِجيدِ  ٱۡلُقۡرَءانِ ٓقۚ وَ ﴿ من«
  »فرمودند.را قرائت میخواندند آنبر منبر در موقعیکه برای مردم خطبه می

ِ « روایت نموده: سیالخدر دیسع أبو -  رَُسوُل ا�َّ
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم)قََرأ وَُهَو  (َص�َّ ا�َّ

 
َ
ا اَكَن يَْوٌم آَخُر قََرأ ْجَدَة نََزَل فََسَجَد وََسَجَد انلَّاُس َمَعُه فَلَمَّ ا بَلََغ السَّ ِمنرَْبِ (ص) فَلَمَّ

ْ
َها ىلَعَ ال

ُجوِد َ�َقاَل انلَّىِبُّ  َن انلَّاُس لِلسُّ ْجَدَة �زََشَّ ا بَلََغ السَّ ُ َعلَيِْه وََسلََّم)فَلَمَّ َما ِ�َ تَْو�َُة إِ�َّ  (َص�َّ ا�َّ
َل فََسَجَد وََسَجُدوا ُجوِد. َ�َ�َ ْ�تُْم لِلسُّ ْ�تُُ�ْم �زََشَّ

َ
در حالیکه  ج پیغمبر خدا« ١».نىَِبٍّ َولَِك�ِّ َرأ

-آمدند و سجده میرسیدند (از منبر) پایین می) سجده میۀکردند و به (آیبر منبر قرائت می
 ۀروز دیگری که آن آیه را خواندند، مردم آمادبردند، و بردند و مردم ھم با وی سجده می

لذا توبه برایش -باشد یک پیامبر می ۀفرمودند: این آیه، توب ج سجده شدند؛ لذا رسول الله
 »اید لذا سجده برندند و مردم ھم سجده بردند.سجده شده ۀاّما چون دیدیم آماد -الزم نیست

 الله رسول لسان عن إال[ق والقرآن المجید]  أخذت وما سنة وبعض سنة أو سنتین واحدا وسلم) علیه الله (صلی

 »الناس. خطب إذا المنبر علی جمعة یوم کل یقرؤها وسلم) علیه الله (صلی

) / طحاوی، ۳۶۱۵) / حاکم، المستدرک (ش۳۸۹۸) / بیهقی، السنن الکبری (ش۱۴۱۲(صحیح): ابوداود (ش -١

 بن حجاج) از طریق (احمد بن صالح وبحر بن نصر و۲۷۶۵) / ابن حبان (ش۵۱ص۷شرح مشکل اآلثار (ج

 عن هالل أبی ابن عن الحارث ابن عمرو أخبرنی وهب ابن حدثنا«اند: کرده) روایت یحیی بن حرملةو إبراهیم

 ... .» وسلم علیه الله صلی الله رسول قرأ قال أنه الخدری سعید أبی عن سرح أبی بن سعد بن الله عبد بن عیاض

 ) / ابن حبان۱۰۵۲) / حاکم، المستدرک (ش۱۴۶۶وعمرو بن الحارث هم متابعه شده ودارمی، السنن (ش

) / یهقی، معرفة السنن واآلثار ۴۰۸ص۱) / دارقطنی، السنن (ج۱۴۵۵و۱۷۹۵) / ابن خزیمه (ش۳۷۹۹(ش

وشعیب بن  الحکم عبد بن الله عبد و صالح بن الله عبد) از طریق (۱۴۵۵و۱۷۹۵) / ابن خزیمه (ش۴۴۷۰(ش

 ... .» هالل أبي عن یزید بن خالد ثنا اللیث ثنا«اند: لیث) روایت کرده

 است.» رجال صحیح بخاری«بوده جز احمد بن صالح مصری که » رجال صحیحین«وداود ورجال اب

 »حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه«وامام حاکم نیشابوری هم گفته است: 

 » علی شرط البخاری ومسلم«وامام ذهبی هم گفته است: 

  «وامام بیهقی هم گفته است: 
ٌ

 »اإلسناد صحیٌح  حسُن  هذا حدیث

 «ابن فرح االشبیلی هم گفته است: وامام 
ٌ

 » رواته ثقات

) ۳۶۱۵[حاکم، المستدرک مع اللخیص للذهبی (ش» إسناده علی شرط الصحیح«وامام ابن کثیر هم گفته است: 

تنقیح تحقیق أحادیث التعلیق ) / ابن عبدالهادی، ۱۸۲ص۲/ ابن فرح االشبیلی، مختصر خالفیات البیهقی (ج

 )]۳۸۹۸) / بیهقی، السنن الکبری (ش۳۱۱ص۲البدایة والنهایة (ج) / ابن کثیر، ۴۵۰ص۱(ج
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 يقرأ : ج انليب أنه سمع« کند:روایت می باز پدرشعلی یبن  صفوان -

-را قرائت می ﴾َونَاَدۡواْ َ�َٰ�ٰلُِك ﴿ شنیده که ج از پیامبر« .»]۷۷[الزخرف:  ﴾َونَاَدۡواْ َ�َٰ�ٰلُِك ﴿
  ١ »کردند.

این روایت که با  ٢ »باشد.این دلیلی برای قرائت در خطبه می«دارد: نووی ابراز می
باشد که که بدین معنا میرساند باشد ماضی استمراری را می(کان + فعل مضارع) می

 اند.ایشان در قرائتش استمرار داشته
اند، ھایشان قرائت قرآن کردهھا نقل شده که در خطبهنیز روایت شکرام ۀاز صحاب

 ٣ .ساز جمله: عمربن خطاب
کنند که خطبه فرض نماز جمعه است، پس قرائت قرآن مانند این افراد استدالل می

 ٤است.قرائت قرآن در نماز واجب 
ھای زیادی دارند، در نتیجه این  البته باید متذکر شد که نماز و خطبه با ھم تفوت

 الفارق است.قیاس مع
حنفّیه، مالکّیه، شافعّیه در وجھی، امام احمد در روایتی و دیگر فقھا  دیدگاه دّوم:

 ٥نماز جمعه مستحب است. خطبۀھمچون ابن سعدی بر این باورند که قرائت قرآن در 
 کنند که عبارتند از:ن افراد به دالیلی از کتاب و سّنت استناد میای

َها ﴿ اند:خداوند متعال فرموده - ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ لَٰوةِ ِمن يَۡوِم  ٱ�َّ ْ إَِذا نُوِدَي لِلصَّ َءاَمُنٓوا

ْ فَ  ٱۡ�ُُمَعةِ  ِ إَِ�ٰ ذِۡكرِ  ٱۡسَعۡوا نه یه روز آدک یمؤمنان! ھنگام یا « ]۹[الجمعة:  ﴾ٱۡ�َۡيعَۚ َوَذُرواْ  ٱ�َّ

) از طریق ۵۰۸) / ترمذی (ش۳۹۹۴) / ابوداود (ش۲۰۴۸) / مسلم (ش۳۲۶۶و۳۲۳۰(صحیح): بخاری (ش -١

حدثنا «اند: ) رویات کردهأحمد بن حنبل وأحمد بن عبدة(علی بن عبدالله وقتیبة بن سعید وابوبکر بن ابی شیبة و

عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن یعلی عن أبیه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلی الله علیه  یینهبن ع سفیان

 ... .» وسلم یقرأ علی المنبر

 . ۱۶۱/  ۶شرح صحیح مسلم  -٢

 . ۳۴ - ۳۳/  ۲بخاري  -٣

 .۳۲/  ۲، کشاف القناع، ۱۵۸/  ۱، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع،۲۲۱/  ۱ابن قدامة، الکافي،  -٤

 ؛۱۴۷/  ۱، الفتاوی الهندیة، ۱۶۸/  ۱، مجمع األنهر، ۲۶۳/  ۱، کاسانی، بدائع الصنائع، ۲۶/  ۲المبسوط نک:  -٥

المجموع  ؛۱۷۲/  ۲، التاج واإلکلیل بهامش مواهب الجلیل، ۳۸۲/  ۱، وحاشیة الدسوقي ۱۸۱/  ۱الشرح الصغیر 

، ابن مفلح، ۱۷۶/  ۳المغني ؛ ۲۸۶/  ۱لمحتاج، ، شربینی، مغني ا ۲۵/  ۲، نووی، روضة الطالبین، ۵۲۰/  ۴

 .۱۰۹و  ۱۵۸/  ۲، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع،۳۸۸/  ۲، مرداوی، اإلنصاف، ۱۱۰/  ۲الفروع، 

                                                            



 ۴۲۵  جمعه نماز ۀخطب: سّوم فصل

د و داد و ستد را رھا یر و عبادت خدا بشتابکذ ینماز جمعه أذان گفته شد، به سو یبرا
 »د.یساز

ِ ذِۡكرِ ﴿ شریفه به طور مطلق امر به ۀخداوند در این آی داده و ھیچ قیدی مبنی  ﴾ٱ�َّ
قرار داد و با اشتراط توان با خبر آحاد آن را شرط بر قرائت ارائه نکرده است و نمی

توا باشد ولی میقرائت قرآن در خطبه نسخ کتاب با خبر آحاد شده و این صحیح نمی
 ١مکملی بر آن قرار بگیرد.

جمعه نسخی اّتفاق  خطبۀالبته باید دّقت داشت حّتی با اشتراط قرائت قرآن در 
کمی در کار افتد؛ زیرا نسخ رفع حکم و ابطال آن است و در این حالت ابطال حنمی

 نیست. 

ْ فَ  ٱۡلُقۡرَءانُ �َذا ُقرَِئ ﴿ اند:خداوند متعال فرموده - ْ لََعلَُّ�ۡم  ۥَ�ُ  ٱۡسَتِمُعوا نِصُتوا
َ
َوأ

د و خاموش یشود، گوش فرا دھ یه قرآن خوانده مک یھنگام « ]۲۰۴[األعراف:  ﴾٢٠٤تُرَۡ�ُونَ 
این است که در مورد وجه استدالل به این آیه » د.ید تا مشمول رحمت خدا شویباش

را قرآن نام نھاده بخاطر اینکه در آن قرائت قرآن خطبه نازل شده است و خداوند آن
فرمود در به وی نازل می أآنچه که خداوند شبه یارانش ج وجود دارد و پیغمبر

 ٢فرمود.ابالغ میھا  آن خطبه به
فّسرین در شأن اند که ممخالفان این دیدگاه در جواب این استدالل اشاره کرده

اند. با این وصف ھم نزول این آیه اختالف دارند و برخی ھم این دیدگاه را تضعیف کرده
باشد بلکه (بنابر استدالل دیدگاه اّول) این دلیل بر عدم رکن بودن قرائت قرآن نمی

 ٣کل به جزء دلیلی بر اھمّیت جزء در کل است. ۀکند و تسمیرا اثبات میرکن بودن آن

ْ وَ ﴿ اشدر خطبه ج روایت شده که ایشان ج پیغمبراز  - ُقوا يَۡوٗما تُرَۡجُعوَن �ِيهِ  ٱ�َّ
ِۖ إَِ�  ا َكَسَبۡت َوُهۡم َ� ُ�ۡظلَُمونَ  ٱ�َّ ٰ ُ�ُّ َ�ۡفٖس مَّ و از (عذاب و «   ]۲۸۱[البقرة:  ﴾٢٨١ُ�مَّ تَُو�َّ

آنچه را  یسکسپس به ھرد؛ یشو یخدا بازگردانده م یه در آن به سوکد یزیبپرھ یعقاب) روز

 . ۲۶۳/  ۱بدائع الصنائع نک: کاسانی،  -١

  . ۲۶/  ۲المبسوط  -٢

-. ایشان ابراز می۲۸۸و۲/۲۸۷م القرآن، ؛ ابن عربی، أحکا۳۵۴و  ۷/۳۵۳نک: قرطبی، الجامع األحکام القرآن،  -٣
 » شود ولی سکوت در تمامی خطبه واجب است.قرآن در خطبه جمعه اندک قرائت می«دارد: 
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-را خوانده» شود، و به آنان ستم نخواھد شد. یبازپس داده م یفراچنگ آورده است به تمام
  ١ اند.

 باشد.باید توجه داشت این روایت ھیچ سندی ندارد و قابل احتجاج نمی
باشد؛ چرا رسد قرائت آیات قرآن کریم رکن صّحت خطبه نمیبه نظر می قول راجح:

شود، اّما چون رسول برای رکن بودن و یا شرط و یا وجوب آن دیده نمیکه دلیلی 
اند، لذا قرائت چند آیه مستحب خواندهھایش آیاتی از قرآن مجید را میدر خطبه جالله

الَكٌم «: گفته ج پیامبر خطبۀکنند که در وصف می سهسمر بن جابرباشد. چنانکه می
 
ُ
ُل، َوَ�نَْت ُخْطبَتُُه قَْصًدا، وََصالتُُه يَِعُظ بِِه انلَّاَس، َوَ�ْقَرأ ِ ُ�مَّ َ�ْ�ِ آيَاٍت ِمْن ِكتَاِب ا�َّ

کرده و سپس آیاتی کالمی بوده که با آن مردم را موعظه می ج رسول الله خطبۀ« ٢ »..قَْصًدا

 ) این روایت را آورده ولی هیچ سندی ندارد.۱۶۹ص۲(ج المیحط البرهاني (باطل): برهان الدین بن مازه، -١

: اندکرده روایت) ۳۳۶ص۵۳ج( دمشق تاریخ عساکر، ابن طریقه ومن) ۱۰۹۸ش( الفوائد رازي، تمام): صحیح( -٢

 الرازي البجلي بشار بن الضریس بن أیوب بن محّمد الله عبد أبو ثنا) جعفر بن الله عبد بن محّمد( أبي حدثنا«

 جابر عن حرب بن سماك عن قیس أبي بن عمرو ثنا قزوین یسکن وکان الرازي سابق بن سعید بن محّمد ثنا بالري

 فأنا فکذبه جالسا المنبر علی یخطب کان وسلم علیه الله صلی الله رسول أن حدثك من قال السوائي سمرة بن

 یعظ کالم: قال خطبته؟ کانت کیف: قلت قال. أخری خطبة فیخطب یقوم ثم یجلس ثم قائما یخطب کان! شهدته

 .»قصدا وصالته قصدا خطبته وکانت ینزل ثم وجل عز الله کتاب من آیات ویقرأ الناس به

 عبد أبو حدثنا: «است کرده روایت) ۱۰۵۷ش( مستدرکحاکم، ال و شده متابعه هم سابق بن سعید بن ومحّمد

 عمرو ثنا الدشتکي سعد بن الله عبد بن الرحمن عبد ثنا المقري محّمد بن حامد ثنا الحافظ یعقوب بن محّمد الله

 : ... .»قال السوائي سمرة بن جابر عن حرب بن سماك عن قیس أبي بن

طبرانی، ) / ۸۰۹ش( ، المسندطیالسي) / ۲۰۹۴۵ش( ، المسنداحمد و شده متابعه هم قیس ابي بن وعمرو

: اند کرده روایت) ثابت بن وعمرو عبدالله بن وشریک الربیع بن قیس( طریق از) ۲۵۰ص۲ج( الکبیر المعجم

 : ... .»قال سمرة بن جابر عن حرب بن سماك عن«

 أحد کان: «است گفته عساکر ابن امام: الجنید بن الله عبد بن جعفر بن الله عبد بن محّمد: رازي تمام رجال

 گفته هم کتاني وامام »الشام محدث االمام الحافظ: «است گفته هم ذهبي وامام »الثقات المصنفین المکثرین

 )]۸۹۷ص۳ج( الحفاظ تذکرة ذهبي،) / ۳۳۶ص۵۳ج( دمشق تاریخ عساکر، ابن[ »مصنفا نبیال ثقة کان: «است

 المحدث الحافظ: «است گفته ذهبي امام: البجلي الضریس بن یحیی بن سنان بن أیوب بن محّمد ابوعبدالله

 النبالء سیراعالم ذهبي،[ »ثقة: «است گفته هم خلیلي وامام »ثقة هو: «است گفته جاتم ابي ابن وامام »الثقة

 )].۴۵۰ص۱۳ج(
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متعادل و  ج ایشان خطبۀآمدند. و نماز و کردند و پس از آن پایین میاز قرآن را قرائت می

واب) »متوسط بود.  (واهللاُ العليمُ أعلمُ بالصّ

 جمعه ۀ) حّداقل قرائت قرآن در خطب۳-۵-۴-۲(
قائل به سنّیت) در ھا  آن قائل به رکنّیت قرائت قرآن ھستند و چهھا  آن فقھا (چه

نظر دارند، در این زمینه چھار دیدگاه جمعه اختالف خطبۀحّداقل قرائت قرآن در 
 عبارتند از: مطرح است که
مالکّیه، امام شافعی و اصحابش، امام احمد در روایتی و قول مذھب  دیدگاه اّول:

-بر این باورند که حّداقل قرائت قرآن یک آیه (کوتاه یا بلند) میھا  آن حنابله و اکثر
 ١باشد.

 اش براین افراد ظاھرًا با استقراء در احادیث نبوّی بر این باورند که پیامبر در خطبه
گیرد؛ زیرا کمتر از یک آیه اکتفا نفرموده و ھمچنین حکم به کمتر از یک آیه تعلق نمی

 ٢شخص ُجُنب بر قرائت قرآن در حالی که کمتر از یک آیه نباشد منع شده است.

 دچار عمر اواخر در لیکن بوده »ثقة« حرب بن سماک: فقط هستند؛ تهذیب در ومترجم »ثقة« رجالش وسایر

 همه اند نموده روایت وي از) الحجاج بن شعبة و ثوري سفیان( امامان مانند قدما که روایاتي لذا است؛ شده تغییر

 التعدیل و الجرح حاتم، ابي ابن) / ۳۲۲ص۴ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن: رک[ باشد؛مي »صحیح«

 )] ۴۶۰ص۳ج( الکامل عدي، ابن) / ۲۷۹ص۴ج(

 «وامام حاکم نیشابوری هم گفته است: 
ٌ

 » علی شرط مسلم صحیٌح  هذا حدیث

 )]۱۰۵۷[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» علی شرط مسلم«وامام ذهبی هم گفته است: 

 بن یحیی دثناح: «است کرده روایت) ۲۰۳۲ش( ومسلم است آمده مسلم صحیح درهم  حدیث اصل همچنین

 عن سماك عن األحوص أبو حدثنا اآلخران وقال أخبرنا یحیی قال شیبة أبی بن بکر وأبو الربیع بن وحسن یحیی

 .»الناس ویذکر القرآن یقرأ بینهما یجلس خطبتان ج للنبی کانت: قال سمرة بن جابر

،  ۲۵/  ۲، نووی، روضة الطالبین، ۵۲۰/  ۴، نووی، المجموع، ۲۳۱/  ۱األم  ؛۱۸۱/  ۱دردیر، الشرح الصغیر،  -١

 ۳، ابن قدامه، المغني، ۱۷۹/  ۲، شرح الزرکشي، ۵۲/  ۱أبو خطاب، الهدایة، ؛ ۲۸۶/  ۱شربینی، مغني المحتاج، 

، ۱۵۸/  ۲مقنع،، ابن مفلح، المبدع في شرح ال۳۸۷/  ۲، مرداوی، اإلنصاف، ۱۱۰/  ۲، ابن مفلح، الفروع، ۱۷۵/ 

 .اند: باید آیه، استقالل معنا داشته باشدبرخی گفته

، ابن مفلح، المبدع في  ۱۷۵/  ۳المغني ؛ ۱۸۳/  ۲، ابن قدامة مقدسی، الشرح الکبیر علی المقنع،۱۷۵/  ۳المغني  -٢

بن مفلح، المبدع ، ا۲۴۳/  ۱، مرداوی، اإلنصاف،  ۲۰۱/  ۱الفروع ؛ ۳۲/  ۲، کشاف القناع،  ۱۵۸/  ۲شرح المقنع،

 .۱۸۸ - ۱۸۷/  ۱في شرح المقنع،
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برخی از حنابله بر این باورند کمتر از یک آیه ھم اگر در معنا استقالل  دیدگاه دّوم:
 ١یر اینصورت جایز نیست.داشته باشد، جایز است در غ

ای که اگر یک آیه ھم خوانده شود اند به گونهاین افراد معنا را مالک حکم قرار داده
 ای ندارد.و معنای مستقل را نرساند فایده

ھرگز کمتر از یک آیه را قرائت  ج شود که ایشاندریافت می ج در فعل پیغمبر 
 ٢اند.نکرده

 ۀرساند که حّداقل قرائت سه آیه یا یک آیمیظاھر مذھب حنفّیه  دیدگاه سّوم:
مقدار قرائت قرآن در آن (خطبه «در کتاب "الفتاوی الھندیه" آمده:  ٣باشدطویل می

 ٤ »طویل است. ۀجمعه) سه آیه کوتاه یا یک آی
گردد، طویل حاصل می ۀکوتاه یا یک آی ۀحّداقل فرض قرائت قرآن در نماز با سه آی

 ٥گیرد.جمعه در این زمینه از باب أولی با ھمین مقدار انجام می خطبۀپس سّنت 
فاتحه و قرائت بعدش ة الالبته باید مّدنظر داشت که فرض قرائت قرآن در نماز سور

 گردد، پس این میزان قابل اثبات نیست.که سّنت است با یک آیه بیشتر حاصل می
رخی از حنابله بر این باورند که امام احمد در روایتی و به تبعّیتش ب :دیدگاه چھارم

گردد؛ زیرا برای میزان قرائت قرآن به طور مطلق با کمتر از یک آیه قرائت حاصل می
در خطبه جمعه دلیلی قابل اثبات نیست، پس خطیب با ھر مقدار حّتی کمتر از یک 

 و ھمچنین ھیچ دلیلی برای قرائت مقدار معینی ٦آیه قرائت قرآن را انجام داده است.
خواند اگر چه کمتر از قرآن روی منبر وجود ندارد؛ لذا خطیب ھرچه را که بخواھد می

 ٧از یک آیه ھم باشد
رسد که کمّیت قرائت آیاِت قرآن کریم رکن صّحت خطبه به نظر می قول راجح:

باشد؛ چرا که دلیلی برای رکن بودن و یا شرط و یا وجوب آن وجود ندارد اّما چون نمی

 . ۳۸۸/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۱۰/  ۲، ابن مفلح، الفروع،  ۱۷۹/  ۲شرح الزرکشي نک:  -١

 . ۱۷۹/  ۲شرح الزرکشي  -٢

 . ۱۴۷/  ۱، الفتاوی الهندیة،  ۲۶/  ۲المبسوط  -٣

 . ۱۴۷/  ۱الفتاوی الهندیة  -٤

 . ۲۶/  ۲المبسوط  -٥

 . ۳۸۸/  ۲، مرداوی، اإلنصاف، ۱۱۰/  ۲، ابن مفلح، الفروع، ۲۲۱/  ۱، ابن قدامة، الکافي، ۱۷۹/  ۲شرح الزرکشي  -٦

 . ۱۷۶/  ۳المغني  -٧
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اند، لذا قرائت چند آیه خواندهھایش آیاتی از قرآن را میدر خطبه ج رسول الله
کنند می سهسمر بن جابرباشد. و حّداقل آن یک آیه است چنانکه چنانکه مستحب می

ِ ُ�مَّ الَك «: گفته ج پیامبر خطبۀکه در وصف   آيَاٍت ِمْن ِكتَاِب ا�َّ
ُ
ٌم يَِعُظ بِِه انلَّاَس، َوَ�ْقَرأ

ُل، َو�َ  کالمی بوده که با آن  ج رسول الله خطبۀ« ١».نَْت ُخْطبَتُُه قَْصًدا، وََصالتُُه قَْصًداَ�ْ�ِ

: اند کرده روایت) ۳۳۶ص۵۳ج( دمشق تاریخ عساکر، ابن طریقه من و) ۱۰۹۸ش( الفوائد رازي، تمام): صحیح( -١

 الرازي البجلي بشار بن الضریس بن أیوب بن محّمد الله عبد أبو ثنا) جعفر بن الله عبد بن محّمد( أبي حدثنا«

 جابر عن حرب بن سماك عن قیس أبي بن عمرو ثنا قزوین یسکن وکان الرازي سابق بن سعید بن محّمد ثنا بالري

 یخطب کان! شهدته فأنا فکذبه جالسا المنبر علی یخطب کان ج الله رسول أن حدثك من قال السوائي سمرة بن

 آیات ویقرأ الناس به یعظ کالم: قال خطبته؟ کانت کیف: قلت قال. أخری خطبة فیخطب یقوم ثم یجلس ثم قائما

 .»قصدا وصالته قصدا خطبته وکانت ینزل ثم وجل عز الله کتاب من

 محّمد الله عبد أبو حدثنا: «است کرده روایت) ۱۰۵۷ش( مستدرک و شده متابعه هم سابق بن سعید بن ومحّمد

 أبي بن عمرو ثنا الدشتکي سعد بن الله عبد بن الرحمن عبد ثنا المقري محّمد بن حامد ثنا الحافظ یعقوب بن

 : ... .»قال السوائي سمرة بن جابر عن حرب بن سماك عن قیس

) ۲۵۰ص۲ج( الکبیر المعجم) / ۸۰۹ش( طیالیسي) / ۲۰۹۴۵ش( احمد و شده متابعه هم قیس ابي بن وعمرو

 جابر عن حرب بن سماك عن: «اند کرده روایت) ثابت بن وعمرو عبدالله بن وشریک الربیع بن قیس( طریق از

 : ... .»قال سمرة بن

 أحد کان: «است گفته عساکر ابن امام: الجنید بن الله عبد بن جعفر بن الله عبد بن محّمد: رازي تمام رجال

 گفته هم کتاني وامام »الشام محدث االمام الحافظ« :است گفته هم ذهبي وامام »الثقات المصنفین المکثرین

 )]۸۹۷ص۳ج( الحفاظ تذکرة ذهبي،) / ۳۳۶ص۵۳ج( دمشق تاریخ عساکر، ابن[ »مصنفا نبیال ثقة کان: «است

 المحدث الحافظ: «است گفته ذهبي امام: البجلي الضریس بن یحیی بن سنان بن أیوب بن محّمد ابوعبدالله

 النبالء سیراعالم ذهبي،[ »ثقة: «است گفته هم خلیلي وامام »ثقة هو: «است گفته جاتم ابي ابن وامام »الثقة

 )].۴۵۰ص۱۳ج(

 اواخر دراند که گفته لیکن بوده »ثقة« حرب بن سماک فقط هستند؛ تهذیب در ومترجم »ثقة« رجالش وسایر

قلت لعلی ابن المدینی  «گفته است: وروایاتش از عکرمه مشکل دارد!! وامام یعقوب بن شیبه  شده تغییر دچار عمر

 ؛مضطربة وسفیان وشعبة یجعلونها عن عکرمة و غیرهما یقول: عن ابن عباس: : روایة سماك عن عکرمة ؟ فقال

ولو شئت أن  :یضعفه وکان یقول فی التفسیر عکرمةبن الحجاج کان شعبة «وهمچنین:  »!!إسرائیل وأبو األحوص

 »أقول له: ابن عباس لقاله

اید بگوییم که سماک بن حرب هر روایتی که از عبدالله بن عباس شنیده را از قول عکرمه هم شنیده است؛ لذا اما ب

گاهی آن روایتها را از قول عکرمه نقل کرده وگاهی هم از قول عبدالله بن عباس؛ ودر نتیجه هیچ اضطرابی در کار 

 روایت کرده است: 
ً
تك من التفسیر فهو عن قال عکرمة: «نیست؛ وسماك بن حرب صراحتا

ُ
بن اکل شيء حدث
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-کردند و پس از آن پایین میکرده و سپس آیاتی از قرآن را قرائت میمردم را موعظه می

واب)(واهللاُ العل »متعادل و متوسط بود. ج ایشان خطبۀآمدند. و نماز و   يمُ أعلمُ بالصّ

 تالوت دارند. ۀآیاتی که سجد ۀ) حکم قرائت و سجد۳-۵-۴-۳(
بعد از قرائتش  ۀای که سجده دارد و در حکم سجدفقھا در حکم قرائت آیه

 نظر دارند. این افراد بر این باورند:اختالف
حنفّیه، امام شافعی و اصحابش، حنابله و ظاھریه بر این باورند که  دیدگاه اّول:

این افراد  ١جمعه جایز است. خطبۀقرائت آیات سجده و سجده برای آن در حین 
 کنند که:استدالل می

ِ  «: گفته سیالخدر دیسع أبو -  رَُسوُل ا�َّ
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم)قََرأ وَُهَو ىلَعَ  (َص�َّ ا�َّ

ِمنرَْبِ 
ْ
ا ال َها فَلَمَّ

َ
ا اَكَن يَْوٌم آَخُر قََرأ ْجَدَة نََزَل فََسَجَد وََسَجَد انلَّاُس َمَعُه فَلَمَّ ا بَلََغ السَّ  (ص) فَلَمَّ

ُجوِد َ�َقاَل انلَّىِبُّ  َن انلَّاُس لِلسُّ ْجَدَة �زََشَّ ُ َعلَيِْه وََسلََّم)بَلََغ السَّ إِ�ََّما ِ�َ تَْوَ�ُة نىَِبٍّ  :(َص�َّ ا�َّ
َل فََسَجَد وََسَجُدوا ُجوِد. َ�َ�َ ْ�تُْم لِلسُّ ْ�تُُ�ْم �زََشَّ

َ
در حالیکه بر  ج پیغمبر خدا« ٢ ».َولَِك�ِّ َرأ

 گفته» عباس
ً
 «اند: ولذا امامان ابوحاتم رازی وابن عدی واحمد بن حنبل مطلقا

ٌ
وامام عجلی هم گفته است: » ثقة

 تهذیب حجر، ابن: رک[» کان جائز الحدیث لم یترك حدیثه أحد، وکان عالما بالشعر وأیام الناس، وکان فصیحا«

فی الضعفاء  الکامل عدي، ابن) / ۲۷۹ص۴ج( التعدیل و الجرح حاتم، ابي ابن) / ۳۲۲ص۴ج( التهذیب

 است.» صحیح«ولذا این اسناد  )]۲۳۵ص۶/ ابن عبدالبر، االستذکار (ج )۲۶۹ص۵وج۴۶۰ص۳ج(

 بن یحیی حدثنا: «است کرده روایت) ۲۰۳۲ش( ومسلم است آمده مسلم صحیح درهم  حدیث اصل همچنین

 عن سماك عن األحوص أبو حدثنا اآلخران وقال أخبرنا یحیی قال شیبة أبی بن بکر وأبو الربیع بن وحسن یحیی

 .»الناس ویذکر القرآن یقرأ بینهما یجلس خطبتان ج للنبی کانت: قال سمرة بن جابر

 ؛ ۲۷/  ۲، شوکانی، فتح القدیر، ۱۹۳ - ۱۹۲/  ۱، کاسانی، بدائع الصنائع، ۲۱۸/  ۱الحجة علی أهل المدینة نک:  -١

 ؛ ۲۱۶/  ۱، شربینی، مغني المحتاج، ۲۶/  ۲، نووی، روضة الطالبین، ۵۲۰/  ۴، نووی، المجموع، ۲۳۱/  ۱األم 

ی  ؛۱۱۲/  ۲، ابن مفلح، الفروع، ۱۸۰/  ۳المغني 
ّ
 . ۶۰/  ۵المحل

) / طحاوی، ۳۶۱۵) / حاکم، المستدرک (ش۳۸۹۸) / بیهقی، السنن الکبری (ش۱۴۱۲(صحیح): ابوداود (ش -٢

 بن حجاج) از طریق (احمد بن صالح وبحر بن نصر و۲۷۶۵) / ابن حبان (ش۵۱ص۷شکل اآلثار (جشرح م

 عن هالل أبی ابن عن الحارث ابن عمرو أخبرنی وهب ابن حدثنا«اند: ) روایت کردهیحیی بن حرملةو إبراهیم

 ... .» وسلم علیه الله صلی الله رسول قرأ قال أنه الخدری سعید أبی عن سرح أبی بن سعد بن الله عبد بن عیاض

) / ابن حبان ۱۰۵۲) / حاکم، المستدرک (ش۱۴۶۶وعمرو بن الحارث هم متابعه شده ودارمی، السنن (ش

) / یهقی، معرفة السنن واآلثار ۴۰۸ص۱) / دارقطنی، السنن (ج۱۴۵۵و۱۷۹۵) / ابن خزیمه (ش۳۷۹۹(ش

                                                                                                                                                  



 ۴۳۱  جمعه نماز ۀخطب: سّوم فصل

بردند آمدند و سجده میرسیدند (از منبر) پایین می) سجده میۀکردند و به (آیمنبر قرائت می
سجده  ۀدند، و روز دیگری که آن آیه را خواندند، مردم آمادبرو مردم ھم با وی سجده می

لذا توبه برایش الزم -باشد یک پیامبر می ۀفرمودند: این آیه، توب ج شدند؛ لذا رسول الله
 »اید لذا سجده برندند و مردم ھم سجده بردند.سجده شده ۀاّما چون دیدیم آماد -نیست

 ٢نعمان بن بشیر، ١ھمچون عمر بن خطاب، شھای کرامبرخی از صحابه -
سجده از منبر  ۀبعد از خواندن آی ٥و عقبه بن عامر ٤عمار بن یاسر ٣صفوان بن محرز،

 اند.پایین آمده و سجده برده
 اند که مذھب صحابی حجّیت ندارد. برخی در جواب این استدالل گفته

در حضور دیگران و عدم با قبول این استدالل باید اشاره کرد عملکرد این اصحاب 
باشد و از طرف دیگر جواز سجده در نمادی راسخ از جواز این عملکرد میھا  آن انکار

 باشد.مؤّیِد این حکم می ج گردد بلکه فعِل نبّی این حالت با مذھب صحابی ثابت نمی
سجده در حین خطبه، سجده سّنت است و با این وجود آن  ۀبا قرائت تالوت آی

 ٦ کننده و تشمیِت وی.گردد ھمانند حمد گفتن عطسهل میسبب سجده حاص

وشعیب بن  الحکم عبد بن الله عبد و الحص بن الله عبد) از طریق (۱۴۵۵و۱۷۹۵) / ابن خزیمه (ش۴۴۷۰(ش

 ... .» هالل أبي عن یزید بن خالد ثنا اللیث ثنا«اند: لیث) روایت کرده

 است.» رجال صحیح بخاری«بوده جز احمد بن صالح مصری که » رجال صحیحین«ورجال ابوداود 

 »حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه«وامام حاکم نیشابوری هم گفته است: 

 » علی شرط البخاری ومسلم«وامام ذهبی هم گفته است: 

  «وامام بیهقی هم گفته است: 
ٌ

 »اإلسناد صحیٌح  حسُن  هذا حدیث

 «وامام ابن فرح االشبیلی هم گفته است: 
ٌ

 » رواته ثقات

) ۳۶۱۵[حاکم، المستدرک مع اللخیص للذهبی (ش» إسناده علی شرط الصحیح«وامام ابن کثیر هم گفته است: 

تنقیح تحقیق أحادیث التعلیق ) / ابن عبدالهادی، ۱۸۲ص۲فرح االشبیلی، مختصر خالفیات البیهقی (ج / ابن

 )]۳۸۹۸) / بیهقی، السنن الکبری (ش۳۱۱ص۲) / ابن کثیر، البدایة والنهایة (ج۴۵۰ص۱(ج

 . ۳۴ - ۳۳/  ۲بخاري  -١

 . ۱۸/  ۲ ، المصنفابن أبي شیبة -٢

 همان. -٣

 . همان -٤

 . ۱۹/  ۲مصنف ال ،ابن أبي شیبة -٥

 . ۱۸۱/  ۳المغني  -٦

                                                                                                                                                  



 نماز جمعه در فقه اسالمی    ۴۳۲

امام مالک و اصحابش بر این باورند که قرائت آیات سجده و نیز سجده  دیدگاه دّوم:
 ١در موقع خطبه کراھت دارد.ھا  آن بردن بخاطر

-این افراد بر این باورند که قرائت چنین آیاتی خطیب را در بین دو راھی قرار می
شود و اگر سجده سجده ببرد باعث تشویش و اخالل در نظم خطبه می دھد که اگر

�َذا قُرَِئ َعلَۡيِهُم ﴿ فرمایند:گیرد که میقرار می أنبرد در معرض وعید خداوند
شود (در  یه قرآن بر آنان خوانده مک یو ھنگام «   ]۲۱[االنشقاق:  ﴾٢١َ� �۩ ٱۡلُقۡرَءانُ 

رنش کافتند و)  ینم یمذّلت و بندگ کن و آسمان به خایپروردگار زمبرابر صاحب قرآن و 
شود که نظمی میواز طرف دیگر سجده در حین خطبه باعث توّھم و بی» برند؟. ینم

 ٢کنند که خطبه تمام شده و موقع خواندن نماز فرا رسیده است.مردم تصّور می

در این زمینه  ج فعل نبّی  البته در جواب این استدالل باید اشاره کرد با توجه به
-اجتھاد در برابر نص باطل است و از آنجائیکه نمازگزارن در حین خطبه ساکت و بی

نمازگزاران ھیچ خللی در خطبه وارد  ۀصدا ھستند سجده بردن امام و به ماتبعش سجد
 کند.نظمی نمیکند و فضا را وارد بینمی

باشد که خواندن نمازھای تطّوعی میکنند که سجود تالوت مانند مالکّیه استناد می
 ٣در حین خطبه جایز نیست.ھا  آن اشتغال به

الفارق است، زیرا نمازھای تطّوعی سببی البته باید توجه داشت که این قیاس مع
 ٤باشد.تالوت سببش موجود می ۀبرای انجام در این حال ندارند ولی سجد

آن سجده وجود دارد و سجده  ھایی که دررسد قرائت سورهبه نظر می قول راجح:
و  ج کنندگان،، جایز است؛ چرا که با وجود نّص صریح از رسول اللهبردن امام و شرکت

يمُ أعلمُ (واهللاُ العل در خواندن آن، شّکی در جواز آن وجود ندارد. شکرام ۀصحاب

واب)  بالصّ

 
 

 . ۳۲۰/  ۱، حاشیة العدوي،۳۰۱/  ۱، دردیر، الشرح الکبیر،۳۵۱/  ۱، المنتقی شرح الموطأ، ۲۰۶/  ۱الموطأ نک:  -١

 .۳۵۱/  ۱المنتقی شرح موطأ مالك ؛ ۳۰۱/  ۱حاشیة الدسوقي  -٢

 . ۱۸۱/  ۳ابن قدامه، المغني -٣

 . ۱۸۱/  ۳المغني نک:  -٤

                                                            



 ۴۳۳  جمعه نماز ۀخطب: سّوم فصل

 جمعه ۀ) حکم ترتیِب ارکان خطب۳-۵-۵(
، صلوات بر أقائل به رکن بودِن حمد خداوندفقھای شافعّیه و حنابله که 

باشند در شرط بودن ترتیِب این ، موعظه و قرائت قسمی از قرآن کریم میجپیغمبر
  نظر دارند، در این زمینه سه دیدگاه مطرح است:موارد اختالف

دارند که مستحب وجه صحیح شافعّیه و قول صحیح حنابله ابراز می دیدگاه اّول:
و بعد  ج ، سپس صلوات بر پیامبرأرعایت شود: اّول حمد خداونداست که ترتیب 

موعظه و بعد قرائت قرآن کریم. عّلت رکن نبودن ترتیب را نبود نّصی در شریعت بر 
 ١باشد.وجوب ترتیب و نیز حصول مقصود خطبه (یعنی؛ وعظ و اندرز) بدون ترتیب می

ترتیب را ھمانند قائلین دیدگاه اّول برخی از شافعّیه و برخی از حنابله  ه دّوم:ادیدگ
 ٢باشد.جمعه می خطبۀدانند و ترتیب رکن رکن واجب می

 اند ولی ظاھر استداللالبته این افراد ھیچ دلیل صریحی را بر این حکم ابراز نداشته
 عبارت است از:ھا  آن

 است که ساستدالل به اینکه اّول کالم باید به حمد آغاز گردد، روایت ابوھریره

ْجَذمُ « اند:رسول الله فرموده
َ
ِ َ�ُهَو أ َْمُد ِ�َّ

ْ
 ِ�يِه بِاحل

ُ
 ُ�بَْدأ

َ
ٍم ال ھر سخنی که حمد « ٣ .»لُكُّ الَكَ

 »باشد.وسپاس خداوند در آن برده نشود مجذوم و ناقص می

،  ۲۸۷ - ۲۸۶/  ۱، شربینی، مغني المحتاج، ۳۱ - ۳۰/  ۲، نووی، روضة الطالبین، ۵۲۲/  ۴المجموع نک:  -١

 . ۳۳/  ۲، کشاف القناع، ۱۵۹/  ۲، المبدع ۳۸۹/  ۲، مرداوی، اإلنصاف، ۱۸۰/  ۳المغني  ؛۲۸۸

 . ۳۸۹/  ۲اإلنصاف ؛ ۲۸۷/  ۱، شربینی، مغني المحتاج،  ۵۲۲/  ۴: المجموع نک  -٢

 من االنصار از رسول الله ( -٣
ٌ

 روایت شده است: جضعیف): این روایت از طریق ابوهریره و کعب بن مالک ورجل

) / ابن ۱۸۹۴) / ابن ماجه (ش۴۸۴۲) / ابوداد (ش۲۶۳ص۶(ج ، المصنف: ابن ابي شیبهساما طریق ابوهریره

) / ۱) والدعوات الکبیر (ش۴۳۷۲(ش ) / بیهقي، شعب االیمان۸۷۱۲(ش ، المسند) / احمد۲و۱حبان (ش

) / ابن االعرابي، الزهد وصفة الزاهدین ۲۲۹ص۱(ج ، السنن) / دارقطني۴۹۴نسایي، عمل الیوم واللیله (ش

) / خطیب بغدادي، الجامع ألخالق ۱۷) / خرائطي، فضیلة الشکر لله علی نعمته (ش۷۸۹۸) / بزار (ش۱(ش

) / ۱۹۸) / الثامن من أجزاء أبي علي بن شاذان (ش۲۹دیة (ش) / السلفي، المشیخة البغدا۱۲۱۰الراوي (ش

) / ابن عساکر، تاریخ ۷ص۱) / سبکي، طبقات الشافعیة الکبری (ج۱۶۰ص۱رافعي، التدوین في اخیار قزوین (ج

) از طریق (عبید الله بن موسی و أبو ۱۱۸) / خلیلي، اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث (ش۴۲۱ص۶دمشق (ج

دوس بن الحجاج والولید بن المسلم وعبدالحمید بن أبي العشرین وعبدالله بن المبارک وشعیب بن المغیرة عبدالق

عن االوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هریرة قال: قال رسول الله صلی «اسحاق) روایت کرده اند: 

                                                            



 نماز جمعه در فقه اسالمی    ۴۳۴

 باشد.این روایت سندش ضعیف و غیر قابل احتجاج می
گیرد که ھر عبادتی مانند ھم از این نشأت می ج استدالل برای صلوات بر پیامبر

یاد شده  ج أذان و تشّھد و غیره که خداوند تعالی در آن یاد شده بعد از آن از پیامبر
  است.

 أھا بعد یاد و نام خداوند عبادت ۀدر ھم ج البته باید توجه داشت یاد پیامبر
بزرگداشت از پیامبر عظیم نیامده مانند وضو و ذبح و قربانی. از طرف دیگر این یاد و 

  رساند.ھیچ دلیلی بر وجوب ترتیب را نمی ج الشأن

اما این روایت » فهو اجذم«ي روایة: وف» الله علیه و سلم: کل کالم ذي بال ال یبدأ فیه بالحمد لله فهو أقطع.

: قرة بن عبد الرحمن بن حیویل: امام احمد مي» منکر«
ً
 «گوید:  است چرا که اّوال

ً
و امام » منکر الحدیث جدا

و امام ابوحاتم و » فی حدیثه نکارة«گوید:  و امام ابوداود مي» األحادیث التی یرویها مناکیر«گوید:  ابوزرعه مي

کان یتساهل فی السماع و فی الحدیث و لیس « گوید:  و امام یحیي بن معین مي» یس بقويل«گویند:  نسایي مي

لم أر له حدیثا منکرا جدا و «گوید:  آورده است و امام ابن عدي مي» ثقات«و امام ابن حبان وي را در » بکذاب

 له مناکیر«گوید:  و امام ابن حجر هم مي» أرجو أنه ال بأس به.
ٌ

ضّعفه یحیي (بن «گوید:  ي ميو امام ذهب» صدوق

 «گوید:  و امام یعقوب بن سفیان فسوي مي» معین)
ٌ
) و تقریب ۳۷۲ص۸[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» ثقة

 ثقات این ۴۶۰ص۲) / فسوي، المعرفة و التاریخ (ج۴۵۷۲) / ذهبي، الکاشف (ش۵۵۴۱التهذیب (ش
ً
)] وثانیا

) از ۴۸۴۲) ابوداود (ش۴۹۷-۴۹۵مل الیوم واللیله (شنقل کرده اند ونسایي، ع» مرسل«روایت را از زهري 

طریق (عقیل بن خالد وسعید بن عبدالعزیز وحسن بن عمر ویونس بن یزید وشعیب بن الیمان) روایت کرده 

 : ... .»جعن الزهري عن النبي «است: 

بن  حدثنا أحمد«) روایت کرده است: ۷۴ص۱۹المعجم الکبیر (جطبرانی، : ساما طریق: کعب بن مالک

المعلی الدمشقي ثنا عبد الله بن یزید الدمشقي ثنا صدقة بن عبد الله عن محّمد بن الولید الزبیدي عن الزهري 

عن عبد الله بن کعب عن أبیه: عن النبي صلی الله علیه و سلم قال: کل أمر ذي بال ال یبدأ فیه بالحمد أقطع أو 

: ا» منکر«اما این روایت » أجزم
ً
ضعیف «بومعاویه صدقة بن عبد الله السمین الدمشقي است چرا که اّوال

: دیدیم که ۲۹۱۳) و تقریب التهذیب (ش۴۱۵ص۴باشد [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج مي» الحدیث
ً
)] وثانیا

 نقل کرده اند.» مرسل«ثقات واثبات این روایت را 

 من االنصار: عبدالرزاق
ٌ

عن معمر قال حدثني «) روایت کرده است: ۱۸۹ص۶(ج ، المصنفاما طریق: رجل

 من األنصار رفع الحدیث قال کل کالم ذي بال ال یبدأ فیه بذکر الله فهو أبتر
ٌ

» ضعیف«اما این روایت هم » رجل

 من األنصار«است چرا که معمر هیچ یک از صحابه را ندیده است لذا این راوي تابعي ومبهم است: 
ٌ

 .»رجل
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برخی از فقھای شافعّیه بر این باورند که: ترتیب در خطبه یعنی؛ حمد  دیدگاه سّوم:
و وصّیت به تقوای خداوند (موعظه) شرط است و  ج ، صلوات بر پیامبرخداوند

 ١طلبد.قرائت قرآن کریم ھیچ ترتیبی را نمی
کنند ولی برای این افراد برای ترتیب حمد و صلوات به روایات مذکور استناد می

 وصیت به تقوا و قرائت قرآن کریم دلیل مشاھده نشد.
باشد؛ چرا که ترتیب، قول راجح عدم وجوب ترتیب بین ارکان خطبه می قول راجح:

 ج فعل رسول الله خود به امری جداگانه نیاز دارد و اگر کسی ارکان خطبه را بخواند،
واب)(واهللاُ العل کند.را انجام داده است و این کفایت می  يمُ أعلمُ بالصّ

 ) حکم تکرار ارکان خطبه در ھر جمعه۳-۵-۶(
و وصّیت به تقوای  ج ، صلوات بر پیامبرشافعّیه در رکن بودن حمد خداوند

در ھر دو  أخداوند (موعظه) و قرائت قرآن کریم و حنابله در حمد و ثنای خداوند
 ٢نظر دارند.خطبه اتفاق

-به قرار ذیل میھا  آن نظر دارند، دیدگاهاین دسته از فقھا در دیگر موارد اختالف 
 باشد.

 :ج اختالف بر صلوات بر پیامبر
 است:در این زمینه دو دیدگاه مطرح 

ای قول صحیح و مشھور شافعّیه و حنابله بر این باورند که در ھر خطبه دیدگاه اّول:
 ٣تکرارش شرط است.
  اشاره خواھد شد.ھا  آن در ادامه به دلیل

 ٤ھا بدون تعیین کردنش شرط است.در یکی از خطبه دیدگاه دّوم:

 .۲۸۷ - ۲۸۶/  ۱، شربینی، مغني المحتاج،  ۳۰/  ۲ین، ، نووی، روضة الطالب ۵۲۲/  ۴المجموع  نک: -١

/  ۲، شرح الزرکشي، ۲۸۶/  ۱، شربینی، مغني المحتاج، ۲۵/  ۲، نووی، روضة الطالبین، ۵۲۰/  ۴المجموع نک:  -٢

 . ۳۸۷/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۷۳/  ۳، ابن قدامه، المغني، ۱۷۷

 ۳۸۷/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۷۷/  ۲شرح الزرکشي ؛ ۲۵/  ۲الطالبین، ، نووی، روضة  ۵۲۰/  ۴المجموع نک:  -٣

 . ۳۲/  ۲، کشاف القناع، 

 . ۲۵/  ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۵۲۰/  ۴المجموع نک:  -٤
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 ١ داند.ضعیف میشود ولی نووی قولشان را دلیلی از این دیدگاه مشاھده نمی

 اختالف بر وصّیت به تقوای خداوند (موعظه):
 ٢ دانند.را در ھر دو خطبه رکن میو مذھب حنابله آن شافعّیه دیدگاه اّول:

این افراد بر این باورند که ھر دو خطبه از یکدیگر جدایند و به طور مستقل دارای 
 ارکان و ضوابط خود ھستند.

 ٣ دّوم رکن است. خطبۀبرخی از حنابله بر این باورند که فقط در  دیدگاه دّوم:
 شود.دلیلی از این دیدگاه مشاھده نمی

 اختالف بر قرائت قرآن کریم:
 در این زمینه سه قول مطرح است:

وجه مشھور شافعّیه و قول اکثر و صحیح حنابله بر این است که در ھر  دیدگاه اّول:
 ٤دو خطبه رکن است.

دانند و ھر فرضی در دو خطبه را جداگانه و دارای ارکان مستقل خود می این افراد
دو رکعت  ۀباشد و از طرف دیگر دو خطبه را به منزلھر خطبه در دیگری نیز فرض می

 ٥دانند پس باید قرائت قرآن کریم در ھر خطبه تکرار شود.نماز می
 باشد.دو رکعت نمی ۀجمعه به منزل خطبۀاثبات گردید که 

-اّول رکن می خطبۀرا فقط در وجھی از شافعّیه و برخی از حنابله آن  دگاه دّوم:دی
 ١دانند.

 .۵۲۰/  ۴المجموع  -١

قدامه،  ، ابن۱۷۷/  ۲شرح الزرکشي ؛ ۲۸۶/  ۱، شربینی، مغني المحتاج، ۲۵/  ۲نووی، روضة الطالبین، همان  -٢

 . ۳۸۸/  ۲، مرداوی، اإلنصاف، ۱۷۴ - ۱۷۳/  ۳المغني، 

 . ۳۸۷/  ۲اإلنصاف  -٣

/  ۱ابن قدامة، الکافي، ؛ ۲۵/  ۲، نووی، روضة الطالبین، ۵۲۰/  ۴، نووی، المجموع، ۲۷۸/  ۲حلیة العلماء نک:  -٤

،ابن مفلح، المبدع  ۳۸۷/  ۲، مرداوی، اإلنصاف، ۱۱۰/  ۲، ابن مفلح، الفروع، ۱۷۸/  ۲، شرح الزرکشي، ۲۲۱

 .۱۵۸/  ۲في شرح المقنع،

 ۲، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ۱۷۴/  ۳المغني ؛ ۲۲۱/  ۱الکافي ؛ابن قدامه، ۲۸۶/  ۱مغني المحتاج نک:  -٥

 /۱۵۸ 
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اَكَن « اند:گفته بو عطاء بن ابی رباح یکنند که شعباین افراد استدالل می
ُُمَعِة اْستَْقبََل انلَّاَس بِوَْجِهِه، َ�َقاَل: 

ْ
ِمنرَْبَ يَْوَم اجل

ْ
ِ إَذا َصِعَد ال َالُم َعلَيُْ�ْم، رَُسوُل ا�َّ السَّ

ُل َوَ�َن   ُسوَرًة، ُ�مَّ َ�ِْلُس، ُ�مَّ َ�ُقوُم َ�يَْخُطُب، ُ�مَّ َ�ْ�ِ
ُ
، َو�ُثِْ� َعلَيِْه، َو�َْقَرأ َ بُو َوَ�َْمُد ا�َّ

َ
أ

خواستند رو به مردم ھرگاه در روز جمعه از منبر بر می ج پیغمبر« ٢.»بَْ�ٍر، َوُ�َمُر َ�ْفَعَالنِهِ 
کردند و سپس فرمودند: سالم بر شما باد! سپس حمد و ثنای خداوند را مید و میکردنمی

-خواستند و خطبه را ایراد مینشستند و سپس برمیکردند و بعد میای را قرائت میسوره
 ٣»کردند.آمدند. ابوبکر و عمر نیز چنین میکردند سپس پایین می

 سند این روایت ضعیف بوده لذا حّجیت ندارد.
-دارند که در یکی از خطبهامام شافعی و وجه صحیح حنابله ابراز می دیدگاه سّوم: 

 ٤ ھا بدون تعیین رکن است.
شود ولی ظاھرًا این افراد بر این باورند که خواندن دلیلی از این افراد مشاھده نمی

 گردد.ای که باشد شرط حاصل میقرآن کریم شرط است که در ھر خطبه
  ین دیدگاه دلیل و نّصی از شریعت در این زمینه وجود ندارد.البته در بررسی ا

رسد که قرائت قرآن در ھر یک از خطبه کافی است؛ چرا که به نظر می قول راجح:
خاّصی وجود ندارد و ھمینکه خوانده شود کافی  خطبۀدلیلی برای شرطّیت آن در 

واب)(واهللاُ  انجام گرفته است. ج بوده و مطابق فعل رسول الله  العليمُ أعلمُ بالصّ

،  ۱۱۰/  ۲، ابن مفلح، الفروع، ۱۷۸/  ۲شرح الزرکشي  ؛۲۵/  ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۵۲۰/  ۴المجموع نک:  -١

 . ۳۸۸/  ۲مرداوی، اإلنصاف، 

) از طریق ۲۳ص۲(ج ، المصنف) / ابن ابي شیبه۲۲۱۶احمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال (ش(ضعیف):  -٢

حدثنا مجالد (بن سعید) عن الشعبي قال کان رسول الله «(حماد بن اسامه و هشیم بن بشیر) روایت کرده اند: 

یوم الجمعة استقبل الناس بوجهه فقال السالم علیکم ویحمد الله ویثني علیه  صلی الله علیه وسلم إذا صعد المنبر

چرا که  بوده» ضعیف«اما این اسناد » ویقرأ سورة ثم یجلس ثم یقوم فیخطب ثم ینزل وکان أبو بکر وعمر یفعالنه.

 است.» مرسل«و روایت  بودهشعبي تابعي 

 . ۱۷۴/  ۳المغني نک:  -٣

، شربینی،  ۲۵/  ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۵۲۰/  ۴، نووی، المجموع،  ۲۷۸/  ۲، حلیة العلماء،  ۲۳۱/  ۱األم  -٤

 . ۲۸۶/  ۱مغني المحتاج، 
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 جمعه ۀ) سنن خطب۳-۶(
 باشد:جمعه در دو بخش قابل بحث و بررسی می خطبۀسنن 

باشد اعمالی می ۀاین قسمت در بردارند ھای خطیب برای ادای خطبه:اّول: سّنت
  را رعایت کنند.که برای خطیب و مستمعین مستحب است که آن

 باشد که رعایتاعمالی می ۀدربردارنداین قسمت  جمعه: ۀھای خطبدّوم: سّنت
جمعه مستحب است و ارزنده است که این اعمال در خطبه  خطبۀبرای ادای ھا  آن

 رعایت شوند.

 ھای خطیب برای ادای خطبه) سّنت۳-۶-۱(
را رعایت کنند عبارتند ھا  آن اعمالی که برای خطیب و مستمعین مستحب است که

 از: 
استقرار خطیب بر  -۴خودآرایی،  -۳نجاست،  ۀازالستر عورت و -۲طھارت،  -۱

 -۷روکردن مردم به خطیب،  -۶روکردن خطیب به مردم،  -۵منبر یا مکانی بلند، 
تکیه بر  -۹نشستن خطیب بر منبر تا اتمام أذان،  -۸سالم کردن خطیب به مردم، 

 -۱۱بلند کردن صدا بیش از حد الزم و واجب،  -۱۰ ھا، این کمان، عصا و مانند
 نشستن بین دو خطبه. 

نظرھایی دارند اختالفھا  آن البته فقھا در حکم تکلیفی این موارد و ضوابط حاکم بر
 گردد.که در ادامه به صورت مستدل و با تجزیه و تحلیل آراء بررسی می

 این موارد عبارتند از:

 ) طھارت۳-۶-۱-۱(
داشتن وضو) فقھا در طھارت خطیب از حدث أکبر (جنابت) و حدث أصغر (ن

  نظر دارند:اختالف
 اّول: طھارت از حدث أکبر (جنابت)

در ھا  آن نظر دارند، دیدگاهفقھا در اشتراط طھارِت خطیب از حدث أکبر اختالف
 این زمینه عبارتند از:
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امام أبوحنیفه و اکثر أصحابش، ظاھر قول مالکّیه، شافعّیه و روایتی از  دیدگاه اّول:
بر این باورند که خواندن خطبه با وجود حدث صحیح بوده و امام احمد و أصحابش 

 ١باشد.طھارت از جنابت شرط صّحت نیست و پاک بودن از آن مستحب می
ب بودن مانع ذکر باری تعالی دانند و ُجنُ این افراد خطبه را ھمچون ذکر می

 ٢باشد. نمی
ابویوسف شاگرد ابوحنیفه و قول جدید امام شافعی و قول صحیح  دیدگاه دّوم:

 ٣دانند.نماز جمعه می خطبۀمذھب شافعّیه طھارت از حدث اکبر را شرط صّحت 
 و ٤اند، در حالت طھارت خطبه خواندهج کنند که پیامبراین افراد استدالل می

َص�ِّ « اند:فرموده ج پیامبر
ُ
ْ�تُُموِ� أ

َ
-نماز بخوانید ھمانگونه که من را می« ٥.»َصلُّوا َكَما َرأ

 » خوانم.بینید که نماز می
در تحلیل این استدالل باید اشاره کرد اّوًال: اگرچه خطبه بنابر نظر جمھور شرط 
نماز جمعه است ولی نماز نیست تا طھارت شرط صّحت آن باشد، ثانیًا: عملکرد رسول 

  ب دارد نه وجوب.فعل مجّرد است و آن داللت بر استحبا ج الله
پس طھارت  ٦دانندقسمی از نماز می ۀاین افراد خطبه را بنا بر برخی از آثار به منزل

از طرف دیگر قرائت قرآن در خطبه  ١برای آن ھمانند نماز شرط صّحت آن است.

 ؛ ۱۴۶/  ۱، الفتاوی الهندیة،  ۲۲۰/  ۱، وتبیین الحقائق  ۲۶۳/  ۱، کاسانی، بدائع الصنائع،  ۲۶/  ۲المبسوط نک:  -١

، نووی، روضة  ۵۱۵/  ۴المجموع  ؛ ۱۳۴ - ۱۳۳/  ۱، واإلشراف  ۲۵۱/  ۱، ابن عبد البر، الکافي،  ۲۳۱/  ۱التفریع 

، المبدع  ۱۱۴/  ۲، ابن مفلح، الفروع،  ۱۷۷/  ۳، ابن قدامه، المغني،  ۱۸۱/  ۲شرح الزرکشي  ؛ ۲۷/  ۲الطالبین، 

 . ۳۴/  ۲شاف القناع، بهوتی، ک ۳۹۲ - ۳۹۱/  ۲، اإلنصاف  ۱۶۰ - ۱۵۹/  ۲

 . ۲۶۳/  ۱بدائع الصنائع نک:  -٢

،  ۲۷/  ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۵۱۵/  ۴المجموع  ؛ ۲۶۳/  ۱، کاسانی، بدائع الصنائع،  ۲۶/  ۲المبسوط نک:  -٣

 ۲، ، ابن مفلح، الفروع ۱۷۷/  ۳، ابن قدامه، المغني،  ۱۸۱/  ۲شرح الزرکشي ؛  ۲۸۸/  ۱شربینی، مغني المحتاج، 

/  ۳المغني ؛ ۳۹۲ – ۳۹۱/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۶۰ - ۱۵۹/  ۲، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ۱۱۴/ 

۱۷۷. 

عا وجود ندارد و امام نووی آن را با استقراء از حال ایشان بیان داشته -٤
ّ

 اند. البته دلیلی بر این مد

لیة وعبدالوهاب الثقفي) روایت کرده است: ) از طریق (اسماعیل بن ع۷۲۴۶و۶۰۰۸صحیح): بخاري (ش( -٥

حدثنا أیوب عن أبي قالبة عن أبي سلیمان مالك بن الحویرث قال أتینا النبي صلی الله علیه وسلم ... فقال (صلي «

 »الله علیه وسلم): کما رأیتموني أصلي.

 این آثار در بخش حکم خطبه جمعه بدانها اشاره شده است.  -٦
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اش نیز کند پس خطبهواجب است و قرائت انسان ُجُنب این لزومّیت را برطرف نمی
 ٢صحیح نخواھد بود.

البته ھمانگونه که ثابت گردید خطبه قسمی از نماز جمعه نیست و برخالف نماز 
و نیز باید اشاره کرد  ٣گردد.پشت کردن به قبله و صحبت کردن باعث ابطال آن نمی

 ٤که وجوب قرائت محل خالف است و راجح بر عدم رکن بودن آن است.
باشد؛ چرا که وجوب قول راجح بر عدم وجوب طھارت برای خطبه می قول راجح:

طھارت برای خطبه، نیاز به وجود امری از طرف شارع بوده که در اینجا وجود ندارد. 
باشد که داشتن طھارت مستحب و افضل بوده اّما دلیل بر وجوبش البته محرز می

اخلطبة تقوم مقام ر�عت� من : ج قال رسول اهللا« گردد. و اینکه روایت شده کهنمی
واب)(واهللاُ العل ٦باطلی بوده وسندیت ندارد.روایت  ٥».الفرض  يمُ أعلمُ بالصّ

 دّوم: طھارت از حدث أصغر (نداشتن وضو)
نظر دارند، در این زمینه دو قول فقھا در اشتراط داشتن وضوی خطیب اختالف

 مطرح است:
امام ابوحنیفه و اکثر اصحابش، مالکّیه، قول قدیم امام شافعی، روایتی  دیدگاه اّول:

امام احمد و قول مذھب و اکثر حنابله بر این باورند که داشتن وضو برای خطیب از 
 ٧شرط نیست ولی طھارت از حدث أصغر مستحب است.

 . ۲۶۳ / ۱بدائع الصنائع  -١

 .۲۷/  ۲روضة الطالبین ؛  ۵۱۵/  ۴المجموع  -٢

 . ۲۶۳/  ۱بدائع الصنائع  -٣

 ) حکم قرائت قرآن در خطبه جمعه.۱-۴-۵-۳نک: ( -٤

 ج هخوانند اما هیچ اصلي از احادیث رسول الل ال اصل له): این روایت را بسیاري از خطبا در خطبه هایشان مي( -٥
 ندارد.

 . ۳۴/  ۲کشاف القناع  -٦

،  ۲۲۰/  ۱، وتبیین الحقائق  ۸۳/  ۱، مرغیناني، الهدایة  ۲۶۳/  ۱، کاسانی، بدائع الصنائع،  ۲۶/  ۲المبسوط نک:  -٧

، ابن عبد  ۲۳۱/  ۱، والتفریع  ۱۳۴ - ۱۳۳/  ۱اإلشراف  ؛۱۴۶/  ۱، الفتاوی الهندیة،  ۱۸۰/  ۱وفتاوی قاضیخان 

، نووی، روضة  ۵۲۳ - ۵۲۲،  ۵۱۵/  ۴، نووی، المجموع،  ۲۷۷/  ۲حلیة العلماء  ؛۲۵۱/  ۱البر، الکافي، 

 ۱۷۷/  ۳، ابن قدامه، المغني،  ۵۲/  ۱أبو خطاب، الهدایة، ؛  ۲۸۸/  ۱، شربینی، مغني المحتاج،  ۲۷/  ۲الطالبین، 

 . ۳۹۱/  ۲اإلنصاف،  ، مرداوی، ۱۵۰/  ۱، المحّرر،  ۱۱۴/  ۲، ابن مفلح، الفروع،  ۱۸۰/  ۲، شرح الزرکشي، 
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  برای عدم اشتراط وضو:ھا  آن استدالل
 ١ ذکر است و حدث مانعی برای ذکر الله تعالی نیست. ۀبه منزل خطبۀ -
م بر خطبه است پس مانند أذان، -  ٢طھارت شرط آن نیست. خطبه ذکری مقدَّ
خطبه ذکریست که استقبال قبله شرط آن نیست پس مانند تلبیه (لبیک  -

 ٣اللھم لبیک) و شھادتین طھارت شرط صّحت آن نیست.
اگر خطبه به طھارت نیاز داشته باشد پس مانند نماز به استقبال قبله نیز  -

 ٤نیازمند است.
  استدالل برای استحباب وضو داشتن:

آن با نماز جمعه وضو  ۀاند و در فاصلقبل از خطبه نماز خوانده ج پیامبر اکرم -
 اند.با وضو خطبه خوانده ج اند این نمادی از این است که ایشاننگرفته
 باشد.تر میطھارت برای أذان مستحب است پس برای خطبه أولی  -
-اگر خطیب وضو نداشته باشد باید بین خطبه و نماز وضو بگیرد که این می -
 ٥آور باشد.برای حاضرین مشقت تواند

أبویوسف شاگرد ابوحنیفه، امام شافعی در قول جدید و قول صحیح  دیدگاه دّوم:
اصحابش و روایتی از امام أحمد و قول مختار برخی از أصحابش بر این باورند که 
طھارت از حدث أصغر برای خطیب در حین خطبه خواندن واجب است و شرط صّحت 

 ٦باشد.خطبه می
 کنند که:ین افراد استدالل میا

 . ۲۶۳/  ۱، کاسانی، بدائع الصنائع،  ۲۶/  ۲المبسوط  -١

، کشاف  ۱۶۰ - ۱۵۹/  ۲، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ۱۷۷/  ۳، ابن قدامه، المغني،  ۱۳۴/  ۱اإلشراف  -٢

 . ۳۴/  ۲القناع، 

 . ۱۳۴/  ۱اإلشراف  -٣

ب مع المجموع  -٤
ّ

 . ۵۱۵/  ۴المهذ

استنباط شده است. نک:  ج یلی بر داشتن وضو قبل از خطبه وجود ندارد و این استدالل از حال پیامبرالبته دل -٥

  . ۱۷۷/  ۳المغني 

،  ۵۱۵/  ۴، نووی، المجموع،  ۲۷۷/  ۲حلیة العلماء  ؛۲۶۳/  ۱، کاسانی، بدائع الصنائع،  ۲۶/  ۲المبسوط نک:  -٦

،  ۱۱۴/  ۲، ابن مفلح، الفروع،  ۱۸۰/  ۲، شرح الزرکشي،  ۱۷۷/  ۳المغني  ؛۲۷/  ۲نووی، روضة الطالبین، 

 .۳۹۲/  ۲مرداوی، اإلنصاف، 
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بین خطبه و نماز  ج کنند که پیامبرھا بر استدالل قول اّول استدالل می آن -
 ١نماید.جمعه برای وضو گرفتن فاصله نینداخته و این دلیلی بر وضو داشتن وی می

کند مگر فعل مجّرد است و فعل مجّرد داللت بر وجوب نمی ج البته عملکرد ایشان
 دلیلی بر آن باشد. قرینه و یا

باشد و در غیر وقت نماز، قسمی از نماز می ۀبنابر برخی از آثار خطبه به منزل -
 ٢باشد.خواندنش جایز نیست پس طھارت ھمانند نماز شرط صّحتش می

 باشد.ھمانطور که پیشتر اثبات گردید خطبه قسمی از نماز جمعه نمی
حرام ة اإلپس مانند تکبیرباشد خطبه ذکریست که شرط صّحت نماز جمعه می -

 ٣طھارت شرط آن است.
باشد که طھارت حرام جزئی از نماز میة اإلباشد؛ زیرا تکبیرالفارق میاین قیاس مع

 نماز جمعه به اینگونه نیست. خطبۀھاست ولی  شرط آن
قول اّول: قول راجح بر عدم وجوب طھارت برای  ۀبا توجه به قوت ادلّ  قول راجح:

چرا که وجوب طھارت برای خطبه، نیاز به وجود امری از طرف شارع  باشد؛خطبه می
بوده که در اینجا وجود ندارد. البته مشخص بوده که داشتن طھارت مستحب وافضل 

گردد. و ھمچنین خطبه ذکر بوده و طھارت ھم مانعی بوده اّما دلیل بر وجوبش نمی
اینکه روایت شده که  باشد لذا شرط صّحت خطبه ھم نیست وبرای ذکر کردن نمی

روایت باطلی بوده وسندیت  ٤».: اخلطبة تقوم مقام ر�عت� من الفرضجقال رسول اهللا «

يمُ أعلمُ (واهللاُ العلندارد. لذا خطبه ھیچگونه جایگزینی برای دو رکعت فرض نیست. 

واب)  بالصّ
 
 

استنباط شده است. نک:  ج البته دلیلی بر داشتن وضو قبل از خطبه وجود ندارد و این استدالل از حال پیامبر -١

  .۱۷۷/  ۳المغني 

 . ۲۶۳/  ۱، کاسانی، بدائع الصنائع،  ۲۶/  ۲المبسوط نک:  -٢

ب مع المجموع نک:  -٣
ّ

 . ۱۵۹/  ۲، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ۵۱۵/  ۴المهذ

 جخوانند اما هیچ اصلي از احادیث رسول الله  ال اصل له): این روایت را بسیاري از خطبا در خطبه هایشان مي( -٤
 ندارد.
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 نجاست ۀ) ستر عورت و ازال۳-۶-۱-۲(
دارم) ھمچون حنفّیه و مالکّیه بر اشتراط  برخی از فقھا (البته تاجائی که اطالع

-واضح بودن مطلب میھا  آن اند؛ شاید دلیلنجاست صحبت نکرده ۀستر عورت و ازال
باشد. اّما باشد که حکم طھارت از حدث أصغر یعنی؛ مستحب بودن بر آن حاکم می

  از: عبارت استھا  آن اند، دیدگاهفقھایی ھمچون شافعّیه و حنابله به آن پرداخته
قول قدیم شافعی، روایتی از امام احمد و مذھب اکثر حنابله ستر عورت  دیدگاه اّول:

دانند. ماوردی در را مستحب میھا  آن دانند بلکهنجاست را شرط خطبه نمی ۀو ازال
نجاست حکم طھارت صغری در  ۀحکم ستر عورت و ازال«کند: این زمینه اشاره می

 ١ »باشد.إجزاء و عدمش می
قول جدید امام شافعی و قول صحیح شافعّیه و روایتی از امام أحمد و  دگاه دّوم:دی

نجاست را برای خطیب در حین  ۀقول مختار برخی از أصحابش ستر عورت و إزال
 ٢دانند.خطبه شرط می

باشد اند و ظاھر استداللشان دالیلی میآنان دلیل صریحی در این زمینه ارائه نکرده
 اند.طھارت حدث أصغر ارائه کردهکه برای اشتراط 

باشد؛ چرا که نجاست و ستر عورت می ۀقول راجح بر عدم وجوب ازال قول راجح:
نجاست و ستر عورت برای خطبه، نیاز به وجود امری از طرف شارع بوده که  ۀوجوب ازال

لیل بر نجاست و ستر عورت افضل بوده اّما د ۀدر اینجا وجود ندارد. البته محرز است که ازال
نجاست و ستر عورت ھم مانعی  ۀگردد. و ھمچنین خطبه ذکر بوده و ازالوجوبش نمی

واب)(واهللاُ العل باشد لذا شرط صّحت خطبه ھم نیست.برای ذکر کردن نمی  يمُ أعلمُ بالصّ

 ) خودآرایی۳-۶-۱-۳(
ھمانطور که پیشتر اشاره شد مستحب است که نمازگزاران بھترین لباس خود را 

در بحث  ١شرکت در نماز جمعه بپوشند و سفید بودن لباس نیز استحباب دارد،برای 
 خودآرایی خطیب دو بحث مطرح است:

 ۳۹۳ - ۳۹۱/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۱۱/  ۲الفروع ؛  ۲۷/  ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۵۱۵/  ۴المجموع نک:  -١

 .۳۹۳/  ۲اإلنصاف  ؛ ۳۴/  ۲، کشاف القناع، 

،  ۱۱۱/  ۲الفروع  ؛۲۸۸/  ۱، شربینی، مغني المحتاج،  ۲۷/  ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۵۱۵/  ۴المجموع نک:  -٢

 . ۳۹۳ - ۳۹۲/  ۲مرداوی، اإلنصاف، 
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 مبحث اّول: پوشیدن بھترین لباس
 مبحث دّوم: حکم رنگ لباس خطیب

 :شودھای مربوطه پرداخته میدر ادامه به این مباحث با استدالل

 مبحث اّول: پوشیدن بھترین لباس
نظر دارند که مستحب است که خطیب بھترین لباس را بپوشد و حّتی اقفقھا اتف

-باید اشاره کرد تأکید این مسئله مختص خطیب نیست بلکه به نسبت علمای شرکت
 ٢کننده در نماز جمعه مطرح است.

 در این زمینه احادیث زیادی بیان شده که عبارتند از:

 َمِن «روایت کرده است:  ج از رسول الله ببن عمرو بن عاص عبدالله -
ُُمَعةِ  يَْومَ  اْغتََسَل 

ْ
تِهِ  ِطيِب  ِمنْ  َوَمسَّ  اجل

َ
 لَمْ  ُ�مَّ  ِ�يَابِهِ  َصاِلِح  ِمنْ  َولَِبَس  - لََها اَكنَ  إِنْ  - اْمَرأ

غُ  َولَمْ  انلَّاِس  ِرقَاَب  َ�تََخطَّ 
ْ
َموِْعَظةِ  ِعنْدَ  يَل

ْ
اَرةً  اَكنَْت  ال ى لََغا َوَمنْ  بَيْنَُهَما لَِما َكفَّ َطَّ  ِرقَاَب  َوختَ

ُ  اَكنَْت  انلَّاِس 
َ

ھر کس روز جمعه غسل کند و (اگر خودش ھم عطر نداشت) از « ٣»ُظْهًرا. هل

 ۷-۴-۱نک: بخش ( -١
ً
 لباس سفید. ) پوشیدن بهترین لباس خصوصا

 . ۲۲۴/  ۳المغني  -٢

 الفضل أبي ) / حدیث۱۸۱۰) / ابن خزیمه (ش۶۰۹۸) / بیهقی، السنن الکبری (ش۳۴۷(صحیح): ابوداود (ش -٣

سلمة  بن ومحّمد عقیل أبی ) از طریق (ابن۹۴۹) / اصفهانی قوام السنة، الترغیب والترهیب (ش۴۹۹الزهري (ش

 عمرو عن زید ابن أسامة أخبرنی وهب عبدالله بن حدثنا«اند: ) روایت کردهوالربیع بن سلیمان وابراهیم بن منقذ

 طیب من ومس الجمعة یوم اغتسل من قال: أنه ج النبی عن العاص بن عمرو بن الله عبد عن أبیه عن شعیب بن

 بینهما لما کفارة کانت الموعظة عند یلغ ولم الناس رقاب یتخط لم ثم ثیابه صالح من ولبس - لها کان إن - امرأته

 »ظهرا. له کانت الناس رقاب وتخطی لغا ومن

 : «گویدمي معین بن یحیي زید: امام بن ومترجم در تهذیب هستند فقط أسامة» ثقة«رجال ابوداود 
ٌ
 صالٌح  ثقة

 
ٌ
 : «گویدمي عجلي وامام »ثقهٌ  عندنا: «گویدمي مدیني بن علي امام و »حجة

ٌ
 فسوي سفیان بن یعقوب امام و »ثقة

 وامام »بأس بحدیثه لیس: «گویدمي عدي ابن وامام »مأموٌن  ثقة وأصحابنا المدینة أهل عند هو: «است گفته هم

 : «است گفته هم ذهبي امام و »به الیحتج و حدیثه یکتب: «گوید مي ابوحاتم
ٌ

 أنه الظاهر و الحدیث قوي صدوق

 
ٌ
 بجرح لیس): بالقوي لیس( قولنا: «است گفته نسایي امام البته »بالقوی لیس: «است گفته نسایي وامام »ثقة

 : «است گفته هم حجر ابن امام و است »الحدیث حسن« حداقل نسایي امام نزد لذا »مفسد
ٌ

 امام و »یهم صدوق

 »یخطيء: «است گفته و آورده »ثقات« در را وي هم حبان ابن وامام »مشهوٌر  مدنٌي : «است گفته نمیر بن عبدالله

) / ۳۱۷ش( التهذیب تقریب و) ۲۰۸ص۱ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[ »بشيء لیس: «است گفته احمد وامام

 بن محّمد سؤاالت مدیني، بن علي) / ۲۶ش( موثق وهو فیه تکلم من أسماء ذکر و) ۱۹ص( الموقظه ذهبي،
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و بھترین لباسش را بپوشد و سپس  -البته اگر وی عطر داشت-عطر ھمسرش استفاده کند 
و نگوید، (این مردم قدم بر ندارد و در موقع موعظه کالم لغ ۀ(وقتی وارد مسجد شد) بر شان

دیگر) خواھد شد و ھر کس کالم لغو  جمعۀاش (و(گناھانش) بین جمعه ۀعملکردش) کفار
 » مردم قدم بردارد برای وی فقط (ثواب) نماز ظھر خواھد بود. ۀگوید و بر شان

َمْن «  :فرمودند جرسول الله کنند که روایت می بهریأبوھر د ویأبو سع -
ُُمَعةِ 

ْ
ْحَسِن ِ�يَابِِه ُ�مَّ  اْغتََسَل يَْوَم اجل

َ
َواْستَاَك َوَمسَّ ِمْن ِطيٍب إِْن اَكَن ِعنَْدُه َولَِبَس ِمْن أ

نَْصَت إِذَ 
َ
ْن يَْرَكَع ُ�مَّ أ

َ
َمْسِجَد فَلَْم َ�تََخطَّ ِرقَاَب انلَّاِس ُ�مَّ َرَ�َع َما َشاَء أ

ْ
يِتَ ال

ْ
ا َخَرَج َحىتَّ يَأ

َِماُم فَلَْم َ�تلََكَّْم حَ 
ْ

ُُمَعِة الَّيِت َخَرَج اإل
ْ
اَرًة لَِما بَيْنََها َوَ�ْ�َ اجل  ِمْن َصَالتِِه اَكنَْت َكفَّ

َ
ىتَّ َ�ْفُرغ

 دارد خطا اندکي چه واگر بوده »ثقة« پس)] ۴۳ص۳ج( التاریخ و المعرفة فسوي،) / ۱۰۳ش( شیبة أبي بن عثمان

  )]۳۷۴ص۴ج( الزوائد مجمع هیثمي،[ »ضعف وفیه الصحیح رجال من هو: «است گفته هم هیثمي امام لذا

 درجه در را اسناد این لذا دارند اختالف جدش از شعیب سماع در علما از بعضي که کنیم اشاره همچنین باید

  أعلم ال: «است گفته نیشابوري حاکم وامام دهند مي قرار »حسن«
ً
 اختلفوا إنما شعیب؛ بن عمرو عدالة في خالفا

 ألنه ضعفه إنما شعیب بن عمرو حدیث في تکلم من«وامام ترمذي هم گفته است:  »جده من أبیه سماع في

 در الملقن ابن و حجر ابن امامان لکن »جده من األحادیث هذه یسمع لم أنه رأوا کأنهم جده صحیفة عن یحدث

 اسناد این اثباتش با که آورند مي جدش از پدرش سماع صّحت بر دال را روایاتي المینر البدر و التهذیب تهذیب

 ابن و دارقطني و راهویه بن اسحاق و حنبل بن احمد و مدیني بن علي و بخاري وامامان گردد؛ مي »صحیح«

 هم نووي الدین محیي و نیشابوري ابوبکر و نیشابوري حاکم و شیبه بن یعقوب و السالم ابوعبید و بیهقي و حجر

 کان إذا) جده عن أبیه عن شعیب بن عمرو: «(است گفته راهویه بن اسحاق وامام. اند نموده تأیید را »سماعش«

  شعیب بن عمرو عن الراوي
ً
 ما: «است گفته هم شیبه بن یعقوب امام و. »عمر ابن عن نافع عن کأیوب فهو ثقة

، شعیب بن عمرو في یقول الرجال وینتقي الحدیث في ینظر ممن أصحابنا من أحدا رأیت
ً
 صحیٌح  وحدیثه شیئا

  وهو
ٌ
 و »فصحیٌح  الثقات عنه روی وما عنه رووها ضعفاء لقوم هي إنما حدیثه من أنکروا التي واألحادیث ثبٌت  ثقة

 عمرو بحدیث یحتجون راهویه بن وإسحاق المدیني بن وعلي حنبل بن أحمد رأیت: «است گفته هم بخاري امام

 و ندارد قبول را سماعش معین بن یحیي وامام »بعدهم؟ الناس من: البخاري قال. جده عن أبیه عن شعیب بن

ه: «گویدمي لیکن است بوده جدش يصحیفه و کتاب روي از که گوید مي
ُ
 یحیي امام واقع ودر »صحاٌح  احادیث

 صورت هر در پس باشد مي حدیث تحمل طرق از یکي که پذیردمي صحیح ي وجاده صورت به را آن معین بن

 الکبیر التاریخ ) / بخاري،۳۲۲ترمذي (ش: رک[ است ومقبول صحیح روایاتش معین بن یحیي امام نزد

 الکبر السنن بیهقي،) / ۲۸۰۶ش( التهذیب تقریب) / ۴۸ص۸ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن) / ۲۱۸ص۴ج(

) / ۱۵۴ص۲ج( المنیر البدر الملقن، ابن) / ۲۳۷۵و۲۲۹۸ش( حاکم، المستدرک) / ۱۰۰۶۵ش۱۶۷ص۵ج(

 .است »صحیح« روایاتش اسناد لذا)] ۵۳۴و۳۴۶ص( واللغات األسماء تهذیب نووي،

 )]۲۷۵۶[نووی، خالصة االحکام (ش» اسناده حسٌن «وامام نووی گفته است: 
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اگر عطر  مسواک بزند و فرمودند: ھرکس در روز جمعه، غسل کند و ج رسول الله« ١ ».َ�بْلََها
-شانه یاز رو آن به مسجد برود، و بعد از ن لباسش را بپوشد، ویرتبھ داشت استفاده کند، و

حدثنا یعقوب حدثنا أبي (ابراهیم بن سعد) عن : «است) روایت کرده ۱۱۷۶۸صحیح): احمد، المسند (ش( -١

اق حدثنا محمد بن إبراهیم بن الحارث التیمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبي أمامة محمد بن إسح

 .»بن سهل بن حنیف عن أبي سعید الخدري وأبي هریرة قاال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ... 

ب االیمان ) وشع۶۱۷۰) / بیهقي، السنن الکبري (ش۳۴۳وابراهیم بن سعد هم متابعه شده وابوداود (ش

) / ابن حبان ۳۶۸ص۱) / طحاوي، شرح معاني اآلثار (ج۱۰۴۶مستدرک (شحاکم، ال) / ۲۹۸۷(ش

) ۶۶۵۷) / بیهقی، معرفة السنن واآلثار (ش۲۴۸۵/ طیالسی، المسند (ش) ۱۷۶۲ابن خزیمه (ش ) /۲۷۷۸(ش

) / ۵۲۶معجم (ش) / ابن االعرابی، ال۵۰۰۱و۱۷۳۷/ ابن منذر، االوسط (ش) ۲۵۵القراءة خلف اإلمام (شو

از طریق (حماد بن سلمه ویزید بن خالد ومحمد بن سلمه واسماعیل بن ) ۲۳۰ص۴بغوی، شرح السنة (ج

عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهیم عن «) روایت کرده اند: واحمد بن خالد ابراهیم ویعقوب بن ابراهیم

 .»أبی سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل بن حنیف ... 

باشد فقط محمد بن اسحاق بن یسار که به دلیل روایت از فاطمه بنت قیس  مي» رجال صحیحین«جال احمد ور

توسط امام مالک و هشام بن عروه و یحیي بن سعید قطان تضعیف شده است؛ چرا که شوهر فاطمه هشام بن عروه 

؟! که امامان عجلي و علي بن گوید: ابن اسحاق از زنم روایت کرده در حالیکه هیچگاه وي را ندیده است مي

گویند مگر صحابه اي که از  کنند؛ و مي مدیني و احمد بن حنبل و ذهبي آن را رد کرده و از وي دفاع مي

روایت نموده اند ایشان را دیده اند؟ از طرفي شاید احادیثي که محمد بن اسحاق از فاطمه روایت  لعائشه

کرده در زمان قبل از بلوغش بوده باشد! اما امام ذهبي بازهم به خاطر اینکه امام مالک وي را تضعیف نموده 

گوید  رد کرده اما بازهم مي کنم چگونه تضعیفش را گوید: تضعیف مالک در وي اثر دارد؛ و من تعجب مي مي

جرح مالک بر وي تأثیر دارد؟ همچنین از امام یحیي بن معین به خاطر قدري بودن تضعیف گردیده اما امام یحیي 

اما از نظر حفظ آنقدر قوي بوده که امام شعبة بن » ولي در روایت حدیث ثقة و ثبت است«گوید  بن معین مي

محمد «باشد در مورد محمد بن اسحاق بن یسار گفته است:  لحدیث ميالحجاج که خودش امیرالمومنیِن في ا

باشد در موردش گفته است:  و امام علي بن مدیني هم که عالِم علل حدیث مي» بن إسحاق أمیر المؤمنین لحفظه

و در جایي دیگر » نظرت في کتب محمد بن إسحاق فما وجدت علیه اال في حدیثین ویمکن أن یکونا صحیحین«

ه صحیٌح «ته است: هم گف
ُ
) / ذهبي، سیر اعالم النبالء ۴۲ص۹[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» حدیث

 است.» صحیح«لذا اسنادش هم  )]. و مدلس هم بوده است اما تصریح به سماع کرده است.۳۴ص۷(ج

 «وامام حاکم نیشابوري هم گفته است: 
ٌ

 » علی شرط مسلم ولم یخرجاه صحیٌح  هذا حدیث

 » علی شرط مسلم«ته است: وامام ذهبی هم گف

 » هذا الحدیث صحیٌح «وامام ابن الملقن هم گفته است: 

 «وامام ابن فرح االشبیلی هم گفته است: 
ٌ

 » رواته کلهم ثقات

                                                            



 ۴۴۷  جمعه نماز ۀخطب: سّوم فصل

 أکه خداوند ییسپس تا جا ند،) ویافت بنشی یرا که خال ییمردم عبور نکند (وھرجا یھا
ساکت باشد (وبه خطبه گوش دھد)، موجب  که امام آمد، یخواسته نماز بخواند، و سپس وقت

 »قبل تاکنون مرتکب شده است. جمعۀ) است که از یارهیگناھان (صغ ۀکفار

َمْن اْغتََسَل «: شنیدم که فرمودند ج رسول الله روایت کرده که از سوبیأبو أ -
يِتَ 

ْ
ْحَسِن ِ�يَابِِه ُ�مَّ َخَرَج َحىتَّ يَأ

َ
ُُمَعِة َوَمسَّ ِمْن ِطيٍب إِْن اَكَن ِعنَْدُه َولَِبَس ِمْن أ

ْ
يَْوَم اجل

نَْصَت إَِذا َخَرَج 
َ
َحًدا ُ�مَّ أ

َ
ُ َولَْم يُؤِْذ أ

َ
َكَع إِْن بََدا هل َمْسِجَد َ�َ�ْ

ْ
اَرًة ال َ اَكنَْت َكفَّ إَِماُمُه َحىتَّ يَُص�ِّ

ْخَرى
ُ ْ
ُُمَعِة األ

ْ
  ١».لَِما بَيْنََها َوَ�ْ�َ اجل

ْن « :فرمودند ج رسول الله روایت کرده که لعائشه -
َ
َحِدُ�ْم أ

َ
َما ىلَعَ أ

ْو ِلِعيِدهِ 
َ
ُ ثَْوَ�اِن ِسَوى ثَْوَ�ِ ِمْهنَِتِه جِلُُمَعِتِه أ

َ
که از شما  یکیاگر که  شودچه می« ٢».يَُ�وَن هل

) / ابن الملقن، ۱۰۴۵[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» اسناده حسٌن «وامام نووی هم گفته است: 

) / نووی، خالصة االحکام ۲۶۳ص۲مختصر خالفیات البیهقی (ج) / ابن فرح، ۶۷۰ص۴البدرالمنیر (ج

 )]۲۷۳۴(ش

) / بیهقي، ۳۷) / مروزي، الجمعة وفضلها (ش۱۷۷۵) / ابن خزیمه (ش۲۳۵۷۱(ش ، المسندصحیح): احمد( -١

 الترغیب والترهیب) / اصفهانی، ۱۶۱ص۴/ طبرانی، المعجم الکبیر (ج) ۲۵۶القراءة خلف اإلمام للبیهقي (ش

حدثنا أبي (ابراهیم بن سعد) عن محّمد بن إسحاق «بن ابراهیم) روایت کرده اند:  بز طریق (یعقوا) ۹۳۱(ش

حدثني محّمد بن إبراهیم التیمي عن عمران بن أبي یحیی عن عبد الله بن کعب بن مالك عن أبي أیوب األنصاري 

طیب إن کان عنده ولبس من  قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من اغتسل یوم الجمعة ومس من

أحسن ثیابه ثم خرج حتی یأتي المسجد فیرکع إن بدا له ولم یؤذ أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتی یصلي کانت 

 »کفارة لما بینها وبین الجمعة األخری.

ویونس  سلمة بن الفضلاز طریق () ۱۶۰و۱۶۱ص۴المعجم الکبیر (جطبرانی، وابراهیم بن سعد هم متابعه شده و

 ....»عن عمران بن ابی یحیی عن محّمد بن إسحاق عن محّمد بن إبراهیم بن الحارث : «اندروایت کردهبن یزید) 

 «: امام هیثمی گفته است: باشد به جز عمران بن أبي یحیی التیمي که مي» رجال صحیحین«رجال احمد 
ٌ
 »ثقة

/ هیثمی، مجمع الزوائد  )۲۴۰ص۷جآورده است [ابن حبان، الثقات (» ثقات«امام ابن حبان وي را در و

 باشد. ي صحیحي براي وي ميمتابعه از ابوهریره روایت قبلي همچنین] )۱۷۱ص۲(ج

 «اند: وامامان منذری وهیثمی هم گفته
ٌ

) / منذری، الترغیب ۱۷۱ص۲[هیثمی، مجمع الزوائد (ج» رجاله ثقات

 )]۱۰۳۰والترهیب (ش

حدثني خلف بن القاسم قال حدثنا سعید بن «روایت کرده است: ) ۳۴ص۲۴صحیح): ابن عبدالبر، التمهید (ج( -٢

عثمان بن السکن قال حدثنا یحیی بن محّمد بن صاعد قال حدثنا محّمد بن خزیمة البصري بمصر قال حدثنا 
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 یبرا یگریدعیدین وروز جمعه و یبرا یکیدارد، دو لباس داشته باشد؛  (مالی) ییتوانا
 ».کارش

تأکید این بر امام و افرادی در «کند: مقّدسی در این ارتباط اشاره می ۀابن قدام
 مقام وی (یعنی؛ اھل علم و اندیشمندان) بیشتر است؛ زیرا وی در معرض دیدگان

 ١ »مردم قرار دارد.

حاتم بن عبید الله أبو عبیدة قال حدثنا مهدي بن میمون عن هشام بن عروة عن أبیه عن عائشة قالت قال رسول الله 

 »الله علیه و سلم ما علی أحدکم أن یکون له ثوبان سوی ثوبي مهنته لجمعته أو لعیده. صلی

از ) ۲۷۷۷ابن حبان (ش /) ۱۷۶۵) / ابن خزیمه (ش۱۰۹۶ابن ماجه (شومهدی بن میمون هم متابعه شده و

لمة حدثنا محّمد بن یحیی قال حدثنا عمرو بن أبي س«اند: روایت کردهطریق (محمد بن یحیی الذهلی) 

 .»...  (الشامي) قال حدثنا زهیر بن محّمد عن هشام بن عروة عن أبیه عن عائشة:

حدثني إسماعیل بن «) روایت کرده است: ۳۴ص۲۴ابن عبدالبر، التمهید (جوعروة بن الزبیر هم متابعه شده و

ن عبید الله بن أخي عبد الرحمن القرشي قال حدثنا محّمد بن العباس الحلبي قال حدثنا أبو محّمد عبد الرحمن ب

اإلمام قال حدثنا إبراهیم بن سعید الجوهري قال حدثنا یحیی بن سعید األموي عن یحیی بن سعید األنصاري عن 

 »... . عمرة عن عائشة

 اینگونه بوده که:  )۳۴ص۲۴ابن عبدالبر، التمهید (جورجال 

 اماُم المتقُن «خلف بن القاسم بن سهل االزدي: 
ُ

 )]۱۱۳ص۱۷اعالم النبالء (ج [ذهبي، سیر» الحافظ

 «سعید بن عثمان بن سعید بن السکن: 
ُ
 الحجة

ُ
 )]۹۳۷ص۳[ذهبي، تذکرة الحفاظ (ج» الحافظ

 المجوُد عالٌم بالعلل والرجال«یحیی بن محّمد بن صاعد: 
ُ

[ذهبي، سیر اعالم النبالء » االماُم الحافظ

 )]۵۰۱ص۱۴(ج

 مشهوٌر «بي گفته است: محّمد بن خزیمة بن راشد االسدي البصري: امام ذه
ٌ
وامام ابن حجر گفته است: » ثقة

» 
ٌ

 معروف
ٌ

) / ذهبي، ۱۵۴ص۵[ابن حجر، لسان المیزان (ج» مستقیُم الحدیث«وامام ابن حبان گفته است: » رجل

 )].۱۳۳ص۹) / ابن حبان، الثقات (ج۵۳۷ص۳میزان االعتدال (ج

وامام » کان من الثقات«یان وابونعیم اصفهاني گفته اند: أبو عبیدة حاتم بن عبدالله النمري: امامان ابوالشیخ ابن ح

آورده و » ثقات«وامام ابن حیان وي را در » نظرت في حدیثه فلم أر في حدیثه مناکیر«ابوحاتم رازي گفته است: 

) / ۲۶۰ص۳) / ابن ابي حاتم، الجرح والتعدیل (ج۲۱۱ص۸[ابن حبان، الثقات (ج» یخطيء«گفته است: 

 )].۱۸۱ص۲) / ابوالشیخ ابن حیان، طبقات المحدثین باصبهان (ج۱۵۱ص۱اصبهان (جابونعیم، تاریخ 

 است.» صحیح«باشد و این اسناد هم  مي» رجال صحیحین«وسایر رجالش 

 )]۲۰۷ص۱(ج مصباح الزجاجة [البوصیری،» رجاله ثقات هذا إسناد صحیٌح  «وامام البوصیری هم گفته است: 

ب مع المجموع در  و مانند این،  ۲۳۰/  ۳المغني  -١
ّ

 نقل شده است. ۵۳۷/  ۴المهذ
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کنند که برای امام مستحب است بنا بر شافعّیه و حنابله در این زمینه اشاره می
واستدالل ١عّمامه بر سر بگذارد و ردا بپوشد. ج اقتدا بر اشرف کائنات محّمد مصطفی

 ج انليب أن«: روایت کرده است سثیحر بن عمروباشد که این حکم روایتی صحیح می
-برای مردم در حالی خطبه ایراد می ج پیغمبر« ٢».انلَّاَس وََعلَيِْه ِعَماَمٌة َسوَْداءُ َخَطَب 

 »سیاه بر سر داشتند. ۀفرمودند که عمام

در زمینه حکم پوشیدن عمامه برای نمازگزاران در جمعه همانطور که اشاره گردید تمامی روایت وارده در این زمینه  -١

. البته در صورتیکه نمازگزلر نیز به اقتدا به ۹) سایر موارد، شماره ۱۴-۴-۱موضوع و جعلی هستند. نک: بخش (

ت داشت روایاتی که این عمل را دارای فضیلت پیامب
ّ
ر عمامه سیاه یا سفید بر سر بگذلرد مندوب است ولی باید دق

ماوردی، باشند. و نک: باشند به طور کلی جعلی و موضوع میخاص یا تأکید کننده این عمل در جمعه می

، ابن  ۲۲۹/  ۳المغني ؛  ۴۵/  ۲بین، ، نووی، روضة الطال ۵۳۸/  ۴نووی، المجموع،  ، ۵۴/  ۳الحاوی الکبیر، : 

 . ۴۲/  ۲، کشاف القناع،  ۱۷۰/  ۲مفلح، المبدع في شرح المقنع،

 ) از طریق (وکیع بن الجراح وابواسامه و۱۱۰۴و۳۵۸۴) / ابن ماجه (ش۳۳۷۸و۳۳۷۷(صحیح): مسلم (ش -٢

 رسول إلی أنظر کأنی أبیه عن حریث بن عمرو بن جعفر عن الوراق مساور عن«اند: ) روایت کردهعیینة بن سفیان

 .»کتفیه بین طرفیها أرخی قد«وفی زاد ابواسامه:  سوداء عمامة وعلیه المنبر علی )وسلم علیه الله صلی( الله

با وجود اثبات حکم، در این زمینه روایت منکری از جابر بن عبدالله وعبدالله بن عمر وانس بن مالک نیز وارد 

  اند.ی سیاهی به سر داشتهبه مکه عمامههنگام وردو  جشده که پیامبر 

 فتح یوم دخل )وسلم علیه الله صلی( الله رسول أن«): عنه الله رضي( جابر: قال باما طریق جابر بن عبدالله

  ».سوداء عمامة وعلیه مکة

) / بیهقی، ۲۸۶۹) / نسایی (ش۱۷۳۵) / ترمذی (ش۴۰۷۸) / ابوداود (ش۳۳۷۶و۳۳۷۵(منکر): مسلم (ش 

) / ابن سعد، الطبقات الکبری ۳۱۵۹) / ابونعیم، المستخرج علی مسلم (ش۱۰۱۲۶و۶۱۹۱السنن الکبری (ش

) / طحاوی، ۹۹ص۷وج۳۰۸ص۵وج۳۷۱ص۴وج۲۴۴ص۲) / طبرانی، المعجم االوسط (ج۱۴۰ص۲(ج

) / ۹۷۵۵و۳۸۵۲) / نسایی، السنن الکبری (ش۳۷۲۲و۵۴۲۵) / ابن حبان (ش۲۵۸ص۲اآلثار (ج شرح معانی

) / طیالسی، ۳۳۱۶) / ابن الجعد، المسند (ش۱۴۹۰۴) / احمد، المسند (ش۲۱۴۶ابویعلی، المسند (ش

 المؤرخة العوالي الفوائد) / ابوعبدالله الصوری، ۵۳۶ص۸) / ابن ابی شیبه، المصنف (ج۱۸۵۵المسند (ش

) / ۳۶(ش اآلبنوسي مشیخة) / ۳۲۷(ش الزهري الفضل أبي حدیث) / ۱۳۴۷) / تمام رازی، الفوائد (ش۱۲۳(ص

وحماد بن سلمه  عمار بن معاویة) از طریق (۶۶۹) / ابن المقری، المعجم (ش۹۸۲ابن االعرابی، المعجم (ش

 سلم و علیه الله صلی النبي أن ابرج عن الزبیر أبي عن«اند: ) روایت کردهراشد أبي بن جامعوهشام الدستوایی و

: ابوالزبیر المکی » منکر«اما این روایت » سوداء عمامة وعلیه مکة فتح یوم دخل
ً
بوده » مدلس«است چرا که اّوال

)] ومعلوم نیست که این روایت ۱۰۱وعنعنه کرده است [ابن حجر، تعریف اهل التدیس بمراتب اهل التقدیس (ش

: پیامبر 
ً
ت وبخاري ی معصفر (زرد رنگ) داشته اسهنگام ورود به مکه عمامه جرا از چه کسی شنیده است وثانیا
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) / نسایی ۱۶۹۳) / ترمذی (ش۲۶۸۷) / ابوداود (ش۳۳۷۴) / مسلم (ش۵۸۰۸و۳۰۴۴و۱۸۴۶(ش

ویحیی بن یحیی وعبدالله بن  سعید بن وسوید عمار بن هشام) از طریق (۲۸۰۵) / ابن ماجه (ش۲۸۶۸(ش

 أن سمالك بن سأن عنالزهری  عن مالك أخبرنا«اند: مسلمه وعبدالله بن یوسف وقتیبه بن سعید) روایت کرده

 »المغفر رأسه وعلی الفتح عام دخل وسلم علیه الله صلی الله رسول

) از طریق (عبدالله ۴۶ص۶) / ابن ابی شیبه، المصنف (ج۳۵۸۶ابن ماجه (ش باما طریق عبدالله بن عمر

 و علیه الله صلی النبي أن عمر ابن عن دینار ابن الله عبد عن عبیدة بن موسی أنبأنا«اند: بن المبارك) روایت کرده

 » سوداء عمامة وعلیه مکة فتح یوم دخل سلم

:  است چرا که» واهی«(واهی): اما این روایت هم 
ً
بوده اما  »الحدیث ضعیف: «الربذی عبیدة بن موسیاّوال

روایت » عبدالله بن دینار«است ودر این روایت هم از » شدید الضعف«زمانی که از عبدالله بن دینار روایت کند 

: پیامبر  )]۶۹۸۹ش( التهذیب وتقریب) ۳۵۵ص۱۰ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[ کرده است.
ً
هنگام  جوثانیا

 رسول أن عنه الله رضي مالك بن أنس«ی معصفر (زرد رنگ) به سر داشته است ودیدیم که ورود به مکه عمامه

 »المغفر رأسه وعلی الفتح عام دخل وسلم علیه الله صلی الله

) ۱۳۲(ص المؤرخة العوالي الفوائد: دو طریق دارد؛ طریق اّول: ابوعبدالله الصوری، سبن مالک اما طریق انس

ابوبکر (بن ابی داود)  حدثنا علیه قراءة السراج الله عبد بن عیسی بن موسی القاسم أبو أخبرنا«روایت کرده است: 

 ابي ابن حدثنا الرحمن عبد بن ثمانع حدثنا العبسي االخیل بن اسحاق حدثنا االشعث بن سلیمان بن الله عبد

 .» سوداء عمامة وعلیه مکة فتح یوم دخل وسلم علیه الله صلی النبي أن أنس عن الزهري عن الموال

: همین روایت از انس بن مالک با لفظ: » منکر«(منکر): اما این روایت 
ً
روایت » المغفر علیه«است چرا که اّوال

) ۱۶۹۳) / ترمذی (ش۲۶۸۷) / ابوداود (ش۳۳۷۴/ مسلم (ش )۵۸۰۸و۳۰۴۴و۱۸۴۶شده است وبخاري (ش

ویحیی بن یحیی  سعید بن وسوید عمار بن هشام) از طریق (۲۸۰۵) / ابن ماجه (ش۲۸۶۸/ نسایی (ش

 بن أنس عنالزهری  عن مالك أخبرنا«اند: وعبدالله بن مسلمه وعبدالله بن یوسف وقتیبه بن سعید) روایت کرده

: همین حدیث از » المغفر رأسه وعلی الفتح عام دخل وسلم علیه الله صلی الله رسول أن عنه الله رضي مالك
ً
ثانیا

) روایت کرده ۵۵۴(ش الزهري الفضل أبي حدیثابوبکر بن ابی داود از طریق (ابوالزبیر عن جابر) آمده است و

 عن الثوري سفیان نا هشام بن معاویة نا األخیل بن إسحاق نا بکر أبو األشعث بن سلیمان بن الله عبد نا«است: 

وگفتیم » سوداء عمامة رأسه وعلی مکة دخل وسلم علیه الله صلی النبي أن: جابر عن الزبیر أبي عن الدهني عمار

 است.» مدلس«که ابوالزبیر مکی هم 

 محّمد عن العسقالني الولید بن سلیم بن محّمد روی«) گفته است: ۱۷۱ص۶طریق دّوم: ابن عبدالبر، التمهید (ج

 و علیه الله صلی الله رسول دخل قال مالك بن أنس عن شهاب ابن عن مالك عن عبدالرزاق عن السری أبي بن

 » سوداء عمامة وعلیه الفتح یوم سلم

:» واهی«(واهی): اما این روایت 
ً
: امام دارقطنی گفته العسقالني الولید بن سلیم بن محّمد است چرا که اّوال

: دیدیم که از امام مالک مخالفش نقل گردیده ۱۹۳ص۵لسان المیزان (ج [ابن حجر،» ثقةب لیس«است: 
ً
)] وثانیا
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 ج أکید پیامبر ۀسفید ھم باید اشاره کرد که با توجه به توصی ۀاستحباب عمام ۀدر زمین
بن باشد. عبدالله مستحب میشود سفید بودن آن نیز به پوشیدن لباس سفید استنباط می

بَُسوا«فرمودند:  ج روایت کرده که پیامبر بعباس
ْ
َيَاَض  ِ�يَابُِ�مُ  ِمنْ  ال

ْ
إِ�ََّها ابل

 َخْ�ِ  ِمنْ  فَ

نُوا ِ�يَابُِ�مْ  َحاِلُ�مُ  َخْ�َ  َو�ِنَّ  َمْوتَاُ�مْ  ِ�يَها َوَ�فِّ
ْ
�

َ
َرَصَ  َ�ْلُو اِإلثِْمدُ  أ ْعَر. َوُ�نِْبُت  ابلْ  ١ »الشَّ

 الفتح عام دخل وسلم علیه الله صلی الله رسول أن عنه الله رضي مالك بن أنس عن یالزهر عن مالك«است: 

 ». المغفر رأسه وعلی

بن یونس) روایت کرده ) ازطریق (احمد ۳۸۷۸) / احمد، المسند (ش۴۰۶۳و۳۸۸۰(صحیح): ابوداود (ش -١

 قال قال عباس ابن عن جبیر بن سعید عن خثیم بن عثمان بن الله عبد (بن معاویة) حدثنا زهیر حدثنا«است: 

 »موتاکم. فیها وکفنوا ثیابکم خیر من فإنها البیاض ثیابکم من البسوا وسلم): علیه الله (صلی الله رسول

) / ابن ماجه ۹۹۴) / ترمذی (ش۳۴۲۶و۲۴۷۹و۲۲۱۹(ش وزهیربن معاویة هم متابعه شده واحمد، المسند

) / ضیاء المقدسی، ۶۳۱۸) وشعب االیمان (ش۹۲۱۷) / بیهقی، السنن الکبری (ش۳۵۶۶و۱۴۷۲(ش

) / طبرانی، المعجم االوسط ۱۳۰۸و۷۳۷۸) / حاکم، المستدرک (ش۲۰۰-۱۹۷ص۱۰االحادیث المختاره (ج

) / بزار ۵۴۲۳) / ابن حبان (ش۶۶-۶۴ص۱۲(ج ) والمعجم الکبیر۲۳۸ص۱) والمعجم الصغیر (ج۷ص۴(ج

) / شهاب القضاعی، المسند ۱۵۷۶) / شافعی، المسند (ش۵۲۰) / حمیدی، المسند (ش۵۰۹۳-۵۰۹۲(ش

) / ابونعیم، اخبار ۴۲۹ص۳) / عبدالرزاق، المصنف (ج۱۵۲ص۳) / ابن ابی شیبه، المصنف (ج۱۲۵۳(ش

ومنسوخه  الحدیث ن شاهین، ناسخ) / اب۸۲۲) / ابن المقری، المعجم (ش۳۷۵ص۱اصفهان (ج

) / ابن شاهین، ناسخ الحدیث ومنسوخه ۱۲۷ص۲والمفترق (ج ) / خطیب بغدادی، المتفق۵۹۵و۵۹۶(ش

بغیة الطلب ) / ابن العدیم، ۳۱۴ص۵) / بغوی، شرح السنة (ج۹۴۹) / ابوطاهر السلفی، الطیوریات (ش۵۹۵(

بن المفضل ویحیی بن سلیم وسفیان الثوري  ) از طریق (عبدالله بن رجاء وبشر۹۴ص۳(ج في تاریخ حلب

وزائدة بن قدامة و عبدالرحمن بن عبدالله المسعودی و روح بن القاسم ومعمر بن راشد وحماد بن سلمه و ابوعوانه 

 ....»خثیم  بن عثمان بن الله عبد عن«اند: و داود بن عبدالرحمن وشجاع بن الولید و وهیب بن خالد) روایت کرده

) ازطریق (حکیم بن جبیر ۴۵ص۱۲خثیم هم متابعه شده وطبرانی، المعجم الکبیر (ج بن عثمان بن و عبدالله

 بکر أبي عن یونس بن أحمد ثنا کریب أبو ثنا العماني غیالن بن یعقوب حدثنا«اند: وعثمان بن حکیم) روایت کرده

 .»جبیر ...  بن سعید عن جبیر بن حکیم عن األشعث أبي بن نصیر عن عیاش

باشد می» رجال صحیح مسلم«خثیم که  بن عثمان بن بوده جز عبدالله» رجال صحیحین«رجال ابوداود و 

 است.» صحیح«واسنادش هم 

 حسٌن صحیٌح «وامام ترمذی هم گفته است: 
ٌ

 » حدیث

 صحیح االسناد ولم یخرجاه«وامام حاکم نیشابوری هم گفته است: 
ٌ

 » هذا حدیث
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) سفید ۀھای شماست و ُمردگانتان را با (پارچ لباس سفید بپوشید؛ چرا که از بھتریِن لباس«
چشم، سنگ سرمه (آنتیموان) است که چشم را جال داده و باعث  ۀکفن کنید و بھترین سرم

 ج کند که پیامبرروایت می سبن جندب و نیز سمره» شود.ھا) میرشد مو(ی مژه
بَُسوا«:فرمودند

ْ
ْطَهرُ  ال

َ
ْطَيُب َوأ

َ
َها أ إِ�َّ

ِيَض فَ
ْ

لباس سفید بپوشید که آن پاکتر و « ١.»اثلِّيَاَب ابل
 »زیباتر است.

 صحیٌح «اند: الملقن وابن حبان ونووی هم گفتهوامامان ذهبی وابن القطان وابن 
ٌ

) / ۹۹۴[ترمذی (ش» حدیث

تحفة ) و۶۷۲و۶۷۲ص۴) / ابن الملقن، البدر المنیر (ج۷۳۷۸حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش

 )]۲۱۵ص۷) / نووی، المجموع (ج۵۹۰ص۱(ج المحتاج إلی أدلة المنهاج

) / ابونعیم، اخبار اصبهان ۶۹۳۸و۶۳۱۹لسنن الکبری (ش) / بیهقی، ا۲۰۱۸۵(صحیح): احمد، المسند (ش -١

أخبرنا «اند: ) روایت کردهبکر بن بکار وفضل بن الدکین ویزید بن هارون و جعفر بن عون) از طریق (۱۱۸۰(ش

عن میمون بن أبی شبیب عن سمرة بن بن العتیبه المسعودی عن حبیب بن أبی ثابت والحکم  )عبد الرحمن(

 .»: البسوا الثیاب البیاض فإنها أطیب وأطهر وکفنوا فیها موتاکم)صلی الله علیه وسلم(الله  جندب قال قال رسول

) / ۲۰۱۵۴) / احمد، المسند (ش۴۲۹ص۳مسعودی هم متابعه شده وعبدالرزاق، المصنف (جعبد الرحمن و

) والمعجم الکبیر ۱۸۲ص۴) / طبرانی، المعجم االوسط (ج۱۳۰۹و۷۳۷۹حاکم، المستدرک (ش

) / ابن ابی ۱۹۸ص۴) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۳۷۸ص۴) / ابونعیم، حلیة االولیاء (ج۱۸۰و۱۸۱ص۷(ج

) ۴۲۸ص۳) / عبدالرزاق، المصنف (ج۳۴۷ص۱) / ابن سعد، الطبقات الکبری (ج۱۵۲ص۳شیبه، المصنف (ج

لراوی ) / خطیب بغدادی، الجامع الخالق ا۳۴(ش التاسع من فوائد البختري) / ۹۳۶/ طیالسی، المسند (ش

) / ۱۰۱(ش أمالي أبي ٍإسحاق إلبراهیم بن عبد الصمد) / ۴۷(ش جزء بیبي بنت عبد الصمد الهرویة) / ۸۸۱(ش

) / ابن حیان، طبقات المحدثین ۱۹۸ص۴) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۱۸ص۱۲بغوی، شرح السنة (ج

ثوری وقیس بن الربیع ال سفیانو حمزة الزیات) از طریق (۹۵۶۴) / نسایی، السنن الکبری (ش۶۰۶ص۳(ج

 ... .»  عن حبیب بن أبي ثابت عن میمون بن أبي شبیب«اند: ومقاتل) روایت کرده

) / حاکم، ۷۹۵) / رویانی، المسند (ش۵۲۳ومیمون بن شبیب هم متابعه شده وابن الجارود، المنتقی (ش

ورجال ... .»  بن جندبعن سمرة «اند: ) از طریق (ابوقالبة وابوالمهلب) روایت کرده۷۳۷۵المستدرک (ش

 است.» صحیح«بوده واسنادش هم » رجال صحیح) «۲۰۱۸۵احمد، المسند (ش

گردیده است؛ اما » اختالط«در اواخر عمر دچار  عبد الرحمن بن عبد الله بن المسعودي باید اشاره کنیم که

)] ۳۷۵ص۲ب الراوی (جاند [سیوطی، تدریین) قبل از اختالط از وی روایت کردهجعفر بن عون وفضل بن الدک(

 لذا این روایتش صحیح است.

است [ابن حجر، تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس » مدلس«وهرچند که حبیب بن ابی ثابت 

 )] اما الحکم بن العتیبه وی را متابعه نموده است.۶۸(ش

 صحیٌح «وامام ابن الملقن گفته است: 
ٌ

 » حدیث
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ِعيَديِْن  جاَكَن لِلنَّيِبِّ « :روایت کرده که بجابر بن عبد الله-
ْ
بَُسُه يِف ال

ْ
مْحَُر، يَل

َ
بُْرٌد أ

ُُمَعةِ 
ْ
-عبایی داشتند که در عیدین (عید فطر و قربان) و جمعه به تن می ج پیامبر« ١».َوِ� اجل
 »کردند.

 «ه است: وامام حاکم نیشابوری هم گفت
ٌ

 »علی شرط الشیخین ولم یخرجاه صحیٌح  هذا حدیث

 حسٌن صحیٌح «وامام ترمذی هم گفته است: 
ٌ

 » حدیث

) ۷۳۷۹[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» علی شرط البخاری ومسلم«وامام ذهبی هم گفته است: 

 )].۶۷۲ص۴/ ابن الملقن، البدر المنیر (ج

 روایت گردیده است: جضعیف): این روایت از طریق جابر بن عبدالله وعبدالله بن عباس وعائشه از رسول الله ( -١

) / بیهقي، السنن الکبري ۱۷۶۶: ابن خزیمه (شساالنصاریاما طریق جابر بن عبدالله 

ي وآدابه ) / ابوالشیخ ابن حیان، اخالق النب۲۰۴ص۴) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۶۳۵۵و۶۱۹۸و۶۱۹۷(ش

) از طریق (الحسن بن الصباح البزاز ومسدد بن سرهد وسهل ۳۶ص۲۴) / ابن عبدابر، التمیهد (ج۱۷۴ص۲(ج

حفص بن غیاث عن حجاج (ابن ارطأة) عن أبي جعفر (الباقر) عن جابر بن عبد الله «بن عثمان) روایت کرده اند: 

 »ن و یوم الجمعة.قال: کانت للنبي صلی الله علیه و سلم جبة یلبسها في العیدی

بوده وعنعنه کرده است [ابن » کثیر التدلیس از ضعفاء«است چرا که حجاج بن ارطأة » ضعیف«اما این اسناد 

 )].۱۱۸حجر، تعرف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس (ش

 حدثنا خلف بن«) روایت کرده است: ۳۵ص۲۴: ابن عبدالبر، التمیهد (جباما طریق عبدالله بن عباس

القاسم قال حدثنا سعید بن السکن قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن إبراهیم النهشلي قال حدثنا سعید 

بن الصلت قال حدثنا جعفر بن محّمد (الصادق) عن أبیه (محّمد بن علي الباقر) عن جده علي بن الحسین (زین 

 »و سلم یلبس في العیدین برد حبرة. العابدین) عن ابن عباس قال کان رسول الله صلی الله علیه

 اماُم المتقُن «خلف بن القاسم بن سهل االزدي: 
ُ

 )]۱۱۳ص۱۷[ذهبي، سیر اعالم النبالء (ج» الحافظ

 «سعید بن عثمان بن سعید بن السکن: 
ُ
 الحجة

ُ
 )]۹۳۷ص۳[ذهبي، تذکرة الحفاظ (ج» الحافظ

 الح«عبد الله بن أبي داود السجستاني: 
ُ
مة

ّ
 االماُم العال

ُ
 )]۲۲۲ص۱۳[ذهبي، سیر اعالم النبالء (ج» افظ

 «ابوبکر إسحاق بن إبراهیم النهشلي شاذان: امام ابن ابي حاتم رازي گفته است: 
ٌ

» کتب الی أبی والی وهو صدوق

 في الثقفیات«آورده است وصفدي هم گفته است: » ثقات«وامام ابن حبان هم وي را در 
ً
وامام » یقع حدیثه عالیا

 : «ذهبي گفته است
ُ

ث
ِّ

[ابن ابي حاتم، الجرح » له مناکیٌر وغرائٌب «وامام ابن حجر هم گفته است: » المحد

) / ذهبي، العبر ۱۶۴ص۳) /صفدي، الوافي بالوفیات (ج۱۲۰ص۸) / ابن حبان، الثقات (ج۲۱۱ص۲والتعدیل (ج

 است.» حسن الحدیث«)] لذا ۳۴۷ص۱) / ابن حجر، لسان المیزان (ج۴۱ص۲في خبر من غبر (ج

ها«محّمد سعد بن الصلت بن برد بن أسلم الکوفي: امام ذهبي گفته است:  أبو
ُّ
وامام ابن » قاضي شیراز ومحدث

 «العماد گفته است: 
ً
[ابن حبان، » ربما اغرب«آورده و گفته است: » ثقات«وامام ابن حبان وي را در » کان حافظا
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شود که ھدف آراستگی و خودآرایی و نظیف با توجه به روایات مذکور دریافت می
بودن است و پوشیدن لباسی خاص و ویژه که مختص خطیب یا نمازگزاران باشد 

با و آراسته (البته در حّد شود پوشیدن لباسی زینیست، آنچه از شریعت استنباط می
 باشد.توان مالی و دوری از ھر افراطی) می

ھمچنین باید اشاره کنیم در اینکه خطیِب جمعه لباسی خاصی به تن کنند تا از 
دیگران متمایز گردند، ھیچ نّص شرعی وجود ندارد؛ فقط چون خطیب نوعی الگوی 

 باشد. ھایش تمیز ومرتب دینی برای مردم بوده لذا باید لباس

العماد، شذرات الذهب في أخبار من  ) / ابن۳۲۰ص۱) / ذهبي، العبر في خبر من غبر (ج۳۷۸ص۶الثقات (ج

 )].۳۳۸ص۱ذهب (ج

) اینگونه روایت کرده ۲۰۳ص۳(ج ، المصنفچرا که همین حدیث را عبدالرزاق بوده» منکر«اما این روایت 

عن ابن جریج قال أخبرني جعفر بن محّمد عن أبیه (الباقر): عن (النبي صلی الله علیه و سلم) کان یلبس «است: 

است لذا روایتش مقدم بر روایت (إسحاق بن إبراهیم » ثقة وثبت«وابن جریج » في کل یوم عید بردا له من حبرة

 روایت است. »ارسال«النهشلي) بوده و اصح 

) ۲۴ص۴) / المعجم االوسط (ج۱۹۷: هیثمي، بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث (شلاما طریق عائشه

حدثنا عبد الله بن أبي یحیی عن سعید بن أبي هند عن «از طریق (محّمد بن عمر الواقدي) روایت کرده اند: 

وسلم وسلم ثوبان یلبسهما یوم الجمعة فإذا ذکوان أبي عمرو عن عائشة قالت: کان لرسول الله صلی الله علیه 

بوده و: » کذاب«است چرا که محّمد بن عمر واقدي » واهي«اما این روایت هم » انصرف طواهما ورفعهما.

امامان بخاري ومسلم وابن حجر وابوزرعه وابوحاتم وعبدالله بن نمیر وعبدالله بن مبارک واسماعیل بن زکریا 

و امامان احمد واسحاق بن راهویه ونسایي وبندار وابوحاتم » متروک الحدیث«ه اند: وعقیلي وابوبشر دوالبي گفت

استقر اإلجماع علی «گوید:  امام ذهبي مي» کتب الواقدی کلها کذب«گوید:  وامام شافعي مي» کذاب«گفته اند: 

امام » ٍة لیس بثقةٍ ضعیٌف، و في روایٍة لیس بشيٍء و في روای«وامام یحیي بن معین گفته است: » وهن الواقدی

احادیثش غیر محفوظ «گوید  امام ابن عدي مي» باشد ضعف وي در احادیثش واضح مي«گوید:  دارقطني مي

امام علي بن » ذاهُب الحدیث است«گوید  امام حاکم ابواحمد مي» باشد و همه آنها هم به خاطر واقدي است مي

 عنده عشرون ألف حدیث: یعنی مالها «مدیني گفته است: 
ٌ

ابراهیم بن ابي یحیي فرد «و در روایتي گفته: » أصل

و عده اي » لیس بثقةٍ «گوید  امام نسایي در روایتي دیگر مي» کذابي است ولي با این وجود از واقدي بهتر است

گردد که آنان وي را  هم وي را توثیق کرده اند اما در مقابل جرح این همه حاکمان و حافظان حدیث مشخص مي

) / بخاري، التاریخ الکبیر ۶۱۷۵) و تقریب التهذیب (ش۳۶۳ص۹د [ابن حجر، تهذیب التهذیب (جنشناخته ان

) / ابن ۲۲۶ص۲) / ابن حبان، المجروحین (ج۲۰ص۸) / ابن ابي حاتم، الجرح و التعدیل (ج۱۷۸ص۱(ج

) / خطیب ۶۶۲ص۳) / ذهبي، میزان االعتدال (ج۱۰۷ص۴) / عقیلي، الضعفاء (ج۲۴۱ص۶عدي، الکامل (ج

 )].۲۳۶) / ابونعیم، الضعفاء (ش۳ص۳غدادي، تاریخ بغداد (جب
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 مبحث دّوم: حکم رنگ لباس خطیب
 بر این باورند که:ھا  این نظر دارند،فقھا در نوع رنگ لباس خطیب اختالف

 کنند که: استدالل می ١دانند.حنابله رنگ سفید را أفضل و مندوب می دیدگاه اّول:

بَُسوا« فرمودند: ج روایت کرده که پیامبر بعبدالله بن عباس -
ْ
 ِ�يَابُِ�مُ  ِمنْ  ال

َيَاَض 
ْ

إِ�ََّها ابل
نُوا ِ�يَابُِ�مْ  َخْ�ِ  ِمنْ  فَ َحاِلُ�مُ  َخْ�َ  َو�ِنَّ  َمْوتَاُ�مْ  ِ�يَها َوَ�فِّ

ْ
�

َ
 َ�ْلُو اِإلثِْمدُ  أ

َرَصَ  ْعَر. َوُ�نِْبُت  ابلْ بھتریِن لباسھای شماست و  لباس سفید بپوشید؛ چرا که از« ٢ »الشَّ

، ابن مفلح، المبدع في شرح  ۴۰۸/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۰۴/  ۲، ابن مفلح، الفروع،  ۲۲۹/  ۳المغني  -١

 . ۴۲/  ۲، کشاف القناع،  ۱۷۰/  ۲المقنع،

حمد بن یونس) روایت کرده ) ازطریق (ا۳۸۷۸) / احمد، المسند (ش۴۰۶۳و۳۸۸۰(صحیح): ابوداود (ش -٢

 قال قال عباس ابن عن جبیر بن سعید عن خثیم بن عثمان بن الله عبد (بن معاویة) حدثنا زهیر حدثنا«است: 

 »موتاکم. فیها وکفنوا ثیابکم خیر من فإنها البیاض ثیابکم من البسوا وسلم): علیه الله (صلی الله رسول

) / ابن ماجه ۹۹۴) / ترمذی (ش۳۴۲۶و۲۴۷۹و۲۲۱۹المسند (شوزهیربن معاویة هم متابعه شده واحمد، 

) / ضیاء المقدسی، ۶۳۱۸) وشعب االیمان (ش۹۲۱۷) / بیهقی، السنن الکبری (ش۳۵۶۶و۱۴۷۲(ش

) / طبرانی، المعجم االوسط ۱۳۰۸و۷۳۷۸) / حاکم، المستدرک (ش۲۰۰-۱۹۷ص۱۰االحادیث المختاره (ج

) / بزار ۵۴۲۳) / ابن حبان (ش۶۶-۶۴ص۱۲الکبیر (ج) والمعجم ۲۳۸ص۱) والمعجم الصغیر (ج۷ص۴(ج

) / شهاب القضاعی، المسند ۱۵۷۶) / شافعی، المسند (ش۵۲۰) / حمیدی، المسند (ش۵۰۹۳-۵۰۹۲(ش

) / ابونعیم، اخبار ۴۲۹ص۳) / عبدالرزاق، المصنف (ج۱۵۲ص۳) / ابن ابی شیبه، المصنف (ج۱۲۵۳(ش

ومنسوخه  الحدیث ) / ابن شاهین، ناسخ۸۲۲) / ابن المقری، المعجم (ش۳۷۵ص۱اصفهان (ج

) / ابن شاهین، ناسخ الحدیث ومنسوخه ۱۲۷ص۲والمفترق (ج ) / خطیب بغدادی، المتفق۵۹۵و۵۹۶(ش

بغیة الطلب ) / ابن العدیم، ۳۱۴ص۵) / بغوی، شرح السنة (ج۹۴۹) / ابوطاهر السلفی، الطیوریات (ش۵۹۵(

ء وبشر بن المفضل ویحیی بن سلیم وسفیان الثوري ) از طریق (عبدالله بن رجا۹۴ص۳(ج في تاریخ حلب

وزائدة بن قدامة و عبدالرحمن بن عبدالله المسعودی و روح بن القاسم ومعمر بن راشد وحماد بن سلمه و ابوعوانه 

 ....»خثیم  بن عثمان بن الله عبد عن«اند: و داود بن عبدالرحمن وشجاع بن الولید و وهیب بن خالد) روایت کرده

) ازطریق (حکیم بن جبیر ۴۵ص۱۲خثیم هم متابعه شده وطبرانی، المعجم الکبیر (ج بن عثمان بن داللهو عب

 بکر أبي عن یونس بن أحمد ثنا کریب أبو ثنا العماني غیالن بن یعقوب حدثنا«اند: وعثمان بن حکیم) روایت کرده

 .»جبیر ...  بن سعید عن جبیر بن حکیم عن األشعث أبي بن نصیر عن عیاش

باشد می» رجال صحیح مسلم«خثیم که  بن عثمان بن بوده جز عبدالله» رجال صحیحین«و رجال ابوداود 

 است.» صحیح«واسنادش هم 

 حسٌن صحیٌح «وامام ترمذی هم گفته است: 
ٌ

 » حدیث

 صحیح االسناد ولم یخرجاه«وامام حاکم نیشابوری هم گفته است: 
ٌ

 » هذا حدیث
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چشم، سنگ سرمه (آنتیموان) است  ۀکفن کنید و بھترین سرم) سفید ۀُمردگانتان را با (پارچ
 » شود.ھا) میکه چشم را جال داده و باعث رشد مو(ی مژه

بَُسوا« :فرمودند ج کند که پیامبرروایت می سبن جندب سمره -
ْ
ِيَض  ال

ْ
اثلَِّياَب ابل

ْطَهرُ 
َ
ْطيَُب َوأ

َ
َها أ إِ�َّ

 »اتر است.لباس سفید بپوشید که آن پاکتر و زیب« ١.»فَ

 صحیٌح «اند: وابن الملقن وابن حبان ونووی هم گفتهوامامان ذهبی وابن القطان 
ٌ

) / ۹۹۴[ترمذی (ش» حدیث

تحفة ) و۶۷۲و۶۷۲ص۴) / ابن الملقن، البدر المنیر (ج۷۳۷۸حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش

 )]۲۱۵ص۷) / نووی، المجموع (ج۵۹۰ص۱(ج المحتاج إلی أدلة المنهاج

) / ابونعیم، اخبار اصبهان ۶۹۳۸و۶۳۱۹قی، السنن الکبری (ش) / بیه۲۰۱۸۵(صحیح): احمد، المسند (ش -١

أخبرنا «اند: ) روایت کردهبکر بن بکار وفضل بن الدکین ویزید بن هارون و جعفر بن عون) از طریق (۱۱۸۰(ش

عن میمون بن أبی شبیب عن سمرة بن بن العتیبه المسعودی عن حبیب بن أبی ثابت والحکم  )عبد الرحمن(

 .»: البسوا الثیاب البیاض فإنها أطیب وأطهر وکفنوا فیها موتاکم)صلی الله علیه وسلم(جندب قال قال رسول الله 

) / ۲۰۱۵۴) / احمد، المسند (ش۴۲۹ص۳مسعودی هم متابعه شده وعبدالرزاق، المصنف (جعبد الرحمن و

) والمعجم الکبیر ۱۸۲ص۴انی، المعجم االوسط (ج) / طبر۱۳۰۹و۷۳۷۹حاکم، المستدرک (ش

) / ابن ابی ۱۹۸ص۴) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۳۷۸ص۴) / ابونعیم، حلیة االولیاء (ج۱۸۰و۱۸۱ص۷(ج

) ۴۲۸ص۳) / عبدالرزاق، المصنف (ج۳۴۷ص۱) / ابن سعد، الطبقات الکبری (ج۱۵۲ص۳شیبه، المصنف (ج

) / خطیب بغدادی، الجامع الخالق الراوی ۳۴(ش وائد البختريالتاسع من ف) / ۹۳۶/ طیالسی، المسند (ش

) / ۱۰۱(ش أمالي أبي ٍإسحاق إلبراهیم بن عبد الصمد) / ۴۷(ش جزء بیبي بنت عبد الصمد الهرویة) / ۸۸۱(ش

) / ابن حیان، طبقات المحدثین ۱۹۸ص۴) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۱۸ص۱۲بغوی، شرح السنة (ج

الثوری وقیس بن الربیع  سفیانو حمزة الزیات) از طریق (۹۵۶۴سنن الکبری (ش) / نسایی، ال۶۰۶ص۳(ج

 ... .»  عن حبیب بن أبي ثابت عن میمون بن أبي شبیب«اند: ومقاتل) روایت کرده

) / حاکم، ۷۹۵) / رویانی، المسند (ش۵۲۳ومیمون بن شبیب هم متابعه شده وابن الجارود، المنتقی (ش

ورجال ... .»  عن سمرة بن جندب«اند: ق (ابوقالبة وابوالمهلب) روایت کرده) از طری۷۳۷۵المستدرک (ش

 است.» صحیح«بوده واسنادش هم » رجال صحیح) «۲۰۱۸۵احمد، المسند (ش

گردیده است؛ اما » اختالط«در اواخر عمر دچار  عبد الرحمن بن عبد الله بن المسعودي باید اشاره کنیم که

)] ۳۷۵ص۲اند [سیوطی، تدریب الراوی (ج) قبل از اختالط از وی روایت کردهینجعفر بن عون وفضل بن الدک(

 لذا این روایتش صحیح است.

است [ابن حجر، تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس » مدلس«وهرچند که حبیب بن ابی ثابت 

 )] اما الحکم بن العتیبه وی را متابعه نموده است.۶۸(ش

 صحیٌح «ته است: وامام ابن الملقن گف
ٌ

 » حدیث

 «وامام حاکم نیشابوری هم گفته است: 
ٌ

 »علی شرط الشیخین ولم یخرجاه صحیٌح  هذا حدیث
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باشند؛ زیرا خطیب در معرض دید و تر میاند ولی برای خطیب أولیاین روایات عام
 باشد.توّجه قرار دارد و زیبایی و ُحسن پوشش وی برای دیگران مورد ارج و راحتی می

 ١دانند.حنفّیه و شافعّیه خطیب را در پوشش سفید یا سیاه مخّیر می دیدگاه دّوم:
کنند و برای سیاه سفید بودن پوشش به دالیل فوق الذکر اشاره میاین افراد برای 

َخَطَب انلَّاَس  ج انليب أن« :کنند که گفتهاستناد می سثیحر بن عمروبودن به روایت 
 ۀفرمودند که عمامبرای مردم در حالی خطبه ایراد می ج پیغمبر« ٢» .وََعلَيِْه ِعَماَمٌة َسوَْداءُ 
 » سیاه بر سر داشتند.

شود ولی در ، جواز آن ثابت میج پیامبر ۀبا اثبات سیاه بودن عمام قول راجح:
دّقت در استدالل قول اّول محرز و ثابت است که سفید بودن پوشش خطیب و 

باشد. و تأکیدی در نمازگزارن مستحب و مورد تأیید و تأکید شریعت بزرگوار اسالم می
و یا نمازگزاران را از دیگران جدا  شریعت بر پوشیدن لباسی خاص و ویژه که خطیب

توانند لباس نظیف و کند، وجود ندارد بلکه مردم بنابر ُعرف و شرایط جّوی و مالی می
باشد به تن کنند و این مستحب با بھترین لباس خود را که اولوّیت با لباس سفید می

واب)(واهللاُ العل نوایی دارد.نصوص و مقاصد شریعت ھم  يمُ أعلمُ بالصّ

 ) استقرار خطیب بر منبر یا مکانی بلند۳-۶-۱-۴(
  در این زمینه سه مبحث جای بحث دارند:

 مبحث اّول: حکم اّتخاذ منبر.
 مبحث دّوم: حکم خطبه بر منبر.

 مبحث سّوم: مکان منبر و مکان ایستادن بر آن.

 حسٌن صحیٌح «وامام ترمذی هم گفته است: 
ٌ

 » حدیث

) ۷۳۷۹[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» علی شرط البخاری ومسلم«وامام ذهبی هم گفته است: 

 )].۶۷۲ص۴المنیر (ج/ ابن الملقن، البدر 

، نووی،  ۵۳۸/  ۴، نووی، المجموع،  ۵۴/  ۳ماوردی، الحاوی الکبیر،  ؛) ۱۰۳طحطاوی، مراقي الفالح، ص (  -١

 .۴۵/  ۲روضة الطالبین، 

 ) از طریق (وکیع بن الجراح وابواسامه و۱۱۰۴و۳۵۸۴) / ابن ماجه (ش۳۳۷۸و۳۳۷۷(صحیح): مسلم (ش -٢

 رسول إلی أنظر کأنی أبیه عن حریث بن عمرو بن جعفر عن الوراق مساور عن«اند: ) روایت کردهعیینة بن سفیان

 .» کتفیه بین طرفیها أرخی قد«وفی زاد ابواسامه:  سوداء عمامة وعلیه المنبر علی )وسلم علیه الله صلی( الله
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شود تا ماھیت آن مشخص قبل از پرداختن به مباحث مذکور، تعریف منبر بیان می
 د. گرد

باشد و منبر باشد َنَبَر، َینُبُر به معنای بلند کردن میِمنَبر از َنبر به معنای ارتفاع می
 ١ گیرد.شود که خاطب در آنجا قرار میبه مکانی بلند اطالق می

شود که منبر عبارت از مکانی بلند که در سمت با برداشت از کالم فقھا استنباط می
ھای آن باال رفته و ایراد خطبه شود تا خطیب از پلهیراست محراب گذاشته یا ساخته م

 نماید.
در ادامه سعی بر آن خواھد بود حکم ساختن منبر و خطبه خواندن بر آن و مکان 

 آن در مسجد مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
 مبحث اّول: حکم اّتخاذ منبر

این زمینه استحباب در «... فقھا بر استحباب وجود منبر اجماع و اتفاق نظر دارند: 
 ٢ »اّتخاذ منبر ثابت است و سّنتیست که اجماع بر آن قرار گرفته است.

 دالیل این حکم:
نمایند که متأسفانه اکنون تا روایات صحیح زیادی داللت بر این امر مستحب می

 حّدی به باد فراموشی سپرده شده است، این دالیل عبارتند از:

ُ َعلَيِْه وََسلََّم) اهللا رسول أرسل« گفته: سیالساعد سعد بن سھل  -  إىل (َص�َّ ا�َّ
 عليهن أجلس أعوادا يل يعمل أن انلجار غالمك ُمِري - سهل سماها قد امرأة - فالنة

گفت: به پسران نّجارت  یبه و فرستاد و یرا نزد زن یفرد ج رسول الله« ٣.»انلاس لكمُت  إذا
 .»ینمرو آن بنش کنمیبا مردم صحبت م یکهدرست کنند، تا وقت یمنبر یمبگو برا

/  ۲» نبر « باح المنیر ، مادة المص؛ ۱۸۹/  ۵» نبر « لسان العرب ، مادة ؛ ۱۴۲/  ۲» نبر « القاموس المحیط ، مادة  -١

۵۹۰ . 

بر سنت بودن اتخاذ منبر دلیل  ۳۵/  ۲بهوتی، کشاف القناع،  ۱۶۱/  ۲المبدع صاحبان  . ۱۵۲/  ۶شرح مسلم  -٢

 اند. اجماع را آورده

 بن یعقوب) از طریق (۷۳۹) / نسایی (ش۱۰۸۲) / ابوداود (ش۱۲۴۴) / مسلم (ش۹۱۷(صحیح): بخاري (ش -٣

 سعد بن سهل أتوا رجاال أن دینار بن حازم أبو حدثنا«اند: ) روایت کردهحازم أبی بن العزیز عبد و الرحمن عبد

 ... .» الساعدي
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باشد؛ این دلیلی بر استحباب وجود منبر می«گوید: این حدیث می دربارۀابن حجر 
 ١ »کند.خطیب و گوش کردن از وی را بیشتر می ۀزیرا تسّلط بر مشاھد

ُ َعلَيِْه وََسلََّم َجلََس « گفته: سیالخدر دیسع أبو - َذاَت يَْوٍم ىلَعَ إِنَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ
 ُ
َ

ِمنرَْبِ وََجلَْسنَا َحْوهل
ْ
 »روزی بر منبر نشست و ما اطرافش نشستیم. ج پیغمبر خدا« ٢».ال

َخْذُت  َما« رده است:کت یروا لأّم ھشام دختر حارثه -
َ
 ٱۡلُقۡرَءانِ ٓقۚ وَ ﴿ أ

  ﴾ٱلَۡمِجيدِ 
َّ
ِ  رَُسولِ  لَِسانِ  َ�نْ  إِال ِمنرَْبِ  ىلَعَ  مُجَُعةٍ  يَْومِ  لُكَّ  َ�ْقَرُؤَها ج ا�َّ

ْ
 ٣.»انلَّاَس  َخَطَب  إَِذا ال

ھر جمعه  ج ام (و) ایشاننشینده ج را جز از زبان پیغمبر خدا ﴾ٱلَۡمِجيدِ  ٱۡلُقۡرَءانِ ٓقۚ وَ ﴿ من«
  »فرمودند.را قرائت میخواندند آنبر منبر در موقعیکه برای مردم خطبه می

ِ « گفته: سیخدر دیسع أبو -  رَُسوُل ا�َّ
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم)قََرأ وَُهَو ىلَعَ  (َص�َّ ا�َّ

َها فَ 
َ
ا اَكَن يَْوٌم آَخُر قََرأ ْجَدَة نََزَل فََسَجَد وََسَجَد انلَّاُس َمَعُه فَلَمَّ ا بَلََغ السَّ ِمنرَْبِ (ص) فَلَمَّ

ْ
ا ال لَمَّ

ُجوِد �َ  َن انلَّاُس لِلسُّ ْجَدَة �زََشَّ ُ َعلَيِْه وََسلََّم)َقاَل انلَّىِبُّ بَلََغ السَّ ِإ�ََّما ِ�َ تَْوَ�ُة نىَِبٍّ  (َص�َّ ا�َّ
َل فََسَجَد وََسَجُدوا ُجوِد. َ�َ�َ ْ�تُْم لِلسُّ ْ�تُُ�ْم �زََشَّ

َ
در حالیکه بر  ج پیغمبر خدا« ٤ ».َولَِك�ِّ َرأ

 . ۴۰۰/  ۲فتح الباري  -١

) از طریق (اسماعیل بن ابراهیم ومعاذ بن فضاله) ۲۴۷۰و۲۵۸۱) / مسلم (ش۱۴۶۵و۹۲۱(صحیح): بخاري (ش -٢

 الخدري سعید أبا سمع أنه یسار بن عطاء حدثنا میمونة أبي بن هالل عن یحیی عن هشام حدثنا«اند: روایت کرده

 من علیکم أخاف مما إني فقال حوله وجلسنا المنبر علی یوم ذات جلس وسلم علیه الله صلی النبي أن :یحدث

 الله صلی النبي فسکت بالشر الخیر أویأتي الله رسول یا رجل فقال وزینتها الدنیا زهرة من علیکم یفتح ما بعدي

 عنه فمسح قال علیه ینزل أنه فرأینا یکلمك وال وسلم علیه الله صلی النبي تکلم شأنك ما له فقیل وسلم علیه

کلة إال یلم أو یقتل الربیع ینبت مما وإن بالشر الخیر یأتي ال إنه فقال حمده وکأنه السائل أین فقال الرحضاء  آ

 خضرة المال هذا وإن ورتعت وبالت فثلطت الشمس عین استقبلت خاصرتاها امتدت إذا حتی أکلت الخضراء

 وإنه وسلم علیه الله صلی النبي قال کما أو السبیل وابن والیتیم المسکین منه أعطی ما المسلم صاحب فنعم حلوة

 .»القیامة یوم علیه شهیدا ویکون یشبع وال یأکل کالذي حقه بغیر یأخذه من

لفظ له/ ابوداود (ش) ۲۰۵۲(صحیح): مسلم (ش -٣
ّ
 الرحمن وعبد عبد بن الله عبد بن ) از طریق (یحیی۱۱۰۲وال

 الله رسول وتنور تنورنا کان لقد قالت النعمان بن حارثة بنت هشام أم عن«اند: معن) روایت کرده بن محّمد بن الله

 الله رسول لسان عن إال[ق والقرآن المجید]  أخذت وما سنة وبعض سنة أو سنتین واحدا وسلم) علیه الله (صلی

 »الناس. خطب إذا المنبر علی جمعة یوم کل یقرؤها وسلم) علیه الله (صلی

) / طحاوی، ۳۶۱۵) / حاکم، المستدرک (ش۳۸۹۸) / بیهقی، السنن الکبری (ش۱۴۱۲(صحیح): ابوداود (ش -٤

 بن حجاجبن صالح وبحر بن نصر و ) از طریق (احمد۲۷۶۵) / ابن حبان (ش۵۱ص۷شرح مشکل اآلثار (ج
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بردند آمدند و سجده میمی رسیدند (از منبر) پایین) سجده میۀکردند و به (آیمنبر قرائت می
سجده  ۀبردند، و روز دیگری که آن آیه را خواندند، مردم آمادو مردم ھم با وی سجده می

لذا توبه برایش الزم  -باشد یک پیامبر می ۀفرمودند: این آیه، توب ج شدند؛ لذا رسول الله
 »م سجده بردند.اید لذا سجده برندند و مردم ھسجده شده ۀاّما چون دیدیم آماد -نیست

َصابَْت « روایت کرده است: سانس بن مالک -
َ
ِ  رَُسولِ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  َسنَةٌ  انلَّاَس  أ  ا�َّ

ُ  َص�َّ  ِ  رَُسوُل  َ�بَيْنَا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ ُ  َص�َّ  ا�َّ ِمنرَْبِ  ىلَعَ  َ�ُْطُب  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ
ْ
ُُمَعةِ  يَْومَ  ال

ْ
 اجل

ْعَرايِبٌّ  قَامَ 
َ
ِ  رَُسوَل  يَا َ�َقاَل  أ َماُل  َهلََك  ا�َّ

ْ
ِعيَاُل  وََجاعَ  ال

ْ
َ  فَاْدعُ  ال َا ا�َّ

َ
نْ  نل

َ
 فََرَ�عَ  قَاَل  �َْسِقيَنَا أ

ِ  رَُسوُل  ُ  َص�َّ  ا�َّ  یمردم دچار قحطسال ج در زمان رسول الله« ١.»يََديْهِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ

 عن هالل أبی ابن عن الحارث ابن عمرو أخبرنی وهب ابن حدثنا«اند: ) روایت کردهیحیی بن حرملةو إبراهیم

 ... .» وسلم علیه الله صلی الله رسول قرأ قال أنه الخدری سعید أبی عن سرح أبی بن سعد بن الله عبد بن عیاض

) / ابن حبان ۱۰۵۲) / حاکم، المستدرک (ش۱۴۶۶شده ودارمی، السنن (شوعمرو بن الحارث هم متابعه 

) / یهقی، معرفة السنن واآلثار ۴۰۸ص۱) / دارقطنی، السنن (ج۱۴۵۵و۱۷۹۵) / ابن خزیمه (ش۳۷۹۹(ش

وشعیب بن  الحکم عبد بن الله عبد و صالح بن الله عبد) از طریق (۱۴۵۵و۱۷۹۵) / ابن خزیمه (ش۴۴۷۰(ش

 ... .» هالل أبي عن یزید بن خالد ثنا اللیث ثنا«اند: لیث) روایت کرده

 است.» رجال صحیح بخاری«بوده جز احمد بن صالح مصری که » رجال صحیحین«ورجال ابوداود 

 »حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه«وامام حاکم نیشابوری هم گفته است: 

 » علی شرط البخاری ومسلم«وامام ذهبی هم گفته است: 

  «مام بیهقی هم گفته است: وا
ٌ

 »اإلسناد صحیٌح  حسُن  هذا حدیث

 «وامام ابن فرح االشبیلی هم گفته است: 
ٌ

 » رواته ثقات

) ۳۶۱۵[حاکم، المستدرک مع اللخیص للذهبی (ش» إسناده علی شرط الصحیح«وامام ابن کثیر هم گفته است: 

تنقیح تحقیق أحادیث التعلیق عبدالهادی، ) / ابن ۱۸۲ص۲/ ابن فرح االشبیلی، مختصر خالفیات البیهقی (ج

 )]۳۸۹۸) / بیهقی، السنن الکبری (ش۳۱۱ص۲) / ابن کثیر، البدایة والنهایة (ج۴۵۰ص۱(ج

فظ له / مسلم (ش۹۳۳و۱۰۳۳(صحیح): بخاري (ش -١
ّ
) از طریق ۱۵۲۸و۱۵۲۷) / نسایی (ش۲۱۲۰-۲۱۱۵) والل

 النبي عهد علی سنة الناس أصابت قال مالك بن أنس عن«اند: (اسحاق بن عبدالله وحمید الطویل) روایت کرده

 هلك الله رسول یا فقال أعرابي قام جمعة یوم في یخطب وسلم) علیه الله (صلی النبي فبینا وسلم) علیه الله (صلی

 السحاب ثار حتی وضعها ما بیده نفسي فوالذي قزعة السماء في نری وما یدیه فرفع لنا الله فادع العیال وجاع المال

 ذلك یومنا فمطرنا وسلم علیه الله صلی لحیته علی یتحادر المطر رأیت حتی منبره عن ینزل لم ثم الجبال أمثال

 البناء تهدم الله رسول یا فقال غیره قال أو األعرابي ذلك وقام األخری الجمعة حتی یلیه والذي الغد وبعد الغد ومن

                                                                                                                                                  



 ۴۶۱  جمعه نماز ۀخطب: سّوم فصل

از  یکیراد خطبه بود، یمشغول ابر منبر  جه رسول الله کجمعه  یاز روزھا یکیشدند. در 
اند. ال گرسنهیشدند و اھل و ع کھا ھالا رسول خدا! دامین برخاست و گفت: ینشهیاعراب باد

 .»ردکش را بلند یھادست ج ن. آنحضرتکخدا طلب باران  ما از یبرا

ھای منبرش بر چوب ج در حالی که پیامبر شبدالله بن عمر و ابوھریرهع -

ُهَما َسِمَعا رَُسوَل اهللاِ « فرمود:شنیدند که می ج ایستاده بود از ایشان َّ�
َ
، َ�ُقوُل ىلَعَ ج �

ْعَواِد ِمنرَْبِهِ 
َ
َُكوُ�نَّ  :أ

َ
َْخِتَمنَّ اُهللا ىلَعَ قُلُو�ِِهْم، ُ�مَّ يل ْو يلَ

َ
ُُمَعاِت، أ

ْ
قَْواٌم َ�ْن وَْدِعِهُم اجل

َ
َنْتَِهَ�َّ أ

َ
يل

َغافِِل�َ 
ْ
کنند (از این عمل ھا را ترک میفرمود: افرادی که جمعه ج پیامبر خدا« ١.»ِمَن ال

» نھد و (در آخر) از غافلین خواھند شد.خود) دست بردارند و یا خداوند بر دلھایشان ُمھر می
 داند. نووی این حدیث را دلیلی بر استحباب اّتخاذ منبر برای خطبه می

اند و بر آن خطبه ثابت است که منبر داشته ج زرکشی حنبلی گفته: از پیامبر خدا
 ٢اند.را به ارث بردهاند و بدین خاطر أّمتش بعد وی آنخوانده

-بر روی منبر خطبه خوانده ج این دالیل محرز و آشکار است که پیامبر خدا ۀبا ھم
 اند.ش با جان و دل گوش فرادادهھای گھربار و ناببه فرموده شاند و یاران بزرگوارش

 شود.در این زمینه اختالفی مشاھده نمی
 مبحث دّوم: حکم خطبه بر منبر یا مشابه آن

شافعّیه و حنابله بر استحباب خطبه خواندن بر  مذاھب چھارگانه؛ حنفّیه، مالکّیه،
تا جائیکه امام نووی و غیره اجماع اھل علم را  ٣اند.منبر یا ھر مکان بلندی حکم داده

 انفرجت إال السحاب من ناحیة إلی بیده یشیر فما علینا وال حوالینا اللهم فقال یدیه فرفع لنا الله فادع المال وغرق

 »بالجود. حدث إال ناحیة من أحد یجئ ولم شهرا قناة الوادي وسال الجوبة مثل المدینة وصارت

 معاویة حدثنا توبة أبو حدثنا الحلوانی علی بن الحسن حدثنی: «است کرده روایت) ۲۰۳۹ش( مسلم): (صحیح -١

 وأبا عمر بن الله عبد أن میناء بن الحکم حدثنی قال سالم أبا سمع أنه - أخاه یعنی - زید عن - سالم ابن وهو -

 الله لیختمن أو الجمعات ودعهم عن أقوام لینتهین: منبره أعواد علی یقول ج الله رسول سمعا أنهما حدثاه هریرة

 .»الغافلین من لیکونن ثم قلوبهم علی) تعالي(

 . ۱۶۵/  ۲شرح الزرکشي علی الخرقي  -٢

، وبلغة السالك  ۱۷۲/  ۲مواهب الجلیل  ؛) ۱۰۳، طحطاوی، مراقي الفالح، ص (  ۱۴۷/  ۱الفتاوی الهندیة نک:  -٣

أبو خطاب،  ؛۲۸۸/  ۱، شربینی، مغني المحتاج،  ۳۱/  ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۵۲۷/  ۴المجموع  ؛ ۱۸۱/  ۱

،  ۱۵۰/  ۱، المحّرر،  ۱۱۸/  ۲، ابن مفلح، الفروع،  ۱۶۰/  ۳، المغني  ۱۶۵/  ۲الزرکشي،  ، شرح ۵۲/  ۱الهدایة، 

 . ۳۵/  ۲، کشاف القناع،  ۳۹۵/  ۲مرداوی، اإلنصاف، 

                                                                                                                                                  



 نماز جمعه در فقه اسالمی    ۴۶۲

علما اجماع دارند که «دارد: ابراز می "المجموع"اند، ایشان در کتاب بر آن ذکر کرده
 ١ »خطبه خواندن بر منبر مستحب است.

 استدالل این حکم:
جدای از چندین روایت صحیحی که مبنی بر مشروعّیت اّتخاذ منبر و اثبات اینکه 

  کنند.به دالیلی دیگر نیز تمّسک میھا  آن اند،بر منبر خطبه خوانده ج پیامبر

ُُمَعةِ  يَْومَ  انلَِّداءُ  اَكنَ « ت کرده است:یروا سدیزیسائب بن  -
ْ
 َجلََس  إَِذا اّوهلُ  اجل

َِمامُ 
ْ

ِمنرَْبِ  ىلَعَ  اإل
ْ
ُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  ال يِب  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ

َ
ُ  ريَِضَ  َوُ�َمرَ  بَْ�رٍ  َوأ  ا�َّ

اّول نداء در روز جمعه وقتی بوده که امام  بو ابوبکر و عمر جاز زمان پیامبر « ٢»َ�نُْهَما.
 »نشست.بر منبر می

َخْذُت « :روایت کرده لبن نعمان هأم ھشام بنت حارث -
َ
ُقْرآِن ﴿َما أ

ْ
ق َوال

َمِجيدِ 
ْ
ِ  ﴾ال  َ�ْن لَِساِن رَُسوِل ا�َّ

َّ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم)إِال ِمنرَْبِ  (َص�َّ ا�َّ

ْ
َ�ْقَرُؤَها لُكَّ يَْوِم مُجَُعٍة ىلَعَ ال

ِ وإَِذا َخَطَب انلَّاَس  ُ َعلَيِْه وََسلََّم)(َص�َّ قَالَْت لََقْد اَكَن َ�نُّوُرنَا َوَ�نُّوُر رَُسوِل ا�َّ َواِحًدا  ا�َّ
ْو َسنًَة َوَ�ْعَض َسنَةٍ 

َ
 ج را جز از زبان پیغمبر خدا ﴾ٱلَۡمِجيدِ  ٱۡلُقۡرَءانِ ٓقۚ وَ ﴿ من« ٣».َسنَتَْ�ِ أ
را خواندند آنھر جمعه بر منبر در موقعیکه برای مردم خطبه می ج ام (و) ایشاننشینده

حدود یک یا دو سال یکی بود؛  ج ما و رسول الله ۀو گفته: تنور خان فرمودندقرائت می

 »را یاد گرفتم.خواند که آنھای و ھنگام خطبه میرا روی منبر در جمعه ﴾قٓ ﴿ ۀواینقدر سور

 ۲، بهوتی، کشاف القناع،  ۱۶۵/  ۲الزرکشي برخی دیگر از علما نیز چنین نظری دارند. نک:  . ۵۲۷/  ۴المجموع  -١

 /۳۵ . 

) از طریق (ابن ۱۳۹۲) / نسایی (ش۵۱۶) / ترمذي (ش۱۰۸۹) / ابوداود (ش۹۱۶و۹۱۲خاری (ش(صحیح): ب -٢

 .»الجمعة ...  یوم النداء کان قال یزید بن السائب عن الزهري عن«اند: ابي ذئب ویونس بن یزید) روایت کرده

بن عبد الرحمن وعبد ) از طریق (یحیی بن عبد الله ۱۱۰۲) واللفظ له/ ابوداود (ش۲۰۵۲صحیح): مسلم (ش( -٣

عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت لقد کان تنورنا وتنور رسول «الله بن محّمد بن معن) روایت کرده اند: 

الله (صلی الله علیه وسلم) واحدا سنتین أو سنة وبعض سنة وما أخذت [ق والقرآن المجید] إال عن لسان رسول 

 »یوم جمعة علی المنبر إذا خطب الناس.الله (صلی الله علیه وسلم) یقرؤها کل 
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خطبه بر روی منبر از زوایای مختلفی سودمند است. جدای از اینکه اعالم به  -
خطیب و نمازگزاران باعث باال رفتن  ۀگیرد، مشاھدتر و بھتر صورت میحاضرین راحت

 ١شود.کارایی موعظه و توجه مخاطبان می
 مبحث سّوم: مکان منبر و مکان ایستادن بر آن

 شود:در این بخش به دو مسئله پرداخته می
 اّول: مکان منبر. ۀمسئل
 دّوم: مکان ایستادن بر منبر. ۀمسئل

 تند از:دیدگاه فقھا در این زمینه با استدالل مربوطه عبار
 اّول: مکان منبر مسئلۀ

مذاھب چھارگانه؛ حنفّیه، مالکّیه، شافعّیه و حنابله بر این باورند که سّنت است که 
منبر در سمت راسِت محراب قرار گیرد یعنی؛ در صورت ایستادن رو به قبله منبر در 

 ٢سمت راست آن قرار گیرد.
باشد و اقتدا محرابش می در سمت راست ج دلیل این ھم قرار گرفتن منبر پیامبر

 ٣باشد.نیز مستحب می ج به ایشان
خواند ولی کسی که بر البته این حکم برای کسی است که بر روی منبر خطبه می

باشد که بر خالف قرارگیری منبر در سمت خواند مستحب میروی زمین خطبه می
 ٤چپ منبر قرار بگیرد و ایراد خطبه نماید.

 
 

ب مع المجموع  -١
ّ

، شرح  ۲۸۹/  ۱، شربینی، مغني المحتاج،  ۵۲۷/  ۴، نووی، المجموع،  ۵۲۶ - ۵۲۵/  ۴المهذ

 . ۳۵/  ۲، کشاف القناع،  ۱۶۵/  ۲الزرکشي، 

،  ۵۲/  ۳الکبیر،  ماوردی، الحاوی؛ ۳۴۱/  ۱البیان والتحصیل  ؛)  ۱۰۳طحطاوی، مراقي الفالح، ص ( نک:  -٢

/  ۲، ابن مفلح، الفروع،  ۱۶۱/  ۳المغني  ؛ ۲۸۸/  ۱، شربینی، مغني المحتاج،  ۳۱/  ۲نووی، روضة الطالبین، 

 . ۳۵/  ۲، کشاف القناع،  ۱۶۱/  ۲، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ۳۹۵/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۱۸

تلخیص الحبیر بهامش  در، ابن حجر  و حنابله در منابع مذکور،  ۵۹۶/  ۴فتح العزیز مع المجموع  دررافعي  -٣

 دلیلش استناد به واقع بوده چرا که اکنون منبر پیامبر : «گفته ۵۹۶/  ۴المجموع 
ً
 جحدیثی برایش نیافتم. اما ظاهرا

  »سمت راست محراب قرار دارد.

ب مع المجموع  -٤
ّ

 . ۲۸۹/  ۱، شربینی، مغني المحتاج،  ۵۲۶/  ۴المهذ
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 دّوم: مکان ایستادن بر منبر مسئلۀ

ای از منبر ایستاده که بر پله ج برخی از شافعّیه و حنابله بر این باورند که پیامبر
 ١بعد از محل استرحت بود.

 ج غیره بر این باورند که پیامبر و »المھّذب«صاحب فقھایی ھمچون شیرازی 
 ٢اند.چنین کرده

را چنین بیان  شو خلفای راشدین ج پیامبر عملکرد »الفروع«کتاب مرداوی در 
ایستادند که به سّومی می ۀبر پلّ  ج سه پّله داشت، ایشان ج منبر پیامبر«کند: می

بر  سعمرھا  آن دّوم و بعدِ  ۀبر پلّ  سشد، بعد از ایشان ابوبکرمکان استراحت منتھی می
بر جایگاه  سایستاد و علی سبر مکان ابوبکر ساّول بخاطر ادب ایستادند، و عثمان ۀپلّ 

را به شش پّله تغییر داد را َکند و آن، مروان آنسایستاد و در زمان معاویه ج پیامبر
-می سجایگاه عمر رفتند ولی برای باال میخلفای (بنی أمیه) از آن منبر شش پله

 ٣ »ایستادند.
ھای حدیثی ھیچ سندی ندارد، امام نووی در کتاب  البته این روایت در کتاب

ای که بعد از مکان بر پّله ج اما پیامبر«دارد: ذکر سندی ابراز می بدون »المجموع«
ھا موجود است و در برخی از ایستادند، این حدیث در اکثر نسخهاستراحت بود، می

را نام نبرده گفته این ھای آن کتاب موجود نیست، البته در کتابی که نووی آننسخه
 ٤ »باشد.حدیث صحیح می

از  سکنند که روایت شده ابوبکرشافعّیه بر این استدالل اشکال وارد میبرخی از 
نزول  ج یک پّله از جایگاه پیامبر سدو پّله و عثمان سیک پّله و عمر ج مکان پیامبر

ب مع المجموع نک:  -١
ّ

، شربینی،  ۳۱/  ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۵۲۶/  ۴، نووی، المجموع،  ۵۲۶/  ۴المهذ

 ۲، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ۳۹۵/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۱۸/  ۲الفروع  ؛۲۸۹/  ۱مغني المحتاج، 

 . ۳۵/  ۲، کشاف القناع،  ۱۶۱/ 

ب مع المجموع  -٢
ّ

 . ۲۸۹/  ۱، شربینی، مغني المحتاج،  ۵۲۶ / ۴المهذ

کشاف  ،بهوتينیز نک:  ، ونیز این مطلب را اشاره کرده است ۳۹۵/  ۲اإلنصاف مرداوی در ،  ۱۱۸/  ۲الفروع  -٣

 . ۳۵/  ۲القناع 

 .۵۲۶/  ۴المجموع  -٤
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  ١ایستاده است. ج بر جایگاه پیامبر ساند و علیکرده
یچکدام بر اند، و عمل ھقصد صحیحی داشتهھا  آن ۀاند: ھمالبته در جواب گفته

-می ج بنا بر اقتدا به ایشان ج علیه دیگری نیست، البته قول مختار عملکرد پیامبر
باشد و تر بر مردم میتر و مسّلطباشد. ایستادن خطیب بر محل استراحت منبر راحت

اند که در صورت وسعت باشد و برخی از فقھای شافعّیه ابراز داشتهاین مستحب می

يمُ (واهللاُ العل ٢است که خطیب در سمت راست منبر بایستد.محل ایستادن مستحب 

واب)  أعلمُ بالصّ

 ) روکردن خطیب به مردم۳-۶-۱-۵(
 در این زمینه دو مبحث مطرح است:

 مبحث اّول: رو به مردم و پشت به قبله
 مبحث دّوم: نگاه کردن به جلو بدون توّجه به اطراف

صوص مربوطه، مورد تجزیه و تحلیل در ادامه دیدگاه فقھا بر اساس استنباط از ن
 گیرد.قرار می

 مبحث اّول: رو به مردم و پشت به قبله
فقھا در حکم رو کردن خطیب به مردم و پشت به قبله بودنش در اثنای خطبه 

 نظر دارند، در این زمینه دو قول مطرح است که عبارتند از:اختالف
را قول صحیح مذھب حنابله آن فقھای حنفّیه، قول مشھور شافعّیه و دیدگاه اّول:

 ٣دانند.سّنت می
صورتش «گوید: زمینه میکنند، ابن قّیم در این استناد می ج این افراد به فعِل نبّی 

 در این زمینه روایاتی وجود دارد از جمله: ١»در وقت خطبه رو به مردم بود.

 . ۲۸۹/  ۱، شربینی، مغني المحتاج،  ۵۳۰ - ۵۲۹/  ۴المجموع  -١

 . ۲۸۹/  ۱، شربینی، مغني المحتاج،  ۵۳۰ - ۵۲۹/  ۴المجموع  -٢

، طحطاوی، مراقي الفالح، ص (  ۱۶۸/  ۱، مجمع األنهر،  ۱۴۶/  ۱، الفتاوی الهندیة،  ۲۶۳/  ۱بدائع الصنائع  -٣

، شربینی، مغني  ۳۲/  ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۶۴/  ۱، الوجیز  ۵۴/  ۳ماوردی، الحاوی الکبیر، ؛ ) . ۱۰۳

/  ۲، ابن مفلح، الفروع،  ۱۷۸/  ۳، ابن قدامه، المغني،  ۵۲/  ۱أبو خطاب، الهدایة، ؛  ۲۹۰ - ۲۸۹/  ۱المحتاج، 

، کشاف  ۳۹۶/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۶۲/  ۲، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ۱۵۱/  ۱، المحّرر،  ۱۲۱

 . ۳۷/  ۲القناع، 

                                                            



 نماز جمعه در فقه اسالمی    ۴۶۶

ِ  رَُسوُل  اَكنَ « :روایت کرده است سعبدالله بن مسعود - ُ َعلَيِْه  ا�َّ (َص�َّ ا�َّ
رفتند با ھرگاه از منبر باال می ج پیغمبر خدا« ٢»بِوَْجِهِه. اْستَْقَبلَنا صعد الِمنرَْبَ  إَِذا وََسلََّم)

 »کردند.صورتشان به ما رو می

 . ۴۳۰/  ۱زاد المعاد  -١

(صحیح): این روایت ازطریق عبدالله بن مسعود و عبدالله بن عمرو وحکم انصاری و فاطمة بنت قیس وعامر  -٢

 روایت شده است: جشعبی و عطاء بن ابی رباح از رسول الله 

) / طبرانی، ۲۵۳ص۵) / ابن عدی، الکامل (ج۵۹۵۲یهقي، السنن الکبری (ش: بباما طریق عبدالله بن عمر

) / ابن ۴۶ص۲) / ابن حبان، المجروحین (ج۳۲۱ص۱۱) والمعجم الکبیر (ج۳۸۱ص۶المعجم االوسط (ج

 أبي بن الضحاك و محّمد بن الوهاب عتبة و عبد بن ) از طریق (الولید۳۲۳ص۴۷عساکر، تاریخ دمشق (ج

 ابن عن نافع عن األنصاری الله ابی عون عبد بن عیسی ثنا مسلم بن الولید حدثنا«است: السري) روایت کرده 

 فإذا الجلوس، من عنده من علی سلم الجمعة یوم منبره من دنا إذا وسلم) علیه الله (صلی الله رسول کان: قال عمر

األنصاري:  الله عبد بن عیسیاست چرا که » ضعیف«اما این اسناد » سلم. ثم بوجهه الناس استقبل المنبر صعد

علیه؛  الیتابع یرویه ما عامة«وامام ابن عدی گفته است: » به انفرد بما یحتج ان الینبغي«امام ابن حبان گفته است: 

) / ۴۰۰ص۴[ابن حجر، لسان المیزان (ج» ضعیٌف «وامام هیثمی گفته است: » مناکیٌر  هذا عیسی عن بقیة و روی

 )].۱۱۹ص۲هیثمی، مجمع الزوائد (ج

) / خطیب بغدادی، تاریخ بغداد ۱۴۸۱) / بزار (ش۵۰۹: ترمذی (شساما طریق عبدالله بن مسعود

اند: یعقوب ومعاویة بن هشام) روایت کرده بن ) از طریق (عباد۱۳۹ص۵) / دارقطنی، العلل (ج۲۹۸ص۶(ج

 علیه الله صلی النبي أن الله عبد عن علقمة عن إبراهیم عن منصور حدثنا قال عطیة بن الفضل بن محّمد حدثنا«

 عطیه: بن الفضل بن است چرا که محّمد» موضوع«اما این اسناد » بوجهه استقبلنا المنبر صعد إذا کان وسلم

اب را وي شیبه ابي ابن و نسایي و فالس علي بن عمرو و معین بن یحیي امامان
ّ

 تهذیب حجر، ابن. [انددانسته کذ

 .)]۵۱۱۳ش( الکاشف ذهبي،) / ۶۲۲۵ش( التهذیب تقریب حجر ابن) / ۴۰۱ص۹ج( التهذیب

 بن محّمد بن أحمد أخبرنا«) روایت کرده است: ۱۹۳۴: ابونعیم، معرفة الصحابة (ش ساما طریق حکم انصاری

 القاسم بن محّمد ثنا الواسطي الملك عبد بن محّمد حدثني البغوي محّمد بن الله عبد (السقطی) ثنا یوسف

  وکان األنصاري یحیی أبو مطیع حدثنیه قال األسدي
ً
  شیخا

ً
جده (حکم  (رفاعة بن عوف) عن أبي حدثني قال عابدا

اما این اسناد » بوجهه. استقبلنا المنبر علی الجمعة یوم قام إذا وسلم علیه الله صلی الله رسول کان: قال انصاری)

اب« را وي دارقطني و احمد امامان: األسدي القاسم بن است چرا که محّمد» موضوع«
ّ

 ابوداود وامام دانندمي »کذ

ه مأمون وال ثقة غیر: «گویدمي هم
ُ
  أحادیث

ٌ
 »یکذُب  بشيء لیس: «است گفته هم معین بن یحیي وامام »موضوعة

 معرفة معین، بن یحیي) / ۶۲۲۹ش( التهذیب تقریب حجر، ابن) / ۴۰۷ص۹ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[

 )]۵۰ص۱ج( محرز ابن روایة الرجال
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وماوردی ھم گفته است: خطیب برای رساندن دعوت و ابالغ رو به مردم بھتر و با 
 ١مردم ابالغ کند.تواند به تسّلِط بیشتر می

) / ابن ۵۴ص۲) والمعجم الکبیر (ج۱۲۴ص۵: طبرانی، المعجم االوسط (جلطریق فاطمة بنت قیساما 

 حدثنا«اند: ابراهیم) روایت کرده بن الوارث ) از طریق (عبد۲۴۵ص۴حیان، طبقات المحدثین باصبهان (ج

 قالت قیس تبن فاطمة عن الشعبي عامر عن حیان بن جعفر االشهب ابو حدثنا قال األسواري مسکین بن سیف

 أتینا حتی األنصار من نسوة في فخرجت جامعة الصالة ینادي سلم و علیه الله صلی الله رسول منادي سمعت

اما این .» بوجهه ...  فاستقبلنا المنبر صعد ثم الظهر صالة سلم و علیه الله صلی الله رسول بنا فصلی المسجد

 یأتي بصرٌی  شیٌخ «امام ابن حجر گفته است: األسواري:  مسکین بن است چرا که سیف» باطل«اسناد 

 الیحل الموضوعات واألشیاء یأتي بالمقلوبات«وامام ابن حبان هم گفته است: » الموضوعة واالشیاء بالمقلوبات

 «وامام هیثمی گفته است: » قلتها علی الروایات في األثبات لمخالفته به االحتجاج
ً
وامام دارقطنی » ضعیٌف جدا

) / ۳۸۵ص۱) / ابن حبان، المجروحین (ج۱۳۲ص۳[ابن حجر، لسان المیزان (ج» بالقویلیس «گفته است: 

 )].۲۹۰ص۷) / هیثمی، مجمع الزوائد (ج۲۱۹ص۱دارقطنی، العلل (ج

) ۲۳ص۲) / ابن ابي شیبه، المصنف (ج۲۲۱۶اما طریق عامر شعبی: احمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال (ش

 رسول کان قال الشعبي (بن سعید) عن مجالد حدثنا«اند: بشیر) روایت کردهاز طریق (حماد بن اسامه و هشیم بن 

 ویثني الله ویحمد علیکم السالم فقال بوجهه الناس استقبل الجمعة یوم المنبر صعد إذا وسلم علیه الله صلی الله

» ضعیف«اسناد هم اما این » یفعالنه. وعمر بکر أبو وکان ینزل ثم یقوم فیخطب ثم یجلس ثم سورة ویقرأ علیه

 است.» مرسل«است چرا که شعبی تابعی است وروایت 

 ان عطاء عن جریج بن عن الرزاق عبد«) روایت کرده است: ۲۲۸ص۱اما طریق عطاء بن ابی رباح: عبدالرزاق (ج

بی اما عطاء بن ا» علیکم. السالم فقال الناس علی بوجهه أقبل المنبر صعد إذا کان سلم و علیه الله صلی النبي

 است.» مرسل وضعیف«رباح تابعی است لذا اسنادش 

 اما شواهدی دارد از جمله:

العزیز الدراوردی)  المنذر و عبد أبو عمر بن ) از طریق (إسماعیل۱۵۷۶) / نسایی (ش۱۱۳۸۱احمد، المسند (ش

 الله صلی الله رسول أن: الخدري سعید أبي عن الله عبد بن عیاض بن قیس الفراء عن داود عن«اند: روایت کرده

 قام وسلم الثانیة في جلس فإذا بالناس فیصلي المصلی إلی األضحی ویوم الفطر یوم یخرج کان سلم و علیه

 بالصدقة الناس أمر وإال للناس ذکره بعثا یبعث أن یرید حاجة له کانت فإن جلوس؛ والناس بوجهه الناس فاستقبل

 بوده جز إسماعیل» رجال صحیحین«و رجال احمد » النساء. یتصدق من أکثر من فکان مرات ثالث تصدقوا قال:

 است.» صحیح«باشد واسنادش هم می» رجال مسلم«المنذر که  أبو عمر بن

 . ۵۴/  ۳ماوردی، الحاوی الکبیر،  -١
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جواز پشت کردن از دیدگاه این دسته استدالل بر این است که مقصود  ۀدر زمین
گردد، گرچه در باشد که مانند أذان با پشت کردن نیز حاصل میشنیدن خطبه می

 ١گردد.خطبه رو کردن به مردم مستحب است ولی با پشت کردن نیز حاصل می
برخی از حنابله رو کردن خطیب به مردم را واجب برخی از شافعّیه و  دیدگاه دّوم:

 ٢خطبه صحیح نخواھد بود.ھا  آن دانند و در صورت پشت کردن بهمی
برخی از شافعّیه بر این باورند که رو کردن به مردم واجب است ولی  دیدگاه سّوم:

 ٣باشد.در صورت پشت کردن به مردم خطبه باطل نخواھد بود و صحیح می
و دیدگاه دلیلی صریح مشاھده نشد ولی ظاھر استداللشان فعل در بررسی این د

باشد و ھمانطور که پیشتر ھم اشاره شد بر این عملکرد می ج و مواظبت ایشان ج نبّی 
  تواند دلیلی بر وجوب باشد.فعل مجّرد نمی

باشد کنند که پشت کردن، ترک جھت مشروع میصاحبان قول دّوم استدالل می
 ٤خطبه صحیح نخواھد بود.پس با این حال 

 نبودنش باعث ابطال گردد. شود تادر واقع برای رو کردن دلیل وجوبی یافت نمی
احتمال دارد صاحبان قول سّوم بر جواز خطبه در حالت پشت کردن خطیب به 

 مردم به استدالِل دیدگاه اّول تمّسک جویند.
رسد که رو به نظر می ج ّی در تجزیه و تحلیل دیدگاه با توّجه به فعِل نب قول راجح:

 کردن خطیب به مردم مستحب باشد و دلیلی بر وجوب این عملکرد وجود ندارد.
واب)و(  اهللاُ العليمُ أعلمُ بالصّ

 مبحث دّوم: نگاه کردن به جلو بدون توّجه به اطراف
نظر دارند، فقھا در اینکه خطیب فقط به جلو بنگرد و به اطرافش رو نکند اختالف

 ارتباط دو دیدگاه مطرح شده است که عبارتند از:در این 

،  ۱۶۳/  ۲، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ۱۷۸/  ۳، وینظر في اّوله المغني  ۵۵/  ۳ماوردی، الحاوی الکبیر،  -١

 . ۳۷/  ۲کشاف القناع، 

/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۲۱/  ۲الفروع  ؛ ۴۰۲/  ۲، ابن حجر عسقالنی، فتح الباري،  ۳۲/  ۲روضة الطالبین  -٢

 . ۱۶۳/  ۲، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ۳۹۶

 . ۴۰۲/  ۲فتح الباري  -٣

 .۱۶۳/  ۲المبدع  -٤
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شافعّیه و حنابله بر این باورند که مستحب آن است که خطیب به جلو  دیدگاه اّول:
باشد و این برداشت را ھم از روایت می ج استدالل این دسته عملکرد پیغمبر ١بنگرد.

 ٢کنند که در مبحث اّول بدان اشاره گردید.می شابن عمر و شعبی
این افراد بر این باورند که در رو کردن خطیب به اطراف کیفّیت رسیدن صدا و 

ھا به اطراف قبیح بوده و سوء یابد و این نگاه کردنابالغ به اطراف مقابل کاھش می
 ٣ادب دارد.

توان با بحثی نیست ولی نمی ج در اینکه امام به جلو بنگرد به تبعّیت از پیامبر
ُافِت رساندن صدا به  ۀدر عصر حاضر این عملکرد را مای توجه به وسایل پخش صدا

 ٤شود.ادبی مشاھده نمیشنوندگان دانست و در این عملکرد ھیچ قبح و بی
امام أبوحنیفه بر این باور است که نگاه و توّجه امام به اطراف در اثنای  دیدگاه دّوم:

 ٥خطبه مستحب است.
-الفارق میالبته این قیاس مع  ٦کند.میامام نووی برای این دیدگاه به أذان قیاس 

باشد ولی باشد؛ زیرا أذان اعالمی برای غائبین است که نیازمند توّجه به اطراف می
باشد. نووی در تحلیل این باشد که نیازمند این عملکرد نمیخطبه برای حاضرین می

 ٧»باشد.این قول غریب و بدون أصل می«دیدگاه گفته: 
 زمینه روایت صحیحی که در خور توجه است عبارتند از:در این  قول راجح:

،  ۳۲/  ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۵۲۸/  ۴، نووی، المجموع،  ۵۵/  ۳، ، ماوردی، الحاوی الکبیر ۲۳۰/  ۱األم  -١

، ابن مفلح، المبدع في شرح  ۱۱۹/  ۲، ابن مفلح، الفروع،  ۱۷۸/  ۳المغني  ؛۲۸۹/  ۱شربینی، مغني المحتاج، 

 . ۳۶/  ۲، کشاف القناع،  ۱۶۳/  ۲المقنع،

 ، و ۱۶۳/  ۲المبدع  دربرهان الدین ابن مفلح  ، و ۱۷۸/  ۳مغني ال درابن قدامة اند: افرادی که چنین استدالل کرده -٢

 . ۳۶/  ۲کشاف القناع  در بهوتي

، ابن مفلح، المبدع في شرح  ۱۷۸/  ۳، ابن قدامه، المغنی، ۵۵/  ۳، ماوردی، الحاوی الکبیر،  ۲۳۰/  ۱األم نک:  -٣

 . ۳۶/  ۲، کشاف القناع،  ۱۶۳/  ۲المقنع،

 . ۵۵/  ۳ماوردی، الحاوی الکبیر،  ، ۲۳۰/  ۱األم نک:  -٤

 . ۵۲۸/  ۴المجموع دهد. نک: آن را به امام ابوحنیفه نسبت مینووي  -٥

 همان. -٦

 همان. -٧
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ِ  رَُسوُل  اَكنَ « :روایت کرده است سعبدالله بن مسعود ُ َعلَيِْه وََسلََّم) ا�َّ  إَِذا (َص�َّ ا�َّ
رفتند با صورتشان به ھرگاه از منبر باال می ج پیغمبر خدا« ١»بِوَْجِهِه. اْستَْقبَلَنا صعد الِمنرَْبَ 

(صحیح): این روایت ازطریق عبدالله بن مسعود و عبدالله بن عمرو وحکم انصاری و فاطمة بنت قیس وعامر  -١

 روایت شده است: جشعبی و عطاء بن ابی رباح از رسول الله 

) / ۲۵۳ص۵) / ابن عدی، الکامل (ج۵۹۵۲: بیهقي، السنن الکبری (ش باما طریق عبدالله بن عمر

) / ۴۶ص۲) / ابن حبان، المجروحین (ج۳۲۱ص۱۱) والمعجم الکبیر (ج۳۸۱ص۶طبرانی، المعجم االوسط (ج

 أبي بن الضحاك و محّمد بن الوهاب عتبة و عبد بن ) از طریق (الولید۳۲۳ص۴۷ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج

 ابن عن نافع عن األنصاری الله ابی عون عبد بن عیسی ثنا مسلم بن الولید حدثنا«السري) روایت کرده است: 

 فإذا الجلوس، من عنده من علی سلم الجمعة یوم منبره من دنا إذا وسلم) علیه الله (صلی الله رسول کان: قال عمر

األنصاري:  الله عبد بن است چرا که عیسی» ضعیف«اما این اسناد » سلم. ثم بوجهه الناس استقبل المنبر صعد

علیه؛  الیتابع یرویه ما عامة«وامام ابن عدی گفته است: » به انفرد بما یحتج ان الینبغي«امام ابن حبان گفته است: 

) / ۴۰۰ص۴ان المیزان (ج[ابن حجر، لس» ضعیٌف «وامام هیثمی گفته است: » مناکیٌر  هذا عیسی عن بقیة و روی

 )].۱۱۹ص۲هیثمی، مجمع الزوائد (ج

) / خطیب بغدادی، تاریخ بغداد ۱۴۸۱) / بزار (ش۵۰۹: ترمذی (ش ساما طریق عبدالله بن مسعود

اند: یعقوب ومعاویة بن هشام) روایت کرده بن ) از طریق (عباد۱۳۹ص۵) / دارقطنی، العلل (ج۲۹۸ص۶(ج

 علیه الله صلی النبي أن الله عبد عن علقمة عن إبراهیم عن منصور حدثنا قال عطیة بن الفضل بن محّمد حدثنا«

 عطیه: بن الفضل بن است چرا که محّمد» موضوع«اما این اسناد » بوجهه استقبلنا المنبر صعد إذا کان وسلم

اب را وي شیبه ابي ابن و نسایي و فالس علي بن عمرو و معین بن یحیي امامان
ّ

 تهذیب حجر، ابن. [انددانسته کذ

 .)]۵۱۱۳ش( الکاشف ذهبي،) / ۶۲۲۵ش( التهذیب تقریب حجر ابن) / ۴۰۱ص۹ج( التهذیب

 بن محّمد بن أحمد أخبرنا«) روایت کرده است: ۱۹۳۴: ابونعیم، معرفة الصحابة (ش ساما طریق حکم انصاری

 القاسم بن محّمد ثنا الواسطي الملك عبد بن محّمد حدثني البغوي محّمد بن الله عبد (السقطی) ثنا یوسف

  وکان األنصاري یحیی أبو مطیع حدثنیه قال األسدي
ً
  شیخا

ً
جده (حکم  (رفاعة بن عوف) عن أبي حدثني قال عابدا

اما این اسناد » بوجهه. استقبلنا المنبر علی الجمعة یوم قام إذا وسلم علیه الله صلی الله رسول کان: قال انصاری)

اب« را وي دارقطني و احمد امامان: األسدي القاسم بن که محّمد است چرا» موضوع«
ّ

 ابوداود وامام دانندمي »کذ

ه مأمون وال ثقة غیر: «گویدمي هم
ُ
  أحادیث

ٌ
 »یکذُب  بشيء لیس: «است گفته هم معین بن یحیي وامام »موضوعة

 معرفة معین، بن یحیي) / ۶۲۲۹ش( التهذیب تقریب حجر، ابن) / ۴۰۷ص۹ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[

 )]۵۰ص۱ج( محرز ابن روایة الرجال

) / بن حیان، ۵۴ص۲) / المعجم الکبیر (ج۱۲۴ص۵: المعجم االوسط (ج لاما طریق فاطمة بنت قیس

 بن سیف حدثنا«اند: ابراهیم) روایت کرده بن الوارث ) از طریق (عبد۲۴۵ص۴طبقات المحدثین باصبهان (ج

 سمعت قالت قیس بنت فاطمة عن الشعبي عامر عن حیان بن جعفر االشهب واب حدثنا قال األسواري مسکین
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باشد و دلیلی بر وجوب پس رو کردن به جلو و اطراف مستحب می» کردند.ما رو می

واب) ندارد.  (واهللاُ العليمُ أعلمُ بالصّ

 ) روکردن مردم به خطیب۳-۶-۱-۶(
فقھا در حکم رو کردن مردم به خطیب در أثنای خطبه سه قول دارند که با 

 ھای مربوطه عبارتند:استدالل

 المسجد أتینا حتی األنصار من نسوة في فخرجت جامعة الصالة ینادي سلم و علیه الله صلی الله رسول منادي

اسناد اما این .» بوجهه ...  فاستقبلنا المنبر صعد ثم الظهر صالة سلم و علیه الله صلی الله رسول بنا فصلی

 بالمقلوبات یأتي بصرٌی  شیٌخ «األسواري: امام ابن حجر گفته است:  مسکین بن است چرا که سیف» باطل«

 االحتجاج الیحل الموضوعات واألشیاء یأتي بالمقلوبات«وامام ابن حبان هم گفته است: » الموضوعة واالشیاء

 «است: وامام هیثمی گفته » قلتها علی الروایات في األثبات لمخالفته به
ً
وامام دارقطنی گفته است: » ضعیٌف جدا

) / دارقطنی، ۳۸۵ص۱) / ابن حبان، المجروحین (ج۱۳۲ص۳[ابن حجر، لسان المیزان (ج» لیس بالقوی«

 )].۲۹۰ص۷) / هیثمی، مجمع الزوائد (ج۲۱۹ص۱العلل (ج

) ۲۳ص۲لمصنف (ج) / ابن ابي شیبه، ا۲۲۱۶اما طریق عامر شعبی: احمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال (ش

 رسول کان قال الشعبي (بن سعید) عن مجالد حدثنا«اند: از طریق (حماد بن اسامه و هشیم بن بشیر) روایت کرده

 ویثني الله ویحمد علیکم السالم فقال بوجهه الناس استقبل الجمعة یوم المنبر صعد إذا وسلم علیه الله صلی الله

» ضعیف«اما این اسناد هم » یفعالنه. وعمر بکر أبو وکان ینزل ثم یقوم فیخطب ثم یجلس ثم سورة ویقرأ علیه

 است.» مرسل«است چرا که شعبی تابعی است وروایت 

 ان عطاء عن جریج بن عن الرزاق عبد«) روایت کرده است: ۲۲۸ص۱اما طریق عطاء بن ابی رباح: عبدالرزاق (ج

اما عطاء بن ابی » علیکم. السالم فقال الناس علی بوجهه أقبل المنبر صعد إذا کان سلم و علیه الله صلی النبي

 است.» مرسل وضعیف«رباح تابعی است لذا اسنادش 

 اما شواهدی دارد از جمله:

العزیز الدراوردی)  المنذر و عبد أبو عمر بن ) از طریق (إسماعیل۱۵۷۶) / نسایی (ش۱۱۳۸۱احمد، المسند (ش

 الله صلی الله رسول أن: الخدري سعید أبي عن الله عبد بن عیاض عن بن قیس الفراء داود عن«اند: روایت کرده

 قام وسلم الثانیة في جلس فإذا بالناس فیصلي المصلی إلی األضحی ویوم الفطر یوم یخرج کان سلم و علیه

 بالصدقة الناس أمر وإال للناس ذکره بعثا یبعث أن یرید حاجة له کانت فإن جلوس؛ والناس بوجهه الناس فاستقبل

 بوده جز إسماعیل» رجال صحیحین«و رجال احمد » النساء. یتصدق من أکثر من فکان مرات ثالث تصدقوا قال:

 است.» صحیح«باشد واسنادش هم می» رجال مسلم«المنذر که  أبو عمر بن
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در قولی، شافعّیه و حنابله رو کردن مردم به خطیب را حنفّیه، مالکّیه  دیدگاه اّول:
نظر فقھا در این زمینه اتفاق ابن منذر گفته: آمده: »المغنی«در  ١دانند.مستحب می

 ٢باشد.مانند اجماع بر آن می
 کنند که:استدالل می این فقھا

و  انداند و دیگران ھم بر آن سکوت کردهدر أثنای خطبه چنین کرده شکرام ۀصحاب
در غیر  ج پیغمبر«... این قّیم در این باره گفته:  باشد.اجماع سکوتی می ۀاین به منزل

خواندند یا در روز جمعه ایستاده خطبه می نشستندجمعه بعد از اینکه بر منبر می
 ٣ »گرفتند.گرداگرد ایشان را می ج رو به ایشان شیارانش

 از:روایاتی که مؤّیِد این عملکرد است عبارتند 

ُ َعلَيِْه وََسلََّم َجلََس َذاَت يَْوٍم ىلَعَ  « گفته:سیالخدر دیسع أبو - إِنَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ
 ُ
َ

ِمنرَْبِ وََجلَْسنَا َحْوهل
ْ
 » روزی بر منبر نشست و ما اطرافش نشستیم. ج پیغمبر خدا« ٤».ال

،  ۱۴۷/  ۱هندیة، ، الفتاوی ال ۱۸۱/  ۱، وفتاوی قاضي خان  ۲۶۳/  ۱، کاسانی، بدائع الصنائع،  ۳۰/  ۲المبسوط  -١

 ؛ ۱۶۶/  ۲، حطاب، ،مواهب الجلیل،  ۱۸۰/  ۱) ینظر : دردیر، الشرح الصغیر، ۲.( ۱۷۱/  ۱مجمع األنهر، 

 ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۵۲۸/  ۴، نووی، المجموع،  ۶۴/  ۱، الوجیز،  ۴۷ - ۴۶/  ۳ماوردی، الحاوی الکبیر، 

، ابن  ۱۷۲/  ۳، ابن قدامه، المغني،  ۵۲/  ۱خطاب، الهدایة،  أبو ؛ ۲۸۷/  ۱، شربینی، مغني المحتاج،  ۲۸/ 

 . ۳۷/  ۲، کشاف القناع،  ۳۹۶/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۵۱/  ۱، المحّرر،  ۱۲۱/  ۲مفلح، الفروع، 

 »ام.در این زمینه اختالفی از علما ندیده:  گفته ابن المنذر: « گفته ۴۰۲/  ۲الفتح  در، ابن حجر  ۱۷۲/  ۳المغني  -٢

 . ۴۳۰/  ۱زاد المعاد  -٣

) از طریق (اسماعیل بن ابراهیم ومعاذ بن فضاله) ۲۴۷۰و۲۵۸۱) / مسلم (ش۱۴۶۵و۹۲۱(صحیح): بخاري (ش -٤

 الخدري سعید أبا سمع أنه یسار بن عطاء حدثنا میمونة أبي بن هالل عن یحیی عن هشام حدثنا«اند: روایت کرده

 من علیکم أخاف مما إني فقال حوله وجلسنا المنبر علی یوم ذات جلس وسلم علیه الله صلی النبي أن :یحدث

 الله صلی النبي فسکت بالشر الخیر أویأتي الله رسول یا رجل فقال وزینتها الدنیا زهرة من علیکم یفتح ما بعدي

 عنه فمسح قال علیه ینزل أنه فرأینا یکلمك وال وسلم علیه الله صلی النبي تکلم شأنك ما له فقیل وسلم علیه

کلة إال یلم أو یقتل الربیع ینبت مما وإن بالشر الخیر یأتي ال إنه فقال حمده وکأنه السائل أین فقال الرحضاء  آ

 خضرة المال هذا وإن ورتعت وبالت فثلطت الشمس عین استقبلت خاصرتاها امتدت إذا حتی أکلت الخضراء

 وإنه وسلم علیه الله صلی النبي قال کما أو السبیل وابن والیتیم المسکین منه أعطی ما المسلم صاحب فنعم حلوة

 .»القیامة یوم علیه شهیدا ویکون یشبع وال یأکل کالذي حقه بغیر یأخذه من
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که وجه استدالل بر این است که اطراف ایشان نشستند حاکی از آن است 
 نگریستند.می ج غالبًا به ایشان شیارانش

ُ َعلَيِْه وََسلََّم)اكن رسول اهللا «روایت کرده:  سعبدالله بن مسعود - إَِذا  (َص�َّ ا�َّ
ِمنرَْبَ اْستَْقبَلَ 

ْ
ایستادند ما با ھرگاه بر منبر می ج پیغمبر خدا« ١ ».ناِ انلَّاَس بِوَْجه ناهَصِعَد ال

 »گرفتیم.قرار میصورتمان روبروی ایشان 

صحیح): این روایت ازطریق عبدالله بن مسعود و عبدالله بن عمرو وحکم انصاري و فاطمة بنت قیس وعامر ( -١

 روایت شده است: جشعبي و عطاء بن ابي رباح از رسول الله 

طبرانی، ) / ۲۵۳ص۵) / ابن عدي، الکامل (ج۵۹۵۲: بیهقي، السنن الکبري (شباما طریق عبدالله بن عمر

) / ابن ۴۶ص۲) / ابن حبان، المجروحین (ج۳۲۱ص۱۱المعجم الکبیر (جو) ۳۸۱ص۶المعجم االوسط (ج

بن الضحاك و محّمد بن أبي  ) از طریق (الولید بن عتبة و عبد الوهاب۳۲۳ص۴۷عساکر، تاریخ دمشق (ج

حدثنا الولید بن مسلم ثنا عیسی بن ابي عون عبد الله األنصاری عن نافع عن ابن «السري) روایت کرده است: 

عمر قال: کان رسول الله (صلی الله علیه وسلم) إذا دنا من منبره یوم الجمعة سلم علی من عنده من الجلوس، فإذا 

است چرا که عیسی بن عبد الله األنصاري: » ضعیف«اما این اسناد » ه ثم سلم.صعد المنبر استقبل الناس بوجه

عامة ما یرویه الیتابع علیه؛ «وامام ابن عدي گفته است: » الینبغي ان یحتج بما انفرد به«امام ابن حبان گفته است: 

) / ۴۰۰ص۴یزان (ج[ابن حجر، لسان الم» ضعیف«وامام هیثمي گفته است: » و روی بقیة عن عیسی هذا مناکیر

 )].۱۱۹ص۲هیثمي، مجمع الزوائد (ج

) / خطیب بغدادي، تاریخ بغداد ۱۴۸۱) / بزار (ش۵۰۹: ترمذي (شساما طریق عبدالله بن مسعود

) از طریق (عباد بن یعقوب ومعاویة بن هشام) روایت کرده اند: ۱۳۹ص۵) / دارقطني، العلل (ج۲۹۸ص۶(ج

دثنا منصور عن إبراهیم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلی الله علیه حدثنا محّمد بن الفضل بن عطیة قال ح«

است چرا که محّمد بن الفضل بن عطیه: » موضوع«اما این اسناد » وسلم کان إذا صعد المنبر استقبلنا بوجهه

، تهذیب امامان یحیي بن معین و عمرو بن علي فالس و نسایي و ابن ابي شیبه وي را کذاب دانسته اند. [ابن حجر

 )].۵۱۱۳) / ذهبي، الکاشف (ش۶۲۲۵) / ابن حجر تقریب التهذیب (ش۴۰۱ص۹التهذیب (ج

أخبرنا أحمد بن محّمد بن «) روایت کرده است: ۱۹۳۴: ابونعیم، معرفة الصحابة (شساما طریق حکم انصاري

محّمد بن القاسم یوسف (السقطي) ثنا عبد الله بن محّمد البغوي حدثني محّمد بن عبد الملك الواسطي ثنا 

األسدي قال حدثنیه مطیع أبو یحیی األنصاري وکان شیخا عابدا قال حدثني أبي (رفاعة بن عوف) عن جده (حکم 

اما این اسناد » انصاري) قال: کان رسول الله صلی الله علیه وسلم إذا قام یوم الجمعة علی المنبر استقبلنا بوجهه.

دانند وامام ابوداود  مي» کذاب«األسدي: امامان احمد و دارقطني وي را است چرا که محّمد بن القاسم » موضوع«

» لیس بشيء یکذب«وامام یحیي بن معین هم گفته است: » غیر ثقة وال مأمون أحادیثه موضوعة«گوید:  هم مي

) / یحیي بن معین، معرفة ۶۲۲۹) / ابن حجر، تقریب التهذیب (ش۴۰۷ص۹[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج

 )]۵۰ص۱روایة ابن محرز (جالرجال 
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و  ج و عبدالله بن عمر و سایر اصحاب رسول الله کأنس بن مالو ھمچنین  -
-به سوی امام رو می ھنگام خطبه، بتابعین مانند عطاء بن ابی رباح و شریح

 ١کردند.

) / بن ۵۴ص۲المعجم الکبیر (جو) ۱۲۴ص۵المعجم االوسط (جطبرانی، : لاما طریق فاطمة بنت قیس

حدثنا «) از طریق (عبد الوارث بن ابراهیم) روایت کرده اند: ۲۴۵ص۴حیان، طبقات المحدثین باصبهان (ج

عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قیس قالت  سیف بن مسکین األسواري قال حدثنا ابو االشهب جعفر بن حیان

سمعت منادي رسول الله صلی الله علیه و سلم ینادي الصالة جامعة فخرجت في نسوة من األنصار حتی أتینا 

اما این .» المسجد فصلی بنا رسول الله صلی الله علیه و سلم صالة الظهر ثم صعد المنبر فاستقبلنا بوجهه ... 

شیخ بصری یأتي «که سیف بن مسکین األسواري: امام ابن حجر گفته است: است چرا » باطل«اسناد 

یأتي بالمقلوبات واألشیاء الموضوعات الیحل «وامام ابن حبان هم گفته است: » بالمقلوبات واالشیاء الموضوعة

ارقطني وامام د» ضعیف جدا«وامام هیثمي گفته است: » االحتجاج به لمخالفته األثبات في الروایات علی قلتها

) / ۳۸۵ص۱) / ابن حبان، المجروحین (ج۱۳۲ص۳[ابن حجر، لسان المیزان (ج» لیس بالقوي«گفته است: 

 )].۲۹۰ص۷) / هیثمي، مجمع الزوائد (ج۲۱۹ص۱دارقطني، العلل (ج

) ۲۳ص۲(ج ، المصنف) / ابن ابي شیبه۲۲۱۶اما طریق عامر شعبي: احمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال (ش

حدثنا مجالد (بن سعید) عن الشعبي قال کان «اد بن اسامه و هشیم بن بشیر) روایت کرده اند: از طریق (حم

رسول الله صلی الله علیه وسلم إذا صعد المنبر یوم الجمعة استقبل الناس بوجهه فقال السالم علیکم ویحمد الله 

اما این اسناد هم » ر یفعالنه.ویثني علیه ویقرأ سورة ثم یجلس ثم یقوم فیخطب ثم ینزل وکان أبو بکر وعم

 است.» مرسل«است چرا که شعبي تابعي است وروایت » ضعیف«

عبد الرزاق عن بن جریج «) روایت کرده است: ۲۲۸ص۱(ج ، المصنفاما طریق عطاء بن ابي رباح: عبدالرزاق

اما » السالم علیکم.عن عطاء ان النبي صلی الله علیه و سلم کان إذا صعد المنبر أقبل بوجهه علی الناس فقال 

 است.» مرسل وضعیف«عطاء بن ابي رباح تابعي است لذا اسنادش 

 اما شواهدي دارد از جمله:

) از طریق (إسماعیل بن عمر أبو المنذر و عبد العزیز الدراوردي) ۱۵۷۶) / نسایي (ش۱۱۳۸۱(ش ، المسنداحمد

عن داود بن قیس الفراء عن عیاض بن عبد الله عن أبي سعید الخدري: أن رسول الله صلی الله «روایت کرده اند: 

جلس في الثانیة وسلم قام  علیه و سلم کان یخرج یوم الفطر ویوم األضحی إلی المصلی فیصلي بالناس فإذا

فاستقبل الناس بوجهه والناس جلوس؛ فإن کانت له حاجة یرید أن یبعث بعثا ذکره للناس وإال أمر الناس بالصدقة 

بوده جز إسماعیل » رجال صحیحین«و رجال احمد » قال: تصدقوا ثالث مرات فکان من أکثر من یتصدق النساء.

 است.» صحیح«باشد واسنادش هم  يم» رجال مسلم«بن عمر أبو المنذر که 

عبدالرزاق،  – ۳/۱۹۸بیهقي، السنن الکبری  – ۲/۳۶۴ابن حجر، تغلیق التعلیق  -۲/۳۳۳نک: بخاری، الصحیح  -١

 .۵/۴۴۵ابن منذر، االوسط  – ۳/۲۱۷المصنف 
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  اند.مانند روایات قبل عمل کرده شدھد که صحابهاین نشان می
از موعظه و ھا  آن بیشتر ۀواستفادرو کردن مردم به خطیب دارای فائده  -

باشد که با وجود وجوب استماع خطبه این امر به طور کامل حاصل تعظیم ذکر می
گردد مگر اینکه مردم به خطیب رو کنند و این رو در رو بودن امام و مردم نمادی نمی

 ١باشد.میھا  آن از ادب و حرمت بین
لکّیه بنابر قول برخی این دیدگاه رو کردن به مردم واجب است. ما دیدگاه دّوم:

 ٢باشد.باشد و بنابر قول افراد دیگر دیدگاه اّول، نظر و دیدگاه مذھبش میمذھبش می
این افراد بر این باورند که امام پشت به قبله و رو به مردم بھتر و با تسّلط بیشتر 

ردم واجب است تواند به ایراد وعظ بپردازد پس بنا بر اجابت و اطاعت از امام بر ممی
 ٣که به وی رو کنند.

باشد که با پشت کردن در جواب باید اشاره کرد که مقصد اصلی وعظ و اندرز می
گردد. اگرچه رو به خطیب داشتن بھتر و مفیدتر وی یا رو به امام نبودن نیز حاصل می

ز استنکاف ا ۀباشد و رو نداشتن به امام به منزلاست ولی شرط اکمال دلیل وجوب نمی
  امر و اطاعتش نیست.

بر این باورند که رو کردن  بحسن بصری و سعید بن مسّیب دیدگاه سّوم:
 ٤به قبله سّنت است.ھا  آن مردم به امام سّنت نیست بلکه رو کردن

مشاھده نشد ولی شاید بر این استدالل باشند که ھدف از خطبه ھا  آن دلیلی از
گردد و از طرف دیگر خطیب نیز حاصل میشنیدن آن است که با پشت کردِن مردم از 

شنیدن خطبه عبادت است و استقبال قبله در دعا و مناجات و ذکر برتر و مستحب 
  باشد.می

؛  ۱۷۳/  ۳، ابن قدامه، المغني،  ۲۶۳/  ۱بدائع الصنائع ؛  ۴۷/  ۳، ماوردی، الحاوی الکبیر،  ۳۰/  ۲المبسوط نک:  -١

، شربینی، مغني  ۵۲۸/  ۴، نووی، المجموع،  ۴۷/  ۳، ماوردی، الحاوی الکبیر،  ۱۶۶/  ۲مواهب الجلیل 

 . ۲۸۷/  ۱المحتاج، 

 ۲۹۷/  ۲حوذي ، عارضة األ ۳۱۰/  ۱، نفراوی،الفواکه الدواني،  ۱۶۶/  ۲مواهب الجلیل والتاج واإلکلیل بهامشه  -٢

- ۲۹۸. 

 . ۱۶۶/  ۲مواهب الجلیل  -٣

 ۲/۱۵۰ابن قدامة، المغنی  -٤
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را بیشتر ھا  آن در واقع باید اشاره کرد رو کردن مردم به خطیب استفاده و تمرکز
خطیب کند. از طرف دیگر فرق بین خطبه و مناجات وجود دارد. در خطبه از می

گیرد پس رو کردن صورت می ألشود ولی مناجات در خلوت با خداونداستفاده می
 باشد.تر میمردم به خطیب أولی 

باشد که امام به مردم و مردم ھم به امام رو رسد مستحب میبه نظر می قول راجح:
چون کنند؛ چرا که اّوًال: دلیلی بر وجوب این امر وجود نداشته لذا منتفی است اّما 

ھدف از خطبه تذکیر و موعظه نمودن مردم بوده و کالم امام ھم با آنان است، لذا 
کند که سامع به قائل و قائل به سامع رو کند؛ و این در شرط ادب اینگونه ایجاب می

موعظه کردن و فھم خطاب امام ھم تأثیر فراوانی دارد. خصوصًا اینکه روایات صحیح از 

يمُ أعلمُ (واهللاُ العل باشد.ھم گواه این امر می شابعینو صحابه و ت ج رسول الله

واب)  بالصّ

 ) سالم کردن خطیب به مردم۳-۶-۱-۷(
  در این بخش دو مبحث جای بحث دارد:

 مبحث اّول: سالم کردن ھنگام ورود به مسجد
 مبحث دّوم: سالم کردن ھنگام برخاستن از منبر

 مبحث دّوم اختالف نظر دارند. دیدگاهفقھا در مبحث اّول اتفاق نظر دارند ولی در 
 در این رابطه به قرار ذیل است.ھا  آن

 مبحث اّول: سالم کردن ھنگام ورود به مسجد
گردد که از ظاھر کالم مذاھب اربعه؛ حنفّیه، مالکّیه، شافعّیه و حنابله استنباط می

منبر  مستحب است که خطیب ھنگام ورودش به مسجد به اطرافیانش قبل از اینکه از
 ١باال رود سالم گوید.

شود مگر اینکه از کالم آنها در زمینه سالم کردن در موقع باالرفتن از دلیلی از این فقها به صراحت مشاهده نمی -١

-چنین می ۱۶۱/  ۳المغني  در هابن قدام شود حکم این قسم استنباط گردد.منبر که در ادامه بدان پرداخته می
اند: سالم گفتِن امام هنگام استقبالش به مردم برای خطبه خواندن، سّنت نیست؛ مالک و أبوحنیفه گفته: «نویسد

بدین خاطر در ابتدای  »باشد.چرا که وی هنگام ورود به مسجد سالم کرده ونیازی به سالم گفتن دوباره نمی

/  ۲مواهب الجلیل والتاج واإلکلیل بهامشه گردد. و نک: مشان استنباط میمبحث اشاره گردید که که از ظاهر کال

/  ۱، شربینی، مغني المحتاج،  ۳۱/  ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۵۲۷/  ۴، نووی، المجموع،  ۶۴/  ۱الوجیز  ؛۱۷۱
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این دسته از فقھا ورود خطیب بر مردم را مانند سائر احوال دانسته و سالم کردن 
ای د به ھرخانهودانند. چون سالم کردن ھنگام وررا در این حالت نیز مستحب می

فَإَِذا َدَخۡلُتم ﴿ فرموده است: ألخداوند ١مسجد ھم مستثنی نیست. مستحب بوده و
نُفِسُ�مۡ  وٗتاُ�يُ 

َ
ٰٓ أ َ�َ ْ ای شدید، بر خودتان سالم ھرگاه داخل خانه« ]۶۱[النور:  ﴾فََسّلُِموا

 »کنید.
 مبحث دّوم: سالم کردن ھنگام برخاستن از منبر

کند در حکم سالم دادنش فقھا در موقعیکه امام از منبر بلند شده و رو به مردم می
 این زمینه عبارت است از:در ھا  آن نظر دارند. اقوالبه مردم اختالف
در  ٢دانند.شافعّیه و حنابله سالم دادنش را در این موقع مستحب می دیدگاه اّول:

ھیچ خالفی این امر مستحب است. منظورش در نزد حنابله  آمده: بدون »اإلنصاف«
 ٣جای خالف ندارد.

بارت ھا عاحادیث مستند این دسته از فقھا یا ضعیف است یا موضوع. این استدالل
 است از:

ِمنرَْبَ يَْوَم  ج اكن انلىب«اند: گفته برباحو عطاء بن ابی یشعب -
ْ
إَذا َصِعَد ال

َالُم َعلَيُْ�مْ  ُُمَعِة اْستَْقبََل انلَّاَس بِوَْجِهِه، َ�َقاَل: السَّ
ْ
ھرگاه در روز جمعه از  ج پیغمبر« ٤.»اجل

 »فرمودند: سالم بر شما باد!کردند و میخواستند صورتشان را رو به مردم میمنبر بر می

ح، المبدع في ، ابن مفل ۳۹۶/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۱۸/  ۲، ابن مفلح، الفروع،  ۱۶۱/  ۳المغني  ؛ ۲۸۹

 . ۳۵/  ۲، کشاف القناع،  ۱۶۱/  ۲شرح المقنع،

 . ۲۸۹/  ۱مغني المحتاج  -١

، نووی،  ۵۲۷/  ۴، نووی، المجموع،  ۲۷۸/  ۲، حلیة العلماء،  ۶۴/  ۱، الوجیز،  ۵۳/  ۳ماوردی، الحاوی الکبیر،  -٢

/  ۳، ابن قدامه، المغني،  ۵۲/  ۱هدایة، أبو خطاب، ال ؛۲۸۹/  ۱، شربینی، مغني المحتاج،  ۳۱/  ۲روضة الطالبین، 

/  ۲، کشاف القناع،  ۳۹۶ - ۳۹۵/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۵۱/  ۱، المحّرر،  ۱۱۸/  ۲، ابن مفلح، الفروع،  ۱۶۱

۳۵ . 

 . ۳۹۶/  ۲اإلنصاف  -٣

 (ضعیف): این روایت از مراسیل عطاء بن ابی رباح و شعبی روایت گردیده است: -٤

) از طریق (حماد ۲۳ص۲) / ابن ابي شیبه (ج۲۲۱۶عبی: احمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال (شاما طریق عامر ش

 الله صلی الله رسول کان قال الشعبي (بن سعید) عن مجالد حدثنا«اند: بن اسامه و هشیم بن بشیر) روایت کرده

 ویقرأ علیه ویثني الله ویحمد علیکم السالم فقال بوجهه الناس استقبل الجمعة یوم المنبر صعد إذا وسلم علیه
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ِ  رَُسوُل  اَكنَ « روایت کرده است: بعبدالله بن عمر - ُ َعلَيِْه  ا�َّ (َص�َّ ا�َّ
ُُمَعةِ  يَْومَ  ِمنرَْبِهِ  ِمنْ  َدنَا إَِذا وََسلََّم)

ْ
ُلُوِس، ِمنَ  ِعنَْدهُ  َمنْ  ىلَعَ  َسلَّمَ  اجل

ْ
ِمنرَْبَ  َصِعدَ  فَإَِذا اجل

ْ
 ال

ھرگاه در روز جمعه به منبرش نزدیک  ج پیغمبر خدا« ١»َسلََّم. ُ�مَّ  بِوَْجِههِ  انلَّاَس  اْستَْقبََل 
خواست با کرد و ھرگاه از منبر برمیشد به کسانیکه نزدیکش نشسته بودند سالم میمی

 »دادند.کردند و سالم میصورتش رو به مردم می
ِ  رَُسوُل  اَكنَ « روایت کرده است: بجابر بن عبدالله - ُ َعلَيِْه  ا�َّ (َص�َّ ا�َّ

ِمنرَْبَ  َصِعدَ  إَِذا وََسلََّم)
ْ
-خاستند سالم میمیھرگاه از منبر بر ج پیامبر خدا« ٢.»َسلَّمَ  ال

 »کردند.

است چرا که » ضعیف«اما این اسناد هم » یفعالنه. وعمر بکر أبو وکان ینزل ثم یقوم فیخطب ثم یجلس ثم سورة

 است.» مرسل«شعبی تابعی است و روایت 

 جریج بن عن الرزاق عبد«) روایت کرده است: ۲۲۸ص۱اما طریق عطاء بن ابی رباح: عبدالرزاق، المصنف (ج

اما » علیکم. السالم فقال الناس علی بوجهه أقبل المنبر صعد إذا کان سلم و علیه الله صلی النبي ان عطاء عن

 است.» مرسل وضعیف«عطاء بن ابی رباح تابعی است لذا اسنادش 

) طبرانی، المعجم االوسط ۲۵۳ص۵) / ابن عدی، الکامل (ج۵۹۵۲(ضعیف): بیهقي، السنن الکبری (ش -١

) / ابن عساکر، تاریخ دمشق ۴۶ص۲) / ابن حبان، المجروحین (ج۳۲۱ص۱۱) والمعجم الکبیر (ج۳۸۱ص۶(ج

السري) روایت کرده است:  أبي بن الضحاك و محّمد بن الوهاب عتبة و عبد بن ) از طریق (الولید۳۲۳ص۴۷(ج

 (صلی الله رسول کان: قال عمر ابن عن نافع عن األنصاری الله ابی عون عبد بن عیسی ثنا مسلم بن الولید حدثنا«

 الناس استقبل المنبر صعد فإذا الجلوس، من عنده من علی سلم الجمعة یوم منبره من دنا إذا وسلم) علیه الله

األنصاري: امام ابن حبان گفته است:  الله عبد بن است چرا که عیسی» ضعیف«اما این اسناد » سلم. ثم بوجهه

 عیسی عن بقیة علیه؛ و روی الیتابع یرویه ما عامة«ام ابن عدی گفته است: وام» به انفرد بما یحتج ان الینبغي«

) / هیثمی، مجمع الزوائد ۴۰۰ص۴[ابن حجر، لسان المیزان (ج» ضعیٌف «وامام هیثمی گفته است: » مناکیٌر  هذا

 )].۱۱۹ص۲(ج

) / ابن عدی، ۳۵۲(ش) / تمام رازی، فوائد ۵۹۵۱) / بیهقی، السنن الکبری (ش۱۱۰۹(موضوع): ابن ماجه (ش -٢

محّمد) روایت  بن موسی عمران إبراهیم و أبو بن یحیی ذهلی و أحمد بن ) از طریق (محّمد۱۴۶ص۴الکامل (ج

 المنکدر بن محّمد عن مهاجر ابن یزید بن محّمد عن لهیعة ابن (الحرانی) حدثنا خالد بن عمرو حدثنا«اند: کرده

است » موضوع«اما این روایت » سلم المنبر صعد إذا کان سلم و علیه الله صلی النبي أن: الله عبد بن جابر عن

: عبدالله بن لهیعه دچار 
ً
 تقریب و) ۳۷۳ص۵ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[ شده است» اختالط«چرا که اّوال

اظ ابوحاتم رازی گفته است:  )]۳۵۶۳ش( التهذیب
ّ

: اماُم الحف
ً
  هذا«وثانیا

ٌ
 [ابن ابی حاتم، علل» موضوعٌ  حدیث

 )].۲۰۵ص۱الحدیث (ج
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اند و سالم نیز چنین کرده شاین فقھا بر این باورند که ابوبکر و عمر و عثمان -
مانند سائر احوال روابط اجتماعی کردن امام در حالت رو کردن بعد از پشت کردنش را 

 ١دانند.مستحب می
این فقھا چنین  ٢دانند.حنفّیه و مالکّیه چنین امری را مشروع نمی دیدگاه دّوم:

 اند:استدالل کرده
به وحی اگر ھا  آن تابد؛ چرا که با اّتصالعمل اھل مدینه چنین عملی را برنمی -

 ٣ردند.کبود بدان عمل میھا  آن روایت صحیحی در بین
باشد که در نزد مالکّیه البته باید توجه داشت حجّیت عمل اھل مدینه اصلی می

 پذیرفته شده و در نزد دیگر مذاھب مقبولّیتی ندارد.
باشد و در اینجا مانند باالرفتن خطیب از منبر آغاز مشغولّیتش به عبادت می -

 ٤سائر عبادات سالم کردن شرط نیست.
شود با وجود اینکه برخاستن عبادت و خطبه شروع نمیالبته باید توجه داشت با 

 اند.را سّنت دانستهاند بلکه آنصاحبان قول اّول قائل به اشتراط سالم کردن نشده
باشد پس مانند أذان و إقامه، سالم باشد که بر نماز مقّدم میخطبه ذکری می -

 ٥باشد.کردن در ابتدایش مشروع نمی
سالم کردن در این حالت به سبب خطبه نیست بلکه در واقع باید توجه داشت که 

 ٦باشد.به سبب ورود به حاضرین مسجد می

بدین آثار اشاره  ۱۱۴/  ۲باب اإلمام إذا جلس علی المنبر یسلم  -کتاب الصلوات  در شابن أبي شیبة في مصنف -١

 .کرده است

، طحطاوی،  ۲۲۰/  ۱، حاشیة الشلبي علی تبیین الحقائق بهامشه،  ۱۵۰/  ۲، حاشیة ابن عابدین،  ۸۱۰/  ۲البنایة  -٢

، المنتقی شرح  ۱۷۱/  ۲، مواهب الجلیل والتاج واإلکلیل بهامشه،  ۱۳۳/  ۱اإلشراف  ؛) ۱۰۴مراقي الفالح، ص ( 

 . ۱۸۹/  ۱الموطأ، 

 . ۱۸۹/  ۱، المنتقی شرح الموطأ،  ۱۳۳/  ۱اإلشراف  -٣

 ها.همان -٤

 . ۱۳۳/  ۱اإلشراف  -٥

اند: سالم گفتِن امام هنگام استقبلش به مالک و أبوحنیفه گفته: « نویسدچنین می ۱۶۱/  ۳المغني  درابن قدامة  -٦

مردم برای خطبه خواندن، سّنت نیست؛ چرا که وی هنگام ورود به مسجد سالم کرده ونیازی به سالم گفتن دوباره 

مواهب گردد. و نک: و بدین خاطر در ابتدای مبحث اشاره گردید که از ظاهر کالمشان استنباط می» باشد.نمی
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شود که سالم کردن در آن مشروع دّوم قیاس می خطبۀاّول بر  خطبۀ -
 ١نیست.

باشد؛ چرا که سالم خطیب در این حالت بنابر ورودش به این قیاس مع الفارق می
ای وجود ندارد تا دّوم ھیچ دیدار تازه خطبۀباشد و در مسجد و سالم بر حاضرین می

  سبب سالم مجّدد را حاصل کند.
شود که تمامی احادیث در دّقت در استالل گروه اّول مشاھده می قول راجح:

باشند در نتیجه جایی برای استناد و احتجاج ندارند و استنادی ضعیف و یا موضوع می
باشد لذا سالم ولی چون اصل بر عدم حکم مییابند ای نمیدالیل گروه دّوم ھم تأییدیه

-کردن در این موقع سّنت و یا مستحب نیست؛ چرا که وقتی که امام از منبر باال می
از  گردد و دیگر نیازی به سالم کردن به مردم نیست. ورود، وقت عبادت شروع می

 .به مسجد سالم کرده لذا نیازی به تکرار کردن سالم ندارد ودطرفی ھنگام ور
-این عمل را انجام می ج بود، باید رسول اللهو از طرفی اگر این مورد مستحب می

دادند، در صورتیکه روایت صحیحی در مورد این عمل به ثبت نرسیده است. و 
که – پس مانند أذان و إقامه بودهکه بر نماز مقّدم  باشدیم یخطبه ذکرھمچنین 

(واهللاُ العليمُ أعلمُ  .باشدینم سّنت یشابتدا، سالم کردن در -أذکار قبل از نماز بوده

واب)  بالصّ

 ) نشستن خطیب بر منبر تا اتمام أذان۳-۶-۱-۸(
فقھا در حکم نشستن خطیب بر منبر بعد از باال رفتن از آن و قبل از شروع خطبه 

 بر این باورند که:ھا  آن نظر دارند،شود اختالفتا موقعیکه مؤّذن از أذان فارغ می
حنفّیه و قول مشھور مالکّیه، شافعّیه و حنابله بر این باورند که نشستن  اّول: دیدگاه

را در این زمینه  شابن عقیل حنبلی اجماع صحابه ١خطیب در این حالت سّنت است.
 ٢کند.بیان می

 ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۵۲۷/  ۴، نووی، المجموع،  ۶۴/  ۱الوجیز  ؛۱۷۱/  ۲یل بهامشه الجلیل والتاج واإلکل

 ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۱۸/  ۲، ابن مفلح، الفروع،  ۱۶۱/  ۳المغني  ؛ ۲۸۹/  ۱، شربینی، مغني المحتاج،  ۳۱/ 

 . ۳۵/  ۲، کشاف القناع،  ۱۶۱/  ۲، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ۳۹۶/ 

 همان. -١
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 استدالل این دسته عبارت است از:

ُُمَعةِ  يَْومَ  انلَِّداءُ  اَكنَ « کند:روایت می سسائب بن یزید -
ْ
َِمامُ  َجلََس  إَِذا اّوهلُ  اجل

ْ
 اإل

ِمنرَْبِ  ىلَعَ 
ْ
ُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  ال يِب  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ

َ
ُ  ريَِضَ  َوُ�َمرَ  بَْ�رٍ  َوأ ا  َ�نُْهَما ا�َّ فَلَمَّ

ُ َ�نُْه َوَ�رُثَ انلَّاُس َزاَد انلَِّداَء اثلَّاِلَث ىلَعَ  ْوَراءِ اَكَن ُ�ثَْماُن ريَِضَ ا�َّ  جاز زمان پیامبر « ٣».الزَّ
نشست. و در زمان اّول نداء در روز جمعه وقتی بوده که امام بر منبر می بو ابوبکر و عمر

در حالی که (تعداد) مردم زیاد شد ندای سّوم در َزوراء (مکانی در بازار مدینه) را  سعثمان
 »اضافه نمود.

ُ َعلَيِْه وََسلََّم)اَكَن انلَّىِبُّ « :روایت نموده که بابن عمر - َ�ُْطُب  (َص�َّ ا�َّ
 
َ
ِمنرَْبَ َحىتَّ َ�ْفُرغ

ْ
ُمؤَذُِّن  -ُخْطبَتَْ�ِ اَكَن َ�ِْلُس إَِذا َصِعَد ال

ْ
َراُه قَاَل ال

ُ
ُ�مَّ َ�ُقوُم َ�يَْخُطُب ُ�مَّ  -أ

خواند وھرگاه باالی منبر دو خطبه می ج للهرسول ا« ٤».َ�ِْلُس فََال َ�تلََكَُّم ُ�مَّ َ�ُقوُم َ�يَْخُطُب 

، واإلشراف  ۲۵۱/  ۱الکافي البن عبد البر  ؛)  ۱۰۳، طحطاوی، مراقي الفالح، ص (  ۱۴۷/  ۱الفتاوی الهندیة نک:  -١

ماوردی،  ؛ ۳۰۷/  ۱، نفراوی،الفواکه الدواني،  ۱۷۱/  ۲، مواهب الجلیل والتاج واإلکلیل بهامشه،  ۱۳۳/  ۱

، شربینی، مغني المحتاج،  ۳۱/  ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۵۲۷/  ۴، نووی، المجموع،  ۵۳/  ۳الحاوی الکبیر، 

، ابن مفلح،  ۱۶۲/  ۳، ابن قدامه، المغني،  ۱۶۷/  ۲، شرح الزرکشي،  ۵۲/  ۱أبو خطاب، الهدایة،  ؛۲۸۹/  ۱

 . ۳۵/  ۲اف القناع، ، کش ۳۹۶/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۱۸/  ۲الفروع، 

 اند.بیان کرده ۳۵/  ۲کشاف القناع  در بهوتي ، و ۱۱۸/  ۲الفروع  درابن مفلح این اجماع را  -٢

) از طریق (ابن ۱۳۹۲) / نسایی (ش۵۱۶) / ترمذي (ش۱۰۸۹) / ابوداود (ش۹۱۶و۹۱۲(صحیح): بخاری (ش -٣

کان النداء یوم الجمعة اّوله إذا  قال یزید بن ائبالس عن الزهري عن«اند: ابي ذئب ویونس بن یزید) روایت کرده

جلس اإلمام علی المنبر علی عهد النبي صلی الله علیه وسلم وأبي بکر وعمر رضي الله عنهما فلما کان عثمان 

 .»رضي الله عنه وکثر الناس زاد النداء الثالث علی الزوراء

روایت ) محّمد بن سلیمان األنباریاز طرق () ۵۹۵۷) / بیهقي، السنن الکبري (ش۱۰۹۴): ابوداود (ش(صحیح -٤

حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء عن العمری عن نافع عن ابن عمر قال کان النبی صلی الله علیه وسلم ... «اند: کرده

عبد الله بن عمر بن حفص  ومترجم در تهذیب بوده فقط» ثقة«رجالش  است چرا که» حسن«واین اسناد .» 

صالُح الحدیث؛ البأس به؛ کان یزید فی األسانید، ویخالف، وکان «ن حنبل گفته است: العمري امام احمد ب

 
ً
 صالحا

ً
؛ لیس به بأس، یکتب حدیثه«وامام یحیي معین گفته است: » رجال

ٌ
وامام ابن عدي گفته است: » صالٌح ثقة

» 
ٌ

 وفیه ضعف«وامام هیثمي هم گفته است: » ال بأس به فی روایاته، صدوق
ٌ
عقوب بن شیبه گفته است: وامام ی» ثقة

، وفی حدیثه اضطراب«
ٌ

 صدوق
ٌ
 حسُن اإلسناد«ودر مورد یکي از احادیثش گفته است: » ثقة

ٌ
وامام » هذا حدیث

وامام احمد بن یونس » یکتب حدیثه و الیحتج به«وامام ابوحاتم رازي گفته است: » البأس به«عجلي گفته است: 

 «گفته است: 
ً
 غیر أن الحفاظ لم یرضوا حفظه«وامام خلیل هم گفته است: » لو رأیت هیئته لعرفت أنه ثقة

ٌ
» ثقة
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ن أذانش را تمام میمی -شد و خطبه مینشست؛ سپس بلند میکرد میرفت، تا زمانیکه موذِّ

وامام ذهبي هم » قولنا (لیس بالقوي) لیس بجرح مفسد«البته گفته که: » لیس بالقوي«وامام نسایي گفته است: 

 حسُن الحدیث«گفته که: 
ً
 خیرا

ً
 عامال

ً
فته باشد وامام ابن عمار هم گ وجزء رجال (صحیح مسلم) هم مي» عالما

قلت لیحیی بن معین عبد الله العمري «وامام الدارمي هم گفته است: » لم یترکه أحد إال یحیی بن سعید«است: 

» عبدالله بن عمر العمري قد احتمل اهل العلم حدیثه«وامام بزار هم گفته است: » ما حاله في نافع؟ فقال: صالٌح 

» علیه الصالح حتی غفل عن الضبط فاستحق التركکان ممن غلب «وامام ابن حبان افراط کرده وگفته است: 

وامام بخاري » ضعیٌف «وامامان علي بن المدیني ویحیي القطان وابن حجر ونسایي در روایتي دیگر گفته اند: 

) وتقریب التهذیب ۳۲۶ص۵[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» ذاهب ال أروی عنه شیئا«گفته است: 

) ۱۱۱ص۵) / هیثمي، مجمع الزوائد (ج۳۴۰ص۷اعالم النبالء (ج) وسیر۱۹) / ذهبي، الموقظه (ص۳۴۸۹(ش

بوده » حسن الحدیث«)] لذا ۵۲۳) / یحیي بن معین، تاریخ روایة الدارمي (ش۲۹۳۱وکشف االستار (ش

 زمانیکه از نافع روایت مي
ً
قلت لیحیی بن معین: عبد الله «کند چنانکه دیدیم از امام الدارمي آمده است:  خصوصا

 » اله في نافع؟ فقال: صالٌح العمري ما ح

المعجم الکبیر طبرانی، ) / ۱۴۱۷) / نسایي (ش۱۸۷ص۳(ج ، المصنفدارد وعبدالرزاقهم اي ومتابعه

) / ۱۰۹۷) / ابوداود (ش۲۰۸۳۳و۲۰۹۱۹(ش ، المسنداحمد/  )۱۴۴۷) / ابن خزیمه (ش۲۲۱و۲۳۴ص۲(ج

) واسرائیل بن یونس وحفص بن جمیعابوعوانه ) از طریق (۷۴۴۱(ش ، المسند) / ابویعلي۱۵۸۳نسایي (ش

رأیت النبی (صلی الله علیه وسلم) یخطب یقول: جابر بن سمرة  سمعتسماك بن حرب ثنا : «اندروایت کرده

 »قائما ثم یقعد قعدة ال یتکلم

 دچار عمر اواخر دراند که گفته لیکن بوده »ثقة« حرب بن سماک فقطباشد  مي» رجال صحیحین«ورجالش 

قلت لعلی ابن المدینی : روایة  «روایاتش از عکرمه مشکل دارد!! وامام یعقوب بن شیبه گفته است: و شده تغییر

إسرائیل  ؛مضطربة وسفیان وشعبة یجعلونها عن عکرمة و غیرهما یقول: عن ابن عباس: سماك عن عکرمة ؟ فقال

ولو شئت أن أقول له:  :عکرمة یضعفه وکان یقول فی التفسیربن الحجاج کان شعبة «وهمچنین:  »!!وأبو األحوص

 »ابن عباس لقاله

اما باید بگوییم که سماک بن حرب هر روایتی که از عبدالله بن عباس شنیده را از قول عکرمه هم شنیده است؛ لذا 

گاهی آن روایتها را از قول عکرمه نقل کرده وگاهی هم از قول عبدالله بن عباس؛ ودر نتیجه هیچ اضطرابی در کار 

 روایت کرده است: نیست؛ 
ً
تك من التفسیر فهو عن «وسماك بن حرب صراحتا

ُ
بن اقال عکرمة: کل شيء حدث

 گفته» عباس
ً
 «اند: ولذا امامان ابوحاتم رازی وابن عدی واحمد بن حنبل مطلقا

ٌ
وامام عجلی هم گفته است: » ثقة

 تهذیب حجر، ابن: رک[» ان فصیحاکان جائز الحدیث لم یترك حدیثه أحد، وکان عالما بالشعر وأیام الناس، وک«

فی الضعفاء  الکامل عدي، ابن) / ۲۷۹ص۴ج( التعدیل و الجرح حاتم، ابي ابن) / ۳۲۲ص۴ج( التهذیب

 است.» صحیح«ولذا این اسناد  )]۲۳۵ص۶/ ابن عبدالبر، االستذکار (ج )۲۶۹ص۵وج۴۶۰ص۳ج(

) / نووی، ۶۰۷ص۴الملقن، البدرالمنیر (ج[ابن » اسناده صحیٌح «وامامان نووی وابن الملقن هم گفته است: 

 )]۲۷۹۹خالصة االحکام (ش

                                                                                                                                                  



 ۴۸۳  جمعه نماز ۀخطب: سّوم فصل

دّوم را  خطبۀشد و کرد و سپس بلند مینشست و ھیچ صحبتی نمیخواند و پس از آن می
 »خواند.ھم می

که - سدارد: حدیث سائبمی باشد. و نووی ھم ابرازسند این روایت صحیح می
 ١کند.نیاز میاستناد به این روایت را بی -بدان اشاره شد

بر این باورند که ھا  آن برخی از مالکّیه با وجود انکار برخی دیگر از دیدگاه دّوم:
 ٢نشستن خطیب در این حالت واجب است.

-استناد می سالبته دلیلی بر این مدعا مشاھده نشد ولی احتماًال به روایت سائب
 ج نمایند ولی باید توجه داشت که فعل مجرد نبّی را حمل بر وجوب میکنند که آن

 کند.داللت بر وجوب نمی
 بابن عمرو روایِت  ج قول راجح استحباب و تبعّیت از رسول الله قول راجح:

بوده و لذا امام تا ھنگام اتمام أذان، روی منبر بشیند و دلیلی ھم برای مخالفت با آن 

واب)(واهللاُ العل وجود ندارد.  يمُ أعلمُ بالصّ

 ) خواندن دعای استفتاح خطبه۳-۶-۱-۹(

ِ « کردند:ای را با أذکار زیر شروع میھر سخنرانی و خطبه ج پیامبر َْمَد ِ�َّ
ْ
إِنَّ احل

ْن َال إِ 
َ
ْشَهُد أ

َ
ُ َوأ

َ
ُ َوَمْن يُْضِلْل فََال َهاِدَى هل

َ
ُ فََال ُمِضلَّ هل َْمُدُه َو�َْستَِعينُُه َمْن َ�ْهِدهِ ا�َّ

َ
� 

َّ
َ إِال

َ
هل

ا َ�ْعدُ  مَّ
َ
ُ أ

ُ
ًدا َ�بُْدُه َورَُسوهل نَّ ُ�َمَّ

َ
ُ َوأ

َ
�َك هل ُ وَْحَدُه َال رَشِ   ٣»!ا�َّ

نماییم و از طلبیم و از وی طلب مغفرت میاز وی یاری می (حمد از آِن خداوند است و ما
ای نخواھد بریم. ھرکس را خداوند ھدایت بخشد، گمراه کنندهشرارت نفسمان به وی پناه می

گمراه سازد ھدایتگری نخواھد داشت. » به سبب تعّدی و نافرمانیش«داشت و ھرکس را وی 

 . ۵۲۶/  ۴المجموع  -١

 کند.را انکار میاز فقهای مالکّیه آن هابن عرفالبته  ۱۷۱/  ۲مواهب الجلیل والتاج واإلکلیل بهامشه  -٢

ی بن عبداالعلی ) از طریق (عبداالعل۱۸۹۳) / ابن ماجه (ش۳۲۷۸) / نسایی (ش۲۰۴۵مسلم (ش(صحیح):  -٣

عن داود عن عمرو بن سعید عن سعید بن جبیر «اند: ) روایت کردهیحیی بن زکریا بن أبي زائدةو یزید بن زریعو

عن بن عباس : أن رجال کلم النبي صلی الله علیه و سلم في شيء فقال النبي صلی الله علیه و سلم إن الحمد لله 

ومن یضلل الله فال هادي له وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شریك له نحمده ونستعینه من یهده الله فال مضل له 

 »وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد 
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دھم محّمد الله وجود ندارد و شھادت میبجز » بر حّقی«دھم که ھیچ معبود و شھادت می
 اوست. اما بعد!َ) ۀبنده و فرستاد

ِ «: روایت نموده بعبدالله بن جابر ُ َعلَيِْه وََسلََّم)اَكَن رَُسوُل ا�َّ َ�ُْطُب  (َص�َّ ا�َّ
ْهلُُه ُ�مَّ َ�ُقوُل 

َ
َ َوُ�ثِْ� َعلَيِْه بَِما ُهَو أ ُ َوَمْن يُْضِلْل  :انلَّاَس َ�َْمُد ا�َّ

َ
ُ فََال ُمِضلَّ هل َمْن َ�ْهِدهِ ا�َّ

 ِ َِديِث ِكتَاُب ا�َّ
ْ
ُ وََخْ�ُ احل

َ
ھنگام خطبه خواند حمد وثنای  جرسول الله « ١ ».فََال َهاِدَى هل

فرمودند: ھرکس خداوند وی را ھداست کند، کسی آورده وسپس میخداوند را به جای می
تواند وی را ھدایت کند. وبھترین ند وھرکس را گمراه کند کسی نمیتواند وی را گمراه کنمی

 »باشد.سخنان کتاب الله (قرآن) می
 بن مسوراز  باشد.بعد از دعای آغازین خطبه مستحب می »أّما َبعد«گفتن: 

ُ َعلَيِْه وََسلََّم فََسِمْعتُُه ِحَ� «: روایت شده سهمخرم ِ َص�َّ ا�َّ َد َ�ُقوُل قَاَم رَُسوُل ا�َّ  :�ََشهَّ
ا َ�ْعدُ  مَّ

َ
بلند شدند وخطبه خواندند وھنگام گفتن تشھدش شنیدم که  جرسول الله « ٢».أ

 »گفتند: اما بعد!

 ھا ) تکیه بر کمان، عصا، شمشیر و مانند این۳-۶-۱-۱۰(
  در این زمینه سه مبحث مطرح است:

 ھا. این مبحث اّول: حکم تکیه بر کمان، عصا، شمشیر و مانند
 شود.مبحث دّوم: دستی که با آن تکیه می

  شود.مبحث سّوم: عملی که در صورت عدم تکیه انجام داده می
 مربوطه عبارتند از: ۀدیدگاه فقھا با ادل

 ھا. این مبحث اّول: حکم تکیه بر کمان، عصا، شمشیر و مانند
 باشد:این مبحث در دو مسئله قابل ارائه می

 ھا. این ان، عصا و ماننداّول: حکم تکیه بر کم ۀمسئل

 جعفر عن: «است کرده روایت) بالل بن وسلیمان عیینه بن سفیان( طریق از) ۲۰۴۴و۲۰۴۳ش( مسلم): صحیح( -١

 ... .») وسلم علیه الله صلی( الله رسول کان قال جابر عن أبیه عن

 طریق از) ۱۹۹۹ش( ماجه ابن) / ۲۶۹۵ش( ابوداود) / ۶۴۶۳ش( مسلم) / ۹۲۶و۲۳۰۷ش( بخاري): صحیح( -٢

 عن شعیب أخبرنا قال الیمان أبو حدثنا: « اند کرده روایت) والزبیدي خالد بن وعقیل حمزه ابي بن شعیب(

 حین فسمعته وسلم علیه الله صلی الله رسول قام قال مخرمة بن المسور عن حسین بن علي حدثني قال الزهري

 »بعد أما: یقول تشهد
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 دّوم: حکم تکیه بر شمشیر. ۀمسئل
 در این رابطه بر این باورند که:ھا  آن نظر دارند.فقھا در ھر دو مسئله اختالف

 ھا. این اّول: حکم تکیه بر کمان، عصا و مانند ۀمسئل
در اثنای خطبه دو ھا  این فقھا در حکم تکیه دادن خطیب بر کمان، عصا و مانند

 دیدگاه دارند:
استدالل  ١دانند.مالکّیه، شافعّیه و حنابله تکیه دادن را مستحب می دیدگاه اّول:

 این دسته این بوده که: 

  َوفَْدُت « روایت کرده است: سحکم بن حزن -
َ

ِ  رَُسولِ  إِىل ُ َعلَيِْه وََسلََّم) ا�َّ  (َص�َّ ا�َّ
وْ  َسبَْعةٍ  َسابِعَ 

َ
َ�ْمنَا �ِْسَعةٍ  تَاِسعَ  أ

َ
يَّاًما بَِها فَأ

َ
ُُمَعةَ  ِ�يَها َشِهْدنَا �

ْ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  اجل  اهللا ص�- ا�َّ

ئًا َ�َقامَ  -وسلم عليه وْ  َعًصا ىلَعَ  ُمتََو�ِّ
َ
گفته است: من ھمراه  سحکم بن حزن« ٢.»قَوٍْس  أ

 ۱۸۱/  ۱، والشرح الصغیر  ۱۷۲/  ۲، حطاب، ،مواهب الجلیل،  ۳۴۱/  ۱، والبیان والتحصیل  ۱۵۶/  ۱المدونة نك:  -١

،  ۶۴/  ۱، الوجیز،  ۵۴ - ۵۳/  ۳، ماوردی، الحاوی الکبیر،  ۲۳۰/  ۱األم  ؛ ۳۰۷/  ۱الفواکه الدواني،  نفراوی،

أبو خطاب،  ؛ ۲۹۰/  ۱، شربینی، مغني المحتاج،  ۳۲/  ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۵۲۸/  ۴المجموع،  نووی،

 ، مرداوی، ۱۵۱/  ۱، المحّرر،  ۱۱۹/  ۲، ابن مفلح، الفروع،  ۱۷۹/  ۳، ابن قدامه، المغني،  ۵۲/  ۱الهدایة، 

 . ۱۶۳/  ۲، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ۳۹۷/  ۲اإلنصاف، 

) ودالئل النبوة ۵۹۶۰) والسنن الکبری (ش۶۲۵) / بیهقی، السنن الصغری (ش۱۰۹۸(صحیح): ابوداود (ش -٢

) / طبرانی، المعجم ۵۱۶ص۵) / ابن سعد، الطبقات الکبری (ج۱۷۸۵۶) / احمد، المسند (ش۳۵۴ص۵(ج

 ) / خطیب بغدادی، المتفق۲۸۲۶) / ابویعلی، المسند (ش۱۴۵۲) / ابن خزیمه (ش۲۱۳ص۳(ج الکبیر

) / ابن عساکر، تاریخ دمشق ۳۷۴) / ابن قانع، معجم الصحابه (ش۱۴ص۱البغدادي (ج للخطیب والمفترق

) از طریق (سعید بن منصور وعمرو بن خالد الحرانی ۱۹۰۳) / ابونعیم، معرفة الصحابه (ش۲۰۹ص۲۳(ج

 رزیق بن شعیب حدثنی خراش بن شهاب حدثنا«اند: مرشل) روایت کرده بن خالد بن الهیثم بن خارجه و یزیدو

 الکلفی حزن بن الحکم له یقال وسلم) علیه الله (صلی الله رسول من صحبة له رجل إلی جلست قال الطائفی

 یا فقلنا علیه فدخلنا تسعة تاسع أو سبعة سابع وسلم) علیه الله (صلی الله رسول إلی وفدت قال: یحدثنا فأنشأ

 فیها شهدنا أیاما بها فأقمنا دون ذاك إذ والشأن التمر من بشیء لنا أمر أو بنا فأمر بخیر لنا الله فادع زرناك الله رسول

 کلمات علیه وأثنی الله فحمد قوس أو عصا علی متوکئا فقام وسلم) علیه الله (صلی الله رسول مع الجمعة

 »وأبشروا. سددوا ولکن به أمرتم ما کل تفعلوا لن أو تطیقوا لن إنکم الناس أیها قال: ثم مبارکات طیبات خفیفات

 رجال ابوداود اینگونه بوده که:

 سعید بن منصور: امام حافظ و ثقة و رجال صحیحین است.
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رفتیم و چند روزی را در آنجا ماندیم و در نماز جمعه  ج ھفت و یا نه نفر به زیارت رسول الله
 »کردند.ھنگام خطبه به عصا و یا کمانی تکیه می ج ھم شرکت نمودیم و ایشان

اند اما این روایت واحادیث دیگری ھم در این مورد آمده که مورد نقد واقع شده
 باشد.صحیح ومستند بوده لذا مقوبل می

قبل از  ج بر این باور بوده که پیغمبر عظیم الشأن البته ابن قیم در این زمینه
کردند. اند ولی بعد از داشتن منبر بر چیزی تکیه نمیداشتن منبر بر عصا تکیه کرده

 ١کند.البته ھیچ کدام از روایات مذکور چنین مطلبی را ابراز نمی
ن روایت را در ای دوازده »العصا للخطیب ریب بما جاء فية األتحف«کتاب صاحب 

ذکر شد و مابقی سندشان شاذ یا ضعیف یا ھا  آن کند که بارزترینزمینه بیان می
 ٢باشد.موضوع می

را بھتر از مشغولیت دست ھا  آن این دسته از فقھا تکیه بر کمان، عصا و مشابه -
 ١دانند.ھیبِت خطیب و رفع خستگی بدن وی می ۀرا مایدانند و آنبه ریش و ... می

العجلی وعبدالله  خراش الحوشبی: امامان علی بن المدینی ویحیی بن معین و ابوزرعة رازی و احمد بن شهاب

 «اند: المدائنی گفته محّمد بن وعلی الموصلی عمار بن بن مبارک و محّمد
ٌ
وامام احمد بن حنبل گفته است: » ثقة

 «وامام ابوحاتم گفته است: » لیس به بأس«وامام نسایی گفته است: » البأس به«
ٌ

وامام ابن عدي » به البأس صدوق

  له«گفته است: 
ٌ

و » فأذکره کالما فیه للمتقدمین الأعرف و علیه ینکر ما روایاته بعض فی و بالکثیرة لیست أحادیث

وامام ذهبی » خراش بن شهاب من لها (السنة) وصفا أحسن أحدا أر لم«امام عبدالرحمن بن مهدی گفته است: 

  مشهوٌر «گفته است: 
ٌ
 عن خرج حتی کثیرا یخطیء«وامام ابن حبان هم افراط کرده گفته است: » یغرُب  ثقة

) / ذهبی، ۱۷۵) / دارقطنی، سوالت السلمی (ش۳۶۶ص۴[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج»!!!! به االحتجاج

 )]۲۷۹۸المغنی (ش

وامام ابن حبان گفته است: » بأس به لیس«الثقفی: امام یحیی بن معین گفته است:  الطائفی رزیق بن شعیب

 «گوید: ام ذهبی هم میآورده است وام» ثقات«وامام ابن حبان هم وی را در » صالٌح «
ٌ

[ابن حجر، » صدوق

 )]۲۲۸۸) / ذهبی، الکاشف (ش۳۵۲ص۴تهذیب التهذیب (ج

 باشد.می» صحیح«الحکم بن حزن: صحابی جلیل است. ولذا این اسناد 

 » صحیٌح «وامام ابن السکن هم گفته است: 

تحفة [ابن الملقن، » عنده ولم یضعفه فهو حسٌن » سننه«رواه أبو داود في «وامام ابن الملقن هم گفته است: 

 )]۶۳۳ص۴) والبدرالمینر (ج۵۰۸ص۱(ج المحتاج إلی أدلة المنهاج

 . ۴۲۹/  ۱زاد المعاد  -١

 جهت مشاهده روایتها به کتاب" تحفة األریب بما جاء فی العصا للخطیب" مراجعه شود. -٢
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این عمل را خالف سّنت ھا  آن دانند.حنفّیه تکیه دادن را مکروه می دیدگاه دّوم:
 ٢دانند.را مکروه میدانسته در نتیجه آن

 البته با توجه به روایات صحیح در این زمینه مشروعّیت آن ثابت است.

در  ج ثابت است که پیامبر خدا سبا وجود روایت صحیح حکم بن حزن قول راجح:
اند. امام شافعی در این رابطه تکیه کردهھا  آن کمان، و مانند جمعه بر عصا، خطبۀحین 

تکیه کند؛ چرا ھا  آن خواند بر عصا یا کمان یا مانندکسی که خطبه می«اند: ابراز داشته
«... اند: امام مالک نیز گفته ٣ »اند.بر عصا تکیه کرده ج که به ما رسیده که پیغمبر

واب)(واهللاُ العل ٤ »این عملکرد مردم از قدیم است.  يمُ أعلمُ بالصّ

 دّوم: حکم تکیه بر شمشیر ۀمسئل
فقھا در حکم تکیه خطیب بر شمشیر در اثنای خطبه سه دیدگاه دارند، که عبارتند 

 از:
امام ابن قّیم جوزیه بر این باور است که چنین عملی به طور مطلق  دیدگاه اّول:

 ٥ثابت نیست. ج چنین عملی از پیامبرکند که مشروعّیت ندارد. ایشان استدالل می
مالکّیه، شافعّیه و حنابله تکیه بر شمشیر را مانند تکیه بر کمان، قوس  دیدگاه دّوم:

 ٦دانند.را مستحب میھا  آن و مانند

 ماوردی، ؛۳۰۷/  ۱، نفراوی،الفواکه الدواني،  ۱۷۲/  ۲، حطاب، ،مواهب الجلیل،  ۳۴۱/  ۱البیان والتحصیل  -١

 ، ۱۶۳/  ۲، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ۱۷۹/  ۳، ابن قدامه، المغني،  ۵۲۶/  ۴،  ۵۴/  ۳الکبیر،  الحاوی

 .۳۶/  ۲کشاف القناع، 

 ) . ۳۳۴اقي الفالح، ص ( حاشیة الطحطاوي علی طحطاوی، مر -٢

 .۱/۳۴۳االم،  -٣

 .۱/۱۵۶المدونة الکبری،  -٤

 . ۴۲۹/  ۱زاد المعاد  -٥

 /  ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۵۲۸/  ۴المجموع ؛ ۳۰۷/  ۱، نفراوی،الفواکه الدواني،  ۱۸۱/  ۱الشرح الصغیر  -٦

، ابن مفلح،  ۱۷۹/  ۳ابن قدامه، المغني،  ، ۵۲/  ۱أبو خطاب، الهدایة، ؛ ۲۹۰/  ۱، شربینی، مغني المحتاج،  ۳۲

 . ۳۶/  ۲، کشاف القناع،  ۳۹۷/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۱۹/  ۲الفروع، 
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دانند که دین با آن گسترش یافته و ای بر این میاین افراد تکیه بر شمشیر را اشاره
مانند جھاد مستحب است که در دست راست قرار  با آن ھم ماندگاری داشته است و

 ١گیرد.
 البته در تحلیل این استدالل باید اشاره کرد:

 اند.بر عصا و کمان تکیه کرده ج اّوًال: آنچه ثابت است پیامبر اکرم
گسترش دین شده قرآن کریم بوده نه  ۀثانیًا: دین با وحی اقامه گردیده و آنچه مای

از شمشیر ھم بر علیه کفار و مشرکیِن معاندی بوده که قصد شمشیر و زور. و استفاده 
 ٢اند.تباھی و گمراھی و گسترش شرک را داشته

ھایی مستحب است  حنفّیه بر این باورند تکیه بر شمشیر در سرزمین دیدگاه سّوم:
 ٣باشد.ھا مستحب نمی اند و در غیر این سرزمینکه با زور و قھر و غلبه فتح شده

کنند که تکیه بر شمشیر تحب بودن آن در این حالت استدالل میجھت اثبات مس
دھد که این سرزمین با شمشیر و زور فتح شده و در ھا نشان می در این سرزمین

 باھا  آن ماند وصورتیکه از اسالم برگردند این سرزمین در دست مسلمانان باقی می
ھا به  ّیتش در غیر این سرزمینجنگند تا به اسالم برگردند. و برای عدم مشروعمیھا  آن

 ٤کنند.نبود دلیلی بر اثبات آن، استدالل می
باز اشاره باید کرد که اسالم به زور و شمشیر گسترش نیافته و ماندگاریش ھم بر 

ھای ناب  مبنای شمشیر و غلبه نیست بلکه راز گسترش و ماندگاری اسالم قرآن و پیام
 باشد.آن می

 ۀنمایاند که ھیچ نّصی داللت بر ثبوت تکیدیدگاه محرز میدر بررسی  قول راجح:

(واهللاُ  باشد.بر شمشیر وجود ندارد، در نتیجه تکیه بر آن مطلقًا مشروع نمی ج پیغمبر

واب)العل  يمُ أعلمُ بالصّ
 
 

 . ۳۶/  ۲، کشاف القناع،  ۱۶۳/  ۲، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ۲۹۰/  ۱مغني المحتاج نک:  -١

 . ۲۱/  ۳، فتاوی ورسائل محّمد بن إبراهیم  ۱۹۰/  ۱زاد المعاد  -٢

 ) . ۳۳۴ص (  بر آنوحاشیة الطحطاوي ؛ ) ۱۰۳طحطاوی، مراقي الفالح، ص (  -٣

 ). ۱۰۳طحطاوی، مراقي الفالح، ص (  -٤
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 شودمبحث دّوم: دستی که با آن تکیه می
ھا  آن و مانندخطیِب جمعه بر کمان، عصا  ۀافرادی که قائل به مستحب بودن تکی

 اند.نظر دارند و به سه دسته تقسیم شدهگیرد اختالفرا میھستند بر دستی که آن
تواند دارد که با ھر دستی که بخواھد میقول مشھور حنابله ابراز می دیدگاه اّول:

 ١را آزاد بگذارد.منبر را بگیرد و یا آن ۀرا بگیرد و با دسِت دیگر حاشیآن
را به این ھا  آن مشاھده نشد ولی احتماًال نبود نّصی در این زمینهھا  آن دلیلی از

 نتیجه رسانده است.
شافعّیه و مرداوی از فقھای حنابله بر این باورند که خطیب با دست  دیدگاه دّوم:

 ٢منبر را بگیرد. ۀراستش کمان یا قوس را بگیرد و با دست چپش حاشی
فتن آن با دست راست در جھاد برای شمشیر گرفتن خطیب به مستحب بودن گر

 اند.دلیلی ذکر نکردهھا  آن کنند و برای گرفتن کمان و قوس و ماننداشاره می
 برای شمشیر جواب الزم اشاره شد.

  ٣مالکّیه بر این باورند که با دست راستش بگیرد. دیدگاه سّوم:
به ریش و اند ولی ظاھرًا بخاطر عدم اشتغال دست این افراد ھم دلیلی ذکر نکرده

 باشد.... می
فائده تواند عمل بیالبته این استدالل صحیح نیست و انسان با ھر کدام از دستانش می

 انجام دھد با وجود اینکه برخی افراد چپ دست با دستان چپشان بیشتر کارایی دارند.
در این زمینه ھیچ نص و دلیل شرعی وجود ندارد پس خطیب در این  قول راجح:

(واهللاُ  است که با ھرکدام از دستانش کمان، قوس و مانند آن را بگیرد. حالت مخّیر

واب)العل  يمُ أعلمُ بالصّ

 شودمبحث سّوم: عملی که در صورت عدم تکیه انجام داده می
در صورتیکه خطیب بر ھیچ چیزی تکیه نکند شافعّیه و حنابله بر این باورند که با 

امام شافعی در این  ١را آزاد رھا سازد.ھا  آن دست راست، دست چپش را بگیرد و یا

/  ۲ ، کشاف القناع، ۱۶۳/  ۲، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ۳۹۷/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۱۹/  ۲الفروع  -١

۳۶ . 

 . ۱۱۹/  ۲الفروع  ؛۲۹۰/  ۱، شربینی، مغني المحتاج،  ۳۲/  ۲لطالبین، ، نووی، روضة ا ۵۲۸/  ۴المجموع  -٢

 . ۳۰۷/  ۱الفواکه الدواني  -٣
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پسندم که بدن و در صورتیکه خطیب بر عصا تکیه نکند می«اند: زمینه چنین گفته
حرکت را بیھا  آن حرکت نگه دارد و یا دست راست را بر چپ بگذارد و یادستانش را بی

  ٢ »در جای خود نگه دارد.
کات زیاد و شلوغ و ثبوت خشوع و تواضع از البته ھدف از این موارد عدم انجام حر

باشد که بھتر است خطیب در حرکات بدن و دستانش نظم و آرامش خاصی خطیب می
جھت خود را خسته نکند و ھم ذھن شنواندگان را با حرکات داشته باشد تا ھم بی
 اضافی مشّوش ننماید.

 ) بلند کردن صدا بیش از حد الزم و واجب۳-۶-۱-۱۱(
جمعه ذکر شد، خطبه باید جھری باشد، بحث در  خطبۀه در شروط ھمانطور ک

افزایش صدا بر بیش از حّد جھری به اینجا موکول گردیده است. فقھای مذاھب اربعه؛ 
حنفّیه، مالکّیه، شافعّیه و حنابله بر این باورند که افزایش صدای خطیب بر بیش از حّد 

 ارت است از:عبھا  آن استدالل ٣ الزم و واجب، مستحب است.

ُ َعلَيِْه وََسلََّم)اكن رسول اهللا « :روایت نموده بجابر بن عبدالله إَِذا  (َص�َّ ا�َّ
نَُّه ُمنِْذُر َجيٍْش 

َ
 ج رسول الله« ٤».َخَطَب امْحَرَّْت َ�يْنَاُه وََعَال َصْوتُُه َواْشتَدَّ َغَضبُُه َحىتَّ َك�

نمود و خشمش گردید و صدایش را بلند میھایش سرخ می خواند، چشموقتی که خطبه می
 » ترساند.لشکری می ۀشد؛ گوییکه مردم را از حملزیاد می

مغني  ، شربینی، ۳۲/  ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۵۲۸/  ۴، نووی، المجموع،  ۵۴/  ۳ماوردی، الحاوی الکبیر،  -١

ابن  ، ۳۹۷/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۱۹/  ۲ ، ابن مفلح، الفروع، ۲۸۰/  ۳: المغني و نک ؛۲۹۰/  ۱المحتاج، 

 .۳۶/  ۲، کشاف القناع،  ۱۶۳/  ۲مفلح، المبدع في شرح المقنع،

 .۱/۳۴۳األم،  -٢

 ۲مواهب الجلیل، والتاج واإلکلیل بهامشه  ؛) ۱۰۳، طحطاوی، مراقي الفالح، ص ( ۱۴۷/  ۱الفتاوی الهندیة نک:  -٣

،  ۵۵/  ۳، ماوردی، الحاوی الکبیر،  ۲۳۰/  ۱األم ؛۱۸۱/  ۱بلغة السالك به همراهش  ، الشرح الصغیر و ۱۷۲/ 

، ابن مفلح،  ۱۷۸/  ۳المغني  ،۱۵۶/  ۶، نووی، شرح النووي علی صحیح مسلم،  ۵۲۸/  ۴نووی، المجموع، 

 ۲ع، ، کشاف القنا ۱۶۳/  ۲، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ۳۹۷/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۱۹/  ۲الفروع، 

 /۳۶ . 

) از طریق (عبد الوهاب بن عبد المجید و سلیمان بن بالل وسفیان الثوري) ۲۰۴۴-۲۰۴۲صحیح): مسلم (ش( -٤

حدثنی محّمد بن المثنی حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجید عن جعفر بن محّمد عن أبیه عن «روایت کرده است: 

 .»سلم) ... جابر بن عبد الله قال کان رسول الله (صلی الله علیه و
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شود که به این حدیث استدالل می«نویسد: امام نووی در این شرح این حدیث می
برای خطیب مستحب است که خطبه را بزرگ جلوه دھد و صدایش را باال ببرد و 

 .»کالمش را روان و فصیح نماید

ُ َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُْطُب  «: روایت نموده سرینعمان بن بش ِ َص�َّ ا�َّ َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
نَّ رَُجًال 

َ
نَْذْرتُُ�ْم انلَّاَر فَلَْو أ

َ
وِق لوَُهَو َ�ُقوُل أ از « ١»ِمن َمقاِ� هذا. َسِمَع َصْوتَهُ اكن بِالسَّ

فرمود: شما را از آتش خواند و میخطبه می -با صدای بسیار بلند-شنیدم که  ج رسول الله

) / حاکم، ۱۱۵) والزهد (ش۱۸۳۹۸و۱۸۳۶۰) / احمد، المسند (ش۸۶۹(صحیح): طیالسی، المسند (ش -١

) / بیهقی، السنن ۲۸۱۲) / دارمی، السنن (ش۱۱۰ص۲۱) / طبرانی، المعجم الکبیر (ج۱۰۵۸المستدرک (ش

) / ۶۶۷و۶۴۴حبان (ش) / ابن ۱۰۴۲-۱۰۴۰) / طبری، تهذیب اآلثار (ش۳۲۱۴) / بزار (ش۵۹۶۶الکبری (ش

 الترغیب والترهیب) / اصفهانی، ۱۱(ش مجلسان من أمالي الخالل) / ۹۴ص۸ابن ابی شیبة، المصنف (ج

) از طریق (شعبة بن الحجاج واسرائیل بن ۲۳۹) / هناد، الزهد (ش۵۰۵ص۴) / واحدی، التفسیر (ج۱۰۳۲(ش

لنعمان بن بشیر یخطب یقول سمعت عن سماك بن حرب قال سمعت ا«اند: یونس وابواالحوص) روایت کرده

رجال کان  رسول الله صلی الله علیه وسلم یخطب یقول أنذرتکم النار أنذرتکم النار أنذرتکم النار حتی لو أن

 .»بالسوق لسمعه من مقامي هذا قال حتی وقعت خمیصة کانت علی عاتقه عند رجلیه

 بوده »ثقة« حرب بن سماک فقطباشد  مي» رجال صحیحین«ورجالش  بوده» رجال صحیحین«رجال طیالسی 

وروایاتش از عکرمه مشکل دارد!! وامام یعقوب بن شیبه گفته  شده تغییر دچار عمر اواخر دراند که گفته لیکن

مضطربة وسفیان وشعبة یجعلونها عن عکرمة و : قلت لعلی ابن المدینی : روایة سماك عن عکرمة ؟ فقال «است: 

یضعفه وکان یقول فی بن الحجاج کان شعبة «وهمچنین:  »!!إسرائیل وأبو األحوص ؛غیرهما یقول: عن ابن عباس

 »ولو شئت أن أقول له: ابن عباس لقاله :التفسیر عکرمة

اما باید بگوییم که سماک بن حرب هر روایتی که از عبدالله بن عباس شنیده را از قول عکرمه هم شنیده است؛ لذا 

عکرمه نقل کرده وگاهی هم از قول عبدالله بن عباس؛ ودر نتیجه هیچ اضطرابی در کار گاهی آن روایتها را از قول 

 روایت کرده است: 
ً
تك من التفسیر فهو عن «نیست؛ وسماك بن حرب صراحتا

ُ
بن اقال عکرمة: کل شيء حدث

 گفته» عباس
ً
 «اند: ولذا امامان ابوحاتم رازی وابن عدی واحمد بن حنبل مطلقا

ٌ
هم گفته است:  وامام عجلی» ثقة

 تهذیب حجر، ابن: رک[» کان جائز الحدیث لم یترك حدیثه أحد، وکان عالما بالشعر وأیام الناس، وکان فصیحا«

فی الضعفاء  الکامل عدي، ابن) / ۲۷۹ص۴ج( التعدیل و الجرح حاتم، ابي ابن) / ۳۲۲ص۴ج( التهذیب

 است.» صحیح«این اسناد ولذا  )]۲۳۵ص۶/ ابن عبدالبر، االستذکار (ج )۲۶۹ص۵وج۴۶۰ص۳ج(

 صحیٌح علی شرط مسلم ولم یخرجاه«وامام حاکم نیشابوری گفته است: 
ٌ

 »هذا حدیث

 » علی شرط مسلم«وامام ذهبی هم گفته است: 

) / ۱۰۵۸[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» رجاله رجال الصحیح«وامام هیثمی هم گفته است: 

 )]۱۸۷ص۲هیثمی، مجمع الزوائد (ج
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در "إعالء » بشنود.توانست صدای ایشان را ترسانم! و حّتی اگر کسی در بازار بود میمی
این روایت داللت بر برخی از الفاظ خطبه دارد و باال بردن صدا ھم در : «السنن" آمده

 ١ »آن محرز و ثابت است.
ید توجه داشت تغییر صوت خصوصًا باال بردن صدا در اموری برای تأکید بیشتر با

باشد و باعث ھوشیاری و دّقِت نظر توسط خطیب امری پسندیده و مستحب می
صدا در  ۀشود ولی باال بردن صدا با وجود بلندگوھا و وسایل پخش کنندمخاطب می

عصر حاضر باید با دّقت و تأّنی صورت گیرد تا صدای خطیب گوش خراش نگردد و در 
 .شود را در نظر گرفتای که صدا در آن پخش میعین حال باید شرایط و احوال منطقه

 ) نشستن بین دو خطبه۳-۶-۱-۱۲(
  شود:در این زمینه به دو مبحث پرداخته می

 طبهمبحث اّول: حکم نشستن بین دو خ
 مبحث دّوم: مقدار نشستن بین دو خطبه

 باشد:اقوال فقھا با دالیل مربوطه به قرار ذیل می
 مبحث اّول: حکم نشستن بین دو خطبه

نظر دارند، در این زمینه دو اّول و دّوم اختالف خطبۀفقھا در حکم نشستن بین 
 قول مطرح گردیده است که عبارتند از:

و وجھی از دیدگاه شافعّیه و قول مذھب و اکثر حنابله  حنفّیه، مالکّیه دیدگاه اّول:
-را شاذ و مردود میالبته امام نووی آن ٢دانند.نشستن بین دو خطبه را مستحب می

 عبارتند از:ھا  آن دالیل ٣خواند.

َها ﴿ فرماید:در قرآن کریم می أخداوند - ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ لَٰوةِ  ٱ�َّ ْ إَِذا نُودَِي لِلصَّ َءاَمُنٓوا

ْ فَ  ٱۡ�ُُمَعةِ ِمن يَۡوِم  ِ إَِ�ٰ ذِۡكرِ  ٱۡسَعۡوا ْ  ٱ�َّ َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم  ٱۡ�َۡيعَۚ َوَذُروا
نماز جمعه أذان گفته شد،  ینه برایه روز آدک یمؤمنان! ھنگام یا« ]۹[الجمعة:  ﴾٩َ�ۡعلَُمونَ 

 . ۵۷/  ۸إعالء السنن  -١

 ، ۲۲۰/  ۱، وتبیین الحقائق  ۲۶۳/  ۱، کاسانی، بدائع الصنائع،  ۸۳/  ۱، مرغیناني، الهدایة  ۲۶/  ۲المبسوط  -٢

 ، مواهب الجلیل والتاج واإلکلیل ۲۵۱/  ۱، ابن عبد البر، الکافي،  ۱۳۳/  ۱اإلشراف  ؛۱۴۷/  ۱الفتاوی الهندیة، 

 . ۲۷/  ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۵۱۵/  ۴المجموع  ؛ ۳۰۷/  ۱الفواکه الدواني، ، نفراوی، ۱۷۱/  ۲بهامشه، 

 . ۲۷/  ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۵۱۵/  ۴المجموع  -٣
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ه بدان دستور ک یزین (چید. اید و داد و ستد را رھا سازیبادت خدا بشتابر و عکذ یبه سو
 » د.یشما بھتر و سودمندتر است اگر متوّجه باش ید) برایشو یداده م

ذکر را به طور مطلق آورده  ألشریفه این است که خداوند ۀوجه استدالل به این آی
مکّمل آن قرار گیرد، با این  تواندتواند ناسخ حکم کتاب باشد بلکه میو خبر آحاد نمی

-گردد فرض و آنچه با خبر آحاد ثابت میتوان گفت: آنچه با کتاب ثابت میوصف می
  ١باشد که به میزان امکان به ھر دو عمل خواھد شد.شود سّنت می

 در تحلیل این استدالل باید اشاره کرد:
باشد که به نفّیه میتواند کتاب را نسخ کند دیدگاه حاّوًال: اینکه خبر آحاد نمی

 باشد.نسبت دیدگاه اکثر اصولیون مرجوح می
  ثانیًا: در این مورد نسخی اتفاق نیافتاده بلکه قیدی بر مطلقی وارد شده است.

 انلَّىِبُّ  اَكنَ «روایت کرده است:  ج رسول الله خطبۀدر مورد  سةجابر بن سمر -
ُ َعلَيِْه وََسلََّم)   َ�ُقومُ  ُ�مَّ  َ�ِْلُس  ُ�مَّ  قَائِماً  َ�ُْطُب  (َص�َّ ا�َّ

ُ
َ  َوَ�ْذُكرُ  آيَاٍت  َوَ�ْقَرأ  َوَ�نَْت  ا�َّ

نشستند و خواندند سپس میایستاده خطبه می ج پیغمبر« ٢»قَْصداً. وََصَالتُهُ  قَْصداً  ُخْطبَتُهُ 
کردند و نماز خواند و کردند و خداوند را یاد میخواستند و آیاتی را قرائت میسپس برمی

  .»-ونه طوالنی ونه بسیار کوتاه-خطبه گفتنش متوسط بود 
اكن �طب قائما خطبة  ج أن رسول اهللا«کند: روایت می سهجابر بن سمر -

خواند؛ یک خطبه می ج رسول الله« ٣».واحدة ، فلما أسنَّ جعلها خطبت� �لس جلسة
 »نشستند.در عوض بینشان می را دو خطبه کرده واما زمانیکه پیر شدند، آن

 باشد.این روایت اصلی ندارد و غیر قابل احتجاج می

 . ۲۶۳/  ۱بدائع الصنائع  -١

فظ له (ش۱۰۹۶و۱۱۰۳) / ابوداود (ش۲۰۳۲(صحیح): مسلم (ش -٢
ّ
) / ابن ماجه ۱۴۱۸و۱۵۸۴) / نسایی والل

 النبي قال کان سمرة بن جابر عن سماك عن«اند: طریق (سفیان الثوری و ابواالحوص) روایت کرده) از ۱۱۰۶(ش

 قصدا خطبته وکانت جل و عز الله ویذکر آیات ویقرأ یقوم ثم یجلس ثم قائما یخطب سلم و علیه الله صلی

 »قصدا. وصالته

آورند [سرخسي، المبسوط  آن را در کتبشان ميال اصل له): همچنین روایتي را نیافتم وفقط بعضي فقهاء حنفي ( -٣

مراقي الفالح، شرح نور  / ) / الطحاوي، حاشیة علی طحطاوی۱۶۸ص۲) / برهاني، المیحط (ج۴۹ص۱(ج

 بر این بوده که رسول الله ۳۳۴اإلیضاح (ص
ّ

 همواره دوخطبه خوانده اند. ج)] همچنین تمامي روایات دال
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ُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اَكنَ « روایت کرده است: بعبدالله بن عمر -  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ
َن. َ�ْفَعلُونَ  َكَما َ�ُقومُ  ُ�مَّ  َ�ْقُعدُ  ُ�مَّ  قَائًِما َ�ُْطُب 

ْ
خواند ایستاده خطبه می ج رسول الله« ١»اآل

خواند؛ ھمانگونه که شما دّوم را ھم می خطبۀشده ونشستند و سپس بلند میو سپس می
 »دھید.اکنون انجام می

-اند تا اینکه تمام شدهاند و ننشستهخطبه خوانده سطالبامام علی بن أبی -
 ٢اند.

 کردند.میرا ترک نرساند که اگر نشستن شرط بود ھرگز آنعملکرد ایشان می
 ٣ اند.اند و بین دو خطبه ننشستهخطبه خوانده سمغیره بن شعبه -
اند و در صورتیکه احساس خستگی یک خطبه خوانده بعبدالله بن عباس -

 ٤نشست.کرد بین دو خطبه میو سنگینی می
با وجود اشکال در اسناد برخی از این موارد و حّتی عدم ثبوت باید توجه داشت که 

 باشد.جای اختالف میھا  آن باشد و احتجاج بهب صحابی میاین موارد مذھ
ای کنند به گونهاین دسته از فقھا به دالیل عقلی نیز در این زمینه استناد می -

دانند و مانند أذان و إقامه که نشستن بین دو خطبه را دو ذکر متقّدم بر نماز جمعه می
ن بر منبر قبل از خطبه شرط نیست و این نشستن مانند نشستھا  آن نشستن بین

باشد که بدون آن نیز شرط نیست و ھدف از آن جدایی دو خطبه و وعظ و ارشاد می
 ٥گردند.حاصل می

) از طریق (خالد بن الحارث و بشر بن المضل) روایت ۱۴۱۶(ش ) / نسایی۹۲۰و۹۲۸(صحیح): بخاری (ش -١

 وسلم علیه الله صلی النبي کان قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع عن عمر بن الله عبید حدثنا«اند: کرده

 »اآلن. تفعلون کما یقوم ثم یقعد ثم قائما یخطب

 ۱۹۰و۳/۱۸۹ مصنف، الوعبد الرزاق ؛۱۱۲/  ۲ ، المصنفابن أبي شیبة -٢

  ۲۲۰/  ۲، والزیلعي في تبیین الحقائق  ۱۷۶/  ۲، والزرکشي في شرح الخرقي  ۱۷۶/  ۳المغني  ،ابن قدامة -٣

  ۲۶۳/  ۱بدائع الصنائع  ،الکاساني -٤

، رؤوس المسائل الخالفیة  ۱۳۳/  ۱اإلشراف  ؛ ۱۶۲/  ۲، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ۱۷۶/  ۳المغني  -٥

 . ۱۷۶/  ۲شرح الزرکشي  ؛۱۳۳/  ۱اإلشراف  ؛ ۳۳۰ - ۳۲۹/  ۱للعکبري 
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وجه صحیح و مشھور شافعّیه و روایتی از امام احمد قول مختار برخی  دیدگاه دّوم:
 ١داند.میھا  آن از اصحابش نشستن بین دو خطبه را شرط صّحت

 عبارت است از: دالیل این افراد

َص�ِّ « اند:فرموده ج پیامبر-
ُ
ْ�تُُموِ� أ

َ
نماز بخوانید ھمان گونه که من « ٢.»َصلُّوا َكَما َرأ

با توجه به روایات جابر بن سمره و عبدالله بن  ج ایشان» خوانم.بینید که نماز میرا می
این عمل اند و بر جمعه نشسته خطبۀکه کمی قبل دیدیم، ھمیشه بین دو  ش عمر

 ٣باشد.اند، پس این نشستن واجب میمداومت داشته
 در دّقت به این استدالل قابل اشاره است: 

 اّوًال: خطبه جزء نماز نیست ھمانطور که پیشتر بیان و اثبات گردید.
در نماز  ج ثانیًا: به فرض اگر جزأ نماز ھم تصّور شود بنابر اتفاق فقھا فعل نبّی 

 کند.اثبات استحباب می
ثالثًا: اگر مواظبت داللت بر وجوب کند پس باید نشستن اّول نیز واجب باشد، 

را اند. حال شافعّیه با وجود این آنبر آن نیز مواظبت و دوام داشته ج چراکه پیامبر
داند. البته در جواب این ھم گفته شده که سند روایاتی که نشستن اّول را مستحب می

 ٤گردد.امّیت در آن ثابت نمیکنند ضعیف بوده و دوثابت می
باشد پس مانند اند: خطبه یکی از فرض نماز جمعه میدلیلی عقلی که ارائه کرده-

 ٥باشد.نماز قیام و قعود در آن فرض می
باشد در غیر اینصورت باید دیگر ارکان نماز ھم مانند رکوع این استدالل صحیح نمی
اگر شافعیه به این دلیل استناد کرده ونشستن  که ھمچنانو سجده در آن فرض باشد. 

/  ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۵۱۴/  ۴، نووی، المجموع،  ۲۷۶/  ۲، حلیة العلماء،  ۶۴/  ۱، الوجیز  ۱۹۹/  ۱األم  -١

/  ۲، ابن مفلح، الفروع،  ۱۷۷/  ۲، شرح الزرکشي،  ۲۳۵/  ۱التمام  ؛۲۸۷/  ۱، شربینی، مغني المحتاج،  ۲۷

 . ۳۹۷/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۶۲/  ۲مفلح، المبدع في شرح المقنع، ، ابن۱۱۹

) از طریق (اسماعیل بن علیة وعبدالوهاب الثقفي) روایت کرده است: ۷۲۴۶و۶۰۰۸صحیح): بخاري (ش( -٢

... فقال (صلي  حدثنا أیوب عن أبي قالبة عن أبي سلیمان مالك بن الحویرث قال أتینا النبي صلی الله علیه وسلم«

 »الله علیه وسلم): کما رأیتموني أصلي.

 . ۴۰۶/  ۲فتح الباري  -٣

 نک: همان. -٤

ب مع المجموع  -٥
ّ

 . ۵۱۴/  ۴المهذ
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بین دو خطبه را واجب بدانند، باید بگویند که نشستن اول ھم که امام ھنگام ورود به 
باشد! چرا که این عمل بعد از دخول امام برای خواندن نشیند واجب میمسجد می

بر آن مداوت  ج اید که ھرچه که متصل به نماز بوده و پیامبرخطبه بوده وشما گفته
 باشد؛ لذا این دلیل به ضرر شماست.داشته باشد واجب می

باشد و نشستن بین دو خطبه مستحب می ج با توجه به فعل نبّی  قول راجح:

واب)(واهللاُ العل دلیلی بر شرطّیت آن وجود ندارد.  يمُ أعلمُ بالصّ

 مبحث دّوم: مقدار نشستن بین دو خطبه
قائل ھا  آن نّیت نشستن بین دو خطبه ھستند و چهکه قائل به سھا  آن چه-فقھا 

نظر دارند، در این زمینه جمعه اختالف خطبۀدر مقدار نشستن بین دو  -به شرطّیتش
 چھار قول مطرح است که عبارتند از:

را به میزان خواندن برخی از مالکّیه، شافعّیه و تعدادی از حنابله آن دیدگاه اّول:
 ١دانند.اخالص می ۀسور

 ٢داند.خواندن سه آیه می اندازۀرا به ظاھر روایت حنفّیه آن دیدگاه دّوم:
دانند که خطیب بر جای ای جایز میبرخی دیگر از احناف به اندازه دیدگاه سّوم:

 ٣نشستنش تمّکن یابد و اندامش در جایگاه خود قرار گیرند.
 دانند.و سجده مینشستن بین د اندازۀرا به برخی از مالکّیه آن دیدگاه چھارم:

اند و احادیث وارده نیز بیانی از این مقدار ندارند، بدین این فقھا دالیلی را ذکر نکرده
اند بلکه آنچه بر آن خاطر برخی از فقھا ھمچون حنابله میزانی بر آن تعیین نکرده

 ٤نظر وجود دارد این است که این نشستن باید اندک و خفیف باشد.اتفاق

/  ۴ المجموع ؛۱۷۲ – ۱۷۱/  ۲، حطاب، ،مواهب الجلیل، ۱۸۰/  ۱، وبلغة السالك ۲۵۰/  ۱الکافي البن عبد البر  -١

، مرداوی، ۱۱۹/  ۲الفروع  ؛. ۲۹۰/  ۱، شربینی، مغني المحتاج،  ۳۲/  ۲ ، نووی، روضة الطالبین، ۵۱۵ - ۵۱۴

البته شافعّیه در مقدار .  ۳۶/  ۲، کشاف القناع،  ۱۶۳/  ۲، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ۳۹۷/  ۲اإلنصاف، 

نزد شافعّیه است و  ه و این مشهور و صحیح درطمأنیندارد به اندازه واجب آن اختالف نظر دارند: وجهی ابراز می

 داند.وجه دیگر: به اندازه سوره إخالص را شرط می

 . ۱۶۸ / ۱) ، مجمع األنهر، الدر المنتقی بهامش  ۱۰۳، طحطاوی، مراقي الفالح، ص (  ۱۴۷/  ۱الفتاوی الهندیة  -٢

 ها.نک: همان -٣

 . ۱۷۱/  ۲، مواهب الجلیل  ۳۰۷/  ۱الفواکه الدواني  -٤
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ین اوصاف باید توجه داشت ھدف از این نشستن استراحت و جدایی با ا قول راجح:
باشد و محدود کردن با وجود نبود نّصی در این زمینه جدای از اینکه دو خطبه می

يمُ أعلمُ (واهللاُ العل باشد.حرج و سختی بر امام می ۀای از شریعت ندارد بلکه مایتأییدیه

واب)  بالصّ

 جمعه ۀھای خطب) سّنت۳-۶-۲(
نماز جمعه اعمالی رعایت شوند که شریعت  خطبۀمستحب است که در ایراد و مفاد 

بوده است. این اعمال ھا  آن مزّین به ج ھای پیامبرفراخوان آن نموده و خطبه
ر و مرتب  -۲کوتاه بودن خطبه،  -۱مستحبی عبارتند از:  خطبه فصیح، بلیغ، شیوا، مؤثِّ

دعا  -۵دّوم،  خطبۀدعا برای مسلمانان در  -۴در آن.  ﴾قٓ ﴿ ۀخواندن سور -۳باشد. 
 دّوم با استغفار. خطبۀاتمام  -۶دّوم،  خطبۀبرای ولی أمر مسلمین در 

 باشد.مربوطه به قرار ذیل می ۀاحکام مترّتب بر این سنن با ذکر ادلّ 

 ) کوتاه بودن خطبه۳-۶-۲-۱(
  در این زمینه دو بحث جای تحلیل و بررسی دارد:

 کوتاه بودن ھر دو خطبه.مبحث اّول: 

 اّول. ۀدّوم به نسبت خطب ۀمبحث دّوم: کوتاھی بیشتر خطب
 شود.در ادامه به دیدگاه فقھا با دالیل مربوطه پرداخته می

 مبحث اّول: کوتاه بودن ھر دو خطبه
اھل سّنت؛ حنفّیه، مالکّیه، شافعّیه و حنابله بر این باورند که  ۀمذاھب چھارگان

یب دو خطبه را به میزانی کوتاه نماید که خللی به ارکان آن وارد مستحب است که خط
کوتاه بودن «دارد: نووی در این زمینه ابراز می ١نشود و مقصد اصلی آن ضایع نگردد.

 ١»را ضایع کند.ای باشد که آنخطبه باید متعادل باشد و نباید به گونه

، طحطاوی، مراقي الفالح، ص (  ۱۶۸/  ۱، مجمع األنهر،  ۱۴۷/  ۱، الفتاوی الهندیة،  ۲۶۳/  ۱بدائع الصنائع نک:  -١

، والتاج واإلکلیل  ۱۸۱ - ۱۸۰/  ۱) ، والشرح الصغیر وبلغة السالك معه  ۸۶القوانین الفقهیة ص ( ؛)  ۱۰۳

 ۳۲/  ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۵۲۹ - ۵۲۸ / ۴، نووی، المجموع،  ۶۴/  ۱الوجیز ؛  ۱۶۶/  ۲بهامش المواهب 

، ابن مفلح،  ۱۷۹/  ۳، ابن قدامه، المغني،  ۵۲/  ۱أبو خطاب، الهدایة، ؛  ۲۸۹/  ۱، شربینی، مغني المحتاج، 
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 استدالل این فقھا عبارت است از:

 ُ�مَّ  َ�ِْلُس  ُ�مَّ  قَائِماً  َ�ُْطُب  ج انلَّىِبُّ  اَكنَ « :است کرده تیروا سسمره بن جابر -
  َ�ُقومُ 

ُ
َ  َوَ�ْذُكرُ  آيَاٍت  َوَ�ْقَرأ ایستاده  ج پیغمبر« ٢»قَْصداً. وََصَالتُهُ  قَْصداً  ُخْطبَتُهُ  َوَ�نَْت  ا�َّ
کردند و خواستند و آیاتی را قرائت مینشستند و سپس برمیخواندند سپس میخطبه می

ونه طوالنی ونه بسیار -کردند و و نماز خواند و خطبه گفتنش متوسط بود خداوند را یاد می
 .»-کوتاه

باشد و کوتاه بودن آن از و اندرز در خطبه مشروع می پند«ده: آم »نیل األوطار«در 
  ٣ »طوالنی بودنش بھتر است.

ُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ  نَُص�ِّ  ُكنَّا« روایت کرده است: سسلمه بن اکوع-  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ
ُُمَعةَ 

ْ
ِحيَطانِ  َولَيَْس  َ�نرَْصُِف  ُ�مَّ  اجل

ْ
-نماز جمعه می ج ما با پیامبر« ٤.»ِ�يه �َْستَِظلُّ  ِظلٌّ  لِل

 »ای نداشتند.قابل استفاده ۀگشتیم؛ درحالیکه دیوارھا ھیچ سایخواندیم و سپس برمی

ُ َعلَيِْه وََسلََّم) اهللا رسول سمعت« است:روایت کرده  سعمار بن یاسر-  (َص�َّ ا�َّ
ِطيلُوا فِْقِههِ  ِمنْ  َمِئنَّةٌ  ُخْطَبِتهِ  َوقرَِصَ  الرَُّجِل  َصَالةِ  ُطوَل  إِنَّ  يقول:

َ
َالةَ  فَأ وا الصَّ ُْطبَةَ  َواقرُْصُ

ْ
 اخل

اند که . وحنفیه گفته ۳۶/  ۲، کشاف القناع،  ۳۹۷/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۵۱/  ۱، المحّرر،  ۱۱۹/  ۲الفروع، 

 باشد.های طوال مفصل (بقره و آل عمران و برائة و ...) میی سورهه به اندازهمقدار خطب

) ارکان خطبه نماز ۵-۳البته ارکان و ضوابط خطبه نماز جمعه از نظر مذاهب تفاوتهایی داشت که در بخش" (

 جمعه"دیدگاه آنها و تحلیل مسائل در این زمینه بیان گردید.

 . ۵۲۹/  ۴المجموع  -١

فظ نسایي) / ۱۰۹۶و۱۱۰۳ش( ابوداود) / ۲۰۳۲ش( مسلم: )(صحیح -٢
ّ
 ماجه ابن) / ۱۴۱۸و۱۵۸۴ش( له والل

 النبي کان قال سمرة بن جابر عن سماك عن: «اند کرده روایت) ابواالحوص و الثوري سفیان( طریق از) ۱۱۰۶ش(

 قصدا خطبته وکانت جل و عز الله ویذکر آیات ویقرأ یقوم ثم یجلس ثم قائما یخطب سلم و علیه الله صلی

 .»قصدا وصالته

 . ۲۶۶/  ۳نیل األوطار  -٣

) از طریق (یحیی بن یعلی وهشام بن ۱۱۰۰) / ابن ماجه (ش۲۰۳۰) / مسلم (ش۴۱۶۸بخاری (ش): (صحیح -٤

 بن سلمة بن إیاس سمعت قال الحارث بن یعلی حدثنا«اند: عبدالملک وعبدالرحمن بن مهدی) روایت کرده

 .»علیه ...  الله صلی النبي مع نصلي کنا: أبیه عن األکوع

                                                                                                                                                  



 ۴۹۹  جمعه نماز ۀخطب: سّوم فصل

َيَانِ  ِمنَ  َو�ِنَّ 
ْ

و طوالنی  -خواندنماز میوقتی تنھا –طوالنی بودن نماز انسان « ١»ِسْحًرا. ابل
دھد، لذا نمازھایتان را طوالنی و گفتنش، نشان از فقیه و درک دینی وی می بودن خطبه

 »گردد.ھایتان را کوتاه کنید و بعضی از سخنان موجب جذب مردم میخطبه

ُ َعلَيِْه وََسلََّم)جاء أعرايب إىل انليب « روایت نموده: سبراء بن عازب -  (َص�َّ ا�َّ
ُْطبََة، لََقْد قال: ف

ْ
قرَْصَْت اخل

َ
َنََّة، َ�َقاَل: لنَِئْ ُكنَْت أ

ْ
، َعلِّْمِ� َ�َمًال يُْدِخلُِ� اجل ِ يَا رَُسوَل ا�َّ

لَةَ 
َ
َمْسأ

ْ
ْعَرْضَت ال

َ
! به من عملی ج آمده و گفت: یا رسول الله ج اعرابی نزد رسول الله« ٢.» أ

فرمودند: اگر خطبه گفتن را  ج م. رسول اللهرا نشان بده که با انجام دادنش به بھشت برو
 »کوتاه کنی نیازی به این سوال پرسیدن نیست.

 بن الملك عبد بن عبدالرحمن حدثنا یونس بن سریج حدثنی«) روایت کرده است: ۲۰۴۶(صحیح): مسلم (ش -١

 أبلغت لقد الیقظان أبا یا قلنا نزل فلما وأبلغ فأوجز عمار خطبنا وائل: أبو قال قال حیان بن واصل عن أبیه عن أبجر

 وقصر الرجل صالة طول إن یقول: وسلم) علیه الله (صلی الله رسول سمعت إنی فقال. تنفست کنت فلو وأوجزت

. البیان من وإن الخطبة واقصروا الصالة فأطیلوا فقهه من مئنة خطبته
ً
 »سحرا

) / بیهقی، ۱۸۶۴۷) / احمد، المسند (ش۶۹) / بخاري، ادب المفرد (ش۷۷۵(صحیح): طیالسی، المسند (ش -٢

) / طحاوی، شرح مشکل اآلثار ۲۸۶۱) / حاکم، المستدرک (ش۷۷) واآلداب (ش۲۱۸۴۷السنن الکبری (ش

نی، ) / رویا۱۲۵ص۲) / دارقطنی، السنن (ج۳۷۴) / ابن حبان (ش۳۶۶ص۱) واحکام القرآن (ج۲۰ص۷(ج

) / حسین بن ۹۴ص۱) / خزائطی، مکارم االخالق (ج۳۵۱ص۱) / ابن الشجری، االمالی (ج۳۵۴المسند (ش

) والصمت ۴۱(ش األمر بالمعروف والنهي عن المنکر ) / ابن ابی الدنیا،۲۷۶(ش والصلة البرالحسن المروزی، 

) / بغوی، ۱۵۸ص۲متفقه (ج) / خطییب بغدادی، الفقیه وال۸۱۸) / خلعی، الفوائد (ش۶۷وآداب اللسان (ش

) / ابن ۶۳۲ص۲۲) / مزی، تهذیب الکمال (ج۴۹۱ص۴) / واحدی، التفسیر (ج۳۵۴ص۹شرح السنة (ج

 بن عیسی حدثنا«اند: ) روایت کردهالبجلي الرحمن عبد بن عیسی) از طریق (۲۹۴الجوزی، البر والصلة (ش

 عمال علمني الله نبي یا: فقال أعرابی ءجا قال البراء عن عوسجة بن الرحمن عبد عن طلحة عن الرحمن عبد

 قال واحدا لیستا أو قال الرقبة وفك النسمة أعتق المسألة أعرضت لقد الخطبة أقصرت کنت لئن قال الجنة یدخلنی

 لم فإن الرحم ذي علی والفيء الرغوب والمنیحة الرقبة علی تعین ان الرقبة وفك النسمة تعتق أن النسمة عتق ال

» ثقة«رجال طیالسی » خیر من إال لسانك فکف ذلك تطق لم فإن المنکر عن وإنه بالمعروف فأمر ذلك تطق

 است.» صحیح«ومترجم در تهذیب بوده واسنادش هم 

 «وامام حاکم نیشابوری هم گفته است: 
ٌ

 »اإلسناد ولم یخرجاه صحیُح  هذا حدیث

 صحیٌح «وامام ذهبی هم گفته است: 
ٌ

 » حدیث

 « وامام هیثمی هم گفته است:
ٌ

) / هیثمی، ۲۸۶۱[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» رجاله ثقات

 )]۲۷۸ص۴مجمع الزوائد (ج
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ُ َعلَيِْه وََسلََّم)اكن رسول اهللا «روایت نموده:  سأوفی یعبدالله بن أب  -  (َص�َّ ا�َّ
ُْطبَةَ 

ْ
ُ اخل َالَة َوُ�َقرصِّ -را کوتاه می داد و خطبهنماز را طول می ج پیغمبر خدا« ١.»َوُ�ِطيُل الصَّ

 »کرد.
کنند وبه قول امام شوکانی ھا به صراحت کوتاه بودن خطبه را اثبات میاین روایت

 جالله روایت کرده که رسول ساختالفی در این زمینه وجود ندارد. وعبدالله بن مسعود
-کوتاه بودن خطبه و طوالنی بودن نماز نمادی از درایت مرد می«فرموده است: 

 ٢»باشد.
این اوصاف باید توجه داشت که کوتاه بودن خطبه با وجود اینکه مستحب  ۀبا ھم

اند. امام ابن قیم در این باره طوالنی خوانده خطبۀ ج باشد در مواردی پیامبر اکرممی
اش را کوتاه و در مواردی طوالنی بنابر نیاز مردم در مواردی خطبه ج پیامبر«گوید: می

) والمعجم ۱۳۵ص۸) طبرانی، المعجم االوسط (ج۴۴۲) ترمذي، علل الکبیر (ش۱۴۱۴(صحیح): نسایي (ش -١

) / ۴ص۸اد (ج) / خطیب بغدادی، تاریخ بغد۷۴) / دارمی، السنن (ش۶۴۲۳) / ابن حبان (ش۴۰۵الصغیر (ش

) / ابن ابی دینا، التواضع والخمول ۴۲) / ابن حیان، أخالق النبي وآدابه (ش۵۷ص۴ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج

) / مزی، ۶۱۹ص۱) / سبکی، معجم الشیوخ (ج۷۰) / ابوعبدالرحمن السلمی، آداب الصحبة (ش۱۹۳(ش

بد العزیز واسحاق بن راهویه ویحیی بن ) از طریق (محّمد بن ع۲۳(ش المنتقی من الفوائد الحسان في الحدیث

أنبأنا الفضل بن موسی عن الحسین بن واقد قال «اند: اکثم ومحّمد بن حمید والحسین بن حریث) روایت کرده

حدثني یحیی بن عقیل قال سمعت عبد الله بن أبي أوفی یقول: کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یکثر الذکر 

 »ویقصر الخطبة وال یأنف أن یمشي مع األرملة والمسکین فیقضي له الحاجة ویقل اللغو ویطیل الصالة

) ودالئل ۸۱۱۴) / بیهقی، شعب االیمان (ش۴۲۲۵وفضل بن موسی هم متابعه شده وحاکم، المستدرک (ش

) از طریق (أحمد بن نصر بن مالك وإبراهیم بن ۱۱۶۰(ش الترغیب والترهیب) / اصفهانی، ۳۲۹ص۱النبوة (ج

 .»ثنا علي بن الحسین بن واقد عن أبیه قال: سمعت یحیی بن عقیل ... «اند: ایت کردههالل) رو

 است.» صحیح«بوده واسنادش هم » رجال صحیح«رجال نسایي 

 «وامام حاکم نیشابوری هم گفته است: 
ٌ

 »علی شرط الشیخین ولم یخرجاه صحیٌح  هذا حدیث

[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی » علی شرط البخاری ومسلم«وامام ذهبی هم گفته است: 

 )]۴۲۲۵(ش

حدثنی سریج بن یونس حدثنا عبدالرحمن بن عبد الملك بن «) روایت کرده است: ۲۰۴۶صحیح): مسلم (ش( -٢

أبجر عن أبیه عن واصل بن حیان قال قال أبو وائل: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا یا أبا الیقظان لقد أبلغت 

نت تنفست. فقال إنی سمعت رسول الله (صلی الله علیه وسلم) یقول: إن طول صالة الرجل وقصر وأوجزت فلو ک

 »خطبته مئنة من فقهه فأطیلوا الصالة واقصروا الخطبة وإن من البیان سحرا.
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-تر از خطبهکوتاه -مانند جمعه و عیدین و ...-وی ھای ھمیشگی خواندند و خطبهمی
 ١ »گفتند.ھای خاّصی می ھایی بوده که به مناسبت

باشند و بر این امر مھم تأکید البته روایات مذکور فراخوان کوتاه بودن خطبه می
کنند ولی الزم به ذکر است که خطبه باید برحسب نیاز و شرایط حاکم بر آن ایراد می

ای که باعث طوالنی خطبۀباید در نظر داشته باشد که در ھر حال  گردد و خطیب
باشد و باید خطیب شرایط حاکم بر فایده و حّتی مضر میخستگی مردم شود، بی

اجرای خطبه را نیز در نظر بگیرد. در صورتیکه مردم در زیر باران باشند و یا ھوا گرم و 
ث مّدنظر نباشد، خطیب باید خطبه را یا نامساعد باشد و یا نیازی به طوالنی کردن بح

باشد روی میکوتاه و بسیار مفید بخواند. و آنچه مّدنظر شریعت است اعتدالل و میانه
 ۀباشد ضایع گردد و نه طوالنی و مایکه نه مقصد خطبه که اندرز و استفاده از آن می

 آزار و ناراحتی مردم گردد.
 اّول ۀبت خطبدّوم به نس ۀمبحث دّوم: کوتاھی بیشتر خطب

تر اّول کوتاه خطبۀمالکّیه و حنابله بر این باورند که مستحب است که خطبه دّوم از 
-باشد. به گونهکنند قیاس بر اقامه به نسبت أذان میو دلیلی که بر آن ذکر می ٢باشد.

تر است که ای که مستحب است أذکار أذان جفت و أذکار إقامه مفرد باشند و آن کوتاه
و ھمچنین قیاس بر دو رکعت نماز  ٣است دو خطبه نیز به این صورت باشد. بھتر آن

باشد. در حدیث عبدالله بن  تر از أولیشود که سّنت آن است که رکعت دّوم کوتاهمی

 يِف « روایت نموده که: بأبی قتاده از پدرش
ُ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن َ�ْقَرأ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
أ

هْ  ِكتَاِب َو�ُْسِمُعنَاالظُّ
ْ
مِّ ال

ُ
ْخَرَ�ْ�ِ بِأ

ُ ْ
َعتَْ�ِ األ

ْ
ك ِكتَاِب وَُسوَرَ�ْ�ِ َوِ� الرَّ

ْ
مِّ ال

ُ
َْ�ِ بِأ

َ
ويل

ُ ْ
 ِر يِف األ

َعرْصِ وََهَكذَ 
ْ
َعِة اثلَّاِ�يَِة وََهَكَذا يِف ال

ْ
ك ُل يِف الرَّ  ُ�َطوِّ

َ
 َما ال

َ
و�

ُ ْ
َعِة األ

ْ
ك ُل يِف الرَّ يََة َوُ�َطوِّ

ْ
 ا يِف اآل

بِْح  و در دو رکعت آخر  در نماز ظھر در دو رکعت اّول سوره فاتحه و بقره ج پیامبر« ٤.»الصُّ

 . ۱۹۱/  ۱زاد المعاد  -١

 ۳۰/  ۳المستوعب ؛ ۱۶۶/  ۲، التاج واإلکلیل بهامش المواهب  ۱۸۱ - ۱۸۰/  ۱الشرح الصغیر وبلغة السالك معه  -٢

،  ۱۶۳/  ۲، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ۳۹۷/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۱۹/  ۲، ابن مفلح، الفروع، 

 . ۳۶/  ۲کشاف القناع، 

 . ۳۶/  ۲، کشاف القناع،  ۱۶۳/  ۲، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ۱۱۹/  ۲الفروع  -٣

) از طریق (همام بن یحیي وأبان بن یزید) ۹۷۷) / نسایي (ش۱۰۴۱مسلم (ش) / ۷۷۶صحیح): بخاري (ش( -٤

یحیی عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبیه أن النبي صلی الله علیه وسلم کان یقرأ في الظهر في «روایت کرده اند: 
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رکعت اّول را طوری  ج شنیدیم. و ایشانخواندند. و ما خواندن آیات را میفاتحه را می ۀسور
کردند. و این عمل را در نماز عصر و کردند که رکعت دّوم را آنقدر طوالنی نمیطوالنی می

  »دادند.صبح نیز انجام می
 خطبۀدّوم به نسبت  خطبۀتر کردن این اوصاف دلیلی صریح مبنی بر کوتاه ۀبا ھم

ھا است. باشد کوتاه بودن خطبهشود و آنچه فراخوان شریعت میاّول مشاھده نمی

واب)  (واهللاُ العليمُ أعلمُ بالصّ

ر و مرتب باشد.۳-۶-۲-۲(
ِّ
 ) خطبه فصیح، بلیغ، شیوا، مؤث

موافق ھستند ابراز ھا  آن برخی از فقھا ھمچون شافعّیه و حنابله که دیگر فقھا نیز با
جمعه فصیح، بلیغ، شیوا و رسا، مؤّثر و مرتب و با  خطبۀدارند مستحب است که می

آور و عجله پرھیز شود تا نظم خاص باشد و از استفاده از الفاظ نامأنوس و سجع و تکّلف
 بن جابر ١ طور کامل و بدون سنگینی منظور خود را برساند. خطبه با شفافّیت و به

ْو تَرِْسيٌل «: قال بالله عبد
َ
ِ تَْرِ�يٌل أ ِم رَُسوِل ا�َّ سخن گفتن رسول « ٢».اَكَن يِف الَكَ

 »شمرده شمرده وآرام بوده. جالله

کعة األولی ما ال األولیین بأم الکتاب وسورتین وفي الرکعتین األخریین بأم الکتاب ویسمعنا اآلیة ویطول في الر

 »یطول في الرکعة الثانیة وهکذا في العصر وهکذا في الصبح

، نووی، روضة  ۵۲۸/  ۴، نووی، المجموع،  ۶۴/  ۱، الوجیز  ۵۵/  ۳، ماوردی، الحاوی الکبیر،  ۲۳۰/  ۱األم نک:  -١

 . ۳۶/  ۲ ، کشاف القناع، ۱۸۰/  ۳المغني ؛ ۲۸۹/  ۱، شربینی، مغني المحتاج،  ۳۱/  ۲الطالبین، 

) ۵۹۷۰) / بیهقی، السنن الکبری (ش۴۸۴۰) / ابوداود (ش۲۱۰ص۶(صحیح لغیره): ابن ابی شیبه، المصنف (ج -٢

 وآداب الصمت ) / ابن ابی دنیا،۱۴۷) / عبدالله بن المبارک، الزهد (ش۳۷۵ص۱/ ابن سعد، الطبقات الکبری (ج

 الله عبد بن محّمد و بشر بن محّمد) از طریق (۱۲ص۴) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۶۸۰و۶۵۶(ش اللسان

  سمعت قالبن کدام  مسعر عن«اند: ) روایت کردهعوف بن جعفرووکیع بن الجراح و
ً
 یقول المسجد فی شیخا

اما این اسناد » ترسیل أو ترتیل )وسلم علیه الله صلی( الله رسول کالم فی کان یقول الله عبد بن جابر سمعت

  سمعت«باشد: است چرا که راوی آن مبهم می» ضعیف«
ً
 ». شیخا

) از ۳۶۳۹) / ترمذی (ش۳۶۵۴) / ابوداود (ش۱۹۴۰ص۴) / مسلم (ج۳۵۶۸البته شاهدی دارد وبخاری (ش

 الزبیر حدثهعن ابن شهاب، أن عروة بن «اند: طریق (یونس بن یزید وسفیان بن عیینه واسامة بن زید) روایت کرده

قالت: أال یعجبك أبو هریرة؟ جاء فجلس إلی جانب حجرتي یحدث  )صلی الله علیه وسلم(أن عائشة زوج النبي 

یسمعني ذلك، وکنت أسبح، فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدرکته لرددت  )صلی الله علیه وسلم(عن رسول الله 
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ھدف از خطبه دو چیز است: «کند: در این باره اشاره می"الحاوی الکبیر" صاحب 
گردد: بیان معنای صحیح، انتخاب الفاظ و إبالغ. موعظه با سه صفت حاصل می موعظه

فصیح و دوری از کشیدن و بریده بریده و شل شل سخن گفتن یا عجله نمودن در ابراز 
لفظ یا استفاده از کالم و اعراب غریب (و ادبیات نامأنوس) که به فھم شنونده خدشه 

را نی نماید که موجب تنّفر و ناراحتی گردد و آنای طوالرا به گونهوارد نماید. و آن
زمانی بر شرایط حال تکیه آنگونه کوتاه و مختصر ننماید تا ناقص گردد و در ھر 

 ١»نماید.
در این  ساند، امام علی بن أبی طالبنیز بر ھمین مبنا عمل نموده شکرام ۀوصحاب

ثوا انلاس بما يعرفون، أحتبون أن « اند:زمینه گفته َب اهللا ورسوهلحدِّ با مردم « ٢.»يُ�ذَّ
 »را انکار کنند؟ ج شناسند؛ آیا دوست دارید که خدا و رسولشرا میبگویید که آن یسخنان

ھای کالم فصیح و بلیغ، استفاده از جمالت زیبا و ادیبانه و دقیق و مشروع  از مھارت
  ٣کند.و زیباتر میتر رسانی را به مخاطبان راحتباشد که پیامعلما و اندیشمندانی می

وفی روایة سفیان بن عیینه واسامة بن .» د الحدیث سردکملم یکن یسر )صلی الله علیه وسلم(علیه، إن رسول الله 

 »لو شاء العاد أن یخصیه أحصاه«زید: 

 . ۵۵/  ۳الحاوي  -١

 ) / خطیب بغدادی، الجامع۲۴۰ص۲وفضله (ج العلم بیان ) / ابن عبدالبر، جامع۱۲۷(صحیح): بخاری (ش -٢

موسی وابوبکر بن  بن الله طریق (عبید) از ۱۶۸) / ابوطاهر السلفی، العلم (ش۱۰۸ص۲الراوي (ج ألخالق

عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفیل عن علي حدثوا الناس بما یعرفون أتحبون أن «اند: عیاش) روایت کرده

 .»یکذب الله ورسوله

بوده وامام ابن حبان » صحیحین«که رجال  معروف بن خربوذومترجم در تهذیب بوده فقط » ثقة«رجالش همه 

یکتب حدیثه قال: ویقال إن الناس أخذوا شعر هذیل «آورده است وامام ابوحاتم گفته است: » ثقات«وي را در 

 «اند: وامامان ساجی وذهبی گفته» منه
ٌ

 بما وهم«وامام ابن حجر گفته است: » صدوق
ٌ

وامام احمد بن » صدوق

حجر، تهذیب [ابن » ضعیٌف «وامام یحیی بن معین گفته است: » ما أدری کیف حدیثه«حنبل گفته است: 

)] ۳۳۳(ش ذکر أسماء من تکلم فیه وهو موثق ) / ذهبی،۶۷۹۱) وتقریب التهذیب (ش۲۳۰ص۱۰التهذیب (ج

 لذا ثقة بوده واگرچه اندکی خطا داشته است.

: روایت نموده سکعب بن یاباستفاده از اشعار مشروع و مطابق با مضامین شریعت از جمله این موارد است.  ٣

شک در بعضی اشعار حکمت  فرمود: بیپیامبر می« ».لحکمة الشعر من إن): وسلم علیه لهال صلی( النبي یقول«

 »نهفته است.
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جمعه از این صفات برخوردار نباشد نه تنھا مقصود و رسالت  خطبۀدر واقع اگر 
خود را بجا نیاورده بلکه در مواردی موجب فھم سقیم و نادرست و نیز موجب آزار و 

 گردد.ناراحتی مردم می

 در آن خطبه  ﴾قٓ ﴿ ۀ) خواندن سور۳-۶-۲-۳(

نماز جمعه را مستحب  خطبۀتوسط خطیب در  ﴾قٓ ﴿ ۀبرخی از فقھا خواندن سور
ھای نماز جمعه و تکرار ایشان در خطبه ج استدالل این حکم فعل نبّی  ١دانند.می
 لبن النعمان هحارث دخترأم ھشام باشد. روایات مثبِت این حکم این بوده که می

ُ َعلَيِْه وَ إال من رسول اهللا  ﴾قٓ ﴿ ما حفظت« :روایت نموده �طب بها لك  َسلََّم)(َص�َّ ا�َّ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم)مجعة، قالت: و�ن تنورنا وتنور رسول اهللا  ما  ۀتنور خان« ٢».واحًدا (َص�َّ ا�َّ

-را روی منبر در جمعه ﴾قٓ ﴿ ۀحدود یک یا دو سال یکی بود؛ و اینقدر سور ج و رسول الله
 »را یاد گرفتم.خواند که آنھای و ھنگام خطبه می

یا  ﴾قٓ ﴿ این روایت دلیلی برای استحباب قرائت«این زمینه چنین گفته: نووی در 
 ج ابن قّیم ھم در این باره با توجه به فعل نبّی  ٣»ای است.قسمتی از آن در ھر خطبه

به یاد مانده و حفظ شده این است که  ج پیامبر خطبۀاز آنچه از «دارد: ابراز می

 ٤»کردند.خطبه را ایراد می ﴾قٓ ﴿ ۀقرآن و سور بسیار با (استناد و استفاده از) جایشان

 حمزه ابي بن شعیب( طریق از) ۳۷۵۵ش( ماجه ابن) / ۵۰۱۲ش( ابوداود) / ۶۱۴۵ش( بخاري): صحیح(

 أخبره الحکم بن مروان أن الرحمن عبد بن بکر أبو أخبرني قال الزهري عن: «اند کرده روایت) المبارک بن وعبدالله

 إن: قال وسلم علیه الله صلی الله رسول أن أخبره کعب بن أبي أن أخبره یغوث عبد بن األسود بن الرحمن عبد أن

 ».حکمة الشعر من

 . ۲۸۶/  ۱، شربینی، مغني المحتاج،  ۱۶۱/  ۶، نووی، شرح النووي علی صحیح مسلم،  ۲۵/  ۲روضة الطالبین  -١

) از طریق (یحیی بن عبد الله بن عبد الرحمن وعبد ۱۱۰۲) واللفظ له/ ابوداود (ش۲۰۵۲مسلم (ش ):صحیح( -٢

عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت لقد کان تنورنا وتنور رسول «الله بن محّمد بن معن) روایت کرده اند: 

لقرآن المجید] إال عن لسان رسول الله (صلی الله علیه وسلم) واحدا سنتین أو سنة وبعض سنة وما أخذت [ق وا

 »الله (صلی الله علیه وسلم) یقرؤها کل یوم جمعة علی المنبر إذا خطب الناس.

  . ۱۶۱/  ۶شرح صحیح مسلم  -٣

 . ۴۲۴/  ۱زاد المعاد  -٤
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رستاخیز، مرگ، مواعظ شدید و  ۀدربردارند ﴾قٓ ﴿ ۀسور کنند کهاین فقھا استناد می
  ١باشد.زواجر أکید است و خواندنش در خطبه مستحب می

بر این مسئله ثابت است و ایشان این عمل را تکرار  ج با وجود اینکه فعل پیامبر
این عمل را  ج خطیب مستحب است که در مواقعی به اقتدای از ایشان اند برایکرده

 انجام دھد. 

 دّوم ۀ) دعا برای مسلمانان در خطب۳-۶-۲-۴(
نظر دّوم جمعه اختالف خطبۀفقھا در حکم دعا کردن خطیب برای مسلمانان در 

  در این مسئله عبارت است از:ھا  آن دارند. نظرات
دانند و حنابله بر را صحیح میشافعّیه در قولی که برخی آنحنفّیه،  دیدگاه اّول:

این عمل را در بین  »اإلنصاف« ۀنویسند ٢باشد.این باورند که این عمل مستحب می
 ٣داند.حنابله بالمنازع می

ُ « کنند که:می سھا استناد به روایت سمره بن جندب آن نَّ رَُسوَل اِهللا َص�َّ ا�َّ
َ
أ

ُمْسِلَماِت لُكَّ مُجَُعةٍ َعلَيه وََسلَّم 
ْ
ُمْسِلِمَ� َوال

ْ
ُمْؤِمنَاِت َوال

ْ
ُمْؤِمِنَ� َوال

ْ
رسول « ٤.»اَكَن �َْستَْغِفُر لِل

  »نمود.ھرجمعه برای مسلمانان و مؤمنان طلب مغفرت می جالله

 . ۲۸۶/  ۱، شربینی، مغني المحتاج،  ۱۶۱/  ۶شرح النووي علی صحیح مسلم  -١

/  ۴، نووی، المجموع،  ۲۷۷/  ۲حلیة العلماء  ؛)  ۱۰۳طاوی، مراقي الفالح، ( ، طح ۱۴۷/  ۱الفتاوی الهندیة  -٢

، شرح  ۵۲/  ۱.أبو خطاب، الهدایة،  ۲۸۶/  ۱، شربینی، مغني المحتاج،  ۲۵/  ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۵۲۱

/  ۲داوی، اإلنصاف، ، مر ۱۵۲/  ۱، المحّرر،  ۱۱۹/  ۲، ابن مفلح، الفروع،  ۱۸۱/  ۳، المغني  ۱۹۰/  ۲الزرکشي، 

 . ۳۷/  ۲، کشاف القناع،  ۳۹۷

 .۳۹۷/  ۲اإلنصاف  -٣

 نا قال خالد بن یوسف أبي حدثني قال یوسف بن خالد حدثنا«) روایت کرده است: ۴۶۶۴(موضوع): بزار (ش -٤

 إلی کتب أنه جندب بن سمرة عن سمرة بن سلیمان أبیه عن سلیمان بن خبیب حدثني قال سمرة بن سعد بن جعفر

خالد بن عمیر السمتی: امام یحیي بن معین گفته است:  بن است چرا که یوسف» موضوع«اما این اسناد .» بنیه ... 

  کذاٌب « 
ٌ

وامام ابوحاتم رازی گفته است: » یکذُب «وامام عمرو بن علی الفالس گفته است: » الله عدُو  خبیث

وامام ابن » المأمون و بثقة لیس«نسایی گفته است: وامام » کذاٌب «وامام ابوداود گفته است: » ذاهُب الحدیث«

وامام » عنه الروایة التحل یرویها عنهم ثم علیهم ویقرأها الشیوخ علی األحادیث یضع کان« حبان گفته است: 

 علی اضرب الحدیث ضعیف الحدیث ذاهب«وامام ابوزرعه گفته است: » الحدیث متروك«عجلی گفته است: 

 .)]۴۱۱ص۱۱ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[» حدیثه
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 باشد.این روایت موضوع است و قابل استناد و احتجاج نمی
دعا برای مسلمانان مانند تسبیح و  در عدم رکن بودن آن باید توجه داشت که

تمجید باری تعالی در غیر جمعه رکن نیست تا در آن رکن باشد و ھمچنین اصل بر 
 خطبۀو دعا برای مسلمانان در غیر جمعه مستحب است و در  ١عدم وجوب است.

 ٢باشد.جمعه به طور أولی مندوب می
دانند. امام نووی این نظر را را رکن جمعه میقول صحیح شافعّیه آن دیدگاه دّوم:

 ٣داند.قول صحیح و مختار شافعّیه می
اند پس روایت کرده شدارند که دعا برای مسلمانان خلف از سلفاین فقھا ابراز می

 ٤باشد.رکن می
را روایت نموده و با فرض البته باید توجه داشت معلوم نیست کدامین سلف آن

باشد و شود که حجّیت آن اختالفی میثبوت ھم به مذھب صحابی شناخته می
 حجّیتش مرجوح است.

دّوم در دسترس  خطبۀدلیلی برای وجوب دعا برای مسلمانان در  قول راجح:
گردد که خطیب دعا باشد، خصوصًا توصیه مینیست. اگرچه نفس دعا مستحب می

دایی رسا تنظیم کند و این دعا نھا  آن برای مسلمانان را با توجه به مصائب و مشکالت
باشد و ابرازی صریح و دقیق از بیان ظلم برای خواست مسلمانان از خداوند متعال می

و بیانی برای مشکالت و مصائب مسلمانان ھا  آن حاکمان جور و مزدوران ستیزه جوی

واب)(واهللاُ العل .باشدمی  يمُ أعلمُ بالصّ

 دّوم ۀ) دعا برای ولی أمر مسلمین در خطب۳-۶-۲-۵(
 نماید:تبیین بیشتر این مسئله، بیان و تحلیل دو مبحث الزم میجھت 

 مبحث اّول: دعا برای ولی أمر مسلمین بدون تعیین.

 . ۲۸۶/  ۱مغني المحتاج  -١

 . ۳۷/  ۲، کشاف القناع،  ۱۶۳/  ۲المبدع  -٢

، نووی،  ۵۲۱/  ۴، نووی، المجموع،  ۶۴/  ۱، الوجیز،  ۵۸/  ۳، ماوردی، الحاوی الکبیر،  ۲۷۷/  ۲حلیة العلماء  -٣

چیزی که اسم دعا بر آن واقع شود، را کافی در مقدار الزمش اختالف دارند: برخی هر ،  ۲۵/  ۲روضة الطالبین، 

 دانند. دانند. و برخی هم دعای مربوط به امور آخرت را الزم میمی

 . ۲۸۶/  ۱مغني المحتاج  -٤
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 مبحث دّوم: دعا برای ولی أمر مسلمین با تعیین.
 حکم این مسائل عبارت است از:

 مبحث اّول: دعا برای ولی أمر مسلمین بدون تعیین
برای اصالح و کمک به وی در راستای  دعای عام و بدون تعیین شخص مشخصی

باشد. امام نووی نیز بر ھمین باور فقھا مستحب می ۀحق و عدالت بنابر نظر کلی
 ١است.

 مبحث دّوم: دعا برای ولی أمر مسلمین با تعیین
ھمانگونه که ولی أمر مسلمین دارای وظایف و حقوقی به نسبت مردم مانند عدالت 

باشد، مردم نیز نسبت به و شریعت خداوند متعال میو صدور حکم بر مبنای قوانین 
وی وظایفی دارند، از جمله حقوق وی بر مردم، محّبت و اطاعت از ولی أمر مسلمین 
در غیر معصیت خداوند متعال و دعا برای وی به نسبت صالح و ھدایت و توفیق و 

. امام اندبر این حریص بوده شباشد. سلف صالحکمک در راستای حق و عدالت می
-شک آناگر ما یک دعای مستجاب داشتیم، بی«دارد: در این زمینه ابراز می /أحمد

 ٢»کردیم؛ چرا که در صالح وی، صالح و خیر مسلمین قرار دارد.را برای امام عادل می
شک من برای حاکم عادل دعای توفیق و محکم بودن (بر حق بی«و نیز ایشان گفته: 

در واقع در صالح و عادل بودن ولی أمر مسلمین صالحّیت و  ٣ »نمایم.و عدالت) را می
امنّیت برای مردم وجود دارد و در صورتیکه ولی أمر مسلمین فاسد گردد و از قوانین 

خارج شود و حکم بر مبنای شریعت اسالم صادر نکند، عدالت و حق و  أخداوند
م احساس امنّیت و امنّیت ھتک شده و ضرر و فساد جامعه را فرا خواھد گرفت و مرد

کنند. با وجود اھمّیت خاص و مھم برای ولی أمر مسلمین عادل و راحتی نمی
 بر این باورند:ھا  آن نظر دارند،پرھیزکار، فقھا در حکم چنین دعایی اختالف

برخی از مالکّیه و برخی از حنابله دعا برای ولی أمر مسلمین را در  دیدگاه اّول:
دعا برای حاکم مسلمانان «گوید: مقدسی می ۀابن قدام ٤د.دانندّوم مستحب می خطبۀ

 . ۳۳/  ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۵۲۱/  ۴المجموع  -١

 . ۳۹۸/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۲۰/  ۲الفروع  -٢

 .۱۶۴/  ۲المبدع في شرح المقنع، ، ابن مفلح، ۱۲۰/  ۲الفروع  -٣

، ابن  ۳۹۸/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۲۰/  ۲، ابن مفلح، الفروع،  ۱۸۱/  ۳المغني  ؛ ۱۶۵/  ۲مواهب الجلیل  -٤

 . ۱۶۴/  ۲مفلح، المبدع في شرح المقنع،
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ومرداوی ھم ھمین قول را پذیرفته وگفته که این سخن دور از صوابی  ١ »نیک است.
 ٢نبوده ومنطقی است.

این افراد جدای از بیان اھمّیت دعا برای حاکم مسلمانان، به روایت ضّبه بن 
ھرگاه خطبه خوانده پس از حمد و  سکنند که أبوموسی أشعریاستناد می سمحصن

دعا کرده است. ضّبه  ببرای عمر و أبوبکر ج و صلوات بر پیغمبر ألثنای خداوند
انکار کرد و این موضوع را به  سرا قبل از دعا برای أبوبکر سشروع دعا برای عمر

  ٣.یترافتهیت یھدا سگفت: تو از ابوموسی سھم به ضّبه سگزارش داد و عمر سعمر
 باشد.مطلب مذھب صحابی بوده که دراستدالل بدان جای خالف می اما این

برخی از شافعّیه و قول مختار نووی و قول صحیح مذھب حنابله  دیدگاه دّوم:
دانند. این افراد بر این باورند که بنا بر قول صحیح دعا برای چنین دعایی را جایز می

-صحیح می نماز جمعه به طور أولی خطبۀشخص معینی در نماز صحیح است و در 
 ٤کند.را تأیید میباشد. و این دلیل ھیچ مخالفتی با دلیل دیدگاه اّول ندارد بلکه آن

برخی از مالکّیه و برخی از شافعّیه چنین عملی را نامشروع دانسته  دیدگاه سّوم:
 ٥دانند.را بدعت میبلکه برخی آن

ی گفته شد: کسی که (در زمان خودش) از عطاء بن أبی رباح روایت شده که به و
یا کسی بعد از وی به تو  ج کردند، آیا از پیامبرمردم برای وی در خطبه دعا می

-رسیده؟! گفت: خیر، بلکه این عمل از خودم است؛ چرا که خطبه یادآوری و ذکر می
 ٦باشد.

 . ۱۸۱/  ۳المغني  -١

 .۳۹۸/  ۲اإلنصاف  -٢

 ).۴۷۶ص۲بیهقی، دالئل النبوة (ج -٣

 ۲شرح الزرکشي ؛ ۲۹۰/  ۱، شربینی، مغني المحتاج،  ۳۳ - ۳۲/  ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۵۲۱/  ۴المجموع  -٤

، ابن مفلح،  ۳۹۷/  ۳، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۲۰/  ۲، ابن مفلح، الفروع،  ۱۸۱/  ۳، ابن قدامه، المغني،  ۱۸۲/ 

 . ۳۷/  ۲، کشاف القناع،  ۱۶۴/  ۲المبدع في شرح المقنع،

 .۳۳ - ۳۲/  ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۵۲۱/  ۴، نووی، المجموع،  ۲۳۳/  ۱األم  ؛ ۱۶۵/  ۲یل مواهب الجل -٥

أخبرنا «اند: ) روایت کرده۶۰۲۳) ومن طریقه بیهقی، السنن الکبری (ش۲۳۳ص۱(ضعیف): شافعی، االم (ج -٦

ومئذ أبلغك عن النبي صلی عبد المجید عن ابن جریج قال قلت لعطاء ما الذی أری الناس یدعون به في الخطبة ی

 .»إنما أحدث إنما کانت الخطبة تذکیرا !الله علیه وسلم أو عمن بعد النبي علیه الصالة والسالم؟ قال ال
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 البته بر این دلیل نقد وارد شده چرا که:
 باشد ویا خیر!که آیا صحیح می اوًال: اسناد روایت مشخص نبوده 

اند ثانیًا: به فرض صّحت قول عطاء بن ابی رباح، بعضی از صحایه مخالفش عمل کرده
 ١باشد.واگر قرار باشد ترجیحی داده شود، سخن آنان مقدم بر سخن عطاء بن ابی رباح می

این در حالی بدعت است که ولی أمر مسلمین به خطیب دستور نداده باشد و در 
گردد؛ چرا که بنا بر کتاب و سّنت صورتیکه امر کند که برایش دعا نماید واجب می

اطاعت از ولی أمر مسلمین در غیر معصیت الله متعال واجب است. در صورتیکه وی 
 امر کند بنابر مصلحت باید رعایت گردد.

باشد؛ چرا که دلیلی برای استحباب رسد این عمل جایز میبه نظر می قول راجح:
باشد؛ اّما انجامش جایز آن وجود ندارد؛ و ھمچنین خطبه ھم محل موعظه و ذکر می

است؛ چرا که دلیلی بر تحریم آن وجود ندارد؛ و ھمچنین ھیچ دلیلی برای اینکه 
نقل نگردیده است؛ لذا ھرچند در  ج خطبه چه شرایطی داشته باشد از رسول الله

-؛ چرا که در لغت به آن خطبه گفتهخطبه ھم موعظه گفته نشود، خطبه صحیح بوده

واب)(واهللاُ العل اند و در نتیجه ذات خطبه انجام گردیده است.  يمُ أعلمُ بالصّ

 دّوم با استغفار ۀ) اتمام خطب۳-۶-۲-۶(
بسیاری از فقھا ھمچون حنفّیه، مالکّیه و شافعّیه بر این باورند که مستحب بوده که 

دّوِم نماز جمعه با استغفار تمام شود. مانند اینکه گفته شود: از خداوند برای  خطبۀ
 ٢نمایم.خود و شما طلب مغفرت می

 دالیل این دسته از فقھا عبارت است از:

ُ َعلَيِْه وََسلََّم) اهللا رسول أن« روایت کرده است: سسمره بن جندب -  (َص�َّ ا�َّ
ُمْؤِمِن�َ 

ْ
ُمْسِلَماِت لُكَّ مُجَُعةٍ  اَكَن �َْستَْغِفُر لِل

ْ
ُمْسِلِمَ� َوال

ْ
ُمْؤِمنَاِت، َوال

ْ
 ج رسول الله« ١.»َوال

 »نمود.ھرجمعه برای مسلمانان و مؤمنان طلب مغفرت می

 را درک نکرده است. جاما عطاء بن ابی رباح تابعی بوده ورسول الله 

 . ۱۸۱/  ۳المغني  -١

/  ۱، والشرح الصغیر  ۱۷۲/  ۲مواهب الجلیل والتاج واإلکلیل بهامش  ؛) ۱۰۳طحطاوی، مراقي الفالح، ص (  -٢

، شربینی،  ۳۳/  ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۵۲۹/  ۴، نووی، المجموع،  ۵۸/  ۳ماوردی، الحاوی الکبیر،  ؛۱۸۱

 .۲۹۰/  ۱مغني المحتاج، 
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 ىلع فيجلس يبدأ اكن ج ان رسول اهللا« روایت کرده است: سابن شھاب الزھری-
 فخطب قام ثم �س�ا شيئا جلس ثم االّو� اخلطبة فخطب قام املؤذن سكت فإذا املنرب

نشست؛ و روی منبر می ج پیامبر« ٢.»فص� نزل ثم استغفر قضاها إذا حىت اثلانية، اخلطبة
ایستاد و خواند و سپس مقدار اندکی میاّول را می خطبۀشد و شد بلند میوقتی أذان تمام می
نمود و گردید استغفار میخواند و وقتی که تمام میھم می دّوم را خطبۀسپس بلند شد و 

 »آمد.سپس پایین می

ى �رِْشَ  « رده است:کت یروا سن بن عبدالرحمنیحص-
َ
َ�ْن ُ�َماَرَة بِْن ُرَؤ�ْبََة قَاَل َرأ
 ِ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
ََديِْن لََقْد َرأ ُ َهاَ�ْ�ِ ايلْ ِمنرَْبِ َرافًِعا يََديِْه َ�َقاَل َ�بََّح ا�َّ

ْ
(َص�َّ  ْ�َن َمْرَواَن ىلَعَ ال
ُ َعلَيِْه وََسلََّم) ْن َ�ُقوَل �ِيَِدهِ هَ  ا�َّ

َ
ُمَسبَِّحةِ َما يَِز�ُد ىلَعَ أ

ْ
َشاَر بِإِْصبَِعِه ال

َ
 بن عماره« َكَذا. َوأ

ھایش را ھنگام دعا کردن  خواند و دستبشر بن مروان روز جمعه خطبه می ه گفت کهیروب
را دیدم  ج بلند نمود. عماره گفت: خداوند آن دو دست کوچکت را زشت کند! من رسول الله

 »نمود.که روز جمعه ھنگام دعا کردن، فقط با انگشت سبابه اشاره می
جمعه صحیح  خطبۀشود که دعا کردن در با دّقت در روایت این نتیجه حاصل می

باشد؛ و چون استغفار کردن ھم نوعی دعا کردن بوده لذا استغفار کردن ھم صحیح می

واب)(واهللاُ العل است.  يمُ أعلمُ بالصّ

 نا قال خالد بن یوسف أبي يحدثن قال یوسف بن خالد حدثنا«) روایت کرده است: ۴۶۶۴(موضوع): بزار (ش -١

 إلی کتب أنه جندب بن سمرة عن سمرة بن سلیمان أبیه عن سلیمان بن خبیب حدثني قال سمرة بن سعد بن جعفر

خالد بن عمیر السمتی: امام یحیي بن معین گفته است:  بن است چرا که یوسف» موضوع«اما این اسناد .» بنیه ... 

  کذاٌب « 
ٌ

وامام ابوحاتم رازی گفته است: » یکذُب «عمرو بن علی الفالس گفته است: وامام » الله عدُو  خبیث

وامام ابن » المأمون و بثقة لیس«وامام نسایی گفته است: » کذاٌب «وامام ابوداود گفته است: » ذاهُب الحدیث«

وامام » هعن الروایة التحل یرویها عنهم ثم علیهم ویقرأها الشیوخ علی األحادیث یضع کان« حبان گفته است: 

 علی اضرب الحدیث ضعیف الحدیث ذاهب«وامام ابوزرعه گفته است: » الحدیث متروك«عجلی گفته است: 

 .)]۴۱۱ص۱۱ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[» حدیثه

 ابن أنا داود بن سلیمان وحدثنا السرح ابن حدثنا«) روایت کرده است: ۱۰۱(ضعیف): ابوداود، المراسیل (ص -٢

 المنبر علی فیجلس یبدأ کان وسلم) علیه الله (صلی الله رسول أن بلغنا قال: شهاب ابن عنیونس  أخبرني وهب

 قضاها إذا حتی الثانیة الخطبة فخطب قام ثم یسیرا شیئا جلس ثم االّولی الخطبة فخطب قام المؤذن سکت فإذا

نکرده که این روایت را اما چنانکه از اسناد مشخص است، ابن شهاب الزهری مشخص » فصلی نزل ثم استغفر

 چه کسی به وی ابالغ نموده است.
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 جمعه ۀ) مسائل متفّرقه در خطب۳-۷(
جمعه مسائلی مطرح خواھند بود که  خطبۀبعد از بیان شروط، ارکان و سنن 

از اولوّیت و اھمّیت خاصی برخوردار است. این مسائل ھا  آن پاسخگویی و بیان حکم
 عبارتند از:

 ) خطبه بر اساس نیاز و اولوّیت۳-۷-۱(
نماز جمعه باید بر اساس  خطبۀاست که باشد آن آنچه بسیار مھم و منطقی می

شود اولوّیت و نیازھای مردم و مسائل روز جھان معاصر باشد ولی متأسفانه مشاھده می
ای ثابت و الیتغّیر به صورت تکراری ھر که برخی از خطبا خطبه را بر اساس نوشته

ه باشد. خوانند بدون اینکه نکات و احکامی جدید و مورد نیاز مردم را دشتجمعه می
از تنبلی، جھل و «گوید: در این باره چنین می »السنن و المبتدعات«کتاب  ۀنویسند

ھای قدیمی با وجود عدم تطابق با عصر و کوتاھی خطبا این است که بر خواندن نوشته
کنند حّتی اگر در مواردی خالف شرع داشته باشد. و به خواندن احوال ما اکتفا می

-واھی مانند احادیث فضل رجب و نصف شعبان و غیره می احادیث موضوع و ضعیف و
را برای مردم تبیین نمایند که این تدلیس و حّتی مکر و ھا  آن پردازند بدون اینکه

 ١ »باشد.غّشی در برابر مسلمانان می
بر اساس  ج شود که ایشانبه یقین مشاھده می ج ھای پیامبردر دّقت در خطبه

اند: گفته ج پیامبر خطبۀاند. ابن قّیم در وصف سخن گفتهنیاز مردم و با تناسب عصر 
 ٢»اند.خطبه خواندهھا  آن در ھر زمانی به اقتضای نیاز مخاطبین و مصلحت ج پیامبر«

شود در برخی از دول وزارت اوقاف و شؤون اسالمی متن ثابتی را حّتی مشاھده می
کنند و یا در خواندن آن میرا ملزم به ھا  آن کند وخطیبان جمعه ابالغ می ۀبه ھم

ھای خاّصی را برای خطبا در برخی از مناطق صاحبات قدرت محدودّیت و ملزومّیت
دارند. باید خاطر در بیان حق و نیازھای شرعی مردم باز میھا  آن گیرند کهنظر می

نشان کرد عملکرد خطبا و چنین افرادی در این مورد اشتباه و نادرست است و خطبه 
ھای مسلمانان ایراد گردد. البته اگر درایت و متنوع و بر اساس نیازھا و مصلحت باید با

وزارت اوقاف و شؤون اسالمی و یا حکومت اسالمی بنا بر مصلحت و نیاز جامعه و مردم 

 ) . ۷۶السنن والمبتدعات ص (  -١

 . ۱۸۹/  ۱زاد المعاد  -٢
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خرافات و شرک و بدعت، متنی را برای خطیبان  ۀو ھماھنگی و پرھیز از تفرقه و اشاع
را به رعایت اصولی مطابق با ھا  آن یم کند و یابر مبنای نصوص صحیح شریعت تنظ

 ای وارد کرد.توان بر این عملکرد خدشهشریعت اسالم نماید نمی

 ) پایبندی به اصول و مبانی شرعی در خطبه۳-۷-۲(
اساس و چھارچوب خطبه بر مبنای حمد و ثنای باری تعالی و تعلیم و آموزش 

عبادت و تحذیر از معصّیت و نافرمانی قواعد و اصول شریعت و ترغیب به طاعت و 
-به توحید و سّنتھا  آن و تبیین مسائل شرعی مورد نیاز مردم و فراخواندن ألخداوند

از شرک و بدعت و خرافاتی که در زوایای مختلف ھا  آن و دور کردن ج ھای نبوّی 
و حمد  ج پیامبر خطبۀمدار «زندگی مردم وجود دارد. ابن قیم در این رابطه گفته: 

ھا و اوصاف کمال و محامد وی و آموزش قواعد اسالم و بیان  با نعمت ألثنای خداوند
و تبیین موارد خشم و  أباشد و توّجه به تقوای خداوندبھشت و جھنم و معاد می

 ١»بوده است. ج پیامبر خطبۀباشد و این مدار مواقع رضای وی می
قواعد  شخطبه به یارانشدر  ج ایشان«کند: ایشان در جایی دیگر خاطرنشان می

دادند و در خطبه در برابر امری یا نھیی مردم را امر یا را آموزش میاسالم و شرائع آن
  ٢»فرمودند.نھی می

بر مبنای قواعد شریعت و فراخوان قواعد شریعت بود ولی  ج پیامبر خطبۀدر واقع 
را رعایت متأسفانه برخی از خطبا خطبه را از اصول خود خارج کرده و حدود و ثغور آن

کنند و خطبه را در محورّیت اھداف دنیوّی و دنیاپرستان و بلندگویی برای پخش نمی
ازند که نه تنھا ریشه در شریعت پرددھند و به بیان مواردی میقرار میھا  آن تفّکرات

اساس به محتوا و بیندارد بلکه با شریعت ھم در تعارض است. و حّتی برخی آنقدر بی
شوند و دیگران را ملول و پردازند که از مدار و اساس خطبه خارج میایراد خطبه می

 کنند.خسته می
 
 

 . ۱۸۸/  ۱زاد المعاد  -١

 . ۴۲۷/  ۱همان،  -٢
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 مسجد توسط خطیب ة ال) خواندن نماز تحی۳-۷-۳(
مسجِد خطیب در ھنگام ورودش به مسجد قبل از باال ة الواندن تحیفقھا در حکم خ

 بر این باورند که:ھا  این نظر دارند.رفتن از منبر اختالف
مسجد را برای ة المالکّیه و مذھب شافعّیه و حنابله نخواندن نماز تحی دیدگاه اّول:

باالی منبر دانند و سّنت آن است که بعد از ورودش به مسجد به خطیب مستحب می
 ١رود.

 دالیل این قول عبارت است از:

ِ  رَُسوُل  اَكنَ « روایت کرده است: بعبدالله بن عمر - ُ َعلَيِْه  ا�َّ (َص�َّ ا�َّ
ُُمَعةِ  يَْومَ  ِمنرَْبِهِ  ِمنْ  َدنَا إَِذا وََسلََّم)

ْ
ُلُوِس، ِمنَ  ِعنَْدهُ  َمنْ  ىلَعَ  َسلَّمَ  اجل

ْ
ِمنرَْبَ  َصِعدَ  فَإَِذا اجل

ْ
 ال

ھرگاه در روز جمعه به منبرش نزدیک  ج پیغمبر خدا« ٢»َسلََّم. ُ�مَّ  بِوَْجِههِ  انلَّاَس  اْستَْقبََل 
خواست با کرد و ھرگاه از منبر برمیشد به کسانیکه نزدیکش نشسته بودند سالم میمی

 »دادند.کردند و سالم میصورتش رو به مردم می

إذا خرج يوم  -ص� اهللا عليه وسلم  -اكن انليب « کند:روایت می بابن عمر -
شدند، بر منبر ھرگاه در روز جمعه خارج می ج پیامبر« ٣».اجلمعة فقعد ىلع املنرب أذن بالل

 » گفتند.نشستند و بالل أذان میمی

، نووی،  ۵۲/  ۳ماوردی، الحاوی الکبیر،  ؛۳۱۳/  ۱، نفراوی،الفواکه الدواني، ۱۸۹/  ۱المنتقی شرح الموطأ  -١

،  ۱۲۳/  ۲الفروع  ؛۱۸۹/  ۱، شربینی، مغني المحتاج،  ۳۳/  ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۵۲۹/  ۴موع، المج

 . ۴۶/  ۲، کشاف القناع،  ۴۱۶/  ۲مرداوی، اإلنصاف، 

) / طبرانی، المعجم ۲۵۳ص۵) / ابن عدی، الکامل فی الضعفاء (ج۵۹۵۲(ضعیف): بیهقي، السنن الکبری (ش -٢

) / ابن عساکر، ۴۶ص۲) / ابن حبان، المجروحین (ج۳۲۱ص۱۱عجم الکبیر (ج) والم۳۸۱ص۶االوسط (ج

السري)  أبي بن الضحاك و محّمد بن الوهاب عتبة و عبد بن ) از طریق (الولید۳۲۳ص۴۷تاریخ دمشق (ج

: قال عمر ابن عن نافع عن األنصاری الله ابی عون عبد بن عیسی ثنا مسلم بن الولید حدثنا«روایت کرده است: 

 صعد فإذا الجلوس، من عنده من علی سلم الجمعة یوم منبره من دنا إذا وسلم) علیه الله (صلی الله رسول کان

األنصاري: امام  الله عبد بن است چرا که عیسی» ضعیف«اما این اسناد » سلم. ثم بوجهه الناس استقبل المنبر

علیه؛ و  الیتابع یرویه ما عامة«ن عدی گفته است: وامام اب» به انفرد بما یحتج ان الینبغي«ابن حبان گفته است: 

) / ۴۰۰ص۴[ابن حجر، لسان المیزان (ج» ضعیٌف «وامام هیثمی گفته است: » مناکیٌر  هذا عیسی عن بقیة روی

 )].۱۱۹ص۲هیثمی، مجمع الزوائد (ج

(ابن  یق) از طر۱۳۹۲(ش یی) / نسا۵۱۶) / ترمذي (ش۱۰۸۹) / ابوداود (ش۹۱۶و۹۱۲(ش یبخار ):(صحیح -٣

کان النداء یوم الجمعة اّوله إذا  قال یزید بن السائب عن الزهري عن«: اندکرده یتابي ذئب ویونس بن یزید) روا
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ة بعد از ورودش به مسجد بدون خواندن تحی ج کنند که پیامبراین افراد استناد می
-ابن قیم در این ١ اند.جود ندارد، بر باالی منبر رفتهمسجد که روایتی بر صّحت آن وال

کردند تا مردم جمع شوند و در صورت در روز جمعه صبر می ج پیامبر«باره گفته: 
شدند... و موقعی که به مسجد داخل اجتماعشان تنھایی به سوی مسجد خارج می

رفتند با صورتشان رو کردند و بعد از اینکه به باالی منبر میشدند بر مردم سالم میمی
 شو این عملکرد از اصحاب ٢ »کردند.(دوباره) سالم میھا  آن به مردم کرده و بر

ُث فَِإَذا « روایت نموده: سنیز ثابت است. ثعلبه سھمچون عمر بن خطاب َجلَْسَنا َ�تََحدَّ
نَْصتْنَا فَلَْم َ�تلََكَّْم 

َ
ُمؤَذِّنُوَن َوقَاَم ُ�َمُر َ�ُْطُب أ

ْ
َحدٌ َسَكَت ال

َ
ما روز جمعه در مسجد « ٣ .»ِمنَّا أ

-شد که خطبه بخواند، ساکت میشد و عمر بلند میکردیم و وقتی أذان داده میصحبت می
 » کرد.و ھیچ کس صحبت نمی شدیم
مسجد بر حاجی که وارد مسجد ة الاین افراد این عمل را به ساقط شدن تحی 

کند که خطیب ھم به مشغولّیتش طواف میکنند. او به سبب الحرام شده قیاس می
 .گرددمسجد از وی ساقط میة السبب اشتغالش به خطبه نماز تحی

برخی از شافعّیه اگرچه امام نووی دیدگاه آنان را غریب، شاذ و مردود  دیدگاه دّوم:
ة داند بر این باورند که خواندن تحیمی شو خلفای راشدین ج و مخالف فعل نبّی 

 ٤طیب در ھنگام ورودش و قبل از باال رفتن از منبر مستحب است.مسجد توسط خال

جلس اإلمام علی المنبر علی عهد النبي صلی الله علیه وسلم وأبي بکر وعمر رضي الله عنهما فلما کان عثمان 

 »لزوراء.رضي الله عنه وکثر الناس زاد النداء الثالث علی ا

، نووی،  ۵۲۹/  ۴المجموع  ی،، نوو ۳۱۳/  ۱نفراوي، الفواکه الدواني، از جمله افرادی که چنین ادعایی دارند:  -١

 . ۴۱۶/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۲۳/  ۲، ابن مفلح، الفروع،  ۳۳/  ۲روضة الطالبین، 

 . ۴۲۹/  ۱زاد المعاد  -٢

) / بیهقي، ۲۲۷ص۱) واالّم (ج۲۷۱و۲۷۰شافعي، المسند (ش) ومن طریقه ۳۴۳مالک، موطأ (ش ):صحیح( -٣

) ۱۳۲ص۹) / طحاوي، شرح معاني اآلثار (ج۱۷۹۰) / ابن منذر، االوسط (ش۵۸۹۳-۵۸۹۵السنن الکبري (ش

عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم کانوا في زمان عمر «از طریق (ابن شهاب الزهري) روایت کرده اند: 

ن یوم الجمعة حتی یخرج عمر فإذا خرج عمر وجلس علی المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة بن الخطاب یصلو

ومترجم در » ثقة«ورجال مالك » جلسنا نتحدث فإذا سکت المؤذنون وقام عمر یخطب أنصتنا فلم یتکلم منا أحد.

 باشد. تهذیب مي

 . ۳۳/  ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۵۲۹/  ۴المجموع نک:  -٤

                                                                                                                                                  



 ۵۱۵  جمعه نماز ۀخطب: سّوم فصل

 سدلیلی از این افراد مشاھده نشده ولی احتمال دارد به عمومّیت حدیث ابوقتاده
َعتَْ�ِ َ�بَْل « اند:فرموده ج استناد کند که پیامبر

ْ
َكْع َر� ْ�َ

ْ
َمْسِجَد فَل

ْ
َحُدُ�ْم ال

َ
إَِذا َدَخَل أ

ْن َ�ِْلَس 
َ
 ١»ھرگاه یکی از شما وارد مسجد شد ننشیند تا دو رکعت نماز بخواند.« .»أ

مسجد در ھنگام ورودش و قبل از باال رفتن از منبر ة الالبته نخواندن نماز تحی
 باشد.نمادی از مستحب نبودن این نماز برای خطیب می

بر اساس نبود دلیلی صحیح و صریح از مستحب بودن این امر و  قول راجح:
در موقع ورودش به مسجد در موقع نماز  ج مسجد توسط پیامبرة الدن نماز تحینخوان

جمعه و مستقیم به باالی منبر رفتن محرز است که چنین عملی برای خطیب 

واب)(واهللاُ العل باشد.مستحب نمی  يمُ أعلمُ بالصّ

) دعا کردن خطیب در موقع باال رفتن از منبر و قبل از نشستنش در ۳-۷-۴(
 انموقع أذ

افعالی که فقھایی ھمچون شافعّیه، حنابله و ابن تیمیه و شاگردش این قیم  از جمله
جوزیه بدان اشاره کرده که ھیچ اصلی در دین نداشته، دعا کردن امام ھنگام باال رفتن 

در کتاب  ثابت نیست و ج ای که چنین عملی از پیامبرباشد به گونهاز منبر می
 ٣و  ٢ »کردن امام بعد از باال رفتن از منبر ھیچ اصلی ندارد.دعا : «آمده »االختیارات«

) / نسایي ۳۱۶) / ترمذي (ش۴۶۷) / ابوداود (ش۱۶۸۷) / مسلم (ش۱۱۶۳و۴۴۴: بخاري (شصحیح)( -١

عن عامر بن «) از طریق (مالک بن انس و عبدالله بن سعید) روایت کرده اند: ۱۰۱۳) / ابن ماجه (ش۷۳۰(ش

ل أحدکم المسجد قال إذا دخ جعبد الله بن الزبیر عن عمرو بن سلیم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله 

 »فلیرکع رکعتین قبل أن یجلس.

،  ۱۲۵/  ۲الفروع  ؛۲۹۰/  ۱، شربینی، مغني المحتاج،  ۳۲/  ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۵۲۹/  ۴المجموع  -٢

 .۴۲۹،  ۱۸۹/  ۱زاد المعاد ؛ ) ۸۰االختیارات ص ( ؛ ۳۷/  ۲کشاف القناع، 

صلی (کان النبي «کند: روایت می بکنند که ابن عمربیان می برخی دلیلی را برای نبود چنین عملی از پیامبر -٣

أراه قال: المؤذن ثم یقوم فیخطب ثم  -یخطب خطبتین، کان یجلس إذا صعد المنبر حتی یفرغ  )الله علیه وسلم 

  ».یجلس فال یتکلم ثم یقوم فیخطب

روایت ) بن سلیمان األنباریمحّمد از طرق () ۵۹۵۷) / بیهقي، السنن الکبري (ش۱۰۹۴): ابوداود (ش(صحیح

حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء عن العمری عن نافع عن ابن عمر قال کان النبی صلی الله علیه وسلم ... «اند: کرده

عبد الله بن عمر بن حفص  ومترجم در تهذیب بوده فقط» ثقة«رجالش  است چرا که» حسن«واین اسناد .» 
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صالُح الحدیث؛ البأس به؛ کان یزید فی األسانید، ویخالف، وکان «العمري امام احمد بن حنبل گفته است: 

 
ً
 صالحا

ً
؛ لیس به بأس، یکتب حدیثه«وامام یحیي معین گفته است: » رجال

ٌ
وامام ابن عدي گفته است: » صالٌح ثقة

» 
ٌ

 وفیه ضعف«وامام هیثمي هم گفته است: » ال بأس به فی روایاته، صدوق
ٌ
است: وامام یعقوب بن شیبه گفته » ثقة

، وفی حدیثه اضطراب«
ٌ

 صدوق
ٌ
 حسُن اإلسناد«ودر مورد یکي از احادیثش گفته است: » ثقة

ٌ
وامام » هذا حدیث

وامام احمد بن یونس » یکتب حدیثه و الیحتج به«وامام ابوحاتم رازي گفته است: » البأس به«عجلي گفته است: 

 «گفته است: 
ً
 غیر أن الحفاظ لم یرضوا حفظه«فته است: وامام خلیل هم گ» لو رأیت هیئته لعرفت أنه ثقة

ٌ
» ثقة

وامام ذهبي هم » قولنا (لیس بالقوي) لیس بجرح مفسد«البته گفته که: » لیس بالقوي«وامام نسایي گفته است: 

 حسُن الحدیث«گفته که: 
ً
 خیرا

ً
 عامال

ً
باشد وامام ابن عمار هم گفته  وجزء رجال (صحیح مسلم) هم مي» عالما

قلت لیحیی بن معین عبد الله العمري «وامام الدارمي هم گفته است: » أحد إال یحیی بن سعید لم یترکه«است: 

» عبدالله بن عمر العمري قد احتمل اهل العلم حدیثه«وامام بزار هم گفته است: » ما حاله في نافع؟ فقال: صالٌح 

» ل عن الضبط فاستحق التركکان ممن غلب علیه الصالح حتی غف«وامام ابن حبان افراط کرده وگفته است: 

وامام بخاري » ضعیٌف «وامامان علي بن المدیني ویحیي القطان وابن حجر ونسایي در روایتي دیگر گفته اند: 

) وتقریب التهذیب ۳۲۶ص۵[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» ذاهب ال أروی عنه شیئا«گفته است: 

) ۱۱۱ص۵) / هیثمي، مجمع الزوائد (ج۳۴۰ص۷) وسیراعالم النبالء (ج۱۹) / ذهبي، الموقظه (ص۳۴۸۹(ش

بوده » حسن الحدیث«)] لذا ۵۲۳) / یحیي بن معین، تاریخ روایة الدارمي (ش۲۹۳۱وکشف االستار (ش

 زمانیکه از نافع روایت مي
ً
قلت لیحیی بن معین: عبد الله «کند چنانکه دیدیم از امام الدارمي آمده است:  خصوصا

 » صالٌح  العمري ما حاله في نافع؟ فقال:

المعجم الکبیر طبرانی، ) / ۱۴۱۷) / نسایي (ش۱۸۷ص۳(ج ، المصنفدارد وعبدالرزاقهم اي ومتابعه

) / ۱۰۹۷) / ابوداود (ش۲۰۸۳۳و۲۰۹۱۹(ش ، المسنداحمد/  )۱۴۴۷) / ابن خزیمه (ش۲۲۱و۲۳۴ص۲(ج

) فص بن جمیعابوعوانه واسرائیل بن یونس وح) از طریق (۷۴۴۱(ش ، المسند) / ابویعلي۱۵۸۳نسایي (ش

رأیت النبی (صلی الله علیه وسلم) یخطب یقول: جابر بن سمرة  سمعتسماك بن حرب ثنا : «اندروایت کرده

 »قائما ثم یقعد قعدة ال یتکلم

 دچار عمر اواخر دراند که گفته لیکن بوده »ثقة« حرب بن سماک فقطباشد  مي» رجال صحیحین«ورجالش 

قلت لعلی ابن المدینی : روایة  «مشکل دارد!! وامام یعقوب بن شیبه گفته است: وروایاتش از عکرمه  شده تغییر

إسرائیل  ؛مضطربة وسفیان وشعبة یجعلونها عن عکرمة و غیرهما یقول: عن ابن عباس: سماك عن عکرمة ؟ فقال

ن أقول له: ولو شئت أ :یضعفه وکان یقول فی التفسیر عکرمةبن الحجاج کان شعبة «وهمچنین:  »!!وأبو األحوص

 »ابن عباس لقاله

اما باید بگوییم که سماک بن حرب هر روایتی که از عبدالله بن عباس شنیده را از قول عکرمه هم شنیده است؛ لذا 

گاهی آن روایتها را از قول عکرمه نقل کرده وگاهی هم از قول عبدالله بن عباس؛ ودر نتیجه هیچ اضطرابی در کار 

 روایت کرده است: نیست؛ وسماك بن حرب صراح
ً
تك من التفسیر فهو عن «تا

ُ
بن اقال عکرمة: کل شيء حدث

 گفته» عباس
ً
 «اند: ولذا امامان ابوحاتم رازی وابن عدی واحمد بن حنبل مطلقا

ٌ
وامام عجلی هم گفته است: » ثقة
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اَكَن انلَّيِبُّ َ�ُْطُب « :باشد کهمی بابن عمراز دالیل واضح این حکم روایِت 
ُمؤَذُِّن، ُ�مَّ َ�ُقوُم َ�يَْخُطُب 

ْ
َراُه قَاَل ال

ُ
 أ

َ
ِمنرَْبَ َحىتَّ َ�ْفَرغ

ْ
، ُ�مَّ ُخْطبَتَْ�ِ اَكَن َ�ِْلُس إَِذا َصِعَد ال

خواند وھرگاه روی منبر دو خطبه می ج رسول الله« ١» .َ�ِْلُس فََال َ�تلََكَُّم، ُ�مَّ َ�ُقوُم َ�يَْخُطُب 
-خواند وسپس مینشست تا اینکه موذن اذانش را تمام کند وسپس خطبه میرفت میمی

 »خواند.ی دوم را ھم میشد وخطبهکرد ودوباره بلند مینشست وصحبتی نمی

-سه پّله داشت، که ھرگاه بر آن قرار می ج قیم ھم اشاره کرده که: منبر پیامبر ابن
خواست أذان بگوید و قبل و بعد از آن چیزی کرد و از مؤّذن میگرفت رو به مردم می

 ٢ فرمودند.نمی
ھا  آن کردند و بررفتند رو به مردم مینویسد: ھرگاه از منبر باال میدر جای دیگر می

خواستند می سنشستند و از باللگرداندند سپس میردند و رو به پله برنمیکسالم می

واب)(واهللاُ العل ٣أذان را بگوید.  يمُ أعلمُ بالصّ

 ) خواندن خطبه از روی اوراق نوشته شده۳-۷-۵(
ھا نوشتهاز روی دست شو یاران بزرگوارشان ج شکی در این نیست که پیامبر

دانند مگر از فقھای حنابله چنین عملی را مشروع نمیاند اگرچه برخی خطبه نخوانده
برای کسی که بدون آن نتواند به نکویی خطبه را ایراد کند ولی باید اشاره کرد که 

تواند سودمند چنین عملی نه تنھا ھیچ ممانعت شرعی ندارد بلکه از جھات مختلف می
  باشد.

یب را بر موضوعاتی که در تواند تسّلط خطھا مینوشتهخواندن خطبه از روی دست
ھای مستقیم نظر دارد بیشتر کند و خطیب بھتر و با نظم بیشتر و مستند و با نقل قول

 تهذیب حجر، ناب: رک[» کان جائز الحدیث لم یترك حدیثه أحد، وکان عالما بالشعر وأیام الناس، وکان فصیحا«

فی الضعفاء  الکامل عدي، ابن) / ۲۷۹ص۴ج( التعدیل و الجرح حاتم، ابي ابن) / ۳۲۲ص۴ج( التهذیب

 است.» صحیح«ولذا این اسناد  )]۲۳۵ص۶/ ابن عبدالبر، االستذکار (ج )۲۶۹ص۵وج۴۶۰ص۳ج(

) / نووی، ۶۰۷ص۴(ج[ابن الملقن، البدرالمنیر » اسناده صحیٌح «وامامان نووی وابن الملقن هم گفته است: 

 )]۲۷۹۹خالصة االحکام (ش

 (صحیح): به تحقیق قبلی رجوع گردد. -١

 . ۱۸۹/  ۱زاد المعاد  -٢

 . ۴۲۹/  ۱همان،  -٣
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باشد که ھایی میپردازد که این خود دارای مزّیتو با دّقت خاص به بیان خطبه می
 نیز توجه داشت که توجه به اوراق وھا  آن خالی از لطف نیست ولی باید در استفاده از

 ١ای که خطیب فقط به اوراق نگاه کند مطلوب نیست.غافل از اطراف به گونه
برخی جواز چنین عملی را به جواز خواندن قرآن در نماز از روی نوشته و مصحف 

 ٢کنند.تواند قرائت کند، قیاس میبرای کسی که بدون آن نمی
حرکت اندام در الفارق است؛ زیرا در تحلیل این استدالل باید گفت که قیاس مع

ایراد خطبه ھیچ اشکالی ندارد و ھیچ محذورّیتی بر آن نیست پس این دو با ھم تفاوت 

واب)(واهللاُ العل بر ھم جایز نیست.ھا  آن دارند و قیاس  يمُ أعلمُ بالصّ

 ) صحبت کردن با دیگران در حین خطبه۳-۷-۶(
  این مسئله در سه بحث قابل طرح است که عبارتند از:

 اّول: حکم صحبت کردن خطیب با دیگران به غیر خطبهمبحث 
مبحث دّوم: حکم صحبت کردن مستمعین خطبه با دیگران: که شامل پنج مسئله 

 باشد که عبارتند از:می
 اّول: حکم صحبت کردن در موقع شنیدن خطبه. ۀمسئل
 دّوم: حکم صحبت کردن در موقع نشنیدن خطبه. ۀمسئل
 کننده.دادن و تشمیت عطسه سّوم: حکم جواِب سالم ۀمسئل
چھارم: حکم صلوات فرستادن بر پیغمبر بعد از بیان نام پیامبر توسط  ۀمسئل
 خطیب.
 پنجم: حکم آمین گفتن بعد از دعا و جھری کردن آن در حین خطبه. ۀمسئل

 مبحث سّوم: استثنائات صحبت کردن در حین خطبه
 مربوطه عبارتند از:ھای احکام مسائل مذکور با دیدگاه فقھا و استدالل

 مبحث اّول: حکم صحبت کردن خطیب با دیگران به غیر خطبه

ابن  اند از:را نقل کردهاین دو آن، ۱۶۱/  ۲، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ۱۱۷/  ۲الفروع ابن مفلح، : نک -١

إرشادات لتحسین  و همچنین مراجعه شود به:. ۲۹۹/  ۱شرح منتهی اإلرادات، المعالي ، بهوتی،  وعقیل ، وأب

 ). ۷۰خطبة الجمعة ص ( 

 ها.نک: همان -٢
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عبارات ھا  آن نظر دارند، اقوالفقھا در حکم صحبت کردن خطیب به غیر خطبه اختالف
 است از:

مالکّیه، برخی از شافعّیه و قول صحیح و اکثر مذھب حنابله بر این  دیدگاه اّول:
 ١را ُمباح نماید.نیست مگر اینکه مصلحتی آنباورند که چنین صحبتی جایز 

 کنند:این افراد استدالل می

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  اهللا رسول قال«: است کرده تیروا سرهیابوھر - َت  إَِذا: َص�َّ ا�َّ
ْ
 قُل

ُُمَعةِ  يَْومَ  لَِصاِحِبَك 
ْ
نِْصْت  اجل

َ
َِمامُ  أ

ْ
فرمودند: ھرگاه  ج پیامبر خدا« ٢»لََغوَْت. َ�َقدْ  َ�ُْطُب  َواإل

شک (کالم)  بی خواندبه دوستت در روز جمعه بگی: ساکت باش در حالیکه امام خطبه می
 »ای.لغو گفته

باشد. جمعه می خطبۀاین استداللی بر حرام بودن صحبت کردن در موقع ایراد 
پس در صورتیکه نمازگزاران، مأمور به سکوت باشند تا کالم خطیب را بشنوند پس 

باشد و باید جھت تحّقق این ھدف از مأمور به رساندن و ایراد خطبه میخطیب ھم 
  بیان کالم غیر خطبه پرھیز کند.

ص� اهللا عليه وسلم  -جاء رجل وانليب « :روایت نموده بجابر بن عبد الله -
و� رواية : ، ».�طب انلاس يوم اجلمعة فقال: أصليت يا فالن؟ قال : ال ، قال : قم فار�ع -
خواند وارد روز جمعه برای مردم خطبه می ج مردی در حالیکه پیامبر« ٣».�عت�فصل ر«

و » فرمود: ای فالنی! آیا نماز خواندی؟ گفت؟ خیر، فرمود: برخیز نماز بخوان. ج شد. پیامبر
 »دو رکعت نماز بخوان.«در روایتی آمده: 

/  ۳، نووی، روضة الطالبین،  ۵۲۲/  ۴المجموع ؛ ۱۸۲/  ۱، والشرح الصغیر له  ۳۸۶/  ۱دردیر، الشرح الکبیر،نک:  -١

/  ۲، ابن مفلح، الفروع،  ۴۲/  ۳، سامری، المستوعب،  ۱۵۲ / ۱، المحّرر،  ۵۳/  ۱أبو خطاب، الهدایة،  ؛۲۸

 . ۴۷/  ۲، کشاف القناع،  ۱۷۶/  ۲، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ۴۱۷/  ۲، مرداوی، اإلنصاف، ۱۲۷

 ابن) / ۱۵۷۷و۱۴۰۲ش( نسایي) / ۱۱۱۴ش( ابوداود) / ۲۰۰۵-۲۰۰۲ش( مسلم) / ۹۳۴ش( (صحیح): بخاري -٢

 کرده روایت) اعرج بن وعبدالرحمن المسیب بن سعید و قارظ بن إبراهیم بن الله عبد( طریق از) ۱۱۱۰ش( ماجه

 : ... .»قال) وسلم علیه الله صلی( الله رسول أن أخبره هریرة أبا أن: «اند

) / ۵۱۰) / ترمذی (ش۱۱۱۸و۱۱۱۷) / ابوداود (ش۲۰۶۱-۲۰۵۵) / مسلم (ش۹۳۱و۹۳۰(صحیح): بخاری (ش -٣

-) از طریق (عمرو بن دینار وابوسفیان طلحة بن نافع) روایت کرده۱۱۱۴و۱۱۱۲ابن ماجه (ش ) /۱۴۰۰نسایی (ش
عن جابر بن عبد الله قال دخل رجل یوم الجمعة والنبي صلی الله علیه وسلم یخطب فقال أصلیت قال ال «اند: 

 .»قال قم فصل رکعتین
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باشد. نووی این روایت استدالل برای جواز صحبت کردن امام در حین خطبه می
این احادیث نیز داللت بر جواز صحبت کردن در «...روایات مختلف گفته:  ۀدر زمین

 ١ »کند.خطبه در موقع نیاز می

ُ َعلَيِْه وََسلََّم)اكن رسول اهللا «: روایت نموده سهدیبر - �طبنا فجاء  (َص�َّ ا�َّ
ص� اهللا  -ول اهللا يعرثان، ف�ل رس احلسن واحلس� عليهما قميصان أمحران يمشيان و

َمآ ﴿ من املنرب فحملهما، فوضعهما ب� يديه، ثم قال : صدق اهللا ورسوهل: -عليه وسلم  إِ�َّ
 ۚ ۡوَ�ُٰدُ�ۡم فِۡتَنةٞ

َ
ۡمَ�ٰلُُ�ۡم َوأ

َ
نظرت إىل هذين الصبي� يمشيان و�عرثان فلم  ]۱۵[التغابن:  ﴾أ

خواند که حسن برای ما خطبه می ج رسول الله« ٢» .أصرب حىت قطعت حدييث ورفعتهما
از منبر پایین آمدند و آنان  ج ھای سرخ بر تن داشتند. پس رسول الله وحسین آمدند و لباس

 . ۱۶۴/  ۶شرح صحیح مسلم  -١

) / ابن حبان ۱۰۵۹مستدرک (شال حاکم، ) /۶۰۲۹بیهقي، السنن الکبري (ش) / ۳۷۷۴صحیح): ترمذي (ش( -٢

اسحاق از طریق () ۱۶۵۱) / آجری، الشریعة (ش۱۳۴(شفضائل الخلفاء األربعة وغیرهم / ابونعیم، ) ۶۰۳۹(ش

اند: ) روایت کردهویوسف بن موسی الحسین بن حریث وابراهیم بن هالل والفضل بن عبد الجباربن راهویه و

ثنا علي بن حسین بن واقد حدثني أبي حسین بن واقد حدثني عبد الله بن بریدة قال سمعت أبي بریدة یقول: حد«

 .»کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یخطبنا ... 

) / ۱۵۸۵و۱۴۱۳) / نسایي (ش۱۱۱۱) / ابوداود (ش۲۲۹۹۵(ش ، المسندوعلي بن حسین هم متابعه شده احمد

مستدرک حاکم، ال/ ) ۱۰۵۰۴وشعب االیمان (ش) ۱۲۲۷۴قي، السنن الکبري (ش) / بیه۳۶۰۰ابن ماجه (ش

 ، المصنف) / ابن ابي شیبه۴۴۰۶) / بزار (ش۱۴۵۶و۱۸۰۱) / ابن خزیمه (ش۶۰۳۸) / ابن حبان (ش۷۳۹۶(ش

) / ابن عساکر، معجم الشیوخ ۱۷۸) / ابن شاهین، الکتاب اللطیف لشرح مذاهب أهل السنة (ش۵۱۳ص۷(ج

/ آجری،  )۴۲۵ص۲۳) / طبري، جامع البیان في تفسیرالقرآن (ج۱۷۹ن ابي دنیا، العیال (ش) / اب۳۸ص۲(ج

از طریق (زید بن الحباب وفضل بن موسي وأبو تمیلة یحیي بن واضح ویونس بن بکیر)  )۱۶۵۱الشریعة (ش

 است.» حصحی«بوده واسنادش هم » رجال صحیح«رجال ترمذي .» حدثنا حسین بن واقد ... «روایت کرده اند: 

 «وامام حاکم نیشابوری هم گفته است: 
ٌ

 »علی شرط الشیخین ولم یخرجاه صحیٌح  هذا حدیث

 »علی شرط البخاری ومسلم«وامام ذهبی هم گفته است: 

 »إسناد هذا الحدیث علی شرط مسلم«وامام ابن عبدالهادی هم گفته است: 

 »ثابٌت «وامام ابن کثیر هم گفته است: 

 حسٌن «ست: وامام ترمذی هم گفته ا
ٌ

) / حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی ۳۷۷۴[ترمذی (ش» حدیث

) / ابن کثیر، البدایة والنهایة ۵۶۹ص۲(ج تنقیح التحقیق في أحادیث التعلیق) / ابن عبدالهادی، ۷۳۹۶(ش

 )]۱۸۲ص۱۱(ج
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اند: را بلند کرده و جلوی خودش قرار دادند و سپس فرمودند: خداوند و رسولش راست گفته
این دو کودک نگاه کردم که  ) به۱۵) (تغابن/ندیش شمایآزما ۀلیقطعًا اموالتان و اوالدتان، وس(

 »رفتند و من ھم نتوانستم صبر کنم و سخنم را قطع کرده و آنان را بغل کردم.راه می

ِ  «: روایت نموده سبن بسر عبدالله - ى ِرقَاَب انلَّاِس َورَُسوُل ا�َّ َجاَء رَُجٌل َ�تََخطَّ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم) مردی به مسجد وارد شد و از « ١ ».َ�َقْد آَذيَْت َ�ُْطُب َ�َقاَل اْجِلْس  (َص�َّ ا�َّ

 ج ھم مشغول خطبه خواندن بود. لذا رسول الله ج روی گردن مردم عبور کرد و رسول الله
 »فرمودند: بشین که موجب آزار شدی.

اش را بخاطر نیاز پیش آمده یا سؤالی خطبه ج پیامبر«ابن قیم در این راستا گفته: 
آمدند سپس به خطبه داد، از منبر پایین میجوابش را میاز کسی از اصحابش که 

آمدند گشت تا خطبه را به اتمام برساند و چه بسا بخاطر نیازی از منبر پایین میبرمی

لسنن ) / بیهقي، ا۱۳۹۹) / نسایي (ش۱۱۲۰) / ابوداود (ش۱۷۶۷۴و۱۷۶۹۷(ش ، المسندصحیح): احمد( -١

) / ۴۷ص۹ج/ ضیاء المقدسي، األحادیث المختارة () ۶۶۱۴ومعرفة السنن واآلثار (ش) ۶۰۹۷الکبري (ش

) / ۳۶۶ص۱) / طحاوي، شرح معاني اآلثار (ج۲۹۴) / ابن الجارود، المنتقي (ش۱۰۶۱مستدرك (شحاکم، ال

/ ابن الجاورد، ) ۱۷۷۸) / ابن منذر، االوسط (ش۳۵۰۶) / بزار (ش۱۸۱۱) / ابن خزیمه (ش۲۷۹۰ابن حبان (ش

) / خطیب ۱۱۴ص۱) / سبکی، معجم الشیوخ (ج۹۲۵(شالترغیب والترهیب ) / اصفهانی، ۲۹۴المنتقی (ش

) / ابن عساکر، تاریخ ۲۵ص۲) / ابن عبدالبر، االستذکار (ج۵۱۲ص۱(جموضح أوهام الجمع والتفریق بغدادی، 

بن وهب و عبد عبدالله سد بن موسی واز طریق (بشر بن السری وزید بن الحباب وأ) ۲۴۳ص۱۲دمشق (ج

حدثنا معاویة بن صالح عن أبی الزاهریة (حدیر بن کریب) قال کنا مع «الرحمن بن مهدي) روایت کرده است: 

عبد الله بن بسر صاحب النبی (صلی الله علیه وسلم) یوم الجمعة فجاء رجل یتخطی رقاب الناس فقال عبد الله 

ناس یوم الجمعة والنبی (صلی الله علیه وسلم) یخطب فقال له النبی (صلی بن بسر جاء رجل یتخطی رقاب ال

 است.» صحیح«بوده واسنادش هم » رجال صحیح«ورجال احمد » الله علیه وسلم): اجلس فقد آذیت.

 «وامام حاکم نیشابوری هم گفته است: 
ٌ

 »علی شرط مسلم ولم یخرجاه صحیٌح  هذا حدیث

 » رط مسلمعلی ش«وامام ذهبی هم گفته است: 

 » علی شرط مسلم هإسناد«واماما ابن الملقن هم گفته است: 

 » اسناده صحیٌح «اند: وامامان نووی وابن السکن وابن خزیمه هم گفته

) / ۱۰۶۱[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» رجاله ثقات هذا إسنادٌ «وامام البوصیری هم گفته است: 

) / نووی، خالصة االحکام ۵۱۹ص۱(ج تحفة المحتاج إلی أدلة المنهاجو )۶۸۰ص۴ابن الملقن، البدرالمنیر (ج

 )]۴۰۹ص۲) / ابن حجر، فتح الباری (ج۲۱۰ص۱) / البوصیری، مصباح الزجاجة (ج۲۷۵۴(ش
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خواندند: ای فالنی بیا، ای فالنی بنشین، ای اش فرامی... و (یا) مردی را در خطبه
 ١»فالنی نماز بخوان.

در «روایت نموده:  بده شده، عبدالله بن عمرھم دی شاین عملکرد از صحابه
خواندند، مردی از مھاجرین اّول ایستاده خطبه می سحالیکه عمر بن خطاب

) از اصحاب رسول الله وارد شد و عمر وی را صدا کرد: االن چه وقت آمدن س(عثمان

ْهِ� َحىتَّ َسِمْعُت  « :است؟ گفت
َ
 أ

َ
ْ�َقِلْب إِىل

َ
ُت فَلَْم أ

ْ
ُت  إِ�ِّ ُشِغل

ْ
أ ْن تَوَضَّ

َ
زِْد أ

َ
ِذيَن فَلَْم أ

ْ
اتلَّأ

ُغسْ 
ْ
ُمُر بِال

ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن يَأ ِ َص�َّ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
يًْضا َوقَْد َعِلْمَت أ

َ
وُُضوُء أ

ْ
 ٢ .»ِل َ�َقاَل َوال

. مشغول کاری بودم و به خانه برنگشتم تا اینکه صدای أذان را شنیدم. و فقط وضو گرفتم«
 »امر کردند که غسل کنی!ج دانی پیامبرگفت: فقط وضو! درحالیکه میسعمر

و برخی از حنابله بر این ھا  آن شافعّیه در قول صحیح خود و جمھور دیدگاه دّوم:
 ٣باورند که به طور مطلق صحبت کردنش در این حالت ُمباح است.

واکنش عمر با ھای جابر، عبدالله بن بسر،  استدالل این دسته ھم روایت
 این جواز را برای خطیب به مطلقی قائلند.ھا  آن است. و بعثمان

باید توجه داشت که این جواز در موقع نیاز بوده؛ چرا که مواقعی ھم که این را جواز 
 ٤دانند مواقع جواز مانند: امر به معروف و نھی از منکر و ... بوده است.می

دانند مگر اینکه مصلحتی را مکروه میه آنحنفّیه و برخی از حنابل دیدگاه سّوم:
جمعه مانند أذان منظوم است و کالم،  خطبۀاین افراد بر این باورند که  ٥داشته باشد.

 . ۴۲۸ - ۴۲۷/  ۱زاد المعاد  -١

ند: ا) از طریق (مالك بن انس و یونس بن یزید) روایت کرده۱۹۹۲) / مسلم (ش۸۷۸صحیح): بخاري (ش( -٢

عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب بینما هو «

قائم في الخطبة یوم الجمعة إذا دخل رجل من المهاجرین االّولین من أصحاب النبي صلی الله علیه و سلم فناداه 

تی سمعت التأذین فلم أزد أن توضأت. فقال والوضو عمر أیة ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم انقلب إلی أهلي ح

 »أیضا وقد علمت أن رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یأمر بالغسل.

، ابن  ۱۷۲/  ۲، ابن مفلح، الفروع،  ۱۹۶/  ۳المغني  ؛۲۸/  ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۵۲۲/  ۴المجموع نک:  -٣

 .۱۷۶/  ۲مفلح، المبدع في شرح المقنع،

 . ۵۲۲/  ۴جموع الم -٤

 ۱۷۶/  ۲، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ۱۲۷/  ۲الفروع  ؛۱۴۷/  ۱، الفتاوی الهندیة،  ۲۶۵/  ۱بدائع الصنائع  -٥

. 
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برد. و برد مگر اینکه امر به معروف باشد که کراھت را از بین مینظم را از بین می
  ١شد.بااستدالل به جواز در موقع نیاز ھمان استدالل دیدگاه اّول می

-البته تشبیھش از این جھت به أذان درست نیست؛ چرا که کالم أذان را فاسد می
 کند و فقط مکروه نیست.

جابر، عبدالله بن بسر،  ھای باشد؛ چرا که روایتقول راجح، قول دّوم می قول راجح:
توان گفت که ضرورت باشند؛ و نمیھم مؤّید این مطلب می بواکنش عمر با عثمان

يمُ أعلمُ (واهللاُ العل این مطلب کامًال واضح است. سچرا که در روایت بریدهبوده؛ 

واب)  بالصّ
 مبحث دّوم: حکم صحبت کردن مستمعین خطبه با دیگران

 نماید که عبارتند از:در این مبحث بیان و تحلیل پنج مسئله الزم می
 اّول: حکم صحبت کردن در موقع شنیدن خطبه. ۀمسئل
 دّوم: حکم صحبت کردن در موقع نشنیدن خطبه. ۀمسئل
 کننده.سّوم: حکم جواِب سالم دادن و تشمیِت عطسه ۀمسئل
توسط  ج بعد از بیان نام پیامبر ج چھارم: حکم صلوات فرستادن بر پیغمبر ۀمسئل
 خطیب.
 پنجم: حکم آمین گفتن بعد از دعا در حین خطبه. ۀمسئل

 عبارت است از:ھا  آن ھای حاکم بردیدگاهحکم مسائل فوق با استدالل و 
 اّول: حکم صحبت کردن در موقع شنیدن خطبه ۀمسئل

شنوند و فقھا در حکم صحبت کردن حاضرین خطبه در موقعی که خطبه را می
 رسد دو قول دارند، که عبارتند از:سخنرانی خطیب به گوششان می

ل صحیح مذھب حنابله و ظاھریه حنفّیه، مالکّیه، قول قدیم شافعی، قو دیدگاه اّول:
استدالل حرام بودن صحبت کردن در این  ٢بر این باورند که صحبت کردن حرام است.

 . ۲۶۵/  ۱، کاسانی، بدائع الصنائع،  ۲۷/  ۲المبسوط  -١

، ابن  ۱۳۲/  ۱اإلشراف ؛ ۱۴۷/  ۱، الفتاوی الهندیة،  ۲۶۳/  ۱، کاسانی، بدائع الصنائع،  ۱۲۸/  ۲المبسوط نک:  -٢

)، حطاب، ،مواهب  ۸۶، والقوانین الفقهیة ص (  ۳۸۵/  ۱، والبیان والتحصیل  ۲۵۱/  ۱عبد البر، الکافي، 

، نووی،  ۵۲۲/  ۴، نووی، المجموع،  ۲۸۵/  ۲، حلیة العلماء،  ۴۱/  ۳ماوردی، الحاوی الکبیر، ۱۷۸/  ۲الجلیل، 

/  ۳، ابن قدامه، المغني،  ۵۳/  ۱أبو خطاب، الهدایة، ؛  ۲۸/  ۱ی، مغني المحتاج، ، شربین ۲۸/  ۲روضة الطالبین، 
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-حال که مورد خطاب امام واقع نشود، دالیلی از کتاب، سّنت ، آثار صحابه و عقل می
 باشد که عبارتند از:

ْ فَ  ٱۡلُقۡرَءانُ �َذا ُقرَِئ ﴿ اند:خداوند متعال فرموده - ْ لََعلَُّ�ۡم  ۥَ�ُ  ٱۡسَتِمُعوا نِصُتوا
َ
َوأ

د و خاموش یشود، گوش فرا دھ یه قرآن خوانده مک یھنگام « ]۲۰۴[األعراف:  ﴾٢٠٤تُرَۡ�ُونَ 
  »د.ید تا مشمول رحمت خدا شویباش

نماز جمعه  خطبۀشریفه  ۀروایت شده که شأن نزول این آی شاز برخی از تابعین
کند و فرادادن و سکوت شده و مطلقًا بر وجوب داللت میو امر به گوش ١باشد.می

 ٢اقتضای وجوب ھم حرام بودن کالم است.
در جواب باید اشاره کرد بنابر جمِع أدّله اگر مراد از آن خطبه ھم باشد حکم 

 گردد.استحباب از آن استنباط می
ظاھر آیه  اند حمل بر استحباب بر خالفھا ھم در ردِّ این مناقشه ابراز داشته آن

گردد و جمع بین احادیث بقای معنای باشد که با احادیثی معنای وجوبش تأیید میمی
  گردد.آیه بر ظاھر داللتش و حصر جواز کالم فقط در موقع نیاز را شامل می

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  اهللا رسول قال« :است کرده تیروا سرهیابوھر - َت  إَِذا: َص�َّ ا�َّ
ْ
 قُل

ُُمَعةِ  يَْومَ  لَِصاِحِبَك 
ْ
نِْصْت  اجل

َ
َِمامُ  أ

ْ
فرمودند: ھرگاه  ج پیامبر خدا« ٣»لََغوَْت. َ�َقدْ  َ�ُْطُب  َواإل

شک (کالم)  بی خواندبه دوستت در روز جمعه بگی: ساکت باش در حالیکه امام خطبه می
 »ای.لغو گفته

ی ؛ ۴۱۷/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۵۲/  ۱، المحّرر،  ۱۲۴/  ۲، ابن مفلح، الفروع،  ۱۵۳
ّ
 . ۶۲ - ۶۱/  ۵المحل

 باشد.اند که منظور آنها کراهت تحریمی میبرخی از احناف تعبیر به کراهت کرده

 باشند.کند این افراد مجاهد و عطاء میاشاره می۱۶۵/  ۹ شتفسیر درطبراني مانگونه که ه -١

 . ۲۶۴/  ۱بدائع الصنائع  -٢

 ابن) / ۱۵۷۷و۱۴۰۲ش( نسایي) / ۱۱۱۴ش( ابوداود) / ۲۰۰۵-۲۰۰۲ش( مسلم) / ۹۳۴ش( (صحیح): بخاري -٣

 کرده روایت) اعرج بن وعبدالرحمن المسیب بن سعید و قارظ بن إبراهیم بن الله عبد( طریق از) ۱۱۱۰ش( ماجه

 : ... .»قال) وسلم علیه الله صلی( الله رسول أن أخبره هریرة أبا أن: «اند
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اند: و برخی گفتهباشد یعنی؛ لغو گفتی، و لغو کالم باطل و مردود می »لََغوَْت  َ�َقدْ «
-ای را بیان نکردی. ابن حجر ابراز میاین معنا صحیح نیست بلکه یعنی؛ چیز شایسته

 ١شود.نظر دارند که لغو به کالمی ناشایست اطالق میدارد که مفّسرین اتفاق
در حدیث نھی از تمامی انواع کالم در موقع خطبه شده. و با «... نووی ھم گفته: 

شوند.)؛ زیرا اگر ھای دیگر نیز لغو محسوب میکند (و کالمص میرا مشخاین، غیر آن
شخص گفت: ساکت باش و این در واقع امر به معروف است و با این وجود لغو خوانده 

 ٢ »ھا دیگر به طور أولی لغو ھستند.شده پس کالم
ِد شود مانند سوگنفایده اطالق میاند که لغو به کالم بیدر جواب این استدالل گفته

 لغو؛ پس داللت بر تحریم کالم نیست.
اند: در برخی از احادیث از معنای لغو تحریم استنباط در تحلیل این مناقشه گفته

َوَمْن لََغا « فرمودند: ج کند که پیامبر اکرمروایت می بشود. عبدالله بن عمرمی
ُ ُظْهًرا

َ
ى ِرقَاَب انلَّاِس اَكنَْت هل َطَّ گردن مردم رد  یاز باال کرد وھرکس صحبت  و « ٣.»َوختَ

 »گر ثواب نماز جمعه را ندارد.)ید شود (و یم بشیشد، ثواب نماز ظھر نص

/  ۳، شوکانی، نیل األوطار،  ۴۱۴/  ۲، ابن حجر عسقالنی، فتح الباري، ۱۳۸/  ۶شرح النووي علی صحیح مسلم  -١

 اند.. این افراد اقوال دیگری را نیز بیان کرده۲۷۳

 . ۱۳۸/  ۶شرح صحیح مسلم  -٢

 الفضل أبي ) / حدیث۱۸۱۰) / ابن خزیمه (ش۶۰۹۸) / بیهقی، السنن الکبری (ش۳۴۷(صحیح): ابوداود (ش -٣

سلمة  بن ومحّمد عقیل أبی ) از طریق (ابن۹۴۹) / اصفهانی قوام السنة، الترغیب والترهیب (ش۴۹۹الزهري (ش

 عمرو عن زید ابن أسامة أخبرنی وهب عبدالله بن حدثنا«اند: ) روایت کردهوالربیع بن سلیمان وابراهیم بن منقذ

 طیب من ومس الجمعة یوم اغتسل من قال: أنه ج النبی عن العاص بن عمرو بن الله عبد عن أبیه عن شعیب بن

 بینهما لما کفارة کانت الموعظة عند یلغ ولم الناس رقاب یتخط لم ثم ثیابه صالح من ولبس - لها کان إن - امرأته

 »ظهرا. له کانت الناس رقاب وتخطی لغا ومن

 : «گویدمي معین بن یحیي زید: امام بن ومترجم در تهذیب هستند فقط أسامة» ثقة«رجال ابوداود 
ٌ
 صالٌح  ثقة

 
ٌ
 : «گویدمي عجلي وامام »ثقهٌ  عندنا: «گویدمي مدیني بن علي امام و »حجة

ٌ
 فسوي سفیان بن یعقوب امام و »ثقة

 وامام »بأس بحدیثه لیس: «گویدمي عدي ابن وامام »مأموٌن  ثقة وأصحابنا المدینة أهل عند هو: «است گفته هم

 : «است گفته هم ذهبي امام و »به الیحتج و حدیثه یکتب: «گوید مي ابوحاتم
ٌ

 أنه الظاهر و الحدیث قوي صدوق

 
ٌ
 بجرح لیس): بالقوي لیس( قولنا: «است گفته نسایي امام البته »بالقوی لیس: «است گفته نسایي وامام »ثقة

 : «است گفته هم حجر ابن امام و است »الحدیث حسن« حداقل نسایي امام نزد لذا »مفسد
ٌ

 امام و »یهم صدوق

 »یخطيء: «است گفته و آورده »ثقات« در را وي هم حبان ابن وامام »مشهوٌر  مدنٌي : «است گفته نمیر بن عبدالله
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ُ « :و در لفظی آمده
َ

اش ھر کس سخن گوید (نماز) جمعه« ١».َوَمْن تََ�لََّم فََال مُجَُعَة هل
حدیث ابن عباس که بدان اشاره خواھد شد شخصی را که  ۀاین با اضاف »صحیح نیست.

 کند.کند که کتاب حمل میدر جمعه سخن گوید تشبیه به االغی می

) / ۳۱۷ش( التهذیب تقریب و) ۲۰۸ص۱ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[ »بشيء لیس: «است گفته احمد وامام

 بن محّمد سؤاالت مدیني، بن علي) / ۲۶ش( موثق وهو فیه تکلم من أسماء ذکر و) ۱۹ص( الموقظه ذهبي،

 دارد خطا اندکي چه واگر بوده »ثقة« پس)] ۴۳ص۳ج( التاریخ و المعرفة فسوي،) / ۱۰۳ش( شیبة أبي بن عثمان

  )]۳۷۴ص۴ج( الزوائد مجمع هیثمي،[ »ضعف وفیه الصحیح رجال من هو: «است گفته هم هیثمي امام لذا

 درجه در را اسناد این لذا دارند اختالف جدش از شعیب سماع در علما از بعضي که کنیم اشاره همچنین باید

  أعلم ال: «است گفته نیشابوري حاکم وامام دهند مي قرار »حسن«
ً
 اختلفوا إنما شعیب؛ بن عمرو عدالة في خالفا

 ألنه ضعفه إنما شعیب بن عمرو حدیث في تکلم من«وامام ترمذي هم گفته است:  »جده من أبیه سماع في

 در الملقن ابن و حجر ابن امامان لکن »جده من األحادیث هذه یسمع لم أنه رأوا کأنهم جده صحیفة عن یحدث

 اسناد این اثباتش با که آورند مي جدش از پدرش سماع صّحت بر دال را روایاتي المینر البدر و التهذیب تهذیب

 ابن و دارقطني و راهویه بن اسحاق و حنبل بن احمد و مدیني بن علي و بخاري وامامان گردد؛ مي »صحیح«

 هم نووي الدین محیي و نیشابوري ابوبکر و نیشابوري حاکم و شیبه بن یعقوب و السالم ابوعبید و بیهقي و حجر

 کان إذا) جده عن أبیه عن شعیب بن عمرو: «(است گفته راهویه بن اسحاق وامام. اند نموده تأیید را »سماعش«

  شعیب بن عمرو عن الراوي
ً
 ما: «است گفته هم شیبه بن یعقوب امام و. »عمر ابن عن نافع عن کأیوب فهو ثقة

، شعیب بن عمرو في یقول الرجال وینتقي الحدیث في ینظر ممن أصحابنا من أحدا رأیت
ً
 صحیٌح  وحدیثه شیئا

  وهو
ٌ
 و »فصحیٌح  الثقات عنه روی وما عنه رووها ضعفاء لقوم هي إنما حدیثه من أنکروا التي واألحادیث ثبٌت  ثقة

 عمرو بحدیث یحتجون راهویه بن وإسحاق المدیني بن وعلي حنبل بن أحمد رأیت: «است گفته هم بخاري امام

 و ندارد قبول را سماعش معین بن یحیي وامام »بعدهم؟ الناس من: البخاري قال. جده عن أبیه عن شعیب بن

ه: «گویدمي لیکن است بوده جدش يصحیفه و کتاب روي از که گوید مي
ُ
 یحیي امام واقع ودر »صحاٌح  احادیث

 صورت هر در پس باشد مي حدیث تحمل طرق از یکي که پذیردمي صحیح ي وجاده صورت به را آن معین بن

 الکبیر التاریخ ) / بخاري،۳۲۲ترمذي (ش: رک[ است ومقبول صحیح روایاتش معین بن یحیي امام نزد

 الکبر السنن بیهقي،) / ۲۸۰۶ش( التهذیب تقریب) / ۴۸ص۸ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن) / ۲۱۸ص۴ج(

) / ۱۵۴ص۲ج( المنیر البدر الملقن، ابن) / ۲۳۷۵و۲۲۹۸ش( حاکم، المستدرک) / ۱۰۰۶۵ش۱۶۷ص۵ج(

 .است »صحیح« روایاتش اسناد لذا)] ۵۳۴و۳۴۶ص( واللغات األسماء تهذیب نووي،

 )]۲۷۵۶[نووی، خالصة االحکام (ش» اسناده حسٌن «وامام نووی گفته است: 

 روایت گردیده است: جضعیف): این روایت از علي بن ابي طالب وعبدالله بن عباس از رسول الله ( -١

ثنا علی بن إسحاق أنبأنا عبد الله «) روایت کرده است: ۷۱۹(ش ، المسند: احمدسبن ابي طالباما طریق علي 

عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء الخرساني انه حدثه عن مولی امرأته عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سمعت 
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یعنی امر به سکوتی  »لََغوَْت  َ�َقدْ « توان گفت:جدای از این در رد چنین استداللی می
 ١ کردی که بر این شخص سکوت واجب نیست.

نمادی از جمود است؛ زیرا اختالفی در مطلوبّیت  در رد این استدالل گفته شده این
سکوت در این موقع نیست. پس چگونه کسی که امر به آنچه شارع خواھان آن است 

گردد؟ بلکه نھی از کالمی و صحبت کردن با داللت موافقه کند، لغو محسوب میمی

نِْصْت «شود؛ زیرا استنباط می
َ
وف است لغو (ساکت باش.) با وجود اینکه امر به معر »أ

 ٢گردد پس با این وجود کالم دیگر به طور أولی لغو ھستند.محسوب می

ُُمَعِة: َ�بَارََك وَُهَو «  :است کرده تیروا سعبک بن یاب -
ْ
 يَْوَم اجل

َ
: قََرأ ِ ّن رَُسوَل ا�َّ

َ
أ

نِْزلَْت َهِذهِ ا
ُ
بُو َذرٍّ َ�ْغِمُزِ� َ�َقاَل: َمىَت أ

َ
ْو أ

َ
رَْداِء أ بُو ادلَّ

َ
ِ َوأ يَّاِم ا�َّ

َ
َرنَا بِ� وَرُة ؟ ِإ�ِّ قَائٌِم، فََذكَّ لسُّ

َشاَر إِ 
َ
َن، فَأ

ْ
 اآل

َّ
ْسَمْعَها إِال

َ
نِْزلَْت َهِذهِ لَْم أ

ُ
َُك َمىَت أ تلْ

َ
فُوا قَاَل: َسأ ا انرَْصَ ِن اْسُكْت، فَلَمَّ

َ
ِْه أ

َ
يل

 رَسُ 
َ

 َما لََغوَْت، فََذَهَب إِىل
َّ

َْوَم إِال : لَيَْس لََك ِمْن َصَالتَِك ايلْ يَبٌّ
ُ
ِ�، َ�َقاَل أ رِْبْ

ُ
وَرُة؟ فَلَْم خت وِل السُّ

ْخرَبَهُ 
َ
ُ، َوأ

َ
ِ فََذَكَر َذلَِك هل . ا�َّ يَبٌّ

ُ
: َصَدَق أ ِ ، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ يَبٌّ

ُ
ي قَاَل أ ِ

َّ
در  جرسول الله « ٣» بِاذل

: حجاج بن ارطأة » ضعیف«اما این اسناد .» نبیکم ... 
ً
وده وعنعنه کرده است [ابن ب» مدلس«است چرا که اّوال

: راوي آن مبهم است: ۱۱۸حجر، تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس (ش
ً
 »مولی امرأته«)] وثانیا

ثنا یزید بن «) روایت کرده است: ۱۲۶ص۱: تاریخ واسط، اسلم بن سهل (جباما طریق عبدالله بن عباس

رائد عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلی  صالح قال ثنا یزید بن هارون قال أنا العالء بن

است » ضعیف«اما این اسناد » الله علیه وسلم من تکلم یوم الجمعة واإلمام یخطب فقد لغا من لغا فال جمعة له

باشد. [ابن حجر،  مي» ضعیف«شده و» اختالط«چرا که مجالد بن سعید بن عمیر الهمداني در اواخر عمر دچار 

 )]۶۴۷۸) / ابن حجر، تقریب التهذیب (ش۳۹ص۱۰هذیب التهذیب (جت

 کند.از برخی که قائل به جواز کالم هستند، نقل میابن التین را از آن ۴۱۵ - ۴۱۴/  ۲فتح الباري  درابن حجر  -١

 . ۴۱۵/  ۲فتح الباري نک:  -٢

 عبدان بن أحمد بن علی الحسن أبو أخبرنا: «است کرده روایت) ۶۰۴۳ش( الکبري السنن (صحیح): بیهقي، -٣

 جعفر بن محّمد حدثنا مریم أبی بن الحکم بن سعید حدثنا شریك بن عبید حدثنا الصفار عبید بن أحمد أخبرنا

 ... .» عن عطاء بن یسار عن أبی ذر أنه قال نمر أبی بن الله عبد بن شریك أخبرنی کثیر أبی بن

إتحاف الخیرة المهرة / ) ۱۱۳۸ش( المختاره االحادیث المقدسي، وضیاء شده متابعه هم عبیدالصفار بن واحمد

 بن عبید نا: «اندکرده ) روایتأحمد بن یوسف بن خالد النصیبي) از طریق (۵۲(ش بزوائد المسانید العشرة

 ... .»ثنا سعید بن الحکم  شریك
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/ حاکم، ) ۲۹۹۷ش( االیمان شعب بیهقي،) / ۱۸۰۷ش( خزیمة وابن شده متابعه هم شریک بن وعبید

 روایت) الشعراني ویحیی بن ایوب محّمد بن وفضل أبان بن یحیی بن زکریا( طریق ) از۲۹۰۲المستدرک (ش

 ... .» مریم أبي ابن سعید ثنا: «اند کرده

 ضیاء) / ۱۱۱۱ش( ماجه ابن) / ۲۱۲۸۷ش( واحمد، المسند شده متابعه هم کثیر أبی بن جعفر بن ومحّمد

) العدني سلمة بن محرز و الزبیري الله عبد بن مصعب( طریق از) ۱۱۳۹ش( المختاره االحادیث المقدسي،

 یسار بن عطاء عن نمر أبي بن الله عبد بن شریك عن الدراوردي محّمد بن العزیز عبد حدثنا: «اند کرده روایت

 الدرداء وأبو الله بأیام فذکرنا قائم وهو تبارك الجمعة یوم قرأ سلم و علیه الله صلی الله رسول أن: کعب بن أبي عن

 قال انصرفوا فلما. أسکت أن إلیه فأشار اآلن إال أسمعها لم إني السورة هذه أنزلت متی فقال. یغمزني ذر أبو أو

 رسول إلی فذهب. لغوت ما إال الیوم صالتك من لك لیس أبي فقال تخبرني؟ فلم السورة هذه أنزلت متی سألتك

 .»أبي صدق: سلم و علیه الله صلی الله رسول فقال أبي قال بالذي وأخبره له ذلك فذکر سلم و علیه الله صلی الله

) ۶۳ص۵ج( المحلي حزم، ابن) / ۲۴۸۶ش( المسند طیالیسي، وابوداود شده متابعه هم یسار بن عطاء همچنین

 اآلثار و السنن معرفة وبیهقي،) ۶۰۴۴ش( الکبري السنن بیهقي،) / ۳۶۷ص۱ج( اآلثار معاني شرح طحاوي،/ 

 اآلثار معاني شرح طحاوي،) / ۳۶ص۱۹ج( التمهید عبدالبر، ابن) / ۸۰۱۲ش( بزار) / ۱۳۵ص۵ج(

 ... .» الدرداء أبی عن: «اند کرده روایت) عبدالرحمن بن وابوسلمة قیس بن حرب( طریق از) ۳۶۷ص۱ج(

 ):۶۰۴۳ش( السنن در بیهقي رجال اما

 : «عبدان بن أحمد بن علی الحسن أبو
ٌ
 )]۳۹۸ص۱۷ج( النبالء اعالم سیر ذهبي،[ باشد مي »مشهوٌر  ثقة

  االمامُ : «الصفار عبید بن أحمد
ُ

 )]۴۳۹ص۱۵ج( النبالء اعالم سیر ذهبي،[ است »المجودُ  الحافظ

  کان: «است گفته حجر ابن امام: البزار شریك بن الواحد عبد بن عبید
ً
  ثقة

ً
: است گفته ابومزاحم وامام »صدوقا

  کان«
ُ

 : «است گفته هم سمعاني وامام »شیئا تغییره في عنه اکتب ولم الثقات أحد
ٌ

  صدوق
ُ

 ابن وامام »الثقات أحد

 : «گوید مي دارقطني وامام است آورده »ثقات« در را وي هم حبان
ٌ

 : «است گفته هم ذهبي وامام »صدوق
ُ

 المحدث

 
ُ

 االنساب سمعاني،) / ۴۳۴ص۸ج( الثقات حبان، ابن) / ۱۲۰ص۴ج( المیزان لسان حجر، ابن[ »المفید

 )].۳۸۵ص۱۳ج( النبالء اعالم سیر ذهبي،) /۳۳۶ص۱ج(

 .است »صحیح« هم واسنادش بوده »صحیحن رجال« رجالش وسایر

 »اسناده صحیٌح «اند: وامامان حاکم نیشابوری وبیهقی هم گفته

 صحیح«اند: وامامان ذهبی ونووی هم گفته
ٌ

 »حدیث

 » رجال الصحیحرجاله «وامام هیثمی هم گفته است: 

 «وامام البوصیری هم گفته است: 
ٌ

إتحاف الخیرة ) / البوصیری، ۱۸۶ص۲[هیثمی، مجمع الزوائد (ج» رجاله ثقات

) / ۵۲۵ص۴) والمجموع (ج۲۸۳۸) / نووی، خالصة االحکام (ش۲۸۵ص۲(ج المهرة بزوائد المسانید العشرة

 )]۲۹۰۲حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش

 :و است شده نقل) کعب بن وابي مسعود بن عبدالله مسند( طریق از روایتي در که مکنی اشاره باید
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 أشان مشغول ترساندن مردم از عذاب خداوندیا و خواندندیرا م "برائت" ۀسورروز جمعه 
نازل شده است؟ من تا به  ین سوره کیا ابوذر به من اشاره کرد که ای ابوالدرداء و بودند؛ و

نکه نماز تمام یند که ساکت باش! پس از اکرداشاره  یبه و یام! وابدهین سوره را نشنیحال ا
به او  ی؟ ابینازل شده به من نگفت ین سوره کیدم ایکه پرس یچرا وقت مدیپرس اوشد، از 

ا ابوالدرداء نزد یابوذر  بت نشد! وینص یریات چھودهیگفت: امروز از ثواب نمازت جز کار ب
 جامبریپ را ھم نقل کرد. و یسخن اب ماجرا را عرض نمود و ج شانیفت و به ار ج رسول الله
 »راست گفته است. یفرمودند: اب

 در این روایت صحبت کردن در موقع خطبه لغو خوانده شده است. 
این استدالل گفته شده که مراد ناقص شدن نماز جمعه به نسبت  ۀدر مناقش

  ١شخص ساکت است.

 حمید بن جعفر( ازطریق) ۲۷۳۶ش( االیمان شعب بیهقي،) / ۱۰۷ص۴ج( االوسط طبرانی، المعجم): الف

 مسعود ابن دخل قال جابر عن جاریة بن عیسی عن القمي یعقوب ثنا: «اند کرده روایت) الزهراني وابوالربیع

 من انفتل فلما یجبه فلم شيء عن فسأل أبي جانب إلی فجلس یخطب قائم سلم و علیه الله صلی والنبي المسجد

 صلی والنبي تکلمت ألنك قال ولم قال معنا تجمع لم انك اما قال علي ترد ان منعك ما ألبي مسعود بن قال صالته

 امام: األنصاري جاریة بن عیسی اما »أبي صدق سلم و علیه الله صلی الله رسول فقال یخطب سلم و علیه الله

ه: «است گفته عدي ابن وامام »مناکیر روي الاعرفه منکُرالحدیث؛: «است گفته ابوداود
ُ
 وامام »محفوظةٍ  غیُر  أحادیث

 : منکُرالحدیث: «است گفته نسایي
ٌ

 وامامان »مناکیٌر  عنده بشيء؛ لیس: «است گفته معین بن یحیي وامام »متروك

  یکون ان ینبغي: «است گفته ابوزرعه وامام اند آورده »الضعفاء« در را وي هم وعقیلي ساجي
ً
 »به البأس مدنیا

 میزان ذهبي،) / ۲۰۷ص۸ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[ است آورده »ثقات« در را وي هم حبان ابن وامام

 )].۱۱۷ش( الجنید بن الله عبد بن براهیم سؤاالت معین، بن یحیي) / ۳۱۰ص۳ج( االعتدال

 المنهال بن حجاج ثنا العزیز عبد بن علي حدثنا: «است کرده روایت) ۳۰۸ص۹ج( الکبیر طبرانی، المعجم): ب

 یک هیچ از نخعي ابراهیم اما... .»  کعب بن أبي سأل أنه: مسعود ابن عن إبراهیم عن حماد أنا سلمة بن حماد ثنا

 النبالء اعالم سیر ذهبي،) / ۱۷۷ص۱ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[ است نشنیده حدیث صحابه از

 )].۵۲۱ص۴ج(

 أن: الحسن عن وغیره عمرو أخبرني قال معمر عن: «است کرده روایت) ۲۲۴ص۳ج( عبدالرزاق، المصنف): ج

 واین است تابعي بصري حسن اما... .»  کعب بن أبي یا مسعود بن فقال الجمعة آیة قرا سلم و علیه الله صلی النبي

 .است نکرده درک را واقعه

 . ۵۲۵/  ۴المجموع  -١

                                                                                                                                                  



 نماز جمعه در فقه اسالمی    ۵۳۰

دھد. در صورتیکه صحبت کردن باعث نقص را نشان نمی البته ظاھر حدیث این
نماید؛ زیرا ترک مستحب نقص به جمعه شود داللت بر تحریم کالم و وجوب سکوت می

  باشد.دنبال ندارد بلکه موجب فوت اجر می

ُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َ�نْ « روایت کرده است: سعمرو بن عبدالله-  َ�رُْضُ  قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ
ُُمَعةَ 

ْ
َها َفرَُجٌل  ثََالثَةٌ  اجل ُغو َحرَضَ

ْ
هُ  فََذاكَ  يَل َها َورَُجٌل  ِمنَْها َحظُّ َ  َداَع  رَُجٌل  َ�ُهوَ  بُِداَعءٍ  َحرَضَ  ا�َّ

إِنْ  وََجلَّ  َعزَّ 
ْ�َطاهُ  َشاءَ  فَ

َ
َها َورَُجٌل  َمنََعهُ  َشاءَ  َو�ِنْ  أ  َرَ�بَةَ  َ�تََخطَّ  َولَمْ  وَُسُكوٍت  بِإِنَْصاٍت  َحرَضَ

َحًدا يُؤْذِ  َولَمْ  ُمْسِلمٍ 
َ
اَرةٌ  فَِ�َ  أ   َكفَّ

َ
ُُمَعةِ  إِىل

ْ
يَّامٍ  ثََالثَةِ  َوِزَ�اَدةُ  تَِليَها الَّيِت  اجل

َ
َ  فَإِنَّ  �  َ�ُقوُل: ا�َّ

﴿ ِ ۖ  ۥفَلَهُ  ٱۡ�ََسَنةِ َمن َجآَء ب ۡمَثالَِها
َ
روند: اّول: سه دسته به نماز جمعه می« .١»﴾َعۡ�ُ أ

) وشعب االیمان ۶۰۴۲بیهقي، السنن الکبري (ش /) ۱۱۱۵) / ابوداود (ش۷۰۰۲(ش ، المسنداحمد(صحیح):  -١

) / ابن عساکر، تاریخ ۴۶۰ص۵) / ابن ابي حاتم، التفسیر (ج۳۶ص۱۹) / ابن عبدالبر، التمهید (ج۳۰۰۲(ش

) از طریق (احمد بن عبیدالله ومسدد بن سرهد و ابوکامل ۱۷۱۳) / ابن خزیمه (ش۷۷ص۴۶دمشق (ج

حدثنا یزید (بن «ومحّمد بن عبدالله بن بزیع) روایت کرده اند:  الجحدري وعفان بن مسلم وعبیدالله بن عمر

زریع) عن حبیب المعلم عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن عبد الله بن عمرو عن النبی (صلی الله علیه وسلم) 

قال: یحضر الجمعة ثالثة نفر؛ رجل حضرها یلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها یدعو فهو رجل دعا الله عز 

اء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسکوت ولم یتخط رقبة مسلم ولم یؤذ أحدا فهی کفارة وجل إن ش

 »إلی الجمعة التی تلیها وزیادة ثالثة أیام؛ وذلك بأن الله عزوجل یقول: [من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها]

) از طریق (یوسف ۲۵۳ص۴ل (ج) / ابن عدي، الکام۶۷۰۱(ش ، المسندویزید بن زریع هم متابعه شده واحمد

 .»عن عمرو بن شعیب ... «بن ماهک وایوب بن تمیمه) روایت کرده اند: 

ومترجم در تهذیب هستند؛ فقط چنانکه گفتیم: بعضي از علما در » ثقة) «۷۰۰۲(ش ، المسندورجال احمد

وامام حاکم نیشابوري  دهند قرار مي» حسن«سماع (شعیب) از (جدش) اختالف دارند لذا این اسناد را در درجه 

 في عدالة عمرو بن شعیب؛ إنما اختلفوا في سماع أبیه من جده«گفته است: 
ً
وامام ترمذي هم گفته » ال أعلم خالفا

من تکلم في حدیث عمرو بن شعیب إنما ضعفه ألنه یحدث عن صحیفة جده کأنهم رأوا أنه لم یسمع «است: 

ابن الملقن در تهذیب التهذیب و البدر المینر روایاتي را دال بر لکن امامان ابن حجر و» هذه األحادیث من جده

گردد؛ وامامان بخاري وعلي بن  مي» صحیح«آورند که با اثباتش این اسناد  صّحت سماع پدرش از جدش مي

مدیني واحمد بن حنبل واسحاق بن راهویه ودارقطني وابن حجر وبیهقي وابوعبید السالم ویعقوب بن شیبه 

را تأیید نموده اند. وامام اسحاق بن » سماعش«بوري وابوبکر نیشابوري ومحیي الدین نووي هم وحاکم نیشا

 فهو (کأیوب عن «(راهویه گفته است: 
ً
عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده) إذا کان الراوي عن عمرو بن شعیب ثقة

ابنا ممن ینظر في الحدیث ما رأیت أحدا من أصح«و امام یعقوب بن شیبه هم گفته است: ». نافع عن ابن عمر)

 ثبٌت واألحادیث التي أنکروا من حدیثه 
ٌ
، وحدیثه صحیٌح وهو ثقة

ً
وینتقي الرجال یقول في عمرو بن شعیب شیئا

                                                            



 ۵۳۱  جمعه نماز ۀخطب: سّوم فصل

وی از نماز جمعه است. و دّوم: مردیکه ھنگام  ۀگوید واین بھرھنگام خطبه لغو میمردیکه 
کند و اگر بخواھد مستجاب خواند و خداوند اگر بخواھد وی را مستجاب میخطبه دعا می

کند. و سّوم: مردیکه ھنگام حضور در جمعه و خطبه ساکت بوده و از باالی گردن مؤمنی نمی
گردد و گناھان ده روز وی می ۀزار نرسناده باشد لذا این جمعه کفارعبور نکرده و به کسی آ

 یایم از درک ، دستانجام دھد (پاداش مضاعف یکیار نکس کھر«فرموده است:  أخداوند
 ».»رم خداوند معّظم) ده برابر داردکجود و 

تکفیر گناھان دانسته و متکّلم را  ۀجمعه را مای خطبۀسکوت کردن در  ج پیامبر
باشد؛ زیرا لغوگو معرفی نموده و این داللت بر وجوب سکوت و تحریم صحبت کردن می

 ھای آن است.انسان مأمور به کسب فوائِد عبادت و دوری از مفسده

َمْن تََ�لََّم يَْوَم «فرمودند:  ج روایت کرده که پیامبر بعبدالله بن عباس -
ُُمَعِة 

ْ
ُ اجل

َ
نِْصْت لَيَْس هل

َ
ُ: أ

َ
ي َ�ُقوُل هل ِ

َّ
ْسَفاًرا، َواذل

َ
َِماِر َ�ِْمُل أ

ْ
َِماُم َ�ُْطُب َ�ُهَو َكَمثَِل احل

ْ
َواإل

-خواند مانند االغی میھر کس روز جمعه سخن گوید در حالیکه امام خطبه می« ١.»مُجَُعةٌ 
 »اش مقبول نیست.کند و کسی که به وی گوید: ساکت باش جمعهباشد که کتابھا حمل می

رأیت أحمد بن «و امام بخاري هم گفته است: » إنما هي لقوم ضعفاء رووها عنه وما روی عنه الثقات فصحیٌح 

ه یحتجون بحدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده. قال البخاري: حنبل وعلي بن المدیني وإسحاق بن راهوی

وامام یحیي بن معین سماعش را قبول ندارد ومي گوید که از روي کتاب و صحیفه ي جدش » من الناس بعدهم؟

ه صحاٌح «گوید:  بوده است لیکن مي
ُ
ودر واقع امام یحیي بن معین آن را به صورت وجاده ي صحیح » احادیث

باشد پس در هر صورت نزد امام یحیي بن معین روایاتش صحیح  یکي از طرق تحمل حدیث مي پذیرد که مي

) / ابن حجر، تهذیب التهذیب ۲۱۸ص۴) / بخاري، التاریخ الکبیر (ج۳۲۲ومقبول است [رک: ترمذي (ش

) / مستدرک ۱۰۰۶۵ش۱۶۷ص۵) / بیهقي، السنن الکبر (ج۲۸۰۶) / تقریب التهذیب (ش۴۸ص۸(ج

) / نووي، تهذیب األسماء واللغات ۱۵۴ص۲/ ابن الملقن، البدر المنیر (ج) ۲۳۷۵و۲۲۹۸(ش

 است.» صحیح«)] لذا اسناد روایاتش ۵۳۴و۳۴۶(ص

) / نووی، خالصة ۶۸۳ص۴[ابن الملقن، البدرالمنیر (ج» اسناده صحیٌح «اند: وامامان نووی وابن الملقن هم گفته

 )]۲۸۳۶االحکام (ش

) / ابن ۴۷۲۵و۵۳۴۵) / بزار (ش۹۰ص۱۲المعجم الکبیر (جطبرانی، ) / ۲۰۳۳(ش ، المسندضعیف): احمد( -١

) از طریق (عبد الله بن نمیر) روایت کرده ۴۲۲ص۶) / ابن عدي، الکامل (ج۷۹۳الجوزي، العلل المتناهیة (ش

عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس قال قال رسول الله (صلی الله علیه وسلم) من تکلم یوم الجمعة «اند: 

 »مام یخطب فهو کمثل الحمار یحمل أسفارا والذي یقول له أنصت لیس له جمعة.واإل

                                                                                                                                                  



 نماز جمعه در فقه اسالمی    ۵۳۲

 کند:وجه داللت: این روایت بر وجوب سکوت و تحریم کالم از دو وجه داللت می
م را به االغ تشبیه می باشد که برای کند و این صفت ذّم و نقصان میاّول: متکلِّ

 رود.تارِک مندوب بکار نمی
إجزاء و یابیم بکار بردن لفظ نفی میدّوم: عدِم مقبول شدن جمعه که از این در

 ١نماید.عدم صّحت داللت بر تأکید منع و شّدت تحریم می
 ھم در این زمینه قائل به تحریم کالم ھستند. از جمله: شاصحاب -

برای لغو بودن ھمین کافیست که در موقعی که امام به «عبدالله بن مسعود گفته: 
 ٢ »باالی منبر رود تو به به دوستت بگویی: ساکت باش.

در مورد کسی که از صحبت کردن با دوستش از وی در حین  بعبدالله بن عمر
 ٣ماند.تو مقبول نیست، دوستت ھم بسان االغ می جمعۀخطبه پرسید: 

در واقع سکوت کردن در حین خطبه جدا از اینکه حفظ نظم و رعایت حقوق  -
-نماید بلکه موجب استفاده و حرمت نھادن به این شعائر اسالم نیز میحاضرین را می

 ٤.باشد
باشند، جمعه می ل به تحریم سخن گفتن در موقع خطبۀاین دسته از فقھا که قائ

 کنند:جھت استدالل به ُمباح بودن آن بنابر ضرورت به روایات زیر استناد می

َصابَْت « روایت کرده است: سانس بن مالک -
َ
ِ  رَُسولِ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  َسنَةٌ  انلَّاَس  أ  ا�َّ

ُ  َص�َّ  ِ  رَُسوُل  َ�بَيْنَا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ ُ  َص�َّ  ا�َّ ِمنرَْبِ  ىلَعَ  َ�ُْطُب  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ
ْ
ُُمَعةِ  يَْومَ  ال

ْ
 اجل

ْعَرايِبٌّ  قَامَ 
َ
ِ  رَُسوَل  يَا َ�َقاَل  أ َماُل  َهلََك  ا�َّ

ْ
ِعيَاُل  وََجاعَ  ال

ْ
َ  فَاْدعُ  ال َا ا�َّ

َ
نْ  نل

َ
 فََرَ�عَ  قَاَل  �َْسِقيَنَا أ

ِ  وُل رَسُ  ُ  َص�َّ  ا�َّ  ج د: در زمان رسول اللهیگویم سکانس ابن مال « ٥»يََديِْه. وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ

شده و » اختالط«است چرا که مجالد بن سعید بن عمیر الهمداني در اواخر عمر دچار » ضعیف«اما این اسناد 

 )]۶۴۷۸) / ابن حجر، تقریب التهذیب (ش۳۹ص۱۰باشد. [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج مي» ضعیف«

 . ۱۳۲/  ۱اإلشراف  -١

  ۱۲۴/  ۲مصنف ال ،ابن أبي شیبة -٢

ی  ؛۱۲۵/  ۲ ، المصنفابن أبي شیبة -٣
ّ
 . ۶۳/  ۵وابن حزم في المحل

 . ۵۲۵/  ۴المجموع  ؛۴۲/  ۳ماوردی، الحاوی الکبیر، ؛ ۱۳۳ – ۱۳۲/  ۱، واإلشراف  ۲۸/  ۲المبسوط نک:  -٤

فظ له / مسلم۹۳۳و۱۰۳۳(صحیح): بخاري (ش -٥
ّ
) از طریق ۱۵۲۸و۱۵۲۷) / نسایی (ش۲۱۲۰-۲۱۱۵(ش ) والل

 النبي عهد علی سنة الناس أصابت قال مالك بن أنس عن«اند: (اسحاق بن عبدالله وحمید الطویل) روایت کرده

 هلك الله رسول یا فقال أعرابي قام جمعة یوم في یخطب وسلم) علیه الله (صلی النبي فبینا وسلم) علیه الله (صلی
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راد خطبه یمشغول ا ج ه رسول اللهکجمعه  یاز روزھا یکیشدند. در  یمردم دچار قحطسال
شدند و اھل و  کھا ھال! دامج ا رسول خداین برخاست و گفت: ینشهیاز اعراب باد یکیبود، 

 .»ردکش را بلند یھادست ج ن. آنحضرتکخدا طلب باران  ما از یاند. براال گرسنهیع

ُ « :روایت نموده بجابر بن عبد الله - ُُمَعِة َوانلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ
ْ
َدَخَل رَُجٌل يَْوَم اجل

 قَاَل ُ�ْم فََص 
َ

َصلَّيَْت قَاَل ال
َ
َعتَْ�ِ َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُْطُب َ�َقاَل أ

ْ
مردی در حالیکه « ١».لِّ َر�

فرمود: ای فالنی! آیا نماز  ج خواند وارد شد. پیامبرروز جمعه برای مردم خطبه می جپیامبر
 »خواندی؟ گفت؟ خیر، فرمود: برخیز ودو رکعت نماز بخوان.

باشد. نووی این روایت استدالل برای جواز صحبت کردن امام در حین خطبه می
این احادیث نیز داللت بر جواز صحبت کردن در «...روایات مختلف گفته:  ۀدر زمین

 ٢ »کند.خطبه در موقع نیاز می
قول جدید امام شافعی و قول صحیح و مشھور اصحابش و روایتی از  دیدگاه دّوم:

داند ولی سکوت کردن را امام احمد سخن گفتن در موقع ندای خطبه را حرام نمی
 ٣داند.مستحب می

 کنند که:فقھا استدالل می این

 السحاب ثار حتی وضعها ما بیده نفسي فوالذي قزعة السماء في نری وما یدیه فرفع لنا الله فادع العیال وجاع المال

 ذلك یومنا فمطرنا وسلم علیه الله صلی لحیته علی یتحادر المطر رأیت حتی منبره عن ینزل لم ثم الجبال أمثال

 البناء تهدم الله رسول یا فقال غیره قال أو األعرابي ذلك وقام األخری الجمعة حتی یلیه والذي الغد وبعد الغد ومن

 انفرجت إال السحاب من ناحیة إلی بیده یشیر فما علینا وال حوالینا اللهم فقال یدیه فرفع لنا الله فادع المال وغرق

 »بالجود. حدث إال ناحیة من أحد یجئ ولم شهرا قناة الوادي وسال الجوبة مثل المدینة وصارت

) / ۵۱۰) / ترمذی (ش۱۱۱۸و۱۱۱۷) / ابوداود (ش۲۰۶۱-۲۰۵۵) / مسلم (ش۹۳۱و۹۳۰بخاری (ش(صحیح):  -١

-) از طریق (عمرو بن دینار وابوسفیان طلحة بن نافع) روایت کرده۱۱۱۴و۱۱۱۲) / ابن ماجه (ش۱۴۰۰نسایی (ش
ل أصلیت قال ال عن جابر بن عبد الله قال دخل رجل یوم الجمعة والنبي صلی الله علیه وسلم یخطب فقا«اند: 

 .»قال قم فصل رکعتین

 . ۱۶۴/  ۶شرح صحیح مسلم  -٢

، نووی، روضة  ۵۲۲/  ۴، نووی، المجموع،  ۲۸۵/  ۲، حلیة العلماء،  ۴۲/  ۳: ماوردی، الحاوی الکبیر، نک:  -٣

 .۱۲۵/  ۲، ابن مفلح، الفروع،  ۱۹۳/  ۳المغني ؛ ۲۸/  ۲الطالبین، 
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و درخواستش  ج با پیامبر سدر داستان مرد أعرابی سروایت أنس بن مالک -
-جمعه که پیشتر بیان شد حاکی از جواز صحبت کردن می خطبۀبر باران باریدن در 

 ١عملش را رد نکرد. ج باشد؛ زیرا پیامبر
اند: جواز سخن گفتن در حین خطبه به در جواب این استدالل برخی اشاره کرده

ای که اصل باشد به گونهتخصیصی بر عام می روایتطور مطلق جای نظر دارد و این 
 ٢باشند.بر سکوت کردن است و مصلحت و نیاز دلیلی بر شکستن سکوت می

کنند که اگر سکوت واجب باشد پس این فقھا از طرفی دیگر استدالل می -
م به مأمونین نیز واجب است. و چون این واجب نیست پس رساندن خطبه از طرف اما

سکوت نیز واجب نیست. از طرف دیگر خطبه ھمچون طواف و روزه عبادتی نیست که 
 ٣را فاسد کند.کالم آن

اش واجب است ولی در واقع باید توجه داشت که بر امام جھری بودن خطبه
خواھد شد سکوت کردن  ابالغش بخاطر دفع مشقت واجب نیست و ھمانطور که بیان

در حال نشنیدن خطبه واجب نیست. از طرف دیگر قیاس خطبه بر طواف و روزه 
الفارق است؛ زیرا سخن گفتن در خطبه موجب نابودی مقصد آن؛ یعنی قیاس مع

 باشد.استماع و پندگرفتن می
رسد که سخن گفتن ھنگام جمعه اگرچه مذموم واقع شده به نظر می قول راجح:

 سباشد؛ چرا که حدیث انس بن مالکمستحب میسکوت کردن ولی حرام نبوده بلکه 

فظ له / مسلم (ش) وا۹۳۳و۱۰۳۳(صحیح): بخاري (ش -١
ّ
) از طریق ۱۵۲۸و۱۵۲۷) / نسایی (ش۲۱۲۰-۲۱۱۵لل

 النبي عهد علی سنة الناس أصابت قال مالك بن أنس عن«اند: (اسحاق بن عبدالله وحمید الطویل) روایت کرده

 هلك الله رسول یا فقال أعرابي قام جمعة یوم في یخطب وسلم) علیه الله (صلی النبي فبینا وسلم) علیه الله (صلی

 السحاب ثار حتی وضعها ما بیده نفسي فوالذي قزعة السماء في نری وما یدیه فرفع لنا الله فادع العیال وجاع المال

 ذلك یومنا فمطرنا وسلم علیه الله صلی لحیته علی یتحادر المطر رأیت حتی منبره عن ینزل لم ثم الجبال أمثال

 البناء تهدم الله رسول یا فقال غیره قال أو األعرابي ذلك وقام األخری الجمعة حتی یلیه والذي الغد وبعد الغد ومن

 انفرجت إال السحاب من ناحیة إلی بیده یشیر فما علینا وال حوالینا اللهم فقال یدیه فرفع لنا الله فادع المال وغرق

مغني و نک: » بالجود. حدث إال ناحیة من أحد یجئ ولم شهرا قناة الوادي وسال الجوبة مثل المدینة وصارت

 . ۱۹۵/  ۳، ابن قدامه، المغني،  ۲۸۷/  ۱المحتاج 

 . ۴۱۵/  ۲فتح الباري  -٢

 . ۴۳/  ۳ماوردی، الحاوی الکبیر،  -٣
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توان گفت که ضرورت بوده است؛ چرا که ھیچ ضرورتی باشد. و نمیگواه این مطلب می
بر نماید اّما ص ج پیامبر خطبۀتوانست تا اتمام در صحبت کردن این شخص نبوده و می

باوجود اینکه توصیه به  نمودند و تأیید ھم وی را تقریر ج این کار را ننمود و پیامبر

واب) (واهللاُ العل .اندسکوت را ھم داشته  يمُ أعلمُ بالصّ

 ١دّوم: حکم صحبت کردن در موقع نشنیدن خطبه ۀمسئل
 جمعه را نشنوند فقھا در حکم سخن گفتن خطبۀدر صورتیکه حاضرین با دالیلی 

 نظر دارند:در این حالت نیز اختالفھا  آن
برخی از حنفّیه، مالکّیه و قول از شافعّیه و مذھب و اکثر حنابله و ابن  دیدگاه اّول:

 ٢دانند.حزم سخن گفتن را در این حالت حرام می
قبلی  ۀدیدگاه اّول در مسئلکنند که قائلین ھایی اشاره میاین افراد به به استدالل

 ۀاند. و ھمچنین به این گفتمبنی بر وجوب سکوت و تحریم کالم بدانھا استناد کرده
کردند و اندک مواقعی کنند که پیوسته در جمعه تکرار میاشاره می سعثمان بن عفان

را خواند گوش فھرگاه امام در روز جمعه خطبه می«کردند و آن: را ابراز نمیبود که آن
شنود اّما ساکت است، ھمانند دھید و ساکت باشید؛ چرا که کسیکه خطبه را نمی

ھایتان را  کسی است که خطبه را شنیده و ساکت است؛ و ھرگاه اقامه گفته شد صف
 ٣ »راست کنید.

کنندگان نماز جمعه مأمور به دو چیز ھستند: این افراد بر این باورند که شرکت
ر کس به امام نزدیک باشد باید ھر دو را انجام دھد و ھر گوش دادن و ساکت بودن. ھ

باشد ولی با های پیشرفته پخش صدا در عصر حاضر تا حدودی کمرنگ میالبته این مسئله به دلیل وجود دستگاه -١

هایی همچون قطع شدن برق و یا اختالل در پخش صدا و یا نبود چنین دستگاههمه این اوصاف به دالیل مختلف 

 شود.جای بحث دارد که در این بخش به آن پرداخته می

،  ۲۵۱/  ۱الکافي البن عبد البر  ؛۱۴۷/  ۱، الفتاوی الهندیة،  ۲۶۴/  ۱، کاسانی، بدائع الصنائع،  ۲۸/  ۲المبسوط  -٢

/  ۳ماوردی، الحاوی الکبیر،  ؛۱۸۸/  ۱، المنتقی شرح الموطأ،  ۱۷۸/  ۲بهامشه، مواهب الجلیل والتاج واإلکلیل 

، ابن مفلح، الفروع،  ۱۹۶/  ۳المغني  ؛۹۱/  ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۴۲۴ - ۴۲۳/  ۴، نووی، المجموع،  ۴۴

ی  ؛۱۷۵/  ۲، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ۴۱۷/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۲۵ - ۱۲۴/  ۲
ّ
  . ۶۱/  ۵المحل

 . ۲۲۰/  ۳سنن الکبری ، الالبیهقي -٣
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کس دور باشد فقط موّظف به سکوت کردن است. و تنھا چیزی بر وی واجب است که 
 ١توانمند انجام آن باشد.

برخی از حنفّیه و قول صحیح شافعّیه و روایتی از امام احمد سخن  دیدگاه دّوم:
 ٢ند.دانگفتن در حالت نشنیدن خطبه جایز می

کنند که جواز سخن گفتن در حالت شنیدن ھایی میاین افراد استناد به استدالل
 ٣باشد.کند پس در حالت نشنیدن به طور أولی سخن گفتن جایز میخطبه را تأیید می

 ھا بیان گردید.تجزیه و تحلیل این استدالل
کنند که سکوت کردن مقصد شریعت نیست بلکه مقصد ھمچنین استدالل می

-باشد و در صورت سقوط شنیدن، سکوت کردن نیز از شخص ساقط میشنیدن می
 ٤گردد.

البته ھدف فقط سکوت کردن نیست بلکه سخن گفتن موجب تشویش و آزار 
تواند تشویش اذھان گردد. پس با وجود نشنیدن خطبه، سخن گفتن میدیگران نیز می

 و آزار دیگران را به بار آورد.
شنویم، نباید صحبت کنیم و رسد حّتی زمانیکه خطبه را نمیبه نظر می قول راجح:

باشد؛ (بنا بر قول راجح و دالیل مربوطه) سکوت کردن در این حال نیز مستحب می
ایم که ھنگام خطبه صحبت نکنیم و شنیدن را برای ما شرط چرا که اّوًال: ما نھی شده

-ثانیًا: اگر کسی که خطبه را نمیماند و اند لذا اصل بر ھمان عموم خود باقی مینکرده
گردد که تشویش کم کم بین نمازگزاران شنود صحبت کند ھمین امر موجب می

واب)(واهللاُ العل ھم به صحبت کردن بیفتند.ھا  آن بوجود آید و  يمُ أعلمُ بالصّ
 کنندهسّوم: حکم جواِب سالم دادن و تشمیِت عطسه ۀمسئل

کننده (گفتن "یرحُمک اللُه" به تشمیِت عطسهفقھا در حکم جواِب سالم دادن و 
نظر دارند، ای که بعد از عطسه "الحمدلله" گفته) در اثنای خطبه اختالفکنندهعطسه
 در این زمینه عبارت است از:ھا  آن اقوال

 . ۲۶۴/  ۱، کاسانی، بدائع الصنائع،  ۸۲/  ۲المبسوط  -١

، مرداوی،  ۱۲۵/  ۲الفروع ؛  ۲۹/  ۲، نووی، روضة الطالبین، ۴۲۴ - ۴۲۳/  ۴المجموع ؛ ۲۶۴/  ۱بدائع الصنائع  -٢

 . ۱۷۵/  ۲مقنع،، ابن مفلح، المبدع في شرح ال ۴۱۷/  ۲اإلنصاف، 

 ها.همان -٣

 . ۲۶۴/  ۱بدائع الصنائع  -٤
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اکثر حنابله، مالکّیه، وجه صحیح شافعّیه و روایتی از امام احمد بر این  دیدگاه اّول:
 ١ستند.باورند که حرام ھ

 این دیدگاه: ۀادلّ 

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  قال رسول اهللا«استناد به حدیث مشھور أبوھریره که:  - : إَِذا َص�َّ ا�َّ
َِماُم َ�ُْطُب َ�َقْد لََغوَْت.

ْ
نِْصْت َواإل

َ
ُُمَعِة أ

ْ
َت لَِصاِحِبَك يَْوَم اجل

ْ
فرمودند:  ج پیامبر خدا« ٢»قُل

شک  بی خواندھرگاه به دوستت در روز جمعه بگی: ساکت باش در حالیکه امام خطبه می
 »ای.(کالم) لغو گفته

امر به معروف با وجود فوائد زیادش از جمله منع از  ج بنابر این روایت پیامبر
تشویش ذھن مردم در حین خطبه را لغو خوانده، پس جواِب سالم دادن و تشمیِت 

 ننده به طور أولی حرام ھستند.کعطسه

نّ «  :است کرده تیروا سعبک بن یاب -
َ
ُُمَعِة: َ�بَارََك وَُهَو  أ

ْ
 يَْوَم اجل

َ
: قََرأ ِ رَُسوَل ا�َّ

نِْزلَْت َهِذهِ 
ُ
بُو َذرٍّ َ�ْغِمُزِ� َ�َقاَل: َمىَت أ

َ
ْو أ

َ
رَْداِء أ بُو ادلَّ

َ
ِ َوأ يَّاِم ا�َّ

َ
َرنَا بِ� وَرُة؟ إِ�ِّ قَائٌِم، فََذكَّ السُّ

نِْزلَْت َهذِ 
ُ
َُك َمىَت أ تلْ

َ
فُوا قَاَل: َسأ ا انرَْصَ ِن اْسُكْت، فَلَمَّ

َ
ِْه أ

َ
َشاَر إيِل

َ
َن، فَأ

ْ
 اآل

َّ
ْسَمْعَها إِال

َ
هِ لَْم أ

 َما لََغوَْت، فَ 
َّ

َْوَم إِال : لَيَْس لََك ِمْن َصَالتَِك ايلْ يَبٌّ
ُ
ِ�، َ�َقاَل أ رِْبْ

ُ
وَرُة؟ فَلَْم خت  رَُسوِل السُّ

َ
َذَهَب إِىل

يَبٌّ 
ُ
: َصَدَق أ ِ ، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ يَبٌّ

ُ
ي قَاَل أ ِ

َّ
ْخرَبَُه بِاذل

َ
ُ، َوأ

َ
ِ فََذَكَر َذلَِك هل در  جرسول الله « ٣ .»ا�َّ

، والقوانین  ۱۶۱/  ۱بدایة المجتهد  ۱۴۷/  ۱، الفتاوی الهندیة،  ۲۶۴/  ۱، کاسانی، بدائع الصنائع،  ۲۸/  ۲المبسوط  -١

، شربینی، مغني  ۲۹ - ۲۸/  ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۵۲۴ - ۵۲۳/  ۴المجموع  ؛) ۸۶الفقهیة ص ( 

، ابن مفلح، المبدع في شرح  ۴۱۸/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۲۶/  ۲الفروع ؛  ۲۸۸ - ۲۸۷/  ۱المحتاج، 

 باشد.اند که منظور آنها کراهت تحریمی میبرخی از فقهای حنفّیه حکم به کراهت داده . ۱۷۶/  ۲المقنع،

) / ابن ۱۵۷۷و۱۴۰۲) / نسایي (ش۱۱۱۴) / ابوداود (ش۲۰۰۵-۲۰۰۲) / مسلم (ش۹۳۴(صحیح): بخاري (ش -٢

) از طریق (عبد الله بن إبراهیم بن قارظ و سعید بن المسیب وعبدالرحمن بن اعرج) روایت کرده ۱۱۱۰ماجه (ش

 ... .» أن أبا هریرة أخبره أن رسول الله (صلی الله علیه وسلم) قال:«اند: 

 عبدان بن أحمد بن علی الحسن أبو أخبرنا: «است کرده روایت) ۶۰۴۳ش( الکبري السنن (صحیح): بیهقي، -٣

 جعفر بن محّمد حدثنا مریم أبی بن الحکم بن سعید حدثنا شریك بن عبید حدثنا الصفار عبید بن أحمد أخبرنا

 ... .» عن عطاء بن یسار عن أبی ذر أنه قال نمر أبی بن الله عبد بن شریك أخبرنی کثیر أبی بن

إتحاف الخیرة المهرة / ) ۱۱۳۸ش( المختاره االحادیث المقدسي، وضیاء شده متابعه هم عبیدالصفار بن واحمد

 بن عبید نا: «اندکرده ) روایتأحمد بن یوسف بن خالد النصیبي) از طریق (۵۲(ش بزوائد المسانید العشرة

 ... .»م ثنا سعید بن الحک شریك
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/ حاکم، ) ۲۹۹۷ش( االیمان شعب بیهقي،) / ۱۸۰۷ش( خزیمة وابن شده متابعه هم شریک بن وعبید

 روایت) الشعراني ویحیی بن ایوب محّمد بن وفضل أبان بن یحیی بن زکریا( طریق ) از۲۹۰۲المستدرک (ش

 ... .» مریم أبي ابن سعید ثنا: «اند کرده

 ضیاء) / ۱۱۱۱ش( ماجه ابن) / ۲۱۲۸۷ش( واحمد، المسند شده متابعه هم کثیر أبی بن جعفر بن ومحّمد

) العدني سلمة بن محرز و الزبیري الله عبد بن مصعب( طریق از) ۱۱۳۹ش( المختاره االحادیث المقدسي،

 یسار بن عطاء عن نمر أبي بن الله عبد بن شریك عن الدراوردي محّمد بن العزیز عبد حدثنا: «اند کرده روایت

 الدرداء وأبو الله بأیام فذکرنا قائم وهو تبارك الجمعة یوم قرأ سلم و علیه الله صلی الله رسول أن: کعب بن أبي عن

 قال انصرفوا فلما. أسکت أن إلیه فأشار اآلن إال أسمعها لم إني السورة هذه أنزلت متی فقال. یغمزني ذر أبو أو

 رسول إلی فذهب. لغوت ما إال الیوم صالتك من لك لیس أبي فقال تخبرني؟ فلم السورة هذه أنزلت متی سألتك

 .»أبي صدق: سلم و علیه الله صلی الله رسول فقال أبي قال بالذي وأخبره له ذلك فذکر سلم و علیه الله صلی الله

) ۶۳ص۵ج( المحلي حزم، ابن) / ۲۴۸۶ش( المسند طیالیسي، وابوداود شده متابعه هم یسار بن عطاء همچنین

 اآلثار و السنن معرفة وبیهقي،) ۶۰۴۴ش( الکبري السنن بیهقي،) / ۳۶۷ص۱ج( اآلثار معاني شرح طحاوي،/ 

 اآلثار معاني شرح طحاوي،) / ۳۶ص۱۹ج( التمهید عبدالبر، ابن) / ۸۰۱۲ش( بزار) / ۱۳۵ص۵ج(

 ... .» الدرداء أبی عن: «اند کرده روایت) عبدالرحمن بن وابوسلمة قیس بن حرب( طریق از) ۳۶۷ص۱ج(

 ):۶۰۴۳ش( السنن در بیهقي رجال اما

 : «عبدان بن أحمد بن علی الحسن أبو
ٌ
 )]۳۹۸ص۱۷ج( النبالء اعالم سیر ذهبي،[ باشد مي »مشهوٌر  ثقة

  االمامُ : «الصفار عبید بن أحمد
ُ

 )]۴۳۹ص۱۵ج( النبالء اعالم سیر ذهبي،[ است »المجودُ  الحافظ

  کان: «است گفته حجر ابن امام: البزار شریك بن الواحد عبد بن عبید
ً
  ثقة

ً
: است گفته ابومزاحم وامام »صدوقا

  کان«
ُ

 : «است گفته هم سمعاني وامام »شیئا تغییره في عنه اکتب ولم الثقات أحد
ٌ

  صدوق
ُ

 ابن وامام »الثقات أحد

 : «گوید مي دارقطني وامام است آورده »ثقات« در را وي هم حبان
ٌ

 : «است گفته هم ذهبي وامام »صدوق
ُ

 المحدث

 
ُ

 االنساب سمعاني،) / ۴۳۴ص۸ج( الثقات حبان، ابن) / ۱۲۰ص۴ج( المیزان لسان حجر، ابن[ »المفید

 )].۳۸۵ص۱۳ج( النبالء اعالم سیر ذهبي،) /۳۳۶ص۱ج(

 .است »صحیح« هم واسنادش بوده »صحیحن رجال« رجالش وسایر

 »صحیٌح اسناده «اند: وامامان حاکم نیشابوری وبیهقی هم گفته

 صحیح«اند: وامامان ذهبی ونووی هم گفته
ٌ

 »حدیث

 » رجاله رجال الصحیح«وامام هیثمی هم گفته است: 

 «وامام البوصیری هم گفته است: 
ٌ

إتحاف الخیرة ) / البوصیری، ۱۸۶ص۲[هیثمی، مجمع الزوائد (ج» رجاله ثقات

) / ۵۲۵ص۴) والمجموع (ج۲۸۳۸(ش) / نووی، خالصة االحکام ۲۸۵ص۲(ج المهرة بزوائد المسانید العشرة

 )]۲۹۰۲حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش

 :و است شده نقل) کعب بن وابي مسعود بن عبدالله مسند( طریق از روایتي در که کنیم اشاره باید
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 أشان مشغول ترساندن مردم از عذاب خداوندیا و خواندندیرا م "برائت" ۀجمعه سورروز 
نازل شده است؟ من تا به  ین سوره کیابوذر به من اشاره کرد که اا ی ابوالدرداء و بودند؛ و

نکه نماز تمام یند که ساکت باش! پس از اکرداشاره  یبه و یام! وابدهین سوره را نشنیحال ا
به او  ی؟ ابینازل شده به من نگفت ین سوره کیدم ایکه پرس یچرا وقت مدیپرس اوشد، از 

ا ابوالدرداء نزد یابوذر  بت نشد! وینص یریات چھودهیب گفت: امروز از ثواب نمازت جز کار
 جامبریپ را ھم نقل کرد. و یسخن اب ماجرا را عرض نمود و ج شانیرفت و به ا ج رسول الله
 »راست گفته است. یفرمودند: اب

 ساز أبی بن کعب بشود که سؤال أبودارداء یا أبوذردر این روایت مشاھده می
به خاطر شناخت تاریخ شأن نزوِل آیه در راستای آن، حکم ناسخ و منسوخ آیات را 

کردند ولی باز از بشناسند با وجود اینکه عملی معروف و نیک بوده و باید علم پیدا می
را لغو خواند، پس جواِب سالم دادن و تشمیِت آن ج صحبت کردن منع شدن و پیامبر

 ١باشد.کننده حرام میعطسه

 حمید بن جعفر( ازطریق) ۲۷۳۶ش( االیمان شعب بیهقي،) / ۱۰۷ص۴ج( االوسط طبرانی، المعجم): الف

 مسعود ابن دخل قال جابر عن جاریة بن عیسی عن القمي یعقوب ثنا: «اند کرده روایت) الزهراني وابوالربیع

 من انفتل فلما یجبه فلم شيء عن فسأل أبي جانب إلی فجلس یخطب قائم سلم و علیه الله صلی والنبي المسجد

 صلی والنبي تکلمت ألنك قال ولم قال معنا تجمع لم انك اما قال علي ترد ان منعك ما ألبي مسعود بن قال صالته

 امام: األنصاري جاریة بن عیسی اما »أبي صدق سلم و علیه الله صلی الله رسول فقال یخطب سلم و علیه الله

ه: «است گفته عدي ابن وامام »مناکیر روي الاعرفه منکُرالحدیث؛: «است گفته ابوداود
ُ
 وامام »محفوظةٍ  غیُر  أحادیث

 : منکُرالحدیث: «است گفته نسایي
ٌ

 وامامان »مناکیٌر  عنده بشيء؛ لیس: «است گفته معین بن یحیي وامام »متروك

  یکون ان ینبغي: «است گفته ابوزرعه وامام اند آورده »الضعفاء« در را وي هم وعقیلي ساجي
ً
 »به البأس مدنیا

 میزان ذهبي،) / ۲۰۷ص۸ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[ است آورده »ثقات« در را وي هم حبان ابن وامام

 )].۱۱۷ش( الجنید بن الله عبد بن براهیم سؤاالت معین، بن یحیي) / ۳۱۰ص۳ج( االعتدال

 المنهال بن حجاج ثنا العزیز عبد بن علي حدثنا: «است کرده روایت) ۳۰۸ص۹ج( الکبیر طبرانی، المعجم): ب

 یک هیچ از نخعي ابراهیم اما... .»  کعب بن أبي سأل أنه: مسعود ابن عن إبراهیم عن حماد أنا سلمة بن حماد ثنا

 النبالء اعالم سیر ذهبي،) / ۱۷۷ص۱ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[ است نشنیده حدیث صحابه از

 )].۵۲۱ص۴ج(

 أن: الحسن عن وغیره عمرو أخبرني قال معمر عن: «است کرده روایت) ۲۲۴ص۳ج( عبدالرزاق، المصنف): ج

 واین است تابعي بصري حسن اما... .»  کعب بن أبي یا مسعود بن فقال الجمعة آیة قرا سلم و علیه الله صلی النبي

 .است نکرده درک را واقعه

 . ۲۹/  ۲المبسوط  -١
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کننده در این حالت فرض نیست؛ زیرا در واقع جواِب سالم دادن و تشمیِت عطسه-
آورند ولی سکوت کردن در حین خطبه فرض است. و چنین اعمالی گناه به بار می

ای حّتی بعد از کننده در ھر لحظهجدای از این جواِب سالم دادن و تشمیِت عطسه
 ١زمانی است. ۀازاتمام خطبه میّسر است ولی سکوت مختص این ب

شنود ھمانطور که قائل به وجوب این دسته از فقھا برای کسی که خطبه را ھم نمی
 ٢دانند.کننده را نیز حرام میسکوت ھستند جواِب سالم دادن و تشمیِت عطسه

أبویوُسف در روایتی، وجھی از شافعّیه، روایت صحیح امام احمد و  دیدگاه دّوم:
کننده در باورند که جواِب سالم دادن و تشمیِت عطسهاصحابش و ابن حزم بر این 

 ٣حین خطبه جایز است.

ُ « :روایت نموده سبراء بن عازباین دیدگاه این بوده که  ۀادلّ  َمَرنَا انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ
َ
أ

َنَائِِز 
ْ
َمَرنَا بِا�َِّباِع اجل

َ
ايِع َعلَيِْه وََسلََّم �َِسبٍْع َوَ�َهانَا َ�ْن َسبٍْع أ َمِر�ِض َو�َِجابَِة ادلَّ

ْ
َوِ�يَاَدِة ال

َعاِطِس 
ْ
َالِم َو�َْشِميِت ال َقَسِم َورَدِّ السَّ

ْ
َمْظلُوِم َو�ِبَْراِر ال

ْ
ما را به  ج رسول الله« ٤».َونرَْصِ ال

و  کمکـ  ۴ـ قبول دعوت  ۳ض یادت مریـ ع ۲ع جنازه ییـ تش ۱ :ار، امر فرمودکانجام ھفت 
 .»به عھد یـ وفا ۷ـ جواب عطسه ۶ـ پاسخ دادن به سالم ۵مظلوم  یاری

 . ۲۶۴/  ۱بدائع الصنائع  -١

 . ۱۹۹/  ۳المغني  -٢

/  ۴ی، المجموع، ، نوو ۶۱/  ۳ماوردی، الحاوی الکبیر،  ؛۲۶۴/  ۱، کاسانی، بدائع الصنائع،  ۲۹/  ۲المبسوط  -٣

،  ۱۲۵/  ۲، ابن مفلح، الفروع،  ۱۹۹ - ۱۹۸/  ۳المغني  ؛ ۲۹ - ۲۸/  ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۵۲۴ - ۵۲۳

، کشاف القناع،  ۱۷۶/  ۲، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ۴۱۸/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۴۲/  ۳المستوعب 

ی  ؛۴۸/  ۲
ّ
  ۶۲/  ۵المحل

) از ۵۳۰۹و۱۹۳۹) / نسایي (ش۲۸۰۹) / ترمذي (ش۵۸۶۳و۵۶۳۵و۵۱۷۵و۱۲۳۹صحیح): بخاري (ش( -٤

عن األشعث قال سمعت معاویة بن سوید « طریق (شعبة بن الحجاج و ابواالحوص و ابوعوانه) روایت کرده اند: 

ع الجنائز بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلی الله علیه و سلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا باتبا

وعیادة المریض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السالم وتشمیت العاطس . ونهانا عن آنیة الفضة 

 »وخاتم الذهب والحریر والدیباج والقسي واإلستبرق.
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در روایتی و برخی از حنابله بر این باورند کسانی که  /امام أحمد دیدگاه سّوم:
کننده حرام است ولی جواِب سالم دادن و تشمیِت عطسهھا  آن شنوند برخطبه را می

 ١شنوند جایز است.بر کسانی که خطبه را نمی
 ین دیدگاه:ا ادّلۀ

کنند. و برای دیدگاه اّول استناد می ۀشنود به ادلجھِت حکم تحریم بر کسی که می
کنند سکوت واجب است و کالمی که بدون شنود استدالل میجواز کسی که نمی

شنود مأمور به سکوت نیست پس ضرورت باشد جایز نیست ولی کسی که خطبه را نمی
 ٢کننده نیز جایز است.جواِب سالم دادن و تشمیِت عطسه

-دانند ولی تشمیِت عطسهشافعّیه جواِب سالم دادن را جایز می دیدگاه چھارم:
علماء قفال شاشی گفته که این سخن ة الاما صاحب حلی ٣دانند.کننده را جایز نمی

این افراد بر این باورند که عطسه  ٤باشد.قوی نیست واصّح، جواز تشمیت عاطس می
 ٥پس باید به وی "یرحُمک الله" گفت. بدون اختیار بوده

احادیث به طور عام فراخوان سکوت ھستند پس عمد و غیر عمد تأثیری در حکم 
 ندارند.

باید اشاره کرد که سالم گفتن به نمازگزاران و  حکم راجحقبل از بیان  قول راجح:
لوب کننده در موقع ادای خطبه مستحب نیست؛ زیرا آنچه مط"الحمدلله" گفتِن عطسه

باشد، حال با وجود این اگر کسی باشد سکوت کردن و سخن نگفتن میشریعت می
رسد که جایز نیست تشمیِت ای "الحمدلله" گوید به نظر میکنندهسالم گوید و عطسه

باشد و عاطس و جواِب سالم داده شوند؛ چرا که اصل بر سکوت در ھنگام خطبه می
د ندارد؛ اگرچه شریعت فراخواِن تشمیِت ھیچ دلیل صریحی مبنی بر تخصیص آن وجو

شود و از باشد ولی در موقع خطبه دلیلی بر آن مشاھده نمیعاطس و جواب سالم می
باشد؛ چرا که طرفی دیگر حّتی ذکر و دعا کردن ھم ھنگام خطبه مستحب نمی

 . ۴۱۸/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۲۶/  ۲، ابن مفلح، الفروع،  ۱۹۹/  ۳المغني نک:  -١

 . ۱۹۹/  ۳المغني  -٢

، نووی، روضة ۵۲۴/  ۴، نووی، المجموع، ۲۸۵/  ۲، حلیة العلماء،  ۶۱/  ۳ماوردی، الحاوی الکبیر، نک:  -٣

 . ۲۹/  ۲الطالبین، 

 . ۲۸۵/  ۲حلیة العلماء  -٤

 . ۶۱/  ۳ماوردی، الحاوی الکبیر،  -٥

                                                            



 نماز جمعه در فقه اسالمی    ۵۴۲

ُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َ�نْ « روایت کرده است: سعمرو بن عبدالله  َ�رُْضُ  قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ
ُُمَعةَ 

ْ
َها َفرَُجٌل  ثََالثَةٌ  اجل ُغو َحرَضَ

ْ
هُ  فََذاكَ  يَل َها َورَُجٌل  ِمنَْها َحظُّ َ  َداَع  رَُجٌل  َ�ُهوَ  بُِداَعءٍ  َحرَضَ  ا�َّ

إِنْ  وََجلَّ  َعزَّ 
ْ�َطاهُ  َشاءَ  فَ

َ
َها َورَُجٌل  َمنََعهُ  َشاءَ  َو�ِنْ  أ  َرَ�بَةَ  َ�تََخطَّ  لَمْ وَ  وَُسُكوٍت  بِإِنَْصاٍت  َحرَضَ

َحًدا يُؤْذِ  َولَمْ  ُمْسِلمٍ 
َ
اَرةٌ  فَِ�َ  أ   َكفَّ

َ
ُُمَعةِ  إِىل

ْ
يَّامٍ  ثََالثَةِ  َوِزَ�اَدةُ  تَِليَها الَّيِت  اجل

َ
َ  فَإِنَّ  �  :َ�ُقوُل  ا�َّ

﴿ ِ ۖ  ۥفَلَهُ  ٱۡ�ََسَنةِ َمن َجآَء ب ۡمَثالَِها
َ
اّول: روند: سه دسته به نماز جمعه می« .١»﴾َعۡ�ُ أ

) وشعب االیمان ۶۰۴۲بیهقي، السنن الکبري (ش /) ۱۱۱۵) / ابوداود (ش۷۰۰۲(ش ، المسنداحمد(صحیح):  -١

) / ابن عساکر، تاریخ ۴۶۰ص۵) / ابن ابي حاتم، التفسیر (ج۳۶ص۱۹) / ابن عبدالبر، التمهید (ج۳۰۰۲(ش

) از طریق (احمد بن عبیدالله ومسدد بن سرهد و ابوکامل ۱۷۱۳) / ابن خزیمه (ش۷۷ص۴۶دمشق (ج

حدثنا یزید (بن «ومحّمد بن عبدالله بن بزیع) روایت کرده اند:  الجحدري وعفان بن مسلم وعبیدالله بن عمر

زریع) عن حبیب المعلم عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن عبد الله بن عمرو عن النبی (صلی الله علیه وسلم) 

قال: یحضر الجمعة ثالثة نفر؛ رجل حضرها یلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها یدعو فهو رجل دعا الله عز 

اء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسکوت ولم یتخط رقبة مسلم ولم یؤذ أحدا فهی کفارة وجل إن ش

 »إلی الجمعة التی تلیها وزیادة ثالثة أیام؛ وذلك بأن الله عزوجل یقول: [من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها]

) از طریق (یوسف ۲۵۳ص۴ل (ج) / ابن عدي، الکام۶۷۰۱(ش ، المسندویزید بن زریع هم متابعه شده واحمد

 .»عن عمرو بن شعیب ... «بن ماهک وایوب بن تمیمه) روایت کرده اند: 

ومترجم در تهذیب هستند؛ فقط چنانکه گفتیم: بعضي از علما در » ثقة) «۷۰۰۲(ش ، المسندورجال احمد

وامام حاکم نیشابوري  دهند قرار مي» حسن«سماع (شعیب) از (جدش) اختالف دارند لذا این اسناد را در درجه 

 في عدالة عمرو بن شعیب؛ إنما اختلفوا في سماع أبیه من جده«گفته است: 
ً
وامام ترمذي هم گفته » ال أعلم خالفا

من تکلم في حدیث عمرو بن شعیب إنما ضعفه ألنه یحدث عن صحیفة جده کأنهم رأوا أنه لم یسمع «است: 

ابن الملقن در تهذیب التهذیب و البدر المینر روایاتي را دال بر لکن امامان ابن حجر و» هذه األحادیث من جده

گردد؛ وامامان بخاري وعلي بن  مي» صحیح«آورند که با اثباتش این اسناد  صّحت سماع پدرش از جدش مي

مدیني واحمد بن حنبل واسحاق بن راهویه ودارقطني وابن حجر وبیهقي وابوعبید السالم ویعقوب بن شیبه 

را تأیید نموده اند. وامام اسحاق بن » سماعش«بوري وابوبکر نیشابوري ومحیي الدین نووي هم وحاکم نیشا

 فهو (کأیوب عن «(راهویه گفته است: 
ً
عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده) إذا کان الراوي عن عمرو بن شعیب ثقة

ابنا ممن ینظر في الحدیث ما رأیت أحدا من أصح«و امام یعقوب بن شیبه هم گفته است: ». نافع عن ابن عمر)

 ثبٌت واألحادیث التي أنکروا من حدیثه 
ٌ
، وحدیثه صحیٌح وهو ثقة

ً
وینتقي الرجال یقول في عمرو بن شعیب شیئا

رأیت أحمد بن «و امام بخاري هم گفته است: » إنما هي لقوم ضعفاء رووها عنه وما روی عنه الثقات فصحیٌح 

ه یحتجون بحدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده. قال البخاري: حنبل وعلي بن المدیني وإسحاق بن راهوی

وامام یحیي بن معین سماعش را قبول ندارد ومي گوید که از روي کتاب و صحیفه ي جدش » من الناس بعدهم؟

                                                            



 ۵۴۳  جمعه نماز ۀخطب: سّوم فصل

وی از نماز جمعه است. و دّوم: مردیکه ھنگام  ۀگوید واین بھرمردیکه ھنگام خطبه لغو می
کند و اگر بخواھد مستجاب خواند و خداوند اگر بخواھد وی را مستجاب میخطبه دعا می

کند. و سّوم: مردیکه ھنگام حضور در جمعه و خطبه ساکت بوده و از باالی گردن مؤمنی نمی
گردد و گناھان ده روز وی می ۀنکرده و به کسی آزار نرسناده باشد لذا این جمعه کفارعبور 

 یایم از درک انجام دھد (پاداش مضاعف، دست یکیار نکس کھر«فرموده است:  أخداوند
گردد حّتی و از ظاھر این روایت مشخص می».» رم خداوند معّظم) ده برابر داردکجود و 

عاطس و جواِب سالم نیز مستحب پس تشمیِت دعا کردن ھم مستحب نیست 

(واهللاُ العليمُ أعلمُ باشد. باشد بلکه استحباب بر عدم پاسخگویی بدانھا می نمی

واب)  بالصّ

توسط  ج بعد از بیان نام پیامبر ج چھارم: حکم صلوات فرستادن بر پیغمبر ۀمسئل
 خطیب:

و جھری کردن آن بعد از  ج فقھا در حکم صلوات فرستادن نمازگزارن بر پیامبر
نظر دارند. در این زمینه دو قول توسط خطیب اختالف ج بیان و ذکر نام بزرگوار ایشان

 مطرح است:
تیمیه بر این است  أبویوسف از فقھای حنفّیه، حنابله و قول مختار ابن دیدگاه اّول:

ات صلو ج که جایز است نمازگزاران به صورت سّری و با صدای خفیف بر ایشان
 ١بفرستند.

 

ه صحاٌح «گوید:  بوده است لیکن مي
ُ
ودر واقع امام یحیي بن معین آن را به صورت وجاده ي صحیح » احادیث

باشد پس در هر صورت نزد امام یحیي بن معین روایاتش صحیح  یکي از طرق تحمل حدیث مي پذیرد که مي

) / ابن حجر، تهذیب التهذیب ۲۱۸ص۴) / بخاري، التاریخ الکبیر (ج۳۲۲ومقبول است [رک: ترمذي (ش

) / مستدرک ۱۰۰۶۵ش۱۶۷ص۵) / بیهقي، السنن الکبر (ج۲۸۰۶) / تقریب التهذیب (ش۴۸ص۸(ج

) / نووي، تهذیب األسماء واللغات ۱۵۴ص۲/ ابن الملقن، البدر المنیر (ج) ۲۳۷۵و۲۲۹۸(ش

 است.» صحیح«)] لذا اسناد روایاتش ۵۳۴و۳۴۶(ص

) / نووی، خالصة ۶۸۳ص۴[ابن الملقن، البدرالمنیر (ج» اسناده صحیٌح «اند: وامامان نووی وابن الملقن هم گفته

 )]۲۸۳۶االحکام (ش

، ابن  ۴۱۸/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۲۵/  ۲الفروع  ؛۲۶۴/  ۱، بدائع الصنائع، ، کاسانی ۲۹/  ۲المبسوط نک:  -١

 ) . ۸۰االختیارات ص (  ؛۴۸/  ۲، کشاف القناع،  ۱۷۶/  ۲مفلح، المبدع في شرح المقنع،

                                                                                                                                                  



 نماز جمعه در فقه اسالمی    ۵۴۴

 کنند به:این افراد استناد می

ای به گوش به صورت سّری و پنھانی لطمه ج صلوات فرستادن بر پیغمبر -
زند و در آن دو فضیلت وجود دارد: صلوات فرستادن و گوش کردن کردِن خطبه نمی

 ١به خطبه.

َها ﴿ دارد:ھرگاه خطیب ابراز می - ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ َعلَۡيهِ وََسّلُِمواْ  ٱ�َّ ْ َصلُّوا َءاَمُنوا

د سالم یه باکد و چنان یمؤمنان ! شما ھم بر او درود بفرست یا « ]۵۶[األحزاب:  ﴾٥٦�َۡسلِيًما
 ٢باشد.این امری به حاضرین است که امتثالش واجب می» د.یبگوئ

جمعه را کنندگاِن نماز ظاھر روایت حنفّیه صلوات فرستادِن شرکت دیدگاه دّوم:
 زیرا: ٣داند.جایز نمی

َها ﴿ باشد پس ھمانطور که اگر در نماز قرائت شود:خطبه ھمانند نماز می - ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ِينَ  ْ �َۡسلِيًما ٱ�َّ ْ َعلَۡيهِ َوَسّلُِموا ْ َصلُّوا مؤمنان ! شما ھم بر او  یا« ]۵۶[األحزاب:  ﴾٥٦َءاَمُنوا
جایز نیست شنوندگان صلوات بفرستند پس در » د.ید سالم بگوئیه باکد و چنان یدرود بفرست

 ٤جمعه نیز جایز نیست. خطبۀ
البته باید توجه داشت خطبه از این جھت شبیه نماز نیست؛ چراکه در خطبه بنابر 

تواند با دیگران صحبت کند و این تأثیری ھم در خطبه ضرورت و مصلحت امام می
 نخواھد داشت.

باشد ولی فضیلِت پذیر میدر ھر حال امکان ج فضیلت صلوات بر نبیِّ بزرگوار -
 ٥باشد.فرادادن و سکوت کردن در خطبه فقط مختص این موقع میگوش 

پذیر است البته جمع بین دو امر؛ صلوات فرستادن و گوش کردن به خطبه امکان
 آید.پس با سّری گفتن صلوات ھم تشویشی برای مستمعین بوجود نمی

ھنگام  ج استحباب صلوات فرستادن بر نبّی بزرگوار قول راجح بر عدم قول راجح:
ایم و برای تخصیص باشد؛ چرا که از صحبت کردن ھنگام خطبه نھی شدهخطبه می

 . ۳۸/  ۲، شوکانی، فتح القدیر،  ۲۶۴/  ۱بدائع الصنائع  -١

 . ۲۹/  ۲المبسوط  -٢

 . ۱۴۷/  ۱؛ الفتاوی الهندیة،  ۲۶۴/  ۱اسانی، بدائع الصنائع، ، ک ۲۹ - ۲۸/  ۲المبسوط  -٣

 . ۲۹/  ۲المبسوط  -٤

 . ۲۶۴/  ۱بدائع الصنائع  -٥

                                                            



 ۵۴۵  جمعه نماز ۀخطب: سّوم فصل

خواھد که موجود نیست. و از طرفی حّتی ذکر و دعا کردن ھم ھنگام آن دلیلی می

 انلَّيِبِّ  َ�نْ «روایت کرده است:  سعمرو بن باشد؛ چرا که عبداللهخطبه مستحب نمی
ُ  َص�َّ  ُُمَعةَ  َ�رُْضُ  قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ

ْ
َها فَرَُجٌل  ثََالثَةٌ  اجل ُغو َحرَضَ

ْ
هُ  فََذاكَ  يَل  َورَُجٌل  ِمنَْها َحظُّ

َها َ  َداَع  رَُجٌل  َ�ُهوَ  بُِداَعءٍ  َحرَضَ ْ�َطاهُ  َشاءَ  فَإِنْ  وََجلَّ  َعزَّ  ا�َّ
َ
َها َورَُجٌل  َمنََعهُ  َشاءَ  َو�ِنْ  أ  َحرَضَ

َحًدا يُؤْذِ  َولَمْ  ُمْسِلمٍ  َرَ�بَةَ  َ�تََخطَّ  َولَمْ  وَُسُكوٍت  بِإِنَْصاٍت 
َ
اَرةٌ  فَِ�َ  أ   َكفَّ

َ
ُُمَعةِ  إِىل

ْ
 تَِليَها الَّيِت  اجل

يَّامٍ  ثََالثَةِ  َوِزَ�اَدةُ 
َ
إِنَّ  �

َ  فَ ِ ﴿ :َ�ُقوُل  ا�َّ ۖ  ۥفَلَهُ  ٱۡ�ََسَنةِ َمن َجآَء ب ۡمَثالَِها
َ
سه دسته « .١»﴾َعۡ�ُ أ

) وشعب االیمان ۶۰۴۲بیهقي، السنن الکبري (ش /) ۱۱۱۵) / ابوداود (ش۷۰۰۲(ش ، المسنداحمد(صحیح):  -١

) / ابن عساکر، تاریخ ۴۶۰ص۵لتفسیر (ج) / ابن ابي حاتم، ا۳۶ص۱۹) / ابن عبدالبر، التمهید (ج۳۰۰۲(ش

) از طریق (احمد بن عبیدالله ومسدد بن سرهد و ابوکامل ۱۷۱۳) / ابن خزیمه (ش۷۷ص۴۶دمشق (ج

حدثنا یزید (بن «الجحدري وعفان بن مسلم وعبیدالله بن عمر ومحّمد بن عبدالله بن بزیع) روایت کرده اند: 

أبیه عن عبد الله بن عمرو عن النبی (صلی الله علیه وسلم)  زریع) عن حبیب المعلم عن عمرو بن شعیب عن

قال: یحضر الجمعة ثالثة نفر؛ رجل حضرها یلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها یدعو فهو رجل دعا الله عز 

وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسکوت ولم یتخط رقبة مسلم ولم یؤذ أحدا فهی کفارة 

 »التی تلیها وزیادة ثالثة أیام؛ وذلك بأن الله عزوجل یقول: [من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها] إلی الجمعة

) از طریق (یوسف ۲۵۳ص۴) / ابن عدي، الکامل (ج۶۷۰۱(ش ، المسندویزید بن زریع هم متابعه شده واحمد

 .»عن عمرو بن شعیب ... «بن ماهک وایوب بن تمیمه) روایت کرده اند: 

ومترجم در تهذیب هستند؛ فقط چنانکه گفتیم: بعضي از علما در » ثقة) «۷۰۰۲(ش ، المسندورجال احمد

دهند وامام حاکم نیشابوري  قرار مي» حسن«سماع (شعیب) از (جدش) اختالف دارند لذا این اسناد را در درجه 

 في عدالة عمرو بن شعیب؛ إنما اختلفوا في سماع أبیه من «گفته است: 
ً
وامام ترمذي هم گفته » جدهال أعلم خالفا

من تکلم في حدیث عمرو بن شعیب إنما ضعفه ألنه یحدث عن صحیفة جده کأنهم رأوا أنه لم یسمع «است: 

لکن امامان ابن حجر وابن الملقن در تهذیب التهذیب و البدر المینر روایاتي را دال بر » هذه األحادیث من جده

گردد؛ وامامان بخاري وعلي بن  مي» صحیح«ثباتش این اسناد آورند که با ا صّحت سماع پدرش از جدش مي

مدیني واحمد بن حنبل واسحاق بن راهویه ودارقطني وابن حجر وبیهقي وابوعبید السالم ویعقوب بن شیبه 

را تأیید نموده اند. وامام اسحاق بن » سماعش«وحاکم نیشابوري وابوبکر نیشابوري ومحیي الدین نووي هم 

 فهو (کأیوب عن «(ت: راهویه گفته اس
ً
عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده) إذا کان الراوي عن عمرو بن شعیب ثقة

ما رأیت أحدا من أصحابنا ممن ینظر في الحدیث «و امام یعقوب بن شیبه هم گفته است: ». نافع عن ابن عمر)

 ثبٌت واألحا
ٌ
، وحدیثه صحیٌح وهو ثقة

ً
دیث التي أنکروا من حدیثه وینتقي الرجال یقول في عمرو بن شعیب شیئا

رأیت أحمد بن «و امام بخاري هم گفته است: » إنما هي لقوم ضعفاء رووها عنه وما روی عنه الثقات فصحیٌح 

حنبل وعلي بن المدیني وإسحاق بن راهویه یحتجون بحدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده. قال البخاري: 
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وی از نماز جمعه  ۀگوید واین بھرروند: اّول: مردیکه ھنگام خطبه لغو میبه نماز جمعه می
-خواند و خداوند اگر بخواھد وی را مستجاب میاست. و دّوم: مردیکه ھنگام خطبه دعا می

ر در جمعه و خطبه ساکت کند. و سّوم: مردیکه ھنگام حضوکند و اگر بخواھد مستجاب نمی
 ۀبوده و از باالی گردن مؤمنی عبور نکرده و به کسی آزار نرسناده باشد لذا این جمعه کفار

انجام دھد (پاداش  یکیار نکس کھر«فرموده است:  أگردد و خداوندگناھان ده روز وی می
ظاھر این و از ».» رم خداوند معّظم) ده برابر داردکجود و  یایم از درک مضاعف، دست

گردد حّتی دعا کردن ھم مستحب نیست، پس صلوات فرستادن نیز روایت مشخص می

واب)(واهللاُ العل باشد.مستحب نمی   يمُ أعلمُ بالصّ

 پنجم: حکم آمین گفتن بعد از دعا و جھری کردن آن در حین خطبه ۀمسئل
ه صحبت از دیدگاه شافعّیه (قول صحیحشان)، امام احمد در روایتی و ھر آن کس ک

(یعنی حنابله در وجھی)  ؛داندکردن در حین دعا کردن را در حین خطبه جایز می
کند، آمین گفتن در حین خطبه و جھری و آشکار کردن آن در مواقعی که امام دعا می

 ١بالمانع است.
ھا  آن باشند قولی ازو کسانیکه که قائل به تحریم صحبت کردن به طور مطلق می

بر این باورند: آمین ھا  آن مشاھده نگردید بجز قول صحیح حنابله کهدر این زمینه 
گفته:  چنین »االختیارات«کتاب ابن تیمیه در  ٢گفتن به صورت مخفی سّنت است.

را قبول ندارد ومي گوید که از روي کتاب و صحیفه ي جدش وامام یحیي بن معین سماعش » من الناس بعدهم؟

ه صحاٌح «گوید:  بوده است لیکن مي
ُ
ودر واقع امام یحیي بن معین آن را به صورت وجاده ي صحیح » احادیث

باشد پس در هر صورت نزد امام یحیي بن معین روایاتش صحیح  پذیرد که یکي از طرق تحمل حدیث مي مي

) / ابن حجر، تهذیب التهذیب ۲۱۸ص۴) / بخاري، التاریخ الکبیر (ج۳۲۲ي (شومقبول است [رک: ترمذ

) / مستدرک ۱۰۰۶۵ش۱۶۷ص۵) / بیهقي، السنن الکبر (ج۲۸۰۶) / تقریب التهذیب (ش۴۸ص۸(ج

) / نووي، تهذیب األسماء واللغات ۱۵۴ص۲) / ابن الملقن، البدر المنیر (ج۲۳۷۵و۲۲۹۸(ش

 است.» یحصح«)] لذا اسناد روایاتش ۵۳۴و۳۴۶(ص

) / نووی، خالصة ۶۸۳ص۴[ابن الملقن، البدرالمنیر (ج» اسناده صحیٌح «اند: وامامان نووی وابن الملقن هم گفته

 )]۲۸۳۶االحکام (ش

 ) . ۳۰۳االختیارات ص ( ؛  ۴۱۸/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۲۵/  ۲الفروع  -١

 . ۳۰۴/  ۱، بهوتی، شرح منتهی اإلرادات،  ۴۸/  ۲ ، کشاف القناع، ۴۱۸/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۲۵/  ۲الفروع  -٢
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(در حین خطبه توسط نمازگزاران) این است  ج سّنت در فرستادن صلوات بر پیامبر«
 ١ »که مانند دعا مخفی و بدون صدا باشد.

 توان ابراز نمود:صف در این زمینه دو دیدگاه را میپس با این و
بنا بر قول صحیح حنابله و قول مختار ابن تیمیه آمین گفتن به صورت  دیدگاه اّول:

مخفیانه و بدون صدا جایز است؛ زیرا شخص حاضر در خطبه با صلوات فرستادن ذھن 
 ٢را بگوید.کند پس باید سّری آندیگران را مشّوش می

قول صحیح شافعّیه و وجھی از دیدگاه حنابله صلوات فرستادن را به  دّوم:دیدگاه 
شافعّیه دالئلی ارائه  دانند. ھمانطور ھم که پیشتر بیان شدصورت آشکارا جایز می

نمودند که حاکی از استحباب سکوت خطبه و عدم تحریم سخن گفتن بود و این دالیل 
آتی دلیل قائلین جواز سخن گفتن در  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و در مبحث

 ٣حین دعا از طرف حنابله و تحلیل آن خواھد آمد.
رسد که آمین گفتن ھنگام خطبه باید سّری باشد؛ چرا که به نظر می قول راجح:
جمعه نباید حّتی ذکر یا دعا خواند و آمین گفتن  ره شد ھنگام خطبهاھمانطور که اش

ُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َ�نْ « روایت کرده است: سبن عمرو است. عبدالله نھم نوعی دعا کرد  ا�َّ
ُُمَعةَ  َ�رُْضُ  قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 

ْ
َها فَرَُجٌل  ثََالثَةٌ  اجل ُغو َحرَضَ

ْ
هُ  فََذاكَ  يَل َها َورَُجٌل  ِمنَْها َحظُّ  َحرَضَ

َ  َداَع  رَُجٌل  َ�ُهوَ  بُِداَعءٍ  إِنْ  وََجلَّ  َعزَّ  ا�َّ
ْ�َطاهُ  َشاءَ  فَ

َ
َها َورَُجٌل  َمنََعهُ  َشاءَ  َو�ِنْ  أ  بِإِنَْصاٍت  َحرَضَ

َحًدا يُؤْذِ  َولَمْ  ُمْسِلمٍ  َرَ�بَةَ  َ�تََخطَّ  َولَمْ  وَُسُكوٍت 
َ
اَرةٌ  فَِ�َ  أ   َكفَّ

َ
ُُمَعةِ  إِىل

ْ
 َوِزَ�اَدةُ  تَِليَها الَّيِت  اجل

يَّامٍ  ثََالثَةِ 
َ
إِنَّ  �

َ  فَ ِ ﴿ :َ�ُقوُل  ا�َّ ۖ  ۥفَلَهُ  ٱۡ�ََسَنةِ َمن َجآَء ب ۡمَثالَِها
َ
سه دسته به نماز « .٤»﴾َعۡ�ُ أ

 ) . ۸۰االختیارات ص ( -١

 . ۳۰۴/  ۱منتهی اإلرادات  -٢

 ) . ۳۶۱ - ۳۵۷ص ( همان،  -٣

) وشعب االیمان ۶۰۴۲بیهقي، السنن الکبري (ش /) ۱۱۱۵) / ابوداود (ش۷۰۰۲(ش ، المسنداحمد(صحیح):  -٤

) / ابن عساکر، تاریخ ۴۶۰ص۵) / ابن ابي حاتم، التفسیر (ج۳۶ص۱۹) / ابن عبدالبر، التمهید (ج۳۰۰۲(ش

) از طریق (احمد بن عبیدالله ومسدد بن سرهد و ابوکامل ۱۷۱۳) / ابن خزیمه (ش۷۷ص۴۶دمشق (ج

حدثنا یزید (بن «الجحدري وعفان بن مسلم وعبیدالله بن عمر ومحّمد بن عبدالله بن بزیع) روایت کرده اند: 

م عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن عبد الله بن عمرو عن النبی (صلی الله علیه وسلم) زریع) عن حبیب المعل

قال: یحضر الجمعة ثالثة نفر؛ رجل حضرها یلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها یدعو فهو رجل دعا الله عز 
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وی از نماز جمعه است. و  ۀگوید واین بھرروند: اّول: مردیکه ھنگام خطبه لغو میجمعه می
کند و اگر خواند و خداوند اگر بخواھد وی را مستجاب میدّوم: مردیکه ھنگام خطبه دعا می

م: مردیکه ھنگام حضور در جمعه و خطبه ساکت بوده و از کند. و سوّ بخواھد مستجاب نمی
گناھان ده  ۀباالی گردن مؤمنی عبور نکرده و به کسی آزار نرسناده باشد لذا این جمعه کفار

فهی کفارة وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسکوت ولم یتخط رقبة مسلم ولم یؤذ أحدا 

 »إلی الجمعة التی تلیها وزیادة ثالثة أیام؛ وذلك بأن الله عزوجل یقول: [من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها]

) از طریق (یوسف ۲۵۳ص۴) / ابن عدي، الکامل (ج۶۷۰۱(ش ، المسندویزید بن زریع هم متابعه شده واحمد

 .»یب ... عن عمرو بن شع«بن ماهک وایوب بن تمیمه) روایت کرده اند: 

ومترجم در تهذیب هستند؛ فقط چنانکه گفتیم: بعضي از علما در » ثقة) «۷۰۰۲(ش ، المسندورجال احمد

دهند وامام حاکم نیشابوري  قرار مي» حسن«سماع (شعیب) از (جدش) اختالف دارند لذا این اسناد را در درجه 

 في عدالة عمرو بن شعیب؛ إنما اختل«گفته است: 
ً
وامام ترمذي هم گفته » فوا في سماع أبیه من جدهال أعلم خالفا

من تکلم في حدیث عمرو بن شعیب إنما ضعفه ألنه یحدث عن صحیفة جده کأنهم رأوا أنه لم یسمع «است: 

لکن امامان ابن حجر وابن الملقن در تهذیب التهذیب و البدر المینر روایاتي را دال بر » هذه األحادیث من جده

گردد؛ وامامان بخاري وعلي بن  مي» صحیح«آورند که با اثباتش این اسناد  جدش ميصّحت سماع پدرش از 

مدیني واحمد بن حنبل واسحاق بن راهویه ودارقطني وابن حجر وبیهقي وابوعبید السالم ویعقوب بن شیبه 

اق بن را تأیید نموده اند. وامام اسح» سماعش«وحاکم نیشابوري وابوبکر نیشابوري ومحیي الدین نووي هم 

 فهو (کأیوب عن «(راهویه گفته است: 
ً
عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده) إذا کان الراوي عن عمرو بن شعیب ثقة

ما رأیت أحدا من أصحابنا ممن ینظر في الحدیث «و امام یعقوب بن شیبه هم گفته است: ». نافع عن ابن عمر)

، وحدیثه صحیٌح 
ً
 ثبٌت واألحادیث التي أنکروا من حدیثه وینتقي الرجال یقول في عمرو بن شعیب شیئا

ٌ
وهو ثقة

رأیت أحمد بن «و امام بخاري هم گفته است: » إنما هي لقوم ضعفاء رووها عنه وما روی عنه الثقات فصحیٌح 

حنبل وعلي بن المدیني وإسحاق بن راهویه یحتجون بحدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده. قال البخاري: 

یحیي بن معین سماعش را قبول ندارد ومي گوید که از روي کتاب و صحیفه ي جدش  وامام» من الناس بعدهم؟

ه صحاٌح «گوید:  بوده است لیکن مي
ُ
ودر واقع امام یحیي بن معین آن را به صورت وجاده ي صحیح » احادیث

باشد پس در هر صورت نزد امام یحیي بن معین روایاتش صحیح  پذیرد که یکي از طرق تحمل حدیث مي مي

) / ابن حجر، تهذیب التهذیب ۲۱۸ص۴) / بخاري، التاریخ الکبیر (ج۳۲۲ومقبول است [رک: ترمذي (ش

) / مستدرک ۱۰۰۶۵ش۱۶۷ص۵) / بیهقي، السنن الکبر (ج۲۸۰۶) / تقریب التهذیب (ش۴۸ص۸(ج

) / نووي، تهذیب األسماء واللغات ۱۵۴ص۲) / ابن الملقن، البدر المنیر (ج۲۳۷۵و۲۲۹۸(ش

 است.» صحیح«ذا اسناد روایاتش )] ل۵۳۴و۳۴۶(ص

) / نووی، خالصة ۶۸۳ص۴[ابن الملقن، البدرالمنیر (ج» اسناده صحیٌح «اند: وامامان نووی وابن الملقن هم گفته

 )]۲۸۳۶االحکام (ش
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انجام دھد (پاداش مضاعف،  یکیار نکس کھر«فرموده است:  أگردد و خداوندروز وی می

واب)(واهللاُ العل».» برابر داردرم خداوند معّظم) ده کجود و  یایم از درک دست  يمُ أعلمُ بالصّ

 مبحث سّوم: استثنائات صحبت کردن در حین خطبه
نظرھا در حکم سخن گفتن در حین خطبه چه برای امام و چه برای اختالف ۀبا ھم

نظر دارند با وجود ضرورت و نیاز ھمچون ضرر فقھا اتفاق ۀحاضریِن در مسجد ھم
رسیدن به شخصی، آتش گرفتن جایی، افتادن شخصی و ... سخن گفتن جایز است. 

از طرف » کنند.ھا را مباح میھا حرامضرورت« ١چرا که "الضرورات تبیح الحظورات"
ند ولی کدیگر از آنجائیکه سخن گفتن در نماز با وجود ضرورت اگرچه نماز را باطل می

 ٢باشد.باشد پس در خطبه به طور أولی جایز میجایز می

 ) اوقات ممانعت صحبت کردن در خطبه۳-۷-۷(
در مبحث قبل به بیان حکم سخن گفتن در حین ایراد خطبه توسط امام اشاره شد 

باشد و این و به این تنیجه رسیدیم که سخن نگفتن در موقع خطبه مستحب می
اند ولی فقھا بوده است و به بیان احکام و مسائل آن پرداختهمبحث بیشتر مورد توجه 

کنند و این موارد را احوالی دیگر نیز وجود دارند که که به این مبحث ارتباط پیدا می
 توان در مسائل زیر خالصه نمود:می

اّول: حکم سخن گفتن بعد از باال رفتن خطیب از منبر و قبل از شروع  ۀمسئل
 عد از فراغت از خطبه و قبل از نماز. کردن خطبه و نیز ب

 دّوم: حکم سخن گفتن بین دو خطبه. ۀمسئل
 سّوم: حکم سخن گفتن در موقع تّنفس خطیب. ۀمسئل
 چھارم: حکم سخن گفتن در موقع دعاکردِن خطیب. ۀمسئل

 در ادامه این مباحث با استدالل مورد تجزیه و تحلیل قرار خواھند گرفت.
فتن بعد از باال رفتن خطیب از منبر و قبل از شروع اّول: حکم سخن گ ۀمسئل

 کردن خطبه و نیز بعد از فراغت از خطبه و قبل از نماز: 

 ) . ۸۴األشباه والنظائر ص ( ، ) ، سیوطي۸۵األشباه والنظائر ص (  ،بن نجیما -١

، ابن قدامه،  ۲۸۷/  ۱، شربینی، مغني المحتاج،  ۲۸/  ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۵۲۳/  ۴المجموع نک:  -٢

 ۲، کشاف القناع،  ۱۷۶/  ۲، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ۴۱۸/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۹۸/  ۳المغني، 

 . ۴۷/  ۲کشاف القناع،  ، ۱۷۶/  ۲؛ ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ۱۹۸/  ۳المغني  ؛ ۴۷/ 
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 فقھا در این زمینه سه نظر دارند:
أبویوُسف و محّمد بن حسن شیبانی (شاگردان أبوحنیفه)، مالکّیه،  دیدگاه اّول:

 ١دانند.ایز میرا جھا  آن شافعّیه و مذھب و قول اکثر حنابله ھر دوی
 درنگی با ادّله:

این افراد جھت جواز سخن گفتن بعد از باال رفتن خطیب از منبر و قبل از شروع 
 کنند:کردن خطبه به دالیل زیر استناد می

ُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل « ت کرده:یروا سرهیابوھر - ُُمَعةِ  يَْومُ  اَكنَ  إَِذا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ
ْ
 اجل

َمَالئَِ�ةُ  َوَ�َفْت 
ْ
َمْسِجدِ  بَاِب  ىلَعَ  ال

ْ
ّول يَْ�تُبُونَ  ال

ْ
ّول اال

ْ
رِ  َوَمثَُل  فَاال ُمَهجِّ

ْ
ي َكَمثَِل  ال ِ

َّ
 اذل

ي ُ�مَّ  بََدنَةً  ُ�ْهِدي ِ
َّ

َِمامُ  َخَرجَ  فَإَِذا َ�يَْضةً  ُ�مَّ  َدَجاَجةً  ُ�مَّ  َكبًْشا ُ�مَّ  َ�َقَرةً  ُ�ْهِدي اَكذل
ْ

 َطَوْوا اإل
َر. َو�َْستَِمُعونَ  ُصُحَفُهمْ 

ْ
ك رسد،  یم ه روز جمعه فراک یفرمودند: ھنگام ج امبریپ« ٢»اذلِّ

ه کرا  یسانک یب، اسامیشوند. و به ترتیمسجد، مستقر م یھااز دروازه یفرشتگان به ھر در
ھا  آن ند،ینشیخواندن خطبه م یه امام براک یسند. و ھنگامینویشوند، میوارد مسجد م

 »دھند.یبه خطبه، گوش م نند وکیجمع مشان را یدفترھا
 خطبۀاین روایت اشاره به ممانعت سخن گفتن از ابتدای «در فتح الباری آمده: 

امام را دارد؛ زیرا استماع متوجه (حاضرین) نخواھد شد مگر اینکه خطیب سخن 
 ٣ »بگوید.

إَِذا  قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم:« استناد به حدیث مشھور أبوھریره که: -
َِماُم َ�ُْطُب َ�َقْد لََغوَْت 

ْ
نِْصْت َواإل

َ
ُُمَعِة أ

ْ
َت لَِصاِحِبَك يَْوَم اجل

ْ
فرمودند:  ج پیامبر خدا« ١.»قُل

، حطاب،  ۱۳۳/  ۱اإلشراف  ؛۲۶۴/  ۱، کاسانی، بدائع الصنائع،  ۸۵/  ۱، مرغیناني، الهدایة  ۲۹/  ۲المبسوط نک:  -١

، نووی،  ۴۳/  ۳ماوردی، الحاوی الکبیر، ؛  ۳۰۹/  ۱الفواکه الدواني،  ، نفراوی، ۱۷۸/  ۲مواهب الجلیل،  ،

 ۱أبو خطاب، الهدایة، ؛  ۲۸۷/  ۱، شربینی، مغني المحتاج،  ۲۸/  ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۵۲۳/  ۴المجموع، 

/  ۲، ابن مفلح، الفروع، وتصحیحه بهامشه  ۴۳/  ۳، سامری، المستوعب،  ۱۹۹/  ۳، ابن قدامه، المغني،  ۵۳/ 

 . ۴۱۹/  ۲نصاف، ، مرداوی، اإل ۱۲۴

) از ۱۰۹۲) / ابن ماجه (ش۱۳۸۶و۱۳۸۵و۸۶۴) / نسایی (ش۲۰۲۱) / مسلم (ش۹۲۹(صحیح): بخاري (ش -٢

 علیه الله صلی النبي قال قال هریرة أبي عن«اند: األغر) روایت کرده الله عبد وأبو الرحمن عبد بن سلمة طریق (أبو

 .»وسلم ... 

 . ۴۰۷/  ۲فتح الباري  -٣

                                                            



 ۵۵۱  جمعه نماز ۀخطب: سّوم فصل

شک  بی خواندھرگاه به دوستت در روز جمعه بگی: ساکت باش در حالیکه امام خطبه می
 »ای.(کالم) لغو گفته

امُ «این روایت اشاره دارد که  مَ ِ اإلْ ْطُبُ وَ باشد که قبل از خطبه ای میحالیه ۀجمل »خيَ
کند و به ھمین از موقع خروج خطیب و ما بعدش را تا شروع به خطبه را خارج می

 ٢نماز. ۀصورت ما بعدش تا اقام

ُمؤَذِّنُوَن َوقَاَم ُ�َمُر َ�ُْطُب « ثعلبه روایت نموده: -
ْ
ُث فَإَِذا َسَكَت ال َجلَْسنَا َ�تََحدَّ

نَْصتْنَا
َ
َحدٌ  أ

َ
کردیم و وقتی أذان داده ما روز جمعه در مسجد صحبت می« ٣ .»فَلَْم َ�تلََكَّْم ِمنَّا أ

 » کرد.شدیم و ھیچ کس صحبت نمیشد که خطبه بخواند، ساکت میشد و عمر بلند میمی
شود خروج نماز باعث قطع شدن نماز خواندن می« ابن شھاب در این زمینه گفته:

-خواند و باید به خطبه گوش کرد) و کالمش باعث قطع کالم می(یعنی نباید نماز 
و  ٤»این داللت بر مشھور بودن این عمل دارد.: «صاحب "المغنی" ھم گفته .»شود

 ٥اجماع را بر آن ذکر کرده است. "الحاوی"حّتی صاحب 
در واقع قبل از شروع خطبه سکوت واجب نیست؛ زیرا وجوب سکوت بخاطر  -

 ٦ به است که در این موقع ھنوز شروع نشده است.گوش فرا دادن به خط

) / ابن ۱۵۷۷و۱۴۰۲) / نسایي (ش۱۱۱۴) / ابوداود (ش۲۰۰۵-۲۰۰۲) / مسلم (ش۹۳۴بخاري (ش (صحیح): -١

) از طریق (عبد الله بن إبراهیم بن قارظ و سعید بن المسیب وعبدالرحمن بن اعرج) روایت کرده ۱۱۱۰ماجه (ش

 .»أن أبا هریرة أخبره أن رسول الله (صلی الله علیه وسلم) قال: ... «اند: 

،  ۱۳۹/  ۶، نووی، شرح النووي علی صحیح مسلم،  ۱۳۳/  ۱اإلشراف  ،، قاضي عبد الوهاب ۴۱۴/  ۲لباري فتح ا -٢

 . ۲۰۰/  ۳، ابن قدامه، المغني،  ۲۷۳/  ۳شوکانی، نیل األوطار، 

) / بیهقي، ۲۲۷ص۱) واالّم (ج۲۷۱و۲۷۰) ومن طریقه شافعي، المسند (ش۳۴۳مالک، موطأ (ش ):صحیح( -٣

) ۱۳۲ص۹) / طحاوي، شرح معاني اآلثار (ج۱۷۹۰) / ابن منذر، االوسط (ش۵۸۹۳-۵۸۹۵شالسنن الکبري (

عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم کانوا في زمان عمر «از طریق (ابن شهاب الزهري) روایت کرده اند: 

ذنون قال ثعلبة بن الخطاب یصلون یوم الجمعة حتی یخرج عمر فإذا خرج عمر وجلس علی المنبر وأذن المؤ

ومترجم در » ثقة«ورجال مالك » جلسنا نتحدث فإذا سکت المؤذنون وقام عمر یخطب أنصتنا فلم یتکلم منا أحد.

 باشد. تهذیب مي

 . ۲۰۰/  ۳المغني  -٤

 . ۴۳/  ۳ماوردی، الحاوی الکبیر،  -٥

، ابن قدامه،  ۱۳۳/  ۱، وقاضي عبد الوهاب، اإلشراف،  ۲۶۴/  ۱، کاسانی، بدائع الصنائع،  ۳۰/  ۲المبسوط نک:  -٦

 .۱۳۳/  ۱قاضي عبد الوهاب، اإلشراف، ؛  ۲۰۰/  ۳المغني، 

                                                                                                                                                  



 نماز جمعه در فقه اسالمی    ۵۵۲

و ھمچنین این دسته از فقھا جھت جواز سخن گفتن بعد از فراغت از خطبه و قبل 
 جویند:از شروع نماز به دالیل زیر تمّسک می

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  قال رسول اهللا«حدیث مشھور أبوھریره که:  َت لَِصاِحِبَك َص�َّ ا�َّ
ْ
: إَِذا قُل

َِماُم َ�ُْطُب َ�َقْد لََغوَْت 
ْ

نِْصْت َواإل
َ
ُُمَعِة أ

ْ
فرمودند: ھرگاه به دوستت  ج پیامبر خدا« ١.»يَْوَم اجل

 »ای.شک (کالم) لغو گفتهخواند بیدر روز جمعه بگی: ساکت باش در حالیکه امام خطبه می

َِماُم َ�ُْطُب" بنابر این حدیث 
ْ

در موقع خطبه  دلیلی بر تحریم سخن گفتن فقط" َواإل
شود در واقع بعد از اتمام باشد. و باز تکرار میاست و بعد از آن شامل این حدیث نمی

خطبه سکوت واجب نیست؛ زیرا وجوب سکوت بخاطر گوش فرا دادن به خطبه است 
  که در این موقع خطبه اتمام یافته است.

-سخن گفتن جایز نمیامام أبوحنیفه بر این باور است در ھر دو حالت  دیدگاه دّوم:
 استناد ایشان عبارت است از: ٢باشد.

ُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل «ت کرده: یروا سرهیابوھر - ُُمَعةِ  يَْومُ  اَكنَ  إَِذا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ
ْ
 اجل

َمَالئَِ�ةُ  َوَ�َفْت 
ْ
َمْسِجدِ  بَاِب  ىلَعَ  ال

ْ
ّول يَْ�تُبُونَ  ال

ْ
ّول اال

ْ
رِ  َوَمثَُل  فَاال ُمَهجِّ

ْ
ي َكَمثَِل  ال ِ

َّ
 اذل

ي ُ�مَّ  بََدنَةً  ُ�ْهِدي ِ
َّ

َِمامُ  َخَرجَ  فَإَِذا َ�يَْضةً  ُ�مَّ  َدَجاَجةً  ُ�مَّ  َكبًْشا ُ�مَّ  َ�َقَرةً  ُ�ْهِدي اَكذل
ْ

 َطَوْوا اإل
َر. َو�َْستَِمُعونَ  ُصُحَفُهمْ 

ْ
ك رسد، یه روز جمعه فرا مک یفرمودند: ھنگام ج امبریپ« ٣»اذلِّ

ه کرا  یسانک یب، اسامیشوند. و به ترتیمسجد، مستقر م یھا از دروازه یفرشتگان به ھر در
ھا  آن ند،ینشیخواندن خطبه م یه امام براک یسند. و ھنگامینویشوند، میوارد مسجد م

 »دھند.یبه خطبه، گوش م نند وکیشان را جمع میدفترھا

-در این حدیث از جمع کردن ُصُحف در موقع خروج امام صحبت می ج پیامبر
-دارند صحف را جمع میدر موقعیکه مردم از سخن گفتن دست بر میھا  آن فرماید.

) / ابن ۱۵۷۷و۱۴۰۲) / نسایي (ش۱۱۱۴) / ابوداود (ش۲۰۰۵-۲۰۰۲) / مسلم (ش۹۳۴(صحیح): بخاري (ش -١

طریق (عبد الله بن إبراهیم بن قارظ و سعید بن المسیب وعبدالرحمن بن اعرج) روایت کرده ) از ۱۱۱۰ماجه (ش

 .»أن أبا هریرة أخبره أن رسول الله (صلی الله علیه وسلم) قال: ... «اند: 

ت برخی از أحناف حکم به کراه؛  ۳۲۳/  ۱، وتبیین الحقائق  ۲۶۴/  ۱، کاسانی، بدائع الصنائع،  ۲۹/  ۲المبسوط  -٢

 باشد.دهند و بر مبنای دالیل ارائه شده منظور کراهت تحریمی میمی

) از ۱۰۹۲) / ابن ماجه (ش۱۳۸۶و۱۳۸۵و۸۶۴) / نسایی (ش۲۰۲۱) / مسلم (ش۹۲۹(صحیح): بخاري (ش -٣

 یهعل الله صلی النبي قال قال هریرة أبي عن«اند: األغر) روایت کرده الله عبد وأبو الرحمن عبد بن سلمة طریق (أبو

 .»وسلم ... 

                                                            



 ۵۵۳  جمعه نماز ۀخطب: سّوم فصل

ا يَۡلفُِظ ﴿ خداوند ۀنگارند بخاطر فرمودمیھا  آن کنند؛ زیرا اگر صحبت کنند بر علیه مَّ
يۡهِ َر�ِيٌب  ن یراند مگر ا یرا بر زبان نم یچ سخنیانسان ھ« ]۱۸[ق:  ﴾١٨َعتِيدٞ ِمن قَۡوٍل إِ�َّ َ�َ

 » .افت و نگارش) آن سخن استیدر ی، مراقب و آماده (برایا ه فرشتهک

ا«در تحلیل این استدالل باید اشاره کرد  إِذَ جَ  فَ رَ امُ  خَ مَ ِ بر آغاز خطبه بعد از  »اإلْ
شد؛ چرا که زمان بین خروج و باخروجش داللت دارد و به معنای خروج فورّیش نمی

پردازد که باشد، و حدیث به بیان وقتی میو آن موقع أذان می شروع خطبه اندک است
 گردد نه در چه موقع سکوت نماید.انسان در چه مواقعی مشمول اجر می

ھم روایت شده که آنان نماز و صحبت کردن را  شاز ابن عباس و ابن عمر  -
 ١ دانند.بعد از خروج امام در روز جمعه مکروه می

در تحلیل این استدالل باید اشاره کرد که جدای از اینکه مذھب صحابی و 
 احتجاجش جای اختالف دارد بلکه بسیاری از صحابه مخالف چنین دیدگاھی ھستند.

-گردد و کسی که خواھان چیزی میوقتیکه خطیب برای خطبه خارج می -
را شروع کرده است. و این عمل خطیب مانند آماده شدن باشد مانند کسیست که آن

 ٢ برای انجام نماز است و خطبه ھم به ھمین صورت است.
باشد ولی پذیر میباشد و قطع کالم در خطبه امکانالفارق میالبته این قیاس مع
 ٣باشد.قطع نماز صحیح نمی

 ٤دانند.برخی از حنابله سخن گفتن در دو حالت مکروه می ه سّوم:دیدگا
ھای ابن عباس و ابن  دلیلی از این دیدگاه مشاھده نگردیده و احتمال دارد به روایت

 کنند که تحلیل و بررسی آن بیان شد.روایت می شعمر
 رسد که صحبت کردن ھنگام باال رفتن امام اشکالی ندارد؛به نظر می قول راجح:

 خطبۀھم فقط از صحبت کردن ھنگام  ج چرا که اصل بر عدم حکم بوده و رسول الله

واب)(واهللاُ العل اند لذا اصل بر عدم حکم است.امام نھی کرده  يمُ أعلمُ بالصّ
 

  ۱۲۴/  ۲مصنف ال ،ابن أبي شیبة -١

 . ۲۶۴/  ۱، کاسانی، بدائع الصنائع،  ۳۰/  ۲المبسوط  -٢

 . ۲۸۸/  ۱، شربینی، مغني المحتاج،  ۴۳/  ۳ماوردی، الحاوی الکبیر،  -٣

 . ۴۱۹/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۲۴/  ۲الفروع وتصحیحه بهامشه نک:  -٤

                                                            



 نماز جمعه در فقه اسالمی    ۵۵۴

 دّوم: حکم سخن گفتن بین دو خطبه ۀمسئل
 عبارتند از:ھا  آن فقھا در حکم سخن گفتن بین دو خطبه سه قول دارند، دیدگاه

أبوُیوُسف شاگرد أبوحنیفه و قولی از شافعّیه و وجه صحیح حنابله  دیدگاه اّول:
 کنند:این افراد استدالل می ١دانند.سخن گفتن در بین دو خطبه را جایز می

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  قال رسول اهللا«که:  سحدیث مشھور أبوھریره - َت َص�َّ ا�َّ
ْ
: إَِذا قُل

َِماُم َ�ُْطُب َ�َقْد لََغوَْت لَِصاِحِبَك يَْوَم 
ْ

نِْصْت َواإل
َ
ُُمَعِة أ

ْ
فرمودند: ھرگاه  ج پیامبر خدا« ٢.»اجل

شک (کالم)  بی خواندبه دوستت در روز جمعه بگی: ساکت باش در حالیکه امام خطبه می
 »ای.لغو گفته

امام را لغو خوانده و این ھیچ مطابقتی در موقع  خطبۀسخن در موقع  ج پیامبر
خواند پس سخن نشستن خطیب بین دو خطبه ندارد؛ زیرا امام در آن موقع خطبه نمی

 باشد.گفتن ُمباح می
گوید پس سخن خواند و نه سخنی میامام در بین دو خطبه نه خطبه می -

 ٣باشد.گفتن مانند قبل و بعِد خطبه ُمباح می
محّمد بن حسن از شاگردش، مالکّیه، قولی از شافعّیه  امام أبوحنیفه و دیدگاه دّوم:

 ٤اند.و وجھی از حنابله حکم به تحریم سخن گفتن بین دو خطبه داده

، شربینی،  ۲۸/  ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۵۲۳/  ۴المجموع  ؛) ۱۰۴لفالح، ص ( طحطاوی، مراقي انک:  -١

، مرداوی،  ۱۲۵ - ۱۲۴/  ۲ابن مفلح، الفروع، وتصحیحه بهامشه  ۲۰۰/  ۳المغني ؛  ۲۸۷/  ۱مغني المحتاج، 

 . ۱۷۶/  ۲، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ۴۱۷/  ۲اإلنصاف، 

) / ابن ۱۵۷۷و۱۴۰۲) / نسایي (ش۱۱۱۴) / ابوداود (ش۲۰۰۵-۲۰۰۲مسلم (ش) / ۹۳۴(صحیح): بخاري (ش -٢

) از طریق (عبد الله بن إبراهیم بن قارظ و سعید بن المسیب وعبدالرحمن بن اعرج) روایت کرده ۱۱۱۰ماجه (ش

 .»أن أبا هریرة أخبره أن رسول الله (صلی الله علیه وسلم) قال: ... «اند: 

 . ۲۰۰/  ۳المغني  -٣

/  ۱الفواکه الدواني  ؛) ۱۰۴، طحطاوی، مراقي الفالح، ص (  ۲۶۴/  ۱، کاسانی، بدائع الصنائع،  ۲۹/  ۲لمبسوط ا -٤

/  ۴المجموع ؛ ۱۸۸/  ۱، المنتقی شرح الموطأ،  ۱۷۹،  ۱۷۸/  ۲، مواهب الجلیل والتاج واإلکلیل بهامشه  ۲۰۹

 ۱۲۴/  ۲ابن مفلح، الفروع، وتصحیحه بهامشه  و نک: ۲۰۰/  ۳المغني ؛ ۲۸/  ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۵۲۳

 . ۱۷۶/  ۲، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ۴۱۷/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۲۵ -
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باشد پس سخن سکوت اندکی می این افراد بر این باورند نشستن بین دو خطبه
باشد، جایز میگفتن در آن موقع که شبیه موقع سکوت برای تنّفس و استراحت اندک 

 ١باشد.نمی
باشد، چراکه سکوت برای تنّفس کمتر از سکوت بین البته این قیاس مع الفارق می

ای باشد و در آن نشستنی وجود ندارد و تنّفس عارضهدو خطبه به طور معمول می
-باشد که مگر طوالنی گردد که احساس شود پس قیاس در این حالت صحیح نمیمی

 باشد.
 ٢داند.وجھی از حنابله سخن گفتن را در این حالت مکروه می :دیدگاه سّوم

 دلیلی از این دیدگاه مشاھده نشده است.
 باشد؛ چرا کهرسد که سخن گفتن بین دو خطبه جایز میبه نظر می قول راجح:

امام  خطبۀصحبت کردن ھنگام  ھم فقط از ج رسول الله حکم بوده و ماصل بر عد

واب)(واهللاُ العل عدم حکم است. اصل بر اند لذاکرده ینھ  يمُ أعلمُ بالصّ

 سّوم: حکم سخن گفتن در موقع تّنفس خطیب ۀمسئل
-فقھا در حکم سخن گفتن در موقعی که خطیب برای تنّفس سکوت کرده اختالف

 شوند که عبارتند از:به دو دسته تقسیم میھا  آن نظر دارند،
 ٣دانند.را حرام میقول مشھور حنابله آن دیدگاه اّول:

اندکیست که قصد  ۀاستدالل کنند سکوت برای تنّفس عارضھا  آن احتمال دارد که
گردد و انجام عمل مشروعی در آن نیست و نیز جدایی بین اجزای خطبه محسوب نمی

باشد که باشد و مانند موقعی میخطیب عرفًا، شرعًا و حکمًا در حال اجرای خطبه می
 گوید.سخن می

 ٤گفتن در این موقع جایز است.بنابر احتمالی از حنابله سخن دیدگاه دّوم:

 . ۲۰۰/  ۳المغني  -١

/  ۲، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ۴۱۷/  ۲؛ مرداوی، اإلنصاف،  ۱۲۵ - ۱۲۴/  ۲الفروع وتصحیحه نک:  -٢

۱۷۶  

 . ۴۱۸/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۲۴/  ۲ الفروعنک:  -٣

 ها.همان -٤
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احتمال دارد استدالل شود که خطیب در حالت سکوت برای تنّفس متکلم 
شود پس سکوت و گوش کردن در این موقع مانند قبل و بعد خطبه به محسوب نمی

 دلیل نبود دلیلی واجب نیست. 
-متکّلم نیست بلکه در حکِم متکّلم میباید اشاره کرد اگرچه در این حالت خطیب 

باشد؛ زیرا به اختیار خود سکوت نکرده قیاس این موقع به بعد و قبل خطبه قیاس مع 
باشد؛ چراکه قبل خطبه ھنوز خطبه شروع نشده و بعد خطبه خطبه اتمام الفارق می

گردد و این برخالف یافته و در این دو حالت در واقع و حکمًا خطیب محسوب نمی
 باشد.سکوت برای تنّفس می

رسد که نباید ھنگام تنّفس خطیب سخن گفت و مطلوب به نظر می قول راجح:
باشد؛ چرا که سکوت در بین خطبه ھم جزء خطبه محسوب گردیده شریعت سکوت می

شود خطیبی در یک خطبه ھمواره سخن بگوید؟ لذا و وابسته به خطبه است. مگر می
-ایم، و تنّفس خطیب ھم جزء خطبه میبه نھی شدهچون از سخن گفتن ھنگام خط

يمُ أعلمُ (واهللاُ العل .باشدباشد، لذا فراخوان شریعت در این حالت نیز سکوت می

واب)  بالصّ
 چھارم: حکم سخن گفتن در موقع دعاکردِن خطیب ۀمسئل

باشد و با این ھمانطور که پیشتر اشاره گردید دعا کردن در موقع خطبه مشروع می
در صورتیکه خطیب دعا کند آیا زمان تحریم سخن گفتن به پایان رسیده و وصف 

باشد؟ یا اینکه مانند سائر اوقات خطبه سخن گفتن مطلوب و سخن گفتن جایز می
ھا  آن اند؟ دیدگاهباشد؟ فقھا در پاسخ به این پرسش اختالف کردهممدوح شریعت می

 عبارت است از:
مالکّیه و یکی از دو قول شافعّیه (در موقعی که ظاھر قول حنفّیه،  دیدگاه اّول:

دانند و استثنایی بر آن قائل سخن گفتن را برای شنوندگان در موقع خطبه حرام می
نیستند) و نیز قول صحیح مذھب حنابله بر این باورند که سخن گفتن به طور مطلق 

 ١باشد.در موقع دعا حرام می

، ابن  ۱۳۲/  ۱اإلشراف ؛ ۱۴۷/  ۱، الفتاوی الهندیة،  ۲۶۳/  ۱، کاسانی، بدائع الصنائع،  ۱۲۸/  ۲المبسوط نک:  -١

، )، حطاب، ،مواهب الجلیل ۸۶، القوانین الفقهیة ص (  ۳۸۵/  ۱، البیان والتحصیل  ۲۵۱/  ۱عبد البر، الکافي، 

، نووی، روضة  ۵۲۲/  ۴، نووی، المجموع،  ۲۸۵/  ۲، حلیة العلماء،  ۴۱/  ۳ماوردی، الحاوی الکبیر، ۱۷۸/  ۲
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باشد، پس ھر حکمی که برای خطبه ثابت به میاین افراد بر این باورند دعا تابِع خط
 ١ است برای دعا نیز ثابت است، از جمله: حرام بودن صحبت کردن و ... .

ظاھر قول صحیح شافعّیه و امام احمد در روایتی و وجھی از دیدگاه  دیدگاه دّوم:
باشد، صحبت حنابله در حالیکه بر این باورند که سکوت در موقع خطبه مستحب می

  ٢دانند.ن در موقع دعا را مطلقًا جایز میکرد
کند، از خطبه کنند ھنگامیکه خطیب شروع به دعا کردن میاین افراد استدالل می

فارغ شده و به کاری غیر خطبه مشغول گشته است پس صحبت کردن در این ھنگام 
 ٣جایز است. و نیز شبیه حالتی است که از منبر پایین آمده است.

باشد بلکه اشاره کرد که شروع به دعا کردن نمادی از اتمام خطبه نمیالبته باید 
الفارق برد. و قیاس آن بر بعد از پایین آمدن قیاس معخطیب ھنوز در خطبه بسر می

باشد؛ چرا که بعد از پایین آمدن از منبر و شروع به نماز خواندن خطیب خوانده می
باشد و ھنوز بر منبر در مقام خطیب میکند ھنوز شود ولی در موقعی که دعا مینمی
 خواند.باشد و خطبه میمی

گر دعا نامشروع داند ااحتمالی از حنابله صحبت کردن را جایز می دیدگاه سّوم:
  ٤داند اگر دعا مشروع باشد.باشد و حرام می

در حکم تحریم (در حالت مشروع بودن دعا) به دالیل صاحبان دیدگاه اّول 
کنند که ند و در حکم جواز (در حالت نامشروع بودن دعا) استدالل میکناستدالل می

 ٥دعا در این حالت ھیچ ارزش و حرمتی ندارد پس سکوت کردن واجب نیست.

،  ۱۵۳/  ۳، ابن قدامه، المغني،  ۵۳/  ۱أبو خطاب، الهدایة، ؛  ۲۸/  ۱، شربینی، مغني المحتاج،  ۲۸/  ۲الطالبین، 

ی ؛ ۴۱۷/  ۲رداوی، اإلنصاف، ، م ۱۵۲/  ۱، المحّرر،  ۱۲۴/  ۲ابن مفلح، الفروع، 
ّ
برخی از  . ۶۲ - ۶۱/  ۵المحل

 باشد.اند که منظور آنها کراهت تحریمی میاحناف تعبیر به کراهت کرده

 . ۲۰۱/  ۳المغني  -١

، نووی، روضة  ۵۲۲/  ۴، نووی، المجموع،  ۲۸۵/  ۲، حلیة العلماء،  ۴۲/  ۳: ماوردی، الحاوی الکبیر، نک:  -٢

، ابن مفلح،  ۴۱۸/  ۲، مرداوی، اإلنصاف، ۱۲۵/  ۲، ابن مفلح، الفروع،  ۱۹۳/  ۳المغني ؛ ۲۸/  ۲الطالبین، 

 . ۴۸/  ۲، کشاف القناع،  ۱۷۶/  ۲المبدع في شرح المقنع،

 . ۲۰۰/  ۳المغني  -٣

 . ۱۷۶/  ۲، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ۴۱۸/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۲۰۱/  ۳المغني نک:  -٤

 . ۲۰۱/  ۳غني الم -٥
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البته باید توجه داشت که عمومّیت دالیل بر تحریم صحبت کردن داللت دارند و 
عملی اجتھادی  ھا فرقی قائل نیستند و مشروعّیت و عدم مشروعّیت دعابین صحبت

 بوده و در این حال رأی و اجتھاد امام محورّیت دارد.
رسد که سخن گفتن ھنگام دعا کردِن خطیب ھم جایز به نظر میقول راجح: 

باشد؛ چرا که دعا کردن ھم تابِع خطبه بوده و جزء نیست و مطلوب شریعت سکوت می
ن ھنگام خطبه، در نھی از سخن گفت ۀگردد؛ و لذا طبق عموم ادلّ آن محسوب می

 باشد.ھنگام دعا کردن ھم جایز نیست و فراخوان شریعت در این حالت نیز سکوت می
واب)  (واهللاُ العليمُ أعلمُ بالصّ

در مطالب گذشته به بحث حکم دعا در موقع خطبه پرداخته شد و این نتیجه 
بردن  با این وصف فقھا در حکم باال ١باشد،حاصل شد که مستحب بودن آن محرز می

  نظر دارند، این افراد بر این باورند:دستان در دعای اثنای خطبه اختالف
داند و در این ح حنابله در غیر دعای استسقاء مکروه مییوجه صح دیدگاه اّول:
  ٢باشد.انگشت مشروع می ۀحال ھم با اشار

مکروه  برای امام«دارد: ابن تیمیه در بیان قول مختار خود در این زمینه ابراز می
است که در حین خطبه برای دعا دستش را باال ببرد و این أصح الوجھین اصحاب ما 

 ٣ »باشد..می
استدالل این فقھا در کراھّیت در غیر استسقاء و مشروعّیت اشاره با انگشت این 

، َسِمْعُت ُ�َماَرَة ْ�َن ُرَو�ْبََة اثلََّقيِفَّ « رده است:کت یروا سن بن عبدالرحمنیبوده که حص
َُديَّتَ  ُ َهاَ�ْ�ِ ايلْ اَعِء، َ�َقاَل ُ�َماَرُة: َ�بََّح ا�َّ ْ�ِ َو�رِْشُ ْ�ُن َمْرَواَن َ�ُْطُب، فََرَ�َع يََديِْه يِف ادلُّ
بَابةِ  َشاَر ُهَشيٌْم بِالسَّ

َ
ْن َ�ُقوَل َهَكَذا، َوأ

َ
ِ َوَما يَِز�ُد ىلَعَ أ يُت رَُسوَل ا�َّ

َ
، لََقْد رأ ِ�ْ�َ َ ُقَص�َّ

ْ
 ٤.»ال
خواند و دستھایش را ھنگام دعا کردن بلند نمود. و بشر بن مروان روز جمعه خطبه می«

 ) دعا برای مسلمانان در خطبة دّوم.۴-۲-۶-۳نک: ( -١

، واختیارات شیخ اإلسالم ابن تیمیة  ۳۷/  ۲، کشاف القناع،  ۳۹۸/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۱۹/  ۲الفروع نک:  -٢

 ) . ۸۰ص (

 ) . ۸۰االختیارات ص (  -٣

لفظ له(ش۲۰۵۴و۲۰۵۳(صحیح): مسلم (ش -٤
ّ
) از طریق (سفیان الثوری ۱۴۱۲/ نسایی (ش )۵۱۵) / ترمذی وال

 بن وبشر الثقفي روبیة بن عمارة سمعت قال حصین أخبرنا«اند: وهشیم بن بشیر وعبدالله بن ادریس) روایت کرده

 .»یخطب ...  مروان
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را دیدم که روز  ج عماره گفت: خداوند آن دو دست کوچکت را زشت کند! من رسول الله
 »نمود.جمعه ھنگام دعا کردن، فقط با انگشت سبابه اشاره می

این حدیث در این باب بر کراھّیت رفع یدین بر روی  «...در "نیل األوطار" آمده: 
سپس شوکانی در مورد اشاره با انگشت ابراز  ١ .»منبر در موقع دعا داللت دارند... 

-جمعه را می خطبۀو ظاھر حدیث این قسمت، جواز اشاره با انگشت در «... دارد: می
  ٢ »رساند.

اش در موقع ذکر در خطبه ج پیامبر«... اشاره با انگشت گفته:  ۀابن قّیم در زمین
 ٣»کردند.خداوند متعال و دعایش با انگشت سبابه اشاره می

 استدالل این فقھا در عدم کراھّیت در دعای استسقاء عبارت است از:

ُ « :گفته سکأنس بن مال َصابَْت انلَّاَس َسنٌَة ىلَعَ َ�ْهِد انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ
َ
 َعلَيِْه وََسلََّم أ

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  َ�بَيْنَا انلَّيِبُّ  ِ َهلََك  َص�َّ ا�َّ ْعَرايِبٌّ َ�َقاَل يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
َ�ُْطُب يِف يَْوِم مُجَُعٍة قَاَم أ

َا فََرَ�َع يََديْهِ 
َ

َ نل ِعيَاُل فَاْدُع ا�َّ
ْ
َماُل وََجاَع ال

ْ
مردم دچار  ج در زمان رسول الله« ٤».ال

از  یکیراد خطبه بود، یمشغول ا ج ه رسول اللهکجمعه  یاز روزھا یکیشدند. در  یقحطسال
ال یشدند و اھل و ع کھا ھال! دامج ا رسول خداین برخاست و گفت: ینشهیاعراب باد

 .»ردکش را بلند یھادست ج ن. آنحضرتکخدا طلب باران  ما از یاند. براگرسنه

 . ۲۷۱/  ۳نیل األوطار  -١

 همان. -٢

 . ۴۲۸/  ۱زاد المعاد  -٣

فظ له ۹۳۳و۱۰۳۳(صحیح): بخاري (ش -٤
ّ
) از طریق ۱۵۲۸و۱۵۲۷) / نسایی (ش۲۱۲۰-۲۱۱۵/ مسلم (ش) والل

 النبي عهد علی سنة الناس أصابت قال مالك بن أنس عن«اند: (اسحاق بن عبدالله وحمید الطویل) روایت کرده

 هلك الله رسول یا فقال أعرابي قام جمعة یوم في یخطب وسلم) علیه الله (صلی النبي فبینا وسلم) علیه الله (صلی

 السحاب ثار حتی وضعها ما بیده نفسي فوالذي قزعة السماء في نری وما یدیه فرفع لنا الله فادع العیال وجاع المال

 ذلك یومنا فمطرنا وسلم علیه الله صلی لحیته علی یتحادر المطر رأیت حتی منبره عن ینزل لم ثم الجبال أمثال

 البناء تهدم الله رسول یا فقال غیره قال أو األعرابي ذلك وقام األخری الجمعة حتی یلیه والذي الغد وبعد الغد ومن

 انفرجت إال السحاب من ناحیة إلی بیده یشیر فما علینا وال حوالینا اللهم فقال یدیه فرفع لنا الله فادع المال وغرق

 »بالجود. حدث إال ناحیة من أحد یجئ ولم شهرا قناة الوادي وسال الجوبة مثل المدینة وصارت
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اکثر مالکّیه، شافعّیه و برخی از حنابله رفع یدین در غیر استسقاء قول  دیدگاه دّوم:
 ١باشد.را بدعت دانسته و در استسقاء ھم اشاره با انگشت مشروع می

 دالیل این دیدگاه: 
 بر بدعت بودن آن در غیر استسقاء و مشروعّیت اشاره با انگشت به حدیث عماره

دان اشاره شد. وجه استدالل در حالی کنند که پیشتر باستدالل می سیثقف ۀیروب بن

 ايلديت� هات� اهللا قبح« خرج داده و گفته: شّدت به سبر بشر ساست که عماره
در  ج سپس به وضعیت پیغمبر» خداوند آن دو دست کوچکت را زشت کند!« ٢»!القص�ت�

این حال پرداخته است. چنین انکاری با این بیان حاکی از امری دارد که حرام شدیدی است 
 گردد.که به حّد بدعت منجر می

باشد نه قول می ج باشد فعل نبّی البته باید توجه داشت آنچه مالک استنباط می
 جمعه در خطبۀدر  ج بیان شد که ایشان سدر حدیث أنس ج . و از پیامبرسعماره

را تعمیم داده و قائل اند و برخی از فقھا (در دیدگاه سّوم) آناستسقاء رفع یدین نموده
 اند. پس قول به بدعت بودنش بعید است.به جواز مطلق آن شده

کنند که در استناد می سو بر جواز آن در موقع استسقاء به حدیث أنس بن مالک
 استدالل دیدگاه اّول بدان اشاره شد.

 ٣دانند.را مطلقا ُمباح میبرخی از مالکّیه و برخی از حنابله آن سّوم:دیدگاه 
(که فقھای دیدگاه اّول و دّوم بر جواز آن در  ساین افراد به حدیث أنس بن مالک

را حمل بر عموم در اند و آنموقع استسقاء بدان استناد کردند،) استدالل کرده
 ٤اند.استسقاء و غیر آن دانسته

،  ۳۷/  ۲، والبهوتي في الکشاف  ۱۱۹/  ۲ابن مفلح في الفروع دهند: کسانی که این دیدگاه را به آنها انتساب می -١

. برخی هم بر این باورند که سّنت آن است که رفع ید نشود ولی انجامش ۱۶۲/  ۶النووي في شرح صحیح مسلم 

 . ۳۹۸/  ۲رداوی، اإلنصاف، ، م ۱۱۹/  ۲الفروع  درالمجد اند از جمله: را بدعت ندانسته

) از طریق (سفیان الثوري ۱۴۱۲) / نسایي (ش۵۱۵) / ترمذي واللفظ له(ش۲۰۵۴و۲۰۵۳صحیح): مسلم (ش( -٢

أخبرنا حصین قال سمعت عمارة بن روبیة الثقفي وبشر «وهشیم بن بشیر وعبدالله بن ادریس) روایت کرده اند: 

 .»بن مروان یخطب ... 

نووی این قول را به مالکّیه  . ۳۹۸/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۱۹/  ۲الفروع  ؛ ۱۶۲/  ۶لم شرح صحیح مس ،نووي -٣

 دهد.نسبت می

 . ۱۶۲/  ۶شرح النووي علی صحیح مسلم  -٤
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باشد؛ و در اشاره کرد که بنا بر روایت رفع یدین فقط مختص استسقاء میالبته باید 
 ١دیده نشده است. ج غیر آن از پیامبر
ھا ھنگام دعا کردن در خطبه است.  قول راجح بر جواز باالبردن دست قول راجح:

ھم نشان  سکند و حدیث عمارهجوازش را اثبات می سچرا که حدیث انس بن مالک
اند و این عملکرد ھم جایز کردهھایشان دعا می با انگشت ج اللهدھد که رسول می

واب) است خصوصًا برای طلب باران.  (واهللاُ العليمُ أعلمُ بالصّ

َ ٱ۞إِنَّ ﴿ دّوم با ۀ) ختِم خطب۳-۷-۹( َّ�  ِ ُمُر ب
ۡ
  ﴾... ۡ�ِۡحَ�ٰنِ ٱوَ  ۡلَعۡدلِ ٱيَأ

برند که به پایان می أخداوند ۀدّوم را با این فرمود خطبۀبسیاری از خطبا ھمیشه 

َ ۞إِنَّ ﴿ اند:فرموده ِ  ٱ�َّ ُمُر ب
ۡ
 ٱۡلَفۡحَشآءِ َوَ�ۡنَ�ٰ َعِن  ٱۡلُقۡرَ�ٰ �يَتآيِٕ ذِي  ٱۡ�ِۡحَ�ٰنِ وَ  ٱۡلَعۡدلِ يَأ

� وَ  ٱلُۡمنَكرِ وَ  ُرونَ  ٱۡ�َۡ�ِ ، و یخداوند به دادگر« ]۹۰[النحل:  ﴾٩٠يَعُِظُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم تََذكَّ
 اب گناھان بزرگ، و انجامکدھد، و از ارت یان دستور میکز بخشش به نزدی، و نیراکویکن
ن یدھد تا ا یند. خداوند شما را اندرز مک یم ینھ یو ستمگر یدراز ست، و دستیناشا یارھاک
 ».بگیرید ه پندک

بود  /را خواند عمر بن عبدالعزیزاند اّولین کسی که آنبرخی از فقھا ابراز داشته
میه در پایاِن خطبه می

ُ
-و برخی دیگر ھم گفته ٢خواندند.که بجای آنچه بود که بنی أ
البته این جای  ٤ اند.را بدعت دانستهبلکه حّتی برخی آن ٣اند: این عمل نامشروع است،

  بحث دارد.
اند که عمل اھل مدینه خالف این بوده، پس نامشروع این افراد استدالل کرده

 ٥است.
البته  ١ باید اشاره کرد بنا بر قول راجح علما عمل اھل مدینه حّجت نیست. البته

 جتوان گفت ھمانطور که در سنن آمده و ابن قّیم ھم بدان اشاره نموده پیامبر اکرممی

 نک: همان. -١

 . ۱۸۱/  ۱بلغة السالك  ،صاوي -٢

 همان.  -٣

 ) . ۷۸السنن والمبتدعات ص (  ،شقیري -٤

 . ۱۸۱/  ۱بلغة السالك  -٥
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و از طرفی ھدف از خطبه موعظه بوده و در  ٢اند.اش را با استغفار به پایان بردهخطبه
موعظه است، لذا خواندنش جایز است. اما دلیلی برای نتیجه چون این آیه ھم دعا و 

ھا شاید این ذھنّیت را برای خطبه ۀاستحباب آن وجود ندارد و تکرار آن در ھم

(واهللاُ  اند.را خواندهآن ج شنوندگان درست کند که مستحب وبوده و پیغمبر بزگوار

واب)  العليمُ أعلمُ بالصّ

 خطبهخطیب با دست در موقع  ۀ) اشار۳-۷-۱۰(
ھا و خطیب در موقع خطبه برای ھماھنگی برخی از جمالتش با دست اشاره 

دھد، برخی از فقھا چنین منظوری خاص و با تناسبی از کالمش انجام می حرکاتی به
و حّتی برخی از علما  ٣دانندعملی را نامشروع دانسته و اشاره با انگشت را مشروع می

قصدی بدعت دانسته و بدون منظور ایرادی در آن بلند کردن دستان در خطبه را بنابر 
 ٤بینند.نمی

ت یروا سن بن عبدالرحمنیبوده که حص سحدیث عماره بن رؤیبهھا  آن دلیل

، َو�رِْشُ ْ�ُن َمْرَواَن َ�ُْطُب، فََرَ�َع يََديِْه يِف « رده است:ک َسِمْعُت ُ�َماَرَة ْ�َن ُرَو�ْبََة اثلََّقيِفَّ
اَعِء، َ�َقاَل  ِ َوَما يَِز�ُد ادلُّ يُت رَُسوَل ا�َّ

َ
، لََقْد رأ ِ�ْ�َ َ ُقَص�َّ

ْ
َُديَّتَْ�ِ ال ُ َهاَ�ْ�ِ ايلْ ُ�َماَرُة: َ�بََّح ا�َّ

بَابةِ  َشاَر ُهَشيٌْم بِالسَّ
َ
ْن َ�ُقوَل َهَكَذا، َوأ

َ
خواند و بشر بن مروان روز جمعه خطبه می« ٥.»ىلَعَ أ

. و عماره گفت: خداوند آن دو دست کوچکت را دستھایش را ھنگام دعا کردن بلند نمود
را دیدم که روز جمعه ھنگام دعا کردن، فقط با انگشت سبابه  ج زشت کند! من رسول الله

 »نمود.اشاره می

 و،أب ۱۱۴۲/  ۴العدة في أصول الفقه  ،یعلی و، قاضي أب ۲۴۳/  ۱إلحکام  ،، آمدي ۳۱۴/  ۱أصول السرخسي  -١

  . ۲۷۳/  ۳التمهید في أصول الفقه  ،الخطاب

 ) اتمام خطبة دّوم با استغفار.۶-۲-۶-۳نک: ( -٢

 . ۳۶/  ۲، کشاف القناع،  ۳۳/  ۲روضة الطالبین  -٣

 ) . ۲۶۸تنبیه الغافلین ص (  ،ابن النحاس -٤

لفظ له(ش۲۰۵۴و۲۰۵۳(صحیح): مسلم (ش -٥
ّ
) از طریق (سفیان الثوری ۱۴۱۲) / نسایی (ش۵۱۵) / ترمذی وال

 بن وبشر الثقفي روبیة بن عمارة سمعت قال حصین أخبرنا«اند: وهشیم بن بشیر وعبدالله بن ادریس) روایت کرده

 .»یخطب ...  مروان
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و  ١ »این داللت دارد که سّنت است که در خطبه دست بلند نگردد.«نووی گفته: 
گردد. ابن قّیم در ثابت می أھمچنین مشروعّیت اشاره با انگشت ھم در موقع یاد الله

اش در خطبه در موقع یاد الله متعال با انگشت سبابه ج پیامبر«این زمینه اشاره کرده: 

واب)(واهللاُ العل ٢ »کردند.اشاره می  يمُ أعلمُ بالصّ

 ) رو کردن خطیب به چپ و راست۳-۷-۱۱(
اره شد که مستحب آن است که خطیب در اثنای خطبه رو به جلو و مردم پیشتر اش
ولی برخی از فقھا روکردن خطیب به چپ و راست را نامشروع و حّتی  ٣داشته باشد.

 ٤دانند.بدعت می
دانند برخی از کارھایی که خطبا در این انجام نمی ج و پیامبر«... نووی گفته: 

و غیره انجام  ج موقع صلوات فرستادن بر پیغمبر زمان از رو کردن به راست و چپ در
-ھا منکره محسوب مینظر دارند و از بدعتدھند. علما بر کراھّیِت این التفات اتفاقمی

 ٥ »شود.
 باشد.منظور نووی کراھت تحریمی می

باشد؛ ھمانطور که در روایت اشاره گردیده که می ج این عملکرد خالف فعل نبّی  
 کردند.در خطبه به جلو توّجه می ج ایشان

البته باید دّقت داشت که مستحب آن است که خطیب رو به جلو داشته و از حرکات 
گاه کردن مردم  اضافی بپرھیزد ولی در مواقعی که بدون ھدف و یا بنابر منظوری مثًال آ

مُ أعلمُ ي(واهللاُ العل ھا وارد نیست.اطرافش به مسئله ایرادی بر این توجھات و روکردن

واب)  بالصّ

 . ۱۸۱/  ۱بلغة السالك  -١

 . ۴۲۸/  ۱زاد المعاد  -٢

 ) روکردن خطیب به مردم، بخش مبحث دّوم: نگاه کردن به جلو بدون توّجه به اطراف.۵-۱-۶-۳نک: ( -٣

، شربینی، مغني  ۳۲/  ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۵۲۸/  ۴، نووی، المجموع،  ۵۵/  ۳ماوردی، الحاوی الکبیر،  -٤

 . ۳۶/  ۲، کشاف القناع،  ۱۷۸/  ۳دامه، المغني، ، ابن ق ۲۹۰ - ۲۸۹/  ۱المحتاج، 

 . ۵۲۸/  ۴المجموع  -٥
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ِ ٱَوَ�ِۡ�ُر ﴿ گفتن )۳-۷-۱۲( ۗ وَ  �َّ ُ�َ�ۡ
َ
ُ ٱأ  درآخر خطبه ﴾َ�ۡعلَُم َما تَۡصَنُعونَ  �َّ

" فاذكروا اهللا يذكركم، «اّول بگویند:  خطبۀبرخی از خطیبان عادت دارند در پایان 

ِ َوَ�ِۡ�ُر ﴿ واشكروه عىل نعمه يزدكم ۗ وَ  ٱ�َّ ُ�َ�ۡ
َ
ُ أ  ]۴۵[العنکبوت:  ﴾٤٥َ�ۡعلَُم َما تَۡصَنُعونَ  ٱ�َّ

وا اهللاَ« یا عُ ةِ ادْ ابَ جَ ِ وقِنُونَ بِاإلْ تُمْ مُ أَنْ هُ « یا ١». وَ نْبَ لَ نْ الَ ذَ مَ نْبِ كَ نَ الذَّ یا در پایان  ٢».التَّائِبُ مِ

قِِم ﴿ گویند:دّوم می خطبۀ
َ
ۖ َوأ لَٰوةَ لَٰوةَ إِنَّ  ٱلصَّ ِ َوَ�ِۡ�ُر  ٱلُۡمنَكرِ� وَ  ٱۡلَفۡحَشآءِ َ�ۡنَ�ٰ َعِن  ٱلصَّ  ٱ�َّ

ۗ وَ  ُ�َ�ۡ
َ
ُ أ  .]۴۵[العنکبوت:  ﴾٤٥َ�ۡعلَُم َما تَۡصَنُعونَ  ٱ�َّ

اند؛ چراکه مداومت بر خواندن آن چنین به را بدعت دانستهبرخی از فقھا آن
 کند که این دلیلی در شرع دارد که در واقع ھیچ سندیکنندگاِن جمعه القا میشرکت

من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس فيه فهو " لبر آن وجود ندارد. و حّتی حدیث عائشه
 ٣ھا دانسته است.را از بدعتآن "رد

البته خواندن آن در برخی مواقع ایرادی بر آن نیست ولی در صورت استمرار و 
به آورد و تصّور سّنت بودن را ای به خاطر اینکه شبھه بوجود میتکرار آن در ھر خطبه

دھد بھتر آن است در مواردی ترک گردد؛ چرا که عبادات توقیفی ھستند و مردم می

واب)(واهللاُ العل ای وجود ندارد.ھیچ دلیلی بر خواندن آن در ھر جمعه  يمُ أعلمُ بالصّ

 دّوم و پایین آوردن صدا در آن ۀعجله در ایراد خطب )۳-۷-۱۳( 
جمعه با دالئل اشاره شد که مستحب است که خطبه به آرامی  خطبۀدر بحِث ُسنن 

ولی برخی از خطیباِن جمعه  ٤نیاز و امکان بلند شود. اندازۀایراد گردد و میزان صدا به 

 خوانده نیافتم.ی جمعه میاین سخن را در خطبه جهیچ روایتی مبنی بر اینکه رسول الله  -١

 خوانده نیافتم.ی جمعه میاین سخن را در خطبه جهیچ روایتی مبنی بر اینکه رسول الله  -٢

) از طریق (عبد الله بن جعفر المخرمي ۴۶۰۸) / ابوداود (ش۴۵۹۰) / مسلم (ش۲۶۹۷(شصحیح): بخاري ( -٣

عن سعد بن إبراهیم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: «اند: وإبراهیم بن سعد) روایت کرده

 »قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من أحدث في أمرنا هذا ما لیس فیه فهو رد.

) ، رسالة إلی الخطباء ص (  ۷۷، السنن والمبتدعات ص ( ۱۸۲/  ۱یر، الشرح الصغیر، بهامش البلغة دردنک: 

۲۳ .( 

ر و مرتب باشد. و (۲-۲-۶-۳نک: ( -٤
ِّ
) بلند کردن صدا بیش از حد ۱۰-۱-۶-۳) خطبه فصیح، بلیغ، شیوا، مؤث

 الزم و واجب.
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دّوم بر خالف این عمل کرده و در گفتن آن عجله کرده و صدایشان را پایین  خطبۀدر 
 ١دانند.حرام میآورند. برخی از فقھا این عملکرد را بدعت و می

اند ... از ریزی کردهکراھت در خطبه اموری که جاھالن آن را پایه«نووی گفته: 
-و از زیاده«... و نیز اشاره کرده:  ٢ »دّوم. خطبۀدر عجله در ھا  آن رویجمله: زیاده

 ٣ »دّوم و پایین آوردن صدا در آن. خطبۀتسریع در ھا  آن روی
 رساند.ی را میظاھر کالم نووی کراھت تحریم
اند و حکم دو خطبه چنین نکرده ج باشند که پیامبراستدالل این حکم روایاتی می

دّوم نیز که برخی قائل به سّنت بودنش  خطبۀیکی است. حّتی بلند کردن صدا در 

واب)(واهللاُ العل .باشند جایز نیست و دلیلی بر آن وجود نداردمی  يمُ أعلمُ بالصّ

 جمعه ) حکم مترجم۳-۷-۱۴(
کند و به مردم شود که بعد از اینکه امام شروع به خطبه میدر مواردی مشاھده می

شود مردم که اصطالحًا مترجم خوانده می ۀدھد، شخصی به عنوان نمایندسالم می
فرستد و یا با ذکر بر وی صلوات می ج دھد و یا با ذکر نام پیامبرجواب سالم امام را می

گوید. در صحابه دعای رضی الله عنھم یا رضی الله عنه می یا شنام خلفای راشدین
رسول  ۀمورد این مطلب ھمانطور که مفصًال ذکر گردید بر مبنای دالیل خصوصًا فرمود

َِماُم َ�ُْطُب َ�َقْد « فرماید: است که می ج اکرم
ْ

نِْصْت َواإل
َ
ُُمَعِة أ

ْ
َت لَِصاِحِبَك يَْوَم اجل

ْ
إَِذا قُل

خواند، به دوستت بگویی (ساکت باش!) اگر روزجمعه ھنگامیکه امام خطبه می« ٥و٤»لََغوَْت 
صحبت کردن ھر کس تحت عنوان مترجم و » ای!).. (وثوابی نبردهای کردهکار بیھوده

ای در شریعت ندارد و بلکه جواب سالم ندادن، صلوات نفرستادن و غیره ھیچ تأییدیه

، تنبیه الغافلین ص  ۲۹۰/  ۱، شربینی، مغني المحتاج،  ۳۳/  ۲، نووی، روضة الطالبین،  ۵۲۹/  ۴: المجموع نک:  -١

 )۲۶۸.( 

 . ۳۳/  ۲روضة الطالبین  -٢

 . ۵۲۹/  ۴المجموع  -٣

) / ابن ۱۵۷۷و۱۴۰۲) / نسایي (ش۱۱۱۴) / ابوداود (ش۲۰۰۵-۲۰۰۲) / مسلم (ش۹۳۴صحیح): بخاري (ش( -٤

بن المسیب وعبدالرحمن بن اعرج) روایت کرده  ) از طریق (عبد الله بن إبراهیم بن قارظ و سعید۱۱۱۰ماجه (ش

 .»أن أبا هریرة أخبره أن رسول الله (صلی الله علیه وسلم) قال: ... «اند: 

 ) صحبت کردن با دیگران در حین خطبه.۶-۷-۳نک: ( -٥
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ھیچ دلیلی برای مترجمِی جمعه  مطلب،دعا نکردن مستحب است و جدای از این 
ولی

ُ
دیده نشده که مترجم داشته  شوجود ندارد و کسی از صحابه و تابعین و قرون أ

يمُ أعلمُ (واهللاُ العل توان چنین عملی را بر مبنای شریعت دانست.باشند. پس نمی

واب)   بالصّ

 ١مطالب ۀ) خالص۳-۸(
جمعه  خطبۀ ۀشروط، ارکان، سنن و احکام متفرق ۀاین فصل که دربردارند ۀخالص

 ھای مربوطه آن عبارت است از:باشد به ترتیب بخشمی

 تعریف و اھمّیت خطبه جمعه:
جمعه  خطبۀتوان در تعریف آن گفت: جمعه می خطبۀبنا بر نتایج حاصل از شرایط 

در وقت  شود که کمی قبل از نماز جمعهبه کالم و سخنرانی متوالی واعظ اطالق می
نماز جمعه یعنی؛ در موقع زوال خورشید با نّیِت خطیب و به صورت آشکارا و در صورت 

-گردد، ایراد میحاصل میھا  آن توان ایستاده بر تعدادی از افراد که مقصود جمعه با
 گردد.

نماز جمعه جدای از اینکه فضائِل بس واال و اجر عظیمی دارد و امری از  خطبۀ
باشد باید به آن لبیک گوید ه بر ھر مسلمانی که بر وث فرض میباشد کخداوند می

-بلکه دارای فوائد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرھنگی، نظامی، روانشناسی و ... می
توان ندای شریعت و دعوت اسالمی را به گوش مردمان باشد که در راستای آن می

ضروریه حیات معنوی خود آشنا  رساند تا در پرتو آن مسلمانان با مسائل و احکام روز و
 شوند تا به صورت صحیح و واحد بدان عمل نمایند.

 نماز جمعه: ۀحکم خطب
نظر اکثر فقھا و اندیشمندان اسالمی در حکم ھا و اتفاقدر تحلیل و بررسی دیدگاه

ای که امر خداوند باشد. به گونهنماز جمعه محرز است که قول جمھور راجح می خطبۀ

به باشد و جهت اختصار ی مطالِب این فصل و نتایج حاصل از مسائل میی چکیدهخالصه مطالب در بردارنده -١

توان به مشروح آنها در فصل ها و اسناد آنها اشاره نشده است. جهت مطالعه این موارد میتحلیل و بررسی دیدگاه

 مراجعه کرد.
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نماز جمعه، شرط صّحت آن  خطبۀمؤّید این مدعاست و  ج ر عظیم الشأنو فعل پیغمب
نماز جمعه شرکت نکرده و به یک رکعت از  خطبۀباشد. و در صورتیکه شخص در می

(واهللاُ  اش را تمام کند.تواند نماز جمعهنماز جمعه رسیده بنابر نصوص صحیح می

( وابِ  العليمُ أعلمُ بِالصّ

 جمعه: ۀتعداد خطب
رسد که دیدگاه جمھور مبتنی بر روایتھای ھا به نظر میتحلیل و بررسی دیدگاهدر 

راجح باشد و دو خطبه شرط  سسمره و جابر بن ببن عمرصحیح از عبدالله 
ھمیشه دو  ج باشد و با اثبات اینکه پیغمبر بزرگوار و شریفصّحت نماز جمعه می

اند، ھیچ دلیلی مبنی بر صّحت نماز جمعه با یک خطبه وجود ندارد. خطبه خوانده

( وابِ  (واهللاُ العليمُ أعلمُ بِالصّ

 جمعه: ۀشروط خطب
خطبه ھا  آن نماز جمعه شرایطی الزم است که بدون ھر کدام از خطبۀجھت تحقق 

باشد، برخی از این شرایط از حیث آن نماز جمعه باطل می ۀتحقق نیافته و در نتیج
 باشند، این شرایط عبارتند از:وجود و برخی از حیث ماھیت مورد اختالف فقھا می

 نّیت خطیب -۱
جمعه را بر نماز قیاس کرد؛ زیرا ارکان و ضوابط حاکم در این  خطبۀتوان گرچه نمی

که  ج توان عمومّیت حدیث عمربن خطابباشد ولی نمیھایی مختلف می دو از جھت
باشد را جھت اعمال می ۀکنندباشد و نّیت، تعیینمی اصل و مبنا در شریعت اسالم
باشد و رسد که نّیت خطیب شرط صّحت نماز جمعه مینادیده گرفت، پس به نظر می

جمعه محسوب شود مگر  خطبۀتواند به عنوان ھر سخنرانی قبل از نماز جمعه نمی

(واهللاُ العليمُ  کند.را رعایت اینکه خطیب، نّیت خطبه را بنماید و ارکان و ضوابط آن

واب)  أعلمُ بِالصّ
 نماز جمعه ۀحضور تعدادی از افراد در خطب -۲

ھای فقھا در این زمینه که ھر کدام جای مناقشه و بحث دارند به در بررسی دیدگاه
-نماز جمعه پند و اندرز به مخاطبینی می خطبۀرسد از آنجائیکه مقصد اصلی نظر می

گردد، وجود افرادی برای و خالی از منظور می فایدهباشد که در صورت عدم، بی
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توان دلیلی در شریعت مبنی بر وجود نماز جمعه شرط است ولی نمی خطبۀاستماع 
تعداد افراد خاص پیدا کرد تا میزانی برای صّحت قرار گیرد و آن دسته از فقھا که 

عت که قابل دانند دلیلی از شرینماز جمعه می خطبۀتعداد افراد معّین را شرط صّحت 
اند و فقط بر مبنای الزام تعداد معّین برای نماز جمعه، وجود اثبات باشد ارائه نکرده

دانند و جدای از اینکه اثبات گردید که این تعداد افراد را برای خطبه نیز الزامی می
وجود تعداد معّین در نماز جمعه الزامی نیست با این وصف ھم دلیلی برای وجوِب 

واب)باشد. جمعه قابل اثبات نمی خطبۀمعّین در  وجوِد تعداد  (واهللاُ العليمُ أعلمُ بِالصّ
جمعه نیز باید خاطر نشان کرد دلیلی  خطبۀاستمرار تعداد افراد تا اتمام  ۀدر زمین

جمعه یافت ولی آنچه مسلم است  خطبۀکننده در صریح مبنی بر استمرار افراد شرکت
جمعه باقی بماند تا خطبه خالی از  خطبۀاستماع باید افرادی؛ حداقل یک نفر برای 

یک نفر امام و یک نفر  –نماز جمعه با دو نفر  خطبۀمقصد نشود.پس بنابر قول راجح 
گیرد شود. با این وصف با این حداقل خطبه و نماز جمعه شکل میتشکیل می -مأموم

-ند به نظر میدانو از دیدگاه افرادی که تعداد مشخصی را شرط صّحت نماز جمعه می
نماز جمعه وجود  خطبۀرسد که لزومیتی بر بودن و ماندگاری این تعداد افراد تا اتمام 

-جمعه می خطبۀگردد وجود افرادی برای استماع ندارد و آنچه از شریعت اثبات می

) باشد تا ھدف از تشریع آن با وجود مخاطبان حاصل گردد. وابِ  (واهللاُ العليمُ أعلمُ بِالصّ

 بعد از دخول وقت نماز جمعه باشدخطبه  -۳
نماز جمعه باید در وقت  خطبۀجمھور فقھا (و بنابر قول راجح) بر این باورند که  

نماز جمعه یعنی؛ در موقع زوال خورشید باشد پس در صورتیکه خطبه قبل از آن باشد 
و یا قبل از وقت نماز جمعه شروع شود، نماز جمعه باطل است. با این وصف اگرچه 

نظر دارند ولی احتیاط و خروج از خی از فقھا در خواندن خطبه قبل از زوال اختالفبر

(واهللاُ العليمُ أعلمُ  کند که خطبه نیز بعد از زوال خورشید باشد.خالف نیز اقتضا می

( وابِ  بِالصّ

 تقدیم خطبه بر نماز -۴
جمعه باید  ۀخطبفقھا از جمله؛ حنفّیه، مالکّیه، شافعّیه و حنابله بر این باورند که 

دانند و حّتی برخی ھمچون قبل از نماز جمعه باشد و این را شرط بالمنازع می

) باشند.شربینی قائل بر اجماع مگر با مخالفت اندکی می وابِ  (واهللاُ العليمُ أعلمُ بِالصّ
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 ایستاده خطبه خواندن -۵
 رسد خواندن خطبه به صورت ایستادهھا به نظر میدر تحلیل و بررسی دیدگاه

جمعه ھمواره  خطبۀھنگام  ج باشد و واجب نیست؛ چرا که پیامبرمستحب می
باشد. روایِت اند و ھمچنین ھیچ امری ھم در کار نبوده است لذا واجب نمیایستاده

روز جمعه به صورت ایستاده خطبه  ج رسول الله«دارد: ابراز می بعبدالله بن جابر
ھنگام خطبه  ج دھند که گاھی ایشانمی و از طرفی روایاتی نشان.» خواند ... می
پیغمبر خدا روزی بر منبر نشست «: گفته سیالخدر دیسع أبونشستند چنانکه که می

)( »و ما اطرافش نشستیم. وابِ  واهللاُ العليمُ أعلمُ بِالصّ

 آشکارا و جھری خواندن خطبه -۶
پند و با توجه به قّوت استدالل جمھور و نیز حصول مقصد تشریع خطبه (یعنی؛  

تِمُّ « ۀباشد و طبق قاعداندرز) که از دیدگاه جمھور شرط صّحت نماز جمعه می ما ال يَ

رسد که باشد به نظر میواجب نیز واجب می ۀیعنی مقدم »الواجبُ إالّ به فهو واجبٌ 

(واهللاُ العليمُ  باشد.نماز جمعه می خطبۀآشکارا و جھری خواندن خطبه شرط صّحت 

( وابِ  أعلمُ بِالصّ

 خطبه عربی باشد -۷
باشد؛ چرا که زبان عربی به رسد که خواندن خطبه به ھر زبانی جایز میبه نظر می 

باشد مگر دلیلی بر تخصیص خودی خود قداستی ندارد که بگوییم شرط خطبه می
شد، با زبان آن قوم داشته باشیم؛ چرا که ھر پیامبری که برای انذار قومش فرستاده می

رَۡسۡلَنا ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ بِلَِساِن قَۡوِمهِ ﴿ گردید:مبعوث می
َ
ٓ أ َ لَُهۡمۖ  ۦَوَما  ]۴[إبراهیم:  ﴾ِ�ُبَّ�ِ

ّلم بوده که به زبان قوم خودش (متکن یم مگر ایا را نفرستاده یغمبریچ پیمحّمد !) ما ھ ی(ا«

ھم برای قومش  ج و چون رسول الله.» را) روشن سازد یام الھکآنان (اح یاست) تا برا
باشد. کرد که چیز طبیعی میکرد، با زبان خودش که عربی بود صحبت میصحبت می

فرموده  أباشد قرآن بوده که خداوندو تنھا چیزی که عربی بودن برای آن شرط می

ا لََّعلَُّ�ۡم َ�ۡعقِلُونَ ﴿ است: به زبان  ما قرآن را« ]۳[الزخرف:  ﴾٣إِنَّا َجَعۡلَ�ُٰه قُۡر�نًا َعَر�ِّيٗ
 کم آن را ) دریو مفاھ ید و معانیبه اعجاز آن ببر ید پیم تا شما ( بتوانیا فراھم آورده یعرب
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يمُ أعلمُ (واهللاُ العلچ دلیلی ھم برای وجوب عربی بودن خطبه وجود ندارد. یو ھ .» دینک

واب)  بالصّ

 مواالت در خطبه -۸
 در دو مبحث جای بحث دارد: ۀمواال

 اجزای خطبهاّول: مواالت در 
رسد که مواالت در اجزای خطبه شرط نیست؛ چرا که ھدف خواندن به نظر می

گویند خطبه ھا مواالت ھم نباشد، ُعرفًا میخطبه بوده و در لغت عرب اگر بین خطبه
 ۀباشد و ھمچنین دلیلی ھم برای شرطّیت مواالخوانده شده است و لذا کافی می

واب) يمُ (واهللاُ العل خطبه وجود ندارد.  أعلمُ بالصّ
 دّوم: مواالت بین خطبه و نماز

رسد که مواالت بین خطبه و نماز شرط نیست؛ چرا که ھدف خواندن به نظر می
-ھا و نماز مواالتی نباشد، عرفًا میخطبه و نماز بوده و در لغت عرب اگر بین خطبه

یلی ھم برای باشد؛ و ھمچنین دلگویند خطبه و نماز خوانده شده است و لذا کافی می

واب)(واهللاُ العل شرطّیت مواالت بین خطبه و نماز وجود ندارد.  يمُ أعلمُ بالصّ
اگرچه دلیلی در شریعت در وجوب مواالت در دو مورد مذکور وجود ندارد ولی 

مشاھده نشده است و این استحباب این  ج وجود فاصله نیز در این موارد در فعل نبّی 
کند؛ چرا که وجود فاصله خطبه و نماز را بھتر رعایت میکند و نظم امر را اثبات می

 نظمی و تشویش در برپایی نماز جمعه گردد.تواند باعث بیمی
 با توجه به نتایج مذکور شرایط برپایی نماز جمعه عبارتند از: 

 نّیت خطیب. -۱
 نماز جمعه. ۀحضور تعدادی از افراد در خطب -۲
 خطبه بعد از دخول وقت نماز جمعه باشد. -۳
 تقدیم خطبه بر نماز. -۴
 آشکارا و جھری خواندن خطبه. -۵

 توان اشاره کرد:موارد دیگر می ۀدر زمین
 باشد.خواندن خطبه به صورت ایستاده مستحب می -
 باشد.خواندن خطبه به ھر زبانی جایز می -
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 مواالت در اجزای خطبه و بین خطبه و نماز مستحب است. -

 جمعه: ۀارکان خطب
آوری جمعه ھیچ رکن الزام خطبۀرسد که به نظر میدر دّقت و بررسی اقوال 

نداشته باشد؛ چرا که ھیچ نصِّ صریحی بیان از وجوب بیانی خاص ندارد اگرچه در 
، درود و صلوات بر پیغمبر عظیم أحمد و ثنای خداوند ج ھای پیامبر خداخطبه
توانند تفسیری میباشد و این موارد ای از قرآن و توصیه به تقوا می، قرائت آیهج الشأن

ْ فَ ﴿ واضح از: ِ إَِ�ٰ ذِۡكِر  ٱۡسَعۡوا ْ  ٱ�َّ ر و عبادت خدا کذ یبه سو « ]۹[الجمعة:  ﴾ٱۡ�َۡيعَۚ َوَذُروا
رسانند؛ چرا باشند ولی دلیلی بر الزام و وجوب را نمی» د.ید و داد و ستد را رھا سازیبشتاب

نماید ولی استحباب وب نمیداللت بر وج ج که ھمانطور که بیان شد مجّرد فعل نبّی 
تر است که این ضوابط به تبعّیت از باشد و حّتی به احتیاط نزدیکاین موارد محرز می

این اوصاف ھدف شریعت از خطبه پند و  ۀدر خطبه رعایت گردند. با ھم ج رسول خدا

(واهللاُ العليمُ أعلمُ  خوانی داشته باشد.باشد که با ضوابط شریعت ھماندرزی می

واب)  بالصّ
ھای مربوطه به این جمعه از منظر فقھا و استدالل خطبۀدر بررسی و تحلیل ارکان 

 نتیجه رسیدیم که:

 ألحمد خداوند -۱
نماز جمعه مستحب است و خطبه  خطبۀدر  ألرسد حمد خداوندآنچه به نظر می 

 و استمرار و تکرار ایشان بر آن در خطبه ج باشد؛ زیرا فعل نبّی بدون آن باطل نمی
باشد اگرچه احتیاط و خروج از خالف نیز اقتضا نمادی از استحباب تأکیدی آن می

دارد: باره ابراز میدر خطبه گفته شود. ابن تیمیه در این ألکند که حمد خداوندمی
روایت نشده  ج کردند؛ زیرا از ایشاناش را با حمد آغاز میھمیشه خطبه ج پیغمبر«

در ھر  ج رساند که پیامبرو این می »کرده باشند. ای را با غیر حمد آغازکه خطبه
بوده است.  ألجمعه، عید و ... سرآغاز کالم ُمبارکش حمد خدوند خطبۀای؛ خطبه

توان حکم به وجوب و رکن بودن آن داد؛ چراکه ھیچ دلیلی مبنی ولی با این وصف نمی
نیست؛ چراکه  دلیلی بر وجوب ج بر وجوب آن وجود ندارد و نفِس استمراِر فعل نبّی 

اند مانند نمازھای اند ولی واجب ھم نبودهبر اعمالی استمرار ھم داشته ج پیامبر
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يمُ أعلمُ (واهللاُ العلدوشنبه و پنجشنبه در غیر ماه مبارک رمضان.  ۀرواتب مؤّکد و روز

واب)  بالصّ

 ج صلوات بر پیغمبر -۲
در خطبه مستحب بوده؛ چرا که  ج رسد که صلوات فرستادن بر پیامبربه نظر می 

باشد و برای دلیل صحیحی برای وجوب آن وجود ندارد و اصل ھم بر عدم حکم می
باشد که در این مورد شرطّیت و یا رکنّیت یک چیز نیاز به نّصی از طرف شارع می

واب) وجود ندارد.  (واهللاُ العليمُ أعلمُ بالصّ
 موعظه در خطبه -۳
مدار خطبه بر حمد خداوند و ثنای وی بر «نویسد: می ابن قیم در این زمینه چنین 

ھایش و اوصاف کمال و نیکوھایش و آموزش قواعد اسالم و یاد بھشت و آتش و  نعمت
 خطبۀو تبیین موارد غضب و مواقع رضایش قرار دارد،  أمعاد و امر به تقوای خداوند

ابر نیاز مخاطبین و ھر زمان بن ج بنا بر این مدار قرار داشت... و ایشان ج پیامبر
 ١ »فرمودند.مصلحت ایشان خطابه می

باشد، وجود موعظه رسد که چون ھدف، خواندن خطبه میبا این وصف به نظر می
گویند خطبه خوانده شده در آن واجب نیست واگر فقط سخنرانی ھم گردد، عرفًا می

باشد. میاست؛ اّما چون ھدف تذکیر مردم بوده، لذا موعظه کردن مردم مستحب 

واب)  (واهللاُ العليمُ أعلمُ بالصّ
 قرائت قرآن کریم در خطبه -۴

 نماز جمعه سه مبحث مطرح است: خطبۀقرائت قرآن در  ۀدر زمین
 جمعه: خطبۀحکم قرائت قرآن در  -

باشد؛ چرا که دلیلی رسد قرائت آیات قرآن کریم رکن صّحت خطبه نمیبه نظر می
در  ج شود، اّما چون رسول اللهآن دیده نمیبرای رکن بودن و یا شرط و یا وجوب 

باشد. اند، لذا قرائت چند آیه مستحب میخواندهھایش آیاتی از قرآن مجید را میخطبه
رسول  خطبۀ«: گفته ج پیامبر خطبۀکنند که در وصف می سهسمر بن جابرچنانکه 

قرآن را قرائت کرده و سپس آیاتی از کالمی بوده که با آن مردم را موعظه می ج الله

  . ۱۸۸/  ۱زاد المعاد ابن القیم،  -١
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متعادل و متوسط  ج ایشان خطبۀآمدند. و نماز و کردند و پس از آن پایین میمی

واب)(واهللاُ العل »بود.  يمُ أعلمُ بالصّ
 :جمعه ۀحداقل قرائت قرآن در خطب -

باشد؛ چرا رسد که کمّیت قرائت آیاِت قرآن کریم رکن صّحت خطبه نمیبه نظر می
 ج شرط و یا وجوب آن وجود ندارد اّما چون رسول الله که دلیلی برای رکن بودن و یا

باشد. اند، لذا قرائت چند آیه مستحب میخواندهھایش آیاتی از قرآن را میدر خطبه
 خطبۀکنند که در وصف می سهسمر بن جابروحّداقل آن یک آیه است چنانکه 

کرده و کالمی بوده که با آن مردم را موعظه می ج رسول الله خطبۀ«: گفته جپیامبر
 خطبۀآمدند. و نماز و کردند و پس از آن پایین میسپس آیاتی از قرآن را قرائت می

واب)(واهللاُ العل »متعادل و متوسط بود. ج ایشان  يمُ أعلمُ بالصّ
 تالوت دارند: ۀآیاتی که سجد ۀحکم قرائت و سجد -

که در آن سجده وجود دارد و سجده بردن امام و  ھاییرسد قرائت سورهبه نظر می
 ۀو صحاب ج کنندگان، جایز است؛ چرا که با وجود نّص صریح از رسول اللهشرکت

واب)(واهللاُ العل در خواندن آن، شّکی در جواز آن وجود ندارد. شکرام  يمُ أعلمُ بالصّ

 جمعه: ۀحکم ترتیب ارکان خطب
باشد؛ چرا که ترتیب، خود به خطبه میقول راجح عدم وجوب ترتیب بین ارکان 

را انجام  ج امری جداگانه نیاز دارد و اگر کسی ارکان خطبه را بخواند، فعل رسول الله

واب)(واهللاُ العل کند.داده است و این کفایت می  يمُ أعلمُ بالصّ

 حکم تکرار ارکان خطبه در ھر جمعه:
رسد که تکرار به نظر می ھابا وجود اختالف فقھا در تکرار ھر کدام از خطبه

ای نمادی از تأسی به ھیچکدام دلیلی در شریعت ندارند و انجام ھر کدام در ھر خطبه
 باشد.می ج فعل رسول الله

 جمعه: ۀسنن خطب
 باشد:جمعه در دو بخش قابل بحث و بررسی می خطبۀسنن 

 ھای خطیب برای ادای خطبه:اّول: سّنت
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را رعایت کنند عبارتند ھا  آن مستحب است که اعمالی که برای خطیب و مستمعین
 از: 

 طھارت -۱
باشد؛ چرا که وجوب طھارت برای قول راجح بر عدم وجوب طھارت برای خطبه می

خطبه، نیاز به وجود امری از طرف شارع بوده که در اینجا وجود ندارد. البته مشخص 
گردد. و نمیبوده که داشتن طھارت مستحب وافضل بوده اّما دلیل بر وجوبش 

باشد لذا شرط ھمچنین خطبه ذکر بوده و طھارت ھم مانعی برای ذکر کردن نمی

اخلطبة تقوم مقام : ج قال رسول اهللا« صّحت خطبه ھم نیست و اینکه روایت شده که
روایت باطلی بوده و سندیت ندارد. لذا خطبه ھیچگونه  ١».ر�عت� من الفرض

واب)(واهللاُ العل. جایگزینی برای دو رکعت فرض نیست  يمُ أعلمُ بالصّ
 نجاست ۀستر عورت و ازال -۲

 ۀباشد؛ چرا که وجوب ازالنجاست و ستر عورت می ۀقول راجح بر عدم وجوب ازال
نجاست و ستر عورت برای خطبه، نیاز به وجود امری از طرف شارع بوده که در اینجا 

ضل بوده اّما دلیل بر نجاست و ستر عورت اف ۀوجود ندارد. البته محرز است که ازال
نجاست و ستر عورت ھم مانعی  ۀگردد. و ھمچنین خطبه ذکر بوده و ازالوجوبش نمی

يمُ أعلمُ (واهللاُ العل .باشد لذا شرط صّحت خطبه ھم نیستبرای ذکر کردن نمی

واب)  بالصّ
 خودآرایی -۳

 در بحث خودآرایی خطیب دو بحث مطرح است:
 مبحث اّول: پوشیدن بھترین لباس:

نظر دارند که مستحب است که خطیب بھترین لباس را بپوشد و حّتی فقھا اتفاق
-باید اشاره کرد تأکید این مسئله مختص خطیب نیست بلکه به نسبت علمای شرکت

  کننده در نماز جمعه مطرح است.
 

 جخوانند اما هیچ اصلي از احادیث رسول الله  ال اصل له): این روایت را بسیاري از خطبا در خطبه هایشان مي( -١
 ندارد.
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 مبحث دّوم: حکم رنگ لباس خطیب

لی بنابر نصوص شود و، جواز آن ثابت میج پیامبر ۀبا اثبات سیاه بودن عمام
صحیح محرز و ثابت است که سفید بودن پوشش خطیب و نمازگزارن مستحب و مورد 

باشد. و تأکیدی در شریعت بر پوشیدن لباسی تأیید و تأکید شریعت بزرگوار اسالم می
خاص و ویژه که خطیب و یا نمازگزاران را از دیگران جدا کند، وجود ندارد بلکه مردم 

توانند لباس نظیف و بھترین لباس خود را که جّوی و مالی می بنابر ُعرف و شرایط
باشد به تن کنند و این مستحب با نصوص و مقاصد شریعت اولوّیت با لباس سفید می

واب)(واهللاُ العل نوایی دارد.ھم  يمُ أعلمُ بالصّ
 استقرار خطیب بر منبر یا مکانی بلند -۴

  در این زمینه سه مبحث جای بحث دارند:
 :اّول: حکم اتخاذ منبرمبحث 

-بر روی منبر خطبه خوانده ج با نصوص متعّدد محرز و آشکار است که پیامبر خدا
اند. و ھای گھربار و نابش با جان و دل گوش فرادادهبه فرموده شاند و یاران بزرگوارش

 شود.در این زمینه اختالفی مشاھده نمی
 مبحث دّوم: حکم خطبه بر منبر:

حنفّیه، مالکّیه، شافعّیه و حنابله بر استحباب خطبه خواندن بر  مذاھب چھارگانه؛
تا جائیکه امام نووی و غیره اجماع اھل علم را بر  اند.منبر یا ھر مکان بلندی حکم داده

علما اجماع دارند که «دارد: می کتاب "المجموع" ابرازاند، ایشان در آن ذکر کرده
  »خطبه خواندن بر منبر مستحب است.

 حث سّوم: مکان منبر و مکان ایستادن بر آن:مب
 شود:در این بخش به دو مسئله پرداخته می

 اّول: مکان منبر: ۀمسئل
مذاھب چھارگانه؛ حنفّیه، مالکّیه، شافعّیه و حنابله بر این باورند که سّنت است که 
 منبر در سمت راسِت محراب قرار گیرد یعنی؛ در صورت ایستادن رو به قبله منبر در
سمت راست آن قرار گیرد. البته این حکم برای کسی است که بر روی منبر خطبه 

باشد که بر خالف خواند مستحب میخواند ولی کسی که بر روی زمین خطبه میمی
  قرارگیری منبر در سمت چپ منبر قرار بگیرد و ایراد خطبه نماید.
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 دّوم: مکان ایستادن بر منبر: ۀمسئل

باشد. ایستادن خطیب بر می ج بنا بر اقتدا به ایشان ج پیامبرقول مختار عملکرد 
باشد و باشد و این مستحب میتر بر مردم میتر و مسّلطمحل استراحت منبر راحت

اند که در صورت وسعت محل ایستادن مستحب برخی از فقھای شافعّیه ابراز داشته

واب) (واهللاُ العليمُ  است که خطیب در سمت راست منبر بایستد.  أعلمُ بالصّ
 روکردن خطیب به مردم -۵

  در این زمینه دو مبحث مطرح است:
 مبحث اّول: رو به مردم و پشت به قبله:

رسد که رو کردن به نظر می ج در تجزیه و تحلیل دیدگاه با توّجه به فعّل نبّی 
 خطیب به مردم مستحب باشد و دلیلی بر وجوب این عملکرد وجود ندارد.

 ه کردن به جلو بدون توّجه به اطراف:مبحث دّوم: نگا
 در این زمینه روایت صحیحی که در خور توجه است عبارت است از:

ِ  رَُسوُل  اَكنَ « :روایت کرده است سابوسعید الخدری ُ َعلَيِْه وََسلََّم) ا�َّ  إَِذا (َص�َّ ا�َّ
رفتند با صورتشان به ما ھرگاه از منبر باال می ج پیغمبر خدا« »بِوَْجِهِه. اْستَْقبَلَنا صعد الِمنرَْبَ 

باشد و دلیلی بر وجوب پس رو کردن به جلو و اطراف مستحب می» کردند.رو می

واب)(واهللاُ العل ندارد.  يمُ أعلمُ بالصّ

 وکردن مردم به خطیبر -۶
باشد که امام به مردم و مردم ھم به امام رو کنند؛ چرا رسد مستحب میبه نظر می

اّوًال: دلیلی بر وجوب این امر وجود نداشته لذا منتفی است اّما چون ھدف از خطبه که 
تذکیر و موعظه نمودن مردم بوده و کالم امام ھم با آنان است، لذا شرط ادب اینگونه 

کند که سامع به قائل و قائل به سامع رو کند؛ و این در موعظه کردن و فھم ایجاب می
و  ج انی دارد. خصوصًا اینکه روایات صحیح از رسول اللهخطاب امام ھم تأثیر فراو

واب)باشد. ھم گواه این امر می شصحابه و تابعین  (واهللاُ العليمُ أعلمُ بالصّ

 سالم کردن خطیب به مردم -۷
  در این بخش دو مبحث جای بحث دارد:

 مبحث اّول: سالم کردن ھنگام ورود به مسجد:
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گردد که مالکّیه، شافعّیه و حنابله استنباط می از ظاھر کالم مذاھب اربعه؛ حنفّیه،
مستحب است که خطیب ھنگام ورودش به مسجد به اطرافیانش قبل از اینکه از منبر 

  .باال رود سالم گوید
 مبحث دّوم: سالم کردن ھنگام برخاستن از منبر:

شود که تمامی احادیث استنادی ضعیف در دّقت در استالل گروه اّول مشاھده می
باشند در نتیجه جایی برای استناد و احتجاج ندارند و دالیل گروه دّوم یا موضوع میو 

باشد لذا سالم کردن در این یابند ولی چون اصل بر عدم حکم میای نمیھم تأییدیه
رود، وقت عبادت موقع سّنت و یا مستحب نیست؛ چرا که وقتی که امام از منبر باال می

 ی به سالم کردن به مردم نیست. گردد و دیگر نیازشروع می
-این عمل را انجام می ج بود، باید رسول اللهو از طرفی اگر این مورد مستحب می

دادند، در صورتیکه روایت صحیحی در مورد این عمل به ثبت نرسیده است. و 
که أذکار – پس مانند أذان و إقامه بودهکه بر نماز مقّدم  باشدیم یخطبه ذکرھمچنین 

يمُ أعلمُ (واهللاُ العل .باشدینم سّنت یش، سالم کردن در ابتدا-نماز بوده قبل از

واب)   بالصّ
 نشستن خطیب بر منبر تا اتمام أذان -۸

بوده و لذا  بابن عمرو روایِت  ج قول راجح استحباب و تبعّیت از رسول الله
 امام تا ھنگام اتمام أذان، روی منبر بشیند و دلیلی ھم برای مخالفت با آن وجود ندارد.

واب)  (واهللاُ العليمُ أعلمُ بالصّ
 خواندن دعای استفتاح خطبه -۹

ِ ( کردند:ای را با أذکار زیر شروع میھر سخنرانی و خطبه ج پیامبر َْمَد ِ�َّ
ْ
 ،إِنَّ احل

ُ َوَمْن يُْضِلْل 
َ

ُ فََال ُمِضلَّ هل ْ�ُفِسنَا َمْن َ�ْهِد ا�َّ
َ
وِر أ فََال  �َْستَِعينُُه َو�َْستَْغِفُرُه َوَ�ُعوُذ بِِه ِمْن رُشُ

 ُ
ُ

نَّ �ّمدا َ�بُْدُه َورَُسوهل
َ
ْشَهُد أ

َ
ُ َوأ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
ْن َال إهِل

َ
ْشَهُد أ

َ
ُ َوأ

َ
» أّما َبعد«و گفتن: يَا  ،َهاِدَى هل

 باشد.بعد از دعای آغازین خطبه مستحب می
 ھا تکیه بر کمان، عصا، شمشیر و مانند این -۱۰

  در این زمینه سه مبحث مطرح است:
 ھا: این مبحث اّول: حکم تکیه بر کمان، عصا، شمشیر و مانند

 باشد:این مبحث در دو مسئله قابل ارائه می
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 ھا: این اّول: حکم تکیه بر کمان، عصا و مانند ۀمسئل

در حین  ج ثابت است که پیامبر خدا سبا وجود روایت صحیح حکم بن حزن
اند. وشافعیه ومالکیه وحنابله آن تکیه کردهھا  آن جمعه بر عصا، کمان، و مانند خطبۀ

واب)(واهللاُ العل اند.را مستحب دانسته  يمُ أعلمُ بالصّ
 دّوم: حکم تکیه بر شمشیر: ۀمسئل

بر  ج پیغمبر ۀنمایاند که ھیچ نّصی داللت بر ثبوت تکیمی در بررسی دیدگاه محرز

يمُ أعلمُ (واهللاُ العل. باشدشمشیر وجود ندارد، در نتیجه تکیه بر آن مطلقًا مشروع نمی

واب)  بالصّ
 شودمبحث دّوم: دستی که با آن تکیه می

در این زمینه ھیچ نص و دلیل شرعی وجود ندارد پس خطیب در این حالت مخّیر 

يمُ أعلمُ (واهللاُ العل است که با ھرکدام از دستانش کمان، قوس و مانند آن را بگیرد.

واب)  بالصّ
 شودمبحث سّوم: عملی که در صورت عدم تکیه انجام داده می

در صورتیکه خطیب بر ھیچ چیزی تکیه نکند شافعّیه و حنابله بر این باورند که با  
را آزاد رھا سازد. امام شافعی در این ھا  آن دست راست، دست چپش را بگیرد و یا

پسندم که بدن و در صورتیکه خطیب بر عصا تکیه نکند می«اند: زمینه چنین گفته
حرکت را بیھا  آن حرکت نگه دارد و یا دست راست را بر چپ بگذارد و یادستانش را بی

  »در جای خود نگه دارد.
زیاد و شلوغ و ثبوت خشوع و تواضع از  البته ھدف از این موارد عدم انجام حرکات

باشد که بھتر است خطیب در حرکات بدن و دستانش نظم و آرامش خاصی خطیب می
جھت خود را خسته نکند و ھم ذھن شنواندگان را با حرکات داشته باشد تا ھم بی

واب)(واهللاُ العل اضافی مشّوش ننماید.  يمُ أعلمُ بالصّ

 م و واجببلند کردن صدا بیش از حد الز -١١
باید توجه داشت تغییر صوت خصوصًا باال بردن صدا بنابر نصوص صحیح در اموری 

باشد و باعث ھوشیاری برای تأکید بیشتر توسط خطیب امری پسندیده و مستحب می
شود ولی باال بردن صدا با وجود بلندگوھا و وسایل پخش و دّقِت نظر مخاطب می
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ت و تأّنی صورت گیرد تا صدای خطیب گوش صدا در عصر حاضر باید با دقّ  ۀکنند
-ای که صدا در آن پخش میخراش نگردد و در عین حال باید شرایط و احوال منطقه

واب)(واهللاُ العل شود را در نظر گرفت.  يمُ أعلمُ بالصّ

 نشستن بین دو خطبه-۱۲
  شود:در این زمینه به دو مبحث پرداخته می

 مبحث اّول: حکم نشستن بین دو خطبه:

باشد و دلیلی بر نشستن بین دو خطبه مستحب می ج توجه به فعل نبّی  با
 شرطّیت آن وجود ندارد.

 مبحث دّوم: مقدار نشستن بین دو خطبه
با وجود اقوال مختلف مبنی بر مقّید کردن این زمان، باید توجه داشت ھدف از این 

ود نّصی در باشد و محدود کردن با وجود نبنشستن استراحت و جدایی دو خطبه می
حرج و سختی بر امام  ۀای از شریعت ندارد بلکه مایاین زمینه جدای از اینکه تأییدیه

واب)(واهللاُ العلباشد. می  يمُ أعلمُ بالصّ

 جمعه: ۀهای خطبسّنت
نماز جمعه اعمالی رعایت شوند که شریعت  خطبۀمستحب است که در ایراد و مفاد 

بوده است. این اعمال ھا  آن مزّین به ج ھای پیامبرفراخوان آن نموده و خطبه
 مستحبی عبارتند از:

 کوتاه بودن خطبه -۱
  در این زمینه دو بحث جای تحلیل و بررسی دارد:

 مبحث اّول: کوتاه بودن ھر دو خطبه:
باشند و بر این امر البته روایات موجود در این زمینه فراخوان کوتاه بودن خطبه می

کنند ولی الزم به ذکر است که خطبه باید برحسب نیاز و شرایط حاکم مھم تأکید می
ای که طوالنی خطبۀبر آن ایراد گردد و خطیب باید در نظر داشته باشد که در ھر حال 

باشد و باید خطیب شرایط حاکم بر فایده و حّتی مضر میباعث خستگی مردم شود، بی
ه مردم در زیر باران باشند و یا ھوا گرم و اجرای خطبه را نیز در نظر بگیرد. در صورتیک

یا نامساعد باشد و یا نیازی به طوالنی کردن بحث مّدنظر نباشد، خطیب باید خطبه را 
باشد روی میکوتاه و بسیار مفید بخواند. و آنچه مّدنظر شریعت است اعتدالل و میانه
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 ۀو نه طوالنی و مای باشد ضایع گرددکه نه مقصد خطبه که اندرز و استفاده از آن می
 آزار و ناراحتی مردم گردد.

 اّول: ۀدّوم به نسبت خطب ۀمبحث دّوم: کوتاھی بیشتر خطب
اّول  خطبۀدّوم به نسبت  خطبۀتر کردن در شریعت دلیلی صریح مبنی بر کوتاه

(واهللاُ  ھا است.باشد کوتاه بودن خطبهشود و آنچه فراخوان شریعت میمشاھده نمی

واب)يمُ العل  أعلمُ بالصّ

ر و مرتب باشد. -۲
ِّ
 خطبه فصیح، بلیغ، شیوا، مؤث

-استناد می ج در این زمینه به فصاحت و شیوایی کالم گھربار رسول گرامی اسالم
ھمانند شما تند تند و زیاد زیاد  ج رسول الله«: کند کهروایت می لشود. عائشه
ه اگر کسی به آن گوش کرد بلکه (کالمش) آرام و شمرده بود؛ به طوریکصحبت نمی

 »توانست سخنانش را حفظ کند.داد میمی

 در آن خطبه ﴾قٓ ﴿ ۀخواندن سور -۳

بر این مسئله ثابت است و ایشان این عمل را تکرار  ج با وجود اینکه فعل پیامبر
این عمل را  ج اند برای خطیب مستحب است که در مواقعی به اقتدای از ایشانکرده

 انجام دھد.
 دّوم ۀمسلمانان در خطبدعا برای  -۴

دّوم در دسترس نیست. اگرچه  خطبۀدلیلی برای وجوب دعا برای مسلمانان در 
گردد که خطیب دعا برای مسلمانان را باشد، خصوصًا توصیه مینفس دعا مستحب می

تنظیم کند و این دعا ندایی رسا برای خواست ھا  آن با توجه به مصائب و مشکالت
باشد و ابرازی صریح و دقیق از بیان ظلم حاکمان جور و تعال میمسلمانان از خداوند م

(واهللاُ .باشدو بیانی برای مشکالت و مصائب مسلمانان میھا  آن مزدوران ستیزه جوی

واب)العل  يمُ أعلمُ بالصّ
 دّوم ۀعا برای ولی أمر مسلمین در خطبد -5

  نماید:جھت تبیین بیشتر این مسئله، بیان و تحلیل دو مبحث الزم می
 مبحث اّول: دعا برای ولی أمر مسلمین بدون تعیین:

دعای عام و بدون تعیین شخص مشخصی برای اصالح و کمک به وی در راستای 
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 باشد. امام نووی نیز بر ھمین باور است.فقھا مستحب می ۀحق و عدالت بنابر نظر کلی
 مبحث دّوم: دعا برای ولی أمر مسلمین با تعیین:

باشد؛ چرا که دلیلی برای استحباب آن وجود این عمل جایز می رسدبه نظر می
باشد؛ اّما انجامش جایز است؛ چرا ندارد؛ و ھمچنین خطبه ھم محل موعظه و ذکر می

که دلیلی بر تحریم آن وجود ندارد؛ و ھمچنین ھیچ دلیلی برای اینکه خطبه چه 
ھرچند در خطبه ھم  نقل نگردیده است؛ لذا ج شرایطی داشته باشد از رسول الله

اند و در موعظه گفته نشود، خطبه صحیح بوده؛ چرا که در لغت به آن خطبه گفته

واب)(واهللاُ العل .نتیجه ذات خطبه انجام گردیده است  يمُ أعلمُ بالصّ
 دّوم با استغفار ۀتمام خطب -6

جمعه صحیح  خطبۀشود که دعا کردن در با دّقت در روایت این نتیجه حاصل می
باشد؛ و چون استغفار کردن ھم نوعی دعا کردن بوده لذا استغفار کردن ھم صحیح می

واب)(واهللاُ العل است.  يمُ أعلمُ بالصّ

 جمعه: ۀمسائل متفرقه در خطب
 خطبه بر اساس نیاز و اولوّیت: -۱

نماز جمعه باید بر اساس  خطبۀباشد آن است که آنچه بسیار مھم و منطقی می

واب)(واهللاُ العل و مسائل روز جھان معاصر باشد. اولوّیت و نیازھای مردم  يمُ أعلمُ بالصّ

 اصول و مبانی شرعی در خطبه: بهپایبندی  -2
اساس و چھارچوب خطبه بر مبنای حمد و ثنای باری تعالی و تعلیم و آموزش 
قواعد و اصول شریعت و ترغیب به طاعت و عبادت و تحذیر از معصّیت و نافرمانی 

-به توحید و سّنتھا  آن و تبیین مسائل شرعی مورد نیاز مردم و فراخواندن ألخداوند
از شرک و بدعت و خرافاتی که در زوایای مختلف ھا  آن و دور کردن ج ھای نبوّی 

واب)(واهللاُ العل زندگی مردم وجود دارد.  يمُ أعلمُ بالصّ

 مسجد توسط خطیب:ة الخواندن نماز تحی -۳
ة صریح از مستحب بودن این امر و نخواندن نماز تحیبر اساس نبود دلیلی صحیح و 

در موقع ورودش به مسجد در موقع نماز جمعه و مستقیم به  ج مسجد توسط پیامبرال
باشد بلکه باالی منبر رفتن محرز است که چنین عملی برای خطیب مستحب نمی
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واب)(واهللاُ العل باشد.مستحب نخواندش می  يمُ أعلمُ بالصّ

خطیب در موقع باال رفتن از منبر و قبل از نشستنش در موقع دعای کردن  -4
 أذان:

ھایی که فقھایی ھمچون شافعّیه، حنابله و ابن تیمیه و شاگردش این بدعت از جمله
باشد به کنند دعا کردن امام ھنگام باال رفتن از منبر میقیم جوزیه بدان اشاره می

دعا : «در کتاب " االختیارات" آمدهت و ثابت نیس ج ای که چنین عملی از پیامبرگونه

واب)(واهللاُ العل »کردن امام بعد از باال رفتن از منبر ھیچ اصلی ندارد.  يمُ أعلمُ بالصّ

 خواندن خطبه از روی اوراق نوشته شده: -5
تواند تسّلط خطیب را بر موضوعاتی که در ھا مینوشتهخواندن خطبه از روی دست

ھای مستقیم بھتر و با نظم بیشتر و مستند و با نقل قولنظر دارد بیشتر کند و خطیب 
باشد که ھایی میپردازد که این خود دارای مزّیتو با دّقت خاص به بیان خطبه می

نیز توجه داشت که توجه به اوراق و ھا  آن خالی از لطف نیست ولی باید در استفاده از

(واهللاُ  ه کند مطلوب نیست.ای که خطیب فقط به اوراق نگاغافل از اطراف به گونه

واب)العل  يمُ أعلمُ بالصّ

 صحبت کردن با دیگران در حین خطبه: -6
  این مسئله در سه بحث قابل طرح است که عبارتند از:

 مبحث اّول: حکم صحبت کردن خطیب با دیگران به غیر خطبه:
رسد به طور مطلق صحبت کردن خطیب در این حالت ُمباح است؛ چرا به نظر می

ھم مؤّید این مطلب  بجابر، عبدالله بن بسر، واکنش عمر با عثمان ھای روایتکه 
این مطلب  ستوان گفت که ضرورت بوده؛ چرا که در روایت بریدهباشند؛ و نمیمی

واب)(واهللاُ العل کامًال واضح است.  يمُ أعلمُ بالصّ
ه مبحث دّوم: حکم صحبت کردن مستمعین خطبه با دیگران: که شامل پنج مسئل

 باشد که عبارتند از:می
 :اّول: حکم صحبت کردن در موقع شنیدن خطبه ۀمسئل

رسد که سخن گفتن ھنگام جمعه اگرچه مذموم واقع شده ولی حرام به نظر می
گواه این مطلب  سباشد؛ چرا که حدیث انس بن مالکنبوده بلکه فقط مستحب می
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ھیچ ضرورتی در صحبت  توان گفت که ضرورت بوده است؛ چرا کهباشد. و نمیمی
صبر نماید اّما این کار را  ج پیامبر خطبۀتوانست تا اتمام کردن این شخص نبوده و می

واب)(واهللاُ العل ھم وی را تقریر نمودند. ج ننمود و پیامبر  يمُ أعلمُ بالصّ

 :دّوم: حکم صحبت کردن در موقع نشنیدن خطبه ۀمسئل
شنویم، نباید صحبت کنیم؛ چرا که اّوًال: یرسد حّتی زمانیکه خطبه را نمبه نظر می

اند لذا ایم که ھنگام خطبه صحبت نکنیم و شنیدن را برای ما شرط نکردهما نھی شده
شنود صحبت ماند و ثانیًا: اگر کسی که خطبه را نمیاصل بر ھمان عموم خود باقی می

ھا  آن آید و گردد که تشویش کم کم بین نمازگزاران بوجودکند ھمین امر موجب می

واب)(واهللاُ العل ھم به صحبت کردن بیفتند.  يمُ أعلمُ بالصّ

  :کنندهسّوم: حکم جواِب سالم دادن و تشمیت عطسه ۀمسئل
قبل از بیان این نکته باید اشاره کرد که سالم گفتن به نمازگزاران و "الحمدلله" 

مطلوب شریعت کننده در موقع ادای خطبه مستحب نیست؛ زیرا آنچه گفتِن عطسه
باشد، حال با وجود این اگر کسی سالم گوید باشد سکوت کردن و سخن نگفتن میمی

رسد که جایز نیست تشمیِت عاطس و ای "الحمدلله" گوید به نظر میکنندهو عطسه
باشد و ھیچ دلیل جواِب سالم داده شوند؛ چرا که اصل بر سکوت در ھنگام خطبه می

جود ندارد؛ اگرچه شریعت فراخواِن تشمیِت عاطس و صریحی مبنی بر تخصیص آن و
شود و از طرفی باشد ولی در موقع خطبه دلیلی بر آن مشاھده نمیجواِب سالم می

باشد؛ چرا که عبدالله بن دیگر حّتی ذکر و دعا کردن ھم ھنگام خطبه مستحب نمی
ه ھنگام روند: اّول: مردیکسه دسته به نماز جمعه می«روایت کرده است:  سعمرو

وی از نماز جمعه است. و دّوم: مردیکه ھنگام خطبه دعا  ۀگوید و این بھرخطبه لغو می
-کند و اگر بخواھد مستجاب نمیخواند و خداوند اگر بخواھد وی را مستجاب میمی

کند. و سّوم: مردیکه ھنگام حضور در جمعه و خطبه ساکت بوده و از باالی گردن 
گناھان ده روز  ۀی آزار نرسناده باشد لذا این جمعه کفارمؤمنی عبور نکرده و به کس

انجام دھد (پاداش مضاعف،  یکیار نکس کھر«فرموده است:  أگردد و خداوندوی می
و از ظاھر این روایت ».» رم خداوند معّظم) ده برابر داردکجود و  یایم از درک دست

س و جواِب گردد حّتی دعا کردن ھم مستحب نیست پس تشمیِت عاطمشخص می
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(واهللاُ باشد. باشد بلکه استحباب بر عدم پاسخگویی بدانھا میسالم نیز مستحب نمی

واب)العل   يمُ أعلمُ بالصّ

توسط  ج بعد از بیان نام پیامبر ج چھارم: حکم صلوات فرستادن بر پیغمبر ۀمسئل
  :خطیب

-ھنگام خطبه می ج قول راجح بر عدم استحباب صلوات فرستادن بر نبّی بزرگوار
ایم و برای تخصیص آن دلیلی باشد؛ چرا که از صحبت کردن ھنگام خطبه نھی شده

خواھد که موجود نیست. و از طرفی حّتی ذکر و دعا کردن ھم ھنگام خطبه می
سه دسته به نماز «روایت کرده است:  سباشد؛ چرا که عبدالله بن عمرومستحب نمی

وی از نماز جمعه  ۀگوید واین بھرگام خطبه لغو میروند: اّول: مردیکه ھنجمعه می
خواند و خداوند اگر بخواھد وی را مستجاب است. و دّوم: مردیکه ھنگام خطبه دعا می

کند. و سّوم: مردیکه ھنگام حضور در جمعه و کند و اگر بخواھد مستجاب نمیمی
ر نرسناده باشد خطبه ساکت بوده و از باالی گردن مؤمنی عبور نکرده و به کسی آزا

س کھر«فرموده است:  أگردد و خداوندگناھان ده روز وی می ۀلذا این جمعه کفار
رم خداوند معّظم) ده کجود و  یایم از درک انجام دھد (پاداش مضاعف، دست یکیار نک

گردد حّتی دعا کردن ھم مستحب و از ظاھر این روایت مشخص می».» برابر دارد

واب)(واهللاُ العل باشد.نیز مستحب نمینیست، پس صلوات فرستادن   يمُ أعلمُ بالصّ

 :پنجم: حکم آمین گفتن بعد از دعا و جھری کردن آن در حین خطبه ۀمسئل
رسد که آمین گفتن ھنگام خطبه باید سّری باشد؛ چرا که ھمانطور که به نظر می

نوعی دعا  جمعه نباید حّتی ذکر یا دعا خواند و آمین گفتن ھم اشره شد ھنگام خطبه
روند: سه دسته به نماز جمعه می«روایت کرده است:  سکرده است. عبدالله بن عمرو

وی از نماز جمعه است. و دّوم:  ۀگوید واین بھراّول: مردیکه ھنگام خطبه لغو می
کند و اگر خواند و خداوند اگر بخواھد وی را مستجاب میمردیکه ھنگام خطبه دعا می

د. و سّوم: مردیکه ھنگام حضور در جمعه و خطبه ساکت کنبخواھد مستجاب نمی
بوده و از باالی گردن مؤمنی عبور نکرده و به کسی آزار نرسناده باشد لذا این جمعه 

انجام  یکیار نکس کھر«فرموده است:  أگردد و خداوندگناھان ده روز وی می ۀکفار
».» م) ده برابر داردرم خداوند معّظ کجود و  یایم از درک دھد (پاداش مضاعف، دست

واب)(واهللاُ العل  يمُ أعلمُ بالصّ
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 مبحث سّوم: استثنائات صحبت کردن در حین خطبه:
 توان در مسائل زیر خالصه نمود:موارد این قسم را می

اّول: حکم سخن گفتن بعد از باال رفتن خطیب از منبر و قبل از شروع  ۀمسئل
 کردن خطبه و نیز بعد از فراغت از خطبه و قبل از نماز:

رسد که صحبت کردن ھنگام باال رفتن امام اشکالی ندارد؛ چرا که اصل به نظر می 
نھی امام  خطبۀھم فقط از صحبت کردن ھنگام  ج بر عدم حکم بوده و رسول الله

واب)(واهللاُ العل اند لذا اصل بر عدم حکم است.کرده  يمُ أعلمُ بالصّ

 :دّوم: حکم سخن گفتن بین دو خطبه ۀمسئل
 ماصل بر عد باشد؛ چرا کهرسد که سخن گفتن بین دو خطبه جایز میبه نظر می

 اند لذاکرده یامام نھ خطبۀصحبت کردن ھنگام  ھم فقط از ج رسول الله حکم بوده و

واب)(واهللاُ العل بر عدم حکم است. اصل  يمُ أعلمُ بالصّ
 سّوم: حکم سخن گفتن در موقع تّنفس خطیب: ۀمسئل

رسد که نباید ھنگام تنّفس خطیب سخن گفت و مطلوب شریعت به نظر می 
باشد؛ چرا که سکوت در بین خطبه ھم جزء خطبه محسوب گردیده و سکوت می

خطیبی در یک خطبه ھمواره سخن بگوید؟ لذا شود وابسته به خطبه است. مگر می
-ایم، و تنّفس خطیب ھم جزء خطبه میچون از سخن گفتن ھنگام خطبه نھی شده

يمُ أعلمُ (واهللاُ العل باشد.باشد، لذا فراخوان شریعت در این حالت نیز سکوت می

واب)  بالصّ
 چھارم: حکم سخن گفتن در موقع دعاکردِن خطیب: ۀمسئل

که سخن گفتن ھنگام دعا کردِن خطیب ھم جایز نیست و مطلوب رسد به نظر می
باشد؛ چرا که دعا کردن ھم تابِع خطبه بوده و جزء آن محسوب شریعت سکوت می

نھی از سخن گفتن ھنگام خطبه، در ھنگام دعا کردن  ۀگردد؛ و لذا طبق عموم ادلّ می

يمُ أعلمُ (واهللاُ العل د.باشھم جایز نیست و فراخوان شریعت در این حالت نیز سکوت می

واب)  بالصّ
 باال بردن دو دست برای دعا در موقع خطبه:
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ھا ھنگام دعا کردن در خطبه است. چرا که  قول راجح بر جواز باالبردن دست
دھد ھم نشان می سکند و حدیث عمارهجوازش را اثبات می سحدیث انس بن مالک

اند و این عملکرد ھم جایز است خصوصًا کردهبا انگشتھایشان دعا می ج که رسول الله

واب)(واهللاُ العل برای طلب باران.  يمُ أعلمُ بالصّ

َ ٱ ۞إِنَّ ﴿ دّوم با ۀختِم خطب َّ�  
ۡ
 :﴾... نِ ۡحَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  َعۡدلِ لۡ بِٱ ُمرُ يَأ

-خطبه ج ھمانطور که در سنن آمده و ابن قّیم ھم بدان اشاره نموده پیامبر اکرم
اند. و از طرفی ھدف از خطبه موعظه بوده و در نتیجه پایان بردهاش را با استغفار به 

چون این آیه ھم دعا و موعظه است، لذا خواندنش جایز است. اما دلیلی برای استحباب 
ھا شاید این ذھنّیت را برای شنوندگان درست خطبه ۀآن وجود ندارد و تکرار آن در ھم

واب)(واهللاُ العل اند.خوانده راآن ج کند که مستحب بوده و پیغمبر بزگوار  يمُ أعلمُ بالصّ
 اشاره خطیب با دست در موقع خطبه:

و  »این داللت دارد که سّنت است که در خطبه دست بلند نگردد.«نووی گفته: 
گردد. ابن قّیم در ثابت می أھمچنین مشروعّیت اشاره با انگشت ھم در موقع یاد الله

اش در خطبه در موقع یاد الله متعال با انگشت سبابه ج پیامبر«این زمینه اشاره کرده: 

واب)(واهللاُ العل »کردند.اشاره می  يمُ أعلمُ بالصّ
 رو کردن خطیب به چپ و راست:

باید دّقت داشت که مستحب آن است که خطیب رو به جلو داشته و از حرکات 
گاه کردن مردم اضافی بپرھیزد ولی در مواقعی که بدون ھدف و یا بنابر منظوری مثًال  آ

يمُ أعلمُ (واهللاُ العل ھا وارد نیست.اطرافش به مسئله ایرادی بر این توجھات و روکردن

واب)  بالصّ

ِ ٱَوَ�ِۡ�ُر ﴿ گفتن ۗ وَ  �َّ ُ�َ�ۡ
َ
ُ ٱأ  درآخر خطبه: ﴾َ�ۡعلَُم َما تَۡصَنُعونَ  �َّ

استمرار و البته خواندن آن در برخی مواقع ایرادی بر آن نیست ولی در صورت 
آورد و تصّور سّنت بودن را به ای به خاطر اینکه شبھه بوجود میتکرار آن در ھر خطبه

دھد بھتر آن است در مواردی ترک گردد؛ چرا که عبادات توقیفی ھستند و مردم می

واب)(واهللاُ العلای وجود ندارد.ھیچ دلیلی بر خواندن آن در ھر جمعه  يمُ أعلمُ بالصّ
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 دّوم و پایین آوردن صدا در آن: ۀخطب عجله در ایراد
اند ... از ریزی کردهکراھت در خطبه اموری که جاھالن آن را پایه«نووی گفته: 

 رویو از زیاده«... و نیز اشاره کرده:  »دّوم. خطبۀدر عجله در ھا  آن رویجمله: زیاده
  »دّوم و پایین آوردن صدا در آن. خطبۀتسریع در ھا  آن

 رساند.نووی کراھت تحریمی را می ظاھر کالم
اند و حکم دو خطبه چنین نکرده ج باشند که پیامبراستدالل این حکم روایاتی می

دّوم نیز که برخی قائل به سّنت بودنش  خطبۀیکی است. حّتی بلند کردن صدا در 

واب)(واهللاُ العلباشند جایز نیست و دلیلی بر آن وجود ندارد. می  يمُ أعلمُ بالصّ
 کم مترجم جمعه:ح

کند و به مردم شود که بعد از اینکه امام شروع به خطبه میدر مواردی مشاھده می
شود مردم که اصطالحًا مترجم خوانده می ۀدھد، شخصی به عنوان نمایندسالم می

فرستد و یا با ذکر بر وی صلوات می ج دھد و یا با ذکر نام پیامبرجواب سالم امام را می
گوید. در یا صحابه دعای رضی الله عنھم یا رضی الله عنه می شراشدیننام خلفای 

رسول  ۀمورد این مطلب ھمانطور که مفصًال ذکر گردید بر مبنای دالیل خصوصًا فرمود
خواند، به دوستت اگر روزجمعه ھنگامیکه امام خطبه می«فرماید:  است که می ج اکرم

صحبت کردن ھر کس » ای!).وثوابی نبرده. (ای کردهبگویی (ساکت باش!) کار بیھوده
ای در شریعت ندارد و بلکه جواب سالم ندادن، تحت عنوان مترجم و غیره ھیچ تأییدیه

ھیچ دلیلی برای  صلوات نفرستادن و دعا نکردن مستحب است و جدای از این مطلب،
ولی

ُ
که  دیده نشده شمترجمِی جمعه وجود ندارد و کسی از صحابه و تابعین و قرون أ

(واهللاُ  توان چنین عملی را بر مبنای شریعت دانست.مترجم داشته باشند. پس نمی

واب)العل  يمُ أعلمُ بالصّ
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بعد از بیان احکام و فضائل روز جمعه (در فصل اّول) و بعد از شرایط و موجبات 

 خطبۀنماز جمعه (در فصل دّوم) به شرایط، ارکان، ُسنن و احکام و ضوابط حاکم بر 
نماید که به برخی از احکام و نماز جمعه (در فصل سّوم) پرداخته شد، حال الزم می

باشند، پرداخته شود. در این بخش مسائل مسائلی که مربوط به نماِز جمعه می
ھای قبل و بعد از نماز جمعه، أذکار بعد از مختلفی از جمله: رکعاِت نماز جمعه، سّنت
ن نماز جمعه و نماز عصر، بیع در ھنگام ینماز جمعه، اّتفاق عید و نماز جمعه، جمع ب

گیرند رسی قرار مینماز جمعه، خواندن نماز ظھر در موقع نماز جمعه مورد تحلیل و بر
مطالِب این فصل سعی بر آن خواھد بود بنابر اینکه  ۀو در آخر جدای از بیان خالص

گردد به برخی از احکام و باشد که به صورت جماعت برپا مینماز جمعه، نمازی می
مسائل و آداب نماز جماعت پرداخته شود تا ھم در نماز جمعه و ھم در دیگر نمازھای 

 تمام قرار گیرند.جماعت مورد اھ

 ) رکعات نماز جمعه۴-۱(
باشد که با ارکان و ضوابط خاص خود در روز جمعه بعد از نماز جمعه دو رکعت می

گیرد. نماز جمعه بنابر قول راجح نمازی مستقل بوده و نماز زوال خورشید انجام می
مشترک ظھر نیست که شکسته (یعنی؛ دو رکعتی) شده و با ظھر تا وقت مغرب وقت 

د این دیدگاه سعمر بن خطاب ۀندارد و گفت صالة األضحى ركعتان، « باشد:می مؤیِّ

وصالة الفطر ركعتان، وصالة السفر ركعتان، وصالة اجلمعة ركعتان متام غري قرص عىل 

 ١»وقد خاب من افرت. ج لسان نبيكم

) / بیهقي، ۱۵۶۶و۱۴۴۰و۱۴۲۰) / نسایي (ش۲۵۷(ش ، المسند) / احمد۴۸صحیح): طیالیسي، المسند (ش( -١

) / طحاوي، شرح معاني اآلثار ۲۳۹) / ضیاء المقدسي، االحادیث المختاره (ش۵۹۲۹السنن الکبري (ش

المعجم طبرانی، ) / ۱۰۶۳) / ابن ماجه (ش۲۴۱(ش ، المسند) / ابویعلي۲۷۸۳) / ابن حبان (ش۴۲۱ص۱(ج

) و اخبار اصفهان ۱۸۷ص۷ج۳۷ص۵) / ابونعیم، حلیة االّولیاء (ج۱۸۱ص۵ج۲۱۰ص۳االوسط (ج

) / ابن ۹۳ص۲(ج ، المصنف) / ابن ابي شیبه۲۹(ش ، المسند) / عبد بن حمید۳۳۱) / بزار (ش۳۴ص۳(ج

) / ابن عساکر، تاریخ دمشق ۲۱۵ص۱۱بغداد (ج) / خطیب بغدادي، تاریخ ۲۹۶ص۱۶عبدالبر، التمهید (ج

) از طریق (سفیان الثوري و شعبة بن الحجاج وشریک بن عبدالله ومحّمد بن طلحه) روایت کرده ۵۴۱ص۴۳(ج
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عن زبید اإلیامي عن عبد الرحمن بن أبي لیلی عن عمر رضي الله عنه قال: صالة السفر رکعتان وصالة «اند: 

رکعتان وصالة الجمعة رکعتان تمام غیر قصر علی لسان محّمد صلی الله علیه األضحی رکعتان وصالة الفطر 

 »وسلم

حدثنا سلمة بن شبیب قال حدثنا «) روایت کرده است: ۳۳۰وعبدالرحمن بن ابي لیلي هم متابعه شده وبزار (ش 

 .»یزید بن أبي حکیم عن یاسین الزیات عن األعمش عن زید بن وهب عن عمر ... 

بوده فقط عبدالرحمن بن ابي لیلي این حدیث را از عمر (ض) » رجال صحیحین) «۴۸ي (شورجال طیالیس 

) / بیهقي، السنن ۲۶۹) و من طریقه ضیاء المقدسي، االحادیث المختاره (ش۱۰۶۴نشنیده است وابن ماجه (ش

ط ) / اسلم بن سهل، تاریخ واس۱۷۹۹) / ابن منذر، االوسط (ش۱۴۲۵) / ابن خزیمه (ش۵۹۲۸الکبري (ش

) از طریق (محّمد بن عبد الله بن نمیر ومحّمد بن رافع و عبدة بن ۲۵۱ص۴) / ابن حزم، المحلي (ج۲۱۷ص۱(ج

حدثنا محّمد بن بشر (العبدي) «عبد الله الخزاعي وعیسي الکیساني والحسن بن عبدالملك) روایت کرده اند: 

لیلی عن کعب بن عجرة عن عمر قال: صالة  أنبأنا یزید بن زیاد بن أبي الجعد عن زبید عن عبد الرحمن بن أبي

السفر رکعتان وصالة الجمعة رکعتان والفطر واألضحی رکعتان تمام غیر قصر علی لسان محّمد صلی الله علیه و 

 »سلم

شنیده است؛ ورجال این ماجه در این روایت  سبینیم که ابن ابي لیلي این حدیث را از کعب بن عجره و مي 

باشد و اسنادش هم  ومترجم در تهذیب مي» ثقة«به جز (یزید بن زیاد بن أبي الجعد) که بوده » رجال صحیحین«

 است.» صحیح«

[ابن الملقن، البدر المنیر » اسناٌد صحیٌح «اند: وامامان نووی وابن السکن وابن الملقن وابن تیمیة هم گفته 

) / ابن تیمیه، ۲۸۵۸(ش ) / نووی، خالصة االحکام۱۶۳ص۲) / ابن حجر، تلخیص الحبیر (ج۶۴۹ص۴(ج

 )]۵۴۲ص۲۲مجموع الفتاوی (ج

رواه الثوري عن زبید عن ابن أبي لیلی عن عمر الحدیث «البته باید اشاره کنیم که امام ابوحاتم رازي گفته است:  

)] وایشان روایتي که کعب بن عجره را ۲۰۴ص۱[ابن ابي حاتم، علل الحدیث (ج» لیس فیه کعب وسفیان احفظ.

چرا که نزد وي سفیان احفظ از یزید بن زیاد  !(زبید الیامي عن ابن ابي لیلي عن عمر) :دانسته است» اصح« ناشته

 اینکه است؛ اما چون زیاده ي ثقة مقبول است لذا زیاده ي یزید بن زیاد بن أبي الجعد پذیرفته مي
ً
باشد. مخصوصا

) از طریق (ابن ابي ۶۴۵۸لسنن لکبري (ش) / بیهقي، ا۴۲۲ص۱متابعه اي دارد وطحاوي، شرح معاني اآلثار (ج

حدثنا أبو سعید عبید الله بن عمر القواریری حدثنا یحیی بن سعید عن «داود و ابویعلي وعمران) روایت کرده اند: 

» ثقة و مشهور«و رجالش .» سفیان قال حدثنی زبید عن عبد الرحمن بن أبی لیلی عن الثقة عن عمر قال: ... 

حتي سفیان ثوري در روایتي، فرد ثقة اي را به اسناد اضافه کرده ومعلوم شد که وي کعب بن  هستند؛ ومي بینیم که

 باشد. عجره مي

حدثنا معاذ قال نا أبي (هشام «) روایت کرده است: ۲۴۴ص۸المعجم االوسط (جطبرانی، باید اشاره کنیم که  

 .»ي لیلی عن أبیه عن عمر بن الخطاب قال: ... الدستوائي) قال نا سفیان الثوري عن زبید قال نا عبد الرحمن بن أب
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جمعه دو  نماز ضحی دو رکعت، نماز عید فطر دو رکعت و نماز سفر دو رکعت و نماز«
ست و کو شباشند می ج بر) زبان پیامبرتان أرکعت بدون قصر بنابر (دستور خداوند

البته دسوقی از فقھای مالکّیه این » بندند. یه بر خدا دروغ مکاست  یسانکاز آن  یدینوم
دیدگاه را بر خالف دیدگاه مشھور مذھبش ترجیح داده؛ چرا که بنیان قول مشھور 

  ١داند.مالکی را ضعیف می
-اما اگر وقت تمام شود و شخص یک رکعت را قبل از اتمام وقت بخواند به نظر می

-می ج باشد؛ زیرا پیامبررسد که با خواندن نماز جمعه و اتمام آن نمازش صحیح می

َالةَ « فرماید: ْدرََك الصَّ
َ
َالِة َ�َقْد أ َعًة ِمْن الصَّ

ْ
ْدرََك َر�

َ
ھر کس رکعتی از نماز را خواند « ٢ .»َمْن أ

 »نماز را (در زمان خود) اداء کرده است.
از شروط صّحت  ٣بنا بر نظر جمھور فقھا خواندن خطبه قبل از دو رکعت نماز جمعه

شود تا دو رکعت از نماز جمعه محسوب نمی ۀباشد. ولی خطبه به منزلنماز جمعه می
ابراز  شود. اگرچه برخی از سلف صالحدر نھایت نماز جمعه به چھار رکعت تفسیر ش

و اخالل به ٤را دارد.باشد و حکم آندو رکعت می ۀجمعه به منزل خطبۀاند: دو داشته

 همین حدیث را (وکیع بن الجراح و  بینیم که لفظ (ابیه) به اسناد اضافه شده که خطا ميومي 
ً
باشد؛ چرا که اّوال

عبدالرحمن بن مهدي ویزید بن زریع وابونعیم فضل بن الدکین ومحّمد بن کثیر وروح بن عباده و ابوعامر العقدي 

بن مخلد و عبد الله بن الولید العدني ومهران بن أبي عمر وأبو حمزة السکري وحسین بن حفص ویحیي ویزید 

بن سعید) از سفیان الثوري روایت کرده اند ولي هیچیک این لفظ (ابیه) را نیاورده اند وتنها معاذ بن هشام 

دالله ومحّمد بن طلحه) هم این الدستوایي این قسمت را آورده است وهمچنین (شعبة بن الحجاج وشریک بن عب

: دیدیم که ابن ابي لیلي 
ً
روایت را از زبید الیامي نقل کرده اند ولي آنها هم این قسمت را در اسناد نیاورده اند ثانیا

 این روایت را از (کعب بن عجره) شنیده است.

 .۱/۲۴۳ ،حاشیة الدسوقينک:  -١

) / نسایي ۵۲۴) / ترمذي (ش۱۱۲۳اود (ش) / ابود۱۴۰۱) / مسلم (ش۵۸۰بخاري (ش(صحیح):  -٢

) از طریق (مالك بن انس و سفیان بن عیینه و عبید الله بن ۱۱۲۲) / ابن ماجه (ش۵۵۶و۵۵۵و۵۵۴و۵۵۳(ش

 جعن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هریرة أن رسول الله «عمر و اوزاعي) روایت کرده اند: 
 »قال من أدرك رکعة من الصالة فقد أدرك الصالة.

 .۲/۱۴۷باشد. نک: ابن حجر، تلخیص الحبیر ،ی نماز قبل از نماز جمعه میبنابر اجماع، خطبه -٣

های ضعیف و حتی بدون اصلی البته در اثبات این قول با وجود بیان آیه شریف و احادیث صحیح مذکور، روایت -٤

 باشند، از جمله:احتجاج و استناد می وجود دارند که غیر قابل

  .»: بلغنا أنه ال جمعة إال بخطبة فمن لم یخطب صلی أربع قال أنه«گفته است:  الف): ابن شهاب زهري 
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در این زمینه گفته:  سباشد. و عمر بن خطابھر کدام اخالل در یک رکعت می
به خطبه نرسید چھار رکعت نماز  خطبه در جایگاه دو رکعت نماز است، ھر کس«

 ١»بخواند.
این اشتباه است. اجماع افراد قبل و بعد از حسن «نویسد: باره میماوردی در این

و این استدالل صحیح نیست؛ زیرا دو رکعت  ٢ »کند.بصری این مسئله را روشن می
 خطبۀباشد و ھیچ ارتباطی به ادراک و حضور در نماز جمعه بنا بر اجماع واجب می

نصوص صحیح ھر کسی به رکعتی از نماز جمعه برسد نماز  جمعه ندارد؛ چرا که بنا بر
 ۀو در تحلیل سند روایِت این موضوع اثبات گردید که کلی ٣باشد.اش صحیح میجمعه

 محّمد أحمد أبو أخبرنا الحافظ حازم أبو أخبرنا«) روایت کرده است: ۵۹۱۲(ضعیف): بیهقي، السنن الکبري (ش 

 أبو مهدی بن الله عبد ابن وهو القاسم حدثنا الضبی الرحمن عبد بن محّمد جعفر أبو أخبرنا الحافظ محّمد بن

 عن یونس أبیه عن األیلی یزید بن یونس ابن یعنی یزید حدثنا مهدی بن محّمد یعنی عمی حدثنا بمصر الطاهر

است چرا که ابن » ضعیف«اما این روایت » أربعا صلی یخطب لم فمن بخطبة إال جمعة ال أنه بلغنا: قال الزهری

 »بلغنا!«شهاب الزهری نگفته که این روایت را چه کسی گفته وسخن چه کسی است: 

 » : الخطبة تقوم مقام رکعتین من الفرض.جقال رسول الله «روایت کرده است:  سب): ابوهریره 

 جخوانند اما هیچ اصلی از احادیث رسول الله هایشان می(ال اصل له): این روایت را بسیاری از خطبا در خطبه 
 ندارد.

 أدرك فقد الخطبة ادرك من قال: سلم و علیه الله صلی النبي عن«ج): یحیی بن بی کثیر روایت کرده است:  

 » الصالة.

 أبي بن یحیی عن وغیره راشد بن عمر عن«) روایت کرده است: ۲۳۷ص۳(ضعیف): عبدالرزاق، المصنف (ج 

است » ضعیف ومعضل«اما روایت » الصالة. أدرك فقد الخطبة ادرك من قال سلم و علیه الله صلی النبي عن کثیر

  یدرك لم«چرا که یحیی بن ابی کثیر: امام ابوحاتم رازی گفته است: 
ً
  رآه أنسا إال الصحابة من أحدا

ً
[ابن ابي » رؤیة

 گردد.افتاده است وروایت معضل می ج)] لذا (دو راوی) تا رسول الله ۹۱۰حاتم، الجرح والتعدیل (ش

ی ،ابن حزم؛ ۲۳۷/  ۳ ،عبد الرزاقالمصنف،  -١
ّ
 .۵۸/  ۵ ،المحل

  .۴۴/  ۳ماوردی، الحاوی الکبیر،  -٢

هر کس رکعتی از نماز را خواند نماز را (در « .»من أدرك رکعة من الصالة فقد أدرك الصالة«فرماید: می جپیامبر  -٣

 »زمان خود) اداء کرده است.

) / نسایي ۵۲۴) / ترمذي (ش۱۱۲۳) / ابوداود (ش۱۴۰۱) / مسلم (ش۵۸۰بخاري (ش(صحیح):  

) از طریق (مالك بن انس وسفیان بن عیینه وعبید الله بن ۱۱۲۲) / ابن ماجه (ش۵۵۶و۵۵۵و۵۵۴و۵۵۳(ش
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دانند یا ضعیفند و یا اصلی ندارند، پس دو رکعت می ۀجمعه را به منزل خطبۀروایاتی که 
 باشند.قابل استناد و احتجاج نمی

باشد و اگرچه بنابر ه دو رکعت مستقل و جدای از نماز ظھر میدر نتیجه نماز جمع 
باشد ولی نظر جمھور فقھا شرط صّحِت نماز جمعه، خواندن خطبه قبل از آن می

گردد؛ چرا که ھمانطور که پیشتر اشاره و اثبات دو رکعت محسوب نمی ۀخطبه به منزل
حتجاجند بلکه روایات گردید جدای از اینکه اسناد این مسئله ضعیف و غیر قابل ا

صحیحی وجود دارند که داللت بر آن دارند که ھر کس به رکعتی از جمعه رسید نماز 

َعًة ِمْن  « فرماید:می ج اش را دو رکعتی بخواند از جمله: پیامبرجمعه
ْ
ْدرََك َر�

َ
َمْن أ

َالةَ  ْدرََك الصَّ
َ
َالِة َ�َقْد أ را (در زمان خود) اداء ھر کس رکعتی از نماز را خواند نماز «١ .»الصَّ

واب)(واهللاُ العل »کرده است.  يمُ أعلمُ بالصّ

 های قبل و بعد از نماز جمعه) سّنت۴-۲(
در احتجاج به نصوص و روایات، فقھا در وجود نماِز سّنت قبل  سّنت قبل از جمعه:

ود. شبه دو دسته تقسیم میھا  آن اند، به طور کّلی آراءاز نماز جمعه اختالف پیدا کرده
 در این زمینه عبارت است از:ھا  آن ھایدیدگاه

تعدادی از فقھا بر این باورند که قبل از نماز جمعه، نماز سّنت وجود  دیدگاه اّول:
و ابراھیم النخعی و  شدارد. و افرادی ھمچون عبدالله بن عمر و عمر بن عبدالعزیز

حنبل و برخی از یارانش ابومجلز وطاوس الیمانی تعدای از شافعّیه و امام احمد بن 
، یحول الشامکم، یحسن البصراز فقھای مالکّیه،  یوریُ عبدالخالق بن عبدالوارث السُّ و

إسحاق بن ، یدیر الُحمیعبدالله بن الزبه، نییان بن عُ یسف، ید المقبریسع ید بن أبیسع
د بن محّم الظاھری،  یاألصبھان یداود بن علی، لبکم بن خالد الیثور إبراھ وأب، هیراھو
و تعدادی دیگر از دو رکعت را سّنت قبل نماز جمعه دانسته  ر و غیرهم بن المنذیإبراھ

ل قا جعن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هریرة أن رسول الله «عمر واوزاعي) روایت کرده اند: 

 »من أدرك رکعة من الصالة فقد أدرك الصالة.

) / نسایي ۵۲۴) / ترمذي (ش۱۱۲۳) / ابوداود (ش۱۴۰۱) / مسلم (ش۵۸۰بخاري (ش(صحیح):  -١

) از طریق (مالك بن انس وسفیان بن عیینه وعبید الله بن ۱۱۲۲) / ابن ماجه (ش۵۵۶و۵۵۵و۵۵۴و۵۵۳(ش

قال  جأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هریرة أن رسول الله  عن ابن شهاب عن«عمر واوزاعي) روایت کرده اند: 

 »من أدرك رکعة من الصالة فقد أدرك الصالة.
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جمله عبدالله بن مسعود و سعید بن ابی العاص (رضی الله عنھما) و حبیب بن ابی 
وبرخی از اصحابش و عبدالله بن المبارک و  ثابت و روایتی از امام احمد بن حنبل

وابن  ١.اندچھار رکعت را نماز سّنت قبل از نماز جمعه دانستهسفیان الثوری و حنفّیه 
-رجب قول به سنّیت این نماز را به اکثر علما نسبت داده و خود نیز این دیدگاه را بر

 ٢گزیده است.
ھمچنین امام شافعی ھم صراحتًا سّنت قبل از جمعه را برای مأمومین جایز دانسته 

کنیم که قبل به مأمومان امر می« ٣.»ة قبل اجلمعة وبعدهانأمر املأموم بالنافل« و گفته است:

 »و بعد از جمعه، نماز نافله بخوانند.
اند امام بخاری ھم قائل به سّنت بودن آن بوده باید اشاره شود که بعضی گفته

باشد؛ زیرا ایشان به ھیچ وجھی است! اما استناد سّنت بودن آن به امام بخاری خطا می
 و قبلھا" الجمعةبعد  الصالة"باب: نه ارائه نداده است و برخی با وجود نّصی در این زمی

باشد اند که ایشان قائل به سّنت بودن این دو رکعت میدرکتاب "الجامع" گمان برده
باشد، البته منظور ھمانطور که قائل به سّنت بودن دو رکعت بعد از نماز جمعه می

ل و بعد از نماز جمعه چیزی بیان گردیده است؟ ایشان از این باب عبارت است از: آیا قب
ای را به عنوان باب مطرح بندی از بخاری معمول بوده که ایشان مسئلهچنین ابواب

 قبل العید وبعدھا" که در الصالةمثًال: "باب: را بیان نموده است. نموده و بعد حکم آن
 اده است.آخر، بنا بر نّص حدیث حکم به عدم خواندن نماز قبل از عید د

برخی نیز سّنت بودن دو رکعت نماز قبل از جمعه را به صحابه از جمله ابن عمر، 
ترغیب  ج دھند. در این زمینه باید دّقت داشت که پیامبرو... استناد می ابن مسعود

اند و به خواندن نمازھای تطوعی قبل از جمعه را در روایات متعّدد ابراز داشته
 اند، ترمذی چندین موردی را روایت کرده، از جمله:نیز بر آن مواظبت داشته شصحابه

 خواند.چھار رکعت قبل از نماز جمعه می سابن مسعود

فتح الباري  ؛)۲۴/۱۸۹مجموع فتاوی ابن تیمیة (؛ )۱۲۰الباعث علی إنکار البدع والحوادث (؛ )۴/۹المجموع ( -١

، وحاشیة الدسوقي ۹۶األحکام الشرعیة قوانین ؛ )۳/۲۸۹النیل ( ؛)۲/۴۰۶االنصاف (  ؛)۸/۳۳۳البن رجب (

الجامع ؛ ۲/۲۱۹، المغني ۱۰و۴/۵۵۲، المجموع ۱/۳۶۹شرح معاني اآلثار  ؛۱/۹۹، وجواهر اإلکلیل ۱/۳۸۸

 ۴۰/۲به بعد، ابن ابی شیبة، المصنف  ۲۴۶/۳/ عبدالرزاق، المصنف ( ۲/۳۸۶الصحیح 
 ). ۳۳۳/ ۸فتح الباري له (  -٢

 .»نأمر المأموم بالنافلة قبل الجمعة وبعدها«) گفته است: ۲۳۴ص۱امام شافعی در االم (ج -٣
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 قبل از نماز جمعه دوازده رکعت خوانده است. بابن عمر
 ھشت رکعت خوانده است. بابن عباس

احتمال دارد قبل از خواندن نمازھای تطّوع قبل از جمعه ایراد ندارد و این حّتی 
صبح  شگرفته است؛ چرا که برخی از اصحابأذان و قبل از زوال خورشید انجام می

 شدند.جمعه خارج می ۀزود برای اقام
با وجود متابعتش به عمل اھل مدینه قائل به سّنت بودن آن  سامام مالک بن أنس
-قبل از جمعه نبوده دھد که اھل مدینه قائل به سّنت بودن نمازنبوده و این نشان می

 باشند، رخ نداده است.اند پس اجماعی ھم که برخی مدعی آن می
قبلھا) و  ة الجمعةاِن (باب: سنبخاری در " صحیح البخاری" تیتری دارد تحت عنو

کند. باشند را ذکر میبعد از آن احادیثی را که داللت بر نماز سّنت قبل از نماز ظھر می
 توان حمل کرد: را بر یکی از دو احتمال زیر می در تحلیل این عنوان کالمش

پنداشتند که چنین مطلبی در اّول: بخاطر تلبیس و تعمیم بر جاھالنی بوده که می
 صحیح بخاری وجود ندارد. 

دّوم: احتمال دارد به خطا رفته باشد یا اینکه در نوشتِن آن از دیگران تبعّیت کرده 
-بندی بخاری موارد مشابه آن مشاھده میباب و ھمانطور که پیشتر ھم اشاره شد در

 گردد.
 این دسته عبارتند از: ۀادلّ 

َالَة عن  ن� وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول ان« روایت نموده: سهریھر واب - الصَّ
ُُمَعةِ 

ْ
 يَْوَم اجل

َّ
 ١.»نِْصَف انلََّهاِر إِال

 روایت گردیده است: ج(ضعیف): این روایت از ابوقتاده وواثله بن اسقع وابوهریره از رسول الله  -١

 المعجمطبرانی، ) / ۴۶۰۸و۵۸۹۷و۴۶۰۷ش( الکبري السنن بیهقي،) / ۱۰۸۵ش( ابوداود :ساما طریق ابوقتاده 

 ابن) / ۵۰۹ش( األصبهاني فاخر ابن مجلس) / ۱۰۰ص۲ج( اصفهان اخبار ابونعیم،) / ۳۵۸ص۷ج( االوسط

 طریق از) ۴۸ش( العیسوي فوائد) / ۲۶۰ص۸ج( بغداد تایخ بغدادي، خطیب) / ۲۰ص۴ج( التمهید عبدالبر،

 أبي بن واسحاق الهروي الله عبد بن وإبراهیم الجبلي إسماعیل بن وموسی مهدی بن إبراهیم و عیسی بن محّمد(

) مریم ابي بن صالح( الخلیل أبی عن مجاهد عن لیث عن إبراهیم بن حسان حدثنا: «اند کرده روایت) إسرائیل

 تسجر جهنم إن: وقال الجمعة یوم إال النهار نصف الصالة کره أنه) وسلم علیه الله صلی( النبی عن قتادة أبی عن

  که چرا است »ضعیف« اسناد این اما.» الجمعة یوم إال
ً
 أبی من یسمع لم الخلیل أبو: «است گفته ابوداود امام: اّوال
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 )] ۱۰۸۵ش( ابوداود[ »قتادة
ً
 التهذیب تهذیب حجر، ابن[ است »الحدیث ضعیف« سلیم ابي بن لیث: وثانیا

 )]۵۶۸۵ش( التهذیب تقریب حجر، ابن) / ۴۶۵ص۸ج(

 حماد بن الولید حدثنا«روایت کرده است:  )۶۰ص۲۲: طبرانی، المعجم الکبیر (جساما طریق واثله بن اسقع 

 رسول سائل سأل: قال واثلة عن مکحول عن تمیم بن بکار ثنا عون بن بشر ثنا الرحمن عبد بن سلیمان ثنا الرملي

: فقال األیام؟ سائر عن نهیت وقد النهار نصف في بالصالة فیها یؤذن الجمعة یوم بال ما: سلم و علیه الله صلی الله

 بشراست چرا که » موضوع«اما این اسناد » الجمعة یوم في ویخبثها النهار نصف في یوم کل جهنم یسعر الله إن

 کلها حدیث مائة نحو نسخة الدمشقي الرحمن عبد بن سلیمان عنه«: امام ابن حجر گفته است: القرشي عون بن

 
ٌ
 «ابوحاتم گفته است: وامام » موضوعة نسخة أحادیثه أن«وامام ابن طاهر گفته است: » موضوعة

ٌ
[ابن » مجهول

 )].۲۸ص۲حجر، لسان المیزان (ج

) ومن طریقه بیهقی، السنن الکبری ۲۶۹: سه طریق دارد؛ طریق اّول: شافعی، المسند (شساما طریق ابوهریره 

 هریرة أبی عن المقبری سعید عن الله عبد بن إسحاق عن محّمد بن إبراهیم أخبرنا«اند: ) روایت کرده۴۶۰۹(ش

 یوم إال الشمس تزول حتی النهار نصف الصالة عن نهی )وسلم علیه الله صلی( الله رسول أن: عنه الله رضی

  که چرا است »واهي« اسناد این اما» الجمعة
ً
 است »کذب به متهم: «اسلمي یحیی أبی بن محّمد بن إبراهیم: اّوال

 بمراتب التقدیس اهل تعریف و) ۲۴۱ش( التهذیب تقریب و) ۱۸۵ص۱ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[

) / ۴۵۱ص۸ج( النبالء اعالم سیر ذهبي،) / ۱۴۱ص( االسماء تهذیب نووي،) / ۱۲۹ش( بالتدلیس الموصوفین

 )] ۳۹۶ص۱ج( بأصبهان المحدثین طبقات حیان، ابن
ً
 است »الحدیث ضعیف: «الربذی عبیدة بن موسی: وثانیا

 .)]۶۹۸۹ش( یبالتهذ تقریب و) ۳۵۵ص۱۰ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[

 أبو أخبرنا الفقیه الحارث بن بکر أبو أخبرنا«) روایت کرده است: ۴۶۱۰طریق دّوم: بیهقی، السنن الکبری (ش 

  عن األحمر خالد أبو حدثنا کریب أبو حدثنا یحیی بن محّمد حدثنا األصبهانی الشیخ أبو حیان بن محّمد
ٍ

 من شیخ

 - تحرم: )وسلم علیه الله صلی( النبی قال قال عنه الله رضی هریرة أبی عن سعید عن الله عبد له یقال المدینة أهل

است چرا که معلوم نیست » ضعیف«اما این روایت هم » الجمعة یوم إال یوم کل النهار انتصف إذا - الصالة یعنی

  عن«این عبدالله چه کسی بوده وچگونه فردی است: 
ٍ

 »الله عبد له یقال المدینة أهل من شیخ

 سمع مسلم بن سعید ثنا عمر بن محّمد حدثنا«) روایت کرده است: ۲۰۲سّوم: الحارث، المسند (شطریق  

» الجمعة یوم إال النهار نصف الصالة عن وسلم علیه الله صلی الله رسول نهی: قال هریرة أبي عن یخبر المقبري

 التهذیب تهذیب حجر، ابن[است. » کذاب« است چرا که محّمد بن عمر الواقدی » واهی«اما این اسناد هم 

 الجرح حاتم، ابي ابن) / ۱۷۸ص۱ج( الکبیر التاریخ بخاري،) / ۶۱۷۵ش( التهذیب تقریب و) ۳۶۳ص۹ج(

 عقیلي،) / ۲۴۱ص۶ج( الکامل عدي، ابن) / ۲۲۶ص۲ج( المجروحین حبان، ابن) / ۲۰ص۸ج( والتعدیل

) / ۳ص۳ج( بغداد تاریخ بغدادي، خطیب) / ۶۶۲ص۳ج( االعتدال میزان ذهبي،) / ۱۰۷ص۴ج( الضعفاء

 .)]۲۳۶ش( الضعفاء ابونعیم،
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از نماز خواندن از نصف روز تا زوال خورشید بجز در روز جمعه نھی  ج پیامبر خدا«
 »فرمودند.

 لذا خواندن سّنت قبل از جمعه ھنگام زوال جایز است.

َعتَْ�ِ « گفته است: نافع -
ْ
ُُمَعِة َوُ�َص�ِّ َ�ْعَدَها َر�

ْ
َالَة َ�بَْل اجل اَكَن اْ�ُن ُ�َمَر يُِطيُل الصَّ

نَّ 
َ
ُث أ ِ  ىِف بَيِْتِه َوُ�َدِّ ُ َعلَيِْه وََسلََّم)رَُسوَل ا�َّ ابن عمر نماز را « ١.»اَكَن َ�ْفَعُل َذلَِك  (َص�َّ ا�َّ

خواند. و اش میکردند و دو رکعت را بعد از نماز جمعه در خانهقبل از نماز جمعه طوالنی می
 »اند.نیز چنین کرده ج کرد که پیامبر خداتعریف می

ِ « :اندگفته بوجابر هریھروأب - ُُمَعِة َورَُسوُل ا�َّ
ْ
َغَطَفاِ�ُّ يَْوَم اجل

ْ
َجاَء ُسلَيٌْك ال

ُ َعلَيِْه وََسلََّم) ُ  (َص�َّ ا�َّ
َ

ْز  :َ�ُْطُب فََجلََس َ�َقاَل هل َوَّ َعتَْ�ِ َوجتَ
ْ
يَا ُسلَيُْك ُ�ْم فَاْرَكْع َر�

 ٢.»ِ�يِهَما

ایوب بن ابی تمیمه ( طریق از له) ۱۱۳۰/ ابوداود (ش) ۲۰۷۷ش( واللفظ مسلم) / ۹۳۷ش( بخاري): صحیح( -١

 علیه الله صلی( الله رسول صالة تطوع وصف أنه عمر بن الله عبد عن نافع عن: «اند کرده روایت) ومالک بن انس

 أن ویحدث«وفي روایة ابوداود:  .»بیته فی رکعتین فیصلی ینصرف حتی الجمعة بعد الیصلی فکان: قال) وسلم

 .»ذلك یفعل کان )وسلم علیه الله صلی( الله رسول

حدثنا داود «اند: ) روایت کرده۱۹۴۶) / ابویعلی، المسند (ش۱۱۱۴: ابن ماجه (شس(شاذ): اما طریق ابوهریره -٢

 جاء: قال وعن ابی سفیان عن جابر هریرة أبي عن صالح أبي عن األعمش عن غیاث بن حفص حدثنابن رشید 

اما این : ... .» سلم و علیه الله صلی النبي له فقال یخطب )وسلم علیه الله صلی( الله ورسول الغطفاني سلیك

: در طریق ابوهریرهمی» شاذ«روایت 
ً
 وإسماعیل محبوب بن محّمدو بخاريهمین روایت را ( سباشد چرا که اّوال

 بن إسحاقوابن ابی شیبه) از حفص بن غیاث و( نمیر بنوعبدالله ا حفص بن عمرو القطیعي أبومعمرو إبراهیم بن

 خلف القراءة) را ندارد [بخاری، قبل أن تجيء) از اعمش روایت کرده اما این زیاده: (خشرم بن وعلی إبراهیم

) / طحاوی، شرح معانی ۱۶۱ص۷) / المعجم الکبیر (ج۱۱۱۸ش) / ابوداود (۲۰۶۱) / مسلم (ش۱۰۲(ش اإلمام

) / عبدارزاق، المصنف ۲۵ص۲) / ابن ابی شیبه، المصنف (ج۲۲۷۶) / ابویعلی (ش۳۶۵ص۱اآلثار (ج

 )]۲۴۴ص۳(ج

بن  شریكوابومعاویه الضریر و الثوريسفیان و بن راشد معمرهم ( بهمچنین در طریق جابر بن عبدالله 

) از ابوسفیان روایت کرده اما این زیاده را ندارد [طبرانی، المعجم بشر أبي الولیدعبدالله) آن را از (اعمش) و(

) / ابویعلی، ۱۳ص۲) / دارقطنی، السنن (ج۳۶۵ص۱) / طحاوی، شرح معانی اآلثار (ج۱۶۱ص۷الکبیر (ج

: امام مّزی هم گفته ۱۱۱۹) / ابوداود (ش۱۵۱۸۰و۱۴۴۰۵) / احمد، المسند (ش۲۱۸۶المسند (ش
ً
)] وثانیا

) / ۴۱۱ص۱[ابن القیم، زادالمعاد (ج» ؟تجلس أن قبل أصلیت هو إنما .الرواة من تصحیف هذا«است: 

 )] ۴۶ص۳(ج الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفةمبارکفوری، 
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به وی  ج خواندند. پیامبرخطبه می ج الله رسولآمد در حالیکه  یغطفان یکسل«
فرمودند: آیا قبل از آمدنت دو رکعت نماز خواندی؟ گفت: خیر. فرمود: برخیز و دو رکعت نماز 

 »را مختصر و کوتاه کن.بخوان و آن

َعتَْ�ِ َو�َْعَدَها  جان انلىب « روایت نموده: سهریھر وأب -
ْ
ُُمَعِة َر�

ْ
اَكَن يَُص�ِّ َ�بَْل اجل

. َعتَْ�ِ
ْ
 »خواندند.دو رکعت قبل و دو رکعت بعد نماز جمعه، نماز می ج پیامبر« ١»َر�

 حدثنا«کرده است: ) روایت ۳۶۴۶ی اّول: وابونعیم، معرفه الصحابه (شاند دو متابعه دارد: متابعهالبته گفته 

... .»  غیاث بن حفص ثنا القطیعي معمر أبو ثنا سلیمان بن هارون بن الحسن ثنا الوهاب عبد بن أحمد بن محّمد

: دیدیم که ابومعمر » منکر«اما این روایت 
ً
: چیزی از محّمد بن احمد بن عبدالوهاب نیافتم وثانیا

ً
است چرا که اّوال

 )].۱۶۱ص۷القطیعی آن را بدون این قسمت روایت کرده است. [المعجم الکبیر (ج

 بن الحسین) از طریق (۷۸(ص األطرابلسي خیثمة حدیث) / ۱۹۸ی دّوم: ابن االعرابی، المعجم (شمتابعه 

 المزني یحیی بن صباح حدثنا الوراق أبان بن اسماعیل حدثنا«اند: ومحّمد بن عبید بن عتبه) روایت کرده الحکم

 فقال المنبر علی یخطب سلم و علیه الله صلی والنبي سلیك جاء قال جابر عن الزبیر أبي عن لیلی أبي ابن عن

:» باطل«اما این روایت ... .»  تجيء أن قبل صلیت سلم و علیه الله صلی النبي
ً
 یحیی بن صباح است چرا که اّوال

 «: امام ابن حجر گفته است: المزني
ٌ

وامام ابن حبان گفته » متروٌک «وامام هیثمي گفته است: » متهم بل متروك

) / ۱۸۰ص۳[ابن حجر، لسان المیزان (ج» انفرد إذا به االحتجاج حد عن خرج حتی یخطئ ممن کان«است: 

: ثقات واثبات این روایت را ۴۱۴ص۱) / ابن حبان، المجروحین (ج۱۲۹ص۴هیثمی، مجمع الزوائد (ج
ً
)] وثانیا

اند از جمله (لیث بن سعد وسفیان بن عیینه وعمرو بن دینار وسلیمان از ابوالزبیر وجابر، بدون نقل این زیاده آورده

) /المعجم الکبیر ۱۶(ش المأثورة السنن) / شافعی، ۱۱۱۲) / ابن ماجه (ش۲۰۶۰اعمش) [مسلم (ش

 )]۱۶۳ص۷(ج

 االمام جعفر بن یحیی بن علی أخبرنا«) رویت کرده است: ۳۶۵ص۶(واهی): خطییب بغدادی، تاریخ بغداد (ج -١

 سلیمان بن إسحاق حدثنا البزار عمرو احمد حدثنا الطبراني أیوب بن احمد بن سلیمان حدثنا قال بأصبهان

 الله صلی النبي عن هریرة أبی عن أبیه عن صالح أبی بن سهیل بن سفیان حدثنا قتیبة بن نیالحس حدثنا البغدادي

 بن الحسناست چرا که » موضوع«اما این اسناد .» رکعتین وبعدها رکعتین الجمعة قبل یصلی کان انه سلم و علیه

» واهی الحدیث«گفته است: وامام ازدی » متروک الحدیث«: امام دارقطنی گفته است: المدائني الخزاعي قتیبة

ارجو انه «وامام ابن عدی گفته است: » الوهم کثیر«وامام عقیلی گفته است: » ضعیف«وامام ابوحاتم گفته است: 

  هو بل«اما امام ذهبی در جواب گفته است: » البأس به
ً

) ذهبی، ۲۴۶ص۲[ابن حجر، لسان المیزان (ج» هالك

 )]۵۱۸ص۱میزان االعتدال (ج
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 َ�ْفِصُل يِف « :روایت نموده بعباس ابن -
َ

ْرَ�ًعا ال
َ
ُُمَعِة أ

ْ
اَكَن انلَّيِبُّ يَْرَكُع َ�بَْل اجل

ٍء ِمنُْهنَّ  ای خواندند بدون اینکه فاصلهچھار رکعت نماز قبل از نماز جمعه می ج پیامبر«١».يَشْ
 » بیاندازد.ھا  آن بین

 اكن أنه: سلم و عليه اهللا ص� انليب عن«روایت کرده:  سبن مسعود عبدالله -
روایت شده: ایشان قبل و بعد از نماز  ج از پیامبر« ٢».أر�عا و�عدها ار�عا اجلمعة قبل يص�

 »خواندند.جمعه چھار رکعت نماز می

ِ اَكَن رَُسوُل «  رده است:کت یروا سعلی بن ابی طالب - ُُمَعِة  ج ا�َّ
ْ
يَُص�ِّ َ�بَْل اجل

َعةً 
ْ
ْرَ�ًعا، َ�َْعُل التَّْسِليَم يِف آِخِرِهنَّ َر�

َ
ْرَ�ًعا، َوَ�ْعَدَها أ

َ
قبل وبعد از جمعه  ج رسول الله« ١.»أ

 »داد (وچھار رکعت پیوسته بود.)خواند که در رکعت آخرشان سالم میچھار رکعت نماز می

 از) ۴۱۹ص۶ج( الکامل عدي، ابن) / ۱۲۹ص۱۲ج( الکبیر المعجمطبرانی، ) / ۱۱۲۹ش( ماجه بنا(موضوع):  -١

 الولید بن بقیة حدثنا: «اند کرده روایت) المصفي بن ومحّمد الله عبد بن یزید و الحمصي عثمان بن عمرو( طریق

 سلم و علیه الله صلی النبي کان: قال عباس ابن عن العوفي عطیة عن أرطاة بن حجاج عن عبید بن مبشر حدثني

: قرشي عبید بن مبشر: اّوال که چرا است »موضوع« اسناد این اما »منهما شيء في الیفصل أربعا الجمعة قبل یرکع

 یضع: «است گفته حنبل بن احمد وامام »ویکذب األحادیث یضع الحدیث متروك: «است گفته دارقطني امام

 إال حدیثه کتب الیحل الموضوعات الثقات عن روی: «است گفته حبان ابن وامام »بواطیل احادیثه الحدیث؛

 ما وعامة الضعف فی األمر بین هو: «است گفته عدي ابن وامام »منکرالحدیث: «است گفته بخاري وامام »تعجبا

 التهذیب تهذیب حجر، ابن[ »بالوضع أحمد رماه و متروك: «است گفته هم حجر ابن وامام »محفوظ غیر یرویه

 کرده عنعنه و بوده »مدلس: «ارطأة بن حجاج: وثانیا)] ۶۴۶۷ش( التهذیب تقریب حجر، ابن) / ۳۲ص۱۰ج(

 جنادة بن سعد بن عطیة: وثالثا)] ۱۱۸ش( بالتدلیس موصوین بمراتب التقدیس اهل تعریف حجر، ابن[ است

 التهذیب تقریب و) ۲۲۴ص۷ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن. [باشد مي »مدلس و ضعیف: «العوفی

 )].۴۶۱۶ش(

 سلیمان نا قال الرازي سعید بن علي حدثنا: «است کرده روایت) ۱۹۶ص۴ج( االوسط المعجم(منکر): طبرانی،  -٢

 النبي عن الله عبد عن عبیدة ابي عن عبدالرحمن بن خصیف عن بشیر بن عتاب نا قال الرقي خالد بن عمر بن

: اّوال که چرا است »منکر« اسناد این اما »أربعا وبعدها اربعا الجمعة قبل یصلي کان أنه: سلم و علیه الله صلی

 صورت وبه مخالفش منصور، بن سعید امام را حدیث وهمین نشده معتبر توثیق الرقي، خالد بن عمر بن سلیمان

 محّمد حدثنا: «است کرده روایت) ۱۷۹۷ش( االوسط منذر، وابن است کرده روایت بشیر بن عتاب از) موقوف(

 أنه: مسعود بن الله عبد عن عبیدة أبي عن خصیف عن بشیر بن عتاب ثنا قال) منصور بن( سعید ثنا قال علي بن

 »رکعات أربع الجمعة قبل یصلي کان
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روایت  ج(منکر): این روایت از طریق علی بن ابی طالب وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود از رسول الله  -١

 شده است: 

 نا«اند: ) روایت کرده۱۷۲ص۲) / المعجم االوسط (ج۸۵۴: ابن االعرابی (شسطالب اما طریق علی بن ابی 

 نا السهمي الرحمن عبد بن محّمد بن خیاط شباب البصری نا خلیفة نا جعفر أبو نصر بن الحسین بن أحمد

 الله صلی الله رسول کان: قال علي عن ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبي (بن عبدالرحمن السهمی) عن حصین

است » منکر«اما این روایت » رکعة آخرهن في التسلیم یجعل أربعا وبعدها أربعا الجمعة قبل یصلي وسلم علیه

: محّمد
ً
وامامان بخاری » ضعیٌف «الباهلي: امام یحیی بن معین گفته است:  السهمي الرحمن عبد بن چرا که اوال

وامام ابن عدی گفته است: » بمشهور لیس«گفته است: وامام ابوحاتم رازی » روایته علی الیتابع«اند: وعقیلی گفته

 عند ضعیٌف «آورده است وامام ابن حجر گفته است: » ثقات«وامام ابن حبان هم وی را در » به البأس عندي«

) / ۳۲۶ص۷) / ابن ابی حاتم، الجرح والتعدیل (ج۲۴۵ص۵[ابن حجر، لسان المیزان (ج» وغیره البخاري

: همین حدیث را (ثقات ۴۲۶ص۲) / ابن حجر، فتح الباری (ج۱۰۱ص۴عقیلی، الضعفاء الکبیر (ج
ً
)] وثانیا

 المسند طیالیسي،) / ۸۷۴ش( نسایي) / ۵۹۹و۵۹۸ش( اند وترمذيوحفاظ) مخالف وی روایت کرده

 احادیث المقدسي، ضیاء) / ۵۱۱۲و۵۱۱۱و۴۶۶۵ش( الکبري السنن بیهقي،) / ۱۱۶۱ش( ماجه ابن) / ۱۳۰ش(

 دارقطني) / ۲۴۶ص۷ج( االولیاء حلیة ابونعیم،) / ۱۳۰ص۹ج( االوسط المعجم) / ۵۱۴و۵۳۱ش( المختاره

) / ۱۰۷ص۲ج( شیبه ابي ابن) / ۶۷۷-۶۷۲ش( بزار) / ۶۵۰ش( احمد) / ۶۲۲ش( ابویعلي) / ۸۱ص۲ج(

 و وابوعوانه معاویه بن وزهیر یونس بن واسرائیل ثوري وسفیان الحجاج بن شعبة(از طریق  )۶۳ص۳ج( عبدالرزاق

 ابي بن وعبدالملک اعمش وسلیمان عیاش بن وابوبکر کدام بن ومسعر راشد بن ومعمر رواد ابي بن عبدالعزیز

 سألنا: قال ضمرة بن عاصم السبیعی عن إسحق أبي عن«اند: روایت کرده )سلیم بن سالم وابواالحوص سلیمان

 منا. ذاك أطاق من فقلنا ذاك. التطیقون إنکم فقال النهار؟ من سلم) و علیه الله (صلی الله رسول صالة عن علیا

 صلی العصر عند ههنا من کهیئتها ههنا من الشمس کانت إذا سلم) و علیه الله (صلی الله رسول کان فقال (علی):

 رکعتین وبعدها الظهر قبل أربعا وصلی أربعا صلی الظهر عند ههنا من کهیئتها ههنا من الشمس کانت وإذا رکعتین

 من تبعهم ومن والمرسلین والنبیین المقربین المالئکة علی بالتسلیم رکعتین کل بین یفصل أربعا العصر وقبل

 بینیم که ذکری از (سنت قبل ازجمعه) در آن نبوده وبلکه (نماز ظهر) است.ومی» والمسلمین المؤمنین

 الرازي سعید بن ليع حدثنا«) روایت کرده است: ۱۹۶ص۴: المعجم االوسط (جساما طریق عبدالله بن مسعود 

 الله عبد عن عبیدة ابي بن عبدالرحمن عن خصیف عن بشیر بن عتاب نا قال الرقي خالد بن عمر بن سلیمان نا قال

است چرا » منکر«اما این اسناد » أربعا وبعدها اربعا الجمعة قبل یصلي کان أنه سلم: و علیه الله صلی النبي عن

: سلیمان
ً
الرقي، توثیق معتبر نشده وهمین حدیث را امام سعید بن منصور، مخالفش وبه  خالد بن عمر بن که اوال

 حدثنا«) روایت کرده است: ۱۷۹۷صورت (موقوف) از عتاب بن بشیر روایت کرده است وابن منذر، االوسط (ش

 بن الله عبد عن عبیدة أبي عن خصیف عن بشیر بن عتاب ثنا (بن منصور) قال سعید ثنا قال علي بن محّمد

 »رکعات أربع الجمعة قبل یصلي کان أنه: مسعود
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َعَتْ�ِ اَ  « روایت نموده: بعمر ابن -
ْ
ْهِر َر� ِ اَكَن يَُص�ِّ َ�بَْل الظُّ ّن رَُسوَل ا�َّ
 يَُص�ِّ 

َ
َعتَْ�ِ َوَ�َن ال

ْ
ِعَشاِء َر�

ْ
َعتَْ�ِ يِف بَيِْتِه، َوَ�ْعَد ال

ْ
َمْغرِِب َر�

ْ
، َوَ�ْعَد ال َعتَْ�ِ

ْ
 َ�ْعَد َوَ�ْعَدَها َر�

َعتَْ�ِ 
ْ
ُُمَعِة َحىتَّ َ�نرَْصَِف َ�يَُص�ِّ َر�

ْ
قبل و بعد از نماز ظھر دو رکعت در  ج پیغمبر خدا« ١.»اجل

خواندند و بعد از نماز جمعه، تا زمانیکه به خانه اش و بعد از عشاء دو رکعت نماز میخانه
 » خواندند.خواندند و پس از بازگشت دو رکعت میگشتند نماز نمیبرمی

است و خوانده ھنگام زوال دو رکعت وگاھی چھار رکعت می ج رسول الله -

َعَتْ�ِ « روایت شده که:
ْ
ْهِر َر� قبل از ظھر دو و چھار  ج ایشان« ٢.»وأر�عا اَكَن يَُص�ِّ َ�بَْل الظُّ

) هم آن را از (محّمد بن فضیل از خصیف)، به صورت (موقوف) ۴۰ص۲وهمچنین ابن ابی شیبه، المصنف (ج 

 الجمعة قبل یصلي کان قال الله عبد عن عبیدة أبي عن خصیف عن فضیل (محّمد) بن حدثنا«روایت کرده است: 

.
ً
: أبو» أربعا

ً
 مرة بن وعمرو است نشنیده) مسعود بن عبدالله( پدرش از چیزي: مسعود بن الله عبد بن ةعبید وثانیا

 »شیئا أبیه من یسمع لم: «است گفته هم ترمذي وامام »ال: قال شیئا؟ الله عبد من تذکر هل: «است گفته وي به

 .)]۷۵ص۵ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[

) / ابن عدی، ۱۲۹ص۱۲) / طبرانی، المعجم الکبیر (ج۱۱۲۹(ش: ابن ماجه باما طریق عبدالله بن عباس 

الله ومحّمد بن المصفی) روایت  عبد بن الحمصي و یزید عثمان بن ) از طریق (عمرو۴۱۹ص۶الکامل (ج

: قال عباس ابن عن العوفي عطیة عن أرطاة بن حجاج عن عبید بن مبشر بن الولید حدثنی بقیة حدثنا«اند: کرده

است » موضوع«اما این اسناد » منهما شيء في الیفصل أربعا الجمعة قبل یرکع سلم و علیه الله صلی النبي کان

: مبشر
ً
  متروك«امام دارقطنی گفته است:  قرشي: عبید بن چرا که اوال

ُ
وامام » ویکذُب  األحادیث یضُع  الحدیث

 الثقات عن روی«است:  وامام ابن حبان گفته» الحدیث؛ احادیثه بواطیل یضُع «احمد بن حنبل گفته است: 

  إال حدیثه کتب الیحل الموضوعات
ً
وامام ابن عدی گفته است: » منکرالحدیث«وامام بخاري گفته است: » تعجبا

 «وامام ابن حجر هم گفته است: » محفوظ غیر یرویه ما وعامة الضعف فی األمر بین هو«
ٌ

 أحمد رماه و متروك

: حجاج)] ۶۴۶۷ش( التهذیب تقریب حجر، ابن) / ۳۲ص۱۰ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[» بالوضع
ً
 وثانیا

س« ارطأة: بن
ِّ
 بالتدلیس موصوین بمراتب التقدیس اهل تعریف حجر، ابن[ است کرده عنعنه و بوده »مدل

: عطیة )]۱۱۸ش(
ً
 التهذیب تهذیب حجر، ابن. [باشدمي »مدلس و ضعیف« العوفی: جنادة بن سعد بن وثالثا

 .)]۴۶۱۶ش( التهذیب تقریب و) ۲۲۴ص۷ج(

) از طریق ۱۴۲۷و۸۷۳) / نسایی (ش۱۲۵۴) / ابوداود (ش۲۰۷۷) / مسلم (ش۹۳۷(صحیح): بخاري (ش -١

 نافع عن مالك أخبرنا«اند: (عبدالله بن یوسف ویحیی بن یحیی وعبدالله بن مسلمه وقتیبه بن سعید) روایت کرده

 ... .» وسلم علیه الله صلی الله رسول أن عمر بن الله عبد عن

 بن عبدالله و بشیر بن هشیم( طریق از) ۴۲۶ش( ترمذي) / ۱۲۵۳ش( ابوداود) / ۱۷۳۳ش( مسلم): صحیح( -٢

 الله رسول صالة عن عائشة سألت قال شقیق بن الله عبد عن خالد عن: «اند کرده روایت) زریع بن یزید و مبارک
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 »خواندند.رکعت نماز می
 للذا ھنگام زوال در روز جمعه ھم آن تعداد رکعات را خوانده است! و عائشه

ُ َعلَيِْه وََسلََّم) انليب أن« روایت نموده: پیامبر « ١.»عليه داوم عمال عمل إذا اكن (َص�َّ ا�َّ
 » کردند برآن مداومت داشتند.ھرگاه کاری را می
  « و در روایتی:

َ
ھمیشگی بوده  عمل ایشان حتمًا پیوسته و« ٢.»اَكَن َ�َملُُه ِديَمةً بل ال

 »است.

ُ َعلَيِْه « روایت نموده: بعبدالله بن عباس - نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ
َ
وََسلََّم َخَرَج يَْوَم أ

 َ�ْعَدَها َوَمَعُه بَِالٌل 
َ

َعتَْ�ِ لَْم يَُصلِّ َ�بْلََها َوال
ْ
ِفْطِر فََص�َّ َر�

ْ
روز فطر برای  ج رسول الله« ٣.»ال

 »نماز خارج شد و فقط نماز فطر را خواندند و قبل و بعد از آن ھیچ نمازی نخواندند.
ُ َعلَيِْه وََسلََّم  َصلَّيُْت َمعَ « روایت نموده: بابن عمر - ِ َص�َّ ا�َّ رَُسوِل ا�َّ

َمغْ 
ْ
َعَتْ�ِ َ�ْعَد ال

ْ
ُُمَعِة َوَر�

ْ
َعتَْ�ِ َ�ْعَد اجل

ْ
ْهِر َوَر� َعتَْ�ِ َ�ْعَد الظُّ

ْ
ْهِر َوَر� َعتَْ�ِ َ�بَْل الظُّ

ْ
ِرِب َر�

 رکعتین فیصلی یدخل ثم بالناس فیصلی یخرج ثم أربعا الظهر قبل بیتی فی یصلی کان: فقالت. تطوعه عن ج

 وکان رکعتین فیصلی بیتی ویدخل العشاء بالناس ویصلی رکعتین فیصلی یدخل ثم المغرب بالناس یصلی وکان

 رکع قائم وهو قرأ إذا وکان قاعدا طویال ولیال قائما طویال لیال یصلی وکان الوتر فیهن رکعات تسع اللیل من یصلی

 .»رکعتین صلی الفجر طلع إذا وکان قاعد وهو وسجد رکع قاعدا قرأ وإذا قائم وهو وسجد

 عنهما الله رضي عمر ابن عن«اند: ) از طریق (سالم ونافع مولي بن عمر) روایت کرده۱۱۸۰و۱۱۶۵بخاري (ش 

 المغرب بعد ورکعتین بعدها ورکعتین الظهر قبل رکعتین رکعات عشر وسلم علیه الله صلی النبي من حفظت قال

 علیه الله صلی النبي علی یدخل ال ساعة وکانت الصبح صالة قبل ورکعتین بیته في العشاء بعد ورکعتین بیته في

 .»فیها وسلم

) از طریق (سعد بن هشام وابوسلمه) روایت ۷۶۲) / نسایی (ش۱۳۷۰) / ابوداود (ش۱۷۷۸(صحیح): مسلم (ش -١

 ... .» أثبته عمال عمل إذا )وسلم علیه الله صلی( الله رسول کان قالت عائشة عن«اند: کرده

-) از طریق (سفیان الثوری وجریر بن عبدالحمید) روایت کرده۱۸۶۵) / مسلم (ش۱۹۸۷(صحیح): بخاري (ش -٢
 کان هل عنها الله رضي لعائشة قلت علقمة عن إبراهیم عن منصور عن سفیان عن یحیی حدثنا مسدد دثناح«اند: 

 الله رسول کان ما یطیق وأیکم دیمة عمله کان ال قالت شیئا األیام من یختص وسلم علیه الله صلی الله رسول

 .»یطیق وسلم علیه الله صلی

) از طریق (سلیمان بن حرب وابوالولیدالطیالیسی وابوداود ۵۳۷) / ترمذی (ش۹۶۴و۹۸۹(صحیح): بخاري (ش -٣

 الله صلی النبي أن عباس ابن عن جبیر بن سعید عن ثابت بن عدي عن شعبة حدثنا«اند: طیالیسی) روایت گرده

 ... .» وسلم علیه
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ِعَشاءِ 
ْ
َعتَْ�ِ َ�ْعَد ال

ْ
دو رکعت قبل از ظھر و دو رکعت بعد از ظھر و دو  ج با رسول الله« ١.»َوَر�

 »رکعت بعد از مغرب و دو رکعت بعد از عشاء و دو رکعت بعد ازجمعه خواندم.

ِ « روایت کرده است: سعبدالله بن المغفل - نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم)أ  (َص�َّ ا�َّ

ای دو رکعت نماز فرمودند: بین ھر اذن و اقامه ج للهرسول ا« ٢».قَاَل: َ�ْ�َ لُكِّ أذانْ�ِ َصَالةٌ 
 »سّنت وجود دارد.

ھای قبل ار نماز ظھر که بنابر برخی احادیث چھار و برخی دیگر دو رکعت سّنت
باشد پس باشند و از آنجائیکه نماز جمعه بدل ظھر است و یا نماز ظھر قصر شده میمی

 باشد.احکام ظھر بر آن حاکم می

ُُمَعِة َواْستَاَك َوَمسَّ  «: روایت کرده است سالخدریابوسعید  -
ْ
َمْن اْغتََسَل يَْوَم اجل

َمْسِجَد فَلَْم َ�تََخطَّ 
ْ
يِتَ ال

ْ
ْحَسِن ِ�يَابِِه ُ�مَّ َخَرَج َحىتَّ يَأ

َ
ِمْن ِطيٍب إِْن اَكَن ِعنَْدُه َولَِبَس ِمْن أ

ْن يَْرَكَع �ُ 
َ
 ِمْن ِرقَاَب انلَّاِس ُ�مَّ َرَ�َع َما َشاَء أ

َ
َِماُم فَلَْم َ�تلََكَّْم َحىتَّ َ�ْفُرغ

ْ
نَْصَت إَِذا َخَرَج اإل

َ
مَّ أ

ُُمَعِة الَّيِت َ�بْلََها
ْ
اَرًة لَِما بَيْنََها َوَ�ْ�َ اجل کس  فرمودند: ھر ج رسول الله « ٣».َصَالتِِه اَكنَْت َكفَّ

 رضي عمر ابن عن«اند: ) از طریق (سالم ونافع مولي بن عمر) روایت کرده۱۱۸۰و۱۱۶۵بخاري (ش): صحیح( -١

 بعد ورکعتین الظهر بعد ورکعتین الظهر قبل رکعتین )وسلم علیه الله صلی( الله رسول مع صلیت قال عنهما الله

 .».العشاء بعد ورکعتین المغرب بعد ورکعتین الجمعة

) / ۱۸۵) / ترمذي (ش۱۲۸۵) / ابوداود (ش۱۹۷۷و۱۹۷۸) / مسلم (ش۶۲۴و۶۲۷صحیح): بخاري (ش( -٢

) از طریق (کهمس بن الحسن و سعید بن إیاس الجریری) روایت کرده ۱۱۶۲) / ابن ماجه (ش۶۸۱نسایي (ش

لله بن مغفل قال قال النبي صلی الله علیه وسلم بین کل أذانین صالة بین کل عن عبد الله بن بریدة عن عبد ا«اند: 

 »أذانین صالة ثم قال في الثالثة لمن شاء.

حدثنا یعقوب حدثنا أبي (ابراهیم بن سعد) عن : «است) روایت کرده ۱۱۷۶۸صحیح): احمد، المسند (ش( -٣

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبي أمامة محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن إبراهیم بن الحارث التیمي 

 .»بن سهل بن حنیف عن أبي سعید الخدري وأبي هریرة قاال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ... 

) وشعب االیمان ۶۱۷۰) / بیهقي، السنن الکبري (ش۳۴۳وابراهیم بن سعد هم متابعه شده وابوداود (ش 

) / ابن حبان ۳۶۸ص۱) / طحاوي، شرح معاني اآلثار (ج۱۰۴۶مستدرک (شحاکم، ال) / ۲۹۸۷(ش

) ۶۶۵۷) / بیهقی، معرفة السنن واآلثار (ش۲۴۸۵/ طیالسی، المسند (ش) ۱۷۶۲ابن خزیمه (ش ) /۲۷۷۸(ش

) / ۵۲۶) / ابن االعرابی، المعجم (ش۵۰۰۱و۱۷۳۷/ ابن منذر، االوسط (ش) ۲۵۵القراءة خلف اإلمام (شو

طریق (حماد بن سلمه ویزید بن خالد ومحمد بن سلمه واسماعیل بن  از) ۲۳۰ص۴بغوی، شرح السنة (ج

                                                            



 نماز جمعه در فقه اسالمی    ۶۰۶

ن لباسش را یرھتب واگر عطر داشت استفاده کند،  مسواک بزند و در روز جمعه، غسل کند و
 یرا که خال ییمردم عبور نکند (وھرجا یھاشانه یاز رو آن به مسجد برود، و بعد از بپوشد، و

که امام  یخواسته نماز بخواند، و سپس وقت أکه خداوند ییسپس تا جا ند،) ویافت بنشی
) است که از یارهیگناھان (صغ ۀبه خطبه گوش دھد)، موجب کفار آمد، ساکت باشد (و

 »قبل تاکنون مرتکب شده است. جمعۀ
 اند.برخی ھم بر استحباب سّنت قبل از جمعه ادعای اجماع کرده -

عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهیم عن «) روایت کرده اند: واحمد بن خالد ابراهیم ویعقوب بن ابراهیم

 .»أبی سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل بن حنیف ... 

بن اسحاق بن یسار که به دلیل روایت از فاطمه بنت قیس باشد فقط محمد  مي» رجال صحیحین«ورجال احمد  

توسط امام مالک و هشام بن عروه و یحیي بن سعید قطان تضعیف شده است؛ چرا که شوهر فاطمه هشام بن عروه 

گوید: ابن اسحاق از زنم روایت کرده در حالیکه هیچگاه وي را ندیده است؟! که امامان عجلي و علي بن  مي

گویند مگر صحابه اي که از  کنند؛ و مي بن حنبل و ذهبي آن را رد کرده و از وي دفاع ميمدیني و احمد 

روایت نموده اند ایشان را دیده اند؟ از طرفي شاید احادیثي که محمد بن اسحاق از فاطمه روایت  لعائشه

وي را تضعیف نموده  کرده در زمان قبل از بلوغش بوده باشد! اما امام ذهبي بازهم به خاطر اینکه امام مالک

گوید  کنم چگونه تضعیفش را رد کرده اما بازهم مي گوید: تضعیف مالک در وي اثر دارد؛ و من تعجب مي مي

جرح مالک بر وي تأثیر دارد؟ همچنین از امام یحیي بن معین به خاطر قدري بودن تضعیف گردیده اما امام یحیي 

اما از نظر حفظ آنقدر قوي بوده که امام شعبة بن » بت استولي در روایت حدیث ثقة و ث«گوید  بن معین مي

محمد «باشد در مورد محمد بن اسحاق بن یسار گفته است:  الحجاج که خودش امیرالمومنیِن في الحدیث مي

باشد در موردش گفته است:  و امام علي بن مدیني هم که عالِم علل حدیث مي» بن إسحاق أمیر المؤمنین لحفظه

و در جایي دیگر » ب محمد بن إسحاق فما وجدت علیه اال في حدیثین ویمکن أن یکونا صحیحیننظرت في کت«

ه صحیٌح «هم گفته است: 
ُ
) / ذهبي، سیر اعالم النبالء ۴۲ص۹[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» حدیث

 است.» صحیح«لذا اسنادش هم  )]. و مدلس هم بوده است اما تصریح به سماع کرده است.۳۴ص۷(ج

 «م حاکم نیشابوري هم گفته است: واما 
ٌ

 » علی شرط مسلم ولم یخرجاه صحیٌح  هذا حدیث

 » علی شرط مسلم«وامام ذهبی هم گفته است:  

 » هذا الحدیث صحیٌح «وامام ابن الملقن هم گفته است:  

 «وامام ابن فرح االشبیلی هم گفته است:  
ٌ

 » رواته کلهم ثقات

) / ابن الملقن، ۱۰۴۵[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» حسٌن اسناده «وامام نووی هم گفته است:  

) / نووی، خالصة االحکام ۲۶۳ص۲) / ابن فرح، مختصر خالفیات البیهقی (ج۶۷۰ص۴البدرالمنیر (ج

 )]۲۷۳۴(ش
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-اند که اگر فردی وارد مسجد شد و امام خطبه میبرخی ھم گفته دیدگاه دّوم:
تواند. و این مذھب خواند، نباید نماز بخواند و اگر مشغول خطبه خواندن نبود می

د یزیم بن یإبراھ، یندکح بن الحارث الیشر، سطالب یبن أب یعلحنفّیه، مالکّیه، 
، کیرباح الم یعطاء بن أب، ین البصریریمحّمد بن س، کیمجاھد بن جبر الم، یالنخع
د بن یسع، یث بن سعد الفھمیالل، ید الثوریان بن سعیسف، یسدوسة البن دعام قتادة

 باشد.میمحّمد بن عبدالله  یابن العربو ن یریابن س، ّی ُنْوِخ ز التَّ یعبدالعز
 دالیل این دسته عبارتند از:

ْ فَ  ٱۡلُقۡرَءانُ �َذا قُرَِئ ﴿ فرمایند: می ألخداوند - ْ َلَعلَُّ�ۡم  ۥَ�ُ  ٱۡسَتِمُعوا نِصُتوا
َ
َوأ

و خاموش  دیشود، گوش فرا دھ یه قرآن خوانده مک یھنگام« ]۲۰۴[األعراف:  ﴾٢٠٤تُرَۡ�ُونَ 
شود لذا باید و در خطبه ھم آیات قرآن خوانده می» د.ید تا مشمول رحمت خدا شویباش

 ساکت بود.
البته واضح است که این دلیل قوی نیست؛ چرا که تمامی خطبه که قرآن نیست و 

در قسمت ترجح آراء کمی بعد -وجود دارد  ج ھمچنین روایتی صحیح از رسول الله
 فرموده با وجود خطبه خواندن امام، دو رکعت نماز خوانده شود.که امر  -آیدمی

ُُمَعِة َوانلَّىِبُّ « گفته: سعبدالله بن ُبْسر -
ْ
ى ِرقَاَب انلَّاِس يَْوَم اجل َجاَء رَُجٌل َ�تََخطَّ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم) ُ انلَّىِبُّ  (َص�َّ ا�َّ
َ

ُ َعلَيِْه َ�ُْطُب َ�َقاَل هل  ١ »اْجِلْس َ�َقْد آَذيَْت. وََسلََّم)(َص�َّ ا�َّ

) / بیهقي، السنن ۱۳۹۹) / نسایي (ش۱۱۲۰) / ابوداود (ش۱۷۶۷۴و۱۷۶۹۷(ش ، المسندصحیح): احمد( -١

) / ۴۷ص۹ج/ ضیاء المقدسي، األحادیث المختارة () ۶۶۱۴ومعرفة السنن واآلثار (ش) ۶۰۹۷الکبري (ش

) / ۳۶۶ص۱) / طحاوي، شرح معاني اآلثار (ج۲۹۴) / ابن الجارود، المنتقي (ش۱۰۶۱مستدرك (شحاکم، ال

رد، / ابن الجاو) ۱۷۷۸) / ابن منذر، االوسط (ش۳۵۰۶) / بزار (ش۱۸۱۱) / ابن خزیمه (ش۲۷۹۰ابن حبان (ش

) / خطیب ۱۱۴ص۱) / سبکی، معجم الشیوخ (ج۹۲۵(شالترغیب والترهیب ) / اصفهانی، ۲۹۴المنتقی (ش

از طریق (بشر بن ) ۲۵ص۲) / ابن عبدالبر، االستذکار (ج۵۱۲ص۱(جموضح أوهام الجمع والتفریق بغدادی، 

حدثنا «ایت کرده است: بن وهب و عبد الرحمن بن مهدي) روعبدالله السری وزید بن الحباب وأسد بن موسی و

معاویة بن صالح عن أبی الزاهریة (حدیر بن کریب) قال کنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبی (صلی الله علیه 

وسلم) یوم الجمعة فجاء رجل یتخطی رقاب الناس فقال عبد الله بن بسر جاء رجل یتخطی رقاب الناس یوم 

ورجال » ل له النبی (صلی الله علیه وسلم): اجلس فقد آذیت.الجمعة والنبی (صلی الله علیه وسلم) یخطب فقا

 است.» صحیح«بوده واسنادش هم » رجال صحیح«احمد 

 «وامام حاکم نیشابوری هم گفته است:  
ٌ

 »علی شرط مسلم ولم یخرجاه صحیٌح  هذا حدیث
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به وی فرمود:  ج مردی به نماز جمعه آمد و از روی گردن مردم عبور کرد؛ لذا رسول الله«
 »بشین که موجب آزار شدی.

ُ َعلَيِْه وََسلََّم)سمعت انليب «قال:  بعبدالله بن عمر بن الخطاب -  (َص�َّ ا�َّ
إذا دخل أحد�م املسجد واإلمام ىلع املنرب فال صالة وال الكم حىت يفرغ  :يقول

شنیدم که فرمودند: ھرگاه یکی از شما داخل مسجد شد و امام  ج از رسول الله« ١.»اإلمام
-روی منبر مشغول خطبه خواند بود، نه نماز بخواند و نه خطبه بخواند تا وقتیکه امام خطبه

 »اش را تمام کند.
 باشد.و غیر قابل احتجاج می» منکر«روایت  اما این

 » علی شرط مسلم«وامام ذهبی هم گفته است:  

 » علی شرط مسلم هإسناد«واماما ابن الملقن هم گفته است:  

 » اسناده صحیٌح «اند: وامامان نووی وابن السکن وابن خزیمه هم گفته 

) / ۱۰۶۱[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» رجاله ثقات هذا إسنادٌ «وامام البوصیری هم گفته است:  

ی، خالصة االحکام ) / نوو۵۱۹ص۱(ج تحفة المحتاج إلی أدلة المنهاج) و۶۸۰ص۴ابن الملقن، البدرالمنیر (ج

 )]۴۰۹ص۲) / ابن حجر، فتح الباری (ج۲۱۰ص۱) / البوصیری، مصباح الزجاجة (ج۲۷۵۴(ش

حدثنا أبو شعیب ثنا یحیی بن عبد الله «) روایت کرده است: ۷۵ص۱۳(منکر): طبرانی، المعجم االوسط (ج -١

ول: سمعت النبي صلی الله علیه البابلتي ثنا أیوب بن نهیك قال: سمعت عامر الشعبي یقول: سمعت ابن عمر یق

 روایتاما این » وسلم یقول: إذا دخل أحدکم المسجد واإلمام علی المنبر فال صالة وال کالم حتی یفرغ اإلمام

: یحیی بن عبد الله بن الضحاك بن بابلت البابلتی: امام ابن عدي گفته است:  باشد؛می» منکر«
ً
أثر «چرا که اّوال

یأتی عن الثقات بأشیاء معضالت یهم فیها فهو ساقط «وامام ابن حبان هم گفته است: » الضعف علی حدیثه بین

[ابن » لیٌن «مام ذهبي هم گفته است: وا» ضعیٌف «وامامان ابن حجرو ابوزرعه گفته اند: » االحتجاج فیما انفرد به

) ۳۱۸ص۱۰) / ذهبي، سیراعالم النبالء (ج۷۵۸۵) وتقریب التهذیب (ش۲۴۰ص۱۱حجر، تهذیب التهذیب (ج

: أیوب بن نهیك: امام ابوزرعه گفته است: ۶۱۹۷والکاشف (ش
ً
وامام ازدي گفته است: » منکرالحدیث«)] وثانیا

آورده وگفته است: » ثقات«وامام ابن حبان وي را در » ضعیٌف «است:  وامام ابوحاتم رازي گفته» متروک الحدیث«

: مخالفش )]۴۹۰ص۱[ابن حجر، لسان المیزان (ج» یعتبر بحدیثه من غیر روایة أبي قتادة الحراني عنه«
ً
. وثالثا

 ) از طریق (عمرو بن دینار وابوسفیان)۱۱۱۹) / ابوداود (ش۲۰۶۱) / مسلم (ش۱۱۶۶بخاري (شروایت گردیده و

إذا جاء أحدکم  :عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم«روایت کرده اند: 

 »یوم الجمعة واإلمام یخطب فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیهما.
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َت لَِصاِحِبَك يَْوَم  « :اندآمده که فرموده ج روایات صحیح از رسول الله -
ْ
إَِذا قُل

َِماُم َ�ُْطُب َ�َقْد لََغوَْت 
ْ

نِْصْت َواإل
َ
ُُمَعِة أ

ْ
-ھرکس روز جمعه درحالیکه امام خطبه می« ١.»اجل

 »خن لغوی گفته است.خواند به ھمنشینش بگوید: ساکت باش! س
مسجد خواند؛ چرا ة الرساند که نباید نماز سّنت و حّتی تحیوداللت این روایت می

باشد؛ و وقتیکه از امر به که منع نمودن از (امر به معروف)، بزرگتر از نماز سّنت می
 معروف نھی شده لذا به طریق أولی نماز خواندن ھم صحیح نیست.

در قسمت ترجیح آراء بدان اشره خواھد شد، این دلیل اما با وجود نّص صریحی که 
ھم مقبول نیست. و از طرفی قیاسی که شده قیاس مع الفارق بوده و عّلت مشترکی 
بین آنان نیست و ھر امر به معروفی بزگتر از نماز نیست؛ بلکه مقدار ھر معروفی با 

وف بزرگتر از نماز توان گفت امر به معردیگری متفاوت بوده و لذا به طور مطلق نمی
توان گفت ھنگام خطبه ھر امر به معروفی ھم است. و از طرفی به طور مطلق ھم نمی

 نباید بشود.
نماز خواندن پس از خروج امام را  شعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر  -

 اند.مکروه دانسته
 ایم قول صحابی حّجیت ندارد لذا پذیرفته نیست.اما چنانکه بارھا گفته

ُ َعلَيِْه وََسلََّم ا« روایت نموده است: بعمر نب الله عبد - ِ َص�َّ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َعتَْ�ِ يِف بَيِْتِه َوَ�ْعدَ 

ْ
َمْغرِِب َر�

ْ
َعتَْ�ِ َوَ�ْعَد ال

ْ
َعتَْ�ِ َوَ�ْعَدَها َر�

ْ
ْهِر َر� ِعَشاِء  اَكَن يَُص�ِّ َ�بَْل الظُّ

ْ
ال

 يَُص�ِّ 
َ

َعتَْ�ِ َوَ�َن ال
ْ
َعتَْ�ِ َر�

ْ
ُُمَعِة َحىتَّ َ�نرَْصَِف َ�يَُص�ِّ َر�

ْ
قبل و  ج پیغمبر خدا« ٢.» َ�ْعَد اجل

خواندند وبعد از نماز اش و بعد از عشاء دو رکعت نماز میبعد از نماز ظھر دو رکعت در خانه
-خواندند و پس از بازگشت دو رکعت میگشتند نماز نمیجمعه، تا زمانیکه به خانه بر می

 » خواندند.

) / ابن ۱۵۷۷و۱۴۰۲) / نسایي (ش۱۱۱۴) / ابوداود (ش۲۰۰۵-۲۰۰۲) / مسلم (ش۹۳۴صحیح): بخاري (ش( -١

) از طریق (عبد الله بن إبراهیم بن قارظ و سعید بن المسیب وعبدالرحمن بن اعرج) روایت کرده ۱۱۱۰ماجه (ش

أن أبا هریرة أخبره قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: إذا قلت لصاحبك: أنصت. یوم الجمعة، واإلمام «اند: 

 »یخطب، فقد لغوت.

) از طریق ۱۴۲۷و۸۷۳) / نسایی (ش۱۲۵۴(ش ) / ابوداود۲۰۷۷) / مسلم (ش۹۳۷(صحیح): بخاري (ش -٢

 نافع عن مالك أخبرنا«اند: (عبدالله بن یوسف ویحیی بن یحیی وعبدالله بن مسلمه وقتیبه بن سعید) روایت کرده

 ... .» وسلم علیه الله صلی الله رسول أن عمر بن الله عبد عن
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بود، عبدالله بن و وجه شاھد این روایت این بوده که اگر قبل از جمعه نمازی می
 کردند.را محسوب میآن بعمر

اند که سّنت قبل از گفتهومحّمد عبد السالم خضر شافعی ۀأبو شام دیدگاه سّوم:
 جمعه وجود نداشته وخواندنش بدعت است.
رساند، رسول بالل أذانش را به اتمام می وامام ابن القیم ھم گفته است: وقتیکه

خواند. و در زمان کردند و ھیچ کسی ھم نماز نمیخطبه خواندنش را شروع می جالله
دھد که نماز جمعه ھمانند ھم فقط یک أذان وجود داشته است؛ و نشان می ج ایشان

باشد؛ و ترین قول نزد علما مینماز عیدین بوده که سّنت قبلّیه ندارد. و این صحیح
گردید روی ھم، بر این بوده؛ چرا که وی زمانیکه از خانه خارج می ج سّنت رسول الله

کرده است. و وقتیکه اینگونه بوده ھم شروع به أذان دادن می سرفته و باللمنبر می
 چگونه سّنت قبل از جمعه وجود دارد؟

ِ « اند:ھم روایت نموده سو عقبه بن عامر ُ ثََالُث َسااَعٍت اَكَن رَُسوُل ا�َّ (َص�َّ ا�َّ
ْمُس بَازَِغًة َحىتَّ  َعلَيِْه وََسلََّم) ْن َ�ْقرُبَ ِ�يِهنَّ َمْوتَانَا ِحَ� َ�ْطلُُع الشَّ

َ
ْو أ

َ
َ ِ�يِهنَّ أ ْن نَُص�ِّ

َ
َ�نَْهانَا أ

ِهَ�ِة َحىتَّ تَِميَل ال ُغُروِب َحىتَّ تَْرتَِفَع وَِحَ� َ�ُقوُم قَائُِم الظَّ
ْ
ْمُس لِل ْمُس وَِحَ� تََضيَُّف الشَّ شَّ

ما را نھی فرمودند که سه موقع نماز برپا داریم و ُمردگانمان را دفن  ج پیامبر« ١.»َ�ْغُرَب 
خورشید تا باال آمدنش و موقعی که زوال شده تا زمانیکه خورشید مایل طلوع کنیم: موقع 

 » کند.تا زمانیکه غروب می کندگردد و ھنگامیکه خورشید غروب می
 لذا سّنت قبل از جمعه چون ھماھنگ با زوال بوده جایز نیست.

البته این دلیل قوی نیست؛ چرا که طبق ظاھر این روایت، سّنت قبل از ظھر ھم 
نظر باشد!! اما کسی قائل بر این نیست و ھمه بر سّنت قبل از ظھر اتفاقجایز نمی

دقیقًا ھنگام زوال بوده است و نه پس از زوال. و ھمچنین دارند؛ لذا مقصود از روایت 
شود یعنی؛ نماز خواندن جایز است لذا استدالل به این روایت وقتی أذان داده می

 مقبول نیست.

 ابن) / ۲۰۱۳و۵۶۵و۵۶۰ش( نسایي ) /۱۰۳۰ش( ترمذي) / ۳۱۹۴ش( ابوداود) / ۱۹۶۶ش( مسلم): صحیح( -١

) مهدي بن عبدالرحمن و مبارک بن عبدالله و الجراح بن وکیع و وهب بن عبدالله( طریق از) ۱۵۱۹ش( ماجه

 الله رسول کان ساعات ثالث یقول الجهنی عامر بن عقبة سمعت قال أبیه عن علی بن موسی عن«: اندکرده روایت

 »... . موتانا فیهن نقبر أن أو فیهن نصلی أن ینهانا ج
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-خالفی مشاھده نمی جمعۀدر مورد سّنت بودن نماز بعد از  سّنت بعد از جمعه:
 اند:شود؛ لیکن در مورد رکعات آن خالف کرده

اند که بعد از له بن عمر و عبدالله بن الحصین و ابراھیم النخعی گفتهعبدال -
 خوانده شود. دو رکعتجمعه 
عبد عبدالله بن مسعود، االسود بن یزید، ابومجلز، حماد بن ابی سلیمان،  -

بن قیس، ابراھیم النخعی، عبدالله بن المبارک، سفیان  ة، علقمالرحمن بن عبد الله
الظاھری، اصحاب الرأی، حنفیه، شافعّیه ھم امر به خواندن  الثوری، شافعی، ابن حزم

 اند.چھار رکعت کرده
علی بن ابی طالب، ابوموسی اشعری، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عمر،  -

مسروق، سعید بن جبیر، مجاھد بن جبر، عطاء بن ابی رباح، سفیان الثوری، حمید بن 
اند که بعد از جمعه دو رکعت مر کردهعبدالرحمن، عبدالرزاق و قاضی ابویوسف ھم ا

 گردد.خوانده شده و بعد از آن چھار رکعت بخوانند که در مجموع شش رکعت می
تواند دو رکعت و یا امام احمد بن حنبل ھم گفته است: اگر کسی بخواھد می -

 ١ چھار رکعت و یا شش رکعت بخواند.
 ھای این دسته عبارتند از:استدالل

َعتَْ�ِ « گفته است: نافع -
ْ
ُُمَعِة َوُ�َص�ِّ َ�ْعَدَها َر�

ْ
َالَة َ�بَْل اجل اَكَن اْ�ُن ُ�َمَر يُِطيُل الصَّ

 ِ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُث أ ُ َعلَيِْه وََسلََّم)ىِف بَيِْتِه َوُ�َدِّ ابن عمر نماز را « ٢.»اَكَن َ�ْفَعُل َذلَِك  (َص�َّ ا�َّ

خواند. و اش میعت را بعد از نماز جمعه در خانهکردند و دو رکقبل از نماز جمعه طوالنی می
 »اند.نیز چنین کرده ج کرد که پیامبر خداتعریف می

؛ نووی، ۲۱۹/۲به بعد؛ ابن قدامة، المغنی ۶۳/۳به بعد؛ عبدالرزاق، المصنف۴۰/۲ابن ابی شیبة، المصنف -١

ی۵۹۵/۲؛ عمرانی، البیان۹/۴المجموع
ّ
؛ الموسوعة ۳۴۵/۳؛ شوکانی، نیل االوطار۲۳۱/۲؛ ابن حزم، المحل

به بعد؛ ابن القیم، ۳۳۶/۱حاوی، شرح معانی اآلثار؛ ط۲۸۵/۱؛ کاسانی، بدائع الصنایع۲۷۸/۲۵و۱۷۹/۷الکویتیه

 ۴۱۱/۱زاد المعاد

ایوب بن تمیمه ( طریق از له) ۱۱۳۰/ ابوداود (ش) ۲۰۷۷ش( واللفظ مسلم) / ۹۳۷ش( بخاري): صحیح( -٢

 علیه الله صلی( الله رسول صالة تطوع وصف أنه عمر بن الله عبد عن نافع عن: «اند کرده روایت) ومالک بن انس

 أن ویحدث«وفي روایة ابوداود:  .»بیته فی رکعتین فیصلی ینصرف حتی الجمعة بعد الیصلی فکان: قال) وسلم

 .»ذلك یفعل کان )وسلم علیه الله صلی( الله رسول

                                                            



 نماز جمعه در فقه اسالمی    ۶۱۲

َعتَْ�ِ َوَ�ْعَدَها اِ « روایت نموده: سهریھر وأب -
ْ
ُُمَعِة َر�

ْ
ِ اَكَن يَُص�ِّ َ�بَْل اجل ّن رَُسوُل ا�َّ

. َعتَْ�ِ
ْ
 »خواندند.دو رکعت قبل و دو رکعت بعد نماز جمعه، نماز می ج پیامبر« ١»َر�

 باشد.اند دو رکعت بعد از جمعه سّنت میلذا گفته

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  انليب اكن« :روایت نموده بعباس ابن - يَْرَكُع َ�بَْل  َص�َّ ا�َّ
ٍء ِمنُْهنَّ   َ�ْفِصُل يِف يَشْ

َ
ْرَ�ًعا ال

َ
ُُمَعِة أ

ْ
-چھار رکعت نماز قبل از نماز جمعه می ج پیامبر« ٢».اجل

 » بیاندازد.ھا  آن ای بینخواندند بدون اینکه فاصله

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  انليب عن«روایت کرده است:  سبن مسعود عبدالله - نَُّه َص�َّ ا�َّ
َ
� :

ْرَ�ًعا
َ
ْرَ�ًعا َوَ�ْعَدَها أ

َ
ُُمَعِة أ

ْ
روایت شده: ایشان قبل و بعد از  ج از پیامبر« ١».اَكَن يَُص�ِّ َ�بَْل اجل

 » خواندند.نماز جمعه چھار رکعت نماز می

 االمام جعفر بن یحیی بن علی أخبرنا«) رویت کرده است: ۳۶۵ص۶(واهی): خطییب بغدادی، تاریخ بغداد (ج -١

 سلیمان بن إسحاق حدثنا البزار عمرو احمد حدثنا الطبراني أیوب بن احمد بن سلیمان حدثنا قال بأصبهان

 الله صلی النبي عن هریرة أبی عن أبیه عن صالح أبی بن سهیل بن سفیان حدثنا قتیبة بن نیالحس حدثنا البغدادي

 بن الحسناست چرا که » موضوع«اما این اسناد .» رکعتین وبعدها رکعتین الجمعة قبل یصلی کان انه سلم و علیه

» واهی الحدیث«وامام ازدی گفته است: » متروک الحدیث«: امام دارقطنی گفته است: المدائني الخزاعي قتیبة

ارجو انه «وامام ابن عدی گفته است: » الوهم کثیر«وامام عقیلی گفته است: » ضعیف«وامام ابوحاتم گفته است: 

  هو بل«امام ذهبی در جواب گفته است: اما » البأس به
ً

) ذهبی، ۲۴۶ص۲[ابن حجر، لسان المیزان (ج» هالك

 )]۵۱۸ص۱میزان االعتدال (ج

 از) ۴۱۹ص۶ج( الکامل عدي، ابن) / ۱۲۹ص۱۲ج( الکبیر المعجمطبرانی، ) / ۱۱۲۹ش( ماجه ابن(موضوع):  -٢

 الولید بن بقیة حدثنا: «اند کرده روایت) المصفي بن ومحّمد الله عبد بن یزید و الحمصي عثمان بن عمرو( طریق

 سلم و علیه الله صلی النبي کان: قال عباس ابن عن العوفي عطیة عن أرطاة بن حجاج عن عبید بن مبشر حدثني

: قرشي عبید بن مبشر: اّوال که چرا است »موضوع« اسناد این اما »منهما شيء في الیفصل أربعا الجمعة قبل یرکع

 یضع: «است گفته حنبل بن احمد وامام »ویکذب األحادیث یضع الحدیث متروك: «است گفته دارقطني امام

 إال حدیثه کتب الیحل الموضوعات الثقات عن روی: «است گفته حبان ابن وامام »بواطیل احادیثه الحدیث؛

 ما وعامة الضعف فی األمر بین هو: «است گفته عدي ابن وامام »منکرالحدیث: «است گفته بخاري وامام »تعجبا

 التهذیب تهذیب حجر، ابن[ »بالوضع أحمد رماه و متروك: «است گفته هم حجر ابن وامام »محفوظ غیر یرویه

 کرده عنعنه و بوده »مدلس: «ارطأة بن حجاج: وثانیا)] ۶۴۶۷ش( التهذیب تقریب حجر، ابن) / ۳۲ص۱۰ج(

 جنادة بن سعد بن عطیة: وثالثا)] ۱۱۸ش( بالتدلیس موصوین بمراتب التقدیس اهل تعریف حجر، ابن[ است

 التهذیب تقریب و) ۲۲۴ص۷ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن. [باشد مي »مدلس و ضعیف: «العوفی

 )].۴۶۱۶ش(

                                                            



 ۶۱۳  جمعه نماز: چهارم فصل

: َمْن اَكَن ِمنُْ�ْم ُمَصلِّيًا َ�ْعَد ج قال رسول اهللا« رده است:کت یروا سرهیابوھر -
ْرَ�ًعا

َ
يَُصلِّ أ

ْ
ُُمَعِة، فَل

ْ
خواند، چھار فرمودند: ھرکس بعد از جمعه نماز می ج رسول الله« ٢».اجل

 »بخواند.رکعت 
 باشد.اند خواندن چھار رکعت بعد از جمعه مستحب میلذا گفته

که دیدیم، رسول  اند: ھمچنانھایی که شش رکعت را مستحب دانسته گفته آن و
بعد از نماز دورکعت خوانده و به ما ھم امر نموده که چھار رکعت بخوانیم، لذا  جالله

چھار رکعت خوانده شود که در  ۀعالوباشد که بعد از جمعه دو رکعت به مستحب می
 گردد.مجموع شش رکعت می

 قول راجح:
ی قبل از جمعه وجود ارسد که سّنت راتبهبه نظر میالف): سّنت قبل از جمعه: 

از  ج واضح بوده، وقتیکه که ایشان ج رسول الله ۀندارد؛ چرا که ھمانطور که از سیر
کرده ھم شروع به أذان دادن می سباللرفته و گردیدند روی منبر میخانه خارج می

خواندند. و ھیچ حدیِث صحیحی ھم که دالِّ بر است و پس از اتمام أذان، خطبه می
بوده باشد وجود ندارد؛ و ھمچنین در زمان  ج خواندن این سّنت توسط رسول الله

شده؛ چرا که اصًال فرصتی برای خواندن وجود نداشته ھم خوانده نمی ج ایشان
 ٣است.

 سلیمان نا قال الرازي سعید بن علي حدثنا: «است کرده روایت) ۱۹۶ص۴ج( االوسط المعجم(منکر): طبرانی،  -١

 النبي عن الله عبد عن عبیدة ابي عن عبدالرحمن بن خصیف عن بشیر بن عتاب نا قال الرقي خالد بن عمر بن

: اّوال که چرا است »منکر« اسناد این اما »أربعا وبعدها اربعا الجمعة قبل یصلي کان أنه: سلم و علیه الله صلی

 صورت وبه مخالفش منصور، بن سعید امام را حدیث وهمین نشده معتبر توثیق الرقي، خالد بن عمر بن سلیمان

 محّمد حدثنا: «است کرده روایت) ۱۷۹۷ش( االوسط منذر، وابن است کرده روایت بشیر بن عتاب از) موقوف(

 أنه: مسعود بن الله عبد عن عبیدة أبي عن خصیف عن بشیر بن عتاب ثنا قال) منصور بن( سعید ثنا قال علي بن

 »رکعات أربع الجمعة قبل یصلي کان

) از طریق ۱۱۳۲) / ابن ماجه (ش۵۲۳) / ترمذي (ش۱۱۳۳) / ابوداود (ش۲۰۷۵-۲۰۷۳صحیح): مسلم (ش( -٢

عن سهیل بن ابي «(سفیان بن عیینه و عبدالله بن ادریس و خالد بن عبدالله و اسماعیل بن زکریا) روایت کرده اند: 

 »عد الجمعة فلیصل أربعا.: من کان منکم مصلیا بجصالح عن أبیه عن أبی هریرة قال قال رسول الله 

 ۴۲۶/۲ابن حجر، فتح الباری  -٣
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-ھایی که امام فرصت خواندن نماز را داده و یا دیر جمعه برگزار می اما در مکان
باشد. ھمانطور گردد، خواندنش جایز بوده و ثواب دارد و در واقع سّنت غیِر موّکد می

شود لذا کسی ھا پس از أذان مغرب سریعًا نماز مغرب خوانده می که در بعضی مکان
گر امام اجازه دھد خواندنش ثواب دارد. ھرچند که در ھیچ تواند نماز بخواند اّما انمی

 سّنت قبل از مغرب خوانده باشد. ج روایت صحیحی نیامده که رسول الله
 دالیل صحیح این دیدگاه:

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  أن رسول اهللا« روایت کرده است: سعبدالله بن مغفل -  َص�َّ ا�َّ
َذاَ�ْ�ِ َصَالةٌ  :قال

َ
 »ای دو رکعت نماز سّنت وجود دارد.بین ھر أذان واقامه« ١.»َ�ْ�َ لُكِّ أ

 نماز جمعه ھم دو رکعت سّنت وجود دارد. ۀو لذا بین أذان جمعه و اقام

قال رسول اهللا ص� اهللا عليه و سلم: « رده است:کت یروا سریعبدالله بن الزب -

َعتَانِ َما ِمْن َصالٍة َمْفُروَضٍة 
ْ
فرمودند: قبل از ھر نماز  ج رسول الله« ٢».إِال َوَ�ْ�َ يََدْ�َها َر�

 »فرضی دو رکعت سّنت وجود دارد.

) / نسایي ۱۸۵) / ترمذي (ش۱۲۸۵) / ابوداود (ش۱۹۷۷) / مسلم (ش۶۲۷و۶۲۴بخاري (ش (صحیح): -١

ن عبد الله بن «) از طریق (کهمس بن الحسن وسعیی بن ایاس) روایت کرده اند: ۱۱۶۲) / این ماجه (ش۶۸۱(ش

ل قال قال النبي صلی الله علیه وسلم بین کل أذانین صالة بین کل أذانین صالة ثم قال بریدة عن عبد الله بن مغف

 »في الثالثة لمن شاء.

أخبرنا ابن قتیبة قال حدثنا محّمد بن عمرو الغزي «) روایت کرده است: ۲۴۸۸و۲۴۵۵ابن حبان (ش(صحیح):  -٢

ثابت بن عجالن عن سلیم بن عامر الخبائري  قال حدثنا عثمان بن سعید القرشي قال حدثنا محّمد بن مهاجر عن

 .»عن عبد الله بن الزبیر قال: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ... 

) از طریق (عمرو بن عثمان بن سعید ۲۶۷ص۱(ج ، السننومحّمد بن عمرو الغزي هم متابعه شده ودارقطني 

نا عثمان بن سعید عن محّمد بن «کرده است:  وعباس بن عبد الله الترقفي وأحمد بن الفرج أبو عتبة) روایت

 .»مهاجر عن ... 

) / ابن عدي، الکامل ۴۰) / مروزي، المسند (ش۱۳۳۷ومحّمد بن مهاجر هم متابعه شده ورویاني، المسند (ش 

) / از طریق (علي ۲۸۲ص۳) ومسند الشامیین (ج۱۴و۱۳ج۱۴۹۰۰المعجم الکبیر (شطبرانی، ) / ۹۷ص۲(ج

نافع ودحیم الدمشقي وهشام بن عمار واسحاق بن ابراهیم ومحّمد بن مصفي) روایت کرده بن بحر والربیع بن 

 .»نا سوید بن عبد العزیز الدمشقي عن ثابت بن عجالن عن ... «اند: 

 ومترجم در تهذیب هستند به جز:» ثقة«رجال ابن حبان  

                                                            



 ۶۱۵  جمعه نماز: چهارم فصل

 و نماز جمعه ھم فرض بوده لذا قبل از آن خواندن دو رکعت نماز جایز است.
موارد حکم اصل را  ۀباشد؛ لذا (بدل) در ھمنماز جمعه (بدل) نماز ظھر می -

 داشته باشیم.ھا  آن ای بر جداییصارفه ۀداشته مگر اینکه قرین

ليس قبل اجلمعة  :لصوابا« ھم بر این قول بوده و گفته است: /لذا امام ابن تیمیه

وحينئذ فمن ؛ حينئذ فتكون الصالة بينه وبني األذان الثاين جائزة حسنة ؛سنة راتبة مقدرة

ومن ترك ذلك مل ينكر عليه. وهذا أعدل األقوال وكالم اإلمام أمحد فعل ذلك مل ينكر عليه 

ی معّین وجود ندارد؛ ا(قول صحیح بر این بوده که قبل از نماز جمعه سّنت راتبه ١.»يدل عليه

را خواند، باشد؛ لذا اگر کسی آنشود، جایز وحسن میو لذا نمازی که بین دو أذان خوانده می
ترین کسی ھم که نخواند، بر او ھم ایرادی نیست؛ واین متعادل برای وی ایرادی نیست و

ھم بر آن  /باشد و سخن امام احمد بن حنبلحکم سّنت قبل از جمعه می دربارۀاقوال 

واب) داللت دارد.)  (واهللاُ العليمُ أعلمُ بالصّ

 ب): سّنت بعد از جمعه: 
روایات صحیح  شود واستحباب سّنت بعد از جمعه مشاھده نمی دربارۀخالفی 
رسد تعداد رکعات بعد از جمعه بر ھم برآن داللت دارد. پس به نظر می ج رسول الله

خواھد. لیکن اگر چھار رکعت این بوده که نمازگزار مخّیر به ھر رکعتی است که می
اند اّما به ما امر بعد از جمعه دو رکعت خوانده ج بخواند أفضل است؛ چرا که رسول الله

 باشد. أفضل می ج چھار رکعت بخوانیم و واضح بوده که امر رسول اللهنمودند که 

وامام دارقطني » مام الثقة المحدث الکبیرالحافظ؛ اال«محّمد بن الحسن بن قتیبة اللخمي: امام ذهبي گفته است:  

 «گفته است: 
ٌ
 «واما ابن العماد گفته است: » ثقة

ً
  کان حافظا

ً
  ثقة

ً
) ۲۹۳ص۱۴[ذهبي، سیر اعالم النبالء (ج» ثبتا

 )].۲۵۸ص۲) / ابن العماد، شذرات الذهب (ج۷۶۴ص۲وتذکرة الحفاظ (ج

» لم أر بالشام أفضل من محّمد بن عمرو الغزي«محّمد بن عمرو بن الجراح الغزی: امام ابوزرعه گفته است:  

آورده است [ابن » ثقات«وامام ابن حبان هم وي را در » البأس به«وامامان ابوحاتم رازي وسمعاني گفته اند: 

)] ۲۹۳ص۴) / سمعاني، االنساب (ج۳ص۸) / ابن ابي حاتم، الجرح والتعدیل (ج۹۲ص۹حبان، الثقات (ج

 است.» صحیح«واسناد این روایت هم 

 ۱۹۴/۲۴و۱۹۳ابن تیمیة، مجموع الفتاوی  -١
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أربع بعد اجلمعة، الن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم « اند:گفته /لذا امام ابن حزم

چھار رکعت بعد از جمعه مؤّکد « ١.»أمر هبذه، وما أمر به عليه السالم فهو أوكد مما مل يأمر به

اند به ما امر نموده ج اند؛ و آنچه که رسول اللهبه ما امر کرده ج بوده؛ چرا که رسول الله
 »اند.أفضل از چیزی است که بدان امر نکرده

كام يف -اقتصاره صىل اهللا عليه وآله وسلم عىل ركعتني «اند: ھم گفته /و امام شوکانی

بني قوله  ال ينايف مرشوعية األربع ملا تقرر يف األصول من عدم املعارضة -حديث ابن عمر

طبق –اینکه « ٢.»اخلاص باألمة وفعله الذي مل يقرتن بدليل خاص يدل عىل التأيس به فيه

اند، منافاتی با مشروعّیت بعد از جمعه دو رکعت خوانده ج رسول الله -روایت عبدالله بن عمر
ایم که تعارضی بین قول خاص به أّمت و فعل چھار رکعت ندارد؛ چرا که در اصول خوانده

 »وجود ندارد. -باشد،می ج که دلیل صریحی بر تبعّیت از ایشان–ج سول اللهر
 ھم عبارتند از: -دو رکعت و چھار رکعت بعد از جمعه–و احادیث سّنت بودن 

َمْن اَكَن ِمنُْ�ْم ُمَصلِّيًا َ�ْعَد : ج قال رسول اهللا« رده است:کت یروا سرهیابوھر -
ْرَ�ًعا

َ
يَُصلِّ أ

ْ
ُُمَعِة، فَل

ْ
خواند، چھار فرمودند: ھرکس بعد از جمعه نماز می ج رسول الله« ٣».اجل

 »رکعت بخواند.
 يَُص�ِّ َ�ْعَد  ج رسول اهللااكن « ت کرده است:یروا بعبدالله بن عمر -

َ
ال

َعتَْ�ِ ىفِ 
ْ
ُُمَعِة َحىتَّ َ�نرَْصَِف َ�يَُص�ِّ َر�

ْ
خواند بعد از جمعه نماز نمی ج رسول الله« ٤».هِ بيتِ  اجل
 »خواند.اش میگشت و دو رکعت نماز در خانهاینکه به خانه برمیتا 

 .۲۳۱/۲ابن حزم، المحلي -١

 .۳۴۵/۳شوکانی، نیل االوطار -٢

) از طریق ۱۱۳۲) / ابن ماجه (ش۵۲۳) / ترمذي (ش۱۱۳۳) / ابوداود (ش۲۰۷۵-۲۰۷۳صحیح): مسلم (ش( -٣

عن سهیل بن ابي «(سفیان بن عیینه و عبدالله بن ادریس و خالد بن عبدالله و اسماعیل بن زکریا) روایت کرده اند: 

 »: من کان منکم مصلیا بعد الجمعة فلیصل أربعا.جصالح عن أبیه عن أبی هریرة قال قال رسول الله 

طریق (یحیي بن یحیي وعبدالله بن یوسف)  ) له از۲۰۷۷) / مسلم واللفظ (ش۹۳۷صحیح): بخاري (ش( -٤

قرأت علی مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه وصف تطوع صالة رسول الله (صلی الله « روایت کرده اند: 

 »علیه وسلم) قال: فکان الیصلی بعد الجمعة حتی ینصرف فیصلی رکعتین فی بیته.
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ُ َعلَيِْه وََسلََّم « روایت نموده است: بعمر نب عبد الله - ِ َص�َّ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
أ

َعتَْ�ِ يِف 
ْ
َمْغرِِب َر�

ْ
َعتَْ�ِ َوَ�ْعَد ال

ْ
َعتَْ�ِ َوَ�ْعَدَها َر�

ْ
ْهِر َر� ِعَشاِء اَكَن يَُص�ِّ َ�بَْل الظُّ

ْ
 بَيِْتِه َوَ�ْعَد ال

َعتَْ�ِ 
ْ
ُُمَعِة َحىتَّ َ�نرَْصَِف َ�يَُص�ِّ َر�

ْ
 يَُص�ِّ َ�ْعَد اجل

َ
َعتَْ�ِ َوَ�َن ال

ْ
قبل و  ج پیغمبر خدا« ١.»َر�

خواندند و بعد از نماز اش و بعد از عشاء دو رکعت نماز میبعد از نماز ظھر دو رکعت در خانه
-خواندند و پس از بازگشت دو رکعت میگشتند نماز نمیخانه بر می جمعه، تا زمانیکه به

 » خواندند.
با این احادیِث صحیح، شّکی در مورد نماز سّنت بعد از جمعه و رکعات آن باقی 

اند: (باید بعد از جمعه شش رکعت بخوانیم تا بین ھر دو ماند. اّما اینکه بعضی گفتهنمی
شش رکعت  ج ؛ چرا که اثبات نشده که رسول اللهروایت جمع کنیم.) قول قوی نیست

خوانده باشند! و روایات بین (دو رکعت) و (چھاررکعت) وجود دارد؛ لذا ما ھم قائل به 
اند اّما جمع آن تخییر بین این دو ھستیم و نه جمع آن؛ چرا که جداگانه ثابت شده

 ثابت نشده است.
ھرچند باید اشاره کنیم که اگر شش رکعت ھم خوانده شوند اشکالی نیست؛ چرا که 

ھایی که شارع ما را نھی  البته به جز مکان-در خواندن نوافل وسعت وجود دارد 
 -فرموده است.

با بیان این مطلب الزم به ذکر است که سّنت خواندن پس از جمعه فورًا نباشد. زیرا 
 باشند. که عبارتند از:حکم می روایاتی صحیح مؤّید این

  بذلك أمرنا )وسلم عليه اهللا ص�( اهللا رسول فإن«روایت نموده:  سسائب -
َّ
 أال

ما را امر فرمود که پشت سر اتمام  جپیامبر « ٢.»�رج أو نتلكم حىت بصالة صالة توصل

) از طریق ۱۴۲۷و۸۷۳) / نسایی (ش۱۲۵۴(ش) / ابوداود ۲۰۷۷) / مسلم (ش۹۳۷(صحیح): بخاري (ش -١

 نافع عن مالك أخبرنا«اند: (عبدالله بن یوسف ویحیی بن یحیی وعبدالله بن مسلمه وقتیبه بن سعید) روایت کرده

 ... .» وسلم علیه الله صلی الله رسول أن عمر بن الله عبد عن

 حجاجد بن جعفر غندر وعبدالرزاق و) از طریق (محّم ۱۱۳۱) / ابوداود (ش۲۰۸۰و۲۰۷۹(صحیح): مسلم (ش -٢

 إلی أرسله جبیر بن نافع أن الخوار أبی بن عطاء بن عمر أخبرنی قال جریج ابن عن«اند: ) روایت کردهمحّمد بن

 فلما المقصورة فی الجمعة معه صلیت. نعم فقال الصالة فی معاویة منه رآه شیء عن یسأله نمر أخت ابن السائب

 تصلها فال الجمعة صلیت إذا فعلت لما تعد ال فقال إلی أرسل دخل فلما فصلیت مقامی فی قمت اإلمام سلم

 أو نتکلم حتی صالة توصل ال أن بذلك أمرنا )وسلم علیه الله صلی( الله رسول فإن تخرج أو تکلم حتی بصالة

 .»نخرج
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گردیم (وبین یک نماز نماز دیگری نخوانیم مگر اینکه صحبتی کنیم ویا اینکه از انجا خارج 
 »شد.)دو نماز جدایی با

 أن وسلم عليه اهللا ص� انليب أصحاب من رجل عن«عبدالله بن رباح روایت کرده: 
 اجلس هل فقال عمر فرآه يص� رجل فقام العرص ص� وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول
 وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول فقال فصل لصالتهم ي�ن لم أنه الكتاب أهل هلك فإنما

عصر را به جماعت خواند وپس از اتمام نماز  نماز جپیامبر « ١.»اخلطاب ابن أحسن
خواست که نماز بخواند! و عمر که وی را دید به وی گفت: بشین فردی بلند شد ومی

وفعًال نخوان. چرا که یھود ونصاری به این دلیل گمراه شدند که بین نمازھایشان فاصله 
 »مر فرمودند: آفرین ای عمر بن الخطاب!به ع جرسول الله وجئد نداشت. و 

وجه استدالل این بوده که باید بین نمازھا مدت زمانی فاصله بیفتد وپشت سر ھم 

واب) نباشد.  (واهللاُ العليمُ أعلمُ بالصّ
 خطبه خواندن امام:مسجد ھنگام ة الت تحیج): سنّ 

باشد؛ خطبه خواندن امام می مسجد ھنگامة القول راجح بر جواز خواندن نماز تحی
 چرا که روایات صحیح بر آن داللت دارد:

ِ  « رده است:کت یروا سجابر - ُُمَعِة َورَُسوُل ا�َّ
ْ
َغَطَفاِ�ُّ يَْوَم اجل

ْ
(َص�َّ َجاَء ُسلَيٌْك ال

ُ َعلَيِْه وََسلََّم) ُ  ا�َّ
َ

ْز ِ�يِهَما  !يَا ُسلَيُْك  :َ�ُْطُب فََجلََس َ�َقاَل هل َوَّ َعتَْ�ِ َوجتَ
ْ
ُ�مَّ  -ُ�ْم فَاْرَكْع َر�

) از ۶۷۹۳معرفه الصحابه (ش) / ابونعیم، ۷۱۶۶) / ابویعلی، المسند (ش۲۳۱۲۱(صحیح): احمد، المسند (ش -١

 األزرق عنبن الحجاج  شعبة حدثنا«اند: هاشم بن القاسم) روایت کرده النضر أبوطریق (محّمد بن جعفر غندر و

 علیه الله صلی الله رسول أن وسلم علیه الله صلی النبي أصحاب من رجل عن رباح بن الله عبد عن قیس بن

 فصل لصالتهم یکن لم أنه الکتاب أهل هلك فإنما اجلس له فقال عمر فرآه یصلي رجل فقام العصر صلی وسلم

 .»الخطاب ابن أحسن وسلم علیه الله صلی الله رسول فقال

) ۹۹۶) / حاکم، المستدرك (ش۴۳۲ص۲) / عبدالرزاق، المصنف (ج۱۰۰۷وشعبه هم متابعه شده وابوداود (ش 

) ۳۱۶ص۲ج( االوسط المعجم) و۲۸۴ص۲۲الکبیر (ج) / طبرانی، المعجم ۳۱۶۹/ بیهقی، السنن الکبری (ش

 یکنی لنا إمام بنا صلی: قال قیس بن األزرق عن«اند: ) روایت کردهخلیفة بن المنهالو سعید بن عبداللهاز طریق (

 ... .» قال رمثة أبا

 است.» صحیح«بوده واسنادش هم » رجال صحیح«ورجال احمد  

[هیثمی، مجمع الزوائد » رجاله رجال الصحیح هذا إسنادٌ «اند: وامامان هیثمی والبوصیری هم گفته 

 )]۴۶۳ص۱(ج إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة) / البوصیری، ۲۳۴ص۲(ج
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ْز ِ�يِهَما -قَاَل  َتََجوَّ
ْ

َعتَْ�ِ َويل
ْ
َكْع َر� ْ�َ

ْ
ُُمَعِة َواِإلَماُم َ�ُْطُب فَل

ْ
َحُدُ�ْم يَْوَم اجل

َ
 ١» إَِذا َجاَء أ

 پیامبرخواندند. خطبه می ج الله رسولآمد و نشست در حالیکه  یغطفان یکسلروز جمعه «
سپس فرمود:  .به وی فرمود: ای سلیک! برخیز و دو رکعت نماز کوتاه و مختصر بخوان ج

خواند دو رکعت نماز بخواند و ھرگاه یکی از شما در روز جمعه آمد در حالیکه امام خطبه می
 »را کوتاه و مختصر بخواند.آن

َحُدُ�ْم إَِذا : ج قال رسول اهللا« :استروایت کرده  بجابر بن عبدالله -
َ
َجاَء أ

َعَتْ�ِ ويلتجوز فيهما
ْ
يَُصلِّ َر�

ْ
ْو قَْد َخَرَج فَل

َ
َِماُم َ�ُْطُب أ

ْ
فرمودند:  ج رسول الله« ٢».َواإل

ھرگاه یکی از شما روز جمعه به مسجد آمد و امام مشغول خواندن خطبه بود، دو رکعت کوتاه 
 »و مختصر بخواند.

 خطبۀھنگام –مسجد ة الز سّنت تحیبا این احادیِث صحیح، شّکی در مورد نما
ماند. و احادیث معارض آن صریح نبوده لذا مانند اجتھاد در مخالف باقی نمی -امام

واب)(واهللاُ العل باشد که مردود است.نّص می  يمُ أعلمُ بالصّ

 ) أذکار بعد از نماز جمعه۴-۳(
"قل هو اهللا من قرأ بعد اجلمعة "فاحتة الكتاب" و «گفته:  برکأسماء دختر أبوب

 ٣ »أحد" و "قل أعوذ برب الفلق" و "قل أعوذ برب انلاس" حفظ ما بينه و�� اجلمعة.

) از طریق (طلحه بن نافع ۱۱۱۲) / ابن ماجه (ش۱۱۱۹) / ابوداود (ش۲۰۶۱و۲۰۶۰(صحیح): مسلم (ش -١

 ... .» قال أنه جابر عن « اند:وابوالزبیر وعمرو بن دینار) روایت کرده

) از طریق (عمرو بن دینار وابوسفیان) ۱۱۱۹) / ابوداود (ش۲۰۶۱) / مسلم (ش۱۱۶۶بخاري (ش(صحیح):  -٢

 .»عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ... «روایت کرده اند: 

) از طریق (جعفر بن عون) ۲۵۷۷بیهقي، شعب االیمان (ش) / ۹۸ص۷(صحیح): ابن ابي شیبه، المصنف (ج -٣

أنا أبو عمیس عن عون بن عبد الله عن أسماء بنت أبي بکر رضي الله عنها قالت: من قرأ بعد «روایت کرده اند: 

الجمعة [فاتحة الکتاب] و[قل هو الله أحد] و[قل أعوذ برب الفلق] و[قل أعوذ برب الناس] حفظ ما بینه وبین 

 »الجمعة.

) از طریق (حجاج بن ارطأة وابوالعمیس) ۴۴۰وابوالعمیس هم متابعه شده فضائل القرآن، قاسم بن سالم (ش 

 .» عن عون بن عبدالله قال قالت أسماء بنت أبي بکر: ... «روایت کرده است: 
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تاب" و "قل ھو الله أحد" و "قل أعوذ برب الفلق" و کة ال"فاتحنماز جمعه ھرکس بعد از « 
 »کند.را حفظ می» دیگر« جمعۀاز آن جمعه تا  را بخواند خداوند "قل أعوذ برب الناس"

روایت ھرچند موقوف بوده، اما چون حکم اجتھاد در آن نیست، لذا حکم رفع این 
از غیبیات و  شرا دارد. علما و اصولیون بر این باورند که خبر صحابه ج به رسول الله

-را دارند و نماد این می ج باشند، حکم رفع به پیامبر خدافضائل چون اجتھادی نمی
شنیده است؛ زیرا این امور اجتھادی نیستند تا رأی  ج را از پیامبرباشند که صحابه آن

و نظر شخص در آن تأثیر داشته باشد. و با وجود این مطلب ھمانطور که پیشتر نیز 
قول صحابی بنابر رأی جمھور فقھا و اصولیون در امور اجتھادی گفته شد اگرچه 

امور غیبی  حّجت نیست ولی علمای اسالمی بر این باورند که در صورتی که صحابه از
ھمچون این مسئله صحبت نماید قولش حّجت است، عبدالکریم زیدان در این رابطه 

گوید: قول صحابی که از روی رأی و اجتھاد بوده حجّیتی ندارد؛ چرا که ھمه ملزم می
ھستیم و نه فرد دیگری و اجتھاد صحابه مانند اجتھاد  ج به تبعیت از رسول الله

شود (مانند: مقّدرات و یا با رأی و اجتھاد دریافت نمی ماست. اّما قول صحابی که
 ١گردد.می ج غیبیات)، نزد علما حجّیت دارد؛ چرا که محمول بر سماع از رسول الله

لي بن أخبرنا ع«) روایت کرده است: ۲۸۰وعون بن عبدالله هم متابعه شده و ابن ضریس، فضائل القرآن (ش 

محّمد (الطنافسي) قال حدثنا وکیع (بن الجراح) عن المسعودي عن عوف بن عبد الرحمن عن أسماء بنت أبي 

 .»بکر قالت ... 

 است.» صحیح«بوده واین اسناد » رجال صحیحین«و رجال ابن ابي شیبه  

عبدالبر، ابن العربی، سیوطی، . مالک بن انس، وابن ۲۶۲-۲۶۰عبدالکریم زیدان، الوجیز فی أصول الفقه، ص -١

شوکانی، ابن تیمیه، زرکشی، سخاوی، ابن حجر عسقالنی، بزدوی، عبدالوهاب خالف، جمال الدین قاسمی، 

 توضیح في النظر گذارند. نک: ابن حجر، نزهةوهبة الزحیلی و بسیاری از اصولیون بر این مطلب قلم صّحه می

؛ ۱/۱۹۰؛ سیوطی، تدریب الراوی، ۶/۸۷األسرار،  وی، کشف؛ بزد۲۸األثر، ص أهل مصطلح في الفکر نخبة

االوطار، ؛ شوکانی، نیل۱/۱۲۸؛ سخاوی، فتح المغیث، ۱/۴۲۱الصالح،  ابن مقدمة علی زرکشی، النکت

علم  خالف، ؛ عبدالوهاب۱۰۰التحدیث،  ؛ قاسمی، قواعد۴۰۵-۶/۴۰۳؛ ابن تیمیه، المجموع الفتاوی، ۲/۱۸۸

 .۲/۸۵۰الزحیلی، اصول الفقه االسالمی، ؛ وهبة ۹۵اصول الفقه، ص

 حدیث موضوعی در این زمینه وجود دارد که عبارت است از:  

 واألمهات اآلباء األنبیاء وعلی (االعمال) علی : تعرضجقال رسول الله «روایت کرده است:  سسعید االنصاری 

 »الجمعة. یوم

                                                                                                                                                  



 ۶۲۱  جمعه نماز: چهارم فصل

 األصول نوادر في الحکیم الترمذي روی«است: ) گفته ۱۶۱ص۲(موضوع): امام سیوطی در الحاوی للفتاوی (ج 

اما : ... .» ج الله رسول قال: قال جده العزیز بن سعید) عن (عبد أبیه عن العزیز عبد بن الغفور عبد حدیث من

سعید االنصاري: امام ابن حبان گفته است:  بن العزیز عبد بن الغفور است چرا که عبد» موضوع«این روایت 

وامام بخاری هم گفته است: » بشيءٍ  حدیثه لیس«وامام یحیی بن معین گفته است: » الحدیث یضُع  مّمن کان«

ضعیف «وامام ابوحاتم رازی گفته است: » الحدیث منکُر  ضعیٌف «وامام ابن عدی هم گفته است: » ترکوه«

 )].۵۵ص۶) / ابن ابی حاتم، الجرح و التعدیل (ج۴۳ص۴[ابن حجر، لسان المیزان (ج» الحدیث

 ایات صحیح از صحابه مبنی بر این مسئله عبارتند از:رو  

 عند یقول الدرداء أبو وکان ویساؤون فیسرون موتاکم علی تعرض أعمالکم إن«گفته است:  سالف) ابوالدرداء 

شوند کردار شما بر مردگانتان عرضه می» « رواحة. بن الله عبد به یخزی عمال أعمل أن بك أعوذ إني اللهم ذلك:

برم از عملی که بخاطر آن شوند و ابودرداء در این موقع گفت: بارالها! من به تو پناه میشاد و پریشان میو آنها 

 »عبدالله بن رواحه پریشان شود.

) / ابن ابی الدنیا، المنامات ۲۱۱) ومن طریقه ابوداود، الزهد (ش۱۶۵(صحیح): عبدالله بن المبارک، الزهد (ش 

 أعمالکم إن أال الدرداء: أبو قال قال نفیر بن جبیر بن الرحمن عبد بن عمرو بن صفوان أنا«اند: ) روایت کرده۴(ش

ورجالش » رواحة بن الله عبد به یخزی عمال أعمل أن بالله فأعوذ ومسرون فمساؤون عشائرکم علی تعرض

 است. » صحیح«بوده واسنادش هم » رجال صحیح«

 اللهم وقالوا واستبشروا فرحوا حسنا رأوا فإن الموتی علی أعمالکم تعرض«گفته است:  سب) ابوایوب انصاری 

شوند، کردارتان بر مردگانتان عرضه می» «به. راجع اللهم قالوا سوءا رأوا وإن علیه فأتمها عبدك علی نعمتك هذه

ات بندهگویند: بارالها! این نعمتیست که به کردند و میشوند و دلشاد و مسرور میاگر آن را نیک دیدند شاد می

گویند: بارالها! به وی توجه نما ای و پس (با توفیق تکرار) آن را بر وی تمام کن و اگر آن را بد دیدند میارزانی داشته

 » (و توفیق بازگشت به وی را عطا کن).

 بن یحي حدثني الحسین بن محّمد حدثني«) روایت کرده است: ۳ابن ابی الدنیا، المنامات (ش (صحیح):  

 سانصاری أیوب أبي (احزاب بن اسید) عن رهم أبي عن یزید بن ثور عن المبارك بن الله البجلی) عبد( إسحاق
 علیه فأتمها عبدك علی نعمتك هذه اللهم وقالوا واستبشروا فرحوا حسنا رأوا فإن الموتی علی أعمالکم تعرض: قال

 أبي بن الحسین بن تهذیب هستند جز محّمدومترجم در » ثقة«رجالش همه » به راجع اللهم قالوا سوءا رأوا وإن

وامام ابوحاتم رازی گفته است: » الرقائق في التوالیف االمام صاحب«شیخ البرجالني که: امام ذهبی گفته است: 

وامام ابن حجر گفته » الحسین بن بمحّمد علیك: فقال الزهد أخبار من شيء عن حنبل بن أحمد سأل رجال إن

 «وامام ابراهیم الحربی گفته است: » به أسالب یکون ان أرجو«است: 
ً
وامام ابن حبان هم وی را » ماعلمت اال خیرا

 )].۱۳۷ص۵) / ابن حجر، لسان المیزان (ج۱۱۲ص۱۱آورده است [ذهبی، سیراعالم النبالء (ج» ثقات«در 

و عرضه اعمال  روایتی از صحابه مبنی بر تالقی و سؤال بین ارواح«ابن تیمیه در این زمینه چنین گفته است:  

 .۲۴/۳۳۱ابن تیمیه، مجموع الفتاوی،» زندگان بر مردگان وارد شده است.
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را دارد؛ زیرا  ج حکم رفع به پیامبر برکپس این روایت صحیح أسماء دختر أبوب 
ی زیر بعد از نماز ھاسورهباشد. در نتیجه خواندن دھد که توقیفی میخبر از عبادت می

باشد و طبق روایت مذکور موجب محفوظ ماندن جان و مال از ضرر جمعه مستحب می
  گردد.و آسیب می

﴿ � ِ ِ َرّبِ  ٱۡ�َۡمدُ  ١ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَّ� ٱ�َّ َ�ٰلِِك يَۡوِم  ٣ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَّ� ٢ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ِ�َّ
َ�َٰط  ٱۡهِدنَا ٥إِيَّاَك َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتعِ�ُ  ٤ٱّ�ِينِ  ِينَ ِصَ�َٰط  ٦ٱلُۡمۡسَتقِيمَ  ٱلّصِ ۡ�َعۡمَت  ٱ�َّ

َ
�

آّلِ�َ َعلَۡيِهۡم َوَ�  ٱلَۡمۡغُضوبِ َعلَۡيِهۡم َ�ۡ�ِ   ]۷-۱[الفاتحة:  ﴾٧ٱلضَّ

ان یجھان ه پروردگارکرا سزا است  یش خداوندیستا مھربان.  ۀبه نام خداوند بخشند (
م و تنھا از تو یپرست یتنھا تو را م   روز سزا و جزا است.  کمال   مھربان است. ۀبخشند   است. 

؛ نه راه  یا ه بدانان نعمت دادهک یسانکراه    فرما.  یم. ما را به راه راست راھنمائیطلب یم یاری
 ، و نه راه گمراھان و سرگشتگان.)یا گرفته شان خشمیه بر اکآنان 

ُ قُۡل ُهَو ﴿ َحدٌ  ٱ�َّ
َ
ُ  ١أ َمدُ  ٱ�َّ ُ  ٣لَۡم يَِ�ۡ َولَۡم يُوَ�ۡ  ٢ٱلصَّ َحُدۢ  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ

َ
 ﴾٤ُكُفًوا أ

  ]۴-۱[اإلخالص: 
دھا و یام ۀبرآورند یتا است. خدا، کمال مطلق و َسروِر واالیک ۀگانیبگو: خدا،           «

ھمتا و ھمگون او  یسکھا است. نزاده است و زاده نشده است. و  یازمندین ۀنندک برطرف
 »باشد. ینم

ُعوُذ بَِرّبِ ﴿
َ
ِ َما َخَلقَ  ١ٱۡلَفلَقِ قُۡل أ ِ َ�ِسٍق إَِذا َوَقَب  ٢ِمن َ�ّ ِ  ٣َوِمن َ�ّ َوِمن َ�ّ
َٰ�ٰتِ  ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ  ٤ٱۡلُعَقدِ ِ�  ٱ�َّ�َّ   ]۵-۱[الفلق:  ﴾٥َوِمن َ�ّ

ده است. و از شّر یاز شّر ھر آنچه خداوند آفر  دم.  دهیبرم به خداوندگار سپ یبگو: پناه م          «
دمند. و از شّر حسود  یھا م ه در گرهک یسانکو از شّر   رسد. یامًال فرا مکه کشب بدان گاه 

 .»   ورزد یه حسد مکبدان گاه 

ُعوُذ بَِرّبِ ﴿
َ
ِ  ٣ٱ�َّاِس إَِ�ٰهِ  ٢ٱ�َّاِس َملِِك  ١ٱ�َّاِس قُۡل أ  ٱلۡوَۡسَواِس ِمن َ�ّ

ِي ٤ٱۡ�َنَّاِس  نَّةِ ِمَن  ٥ٱ�َّاِس يُوَۡسوُِس ِ� ُصُدورِ  ٱ�َّ  ]۶-۱[الناس:  ﴾٦ٱ�َّاِس وَ  ٱۡ�ِ

) مردمان. به معبود (بر یم (واقعکو حا کبه مال   برم به پروردگار مردمان. یبگو: پناه م           «
 یھا نهیه در سکاست  یگر رود. وسوسه یه واپس مک یگر وسوسهاز شّر   حّق) مردمان. 

 » ھا. ھا و انسان ی) از جنّ یمردمان یھا نهیپردازد. (در س یمردمان به وسوسه م

 عبارتند از: در حالت کّلی نماز فرض سالم از بعد ارکأذالبته 
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رُ اهللاَ  فِ تَغْ رُ اهللاَ أَسْ فِ تَغْ رُ اهللاَ أَسْ فِ تَغْ مَّ أَ (أَسْ ا  للَّهُ ا ذَ تَ يَ كْ بَارَ ، تَ الَمُ نْكَ السَّ مِ الَمُ وَ أَنْتَ السَّ

.)ـالْ  امِ رَ كْ ِ اإلْ الَلِ وَ  ١جَ

تو سالمی، و سالمتی از جانب تو است، تو  !نم (سه مرتبه) الھیک(از الله طلب آمرزش می 
 ).تی، ای صاحب عظمت و بزرگیکار بابریبس

هُ الْ   ، لَ هُ يْكَ لَ ِ هُ الَ رشَ دَ حْ هَ إِالَّ اهللاُ وَ ، ـ(الَ إِلَ رٌ يْ دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ وَ عَ هُ دُ وَ مْ ـحَ هُ الْ لَ لْكُ وَ مَّ أَ مُ للَّهُ

انِعَ لِ  طِيَ لِ ـالَ مَ عْ الَ مُ ، وَ طَيْتَ ا الْ ـامَ أَعْ عُ ذَ نْفَ الَ يَ ، وَ تَ نَعْ نْكَ الْ ـامَ مَ دِّ مِ .)ـجَ دُّ  ٢جَ

تِكَ اللَّهُ ( بَادَ نِ عِ سْ حُ كَ وَ رِ كْ شُ كَ وَ رِ ىلَ ذِكْ نِّى عَ  ٣.)مَّ أَعِ

) از طریق (عبدالله ۹۲۸) / ابن ماجه (ش۱۳۳۷) / نسایي (ش۳۰۰) / ترمذي (ش۱۳۶۲(صحیح): مسلم (ش -١

عن األوزاعی عن أبی عمار شداد بن عبد الله عن أبی أسماء عن «بن المبارک والولید بن المسلم) روایت کرده اند: 

 .»ثوبان قال کان رسول الله صلی الله علیه وسلم ... 

) / نسایي ۱۵۰۷) / ابوداود (ش۱۳۷۰و۱۳۶۶) / مسلم (ش۷۲۹۲و۶۶۱۵و۶۳۳۰و۸۴۴ري (ش(صحیح): بخا -٢

عن «) از طریق (عبدالملك بن عمیر والمسیب بن رافع وعبدة بن أبي لبابة) روایت کرده اند: ۱۳۴۲و۱۳۴۱(ش

ه علیه وسلم وراد کاتب المغیرة بن شعبة قال أملی علي المغیرة بن شعبة في کتاب إلی معاویة أن النبي صلی الل

 .»کان یقول في دبر کل صالة مکتوبة ... 

) / نسایي، ۱۵۲۴) / ابوداود (ش۱۲۱) / عبد بن حمید، المسند (ش۶۹۰(صحیح): بخاري، االدب المفرد (ش -٣

 ، المسند) / احمد۲۶۶۱/ بزار (ش) ۱۰۹وعمل الیوم واللیلة (ش) ۹۹۳۷السنن الکبري (ش

) / ۶۰ص۲۰المعجم الکبیر (جطبرانی، ) / ۵۱۹۴و۱۰۱۰) / حاکم، المستدرک (ش۲۲۱۲۶و۲۲۱۱۹(ش

شعب االیمان بیهقی، ) / ۱۰۹) / ابن ابي دنیا، الشکر (ش۱۳۰ص۵وج۲۴۱ص۱ابونعیم، حلیة االولیاء (ج

) / ابن منذر، ۷۵۱) / ابن خزیمه (ش۲۰۲۱و۲۰۲۰/ ابن حبان (ش) ۸۸والدعوات الکبیر (ش) ۴۴۱۰(ش

) / ابن عساکر، تاریخ دمشق ۴۳۲ص۲۴(ج ) / ابن عبدالبر، التمهید۱۵۱۴االوسط (ش

) ۱۲۹۰(ش الترغیب والترهیب ) / اصفهانی،۲۰۲ص۱/ ابن الشجری، االمالی (ج) ۲۵ص۱۵وج۲۸۴ص۱۴(ج

) / ابومحمد المقدسی، ۱۱۸) / ابن السنی، عمل الیوم واللیلة (ش۳۵۰ص۲(ج معجم الشیوخ الکبیر / ذهبی،

 ک بن مخلد وعبد الله بن یزید المقرئ والحکم بن عبدهاز طریق (ابوعاصم ضحا) ۸۲(ش الترغیب في الدعاء

حدثنا حیوة بن شریح قال سمعت عقبة بن مسلم یقول حدثنی أبو عبد «) روایت کرده اند: ویحیی بن یعلی

 .»الرحمن الحبلی عن (ابوعبدالله) الصنابحی عن معاذ بن جبل أن رسول الله (صلی الله علیه وسلم) ... 

حدثنا أبو الزنباع «) روایت کرده است: ۱۲۵ص۲۰المعجم الکبیر (جطبرانی، تابعه شده ووحیوة بن شریح هم م 

 .»روح بن الفرح ثنا سعید بن عفیر ثنا ابن لهیعة عن عقبة ابن مسلم ... 

 باشند. ومترجم در تهذیب مي» ثقة«ورجال بخاري همه  

 «وامام حاکم نیشابوری گفته است:  
ٌ

 » ین ولم یخرجاهعلی شرط الشیخ صحیٌح  هذا حدیث
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ش یی ندارد، پادشاھی از آِن اوست، ستایکبجز الله، وجود ندارد. شر» بر حّق «(معبودی 
-س مانع آن نمیکچ یالھی! آن چه تـو بـدھی، ھ .زی توانا استیاوست، و او بر ھر چ ۀستیشا

ثروتش از عذاب تو نجات  ،را بدھد. توانگر راتواند آننمیس کچ ینی، ھکگردد، و آنچه تو منع 
 ).ثروت از آِن تو است »وه وکتمامی ش«دھد، و نمی

هُ الْ   ، لَ هُ يْكَ لَ ِ هُ الَ رشَ دَ حْ هَ إِالَّ اهللاُ وَ . الَ ـ(الَ إِلَ رٌ يْ دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ وَ عَ هُ دُ وَ مْ ـحَ هُ الْ لَ ، وَ لْكُ مُ

ةَ إِالَّ  وَّ الَ قُ لَ وَ وْ هُ الثَّنَاءُ  حَ لَ لُ وَ ضْ فَ هُ الْ لَ ةُ وَ مَ هُ النِّعْ ، لَ اهُ بُدُ إِالَّ إِيَّ الَ نَعْ هَ إِالَّ اهللاُ، وَ بِاهللاِ، الَ إِلَ

(. نَ وْ افِرُ كَ هَ الْ رِ وْ كَ لَ يْنَ وَ هُ الدِّ َ لَ نيْ ْلِصِ هَ إِالَّ اهللاُ خمُ ، الَ إِلَ نُ سَ ـحَ  ١الْ

ی ندارد، پادشاھی از آِن یکگانه اوست و شریوجود ندارد، » بر حّق «(معبودی بجز الله 
روی بازدارنده از گناھان یچ نیز توانا است. ھیش مخصوص اوست، و او بر ھر چیاوست، و ستا

ست. جز او یـن» بر حّق «چ معبودی جز او یی، به جز الله وجود ندارد. ھیکق دھنده به نیو توف
و مخصوص اوست، یکش نیست، ستام، نعمت و فضل از آِن اوینکگر را عبادت نمییی دـسک

افران دوست کھر چند  ،مینکما با اخالص او را بندگی می ۀمعبودی بجز او وجود ندارد، ھم
 ).نداشته باشند

 � ِ  ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَّ� ٱ�َّ

ُ قُۡل ُهَو ﴿ َحدٌ  ٱ�َّ
َ
ُ  ١أ َمدُ  ٱ�َّ ُ  ٣لَۡم يَِ�ۡ َولَۡم يُوَ�ۡ  ٢ٱلصَّ َحُدۢ  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ

َ
 ﴾٤ُكُفًوا أ

 ]۴-۱[اإلخالص: 
از است، نه زاده، و نه زاده ینگانه است، خدا، بییخدا  :بگو .مھربان ۀ(به نام خداوند بخشند

 ).ی داردیشده است، و نه ھمتا

 � ِ  ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَّ� ٱ�َّ
ُعوُذ بَِرّبِ ﴿

َ
ِ َما َخَلقَ  ١ٱۡلَفلَقِ قُۡل أ ِ َ�ِسٍق إَِذا َوَقَب  ٢ِمن َ�ّ ِ  ٣َوِمن َ�ّ َوِمن َ�ّ
َٰ�ٰتِ  ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ  ٤ٱۡلُعَقدِ ِ�  ٱ�َّ�َّ  ]۵-۱[الفلق:  ﴾٥َوِمن َ�ّ

 » علی شرط البخاری ومسلم«وامام ذهبی هم گفته است:  

 »اسناده صحیٌح «وامام نووی هم گفته است:  

 صحیٌح «وامام ابن حجر هم گفته است:  
ٌ

) / ابن ۱۰۱۰[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» حدیث

 )]۱۵۴۸) / نووی، خالصة االحکام (ش۲۹۶ص۲حجر، نتائج االفکار (ج

) از طریق (عبدة بن سلیمان وعبدالله بن نمیر) روایت ۱۳۴۰) / نسایي (ش۱۳۷۲و۱۳۷۱(صحیح): مسلم (ش -١

 .»ن هشام بن عروة عن أبی الزبیر مولی لهم أن عبد الله بن الزبیر ... « کرده اند: 
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ده یده دم. از شّر آنچه آفریبرم به خداوند سپمھربان (بگو پناه می ۀبه نام خداوند بخشند
دمند، و از ھا میه در گرهکسانی کرسد، و از شّر می امًال فراکه ک است، و از شّر شب بدانگاه

 ).ورزده حسد میکشّر حسود بدانگاه 

 � ِ  ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَّ� ٱ�َّ

ُعوُذ بَِرّبِ ﴿
َ
ِ  ٣ٱ�َّاِس إَِ�ٰهِ  ٢ٱ�َّاِس َملِِك  ١ٱ�َّاِس قُۡل أ  ٱلۡوَۡسَواِس ِمن َ�ّ

ِي ٤ٱۡ�َنَّاِس  نَّةِ ِمَن  ٥ٱ�َّاِس يُوَۡسوُِس ِ� ُصُدورِ  ٱ�َّ   ١]۶-۱[الناس:  ﴾٦ٱ�َّاِس وَ  ٱۡ�ِ

بن أبي حبیب  حدثنا قتیبة بن سعید حدثنا ابن لهیعة عن یزید«) روایت کرده است: ۲۹۰۳(صحیح): ترمذي (ش -١

 »عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر أمرنی رسول الله (صلی الله علیه وسلم) أن أقرأ بالمعوذات دبر کل صالة.

) / نسایي ۱۵۲۵اود (شد) ابو۱۷۴۱۷و۱۷۷۹۲(ش ، المسندویزید بن ابي حبیب هم متابعه شده واحمد 

/  )۶۷۷والدعاء (ش )۲۹۴ص۱۷جالمعجم الکبیر (طبرانی، ) / ۹۲۹المستدرک (شحاکم، ) / ۱۳۳۶(ش

) / ابن منذر، االوسط ۷۵۵) / ابن خزیمه (ش۲۰۰۴) / ابن حبان (ش۲۵۶۵بیهقي، شعب االیمان (ش

 األربعون األبدال العوالي المسموعة/ ابن عساکر، ) ۶۰ص۱) / رافعي، التدوین في اخبار قزوین (ج۱۵۱۳(ش

عن علي بن رباح اللخمي «القرشي) روایت کرده اند: از طریق (حنین بن أبي حکیم و یزید بن محمد ) ۴۰(ش

«. ... 

بوده که در اواخر عمر کتابهایش سوخت ودچار » ثقة«بوده فقط عبدالله بن لهیعه » رجال صحیح«رجال ترمذي  

سمعت أحمد بن حنبل یقول: «باشد و امام ابوداود گفته است:  اختالط گردید لذا روایت قدما از وي صحیح مي

و امامان حاکم » مثل ابن لهیعة بمصر فی کثرة حدیثه وضبطه وإتقانه؟ وحدث عنه أحمد بحدیث کثیر.من کان 

اما قدما » نیشابوري و خطیب بغدادي گفته اند: لم یقصد الکذب وإنما حدث من حفظه بعد احتراق کتبه فأخطأ.

 چه کساني هستند؟

» من حدیث ابن لهیعة إال سماع ابن المبارك ونحوه ما أعتد بشیء سمعته«امام عبدالرحمن بن مهدي گفته است:  

أحادیثك عن ابن لهیعة صحاٌح. قال (سعید بن قتیبه): «و امام احمد بن حنبل به (قتیبه بن سعید) گفته است: 

کنا النکتب حدیث ابن «و در روایتي: » قلت: ألنا کنا نکتب من کتاب عبد الله بن وهب ثم نسمعه من ابن لهیعة

و امامان ساجي و عبدالغني ازدي » من کتب ابن أخیه أو کتب ابن وهب إال ما کان من حدیث األعرج.لهیعة إال 

إذا روی العبادلة عن ابن لهیعة فهو صحیح: عبدالله بن المبارك و عبدالله بن وهب و عبدالله بن یزید «گفته اند: 

لهیعة قبل احتراق کتبه فهو أصح؛ کابن  من کتب عن ابن«و امام عمرو بن علي الفالس هم گفته است: » المقریء

؛ خلط بعد احتراق کتبه. و روایة ابن المبارك و ابن وهب «امام ابن حجر هم گفته است: » المبارك والمقرئ
ٌ

صدوق

احترقت کتب ابن لهیعة سنة تسع و ستین و «همچنین إسحاق بن عیسی هم گفته است: » عنه أعدل من غیرهما.

یعتبر بما «وامام دارقطني هم گفته است: » مات سنة أربع و سبعین أو ثالث و سبعین لقیته سنة أربع و ستین و

مارواه عنه ابن وهب والمقرئ «و امام ذهبي هم گفته است: » یروي عنه العبادلة ابن المبارك والمقریء وابن وهب

البته » ن قبل احتراق کتبهیکتب عن ابن لهیعة ما کا«و امام یحیي بن معین هم گفته است: » والقدماء، فهو أجود
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م کِ و حا کمھربان، (بگو پناه می برم به پروردگار مردمان، به مالِ  ۀبه نام خداوند بخشند
ه سرود، از وسوه واپس میکگری ردم، از شّر وسوسهـم» بر حّق «مردم، به معبوِد  »واقعِی «

ھا و از جن »ھای مردمانینهیدر س«پردازد، ھای مردم به وسوسه مینهیدر سه کاست گری 
 ) (بعد از ھر نماز خوانده شوند)..ھاانسان

﴿ ُ ۚ  ٱۡلَ�ُّ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  ٱ�َّ ُخُذهُ  ٱۡلَقيُّوُم
ۡ
ُ  ۥَ� تَأ َ�َٰ�ٰتِ َما ِ�  ۥِسَنةٞ َوَ� نَۡومٞۚ �َّ َوَما ِ�  ٱلسَّ

�ِض� 
َ
ِيَمن َذا  ٱۡ� يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡمۖ َوَ�  ۦۚ إِ�َّ �ِإِۡذنِهِ  ۥٓ �َۡشَفُع ِعنَدهُ  ٱ�َّ

َ
َ�ۡعلَُم َما َ�ۡ�َ �

ءٖ ّمِۡن ِعۡلِمهِ  يُطونَ ُ�ِ  ۚ َوِسَع ُكۡرِسيُُّه  ۦٓ �َِ�ۡ َ�َٰ�ٰتِ إِ�َّ بَِما َشآَء �َضۖ وَ  ٱلسَّ
َ
 ۥوُدهُ  ُٔ َوَ� َ�  ٱۡ�

 . بعد از ھر نماز خوانده شود.١]۲۵۵[البقرة:  ﴾٢٥٥ٱۡلَعِظيمُ  َعِ�ُّ ٱلۡ ِحۡفُظُهَماۚ وَُهَو 

قلت ألبی (ابوحاتم «قبل ازدوران اختالط اندکي هم خطا و تدلیس داشته است لذا امام ابن ابي حاتم گفته است: 

و امام ابن حبان هم گفته » الرازي): إذا کان من یروی عن ابن لهیعة مثل ابن المبارك فابن لهیعة یحتج به؟ قال: ال.

ته یدلس عن أقوام ضعفاء علی أقوام ثقات قد رآهم ثم کان الیبالی ما دفع إلیه قرأه سواء سیرت أخباره فرأی«است: 

کان من حدیثه أو لم یکن، فوجب التنکب عن روایة المتقدمین عنه قبل احتراق کتبه لما فیها من األخبار المدلسة 

[ابن » یها مما لیس من حدیثه.عن المتروکین، ووجب ترك االحتجاج بروایة المتأخرین بعد احتراق کتبه لما ف

) ۲۳۸ص۱) / ذهبي، تذکرة الحفاظ (ج۳۵۶۳) و تقریب التهذیب (ش۳۷۳ص۵حجر، تهذیب التهذیب (ج

)] لذا: روایات (عبدالله بن وهب و عبدالله ۱۱ص۸) و سیر اعالم النبالء (ج۲۶۴ص۱والعبر في خبر من غبر (ج

باشد وهرچند در قبل  مي» صحیح«ز اعرج)) از وي بن مبارک و اسحاق بن عیسي و سعید بن قتیبه (به جز ا

اختالط هم اندکي هم خطا داشته است اما هر راوي اندکي خطا داشته است لذا موجب اسقاط روایات قبل از 

است. و در اینجا هم قتیبه » ضعیف«گردد. و همچنین روایت دوران بعد از دوران هم اختالطش  اختالطش نمي

 هیعه روایت کرده است.بن سعید از عبدالله بن ل

 »علی شرط مسلم ولم یخرجاه صحیٌح «وامام حاکم نیشابوری هم گفته است:  

 » علی شرط مسلم«وامام ذهبی هم گفته است:  

 صحیٌح «وامام ابن حجر هم گفته است:  
ٌ

 » هذا حدیث

 » اسناده صحیٌح «وامام نووی هم گفته است:  

) / ابن حجر، ۹۲۹[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» صحیح لغیره«وامام ابن القیم گفته است:  

 )]۱۹۸ص۲(ج بدائع الفوائد ) / ابن القیم،۴۸۶ص۳) / نووی، المجموع (ج۲۹۰ص۲نتائج االفکار (ج

) / ابن السني، عمل الیوم واللیلة ۱۰۰) وعمل الیوم واللیلة (ش۹۹۲۸صحیح): نسایي، السنن الکبري (ش( -١

) / ۳۹۰ص۲) / ابن العدیم، بغیة الطلب في تاریخ حلب (ج۱۸۰ص۱أصبهان (ج ) / ابونعیم، تاریخ۱۲۴(ش

) والدعاء ۹ص۲ومسندالشامیین (ج) ۱۱۴ص۸المعجم الکبیر (جو) ۹۲ص۸المعجم االوسط (جطبرانی، 

) / ابومحمد المقدسي، الترغیب ۹۰ص۱) / ابن الشجري، االمالي (ج۱۲۶۸/ رویاني، المسند (ش) ۶۷۵(ش
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ش یه زنده و قائم به ذات خوکخداوندی  ست،یاو نجز » بر حّق «چ معبودی یوند، ھ(خدا
ھا و رد، برای اوست آنچه در آسمانیگن او را فرا نمییو سنگ کچ گاه خواب سبیاست، ھ

ش روی آنه داند، و از یند، آنچه را پکه نزد او جز به فرمانش شفاعت کست کین است، یزم
گاه است، ۀندیگذشته و آ ه او بخواھد احاطه به علم او ندارند، کجز به مقداری ھا  آن آنان آ

ن برای او گران ین را دربرگرفته و حفظ و نگھداری آسمان و زمیھا و زمرسی او آسمانک
  مت است.)بلند مرتبه و باعظو او ست، ین

دُ  مْ ـحَ الْ انَ اهللاِ، وَ بْحَ اهللاُ أكربهللاَِِّ(سُ هُ الَ  سپس)بار  ۳۳ھرکدام ( ، وَ دَ حْ هَ إِالَّ اهللاُ وَ الَ إِلَ

از طریق (حسین بن بشر والیمان بن سعید وأحمد بن ) ۷۶(شجزء من حدیث النعالي / ) ۸۱في الدعاء (ش

حدثنا محمد بن حمیر قال حدثنا «اند: هارون و هارون بن داود ومحمد بن إبراهیم و علي بن صدقة) روایت کرده

دبر کل فی الکرسي  محمد بن زیاد االلهاني عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: من قرأ آیة

 »صالة مکتوبة لم یمنعه من دخول الجنة، إال الموت.

بوده به جز حسین بن بشر بن عبد الحمید الطرطوسي که امام نسایي گفته است: » رجال صحیح«ورجال نسایي  

» 
ٌ
 [ابن حجر،» شیٌخ «وامام ابوحاتم گفته است: » البأس به«گفته است: هم وامام ابن حجر » ؛ البأس بهثقة

 است.» ثقة«) وتقریب التهذیب (ش)] لذا ۳۳۰ص۲تهذیب التهذیب (ج

امامان یحیي بن معین است و» صحیح بخاری«که رجال همچنین محمد بن حمیر بن أنیس القضاعی:  

 «وامام احمد بن حنبل گفته است: » ثقة«اند: دحیم گفتهعبدالرحمن الو
ً
وامامان دارقطني » ما علمت إال خیرا

آورده است وامام ابن حجر هم گفته است: » ثقات«وامام ابن حبان هم وي را در » لیس به بأس«د: انونسایي گفته

» 
ٌ

وامام » کان من خیار الناس«وعلي بن الحسن هم گفته است: » صالٌح «وامام ابن قانع گفته است: » صدوق

وهو موثق) آورده است  دانسته لذا نامش را در کتاب (ذکر أسماء من تکلم فیه» حسن«ذهبي هم احادبیثش را 

امام » لیس بالقوي«یعقوب بن سفیان هم گفته است: امام و» یکتب حدیثه والیحتج به«وامام ابوحاتم گفته است: 

فی حق من وثقه یحیی بن معین  مفسرِ  غیُر  هو جرٌح «امام ابن حجر در نقد سخن یعقوب بن سفیان گفته است: 

ونتائج االفکار ) ۵۸۳۷) وتقریب التهذیب (ش۱۳۴ص۹[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» وأخرج له البخاری

)] لذا ۲۰) / تاریخ أبي زرعة الدمشقي (ص۲۹۷/ ذهبي، ذکر أسماء من تکلم فیه وهو موثق (ش)۲۹۵ص۲(ج

 باشد. مي» صحیح«است واین اسناد هم » صحت«اصل در روایاتش بر 

 صحیٌح حد«وامام ابن عبدالهادی هم گفته است:  
ٌ

 »یث

 «وامام هیثمی هم گفته است:  
ٌ

 »اسناده جید

 حسٌن غریٌب «وامام ابن حجر گفته است:  
ٌ

) / ۲۰۹ص۱(ج المحرر في الحدیث[ابن عبدالهادی، » هذا حدیث

 )]۱۰۲ص۱۰) / هیثمی، مجمع الزوائد (ج۲۹۴ص۲ابن حجر، نتائج االفکار (ج

 مرگ مانع ورود وی به بهشت شده است.هر کس آیة الکرسی را بعد از هر نماز بخواند، فقط  
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هُ الْ  ، لَ هُ يْكَ لَ ِ .)ـرشَ رٌ يْ دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ وَ عَ هُ ، وَ دُ مْ ـحَ هُ الْ لَ لْكُ وَ  ١مُ
ش یندارد، پادشاھی از آِن اوست، ستای یک، شروجود ندارد »بر حق«معبود  (بجز اللهِ 

 ).ز تواناستیاوست، و او بر ھر چ ۀستیشا

هُ الْ  ، لَ هُ يْكَ لَ ِ هُ الَ رشَ دَ حْ هَ إِالَّ اهللاُ وَ يِيْ وَ ـ(الَ إِلَ ْ دُ حيُ مْ ـحَ هُ الْ لَ لْكُ وَ ءٍ يُ  مُ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ وَ عَ هُ يْتُ وَ مِ

(. رٌ يْ دِ  ٢قَ

) از طریق (عطاء بن یزید اللیثی ومحمد بن أبی عائشة) ۱۵۰۶) / ابوداود (ش۱۳۸۱و۱۳۸۰(صحیح): مسلم (ش -١

 .»عن أبی هریرة عن رسول الله (صلی الله علیه وسلم): ... «روایت کرده اند: 

بخشد اگر چه مانند کف دریاها زیاد گناهانش را می هر کس این أذکار را بعد از هرنماز بخواند، خداوند تمامی 

 باشد.

) از ۲۳۹ص۲۳) / طبراني، المعجم الکبیر (ج۲۶۵۵۱(ش ، المسند(صحیح): دو طریق دارد؛ طریق اول: احمد -٢

حدثنا عبد الحمید بن بهرام حدثني «طریق (أبو النضر هاشم بن القاسم وابوالولید الطیالسي) روایت کرده اند: 

حوشب) قال سمعُت أم سلمة تحدث زعمت: أن فاطمة جاءت إلی نبي الله صلی الله علیه وسلم  شهر (بن

تشتکي إلیه الخدمة فقالت یا رسول الله والله لقد مجلت یدي من الرحی أطحن مرة وأعجن مرة فقال لها رسول 

مت مضجعك فسبحي الله الله صلی الله علیه وسلم إن یرزقك الله شیئا یأتك وسأدلك علی خیر من ذلك إذا لز

ثالثا وثالثین وکبري ثالثا وثالثین واحمدي أربعا وثالثین فذلك مائة فهو خیر لك من الخادم وإذا صلیت صالة 

الصبح فقولي ال إله إال الله وحده ال شریك له له الملك وله الحمد یحیي ویمیت بیده الخیر وهو علی کل شيء 

رات بعد صالة المغرب فإن کل واحدة منهن تکتب عشر حسنات قدیر عشر مرات بعد صالة الصبح وعشر م

وتحط عشر سیئات وکل واحدة منهن کعتق رقبة من ولد إسماعیل وال یحل لذنب کسب ذلك الیوم أن یدرکه إال أن 

یکون الشرك ال إله إال الله وحده ال شریك له وهو حرسك ما بین أن تقولیه غدوة إلی أن تقولیه عشیة من کل 

بوده » صحیح مسلم«بوده فقط شهر بن حوشب: رجال » رجال صحیحین«رجال احمد » ومن کل سوءشیطان 

 «گویند:  که امامان احمد بن حنبل ویعقوب بن شیبه واحمد العجلي ویعقوب بن سفیان مي
ٌ
وامام یحیي بن » ثقة

 ثبٌت «گوید:  معین مي
ٌ
وامام عبدالرحمن » حیحیخرج حدیثه: یعني در احادیث ص«گوید:  وامام دارقطني مي» ثقة

کرده است وامام بخاري گفته است:  روایت نمي» ثقات«کرده و وي جز از  از وي روایت مي«بن مهدي هم 

 عند الجمهور«وامام ابن حجر هم گفته است: » حسن الحدیث«
ٌ

» شهر بن حوشب حسن الحدیث؛ وهو مقبول

ا وي را در کتاب (ذکر أسماء من تکلم فیه وهو داند لذ وامام ذهبي هم درجه ي حدیث وي را کمتر از حسن نمي

وامام طبري » البأس به«موثق) آورده است وامامان احمد بن حنبل در روایتي دیگر وابوزرعه رازي گفته اند: 

بوده است وامام ابوحاتم » راضي«وامام علي بن مدیني هم از روایت ازوي » کان فقیها، قارئا، عالما«گوید:  مي

وابوالزبیر مکي » أحب إلی من أبی هارون و بشر بن حرب ولیس بدون أبی الزبیر، و الیحتج به شهر«گفته است: 

وامام ابوحاتم » ال نعلم أحدا ترك الروایة عنه غیر شعبة«گوید:  وامام بزار مي» باشد رجال صحیحین بوده وثقة مي«

وامام احمد بن صالح مصري » اٌح أحادیثه (عبدالحمید بن بهرام) عن شهر بن حوشب صح«رازي هم گفته است: 
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 «هم گفته است: 
ٌ
 یعجبنی حدیثه، أحادیثه عن شهر صحیحة

ٌ
وامام احمد حنبل هم گفته » عبد الحمید بن بهرام ثقة

وامام یحیي بن سعید القطان هم گفته است: » البأس بحدیث عبدالحمید بن بهرام عن شهر بن حوشب«است: 

البته امام » لیس بالقوي«گوید:  و امام نسایي مي» د الحمید بن بهراممن أراد حدیث شهر بن حوشب فعلیه بعب«

ِسد«نسایي گفته است: 
ْ

 ُمف
ٍ

نا (لیس بالقوي): لیس بَجْرح
ُ
» حسن الحدیث«لذا نزد امام نسایي هم حداقل » قول

د: گوی باشد وامام ابن حبان هم مي مي» ضعیف«اند: است وامامان ابن عدي وبیهقي وهارون بن موسي گفته

فیه ضعٌف ولیس «گوید:  وامام ساجي مي» کان ممن یروی عن الثقات المعضالت وعن األثبات المقلوبات«

لم أسمع «وامام ابن قطان هم گفته است: » حججنا مع شهر فسرق عیبتی«گوید:  و عباد بن منصور مي» بالحافظ

و قذفه بأخذ الخریطة، فإما ال یصح، أو لمضعفه حجة، وما ذکروا من تزییه بزی الجند، وسماعه الغناء باآلالت، 

» هو خارج علی مخرج ال یضره، وشر ما قیل فیه أنه یروی منکرات عن ثقات، وهذا إذا کثر منه سقطت الثقة به

) ولسان المیزان ۶۵ص۳) وفتح الباري (ج۱۰۹ص۶وج۳۶۹ص۴[رک: ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج

) ۱۶۱) وذکر أسماء من تکلم فیه وهو موثق (ش۱۹قظة (ص) / ذهبي، المو۷۴) واألمالي المطلقة (ص۱۴ص۱(ج

روایت از شهر بن حوشب روایت کرده، عبدالحمید بن این )] وکسي هم که در ۳۳۵ص۷وسیراعالم النبالء (ج

أحادیثه (عبدالحمید بن «وامام ابوحاتم رازي گفته است:  ودیدیم که است.» صحیح«بهرام بوده لذا این روایتش 

 «وامام احمد بن صالح مصري هم گفته است: » ن حوشب صحاٌح بهرام) عن شهر ب
ٌ
عبد الحمید بن بهرام ثقة

 
ٌ
البأس بحدیث عبدالحمید بن «وامام احمد حنبل هم گفته است: » یعجبنی حدیثه، أحادیثه عن شهر صحیحة

فعلیه من أراد حدیث شهر بن حوشب «وامام یحیي بن سعید القطان هم گفته است: » بهرام عن شهر بن حوشب

) / ذهبي، سیراعالم النبالء ۳۷۱ص۴وج۱۰۹ص۶[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» بعبد الحمید بن بهرام

 .)]۳۳۵ص۷(ج

حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا علي بن معبد المصري «) روایت کرده است: ۳۴۷۴طریق دوم: ترمذي (ش 

عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر أن  حدثنا عبید الله بن عمرو الرقي عن زید بن أبي أنیسة عن شهر بن حوشب

رسول الله صلی الله علیه و سلم قال: أن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال من قال في دبر الفجر وهو ثاني 

رجلیه قبل أن یتکلم ال إله إال الله وحده ال شریك له له الملك وله الحمد یحیي ویمیت وهو علی کل شيء قدیر 

حسنات ومحیت عنه عشر سیئات ورفع له عشر درجات وکان یومه ذلك في حرز من کل  عشر مرات کتب له عشر

 »مکروه وحرس من الشیطان ولم ینبغ لذنب أن یدرکه في ذلك الیوم إال الشرك بالله.

) / ۹۹۵۵) / نسایي (ش۴۰۵۰اما زید بن ابي انیسه این روایت را از شهر بن حوشب نشنیده است وبزار (ش 

) از طریق (عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج وحکیم بن سیف االسدي وابو نصر ۴۶ص۶(جدارقطني، العلل 

حدثنا عبید الله بن عمرو عن زید (بن ابي انیسه) عن عبد الله بن عبد الرحمن (ابن أبي «التمار) روایت کرده اند: 

لله صلی الله علیه و حسین المکي) عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر قال قال رسول ا

 .»سلم: ... 
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بوده وخالفي که در شهر بن حوشب هم بود را در طریق قبلي گفتیم لذا این اسناد » رجال صحیح«ورجال بزار  

روایت  -ابوذر وام سلمة-گردد که شهر بن حوشب این روایت را از دو طریق  باشد. پس مشخص مي مي» حسن«

 کرده وهردو را از حفظ داشته است:

 .»عن شهر بن حوشب سمعُت ام سلمة عن النبي ... « 

 .»عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن ابوذر عن النبي ... « 

 باشد! وگفته اند که: مي» مضطرب«باید اشاره کنیم که گفته اند این اسناد  

) / دارقطني، العلل ۲۳۵ص۲(ج ، المصنف) / عبدالرزاق۱۹۹۹۰الف): احمد، المسند (ش 

) از طریق (همام بن یحیي واسماعیل بن عیاش ومحمد بن جحاده ومعقل بن ۷۶و۷۷ص۱۱وج۴۵ص۶(ج

حدثنا عبد الله بن أبي حسین المکي عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم «عبیدالله) روایت کرده اند: 

 .»عن النبي صلی الله علیه وسلم ... 

 -که ابوذر را به اسناد اضافه نموده-عبید الله بن عمرو الرقي  کند چرا که زیاده ي اما خللي در روایت ایجاد نمي 

 باشد. مقبول بوده وپذیرفته مي -که ابوذر را در اسناد نیاورده-نسبت به روایت عبد الله بن أبي حسین المکي 

) از طریق (هارون بن إسحاق وجعفر بن عمران) روایت ۴۶ص۶) / دارقطني، العلل (ج۹۹۵۴ب): نسایي (ش 

حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن حصین بن عاصم بن منصور األسدي عن ابن أبي حسین «اند: کرده 

.» المکي عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ... 

: حصین بن  مي» منکر«ومي بینیم که از مسند معاذ بن جبل روایت شده است!! اما این اسناد 
ً
باشد چرا که اوال

 «منصور بن حیان بن حصین األسدی: امام نسایي گفته است: 
ٌ

» الیدري من هو«وامام ذهبي گفته است: » مجهول

: دیدیم که عبید الله بن ۹۹۵۴) / نسایي، السنن الکبري (ش۳۹۰ص۲[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج
ً
)] وثانیا

 از مسند ابوذر روایت کرده است. بوده آن را» رجال صحیحین«عمرو الرقي که 

حدثنا الحسن بن علویة القطان البغدادي ثنا إسماعیل بن «) روایت کرده است: ۷۰۵ج): طبراني، الدعاء (ش 

عیسی العطار ثنا عبد العزیز بن الحصین عن محمد بن جحادة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسین عن 

ومي بینیم که از مسند معاذ .» عن أبي هریرة رضي الله عنه عن النبي ... شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم 

منکر «باشد چرا که عبد العزیز بن حصین بن الترجمان  مي» منکر«بن جبل روایت شده است!! اما این اسناد هم 

ذاهب «داند وامام مسلم هم گفته است:  مي» متروک الحدیث«بوده و حتي امام نسایي وي را » الحدیث

و » لیس بقوي منکر الحدیث«گوید:  امام ابوحاتم مي» الیکتب حدیث«گوید  وامام ابوزرعه هم مي» الحدیث

) / خطیب ۳۸۰ص۵[ابن ابي حاتم، الجرح و التعدیل (ج» لیس بشيء؛ ضعیٌف «گوید:  امام یحیي بن معین مي

 )].۴۳۹ص۱۰بغدادي، تاریخ بغداد (ج

أخبرنا أبو غالب بن البنا أنا أبو محمد الجوهري «وایت کرده است: ) ر۳۱۶ص۱۷د): ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج 

أنا أبو عمر محمد بن العباس أنا أبو القاسم بن إبراهیم بن محمد بن غالب األنباري نا دهثم بن أبي خلف بن 

أمامة ... الفضل الرملي نا سوار بن عمارة نا السري بن یحیی نا العالء بن هارون عن شهر بن حوشب قال أتیت أبا 
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ش ـیتاـت و سـی ندارد، پادشاھی از آِن اوسیک، شروجود ندارد »برحق«معبود  (بجز اللهِ 
 ).ز تواناستیراند، و او بر ھر چیمند و میـکیـده مـت، زنـر او راسـم

 دعا کردن انفرادی بعد از سالم دادن نماز

ش این دعا را یردن نمازھاکبعد از تمام  ج ه رسول اللهکرده کت یروا سبیصھ

ْصِلْح ىِل « خوانده است:می
َ
ْصِلْح ىِل ُدْ�يَاَى الَّىِت  اللَُّهمَّ أ

َ
تَُه ىِل ِعْصَمًة َوأ

ْ
ى َجَعل ِ

َّ
ِديِ� اذل

ُعوُذ 
َ
ُعوُذ بَِعْفوَِك ِمْن نِْقَمِتَك َوأ

َ
ُعوُذ بِرَِضاَك ِمْن َسَخِطَك َوأ

َ
َت ِ�يَها َمَعاىِش اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

ْ
َجَعل

ْ�َطيَْت َوَال ُمْعِطَى لِمَ  .بَِك ِمنَْك 
َ
َدُّ َال َمانَِع لَِما أ

ْ
َدِّ ِمنَْك اجل

ْ
 ١».ا َمنَْعَت َوَال َ�نَْفُع َذا اجل

است چرا که دهثم بن خلف » ضعیف«ومي بینیم که از مسند ابوامامه روایت گردیده است!! اما این اسناد هم .» 

 بن الفضل توثیق نشده لذا نفردش مقبول نیست.

 باشد. ولله الحمد. ولذا اضطرابي در حدیث نبوده وروایت صحیح مي 

ده بار بعد از نماز مغرب بخواند، به جای هرمرتبه، ده حسنه به وی هر کس این أذکار را ده بار بعد از نماز صبح و 

را  گردد. وهمچنین به ازای هرمرتبه، گویی که یک برده از نوادگان اسماعیل داده شده وده گناه هم ازوی پاک می

ین از صبح رساند مگر اینکه شرک ورزیده باشد. وهمچنآزاد کرده باشد، و هیچ گناهی هم آن روز به وی ضرر نمی

 گردد.تا شب، از شیطان وهر ضرری محفوظ می

) از طریق ۶۱) / ضیاء المقدسي، االحادیث المختاره (ش۷۴۵) / ابن خزیمه (ش۱۳۴۶(صحیح): نسایي (ش -١

حدثنا (عبدالله) بن وهب قال أخبرني «(عمرو بن سواد بن األسود و یونس بن عبداألعلی) روایت کرده اند: 

 .»له ...  حفص بن میسرة عن موسی بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبیه: أن کعبا حلف

) / ابونعیم، حلیة االولیاء ۲۰۲۶) / ابن حبان (ش۱۵۵وعبدالله بن وهب هم متابعه شده وفریابي، القدر (ش 

) از طریق (محمد بن المتوکل بن أبي السري وسوید ۶۰) / ضیاء المقدسي، االحادیث المختاره (ش۴۶ص۶(ج

 .»بة ... ثنا حفص بن میسرة عن موسی بن عق«بن سعید) روایت کرده اند: 

) / شاشي، المسند ۶۵۳) والدعاء (ش۳۳ص۸وحفص بن میسره هم متابعه شده وطبراني، المعجم الکبیر (ج 

) / ۱۵۰۹) / ابن منذر، االوسط (ش۵۹) / ضیاء المقدسي، االحادیث المختاره (ش۲۰۹۲) / بزار (ش۹۹۶(ش

طریق (إسماعیل بن أبي أویس ) از ۱۰۷ص۱۷) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۹۷بیهقي، الدعوات الکبیر (ش

 .»ثنا ابن أبي الزناد عن موسی بن عقبة ... «وسعد بن عبد الحمید) روایت کرده اند: 

ومترجم » ثقة ومشهور«بوده جز عطاء بن أبي مروان االسلمي وکعب االحبار که » رجال صحیح«ورجال نسایي  

» مختلف في صحبته؛ ثقة«م ذهبي گفته است: در تهذیب هستند. وهمچنین أبو مروان األسلمی المدنی: که اما

آورده است وامام مزي هم » ثقات«وامام ابن حبان هم وي را در » مدني تابعي ثقة«گوید:  وامام احمد العجلي مي

) / ابن ۶۸۲۶[ذهبي، الکاشف (ش» غیر معروف«وامام نسایي گفته است: » مختلف في صحبته«گفته است: 
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ای، برایم کامل نما. ودنیایم را معاشم را (خداوندا! این دینی که آن را محافظم قرار داده
ای اصالح کن. پروردگارا! من از خشمت به رضایتت، واز قھرت به بخششت، در آن قرار داده

ای و یا مانع تواند مانع چیزی شود که بخشیدهوکسی نمیبرم. واز خودت به خودت پناه می
 .)ندارد یت تو، سودیو تالش فرد، در برابر مش یسعخواھی. وچیزی شود که آن را نمی

به وی وصّیت نمود که بعد از اتمام  ج که پیامبررده کت یھم روا سومعاذبن جبل

ِع�ِّ ىلَعَ ذِ « :نمازھا این دعا را بخواند
َ
ِرَك وَُشْكِرَك وَُحْسِن ِعبَاَدتَِك.اللَُّهمَّ أ

ْ
(پروردگارا!  ١ »ك

 را به نیکویی انجام دھم.)ھا  آن ر نمودن و عبادت یاری کن کهکمرا در ذکر کردن و ش

) / ۲۷۷ص۳۴) / مزي، تهذیب الکمال (ج۴۲۴ص۲ي، معرفة الثقات (ج) / عجل۵۸۵ص۵حبان، الثقات (ج

 است.» صحیح«بوده واین اسناد هم » ثقة«)] لذا ۲۳۰ص۱۲ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج

 «وامام ابن حجر گفته است:  
ٌ

 )]۳۳۵ص۲[ابن حجر، نتائج االفکار (ج» حسٌن  هذا حدیث

) / نسایي، ۱۵۲۴) / ابوداود (ش۱۲۱مید، المسند (ش) / عبد بن ح۶۹۰(صحیح): بخاري، االدب المفرد (ش -١

 ، المسند) / احمد۲۶۶۱/ بزار (ش) ۱۰۹وعمل الیوم واللیلة (ش) ۹۹۳۷السنن الکبري (ش

) / ۶۰ص۲۰المعجم الکبیر (جطبرانی، ) / ۵۱۹۴و۱۰۱۰) / حاکم، المستدرک (ش۲۲۱۲۶و۲۲۱۱۹(ش

شعب االیمان بیهقی، ) / ۱۰۹، الشکر (ش) / ابن ابي دنیا۱۳۰ص۵وج۲۴۱ص۱ابونعیم، حلیة االولیاء (ج

) / ابن منذر، ۷۵۱) / ابن خزیمه (ش۲۰۲۱و۲۰۲۰/ ابن حبان (ش) ۸۸والدعوات الکبیر (ش) ۴۴۱۰(ش

) / ابن عساکر، تاریخ دمشق ۴۳۲ص۲۴) / ابن عبدالبر، التمهید (ج۱۵۱۴االوسط (ش

) ۱۲۹۰(ش غیب والترهیبالتر ) / اصفهانی،۲۰۲ص۱/ ابن الشجری، االمالی (ج) ۲۵ص۱۵وج۲۸۴ص۱۴(ج

) / ابومحمد المقدسی، ۱۱۸) / ابن السنی، عمل الیوم واللیلة (ش۳۵۰ص۲(ج معجم الشیوخ الکبیر / ذهبی،

 از طریق (ابوعاصم ضحاک بن مخلد وعبد الله بن یزید المقرئ والحکم بن عبده) ۸۲(ش الترغیب في الدعاء

یح قال سمعت عقبة بن مسلم یقول حدثنی أبو عبد حدثنا حیوة بن شر«) روایت کرده اند: ویحیی بن یعلی

 .»الرحمن الحبلی عن (ابوعبدالله) الصنابحی عن معاذ بن جبل أن رسول الله (صلی الله علیه وسلم) ... 

حدثنا أبو الزنباع «) روایت کرده است: ۱۲۵ص۲۰المعجم الکبیر (جطبرانی، وحیوة بن شریح هم متابعه شده و 

 .»د بن عفیر ثنا ابن لهیعة عن عقبة ابن مسلم ... روح بن الفرح ثنا سعی

 باشند. ومترجم در تهذیب مي» ثقة«ورجال بخاري همه  

 «وامام حاکم نیشابوری گفته است:  
ٌ

 » علی شرط الشیخین ولم یخرجاه صحیٌح  هذا حدیث

 » علی شرط البخاری ومسلم«وامام ذهبی هم گفته است:  

 »صحیٌح  اسناده«وامام نووی هم گفته است:  

 صحیٌح «وامام ابن حجر هم گفته است:  
ٌ

) / ابن ۱۰۱۰[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» حدیث

 )]۱۵۴۸) / نووی، خالصة االحکام (ش۲۹۶ص۲حجر، نتائج االفکار (ج
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 ین دعا را با صدایان ھر نماز ایدر پا ج ت شده که پیامبریروا سریاز عبدالله بن زب

ُ « خواند:یبلند م  ا�َّ
َّ
َ إِال

َ
َْمُد وَ َال إهِل

ْ
ُ احل

َ
ُك ، َوهل

ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
ُ ، هل

َ
�َك هل ٍء وَْحَدُه َال رَشِ ُهَو ىلَعَ لُكِّ ىَشْ

َفْضُل قَِديرٌ 
ْ
ُ ال

َ
ُ انلِّْعَمُة َوهل

َ
 إِيَّاُه ، هل

َّ
ِ ، َال َ�ْعبُُد ِإال  بِا�َّ

َّ
َة إِال ََسنُ  ، َال َحْوَل َوَال قُوَّ

ْ
ُ اثلَّنَاُء احل

َ
، ، َوهل

 ا
َّ
َ إِال

َ
اَكفُِرونَ َال إهِل

ْ
يَن َولَْو َكِرَه ال ُ ادلِّ

َ
ُ ، ُ�ِْلِصَ� هل ست ین» بر حق«جز الله  ییچ خدای(ھ ١».�َّ

ش سزاوار او و از آِن اوست و او بر ھر یو سپاس و ستا یک است و پادشاھیشریکه تنھا و ب
امر ست جز به اراده و ین یچ عملیانجام ھ یبرا ییرویچ نیچکس را ھیتواناست و ھ یکار

ھا و  ھا و بخشش م، نعمتیکنیست و جز او را پرستش نمین» بر حق« ییخدا؛ جز الله خدا
» بر حق«جز الله  یچ معبودیکو از آِن اوست، ھیش نیھا از جانب او و سپاس و ستا لطف

ر ید.) ابن زبیایم، اگرچه کافران بدشان بیکنیم ینداریاو عبادت و د یست و خالصانه براین
  فرمود.یل میحات ذکر و تھلین تسبیبعد از ھر نماز و، با ا ج امبرید: پیگویم

يمُ (واهللاُ العل باشد.فرض خواندنشان مستحب می این أذکار بعد از خواندن نمازھای

واب)  أعلمُ بالصّ

 ) اّتفاق عید و نماز جمعه٤-٤( 
ھمزمان شدن عید فطر و قربان با نماز جمعه در اینکه با شرکت در  ۀفقھا در زمین

گردد باشد و یا ساقط مینماز عید به صورت جماعت آیا نماز جمعه بر شخص واجب می
به دالئل، باعث پیدایش چھار دیدگاه در این ھا  آن نظر دارند، رویکرد فکریاختالف

 زمینه شده است:
بن ، عبدالله بن مسعودبن عفان، عبدالله  عثمانبن الخطاب، عمر  دیدگاه اّول:

، ابوجعفر ی، اوزاعیم النخعی، ابراھیه، شعبیمیره، ابن تی، ابوھررین الزب، عبدالله بعباس
بر این باورند، کسی که  رباح، احمد بن حنبل، حنابله و ابن باز یالباقر، عطاء بن اب

ی واجب نیست و در این حال نماز نماز عید را با جماعت خوانده باشد، نماز جمعه بر و
در این زمینه  ٢ظھر چھار رکعتی بخواند و در خواندن نماز جمعه مخّیر خواھد بود،

) از طریق (عبدة بن سلیمان وعبدالله بن نمیر) روایت ۱۳۴۰) / نسایي (ش۱۳۷۲و۱۳۷۱مسلم (ش(صحیح):  -١

 .»ن هشام بن عروة عن أبی الزبیر مولی لهم أن عبد الله بن الزبیر ... ع«ند: کرده ا

به بعد؛ ابن عبدلبر، ۳۰۳/۳به بعد؛ عبدالرزاق، المصنف ۹۲/۲؛ ابن ابی شیبة، المصنف۲۱۲/۲ابن قدامه، المغني -٢

ی۵۵۱/۲؛ عمرانی، البیان۴۹۲/۴، نووی، المجموع۲۷۲/۱۰التمهید
ّ
فی، الذخیرة ؛ قرا۸۹/۵؛ ابن حزم، المحل

۳۵۵/۲ 
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-حنابله اشاره کرده ١باشند.روایات صحیحی وجود دارند که صراحتًا مؤّید این حکم می
د جایز اند: ھرگاه عید و جمعه با ھم در یک روز جمع شوند و مردم عید و ظھر را بخوانن

شود؛ زیرا عّلت اند ساقط میاست و نماز جمعه از افرادی که در نماز عید شرکت کرده
ف نماز عید را بخواند؛  شرط تخییر و سقوط وجوب نماز جمعه این است که شخص مکلَّ

اند. در این امر به مخاطبانیست که نماز عید را خوانده ج پیامبر ۀزیرا روایات و فرمود
اند که: اسقاط نماز جمعه در این حال اسقاط حضور را باره تصریح کردهحنابله در این 

باشد که عذری کند نه اسقاط وجوب، پس حکم این افراد مانند مریض و ... میمی
ز ترک نماز جمعه را باعث می شود. و با این وصف دارند یا مشغولیتی مباح که مجوِّ

گردد و منعقد میھا  آن ز جمعه بابرداشته نشده پس نماھا  آن وجوب نماز جمعه از
باشد. اگرچه أفضل حضور در جمعه برای خروج از خالف نیز صحیح میھا  آن امامِت 

ھایی که در نماز عید حضور  باشد. البته اگر امام شرکت کند أفضل است؛ چرا که آنمی
 اند بدون امام نباشند؛ وگرنه باید فردی را به جای خود منصوب نماید. نداشته

 استدالل این دسته عبارت است از:

َ�ْ�ِ  « روایت کرده است: سوھب بن کیسان - اْجتََمَع ِ�يَداِن ىلَعَ َ�ْهِد ابِْن الزُّ
ُْطبََة، ُ�مَّ نََزَل فََص�َّ َولَْم يَُص 

ْ
َطاَل اخل

َ
 انلََّهاُر ُ�مَّ َخَرَج فََخَطَب فَأ

َ
ُُروَج َحىتَّ َ�َعاىل

ْ
َر اخل خَّ

َ
لِّ فَأ

نَّةَ لِلنَّاِس يَوْ  َصاَب السُّ
َ
ُُمَعَة، فَُذِكَر َذلَِك ِالبِْن َ�بَّاٍس، َ�َقاَل: أ

ْ
در زمان ابن زبیر « ٢».َمئٍِذ اجل

ت شرط تخییر و سقوط وجوب نماز جمعه این بوده که شخص مکلف نماز عید را بخواند؛ زیرا روایات و  -١
ّ
عل

 اند.در این امر به مخاطبانیست که نماز عید را خوانده جفرموده پیامبر 

فاکهی، اخبار مکة ) / ۱۰۹۷) / حاکم، المستدرک (ش۱۴۶۵) / ابن خزیمه (ش۱۵۹۲(صحیح): نسایی (ش -٢

 بن الدورقي و محّمد إبراهیم بن ) از طریق (احمد بن حنبل ویعقوب۲۱۴۱) / ابن منذر، االوسط (ش۱۷۸۰(ش

 عبد حدثنا قال یحیی (بن سعید القطان) حدثنا«اند: بشار بندار وبکر بن خلف ومسدد بن سرهد) روایت کرده

 حتی الخروج فأخر: قال الزبیر ابن عهد علی عیدان اجتمع: قال کیسان بن وهب حدثني قال جعفر بن الحمید

 ناس علیه ذلك فعاب الجمعة للناس یصل ولم رکعتین فصلی نزل ثم الخطبة فأطال فخطب خرج ثم النهار تعالی

 بن عمر رأیت: فقال الزبیر البن ذلك فذکروا السنة. أصاب: فقال عباس البن ذلك فذکر شمس عبد بن أمیة بني من

 »کذا. صنع عیدان عهده علی اجتمع إذا الخطاب

) از طریق (سلیم بن ۱۴۶۵) / ابن خزیمه (ش۹۱ص۲ویحیی القطان هم متابعه شده وابن ابی شیبه، المصنف (ج 

کیسان شهدت ابن  بن وهب حدثني قال جعفر بن الحمید عبد ثنا«اند: اخضر وابوخالد االحمر) روایت کرده

 .» الزبیر... 
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دو عید مقارن شدند. وی خارج شدن (برای ادای نماز را) تا باال آمدن روز به تأخیر انداخت 
پایین آمد و نماز سپس خارج شد و خطبه خواند و خواندن خطبه را طوالنی کرد و (از منبر) 

(عید را) خواند و مردم در آن روز نماز جمعه نخواندند. این را برای ابن عباس تعریف کردند 
 »وی گفت: مطابق سّنت عمل کرده است.

ىِب  ْ�نَ  ُمَعاِوَ�ةَ  َشِهْدُت « روایت کرده است: سایاس بن ابی رمله -
َ
 وَُهوَ  ُسْفيَانَ  أ

ُل 
َ
ْرَ�مَ  ْ�نَ  َز�ْدَ  �َْسأ

َ
َشِهْدَت  قَاَل  أ

َ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  أ  قَاَل . َ�َعمْ  قَاَل  يَْومٍ  ىِف  اْجتََمَعا ِ�يَديِْن  ج ا�َّ

ِعيدَ  َص�َّ  قَاَل  َصنَعَ  فََكيَْف 
ْ
َص  ُ�مَّ  ال ُُمَعةِ  ىِف  رَخَّ

ْ
نْ  َشاءَ  َمنْ  َ�َقاَل: اجل

َ
َ  أ . يَُص�ِّ يَُصلِّ

ْ
من « ١»فَل

) از طریق (االعمش ۳۰۳ص۳) / عبدالرزاق، المصنف (ج۱۰۷۳متابعه شده وابوداود (شووهب بن کیسان هم  

 .»رباح ...  أبی بن عطاء عن«اند: وابن جریج) روایت کرده

است واسناد » رجال صحیح«جعفر انصاری که  بن باشد به جز عبدالحمیدمی» رجال صحیحین«ورجال نسایی  

 باشد.می» صحیح«روایت هم 

 »اسناده صحیٌح «بن المدینی هم گفته است: وامام علی  

 صحیٌح علی شرط الشیخین«وامام حاکم نیشابوری هم گفته است:  
ٌ

 »حدیث

 »علی شرطهما البخاری ومسلم«وامام ذهبی هم گفته است:  

 » إسناده علی شرط مسلم«وامام نووی هم گفته است:  

 «وامام ابو الجوزی هم گفته است:  
ٌ

 » یعتمد علیه هذا حدیث

) / ابن الجوزی، ۱۰۹۷[حاکم، المستدرک (ش» رجاله ثقات صحیٌح  إسنادٌ «وامام البوصیری هم گفته است:  

) ومصباح ۱۰۲ص۲(ج اتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة) / البوصیری، ۹۹-۱۰۵ص۵البدرالمنیر (ج

 )]۲۰۹ص۲) / ابن حجر، تلخیص الحبیر (ج۲۰۰ص۱الزجاجه (ج

روایت از طریق زید بن ارقم وابوهریره وعبدالله بن عمر وعمر بن عبدالعزیز وبعضي از اهل مدینه  صحیح): این( -١

 روایت شده است: جاز رسول الله 

، ) / احمد۴۳۸ص۱) / بخاري، التاریخ الکبیر (ج۷۲۰: ابوداود الطیالیسي، المسند (شساما طریق زید بن ارقم 

) / بیهقي، السنن الکبري ۱۳۱۰) / ابن ماجه (ش۱۵۹۱) / نسایي (ش۱۰۷۲) / ابوداود (ش۱۹۳۱۸(ش المسند

) / طحاوي، شرح مشکل ۲۰۹ص۵المعجم الکبیر (جطبرانی، ) / ۱۰۶۳مستدرک (شحاکم، ال) / ۶۵۱۱(ش

) / فسوي، المعرفة والتاریخ ۱۶۱۲) / دارمي (ش۱۴۶۴) / ابن خزیمه (ش۱۲۶و۱۲۵ص۳اآلثار (ج

اند: ) از طریق (اسرائیل بن یونس) روایت کرده۹۱ص۲) / ابن ابي شیبه (ج۴۳۳۷) / بزار (ش۳۰۳ص۱(ج

ورجال ابوداود .» حدثنا عثمان بن المغیرة عن إیاس بن أبی رملة الشامی قال شهدت معاویة بن أبی سفیان ... «

وابن المنذر گفته اند: باشد به جز إیاس بن أبی رملة الشامی که: امامان ابن القطان  مي» رجال صحیح«

دانسته که نشان از توثیق (ایاس بن ابي رملة) » صحیح«اما امام المحدثین علي بن المدیني اسنادش را »! مجهول«

آورده است همچنین امام بخاري وي را التاریخ الکبیر آورده اما » ثقات«نزد وي دارد وامام ابن حبان وي را در 
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لذا امامان » م أبین فیه جرحه فهو علی االحتمال وإذا قلت فیه نظر فال یحتملکل من ل«جرحي نکرده وگفته است: 

) / ابن حجر، تهذیب التهذیب ۳۶ص۴دانسته اند [ابن حبان، الثقات (ج» صحیح«حاکم وذهبي هم اسنادش را 

) / مزي، تهذیب الکمال ۴۳۸ص۱) / بخاري، التاریخ الکبیر (ج۲۰۹ص۲) وتلخیص الحبیر (ج۳۸۸ص۱(ج

 )].۱۰۶۳) / مستدرک مع التلخیص (ش۲۶۴ص۱۸(ج

حاکم، ) / ۶۵۱۳) / بیهقي، السنن الکبري (ش۱۳۱۱) / ابن ماجه (ش۱۰۷۵: ابوداود (شساما طریق ابوهریره 

) / بزار ۱۲۷ص۳) / طحاوي، شرح مشکل اآلثار (ج۳۰۲) / ابن الجاورد، المتقي (ش۱۰۶۴مستدرک (شال

) / حدیث عمر بن أحمد ۱۳۷/ فریابي، احکام العیدین (ش) ۲۷۲ص۱۰) / ابن عبدالبر، التمهید (ج۸۹۹۵(ش

) از طریق ۱۲۹ص۳) / خطیب بغدادي، تاریخ بغداد (ج۳۱) / ابن ماسي، الفوائد (ش۳۸البن شاهین (ش

(محّمد بن المصفی وعمر بن حفص الوصابی ومحّمد بن عبدالله و یزید بن عبد ربه و محّمد بن عمرو بن حنان) 

ا بقیة (بن الولید) حدثنا شعبة عن المغیرة بن مقسم الضبی عن عبد العزیز بن رفیع عن أبی حدثن«روایت کرده اند: 

صالح (السمان) عن أبی هریرة عن رسول الله (صلی الله علیه وسلم) أنه قال: قد اجتمع فی یومکم هذا عیدان 

 »فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون

قال وهب بن حفص عن (عبد «) گفته است: ۲۱۶ص۱۰العلل (ج ،نيوبقیة بن الولید هم متابعه شده ودارقط 

 .»الملك بن إبراهیم) الجدي عن شعبة عن عبد العزیز بن رفیع ولم یذکر مغیرة ... 

) / ابن عبدالبر، التمهید ۶۵۱۲) / بیهقي، السنن الکبري (ش۸۹۹۶ومغیرة بن مقسم هم متابعه شده و بزار (ش 

) از طریق (زیاد بن عبد ۲۱۶ص۱۰) / دارقطني در العلل (ج۱۹۲ص۳(ج) / ابن عدي، الکامل ۲۷۳ص۱۰(ج

عن عبد العزیز بن «الله البکائي و ابوبکر بن عیاش وهذیل الکوفي و صالح بن موسی الطلحي) روایت کرده اند: 

 .»رفیع عن ابي صالح عن ابوهریره عن النبي ... 

 است. »صحیح«بوده واسنادش هم » رجال صحیحین«و رجال ابوداود  

 دانند. مي» اصح«باید اشاره کنیم که امامان احمد بن حنبل ودارقطني طریق مرسل را  

من أین جاء بقیة (بن الولید) بهذا؟ رواه الناس عن عبد العزیز عن أبی صالح «وامام احمد بن حنبل گفته است:  

 »السمان مرسال

رواه (أبو عوانة وزائدة بن قدامه وشریك بن « دانسته وگفته است:» اصح«را » مرسل«وامام دارقطني هم طریق  

عبدالله وجریر بن عبدالحمید وأبوحمزة السکري) کلهم عن عبدالعزیز بن رفیع عن أبي صالح مرسال وهو 

) / خطیب بغدادي، تاریخ بغداد ۲۱۵ص۱۰[دارقطني، العلل الوارد في االحادیث النبویة (ج» الصحیح

 )].۱۲۹ص۳(ج

قطني دیدیم، (عبد الملك بن إبراهیم ررا از بقیة بن الولید دانسته اند؛ اما چنانکه در علل داواین ائمة اشکال حدیث  

الجدي) هم بقیة را متابعه نموده وآن را از (شعبة عن عبدالعزیز بن رفیع عن ابوصالح السمان عن ابوهریره عن 

 النبي) روایت کرده است.

ن عیاش وهذیل الکوفي و صالح بن موسی الطلحي) هم آن را از وهمچنین (زیاد بن عبد الله البکائي وابوبکر ب 

 (عبد العزیز بن رفیع عن ابوصالح السمان از ابوهریره عن النبي) روایت کرده اند.
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اما از آنجا که (أبوعوانة وزائدة بن قدامه وشریك بن عبدالله وجریر بن عبد الحمید وأبو حمزة السکري) آن از (عبد  

دهد که (عبد العزیز بن رفیع)،  ابوصالح السمان عن النبي مرسال) روایت کرده اند، نشان مي العزیز بن رفیع عن

نقل کرده است. لذا هر دو طریق از » موصول«وگاهي هم آن را به صورت » مرسل«گاهي آن را به صورت 

 است.» صحیح«عبدالعزیز بن رفیع 

» صحیح«باشیم ودر طریق اّول دیدیم که با اسناد واکنون باید به دنبال مرجحي، بین طریق (موصول ومرسل)  

قال ایاس بن ابي رمله: شهدت معاویة بن أبی سفیان وهو یسأل زید بن أرقم قال أشهدت مع «روایت شده است: 

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) عیدین اجتمعا فی یوم قال نعم. قال فکیف صنع قال صلی العید ثم رخص فی 

 »الله علیه وسلم): من شاء أن یصلی فلیصل.الجمعة فقال (صلي 

) / ابن عدي، الکامل ۱۳۱۲: دو طریق دارد؛ طریق اّول: ابن ماجه (شباما طریق عبدالله بن عمر 

حدثنا مندل بن علي عن عبد العزیز بن عمر عن «) از طریق (جبارة بن المغلس) روایت کرده اند: ۴۵۵ص۶(ج

: من شاء جی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم فصلی بالناس ثم قال نافع عن ابن عمر قال: اجتمع عیدان عل

است چرا که اّوال: جبارة بن » واهي«اما این روایت » أن یأتي الجمعة فلیأتها ومن شاء أن یتخلف فلیتخلف

: وامام احمد در مورد بعضي از روایاتش گفته است» کذاب«المغلس الحمانی: امام یحیي بن معین گفته است: 

حدث عنه فی اّول أمره ثم «وامام ابوزرعه هم: » متروک«وامام دارقطني گفته است: » هذه موضوعة أو هی کذب«

ما هو عندی ممن یکذب کان یوضع له الحدیث فیحدث به وما «وامام ابن نمیر گفته است: » ترك حدیثه بعد ذلك

وامام ابن حبان گفته » حدیثه مضطرب: «وامامان بخاري وابن عدي گفته اند» کان عندی ممن یتعمد الکذب..

وامام ابوداود  »کان یقلب األسانید ویرفع المراسیل أفسده ـ یعنی الحمانی ـ حتی بطل االحتجاج بأحادیثه«است: 

وامام مسلمة بن قاسم » لم أکتب عنه؛ فی أحادیثه مناکیر وما زلت أراه و أجالسه و کان رجال صالحا«گفته است: 

[ابن حجر، تهذیب التهذیب » هو علی یدی عدل«وامام ابوحاتم گفته است: » ثقة إن شاء اللهکان «گفته است: 

است. [ابن حجر، تهذیب التهذیب » ضعیف الحدیث«)] وثانیا: مندل بن علي العنزي هم ۵۷ص۲(ج

 )].۱۸۰ص۴) / ذهبي، میزان االعتدال (ج۶۸۸۳) / ابن حجر، تقریب التهذیب (ش۲۹۸ص۱۰(ج

) از طریق (سهل السکري ۳۸۲ص۳) / ابن عدي، الکامل (ج۴۳۵ص۱۲المعجم الکبیر (جانی، طبرطریق دّوم:  

ثنا عیسی بن إبراهیم البرکي ثنا سعید بن راشد السماك ثنا عطاء بن «و محّمد بن یوسف الترکي) روایت کرده اند: 

ه صلی الله علیه و سلم أبي رباح عن ابن عمر قال: اجتمع عیدان علی عهد یوم فطر وجمعة فصلی بهم رسول الل

صالة العید ثم أقبل علیهم بوجهه فقال: یاأیها الناس إنکم قد أصبتم خیرا وأجرا وإنا مجمعون فمن أراد أن یجمع 

است چرا که اّوال: سعید بن راشد » واهي«اما این اسناد » معنا فلیجمع ومن أراد أن یرجع إلی أهله فلیرجع.

وامام یحیي بن معین گفته » متروک«وامام نسایي گفته است: » منکر الحدیث«المازني: امام بخاري گفته است: 

 )].۲۷ص۳[ابن حجر، لسان المیزان (ج» لیس بشيء«است: 

 گردد. مي» صحیح«باشد لذا اسنادش  براي این طریق مي» صحیحي«اما طریق اّول، متابعه ي  

المسند  ی،) / شافع۱۴۱(ش یدیناحکام الع یابی،طریق دارد؛ طریق اّول: فر : دو/اما طریق عمر بن عبدالعزیز 

: اندکرده یت) روایحی یبن اب یم(وهیب بن خالد وابراه یق) از طر۶۵۱۵(ش یالسنن الکبر یهقی،) / ب۳۴۳(ش
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را در  ج پرسید: آیا با پیامبر خدامی معاویه بن سفیان را دیدم در حالیکه از زید بن أرقم
ای؟ گفت: بله. گفت: چگونه عمل فرمودند؟ گفت: اجتماع دو عید در یک روز حضور داشته

خواھد نماز عید را خواندند و برای انجام نماز جمعه رخصت دادند و فرمودند: ھر کس که می
 »(نماز جمعه) بخواند، آن را بخواند.

ِ  رَُسولِ  َ�نْ «ت: روایت کرده اس سابوھریره - نَّهُ  ج ا�َّ
َ
 ىِف  اْجَتَمعَ  قَدِ  قَاَل: �

هُ  َشاءَ  َ�َمنْ  ِ�يَدانِ  َهَذا يَْوِمُ�مْ 
َ
ْجَزأ

َ
ُُمَعةِ  ِمنَ  أ

ْ
ُعونَ  َو�ِنَّا اجل روایت  ج از پیامبر خدا« ١.»ُ�َمِّ

تواند شده که فرمودند: در این روزتان دو عید ھمزمان شده است؛ ھر کس که بخواھد می
وی کافی بوده (و جماعت دیگری بر وی  جمعۀبرود؛ چرا که این جماعت به جای جماعت 

تواند جماعت دیگری بخواند؛ چرا که ما نماز جمعه را ھم فرض نیست) و اگر ھم بخواھد می
 »خوانیم.می

 اهللا رسول عهد ىلع عيدان اجتمع«روایت کرده است:  بعبدالله بن عمر -
 شاء ومن فليأتها اجلمعة يأيت أن شاء من :ج قال ثم بانلاس فص� سلم و عليه اهللا ص�

دو عید مقاَرن شدند ایشان (نماز عید را)  ج در زمان پیامبر خدا« ٢»فليتخلف. يتخلف أن

 من فقال سلم و علیه الله صلی النبي عهد علی عیدان اجتمع: قال العزیز عبد بن عمر عن عقبة بن إبراهیم حدثني«

مرسل « یتشبوده لذا روا »یتابع« یزاما عمر بن عبدالعز» أهل العالیة فلیجلس في غیر حرج من یجلس أن أحب

 .باشدیم »یفوضع

قال ابن جریج وحدثت عن عمر بن عبد العزیز و عن «) روایت کرده است: ۳۰۴ص۳طریق دّوم: عبدالرزق (ج 

: أن هذا الیوم یوم جأبي صالح الزیات أن النبي صلی الله علیه و سلم اجتمع في زمانه یوم جمعة ویوم فطر فقال 

 .»حدثت«اما راوي آن مبهم است: » قد اجتمع فیه عیدان فمن أحب فلینقلب ومن أحب أن ینتظر فلینتظر.

عن بن جریج قال أخبرني بعض «) روایت کرده است: ۳۰۴ص۳اما طریق بعضي از اهل مدینه: عبدالرزق (ج 

أهل المدینة عن غیر واحد منهم أن النبي صلی الله علیه و سلم اجتمع في زمانه یوم جمعة ویوم فطر أو یوم جمعة 

خطب فأذن لألنصار في الرجوع إلی العوالي وترك الجمعة فلم یزل االمر  وأضحی فصلی بالناس العید االّول ثم

أخبرني بعض أهل «اما مشخص نیست که ابن جریج این روایت را از چه کساني شنیده است: » علی ذلك بعد.

عه تجنب تدلیس بن جریج فإنه قبیح التدلیس ال یدلس إال فما سم«وگفتیم که امام دارقطني گفته است: » المدینة

)] ۴۰۵ص۶[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج» من مجروح مثل إبراهیم بن أبي یحیی وموسی بن عبیدة وغیرهما

 ولذا اسمش را نیاورده است.

 به تحقیق قبلي رجوع گردد.(صحیح):  -١

 به تحقیق قبلي رجوع گردد.(صحیح):  -٢
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-با مردم خواندند و سپس فرمودند: ھر کس خواست به جمعه بیاید، بیاید و ھر کس نمی
  »خواھد، نیاید.

ِعيَد َمَع «: گفته سدیأبو عبکه  آمده سمولی ابن أزھر سدیعب وأب از -
ْ
َشِهْدُت ال

َها انلَّ  ُّ�
َ
ُْطبَِة ُ�مَّ َخَطَب َ�َقاَل يَا �

ْ
ُُمَعِة فََص�َّ َ�بَْل اخل

ْ
اَن فاََكَن َذلَِك يَْوَم اجل اُس ُ�ثَْماَن بِْن َ�فَّ

َعَوايِل إِنَّ َهَذا يَْوٌم قَْد اْجتََمَع لَُ�ْم ِ�يِه ِ�يَداِن َ�َمْن 
ْ
ْهِل ال

َ
ُُمَعَة ِمْن أ

ْ
ْن يَنْتَِظَر اجل

َ
َحبَّ أ

َ
أ

 ُ
َ

ِذنُْت هل
َ
ْن يَرِْجَع َ�َقْد أ

َ
َحبَّ أ

َ
يَنْتَِظْر َوَمْن أ

ْ
، در -که در جمعه واقع شده بود-روز عید « ١»فَل

محضر عثمان بن عفان بودم و پس از خواندن نماز خطبه خوانده و گفت: کسانیکه اطراف 
توانند برگردند؛ چرا که توانند برای نماز جمعه بمانند و یا اگر بخواھند میمیمدینه ھستند، 

-کفایت میھا  آن جمعۀ؛زیرا جماعت نماز عید، به جای جماعت –شودبه آنان اجازه داده می
 »-کند.

وألن يوم اجلمعة عيد، و�وم الفطر وانلحر « ھمچنین ابن تیمیه گفته است: -
تمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما يف األخرى، عيد، ومن شأن الشارع إذا اج

-جمعه روز عید می« .»كما يدخل الوضوء يف الغسل، وأحد الغسل� يف اآلخر. واهللا أعلم
شارع مقّدس بر این بوده که ھرگاه دو  ۀباشند و روزھای فطر و قربان ھم عید ھستند؛ و قاعد

گردد؛ ھمانطور که وضوء ری داخل میدر دیگھا  آن عبادت از یک جنس جمع شوند، یکی از
 »گردد.در غسل وارده شده و یا غسل جنابت داخل غسل حیض می

فه، ابن حزم، مذاھب حنفّیه، ظاھریه و مالکّیه بر این باورند که یابوحن دیدگاه دّوم:
؛ زیرا نماز عید مستحب ٢گردنددر اجتماع نماز جمعه با نماز عید، ھیچکدام ساقط نمی

َها ﴿ ر فرض است:یز ۀه با امر خداوند در آیو نماز جمع ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ إَِذا نُوِدَي  ٱ�َّ َءاَمُنٓوا

لَٰوةِ ِمن يَۡوِم  ْ فَ  ٱۡ�ُُمَعةِ لِلصَّ ِ إَِ�ٰ ذِۡكِر  ٱۡسَعۡوا ه روز ک یمؤمنان! ھنگام یا « ]۹[الجمعة:  ﴾ٱ�َّ
  »د.یبشتابر و عبادت خدا کذ ینماز جمعه أذان گفته شد، به سو ینه برایآد

أخبرنا عبد الله قال أخبرني یونس عن حدثنا حبان بن موسی «) روایت کرده است: ۵۵۷۲(صحیح): بخاري (ش -١

الزهري قال حدثني أبو عبید مولی ابن أزهر قال شهدت العید مع عثمان بن عفان فکان ذلك یوم الجمعة فصلی 

قبل الخطبة ثم خطب فقال یا أیها الناس إن هذا یوم قد اجتمع لکم فیه عیدان فمن أحب أن ینتظر الجمعة من أهل 

 .»ب أن یرجع فقد أذنت لهالعوالي فلینتظر ومن أح

به بعد؛ ابن عبدلبر، ۳۰۳/۳به بعد؛ عبدالرزاق، المصنف ۹۲/۲؛ ابن ابی شیبة، المصنف۲۱۲/۲ابن قدامه، المغني -٢

ی۵۵۱/۲؛ عمرانی، البیان۴۹۲/۴، نووی، المجموع۲۷۲/۱۰التمهید
ّ
؛ قرافی، الذخیرة ۸۹/۵؛ ابن حزم، المحل

۳۵۵/۲ 

                                                            



 نماز جمعه در فقه اسالمی    ۶۴۰

باشد، پس وجوب نماز جمعه، با خواندن نماز عید به صورت جماعت که سّنت می
  ١شود.ساقط نمی

که (مؤّید اسقاط وجوب نماز جمعه برای  ین فقھا، بر راویان احادیثیھمچنین ا
اند: در رجال این احادیث، کنند. و گفتهاند) ایراد وارد میکسانیکه نماز عید را خوانده

 (اسرائیل بن ابی یونس) و (عبدالحمید بن جعفر) وجود داشته که قوی نیستند! 
اند که جماعت نماز جمعه فرض بوده ونمازعید سّنت است و لذا و ھمچنین گفته

 گرددد!فرض برای یک سّنت ترک نمی

َها ﴿ اند:فرموده أو از طرفی خداوند ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ لَٰوةِ ِمن يَۡوِم َءامَ  ٱ�َّ ْ إَِذا نُودَِي لِلصَّ ُنٓوا

ْ فَ  ٱۡ�ُُمَعةِ  ِ إَِ�ٰ ذِۡكرِ  ٱۡسَعۡوا نماز  ینه برایه روز آدک یمؤمنان! ھنگام یا « ]۹[الجمعة:  ﴾ٱ�َّ
  »د.یر و عبادت خدا بشتابکذ یجمعه أذان گفته شد، به سو

 ٢.»بها، طبع اهللا ىلع قلبهمن ترك ثالث مجع تهاوناً «اند: ھم فرموده ج ورسول الله

  »زند.ھرکس سه جمعه را از روی عمد ترک کند، خداوند قلبش را ُمھر می«

ی ؛ ۵ \ ۲ ،مشکل اآلثار للطحاوي؛ ۲۷۵ \ ۱بدائع الصنائع سنة ؛ ۱۶۶ \ ۲رد المحتار نک:  -١
ّ
مسئله المحل

؛ مالک، ۹۲ \ ۲حاشیة العدوي علی شرح الخرشي ؛ ۹۲ \ ۲شرح الخرشي علی مختصر خلیل ؛ ۵۴۷شماره:

 .۱۴۲ \ ۱ ،المدونة

) / ۵۰۰ش( ترمذي) / ۱۰۵۴ش( ابوداود) / ۳۰۴ش( المسند شافعي،) / ۱۵۴۹۸ش( ، المسنداحمد): صحیح( -٢

 الجارود، ابن) /۱۰۸۲و۱۰۳۴و۶۶۲۰ش( مستدرکحاکم، ال) / ۱۱۲۵ش( ماجه ابن) / ۱۳۶۹ش( نسایي

) ۴۳ص۸ج( اآلثار مشکل شرح طحاوي،) / ۳۶۵و۳۶۶ص۲۲ج( الکبیر المعجمطبرانی، ) / ۲۸۸ش( المنتقي

 الکبري السنن بیهقي،) / ۱۶۰۰ش( ، المسندابویعلي) / ۱۸۵۷و۱۸۵۸ش( خزیمه ابن) / ۲۷۸۶ش( حبان ابن/ 

) / ۶۱ص۲ج( والمصنف) ۴۳ص۲ج( المسند شیبة، ابي ابن) / ۳۰۰۳ش( االیمان وشعب) ۶۱۹۹و۵۷۸۵ش(

) / ۱۵۷۱ش( ، السنندارمي) / ۹۶و۹۷ش( الصقر أبي إبن طاهر أبي مشیخة) / ۶۰ش( وفضلها الجمعة مروزي،

 معرفة ابونعیم،) / ۹۷۵ش( نيوالمثا اآلحاد عاصم، ابي ابن) / ۴۱ص۳ج( والکنی األسامي الحاکم، ابواحمد

) / ابوبکر الخالل، السنة ۱۴ص۳/ طوسی، المستخرج علی مسلم (ج) ۶۷۲۴و۶۷۲۳و۱۰۱۱ش( الصحابة

 مشیخة ابن أبي الصقر ) /۵۲) / سبکی، معجم الشیوخ (ص۹۳۴) / اصفهانی، الترغیب والترهیب (ش۱۵۹۶(ش

) / ابن قانع، معجم ۱۸۹ص۳۳) / مزی، تهذیب الکمال (ج۲۴۰ص۱۶) / ابن عبدالبر، التمهید (ج۹۶(ش

) / بغوی، شرح السنة ۲۵۹) / سخاوی، البلدانیات (ص۱(ش حدیث ابن مالعب) / ۱۱۰۶الصحابه (ش

 بن ومحّمد هارون بن ویزید إدریس بن الله وعبد الثوري وسفیان القطان سعید بن یحیي( طریق از) ۲۱۳ص۴(ج

 محّمد بن والعالء فلیح بن ومحّمد قدامة بن وزائدة جعفر بن واسماعیل جعفر بن ومحّمد یونس بن وعیسي بشر

 قال) علقمه بن( عمرو بن محّمد عن: «اند کرده روایت) سلیمان بن والمعتمر زریع بن ویزید عبید بن ویعلي
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 سمعت - صحبة له وکانت -) عنه یتعال الله رضي( الضمری الجعد أبی عن الحضرمی سفیان بن عبیدة حدثنی

 بن وکیع( روایةِ  وفي.» قلبه علی الله طبع بها تهاونا جمع ثالث ترك من: قال) وسلم علیه الله صلی( الله رسول

 .»منافًق  فهو): «الثوري سفیان عن الجراح

 علي امامان: اللیثی وقاص بن علقمة بن عمرو بن محّمد فقط باشند مي تهذیب در مترجم و »ثقة« احمد ورجال 

 : «گویندمي معین بن ویحیي ونسایي المدیني بن
ٌ
 روایت وي از که چرا داندمي »ثقة« را وي هم مالک وامام »ثقة

  کان لو قال: ال قلت کتبي؟ في رأیته فقال! رجل عن مالکا سألت: «گفت عمر بن وبشر است کرده
ً
 في لرأیته ثقة

 له: «گوید مي عدي ابن امام و.» شیٌخ  وهو حدیثه یکتب الحدیث صالُح : «گویدمي رازي ابوحاتم وامام.» کتبي

 و بعض علی بعضهم یغرب و بنسخة عنه ینفرد منهم واحد کل الثقات من جماعة عنه حدث قد و صالٌح  حدیث

 و کرده مي روایت وي از هم الحجاج بن شعبة امام و.» به البأس أنه وأرجو الموطأ؛ فی حدیث غیر مالك عنه یروی

 المدینة قراء ومن العلماء جلة من: «گوید مي هم سمعاني امام و است کرده نمي روایت »ثقات« از جز وي

 مبارک بن عبدالله امام و »للحدیث الناس بأحفظ لیس صالٌح : «گوید مي القطان سعید بن یحیي وامام »وُمتقنیهم

 امام و »یخطیء کان: «است گفته و آورده »ثقات« در را وي هم حبان ابن امام و »بأس به لیس: «است گفته هم

تش معین بن یحیي امام اما »حدیثه یتقون الناس زال ما: «است گفته هم معین بن یحیي
ّ
 لذا ندارد قبول را عل

 بن یعقوب وامام »الحدیث حسُن  مشهوٌر : «است گفته هم ذهبي امام و است دانسته »ثقة« را وي گفتیم چنانکه

  هو: «گوید مي شیبه
ٌ

 یشتهي ممن هو و بالقوي لیس: «است گفته هم جوزجاني امام و »هو ما الضعف إلی و وسط

 التهذیب تقریب و) ۱۴ص۱ج( المیزان لسان و) ۷ص۱۰وج۳۷۵ص۹ج( التهذیب تهذیب حجر، ابن[ »حدیثه

 شیبة أبي بن عثمان بن محّمد سؤاالت مدیني، بن علي) / ۵۸۷۶ش( الضعفاء في المغني ذهبي،) / ۶۱۸۸ش(

 سمعاني،) / ۱۰۷ص۱ج( محرز بن القاسم بن محّمد بن أحمد روایة الرجال معرفة معین، بن یحیي) / ۹۴ش(

 .باشد مي »صحیح« احادیثش نگردیده محرز خطایش زمانیکه تا لذا)] ۱۵۵ص۵ج( االنساب

 صحیٌح علی شرط مسلم«وامام حاکم نیشابوری هم گفته است:  
ٌ

 »حدیث

 » صحیٌح؛ علی شرط مسلم«وامام ذهبی هم گفته است:  

 «اند: وامامان سخاوی وابن الملقن وابن السکن هم گفته 
ٌ

 » صحیٌح  حدیث

 «وامام منذری هم گفته است:  
ٌ

 »اسناده جید

 » اسناده حسٌن «وامام نووی هم گفته است:  

 حسٌن «اند: وامامان بغوی وترمذی هم گفته 
ٌ

 » حدیث

[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی » من االحادیث المتواترة«گفته است:  وامام سیوطی هم 

) / ترمذی ۲۶۵۱) / نووی، خالصة االحکام (ش۵۸۳ص۴) / ابن الملقن، البدر المنیر (ج۱۰۳۴و۱۰۸۲(ش

) / ابن حجر، تلخیص الحبیر ۲۱۲ص۳(ج اتحاف السادة المتقین بشرح إحیاء علوم الدین) / الزبیدی، ۵۰۰(ش

) / / بغوی، شرح ۲۹۶ص۱) / منذری، الترغیب والترهیب (ج۲۵۹) / سخاوی، البلدانیات (ص۱۳۰ص۲(ج

 )]۲۱۳ص۴السنة (ج
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کامًال ھا  آن در جواب این دالیل باید اشاره کرد: اّوًال: در تحقیق احادیث، رجال

رجال  ثقة و«: یعیونس بن أبی إسحاق السبیل بن یإسرائبررسی شده است؛ و اّما 

امام  و »تكلم فيه بالحجة ثقةٌ «امام ابن حجر ھم گفته است:  باشد ویم »صحيحني

اعتمده البخاري ومسلم يف االصول، وهو يف الثبت كاالسطوانة، «ھم گفته است:  یذھب

 گردد.لذا روایتش صحیح می ١».فال يلتفت إىل تضعيف من ضعفه
گفته است:  بوده و امام ذھبی» رجال صحیحین«المدنی:  د بن جعفریعبد الحم اما

ليس به بأس سمعت  ثقةٌ «و امام احمد بن حنبل گفته است:  »غمزه الثور للقدر ثقةٌ «

و امامان یحیی بن معین و  .»حييى بن سعيد يقول: كان سفيان يضعفه من أجل القدر

و امام  »كثري احلديث ثقةٌ «و امام ابن سعد گفته است: » ۀثق«اند: ر گفتهیعبدالله بن نم

أرجو أنه البأس به و هو «وامام ابن عدی گفته است:  »ثقةٌ صدوقٌ «ساجی گفته است: 

وامام ابوحاتم گفته است:  »ليس به بأس«و امام نسایی گفته است:  »ممن يكتب حديثه

البته امام نسایی گفته است:  »ليس بالقوی«وامام نسایی گفته است:  »حمله الصدق«

و تنھا کسی که از وی تضعیف عبدالحمید ذکر  »ليس بجرح مفسدقولنا (ليس بالقوی): «

ثقة ليس به بأس «شده یحیی بن سعید القطان بوده که امام یحیی بن معین گفته است: 

 عبدالبر، ابن) / ۱۶۹ص۳ج( االوسط المعجمطبرانی، ) / ۵۴ص۷ج( الکامل عدي، ابن که کنیم اشاره باید 

 از دیگري طریق از را آن) ۲۲ص۸ج( النبویة االحادیث في الوارده العلل دارقطني،) / ۲۴۱ص۱۶ج( التمهید

 کرده روایت) معشر ابي بن ومحّمد نافع بن وعبدالله إبراهیم بن حسان( طریق واز اندکرده روایت علقمة بن عمرو

 من: سلم و علیه الله صلی الله رسول قال قال هریرة أبي عن سلمة أبي عن عمرو بن محّمد عن معشر أبي عن: «اند

 کثیري جمع دیدیم که چرا است »منکر« طریق این اما »منافق وهو قلبه علی طبع عذر غیر من جمعات ثالث ترك

 طریق ونه اند کرده نقل) الضمری الجعد أبی عن الحضرمی سفیان بن عبیدة از علقمه بن عمرو( از را آن ازثقات

 است »الحدیث ضعیف« عبدالرحمن بن معشرنجیح أبو وهمچنین) ابوهریره از ابوسلمه از علقمه بن عمرو(

 العلل دارقطني،) ۷۱۰۰ش( التهذیب تقریب حجر، ابن[ »فیه) ابومعشر( وهم: «است گفته هم دارقطني وامام

 )]۲۱ص۸ج(الوارده فی االحادیث النبویة 

) / ذهبي، میزان االعتدال ۴۰۱) وتقریب التهذیب (ش۲۶۱ص۱ک: ابن حجر، تهذیب التهذیب (جن -١

 .)۲۰۹ص۱(ج
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!! اما جرحش مشخص نبوده و طبق قواعد علوم الحدیث، »كان حييى بن سعيد يضعفه
البته علت تضعیفش جرح باید (مفسر) باشد و گرنه در مقابل توثیق مردود است؛ 

َقَدری بودن است لذا امام یحیی بن سعید القطان که تضعیف از وی نقل شده، از 
سفیان الثوری انتقاد کرده که چرا به دلیل قدری بودن عبدالحمید را تضعیف نموده 

 قال عىل ابن املدينى عن حييى بن سعيد«است و امام علی بن المدینی روایت کرده است: 

ھمچنین اتھام به  .!»سفيان حيمل عليه، و ما أدر ما كان شأنه و شأنه : كان(القطان)
گردد لذا امام ذھبی ھم در جواب گفته قدری بودن موجب تضعیف روایت راوی نمی

قد لطخ بالقدر مجاعة، وحديثهم يف (الصحيحني) أو أحدمها؛ ألهنم موصوفون «است: 

 باشد.می» صحیح«یتش ھم بوده و روا» ۀثق«لذا او ھم  ١.»بالصدق واإلتقان
باشد؛ چرا که گردد ھم مردود میاند: فرض به دلیل سّنت ترک نمیاما اینکه گفته

؛ و اینجا داعیبوده و نه قواعد اب ج اّوًال: مالک شریعت و دین، قرآن وسّنت رسول الله
مقّدم بر قواعد  ج بر تأیید این مطلب بوده لذا سخن رسول الله ج ھم نصب رسول الله

دانیم که بر ھرمسلمانی شود؛ ثانیًا: ھمه میمیھا  آن بوده یا حّداقل موجب تخصیص
گردد انجام ندھد و فرض بوده که ھنگام نماز حرکت زیادی که موجب ابطال نماز می

تواند تالوت را خواند می ۀگردد؛ اّما چرا اگر کسی در نماز سجدگرنه نمازش باطل می
تالوت سّنت نیست؟ پس چرا در اینجا  ۀنمازش اضافه کند؟ مگر سجد یک سجده به

به  ج اید؟ و شما مجبورید که بگویید چون رسول اللهفرض را به دلیل سّنتی ترک کرده
اند. و این دقیقًا سخن ما در مورد رخصت برای ترک جمعه ھنگام این اجازه داده

 باشد.خواندن نماز عید می
باشد، ما ھم آن را قبول داریم؛ لیکن به رک نماز جمعه حرام میاند تاما اینکه گفته

فرضّیت جمعه  -که از مریض و... ھمچنان-را تخصیص نزده باشد! شرطی که شارع آن
را برداشته است؛ و دیدیم که روایات صحیح و صریح بر این بوده که ھنگام اجتماع 

گردد لذا محلی برای جمعه با یکی از عیدین، جماعت جمعه بر حاضران ساقط می
بحث و خالف نیست. و از طرفی تکان زیادی در نماز حرام بوده و بر نمازگزاران شرط 

) / ابن حجر، تهذیب التهذیب ۲۱ص۷) وسیر اعالم النبالء (ج۳۰۹۸) / الکاشف (ش۲۰ذهبی، الموقظه (ص -١

 ).۱۱۱ص۶(ج
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تالوت  ۀھایی مانند سجد بوده که حرکت زیادی نکنند؛ و گفتیم که شارع آن را به سّنت
 و... تخصیص زده است.

ز عید، (نماز ظھر عطاء بن ابی رباح بر این قول بوده که با خواندن نما دیدگاه سّوم:
البته این قول را ھم به عبدالله بن  ١و جمعه) ھر دو ساقط شده و واجب نیستند.

صراحتًا  ٢اند که صحیح نیست؛ چرا که در المصنف ابن ابی شیبهنسبت داده سالزبیر
آمده که وی نماز جمعه را نخوانده بلکه ظھر را خوانده است. و تنھا دلیلشان ھم ظاھر 

 آمده است. ج که از رسول اللهروایاتی است 
 ج باشد؛ چرا که اّوًال: از ظاھر روایت رسول اللهمردود میھا  آن اما این دلیل -

-مودهرگردد و نه نماز ظھر و یا جمعه ایشان فگردد که جماعت ساقط میاستنباط می

ُه « اند:
َ
ْجَزأ

َ
ُعونَ قَِد اْجتََمَع ىِف يَْوِمُ�ْم َهَذا ِ�يَداِن َ�َمْن َشاَء أ ُُمَعِة َو�ِنَّا ُ�َمِّ

ْ
(در این .» ِمَن اجل

تواند برود؛ چرا که این جماعت به روزتان دو عید ھمزمان شده است؛ ھر کس که بخواھد می
وی کافی بوده (و جماعت دیگری بر وی فرض نیست) و اگر ھم بخواھد  جمعۀجای جماعت 

و ثانیًا: طلحه بن خوانیم.) ھم می تواند جماعت دیگری بخواند؛ چرا که ما نماز جمعه رامی

ُ َعلَيِْه وََسلََّم فإذا هو  « روایت کرده است: سعبیدالله ِ َص�َّ ا�َّ  رَُسوِل ا�َّ
َ

 ...َجاَء رَُجٌل ِإىل
َْوِم َواللَّيْلَةِ  :قال هل رسول اهللا ص� اهللا عليه و سلم مردی از اھل « ٣.»مَخُْس َصلََواٍت يِف ايلْ

وی جواب به  ج نماز پرسید و رسول الله دربارۀ ج آمده واز ایشان ج نجد نزد رسول الله

به بعد؛ ابن عبدلبر، ۳۰۳/۳به بعد؛ عبدالرزاق، المصنف ۹۲/۲؛ ابن ابی شیبة، المصنف۲۱۲/۲ابن قدامه، المغني -١

 ۵۵۱/۲؛ عمرانی، البیان۴۹۲/۴، نووی، المجموع۲۷۲/۱۰التمهید
ّ
؛ قرافی، الذخیرة ۸۹/۵ی؛ ابن حزم، المحل

۳۵۵/۲ 

 .۹۲/۲ابن ابی شیبة، المصنف  -٢

) / ۳۲۵۴و۳۹۲و۳۹۱) / ابوداود (ش۱۱۰و۱۰۹) / مسلم (ش۶۹۵۶و۲۶۷۸و۱۸۹۱و۴۶صحیح): بخاري (ش( -٣

حدثني أبو « اند: ) از طریق (مالک بن انس و اسماعیل بن جعفر) روایت کرده۵۰۲۸و۲۰۹۰و۴۵۸نسایي (ش

طلحة بن عبید الله یقول : جاء رجل إلی رسول الله صلی الله علیه و سلم من أهل نجد ثائر سهیل عن أبیه أنه سمع 

الرأس یسمع دوي صوته وال یفهم ما یقول حتی دنا فإذا هو یسأل عن اإلسالم قال له رسول الله صلی الله علیه و 

رسول الله صلی الله علیه و سلم سلم خمس صلوات في الیوم واللیلة قال هل علي غیرهن قال ال إال أن تطوع قال 

وصیام شهر رمضان قال هل علي غیره قال ال إال أن تطوع وذکر له رسول الله صلی الله علیه و سلم الزکاة فقال هل 

علي غیرها قال ال إال أن تطوع فأدبر الرجل وهو یقول ال أزید علی هذا وال أنقص منه فقال رسول الله صلی الله 

 »صدق.علیه و سلم أفلح إن 
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و طبق نّص صریح این روایت، در ھر  »دادند: پنج نماز در ھر شب و روز بر تو واجب است.
باشد؛ لذا اگر (نماز جمعه و ظھر) ھر دو اسقاط شوند، روز فقط پنج نماز واجب می

گردد: (صبح، عصر، مغرب، عشاء) لذا مخالف این روایت بوده و مردود ماز میچھار ن
گردد؛ لذا فقط باید با نّص صریحی این پنج نماز کم شده و تخصیص داده شوند و نه می

 با ظّن و گمان.

و مذھب شافعی بر این باورند که به  ساز عثمان بن عفان یتیروا دیدگاه چھارم:
اند رخصت داده شده که نماز جمعه را ترک عید شرکت کردهروستائیانی که در نماز 

 و دلیلشان ھم این بوده که:  ١کنند.

اجتمع عيدان ىلع عهد رسول اهللا ص� «: رده استکت یروا /زیعمر بن عبد العز
يَْجِلْس ىِف َ�ْ�ِ 

ْ
َعايِلَِة فَل

ْ
ْهِل ال

َ
ْن َ�ِْلَس ِمْن أ

َ
َحبَّ أ

َ
دو « ٢.»َحَرٍج اهللا عليه وسلم فقال: َمْن أ

فرمودند:  ج در یک روز واقع شد؛ وایشان ج عید (جمعه و فطر یا قربان) در زمان رسول الله
توانند برای جمعه حضور نیابند و اشکالی اند، اگر بخواھند میکسانیکه از اطراف شھر آمده

 »ندارد.
 بوده لذا قابل استناد نیست.» ضعیف ومرسل«اما این روایت 

ِعيَد َمَع ُ�ثَْماَن «: گفته سدیأبو عبکه  آمده سمولی ابن أزھر سدیعب وأب از
ْ
َشِهْدُت ال

َها انلَّاُس إِنَّ  ُّ�
َ
ُْطبَِة ُ�مَّ َخَطَب َ�َقاَل يَا �

ْ
ُُمَعِة فََص�َّ َ�بَْل اخل

ْ
اَن فاََكَن َذلَِك يَْوَم اجل َهَذا بِْن َ�فَّ

يَنْتَِظْر يَْوٌم قَْد اْجتََمَع لَُ�ْم ِ�يِه ِ�يَداِن َ�َمْن 
ْ
َعَوايِل فَل

ْ
ْهِل ال

َ
ُُمَعَة ِمْن أ

ْ
ْن يَنْتَِظَر اجل

َ
َحبَّ أ

َ
أ

 ُ
َ

ِذنُْت هل
َ
ْن يَرِْجَع َ�َقْد أ

َ
َحبَّ أ

َ
، در محضر -که در جمعه واقع شده بود-روز عید « ٣».َوَمْن أ

به بعد؛ ابن عبدلبر، ۳۰۳/۳به بعد؛ عبدالرزاق، المصنف ۹۲/۲؛ ابن ابی شیبة، المصنف۲۱۲/۲ابن قدامه، المغني -١

ی۵۵۱/۲؛ عمرانی، البیان۴۹۲/۴، نووی، المجموع۲۷۲/۱۰التمهید
ّ
؛ قرافی، الذخیرة ۸۹/۵؛ ابن حزم، المحل

۳۵۵/۲. 

) از ۶۵۱۵) / بیهقی، السنن الکبری (ش۳۴۳المسند (ش ) / شافعی،۱۴۱(ضعیف): فریابی، احکام العیدین (ش -٢

حدثني إبراهیم بن عقبة عن عمر بن عبد العزیز «اند: وابراهیم بن ابی یحی) روایت کرده وهیب بن خالدطریق (

قال: اجتمع عیدان علی عهد النبي صلی الله علیه و سلم فقال من أحب أن یجلس من أهل العالیة فلیجلس في 

 باشد.می» مرسل وضعیف«بوده لذا روایتش » تابعی«عمر بن عبدالعزیز  اما» غیر حرج

حدثنا حبان بن موسی أخبرنا عبد الله قال أخبرني یونس عن «) روایت کرده است: ۵۵۷۲(صحیح): بخاري (ش -٣

 الزهري قال حدثني أبو عبید مولی ابن أزهر قال شهدت العید مع عثمان بن عفان فکان ذلك یوم الجمعة فصلی
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بودم و پس از خواندن نماز خطبه خوانده و گفت: کسانیکه اطراف مدینه  سعثمان بن عفان
تواند برگردند؛ چرا که به آنان توانند برای نماز جمعه بمانند و یا اگر بخواھند می، میھستند

 »-کند.کفایت میھا  آن جمعۀ؛زیرا جماعِت نماز عید، به جای جماعت –شوداجازه داده می
فرموده، رخصت فقط برای: (مردمان  سعثمان بن عفان که ھمچناناند: لذا گفته

 واجب نشده است.)! ھا  آن اطراف شھر و کسانی بوده که جمعه بر
اما این دلیل جای اشکال دارد؛ چرا که آیا دلیلی برای این سخن خود از رسول 

گوییم: پس صحیح نیست گویید: خیر! لذا ما ھم میوجود دارد؟ مسلمًا می جالله
-یل تخصیص زده شود. و مگر شریعت اینگونه سالم میبدون دل ج سخن رسول الله

گوییم: اّوًال: را تخصیص زده ما ھم میآن سماند؟ حال اگر گفته شود عثمان بن عفان
دانیم که سخن صحابی حجّیت ندارد لذا این سخن وی اجتھادی است و ثانیًا: ھمه می

 و علی بن ابی طالبھای دیگر مانند عبدالله بن الزبیر و عبدالله بن عباس صحابه
اند لذا سخن ھیچ یک أولی از دیگری نیست مگر فتوی داده سمخالف عثمان بن عفان

مشاھده شد که عام بوده و  ج داشته باشند؛ و ثالثًا: در حدیث رسول الله دلیل صحیح
اند لذا این قول با تمامی کسانی است که در نماز عید حضور داشته ج خطاب ایشان

 .ھم مردود است
رسد در ھنگام وقوع عیدین با نماز جمعه، افرادی که در نماز به نظر می قول راجح:

اند رخصت دارند که در نماز جمعه شرکت نکرده لیکن باید عید با جماعت شرکت کرده
 نماز ظھر را بخوانند. احادیث صحیحی ھم که مشاھده شد گواه این مطلب ھستند.

واب)  (واهللاُ العليمُ أعلمُ بالصّ

ھا و احادیث مربوطه این نتیجه حاصل گشت کسی که با توجه به تحلیل دیدگاه
دھد که در نماز نماز عید را به صورت جماعت خوانده، شریعت این رخصت را به وی می

نماز جمعه شرکت نکند، ولی سؤالی که در اینجا مطرح است آن است که آیا نماز ظھر 
توانند نماز ظھر را به صورت جماعت در مسجد میرا باید بخواند؟ و نیز آیا این افراد 

 برپای کنند؟

قبل الخطبة ثم خطب فقال یا أیها الناس إن هذا یوم قد اجتمع لکم فیه عیدان فمن أحب أن ینتظر الجمعة من أهل 

 .»العوالي فلینتظر ومن أحب أن یرجع فقد أذنت له

                                                                                                                                                  



 ۶۴۷  جمعه نماز: چهارم فصل

 ) حکم خواندن نماز ظھر در حالت اتفاق نماز عید و جمعه:۴-۴-۱(
حکم خواندن نماز ظھر در موقع ھمزمان شدن نماز ظھر و عید برای  ۀعلما در زمین

دارند، نظر اند اختالفکنندگانی که در نماز عید به صورت جماعت شرکت کردهشرکت
 در این زمینه دو دیدگاه مطرح است:

از ابن زبیر و عطاء روایت شده که نماز ظھر از این افراد که در نماز عید  دیدگاه اّول:
گردد. امام صنعانی در این باره گفته: عطاء بر این باور است اند ساقط میشرکت کرده

ت جز عصر. در ادامه شود و نمازی بعد از آن بر وی فرض نیسکه فرِض ظھر ساقط می
افزوده: جمعه در آن روز اصل است و نماز ظھر بدل است، و این صّحت این قول را 

شک بدل نیز رساند.؛ زیرا اگر وجوب أصل ساقط شود با وجود امکان أدایش، بیمی
دھد و بر خواندن گردد. و ظاھر حدیث نیز نخواندن نماز جمعه را رخصت میساقط می

کند و با وجود اینکه نماز جمعه، نماز ظھر را ساقط افراد امری نمینماز ظھر به این 
کند پس نماز عید، نماز ظھر و جمعه را کند و نماز عید، نماز جمعه را ساقط میمی

 ١کند.ساقط می
ابن زبیر و عطاء: "بیشتر از این دو (یعنی؛  ۀشوکانی ھم در این باره گفته: این گفت

ظاھر این گفته  از دیگری تا نماز عصر بر وی فرض نیست."نماز عید یا نماز جمعه) نم
رساند که ھرگاه نماز جمعه به ھر دلیلی ساقط شود، بر کسی که نماز جمعه ساقط می

ھم این است که نماز جمعه اصل است و ھا  آن شده، نماز ظھر واجب نیست. دلیل
فرض نموده در روز جمعه بر بندگانش  أبرای تو ھم مشخص است که آنچه خداوند

باشد پس وجوب نماز ظھر در حالت ترک نماز جمعه با عذر یا بدون عذر نماز جمعه می
 ٢باشد و در این مورد دلیلی صالح بر تمّسک بدان سراغ ندارم.نیازمند دلیل می
جمھور علما بر این باورند که دلیلی بر ساقط شدن نماز ظھر بر کسی  دیدگاه دّوم:

جماعت خوانده و نماز جمعه از وی ساقط شده، وجود ندارد. و تمامی که نماز عید را با 
اند و بیانی بر باشند که رخصت به ترک نماز جمعه داده شدهروایت حاکی از آن می

دارد که ابن زبیر که در بعد از اینکه ابراز می ترک نماز ظھر وجود ندارد. و امام صنعانی
باشد که وی نماز ظھر را نخوانده یلی بر این نمیخانه بوده و برای نماز جمعه نیامده دل

است، چه بسا وی نمازش را در خانه خوانده است و یا با خواندن نماز عید نّیِت نماز 

 .۲/۱۰۷ ،سبل السالم ،صنعاني -١

 .۳/۳۲۱نیل األوطار، شوکانی، -٢
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جمعه را نیز داشته و خواندن نماز عید را تا ارتفاع روز به تأخیر انداخته است. در مورد 
خواندن نماز ظھر وجمعه ھم عطاء نیز که صراحتًا گفته با خواندن نماز عید، حتی 

باشد، این گونه توضیح داده شده که وی قائل به خواندن جمعه قبل از زوال واجب نمی
توان گفت که وی ھنگام نماز عید، نیت نماز جمعه را آورده واین مسأله بوده ولذا می

 گردد. ھم حل می
باشد و اجماع می دارد که وجوب نماز ظھر بر مبنایبعد از بیان این مطلب ابراز می

-کند که این گفته: اصل در روز جمعه، نماز جمعه و نماز ظھر بدل آن مینیز بیان می
باشد که در شب إسراء فرض شد و باشد مرجوح است؛ زیرا نماز ظھر فرض اصلی می

فرض شدن نماز جمعه با تأخیر بعد از آن بوده است. و بنابر اجماع ھرگاه نماز جمعه 
 ١باشد، واجب است.ظھر که بدل آن میفوت شود، نماز 

پس اگر شخص نماز عید را با جماعت بخواند، رخصت ترک نماز جمعه را دارد و در 
صورت شرکت نکردن در نماز جمعه، نماز ظھر بر وی فرض بوده و دلیلی بر جواز ترک 

 توانند نمازآن وجود ندارد. با این وصف این مسئله مطرح است: آیا چنین افرادی می
 ظھر را در مسجد با جماعت برپای دارند؟

 صورت جماعت در حالت اتفاق نماز عید و جمعه:خواندن نماز ظھر به  )۴-۴-۲(
افرادی که  ج در بررسی نصوص ھیچ دلیل شرعی وجود ندارد که در زمان پیامبر

کردند مبادرت به أذان کرده و نماز ظھر را با جماعت در نماز جمعه شرکت نمی
دھد. البته شیخ پش ظاھر این مسئله بدعت بودن این عمل را نشان می بخوانند،

باشد و دلیلی از شارع بر ابراز داشته: اصل بقای نماز جماعت می یوپیمحّمد آدم أت
و اصل بر وجوب جمعه در ذمه بوده مگر اینکه نّصی آن را بریء  ان وجود ندارد، ۀإزال

جمعه واجب بوده ودر صورت نخواندن باید  کند وھیچ نصی ھم وجود ندارد لذا بر آنان
 ٢ظھر را به جای اوردند وجماعت وغیر جماعت فرقی ندارد.

رسد که قول راجح بر این بوده که ھنگام توافق نماز جمعه با این وصف به نظر می
گردد لیکن باید نماز ظھر را بخوانند. وعید، با خواندن نماز عید، نماز جمعه ساقط می

برای نماز عید نرفت، باید یا جمعه را به جماعت بخواند ویا ایکه نماز  وحال اگر کسی

 .۲/۱۰۷ ،سبل السالم ،صنعاني -١

 .۳۳، ص ة الظهر جماعة في المسجد في عید وافق جمعةهل تؤدی صالنک:  -٢
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 ظھرش را بخواند. وجماعت ویا غیر جماعتش مھم نیست وباید این فرض را ادا نماید.
واب)(واهللاُ العل  يمُ أعلمُ بالصّ

 جمعه و نماز عصر ن نمازی) جمع ب۴-۵(
مع نماز نیستند ولی فقھایی اگرچه برخی از فقھا ھمچون فقھای حنفّیه قائل به ج

نظر جمع بین نماز جمعه و نماز عصر اختالف ۀباشند در زمینھم که قائل به آن می
-جمع بین نماز جمعه و نماز عصر پرداخته ۀدارند. البته فقھای متقّدم کمتر به مسئل

و به  ١توان به ابویعلی الصغیر از فقھای حنابله اشاره کرداین افراد می ۀاند، از جمل
 ھای "اإلنصاف" و "المنتھی" و "اإلقناع" و شرح کتابماتبع ایشان متأخرین حنابله در 

صحیح نیست؛ زیرا ھا  آن اند و بر این باورند که جمع بینآن به این مسئله پرداخته
باشند، جمع بین ظھر و عصر را ثابت دالیلی که موجب ثبوت جواز جمع بین نماز می

تاب کمھمات شرح ر کتاب "د ریم الخضیرکعبد ال با نماز عصر. کنند نه نماز جمعهمی
باشند و ھیچ دلیلی بر کند: از آنجائیکه عبادات توقیفی میره می" اشامن البلوغ الصالة

-صحیح نمیھا  آن ثابت نشده، پس جمع ج جمع بین نماز جمعه و نماز عصر از پیامبر
 ٢باشد.

معاصر مانند ابن جبرین و بّراک و غیره  برخی از فقھا ھمچون شافعّیه و از فقھای
دانند و اساس و بنیان چنین حکمی را دالیل عاّمی در چنین عملی را بدون ایراد می

و دلیلی برای منع این دو  ٣کننددانند که جواز جمع بین نمازھا را ثابت میشریعت می
-میھا  آن واز جمعدھم جدانم و به آن فتوا مینماز وجود ندارد. بّراک گفته: آنچه می

کند با وجود اینکه نماز جمعه و باشد و شّکی ھم در این زمینه ندارم. ایشان اشاره می
ظھر با ھم اختالف دارند ولی ھیچ أثری مبنی بر ممنوعّیت جمع بین نماز جمعه و 

فرض ھا  آن عصر وجود ندارد، در عین حال افرادی مانند زن و مسافر که نماز جمعه بر
اند، باید نماز ظھر بخوانند. پس رادی که به ھر دلیلی نماز جمعه نخواندهنیست و اف

 دهد.این قول را به ابویعلی الصغیر نسبت می ۱۳۴، ص ۳نویسنده کتاب الفروع در ج  -١

 .۱۷/۱۰، مهمات شرح کتاب الصالة من البلوغ، عبدالکریم الخضیر -٢

نماز ظهر و  جباشد که: ثابت گردیده رسول الله بوده این می -جمعه با عصر–دلیلی که موجب ثبوت جمع نماز  -٣

باشد، لذا باید در تمامی احکام کرده، و از طرفی جمعه هم مانند بدل نماز ظهر میعصر را با یکدیگر جمعه می

 ی بین آنها حکم کند.هم مانند یکدیگر باشند مگر اینکه نّصی از طرف شارع بر تفرقه
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را دارد، پس ھمانطور که با دالیلی از نماز جمعه ھم بدلی از نماز ظھر است و حکم آن
پس جمع بین نماز جمعه و عصر نیز  ١باشدسّنت جمع بین نماز ظھر و عصر صحیح می

 (و اهللا العليم أعلم بالصواب)رسد. میباشد. واین رأی راجح به نظر صحیح می

 ر هنگام نماز جمعه) بیع د۴-۶(
َها ﴿ ۀنظر دارند که بیع در موقع ندای جمعه بر مبنای آیفقھا اتفاق ُّ�

َ
� ِينَ َ�ٰٓ  ٱ�َّ

لَٰوةِ ِمن يَۡوِم  ْ فَ  ٱۡ�ُُمَعةِ َءاَمُنٓواْ إَِذا نُوِدَي لِلصَّ ِ إَِ�ٰ ذِۡكِر  ٱۡسَعۡوا َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ  ٱۡ�َۡيعَۚ َوَذُرواْ  ٱ�َّ
نماز  ینه برایه روز آدک یمؤمنان! ھنگام یا « ]۹[الجمعة:  ﴾٩لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ 

ن ید. اید و داد و ستد را رھا سازیر و عبادت خدا بشتابکذ یجمعه أذان گفته شد، به سو
» د.یاست اگر متوّجه باششما بھتر و سودمندتر  ید) برایشو یه بدان دستور داده مک یزی(چ

ای که جمھور به گونه ٢باشد ممنوع است،فرض میھا  آن بر افرادی که نماز جمعه بر
ولی فقھا  ٣ اند.فقھا این ممنوعّیت را بر حرام و حنفّیه بر مکروه تحریمی تفسیر کرده

ی کارهای بوده که جمعه بدل ظهر بوده واصل هم بر این بوده که مبدل همهدلیل جمع نماز جمعه با عصر این  -١

توان با عصر جمع نمود، لذا مبدل منه را بتواند انجام دهد مگر این که خالفش ثابت گردد؛ وحال که ظهر را می

 توان جمعه را هم که بدل ظهر بوده با عصر جمع نمود.می

-باشد مانند کودک، زن، مسافر، مریض و ... شامل این حکم نمیفرض نمی البته افرادی که نماز جمعه بر آنها -٢
باشد نیز حرام است؛ زیرا بنابر فرموده گردند ولی حکم معامله این افراد با افرادی که نماز جمعه بر آنها فرض می

ْ َ�َ ﴿خداوند:  ثۡمِ َوَ� َ�َعاَونُوا ْ وَ  ٱۡلُعۡدَ�ِٰن� وَ  ٱۡ�ِ ۖ  ٱ�َُّقوا َ و همدیگر را در راه تجاوز و   « ]۲مائدة: [ال ﴾ٱ�َّ

معامله با آنها تعاونی بر گناه و نیز موجبات اهمال و سستی .» ستمکاري یاري و پشتیباني مکنید. از خدا بترسید

ای دو وجه بیان شده که قول راجح با استدالل بیان باشد. البته در حکم چنین مسئلهآنها بر انجام فریضه الهی می

 گردید.

ای باید توجه داشت که این حکم برای مسلمانان در سرزمینهای مسلمان و بالد کفر محرز و ثابت است؛ به گونه -٣

شد؛ چراکه بدین وسیله جدای از انجام فریضه الهی، دعوت و تعظیم شعائر الهی باتر نیز میکه در بالد کفر نمایان

کند وباید انسان بداند که رزق وروزی شتری نیز صدق میرا در بر دارد. و همچنین این حکم در حالت ازدحام م

إن أحدکم «اند: فرموده ج وی تعیین شده لذا نباید از ترس رزق وروزی مشغول گرفتن حرام گردد. پیامبر اکرم

 نطفة ثم یکون علقة مثل ذلك ثم یکون مضغة مثل ذلك، ثم یرسل إلیه الملك 
ً
یجمع خلقه في بطن أمه أربعین یوما

 .» فیه الروح ویؤمر بأربع کلمات: بکتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعید فینفخ

) / ترمذي ۴۷۱۰) / ابوداود (ش۶۸۹۳) / مسلم (ش۷۴۵۴و۶۵۹۴و۳۳۳۲و۳۲۰۸بخاري (ش(صحیح):  

) از طریق (شعبه بن الحجاج و سفیان ثوري و ابومعاویه الضریر و حفص بن ۷۶) / ابن ماجه (ش۲۱۳۷(ش
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در ابتدای ممنوعیت و آثار حاصل از معامله در موقع ندای جمعه و نیز قیاس آن بر 
نظر دارند. تحلیل عقود و تصّرفات دیگر ھمچون نکاح، اجاره، رھن و ... اختالف

 ھا در موارد مذکور عبارت است از:دیدگاه

 ) زمان حرام بودن بیع۴-۶-۱(
-ی نماز جمعه بنا بر مصالحی دو أذان گفته میھمانطور که پیشتر اشاره گردید برا

-باشد، اتفاقشود، فقھا در اینکه بیع تا اتمام نماز جمعه و سالم دادن نماز ممنوع می
-در ابتدای آن اختالف دارند و در این زمینه سه دیدگاه مطرح میھا  آن نظر دارند ولی

 باشد که عبارتند از:
از حنفّیه ھمچون طحاوی بر این باورند از أذان دّوم  یجمھور فقھا و نیز برخ دیدگاه اّول:

 ١ حکم ممنوعیت جاری خواھد بود.

ُُمَعةِ  يَْومَ  انلَِّداءُ  اَكنَ « باشد که:می ساستدالل این دسته روایت سائب بن یزید
ْ
 اّوهلُ  اجل

َِمامُ  َجلََس  إَِذا
ْ

ِمنرَْبِ  ىلَعَ  اإل
ْ
ُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  ال يِب  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ

َ
 ريَِضَ  َوُ�َمرَ  بَْ�رٍ  َوأ

اح و سالم بن سلیم و عبدالله بن نمیر و محمد بن عبید و یحیي بن سعید قطان) روایت کرده غیاث و وکیع بن الجر

حدثنا األعمش سمعت زید بن وهب سمعت عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله (صلي الله علیه «اند: 

 .»وسلم) ... 

عِيَشَتُهمۡ ﴿هم فرموده است:  أوخداوند  َيٰوةِ ِ�  َ�ُۡن قََسۡمَنا بَۡيَنُهم مَّ ۚ  ٱۡ�َ ۡ�َيا َوَرَ�ۡعَنا َ�ۡعَضُهۡم فَۡوَق  ٱ�ُّ
ا َ�َۡمُعونَ  اۗ َورَۡ�َُت َرّ�َِك َخۡ�ٞ ّمِمَّ َتَِّخَذ َ�ۡعُضُهم َ�ۡعٗضا ُسۡخرِّ�ٗ  ]۳۲[الزخرف:  ﴾٣٢َ�ۡعٖض َدَرَ�ٰٖت ّ�ِ

تا یکدیگر! را مسخر کرده و با هم ما معیشت آنها را در حیات دنیا تقسیم کردیم و بعضي را بر بعضي برتري دادیم « 

 »کردند، بهترند! جمعش مي   که و رحمت پروردگارت از تمام آن ؛تعاون نمایند

َمآءِ َوِ� ﴿وهمچنین فرموده است:   َمآءِ فََوَرّبِ  ٢٢رِۡزقُُ�ۡم َوَما تُوَعُدونَ  ٱلسَّ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
َ�َّقٞ ّمِۡثَل  ۥإِنَّهُ  ٱۡ�

نَُّ�ۡم تَنِطُقونَ 
َ
 ]۲۳-۲۲[الذاریات:  ﴾٢٣َمآ �

به پروردگار آسمان و زمین که این  سوگندها* ودر آسمان است  شدهبه شما وعده داده   کهچه روزي شما وآن« 

 »گردد  مطلب حق است همانندهایي گونه که شما سخن مي

ۡ�َ�َ لَِمن �ََشآُء َو�َۡقِدُر وَ  ٱلّرِۡزَق قُۡل إِنَّ َرّ�ِ يَبُۡسُط ﴿همچنین فرموده است:  
َ
َ�  ٱ�َّاِس َ�ِٰ�نَّ أ

  ]۳۶[سبأ:  ﴾٣٦َ�ۡعلَُمونَ 

 »دانند مردم نمي اکثرکرد! ولي  : پروردگار من روزي را براي هر کس بخواهد وسیع یا تنگ ميبگو« 

 ۲/۵۵۸؛ عمرانی، البیان ۱۸۰/  ۳وکشاف القناع  ؛۱۵۴/  ۳منتهی اإلرادات نک:  -١
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 ُ ْوَراءِ  َ�نُْهَما ا�َّ ُ َ�نُْه َوَ�رُثَ انلَّاُس َزاَد انلَِّداَء اثلَّاِلَث ىلَعَ الزَّ ا اَكَن ُ�ثَْماُن ريَِضَ ا�َّ  ١.»فَلَمَّ
اّول نداء در روز جمعه وقتی بوده که امام بر منبر  بو ابوبکر و عمر جاز زمان پیامبر «

در حالی که (تعداد) مردم زیاد شد ندای سّوم در زوراء  سنشست. و در زمان عثمانمی
 »(مکانی در بازار مدینه) را اضافه نمود.

شود؛ و ، أذانی است که ھنگام دخول وقت داده میأذان اّولسه أذان اینگونه است: 

اقامه ھم أذان نامیده  -ھمانطور که ابن ھمام گفته است–است چرا که اقامه  أذان دّوم

 اضافه شده است. سأذانی بوده که در زمان عثمان أذان سّومشده است؛ و 
قول أصح و مختار حنفّیه زمان آغاز ممنوعّیت بیع را در موقع أذان اّول  دیدگاه دّوم:

-فت. حسن از ابوحنیفه روایت میدانند و از این زمان باید به سوی نماز جمعه شتامی
 ٢ کند آن موقعی است که زوال اتفاق افتاده است.

گردد؛ و اگر بگوییم اند که با أذان اّول، به مردم نماز اعالم میو دلیلش را این گفته
گردد که مردم بیع را تا آن مواقع انجام داده مقصود أذان دّوم یا سّوم بوده، موجب می

گردد؛ و ھای بعد از أذان و قبل نماز و فوت خطبه می ترک سّنتکه در نتیجه موجب 
حّتی شاید نمازشان ھم فوت گردد و امام طحاوی ھم این قول را به بعضی نسبت داده 

  که قول ضعیف ومردودی است.
رأی وضحاک وروایتی از محّمد که قاضی از ة الاحمد بن حنبل وربیع دیدگاه سّوم:

که بیع با زوال خورشید حرام است اگرچه امام بر منبر کند این است وی روایت می
 ٣ننشسته باشد.

دارد که این نظر از این دیدگاه به مذھب حنفّیه نزدیک است ولی ابن قدامه ابراز می
باشد و آنکه: خداوند نھی را متعّلق به بیع در موقع نداء دانسته ھایی صحیح نمی جھت

باشد و آن با نداء کمی قبل از نماز جمعه مینه بر وقت. و ھدف از آن رسیدن به 
کند یعنی؛ زوال خورشید گردد و آنچه قاضی بیان مینشستن امام بر منبر حاصل می

) از طریق (ابن ۱۳۹۲) / نسایی (ش۵۱۶) / ترمذي (ش۱۰۸۹ابوداود (ش) / ۹۱۶و۹۱۲(صحیح): بخاری (ش -١

کان النداء یوم الجمعة أوله إذا  قال یزید بن السائب عن الزهري عن«اند: ابي ذئب ویونس بن یزید) روایت کرده

ان عثمان جلس اإلمام علی المنبر علی عهد النبي صلی الله علیه وسلم، وأبي بکر، وعمر رضي الله عنهما، فلما ک

 .»رضي الله عنه، وکثر الناس زاد النداء الثالث علی الزوراء

 ۱/۲۲۳ تبین الحقائق شرح کنز الدقائق؛ زیلعی، ۱۶۶/  ۱مجمع األنهر شیخی زاده،  -٢

 ۲/۱۴۵؛ ابن قدامة، المغنی ۲/۵۵۷عمراني، البیان  -٣
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ھرچند امام بر منبر ننشسته باشد، صحیح نیست؛ زیرا اگر تحریم متعّلق به وقت باشد 
ضی بر این بع-چرا که قبل از زوال ھم وقت جمعه است  یابد؛به زوال اختصاص نمی

؛ زیرا وقت نماز جمعه در -عقیده بوده که خواندن جمعه قبل از زوال ھم صحیح است
 باشد.ای تا آخر وقت ظھر مینیزه اندازۀاز ارتفاع خورشید به  /نزد امام احمد
باشد از آنجائیکه آغاز نماز جمعه از وقت ظھر موقع وجوب نماز ظھر می قول راجح:

باشد خودش می اندازۀھر چیزی به  ۀای که سایگونه است بهو آن موقع زوال خورشید 
گردد، پس نشیند اعالم میو در این موقع أذان نماز جمعه در حالی که امام بر منبر می

باشد؛ چرا که مقصود از نداء برای نماز جمعه ھنگام زوال از این لحظه بیع حرام می
رسد و این دلیل بر وش مردمان نمیاست و نه دادن آن! مثًال گاھی صدای مؤّذن به گ

 (و اهللا العليم أعلم بالصواب) این نبوده که رفتن به جمعه واجب نیست.

 ) آثار بیع در موقع ندای جمعه۴-۶-۲(
با وجود اتفاق نظر فقھا در ممنوعیت بیع، حال موقعی که بیع اتفاق بیافتد، سؤالی 

صحیح خواھد بود؟ یعنی؛ آثار بیع  آید این است آیا بیع با وجود حرام بودنکه پیش می
 شوند؟را خواھد داشت و فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع شناخته می

  در این زمینه دو دیدگاه مطرح است:
عبدالله بن عباس وقاسم بن محمد ومالکّیه و حنابله وظاھریه معامله  دیدگاه اّول:

است  ج پیامبر ۀو دلیل آن فرمود ١ددانندر موقع برپایی نماز جمعه را باطل وحرام می

ھر کس عملی را به غیر از « ٢.»من عمل عمًال ليس عليه أمرنا فهو رد« :فرمایدکه می
 »، مردود و باطل است.ایم را انجام دادهآنچه بدان امر کرده

بیع، اجاره، تولیه، شرکت، إقاله و شفعه بعد از «نوشته: خلیل در مختصرش چنین 
 »باشند.میأذان دّوم فسخ 

 ۴/۳۹، الشرح الکبیر ؛ ابن قدامة۵/۷۹؛ ابن حزم، المحلی ۲/۱۳۶ابن رشد، بدایة المجتهد  -١

 ۵/۷۹؛ ابن حزم، المحلی ۲/۱۳۶؛ ابن رشد، بدایة المجتهد ۴/۵۰۰نووی، المجموع  -٢
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عنه باشد؛ زیرا دانند، اگرچه منھٌی را باطل نمیأحناف و شافعّیه آن دیدگاه دّوم:
دانند و ممنوعیتش فقط بخاطر بودنش در موقع نماز نھی را متوّجه ذات بیع نمی

 ١باشد و فسادی ذات عقد و شروط صّحت آن وجود ندارد.جمعه می
رساند و ابن کثیر بر این باور بوده که ظاھر آیه عدم صّحت بیع را می قول راجح:

باشد و با این وصف کند که: طالق مانند بیع و نکاح مشروع میابن تیمیه ھم اشاره می
-باشد پس مانند بیع و نکاح به صحیح و فاسد تقسیم میگاھی حالل و گاھی حرام می

ھا و این دیدگاه ۀکند. با ھمعنه میھٌی شود. و نھی در این حالت اقتضای فساد من
گذارد و رسد اگرچه ظاھر آیه بر ممنوعّیت بیع قلم صّحه میھا به نظر میاستدالل

توان از آن استنباط کرد ولی از آنجائیکه بیع در موقع نماز جمعه حکم حرام را می
ین موقع حرام رسد که بیع در اکند، به نظر میخللی به ارکان و شرایط بیع وارد نمی

باشد و آثار شرعی و حقوقی را داراست؛ چرا که قول راجح نزد اصولیین ولی صحیح می
ھم بر این بوده که اگر نھی از فعلی متعّلق به ارکان و یا ماھیت شیء نباشد، آن فعل 

کسی ھنگام نماز انگشتر طال به دست  که ھمچنانباشد؛ صحیح بوده ولی حرام می
 کند.ه عمل حرامی مرتکب شده اّما خللی در صّحت نماز ایجاد نمیدانیم ککند. و می

 (و اهللا العليم أعلم بالصواب)

 ) حکم دیگر تصرفات در موقع ندای جمعه۴-۶-۳(
توان حکم ممنوعّیت را محصور در بیع نماید ولی آیا میمذکور بیان از بیع می ۀآی

دارند؟ فقھا در این زمینه  دانست و عقود و تصرفات دیگر در این موقع حکم بیع را
ای که اکثر قائل به قیاس در این زمینه و تعمیم اختالف اندکی دارند، به گونه

 باشند. در این زمینه دو دیدگاه مطرح است:ممنوعّیت به دیگر عقود و تصرفات می
جمھور فقھا از جمله؛ حنفّیه، مالکّیه، شافعّیه و یکی از اقوال حنابله و  دیدگاه اّول:

وکانی ھرگونه قرارداد و عقدی در موقع ندای جمعه که باعث مشغولیت نمازگزار شود ش
جمھور محورّیت دیدگاه خود را عّلت حکم  ٢ دانند.را ممنوع دانسته و در حکم بیع می

) از طریق (عبد الله بن جعفر المخرمي ۴۶۰۸) / ابوداود (ش۴۵۹۰) / مسلم (ش۲۶۹۷صحیح): بخاري (ش( -١

د عن عائشة رضي الله عنها قالت: عن سعد بن إبراهیم عن القاسم بن محم« وإبراهیم بن سعد) روایت کرده اند: 

 »قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من أحدث في أمرنا هذا ما لیس فیه فهو رد.

 ۲/۱۳۶؛ ابن رشد، بدایة المجتهد ۴/۵۰۰؛ نووی، المجموع ۵/۷۹ابن حزم، المحلی  -٢
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جمعه حاصل گردد.  ۀباشد که اھمال در انجام نماز و فریضو آن مشغولّیت نمازگزار می
و صورت بیع مقصود نیست بلکه مقصود آن چیزی است  شکل«دارد: قرطبی ابراز می

مانند نکاح و غیره که انسان را از ذکر خدا مشغول نمایند. و بیان بیع بخاطر اینکه 
این موارد عقود معاوضه  ۀاند: ھمبرخی ھم گفته» کند.بیشتر مشغولّیت را حاصل می

 باشند.ھستند و شبیه بیع می
دارد که عقود دیگر غیر بیع، حکِم ظاھریه و قولی از حنابله ابراز می دیدگاه دّوم:

بیان ھا  آن ۀبیع را ندارند و ممنوع نیستند؛ زیرا این قراردادھا مانند بیع، نّصی در زمین
-علیھا نیز نیستند و جایز بودنشان به ترک جمعه منجر نمینشده و در معنای منصوٌص 

 ١شوند.
علیه رسد به دلیل وجود عّلت مشترک در بیع (منصوٌص میآنچه به نظر  قول راجح:

 ۀعلیه) با دیگر قراردادھا ھمچون اجاره، رھن، صلح، مشغولّیت به کار و وظیفومقیس
باشد و انجام تسری میھا  آن عنه و مقیس) حکم ممنوعّیت بهشغلی و ... (مسکوٌت 

ای را اشاره کرد برخی از کتهباشد. البته باید نچنین قراردادھایی نیز حرام و باطل می
الزامی و ھا  آن موظفین مشاغل که جایگزینی در موقع ندای جمعه ندارند و وجود

-ھا و کارمندان سازمان آتشباشد ھمچون پزشکان و پرستاران بیمارستانضروری می
حرام نیست، البته این افراد باید ھا  آن مشغلوّیتھا  آن نشانی و ھالل أحمر و مشابه

حرام ھا  آن جمعه تمام ھّم خود را بنمایند و در صورت ضرورت اھمال ۀم فریضانجا

 (و اهللا العليم أعلم بالصواب) شود.شناخته نمی

 ) خواندن نماز ظهر در موقع نماز جمعه۴-۷(
باشد که سؤاالت خواندن نماز ظھر در موقع برپایی نماز جمعه از مسائلی می

آورد، اگرچه به برخی از این احکام پیشتر بوجود میھای مختلف  متعّددی را در حالت
بندی و بیان مسائل دیگر در این زمینه به صورت مجّزا اشاراتی شده است ولی با جمع

 گردد.این بحث بیان می
کسی که نماز جمعه بر وی فرض نیست و یا دارای عذر برای شرکت نکردن در نماز 

از أذان ظھر در ھر موقع بخواند و حّتی  تواند نماز ظھر را بعدباشد، میجمعه می
خواندن نمازھای رواتِب ظھر و جماعت نیز مستحب است. البته کسانیکه بخاطر عذر 

 ۲/۱۳۶رشد، بدایة المجتهد ؛ ابن ۴/۵۰۰؛ نووی، المجموع ۲/۱۴۵؛ ابن قدامة، المغنی ۵/۷۹ابن حزم، المحلی  -١
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ای عمل نکنند که سوء ظن دیگران مبنی توانند در نماز جمعه حضور یابند بگونهنمی
له وظایف بر ترک و اھمال در شرکت در نماز جمعه را متوّجه خود سازند؛ چرا که از جم

 مسلمان آن است که خود در معرض اتھام قرار ندھد.
کسی که نماز جمعه بر وی فرض نیست بین خواندن نماز ظھر و جمعه مخّیر است 
و در صورتی که نماز جمعه را بخواند کافیست و نیازی به خواندن نماز ظھر ندارد و 

  ارد.ای از جانب شریعت ندخواندن این دو به صورت ھمزمان تأییدیه
دارند، ھیچ دلیل شرعی وجود ندارد تا نماز ظھر افرادی که نماز جمعه را برپای می

چھار رکعتی را بخوانند؛ چرا که جدای از اینکه بخاطر برتری نماز جمعه بر نماز ظھر 
آن نیست بلکه این عمل بدعتی است که  ۀحّتی به صورت جماعت دلیلی بر اعاد

 جوازی در شریعت ندارد.
واجب است ولی بنابر اھمال و سستی و بدون عذر ھا  آن که نماز جمعه بر افرادی

توانند نماز ظھر را بخوانند؛ کنند بعد از أذان ظھر میشرعی در نماز جمعه شرکت نمی
اند ولی در شریعت ممانعتی بر خواندن ظھر این افراد اگرچه دچار گناه کبیره شده

ظھر برای این افراد را تا اتمام نماز جمعه جایز  وارد نیست. البته شافعّیه خواندن نماز
، ولی به نظر  ١را اعاده نمایندزمانی باید آن ۀدانند و در صورت خواندن در این برھنمی
رسد با وجود ارتکاب این گناه کبیره دلیلی بر ممانعت خواندن نماز ُظھر در موقع می

به نماز جمعه  و خواستنماز جمعه وجود ندارد و در صورتیکه شخص پشیمان شد 
 باشد.برود خواندن نماز جمعه جایز است و باعث ثواب و انجام تکلیف می

ھمزمان شدن نماز عید فطر و یا قربان در روز جمعه با توجه به بیان و تحلیل  ۀدر زمین
که کسی که نماز عید را با جماعت خوانده باشد، نماز  ٢ھا این نتیجه حاصل شددیدگاه

واجب نیست و در این حال باید نماز ظھر را چھار رکعتی بخواند و وجوب جمعه بر وی 
در این  ٣گردد ولی در خواندن نماز جمعه مخّیر خواھد بود،نماز ظھر از وی ساقط نمی

ب، ۱/۲۷۹شربینی، مغنی المحتاج،  -١
ّ

؛ ماوردی، الحاوی ۴/۳۵۷؛ نووی، المجموع، ۱/۳۵۹؛ شیرازی، المهذ

 .۳/۳۲الکبیر، 

فاق عید و نماز جمعه.۴-۴های مربوطه نک: (ها و استداللجهت مشاهده دیدگاه -٢
ّ
 ) ات

به بعد؛ ابن عبدلبر، ۳۰۳/۳به بعد؛ عبدالرزاق، المصنف ۹۲/۲المصنف؛ ابن ابی شیبة، ۲۱۲/۲ابن قدامه، المغني -٣

ی۵۵۱/۲؛ عمرانی، البیان۴۹۲/۴، نووی، المجموع۲۷۲/۱۰التمهید
ّ
؛ قرافی، الذخیرة ۸۹/۵؛ ابن حزم، المحل

۳۵۵/۲ 
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-زمینه روایات صحیحی که بدانھا اشاره شد، وجود دارند که صراحتًا مؤّید این حکم می
در این حالت ھرگاه عید و جمعه با ھم در یک روز جمع شوند و مردم عید و  ١باشند.

ظھر را بخوانند جایز است و نماز جمعه از افرادی که در نماز عید به صورت جماعت 
شود؛ زیرا عّلت شرط تخییر و سقوط وجوب نماز جمعه این اند ساقط میشرکت کرده

ف نماز عید را بخواند؛ زی در این امر  ج پیامبر ۀرا روایات و فرموداست که شخص مکلَّ
کنند: اسقاط اند. حنابله در این باره اشاره میبه مخاطبانیست که نماز عید را خوانده

کند نه اسقاط وجوب، پس حکم این افراد نماز جمعه در این حال اسقاط حضور را می
ز ترک نماز جمعه باشد که عذری دارند یا مشغولّیتی ُمباح که ممانند مریض و ... می جوِّ

برداشته نشده پس نماز ھا  آن شود. و با این وصف وجوب نماز جمعه ازرا باعث می
باشد. اگرچه أفضل حضور نیز صحیح میھا  آن گردد و امامتمنعقد میھا  آن جمعه با

باشد. البته اگر امام شرکت کند أفضل است تا در جمعه برای خروج از خالف می
اند بدون امام نباشند؛ وگرنه باید فردی را به ماز عید حضور نداشتهھایی که در ن آن

 جای خود منصوب نماید. 
صورت جماعت در حالت اتفاق نماز عید و جمعه باید در مورد خواندن نماز ظھر به
اند اگرچه رخصت شرکت که در نماز عید شرکت کردهخاطر نشان کرد که اوًال: کسانی

 دارند ولی در صورت شرکت نکردن در جمعه، نماز ظھر برنکردن در نماز جمعه را 
خواندن نماز ظھر این افراد به صورت جماعت در  ۀواجب است. ثانیًا: در زمینھا  آن

م ومنع انان وجود ندارد وگفتیم که بر ھرمکلفی در روز جمعه، یا یبر تحر یمسجد نص
-ھروقتی مستحب مینماز جمعه واجب بوده ویا ظھر! واز طرفی گذاردن جماعت در 

توان وی را از خواندن جماعت ظھر منع نمود. لیکن باید خاطر نشان باشد. لذا نمی
کرد که اگر توانایی گذاردن جمعه را دارند باید نماز جمعه بخوانند ونه ظھر! البته اگر 

(و اهللا العليم أعلم  اند.ظھر را ھم بخوانند مجزی بوده لیکن عمل حرامی مرتکب شده

 اب)بالصو

ت شرط تخییر و سقوط وجوب نماز جمعه این بوده که شخص مکلف نماز عید را بخواند؛ زیرا روایات و  -١
ّ
عل

 اند.در این امر به مخاطبانیست که نماز عید را خوانده جرموده پیامبر ف
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 ) احکام و آداب نماز جماعت۴-۸(
شود و بعد از مراسم حج، بزرگترین از آنجائیکه نماز جمعه به صورت جماعت برپا می

-باشد و ھر ھفته نیز تکرار میگردھمایی مسلمانان و دارای فوائد و ارزش خاص می
گردد، الزم به نظر رسید که احکام و مسائل و آداب نماز جماعت در پرتو نصوص 

نمازھای جماعت مورد استفاده  ۀشرعی مقّدس بیان گردد تا جدای از اینکه در ھم
واقع شود بلکه در نماز جمعه به صورت خاص و ویژه مّدنظر امام و مأمومین قرار گیرد 
تا با فھم صحیح از این نصوِص صحیح نکات و ظرائف نماز جماعت آشکار و مورد 

 استفاده و اھتمام قرار گیرد.
باشد در نماز جمعه نیز مّدنظر احکام و آداب نماز جماعت که بایسته میبرخی از 

 گیرد، عبارتند از:

 ) فضیلت نماز جماعت و نماز خواندن در مسجد۴-۸-۱(

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  ان رسول اهللا«ت کرده است: یروا بعبدالله بن عمر قال  َص�َّ ا�َّ
 
ْ
ََماَعِة َ�ْفُضُل َصَالَة ال

ْ
�َن َدرََجةً َصَالُة اجل : نماز ندفرمود ج رسول الله« ١».َفذِّ �َِسبٍْع وَِعرْشِ

 ».دارد یست و ھفت درجه، برتریه تنھا خوانده شود، بک یجماعت بر نماز

ُ َعلَيِْه وََسلََّم)سمعت رسول اهللا « ت کرده است:یروا سعثمان بن عفان  (َص�َّ ا�َّ
بَْح ىِف مَجَاَعٍة  َما قَاَم نِْصَف اللَّيِْل َوَمْن َص�َّ الصُّ َّ�

َ
ِعَشاَء ىِف مَجَاَعٍة فََك�

ْ
يقول: َمْن َص�َّ ال

�ََّما َص�َّ اللَّيَْل لُكَّهُ 
َ
را با جماعت بخواند،  ءھرکس نماز عشافرمودند:  ج رسول الله« ٢».فََك�

از شب به عبادت پرداخته باشد و ھر کس نماز صبح را با جماعت  ین است که نصفیمانند ا
 .»ن است که تمام شب، عبادت کرده باشدیانجام دھد، مانند ا

) / ابن ۸۳۷) / نسایي (ش۲۱۵) / ترمذي (ش۱۵۱۲-۱۵۰۹) / مسلم (ش۶۴۵و۶۴۹صحیح): بخاري (ش( -١

عن نافع عن ابن عمر أن «) / ابن از طریق (مالک بن انس و عبیدالله بن عمر) روایت کرده است: ۷۸۹ماجه (ش

 »ال: صالة الجماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرین درجة.ق جرسول 

) از طریق (سفیان بن عیینه و عبدالواحد بن ۲۲۱) / ترمذي (ش۵۵۵) / ابوداود (ش۱۵۲۳صحیح): مسلم (ش( -٢

عن عثمان بن حکیم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله «زیاد) روایت کرده اند: 

و » صلی العشاء فی جماعة فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعة فکأنما صلی اللیل کله. : منج

من صلی العشاء في جماعة کان کقیام نصف لیلة ومن صلی العشاء والفجر في «في روایة ابوداود و ترمذي: 

 »جماعة کان کقیام لیلة.
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ْزَ� ا: ِج قال رسول اهللا« ت کرده است:یروا سبن کعب یاب
َ
نَّ َصَالتََك َمَع رَُجلَْ�ِ أ

 ِمْن َصَالتَِك َمَع رَُجٍل، وََصَالتََك َمَع رَُجٍل 
َ

َحبُّ إىِل
َ
ْزَ� ِمْن َصَالتَِك وَْحَدَك، َوَما َكرُثَ َ�ُهَو أ

َ
أ

 ِ فرمودند: نماز خواندنت ھمراه دو نفر، پاکتر از نماز خواندنت با یک  ج رسول الله« ١ ».ا�َّ

) / احمد، المسند ۵۲۳ص۱صنف (ج) / عبدالرزاق، الم۵۵۴(صحیح): طیالسی، المسند (ش -١

) ۵۱۶۳و۵۳۹۸) / بیهقی، السنن الکبری (ش۸۴۳) / نسایی (ش۵۵۴) / ابوداود (ش۲۱۲۶۵و۲۱۲۶۶(ش

) / ضیاء المقدسی، االحادیث المختاره ۱۱۷ص۴(ج معرفة السنن واآلثار) و۲۸۶۱وشعب االیمان (ش

) / طبرانی، ۱۵۰۵-۱۵۰۹) / شاشی، المسند (ش۹۱۲-۹۰۴) / حاکم، المستدرک (ش۱۱۹۸و۱۱۹۷(ش

) / نسایی، السنن ۱۴۷۶) / ابن خزیمه (ش۲۰۵۶) / ابن حبان (ش۹۱ص۵وج۲۳۱ص۲المعجم االوسط (ج

) / ابن االعرابی، المعجم ۱۷۳) / عبد بن حمید، المسند (ش۲۵۴۸) / ابن الجعد، المسند (ش۹۱۷الکبری (ش

فوائد أبي ) / ۶۴۱ص۲والتاریخ (ج) / فسوی، المعرفة ۱۱۶ص۲) / عقیلی، الضعفاء الکبیر (ج۱۹۵۱و۹۲۲(ش

) / ابونعیم، حلیة االولیاء ۷۹۹(ش الفوائد) / خلعی، ۱۵۴(ص جزء أحمد بن عاصم) / ۱۶۹(ش بکر النصیبي

) / ابن عساکر، تاریخ ۳۴۳ص۳) / بغوی، شرح السنة (ج۱۴۷(ش حدیث أبي الفضل الزهري) / ۳۲۱ص۹(ج

) / عقیلی، الضعفاء ۴۲۷جانی، االمالی (ش) / جر۱۰۸) / صیداوی، معجم الشیوخ (ش۳۴۴ص۷دمشق (ج

ه وزهیر بن عبد الرحمن بن عبد الل) از طریق (شعبة بن الحجاج وسفیان الثوری وابراهیم بن طهمان و۱۱۶ص۲(ج

واسرائیل بن یونس وابواالحوص سالم بن سلیم وخالد بن الحارث ومعاذ بن معاذ ویحیی  خالد بن میمونو همعاوی

عبد الله بن أبی بصیر عن أبی بن  سمعتعن أبی إسحاق «اند: اسحاق) روایت کردهبن سعید ویونس بن ابی 

وقد سمعته منه  :قال أبو إسحاق«وفی روایة شعبة: ) ... .» صلی الله علیه وسلم(کعب قال صلی بنا رسول الله 

روایت را از ابی بن  دهد عبدالله بن ابی بصیر وپدرش، هردو اینکه نشان می» ومن أبیه) عبد الله بن أبی بصیر(

 اند.شنیده سکعب

» ثقة«: که امام عجلي گفته است: عبد الله بن أبی بصیر العبدی بوده جز:» رجال صحیحین«ورجال طیالسی  

اند: : که امامان ذهبی وابن الملقن گفتهأبو بصیر العبدی)] وهمچنین ۱۶۱ص۵[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج

» 
ٌ
 «آورده است وامام ابن حجر هم گفته است: » ثقات«را در وامام ابن حبان هم وی » ثقة

ٌ
[ابن حجر، » مقبول

)] ۳۸۵ص۴) / ابن الملقن، البدر المنیر(ج۷۹۶۱) وتقریب التهذیب (ش۲۲ص۱۲تهذیب التهذیب (ج

 شوند.وبایکدیگر موجب تقویت هم می

ونووی وابن السکن وحاکم  وامامان یحیی بن معین وعلی بن المدینی ومحمد بن یحیی الذهلی وعقیلی وبیهقی 

) ۳۸۴-۳۸۵ص۴) / ابن الملقن، البدر المنیر (ج۹۱۲[حاکم، المستدرک (ش» صحیٌح «اند: نیشابوری هم گفته

 )]۶۵ص۲/ ابن حجر، تلخیص الحبیر (ج

 عن ابی بن عن عبد الله بن أبي بصیر عن أبیه: قال أبو إسحاق«باید اشاره کنیم که در بعضی طرق اینگونه آمده که:  

که به این معنی نبوده این روایت را (عبدالله بن ابی بصیر از پدرش) شنیده است بلکه به این معنی بوده که » کعب
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نفر است؛ و ھمچنین نماز خواندنت ھمراه با فردی دیگر، پاکتر از نماز خواندن به تنھایی 
 »تر است.محبوب أر باشد، نزد خداونداست؛ وھرچه که بیشت

 ) موانع شرکت در نماز جماعت۴-۸-۲(
موانع شرکت در نماز جماعت، ھمان موانعی بوده که مانع از شرکت در نماز جمعه 

گردد؛ چرا که ھدف از وجوب جمعه ھم جماعت آن بوده است که تفصیل آن در می
 بخشھای قبلی گذشت. 

بدون آن عذرھا ترک کند، موجب عمل حرام گردیده است فقط اگر کسی نماز جمعه را 
 ١لیکن اگر بدون آن عذرھا نماز جماعت را ترک کند، موجب ترک سّنت گردیده است.

 ) آدب رفتن به نماز جماعت۴-۸-۳(
رفتن به نماز جماعت باید با وقار و آرامش انجام گیرد ھرچند این آرام رفتن موجب 

جماعت شود، و دویدن و عجله کردن و یا با شتاب از دست دادن قسمتی از نماز 
باشد. بلکه عجله و رانندگی کردن برای رفتن به نماز جماعت مورد تأیید شریعت نمی

گردد بلکه در دویدن در این موارد جدای از اینکه باعث فشار و ناراحتی به شخص می
باشد. می گزارن و در مواردی تضییع حق دیگرانداخل مسجد باعث آشفتگی نماز

تُوَها �َْسَعْوَن، ايتُوَها َ�ْمُشوَن « :است ردهک تیروا سرهیابوھر
ْ
الُة فَال تَأ ِ�يَمِت الصَّ

ُ
إَِذا أ

وا تِمُّ
َ
تُْم فََصلُّوا، َوَما فَاتَُ�ْم فَأ

ْ
ْدَر�

َ
ِكينَُة، َ�َما أ ھرگاه نماز اقامه گردید با « ٢.»َعلَيُْ�ُم السَّ

حالتی آرام و با تأّنی به سمت آن پیاده حرکت کنید، به  عجله و شتابان به سوی آن نروید، با
را بخوانید و ھر مقدار را (از نماز از دست دادید، بعد از سالم ھر (مقداری از نماز رسیدید) آن

 » را) تمام کنید.امام برخیزید و آن
باشد باید در البته از آنجائیکه شرکت در نماز جمعه بر افراد واجد شرایط فرض می

بندی شود که شخص به نماز برسد و در صورتیکه ای زمانتن به نماز جمعه به گونهرف

 گفته 
ً
ابواسحاق روایت را از (عبدالله بن ابی بصیر وهمچنین پدرش) هر دو شنیده است وچنانکه دیدیم صراحتا

 .»ومن أبیه) بصیرعبد الله بن أبی (وقد سمعته منه  :قال أبو إسحاق«است: 

 آنجا بیان گردیده است.۲-۷نك: به بخشهاي قبلي ( -١
ً
 ) وتفصیال

 نسایي) / ۳۲۷ش( ترمذي) ۵۷۲ش( ابوداود) / ۱۳۹۱-۱۳۸۹ش( مسلم) / ۹۰۸ش( بخاري): (صحیح -٢

 یعقوب بن وعبدالرحمن عبدالرحمن بن ابوسلمه و مسیب بن سعید( طریق از) ۷۷۵ش( ماجه ابن) / ۸۶۱ش(

 ... .» یقول: وسلم علیه الله صلی الله رسول سمعت قال هریرة أبا أن: «اند کرده روایت) منبه بن وهمام
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بنابر دالیلی رفتن به تأخیر افتاد بخاطر انجام فرِض جمعه عجله و شتاب متعادلی که 
 باشد.موجب تضییع حق دیگران و آزار و ناراحتی شخص نشود، جایز و الزم می

 ) تنظیم صف جماعت۴-۸-۴(
 تنظیم صف

اعت به نسبت اینکه مأمومین یک یا بیش از یک نفر باشند و یا ترکیبی از زن و جم 
 مرد و کودک باشند، متفاوت است. این احکام عبارتند از:

در صورتیکه امام به ھمراه یک نفر مأموم باشد، امام و مأموم دقیقًا کنار ھم قرار 
ال مأموم در کنار امام و در گیرند بدون اینکه امام جلوتر از مأموم باشد و در این حمی

 گیرد. سمت راست وی قرار می

 فََص�َّ  َميُْمونَةَ  َخاليَِت  َ�يِْت  يِف  بِتُّ  قَاَل « روایت کرده است: بعبدالله بن عباس
ِ  رَُسوُل  ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  ا�َّ ِعَشاءَ  َص�َّ ا�َّ

ْ
ْرَ�عَ  فََص�َّ  َجاءَ  ُ�مَّ  ال

َ
 فَِجئُْت  قَامَ  ُ�مَّ  نَامَ  ُ�مَّ  َرَ�َعاٍت  أ

َعتَْ�ِ  َص�َّ  ُ�مَّ  َرَ�َعاٍت  مَخَْس  فََص�َّ  يَِميِنهِ  َ�نْ  فََجَعلَِ�  �ََسارِهِ  َ�نْ  َ�ُقْمُت 
ْ
 َحىتَّ  نَامَ  ُ�مَّ  َر�

وْ  َغِطيَطهُ  َسِمْعُت 
َ
  َخَرجَ  ُ�مَّ  َخِطيَطهُ  قَاَل  أ

َ
َالةِ  إِىل مونه بنت یام؛ مخاله ۀدر خان یشب« ١.»الصَّ

پس از خواندن نماز عشاء به خانه برگشت و  ج آنحضرت .دمیخواب ج امبریھمسر پحارث؛ 
ا ستادم. امّ یشان ایمن ھم سمت چپ او د. سپس برخاست یعت نماز خواند و خوابکچھار ر

عت کعت نماز خواند. بعد از آن، دو رکمرا سمت راست خود قرار داد و پنج ر ج رسول خدا
 یادا یدم. سرانجام برایشنیرا م ج شانینفس ا یصدا هک ید طوریخواب رد وکگر ادا ید

 .»رون رفتینماز، برخاست و ب

ومُ  بَاب:« ھایش را این گذاشته که: امام بخاری ھم اسم یکی از باب قُ نْ  يَ نيِ  عَ  يَمِ

امِ  مَ ِ ائِهِ  اإلْ ذَ اءً  بِحِ وَ ا سَ ا إِذَ انَ . كَ ِ نَنيْ راست ھرگاه که دو نفر جماعت کردند، مأموم سمت « ٢»اثْ

 ماجه ابن) / ۱۶۲۰ش( نسایي) / ۱۳۶۹ش( ابوداود) / ۱۸۲۴ش( مسلم) / ۸۵۹ ش( بخاري): (صحیح -١

 عباس ابن عن کریب أخبرني قال: «اند کرده روایت) سلیمان بن مخرمه و انس بن مالک( طریق از) ۱۳۶۳ش(

 فتوضأ ج الله رسول قام اللیل بعض في کان فلما ج النبي فنام لیلة میمونة خالتي عند بت: قال عنهما الله رضي

 فحولني یساره عن فقمت جئت ثم توضأ مما نحوا فتوضأت فقمت یصلي قام ثم خفیفا وضوا معلق شن من

 الصالة إلی معه فقام بالصالة یأذنه المنادي فأتاه نفخ حتی فنام اضطجع ثم الله شاء ما صلی ثم یمینه عن فجعلني

 .»یتوضأ ولم فصلی

 )۱۰۸ص۲بخاری (ج -٢
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 »ایستد.امام و دقیقًا کنار وی می
در صورتیکه مأمومین بیش از یک نفر باشند، برای تنظیم صف در پشت سر امام 

کنند، اگرچه افضل گیرند و از سمت راست و چپ شروع به پرکردن صف میقرار می
این است که ابتدا سمت راست را تکمیل نمایند. در این زمینه روایات متعّدد بیان 

 اند:شده

 رَُسولِ  �ََسارِ  َ�نْ  ُ�ْمُت  َحىتَّ  ِجئُْت « است:روایت کرده  بجابر بن عبدالله -
 ِ ُ َعلَيِْه وََسلََّم) ا�َّ َخذَ  (َص�َّ ا�َّ

َ
َداَرِ�  �ِيَِدى فَأ

َ
قَاَمِ�  َحىتَّ  فَأ

َ
 ْ�نُ  َجبَّارُ  َجاءَ  ُ�مَّ  يَِميِنهِ  َ�نْ  أ

ِ  رَُسولِ  �ََسارِ  َ�نْ  َ�َقامَ  ُ َعلَيِْه وََسلََّم) ا�َّ َخذَ  (َص�َّ ا�َّ
َ
ِ  رَُسوُل  فَأ ُ َعلَيِْه وََسلََّم) ا�َّ  (َص�َّ ا�َّ

يًعا �ِيََدْ�نَا قَاَمنَا َحىتَّ  َفَدَ�َعنَا مَجِ
َ
َفه أ

ْ
ایستادم و  ج رفتم و سمت چپ رسول الله« ١.»َخل

دست مرا گرفتند و سمت راستشان قرار دادند و سپس جبار بن صخر آمد و سمت  ج ایشان
دست ھر دوی ما را گرفتند و پشت سرشان قرار  ج ایستاد. لذا رسول الله ج چپ ایشان

 » دادند.

نَّ «روایت کرده است:  سانس بن مالک -
َ
تَهُ  أ ِ  رَُسوَل  َدَعْت  ُملَيَْكةَ  َجدَّ َص�َّ  ا�َّ

ُ َعلَيْهِ  ُ  َصنََعتْهُ  ِلَطَعامٍ  وََسلَّمَ  ا�َّ
َ

َ�َل  هل
َ
َصلِّ  قُوُموا قَاَل  ُ�مَّ  ِمنْهُ  فَأ

ُ
�ٌَس  قَاَل  لَُ�مْ  َفِأل

َ
 َ�ُقْمُت  أ

 
َ

َا َحِص�ٍ  إِىل
َ

ِ  رَُسوُل  َ�َقامَ  بَِماءٍ  َ�نََضْحتُهُ  لُِبَس  َما ُطولِ  ِمنْ  اْسوَدَّ  قَدْ  نل ُ َعلَيِْه  ا�َّ َص�َّ ا�َّ
َتِيمَ  وََصَفْفُت  وََسلَّمَ 

ْ
َعُجوزُ  َوَراَءهُ  َوايل

ْ
َا فََص�َّ  َوَرائِنَا ِمنْ  َوال

َ
ِ  رَُسوُل  نل ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  ا�َّ  َص�َّ ا�َّ

َعتَْ�ِ 
ْ
 یه براک ییرا به صرف غذا ج رسول الله -هیکمل-مادر بزرگم « ٢»انرَْصََف. ُ�مَّ  َر�

د تا یپس از صرف غذا، فرمود: بلند شو ج اللهرده بود، دعوت نمود. رسول که یّ تھ جشانیا
ثرت که از کمان یرھایاز حص یکی ید: بلند شدم و بسویگویشما نماز بخوانم. انس م یبرا

 لفظ فی وتقاربا - عباد بن ومحّمد معروف بن هارون حدثنا«) روایت کرده است: ۷۷۰۵(صحیح): مسلم (ش -١

 بن الولید بن عبادة عن حزرة أبی مجاهد بن یعقوب عن إسماعیل بن حاتم حدثنا قاال لهارون والسیاق - الحدیث

 .»الله قال: ...  عبد بن جابر أتینا حتی مضینا قال ثم الصامت بن عبادة

 نسایي) / ۲۳۴ش( ترمذي) / ۶۱۲ش( ابوداود) / ۱۵۳۱ش( مسلم) / ۸۶۰و۳۸۰ش( بخاري): (صحیح -٢

: اند کرده روایت) انس بن وموسي طلحة أبي بن الله عبد بن إسحاق( طریق از) ۹۷۵ش( ماجه ابن) / ۸۱۰ش(

 قوموا قال ثم منه فأکل له صنعته لطعام وسلم علیه الله صلی الله رسول دعت ملیکة جدته أن مالك بن أنس عن«

 علیه الله صلی الله رسول فقام بماء فنضحته لبس ما طول من اسود قد لنا حصیر إلی فقمت أنس قال لکم فألصل

 »انصرف ثم رکعتین وسلم علیه الله صلی الله رسول لنا فصلی ورائنا من والعجوز وراءه والیتیم وصففت وسلم
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ستاد. یآن ا یرو ج دم. رسول اللهیآن، پاش یآب رو یاه شده بود، رفتم و مقداریاستعمال، س
ستاد. رسول یزن، پشت سر ما ار یم. و پیصف بست ج م، پشت سر آنحضرتیتی کیودکمن و 

 »ف برد.یما خواند و تشر یعت نماز، براکدو ر ج رمکا

َف  َصلَّيْنَا ِإَذا ُكنَّا«روایت کرده است:  سبراء بن عازب -
ْ
ِ  رَُسولِ  َخل ُ  ا�َّ (َص�َّ ا�َّ

ْحبَبْنَا َعلَيِْه وََسلََّم)
َ
نْ  أ

َ
ھرگاه ما پشت سر رسول « ١.»بِوَْجِههِ  َعلَيْنَا ُ�ْقِبُل  يَِميِنهِ  َ�نْ  نَُ�ونَ  أ

تا بعد از اتمام –خواندیم، دوست داشتیم که سمت راست ایشان بایستیم نماز می ج الله
 »رویش به طرف ما باشد. -نماز

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  انلَّيِبُّ  اَكنَ «روایت کرده است:  لعائشه - نُ  ُ�ْعِجبُهُ  َص�َّ ا�َّ  اتلَّيَمُّ
ِلهِ  يِف  ِلهِ  َ�نَعُّ نِهِ  َوِ�  َوُطُهورِهِ  َوتَرَجُّ

ْ
ردن موھا، کفش، شانه کدن یدر پوش ج پیغمبر« ٢.»لُكِّهِ  َشأ

 .»دیپسندیردن از سمت راست را مکش، شروع یارھاک ۀوضو گرفتن و ھم
از پشت سر امام و از وسط صف  بعد از پرشدن صف اّول به طور کامل، صف دّوم

صف اّول  که ھمچنانھا، آغاز شدن صف از وسط بوده و نه گوشه گردد؛ چرا کهآغاز می
 گردد. دالیل این مسئله عبارتند از:ھم اینگونه آغاز می

نَّ «روایت کرده است:  سانس بن مالک -
َ
تَهُ  أ ِ  رَُسوَل  َدَعْت  ُملَيَْكةَ  َجدَّ َص�َّ  ا�َّ

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  ُ  َصنََعتْهُ  ِلَطَعامٍ  ا�َّ
َ

َ�َل  هل
َ
َصلِّ  قُوُموا قَاَل  ُ�مَّ  ِمنْهُ  فَأ

ُ
�ٌَس  قَاَل  لَُ�مْ  َفِأل

َ
 َ�ُقْمُت  أ

 
َ

َا َحِص�ٍ  إِىل
َ

ِ  رَُسوُل  َ�َقامَ  بَِماءٍ  َ�نََضْحتُهُ  لُِبَس  َما ُطولِ  ِمنْ  اْسوَدَّ  قَدْ  نل ُ  َص�َّ  ا�َّ  َعلَيْهِ  ا�َّ
َتِيمَ  وََصَفْفُت  وََسلَّمَ 

ْ
َعُجو َوَراَءهُ  َوايل

ْ
َا فََص�َّ  َوَرائِنَا ِمنْ  زُ َوال

َ
ِ  رَُسوُل  نل ُ  َص�َّ  ا�َّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ

 ) از طریق (ابن۱۰۰۶) / ابن ماجه (ش۸۲۲) / نسایی (ش۶۱۵) / ابوداود (ش۱۶۷۷و۱۶۷۶(صحیح): مسلم (ش -١

 بن کدام عن مسعر حدثنا«اند: زائدة وکیع بن الجراح وابواحمد الزبیري وعبدالله بن المبارك) روایت کرده أبی

 وسلم) علیه الله (صلی الله رسول خلف صلینا إذا کنا قال: عازب بن البراء عن البراء بن عبید عن عبید بن ثابت

 »وسلم) علیه الله (صلی بوجهه علینا فیقبل یمینه عن نکون أن أحببنا

 طریق از) ۴۲۱ش( نسایي) / ۴۱۴۲ش( ابوداود) / ۶۴۰ش( مسلم) / ۱۶۸و۵۳۸۰و۴۲۶ش( بخاري): (صحیح -٢

: اند کرده روایت) حرب بن سلیمان و معاذ بن معاذ و ابراهیم بن مسلم و عمر بن حفص و مبارک بن عبدالله(

 علیه الله صلی النبي کان: قالت عائشة عن مسروق عن أبي سمعت قال سلیم بن أشعث أخبرني قال شعبة حدثنا«

 .»کله شأنه وفي وطهوره وترجله تنعله في التیمن یعجبه سلم و
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َعتَْ�ِ 
ْ
 یه براک ییرا به صرف غذا ج رسول الله -هیکمل-مادر بزرگم « ١.»انرَْصََف  ُ�مَّ  َر�

د تا یپس از صرف غذا، فرمود: بلند شو ج رده بود، دعوت نمود. رسول اللهکه یّ تھ جشانیا
ثرت که از کمان یرھایاز حص یکی ید: بلند شدم و بسویگویشما نماز بخوانم. انس م یبرا

ستاد. یآن ا یرو ج دم. رسول اللهیآن، پاش یآب رو یاه شده بود، رفتم و مقداریاستعمال، س
ستاد. رسول یر زن، پشت سر ما ایم. و پیصف بست ج م، پشت سر آنحضرتیتی کیودکمن و 

 »ف برد.یما خواند و تشر یبرا عت نماز،کدو ر ج رمکا

ِ  رَُسولِ  �ََسارِ  َ�نْ  ُ�ْمُت  َحىتَّ  ِجئُْت «روایت کرده است:  بجابر بن عبدالله  ا�َّ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم) َخذَ  (َص�َّ ا�َّ

َ
َداَرِ�  �ِيَِدى فَأ

َ
قَاَمِ�  َحىتَّ  فَأ

َ
 ْ�نُ  َجبَّارُ  َجاءَ  ُ�مَّ  يَِميِنهِ  َ�نْ  أ

  َصْخرٍ 
َ
أ ِ  رَُسولِ  �ََسارِ  َ�نْ  َ�َقامَ  َجاءَ  ُ�مَّ  َ�تَوَضَّ ُ َعلَيِْه وََسلََّم) ا�َّ َخذَ  (َص�َّ ا�َّ

َ
ِ  رَُسوُل  فَأ  ا�َّ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم) يًعا �ِيََدْ�نَا (َص�َّ ا�َّ قَاَمنَا َحىتَّ  فََدَ�َعنَا مَجِ
َ
َفهُ  أ

ْ
رفتم وسمت چپ رسول « ٢.»َخل

سپس جبار بن  سمت راستشان قرار دادند و دست مرا گرفتند و ج ایستادم وایشان ج الله
پشت  دست ھردوی ما را گرفتند و ج سمت چپ ایشان ایستاد. لذا رسول الله صخر آمد و

 »سرشان قرار دادند.
در صورتیکه جماعت ترکیبی از مردان و زنان و کودکان باشد، مردان و کودکان در 

. در صورت تعّدد، مردان و کودکان در جلو و رندگیقرار می صف اّول و زنان صف دّوم
گیرند. البته مستحب بوده که بالغان به امام نزدیک باشند. قرار میھا  آن زنان در پشت

جدا نبوده و در یک فضای واحد نماز ھا  آن باشد که فضایالبته این در مواردی می
عقب قرار گیرند که در ای در گونهبخوانند که در این حال بھتر آن است که زنان به

 قرار نگیرند. ھا  آن صورت آمدن مردان در معرض دید و یا عبور

 نسایي) / ۲۳۴ش( ترمذي) / ۶۱۲ش( ابوداود) / ۱۵۳۱ش( مسلم) / ۸۶۰و۳۸۰ش( بخاري): (صحیح -١

: اند کرده روایت) انس بن وموسي طلحة أبي بن الله عبد بن إسحاق( طریق از) ۹۷۵ش( ماجه ابن) / ۸۱۰ش(

 قوموا قال ثم منه فأکل له صنعته لطعام وسلم علیه الله صلی الله رسول دعت ملیکة جدته أن مالك بن أنس عن«

 علیه الله صلی الله رسول فقام بماء فنضحته لبس ما طول من اسود قد لنا حصیر إلی فقمت أنس قال لکم فألصل

 »انصرف ثم رکعتین وسلم علیه الله صلی الله رسول لنا فصلی ورائنا من والعجوز وراءه والیتیم وصففت وسلم

 لفظ فی وتقاربا - عباد بن ومحّمد معروف بن هارون حدثنا «) روایت کرده است: ۷۷۰۵(صحیح): مسلم (ش -٢

 بن الولید بن عبادة عن حزرة أبی مجاهد بن یعقوب عن إسماعیل بن حاتم حدثنا قاال لهارون والسیاق - الحدیث

 .»الله قال: ...  عبد بن جابر أتینا حتی مضینا قال ثم الصامت بن عبادة
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نَّ «روایت کرده است:  سانس بن مالک -
َ
تَهُ  أ ِ  رَُسوَل  َدَعْت  ُملَيَْكةَ  َجدَّ  َص�َّ  ا�َّ

 ُ ُ  َصنََعتْهُ  ِلَطَعامٍ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ
َ

َ�َل  هل
َ
َصلِّ فَ  قُوُموا قَاَل  ُ�مَّ  ِمنْهُ  فَأ

ُ
�ٌَس  قَاَل  لَُ�مْ  ِأل

َ
 َ�ُقْمُت  أ

 
َ

َا َحِص�ٍ  إِىل
َ

ِ  رَُسوُل  َ�َقامَ  بَِماءٍ  َ�نََضْحتُهُ  لُِبَس  َما ُطولِ  ِمنْ  اْسوَدَّ  قَدْ  نل ُ  َص�َّ  ا�َّ  َعلَيْهِ  ا�َّ
َتِيمَ  وََصَفْفُت  وََسلَّمَ 

ْ
َعُجوزُ  َوَراَءهُ  َوايل

ْ
َا فََص�َّ  َوَرائِنَا ِمنْ  َوال

َ
ِ  رَُسوُل  نل ُ  َص�َّ  ا�َّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ

َعتَْ�ِ 
ْ
 یه براک ییرا به صرف غذا ج رسول الله -هیکمل-مادر بزرگم « ١»انرَْصََف. ُ�مَّ  َر�

د تا یپس از صرف غذا، فرمود: بلند شو ج رده بود، دعوت نمود. رسول اللهکه یّ تھ جشانیا
ثرت که از کمان یرھایاز حص یکی یبلند شدم و بسود: یگویشما نماز بخوانم. انس م یبرا

ستاد. یآن ا یرو ج دم. رسول اللهیآن، پاش یآب رو یاه شده بود، رفتم و مقداریاستعمال، س
ستاد. رسول یر زن، پشت سر ما ایم. و پیصف بست ج م، پشت سر آنحضرتیتی کیودکمن و 

 »ف برد.یما خواند و تشر یعت نماز، براکدو ر ج رمکا

 اّولو ِمنُْ�مْ  : يِلَِلِ� ج قال رسول اهللا«روایت کرده است:  سابومسعود انصاری -
ْحَالمِ 

َ
ينَ  ُ�مَّ  َوانلَُّ�  األ ِ

َّ
ينَ  ُ�مَّ  يَلُوَ�ُهمْ  اذل ِ

َّ
-کامل فرمودند: بالغان و ج امبریپ« ٢.»يَلُوَ�ُهمْ  اذل

 ، پشت سرسنکه از لحاظ  یستند، سپس کسانیخردمندان پشت سر من با عالمان و مردان و
 .»رندیگر قرار گیھستند و سپس کسان دھا  آن

ھا و پاھای خود را به ھم چسبانده و با فاصله از در صفوف جماعت مأمومین شانه
 یکدیگر قرار نگیرند.

 نسایي) / ۲۳۴ش( ترمذي) / ۶۱۲ش( ابوداود) / ۱۵۳۱ش( مسلم) / ۸۶۰و۳۸۰ش( بخاري): (صحیح -١

: اند کرده روایت) انس بن وموسي طلحة أبي بن الله عبد بن إسحاق( طریق از) ۹۷۵ش( ماجه ابن) / ۸۱۰ش(

 قوموا قال ثم منه فأکل له صنعته لطعام وسلم علیه الله صلی الله رسول دعت ملیکة جدته أن مالك بن أنس عن«

 علیه الله صلی الله رسول فقام بماء فنضحته لبس ما طول من اسود قد لنا حصیر إلی فقمت أنس قال لکم فألصل

 »انصرف ثم رکعتین وسلم علیه الله صلی الله رسول لنا فصلی ورائنا من والعجوز وراءه والیتیم وصففت وسلم

) / ابن ۸۱۲و۸۰۷(ش) / نسایی ۲۲۸) ترمذی (ش۶۷۴) / ابوداود (ش۱۰۰۰۱و۱۰۰۰(صحیح): مسلم (ش -٢

الضریر ووکیع بن الجراح وسفیان  معاویة وأبو إدریس بن الله ) از طریق (شعبة بن الحجاج وعبد۹۷۶ماجه (ش

 رسول کان قال مسعود أبی عن معمر أبی عن التیمی عمیر بن عمارة عن األعمش عن«اند: بن عیینه) روایت کرده

 اّولو منکم لیلنی قلوبکم فتختلف تختلفوا وال ویقول: استووا الصالة فی مناکبنا یمسح وسلم) علیه الله (صلی الله

 »یلونهم الذین ثم یلونهم الذین ثم والنهی األحالم
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ُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َ�نْ «: است ردهک تیروا سکمال بن انس- ِ�يُموا: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ
َ
 أ

إِ�ِّ  ُصُفوفَُ�مْ 
َراُ�مْ  فَ

َ
َحُدنَا َوَ�نَ  َظْهِري. َوَراءِ  ِمنْ  أ

َ
ِزُق  أ

ْ
 َوقََدَمهُ  َصاِحِبهِ  بَِمنِْكِب  َمنِْكبَهُ  يُل

خود را برابر و  یھا به ما رو کردند و فرمودند: صف ج امبرینماز برپا شد و پ« ١»بَِقَدِمِه.
-یم ی(راو .نمیبیپشت سر خودم (ھم) مرا من شما را از ید؛ زید و به ھم بچسبیم کنیمستق

او  یش را به پایدوستش و پا ۀش را به شانھیھا ن دستور) ھر کدام از ما شانید: پس از ایگو
 .»چسباندیم

 باشد.  باز شانه عرض اندازۀ میزان باز کردن پاھا به

ُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َ�نْ « :است ردهک تیروا سکمال بن انس- ِ�يُموا: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ
َ
 أ

َراُ�مْ  فَإِ�ِّ  ُصُفوفَُ�مْ 
َ
َحُدنَا َوَ�نَ  َظْهِري َوَراءِ  ِمنْ  أ

َ
ِزُق  أ

ْ
 َوقََدَمهُ  َصاِحِبهِ  بَِمنِْكِب  َمنِْكبَهُ  يُل

خود را برابر و  یھا به ما رو کردند و فرمودند: صف ج امبرینماز برپا شد و پ« ٢»بَِقَدِمِه.

) / ۳۸۶ص۱ج( شیبه، المصنف ابي ابن) / ۱۴۰۶ش( حمید، المسند بن عبد) / ۷۲۵ش( بخاري): (صحیح -١

 حرب بن وزهیر هارون بن یزید( طریق از )۳۷۲۰ش( ابویعلي، المسند) / ۲۱ش( العشاریة األربعین عراقي،

 ... .» النبي عن أنس عن حمید عن: «اند کرده روایت) بشیر بن وهشیم

 بوده مشخص اشواسطه اما نمودهمي »تدلیس« مالک بن انس از الطویل حمید ابي بن حمید که کنیم اشاره باید 

 گفته الحجاج بن شعبة امام که چرا. است شنیده بوده »وثقة صحیحین رجال« که البناني ثابت از را احادیث وآن

 ابن وامام.» ثابت فیها ثبته أو ثابت من سمعها والباقی حدیثا عشرین و أربعة إال أنس من حمید یسمع لم: «است

 ابن امام و.» عنه فدلس ثابت من الباقي وسمع حدیثا عشر ثمانیة مالك بن أنس من سمع: «است گفته هم حبان

 تلك فإن عنه، ثابت من الباقی سمع و ذکر ما مقدار إال أنس من یسمع لم أنه عنه ذکر ما أما: « گوید مي عدي

 أحادیث، أنس عن ثابت عن روی قد و أنس عن روی قد ألنه عنه، ثابت عن أنها یتهمه کان من یمیزها األحادیث

 و خراش ابن امامان و »ثابت من سمعه وقد أنس عن یدلسه مما البعض أنس عن رواه الذی أن بابه فی ما فأکثر

 التهذیب تهذیب حجر، ابن[ »ثابت من سمعه إنما أنس عن حدیثه عامة إن: «گویند مي سلمه بن حماد

 هم حجر ابن امام وهمچنین باشد مي »صحیح« اسنادش لذا و)] ۱۴۸ص۴ج( الثقات حبان، ابن) / ۳۸ص۳ج(

 .)]۲۱۱ص۲ج( الباري فتح[ »لحمید أنس بتحدیث فیه فصرح هشیم عن منصور بن سعید رواه: «است گفته

) / ۳۸۶ص۱ج( شیبه، المصنف ابي ابن) / ۱۴۰۶ش( حمید، المسند بن عبد) / ۷۲۵ش( بخاري): (صحیح -٢

 حرب بن وزهیر هارون بن یزید( طریق از) ۳۷۲۰ش( ابویعلي، المسند) / ۲۱ش( العشاریة األربعین عراقي،

 ... .» النبي عن أنس عن حمید عن: «اند کرده روایت) بشیر بن وهشیم

 بوده مشخص اشواسطه اما نموده مي »تدلیس« مالک بن انس از الطویل حمید ابي بن حمید که کنیم اشاره باید 

 گفته الحجاج بن شعبة امام که چرا. است شنیده بوده »وثقة صحیحین رجال« که البناني ثابت از را احادیث وآن

 ابن وامام.» ثابت فیها ثبته أو ثابت من سمعها والباقی حدیثا عشرین و أربعة إال أنس من حمید یسمع لم: «است
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-یم ی(راو .نمیب یرا من شما را از پشت سر خودم (ھم) مید؛ زیبچسبد و به ھم یم کنیمستق
او  یش را به پایدوستش و پا ۀش را به شانیھا ن دستور) ھر کدام از ما شانید: پس از ایگو

 .»چسباندیم
 جهینت در بچسبد؛ بھم ھم شانیو پاھا دهیچسب ھم به نمازگذاران یھاشانه و اگر

 بھم ھاشانه باشد، شتریب اگر که چرا باشد؛ شانه عرض اندازۀ به پاھا شدن باز اندازۀ دیبا
 که شده باز ھاشانه عرض از شیب یبغل نمازگزارِ  یپاھا باشد کمتر واگر چسبدینم

 .دھدیم نمازگزار به یزشت ۀچھر
البته برخی بر این باورند مأمومین پاھایشان را چھار انگشت و یا ھشت انگشت باز 

َحُدُ�مْ  َص�َّ  إَِذا« :است ردهک تیروا سرهیاند که: ابوھرکنند و استناد کرده
َ
 فََخلَعَ  أ

َحًدا بِِهَما يُؤْذِ  فَالَ  َ�ْعلَيْهِ 
َ
ُهَما أ

ْ
َْجَعل وْ  رِْجلَيْهِ  َ�ْ�َ  َما َويلْ

َ
ھرکس که ھنگام « ١»ِ�يِهَما. يِلَُصلِّ  أ

 ابن امام و.» عنه فدلس ثابت من الباقي وسمع حدیثا عشر ثمانیة مالك بن أنس من سمع: «است گفته هم حبان

 تلك فإن عنه، ثابت من الباقی سمع و ذکر ما مقدار إال أنس من یسمع لم أنه عنه ذکر ما أما: « گوید مي عدي

 أحادیث، أنس عن ثابت عن روی قد و أنس عن روی قد ألنه عنه، ثابت عن أنها یتهمه کان من یمیزها األحادیث

 و خراش ابن امامان و »ثابت من سمعه وقد أنس عن یدلسه مما البعض أنس عن رواه الذی أن بابه فی ما فأکثر

 التهذیب تهذیب حجر، ابن[ »ثابت من سمعه إنما أنس عن حدیثه عامة إن: «گویند مي سلمه بن حماد

 هم حجر ابن امام وهمچنین باشد مي »صحیح« اسنادش لذا و)] ۱۴۸ص۴ج( الثقات حبان، ابن) / ۳۸ص۳ج(

 .)]۲۱۱ص۲ج( الباري فتح[ »لحمید أنس بتحدیث فیه فصرح هشیم عن منصور بن سعید رواه: «است گفته

 عبد( طریق ) از۹۴ص۲/ بغوی، شرح السنة (ج) ۹۵۷ش( حاکم، المستدرک) / ۶۵۵ش( ابوداود): (صحیح -١

 بن محّمد حدثنی األوزاعی عن إسحاق بن وشعیب) الولید بن( بقیة حدثنا: «اندکرده روایت) نجدة بن الوهاب

 .») ... وسلم علیه الله صلی( الله رسول عن هریرة أبی عن أبیه عن سعید أبی بن سعید عن) الزبیدي( الولید

) / ۲۴۵۰ش( االوسط منذر، ابن) / ۲۱۸۲ش( حبان وابن اندشده متابعه هم اسحاق بن وشعیب الولید بن وبقیة 

بشر ( طریق ) از۱۰۳ص۱۴/ ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج )۳۰۹واآلداب (ش )۴۴۳۳ش( الکبري السنن بیهقي،

 سعید عن الزبیدي الولید بن محّمد األوزاعی حدثنا حدثنا: «اندکرده روایت) بن بکر وعبدالقدوس بن الحجاج

 ... .» الله رسول عن هریرة أبی عن أبیه عن سعید أبی بن

حاکم، ) / ۲۸۴۶ش( المسند الجعد، ابن) / ۳۰۸ص۲ج( شیبه، المصنف ابي وابن شده متابعه هم واوزاعي 

 عبدالرزاق، المصنف) / ۱۰۰۹ش( خزیمه ابن) / ۲۱۸۷و۲۱۸۳ش( حبان ابن) / ۹۵۲ش( المستدرک

 عقیلي،) / ۱۲۶ص۴ج( الکامل عدي، ابن) / ۲۴۵۱ش( االوسط منذر، ) / ابن۸۴۳۲/ بزار (ش) ۳۸۹ص۱ج(

الفوائد  / علي بن عمر الحربي،) ۵۰۱ش( بأصبهان المحدثین طبقات حیان، ابن) / ۲۵۶ص۲ج( الکبیر الضعفاء
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 پاھایش قرار دھد؛ و یا اینکهرا بین ھا  آن ھایش را بیرون آورد، کسی را آزار ندھد و نماز کفش
 »را بیرون نیاورد و با کفش نماز بخواند.ھا  آن

 قرار پاھا نیب دیبا را ھا کفش که اندفرموده ج رسول الله که اندو نیز استناد کرده
 ھم یرو را ھا کفش اگر لذا است چھار انگشت حدود یھر فرد یپا کف یو پھنا داد

 ھم کنارھا  آن و اگر باشند باز دیبا انگشت چھار ؛یعنی داده شود قرار پا نیو ب گذاشته
 باشند. باز دیبا انگشت ؛ ھشتیعنیگیرند  قرار

 لیدل پاھا نیب ھا کفش گذاشتن: اّوالً  که چرا است؛ فیضع بسیار لیدل نیا اما -
 پاھا اگر بلکه باشد باز آن اندازۀ و به دهیچسپ ھا کفش به ھم پاھا دیبا که ستین نیا بر

 روایت) ذئب ابي وابن سمعان بن الله وعبد الله عبد بن عیاض( طریق ) از۵۴(ش المنتقاه عن الشیوخ العوالي

 ... .»عن رسول الله  هریرة أبي عن ابیه عن المقبري سعید أبي بن سعید عن: «اند کرده

) ۲۲۴) / ابن المقری، المعجم (ش۱۰وسعید بن ابی سعید المقبری هم متابعه شده وابوعلی الصفار، الفوائد (ش 

نا محمد بن اسماعیل «الفضیل) روایت کرده است:  ازطریق (ابوالربیع عبیدالله بن محمد الحارثی ومحمد بن

 .»(بن فدیک) اخبرنی ابراهیم بن الفضل المخزومی عن سعید المقبری عن ابی هریره ... 

 حاکم، المستدرک) / ۴۴۳۲ش( الکبري السنن بیهقي، /) ۶۵۴ش( وابوداود شده متابعه هم المقبري وابوسعید 

/ طبران، المعجم ) ۲۴۵۲ش( االوسط منذر، ابن) / ۱۰۱۶ش( خزیمه ابن) / ۲۱۸۸ش( حبان ابن) / ۹۵۴ش(

یوسف بن ( طریق ) از۹۴ص۲) / بغوی، شرح السنة (ج۶۱ص۲) والمعجم الصغیر (ج۱۷۵ص۱۹الکبیر (ج

 ... .» قال) وسلم علیه الله صلی( الله رسول أن هریرة أبی عن: «اند کرده روایت) ماهک وسعید بن المسیب

 در ومترجم »ثقة« که الحوطی نجدة بن الوهاب عبد جز بوده »صحیحین رجال) «۶۵۵ش( ابوداود ورجال 

 .است »صحیح« هم واسنادش باشد مي تهذیب

 «وامام حاکم نیشابوري هم گفته است:  
ٌ

 »علی شرط الشیخین ولم یخرجاه صحیٌح حدیث

 » علی شرط البخاری ومسلم«وامام ذهبی هم گفته است:  

) / ۹۵۲و۹۵۴[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذهبی (ش» اسناده صحیٌح «ت: وامام حافظ عراقی هم گفته اس 

 )]۳۰۶ص۳(ج اتحاف السادة المتقین بشرح إحیاء علوم الدینالزبیدی، 

 سعید عن( که اند کرده روایت را اسناد اینگونه گاهي] سمعان بن الله وعبد الله عبد بن عیاض[ که کنیم اشاره باید 

 عن: (که نموده روایت اینگونه] الزبیدي الولید بن ومحّمد ذئب ابي ابن[ اما) هریرة أبي عن المقبري سعید أبي بن

 رجال« هردو الزبیدي الولید بن ومحّمد ذئب ابي ابن چون اما) هریرة أبي عن ابیه عن المقبري سعید أبي بن سعید

 سعید است ممکن همچنین. کند نمي ایجاد اسناد در وخللي باشد مي مقبول آنها ي زیاده لذا هستند »صحیحین

 اند شنیده روایت ابوهریره از هردو وپدرش وي که چرا باشد؛ کرده نقل طریق دو به را آن المقبري سعید أبي بن

 
ً
  را وروایت رفته ابوهریره نزد وسپس شنیده) ابوهریره از پدرش از را آن سعید( واحتماال

ً
 کرده نقل او از مستقیما

 .است
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 پاھا نیب ھا کفش که ندیگویم عرفاً  گیرند، قرار آن نیب ھا و کفش شود باز کامالً  ھم
 باز شانه عرض اندازۀ به دیبا پاھا که وجود دارد حیصح ثیحد: اً یو ثان اندگرفته قرار

 َ�نْ « :است ردهک تیروا سکمال بن انس: است ردهک تیروا سکمال بن انس باشد،
ُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  ِ�يُموا: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ

َ
إِ�ِّ  ُصُفوفَُ�مْ  أ

َراُ�مْ  فَ
َ
 َوَ�نَ  َظْهِري َوَراءِ  ِمنْ  أ

َحُدنَا
َ
ِزُق  أ

ْ
به ما رو  ج امبرینماز برپا شد و پ« ١»بَِقَدِمِه. َوقََدَمهُ  َصاِحِبهِ  بَِمنِْكِب  َمنِْكبَهُ  يُل

را من شما را از ید؛ زیو به ھم بچسب دیم کنیخود را برابر و مستق یھا کردند و فرمودند: صف
ش یھا ن دستور) ھر کدام از ما شانید: پس از ایگویم ی(راو .نمیبیپشت سر خودم (ھم) م

 .»چسباندیاو م یش را به پایدوستش و پا ۀرا به شان
 ۀنشان مأمومین باید از ابتدا تا انتھای جماعت پیوستگی را رعایت کرده؛ چرا که آن

 .اتمام نماز است

فَّ  : اَِ�يُمواج قال انلىب«روایت نموده:  سابو ھریره َالةِ  ىِف  الصَّ إِنَّ  الصَّ
فِّ  إِقَاَمةَ  فَ  الصَّ

َالةِ  ُحْسِن  ِمنْ  کنید؛ چرا که  ھایتان را راست و پیوسته فرمودند: صف ج پیامبر« ٢.»الصَّ
 »ھا از کمال نماز است. درست کردن صف

) / ۳۸۶ص۱ج( شیبه، المصنف ابي ابن) / ۱۴۰۶ش( حمید، المسند بن عبد) / ۷۲۵ش( بخاري): (صحیح -١

 حرب بن وزهیر هارون بن یزید( طریق از) ۳۷۲۰ش( ابویعلي، المسند) / ۲۱ش( العشاریة األربعین عراقي،

 ... .» النبي عن أنس عن حمید عن: «اند کرده روایت) بشیر بن وهشیم

 بوده مشخص اشواسطه اما نموده مي »تدلیس« مالک بن انس از الطویل حمید ابي بن حمید که کنیم اشاره باید 

 گفته الحجاج بن شعبة امام که چرا. است شنیده بوده »وثقة صحیحین رجال« که البناني ثابت از را احادیث وآن

 ابن وامام.» ثابت فیها ثبته أو ثابت من سمعها والباقی حدیثا عشرین و أربعة إال أنس من حمید یسمع لم: «است

 ابن امام و.» عنه فدلس ثابت من الباقي وسمع حدیثا عشر ثمانیة مالك بن أنس من سمع: «است گفته هم حبان

 تلك فإن عنه، ثابت من الباقی سمع و ذکر ما مقدار إال أنس من یسمع لم أنه عنه ذکر ما أما: « گوید مي عدي

 أحادیث، أنس عن ثابت عن روی قد و أنس عن روی قد ألنه عنه، ثابت عن أنها یتهمه کان من یمیزها األحادیث

 و خراش ابن امامان و »ثابت من سمعه وقد أنس عن یدلسه مما البعض أنس عن رواه الذی أن بابه فی ما فأکثر

 التهذیب تهذیب حجر، ابن[ »ثابت من سمعه إنما أنس عن حدیثه عامة إن: «گویند مي سلمه بن حماد

 هم حجر ابن امام وهمچنین باشد مي »صحیح« اسنادش لذا و)] ۱۴۸ص۴ج( الثقات حبان، ابن) / ۳۸ص۳ج(

 .)]۲۱۱ص۲ج( الباري فتح[ »لحمید أنس بتحدیث فیه فصرح هشیم عن منصور بن سعید رواه: «است گفته

) از طریق (همام بن منبه وعبدالرحمن اعرج) روایت کرده اند: ۹۵۷) / مسلم (ش۷۲۲صحیح): بخاري (ش( -٢

عن أبي هریرة عن النبي صلی الله علیه وسلم أنه قال إنما جعل اإلمام لیؤتم به فالتختلفوا علیه فإذا رکع فارکعوا «
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واج انلىبقال «روایت نموده:  سانس بن مالک إِنَّ  ُصُفوفَُ�مْ  : َسوُّ
فِّ  �َْسِوَ�ةَ  فَ  الصَّ

َالِة. َ�َمامِ  ِمنْ  را ید؛ زیراست کن کنواخت ویخود را  یھا فرمودند: صف ج امبریپ « ١»الصَّ
 .»نماز است ۀھا، جزو کامل کنند بودن صف یمساو راست و

مرتب و ھایشان را  ن بوده که تا زمانیکه مأمومان صفیامام ھم بر ا ۀوظیف -
اند، جماعت را شروع نگرداند؛ چرا که آنان تابع وی بوده و متبوع ھم باید صاف نکرده

ُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َ�نْ «رده است: کت یرواھم  سکانس بن مالبه احوال تابع دّقت نماید.   ا�َّ
ِ�يُموا: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 

َ
إِ�ِّ  ُصُفوَفُ�مْ  أ

َراُ�مْ  فَ
َ
َحُدنَا َوَ�نَ  َظْهِري َوَراءِ  ِمنْ  أ

َ
ِزُق  أ

ْ
 َمنِْكَبهُ  يُل

به ما رو کردند و فرمودند:  ج امبرینماز برپا شد و پ« ٢»بَِقَدِمِه. َوقََدَمهُ  َصاِحِبهِ  بَِمنِْكِب 
را من شما را از پشت سر خودم ید؛ زید و به ھم بچسبیم کنیخود را برابر و مستق یھا صف

 ۀش را به شانیھا ن دستور) ھر کدام از ما شانیاز اد: پس یگویم ی(راو .نمیب ی(ھم) م
 .»چسباندیاو م یش را به پایدوستش و پا

وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلی جالسا فصلوا جلوسا أجمعون 

 »ة.وأقیموا الصف في الصالة فإن إقامة الصف من حسن الصال

 بن ومحّمد جعفر بن محّمد( طریق از) ۹۹۳ش( ماجه ابن) / ۶۶۸ش( ابوداود) / ۱۰۰۳ش( مسلم): صحیح( -١

 بن أنس عن یحدث قتادة سمعت قال شعبة حدثنا: «اندکرده روایت) الطالسي وابوالولید حرب بن وسلیمان بشار

 »الصالة. تمام من الصف تسویة فإن صفوفکم سووا): وسلم علیه الله صلی( الله رسول قال قال مالك

) / ۳۸۶ص۱ج( شیبه، المصنف ابي ابن) / ۱۴۰۶ش( حمید، المسند بن عبد) / ۷۲۵ش( بخاري): (صحیح -٢

 حرب بن وزهیر هارون بن یزید( طریق از) ۳۷۲۰ش( ابویعلي، المسند) / ۲۱ش( العشاریة األربعین عراقي،

 ... .» النبي عن أنس عن حمید عن: «اند کرده روایت) بشیر بن وهشیم

 بوده مشخص اشواسطه اما نموده مي »تدلیس« مالک بن انس از الطویل حمید ابي بن حمید که کنیم اشاره باید 

 گفته الحجاج بن شعبة امام که چرا. است شنیده بوده »وثقة صحیحین رجال« که البناني ثابت از را احادیث وآن

 ابن وامام.» ثابت فیها ثبته أو ثابت من سمعها والباقی حدیثا عشرین و أربعة إال أنس من حمید یسمع لم: «است

 ابن امام و.» عنه فدلس ثابت من الباقي وسمع حدیثا عشر ثمانیة مالك بن أنس من سمع: «است گفته هم حبان

 تلك فإن عنه، ثابت من الباقی سمع و ذکر ما مقدار إال أنس من یسمع لم أنه عنه ذکر ما أما: « گوید مي عدي

 أحادیث، أنس عن ثابت عن روی قد و أنس عن روی قد ألنه عنه، ثابت عن أنها یتهمه کان من یمیزها األحادیث

 و خراش ابن امامان و »ثابت من سمعه وقد أنس عن یدلسه مما البعض أنس عن رواه الذی أن بابه فی ما فأکثر

 التهذیب تهذیب حجر، ابن[ »ثابت من سمعه إنما أنس عن حدیثه عامة إن: «گویند مي سلمه بن حماد

 هم حجر ابن امام وهمچنین باشد مي »صحیح« اسنادش لذا و)] ۱۴۸ص۴ج( الثقات حبان، ابن) / ۳۸ص۳ج(

 .)]۲۱۱ص۲ج( الباري فتح[ »لحمید أنس بتحدیث فیه فصرح هشیم عن منصور بن سعید رواه: «است گفته
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 تنھا ایستادن در صّف ) ۴-۸-۵(
اقتدا  سدر آخرین روزھای عمر شریفشان تنھایی در صف بوده و به ابوبکر ج پیامبر

اقتدا کرده در حالیکه تنھایی در صف  ج به ایشان سو در یک نماز ھم ابوبکر ١کردند.
 ایستادند.گردید، نمیو اگر تنھا ایستادن موجب ابطال نماز می ١بوده

) / ۱۳۵ص۱۰) / شرح مشکل اآلثار (ج۷۸۵) / نسایي (ش۴۶۲ص۱(صحیح): ابن سعد، الطبقات الکبري (ج -١

) / عبدالرزاق، المصنف ۱۲۶۱۷) / احمد، المسند (ش۱۹۷۲ضیاء المقدسی، االحادیث المختاره (ش

 نوادر) / حکیم الترمذی، ۱۳۰۴و۱۳۰۵) / آجری، الشریعة (ش۲۰۱۰) / ابن منذر، االوسط (ش۳۵۰ص۱(ج

) / بیهقی، دالئل ۴۵۱و۴۳۹ص۲) / ابونعیم، اخبار اصبهان (ج۱۲۰۶(ش األصول في معرفة أحادیث الرسول

) / بغوی، ۷۶۵ص۹) / ابن بطة، االبانة (ج۲۰۹ص۴وج۶۷ص۳) / ابن حزم، المحلی (ج۱۹۲ص۷النبوة (ج

ن الحجاج واسماعیل بن جعفر وعبدالله بن عمر وشعبة ب عیاض بن أنس) از طریق (۴۲۱ص۲شرح السنة (ج

  حمید حدثنا«اند: وعبدالوهاب بن خفاف) روایت کرده
ً
 الله رسول صالها صالة آخر: قال أنس انه سمع انسا

 .» بکر أبي خلف متوشحا واحد ثوب في صلی القوم مع سلم و علیه الله صلی

) از ۱۳۰۸(ش) / آجری، الشریعة ۴۰ص۶وحمید الطویل هم متابعه شده است: طبرانی، المعجم االوسط (ج 

 ... .» ن أنسع«اند: طریق (قتاده بن دعامة ویونس بن عبید) روایت کرده

 است. » صحیح«باشد واسنادش هم می» رجال صحیحین«رجال ابن سعد  

 حسٌن صحیٌح «وامام ترمذی هم گفته است:  
ٌ

 )]۳۶۳[ترمذی (ش» هذا حدیث

) / طحاوی، ۲۱۲۵) / ابن حبان (ش۳۶۳وترمذی (ش باید اشاره کنیم که حمید این روایت را از ثابت هم شنیده 

) / سراج، ۶۸۳۸) / بزار (ش۱۷۰۶) / ضیاء المقدسی، االحادیث المختاره (ش۱۳۵ص۱۰شرح مشکل اآلثار (ج

 أیوب بن یحیی) از طریق (۷۶۷ص۹) / ابن بطة، االبانة (ج۱۹۳ص۷) / بیهقی، دالئل النبوة (ج۴۵۴المسند (ش

...  مالك بن أنس عن البناني ثابت حدثني حمید حدثني«اند: حة) روایت کردهوسلیمان بن بالل ومحمد بن طل

 از خدش که نشان می.» 
ً
دهد در ابتدا روایت را (از ثابت از انس) شنیده وسپس نزد انس رفته وروایت را مستقیما

 شنیده است. چون در هردو روایت تصریح به سماع کرده است.
) یونس بن وأحمد مهدي بن عبدالرحمن( طریق از) ۸۳۴ش( نسایی) / ۹۶۳ش( مسلم) / ۶۸۷ش( وبخاري 

 عائشة علی دخلت قال عتبة بن الله عبد بن الله عبید عن عائشة أبي بن موسی عن زائدة حدثنا: «اندکرده روایت

 فقال وسلم علیه الله صلی النبي ثقل بلی قالت وسلم علیه الله صلی الله رسول مرض عن تحدثیني أال فقلت

 علیه فأغمي لینوء فذهب فاغتسل ففعلنا قالت المخضب في ماء لي ضعوا قال ینتظرونك هم ال قلنا الناس أصلی

 المخضب في ماء لي ضعوا قال الله رسول یا ینتظرونك هم ال قلنا الناس أصلی وسلم علیه الله صلی فقال أفاق ثم

 فقال الله رسول یا ینتظرونك هم ال قلنا الناس أصلی فقال أفاق ثم علیه فأغمي لینوء ذهب ثم فاغتسل فقعد قالت

 هم ال فقلنا الناس أصلی فقال أفاق ثم علیه فأغمي لینوء ذهب ثم فاغتسل فقعد المخضب في ماء لي ضعوا

 النبي فأرسل اآلخرة العشاء لصالة السالم علیه النبي ینتظرون المسجد في عکوف والناس الله رسول یا ینتظرونك

                                                            



 نماز جمعه در فقه اسالمی    ۶۷۲

فِّ اَ «روایت کرده است:  ساما حدیثی که علی بن شیبان َف الصَّ
ْ
نَّ رَُجًال َص�َّ َخل

ِعدْ  :جفقال  وَْحَدهُ 
َ
َف  ِلَفْردٍ  َصَالةَ  الَ  َصَالتََك  أ

ْ
فِّ  َخل مردی به تنھایی پشت صفی « ٢.»الصَّ

فرمودند: نمازت را اعاده کن؛ چرا که نماز ھیچ فردی به تنھایی پشت  ج نماز خواند؛ وایشان
 »صف صحیح نیست.

 أن یأمرك وسلم علیه الله صلی الله رسول إن فقال الرسول فأتاه بالناس یصلي بأن بکر أبي إلی وسلم علیه الله صلی

 تلك بکر أبو فصلی بذلك أحق أنت عمر له فقال بالناس صل عمر یا رقیقا رجال وکان بکر أبو فقال بالناس تصلي

 وأبو الظهر لصالة العباس أحدهما رجلین بین فخرج خفة نفسه من وجد وسلم علیه الله صلی النبي إن ثم األیام

 أجلساني قال یتأخر ال بأن وسلم علیه الله صلی النبي إلیه فأومأ لیتأخر ذهب بکر أبو رآه فلما بالناس یصلي بکر

 والناس وسلم علیه الله صلی النبي بصالة یأتم وهو یصلي بکر أبو فجعل قال بکر أبي جنب إلی فأجلساه جنبه إلی

 .»قاعد وسلم علیه الله صلی والنبي بکر أبي بصالة

لفظ له (ش -١
ّ
) از طریق (وکیع بن الجراح ۸۳۳) / نسایی (ش۹۶۸) / مسلم (ش۷۱۳(صحیح): بخاري وال

 الله رسول ثقل لما قالت عائشة عن األسود عن إبراهیم عن األعمش عن«اند: وابومعاویة الضریر) روایت کرده

 بکر أبا إن الله رسول یا فقلت بالناس یصلي أن بکر أبا مروا فقال بالصالة یوذنه بالل جاء وسلم علیه الله صلی

 لحفصة فقلت بالناس یصلي بکر أبا مروا فقال عمر أمرت فلو الناس یسمع ال مقامك یقم ما متی وإنه أسیف رجل

 صواحب ألنتن إنکن قال عمر أمرت فلو الناس یسمع ال مقامك یقم متی وإنه أسیف رجل بکر أبا إن له قولي

 خفة نفسه في وسلم علیه الله صلی الله رسول وجد الصالة في دخل فلما بالناس یصلي أن بکر أبا مروا یوسف

 بکر أبو ذهب حسه بکر أبو سمع فلما المسجد دخل حتی األرض في یخطان ورجاله رجلین بین یهادی فقام

 أبي یسار عن جلس حتی وسلم علیه الله صلی الله رسول فجاء وسلم علیه الله صلی الله رسول إلیه فأومأ یتأخر

 الله رسول بصالة بکر أبو یقتدي قاعدا یصلي وسلم علیه الله صلی الله رسول وکان قائما یصلي بکر أبو فکان بکر

 .»عنه الله رضي بکر أبي بصالة مقتدون والناس وسلم علیه الله صلی

) / ۱۰۰۳) / ابن ماجه (ش۱۶۲۹۷) / احمد، المسند (ش۲۹۸ص۲(ج(صحیح): ابن ابي شیبة، المصنف  -٢

) / طحاوي، شرح معاني األثار ۵۵۱ص۵) / ابن سعد، الطبقات الکبري (ج۵۴۱۸بیهقي، السنن الکبري (ش

ی (ج۱۵۶۹) / ابن خزیمه (ش۲۲۰۳و۲۲۰۲) / ابن حبان (ش۳۹۴ص۱(ج
ّ
) / ابن ۵۳ص۴) / ابن حزم، المحل

) / احمد بن عمرو الشیبانی، ۲۴۷ص۵۲) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۳۶۲ص۱جابی خیثمة، التاریخ الکبیر (

) از ۴۹۵۱) / ابونعیم، معرفه الصحابه (ش۶۵۳) / ابن قانع، معجم الصحابه (ش۱۷۴ص۳اآلحاد والمثانی (ج

 لرحمنا عبد عن بدر بن الله عبد حدثنا«اند: جابر) روایت کرده بن عتبة وعمرو بن عمرو وأیوب بن طریق (مالزم

 من وسلم) علیه الله (صلی الله رسول إلی وفدوا الذین الوفد أحد وکان شیبان بن علی أبیه عن شیبان بن علی بن

 فقام. وحده یصلی الصف خلف رجل إذا سلم فلما وسلم) علیه الله (صلی النبی مع صلیت: قال سحیم بنی

 »الصف. خلف لفرد صالة ال صالتك أعد: قال سلم فلما صالته قضی حتی وسلم) علیه الله (صلی الله رسول

 باشد.می» صحیح«ومترجم در تهذیب بوده واسنادش هم » ثقة«رجال ابن ابی شیبة  
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، و ج به رسول الله سباشد چرا که: روایِت اقتدا کردن ابوبکریت منسوخ مین روایا
اخر عمر شریف رسول ، و تنھا ایستادن آنان در صّف، در اوسبه ابوبکر ج رسول الله

 دھد این روایت منسوخ است.بوده لذا نشان می ج الله

 ) دیر به جماعت ملحق شدن ۴-۸-۶(
ھای مختلف متفاوت است. این احکام  احکام دیر رسیدن به جماعت در حالت

 عبارتند از:
 ملحق شدن در حال قیاِم امام:

ه نماز را با امام ادامه مأموم در صورتیکه در قیاِم نماز به جماعت ملحق شد، ادام
 ردهک تیروا سرهیخواند. ابوھرداده و ھرچه که نرسیده بود را بعد از سالم امام می

ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت «: است ُ  َص�َّ  ا�َّ ِ�يَمْت  إَِذا: َ�ُقوُل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ
ُ
َالةُ  أ تُوَها فََال  الصَّ

ْ
 تَأ

تُوَها �َْسَعْونَ 
ْ
ِكينَةُ  َعلَيُْ�مْ  َ�ْمُشونَ  َوأ تُمْ  َ�َما السَّ

ْ
ْدَر�

َ
وا. فَاتَُ�مْ  َوَما فََصلُّوا أ تِمُّ

َ
ھرگاه « ١»فَأ

نماز اقامه گردید با عجله و شتابان به سوی آن نروید، با حالتی آرام و با تأّنی به سمت آن 
نماز از را بخوانید و ھر مقدار را (از پیاده حرکت کنید، به ھر (مقداری از نماز رسیدید) آن

 » را) تمام کنید.دست دادید، بعد از سالم امام برخیزید و آن

 ملحق شدن در حاِل رکوِع امام:
 در این زمینه دو دیدگاه مطرح است:

ی فاتحه رکِن در صورتیکه مأموم در رکوع به امام برسد، چون سوره دیدگاه اّول:
پس از سالم امام، آن را باشد، لذا این رکعت برای وی محسوب نشده و باید نماز می

ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت «: است ردهک تیروا سرهیبخواند. وابوھر ُ  َص�َّ  ا�َّ : َ�ُقوُل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ
ِ�يَمْت  إَِذا

ُ
َالةُ  أ تُوَها فََال  الصَّ

ْ
تُوَها �َْسَعْونَ  تَأ

ْ
ِكينَةُ  َعلَيُْ�مْ  َ�ْمُشونَ  َوأ تُمْ  َ�َما السَّ

ْ
ْدَر�

َ
 فََصلُّوا أ

وا فَاتَُ�مْ  َوَما تِمُّ
َ
ھرگاه نماز اقامه گردید با عجله و شتابان به سوی آن نروید، با حالتی « ٢».فَأ

 نسایي) / ۳۲۷ش( ترمذي) ۵۷۲ش( ابوداود) / ۱۳۹۱-۱۳۸۹ش( مسلم) / ۹۰۸ش( بخاري): (صحیح -١

 یعقوب بن وعبدالرحمن عبدالرحمن بن ابوسلمه و مسیب بن سعید( طریق از) ۷۷۵ش( ماجه ابن) / ۸۶۱ش(

 ... .» یقول: وسلم علیه الله صلی الله رسول سمعت قال هریرة أبا أن: «اند کرده روایت) منبه بن وهمام

 نسایي) / ۳۲۷ش( ترمذي) ۵۷۲ش( ابوداود) / ۱۳۹۱-۱۳۸۹ش( مسلم) / ۹۰۸ش( بخاري): (صحیح -٢

 یعقوب بن وعبدالرحمن عبدالرحمن بن ابوسلمه و مسیب بن سعید( طریق از) ۷۷۵ش( ماجه ابن) / ۸۶۱ش(

 ... .» یقول: وسلم علیه الله صلی الله رسول سمعت قال هریرة أبا أن: «اند کرده روایت) منبه بن وهمام
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آرام و با تأّنی به سمت آن پیاده حرکت کنید، به ھر (مقداری از نماز رسیدید) آن را بخوانید و 
 » تمام کنید.ھر مقدار را (از نماز از دست دادید، بعد از سالم امام برخیزید و آن را) 

الدین  ی، تقیمه، العراقی، ابن حزم، ابن خزیانک، شویره، بخاریامامان ابوھر
ن قول را یه ھم ایاز شافع یاز ظاھریه و بعض یو بعض یالضبع رک، أبوبیالسبکی، المقبل

 ١دانند.یراجح م
، زید بن جمھور علما مانند عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عمر دیدگاه دّوم:

ن قول بوده که اگر فردی ھنگام رکوع به یه بر اکیه و مالیّ ، حنابله، حنفهیشافع ثابت،
-وبه دلیل ذیل استناد نموده ٢گرددامام ملحق گردد، آن رکعت برای وی محسوب می

 اند که عبارت است از : 

ْدرَكَ  : َمنْ ج قال رسول اهللا«روایت کرده است:  سابوھریره
َ
َعةً  أ

ْ
َالةِ  ِمنَ  َر�  َ�َقدْ  الصَّ

ْدَرَ�َها
َ
نْ  َ�بَْل  أ

َ
بَُه. اِإلَمامُ  يُِقيمَ  أ

ْ
فرمودند: ھرکس قبل از اینکه امام پشتش را  ج پیامبر« ٣»ُصل

ی (ج۲۳۹ص۲) / شوکانی، نیل االوطار (ج۱۴۱اإلمام (ص خلف بخاري، القراءة -١
ّ
 )۲۴۳ص۳) / ابن حزم، المحل

) / ۵۸۰ص۱) / ابن قدامة، المغنی (ج۱۴۹ص۱) / ابن رشد، بدایة المجتهد (ج۲۱۵ص۴نووی، المجموع (ج -٢

) / ۲۷۴و۲۸۶ص۱) / ابن ابی شیبة، المصنف (ج۲۱۳ص۱(ج مجمع األنهر في شرح ملتقی األبحرشیخي زادة، 

 )۱۰۱ص۱۴طحاوی، شرح معانی اآلثار (ج

  ابوهریره ازطریق روایت این): (منکر -٣
ٌ

 :است گردیده روایت ج پیامبر زا ورجل

) / ۲۶۷۸ش( الکبري السنن بیهقي،) / ۱۵۹۵ش( خزیمه ابن: اّول طریق دارد؛ طریق دو: سابوهریره طریق اما 

 ابن) / ۹۳۷ش( االعرابي، المعجم ابن) / ۱۳۱ش( اإلمام خلف القراءة بخاري،) / ۳۴۶ص۱ج( دارقطني، السنن

 بن وعمرو إبراهیم بن عیسی( طریق از) ۳۹۸ص۴ج( الکبیر الضعفاء عقیلي،) / ۲۲۸ص۷ج( الکامل عدي،

 ابن عن الرحمن عبد بن قرة عن عن حمید بن یحیی عن وهب ابن ثنا: «اند کرده روایت) یحیی بن محّمد و سواد

 من:  قال سلم و علیه الله صلی الله رسول أن: هریرة أبي عن الرحمن عبد بن سلمة أبو أخبرني: قال الزهري شهاب

  که چرا است »منکر« روایت این اما »صلبه اإلمام یقیم أن قبل أدرکها فقد الصالة من رکعة أدرك
ً
 بن یحیی: اّوال

 : «است گفته هم بخاري وامام »ضعیٌف : «است گفته دارقطني امام: حمید
ٌ

 ابن وامام »حدیثه في الیتابع مجهول

 وله واحدا حدیثا أسند: «است گفته هم یونس ابن وامام »غیره له أعرف وال الزیادة بهذه تفرد: «است گفته عدي

 )] ۱۳۱ش( اإلمام خلف القراءة بخاري،) / ۲۵۰ص۶ج( المیزان لسان حجر، ابن[ »مقطعات
ً
 همین: وثانیا

 مسلم) ۵۸۰ش( وبخاري: اند کرده روایت لفظ این بدون زهري شهاب ابن از زیادي واثبات ثقات را حدیث

 بیهقي،) / ۲۰ش( موطأ مالك،) / ۱۱۲۳ش( ماجه ابن) / ۵۲۴ش( ترمذي) / ۵۵۴ش( نسایي) / ۱۴۰۱ش(

 از) ۱۳۱ش( اإلمام خلف القراءة بخاري،) / ۳۹۸ص۴ج( الکبیر الضعفاء عقیلي،) / ۵۹۴۱ش( الکبري السنن

 سعید بن ویحیي الهاد وابن وشعیب واألوزاعي عیینة وابن جریج وابن وعقیل ویونس ومالك معمر( طریق
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وبه وی رسید، آن رکعت را دریافت کرده وبرای  - قبل از بلند شدن امام از رکوع -راست کند 
 »گردد.وی محسوب می

ھمانطور که مستندًا در تخریجش در جواب این استدالل گفته شده: سند حدیث 
پذیرفته نیست. ودیدیم که چون باشد. لذا بیان شده منکر و غیر قابل احتجاج می

تواند بدون دلیل رکنی را ساقط نمود. وھمچنین باشد، لذا نمیه رکن نماز میفاتح
اند که ھرگاه قسمتی از نماز را جاماندی، پس از به صورت عموم فرموده ج رسول الله

 الله صلی النبي أن هریرة أبي عن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن الزهري عن: «اند کرده روایت) عمر بن وعبیدالله

 ..»الصالة أدرك فقد الصالة من رکعة أدرك من: قال سلم و علیه
ً
 المعجم که نموده روایت اینگونه هم قروه: وثالثا

 حدثنا قاال وعمي أبي حدثني قال نمیر بن القاسم بن أحمد حدثنا: «است کرده روایت) ۱۷۷ص۱ج( االوسط

 فقد الصالة من رکعة أدرك من: قال الله رسول أن هریرة أبي عن سلمة أبي عن الزهري شهاب بن عن قرة عن سوید

 .»الصالة أدرك

 األنصاري، علي أبو ثنا: «است کرده روایت) ۲۰۴ش( مرو مسموعات من المنتقی المقدسي، ضیاء: دّوم طریق 

 عن وهب بن الله عبد ثنا عنده إال الحدیث هذا یکن ولم صالح بن أحمد ثنا الصباغ، منصور بن الله عبید ثنا

: وسلم علیه الله صلی الله رسول قال: قال هریرة أبي عن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن الزهري عن یزید بن یونس

  که چرا است »منکر« هم روایت این اما »صالته من ولیعتدها معه فلیرکع راکع وهو اإلمام أدرك من
ً
 محّمد: اّوال

 صنف: «است گفته هم ذهبي وامام »یتهم کان: «است گفته کتاني امام: االنصاري علی أبو شعیب بن هارون بن

 )] ۵۲۸ص۱۵ج( النبالء وسیراعالم) ۵۷ص۴ج( االعتدال میزان ذهبي،[ »بالمتقن ولیس وجمع
ً
 بن یونس: وثانیا

 بن حرملة حدثنی: «است کرده روایت) ۱۴۰۲ش( مسلم که کرده نقل اینگونه را روایت وهب بن وعبدالله یزید

 عن الرحمن عبد بن سلمة أبی عن الزهري شهاب ابن عن یزید بن یونس أخبرنی وهب بن عبدالله أخبرنا یحیی

 »الصالة أدرك فقد اإلمام مع الصالة من رکعة أدرك من: قال) وسلم علیه الله صلی( الله رسول أن هریرة أبی

  طریق اما 
ٌ

 محّمد أخبرنی الحافظ الله عبد أبو أخبرنا: «است کرده روایت) ۲۶۷۹ش( الکبري السنن بیهقي،: رجل

  عن رفیع بن العزیز عبد عن شعبة أخبرنا مرزوق بن عمرو حدثنی غالب بن محّمد حدثنا بالویه بن أحمد بن
ٌ

 رجل

 إذا بالسجود تعتدوا وال فاسجدوا ساجدا وإن فارکعوا راکع واإلمام جئتم إذا: قال) وسلم علیه الله صلی( النبی عن

  که چرا است »منکر« روایت این اما »الرکوع معه یکن لم
ً
 : «است مبهم آن راوي: اّوال

ٌ
  »رجل

ً
 را روایت معلوم: وثانیا

 . است شنیده کسي چه از
ً
 است شده روایت ومخالفش بوده »مدرج« »الرکوع معه یکن لم إذا: «قسمت این وثالثا

 بن جریر( طریق از) ۲۸۳ص۲ج( عبدالرزاق) / ۳۷۶۲ش( الکبري السنن بیهقي،) / ۲۸۴ص۱ج( شیبه ابي وابن

  عن رفیع بن العزیز عبد عن: «اندکرده روایت) عیاش بن وابوبکر الثوري وسفیان عبدالحمید
ٌ

 أهل من رجل

 الذي هذا من: قال صالته من فرغ فلما ساجد وهو نعلي خفق سمع أنه وسلم علیه الله صلی النبي عن المدینة

 علیه الله صلي( فقال فسجدت ساجدا وجدتك قال صنعت فما: قال الله رسول یا أنا قال نعله؟ خفق سمعت

 .»علیها أنا التي حالي علی معي فلیکن ساجدا أو قائما أو راکعا وجدني من بها تعتدوا وال فاصنعوا هکذا): وسلم
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گردد: ی فاتحه ھم میمام سالم امام آن را بخوان وشامل نرسیدن به سورهات

ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت «: است ردهک تیروا سرهیوابوھر ُ  َص�َّ  ا�َّ  إَِذا: َ�ُقوُل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ
ِ�يَمْت 

ُ
َالةُ  أ تُوَها فََال  الصَّ

ْ
تُوَها �َْسَعْونَ  تَأ

ْ
ِكينَةُ  َعلَيُْ�مْ  َ�ْمُشونَ  َوأ تُمْ  َ�َما السَّ

ْ
ْدَر�

َ
 َوَما فََصلُّوا أ

وا فَاتَُ�مْ  تِمُّ
َ
ھرگاه نماز اقامه گردید با عجله و شتابان به سوی آن نروید، با حالتی آرام « ١».فَأ

و با تأّنی به سمت آن پیاده حرکت کنید، به ھر (مقداری از نماز رسیدید) آن را بخوانید و ھر 
 »دادید، بعد از سالم امام برخیزید و آن را) تمام کنید. مقدار را (از نماز از دست

 ملحق شدن در غیر قیام و رکوع:
ھمانطور که پیشتر اشاره شد ھر موقع مأموم به جماعت رسید، بالفاصله و در ھر 

در غیر قیام و رکوع باشند، ھا  آن شود و در صورتیکهملحق میھا  آن حالتی از نماز به
ه محاسبه کن بوده یه اصل بر اکشود؛ چرا آن رکعت محسوب نمی ۀن ائمیبال خالف ب

گردند مگر دلیلی برای محسوب شدن آن یمحسوب مھا  آن نشده و افعال ھم با انجام
را اتمام داشته باشیم. و لذا بعد از سالِم امام ھر مقدار از نماز شخص مانده باشد آن

ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت «: است ردهک تیروا سرهیکند. ابوھرمی ُ  َص�َّ  ا�َّ : َ�ُقوُل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ
ِ�يَمْت  إَِذا

ُ
َالةُ  أ تُوَها فََال  الصَّ

ْ
تُوَها �َْسَعْونَ  تَأ

ْ
ِكينَةُ  َعلَيُْ�مْ  َ�ْمُشونَ  َوأ تُمْ  َ�َما السَّ

ْ
ْدَر�

َ
 فََصلُّوا أ

وا. فَاتَُ�مْ  َوَما تِمُّ
َ
شتابان به سوی آن نروید، با حالتی ھرگاه نماز اقامه گردید با عجله و « ٢»فَأ

آرام و با تأّنی به سمت آن پیاده حرکت کنید، به ھر (مقداری از نماز رسیدید) آن را بخوانید و 
 »ھر مقدار را (از نماز از دست دادید، بعد از سالم امام برخیزید و آن را) تمام کنید.

 خواندمینماز نشسته ایستاده یا اقتدا کردن به امامی که ) ۴-۸-۷(
اگر امام ایستاده نماز خواند، باید ما ھم ایستاده بخوانیم. اما اگر امام نشسته نماز 

 خواند، مستحب بوده که ما ھم نشسته نماز بخوانیم.

 نسایي) / ۳۲۷ش( ترمذي) ۵۷۲ش( ابوداود) / ۱۳۹۱-۱۳۸۹ش( مسلم) / ۹۰۸ش( بخاري): (صحیح -١

 یعقوب بن وعبدالرحمن عبدالرحمن بن ابوسلمه و مسیب بن سعید( طریق از) ۷۷۵ش( ماجه ابن) / ۸۶۱ش(

 ... .» یقول: وسلم علیه الله صلی الله رسول سمعت قال هریرة أبا أن: «اند کرده روایت) منبه بن وهمام

 نسایي) / ۳۲۷ش( ترمذي) ۵۷۲ش( ابوداود) / ۱۳۹۱-۱۳۸۹ش( مسلم) / ۹۰۸ش( بخاري): (صحیح -٢

 یعقوب بن وعبدالرحمن عبدالرحمن بن ابوسلمه و مسیب بن سعید( طریق از) ۷۷۵ش( ماجه ابن) / ۸۶۱ش(

 ... .» یقول: وسلم علیه الله صلی الله رسول سمعت قال هریرة أبا أن: «اند کرده روایت) منبه بن وهمام
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ِ  رَُسوُل  اْشتَىَك «روایت کرده است:  بجابر بن عبدالله ُ َعلَيِْه وََسلََّم) ا�َّ  (َص�َّ ا�َّ
بُو قَاِعدٌ  وَُهوَ  َوَراَءهُ  فََصلَّيْنَا

َ
ََفَت  تَْ�ِبَ�هُ  انلَّاَس  �ُْسِمعُ  بَْ�رٍ  َوأ ْنَا فَاتلْ

َ
َشارَ  ِ�يَاًما فََرآنَا إِيل

َ
 فَأ

ْنَا
َ

ا ُ�ُعوًدا بَِصَالتِهِ  فََصلَّيْنَا َ�َقَعْدنَا إِيل َْفَعلُونَ  اآنِفً  ِكْدُ�مْ  إِنْ  قَاَل: َسلَّمَ  فَلَمَّ  فَارَِس  فِْعَل  تلَ
ومِ  وا َ�ْفَعلُوا فَالَ  ُ�ُعودٌ  وَُهمْ  ُملُوِ�ِهمْ  ىلَعَ  ُمونَ َ�ُقو َوالرُّ ِتُ�مْ  اْ�تَمُّ ئِمَّ

َ
 فََصلُّوا قَائًِما َص�َّ  إِنْ  بِأ

مریض شدند و ما ایستاده پشت  ج روزی رسول الله« ١.»ُ�ُعوًدا فََصلُّوا قَاِعًدا َص�َّ  َو�ِنْ  ِ�يَاًما
-نشسته بودند؛ و ابوبکر ھم صدای تکبیرش را به مردم می ج سر وی نماز خواندیم و ایشان

ما را دیدند و اشاره فرمودند که  ج و رسول الله -گفتو با صدای بلند تکبیر می–رساند 
بشینیم و پس از اتمام نماز فرمودند: نزدیک بود که مثل مردمان روم و ایران کنید که نزد 

شما اینکار را نکنید و اگر امام ایستاده بود  ایستند! پسمی -اندکه نشسته–پادشاھانشان 
 »شما ھم بایستید و اگر نشست شما ھم بشینید.

وقتی -ج باشد؛ چرا که در اواخر عمر شریف رسول اللهاما اگر بایستیم ھم جایز می
 ٢ایستاده اقتاده کردند. ج نشسته امامت نموده ومردم به ایشان ج ، ایشان-مریض شدند

) از طریق (محّمد بن رمح وقتیبة بن ۱۲۴۰) / ابن ماجه (ش۱۲۰۰) / نسایی (ش۹۵۵(صحیح): مسلم (ش -١

 )وسلم علیه الله صلی( الله رسول اشتکی قال جابر عن الزبیر أبی عن اللیث أخبرنا«اند: سعید) روایت کرده

 قعودا بصالته فصلینا فقعدنا إلینا فأشار قیاما فرآنا إلینا فالتفت تکبیره الناس یسمع بکر وأبو قاعد وهو وراءه فصلینا

 إن بأئمتکم ائتموا تفعلوا فال قعود وهم ملوکهم علی یقومون والروم فارس فعل لتفعلون آنفا کدتم إن :قال سلم فلما

 .»قعودا فصلوا قاعدا صلی وإن قیاما فصلوا قائما صلی

باشد اما کسیکه از وی روایت نموده (لیث می» مدلس«ابوالزبیر مکی  انداست؛ فقط گفته» صحیح«اسنادش هم  

باشد، که ابوالزبیر احادیثی که از جابر را شنیده را برای وی بیان نموده است؛ ولیث بن سعد گفته بن سعد) می

 کله هذ أسمع فسألته عاودته، أننی لو: نفسي في قلت ثم بهما، فانقلبت کتابین، إلی فدفع الزبیر أبا جئت«است: 

 علی لی فأعلم منه، سمعت ما علی لی أعلم: له فقلت عنه حدثت ما ومنه سمعت ما منه: فقال فسألته، جابر؟ من

 )].۳۷ص۴[ذهبی، میزان االعتدال (ج» عندي الذی هذا

 بن وأحمد مهدي بن عبدالرحمن( طریق از) ۸۳۴ش( نسایی) / ۹۶۳ش( مسلم) / ۶۸۷ش( (صحیح): بخاري -٢

 علی دخلت قال عتبة بن الله عبد بن الله عبید عن عائشة أبي بن موسی عن زائدة حدثنا: «اندکرده روایت) یونس

 وسلم علیه الله صلی النبي ثقل بلی قالت وسلم علیه الله صلی الله رسول مرض عن تحدثیني أال فقلت عائشة

 فأغمي لینوء فذهب فاغتسل ففعلنا قالت المخضب في ماء لي ضعوا قال ینتظرونك هم ال قلنا الناس أصلی فقال

 في ماء لي ضعوا قال الله رسول یا ینتظرونك هم ال قلنا الناس أصلی وسلم علیه الله صلی فقال أفاق ثم علیه

 رسول یا ینتظرونك هم ال قلنا الناس أصلی فقال أفاق ثم علیه فأغمي لینوء ذهب ثم فاغتسل فقعد قالت المخضب

 ال فقلنا الناس أصلی فقال أفاق ثم علیه فأغمي لینوء ذهب ثم فاغتسل فقعد المخضب في ماء لي ضعوا فقال الله
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 افتادن از امام) حکم سبقت ۴-۸-۸(

ُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َ�نْ «رده است: کت یروا سرهیابوھر َما قَاَل: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ
َ
 َ�ْىَش  أ

َحُدُ�مْ 
َ
وْ  أ

َ
  أ

َ
َحُدُ�مْ  َ�ْىَش  ال

َ
َسهُ  َرَ�عَ  إَِذا أ

ْ
َِمامِ  َ�بَْل  َرأ

ْ
نْ  اإل

َ
ُ  َ�َْعَل  أ َسهُ  ا�َّ

ْ
َس  َرأ

ْ
 ١»مِحَاٍر. َرأ

ه کترسد یا نمیند، آکیه سرش را قبل از امام، بلند مک یسک: ندفرمود ج رمکرسول ا«
 .»دیل نمای، تبدیا صورتش را به صورت االغیخداوند سرش را به سر االغ و 

َما :ج قَاَل رسول اهللا«روایت کرده است:  سانس بن مالک َِمامُ  ُجِعَل  إِ�َّ
ْ

 بِهِ  يِلُْؤَ�مَّ  اإل
َ  فَإَِذا ُوا َكربَّ َو�َِذا ِ�يَاًما  َفَصلُّوا قَائًِما َص�َّ  َو�ِنْ  فَاْسُجُدوا َسَجدَ  َو�َِذا فَاْرَكُعوا َرَ�عَ  َو�َِذا فََكربِّ

مْجَُعونَ 
َ
امام به این دلیلی قرار داده شده که به وی اقتدا « ٢.»َص�َّ َجالًِسا فََصلُّوا ُجلُوًسا أ

که رکوع رفت شما ھم به رکوع کنید؛ پس اگر تکبیر گفت، شما ھم تکبیر بگویید؛ و ھرگاه 
بروید و ھرگاه سجده رفت شما ھم سجده بروید و اگر ایستاده نماز خواند شما ھم ایستاده 

 »نماز بخوانید. و اگر نشسته نماز خواند شما ھم نشسته نماز بخوانید.
لذا جلو افتادن از امام حرام بوده وجایز نیست. و اگر کسی جلو افتاده، مرتکب 

بوده است، اّما نمازش  ج گردیده است؛ چرا که مخالف نھی رسول اللهعمل حرامی 
باطل نبوده و فقط جماعتش باطل است؛ چرا که طبق قول راجح نزد اصولیین، اگر 

 فأرسل اآلخرة العشاء لصالة السالم علیه النبي ینتظرون المسجد في عکوف والناس الله رسول یا ینتظرونك هم

 وسلم علیه الله صلی الله رسول إن فقال الرسول فأتاه بالناس یصلي بأن بکر أبي إلی وسلم علیه الله صلی النبي

 أبو فصلی بذلك أحق أنت عمر له فقال بالناس صل عمر یا رقیقا رجال وکان بکر أبو فقال بالناس تصلي أن یأمرك

 لصالة العباس أحدهما رجلین بین فخرج خفة نفسه من وجد وسلم علیه الله صلی النبي إن ثم األیام تلك بکر

 قال یتأخر ال بأن وسلم علیه الله صلی النبي إلیه فأومأ لیتأخر ذهب بکر أبو رآه فلما بالناس یصلي بکر وأبو الظهر

 علیه الله صلی النبي بصالة یأتم وهو یصلي بکر أبو فجعل قال بکر أبي جنب إلی فأجلساه جنبه إلی أجلساني

 .»قاعد وسلم علیه الله صلی والنبي بکر أبي بصالة والناس وسلم

) / نسایی ۵۸۲) / ترمذی (ش۶۲۳) / ابوداود (ش۹۹۱-۹۹۳) / مسلم (ش۶۹۱(ش(صحیح): بخاری  -١

) از طریق (شعبة بن الحجاج وحماد بن زید وحماد بن سلمة والربیع بن مسلم ۹۶۱) / ابن ماجه (ش۸۲۸(ش

 أما قال: وسلم علیه الله صلی النبي عن هریرة أبا سمعت زیاد بن محّمد عن«اند: ویونس بن یزید) روایت کرده

 »حمار رأس رأسه الله یجعل أن اإلمام قبل رأسه رفع إذا أحدکم یخشی ال أو أحدکم یخشی

 ابن) / ۸۳۲ش( نسایي) / ۶۰۵و۶۰۱ش( ابوداود) / ۹۵۳ش( مسلم) / ۶۸۸و۳۷۸و۷۳۲ش( بخاري): (صحیح -٢

 قال انس عن«: اند کرده روایت) الزهري شهاب وابن الزبیر بن وعروة الطویل حمید( طریق از) ۱۲۳۷ش( ماجه

 سمع قال وإذا فارفعوا رفع وإذا فارکعوا رکع فإذا قیاما فصلوا قائما صلی فإذا به لیؤتم اإلمام جعل إنما: ج الله رسول

 .»أجمعون جلوسا فصلوا جالسا صلی وإذا قیاما فصلوا قائما صلی وإذا الحمد ولك ربنا فقولوا حمده لمن الله
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عنه را دربر ندارد؛ و طبعّیت از امام در نھی به ذات و ارکان چیزی نباشد، فساد منھٌی 
ه نماز! لذا جماعت باطل بوده اما جماعت، جزء ارکان و ذات نماز جماعت بوده و ن

 باشد.نمازش صحیح می
ھایی که با ابطال جماعت، نماز ھم باطل شده، آن نماز  الزم به ذکر است در مکان

ھم صحیح نیست؛ مثًال: نماز جماعت جمعه! وقتیکه جماعتش باطل گردد، نمازش ھم 
ر نتیجه با ابطال باشد ودشود؛ چرا که نماز جمعه فقط در جماعت صحیح میباطل می

 گردد.جماعتش نمازش ھم باطل می

 ) اقتدای شخص به مأموم بعد از اتمام جماعت۴-۸-۹(
این موضوع ربطی به مطالب قبلی دارد؛ چرا که اگر کسی تعّدد جمعه را قبول 

داند و اگر تعّدد جمعه را صحیح نداند، داشته باشد، اقتدای به مأموم را ھم صحیح می
 داند.را ھم صحیح نمی اقتدا به مأموم

 صداکردن موبایل در حین جماعت) خاموش یا بی۴-۸-۱۰(
را خاموش کرده تا موجب تواند آناگر کسی موبایلش ھنگام نماز به صدا درآمد، می

 سابوقتاده که ھمچنانآزار و اذیت سایر نمازگزاران و یا اخالل در نماز خود نگردد؛ 
نَّ رَُسوَل « رده است:کت یروا

َ
َماَمَة بِنَْت أ

ُ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن يَُص�ِّ وَُهَو َحاِمٌل أ ِ َص�َّ ا�َّ ا�َّ

َعاِص بِْن َر�ِيَعَة بِْن َ�بِْد َشْمٍس فَإِذَ 
ْ
يِب ال

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َوِأل ِ َص�َّ ا�َّ ا َز�ْنََب بِنِْت رَُسوِل ا�َّ

-نب (نوهیھنگام نماز خواندن، امامه، دختر ز ج سول اللهر« ١».َسَجَد وََضَعَها َو�َِذا قَاَم مَحَلََها

) از طریق (عبدالله بن ۱۲۰۴) / نسایي (ش۹۱۸) / ابوداود (ش۱۲۴۰(ش) / مسلم ۵۱۶صحیح): بخاري (ش( -١

أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبیر عن « یوسف و قتیبه بن سعید و عبدالله بن مسلمه) روایت کرده اند: 

مل أمامه عمرو بن سلیم الزرقي عن أبي قتادة األنصاري: أن رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یصلي وهو حا

بنت زینب بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم وألبي العاص بن الربیع بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام 

) / نسایي ۷۱۱) / نسایي (ش۹۱۹) / ابوداود (ش۱۲۴۱) / مسلم (ش۵۹۹۶و بخاري (ش» حملها.

نا سعید بن ابي سعید؛ و قتیبه بن  ) از طریق (قتیبه بن سعید و ابوالولید طیالیسي نا لیث بن سعد۱۲۰۵و۸۲۷(ش

سعید و محّمد بن ابي عمرو نا سفیان نا عثمان بن ابي سلیمان) و این دو (سعید بن ابي سعید و عثمان بن ابي 

عن عامر بن عبد الله بن الزبیر عن عمرو بن سلیم الزرقي عن أبي قتادة قال : رأیت « سلیمان) روایت کرده اند که: 

ه علیه و سلم یؤم الناس وهو حامل أمامة بنت أبي العاص علی عاتقه فإذا رکع وضعها وإذا رفع رسول الله صلی الل

 »من سجوده أعادها 
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ه به یکھنگام گرفت. ویع بن عبد شمس بود، بر دوش میه پدرش ابوالعاص بن ربکاش) را 
 شد، او را دوباره بر دوشیه از سجده بلند میکوقت گذاشت وین میرفت، او را بر زمیسجده م

 .»نھاد یم
ردن آن، کمتر از بلند کردن امامه توسط رسول کل و خاموش یرون آوردن موبایب
 باشد.نیست لذا این عمل جایز می ج الله

تا حد امکان حرکاتش  البته باید اشاره کنیم که از حرکات زیادی خودداری شود و
 اندک باشد تا نمازش باطل نگردد.

 ) عبور کردن دیگران از جلوی نمازگزاران ۴-۸-۱۱(
 ت کرده است:یروا سمیبوجھباشد؛ چرا که اوی نمازگزار حرام میعبور کردن از جل

ْن  :قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم«
َ
ُمَص�ِّ َماَذا َعلَيِْه لاََكَن أ

ْ
َمارُّ َ�ْ�َ يََدْي ال

ْ
لَْو َ�ْعلَُم ال

ْن َ�ُمرَّ َ�ْ�َ يََديْهِ 
َ
ُ ِمْن أ

َ
ْرَ�ِعَ� َخْ�ًا هل

َ
 یه از جلوک یسک: ندفرمود ج رمکرسول ا « ١».يَِقَف أ

از  ینمود ولیار چقدر گناه دارد، تا چھل توقف مکن یه اکدانست یگذرد، اگر م یم نمازگزار
 .»ردکینمازگزار، عبور نم یجلو

 را مبھم بیان فرموده که بزرگی گناه این شخص را بیان دارد.مّدت آن ج رسول الله
دیگر ھم وجود نداشت، از باب ضرورت کرد مضطر بود وراھی اما اگر کسی عبور می

تواند عبور نماید. چرا که شرع در این گونه مواقع ودرضرورت، واھمّیت موضوع می
 ھایی را داده است.ھمچنین اجازه

 ) خطا کردن امام در نماز جماعت۴-۸-۱۲(
ممکن است گاھی امام در نمازش خطا کند؛ در اینگونه مواقع، باید به امام خبر 

: إَِذا ج قال رسول اهللا« ت کرده است:یروا سسھل بن ساعد اه کرده است.داده اشتب

) / نسایي ۳۳۶) / ترمذي (ش۷۰۱) / ابوداود (ش۱۱۶۱و۱۱۶۰) / مسلم (ش۵۱۰صحیح): بخاري (ش( -١

عن أبي النضر مولی «رده اند: ) از طریق (مالک بن انس وسفیان الثوري) روایت ک۹۴۵) / ابن ماجه (ش۷۵۶(ش

عمر بن عبید الله عن بسر بن سعید أن زید بن خالد أرسله إلی أبي جهیم یسأله ماذا سمع من رسول الله صلی الله 

علیه وسلم في المار بین یدي المصلي فقال أبو جهیم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لو یعلم المار بین یدي 

 »أن یقف أربعین خیرا له من أن یمر بین یدیهالمصلي ماذا علیه لکان 
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ْح النَِّساءُ  َُصفِّ يَُسبِّْح الرَِّجاُل َويلْ
ْ
ْمٌر َفل

َ
اگر امام در نماز اشتباه کرد، مردان « ١».َرابَُ�ْم أ

 »تسبیح بگویند و زنان ھم بر پشت دستھایشان بکوبند.
توانند آن آیه را ای خطا کرد مأمومان مییا سورهای حال اگر امام مثًال در قرائت آیه

-نگونه مواقع اجازه فرمودهیدر ا ج ه رسولکبرای وی بخوانند. و دلیلش ھم این بوده 

َبََس « روایت کرده است: باند. عبدالله بن عمر  ِ�يَه فَاتلْ
ُ
ّن انلَّيِبَّ َص�َّ َصالًة َ�ْقَرأ

َ
أ

ا انرَْصََف قَاَل  ْن َ�ْفَتَح َعلَيِْه، فَلَمَّ
َ
َصلَّيَْت َمَعنَا؟ قَاَل: َ�َعْم، قَاَل: َ�َما َمنََعَك أ

َ
يِبِّ بِْن َكْعٍب: أ

ُ
أل

 َّ خواند و در آیاتش خطا کرد. وقتی که نمازش را به نماز می ج روزی رسول الله« ٢»؟. يلَعَ
 ج سول اللهاتمام رساند به ابی بن کعب فرمود: آیا با ما نماز خواندی؟ او ھم گفت: آری! لذا ر

واب)(واهللاُ العل .»فرمود: پس چرا آیه را یادم ننداختی؟  يمُ أعلمُ بالصّ

ر در نماز جماعت حکم) ۴-۸-۱۳(  مکبِّ
چنانکه در مسجدی جمعّیِت مردم بسیار بوده و صدای امام به مردم نرسد، یکی از 

ر صدای امام را بهمأمومان می سایر مأمومان  تواند صدایش را بلند کرده و به عنوان مکبِّ

 وسلم) عليه اهللا (ص� انليب مرض ملا« رده است:کت یروا لبرساند. چنانکه عائشه
 و�ن جنبه إىل أجلس حىت) وسلم عليه اهللا ص�( اهللا برسول فأىت فيه مات اذلي مرضه

) از ۷۹۳و۱۱۸۳) / نسایي (ش۹۴۲) / ابوداود (ش۹۷۸-۹۷۶) / مسلم (ش۱۲۰۴و۷۱۹۰صحیح): بخاري (ش( -١

طریق (مالک بن انس ویعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزیز بن أبی حازم وعبید الله بن عمر وحماد بن زید) 

سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله علیه وسلم ...  عن أبي حازم عن«روایت کرده اند: 

 »إذا نابکم شیء فی الصالة فلیسبح الرجال ولیصفح النساء.«وفي روایة حماد بن زید: .» 

) / بغوی، ۶۸۱و۶۷۹ص۱(ج مشیخة ابن البخاري) / ۲۱۶) / تمام رازی، الفوائد (ش۹۰۸(صحیح): ابوداود (ش -٢

) / ابن ۵۹۹۳) / بیهقی، السنن الکبری (ش۳۲۶ص۷) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۱۶۰ص۳جشرح السنة (

) از طریق ۴۳۲۷) / ابونعیم، معرفة الصحابة (ش۳۱۳ص۱۲) / طبرانی، المعجم الکبیر (ج۲۲۴۲حبان (ش

 أحمد بن المعلیوعبدان بن احمد و زید بن عبد الصمدوعبد الرحمن بن بحر  و یزید بن محّمد الدمشقی(

 (بن شابور) حدثنا هشام بن إسماعیل حدثنا محّمد بن شعیب«اند: ) روایت کردهعبد الله بن الولیدالدمشقی و

صلی  )صلی الله علیه وسلم(أخبرنا عبد الله بن العالء بن زبر عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن النبی 

عبدان بن وفی روایة (» ؟قال نعم. قال فما منعك ؟ت معناأصلی: صالة فقرأ فیها فلبس علیه فلما انصرف قال ألبی

 »؟فما منعك أن تفتح علي): «وعبد الله بن الولید یاحمد وأحمد بن المعلی الدمشق

 باشد.می» صحیح«ومترج در تهذیب بوده واسنادش هم »ثقة«رجال ابوداود  
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زمانیکه رسول « ١».اتلكب� �سمعهم ب�ر وأبو بانلاس يص�) وسلم عليه اهللا ص�( انلىب
امام  ج که امام نماز بود نشاندند وپیامبر سمرض موت رسیدند، وی را کنار ابوبکربه  ج الله

ر) تکبیراِت رسول الله  »رساندند.را به مردم می ج شد و ابوبکر ھم به عنوان (مکبِّ

 ٢مطالب ۀ) خالص۴-۹(
 باشد:برخی از احکام و مسائل مربوط به نماِز جمعه به قرار ذیل می ۀنتایج و خالص

 نماز جمعه:رکعات 
باشد و اگرچه بنابر نظر نماز جمعه دو رکعت مستقل و جدای از نماز ظھر می

باشد ولی خطبه به جمھور فقھا شرط صّحِت نماز جمعه، خواندن خطبه قبل از آن می
گردد؛ چرا که ھمانطور که اثبات گردید جدای از اینکه دو رکعت محسوب نمی ۀمنزل

قابل احتجاجند بلکه روایات صحیحی وجود دارند که اسناد این مسئله ضعیف و غیر 
اش را دو رکعتی داللت بر آن دارند که ھر کس به رکعتی از جمعه رسید نماز جمعه

ھر کس رکعتی از نماز را خواند نماز را (در زمان « فرماید:می ج بخواند از جمله: پیامبر

واب)(واهللاُ العل »خود) اداء کرده است.  يمُ أعلمُ بالصّ
 ھای قبل از نماز جمعه:سّنت

ی قبل از جمعه وجود ندارد؛ چرا که ھمانطور که از ارسد که سّنت راتبهبه نظر می
گردیدند روی از خانه خارج می ج واضح بوده، وقتیکه که ایشان ج رسول الله ۀسیر

کرده است و پس از اتمام أذان، ھم شروع به أذان دادن می سرفته و باللمنبر می
خواندند. و ھیچ حدیِث صحیحی ھم که دالِّ بر خواندن این سّنت توسط می خطبه

لفظ) ۹۶۹ش( مسلم) / ۷۱۲ش( بخاري): (صحیح -١
ّ
 بن الله وعبد مسهر بن وعلي یونس بن عیسی( طریق از له وال

 النبي مرض لما قالت عنها الله رضي عائشة عن األسود عن إبراهیم عن األعمش حدثنا: «اند کرده روایت) داود

 وکان جنبه إلی أجلس حتی) وسلم علیه الله صلی( الله برسول فأتی فیه مات الذي مرضه وسلم علیه الله صلی

 .»التکبیر یسمعهم بکر وأبو بالناس یصلی) وسلم علیه الله صلی( النبی

باشد و جهت اختصار به ی مطالِب این فصل و نتایج حاصل از مسائل میی چکیدهخالصه مطالب در بردارنده -٢

توان به مشروح آنها در فصل ها و اسناد آنها اشاره نشده است. جهت مطالعه این موارد میتحلیل و بررسی دیدگاه

 مراجعه کرد.
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-ھم خوانده نمی ج بوده باشد وجود ندارد؛ و ھمچنین در زمان ایشان ج رسول الله
 ١شده؛ چرا که اصًال فرصتی برای خواندن وجود نداشته است.

-ه برگزار میھایی که امام فرصت خواندن نماز را داده و یا دیر جمع اما در مکان
باشد. ھمانطور گردد، خواندنش جایز بوده و ثواب دارد و در واقع سّنت غیِر موّکد می

شود لذا کسی ھا پس از أذان مغرب سریعًا نماز مغرب خوانده می که در بعضی مکان
تواند نماز بخواند اّما اگر امام اجازه دھد خواندنش ثواب دارد ھمانطورکه در ھیچ نمی

 سّنت قبل از مغرب خوانده باشد. ج ی نیامده که رسول اللهروایت صحیح
 دالیل صحیح این دیدگاه:

ای دو رکعت نماز بین ھر أذان واقامه«روایت کرده است:  سعبدالله بن مغفل -
 »سّنت وجود دارد.

 نماز جمعه ھم دو رکعت سّنت وجود دارد. ۀو لذا بین أذان جمعه و اقام
فرمودند: قبل از ھر  ج رسول الله«رده است: کت یروا سریعبدالله بن الزب -

 »نماز فرضی دو رکعت سّنت وجود دارد.
 و نماز جمعه ھم فرض بوده لذا قبل از آن خواندن دو رکعت نماز جایز است.

موارد حکم اصل را  ۀباشد؛ لذا (بدل) در ھمنماز جمعه (بدل) نماز ظھر می -
 داشته باشیم.ا ھ آن ای بر جداییصارفه ۀداشته مگر اینکه قرین
ھم بر این قول بوده و گفته است: (قول صحیح بر این بوده  /لذا امام ابن تیمیه

ی معّین وجود ندارد؛ و لذا نمازی که بین دو أذان اکه قبل از نماز جمعه سّنت راتبه
را خواند، برای وی ایرادی باشد؛ لذا اگر کسی آنشود، جایز وحسن میخوانده می

 دربارۀترین اقوال که نخواند، بر او ھم ایرادی نیست؛ واین متعادلنیست و کسی ھم 
ھم بر آن داللت  /باشد و سخن امام احمد بن حنبلحکم سّنت قبل از جمعه می

واب)(واهللاُ العل دارد.)  يمُ أعلمُ بالصّ
 ھای بعد از نماز جمعه:سّنت

یات صحیح شود و روااستحباب سّنت بعد از جمعه مشاھده نمی دربارۀخالفی 
رسد تعداد رکعات بعد از جمعه بر ھم برآن داللت دارد. پس به نظر می ج رسول الله

خواھد. لیکن اگر چھار رکعت این بوده که نمازگزار مخّیر به ھر رکعتی است که می

 ۴۲۶/۲ابن حجر، فتح الباری  -١
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اند اّما به ما امر بعد از جمعه دو رکعت خوانده ج بخواند أفضل است؛ چرا که رسول الله
 باشد. أفضل می ج رکعت بخوانیم و واضح بوده که امر رسول الله نمودند که چھار

چھار رکعت بعد از جمعه مؤّکد بوده؛ چرا که رسول «اند: گفته /لذا امام ابن حزم
اند أفضل از چیزی به ما امر نموده ج اند؛ و آنچه که رسول اللهبه ما امر کرده ج الله

طبق روایت –اینکه «اند: ھم گفته /شوکانیو امام » اند.است که بدان امر نکرده
اند، منافاتی با مشروعّیت بعد از جمعه دو رکعت خوانده ج رسول الله -عبدالله بن عمر

ایم که تعارضی بین قول خاص به أّمت و چھار رکعت ندارد؛ چرا که در اصول خوانده
 »جود ندارد.و -باشد،می ج که دلیل صریحی بر تبعّیت از ایشان–ج فعل رسول الله

 ھم عبارتند از: -دو رکعت و چھار رکعت بعد از جمعه–و احادیث سّنت بودن 
فرمودند: ھرکس بعد از جمعه  ج رسول الله«رده است: کت یروا سرهیابوھر -

 »د، چھار رکعت بخواند.خواھنماز می
بعد از جمعه نماز  ج رسول الله« ت کرده است:یروا بعبدالله بن عمر -
 »خواند.اش میگشت و دو رکعت نماز در خانهاینکه به خانه برمیخواند تا نمی
قبل و بعد از نماز  ج پیغمبر خدا« روایت نموده است: بعمر نب عبد الله -

خواندند و بعد از نماز اش و بعد از عشاء دو رکعت نماز میظھر دو رکعت در خانه
پس از بازگشت دو رکعت  خواندند وگشتند نماز نمیجمعه، تا زمانیکه به خانه بر می

 » خواندند.می
با این احادیِث صحیح، شّکی در مورد نماز سّنت بعد از جمعه و رکعات آن باقی 

اند: (باید بعد از جمعه شش رکعت بخوانیم تا بین ھر دو ماند. اّما اینکه بعضی گفتهنمی
ش رکعت ش ج روایت جمع کنیم.) قول قوی نیست؛ چرا که اثبات نشده که رسول الله

خوانده باشند! و روایات بین (دو رکعت) و (چھاررکعت) وجود دارد؛ لذا ما ھم قائل به 
اند اّما جمع آن تخییر بین این دو ھستیم و نه جمع آن؛ چرا که جداگانه ثابت شده

 ثابت نشده است.
ھرچند باید اشاره کنیم که اگر شش رکعت ھم خوانده شوند اشکالی نیست؛ چرا که 

ھایی که شارع ما را نھی  البته به جز مکان–دن نوافل وسعت وجود دارد در خوان
 -فرموده است.
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با بیان این مطلب الزم به ذکر است که سّنت خواندن پس از جمعه فورًا نباشد. زیرا 
 باشند. که عبارتند از:روایاتی صحیح مؤّید این حکم می

 أالَّ  بذلك أمرنا )وسلم عليه اهللا صىل( اهللا رسول فإن«روایت نموده:  سسائب -

ما را امر فرمود که پشت سر اتمام  ج پیامبر« ١.»نخرج أو نتكلم حتى بصالة صالة توصل

بین  یک نماز نماز دیگری نخوانیم مگر اینکه صحبتی کنیم ویا اینکه از انجا خارج گردیم (و
 »دو نماز جدایی باشد.)

 أن وسلم عليه اهللا صىل النبي أصحاب من رجل عن«روایت کرده:  سعبدالله بن رباح

 فإنام اجلس له فقال عمر فرآه يصيل رجل فقام العرص صىل وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول

 ابن أحسن وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول فقال فصل لصالهتم يكن مل أنه الكتاب أهل هلك

فردی بلند شد و نماز عصر را به جماعت خواند و پس از اتمام نماز  ج پیامبر« ٢.»اخلطاب

 حجاج) از طریق (محّمد بن جعفر غندر وعبدالرزاق و۱۱۳۱) / ابوداود (ش۲۰۸۰و۲۰۷۹(صحیح): مسلم (ش -١

 إلی أرسله جبیر بن نافع أن الخوار أبی بن عطاء بن عمر أخبرنی قال جریج ابن عن«اند: ) روایت کردهمحّمد بن

 فلما المقصورة فی الجمعة معه صلیت. نعم فقال الصالة فی معاویة منه رآه شیء عن یسأله نمر أخت ابن السائب

 تصلها فال الجمعة صلیت إذا فعلت لما تعد ال فقال إلی أرسل دخل فلما فصلیت مقامی فی قمت اإلمام سلم

 أو نتکلم حتی صالة توصل ال أن بذلك أمرنا )وسلم علیه الله صلی( الله رسول فإن تخرج أو تکلم حتی بصالة

 .»نخرج

) از ۶۷۹۳) / ابونعیم، معرفه الصحابه (ش۷۱۶۶) / ابویعلی، المسند (ش۲۳۱۲۱(صحیح): احمد، المسند (ش -٢

 األزرق عنبن الحجاج  شعبة حدثنا«اند: هاشم بن القاسم) روایت کرده النضر أبوطریق (محّمد بن جعفر غندر و

 علیه الله صلی الله رسول أن وسلم علیه الله صلی النبي أصحاب من رجل عن رباح بن الله عبد عن قیس بن

 فصل لصالتهم یکن لم أنه الکتاب أهل هلك فإنما اجلس له فقال عمر فرآه یصلي رجل فقام العصر صلی وسلم

 .»الخطاب ابن أحسن وسلم علیه الله صلی الله رسول فقال

) ۹۹۶/ حاکم، المستدرك (ش) ۴۳۲ص۲) / عبدالرزاق، المصنف (ج۱۰۰۷وشعبه هم متابعه شده وابوداود (ش 

) ۳۱۶ص۲ج( االوسط المعجم) و۲۸۴ص۲۲) / طبرانی، المعجم الکبیر (ج۳۱۶۹/ بیهقی، السنن الکبری (ش

 یکنی لنا إمام بنا صلی: قال قیس بن األزرق عن«اند: ) روایت کردهخلیفة بن المنهالو سعید بن عبداللهاز طریق (

 ... .» قال رمثة أبا

 است.» صحیح«بوده واسنادش هم » صحیحرجال «ورجال احمد  

[هیثمی، مجمع الزوائد » رجاله رجال الصحیح هذا إسنادٌ «اند: وامامان هیثمی والبوصیری هم گفته 

 )]۴۶۳ص۱(ج إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة) / البوصیری، ۲۳۴ص۲(ج
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خواست که نماز بخواند! و عمر که وی را دید به وی گفت: بشین و فعًال نخوان؛ چرا که می
به  ج یھود و نصاری به این دلیل گمراه شدند که بین نمازھایشان فاصله نداشت. و رسول الله

 »عمر فرمودند: آفرین ای عمر بن الخطاب!
نمازھا مدت زمانی فاصله بیفتد و پشت سر ھم وجه استدالل این بوده که باید بین 

واب)(واهللاُ العلنباشد.  يمُ أعلمُ بالصّ
 خواندن امام: مسجد ھنگام خطبهة السّنت تحیج): 

باشد؛ مسجد ھنگام خطبه خواندن امام میة القول راجح بر جواز خواندن نماز تحی
 چرا که روایات صحیح بر آن داللت دارد:

آمد و نشست در  یغطفان یکسلروز جمعه «رده است: کت یروا سجابر -
به وی فرمود: ای سلیک! برخیز و  ج خواندند. پیامبرخطبه می ج الله رسولحالیکه 

دو رکعت نماز کوتاه و مختصر بخوان. سپس فرمود: ھرگاه یکی از شما در روز جمعه 
مختصر را کوتاه و خواند دو رکعت نماز بخواند و آنآمد در حالیکه امام خطبه می

 »بخواند.
فرمودند: ھرگاه یکی  ج رسول الله«روایت کرده است:  بجابر بن عبدالله -

از شما روز جمعه به مسجد آمد و امام مشغول خواندن خطبه بود، دو رکعت کوتاه و 
 »مختصر بخواند.

 خطبۀھنگام –مسجد ة البا این احادیِث صحیح، شّکی در مورد نماز سّنت تحی
ماند. و احادیث معارض آن صریح نبوده لذا مانند اجتھاد در مخالف باقی نمی -امام

واب)(واهللاُ العل اند.باشد که باطلنّص می  يمُ أعلمُ بالصّ
 أذکار بعد از نماز جمعه:

تاب" و "قل کة النماز جمعه "فاتحھرکس بعد از «گفته:  برکأسماء دختر أبوب
بخواند خداوند از آن  برب الناس" را ھو الله أحد" و "قل أعوذ برب الفلق" و "قل أعوذ

 »کند.را حفظ می» دیگر« جمعۀجمعه تا 
اند، به دلیل خواندهبعد از نمازھای فرض میج و ھمچنین أذکاری که پیامبر

 باشد.خواندنشان بعد از نماِز جمعه مستحب میھا  آن عمومّیت

 اّتفاق عید و نماز جمعه:
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با نماز جمعه، افرادی که در نماز عید با رسد در ھنگام وقوع عیدین به نظر می
اند رخصت دارند که در نماز جمعه شرکت نکرده لیکن باید نماز جماعت شرکت کرده

  ظھر را بخوانند. احادیث صحیحی ھم که مشاھده شد گواه این مطلب ھستند.
الزم به ذکر است اگر شخص نماز عید را با جماعت بخواند، رخصت ترک نماز جمعه 

رد و در صورت شرکت نکردن در نماز جمعه، نماز ظھر بر وی فرض بوده و دلیلی را دا

واب)(واهللاُ العل بر جواز ترک آن وجود ندارد.  يمُ أعلمُ بالصّ
 ن نماز جمعه و نماز عصر:یجمع ب

باشد و شّکی ھم میھا  آن دھم جواز جمعدانم و به آن فتوا میبّراک گفته: آنچه می
کند با وجود اینکه نماز جمعه و ظھر با ھم ایشان اشاره می در این زمینه ندارم.

اختالف دارند ولی ھیچ أثری مبنی بر ممنوعّیت جمع بین نماز جمعه و عصر وجود 
فرض نیست و ھا  آن ندارد، در عین حال افرادی مانند زن و مسافر که نماز جمعه بر

ز ظھر بخوانند. پس نماز جمعه اند، باید نماافرادی که به ھر دلیلی نماز جمعه نخوانده
را دارد، پس ھمانطور که با دالیلی از سّنت جمع ھم بدلی از نماز ظھر است و حکم آن

-باشد پس جمع بین نماز جمعه و عصر نیز صحیح میبین نماز ظھر و عصر صحیح می

 (و اهللا العليم أعلم بالصواب) رسد.باشد. این رأی راجح به نظر می
 ز جمعه:بیع در ھنگام نما

َها ﴿ ۀنظر دارند که بیع در موقع ندای جمعه بر مبنای آیفقھا اتفاق ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ  ٱ�َّ

لَٰوةِ ِمن يَۡوِم  ْ فَ  ٱۡ�ُُمَعةِ َءاَمُنٓواْ إَِذا نُوِدَي لِلصَّ ِ إَِ�ٰ ذِۡكِر  ٱۡسَعۡوا َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ  ٱۡ�َۡيعَۚ َوَذُرواْ  ٱ�َّ
نماز  ینه برایه روز آدک یمؤمنان! ھنگام یا « ]۹[الجمعة:  ﴾٩لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ 

ن ید. اید و داد و ستد را رھا سازیر و عبادت خدا بشتابکذ یجمعه أذان گفته شد، به سو
» د.یوّجه باششما بھتر و سودمندتر است اگر مت ید) برایشو یه بدان دستور داده مک یزی(چ

ای که جمھور به گونه ١باشد ممنوع است،فرض میھا  آن بر افرادی که نماز جمعه بر

-کودک، زن، مسافر، مریض و ... شامل این حکم نمیباشد مانند البته افرادی که نماز جمعه بر آنها فرض نمی -١
باشد نیز حرام است؛ زیرا بنابر فرموده گردند ولی حکم معامله این افراد با افرادی که نماز جمعه بر آنها فرض می

ْ َ�َ ﴿خداوند:  ثۡمِ َوَ� َ�َعاَونُوا ْ وَ  ٱۡلُعۡدَ�ِٰن� وَ  ٱۡ�ِ ۖ  ٱ�َُّقوا َ ر را در راه تجاوز و و همدیگ  « ]۲[المائدة:  ﴾ٱ�َّ

معامله با آنها تعاونی بر گناه و نیز موجبات اهمال و سستی .» ستمکاري یاري و پشتیباني مکنید. از خدا بترسید
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اند. احکام فقھا این ممنوعّیت را بر حرام و حنفّیه بر مکروه تحریمی تفسیر کرده
 آن عبارت است از: ۀمربوط

 زمان حرام بودن بیع: -
باشد و آن موقع نماز ظھر می از آنجائیکه آغاز نماز جمعه از وقت ظھر موقع وجوب

باشد و در این خودش می اندازۀھر چیزی به  ۀای که سایگونه زوال خورشید است به
گردد، پس از این نشیند اعالم میموقع أذان نماز جمعه در حالی که امام بر منبر می

و نه باشد؛ چرا که مقصود از نداء برای نماز جمعه ھنگام زوال است لحظه بیع حرام می
رسد و این دلیل بر این نبوده دادن آن! مثًال گاھی صدای مؤّذن به گوش مردمان نمی

 (و اهللا العليم أعلم بالصواب) که رفتن به جمعه واجب نیست.

 آثار بیع در موقع ندای جمعه: -
توان از آن گذارد و حکم حرام را میاگرچه ظاھر آیه بر ممنوعّیت بیع قلم صّحه می

لی از آنجائیکه بیع در موقع نماز جمعه خللی به ارکان و شرایط بیع وارد استنباط کرد و
باشد و آثار شرعی و رسد که بیع در این موقع حرام ولی صحیح میکند، به نظر مینمی

حقوقی را داراست؛ چرا که قول راجح نزد اصولیین ھم بر این بوده که اگر نھی از فعلی 
باشد؛ نباشد، آن فعل صحیح بوده ولی حرام میمتعّلق به ارکان و یا ماھیت شیء 

دانیم که عمل حرامی کسی ھنگام نماز انگشتر طال به دست کند. و می که ھمچنان

 (و اهللا العليم أعلم بالصواب) کند.مرتکب شده اّما خللی در صّحت نماز ایجاد نمی

 حکم دیگر تصرفات در موقع ندای جمعه: -
-علیه و مقیسوجود عّلت مشترک در بیع (منصوٌص رسد به دلیل آنچه به نظر می

شغلی و  ۀعلیه) با دیگر قراردادھا ھمچون اجاره، رھن، صلح، مشغولّیت به کار و وظیف
باشد و انجام چنین تسری میھا  آن عنه و مقیس) حکم ممنوعّیت به... (مسکوٌت 

ه کرد برخی از ای را اشارباشد. البته باید نکتهقراردادھایی نیز حرام و باطل می
الزامی و ھا  آن موظفین مشاغل که جایگزینی در موقع ندای جمعه ندارند و وجود

-ھا و کارمندان سازمان آتشباشد ھمچون پزشکان و پرستاران بیمارستانضروری می

ای دو وجه بیان شده که قول راجح با استدالل بیان باشد. البته در حکم چنین مسئلهآنها بر انجام فریضه الهی می

 گردید.
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حرام نیست، البته این افراد باید ھا  آن مشغلوّیتھا  آن نشانی و ھالل أحمر و مشابه
حرام ھا  آن مام ھّم خود را بنمایند و در صورت ضرورت اھمالجمعه ت ۀانجام فریض

 (و اهللا العليم أعلم بالصواب) شود.شناخته نمی
 خواندن نماز ظھر در موقع نماز جمعه:

کسی که نماز جمعه بر وی فرض نیست و یا دارای عذر برای شرکت نکردن در نماز 
ر در ھر موقع بخواند و حّتی تواند نماز ظھر را بعد از أذان ظھباشد، میجمعه می

 خواندن نمازھای رواتِب ظھر و جماعت نیز مستحب است. 
کسی که نماز جمعه بر وی فرض نیست بین خواندن نماز ظھر و جمعه مخّیر است 
و در صورتی که نماز جمعه را بخواند کافیست و نیازی به خواندن نماز ظھر ندارد و 

  ای از جانب شریعت ندارد.یهخواندن این دو به صورت ھمزمان تأیید
دارند، ھیچ دلیل شرعی وجود ندارد تا نماز ظھر افرادی که نماز جمعه را برپای می

 چھار رکعتی را بخوانند.
واجب است ولی بنابر اھمال و سستی و بدون عذر ھا  آن افرادی که نماز جمعه بر

ارتکاب این گناه کبیره رسد با وجود کنند به نظر میشرعی در نماز جمعه شرکت نمی
دلیلی بر ممانعت خواندن نماز ُظھر در موقع نماز جمعه وجود ندارد و در صورتیکه 

به نماز جمعه برود خواندن نماز جمعه جایز است و  شخص پشیمان شد و خواست
 باشد.باعث ثواب و انجام تکلیف می

توجه به بیان و  ھمزمان شدن نماز عید فطر و یا قربان در روز جمعه با ۀدر زمین
کسی که نماز عید را با جماعت خوانده باشد، نماز  ھا این نتیجه حاصل شدتحلیل دیدگاه

جمعه بر وی واجب نیست و در این حال باید نماز ظھر را چھار رکعتی بخواند و وجوب نماز 

أعلم  (و اهللا العليم گردد ولی در خواندن نماز جمعه مخّیر خواھد بود.ظھر از وی ساقط نمی

 بالصواب)
 احکام و آداب نماز جماعت:

باشد در نماز جمعه نیز مّدنظر برخی از احکام و آداب نماز جماعت که بایسته می
 گیرد، عبارتند از:

ست و یه تنھا خوانده شود، بک ی: نماز جماعت بر نمازندفرمود ج رسول الله«-
 ».دارد یھفت درجه، برتر
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آرامش انجام گیرد ھرچند این آرام رفتن وقار وتن به نماز جماعت باید با رف-
عجله کردن و یا با شتاب دادن قسمتی از نماز جماعت شود، ودویدن وموجب از دست 

باشد. بلکه عجله و رانندگی کردن برای رفتن به نماز جماعت مورد تأیید شریعت نمی
ردد بلکه در گدویدن در این موارد جدای از اینکه باعث فشار و ناراحتی به شخص می

 باشد.گزارن و در مواردی تضییع حق دیگران میداخل مسجد باعث آشفتگی نماز
 احکام تنظیم صف: -

الف) در صورتیکه امام به ھمراه یک نفر مأموم باشد، امام و مأموم دقیقًا کنار ھم 
امام و گیرند بدون اینکه امام جلوتر از مأموم باشد و در این حال مأموم در کنار قرار می

 گیرد.در سمت راست وی قرار می
در صورتیکه مأمومین بیش از یک نفر باشند، برای تنظیم صف در پشت سر ب) 

کنند، اگرچه گیرند و از سمت راست و چپ شروع به پرکردن صف میامام قرار می
 افضل این است که ابتدا سمت راست را تکمیل نمایند.

از پشت سر امام و از وسط صف  ل، صف دّومج) بعد از پرشدن صف اّول به طور کام
صف اّول  که ھمچنانھا، گردد؛ چرا که آغاز شدن صف از وسط بوده و نه گوشهآغاز می

 گردد.ھم اینگونه آغاز می
ھا و پاھای خود را به ھم چسبانده و با فاصله د) در صفوف جماعت مأمومین شانه

 از یکدیگر قرار نگیرند.
 باشد. باز شانه عرض اندازۀ پاھا بهھـ) میزان باز کردن 

 و) مأمومین باید از ابتدا تا انتھای جماعت پیوستگی را رعایت کرده؛ چرا که آن
ھایشان  ن بوده که تا زمانیکه مأمومان صفیامام ھم بر ا ۀ. وظیفاتمام نماز است ۀنشان

بوده و اند، جماعت را شروع نگرداند؛ چرا که آنان تابع وی را مرتب و صاف نکرده
 متبوع ھم باید به احوال تابع دّقت نماید.

 سدر آخرین روزھای عمر شریفشان تنھایی در صف بوده و به ابوبکر ج ی) پیامبر 
اقتدا کرده در حالیکه تنھایی در  ج به ایشان ساقتدا کردند. و در یک نماز ھم ابوبکر

 ایستادند.گردید، نمیصف بوده و اگر تنھا ایستادن موجب ابطال نماز می

 احکام دیر به جماعت ملحق شدن: -
الف) مأموم در صورتیکه در قیاِم نماز به جماعت ملحق شد، ادامه نماز را با امام  

 خواند.ادامه داده و ھرچه که نرسیده بود را بعد از سالم امام می
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 ب) در صورتیکه مأموم در رکوع به امام برسد، در این زمینه دو دیدگاه مطرح است: 
ی فاتحه رکن در صورتیکه مأموم در رکوع به امام برسد، چون سوره دیدگاه اّول:

باشد، لذا این رکعت برای وی محسوب نشده و باید پس از سالم امام، آن را نماز می
ھرگاه نماز اقامه گردید با عجله و شتابان به «: است ردهک تیروا سرهیبخواند. ابوھر

با تأّنی به سمت آن پیاده حرکت کنید، به ھر (مقداری  سوی آن نروید، با حالتی آرام و
از نماز رسیدید) آن را بخوانید و ھر مقدار را (از دست دادید، بعد از سالم امام برخیزید 

 » و آن را) تمام کنید.
، زید بن جمھور علما مانند عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عمر دیدگاه دّوم:

ن قول بوده که اگر فردی ھنگام رکوع به یه بر اکیه و مالیّ ه ، حنابله، حنفیثابت، شافع
 سکنند: ابوھریرهگردد استدالل میامام ملحق گردد، آن رکعت برای وی محسوب می

فرمودند: ھرکس قبل از اینکه امام پشتش را راست کند  ج پیامبر«روایت کرده است: 
ا دریافت کرده وبرای وی وبه وی رسید، آن رکعت ر -قبل از بلند شدن امام از رکوع-

 »گردد.محسوب می
در جواب این استدالل گفته شده: سند حدیث ھمانطور که مستندًا در تخریجش 

 باشد.بیان شده منکر و غیر قابل احتجاج می
ملحق ھا  آن ج) ھر موقع مأموم به جماعت رسید، بالفاصله و در ھر حالتی از نماز به

آن رکعت  ۀن ائمیر قیام و رکوع باشند، بال خالف بدر غیھا  آن شود و در صورتیکهمی
 شود.محسوب نمی

د) اگر امام ایستاده نماز خواند، باید ما ھم ایستاده بخوانیم. اما اگر امام نشسته 
نماز خواند، مستحب بوده که ما ھم نشسته نماز بخوانیم. اما اگر بایستیم ھم جایز 

 ج ، ایشان-وقتی مریض شدند-ج اللهباشد؛ چرا که در اواخر عمر شریف رسول می
 ایستاده اقتاده کردند. ج نشسته امامت نموده ومردم به ایشان

جلو افتادن از امام حرام بوده وجایز نیست. و اگر کسی جلو افتاده، مرتکب عمل  -
بوده است، اّما نمازش باطل  ج حرامی گردیده است؛ چرا که مخالف نھی رسول الله

باطل است؛ چرا که طبق قول راجح نزد اصولیین، اگر نھی به نبوده و فقط جماعتش 
عنه را دربر ندارد؛ و طبعّیت از امام در جماعت، ذات و ارکان چیزی نباشد، فساد منھٌی 

جزء ارکان و ذات نماز جماعت بوده و نه نماز! لذا جماعت باطل بوده اما نمازش صحیح 
 باشد.می
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ابطال جماعت، نماز ھم باطل شده، آن نماز  ھایی که با الزم به ذکر است در مکان
ھم صحیح نیست؛ مثًال: نماز جماعت جمعه! وقتیکه جماعتش باطل گردد، نمازش ھم 

باشد ودر نتیجه با ابطال شود؛ چرا که نماز جمعه فقط در جماعت صحیح میباطل می
 گردد.جماعتش نمازش ھم باطل می

جماعِت نماز جمعه باید اشاره کرد در اقتدای شخص به مأموم بعد از اتمام  -
این موضوع ربطی به مطالب قبلی دارد؛ چرا که اگر کسی تعّدد جمعه را قبول داشته 

داند و اگر تعّدد جمعه را صحیح نداند، اقتدا به باشد، اقتدای به مأموم را ھم صحیح می
 داند.مأموم را ھم صحیح نمی

را خاموش کرده تا تواند آنمی اگر کسی موبایلش ھنگام نماز به صدا درآمد، -
 موجب آزار و اذیت سایر نمازگزاران و یا اخالل در نماز خود نگردد.

 باشد.عبور کردن از جلوی نمازگزار حرام می -
ممکن است گاھی امام در نمازش خطا کند؛ در اینگونه مواقع، باید به امام  -

اگر امام در نماز « ت کرده است:یروا سسھل بن ساعد خبر داده اشتباه کرده است.
حال اگر » ھایشان بکوبند. اشتباه کرد، مردان تسبیح بگویند و زنان ھم بر پشت دست

توانند آن آیه را برای وی ای خطا کرد مأمومان میای یا سورهامام مثًال در قرائت آیه
 اند.نگونه مواقع اجازه فرمودهیدر ا ج ه رسولکبخوانند. و دلیلش ھم این بوده 

ه در مسجدی جمعّیِت مردم بسیار بوده و صدای امام به مردم نرسد، چنانک -
ر صدای امام را به سایر یکی از مأمومان می تواند صدایش را بلند کرده و به عنوان مکبِّ

واب) مأمومان برساند.  (واهللاُ العليمُ أعلمُ بالصّ

املَِنيَ  عَ بِّ الْ دُ هللاِِّ رَ َمْ انا أَنِ احلْ وَ عْ رُ دَ  وآخِ
 



 

 
 فهرست منابع و مآخذ

 قرآن کریم. -۱
ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن ابو حاتم محّمد بن ادریس رازی، الجرح و  -۲

 ھـ. ۱۳۷۱التعدیل، بیروت، دارأحیاء التراث العربی، اّول، 
 ر،یبکال خیالتار حرب، بن ریزھ ةثمیخ یأب بن أحمد رکب أبو ثمه،یخ یأب ابن -۳

 تا.یب الفاروق، دار
ابن ابــی شیبــه، عبدالله بن محّمد بن ابی شیبــه، المصّنف، تعلیق: سعید  -۴

 ھـ .. ۱۴۰۹الّلحام، بیروت، دارالفـــکر، 
 ،ةالسن ،یبانیالش کالضحا عاصم یأب بن احمد بن عمرو عاصم، یأب ابن -۵

 ۱۴۰۰ اّول، ،یاإلسالم تبکالم روت،یب ،یاأللبان نیالد ناصر محّمد: قیتحق
 ھـ ..

 قیتحق الزھد، ر،کب أبو یبانیالش عاصم یأب بن عمرو بن أحمد عاصم، ابی ابن -۶
 ھـ ...۱۴۰۸ دّوم، ،ةالقاھر – للتراث انیالر دار حامد، دیالحم عبد یالعل عبد: 

فی غریب الحدیث و األثر،  ةابن اثیر، مبارک بن محّمد بن الجزری، النھای -۷
ة تحقیق: طاھر احمد زاوی و محمود محّمد الطناحی، بیروت، المکتب

 ھـ ... ۱۳۹۹، ةعلمیال
ابن اعرابی، ابوسعید احمد بن محّمد بن زیاد بن بشر، المعجم، تحقیق:  -۸

 ھـ ... ۱۴۱۸، دار ابن جوزی، ةعبدالمحسن بن ابراھیم بن احمد، جّد 
احمد بن عبد الحلیم، مجموع الفتاوی، تحقیق: انور ابن تیمیه، تقی الدین  -۹

 ھـ ... ۱۴۲۶ثالثه، ة الالباز و عامر الجزار، دارالوفاء، الطبع
ابن جارود، عبدالله بن علی بن الجارود النیشابوری، المنتقی من السنن  -۱۰

کتاب الثقافیه، ة الالمسنده، تحقیق: عبدالله عمر البارودی، بیروت، مؤسس
 ھـ .۱۳۸۶اّول، 

 ابن بترتیب حبان ابن صحیح البستی، أحمد بن حبان بن محّمد حبان، ابن -۱۱
 ھـ . ۱۴۱۴ دّوم، ،ةرسالة المؤسس بیروت، ارناؤوط، شعیب: تحقیق بلبان،
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 شرف سید: تحقیق الثقات، البستی، أحمد بن حبان بن محّمد حبان، ابن -۱۲
 ھـ . ۱۳۹۵ اّول، دارالفکر، أحمد، الدین

 محمود: قیتحق ن،یالمجروح ،یالبست أحمد بن حبان بن محّمد حبان، ابن -۱۳
 تا.یب ،یالوع دار حلب، د،یزا میإبراھ

 اھل فیتعر ،یالعسقالن حجر بن محّمد بن یعل بن أحمد حجر، ابن -۱۴
 ،یونیالقر الله عبد بن عاصم: قیتحق س،یبالتدل نیالموصوف بمراتب سیالتقد

 تا.یب اّول، منار،ة التبکم
 التھذیب، تھذیب العسقالنی، حجر بن محّمد بن علی بن أحمد حجر، ابن -۱۵

 ھـ ... ۱۳۲۶ اّول، النظامیه، المعارف دائره ھند،
 تحقیق ،یالبار فتح العسقالنی، حجر بن محّمد بن علی بن أحمد حجر، ابن -۱۶

 عن مصور(  رکدارالف ب،یالخط نیالد ومحب باز بن الله عبد بن زیالعز عبد: 
 تا.بی ،) ةیسلفة الالطبع

 ب،یالتھذ بیتقر ،یالعسقالن حجر ابن محّمد بن یعل بن أحمد حجر، ابن -۱۷
 ھـ .. .۱۴۰۶ اّول، د،یالرش دار ةطبع حلب،

 ریالحب صیالتلخ ،یالعسقالن حجر ابن محّمد بن یعل بن أحمد حجر، ابن -۱۸
 ھـ . ۱۴۱۹ اّول، ،ةیالعلم تبکال دار ر،یبکال یالرافع ثیأحاد جیتخر یف

 زان،یالم لسان ،یالعسقالن حجر ابن محّمد بن یعل بن أحمد حجر، ابن -۱۹
 للمطبوعات، یعلمة األمؤسس روت،یب ھند،ة الیالنظام معرفة الدائر: قیتحق

 ھـ . ۱۴۰۶ سّوم،
 تا.بی دارالفکر، بیروت، المحّلی، سعید، بن احمد بن علی حزم، ابن -۲۰
 بأصبھان، المحدثین طبقات انصاری، جعفر بن محّمد بن عبدالله حیان، ابن -۲۱

 ۱۴۱۲ ،ةرسالة المؤسس بیروت، بلوشی، حسین عبدالحق عبدالغفور: تحقیق
 ھـ .

 ،یاعظم یمصطف محّمد:قیتحق ح،یصح اسحاق، بن محّمد مه،یخز ابن -۲۲
 ھـ ..۱۳۹۰ ،یاإلسالم المکتب روت،یب

: تحقیق المسند، الحنظلی، مخلد بن ابراھیم بن اسحاق راھویه، ابن -۲۳
 ھـ .. ۱۴۱۲ اّول، االیمان، مکتبه المدینه، البلوشی، عبدالحق بن عبدالغفور
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 عباس، احسان: تحقیق الکبری، طبقـات منیع، بن سعد بن محّمد سعد، ابن -۲۴
 م. ۱۹۶۸ دارصـادر، بیروت،

 أسماء خیتار ن،یشاھ بن عثمان بن أحمد بن عمر حفص ابن شاھین، ابو -۲۵
 ھـ ..۱۴۰۴ اّول، ت،یوکال ،ةیالسلف الدار ،یالسامرائ یصبح: قیالثقات، تحق

 ثیالحد ن، ناسخیشاھ بن عثمان بن أحمد بن عمر حفص ابن شاھین، ابو -۲۶
 الزرقاء، اّول، منار،ة التبک، میریالزھ نیأم بن ریسم:  قیومنسوخه، تحق

 ھـ ..۱۴۰۸
 ار،کاالستذ ،یالنمر البر عبد بن الله عبد بن وسفی عمر أبو البر، عبد ابن -۲۷

 روت،یب - ةیالعلم تبکال دار معوض، یعل محّمد عطا، محّمد سالم: قیتحق
 ھـ .. ۱۴۲۱ اّول،

 لما دیالتمھ ،یالنمر البر عبد بن الله عبد بن وسفی عمر أبو البر، عبد ابن -۲۸
 محّمد و یالعلو أحمد بن مصطفی: قیتحق د،یواألسان یالمعان من الموطأ یف

 ۱۳۸۷ ،ةیاإلسالم والشؤون األوقاف عموم ةوزار المغرب، ،یرکالب ریبکال عبد
 ھـ ...

 فی الکامل الجرجانی، محّمد بن عبدالله بن عدی بن عبدالله عدی، ابن -۲۹
 ۱۴۰۹ دّوم، دارالفکر، بیروت، غزاوی، مختار یحیی: تحقیق الرجال، ضعفاء
 ھـ ...

ھـ  ۱۴۱۹ اّول، دارالفکر، بیروت، دمشق، تاریخ حسن، بن علی عساکر، ابن -۳۰
... 

 دمشق، الدین، تقی وفاء: تحقیق الشیوخ، معجم حسن، بن علی عساکر، ابن -۳۱
 تا.بی دارالبشائر،

 أخبار یف الذھب شذرات ،یالدمشق یرکالع أحمد بن یالح عبد العماد، ابن -۳۲
 تا.، بیةیالعلم تبکال بیروت، دار ذھب، من

:  قی، المسند، تحقیالجوھر الحسن أبو دیعب بن الجعد بن یابن الجعد، عل -۳۳
 ھـ . ۱۴۱۰ روت، اّول،یب – نادر ةدر، مؤسسیح أحمد عامر

 قیالفرج، التحق أبو یالجوز بن محّمد بن یعل بن الرحمن ابن الجوزی، عبد -۳۴
 تبکال ، داریالسعدن محّمد دیالحم عبد مسعد قیالخالف، تحق ثیأحاد یف

 ھـ ...۱۴۱۵روت، ی،بةیالعلم
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 عبدالباقی، فؤاد محّمد: تحقیق سنن، القزوینی، یزید بن محّمد ماجه، ابن -۳۵
 تا.بی دارالفکر، بیروت، لبنان،

 سعد: قیتحق معجم، ،یاصفھان یعل بن میابراھ بن محّمد ابوبکر ،یمقر ابن -۳۶
 روت،یب ل،یاسماع حسن محّمد حسن محّمد و یالسعدن دیعبدالحم

 ھـ ... ۱۴۲۴ ،ةیالعلم دارالکتب
 البدر ،یالشافع أحمد بن یعل بن عمر حفص أبو نیالد سراج ابن الملقن، -۳۷

:  المحقق ر،یبکال الشرح یف ةالواقع واألثار ثیاألحاد جیتخر یف ریالمن
 للنشر ةالھجر دار مال،ک بن اسریو مانیسل بن عبدالله و طیالغ أبو مصطفی

 ھـ ...۱۴۲۵ اّول، ،ةیالسعود-اضیالر - عیوالتوز
 الفوائد، ،یبیالنص العطار خالد بن وسفی بن أحمد رکب أبو ابوبکرالنصیبی، -۳۸

ة کالشب لموقع التابع یالمجان لمکال جوامع برنامج یف ُنشر مخطوط
 ھـ ...۲۰۰۴ اّول، ،ةیسالماإل

 تا.بی العربی، دارالکتب بیروت، سنن، سجستانی، اشعث بن سلیمان ابوداود، -۳۹
 ةوأجوب الضعفاء ،ةزرع أبو یالراز دیزی بن میرکال عبد بن الله دیعب ابوزرعه، -۴۰

 ،یالھاشم یسعد. د: المحقق ،یالبرذع سؤاالت علی یرازة الزرع یأب
 ھـ ..۱۴۰۲ األولی،: ةالطبع ،ةیاالسالم الجامعه ،ةالمنور نهیالمد

 ، االوائل،یالحران مودود بن محّمد معشر یأب بن نیحسة العروب أبو ابوعروبه، -۴۱
ھـ ۱۴۲۴حزم، بیروت،  ابن دار ،یریالمط نیالجبر یبان بن مشعل قیتحق
... 

 تا.یب ،ةدارالمعرف روت،یب المسند، ،ینیاسفرائ اسحاق بن عقوبی ،ةابوعوان -۴۲
 بیروت، االصفیاء، طبقات و ولیاءة االحلی إصفھانی، عبدالله بن أحمد ابونعیم، -۴۳

 ھـ ... ۱۴۰۵ العربی، دارالکتاب
 دار ،ةحماد فاروق: قیتحق الضعفاء، ،یإصفھان عبدالله بن أحمد م،یابونع -۴۴

 ھـ ... ۱۴۰۵ اّول، ضاء،یالب الدار-ةالثقاف
 یالھران مھران بن موسی بن إسحاق بن أحمد بن الله عبد بن ابونعیم، أحمد -۴۵

 محّمد: قیمسلم، تحق اإلمام حیصح علی المستخرج ، المسندیاألصبھان
 لبنان، روت،یب ،ةیالعلم تبکال ، داریالشافع لیإسماع حسن محّمد حسن

 ھـ ... ۱۴۱۷ اّول،
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 یالھران مھران بن موسی بن إسحاق بن أحمد بن الله عبد بن ابونعیم، أحمد -۴۶
 ، ریاض، داریالعزاز وسفی بن عادل: قی، تحقةصحابة ال، معرفیاألصبھان

 ھـ ... ۱۴۱۹ للنشر، اّول، الوطن
 سلیم حسین: تحقیق المسند، الموصلی، المثنی بن علی بن أحمد یعلی، ابو -۴۷

 ھـ .  ۱۴۰۴ اّول، للتراث، دارالمأمون دمشق، أسد،
 دار بیروت، الوفا، أبو قیتحق اآلثار، ،یاألنصار میإبراھ بن عقوبی ابویوسف، -۴۸

 ھـ ...۱۳۵۵ ،ةیالعلم تبکال
 یأب سؤاالت ،یبانیالش ھالل بن حنبل بن محّمد بن أحمد حنبل، أحمد -۴۹

 محّمد ادیز: قیتحق لھم،یوتعد ةالروا جرح یف حنبل بن أحمد لإلمام داود
 ھـ ... ۱۴۱۴ م،کوالح علومة التبکم ،ةنیمد منصور،

: تحقیق المسند، الشیبانی، ھالل بن حنبل بن محّمد بن أحمد حنبل، أحمد -۵۰
 ھـ . ۱۴۲۰ دّوم، ،ةرسالة المؤسس آخرون، و ارنؤوط شعیب

 معرفه و العلل الشیبانی، ھالل بن حنبل بن محّمد بن أحمد حنبل، أحمد -۵۱
 المکتب ریاض،-بیروت عباس، محّمد بن الله وحی:تحقیق الرجال،

 ...ھـ  ۱۴۰۸ اّول، دارخانی،-االسالمی
 ةفیالضع ثیحادة األسلسل ،یاأللبان نوح الحاج بن نیالد ناصر محّمد ،یالبان -۵۲

 ھـ . ۱۴۱۲ المعارف، دار اض،یالر األمه، یف ئیالس وأثرھا ةوالموضوع
 اآلثار، من فیھا جاء ما و ةمک اخبار احمد، بن عبدالله بن محّمد ازرقی، -۵۳

 تا.بی اّول، الدینیه، الثقافه مکتبه عمر، علی: تحقیق
 ،یعبدالباق فؤاد محّمد: قیتحق المفرد، ل، ادبیاسماع بن محّمد ،یبخار -۵۴

 ھـ ... ۱۴۰۹ ،ةیاالسالم دارالبشائر روت،یب
 د،یزا میإبراھ محمود: قیتحق ر،یالصغ خیالتار ل،یاسماع بن محّمد ،یبخار -۵۵

 ھـ ... ۱۳۹۷ اّول، التراث، دار ةتبکم -یالوع دار ،ةالقاھر -حلب
 ،یندو ھاشم دیس: قیتحق ر،یالکب خیالتار ل،یاسماع بن محّمد ،یبخار -۵۶

 تا.یب دارالفکر،
 ریزھ محّمد: قیتحق ح،یالصح المسند الجامع ل،یاسماع بن محّمد ،یبخار -۵۷

 ھـ . ۱۴۲۲ النجاه، اول، طوق دار الناصر، ناصر بن
 ھـ ...۱۴۲۶ اّول، عباس، ابن ةتبکم ل، الضعفاء،یاسماع بن محّمد ،یبخار -۵۸
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 الرحمن محفوظ: تحقیق المسند، عبدالخالق، بن عمرو بن أحمد ابوبکر بزار، -۵۹
 الحکم، و العلوم مکتبه و القرآن علوم ةالمؤسس المدینه، -الله،بیروت زین

 ھـ ... ۱۴۰۹
 ل،یالتنز ، معالمیالبغو مسعود بن نیالحس محّمد أبو ، ةالسن ییمح بغوی، -۶۰

 ةجمع عثمان - النمر الله عبد محّمد ثهیأحاد وخرج حققه: المحقق
ع، چھارم، یوالتوز للنشر ةبیط دار الحرش، مسلم مانیسل - ةیریضم

 .ھـ .۱۴۱۷
 عثمان صالح قی، تحقیریالزب الله عبد بن مصعب ثیبغوی، ابوالقاسم، حد -۶۱

 ھـ ...۱۴۲۴ ،ةیالعثمان الدار الناشراردن،  اللحام،
 وخرج أصوله وثق قیتحق ،ةالنبو دالئل الحسین، بن أحمد ابوبکر بیھقی، -۶۲

 ودار ـ ةیالعلم تبکال دار قلعجی، المعطی عبد تورکالد: هیعل وعلق ثهیأحاد
 ھـ ...۱۴۰۸ اّول، للتراث، انیالر

 النقی، الجوھر ذیله فی و الکبری السنن الحسین، بن أحمد ابوبکر بیھقی، -۶۳
 ھـ ... ۱۳۴۴ اّول، الکائنه، النظامیه المعارف دائره مجلس ھند، حیدرآباد

 السعید محّمد: تحقیق االیمان، شعب الحسین، بن أحمد ابوبکر بیھقی، -۶۴
 ھـ ... ۱۴۱۰ اّول، ،ةالعلمی دارالکتب بیروت، زغلول، بسیونی

 عبدالمعطی: تحقیق اآلثار، و السنن معرفه الحسین، بن أحمد ابوبکر بیھقی، -۶۵
 ،ةاإلسالمی الدراسات جامع-دارقتیبه-دارالوفاء- دارالوعی قلعجی، أمین
 ...ھـ  ۱۴۱۲ اّول،

 أحمد: تحقیق السنن، الصحیح الجامع الترمذی، عیسی بن محّمد ترمذی، -۶۶
 تا.بی العربی، التراث دارإحیاء بیروت، آخرون، و شاکر محّمد

: قیتحق جرجان، خیتار ،یالجرجان القاسم أبو وسفی بن ةحمز ،یجرجان -۶۷
 ھـ ... ۱۴۰۱ تب،کال عالم روت،یب خان، دیالمع عبد محّمد

: تحقیق الصحیحین، علی المستدرک عبدالله، بن محّمد النیشابوری، حاکم -۶۸
  مصطفی

 بیحب: قیتحق المسند، ،یدیالحم رکب أبو ریالزب بن عبدالله ،یدیحم -۶۹
 تا.یب ،یمتنبة التبکم ة،یالعلم تبکال دار ،ةالقاھر ،روتیب ،یاألعظم الرحمن
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 هیالفق، یمھد بن أحمد بن ثابت بن یعل بن أحمد رکب خطیب بغدادی، أبو -۷۰
 ،ةیبالسعود یالجوز ابن ، داریالعزاز وسفی بن عادل:  ، المحققوالمتفقه

 ھـ ...۱۴۱۷ ةسن
: تحقیق المفترق، و المتفق ثابت، بن علی بن أحمد ابوبکر بغدادی، خطیب -۷۱

 ھـ ... ۱۴۰۸ دارالقاری، دمشق، الحامدی، صادق محّمد
 دار بیروت، بغداد، تاریخ ثابت، بن علی بن أحمد ابوبکر بغدادی، خطیب -۷۲

 تا.بی ،ةالعلمی الکتب
 مان،ی ھاشم عبدالله دیس: قیتحق السنن، ،یالبغداد عمر بن یعل ،یدارقطن -۷۳

 ھـ ... ۱۳۸۶ دارالمعرفه، روت،یب
 یالبرقان سؤاالت ،یالبغداد یالدارقطن الحسن أبو عمر بن یعل دارقطنی، -۷۴

 خانه تبک ،یالقشقر أحمد محّمد میعبدالرح. د: قیتحق ،یللدارقطن
 ھـ ...۱۴۰۴ اّول، ستان،کبا ،یلیجم

 ،یللدارقطن یسابوریالن مکالحا سؤاالت ،یالبغداد عمر بن یعل ،یدارقطن -۷۵
 اّول، معارف،ة التبکم اض،یالر عبدالقادر، بن عبدالله بن موفق: قیتحق

 ھـ ... ۱۴۰۴
 ،ةیالنبو ثیاألحاد یف ةالوارد العلل ،یالبغداد عمر بن یعل ،یدارقطن -۷۶

ھـ  ۱۴۰۵ اّول، ،ةبیدارط اض،یالر ،یالسلف الله نیز الرحمن محفوظ: قیتحق
. 

 خالد و زمرلی أحمد فواز: تحقیق سنن، عبدالرحمن، بن عبدالله دارمی، -۷۷
 ھـ ... ۱۴۰۷ اّول، العربی، دارالکتاب بیروت، العلمی، السبع

 ق،یالتعل ثیأحاد یف حیتنق عثمان، بن أحمد بن محّمد نیالد شمس ذھبی، -۷۸
ھـ ۱۴۲۱ الوطن، دار ریاض، ب،یعج یالح عبد طیالغ أبو مصطفی: قیتحق
... 

 مجموعه: تحقیق النبالء، أعالم سیر أحمد، بن محّمد الدین شمس ذھبی، -۷۹
 تا.بی ،ةرسالة المؤسس اإلرناؤوط، شعیب بإشراف محققین

 فی روایه له من ةمعرف فی الکاشف أحمد، بن محّمد الدین شمس ذھبی، -۸۰
 اّول، ،ةجد القرآن علوم ةمؤسس ،ةیسالمة االللثقاف ةالقبل دار ،ةالست الکتب
 ھـ ... ۱۴۱۳
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 صالح: قیتحق غبر، من خبر یف العبر أحمد، بن محّمد نیالد شمس ،یذھب -۸۱
 ھـ ... ۱۹۸۴ ت،یوکة الومکح ةمطبع الناشر المنجد، نیالد

 ث،یالحد مصطلح علم یف ةالموقظ أحمد، بن محّمد نیالد شمس ،یذھب -۸۲
 تا.بی ث،یالحد أھل الملتقی

 الرجال، نقد یف االعتدال زانیم أحمد، بن محّمد نیالد شمس ،یذھب -۸۳
 تا.یب ،ةالمعرف دار روت،یب االول، المجلد یالبجاو محّمد یعل قیتحق

 یمانی، ابو علی ایمن: تحقیق المسند، ھارون، بن محّمد ابوبکر رویانی، -۸۴
 ھـ ... ۱۴۱۶ ،ةقرطب ةمؤسس ،ةقاھر

ة دارالفکر، الطبع دمشق، ادلته، و االسالمی الفقه مصطفی، بن ةوھب زحیلی، -۸۵
 تا.بی ول،األ

 مصر، ،یبنور وسفی محّمد: قیتحق ه،یالرا نصب وسف،ی بن عبدالله ،یلعیز -۸۶
 ھـ ... ۱۳۵۷ ث،یدارالحد

: تحقیق السنــن، خراسانی،ة الشعب بن منصــور بن سعید منصور، بن سعید -۸۷
 تا.بی ،ةالعلمی دارالکتب بیروت، األعظــمی، الرحـــمن حبیب

 االنساب، ،یمیالتم منصور بن محّمد بن میرکال عبد سعد یاب ،یسمعان -۸۸
 االول، جزءة الیالثقاف واالبحاث الخدمات زکمر یالبارود عمر الله عبد: قیتعل

 ھـ ... ۱۴۰۸ اّول، الجنان، دار روت،یب
 بیتقر شرح یف یالراو بیتدر ،یوطیالس رکب یأب بن الرحمن عبد ،یوطیس -۸۹

 ،ةثیالحد اضیرة التبکم اض،یالر ف،یاللط عبد الوھاب عبد: قیتحق ،یالنواو
 تا.یب

 نه،یمد الله، نیز الرحمن محفوظ :قیتحق المسند، ب،یکل بن ثمیھ ،یشاش -۹۰
 ھـ ... ۱۴۱۰ الحکم، و العلوم مکتب

 بیروت، احمد، وعادل محّمد علی: تحقیق اُالّم، ادریس، بن محّمد شافعی، -۹۱
 ھـ ... ۱۴۲۲ العربی، داراألحیاءالتراث

 تا.بی ،ةالعلمی دارالکتب بیروت، المسند، ادریس، بن محّمد شافعی، -۹۲
: تحقیق ،)الغیالنیات( الفوائد ابراھیم، بن عبدالله بن محّمد ابوبکر شافعی، -۹۳

 ھـ ... ۱۴۱۷ جوزی، ابن دار ریاض، عبدالھادی، أسعد کامل حلمی
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 ، ررهاحادیث الشاموخی، یالشاموخ یعل بن الحسن یعل شاموخی، أبو -۹۴
ابومحّمد االلفی، قید النشر: بدارالصفا و المروه باالسکندریه، : ثهیأحاد وخرج

 تا.بی
شریف حاتم عونی، شریف بن حاتم العونی، المرسل الخفی و عالقته  -۹۵

 ھـ ...۱۴۱۸، اّول، ةسعودیة العربیة البالتدلیس، دارالنجده، المملک
 األخبار، منتقی أسرار األوطارمن نیـل محّمد، بن علی بن محّمد شوکانی، -۹۶

 تا.بی المنیریه، الطبـاعه اداره
 دارالکتب روت،یب ،یاالفغان ابوالوفاء: قیتعل اآلثار، حسن، بن محّمد ،یبانیش -۹۷

 ھـ ... ۱۴۱۳ ،ةیالعلم
 بالمبسوط، المعروف األصل ،یبانیالش فرقد بن الحسن بن محّمد شیبانی، -۹۸

 ،ةیاإلسالم والعلوم قرآنة الإدار الناشر کراتشی، ،یاألفغان الوفا أبو قیتحق
 تا.بی

 ،ةنیالمد أھل علی ةالحج ،یبانیالش فرقد بن الحسن بن محّمد شیبانی، -۹۹
 ھـ ...۱۴۰۳تب، کال ، بیروت، عالمیالقادر یالنکیال حسن یمھد ق:یتحق

 عمر: تحقیق الشیوخ، معجم الجمیع، بن احمد بن محّمد الصیداوی، -۱۰۰
 ھـ . ۱۴۰۵ داراالیمان،-ةرسالة المؤسس ترابلس،-بیروت تدمری، عبدالسالم

: تحقیق المختاره، أحادیث أحمد، بن عبدالواحد بن محّمد ضیاء المقدسی، -۱۰۱
 ھـ . ۱۴۲۰ دّوم، دارخضر، بیروت، دھیش، بن عبدالله بن عبدالملک

 الله عوض بن طارق: تحقیق األوسط، المعجم احمد، بن سلیمان طبرانی، -۱۰۲
 ۱۴۱۴ دارالحرمین، القاھره، الحسینی، ابراھیم بن عبدالمحسن و محّمد بن

 ھـ .
 محمود و شکور محّمد: تحقیق الصغیر، المعجم احمد، بن سلیمان طبرانی، -۱۰۳

 ھـ . ۱۴۰۵ اّول، اإلسالمی، المکتب و دارعمار أمریر،بیروت، الحاج
 المجیدعبد بن حمدی: تحقیق الکبیر، المعجم احمد، بن سلیمان طبرانی، -۱۰۴

 ھـ . ۱۴۰۴ دّوم، الحکم، و العلوم مکتبه الموصل، السلفی،
 احمد: تحقیق القرآن، تأویـل فی البیان جامع جریر، بن محّمد طبری، -۱۰۵

 ھـ . ۱۴۲۰اّول، ،ةرسالة المؤسس شاکر، محّمد
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 مشکل شرح سلمه، بن عبدالملک بن سالمه بن محّمد بن أحمد طحاوی، -۱۰۶
 تا.بی نشر، دار ارنووط، شعیب: تحقیق اآلثار،

 معانی شرح سلمه، بن عبدالملک بن سالمه بن محّمد بن أحمد طحاوی، -۱۰۷
 ۱۳۹۹ اّول، ،ةالعلمی دارالکتب بیروت، النجار، زھری محّمد: تحقیق اآلثار،

 ھـ .
 بن محّمد: تحقیق المسند، الجارود، بن داود بن سلیمان طیالیسی، -۱۰۸

 ھـ . ۱۴۱۹ اّول، دارھجر، ترکی، عبدالمحسن
 حبیب: تحقیق مصنف، الصنعانی، ھمام بن عبدالرزاق بن ابوبکر عبدالرزاق، -۱۰۹

 ھـ . ۱۴۰۳ دّوم، اإلسالمی، المکتب بیروت، األعظمی، الرحمن
 سالم دیسع محّمد. د:  قیتحق ،ةالسن ،یبانیالش حنبل بن أحمد بن الله عبد -۱۱۰

 ھـ .۱۴۰۶ اّول، الدمام، – میالق ابن دار ،یالقحطان
 معارف،ة التبکواضح، المسند، م بن کالمبار بن الله مبارک، عبدعبدالله بن  -۱۱۱

 ھـ .۱۴۰۷اض، اّول، یالر
 یصبح: قیتحق المسند، نصر، بن دیحم بن عبد محّمد ابو د،یحم بن عبد -۱۱۲

 ،ةسنة المکتب قاھره، ،یدیالصع لیخل محّمد محمود و ییالسامرا یالبدر
 ھـ . ۱۴۰۸

ة معرف ،یوفکال یالعجل الحسن أبو صالح بن الله عبد بن أحمد ،یعجل -۱۱۳
ة تبکم ، ةمنورة النیالمد ،یالبستو میالعظ عبد میالعل عبد: قیتحق ثقات،ال
 ھـ . ۱۴۰۵ اّول، دار،ال

 ،االعتدال زانیم لیذ ن،یالحس بن میعبدالرح ابوالفضل نیالد نیز ،یعراق -۱۱۴
 درالکتب روت،یعبدالموجود،ب أحمد عادل و عوض محّمد یعل: قیتحق

 ھـ . ۱۴۱۶ ،ةیالعلم
 امین عبدالمعطی: تحقیق موسی، بن عمر بن محّمد الکبیر، الضعفاء عقیلی، -۱۱۵

 ھـ . ۱۴۰۴ اّول، ،ةعلمیة الدارالمکتب بیروت، قلعجی،
 العمری، اکــرم: تحقیق التاریخ، و المعرفه سفیان، بن یعقوب الفسوی، -۱۱۶

 م. ۱۹۸۱ اّول، ،ةرسالة المؤسس بیروت،
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 ،یالمروز یمیالتم عقوبی أبو وسجکال بھرام بن منصور بن إسحاق وسج،ک -۱۱۷
 و الرباط محمود بن خالد: قیتحق ه،یراھو وابن حنبل بن أحمد اإلمام مسائل

 ھـ . ۱۴۲۵ ،ةالھجر دار اض،یالر فتح، ةجمع و یالحوش وئام
 ،یالباق عبد فؤاد محّمد: تحقیق اللیثی، یحیی روایت الموطأ، أنس، بن مالک -۱۱۸

  تا.بی ،یالعرب التراث اءیإح دار مصر،
 مصطفی محّمد: تحقیق اللیثی، یحیی روایت الموطأ، أنس، بن مالک -۱۱۹

 ھـ . ۱۴۲۵ اّول، نھیان، آل سلطان بن زاید ةمؤسس األعظمی،
 ندوی، الدین تقی: تحقیق الشیبــانی، حسن روایت الموطأ، أنس، بن مالک -۱۲۰

 ھـ . ۱۴۱۳ اّول، دارالقلـم، دمشق،
 عبدالرحمن: تحقیق ،الصالةقدر تعظیم الحجاج، بن نصر بن محّمد مروزی، -۱۲۱

 ھـ . ۱۴۰۶ دار،ة المکتب ،ةالمدین الفریوائی، عبدالجبار بن
:  قیتحق ،ةالسنالله،  عبد أبو یالمروز الحجاج بن نصر بن مروزی، محّمد -۱۲۲

 ھـ .۱۴۰۸ ، روت، اّولیب – ةیالثقاف تبکة ال، مؤسسیالسلف أحمد سالم
 ،مالکال بیتھذ ،یالمز الحجاج أبو عبدالرحمن کیالز بن وسفی مزی، -۱۲۳

 ھـ .۱۴۰۰ روت،یب ،ةرسالة المؤسس معروف، عواد بشار. د: قیتحق
 ،عیالب ییحی ابن هیبروا یأمال ،یالضب لیاسماع بن نیحس ،یالمحامل -۱۲۴

 ھـ . ۱۴۱۲ م،یق ابن دار-ةیسالمة اإلالمکتب عمان، ،یسیالق میابراھ:قیتحق
 بیروت، الصحیح، الجامع القشیری، مسلم بن الحجاج بن مسلم مسلم، -۱۲۵

 تا.بی الجدیده، داراآلفاق و دارالجیل
 قاتیر، تعلیالصغ الجامع شرح ریالقد ضیف ،یالمناو الرؤوف عبد مناوی، -۱۲۶

 ھـ .۱۳۵۶ مصر، اّول، بری،کة الیتجارة التبک، المیالحمو لماجد ةریسی
 الناسخ جعفر، أبو النحاس یالمراد لیإسماع بن محّمد بن أحمد نحاس، -۱۲۷

 اّول، ت،یوکال فالح،ة التبکم محّمد، السالم عبد محّمد. د: قیتحق والمنسوخ،
 ھـ .۱۴۰۸

 د،یزا میإبراھ محمود: قیتحق ن،کیوالمترو الضعفاء ب،یشع بن أحمد ،یینسا -۱۲۸
 ھـ . ۱۳۶۹ اّول، ،یالوع دار حلب،

 ،ةابوغد عبدالفتاح: تحقیق السنن، من المجتبی شعیب، بن أحمد نسایی، -۱۲۹
 ھـ . ۱۴۰۶ دّوم، ،ةاإلسالمی المطبوعات مکتب حلب،
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 و البنداری سلیمان عبدالغفار: تحقیق کبری، سنن شعیب، بن أحمد نسایی، -۱۳۰
 ھـ . ۱۴۱۱ اّول، ،ةالعلمی دارالکتب بیروت، حسن، کسروی سید

 ق: مصطفییتحق واللغات، األسماء بیتھذ مری، بن شرف بن یحیی نووی، -۱۳۱
 تا.بیجا،  بی عطا، القادر عبد

ة خدم مرکز ،ةمدین الحارث، مسند زوائد عن حارثة البغی نورالدین، ھیثمی، -۱۳۲
ھـ  ۱۴۱۳ اّول، الباکری، صالح احمد حسین:تحقیق ،ةنبویة الالسیر و ةسنال
. 

 الفوائد، ومنبع الزوائد مجمع ،یثمیالھ رکب یأب بن یعل نیالد نور ھیثمی، -۱۳۳
 ھـ . ۱۴۱۲ روت،یب ر،کالف دار

 بن یعل عن هیوف نیمع بن ییحی عن رجالة المعرف معین، بن یحیی -۱۳۴
 ةیروا/ رھمیوغ رینم بن الله عبد بن ومحّمد ةبیش یأب بن رکب یوأب ینیالمد

 املکمحّمد: األول الجزء: المحقق محرز، بن القاسم بن محّمد بن أحمد
 ھـ .۱۴۰۵ اّول، دمشق، ،ةیعربة الاللغ مجمع: الناشر القصار،

 .۳٫۴۵ ةشاملة الالمکتب نرم افزار -۱۳۵
 .۴٫۵۰نرم افزار جوامع الکلم  -۱۳۶
محّمد  یق : علی، تحقام القرآنکأحر محّمد بن عبد الله، ک، أبو بیابن العرب -۱۳۷

 تا.، بیةلبنان، دار المعرف –روت ی، ب یالبجاو
 -روت ی، بام القرآنکالجامع ألح، ی، أبو عبد الله محّمد األنصاریقرطب -۱۳۸

 تا.، بییاء التراث العربیلبنان،دار إح
، چھارم، ر القرآنیتفس یان فیجامع البر، ی، أبو جعفر محّمد بن جریطبر -۱۳۹

 تا.بی لبنان، دار المعرفه -روت یب
،  ب الشرائعیترت یبدائع الصنائع فر بن مسعود، کب ین أبی، عالء الدیاسانک -۱۴۰

 ھـ . ۱۴۰۲، یتاب العربکلبنان، دار ال –روت یدّوم، ب
، دّوم،  نز الدقائقکن الحقائق شرح ییتب، ین عثمان بن علی، فخر الدیلعیز -۱۴۱

 تا.بی لبنان، دار المعرفه –روت یب
 یعلی مراق یطحطاوة الیحاشل، یطحطاوی، أحمد بن محّمد بن إسماع  -۱۴۲

 –روت ی، بةیریبری األمکسّوم، بوالق، چاپخانه ال ضاح،یالفالح شرح نور اإل
 ھـ . ۱۳۱۸، یاء التراث العربیلبنان، دار إح



 ۷۰۵  مآخذ و منابع فهرست

جا، ، دّوم، بینهیعلی أھل المد ةالحج،  یبانید بن حسن الششیبانی، محّم  -۱۴۳
 ھـ .۱۴۰۳تب، کعالم ال

، چاپ شده در حاشیه جلد اّول، دّوم و خانیفتاوی قاض، حسن، یأوزجند -۱۴۴
 ۱۴۰۰، یاء التراث العربیلبنان، دار إح -روت یب ه، سّوم،یسّوم الفتاوی الھند

 ھـ .
لبنان،  -روت یب ، سّوم،ةیالفتاوی الھند، خ نظام و جماعتی از علمای ھندیش -۱۴۵

 ھـ . ۱۴۰۰، یاء التراث العربیدار إح
لبنان،  -روت ی، ب ریفتح القدن محّمد بن عبد الواحد، یمال الدکابن الھمام،  -۱۴۶

 تا.، بییاء التراث العربیدار إح
لبنان،  -روت ی، سّوم، بالمبسوطن محّمد بن أحمد، ی، شمس الدیسرخسس -۱۴۷

 ھـ . ۱۳۹۸دار المعرفه، 
شرح ملتقی  ی، مجمع األنھر فمانی، عبد الله بن محّمد بن سلیدماد أفند -۱۴۸

 جا.، بییاء التراث العربیلبنان، دار إح -روت ی، باألبحر
ق: أبو ی، تحقیمختصر الطحاوطحاوی، أبو جعفر أحمد بن محّمد بن سالمه،  -۱۴۹

 ھـ . ۱۴۰۶اء العلوم، یلبنان، دار إح -روت ی، اّول، ب یالوفاء األفغان
روت ی، بضاحیالفالح شرح نور اإل یمراق، ی، حسن بن عمار بن علیشرنبالل -۱۵۰

 تا.لبنان، دار المعرفه، بی -
، دّوم،  یمبتدة الیشرح بدا ةیالھدار، کب یبن أب ی، أبو الحسن علینانیمرغ -۱۵۱

 ھـ .۱۳۹۷ر، کلبنان، دار الف –روت یب
اإلشراف علی مذاھب ، یبن نصر البغداد یعبد الوھاب بن عل یبغدادی، قاض -۱۵۲

 تا.داره، بیة اإلجا، چاپخان، بی الخالف
، چھارم، مقتصدة الیمجتھد و نھاة الیبداد محّمد بن أحمد، یابن رشد، أبو الول -۱۵۳

 ھـ ... ۱۳۹۸لبنان، دار المعرفه،  –روت یب
لبنان، دار  –روت ی، بکطالب ألقرب المسالة البلغ، أحمد بن محّمد، یصاو -۱۵۴

 ھـ . ۱۳۹۸المعرفه، 
ه یل والشرح والتوجیان والتحصی، البید بن رشد القرطبیقرطبی، أبو الول -۱۵۵

ره، چاپ دار یو غ یق: أحمد الجبابی، تحقةمسائل المستخرج یل فیوالتعل
 ھـ . ۱۴۰۵لبنان،  –روت ی، بیالغرب اإلسالم
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، چاپ شده لیل لمختصر خلیلکالتاج واإل، یوسف العبدریمواق، محّمد بن  -۱۵۶
 ھـ . ۱۳۹۸ر ، کلبنان، دار الف –روت یل ، دّوم، بیمواھب الجل ةدر حاشی

ق: ی، تحقعی، التفرن بن الحسنید الله بن الحسیابن الجالب، أبو القاسم عب -۱۵۷
، یلبنان، دار الغرب اإلسالم -روت یب ن بن سالم الدھمان، اّول،یدکتر حس

 ھـ . ۱۴۰۸
 -روت ی، بلیالخلل شرح مختصر یلکجواھر اإلع، ی، صالح بن عبد السمیآب -۱۵۸

 تا.ر، بیکلبنان، دار الف
، ریبکعلی الشرح ال یدسوقة الیحاشن محّمد بن عرفه، ی، شمس الدیدسوق -۱۵۹

 جا.ر، بیکلبنان، دار الف –روت یب
ل به ھمراه حاشیه یر علی مختصر خلیر، أحمد بن محّمد، الشرح الصغیدرد -۱۶۰

 تا.بی، ةلبنان، دار المعرف –روت ی، بکسالة البلغ
ة یل به ھمراه حاشیر علی مختصر خلیبکر، أحمد بن محّمد، الشرح الیدرد -۱۶۱

 تا.بیر ، کلبنان، دار الف –روت ی، ب یدسوقال
لبنان، دار  –روت ی، بیه الدوانکم بن سالم، الفوای: أحمد بن غن یللنفراو -۱۶۲

 تا.بی، ةالمعرف
 ةیبتونس، الدار العر –ا یبی، لةین الفقھی، محّمد بن أحمد، القوانیابن جز -۱۶۳

 تا.تاب، بیکلل
، ةنیفقه أھل المد یف یافکوسف بن عبد الله، الیابن عبد البر، أبو عمر  -۱۶۴

اض یرة التبکاض، می، اّول، ریتانیمور یکد ولد مادیق محّمد محّمد أحیتحق
 ھـ .  ۱۳۹۸، ةثیالحد

ر اّول ، ی، تصو یسحنون التنوخ ةیبری، رواکة البن أنس، المدون کمال -۱۶۵
 ھـ . ۱۳۲۳لبنان، دار صادر،  –روت یدر مصر، ب ةچاپخانه السعاد

ل ، یل شرح مختصر خلیحطاب، أبو عبد الله محّمد بن محّمد، مواھب الجل -۱۶۶
 ھـ . ۱۳۹۸ر، دّوم، کلبنان، دار الف –روت یب

، ةدار المعرف لبنان، –روت یس، األم، بی، أبو عبد الله محّمد بن إدریالشافع -۱۶۷
 تا.دّوم، بی

ق: د. یر، تحقیبکال یب، الحاویبن محّمد بن حب یماوردی، أبو الحسن عل -۱۶۸
 ھـ . ۱۴۱۴ر، کلبنان، دار الف –روت یو دیگران، ب یمحمود مطرج
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مذاھب  ةمعرف یعلماء فة الیر محّمد بن أحمد، حلکالقفال، أبو ب یشاش -۱۶۹
ة تبکلبنان، م –روت ی، بةکم درادین أحمد إبراھیاسیق: د. یالفقھاء، تحق

 م. ۱۹۸۸ ، اّول،ةثیحدة الرسالال
 –روت ین، بیمفتة الن وعمدیطالبة الی بن شرف، روضیحیا یرک، أبو زینوو -۱۷۰

 تا. ، بییتب اإلسالمکلبنان، الم
شده ز، چاپیز شرح الوجیم بن محّمد، فتح العزیرک، أبو القاسم عبد الیرافع -۱۷۱

 تا.ر، بیکلبنان، دار الف –روت ی، بیمجموع للنووة الیبه ھمراه حاش
لبنان،  –روت یی بن شرف، المجموع شرح المھذب ، بیحیا یرک، أبو زینوو  -۱۷۲

 تا. ، بییتب اإلسالمکالم
فاظ ة الالمحتاج إلی معرف ی، مغنینیب الشربی، محّمد الخطینیشرب -۱۷۳

 تا.ر، بیکدار الف لبنان، –روت یالمنھاج، ب
فقه اإلمام  ی، المھذب فیروزآبادیالف یم بن علیرازی، أبو إسحاق إبراھیش -۱۷۴

ر، کدار الف لبنان، –روت یچاپ شده به ھمراه شرحش المجموع، ، ب یالشافع
 تا.بی

ن یعالء الدبعلی، ، یفقه اإلمام الشافع یز فی، الوجیأبو حامد الغزالغزالی،  -۱۷۵
خ یمن فتاوی ش ةیارات الفقھی، االختیبن محّمد البعل یأبو الحسن عل

 ةدار المعرف لبنان، –روت ی، بیق: محّمد حامد الفقیه، تحقیمیاإلسالم ابن ت
 تا.، بی

اض، یالصحاح، ر یی بن محّمد، اإلفصاح عن معانیحی، أبوالمظفر ةریابن ھب -۱۷۶
 تا.، بیةیدیسعة الچاپ و نشر المؤسس

راجح ة المعرف یمان، اإلنصاف فین أبو الحسن علی بن سلی، عالء الدیمرداو -۱۷۷
ق : یح وتحقیمن الخالف علی مذھب اإلمام المبجل أحمد بن حنبل، تصح

 ھـ .  ۱۳۷۶، یاء التراث العربیلبنان، دار إح –روت ی، اّول، بیمحّمد الفق
ح الفروعبه ھمرا یمان تصحین أبو الحسن علی بن سلی، عالء الدیمرداو  -178

 –روت ی، سّوم، بیق : محّمد الفقیح وتحقیفروع البن مفلح، تصحة الیھحاش
 ھـ . ۱۴۰۲تب، کلبنان، عالم ال

 یالتمام لما صح ف -ن، یالحسن، محّمد بن محّمد بن الحس یأب یقاض -179
ق: د. عبد الله بن محّمد ین والثالث واألربع عن اإلمام . . .، تحقیتیالروا
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اض، دار یالن)، اّول، ریز بن محّمد المدالله (الحجیار ، و د. عبد العزیالط
 ھـ . ۱۴۱۴ ةالعاصم

ن یب ةیالمسائل الخالفن بن محّمد، رؤوس ی، أبو المواھب الحسیبرکع -180
ق: خالد بن سعد الخشالن ( رساله دکتری)، چاپ یجمھور الفقھاء، تحق

 الکترونی.
 ی، زاد المعاد فیالدمشق یر الزرعکب یم، أبو عبد الله محّمد بن أبیابن الق -181

 –روت یب وعبد القادر األرنؤوط، دّوم، بیق: شعیر العباد، تحقیخ یھد
 ـ .ھ ۱۴۰۱، ةرسالة اللبنان، مؤسس

ق: ی، تحقیعلی مختصر الخرق یشک، محّمد بن عبدالله، شرح الزریشکزر -182
 تا.اض، چاپ شرکت عبیکان، بیین، ریعبدالله بن عبد الرحمن الجبر

ر علی یبکالشرح ال -، ی، أبوالفرج عبد الرحمن بن محّمد المقدسةابن قدام -183
 تا.، بییتاب العربکلبنان، دار ال –روت ی، بیالمقنع به ھمراه حاشیه المغن

ب و ین، محّمد بن صالح، الشرح الممتع علی زاد المستنقع، جمع وترتیمیعث -184
قح، اّول، یالمش یل ، و د. خالد بن علیمان بن عبد الله أبالخیج: د. سلیتخر

 ھـ . ۱۴۱۶آسام،  ةاض، مؤسسیر
لبنان، عالم  –روت یونس، شرح منتھی اإلرادات، بی، منصور بن یبھوت  -185

 تا.تب، بیکال
ق: محّمد بن عبد الرحمن بن قاسم، فتاوی یب وتحقیقاسم، جمع وترت ابن -186

، ةرمکمة الکخ، اّول، میم آل الشیخ محّمد بن إبراھیشة الورسائل سماح
 ھـ .  ۱۳۹۹چاپ دولتی، 

ة اض، المؤسسی، رةیالفتاوی السعد ،یسعدی، عبد الرحمن بن ناصر السعد  -۱۸۷
 ، ةیدیسعال

عبد الله محّمد بن مفلح، الفروع، مراجعه:  ین أبیابن مفلح، شمس الد  -۱۸۸
 تا.تب، بیکلبنان، عالم ال –روت یعبدالستار أحمد فراج، سّوم ، ب

 یف یافکمحّمد عبد الله بن أحمد بن محّمد، ال ین أبی، موفق الدةابن قدام  -189
تب کلبنان ، الم -روت یفقه اإلمام المبجل أحمد بن حنبل، دّوم، ب

 تا.، بییاإلسالم
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لبنان،  –روت یشاف القناع عن متن اإلقناع، بکونس، ی، منصور بن  یبھوت -190
 تا.تب، بیکعالم ال

م بن محّمد بن عبد الله، المبدع ین إبراھیابن مفلح، أبو إسحاق برھان الد  -191
 تا.، بییتب اإلسالمکلبنان ، الم -روت یشرح المقنع، ب یف

خ اإلسالم یفتاوی شمجموع  ،ةیمیات ابن تکالبر ین أبیابن تیمیه، مجد الد -192
و پسرش  یب: عبد الرحمن بن محّمد بن قاسم النجدی، جمع وترتةیمیابن ت

إلدارات  ةعامة الع: الرئاسی، توزةیرکعسة المساحة ال، چاپ إدارةمحّمد، قاھر
 . ةیسعودة الیعربة الکدر ممل واإلرشاد ةواإلفتاء والدعو ةیالبحوث العلم

الفقه علی مذھب  ی، المحرر فةیمیابن ت اتکالبر ین أبیابن تیمیه، مجد الد -193
 تا.، بییتاب العربکلبنان، دار ال –روت یب اإلمام أحمد بن حنبل،

ق: د. یوتحق ةن محّمد بن عبد الله، المستوعب، دراسیر الدیسامری، نص -194
 ھـ . ۱۴۱۳معارف، ة التبکاّول، ریاض، م مساعد بن قاسم الفالح،

علی  یمحّمد عبد الله بن أحمد بن محّمد، المغن ین أبی، موفق الدةابن قدام -195
و د. عبد  کیق: د. عبد الله بن عبد المحسن التری، ، تحقیمختصر الخرق

 ھـ . ۱۴۰۷، ةوالنشر، قاھر ةالفتاح محّمد الحلو ، اّول، ھجر للطباع
ل یق: إسماعی، تحقةی، الھدایلوذانکأبو الخطاب، محفوظ بن أحمد ال -196

، اّول، یمان العمریناصر السل :، مراجعهیمان العمریو صالح السل یاألنصار
 ھـ . ۱۳۹۰م، یچاپ القص جا،بی

اء یإح ةق: لجنید، المحّلی، تحقیبن أحمد بن سع یابن حزم، أبو محّمد عل -197
، ةدیلبنان، دار اآلفاق الجد –روت ی، بةدیدر دار اآلفاق الجد یالتراث العرب

 تا.بی
خ عبد الرزاق یق: الشیام، تعلکأصول األح یام فکبن محّمد، اإلح ی، علیآمد -198

 ھـ . ۱۴۰۲، دّوم، یتب اإلسالمکلبنان، الم –روت یب ،یفیعف
ق الحق من علم األصول، یإرشاد الفحول إلی تحق ،یانی، محّمد بن علکشو -199

 تا.، بیةلبنان، دار المعرف –روت یب
ة فیحن یأبم، األشباه والنظائر علی مذھب ین بن إبراھین العابدیم، زیابن نج -200

 ھـ . ۱۴۰۰، ةیتب العلمکلبنان، دار ال –روت ینعمان، بال
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قواعد  ی، األشباه والنظائر فیوطین عبد الرحمن السی، جالل الدیوطیس -201
تاب کاء الیجا، دار إحو شریکانش، بی یالحلب یسی البابی، عةیوفروع الشافع

 تا.، بییالعرب
ق: أبو الوفاء یتحق، یر محّمد بن أحمد، أصول السرخسک، أبوبیسرخس  -202

ن کدر آباد الدیدر ح ةیاء المعارف العثمانیإح ةلجن ، جاپ تحت نظر:یاألفغان
 ھـ . ۱۳۹۳، ةروت، دار المعرفیالھند، ب –

وداللتھا  -ه وسلم یصلی الله عل -مان، أفعال الرسول یأشقر، محّمد بن سل -203
  ھـ . ۱۳۹۸، اّول ةیمنار اإلسالمة التبکت، میوک، ةیام الشرعکعلی األح

ان المختصر ، یأحمد، ب ن محمود بن عبد الرحمن بنی، شمس الدیأصفھان  -204
، یز البحث العلمکق: د. محّمد مظھر بقا، مریشرح مختصر ابن الحاجب، تحق

 ھـ  ۱۴۰۶اّول، 
أصول  ید فی، التمھیلوذانکأبو الخطاب، محفوظ بن أحمد بن الحسن ال -205

در دانشگاه أم القری در  یاإلسالماء التراث یو إح ةدر جد یالفقه، دار المدن
 ھـ . ۱۴۰۶، اّول ةد محّمد أبو عمشیق: د. مفیوتحق ة، دراسةرمکمة الکم

ر یر المسمی بمختصر التحریب المنکوکابن النجار، محّمد بن أحمد، شرح ال -206
ق: د. محّمد یأصول الفقه، تحق یر شرح المختصر فک، أو المختصر المبت

 ھـ . ۱۴۰۰ر،کمشق، دار الفه حماد، دی، و د. نز یلیالزح
ق و یأصول الفقه، تحق یف ةن الفراء، العدیعلی، محّمد بن الحسی یأب یقاض  -207

 ھـ . ۱۴۱۰، دّوم،  کیر المباریس یج: د. أحمد بن علیق و تخریتعل
و  ةعلم أصول الفقه، دراس ین محّمد بن عمر، المحصول فی، فخر الدیراز  -208
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