
 نام اسالمی؛ همچنين در فرهنگ دارای جنبه عبادی، فقهی و اجتماعی ـ دينی مهم روز هفته هفتمين،  جمعه

 .خاص نمازی با احكام

 

 در عربی به كه است و پيوستن معنای گردآوردن ، به ع م ، از ريشه ج . واژه جمعهو فقه و حديث در قرآن( 1

بيشتر «(. جمع» اثير؛ فيروزآبادی؛ طريحی، ذيل؛ ابنفارس)ابن و جُمَعَه ، جُمْعَهشود: جُمُعَه می خوانده شكل سه

؛  اند )طوسی، التبيانخوانده جُمُعَه شكل را به (، آن9: روز را در بر دارد )جمعه اين نام ای كه، در تنها آيهقاريان

و «( جمعه» ؛ دهخدا، ذيل«جمع» )صفيپوری، ذيل است« آدينه» فارسیِ آن(. معادلِ آيه جوزی؛ قرطبی، ذيلابن

 «(.جمع» منظور؛ مرتضی زبيدی، ذيلميگفتند )ابن« العَروبةيوم» آن جاهلی به عرب

 ؤَیّ، يا بهلُ بن، كعبوسلموآلهعليهاللّه صلی يكی از اجداد پيامبر اكرم اند كهروز گفته تسميه اين در باره وجه

ميكرد ) رجوع كنيد به  موعظه آورد و برای آنان روز گرد می را در اين ، مردمكاِلب بن قولی ديگر قُصَیّ

 رو، برخی )برای نمونه؛ مرتضی زبيدی، همانجا(؛ از اين282ـ 281، ص2حجر عسقالنی، جمنظور،همانجا؛ ابنابن

 كعب ، بهجمعه العروبة بهروز را از يوم اين ( تغييرنام04ص ،1048؛ سيوطی، 22 رجوع كنيد به عسكری، ص

 وبمنس انصار مدينه نامگذاری را به منظور؛ مرتضی زبيدی، همانجاها(. برخی ديگر اينابن اند )قسداده نسبت

روز  را در اين ، مردممدينه به پيامبر اكرم از هجرت پيش زُراره ، اسعدبناند، زيرا بر پايه برخی احاديثدانسته

، 0 شد ) رجوع كنيد به صنعانی، ج روز برگزيده برای اين جمعهنام پس نماز گزارد و از آن گرد آورد و با آنان

 (.03ـ 02 حجر عسقالنی، همانجا؛ اصفهانی، ص؛ ابن124ـ 159 ص

 



روز،  در اين گلِ آدم گردآوردن ، از جملهاست روز ذكر شده برای نامگذاری اين ديگری هم وجوه در احاديث

روز برای نماز ) رجوع كنيد به  در اين مردم روز، گردآمدن در اين آسمانها و زمين آفرينش رسيدن پايان به

؛ 05 ، ص5 ، جحزم؛ ابن118 ، ص0 ، جخزيمه؛ ابن011 ، ص2 ، جحنبل ؛ ابن252 ، ص0 صنعانی، ج

و  خداوند متعال از آنها بر ربوبيت ميثاق روز و گرفتن در اين مخلوقات تمام شدن (، جمع02 انی، صاصفه

 ، ص0 ) رجوع كنيد به كلينی، ج السالمعلی عليه حضرت و واليت وسلموآلهعليهصلی اللّه پيامبر اكرم نبوت

 (.238ـ 233 ، ص82 ؛ مجلسی، ج50: اعراف ؛ طبرسی، ذيل015

 آدم حضرت : خلقتيا خواهد داد، از جمله است داده روز رخ و تاريخی در اين مهم ، برخی وقايعبنا بر احاديث

نمرود  آتش شدن او، خاموش و وفات توبه آدم شدن ، پذيرفتهزمين به آدم حضرت ، هبوطو حوا عليهماالسالم

پيامبر  ، والدتايوب بال از حضرت شدن ، برداشتهابراهيم قربانی برای حضرت شدن ، فرستادهابراهيم بر حضرت

(، السالممهدی عليهم و حضرت فاطمه علی و حضرت حضرت )از جمله السالمعليهم و برخی معصومان اكرم

و  كاظم ، امامحسين امام له)از جم برخی بزرگان زهرا، شهادت علی و حضرت حضرت ، ازدواجواقعه غدير خم

 ، و برپا شدندجال شدن ، نابودی لشكر سفيانی، كشتهزمان علی(، ظهور امام و زيدبن السالمرضا عليهم امام

؛ مجلسی، 2 ، ص0 ، جحجاج بن؛ مسلم259 ، ص0 ؛ صنعانی، ج204 ، ص1 ) رجوع كنيد به شافعی، ج قيامت

 (.33ـ30 ؛ اصفهانی، ص281 ، ص82 ، ج59 ، ص3 ج

 اً بهدر برخی كتابها ضمن ، همچنينشده تأليف استقالل آثار بسياری به روز جمعه و احكام در باره ويژگيها، آداب

(، 081)متوفی  صدوق شيخ اند از: الخصالبرخی از آنها عبارت كه است شده نيز پرداخته موضوع اين

(، نوراللمْعَة فی 925الجمعة از شهيدثانی )متوفی يوم (، خصائص220)متوفی  طاووس اثر سيدبن االُسبوعجمال



احمد  الجمعة و فضائله از جعفربنيوم فی خصائص العروس (، كتاب911الجمعة از سيوطی )متوفی  خصائص

(، زينه االعياد فی 1008متوفی الجمعات از محمدتقی احمدآبادی ) فی آداب الجنات(، ابواب081قمی )متوفی 

 بن الجمعة نوشته مصطفیيوم (، االسرار المُوَدَّعَة فی اعمال1282الجمعة از احمد شُكر )متوفی بعد از  اعمال

بيشتر در  ؛ برای اطالع1005مَرتا )متوفی  (، التُحفة الكريمة فی الجمعة العظيمة از خليل1002)متوفی  ابراهيم

، ؛ طوسی، الفهرست098، 120، 141، 88 83 نيز آگاهی از آثار ديگر رجوع كنيد به نجاشی، ص آثار و باره اين

 ، ج30 ، ص1طهرانی، ج ؛ آقابزرگ1525، 1238 ، ستون2 ، ج20 ، ستون1 ، ج؛ حاجی خليفه92ـ91، 29 ص

 ، ستون1 ، جيس؛ سرك000، 250 ، ص15 ، ج182ـ 181 ، ص11 ، ج135 ، ص3 ، ج200، 52 ، ص2

 سنّتو اهل حديثی و فقهی شيعه منابع (. همچنين202 ، ص12 ، ج123 ، ص0 ، ج248، ص1، ج؛ كحّاله1485

 ، ص1 ، جانس بنرجوع كنيد به مالك  اند )برای نمونهداده اختصاص روز جمعه يا بابهايی را به باب

 ؛ شروانی، ج184ـ134، ص0؛ بيهقی، ج2، ص0، ج االحكام تهذيب ؛ طوسی،010 ، ص0 ؛ كلينی، ج110ـ141

 (.094ـ032 ، ص1 ؛ دسوقی، ج084ـ 020، ص2

 ؛ نسائی، ج005ـ000 ، ص1 ، جماجه)ابن ايام ، افضل: سيد اياماست آمده عناوين با اين در احاديث روز جمعه

، ش 1022، بابويه؛ ابن084، ص1 (، روز عيد، روز اَزْهر )كلينی، ج، همانجا االحكام؛ طوسی، تهذيب91 ، ص0

 )رهايی از آتش (، روز شاهد، روز عتيق098 ، ص0 ، ج1021؛ سيوطی، 299 ، ص1 ؛ بيهقی، ج220 ، ص2 ج

( پيامبر اكرم الدتو سبب (، روز مولود )بهالشريفتعالی فرجهاللّهعجل زمان )امام (، روز خدا، روز حجّتدوزخ

؛ 254 ، ص0 ؛ بيهقی، ج0: بروج ؛ قمی، ذيل009 ، ص1 ، جماجه؛ ابن58 ، ص2 ، جابی شيبه)ابن و روز عبادت

 (.082ـ032 ، ص3 ؛ حرّعاملی، ج220 ، ص82 مجلسی، ج



 

كند،  فوت كسی در روز جمعه اگر كهآن ، از جملهاست ذكر شده برای روز جمعه ويژگيهای متعددی در احاديث

؛ سيوطی، 0ـ2 ، ص0 ، ج االحكام؛ طوسی، تهذيب015ـ 010 ، ص0 ماند )كلينی، ج می قبر در امان از عذاب

 و درهای جهنم برداشته برزخ از اهل روز عذاب (، در اين225 ، ص82 ؛ مجلسی، ج113ـ 112 ، ص1045

يابد  فزونی می برای بهشتيان (، خير و كرامت124، 22 ، ص1045طی، شود ) رجوع كنيد به سيو می گشوده

 بيت و اهل با پيامبر اكرم كنند، فرشتگان می را زيارت بازماندگانشان مؤمنان (، ارواح12: سجده )قمی، ذيل

دو برابر  نيككارهای  ( و ثواب59- 53، 09 كنند ) رجوع كنيد به اصفهانی، ص تجديد عهد می السالمعليهم

، همانجا؛  االحكام؛ طوسی، تهذيب184، ص1 ، ج؛ قاضی نعمان010 ، ص0 شود ) رجوع كنيد به كلينی، ج می

 (.280 ، ص82 ؛ مجلسی، ج98 ، ص1045سيوطی، 

 قامه نمازآنها ا ترينيكی از مهم كه ذكر شده گوناگونی برای روز جمعه و آداب فقهی و حديثی، اعمال در منابع

. بيشتر است جمعه غسل جا آوردن روز به اين (. از ديگر آداب: نماز جمعه0 ) رجوع كنيد به بخش است جمعه

 ، آناست وارد شده جمعه و فضيلتِ غسل در استحباب بسياری كه احاديث ، با استناد بهسنّت و اهل فقهای شيعه

؛ 022ـ021 ، ص1 رجوع كنيد به دارمی، ج سنّتاند )برای نظر اهلشمار آورده مورد تأكيد به را از مستحبات

، 38 ؛ برای نظر فقهای امامی رجوع كنيد به مجلسی، ج02ـ00 ، ص1045؛ سيوطی، 203 ، ص2 عبدالبرّ، جابن

(. 228 ، ص9 ؛ غروی تبريزی، ج5 2 ، ص5 ؛ نجفی، ج903ـ 900 ، ص1 ؛ حرّعاملی، ج120ـ122 ص

اند ) رجوع كنيد به داده جمعه غسل وجوب به نيز حكم و برخی از ظاهريان شيعه معدودی از فقهای متقدم

 ؛ غروی تبريزی، ج209 ، ص2 عبدالبرّ، ج؛ ابن9 ، ص2 ، جحزم؛ ابن، پانويس111 ، ص1 ، ج1040، بابويهابن



 ، حكمت(. بنا بر احاديث0 ، ص5 ؛ نجفی، ج23 ، ص1 ، ج الخالف طوسی، كتاب ؛ قس229ـ228 ، ص9

، 2 عبدالبرّ، ج) رجوع كنيد به ابن است ، بودهاز سوی نمازگزاران ويژهپاكيزگی، به رعايت جمعه غسل تشريع

 به جهبا تو ، امروزهسنّتاهل نظر معدودی از نويسندگان (. به120، 0 ، ص38 ؛ مجلسی، ج201ـ 204ص

 تواند جانشين می بوی خوش و استعمال است منتفی شده جمعه غسل تشريع ، حكمتمتعارف پاكيزگی و نظافت

 (.209، 209 ، ص2 عبدالبرّ، جباشد )ابن آن

د به رجوع كني اند )برای نمونهدانسته را مطلق جمعه غسل يا وجوب استحباب سنّت و اهل بيشتر فقهای شيعه

(؛ 113 ، ص1 ، جنُجَيم؛ ابن109ـ 108، ص2حلّی، ج ؛ عالمه500، ص0؛ نووی، ج142، ص1018، بابويهابن

در نماز  كنندگانشركت اند، ازجملهشمرده مستحب خاصی اشخاص را برای آن سنّت اما، برخی فقهای اهل

در  كنندگانبرای شركت هم جمعه ا بر نظری ديگر، غسل. بناست واجب بر آنان نماز جمعه يا كسانی كه جمعه

 نكنند، مستحب را دارند، حتی اگر در نماز شركت در آن كردنشركت اهليت برای كسانی كه و هم نماز جمعه

 ج حلّی، ؛ نووی، همانجا؛ عالمه212 ، ص0 ؛ رافعی قزوينی، ج242 ، ص2 ، جقدامه) رجوع كنيد به ابن است

 (.109 ، ص2

؛ 210 ، ص0 )رافعی قزوينی، ج فجر است طلوع جمعه غسل ، ابتدای زمانسنّتو اهل نظر بيشتر فقهای شيعهبه

 طلوع سنّت (. معدودی از فقهای اهل3 ، ص5 ؛ نجفی، ج132 ، ص1 ؛ بهوتی حنبلی، ج500 ، ص0 نووی، ج

را  آن دادن اوزاعی، انجام اند و برخی، از جملهذكر كرده ( را ابتدای آن)ظهر شرعی خورشيد و برخی ديگر زوال

 فقهی آن و لوازم حكم اين ؛ برای تفصيل219 ، ص0 اند )رافعی قزوينی، جفجر نيز روا دانسته از طلوع قبل

 ، ص0 افعی قزوينی، ج؛ ر104، ص2 حلّی، ج ؛ عالمه202 ، ص1 ، ج الخالف رجوع كنيد به طوسی، كتاب



 (.502 ، ص0 ، ج242ـ241 ، ص2 ؛ نَوَوی، ج210

. برخی از فقهای )ظهر شرعی( است زوال ، زمانسنّت و اهل نظر مشهور فقهای شيعه ، بهجمعه غسل وقت پايان

 ، ص0 ه بحرانی، جاند )رجوع كنيد بكرده را مطرح آفتاب تا غروب جمعه غسل استحباب احتمال شيعه

 (. برخی از فقهای اهل083 ، ص1 ؛ زحيلی، ج93 ، ص1 خمينی، ج ؛ امام9 8 ، ص5 ؛ نجفی، ج223ـ222

،  خالفالاند ) رجوع كنيد به طوسی، كتابدانسته نماز جمعه به از رفتن را پيش جمعه غسل زمان بهترين سنّت

نظر مشهور فقها، تا انتهای  ، بهجمعه ؛ زحيلی، همانجا(. قضای غسل00 ص، 1 حلّی، ج ؛ محقق23 ، ص1 ج

 لالمام منسوبال ) رجوع كنيد به الفقه است هفته و بنا بر حديثی در تمام شنبه قولی ديگر تا شب و به روز شنبه

؛ 20ـ 19 ، ص5 ؛ نجفی، ج253 ، ص1 ؛ ميرزای قمی، ج229، ص0 ؛ بحرانی، ج129 ، ص السالمالرضا عليه

 (.* رجوع كنيد به غسل باره ديگر در اين برای مباحث

 اند از: استفادهعبارت در روز جمعه سنّتو اهل علمای شيعه ديگر از ديدگاه و كارهای مستحب برخی آداب

، لباس بهترين ، پوشيدنشارب و مو و ناخن كردن ، كوتاهزدن ، مسواكاز عطر و چيزهای خوشبوكننده كردن

 مارانبي ، عيادتجنازه در تشييع قبر پدر و مادر، شركت ويژهقبور به اهل ، زيارتخانه اهل مايحتاج كردن فراهم

؛ 009ـ 008 ، ص1 ، جماجه؛ ابن222 ، ص1رجوع كنيد به شافعی، ج سنّت)برای نظر علمای اهل دادن و صدقه

لالمام  المنسوبرجوع كنيد به الفقه  ؛ برای نظر علمای شيعه149، 145ـ140، 98، 00ـ02 ، ص1045 سيوطی،

، بابويه؛ ابن299 ، ص2 ، ج013 ، ص0 ؛ كلينی، ج9: جمعه ؛ قمی، ذيل129ـ 128 ، ص السالمالرضا عليه

، 230 ؛ اصفهانی، ص144، ص9 ، ج14، ص0 ، ج االحكام ؛ طوسی، تهذيب091، ص2 ، جش 1022

، سفر كردن حجامت ، از جملهاست شده شمرده مكروه برخی كارها نيز در روز جمعه دادن (. انجام001ـ004



و كار و نيازهای دنيوی، صيد و  كسب به ، اشتغالموجه دليل بدون گرفتن ، روزهاز ادای نماز جمعه پيش كردن

؛ 10 ، ص9 ، ج االحكام؛ طوسی، تهذيب202 ، ص2 ) رجوع كنيد به كلينی، ج عر خواندنو ش حيوانات ذبح

 (.055ـ050، 01ـ09 ؛ اصفهانی، ص101، 112ـ115 ، ص1045؛ سيوطی، 92 ، ص5 هيثمی، ج

؛ همو، 012 ، ص1 ، جش 1022، بابويه) رجوع كنيد به ابن شده خوانده ، روز عبادت، در احاديثروز جمعه

 و ، پيامبر اكرماحاديث موجب . بهاست شده دانسته روز هفته برترين دليل اين ( و به025 ، ص1 ، ج1040

كردند  می آماده جمعه عبادات جا آوردنخود را برای به شنبهاز روز پنج السالمعليهم و نيز ائمه ايشان اصحاب

 كارهای عبادی روز جمعه ترين(. از مهم202 ، ص0 ، ج االحكاموسی، تهذيب؛ ط012 ، ص1 ، ج1040)همو، 

 و حضرت پيامبر اكرم به ، نمازهای هديه، مانند نمازهای نافله روز جمعهنمازهای مستحب جا آوردن: بهاينهاست

 ؛ اصفهانی، ص242ـ242، 191ـ131 ، صطاووس، نماز اعرابی و نماز جعفر طيار ) رجوع كنيد به ابنفاطمه

 ، ص1 ؛ شهيدثانی، ج145، 141 ، ص1045)سيوطی،  دعاهای اختصاصی روز جمعه (؛ خواندن214ـ188

 زمان و امام حسين امام روز، مانند زيارت اين زيارتهای خاص (؛ خواندن225ـ 211 ؛ اصفهانی، ص289ـ285

 ، ص0 ؛ كلينی، ج59 ، ص1 )برقی، ج بر پيامبر اكرم ستادنفر (؛ صلوات000ـ010، 040ـ290 )اصفهانی، ص

، طاووسرجوع كنيد به ابن روز جمعه خاص ؛ برای صلوات0 ، ص0 ، ج االحكام؛ طوسی، تهذيب028، 012

 ويژهبه قرآن (؛ تالوت052ـ008، 290ـ282 ؛ اصفهانی، ص140ـ 142، ص1045؛ سيوطی، 155ـ 150ص

 ، ص2 ؛ دارمی، ج012، 043، 232 ، ص1 ، جحنبل)ابن است شده آنها سفارش خواندن به هايی كهبرخی سوره

(؛ 140ـ99 ؛ اصفهانی، ص99، 55، 50 ، ص1045؛ سيوطی، 215ـ210 ، ص1 ؛ بخاری، ج050، 052

 ، ص1045؛ سيوطی، 254، ص0 ؛ بيهقی، ج094ـ089 ، ص2 از خداوند )كلينی، ج مغفرت و طلب دعاكردن



، 012ـ010، 200ـ203 ) ع( ، ص حسين رجوع كنيد به عليبن سجاد در روز جمعه امام ؛ برای ادعيه خاص30

؛ 04 ، ص1 برای ظهور او )كلينی، ج وليعصر و دعاكردن ؛ انتظار فرج(؛ فراگيری دين588 559، 553 552

 (.143 ، ص1045؛ سيوطی، 019ـ 043 ، صوسطاو؛ ابن090 ، ص2 ، جش 1022، بابويهابن

؛ 280 ، ص2 ، جحنبل شود ) رجوع كنيد به ابن می روز دعا مستجاب خاصی از اين ، در وقتبنا بر احاديث

؛ 32ـ35 ، ص1045سيوطی،  ؛ قس225ـ220 ، ص1 ؛ بخاری، ج012 ، ص0 ؛ كلينی، ج58 ، ص1 برقی، ج

، 229 ، ص82 ؛ مجلسی، ج81ـ33 ، ص1045؛ سيوطی، 252 ، صطاووسكنيد به ابن رجوع زمان در باره اين

های ماههای جمعه ، از جملهبرای برخی از روزهای جمعه (. گفتنی است23ـ25 ؛ اصفهانی، ص239، 230

 (.081ـ039، 032ـ030 ) رجوع كنيد به اصفهانی، ص است خاصی ذكر شده و آداب ، شرافتو رمضان رجب

 ، عرضهزمين به مالئكه فرود آمدن را شب و آن است شده دانسته رتبه روز جمعههم جمعه ، شبدر احاديث

؛ اصفهانی، 114، ص1045)سيوطی،  درگذشته انسان نزديكانِ تازه ارواح يا به پيامبر اكرم كارهای افراد به شدن

؛ 132 ، ص1083، بابويه؛ ابن250 ، ص1 ) رجوع كنيد به كلينی، ج دهمعرفی نمو سرور ائمه ( و شب84 ص

جا ، دعا و به، عبادتتوبه اند، از جملهكرده و آدابی مطرح اعمال ( و برای آن282، 232 ، ص82 مجلسی، ج

، 0 ، ج االحكامب، همانجا؛ طوسی، تهذي؛ قاضی نعمان231 ، ص1 ، ج1040، بابويه)ابن نماز مستحب آوردن

چند  تالوت ويژهو به قرآن (، تالوت040، 110ـ145 ؛ اصفهانی، ص282، 239 ، ص82 ؛ مجلسی، ج5 ص

(، 99 83 ؛ اصفهانی، ص144ـ99، 55 50 ، ص1045؛ سيوطی، 053، 050 ، ص2 )دارمی، ج سوره معيّن

 از جمله ادعيه ( و خواندن012، ص82مجلسی، ج ؛142، ص1045)سيوطی،  بر پيامبر اكرم فرستادن صلوات

 (.130ـ115؛ اصفهانی، ص105ـ 129، طاووس)ابن دعای كميل



 

 بيروت ،لحّام محمد سعيد چاپ ثار،´و اال فی االحاديث ، المصنَّفابی شيبه طهرانی؛ ابن : آقابزرگمنابع

 محمود محمد طناحی و طاهراحمد زاوی، بيروت االثر، چاپ و الحديث غريب فی النهاية اثير،ابن ؛1049/1989

؛ همو، 1083 حسينی طهرانی، قم هاشم ، التوحيد ، چاپبابويه؛ ابنش 1020 قم افست ، چاپ1080/1920

 علياكبر غفاری، قم ، چاپالفقيه اليحضره من ؛ همو، كتابش 1022 علياكبر غفاری، قم ، چاپ الخصالكتاب

 محمدبن التفسير، چاپجوزی، زادالمسير فی علم؛ ابن1018 ، قم و الفروع ؛ همو، الهداية فی االصول1040

، 1008البخاری، مصر صحيح  الباری بشرححجر عسقالنی، فتح؛ ابن1043/1983 ، بيروتعبداللّه عبدالرحمان

، ] بی تا. [؛ : دارالجيلمد محمدشاكر، بيروتاح ، المحلّی، چاپحزم؛ ابن1048/1988 بيروت افست چاپ

محمد  خُزيمه ، چاپابن ، صحيحخُزيمه: دارصادر، ] بی تا. [؛ ابن، بيروتحنبل احمدبن ، مسنداالمامحنبلابن

جواد قيومی  ، چاپالمشروع العمل بكمال االسبوع، جمالطاووس؛ ابن1012/1992 مصطفی اعظيمی، بيروت

 موطّأ علی عبدالبرّ البن التمهيد بتبويب ،المالكفتح عبدالبرّ،ابن ؛ش 1031 ،فاق´نی، ] بی جا [: مؤسسه االاصفها

 افست چاپ المغنی، ،قدامهابن ؛فارسابن ؛1018/1998 بيروت صميده، مصطفی تحقيق و ترتيب مالك، االمام

 شرح ، البحرالرائقنجيممنظور؛ ابن؛ ابن1041/1981 ستانبولا ماجه،ابن سنن ،ماجهابن ؛1040/1980 بيروت

 1020 ، قم جمعه : آئينالجمعات فی آداب الجنّات؛ محمدتقی اصفهانی، ابواب1993/ 1018 ، بيروت كنزالدقائق

 اسماعيل مدبن؛ محش 1023ـ1020 العترة الطاهرة، قم الناضره فی احكام احمد بحرانی، الحدائق بن؛ يوسفش

محمد برقی،  ؛ احمدبن1041/1981 محمد ذهنی افندی [، استانبول البخاری، ] چاپبخاری، صحيح

 القناعبهوتی حنبلی، كشّاف يونس [؛ منصوربن ش 1001 ?] ارموی، قم محدث الدينجالل ، چاپالمحاسنكتاب



الكبری بيهقی، السنن حسين ؛ احمدبن1042/1982 بيروت ،مصيلحی مصطفی هالل هالل ، چاپ االقناعمتن عن

و بنيانگذار جمهوری  خمينی، رهبر انقالب اللّه؛ حرّعاملی؛ روح: دارالفكر، ] بی تا.[؛ حاجی خليفه، بيروت

الدارمی، نندارمی، س عبدالرحمان بن] بی تا. [؛ عبداللّه قم افست ، چاپ1094، تحريرالوسيله، نجفاسالمی ايران

[: دار احياء  الكبير، ] بيروت احمد دسوقی، حاشية الدسوقی علی الشرح ؛ محمدبن1041/1981 استانبول

[: دارالفكر، ]  الوجيز، ] بيروتالعزيز شرحمحمد رافعی قزوينی، فتح بنالعربية، ] بی تا. [؛ دهخدا؛ عبدالكريمالكتب

 المطبوعات، معجمسركيس اليان ؛ يوسف1040/1980 می و ادلته، دمشقاالسال بی تا. [؛ وهبه زحيلی، الفقه

ابيبكر سيوطی، الدر المنثور فی  بن؛ عبدالرحمان1014 قم افست ، چاپ1002/1928 العربية و المعربة، قاهره

محمد  چاپ الجمعة، ؛ همو، نوراللمعة فی خصائص1021/2441 ، بيروتنجيب نجدت التفسير بالمأثور، چاپ

؛ 1048/1988 جوزو، بيروت عبدالرحمان الی معرفة االوائل، چاپ ؛ همو، الوسائل1045 ، بيروتسعيد زغلول

] بی تا. [؛ عبدالحميد شروانی، حاشية العالمة  محمد زهری نجار، بيروت شافعی، االمّ ، چاپ ادريس محمدبن

 اپالمنهاج، چبشرح العبادی علی تحفة المحتاج قاسمی و ابنعبدالحميد الشروانی، در حواشی الشروان الشيخ

علی شهيد ثانی،  بنالدينالعربی، ] بی تا. [؛ زين[: داراحياء التراث ] بيروت افست ، چاپ1015سنگی مصر 

 لعرب، چاپفی لغة ا صفی پوری، منتهياالرب عبدالكريم بن؛ عبدالرحيمش 1084ـ1039 الشهيدالثانی، قم رسائل

 الرحمانحبيب ، چاپ صنعانی، المصنف همام بن؛ عبدالرزاق1033 افست ، چاپ1298ـ 1293 سنگی تهران

 احمد حسينی، تهران ، چاپ البحرينمحمد طريحی، مجمع بن؛ طبرسی؛ فخرالدين1040/1980 اعظمی، بيروت

ی تا. [؛ ] ب قصير عاملی، بيروت احمد حبيب ، چاپ نفی تفسيرالقرآ طوسی، التبيان حسن ؛ محمدبنش 1022

جواد قيومی اصفهانی،  ، چاپ ؛ همو، الفهرست1094، تهرانموسوی خرسان حسن ، چاپ االحكامهمو، تهذيب



 ، چاپعسكری، االوائل عبداللّه بن؛ حسن1082ـ1033 ، تهران فی الفقه الخالف؛ همو، كتاب1013 قم

 ـ؛ عليبن1010 حلّی، تذكرة الفقهاء ، قم عالمه يوسف بن؛ حسن1013/1993 مهدی، بيروت غالب اقعبدالرز

؛ علی غروی تبريزی، 1011 محمدباقر موحدی ابطحی، قم ، الصحيفه السجاديه ، چاپچهارم (، امام)ع حسين

 المنسوب؛ الفقه1010 ، قم9 خوئی، ج ية اللّهآ درس الطهارة، تقريرات العروة الوثقی: كتاب فی شرح التنقيح

فيروزآبادی،  يعقوب ؛ محمدبن1042، البيتالرضا، مشهد: مؤسسه آل، والمشتهرب فقهالسالمالرضا عليه لالمام

 ، دعائممحمد قاضی نعمان بن؛ نعمان1099/1939 طاهر احمد زاوی، بيروت ، چاپ المحيطقاموس ترتيب

[،  1925ـ 1920]  علی اصغر فيضی، قاهره بنآصف ، چاپ و القضايا و االحكام و الحرام و ذكر الحالل االسالم

 ابراهيم ؛ عليبن1045/1985 ، بيروت القرآن الحكام احمد قرطبی، الجامع ] بی تا. [؛ محمدبن قم افست چاپ

 ، دمشقالمؤلفين، معجم؛ عمررضا كحّاله1040 موسوی جزائری، قم طيب قمی، تفسير القمی ، چاپ

محمد فؤاد عبدالباقی، بيروت  ، المُوَطّأ، چاپانس بن] بی تا. [؛ كلينی؛ مالك بيروت افست ، چاپ1921ـ1953

 عبدالحسين ، چاپو الحرام الحالل فی مسائل االسالمحلّی، شرايع  محقق حسن ؛ مجلسی؛ جعفربن1042

 ، چاپ جواهر القاموس من العروسمحمد مرتضی زبيدی، تاج ؛ محمدبن1089/1929 ، نجفقالمحمدعلی ب

محمدفؤاد عبدالباقی، استانبول  ، چاپمسلم ، صحيححجاج بن؛ مسلم1010/1990 علی شيری، بيروت

 1038ـ 1035 ، قمو الحرام الحالل فی مسائل االيّام ميرزای قمی، غنائم بن محمدحسن ؛ ابوالقاسم1041/1981

موسی شبيری  النجاشی ، چاپ اسماء مصنفی الشيعه المشتهر ب رجال علی نجاشی، فهرست ؛ احمدبنش

 عباس ، چاپ5 ، ج االسالم شرائع فی شرح باقر نجفی، جواهر الكالم بن؛ محمدحسن1043 زنجانی، قم

 بنسيوطی و حاشيه نورالدين الدينجالل النسائی ، بشرحسننعلی نسائی،  ؛ احمدبن1981 قوچانی، بيروت



: دارالفكر، ]بی ، بيروت المهذّب : شرحنووی، المجموع شرف ؛ يحييبن1981/ 1041 عبدالهادی سندی، استانبول

 .1048/1988 الفوائد ، بيروت الزوائد و منبعابوبكر هيثمی، مجمع تا.[؛ عليبن

 / ستايشانرحم / محمدكاظم

 

 و گاه تفصيل ( يا به9: )جمعه در قرآن اشاره به نظر از آنچه. صرفاسالمی و تمدن در فرهنگ( 2

؛ 23ـ22 ) رجوع كنيد به قزوينی، ص است آمده ، در باره روز جمعهآميز در رواياتجزءپردازيهای اغراق

 تقسيم در نظام آن روز، نقش كاركرد اين حال ر عينو د مشخصه ترين(، مهم259ـ253 ، ص11 شاملو، ج

. از تاس هفتگی بوده روز پايانی يا تعطيل عنوان ( به * تايی ) رجوع كنيد به هفتهواحدهای هفت به روزهای ماه

، جتماعی جمعههای عبادی و كاركرد دينی ـ ابر جنبه ، عالوهدر مدينه گيری جامعه مسلمانانشكل اوايل همان

 د.روز در آم های هويتی اينای و اقتصادی( نيز در شمار مشخصهنقشها و ظرفيتهای غيردينی )سياسی، رسانه

 يا روز استراحتِ و روز خودداری از كار كردن مطلق ، هرگز تعطيل( يهوديان/ شَباطشنبه )سبت ، برخالفجمعه

؛ 30، ص ) رجوع كنيد به شيمل است نبوده از كار خلقت از فراغت خداوند پس پيروی از استراحت به كامل

در  جمعه و ابداعی بودنِ مفهوم منزله اصالت را به حقيقت اين (، چه" Djumـ  a " ، ذيلدوم ، چاپ د.اسالم

 كم يا دست مايز بودنمت به صدر اسالم مسلمانان پررنگ تمايل را حاصل آن ، چهاسالمی بدانيم فرهنگ

 ) رجوع كنيد به شاكد ، ص بينگاريم و مسيحيان از يهوديان متمايز بودن به جويانه آناننيازِ هويت احساس

های از مايه ماندن سنّتِ اسالمی برای در امان گذارانو دورانديشی بنيان را ناشی از حزم حتی آن ( و چه102

( تلقی 21 ، صفرخ )رجوع كنيد به مردان« روز آفرينش از شش خداوند پس استراحت» يهودیِ استهزای مفهوم



 (.102ـ105 ) رجوع كنيد به شاكد، ص كنيم

يهودی  (، دو محقق102 ، همانجا( و شاكد ) رجوع كنيد به ص ؛ د. اسالم125ـ111 ) رجوع كنيد به ص گويتين

 سالماز ا پيش و اقتباسی از سنن دوم را پديداری دست جمعه مسلمانان فاوتبا تبيينی مت هر دو ــ البته كه

اند، گو جاهلی انكار نكرده يهودی يا روزهای گردهمايی عرب اند، تفاوتهای جمعه اسالمی را با سبتدانسته

ا مايی و روز بازار هفتگی( يمعنی روز گرده هاكنستِ عبری )به از يوم جمعه فرآيند اخذ و اقتباس تبيين كهاين

 معنی آمدن به y a( و يا آدينه فارسی )اگر اصالً از ريشه آميختن معنی باهم ـ )به RBعروبتا ی آرامی از ريشه 

 ) رجوع كنيد به همانجا(. باشد(، بسيار دشوار است

و  ری شعائر عبادی )نماز جمعهفرصتی برای برگزا ساختن منظور فراهم به ، در اصلدر اسالم تعطيلی جمعه

 می و تثبيت واسطه سازوكار تكرار، تحكيم را به نوپای مسلمانان دينی اجتماع هويت ( بود كهآن اجزای تابع

: در همه فرصتهای گردهمايی تسری يافت ای از رفتارهای رايجمجموعه تعطيلی به اين بود كه تبعِ آن كرد و به

اسالمی  عاجتما مفهوم تقويت نوبه خود، مجدداً به اينها نيز به تفريحی، بازسازی و بازيابی كه رفتارهای جشنی،

تا  فعاليتهای كاری بود ويژهو به ، تعطيلی فعاليتهای رسمیِ روزمرهرو، تعطيلیِ جمعهكردند. ازاين می مساعدت

و پويايی جامعه  ، حركتباشند وگرنه داشته ، فرصتگرفت زيادی می وقت نسبت به كه جمعه برای عبادت مردم

 .است نبوده ، كمتر از روزهای ديگر هفتهدر روزهای جمعه مسلمانان

 ( كه129ـ158بر مهدی عباسی )حك : برقرار بود ولی عالوه ، تقريباً از صدر اسالمتعطيلی رسمی روز جمعه

 در زمان قانون ( و اين285 ، ص؛ احسن125 كرد )جهشياری، ص اعالم ديوانيان روز استراحت را هم شنبهپنج

( 289ـ239معتضد عباسی )حك :  ( لغو شد ) رجوع كنيد به همانجاها(، در زمان223ـ 218)حك :  معتصم



ای شد و بر می عبادت ها بيشتر صرفوی، تعطيلی جمعه زعمبه شد چرا كه اعالم تعطيل هم شنبهروز سه

 ها، در روزهای جمعهشنبهعوضِ تعطيلی امور رسمی در سه دستور او به كرد. به نمی كفايت و تفريح استراحت

 نشست می مجلس به خاصه مظالم برای رسيدگی به و يكی هم عامه مظالم نفر برای رسيدگی به بايد يك

 (.50- 50 ص؛ نيز رجوع كنيد به عواد، 23 رجوع كنيد به صابی، ص)

 ( يا گاه24) رجوع كنيد به حسنی، ص * يزيديه مثل از اسالم های منشعبفرقه شامل كه تعطيلی جمعه عموميت

 گيريهايی از نوعشد، هرگز با سخت می ( هم001 ، ص ) رجوع كنيد به دروويل زردشتيان ، مثلغيرمسلمانان

و  تعطيلی جمعه بر مواردی از نقض عالوه كهچنان است نبوده مقايسه بلقا داشت يهود رواج در فرهنگ آنچه

جای  به سنّی )مثالً تعطيلی دوشنبه با خالفت مخالف در نزد برخی فرق با روزهای ديگر هفته جايی آنجابه

راً بر اثر نفوذ يهود، (، در اواخر دوره عباسی نيز ظاه22 ، ص14رجوع كنيد به طبری، ج نزد قرمطيان جمعه

ها دكانهای خود ، جمعهگذراندند و در عوض می تفريحكردند و روز را به می ها بازارها را تعطيلشنبه مسلمانان

(، 282 ، ص؛ احسن02ـ01 ، ص؛ زيات20ـ 20 ، ص13 جوزی، جداشتند ) رجوع كنيد به ابن را داير می

را  بزازان دستور داد، كسانی ــ از جمله خرقی محتسبابن ( به088 روذراوری وزير )متوفی هرچند، ابوشجاع

، ؛ احسن58 جوزی، همانجا؛ عواد، صكند ) رجوع كنيد به ابن بودند تنبيه جسته يهود تشبه كار به در اين كه

از برگزاری  ها، پسجمعهرا  بازارها و مراكز خريد و فروش بود كه آن موارد، معمول نظر از اينهمانجا(. صرف

 قصابان كه(، چنانرجوع كنيد به ادامه مقالهدهند ) دهای هفتگی خود را انجامخري ، داير كنند تا مردمنماز جمعه

، 111 ، ص1931، كردند ) رجوع كنيد به جاحظ می آماده و برای فروش روز ذبح را در اين معموالً حيوانات

كردند ) رجوع  می صرف هفته مورد نياز در ديگر ايام نان پختن ها را به، جمعهو زنان( 285 ، ص؛ احسن122



 معموالً برای طبقه مزدبگير، روز دريافت كه آن سببها بهطور كلی، جمعه(؛ به294، ص1 ، جبطوطهكنيد به ابن

 ها، سخت، روز تعطيلی مكتبخانهی كودكانبود و نيز برا روز عبادت و پرهيزگاران و برای علمای دين اجرت

ز ا و كراهت كودكان ويژهو به نزد مردم و تعطيلی آن جمعه هايی از ذكر محبوبيتبود )برای نمونه مورد توجه

؛ 84، صويهتوحيدی و مسك بود رجوع كنيد به ابوحيان و تفريح هفتگی استراحت فرصت معنی پايان به كه شنبه

، 5 ، ج10 ، ص2 ، ج؛ صائب05 قزوينی، ص ؛ واعظ285 ، ص؛ احسن149 ، ص0 بی، همانجا؛ مقّری، جصا

ابی رجوع كنيد به ابن ای از گردهمايی علمی علما در شبهای جمعه؛ برای نمونه0205 ، ص2 ، ج2222 ص

بودند ) رجوع كنيد  كرده را گم جمعه ی مردمآنها، در موارد بر اساس (. اما اگر گزارشهايی كه002 ، صاُصَيبعه

عثمانی(  : در باره مردم51، 20 ؛ شرلی، صو بحرين منصوره : در باره مردم129 ، ص1052، به جاحظ

، 20 شرلی، ص )قس دانست دورافتاده موارد استثنايی در مناطق همين پذيرفتنی باشد، بايد آنها را محدود به

 (.0 پانويس

)برای فهرستی از كشورهای عضو  هفتگی است روز تعطيل هنوز در بسياری از كشورهای اسالمی، جمعه

، 102 ، ص15 ، ج كردند رجوع كنيد به د. ا. د. ترك رسمی خود اعالم را روز تعطيل جمعه اسالمی كه كنفرانس

گيرد ولی در  می تأكيد بيشتری صورت جمعه هويت بر حفظ و ايران عربستان (. در برخی كشورها چونجدول

 ر يكو بيشت تعطيلنيمه صورت به ، روز جمعهاست رسماً تعطيل در آنها يكشنبه برخی كشورهای اسالمی كه

نيز از  ، همانجا(. دولتِ غيردينی تركيه ؛ د. اسالم30ـ 30 ، صشود ) رجوع كنيد به شيمل تعطيلیِ دينی تلقی می

 ، ذيل ) د. ا. ترك است داده انتقال يكشنبه را به و آن را لغو كرده ، رسماً تعطيلی هفتگی جمعه1905/ ش 1010

"Cuma" همانجا(. ؛ د. ا. د. ترك ، 



 

 ، فرصتیمسلمان ، برای حاكمانهايشخطبه سبببه ويژهبه عبادی روز جمعه فعاليت ترينــ مهم نماز جمعه

 خوبی استفاده روز نيز به ای اينرسانه ، از امكاناتبا مردم برقراری ارتباط تا ضمن ساخت می اهمفر مناسب

زی، براندا ، اعالماز مردم عهدی، اخذ بيعت تر، واليتهای پايينرده يا حاكمان ، سلطانتغيير خليفه كنند. اعالم

سكه جديد،  فرمانهای حكومتی، ضرب ارشد، اعالم ارگزارانك و نصب و خودمختاری، عزل يا استقالل شورش

 يا در ضمن يا بعد از ادای نماز جمعه و... معموالً قبل های بزرگجديد مدرسه ، معرفی مدرّسانمخالفان لعن

 بصاح؛ ابن50 50 ، ص14رجوع كنيد به طبری، ج )برای چند نمونه گرفت می نماز انجام ايراد خطبه اين

نمازهای عيد، برای  همچون (. نماز جمعه113 ، ص2 عماد، ج؛ ابن190 ، ص0 اثير، ج؛ ابن213 الصالة، ص

برای  يا سلطان شد. حضور خليفه پوشی تلقی میچشم ، فرصتی غيرقابلحكومت و شكوه قدرت نمايش

 مخصوصاً از اين يا بارعامهای جمعه سالم همچونــ  در نماز جمعه آنان تظلم و شنيدن عمومی با مردم مالقات

 هو ب از زنده دولتهای ديگر نيز از نزديك و نمايندگان خود او، شماری از بيگانگان بر اتباع عالوه كه حيث

 توانستند دردسرساز شوند، خاتمه می شايعاتی كه بود و به يافتند، حائز اهميت می وی اطمينان بودن سالمت

،  ؛ د. اسالم052 ، ص؛ آيدين102 ؛ ايپشيرلی ، ص009ـ008 ، ص1 ، جبطوطهداد ) رجوع كنيد به ابن می

؛  "Cuma" ، ذيل ؛ د. ترك"Cuma Selamligi" ، ذيل ؛ د. ا. د. ترك"Maeasim.4" ، ذيلدوم چاپ

 (. * ، سالم * ، جلوس *؛ بار 058 ، ص1 نيز رجوع كنيد به عالمی، ج

، برای رسيدگی تقريباً در شهرهای بزرگ مكانی مساجد جامع با موقعيت زمانی جمعه موقعيت با تلفيق گاه

ها در مُفتی يا قاضی شهر، جمعه شد. مثالً عالِم می فرصتی تدارك مردم شرعی و مشكالت مسائل به مستقيم



(. در 02 ، ص1 ، جبطوطهكردند )رجوع كنيد به ابن ا میاز او استفت مختلف در مسائل و مردم نشست مسجد می

وزير  رياست سی بهديوانی/ حضور مرافعه / جمعهديوانِ جمعه نام روز ديوانی به سرزمينهای عثمانی، در اين

 می سطهوا را بی مردم ، تظلمكرد. وزير اعظم رسيدگی می عرفی مردم مسائل به امور شرعی و هم به ، هماعظم

باشی باشی، سوباشی و چاووشعسس ديگر چون قاضی عسكر يا كارگزاران به شنيد و امور را برحَسَبِ مراتب

، ؛ آيدين120 ؛ ايپشيرلی، ص104ـ108 چارشيلی ، ص داد )اوزون می عضو بودند ارجاع جمعه در ديوان كه

كردند ) د.  مُهر می اسناد رسمی را نيز در روزهای جمعه(. ظاهراً فرمانها و  "Divan" ، ذيل ؛ د. ترك053 ص

 به مبالغی با عنوانِ جمعگی در روزهای جمعه از پرداخت "Khatam, Khatim".) ، ذيلدوم ، چاپ اسالم

) رجوع  است ( در هند نيز گزارشهايی در دست920ـ890سكندر لودی )حك :  فقرای شهر در عصر سلطان

 (.182 ، ص1 ج ،كنيد به فرشته

و...(،  حكومت مخالفان دعاها و شعارهای سياسی و لعن )همچون آن متعلقات و انجام از ادای نماز جمعه پس

، 0 ، بخش * برخی رفتارهای جشنی )رجوع كنيد به جشن ، معموالً صرفاز روز جمعه باقی مانده فرصت

 را عيد می باشد جمعه شده تصريحی بدان در قرآن كه آن ــ بی سنّت بنا بر مسلمانان ( ميشد چرا كهج قسمت

 اركتد ويژه ، خوراكيا روز جمعه روز، برای شب برای اين شده مستحباتِ توصيه بر رعايت اند و عالوهدانسته

(، جشنهای 288 ، ص1 ؛ جَبَرتی، ج201 ، ص2 ، ج؛ شهری باف144، صديدند ) رجوع كنيد به جميل می

؛ 55 ، ص2 طاهر مقدسی، ج داشتند ) رجوع كنيد به مطهربن روز برپا می را در اين عروسی يا بخشهايی از آن

ناميدند )  می روز را تبركاً عيد يا جمعه متولد اين نوزادان (، گاه239 ، ص1 ؛ خاطر، ج29ـ28 قزوينی، ص

گويی و قصه ها بهخانهقهوه ديگر همچون اجد يا مكانهای تجمع(، در مس023 ، ص1 رجوع كنيد به خاطر، ج



 موسيقی، رقص خوانی، استماع(، ترانه285 ، ص؛ احسن101 ، ص11 جوزی، جشعرخوانی ) رجوع كنيد به ابن

از و را با س ختنه كودكان (؛ جشن192 ، ص؛ طعمه021 ، ص8 اصفهانی، ج پرداختند )ابوالفرج و پايكوبی می

 می جمعه صدای خطيب استماع مانع سروصدای آنان گاه كهگرفتند چنان آواز و راهپيمايی در خيابانها می

رفتند و  تفرجگاهها يا ميدانهای شهر می به (، برای سيروسياحت208 ، ص1 گرديد ) رجوع كنيد به جبرتی، ج

ها برای كردند يا در زورخانه بازی برگزار میاندوانی، چوگتيراندازی، دو، اسب ورزشی از جمله مسابقات

 انداختند )برای نمونه می راه به خروس جنگ شدند يا در كوی و برزن می تماشای ورزشهای پهلوانی جمع

 ؛ سيلوا ای فيگروا، ص22 ؛ جملی كارری ، ص3 ، ص2 ؛ جبرتی، ج25ـ 20 ، ص1931، رجوع كنيد به جاحظ

قبور يا مالقاتِ  يا فاتحه اهل مكانهای مقدّس*  زيارت (، به000ـ002 ؛ الفينستون، ص22 ؛ فرانكلين، ص158

 ، ص الملوك؛ سياست044ـ299 ، ص1 ، ج؛ تاورنيه38 ، ص2 رفتند ) رجوع كنيد به جبرتی، ج می زندانيان

، 043 ، صش 1038باستانی پاريزی، ؛ 294 ، صنواختند ) رجوع كنيد به ابونعيم را می و يتيمان (، فقيران034

در شهرها  (. در برخی موارد برای برقراری بهتر نظم "Masdjid. VII" ، ذيلدوم ، چاپ ؛ د. اسالم0 پانويس

عصر  ها، دروازه شهر را تا هنگامگرديد؛ مثالً در برخی شهرها و قلعه می اعالم ويژه ، مقرراتدر روز جمعه

كردند )  می شهر ممانعت داخل به های اسب(، از ورود گله249 ، ص8 اثير، جنيد به ابنگشودند )رجوع ك نمی

ساختند )  می روز را ممنوع در اين كوبی و جشن( و سروصدا و طبل20 ، ص10 كثير، جرجوع كنيد به ابن

 (.208 ، ص1 رجوع كنيد به جبرتی، ج

 بود، برخی مثالً خلفای عباسی در اين نشده ای توصيهويژه می، لباساسال در تمدن برای روز جمعه كه با آن

، عمامه ( يا بعضی از صحابه8 ، ص2 كثير، جكردند )ابن در بر می رنگهای سياهاعياد ديگر، جامه روز، همچون



 (.0200 ، ش34، ص0 حجر عسقالنی، جرجوع كنيد به ابن هادند )برای نمونه بر سر مين سياه

 شد كه بازاری نيز برپا میشد، جمعه اشاره گرديد چنانكه برگزار می در آنها نماز جمعه معموالً در شهرهايی كه

 اطراف و ساكنان زيرا روستاييان گرفت قرار می مورد استقبال هفته از روزْ بازارهای ديگر ايام غالباً بيش

رو، بنا دادند از همين می خريدهای هفتگی خود را انجام رسيدند و هم می عبادتشان به روز، هم شهرها، در اين

اوغلو ،  ) رجوع كنيد به كوتوك رفت شمار می تدبير تجاری كارآمد به يك در كنار مساجد جمعه اسواق كردن

 پايی جمعهو روستاها نيز بر در شهرهای كوچك كه(، گو اين"Suk.7" ، ذيلدوم ، چاپ ؛ د. اسالم249 ص

؛ 189 ، صخرداذبه) رجوع كنيد به ابن است بوده نيازی هفتگی، معمول عنوان بازارهای محدودتر به

 (.123ـ122 ، ص2 ، ج؛ تاورنيه3 ، ص5 ؛ قلقشندی، ج223 ، ص1 ؛ ادريسی، ج29 احمد مقدسی، صمحمدبن

برگزاری  نيز محمل روهها يا در موقعيتهای زمانی خاصها برای بعضی گهای عمومی، جمعهجنبه بر اين عالوه

 ای از سردابی در، در روز جمعهزمان معتقد بودند امام كه گروهی از شيعيان و آيينها بود. برای نمونه برخی آداب

 امام ردند تا مركبميب مُطلّا بر در جامع را با زين بعد از نماز، اسبی ابلق سامرا ظهور خواهد كرد، هر جمعه جامع

(. هنوز 010ـ010 ، صش 1081؛ همو، 50 ، صش 1033؛ باستانی پاريزی، 50 سمرقندی، ص باشد )دولتشاه

 ميشوند، نذورات جمع المهدی در كنار نهرالحسينيه مقام به در زيارتگاهی موسوم كرباليی هر عصر جمعه زنان

 نهر می داخل به نهاده ای گِلين، در گلولهای خود را بر كاغذی نوشتههافروزند و عريضه می پردازند، شمع می

 (. برگزاری مجالس121ـ124،صخوانند )طعمه می در آنجا دعای ندبه نيز صبحهای جمعه اندازند و مردان

 اشخاص ا منازلها، تكايا يدر مساجد، حسينيه در روزها يا شبهای جمعه شيعه امامان خوانی يا ذكر مناقبروضه

) رجوع كنيد به  است مرسوم شيعيان ميشود( نيز در ميان خوانی ناميدهاختصاصاً جمعه در افغانستان )كه



؛ نيز رجوع كنيد به 125، 119، 02 قاجار، ص ؛ مظفرالدين013، 010 ، ص؛ فرهنگ53 ، صفرانكلين

و  خضر ميچيدند؛ در آذربايجان ، سفره حضرتسال جمعه آخر ، در شب(. در برخی مناطق *خوانی روضه

 شب نام (، بهزمستان چله كوچك و چهار روز اول چارچار )چهار روز آخر چله بزرگ جمعه ايام ، شبهمدان

و و آرد نخودچی و عدسی ب برشته قاووتی از آرد گندم شب ، برای ايناست ميشده شمرده خِدِرنبی بسيار محترم

 ساخت می را متبرك آن قاووت بر روی اين گذاشتن ، خضر با نشاناعتقاد عوام به شد كه می تهيه داده

 (.00، 02 ، صرجوع كنيد به حبيب ؛ برای جمعه خضر در عراق281ـ284)عناصری، ص

 اسم، مرعلی اردهالسلطان ادهدر امامز قاليشويان از مراسم پيش هفته جمعه پاييز يعنی يك معموالً در نخستين

جمعه پاييز، جمعه  شود، در دومين برپا می و كاشان جمعه جار در فين با عنوان برگزاری قاليشويان تاريخ اعالم

 ــ جمعه نِشَلگيها يا جمعه هفته قالی مردم شود و در جمعه سوم برگزار می اصلی قاليشويان قالی ــ مراسم

، 130ـ 134االمينی، ص؛ روح20، 54، 09ـ08 كنند ) رجوع كنيد به بلوكباشی، ص اری میعزاد دهكده نشلگ

 (.182ـ181

 تهيه چل عاميانه دينی چون با انبوهی از آداب الوداع ــ جمعه رمضان جمعه ماه ، آخريندر برخی مناطق

 است بوده و جز آنها همراه گشايی، حلواپزانختب سترونی، عمليات ، دفعسرفهسياه ، دعانويسی برای رفعاللّهبسم

 ؛ در عراق258، ص11 ؛ شاملو، ج150ـ152 ، ص1 ، ج؛ وكيليان112رجوع كنيد به كتيرائی، ص )در ايران

 (.223 ، صرجوع كنيد به طعمه

در  شد؛ نماز گزاردن می باز روی مردم به يا زيارتگاهها تنها در شبها يا روزهای جمعه برخی مكانهای مقدّس

 انـ مي كنار ديوار كعبه پيامبر به منبر شريف (، انتقال108ـ 103 ، ص1 ، جبطوطه) رجوع كنيد به ابن كعبه درون



 (، بازكردن130 ، ص1 ، جای رفتارهای آيينی ) رجوع كنيد به همانپاره همراه عراقی به حجراالسود و ركن

 ، ص1 ، ج) رجوع كنيد به همان صرفاً در روزهای جمعه در بصره السالمعلی عليه لمؤمنيندرهای مسجد اميرا

 و قسم شده نگهداری می بود و در خزانه مسجد دمشق فرستاده شام به عثمان شريفی كه مصحف (، زيارت193

نبوی در عثمانی  خرقه شريف (، زيارت142 ، ص1 ، ج) رجوع كنيد به همان قرآن اين دعوا به خوردنِ اصحاب

( معموالً در  * ؛ نيز رجوع كنيد به جلوس "yi Sh erif-Khirka" ، ذيلدوم ، چاپ د. اسالم ) رجوع كنيد به

 رجوع كنيد به رضائی، ص ای از زيارتگاههای جمعگی در ايران)برای نمونه گرفت می صورت روزهای جمعه

108.) 

 بايد محصول ( سالك502 تعبيری ) رجوع كنيد به سهروردی، ص نيز بسيار ارجمند بود و به ياننزد صوف جمعه

ذكر جمعگی  درويد. از مجالس می بود در روز جمعه داده انجام هفته ايام در طول صالحه خود را كه اعمال

 ، سماعاز نماز جمعه ههای مذهبی پسذكر ديگر گرو شود يا مجالس می ناميده« حضرت»معموالً  كه صوفيان

، دعاخوانی جمعیِ ، مثنوی خوانی در خانقاههای قونيهو قاهره در استانبول از برگزاری نماز جمعه پس مولويه

، بطوطهرجوع كنيد به ابن )برای نمونه و جز اينها گزارشهای بسيار هست و حاكم برای سالمتی پادشاه صوفيان

 ، ذيلدوم ، چاپ ؛ د. اسالم221 ، صاللّه؛ دخيل134 ، ص ؛ يونگ18 ؛ ميرزا سميعا، ص041 ، ص1 ج

"Duruz", "Hadra", "Mawlawiyya.l", "Mawlawoyya.5", "Tidjaniyya" برخی .)

كردند  می های خود انزوا پيشهيا خلوتخانه در منازل هفته ايام زهاد و عباد ــ صوفی يا غيرصوفی نيز در طول

؛ باخرزی، 222 می آمدند ) رجوع كنيد به سهروردی، ص مردم ميان به ها برای ادای نماز جمعهو تنها در جمعه

 ، ج588، ش54 ، ص2 ؛ سبكی، ج9، ص5عماد، جرجوع كنيد به ابن های مختلف؛ برای نمونه012 ، ص2 ج



 (.358 ، ش29 ، ص3

؛ 131 بيرونی، ص )ابوريحان است روز جمعه ، ربسياره زهره كه بوده اور بر اين، بدر معرفتِ اربابِ ساعات

 ، در كتابهای علوم(. بنا بر سنّت199ـ 193 االمينی، ص؛ نيز رجوع كنيد به روح125 ، ص1 الصفا، جاخوان قس

ير ای از تفألهای خاند، مجموعهبسيار وابسته ،پيامبر و امامان از قول اخبار و رواياتِ منقول به غريبه اسالمی كه

 جامت، حو نوپوشيدن گاو و گوسفند و استر، نوبريدن ، خريدوفروش: عقد و تزويجاست روز ياد شده برای اين

 (. با اين05 ، ص الدعواتجامع ؛ كتاب029 كبير، ص الدعوات مجمع و... ) رجوع كنيد به كليات و دارو خوردن

در  ؛ جمعهاست محدود نمانده صحيح روايات در چارچوب باورهای عاميانه دينی مسلمانان كه طبيعی است حال

؛ مثالً است شده از روايات دسته و در بسياری موارد، مغاير با اين نيز موضوعِ باورهای مختلف عوام فرهنگ

 در آن كه روز، ساعتی سعد هست در اين كه شده و گفته دانسته مبارك سخت در آنها جمعه احاديثی كه برخالف

(، برخی 142 ، صشعبه؛ ابن232ـ235 ، ص1 خواهد شد ) رجوع كنيد به ابوداوود، ج هر دعای خيری برآورده

ز كرد ) رجوع روز آغا كار مهمی را نبايد در اين رو هيچو ازاين هست ساعتی نحس معتقدند در روز جمعه عوام

 كه اين به را در باور مسيحيان ، منشأ آنباور نوشته در رد اين ای كه(. جندی در مقاله115 كنيد به جندی، ص

در  هايی از تَشاؤمها و هشدارهای عوام(. نمونه124)ص است ، دانستهشده كشيده صليب به عيسی در روز جمعه

آبادی و خرم رسند )اسديان می انجام كندی به روز به و كارها در اين است« سنگين» : جمعهاينهاست باره جمعه

برای  (، جمعه109، 100 ، ص)وسترمارك گرفت كرد و كَرِه نبايد حجامت (، در روز جمعه219 ، صهمكاران

 (، نگه123 ، ص ؛ دونالدسون185 ، صندارد )هدايت ، شگوناز خانه ميزبان مهمان يا عزيمت آغاز مسافرت

 ، ص11 ؛ شاملو، ج208 ، ص)پوالك است در روز بعد، ناميمون آن تا دفن در روز جمعه جسد ميت داشتن



روز،  در اين جلسه و تشكيل گوسفندان پشم ، چيدنگله ، تقسيمشستن ، رختو آرايش كردن (، اصالح258

؛ برای 103 ، ص ؛ بارت092 ، ص1 ، ج؛ شاملو، همانجا؛ شهری باف82، 80 ص، )هدايت است بدشگون

 پياز در شبِ جمعه خوردن اند، مثالً كراهتبيشتر جنبه اخالقی داشته كه هايی از نبايدهای روز جمعهنمونه

 جمعه در شب كردن ، گناهبرخی عوام (. همچنين201ـ204، ص ؛ شكورزاده34رجوع كنيد به عنصرالمعالی، ص

 می دانستند. كيفری مضاعف را مستوجب

بيماری را دور  : چيدنِ ناخنها در روز جمعهنيز اينهاست در باره روز جمعه های مردم بينیهايی از خوشنمونه

 بسته جمعه در شب اشنطفه ای كه(، بچه202 ؛ رضائی، ص23ـ22 می آورد )قزوينی، ص دارد و ثروت می

، عمری (، مولود روز جمعه2 ، پانويس202 ؛ كتيرائی، ص111 ، صالدعواتجامع شود ) كتاب می شود، خطيب

 به ، گرگجمعه (، در شب029 كبير ، ص الدعوات مجمع خواهد بود ) كليات قدم و مبارك دراز خواهد يافت

 شبهای جمعه مردگان (، و ارواح219 ، صدی و همكارانآباخرم را دزد نمی برد )اسديان نمی زند و مال گله

؛ برای 85، 34، 28، 20 ، ص؛ هدايت225 ، صسر می زنند )شكورزاده هايشانخانواده آزاد می شوند و به

 ؛ شاملو، همانجا(.232 ، ص0 ، جباف های ديگر رجوع كنيد به شهرینمونه

و  ، زنانقديم اند؛ در تهرانخواهی همراهويژه حاجت ، با عملياته جمعهدر بار برخی ديگر از باورهای عاميانه

، افمی بستند )شهری ب دخيل بر آن رفته *مرواريد  توپ سراغ به گشايی و نذر، شبهای جمعهبرای بخت دختران

د رجوع كنيد به و يز ها در اصفهانگشايی در جمعهبخت ؛ برای موارد ديگری از عمليات32 ، ص1 ج

گشا مشكل و نذر آجيل جمعه متوالی و تهيه شب در سه رقيه حضرت *(. چيدنِ سفره 94ـ89 ، صشكورزاده

، 59 ، ص؛ شكورزاده101 ، ص1 ، ج) رجوع كنيد به شهری باف جمعه آخر ماه شب يا هفت ، پنجدر سه



( برای 002 ، ص0 ، جدر ری )شهری باف عبدالعظيم حضرت زيارت جمعه صبح ( و نذرِ چهل30، 31ـ34

 می شد. ، بسيار سودمند دانستهحاجات حصول

اند، می خو نماز جمعه ببيند يا ببيند كه خواب را به اگر كسی جمعه بود كه ، باور بر آنتعبيرخواب در علم

 ر بركتسفری پ آسانی گرايد يا به ار او از سختی بهيابد و ك گردد و بركت اصالح امورش كه است آن تعبيرش

، برای در قيامت جمعه بود كه اعتقاد بر اين (. همچنين143ـ142 ، ص1 ؛ نابلسی، ج22 ، صسيرينبرود )ابن

از هايی (. برای نمونه202 ، صخواهد شد )شيمل صورتِ جوانی زيبا متجسم می نهند به را ارج آن كسانی كه

 ؛ كتاب180ـ180 ، صبسطامجادويی ) رجوع كنيد به ابن و عمليات در تعاويذ، طلسمات حضور جمعه

 ) رجوع كنيد به قطب ( و در هواشناسی عاميانه08، 00ـ00 ؛ بخاری، ص220، 180 ، ص الدعواتجامع

المثلها رجوع كنيد ، و در ضرب(199 ؛ يوسفی، ص105 ، صآبادی و همكارانخرم ؛ اسديان200 راوندی، ص

؛ 123 ، صوسترمارك ؛ برای برخی باورهای ديگر رجوع كنيد به582 ، ص2 ؛ دهخدا، ج«كلب» به ثعالبی، ذيل

-Al" ، ذيل ؛ د. اسالم085 ، صش 1081؛ باستانی پاريزی، 259ـ 253، ص11 ؛ شاملو، ج02 احمد، صآل

Khadir".) 

نزار  االطباء ، چاپ االنباء فی طبقات ، عيونابی اصيبعه ؛ ابنش 1038 ، تهران ، اورازاناحمدآل : جاللمنابع

 ة، چاپاالئمّ(، طببسطام بن)عبداللّه بسطام( و ابنبسطام بن)حسين بسطاماثير؛ ابن[؛ ابن 1925]  رضا، بيروت

 ، بيروتعريان محمد عبدالمنعم بطوطة، چاپ، رحلة ابنبطوطه؛ ابن1010/1990 ، بيروتعقيل محسن

محمدعبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر  ، چاپ و االمم الملوكفی تاريخ جوزی، المنتظم؛ ابن1043/1983

 علی محمد بجاوی، بيروت حجر عسقالنی، االصابة فی تمييز الصحابة، چاپ؛ ابن1012/1992 عطا، بيروت



 عن العقول ، تحفشعبه؛ ابن1049/1988 الكبير ، بيروت، تفسير االحالمسيرين؛ ابنذبهخردا؛ ابن1012/1992

فی عهد  و االندلس بالد المغرب الصالة، المنّ باالمامة: تاريخ صاحب؛ ابن1090/1930 ، بيروتالرسولآل

؛ 1011/1994 بداية و النهاية، بيروتكثير، العماد؛ ابن؛ ابن1983 عبدالهادی تازی، بيروت ، چاپالموحدين

 ناحمد امي ، چاپ و الشوامل ، الهواملعلی مسكويه توحيدی و احمدبن محمد ابوحيان اصفهانی؛ عليبن ابوالفرج

عبدالحميد، ]  محمد محييالدين ابيداود ، چاپ ابوداوود، سنن اشعث بن؛ سليمان1034/1951 و احمد صقر، قاهره

 درآباد دكنماللهند، حي البيرونی فی تحقيقبيرونی، كتاب ، بی تا.[؛ ابوريحان] بيروت افست بی تا. [، چاپ،قاهره

 ، چاپ1900ـ1901 ، ليدنددرينگ سون ذكر اخبار اصبهان، چاپ ، كتابابونعيم عبداللّه ؛ احمدبن1033/1958

 : دارصادر، ] بی تا. [؛ محمدبنالوفاء ، بيروت الصفاء و خالن اناخو الصفا، رسائل] بی تا.[؛ اخوان تهران افست

 : مكتبة الثقافة الدينية، ] بی تا. [؛ محمد اسديان، قاهره اآلفاق فی اختراق نزهة المشتاق محمد ادريسی، كتاب

؛ ش 1058 ايالم، تهران و ها در لرستانفرخی، و منصور كيائی، باورها و دانسته باجالن آبادی، محمدحسينخرم

 افشار، تهران ايرج ، چاپاآلداب : فصوص2 ، ج اآلداب و فصوص احمد باخرزی، اوراد االحباب يحيی بن

 ، تهران؛ همو، شمعی در طوفانش 1033 ، تهرانباستانی پاريزی، در شهرنی سواران ؛ محمدابراهيمش 1058

و  بخاری، جواهراالوليا، تصحيح عثمان ؛ باقربنش 1081 ، تهران مغ روان نوشين گوشه ؛ همو، كالهش 1038

قاليشويی در مشهد  نمادين : مناسك؛ علی بلوكباشی، قاليشويانش 1055آباد سرور، اسالم و مقدمه غالم تحشيه

؛ ش 1021 جهانداری، تهران س، ترجمه كيكاو ، سفرنامه پوالكادوارد پوالك ؛ ياكوبش 1039 ، تهران اردهال

بحر  ؛ عمروبن1081/1921 محمدحلو، قاهره عبدالفتاح و المحاضرة، چاپ محمد ثعالبی، التمثيل بنعبدالملك

[  سندوبی، ] قاهره حسن ، چاپ الجاحظ [؛ همو، رسائل 1931]  حاجری، قاهره طه ، البخالء، چاپجاحظ



، ]بی تا. [؛ : دارالجيلو االخبار ، بيروت اآلثار فی التراجم عجائب رتی، تاريخجب ؛ عبدالرحمان1052/1900

 1008، ] تبريز [ نخجوانی و عبدالعلی كارنگ جووانی فرانچسكو جملی كارری، سفرنامه كارری ، ترجمه عباس

، مجلة «و عيد سعد و يمن يوم الجمعة:يوم»؛ علی جندی، 1990 فی الثقافة العربية، لندن ، الطعام؛ نينا جميلش

 عبداللّه ، چاپالوزراء و الكتاب جهشياری، كتاب عبدوس (؛ محمدبن1095 )محرّم 11 ، ش03 االزهر، سال

اآلخر )ربيع 11 ، ش1 الشعبی ، سال ، التراث«خضرالياس»، حبيب ؛ جورج1053/1908 صاوی، قاهره اسماعيل

 3 ، ش0 ، سال، همان«االعياد الدينية لدی الطائفة اليزيدية»حسنی،  عبدالرزاق(؛ 1094ـ جمادی االولی 

 ?] ، التّجانيّة، رياضاللّهمحمد دخيل ؛ علی بن2442 و التقاليد اللبنانية، بيروت (؛ لحد خاطر، العادات1930)

سمرقندی،  ؛ دولتشاهش 1023 ران، ته، ترجمه منوچهر اعتماد مقدّم ، سفر در ايران[؛ گاسپار دروويل 1041

 ؛ جمالش 1052 ، تهران و حكم ؛ علی اكبر دهخدا، امثالش 1008 محمد رمضانی، تهران تذكرة الشعراء ، چاپ

؛ ش 1081 محمود رفيعی، تهران اهتمام خورشيدی ، به : بيرجند در آغاز سده چهاردهمرضائی، بيرجندنامه

 السبوت ايام»، زيات ؛ حبيبش 1032 امروز ، تهران در ايران های كهنها و جشنيناالمينی، آيمحمود روح

الشافعية الكبری، علی سبكی، طبقات بن (؛ عبدالوهاب1908)اذار  02 ، سال، المشرق«فی عهدالعباسيين بدمشق

 محمد سهروردی، كتاب ؛ عمربن1932ـ 1920محمد حلو، قاهره محمود محمد طناحی و عبدالفتاح چاپ

 [ در  شده، گزيده چاپ، ] از مؤلفی ناشناسالملوك ؛ سياست1040/1980 المعارف، بيروتعوارف 

J. Sadan, "A new source of the Buyid period" in Israel Oriental studies, 

vol. a, Tel-Aviv: Tel-Aviv University, 1979; 

 



، ترجمه  اول عباس گارسيا دسيلوا فيگوئروآ سفير اسپانيا در دربار شاه سفرنامه دنگارسيا دسيلوا ای فيگروا، 

 ؛ آنتونی شرلی و ربرتش 1081 ، تهرانج ، حرف كوچه ؛ احمد شاملو، كتابش 1020 غالمرضا سميعی، تهران

، عقايد و شكورزاده ؛ ابراهيمش 1022 علی دهباشی، تهران ، چاپشرلی ، ترجمه آوانس شرلی، سفرنامه برادران

صابی،  محسن بن؛ هاللش 1081 ، تهران قديم ، طهران؛ جعفر شهری بافش 1020 ، تهران خراسان مردم رسوم

، ؛ محمدعلی صائب1958[  ، ] قاهرهعبدالستار احمد فراج الوزراء ، چاپ الوزراء، او، تحفة االمراء فی تاريخ

، كربال فی هادی طعمه (؛ سلمان)بيروت ؛ طبری، تاريخش 1034ـ1020 ، تهرانمحمد قهرمان ، چاپ ديوان

؛ جابر 1882ـ1833 آغا احمدعلی، كلكته ، چاپ عالمی، اكبرنامه مبارك بن؛ ابوالفضل1988الذاكره ، بغداد 

(؛ 1021 )بهمن 2 ، ش2 ، سال، چيستا«انديشیو امشاسپند آشتی و نيك اول ، مظهر عقلبهمن»عناصری، 

العطلة »عواد،  ؛ ميخائيلش 1052 يوسفی، تهران غالمحسين نامه، چاپاسكندر عنصرالمعالی، قابوس بنكيكاوس

(؛ 1022 و محرّم 1021 )ذيحجه 2و  1 ، ش18 العلمی العربی ، ج ، مجلة المجمع«االسبوعية فی الدولة العباسية

، جاويدان ميالدی ، ترجمه محسن 1382ـ 1383در سالهای  ايران به سفر از بنگال مشاهدات ،فرانكلين ويليام

منشی  ابراهيمی (، ] لكهنو [: مطبع ) گلشن فرشته ، تاريخغالمعلی فرشته بن؛ محمد قاسمش 1058 تهران

؛ ش 1084 ، قم افغانستان يانشناسی شيعشناسی و مردم، جامعهفرهنگ نولكشور، ] بی تا. [؛ محمدحسين

 سبوحی، ] تهران نصراللّه الموجودات )تحرير فارسی(، چاپ و غرايب المخلوقات محمد قزوينی، عجائب زكريابن

؛ 1049يزدی، مشهد  غالمرضا عرفانيان انبياء ، چاپ راوندی، قصص قطب هبة اللّه ؛ سعيدبنش 1021[ 

تا  ؛ محمود كتيرائی، از خشت1001نادری،  طهرانی، بمبئی: مطبع عبداللّه ، چاپ عواتالدجامع قلقشندی؛ كتاب

 ؛ مردانش 1005 تهران افست [، چاپ 1032 ?كبير ، ] بمبئی  الدعوات مجمع ؛ كلياتش 1038 ، تهران خشت



؛ 1900 ، تهرانهدايت دقصا شكنی ، چاپ گمان شكندگمانی ويچار: گزارش از كتاب ، چهار بابفرخ

؛ ش 1022 ، تهرانتحرير فخرالملك ، به فرنگ به شاه سفرنامه مظفرالدين ، دومينايران قاجار، شاه مظفرالدين

، 1919ـ1899 هوار، پاريس كلمان ، چاپ البدء و التاريخ طاهر مقدسی، كتاب احمد مقدسی؛ مطهربن محمدبن

؛ ميرزا 1088/1928 ، بيروتعباس احسان الطيب، چاپمحمد مقّری، نفح ؛ احمدبن9221 تهران افست چاپ

فی  نابلسی، تعطير االنام اسماعيل ؛ عبدالغنی بنش 1028 محمد دبيرسياقی، تهران ، چاپ سميعا، تذكرة الملوك

[  ناصری، ] تهران سادات حسن اپ، چ قزوينی، ديوان واعظ ؛ محمدرفيع1038 قم افست ، چاپ تعبيرالمنام

 ، تهران ، نيرنگستانهدايت ؛ صادقش 1034 ، تهران1 ، ج مردم در فرهنگ ، رمضان؛ احمد وكيليانش 1059

؛ش 1084، ] ساری [  سوادكوه و رسوم و آداب يوسفی، فرهنگ ؛ فريدهش 1002  
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 موسی پور / / ابراهيم

 

 می اقامه جماعت به جای نماز ظهر در روز جمعه به ، كهاز آن ، نمازی دو ركعتی با دو خطبه پيشنماز جمعه( 0

. است واجب برای مسلمانان در آن كردن (، شركتوجود شرايطی ) رجوع كنيد به ادامه مقاله شود و درصورت

 تاريخ در طول نماز جمعه شمار ميرود. برگزاریِ باشكوه نماز به ترين، مهمگانهاز نمازهای پنج نماز، پس اين

 .است شده می شناخته نمادهای همبستگی مسلمانان تريناز مهم ، هموارهاسالم

 شد. در اين تشريع در مكه بعثت دوازدهم و در سال از هجرت قبل ، نماز جمعه. بر پايه برخی احاديثپيشينه

ای از ، در نامهنداشت را در مكه نماز جمعه برگزار كردن امكان ، كهوسلموآلهعليهصلی اللّه پيامبر اكرم ،سال

 ؛ احمدی ميانجی، ص223 ، ص13 كند )طبرانی، ج اقامه را در مدينه نمازجمعه كه عُمَير خواست بنمُصعَب

نماز  (، نخستين154 ، ص8 ؛ سيوطی، ج000 ، ص1 ، جماجهن(. بر اساسِ گزارشی ديگر )رجوع كنيد به اب209

 روز اجتماع روز جمعه ، انصار پيشنهاد كردند كهگزارش كرد. بنا بر اين اقامه در مدينه زُرارَه را اسعدبن جمعه

، 14می آيند )طبرسی، ج گردهم روزهای يكشنبه و نصارا كه روزهای شنبه شود، مانند يهود كه تعيين مسلمانان

 اسعدبن دعوت به نماز جمعه اولين اند كه، گفتهاز احاديث دو گروه اين ميان (. برخی، در جمع002ـ001 ص

، 2 ؛ زحيلی، ج513، ص0حجر عسقالنی، جشد ) رجوع كنيد به ابن عمير اقامه بنمصعب امامت و به زراره

 (.221ص

 نخستين نماز در اين اند كهو گفته دانسته پيامبر اسالم را شخص كننده نماز جمعهاقامه ، نخستينشماری از مؤلفان

رجوع كنيد به  و در وادی زانوناء برپا شد )برای نمونه عَوْف بن، در قبيله سالممدينه به از هجرت جمعه پس



 نماز جمعه پيامبر اكرم نماز را نخستين ، اينياد شده يثاحاد به (. برخی ديگر، با توجه19 ، ص0 مسعودی، ج

 ، ص14؛ طبرسی، ج28 ، ص1 نميری، ج شَبّه) رجوع كنيد به ابن در صدر اسالم نماز جمعه اولين اند نهدانسته

بود  ر بحريند برگزار شد، روستای عبدالقيس نماز جمعه در آن مكانی كه ، اوليناز شهر مدينه (. پس002

 (.59 ، ص2 )حلبی، ج

و نيز در دوره  در دوره خلفای نخستين گزارشهای تاريخی، اقامه نماز جمعه از عصر نبوی، بر اساس پس

، 0بود ) رجوع كنيد به طبری، ج متداول ( عليهماالسالم04 )سال حسن ( و امام04ـ05علی ) حضرت حكومت

؛ 189 ، ص3، جزء 0 كثير، ج؛ ابن251 ، ص10 عساكر، ج؛ ابن550، ص0 ؛ سمعانی، ج2304، 003ص

(، 102ـ01) امويان (. در دوران245، 150 ، ص0 ، ج310، 595 ، ص2 ، ج099، 023 ، ص1 محمودی، ج

 با خطبه كه می كردند آنها اقامه را خلفا يا كارگزاران نيز نماز جمعه عثمانيان ( و حكومت252ـ 102) عباسيان

؛ طبری، 025، 285 ، ص2 بود ) رجوع كنيد به يعقوبی، ج برای او همراه يا دعا كردن خليفه وقت نام به خواندن

؛ فريد، 000 ، ص3 ؛ حرّعاملی، ج032 ، ص11 تغری بردی، ج؛ ابن222 ، ص9 ، ج590، 539، 534 ، ص8 ج

 (.201، 118 ص

 ، ص15 ، ج080 ، ص10 جوزی، جمی كردند ) رجوع كنيد به ابن را منصوب كز خالفتجمعه مر خلفا، امامان

 ، ص14، ج1080بود ) رجوع كنيد به قلقشندی،  و واليان برعهده اميران خطبای جمعه واليات ( و انتخاب051

، از ايشان و پيروان السالممعليه شيعه ، امامان(. بر پايه برخی احاديث94، ص0 ، ج1984؛ همو، 24ـ19، 15

؛ 23 ، ص2 می كردند ) رجوع كنيد به زراری، ج شركت نماز جمعه در مراسم داليلی ديگر، گاه يا به تقيه باب

 خود، از شركت حكومتها، برای ابراز مخالفت گاهی مخالفان (. همچنين20 ؛ جابری، ص04، ص2 نوری، ج



؛ محمدباقر 02ـ01 ، ص12 جوزی، جودداری می نمودند )برای نمونه رجوع كنيد به ابنخ در نماز جمعه كردن

 شمار می رفتبه د برای اشخاصای ناخوشاينسابقه در نماز جمعه (. حاضر نشدن000 ، ص00 مجلسی، ج

 (.028 ، ص0 رجوع كنيد به طبری، ج)

، مسجد ، مسجد جماعتمسجداعظم نامهايی چون به گاه ههر شهر ــ ك معموالً در مسجدجامع نمازهای جمعه

 ؛ ماوردی، ص132 ، ص0 می شد برگزار می گرديد ) رجوع كنيد به كلينی، ج نيز خوانده و مسجد آدينه جمعه

 سبب مساجد به اين شدن خوانده (. جامع20 ، ص2 االئمه سرخسی، ج؛ شمس32ـ35 ؛ ناصرخسرو، ص120

، *  ؛ نيز رجوع كنيد به جامع110 ، ص2 )كاسانی، ج است بوده در آن اجتماعاتی مانند نمازجمعه ر شدنبرگزا

 مسجد(.

سياسی و  شهر و مالحظات در يك گوناگون و مذاهب عواملی، مانند رشد و توسعه شهرها، وجود فِرَق گاه

 جوزی، جبرگزار شود ) رجوع كنيد به ابن نماز جمعه نشهر چندي در يك می شد كه ، موجبامنيتی حكمرانان

 (. به002 ، ص11، جزء 2 ؛ ج145 ، ص14، جزء 5 كثير، ج؛ ابن«جمعه» حموی، ذيل ؛ ياقوت2 5 ، ص10

(. در دوره 200 ، ص1 برپا می شد )ج مسجد بغداد نماز جمعه در يازده هفتم ، در قرنبطوطهابن گزارش

 ، ج1080نيز برگزار ميشد )قلقشندی،  در مساجد محلی و مدارس ، نماز جمعهفزونی جمعيت سبب، بهمماليك

 (.022 ، ص0

در مسجد بَراثا *  شيعی، اقامه نماز جمعه در جوامع گزارشهای موجود در باره نماز جمعه ترينقديم از جمله

) رجوع  است يافته تداوم كه هاشمی بوده فضل احمدبن امامت هب 029در بغداد( در  شيعيان به )مسجدی وابسته

ای در اقامه شد، وقفه نماز جمعه بغداد تعطيل ، كه009( و حتی در فتنه 004 ، ص1 بغدادی، ج كنيد به خطيب



 از جانب ی مذهبخطيبی سنّ ، با انتصاب024( ولی در 500 ، ص8 اثير، جنيامد )ابن در براثا پيش نماز جمعه

 طولونابن در جامع نماز جمعه (. همچنين241ـ198 ، ص15 جوزی، جشد )ابن ، مدتی اقامه نماز متوقفخليفه

 ، ص0 ، جش 1039، ؛ جعفريان013 ، ص2 برگزار می شد )قمی، ج 021ازهر در و جامع 059در 

 ( نيز بر اقامه نماز جمعهشهر قم ، از جملهنشينای شيعهدر شهره (. قرائنی )مانند وجود مساجد جامع259ـ258

 (.25ـ 20 ، صش 1032، دارد )جعفريان شهرها داللت هجری در اين نخستين در قرون

 گسترش در جامعه شيعی ايران تدريجبه (، اقامه نماز جمعه904ـ945صفوی ) اول اسماعيلشاه از دوره حكومت

وی و از س نماز جمعه برگزار نكردن سبب به عثمانی از شيعيان سو انتقاد حكومت امر از يك ناي . علتيافت

بود ) رجوع كنيد  در ايران (، برای اشاعه نماز جمعه904كركی )متوفی  محقق ويژه، بهعلمای شيعه ديگر تالش

شماری از  هی بسياری از فقها، از جمله(. با وجود همرا23ـ22 ، صش 1032، ؛ جعفريان3 به منتظری، ص

 در ميان اقامه نماز جمعه سنّت ، چونصفوی از آنان كركی و پشتيبانی حكومت ، با محققعاملعلمای جبل

(، 954قطيفی، متوفی ح ابراهيم شيخ )از جمله جدّی داشت علما مخالفان نبود و در ميان رايج چندان شيعيان

، ش 1032، ؛ جعفريان50ـ54)جابری، ص گرفت صورت تدريجبه در جامعه شيعی ايران آن به نبخشيد رسميت

، در عهد آن و حرمت و وجوب معصوم امام غيبت در زمان نماز جمعه در باره حكم و مناقشه (. بحث28 ص

وی مجلسی از فقها را با حضور  كهجايی رسيد  ( به1145ـ 1438يا  1433صفوی )حك :  اول سليمان شاه

 (.130ـ132 ای واحد برسند )قزوينی، صنتيجه به نماز جمعه داد تا در باره حكم خود ترتيب وزير اعظم

 كرد )آقابزرگ انتخاب جمعه كركی، برای هر شهری امام توصيه محقق (، به980ـ904)حك : اول طهماسبشاه

( رسماً 1408ـ 992)حك :  اول عباسشاه (. در زمان51ـ54؛ جابری، ص132 ، ص1 ، قسم1040طهرانی، 



 هر شهر اين االسالم(. معموالً شيخ28 ، ص25 ، ج1040طهرانی،  ايجاد شد )آقابزرگ امامتِ جمعه منصب

 (، به1491)متوفی كاشانی  فيض نبودند، مانند مالمحسن االسالمشيخ عالمانی كه ، اما گاهرا داشت منصب

 (.203 ، ص0 ، جش 1039، می گرفتند )جعفريان را برعهده جمعه ، امامتشاه درخواست

 كرد. از ديگر امامان اقامه اصفهان عتيق كركی در مسجد جامع را در عصر صفوی، محقق نماز جمعه نخستين

(، محمدتقی مجلسی )متوفی 1401(، ميرداماد )متوفی 1401يا  1404بهائی )متوفی  ، شيخدوره اين جمعه مهم

اصفهانی )متوفی  اللّهلطف ( و شيخ1494(، سبزواری )متوفی 1111يا  1114(، محمدباقر مجلسی )متوفی 1434

 ؛ خوانساری، ج510 ، ص0 موارد و موارد ديگر رجوع كنيد به محمدتقی مجلسی، ج ( بودند )برای اين1402

 (.005، 102، 95، 21 ؛ بحرانی، ص120ـ122 ،38، 28 ، ص2

)منتظری،  شمار می رفتدوره صفوی، منصبی حكومتی به (، همچون1000ـ1214در دوره قاجار ) جمعه امامت

دينی و سياسی خود  اهميت تدريجمذهبی، به اعتبار مناصب كاهش موازات ، بهدوره در اين منصب همانجا(. اين

 حكومت مخالف ، كهخواهدر برابر علمای مشروطه جمعه داد. در اواخر دوره قاجار، برخی امامان را از دست

 بسياری از ائمه جمعه شهرهای بزرگ نام به (. توجه02 ، صش 1032، استبدادی بودند، قرار گرفتند )جعفريان

جنبه موروثی  دوران در اين جمعه امامت بمنص ميدهد كه ، نشان( و قاجاريه1214ـ1108) در دوره افشاريه

، و اصفهان در تهران *آبادی خاتون خاندان اند، از جملهداشته را برعهده و برخی خاندانها آن است بوده يافته

، 0  ، جش 1039؛ رجوع كنيد به همو، 1480جمعه يزد، متوفی  امام يزدی )اولين مجلسی و محمد مقيم خاندان

رجوع  در شهرهای ايران دوران ؛ برای ديگر ائمه جمعه اين54يزدی، مقدمه مدرسی، ص ؛ محمدمقيم231 ص

، 2 ، ج022 ، ص0 ، ج031ـ034، 041، 252 ، ص0 ، ج88، 32 ، ص2 ، ج1040طهرانی،  كنيد به آقابزرگ



 (.105ـ 120 ؛ رضانژاد، ص1488ـ 1483، 385 ، ص9 ، ج144، 2 5 ص

رسمی با  ارتباط ، چوندر شهرهايی مانند تهران ويژه، بهجمعه ( امامانش 1053ـ1040پهلوی ) در دوران

)محمد  نداشت رونق نيز چندان مردمی برخوردار نبودند و اقامه نماز جمعه داشتند، غالباً از مقبوليت حكومت

نماز را  ، ايننماز جمعه تخييری يا تعيين وجوب فتوا بهبر پايه  برخی عالمان كه (. گفتنی است80 يزدی، ص

رجوع كنيد به  می شد )برای نمونه عمومی مواجه نبود، با اقبال وابسته حكومت به چون ميكردند كه اقامه

 (.100 كشوری، ص

 نماز جمعه . اولينيافت ونقر دوباره در ايران (، برگزاری نماز جمعهش 1053اسالمی ) از پيروزی انقالب پس

 سمت اين خمينی وی را به امام ( ــ كهش 1058سيدمحمود طالقانی )متوفی  اللّهآيت امامت به دوره در اين

در ديگر شهرهای  اقامه نماز جمعه برگزار شد. همچنين تهران در دانشگاه 1058مرداد  5بود در  كرده انتخاب

، در ايران اقامه نماز جمعه كردند. با گسترش جمعه امام شهرها تقاضای تعيين در اين د و مردمش مطرح ايران

ساماندهی و پيگيری  جمهور بود، مسئوليترئيس زمان در آن ای كهخامنه اللّهپيشنهاد آيت خمينی، به امام

رهبر  ای در مقامخامنه اللّهآيت ، با حكمش 1031در سپرد و  مركزی در قم را به نماز جمعه به مربوط مسائل

 ، مسئوليت«جمعه شورای سياستگذاری ائمه» نام ، بهاز روحانيان تن نه جمهوری اسالمی، شورايی با عضويت

 (.2 ، سخنی در آغاز ، ص)شورای سياستگذاری ائمه جمعه گرفت كار را برعهده اين

 شهادت تروريستی، به ، بر اثر اقداماتمشهور جمعه از امامان ، چند تنش 1021تا  1058در فاصله سالهای 

 1024در  مدنی )شهادت ( و سيداسداللّهش 1058در  سيدمحمدعلی قاضی طباطبايی )شهادت رسيدند، از جمله

در  مد صدوقی )شهادت( در شيراز، محش 1024در  شيرازی )شهادت دستغيب ( در تبريز، سيدعبدالحسينش



، 2 ) روزها و رويدادها ، ج ( در كرمانشاهش 1021در  اشرفی اصفهانی )شهادت ( در يزد و عطاءاللّهش 1021

 (.293، 140ـ142 ، ص0 ، ج229، 81 ص

 عموضو ة( بهالصلو نماز )كتاب از مبحث باب اسالمی، از ابتدا يك فقهیِ مذاهب جامع كتابها و آثار. در منابع

 ، ص1 ؛ شافعی، ج112ـ141 ، ص1 ، جانس بن) رجوع كنيد به مالك است داشته اختصاص نماز جمعه

 ، ص2 االئمه سرخسی، ج؛ شمس108ـ 100 ، ص1015، بابويه؛ ابن028ـ 018 ، ص0 ؛ كلينی، ج249ـ188

آثار فقهی  ، نگارش(. در واقع500ـ054، ص2 ، جحجر عسقالنی؛ ابن222ـ100 ، ص2 ، جقدامه ؛ ابن02ـ21

 متداول اوليه اسالمی، از قرون در فقه عبادت اين مهم جايگاه سبب ، بهدر باره نماز جمعه های مستقلو رساله

معة و الج (؛ كتاب240شافعی )متوفی  ادريس الجمعة، از محمدبن : كتابآثار است . از جمله ايناست بوده

 (؛ كتاب040نَسائی )متوفی  الجمعة، از عبدالرحمان (؛ كتاب044موسی اشعری )متوفی ح  احمدبن ، تأليفالعيدين

الجمعة، از  صالة يوم (؛ كتاب009صابونی )متوفی بعد از  به احمد جُعفی، معروف صالة الجمعة، از محمدبن

 قولويه محمدبن جعفربن الجمعة و الجماعة، از ابوالقاسم ب(؛ كتا004مسعود عياشی )متوفی بعد از  محمدبن

فی )متو صدوقالجمعة و الجماعة، از شيخ ابی زهر؛ كتاب احمدبن ، تأليف الجمعة و العيدين (؛ كتاب029)متوفی 

و كتابهای ديگر  كتابها ؛ برای آگاهی در باره اين020عبدالواحد )متوفی  الجمعة، از احمدبن عمل (؛ و كتاب081

؛ 098، 089، 052، 003، 120، 141، 88 83 ؛ نجاشی، ص231، 220، 200، 215 ، صنديمرجوع كنيد به ابن

، 2 ، ج؛ كحّاله1525، 1049 ، ستون2 ، ج858 ، ستون1 ، ج؛ حاجی خليفه125، 23، 09 ، ص1084طوسی، 

 (.098، 033 ؛ بحرانی، ص183، 8 ص

 



، در ايران اقامه نماز جمعه ، در دوره صفوی در پی رواجاست داشته ادامه ر در باره نماز جمعهاث هرچند تأليف

 دوره را در اين رساله (. نخستين03 ، صش 1032، ، جدّيتر شد )جعفريانباره نويسی فقهای امامی در اينرساله

 در واقع كه ، نگاشتمعصوم امام در عصر غيبت جواز اقامه نماز جمعه ، برای اثبات921كركی در  محقق

كركی در نقد نظريه او و برای  و شاگردان شمار می رود. برخی از معاصران به فقيه واليت ای در موضوعرساله

 او حسن فرزندان هايی نگاشتند، از جمله، رسالهدر عصر غيبت عينی نماز جمعه يا رد وجوب حرمت اثبات

 بناو، ابراهيم سرسخت مخالف ( در اللمعة. همچنين990( در البلغة و عبدالعالی )متوفی 932وفی بعد از )مت

اقامه  درصورت نماز جمعه كركی، مبنی بر وجوب رد نظر محقق ای به(، در رساله954قطيفی )متوفی ح سليمان

 ، ص0 ، ج1040طهرانی،  ؛ آقابزرگ121 رانی، ص)بح ، پرداخت، در عصر غيبتشرايط جامع فقيه توسط آن

عربی يا فارسی  زبان به هايی در باره نماز جمعهرساله نام(. بسياری از فقهای صاحب30، 22 ، ص15 ، ج102

؛ 08ـ 03، صش1032، های ديگر بود )جعفرياناز رساله برخی از آنها در رد يا دفاع كردند كه تأليف

، 082ـ081، ص0 ، ج1040طهرانی،  آثار رجوع كنيد به آقابزرگ ؛ برای نمونه اين251، ص0،جش1039همو،

رديه  (، از جمله81 84، 33، 31، 25 ، ص15 ، ج240 ، ص11، ج240ـ242، 135، ص14، ج285، ص3ج

هرانی، ط وع كنيد به آقابزرگتونی ) رج بر رساله مالعبداللّه * سراب به تنكابنی معروف عبدالفتاح محمدبن

 (.، مالعبداللّه *؛ نيز رجوع كنيد به تونی 23 ، ص15 ، ج1040

اند از: رساله صالة الجمعه شهيد ثانی، عبارت نماز جمعه در بحث دوره اين های مهمبرخی ديگر از رساله

 در شوشتری )شهادت لجمعة قاضی نوراللّهصالة ا (، اللمعة فی تحقيق1491كاشانی )متوفی  فيض الثاقب الشهاب

های ديگر رجوع كنيد به ها و رسالهرساله ؛ در باره اين1103هندی )متوفی  ( و رساله صالة الجمعة فاضل1419



رساله فقهی  دوازده ای شامل(. مجموعه000، 228، 203، 129، 82ـ22 ، ص15 ، ج1040طهرانی،  آقابزرگ

 .است شده گردآوری و چاپ جعفريان رسول كوشش به در باره نماز جمعه

د، انعينی نماز جمعه وجوب درصدد اثبات هايی كهاند: رسالهرويكرد فقهی، بر چهار قسم لحاظ ها، بهرساله اين

 ی كههايسالهميكنند، ر اثبات را در عصر غيبت تخييری آن يا وجوب اقامه نماز جمعه جايز بودن هايی كهرساله

، ان)جعفري نيست آنها دقيقاً روشن نظر مؤلفان هايی كهاند، و رسالهشده نگاشته نماز جمعه حرمت برای اثبات

 (.92 ،58 ، صش 1032

 ن، اياست شده و چاپ نگاشته در باره نماز جمعه ها و كتابهای بسياری كهرساله بر موارد مذكور، از ميان عالوه

الجمعة  الركعة الدراك ( و اللمعة فی تحقيق1045 الجمعة )چاپ آثار درخور ذكرند: نوراللمعة فی خصائص

(؛ خير لمعة فی صالة الجمعة، 911سيوطی )متوفی  عبدالرحمان الدين(، هر دو از جالل1983/ش 1022 )چاپ

صالة الجمعة و الجامعة،  الساطعة فی تحقيق(؛ اللمعة 1009 موسوی قزوينی )چاپ سيدصالح نوشته سيداحمدبن

 موسوی )چاپ (؛ ضياءاللمعة فی صالة الجمعة، از سيدمحمد حسين1030 جزايری )چاپ نوشته سيدطيب

الطاعة فی اقامة الجمعة و  يزدی؛ عنوان الغيبة، اثر محمد مقيم صلوة الجمعه فی زمن (؛ الحجة فی وجوب1024

(؛ و 1049 (؛ صالة الجمعة مرتضی حائری )چاپش 1023 احمد حسينی مرعشی )چاپ بنالجماعة، از اسماعيل

كتابها و كتابهای ديگر رجوع كنيد  ؛ در باره اين1041 ، از علی مشكينی )چاپ آن به مربوط و مسائل نماز جمعه

 (.145ـ 90 ، صش 1032، به جعفريان

 الخطبا ، از ميرزاعبداللّه بساتين شد كه متداول های نماز جمعهكتابهايی حاوی خطبه در دوره صفوی تأليف

 مولی محسن : الخُطَباست باره در اين . از ديگر كتابهای مهمآنهاست (، از مشهورترين1104افندی )متوفی ح 



بحرانی  يوسف شيخ (؛ الخطب1401للجمعة و االعياد ميرداماد )متوفی  (؛ الخطب1491كاشانی )متوفی  فيض

ابوبكر محمد )متوفی  الدينالجمعية جمال الخطب (؛ و ديوان030)متوفی  خطيب نباته(؛ الخُطَبِ ابن1182)متوفی 

 ؛ آقابزرگ123، 144بود ) رجوع كنيد به بحرانی، ص خطيب از نوادگان مصری، كه نباتهابن به (، معروف328

 (.183ـ180 ، ص3 ، ج1040طهرانی، 

متعدد  و احاديث سوره جمعه 9 آيه ، بهنماز جمعه وجوب ، برای اثباتسنّت و اهل فقهی. فقهای شيعه احكام

؛ 042ـ295 ، ص3 ؛ حرّعاملی، ج89 85 ، ص0 ؛ نسائی، ج025ـ020 ، ص0 ، جحنبلرجوع كنيد به ابن)

اند دانسته كور، شايسته عقوبتاستناد ادله مذ را، به آن كنندهو ترك استناد كرده ( و اجماع14، ص2 نوری، ج

، ش 1020حلّی،  ؛ محقق590 ، ص1 ، ج1013ـ1043؛ طوسی، 255ـ250 ، ص0 رجوع كنيد به شوكانی، ج)

و  كرده ، مناقشهاقامه نماز جمعه ، برای وجوبسوره جمعه 9آيه  (. برخی فقها در استناد به230 ، ص2 ج

ای هدر نماز جمع كردن شركت ، بلكهنيست اقامه نماز جمعه وجوب و اثبات در صدد تشريع آيه اين اند كهگفته

معه نماز ج شدن با وجود اقامه كه كسانی است توبيخ و در مقام دانسته ، الزمبرپا شده صحيح شكل به را كه

 پردازند ) رجوع كنيد به منتظری، ص يا امور ديگر می تجارت هكنند و ب خودداری می ، از حضور در آنصحيح

 (.13ـ12 ، ص1 ؛ غروی تبريزی، ج2

شد همبستگی اسالمی و ر روح : تقويت، از جملهاست گوناگونی ذكر شده وجوه نماز جمعه در باره فلسفه تشريع

انی رسبا اطالع و تزكيه فرد و جامعه ، اصالحانانمسلم بيشتر ميان و الفت ، ايجاد وحدتابعاد اجتماعی اسالم

اجتماعی و سياسی ) رجوع كنيد به  مهم مسائل كردن اسالمی، و مطرح احكام و آموزش عمومی، تأكيد بر وعظ

؛ لطيفی، ص «صالة الجمعه»؛ الموسوعة الفقهية، ذيل 248ـ 243 ، ص1 خمينی، ج ؛ امام221 ، ص2 زحيلی، ج



 (.135ـ124

ز ، ااست نماز ذكر شده و فضيلتهای متعددی برای اين شده نكوهيده سخت كننده نماز جمعه، تركدر احاديث

 ، صش 1020، بابويهتا نماز جمعه ديگر ) رجوع كنيد به ابن در هر نماز جمعه گناهان شدن بخشوده جمله

(. 21 ، ص2 ؛ نوری، ج250ـ252 ، ص0 كانی، ج؛ شو324ـ319 ، ص3 ؛ متقی، ج120 ؛ مفيد، ص200

 (.044، ص3 )حرّعاملی، ج است فقرا تعبير شده حج به از نماز جمعه همچنين

در  كردن را برای شركت زندانيان السالمعلی عليه حضرت كه گفتنی است حضور در نماز جمعه در باره اهميت

 اشتغال از اعمالی را كه اسالمی خودداری كردن مذاهب فقيهان (. همچنين23 ، ص2 آزاد می كرد )نوری، ج آن

و  دانسته می شود، مانند كارهای تجاری و دادوستد، الزم آن دادن در اقامه نماز يا از دست اهمال آنها موجب به

 و تالش از بيع كشيدن دست ندای نماز، به شنيدن محض به مؤمنان در آن ــ كه سوره جمعه 9آيه  با استناد به

، با حنبليان اند؛ البتهكارها داده قبيل اين به اشتغال حرمت به اند حكممأمور شده نماز جمعه به برای رسيدن

 نوع، را ممو نكاح ارهعقود ديگر، مانند اج دادن و انجام شمرده را حرام عقد بيع به ، تنها اشتغالآيه اين استناد به

 (.220 ، ص2 ؛ زحيلی، ج045ـ040 ، ص11 اند )نجفی، جندانسته

فقها  شود، البته های نماز آغاز میخطبه شدن ظهر يا شروع از اذان خريدوفروش حرمت نظر فقها، زمان به

اند ) رجوع ز نماز شود، بعيد ندانستها شدن محروم موجب ، در صورتی كهاز اذان را قبل خريد و فروش حرمت

) رجوع كنيد به ادامه  است بر آنها واجب نماز جمعه كسانی دارد كه به اختصاص حرمت كنيد به همانجاها(. اين

 تاس دانسته ، نيز حرامنيست واجب بر آنان نماز جمعه ، كهكار را برای بردگان اين انس بن(، ولی مالكمقاله

 ای صورتبا نماز معامله زمان؛ زحيلی، همانجا(. اگر هم201 ، ص1 ، ج1013ـ 1043رجوع كنيد به طوسی، )



و  و حنبليان اند، هرچند مالكياندانسته ای را صحيحمعامله ، چنيناز آن باوجود منع و شافعيان گيرد، حنفيان

 ، ص2 ؛ زحيلی، ج293ـ292 ، ص2 ، جش 1020حلّی،  )محقق اندكرده حكم آن بطالن به برخی فقهای شيعه

شود، آرای  می برای حضور در نماز واجب زمانی تالش از چه در باره اينكه مختلف (. فقهای مذاهب225

 مستحبنماز را  در مراسم ، حضور زود هنگاماحاديث ، با استناد به، آنانهمه اند. با اينكرده گوناگونی مطرح

؛ زحيلی، 141 ، ص0 ، ج1010؛ همو، 029 ، ص1 ، ج1000[ ـ 1012حلّی، ]  اند ) رجوع كنيد به عالمهدانسته

 (.18ـ 12 ، ص1 غروی تبريزی، ج ؛ قس220ـ 220 ، ص2 ج

اقامه نماز ديگر،  نظر مشهور مذاهب ، برخالف؛ تنها حنبليانخورشيد است زوال هنگام نماز جمعه آغاز وقت

 ، ص11 ؛ نجفی، ج120 اند ) رجوع كنيد به مفيد، ص)مانند نمازهای عيد( جايز دانسته از زوال را قبل جمعه

 ، انتهای وقتسنّت نظر اهل به اقامه نماز جمعه وقت (. پايان230ـ 232 ، ص2 ؛ زحيلی، ج105ـ 100

نظر  (. به230 ، ص2 شمار می رود )زحيلی، ج نماز ظهر به ينجانش ، زيرا نماز جمعهاختصاصی نماز ظهر است

شود، هرچند  اندازه خودش به« شاخص»سايه  كه هنگامی است نماز جمعه ، آخر وقتمشهور فقهای شيعه

، 2 ، جلیاردبي كند، وجود ندارد ) رجوع كنيد به مقدس داللت مطلب بر اين صراحت به اند حديثی كهبرخی گفته

 (.102ـ105 ، ص11 ؛ نجفی، ج001ـ004ص

 خطبه از شروع بر فراز منبر و پيش از استقرار خطيب (، پس05ـ 20)حك :  عثمان تا زمان نماز جمعه اذان

دآيند گربرای نماز  شد تا مردم گفته ، اذانی ديگر در بازار مدينهاذان از اين دستور او قبل می شد؛ اما، به گفته

) رجوع كنيد به شافعی،  (. در برخی منابع150 ، ص3، جزء 0 كثير، ج؛ ابن959ـ958 ، ص0 نميری، ج شبّه)ابن

فقهی و حديثی،  . در منابعاست شده داده نسبت معاويه كار به ( اين142 ، ص1012، ؛ شهيد اول195 ، ص1 ج



( صبح يا اذان اقامه نماز جمعه )با احتساب سوم ( يا اذاننماز جمعه اذان ساب)با احت دوم اذان به اذان از اين

؛ طوسی، 022، ص0 ؛ كلينی، ج141 ، ص0 ؛ نسائی، ج023 ، ص2 ) رجوع كنيد به بخاری، ج است تعبير شده

 اذان ، اينهور فقهای شيعهنظر مش (. به040 ، ص0 آبادی، ج؛ عظيم044، ص11 ؛ نجفی، ج19 ، ص0 ، ج1041

 ، ص0 ، ج1010حلّی،  ؛ عالمه292ـ 295 ، ص1 حلّی، ج ادريس) رجوع كنيد به ابن است و حرام بدعت

 ، ص1 ، ج1083اند ) رجوع كنيد به طوسی، قائل آن كراهت (؛ اما، برخی به212 ، ص1 خمينی، ج ؛ امام142

در باره  سنّت (. فقهای اهل202 ، ص0 ، ج1019، ؛ شهيد اول292 ، ص2 ، جش 1020حلّی،  ؛ محقق109

، 0 ؛ مباركفوری، ج220 ، ص1 نظر دارند ) رجوع كنيد به شافعی، جاختالف اذان اين يا استحباب بودن بدعت

 آبادی، همانجا(.؛ عظيم01ـ04 ص

 ، ص3 ) رجوع كنيد به حرّعاملی، ج استناد احاديث به ، بلكهنيست برای همه افراد واجب نماز جمعه

؛ اند از: زنانعبارت كه است شده (، از عهده برخی افراد برداشته259ـ253 ، ص0 ؛ شوكانی، ج293ـ295

و  اياننو، ناشرا ندارند، مانند نابينايان در نماز جمعه كردن توانايی شركت و كسانی كه ؛ بيماران؛ مسافرانبردگان

از دو  بيش دارند؛ و كسانی كه ، ترسدر نماز جمعه كردن از ضرر مالی يا جانی، بر اثر شركت ؛ كسانی كهپيران

؛ 080ـ020 ، ص8 دارند ) رجوع كنيد به مفيد، همانجا؛ حسينی عاملی، ج فاصله اقامه نماز جمعه از محل فرسخ

حضور  ، برخی فقها، در صورتنيست افراد واجب برای اين نماز جمعه (. با اينكه228ـ 225 ، ص2 زحيلی، ج

 ، ص3 اند )رجوع كنيد به حرّعاملی، جدانسته را صحيح و نمازشان ، اقامه نماز را واجبدر نماز جمعه آنان

 (.053ـ052 ، ص8 ؛ حسينی عاملی، ج008ـ 003

ديگری نيز  شود، شروط بايد رعايت نمازهای واجب در تمام هو شروطی ك بر مقدمات ، عالوهدر نماز جمعه



چند نفر در  و حضور حداقل جماعت ، اقامه نماز بهشروط . از جمله ايناست نماز الزم يا صحت برای وجوب

ضروری  برای انعقاد نماز جمعه حضورشان تعداد كسانی كه اسالمی در باره حداقل . فقهای مذاهبنماز است

 حضور حداقل و حنبليان ، شافعيانجمعه بر امام عالوه تن سه ، حضور حداقلنظر دارند: حنفيان، اختالفاست

، 1 اند ) رجوع كنيد به كاسانی، جدانسته از اهالی شهر را الزم تن دوازده كم حضور دست ، و مالكيانتن چهل

 (. برخی فقهای شيعه232ـ235 ، ص2 ؛ زحيلی، ج033 ، ص1 ؛ دسوقی، ج132 ، ص2 ، جقدامه ؛ ابن222 ص

، 0 هندی، ج ؛ فاضل294، ص1 حلّی، ج ادريس؛ ابن222 ، ص1 ، ج1014ـ 1045الهدی، ) رجوع كنيد به علم

، د به طوسیاند و برخی ديگر ) رجوع كنيشمرده واجب تن را با حضور پنج نماز جمعه ( بر پا ساختن215 ص

 و با حضور هفت مستحب تن را با حضور پنج ( برگزاری نماز جمعه144 ، ص1 ، جبَرّاج؛ ابن140 ، ص1044

وع ) رج است الزم تعداد تنها در ابتدای انعقاد نماز جمعه ، حضور ايننظر فقهای شيعه اند. بهدانسته واجب تن

 (.140 ، ص2 كنيد به حسينی عاملی، ج

 كه است شرط ، برای اقامه نماز جمعهنظر حنفيان شود. به می مربوط آن محل به ديگر اقامه نماز جمعه شرط

 آن شود و برپا داشتن می تنها در شهرها اقامه رو، نماز جمعهباشد و از اين ، امير يا قاضی داشتهاقامه آن محل

شهرها و روستاها  را در تمام برپايی نماز جمعه و مالكيان لی، شافعيان؛ ونيست روستاها واجب برای ساكنان

دارد  نفر جمعيت كمتر از چهل در روستايی كه ، اقامه نماز جمعهنظر حنبليان اند. بهشمرده را صحيح جايز و آن

شهر  قهای امامی، ساكن(، ولی ف235ـ230، 229ـ222 ، ص2 )زحيلی، ج نيست واجب و نيز برای چادرنشينان

 الزم را در محلی ثابت نمازگزاران سكونت و فقط ندانسته آن اقامه نماز يا مانع را شرط يا روستا بودن

؛ نيز 239 ، ص11 ؛ نجفی، ج100 ، ص2 چادر باشد )حسينی عاملی، ج آنان سكونت اند، حتی اگر محلدانسته



 (.830 ، ص1 ، ج مراجع المسائل رجوع كنيد به توضيح

 فاصله مكانی اند، رعايتذكر كرده سنّت اهل و بيشتر مذاهب شيعه فقيهان ، كهنماز جمعه ديگر صحت شرط

 فاصله فرسخ يك نظر فقهای امامی، حداقل . بهشهر است در يك آن ها يا متعدد نبودننماز جمعه ميان مناسب

خواهد بود ) رجوع كنيد به  نشود، نماز جمعه متأخر باطل رعايت شرط و اگر اين است الزم دو نماز جمعه ميان

 را در يك (. برخی فقهای حنفی تعدد نماز جمعه205 ، ص11 ؛ نجفی، ج105ـ104، ص2 حسينی عاملی، ج

اند داده حكم جواز آن هدر حكمِ دو شهر مجزايند، ب اند و شماری ديگر در شهرهايی كهشهر جايز دانسته

، بزرگ باشد چه كوچك شهر، چه را در يك تعدد نماز جمعه سنّت اهل (. ديگر مذاهب224، ص1 )كاسانی، ج

شهر( جايز  نواحی گوناگون طوالنی ميان يا مسافت ، جنگنمازگزاران )مانند كثرت جز در موارد ضرورت

 (.282ـ239 ، ص2 اند )زحيلی، جندانسته

ا ي نماز جمعه برای امامت اند، حضور سلطانقائل ، بدانحنفيان اسالمی، از جمله برخی مذاهب ديگری كه شرط

 نستمگر اي باشد؛ حتی حضور يا اجازه حاكم را داشته اجازه اقامه نماز جمعه از سلطان كه او يا كسی است نايب

برای اقامه  در مسجدجامع را برای حضور مردم سلطان اجازه عام حنفيان ينسازد. همچن می را برآورده شرط

 ، ص2 ؛ زحيلی، ج221 ، ص1 ؛ كاسانی، ج000 ، ص1، جماجهاند ) رجوع كنيد به ابندانسته الزم نماز جمعه

 ر شدهذك لی پيامبر اكرمو پيروی از سيره عم ، جلوگيری از بروز اختالفشرط برای اين (. مستند حنفيان233

 ، برای صحتسنّت اهل (، ولی فقهای بيشتر مذاهب124 ، ص2 االئمه سرخسی، جشمس ) رجوع كنيد به است

 حضرت امامت به اند و از جملهنكرده را شرط بدنی( حضور يا اجازه سلطان )مانند ديگر عبادات نماز جمعه

 اند ) رجوع كنيد بهبود، استناد كرده در محاصره مخالفان عثمان ، هنگامی كهدر نماز جمعه السالمعلی عليه



 ، در طولهمه (. با اين549 ، ص0 ، ج ؛ نووی، المجموع130ـ130 ، ص2 ، جقدامه ؛ ابن192 ، ص1 شافعی، ج

 (.255 ، ص0 ، جش 1039، )جعفريان است منصبی حكومتی بوده همواره جمعه امامت اسالم تاريخ

، آن و بر پايه بوده (، مطرحمعصوم ای ديگر )يعنی حضور يا اجازه امامگونه به ، البتهشيعه مذكور در فقه شرط

 انبرانگيز در مي بحث از موضوعات السالمعليه معصوم امام در عصر غيبت يا نبودنِ اقامه نماز جمعه جايز بودن

تعيينی و  ، وجوب: حرمتآنهاست تريناز مهم كه گرديده مطرح باره در اين و چند نظريه هفقهای امامی شد

سَالّر  ، از جملهشيعه (. برخی فقهای متقدم28 ديگر رجوع كنيد به رضانژاد، ص تخييری )برای اقوال وجوب

 ، بسياری از فقهای متأخرتر از جملهايشانپيروی از  ( و به040 ، ص1 حلّی )ج ادريس( و ابن33 ديلمی )ص

از سوی  اند كهيا حضور فردی دانسته معصوم حضور امام به را مشروط نماز جمعه هندی، مشروعيت فاضل

، 0 ؛ طباطبائی، ج208ـ 202 ، ص1 هندی، ج باشد ) رجوع كنيد به فاضل شده منصوب جمعه امامت به معصوم

 ، با ايننماز جمعه فتوای حرمت (. پيروان520 ، ص1 ؛ احمد خوانساری، ج24، ص2 اقی، ج؛ نر35ـ 30 ص

 ای وجود ندارد، برپا داشتناجازه چنين و در عصر غيبت است آن صحت شرط حضور يا اجازه امام كه استدالل

 در ولیّ فقيه اند كهبرخی گفته (. همچنينعصر جايز نميدانند ) رجوع كنيد به همانجاها را در اين نماز جمعه

 جهاد، از سوی معصوم و امر به نماز جمعه )بَسطِ يد( دارد، مانند برپا كردن وسيع اختيارات نياز به كارهايی كه

 است ، احاديثیحرمت به ادله مورد استناد قائالن (. از جمله58 - 53 ندارد ) رجوع كنيد به منتظری، ص نيابت

 در مورد نماز جمعه با امام مخالفت كه شده و گفته آمده« تَقی عَدل امام»و « امام»در آنها تعابيری مانند  كه

 ، ج)قاضی نعمان نيست و پرهيزگار صحيح عادل جز با حضور امام نماز جمعه ، يا برپا داشتناست هالكت باعث

 را مقامی مخصوص جمعه ( نيز امامت030 )ص السالمسجاد عليه (. امام10ـ10 ، ص2 ؛ نوری، ج200 ، ص1



 معصوم را امام احاديث . برخی فقهای متأخرتر، منظور از تعابير مذكور در ايناست خدا دانسته برگزيدگان

 حاديثا ، در ايننظر آنان اند. بهنيز بشود، تفسير كرده جماعت امام شامل تر، كهمفاهيمی عام را به و آن ندانسته

 (.014، ص3 رجوع كنيد به حرّعاملی، ج )برای نمونه است بوده برگزار شدن جماعت تأكيد اصلی بر لزومِ به

نماز  وببر وج استناد احاديث ، هرچند بهاست در دسترس ، كهفقهی شيعه متقدم از سوی ديگر، در بيشتر منابع

 رجوع كنيد به كلينی، )برای نمونه است نشده شرط صراحت او به يا نايب معصوم امام ، امامتأكيد شدهت جمعه

اقامه  شروط بعد، از جمله امامیِ قرون ، فقيهانهمه (. با اين530 ، ص1013، بابويه؛ ابن019ـ018 ، ص0 ج

؛ 225 ، ص1013الهدی، ؛ علم232 ع كنيد به مفيد، ص) رجو عادل را حضور يا اجازه سلطان نماز جمعه

، 0 ، ج232 ، ص1 ، ج1014ـ1045الهدی، ) رجوع كنيد به علم عادل ( يا امام100 ، ص1 ، ج1083طوسی، 

 قائل بدان سنّت اند و اهلكرده مطرح تنها فقهای شيعه جمعه را برای امام عدالت اند. شرط( برشمرده01 ص

 تعابير، لزوم مراد از اين كه دريافت ، نميتوانهمه (. با اين284ـ239 ، ص2 ، جش 1020حلّی،  نيستند )محقق

در  صرفاً بر جواز حاضر نشدن يا آنكه ، است، حتی در عصر غيبتدر نماز جمعه معصوم حضور يا اجازه امام

، ش 1030ـ1025كاشانی،  دارد ) رجوع كنيد به فيض ، داللتكنند جور برگزار می حاكمان هايی كهنماز جمعه

 (.1123 ، ص8 ج

( 222 ، ص1 ، ج1013ـ1043، همانجا؛ همو، 1083طوسی در برخی آثار خود )گفته بروجردی، هرچند شيخ به

بر اقامه  امامان عام اجازه كه است ( بر آن042، 143 النهاية )ص ، در كتابرا پذيرفته حضور امام ظاهراً شرط

و برخی  شيعه . سيره اماماناست صادر شده يا مؤمنان ، برای فقهای دارای صالحيتدر عصر غيبت نماز جمعه

) رجوع كنيد به  نظر دانست ادله اين از جمله در روستاها را ميتوان جواز اقامه نماز جمعه به راجع احاديث



 (.00ـ02 منتظری، ص

د به )رجوع كني است بوده فقها مطرح در ميان وبيشكبری كم تعيينی از ابتدای غيبت چند فتوای وجوبهر 

طور جدّی  به دهم را شهيد ثانی در قرن امام در دوره غيبت تعيينی نماز جمعه (، وجوب25ـ29 رضانژاد، ص

، نيز از مدارك صاحب اشنواده فقها، از جمله(. برخی از 193 ، صش 1084ـ1039كرد ) رجوع كنيد به مطرح

 به با توجه ويژهنظر در دوره صفوی، به ( و اين25 ، ص0 او پيروی كردند ) رجوع كنيد به موسوی عاملی، ج

- 50 يزدی، مقدمه مدرسی، ص ) رجوع كنيد به محمد مقيم يافت های اجتماعی و سياسی موجود، رواجزمينه

 واجب باشد، اقامه آن فراهم مانند عصر حضور امام اقامه نماز جمعه شرايط ، هرگاهظر برخی از فقيهانن (. به50

، مانند امر افتا و قضا، اند نماز جمعهگفته ندارد. همچنين معصوم يا خاصِ امام عام نصب امر نيازی به و اين است

باری اخ گرايش در عصر غيبت اقامه نماز جمعه وجوب به ر قائالن. بيشتاست در عصر غيبت فقيهان از شئون

و  الناند )برای ديگر قائنظر بوده نيز پيرو اين سرشناس اند، هرچند شهيد ثانی و شماری ديگر از اصوليانداشته

كاشانی،  ؛ موسوی عاملی، همانجا؛ فيض041ـ299 ، ص1 ، ج1040رجوع كنيد بهشهيدثانی،  ادله تفاصيل

 (.55 - 50 ؛ جابری، ص30، 23، 20 ، ص15 ، ج1040طهرانی،  ؛ آقابزرگ142ـ03 ، ص1041

 ، ج1049حلّی ) محقق اند، از جملهتخييری قائل فتوای وجوب به بسياری از فقهای ادوار ميانی و متأخر شيعه

 (، شهيد اول010 ، ص1 فهد حلّی )ج(، ابن209ـ208 ، ص2 ، ج1024ـ1012حلّی ) (، عالمه32 ، ص1

 اين تخييری نماز جمعه (. مراد از وجوب131ـ158 ، ص1 كركی )ج ( و محقق182 ، ص1 ، ج1010ـ1012)

ميشود  نماز ظهر ساقط آن جا آوردن و به ، ولی با اقامهاست خودی خود مستحب به آن بر پا داشتن كه است

 ، ص1 ، ج مراجع المسائل؛ نيز رجوع كنيد به توضيح290 ، ص2 ؛ مصطفی خمينی، ج59 ، ص2 )نراقی، ج



 امام غيبت اند و زماندارند عام داللت نماز جمعه بر وجوب از فقها، احاديثی كه گروه نظر اين (. به832- 831

 ، بايد بهدر عصر غيبت تعيينی نماز جمعه وجوب بر عدم اجماع تحقق به ، باتوجهگيرند. بنابراين را نيز در برمی

؛ حسينی 120 كركی، ص ؛ محقق23 ، ص0 ، ج1010حلّی،  شد ) رجوع كنيد به عالمه قائل تخييری آن وجوب

 و نيز فقهای متقدم ائمه ادله ديگری، مانند سيره ياران (. همچنين92 جابری، ص ؛ قس212 ، ص8 عاملی، ج

 رجوع كنيد به مبلغی، ص ادله )برای تفاصيل فتواست اين مستندات ، از جملهنماز جمعه نكردن ر اقامهمبنی ب

 (.212ـ211

نيد به ) رجوع ك است يافته بعد، مقبوليت به سيزدهم فقهای متأخر، يعنی از قرن تخييری در ميان نظريه وجوب

 آن به ؛ برای ديگر قائالن245 ، ص1 خمينی، ج ؛ امام151 ، ص11 ؛ نجفی، ج208 ، ص0 الغطاء، جكاشف

 نظريه وجوب به فقهای اصولی گرايش طور كلی، در ميان(. به0240 ، ص10 ، جپژوه رجوع كنيد به دانش

 ، صش 1032، اند )جعفريانشده آن حرمت به قائل ، هرچند شماری از آنانتر استشايع تخييری نماز جمعه

تخييری  را واجب برای انعقاد نماز جمعه كردن ، تالشتخييری نماز جمعه وجوب به (. برخی از قائالن03

اند شمار آورده تعيينی به ، واجبشرايط را برای واجدان ، حضور در آننماز جمعه از تشكيل اند، ولی پسدانسته

 (.12 ، ص1 ؛ غروی تبريزی، ج120 ، ص1 ، ج1021ـ1010، ) رجوع كنيد به شهيد اول

الهدی، )علم نماز ظهر است اول دو ركعت جانشين در واقع شود كه آغاز می با دو خطبه نماز جمعه

حرّعاملی،  ؛ قس510 ، ص0 ، ج؛ نَوَوی، المجموع532 ، ص0 ؛ رافعی قزوينی، ج01 ، ص0 ، ج1014ـ1045

آخر نماز  جای دو ركعت نماز و به ها را بعد از دو ركعتخطبه محل صدوقشيخ ، البته(010ـ012 ، ص3 ج

جا ها بهاز خطبه را پس نماز جمعه دو ركعت كسی كه نظر او، نخستين (. به102 ، ص1018) است ظهر دانسته



 (.002 ، ص3 حرّعاملی، ج بود )همانجا؛ قس عفان بنآورد، عثمان

اند )رجوع كنيد به دانسته دو را واجب آن ميان انداختن و فاصله اسالمی ايراد دو خطبه ه فقهای مذاهبهم

 ، ص11 ؛ نجفی، ج30 ، ص1 ، ج1049حلّی،  ؛ محقق34 ، ص2 ؛ دمياطی، ج230ـ232 ، ص1 شافعی، ج

نظر  (. به220 ، ص1 اند )كاسانی، جا كافی شمردهر خطبه ، يكعباسابن عمل ، با استناد بهحنفيان (، فقط220

يا  كردن دارد، مانند صحبت ها باز میخطبه را از شنيدن آنان هر كاری را كه دادن بايد انجام فقها، نمازگزاران

 ص، 1 حلّی، ج ادريس؛ ابن04ـ 29 ، ص2 االئمه سرخسی، جكنند )رجوع كنيد به شمس ، تركنماز خواندن

 المسائل؛ نيز رجوع كنيد به توضيح183 ، ص1 ؛ خوئی، ج530 ، ص1 ، ج ؛ نووی، روضة الطالبين295، 291

 (.892، 888 ، ص1 ، ج مراجع

 ، ص1 ، ج مراجع المسائل) رجوع كنيد به توضيح جماعتبرای امام الزم شروط بر داشتن ، عالوهجمعه خطيب

تار از گف مند بودنبهره ديگری نيز باشد، از جمله (، بايد واجد شرايط * ع كنيد به جماعت؛ نيز رجو830 -832

از  هجمع امام بهتر است . همچنينو مسلمانان اسالم ، و آشنايی با مصالحمطالب در بيان و صراحت رسا، شجاعت

؛ 249 ، ص1 خمينی، ج؛ امام92 -89 ، صعطارشود )ابن افراد برگزيده ترينو شريف ترينعالم ميان

 (.884 -839 ، ص1 ، ج مراجع المسائلتوضيح

، اقوالی مانند استحباب ايراد شود، البته از زوال بايد پس های جمعهاسالمی، خطبه نظر بيشتر فقهای مذاهب به

؛ رافعی 220 ، ص1 )رجوع كنيد به شافعی، ج است شده نيز مطرح از زوال ها پيشو جوازِ ايرادِ خطبه وجوب

؛ حائری، 29ـ28 ، ص0 ، ج1010حلّی،  ؛ عالمه510ـ512 ، ص0 ، ج؛ نووی، المجموع050 ، ص3 قزوينی، ج

 خطيب ها، بهايراد خطبه در زمان برخی آداب كردن فقهی و حديثی، رعايت در منابع (. همچنين199ـ190 ص



بر  ردايی از بُرد يمنی يا عدنی، عمامه ، پوشيدندر خطابه كالم بالغت كردن رعايت ، از جملهتاس شده سفارش

 به ردنك عصا يا شمشير يا چيزی مانند اينها، سالم داشتن ، در دستايستاده صورت ها به، ايراد خطبهسر داشتن

 زاراننمازگ طوری كهصدا به ، و بلند كردنبوی خوش بردن كارو به لباس ترينپاكيزه نمازگزار، پوشيدن جمع

 ؛ امام001 ، ص3 ؛ حرّعاملی، ج295ـ290 ، ص1 حلّی، ج ادريسصدای او را بشنوند ) رجوع كنيد به ابن

 ، ص1 ، ج مراجع المسائل؛ نيز رجوع كنيد به توضيح298ـ280 ، ص2 ؛ زحيلی، ج249 ، ص1 خمينی، ج

884 - 882 ،895 -892.) 

شود، آرای  سخنانی بايد حتماً آورده چه كمدست در خطبه نماز جمعه اسالمی در باره اينكه فقهای مذاهب

 رشبر پيامبر، سفا اند: حمد خدا، صلواتكرده شرط را در خطبه ركن وجود پنج اند. شافعيانمختلفی ابراز كرده

ها ) در يكی از خطبه ای از قرآنآيه و خواندن در خطبه دوم برای مؤمنان كردن ، دعاتقوا در هر دو خطبه به

ا ( و تكبير راالاللّه)گفتنِ الاله صرفاً تهليل (. برخی از حنفيان283ـ285 ، ص1 شربينی، ج رجوع كنيد به خطيب

 بايد مشتمل كمدست ، خطبهور فقهای شيعهنظر مشه (. به221 ، ص2 ، جنجيماند )ابندر خطبه نماز كافی دانسته

ه باشد ) رجوع كنيد ب از قرآن ای كوچكسوره تقوا، و قرائت به و توصيه بر پيامبر، وعظ بر حمد خدا، صلوات

 (.839 838 ، ص1 ، ج مراجع المسائل ؛ توضيح000 ، ص3 ؛ حرّعاملی، ج33 سالّر ديلمی، ص

 سوره جمعه اسالمی، خواندن نظر فقهای مذاهب ميشود. به خوانده نماز جمعه ، دو ركعتهاز ايراد دو خطب پس

 ، پسدوم در ركعت و سوره غاشيه نخست يا سوره اعلی در ركعت دوم در ركعت و سوره منافقون اول در ركعت

اند ) رجوع كنيد دانسته هْر( را نيز مستحبها با صدای بلند )جَسوره خواندن . آناناست از سوره حمد، مستحب

 (.100ـ100 ، ص11 ؛ نجفی، ج294، ص1 شربينی، ج ؛ خطيب229، ص1 ؛ كاسانی، ج101 به مفيد، ص



 

وع ) رج است مستحب از آن پس دوم و در ركعت از ركوع قبل اول در ركعت قنوت ، خواندننظر فقهای شيعه به

 ، ج مراجع المسائل؛ توضيح202ـ 201 ، ص1 ، ج1013ـ1043؛ همو، 205 ، ص0 ، ج1041 كنيد به طوسی،

 سنّت اهل . در فقهاست دانسته قنوتها را واجب ( اين011، 012 ، ص1 ، ج1040) صدوق(. شيخ838 ، ص1

 شود. نمی حكمی ديده چنين

 جمعه از نماز ركعت يك ، يعنی ميتوانكافی است نماز جمعه دوم ركعتدر  امام به اسالمی، اقتدا كردن بنا بر فقه

(، 230 ، ص2 ؛ زحيلی، ج103 ، ص11 داد )نجفی، ج انفراد ادامه ديگر را به كرد و ركعت اقامه جماعت را به

در  شركت سهو، برای تحقق، مانند تشهد يا سجده دوم را در بخشی از ركعت جمعه همراهی با امام حتی حنفيان

 اند )زحيلی، همانجا(.نماز كافی دانسته

 بر او واجب نماز جمعه ، برای كسی كهنماز جمعه از آغاز شدن و پيش از زوال پس نظر همه فقها، سفر كردن به

 كردن سفر و حنبليان فعيانو شا را جايز يا مكروه از زوال پيش سفر كردن و مالكيان . حنفياناست ، حراماست

، تاس مكروه از زوال پيش ، سفر كردننظر فقهای شيعه اند. بهدانسته را حرام نماز جمعه فجر تا پايان از طلوع

 باشد، سفر كردن را در مكانی ديگر داشته اقامه نماز جمعه شخصی امكان هرگاه اند كهبرخی فقها بر آن البته

 ، ص2 ؛ زحيلی، ج283ـ282 ، ص11 ) رجوع كنيد به نجفی، ج برای او جايز است هم از زوالحتی بعد 

 (.234ـ229

ع رجواند )دانسته دو نماز را واجبر اقامه ه و شافعيان ، مالكيان، بيشتر حنفيانهمزمانی عيد و جمعه در صورت

(. برخی از فقهای 00 ، ص2 ؛ بهوتی حنبلی، ج210ـ212 ، ص2 ، جقدامه ؛ ابن230 ، ص1 كنيد به شافعی، ج



 ، در اينشيعه و ديگر فقيهان نظر حنبليان (؛ اما، به093ـ092 ، ص11 نظر پايبندند )نجفی، ج اين نيز به شيعه

ـ 003ص ،3) رجوع كنيد به حرّعاملی، ج نيست واجب در نماز جمعه كردن ، شركتاستناد احاديث ، بهفرض

رجوع كنيد  نماز جمعه مستحب ؛ برای مقدمات231ـ234، ص2 ؛ زحيلی، ج092ـ095 ، ص11؛ نجفی، ج008

 (.مقاله اول ؛ نيز رجوع كنيد به بخش014 ، ص3 ؛ متقی، ج013 ، ص0 ؛ كلينی، ج81 ، ص0 ، جحنبلبه ابن

 علينقی منزوی و احمد منزوی، بيروت الشيعة، چاپانيفطهرانی، الذريعة الی تص آقابزرگ : محمدمحسنمنابع

حلّی،  ادريساثير؛ ابن؛ ابن1040عشر، مشهد  الرابعالشيعة: نقباءالبشر فيالقرناعالم ؛ همو، طبقات1040/1980

و  عمالاال ؛ همو، ثواب1013 ، االمالی ، قمبابويه؛ ابن1011ـ1014 السرائر الحاوی لتحريرالفتاوی ، قمكتاب

علياكبر غفاری،  ، چاپ الفقيه اليحضره من ؛ همو، كتابش 1020 قم افست ، چاپ1932 ، نجف االعمالعقاب

؛ 1042 ، قم ، المهذّببرّاج؛ ابن1018 ، قم و الفروع ؛ همو، الهداية فی االصول1015 ، قم ؛ همو، المقنع1040 قم

الزاهره  تغری بردی، النجوم؛ ابن1043/1983 ، بيروتعريان محمد عبدالمنعم چاپبطوطة، ، رحلة ابنبطوطهابن

 الملوكفی تاريخ جوزی، المنتظم؛ ابن1932[  1920 ?/ ]1092[  1080 ?] مصر و القاهره ، قاهره فی ملوك

حجر عسقالنی، فتح ؛ ابن1012/1992 محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بيروت ، چاپ واالمم

 ، مسند احمدبنحنبل؛ ابن 1018/1993 باز، بيروت بنعبداللّه عبدالعزيزبن البخاری، چاپصحيح الباری شرح

 محمد فهيم المدينة المنورة: اخبار المدينة النبوية، چاپ نميری، تاريخ شبّه؛ ابن1042/1982 حنبل ، استانبول

/ 1021ـ1015 عليشيری، بيروت ، چاپمدينة دمشق عساكر، تاريخ؛ ابن1014/1994 ، بيروتشلتوت

 البارع فهد حلّی، المهذب؛ ابن1992 محمد سليمانی، بيروت ، چاپالخطيب ادب عطار، كتاب؛ ابن2441ـ1995

 بيروت تافس ، المغنی ، چاپقدامه؛ ابن1010ـ1043 مجتبی عراقی، قم ، چاپ المختصر النافع فی شرح



و  5 [، ج 1045/1985، ] 0 ج ، بيروتو ديگران احمد ابوملحم كثير، البداية و النهاية، چاپ؛ ابن1040/1980

،  كنزالدقائق شرح ، البحر الرائقنجيم؛ ابن1041/1981 ماجه ، استانبولابن ، سننماجه؛ ابن1043/1983، 2

 بن؛ يوسفش 1020[  ، ] تهرانالرسول مكاتيب مدی ميانجی، كتاب؛ علی احنديم؛ ابن1018/1993 بيروت

بخاری،  اسماعيل ] بی تا. [؛ محمدبن ، قمبحرالعلوم محمدصادق ، چاپاحمد بحرانی، لؤلؤة البحرين

 بهوتی حنبلی، كشّاف يونس ؛ منصوربن1041/1981 محمد ذهنی افندی[، استانبول البخاری، ] چاپصحيح

با  : مطابقمراجع المسائل ؛ توضيح1018/1993 شافعی، بيروت محمدحسن ، چاپ االقناع متن عن لقناعا

می، اسال : دفتر انتشاراتبنی هاشمی خمينی، قم تقليد ، گردآوری محمدحسن معظّم نفر از مراجع فتاوای دوازده

، در عرصه دين ، صفويهجعفريان ؛ رسولش 1032 اً ، قمجابری، صالة الجمعه: تاريخياً و فقهي ؛ كاظمش 1038

 1032[  های تاريخی و آگاهيهای كتابشناسی، ] تهران: زمينه؛ همو، نماز جمعهش 1039 ، قم و سياست فرهنگ

محمد حسينی عاملی،  ؛ حرّ عاملی؛ محمدجوادبن1049 ؛ مرتضی حائری، صالة الجمعه ، قم؛ حاجی خليفهش

، السيرة حلبی ابراهيم ، ] بی تا. [؛ علی بنالبيت: موسسه آلقم افست قواعد العالمة، چاپ الكرامة فی شرح احمفت

، شربينی، مغنی المحتاج احمد خطيب بغدادی؛ محمدبن ] بی تا. [؛ خطيب افست [، چاپ 1024]  الحلبية، بيروت

يله ، ، تحرير الوسو بنيانگذار جمهوری اسالمی ايران خمينی، رهبر انقالب هاللّ] بی جا [: دارالفكر، ] بی تا. [؛ روح

؛ احمد خوانساری، ش 1032[  1022]  ، تهران فی االصول ؛ مصطفی خمينی، تحريرات1043/1983 بيروت

 حمدباقربن؛ مش 1055 ، تهران1 علی اكبر غفاری، ج عليه ، علقالمختصر النافع فی شرح المدارك جامع

كتابخانه  ، فهرستپژوه؛ محمدتقی دانش1014 ، قم الصالحينخوئی، منهاج خوانساری؛ ابوالقاسم العابدينزين

الكبير، ] احمد دسوقی، حاشية الدسوقی علی الشرح ؛ محمدبنش 1004 ، تهران10 ، ج تهران مركزی دانشگاه



 فتح الفاظ علی حل محمد شطا دمياطی، اعانة الطالبين بنتا. [؛ عثمان  العربية، ] بی [: داراحياء الكتب بيروت

الوجيز، العزيز شرحمحمد رافعی قزوينی، فتح بنالعربی، ] بی تا. [؛ عبدالكريم : داراحياء التراثالمعين، بيروت

؛ روزها و 1015 و تاريخية، قم رضانژاد، صالة الجمعه: دراسة فقهية [: دارالفكر، ] بی تا. [؛ عزالدين ]بيروت

، 0 ، جش 1038، : نشر رامين، تهران2 قوا، ج كل دفتر عقيدتی سياسی فرماندهی معظم و تنظيم رويدادها، تهيه

محمد  ؛ احمدبن1040/1980 االسالمی وادلّته، دمشقمصطفی زحيلی، الفقه  ؛ وهبهش 1033: زهد، تهران

نبوية، ال العلوية فی االحكامعبدالعزيز سالّر ديلمی، المراسم  بن ، بی تا. [؛ حمزه، ] اصفهانزرارهآل زراری، تاريخ

محمد  شافعی، االمّ ، چاپ ادريس ؛ سمعانی؛ سيوطی؛ محمدبن1010/1990 حسينی امينی، بيروت محسن چاپ

، 1001ـ 1020 ، قاهره المبسوطبسرخسی، كتا االئمهاحمد شمس ] بی تا. [؛ محمدبن زهری نجار، بيروت

؛ ش 1082[  ، ] تهران، آشنايی با تشكيالت؛ شورای سياستگذاری ائمه جمعه1040/1980 استانبول افست چاپ

سيد االخبار ، مصر: شركه مكتبه و مطبعه مصطفی  احاديث منتقی االخبار من االوطار: شرح محمد شوكانی، نيل

 ، قمنمحمد حسو ، چاپ ، البيانمكی شهيد اول ] بی تا. [؛ محمدبن بيروت افست ا. [، چاپالبابی الحلبی، ] بی ت

 الشريعة، قم ؛ همو، ذكری الشيعة فی احكام1010ـ1012 االمامية، قمالشرعية فی فقه؛ همو، الدروس1012

 علی شهيد ثانی، رسائل بنالدين؛ زين1021ـ1010 االرشاد، قمنكت ؛ همو، غاية المراد فی شرح1019

 اللمعة الدمشقية، محمد كالنتر، بيروت ؛ همو، الروضة البهية فی شرحش 1084ـ1039 الشهيدالثانی ، قم

 بالدّالئل، بيروت االحكام فی بيان المسائلمحمدعلی طباطبائی، رياض  ؛ عليبن1040/1980

 حمدی عبدالمجيد سلفی، چاپ الكبير، چاپالمعجماحمد طبرانی،  بن؛ سليمان1990ـ1010/1992ـ1012

موسوی  حسن ، چاپ االحكام طوسی، تهذيب حسن ؛ طبرسی؛ طبری؛ محمدبن104ـ ?ـ 1040 بيروت افست



؛ همو، كتاب 1084 ، نجفبحرالعلومآل محمد صادق ، چاپ؛ همو، الفهرست1040/1981 ، بيروتخرسان

؛ همو، 1083 محمدتقی كشفی، تهران ، چاپ1 االمامية، جفی فقه همو، المبسوط؛ 1013ـ1043 الخالف، قم

 سنن المعبود: شرحآبادی، عونامير عظيم بن؛ محمد اشرف1044/1984 و الفتاوی ، بيروت النهاية فی مجرد الفقه

 حلّی، تذكرة الفقهاء، قم مهعال يوسف بن؛ حسن1021/2441 محمد عثمانی، بيروت عبدالرحمان ابيداوود ، چاپ

 الشيعة فی احكام ؛ همو، مختلف1000[  1012سنگی تبريز ]  ، چاپمنتهی المطلب ـ ؛ همو، كتاب1010

 مهدی رجائی، قم المرتضی ، چاپالشريف الهدی، رسائلعلم حسين ؛ علی بن1024ـ 1012 الشريعة، قم

، الصحيفة السجادية، چهارم (، امام)عحسين ؛ عليبن1993/ 1013 تهران،  الناصريّات ؛ همو، مسائل1014ـ1045

 العروة الوثقی، تقريرات فی شرح ؛ علی غروی تبريزی، التنقيحش 1084 محمدجواد حسينی جاللی، قم چاپ

 سنگی تهران ، چاپ اللثامهندی، كشف  فاضل حسن ؛ محمدبن1998/ 1018 ، قم1 خوئی، ج آية اللّه درس

 حقی، بيروت احسان الدولة العلية العثمانية، چاپفريد، تاريخ ؛ محمد بك1045 قم افست ، چاپ1230ـ 1231

؛ 1041 صالة الجمعة العينی، قم فی وجوب الثاقبكاشانی، الشهاب  مرتضی فيض شاه ؛ محمدبن1048/1988

، محمد قاضی نعمان ؛ نعمان بنش 1030ـ1025 فهانی، اصفهاناص عالمه ضياءالدين الوافی، چاپهمو، كتاب

محمدتقی قزوينی،  ؛ عبدالنبی بن1012/1995 تامر، بيروت عارف ، چاپو الحرام و ذكر الحالل االسالم دعائم

 قاهرهاالعشی فی صناعة االنشا، علی قلقشندی، صبح ؛ احمدبن1043 احمد حسينی، قم اآلمل، چاپامل تتميم

عبدالستار  الخالفة، چاپ ؛ همو، مأثر االنافة فی معالم1080/1920 افست ، چاپ1924ـ1910/ 1008ـ 1001

ـ 1053، صيدا  الكنی و االلقاب قمی، كتاب ؛ عباس1984 بيروت افست ، چاپ1920 ، كويتاحمد فراج

/ 1049 ، كويتهالشرائع فی ترتيب الصنائع بدائع كتابمسعود كاسانی،  ] بی تا. [؛ ابوبكربن قم افست ، چاپ1058



، ؛ عمررضا كحالهش 1084 الشريعة الغراء ، قم مبهمات الغطاء عنالغطاء، كشفخضر كاشف ؛ جعفربن1989

 خوانسار ، قم ] بی تا. [؛ احمدرضا كشوری، فرزانگان بيروت افست ، چاپ1921ـ 1953 ، دمشقالمؤلفينمعجم

(؛ 1080 )تابستان 2 ، ش9 اسالمی ، سال ، حكومت«برتر و اسرار آن عبادت»؛ كلينی؛ محمود لطيفی، ش 1038

الدينية،  السلطانية و الواليات محمد ماوردی، االحكام ؛ علی بن1041/1981 ، المُوَطّأ ، استانبولانس بنمالك

 الترمذی، بيروتجامع ری، تحفة االحوذی بشرحمباركفو عبدالرحمان ؛ محمدبن1049/1989بغداد 

 ، حكومت«اخباريان در روش تعيينی نماز جمعه عناصر تأثيرگذار در وجوب»؛ احمد مبلغی، 1014/1994

 ، چاپو االفعال االقوال فی سنن متقی، كنزالعمال الدينحسام (؛ عليبن1080 )تابستان 2 ، ش9 اسالمی ، سال

مقصود علی  محمدتقی مجلسی؛ محمدتقيبن ؛ محمد باقربن1989/ 1049 نی و صفوه سقا، بيروتبكری حيّا

 االسالم حلّی، شرائع محقق حسن ؛ جعفربنش 1030 ، قم0 ، ج الفقيه صاحبقرانی، المشتهر بشرح مجلسی، لوامع

 ، قم2 المختصر ، ج ؛ همو، المعتبر فی شرح1049[  شيرازی، ] تهران صادق ، چاپ و الحرام الحالل فی مسائل

: رسالة صالة  0، رساله محمد حسون الكركی، چاپ المحققكركی، رسائل محقق حسين ؛ عليبنش 1020

 ، ] بی تا. ]، ج1 ، جالبالغة، بيروتنهج السعادة فی مستدرك؛ محمدباقر محمودی، نهج1012ـ1049 الجمعه، قم

؛ 1014 محمد مفيد، المقنعة، قم (؛ محمدبن)بيروت ؛ مسعودی، مروج1093/1933، 0 ج، 1092/1932، 2

 مجتبی عراقی، علی پناه ارشاد االذهان، چاپ فی شرح الفائدة و البرهاناردبيلی، مجمع محمد مقدس احمدبن

لزاهر فی صالة الجمعة و ؛ حسينعلی منتظری، البدر اش 1022 ، قم2 يزدی اصفهانی، ج اشتهاردی، و حسين

و  : وزارة االوقاف، كويت23 ؛ الموسوعة الفقهية ، جش 1022 بروجردی، قم آية اللّه درس المسافر ، تقريرات

 ، قم االسالم شرائع فی شرح االحكام علی موسوی عاملی، مدارك ؛ محمدبن1012/1992االسالمية،  الشئون



علی  ] بی تا. [؛ احمدبن تهران افست [، چاپ 1001 ?] ناصرخسرو علوی ، برلين؛ ناصر خسرو، سفرنامه 1014

؛ 1043 موسی شبيری زنجانی، قم النجاشی ، چاپ اسماء مصنّفی الشيعة المشتهر ب رجال نجاشی، فهرست

؛ 1981 ی، بيروتقوچان عباس ، چاپ11 ، ج االسالم شرائع فی شرح باقر نجفی، جواهر الكالم بنمحمدحسن

علی نسائی، سنن  ؛ احمدبن1015، 2 ، جالشريعة، قم محمد مهدی نراقی، مستند الشيعة فی احكام احمدبن

 بن؛ حسين1041/1981 عبدالهادی سندی، استانبول بنسيوطی و حاشيه نورالدين  الدينجالل النسائی، بشرح

 نووی، روضة الطالبين شرف ؛ يحييبن1048ـ 1043 ، قم المسائلو مستنبط  الوسائل محمدتقی نوری، مستدرك

 : شرح] بی تا. ]؛ همو، المجموع ، بيروتاحمد عبدالموجود و علی محمد معوض عادل ، چاپ و عمدة المفتين

در  انيتروح ، در نقش«روحانيت وظايف»حموی؛ محمد يزدی،  : دارالفكر، ] بی تا. [؛ ياقوتالمهذّب، بيروت

[: شورای سياستگذاری ائمه  ی جمعه، ] تهرانگردهمايی سراسری ائمه اسالمی: گزارشی از دوازدهمين نظام

جواد  الغيبة، چاپصلوة الجمعة فی زمن محمدعلی يزدی، الحجة فی وجوب بن؛ محمد مقيمش 1035، جمعه

 مدرسی، ] بی جا، بی تا. [؛ يعقوبی.
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