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َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ لَٰوةِ ِمن يَۡوِم  ٱ�َّ ْ إَِذا نُودَِي لِلصَّ َءاَمُنٓوا

ْ فَ  ٱۡ�ُُمَعةِ ِ إَِ�ٰ ذِۡكرِ  ٱۡسَعۡوا َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ  ٱۡ�َۡيعَۚ َوَذُرواْ  ٱ�َّ
 .]۹[الجمعة:  ﴾٩لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ 
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 مؤّلف همقّدم

دَ  َمْ ْدِ اهللاُ فَالَ هللاإِنَّ احلْ نْ هيَ نَا مَ سِ فُ ورِ أَنْ ُ نْ رشُ وذُ بِهِ مِ نَعُ هُ وَ رُ فِ تَغْ نَسْ ينُهُ وَ تَعِ ، نَسْ

لَّ  هُ مُضِ بْدُ ا عَ دً َمَّ دُ أَنَّ حمُ هَ أَشْ هَ إِالَّ اهللاَ وَ دُ أَنْ الَ إِلَ هَ أَشْ هُ وَ ادَِ لَ لِلْ فَالَ هَ نْ يُضْ مَ هُ وَ لَ

نُوا ينَ آمَ َا الَّذِ ، يَا أَهيُّ هُ ولُ سُ رَ ْ وَ ﴿ وَ َ  ٱ�َُّقوا ِي ٱ�َّ ۚ وَ  ۦ�ََسآَءلُوَن بِهِ  ٱ�َّ رَۡحاَم
َ
َ إِنَّ  ٱۡ�  ٱ�َّ

َها ﴿ ﴾�ِيٗبارَ  َ�َن َعلَۡيُ�مۡ  ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ َءاَمُنواْ  ٱ�َّ َ  ٱ�َُّقوا َوَ� َ�ُموُ�نَّ  ۦَحقَّ ُ�َقاتِهِ  ٱ�َّ

ۡسلُِمونَ  نُتم مُّ
َ
َها ﴿ ﴾١٠٢إِ�َّ َوأ ُّ�

َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا َ  ٱ�َُّقوا ْ قَۡوٗ�  ٱ�َّ َوقُولُوا

ۡعَ�ٰلَُ�ۡم َو�َۡغفِۡر لَ  ٧٠َسِديٗدا
َ
َ ُ�ۡم ُذنُو�َُ�ۡمۗ َوَمن يُِطِع يُۡصلِۡح لَُ�ۡم أ  ٱ�َّ

 .﴾٧١َ�َقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما ۥَورَُسوَ�ُ 
ھای صحیح و و عظیم از فرمودهای گھربار ّما بعد، کتاب حاضر مجموعهأ

مؤمنین، خاتم النبیین محّمد أول  أشرف مخلوقات، سّید مرسلین،زیبای 
باشد که سعی روز جمعه و احکام مربوط به آن می ۀدر زمین جمصطفی 

ھا  ۀ آنچینی شوند تا در سایگردیده از گلزار نبّوت با ظرافت و دقیق خوشه
  این روز مھم و وظایف مسلمان در قبال آن شناخته شود. احکام

ترین، ترین، مھمیکی از اساسی ج ھای رسول گرامی اسالمفرموده
باشند؛ چرا که منابع استنباط احکام شرعی می تریِن ترین و دقیقکاربردی

 از یامیپ و یوح ،ج ھر مسلمانی یقین دارد که ھر حکمی از جانب پیامبر
 فرمایند:می أگردیده است، خداوند  امیپ و یباشد که بدو وحمی خدا یسو

(محّمد)  و « .]۴-۳[النجم:  ﴾٤إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ  ٣ٱلَۡهَوىٰٓ َوَما يَنِطُق َعِن ﴿
 خدا یسو از( هک ستین یامیپ و یوح جز آن  .دیگو ینم سخن ھوس و ھوا یرو از
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، تبعّیت از ج تبعّیت از حکم ایشانپس در واقع ،  .»گردد یم امیپ و یوح) بدو

ن يُِطِع ﴿ باشد:می أخداوند َطاَع  ٱلرَُّسوَل مَّ
َ
ۖ َ�َقۡد أ َ  هک ھر « .]۸۰[النساء:  ﴾ٱ�َّ

و با این وصف  .»است ردهک اطاعت خدا از قتیحق در ند،ک اطاعت غمبریپ از
-حق انتخاب برای خود نمی ج مسلمان با دریافت احکام از جانب پیامبر

ُ َوَما َ�َن لُِمۡؤِمٖن َوَ� ُمۡؤِمَنٍة إَِذا َقَ� ﴿ زیرا ؛بیند ن  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ
َ
ۡمًرا أ

َ
أ

ۡمرِهِۡمۗ َوَمن َ�ۡعِص  ٱۡ�َِ�َةُ يَُ�وَن لَُهُم 
َ
َ ِمۡن أ َ�َقۡد َضلَّ َضَ�ٰٗ�  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ

بِيٗنا  غمبرشیپ و خدا هک یارک در ،یمؤمن زن و مرد چیھ  « .]۳۶[األحزاب:  ﴾٣٦مُّ
 غمبرشیپ و خدا دستور از ھم سک ھر. ندارند آن در خود از یاریاخت ردهک یداور
این  در پرتوو مؤمن  .» گردد یم یارکآش امالً ک یگمراھ گرفتار ند،ک یچیسرپ

ت و مغفرت و رستگاری عظیم را محبّ ، ج از رسول الله و پیروی تبعّیت
شود می أخداوند ۀکند؛ چرا که با این عملش مشمول این وعددریافت می

َ قُۡل إِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن ﴿ فرمایند:که می ُ ُ�ۡبِۡبُ�ُم  ٱتَّبُِعوِ� فَ  ٱ�َّ َو�َۡغفِۡر  ٱ�َّ
ُ لَُ�ۡم ُذنُو�َُ�ۡمۚ وَ   دوست را خدا اگر:  بگو  « .]۳۱[آل عمران:  ﴾٣١َ�ُفوٞر رَِّحيمٞ  ٱ�َّ

 د،یببخشا را گناھانتان و بدارد دوست را شما خدا تا دینک یرویپ من از ، دیدار یم

َ َوَمن يُِطِع ﴿و نیز .»است مھربان ۀآمرزند خداوند و َ�َقۡد فَاَز فَۡوًزا  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
 ، ندک یفرمانبردار غمبرشیپ و خدا از هک ھر اصالً   « .]۷۱[األحزاب:  ﴾٧١َعِظيًما

ام روز کثر احکه ایکو از آنجائ .»ابدی یم دست یبزرگ یابیامک و یروزیپ به قطعاً 
دارد، این کتاب سعی بر آن داشته با  ج شه در سّنت نبوّی شریفیجمعه ر

ابواب و مسائل  احکاِم  ،ج گھربار و ناب پیامبر گرامی ھایانتخاب فرموده
 بیان نماید.مختلف این روز مھم را 

آبستن حوادث بسیار مھم در تاریخ بشریت بوده روز جمعه اینکه  با وجود
گذارند ھمچون: اند و میعطفی بر حیات و وجود بشریت گذاشته ۀکه نقط



 ۳  مقّدمه مؤّلف

به زمین، قبول  ÷، داخل شدنش به بھشت، ھبوط آدم÷آفرینش آدم
برپاشدن روز قیامت بلکه بھترین روز و سرور روزھا، روز  اش، وفاتش وتوبه

با تکریم این روز بزرگ و  أخداوند وباشد. مینیز خاص و عید مسلمانان 
ون نماز جمعه بر انسان ھمچ تشریع قوانینی ناب و پرفضیلت مختص این روز
انینش در این روز خاص و مّنت نھاده تا در راستای اجرای احکام و قو

د. بدین خاطر این کتاب عفو و اجر و ثواب خاص و زیاد گردمیمون، مشمول 
با  داردسعی  ،در رابطه با روز و نماز جمعه احادیث صحیح جدای از انتخاب

 توسط استاد گرانمایه جناب دکتر سّید زکریا حسینیکه تحلیل سند احادیث 
-د و در این خوشهنن آورده شوَس َح ، فقط احادیث صحیح و یا انجام شده

 احادیثی ،با وجود وسعت احادیث در ابواب مختلف بر آن بودهچینی سعی 
ت و بعد از آن ھّم  گردندانتخاب این روز باشند، جامع بسیاری از احکام  که

شده تا در پرتو آن بتوان فھم بھتر و احکام مربوطه دقیق و ھا  آن به شرح
 . شود شفاف دریافت

رم ی مسلمانان و خوانندگان محتمبنده و تما ،ست که خداوند مّنانامید ا

اَ�َنا ِ�ٓ  ۡغفِرۡ ٱَر�ََّنا ﴿ این کتاب را مشمول این دعا قرار دھد: َ�َا ُذنُو�ََنا �ۡ�َ
ۡقَداَمَنا وَ 

َ
ۡمرِنَا َوَ�ّبِۡت أ

َ
نَاٱأ   .]۱۴۷[آل عمران:  ﴾١٤٧ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ ۡلَقۡومِ ٱَ�َ  نُ�ۡ

 پرستیزدانیونس د.
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ْدِ اهللاُ فَالَ  نْ هيَ نَا مَ سِ فُ ورِ أَنْ ُ نْ رشُ وذُ بِهِ مِ نَعُ هُ وَ رُ فِ تَغْ نَسْ ينُهُ وَ تَعِ دَ هللا، نَسْ َمْ إِنَّ احلْ

لِلْ  نْ يُضْ مَ هُ وَ لَّ لَ هُ  مُضِ بْدُ ا عَ دً َمَّ دُ أَنَّ حمُ هَ أَشْ هَ إِالَّ اهللاَ وَ دُ أَنْ الَ إِلَ هَ أَشْ هُ وَ ادَِ لَ فَالَ هَ

هُ  ولُ سُ رَ َها ﴿ ،وَ ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ ِيَر�َُّ�ُم  ٱ�َُّقوا َخلََقُ�م ّمِن �َّۡفٖس َ�ِٰحَدةٖ  ٱ�َّ

ْ َو�َِساٗٓءۚ وَ  وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها َو�َثَّ ِمۡنُهَما رَِجاٗ� َكثِٗ�� َ  ٱ�َُّقوا ِي ٱ�َّ �ََسآَءلُوَن  ٱ�َّ
ۚ وَ  ۦبِهِ  رَۡحاَم

َ
َ إِنَّ  ٱۡ�  .]۱[النساء:  ﴾١�ِيٗباَ�َن َعلَۡيُ�ۡم رَ  ٱ�َّ

(حفظه الله) پرست برادر گرامی آقای دکتر یونس یزدانھمکاری با  ا بعد:امّ 
فضائل  و که اصل مطالب هچھل حدیث مھم درباره جمعه را گردآوری نمود

آمده باشد؛ تا عالوه بر اینکه حفظ آن روایات ھا  آن روز جمعه در واجبات و
ھم عمل ھا  آن وانیم به فضیلتآسان وراحت بوده، با خواندن آن روایات، بت

  کنیم.
فرامین رسول  ، عمل کردن به احادیث واز این کار در واقع ھدف اصلی ما

باشد؛ که ھرکس بتواند در می جایشان  یھافرمودهترویج  و جالله 
 عمل نماید.ھا  آن سپس به را فھمیده وھا  آن شیواترین سخن کوتاھترین و

ه تا فھم این احادیث پرداختپرست (حفظه الله) به شرح دکتر یزدان
سّید مفھوم کالم  بیشتری ببرند؛ و ۀبھر مطلب برای ھمگان راحت بوده و

إن  و؛ بفھمند دانسته ورا به راحتی  جرسول الله قین امام المتّ  المرسلین و
  .نیکی گردیده است شاء الله که عمل خداپسندانه و

 آن کتابتخریج احادیث  برای اتقان این عمل به تحقیق وبنده لذا 
تا مبنای کار ما فقط بر  م؛واھی را خارج نمود ضعیف و روایات و هپرداخت



 چهل حدیث درباره جمعه  ۶

 خوانده وکه موجب سرگردانی  بوده »حسن«یا  و »صحیح«احادیث 
 لمانان نگردد.مس

اشاره  این کتابالبته باید به چند نکته در مورد تحقیق وتخریج احادیث 
 کنیم واین که:

آن حدیث در یکی از صحیحین  چه چناندر تخریج احادیث کتاب  -۱
(بخاری و مسلم) آمده باشد ما به طرق آن، فقط در کتب سته 

؛ اما اگر روایت ماجه)بوداود، ترمذی، نسایی، ابن (بخاری، مسلم، ا
ایم تا به تمامی طرق آن را در صحیحین نباشد سعی خود را کرده

 در کتب حدیثی و رجالی اشاره کنیم.
باید توجه داشت که برای آدرس دادن به احادیث و صفحات از  -۲

) به معنی شماره به معنی شماره حدیث، و از حرف (صحرف (ش) 
 ایم.ردهصفحه و از (ج) به معنی جلد استفاده ک

استناد شده، روایات ھا  آن تمامی احادیث که در این کتاب به -۳
استناد » ضعیفی«به ھیچگونه روایت  بوده و» حسن«ویا » صحیح«

 نشده است.
ت یق عنایم که به بنده توفیھم در خواست دار أآخر از خداوند در و
ھم به گران را ید م ویبپردازحقیقت  یبه بررس بدون تعّصبد تا بتوانم یفرما

ِينَ ٱوَ ﴿ ان قرار دھد که:یم وما را امام متقیکن یینظر حق راھنما َ�ُقولُوَن  �َّ
ۡ�ُ�ٖ وَ 

َ
َة أ ٰتَِنا قُرَّ ۡزَ�ِٰجَنا َوُذّرِ�َّ

َ
 ﴾٧٤لِۡلُمتَّقَِ� إَِماًما ۡجَعۡلَناٱَر�ََّنا َهۡب َ�َا ِمۡن أ

 .]۷۴[الفرقان: 
ش یمغفرت خو امت موردیروز قدر منان را ؤم ریسا استادان و مادر و پدر و و«

  .»دیات فردوس منزل نمادر جنّ  قرار دھد و

يَّ َولِۡلُمۡؤِمنَِ� يَۡوَم َ�ُقوُم  ۡغِفرۡ ٱَر�ََّنا ﴿  .]۴۱[إبراهیم:  ﴾٤١ۡ�َِساُب ٱِ� َولَِ�ِٰ�َ

 د زکریا حسینیسیّ د.ماموستا 



 
 
 
 

 چهل حدیث اصلی این کتاب

 َطلََعْت  يَْومٍ  َخْ�ُ « :فرمودند ج خدا غمبریپ که کرده تیروا سرهیابوھر
ْمُس  َعلَيْهِ  ُُمَعةِ  يَْومُ  الشَّ

ْ
ْهبَِط  َوِ�يهِ  آَدمُ  ُخِلَق  ِ�يهِ  اجل

ُ
َنَّةِ  ِمنْ  أ

ْ
 َعلَيْهِ  ِ�يَب  َوِ�يهِ  اجل

اَعةُ  َ�ُقومُ  َوِ�يهِ  َماَت  َوِ�يهِ    َدابَّةٍ  ِمنْ  َوَما السَّ
َّ

ُُمَعةِ  يَْومَ  ُمِصيَخةٌ  َوِ�َ  إِال
ْ
 ِمنْ  اجل

ْمُس  َ�ْطلُعَ  َحىتَّ  تُْصِبحُ  ِح�ِ  اَعةِ  ِمنْ  َشَفًقا الشَّ   السَّ
َّ

نَّ  إِال ِ
ْ
�َْس  اجل ِ

ْ
 َساَعةٌ  َوِ�يهِ  َواإل

 
َ

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

َّ
ْ�َطاهُ  إِال

َ
 .»إِيَّاهُ  أ

نَّ «: است کرده تیروا سابولبابه -۱
َ
ِ  رَُسوَل  أ يَّامِ  َسيِّدُ  قَاَل  ج ا�َّ

َ ْ
 يَْومُ  األ

ُُمَعةِ 
ْ
ْ�َظُمَها اجل

َ
ْ�َظمُ  ِعنَْدهُ  َوأ

َ
ِفْطرِ  يَْومِ  ِمنْ  ا�َّ  ِعنْدَ  َوأ

ْ
ْضىَح  َوَ�ْومِ  ال

َ ْ
 ».األ

تَاِ� : قال ج اهللا رسول أن«: است ردهک تیروا سکمال بن أنس -۲
َ
 أ

�ُل  َيَْضاءِ  الِْمْرآةِ  بِِمثِْل  ِجرْبِ
ْ

�ُل  يَا: قُلُْت  َسوَْداُء، نُْ�تَةٌ  ِ�يَها ابل  َما: ِجرْبِ
ُُمَعُة، َهِذهِ : قَاَل  َهِذهِ؟

ْ
ُ  َجَعلََها اجل تَِك، لََك  ِ�يًدا ا�َّ مَّ

ُ
ْ�تُمْ  َوأل

َ
 َ�بَْل  فَأ

َُهوِد،
ْ

ُل  َ�بْدٌ  يَُوافُِقَها ال َساَعةٌ  ِ�يَها َوانلََّصاَرى، ايل
َ
َ  �َْسأ ا ِ�يَها ا�َّ  إِال َخْ�ً

ْ�َطاهُ 
َ
وَْداُء؟، انلُّْكتَةُ  َهِذهِ  َما: قُلُْت : قَاَل  إِيَّاُه، أ ِقيَاَمِة، يَْومُ  َهَذا: قَاَل  السَّ

ْ
 ال

ُُمَعِة، يَْومِ  يِف  َ�ُقومُ 
ْ
ْنُ  اجل

َ
 يَْومُ  َما: قُلُْت : قَاَل  الَْمِز�َد، ِعنَْدنَا نَْدُعوهُ  َو�

َ  إِنَّ : قَاَل  الَْمِز�ِد؟ َنَّةِ  يِف  َجَعَل  ا�َّ
ْ
ْ�يََح، َواِديًا اجل

َ
 ِمنَ  ُكثْبَانًا ِ�يهِ  وََجَعَل  أ

�ْيَِض، الِْمْسِك 
َ
إَِذا األ

ُُمَعةِ  يَْومُ  اَكنَ  فَ
ْ
ُل  اجل ِ�ْ�َ  ُ  ِ�يهِ  فَوُِضَعْت  ِ�يِه، ا�َّ

ابِرُ 
نِْبيَاِء، َذَهٍب  ِمنْ  َمنَ

َ
َهَداِء، ُدرٍّ  ِمنْ  َوَ�َرايِسُّ  لِأل نَ َو�َ  لِلشُّ

ْ
ل ُورُ  ْ�ِ

ْ
ِع�ُ  احل

ْ
 ال

ُغَرِف  ِمنَ 
ْ
َ  فََحِمُدوا ال ُ  َ�ُقوُل  ُ�مَّ : قَاَل  َوَ�َُّدوُه، ا�َّ  ِعبَاِدي، اْكُسوا: ا�َّ

ْطِعُموا: َوَ�ُقوُل  َ�يُْكَسْوَن،
َ
 ِعبَاِدي، اْسُقوا: َو�َُقوُل  َ�يُْطَعُموَن، ِعبَاِدي، أ



 چهل حدیث درباره جمعه  ۸

 تُِر�ُدوَن؟ َماَذا: َ�ُقوُل  ُ�مَّ  َ�يَُطيَّبُوَن، ِعبَاِدي َطيَّبُوا: َوَ�ُقوُل  فَيُْسَقْوَن،
ُمُرُهمْ  ُ�مَّ  َ�نُْ�ْم، رَِضيُت : َ�ُقوُل : قَاَل  رِْضَوانََك، َر�ِّنَا: َ�يَُقولُونَ 

ْ
 يَأ

ُورُ  َوتَْصَعدُ  َ�يَنَْطِلُقوَن،
ْ
ِع�ُ  احل

ْ
ُغَرَف، ال

ْ
اَء، ُزُمرَُّدةٍ  ِمنْ  َوِ�َ  ال  َوِمنْ  َخرْضَ

 »مَحَْراءَ  يَاقُوتَةٍ 
ِ  رَُسوُل  قَاَل «: که کرده تیروا سفهیحذ -۳ َضلَّ  ج ا�َّ

َ
ُ  أ ُُمَعةِ  َعِن  ا�َّ

ْ
 اجل

بِْت  يَْومُ  لِلْيَُهودِ  فاََكنَ  َ�بْلَنَا اَكنَ  َمنْ  َحدِ  يَْومُ  لِلنََّصارَى َوَ�نَ  السَّ
َ
 فََجاءَ  األ

 ُ ُ  َ�َهَدانَا بِنَا ا�َّ ُُمَعةِ  يِلَْومِ  ا�َّ
ْ
ُُمَعةَ  فََجَعَل  اجل

ْ
بَْت  اجل َحدَ  َوالسَّ

َ
 َوَ�َذلَِك  َواأل

َا َ�بَعٌ  ُهمْ 
َ

ِقيَاَمةِ  يَْومَ  نل
ْ
ْنُ  ال

َ
ْهِل  ِمنْ  اآلِخُرونَ  �

َ
ْ�يَا أ  يَْومَ  َواالّولونَ  ادلُّ

ِقيَاَمةِ 
ْ
ََالئِِق  َ�بَْل  لَُهمْ  الَْمْقىِضُّ  ال

ْ
  .»اخل

 يَْومَ  إِنَّ : يقول ج اهللاِ  رسوَل  سمعُت «: است کرده تیروا سرهیابوھر -۴
ُُمَعةِ 

ْ
َْعلُوا فََال  ِ�يدٍ  يَْومُ  اجل

َ
  ِصيَاِمُ�مْ  يَْومَ  ِ�يِدُ�مْ  يَْومَ  جت

َّ
نْ  إِال

َ
 أ

وْ  َ�بْلَهُ  تَُصوُموا
َ
  ».َ�ْعَدهُ  أ

ِ  رَُسوُل  قَاَل «: است کرده تیروا بعاص بن عمرو بن عبدالله -۵  ا�َّ
ُُمَعةِ  يَْومَ  َماَت  َمنْ  ج

ْ
وْ  اجل

َ
ْلَةَ  أ

َ
ُُمَعةِ  يل

ْ
َقرْبِ  فِتْنَةَ  ُوِ�َ  اجل

ْ
 .»ال

  َمنْ «: است کرده تیروا ج امبریپ از سیخدر دیابوسع -۶
َ
 ُسوَرةَ  قََرأ

َكْهِف 
ْ
ُُمَعةِ  يَْومِ  ىِف  ال

ْ
َضاءَ  اجل

َ
ُ  أ

َ
َيِْت  َو�َْ�َ  بَيْنَهُ  َما انلُّورِ  ِمنَ  هل

ْ
َعتِيِق  ابل

ْ
  .»ال

  ج انلَّيِبُّ  اَكنَ «: که کرده تیروا سرهیابوھر -۷
ُ
ُُمَعةِ  يِف  َ�ْقَرأ

ْ
 َصَالةِ  يِف  اجل

َفْجرِ 
ْ
ْجَدَة  ال �ُل السَّ َ�ٰ َ�َ ﴿وَ الم َ�ْ�ِ

َ
�َ�ٰنِ َهۡل � ۡهرِ ِحٞ� ّمَِن  ٱۡ�ِ  .﴾ٱ�َّ

ُُمَعةِ  يَْومُ : ج انليب قال«: است کرده تیروا بعبدالله بن جابر -۸
ْ
 اجل

ةَ  ثِنْتَا ُل  ُمْسِلمٌ  َاليُوَجدُ  َساَعةً  يُِر�دُ . َعرْشَ
َ
َ  �َْسأ   َشيْئًا وََجلَّ  َعزَّ  ا�َّ

َّ
 آتَاهُ  إِال

 ُ َِمُسوَها وََجلَّ  َعزَّ  ا�َّ َعرْصِ  َ�ْعدَ  َساَعةٍ  آِخرَ  فَاتلْ
ْ
 .»ال



 ۹  چهل حدیث اصلی این کتاب 

 اْغتََسَل  َمنْ «: اندفرموده ج غمبریپ که است کرده تیروا سرهیابوھر -۹
ُُمَعةِ  يَْومَ 

ْ
َ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

َ
 فََك�

قَْرنَ  َكبًْشا قَرََّب 
َ
اَعةِ  يِف  َراحَ  َوَمنْ  أ ابَِعةِ  السَّ �ََّما الرَّ

َ
 َدَجاَجةً  قَرََّب  َفَك�

اَعةِ  يِف  َراحَ  َوَمنْ  َاِمَسةِ  السَّ
ْ
�ََّما اخل

َ
إَِذا َ�يَْضةً  قَرََّب  فََك�

َِمامُ  َخَرجَ  فَ
ْ

 اإل
ْكرَ  �َْستَِمُعونَ  الَْمَالئَِ�ةُ  َحرَضَْت   .»اذلِّ

بَُسوا«: فرمودند ج امبریپ که کرده تیروا بعباس بن عبدالله -۱۰
ْ
 ال

ابُِ�مُ  ِمنْ 
َيَاَض  ِ�يَ ابُِ�مْ  َخْ�ِ  ِمنْ  فَإِ�ََّها ابلْ

نُوا ِ�يَ  َو�ِنَّ  َمْوتَاُ�مْ  ِ�يَها َوَ�فِّ
ْ�َحاِلُ�مُ  َخْ�َ 

َ
َرَصَ  َ�ْلُو اِإلثِْمدُ  أ ْعرَ  َوُ�نْبُِت  ابلْ  .»الشَّ

: است کرده تیروا ج الله رسول از بعاص بن عمرو بن عبدالله -۱۱

ُُمَعةِ  يَْومَ  اْغتََسَل  َمِن «
ْ
تِهِ  ِطيِب  ِمنْ  َوَمسَّ  اجل

َ
 َولَِبَس  - لََها اَكنَ  إِنْ  - اْمَرأ

ابِهِ  َصاِلِح  ِمنْ 
 اَكنَْت  الَْموِْعَظةِ  ِعنْدَ  يَلْغُ  َولَمْ  انلَّاِس  ِرقَاَب  َ�تََخطَّ  لَمْ  ُ�مَّ  ِ�يَ

اَرةً  ى لََغا َوَمنْ  بَيْنَُهَما لَِما َكفَّ َطَّ ُ  اَكنَْت  انلَّاِس  ِرقَاَب  َوختَ
َ

  .»ُظْهًرا هل
 ج الله رسول که کنند می تیروا برهیأبوھر و دیسع أبو -۱۲

ُُمَعةِ  يَْومَ  اْغتََسَل  َمنْ «: فرمودند
ْ
 اَكنَ  إِنْ  ِطيٍب  ِمنْ  َوَمسَّ  َواْستَاكَ  اجل

ْحَسِن  ِمنْ  َولَِبَس  ِعنَْدهُ 
َ
يِتَ  َحىتَّ  َخَرجَ  ُ�مَّ  ِ�يَابِهِ  أ

ْ
 َ�تََخطَّ  فَلَمْ  الَْمْسِجدَ  يَأ

نْ  َشاءَ  َما َرَ�عَ  ُ�مَّ  انلَّاِس  ِرقَاَب 
َ
نَْصَت  ُ�مَّ  يَْرَكعَ  أ

َ
َِمامُ  َخَرجَ  إَِذا أ

ْ
 فَلَمْ  اإل

  َحىتَّ  َ�تَلَكَّمْ 
َ
اَرةً  اَكنَْت  َصَالتِهِ  ِمنْ  َ�ْفُرغ ُُمَعةِ  َوَ�ْ�َ  بَيْنََها لَِما َكفَّ

ْ
 الَّيِت  اجل

 .»َ�بْلََها
 َ�رُْضُ  قَاَل  ج انلَّيِبِّ  َ�نْ «: است کرده تیروا بعمرو بن عبدالله -۱۳

ُُمَعةَ 
ْ
هُ  فََذاكَ  يَلُْغو َحرَضََها فَرَُجٌل  ثََالثَةٌ  اجل  َحرَضََها َورَُجٌل  ِمنَْها َحظُّ
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َ  َداَع  رَُجٌل  َ�ُهوَ  بُِداَعءٍ  ْ�َطاهُ  َشاءَ  فَإِنْ  وََجلَّ  َعزَّ  ا�َّ
َ
 َورَُجٌل  َمنََعهُ  َشاءَ  َو�ِنْ  أ

َحًدا يُؤْذِ  َولَمْ  ُمْسِلمٍ  َرَ�بَةَ  َ�تََخطَّ  َولَمْ  وَُسُكوٍت  بِإِنَْصاٍت  َحرَضََها
َ
 فَِ�َ  أ

اَرةٌ    َكفَّ
َ

ُُمَعةِ  إِىل
ْ
يَّامٍ  ثََالثَةِ  َوِزَ�اَدةُ  تَِليَها الَّيِت  اجل

َ
َ  فَإِنَّ  �  َجآءَ  َمن﴿َ�ُقوُل: ا�َّ

ۖ  َعۡ�ُ  فَلَُهۥ بِٱۡ�ََسَنةِ ۡمَثالَِها
َ
 .]۱۶۰: األنعام[ ﴾أ

ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت «: است کرده تیروا ساوس بن اوس -۱۴  َمنْ  َ�ُقوُل  ج ا�َّ
َل  ُُمَعةِ  يَْومَ  َواْغتََسَل  َغسَّ

ْ
رَ  اجل  ِمنْ  فََدنَا يَْرَكْب  َولَمْ  َوَمىَش  َواْ�تََكرَ  َو�َ�َّ

َِمامِ 
ْ

ُ  اَكنَ  يَلْغُ  َولَمْ  َواْستََمعَ  اإل
َ

ْجرُ  َسنَةٍ  َ�َمُل  ُخْطَوةٍ  بُِ�لِّ  هل
َ
 ِصيَاِمَها أ

  »َوِ�يَاِمَها.
ِ  رَُسوُل  قَاَل «: است کرده تیروا سشھاب بن طارق -۱۵ ُُمَعةُ : ج ا�َّ

ْ
 اجل

  مَجَاَعةٍ  ىِف  ُمْسِلمٍ  لُكِّ  ىلَعَ  َواِجٌب  َحقٌّ 
َّ
ْرَ�َعةً  إِال

َ
وِ  َمْملُوكٌ  َ�بْدٌ  أ

َ
ةٌ  أ

َ
وْ  اْمَرأ

َ
 أ

وْ  َصىِبٌّ 
َ
 .»َمِر�ٌض  أ

 لَيَْس : ج اهللاِ  رَُسوُل  قال«: است کرده تیروا بعمر بن عبدالله -۱۶
 .»مُجَُعةٌ  الُْمَسافِرِ  ىلَعَ 

ُُمَعةِ  يَْومَ  يَنْتَابُونَ  انلَّاُس  اَكنَ «: است کرده تیروا لعائشه  -۱۷
ْ
 ِمنْ  اجل

َعَوايِلِّ  َمنَاِزلِِهمْ 
ْ
تُونَ  َوال

ْ
ُغبَارِ  يِف  َ�يَأ

ْ
ُغبَارُ  يُِصيبُُهمْ  ال

ْ
َعَرُق  ال

ْ
 ِمنُْهمْ  َ�يَْخُرجُ  َوال

َعَرُق 
ْ
ىَت  ال

َ
ِ  رَُسوَل  فَأ  لَوْ  ج انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  ِعنِْدي َوُهوَ  ِمنُْهمْ  إِ�َْسانٌ  ج ا�َّ

نَُّ�مْ 
َ
ْرُ�مْ  �  .»َهَذا يِلَْوِمُ�مْ  َ�َطهَّ

 ِلَقْومٍ  قَاَل: ج انليب أن«: است کرده تیروا سمسعود بن عبدالله -۱۸
ُُمَعةِ  َعِن  َ�تََخلَُّفونَ 

ْ
نْ  َهَمْمُت  لََقدْ : اجل

َ
 ُ�مَّ  بِانلَّاِس  يَُص�ِّ  رَُجالً  آُمرَ  أ

َق  َحرِّ
ُ
ُُمَعةِ  َعِن  َ�تََخلَُّفونَ  رَِجالٍ  ىلَعَ  أ

ْ
  .»ُ�يُوَ�ُهمْ  اجل
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ِ  رَُسوُل  قَاَل «: است کرده تیروا سالضمری الجعد أبو -۱۹  تََركَ  َمنْ : ج ا�َّ
ُ  َطبَعَ  ُعْذرٍ  َ�ْ�ِ  ِمنْ  َ�َهاُونًا مُجَعٍ  ثََالَث    َ�بَاَركَ  ا�َّ

َ
لْبِِه. ىلَعَ  َوَ�َعاىل

وفی  »قَ

 »ُمنَافٌِق. َ�ُهوَ : «رواية

 تََركَ  َمنْ : قال ج انليب عن«: است کرده تیروا سجندب بن سمره -۲۰
ُُمَعةَ 

ْ
ْق  ُعْذرٍ  َ�ْ�ِ  ِمنْ  اجل دْ  لَمْ  فَإِنْ  بِِدينَارٍ  فَلْيَتََصدَّ  .»ِدينَارٍ  فَِبِنْصِف  َ�ِ

نش به یباران یروز در بعباس ابن -۲۱ ْشَهدُ  قُلَْت  إَِذا«: گفت مؤذِّ
َ
 أ

نَّ 
َ
ًدا أ ِ  رَُسوُل  ُ�َمَّ َالةِ  ىلَعَ  يَحَّ  َ�ُقْل  فََال  ا�َّ  ُ�يُوتُِ�مْ  يِف  َصلُّوا قُْل  الصَّ

نَّ 
َ
ُْمَعةَ  إِنَّ  ِم�ِّ  َخْ�ٌ  ُهوَ  َمنْ  َ�َعلَهُ  قَاَل  اْستَنَْكُروا انلَّاَس  فََكأ

ْ
 َعْزَمةٌ  اجل

نْ  َكِرْهُت  َو�ِ�ِّ 
َ
ْحرَِجُ�مْ  أ

ُ
�ِ  يِف  َ�تَْمُشونَ  أ َحِض  الطِّ   ».َوادلَّ

 ابِْن  َ�ْهدِ  ىلَعَ  ِ�يَدانِ  اْجتََمعَ «: است کرده تیروا سسانیک بن وھب -۲۲
 ِ�ْ�َ رَ  الزُّ خَّ

َ
ُُروجَ  فَأ

ْ
  َحىتَّ  اخل

َ
َطاَل  فََخَطَب  َخَرجَ  ُ�مَّ  انلََّهارُ  َ�َعاىل

َ
ُْطبََة، فَأ

ْ
 اخل

ُُمَعَة، يَْوَمئِذٍ  لِلنَّاِس  يَُصلِّ  َولَمْ  فََص�َّ  نََزَل  ُ�مَّ 
ْ
 َ�بَّاٍس، ِالبِْن  َذلَِك  فَُذِكرَ  اجل

َصاَب : َ�َقاَل 
َ
نَّةَ  أ  .»السُّ

نَّهُ «: است کرده تیروا سمالک بن کعب بن عبدالرحمن -۲۳
َ
 بن كعب( �

ُُمَعةِ  يَْومَ  انلَِّداءَ  َسِمعَ  إَِذا اَكنَ ) مالک
ْ
مَ  اجل ْسَعدَ  تَرَحَّ

َ
ُ  ُزَراَرَة َ�ُقلُْت  بِْن  أل

َ
 هل

َْت  انلَِّداءَ  َسِمْعَت  إَِذا ْسَعدَ  تَرمَحَّ
َ
نَّهُ  قَاَل  ُزَراَرةَ  بِْن  أل

َ
 ىِف  بِنَا مَجَّعَ  َمنْ  اّول أل

ةِ  ِمنْ  انلَِّبيِت  َهْزمِ  ُ  ُ�َقاُل  نَِقيعٍ  ىِف  َ�يَاَضةَ  بَِ�  َحرَّ
َ

َِضَماِت  نَِقيعُ  هل
ْ
 قُلُْت . اخل

ْ�تُمْ  َ�مْ 
َ
ْرَ�ُعوَن. قَاَل  يَْوَمئِذٍ  أ

َ
  »أ

  َكتََب  انه«: نقل شده که سرهیاز ابوھر -۲۴
َ

اِب  بِْن  ُ�َمرَ  إىِل َطَّ
ْ
 َوُهوَ  اخل

َْحرَ  ُ � ِن �بِابلْ
ُ

هل
َ
ُُمَعِة، َعِن  ْسأ

ْ
  فََكتََب  اجل

َ
نْ  ُ�َمرُ  هِ إيِل

َ
 َما ُث يحَ  مَجُِّعوا، أ

  .»ُكنْتُمْ 
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عُ  ُكنَّا«: است کرده تیروا ساکوع بن سلمه -۲۵ َمِّ
ُ

ِ  رَُسولِ  َمعَ  �  إَِذا ج ا�َّ
ْمُس  َزالَِت  ءَ  نَتَتَبَّعُ  نَرِْجعُ  ُ�مَّ  الشَّ ىَفْ

ْ
 .»ال

ُُمَعةِ  يَْومَ  انلَِّداءُ  اَكنَ «: کرده است تیروا سدیزی بن سائب -۲۶
ْ
 إَِذا اّوهلُ  اجل

َِمامُ  َجلََس 
ْ

يِب  ج انلَّيِبِّ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  الِْمنرَْبِ  ىلَعَ  اإل
َ
ُ  ريَِضَ  َوُ�َمرَ  بَْ�رٍ  َوأ  ا�َّ

ا َ�نُْهَما ُ  ريَِضَ  ُ�ثَْمانُ  اَكنَ  فَلَمَّ  اثلَّاِلَث  انلَِّداءَ  َزادَ  انلَّاُس  َوَ�رُثَ  َ�نْهُ  ا�َّ
ْوَراءِ  ىلَعَ   .»الزَّ

َغَطَفاِ�ُّ  ُسلَيٌْك  َجاءَ «: است ردهک تیروا سجابر -۲۷
ْ
ُُمَعةِ  يَْومَ  ال

ْ
 َورَُسوُل  اجل

 ِ ُ  َ�َقاَل  فََجلََس  َ�ُْطُب  ج ا�َّ
َ

َعتَْ�ِ  فَاْرَكعْ  ُ�مْ ! ُسلَيُْك  يَا: هل
ْ
َوَّزْ  َر�  َوجتَ

َحُدُ�مْ  َجاءَ  إَِذا - قَاَل  ُ�مَّ  - ِ�يِهَما
َ
ُُمَعةِ  يَْومَ  أ

ْ
َكعْ  َ�ُْطُب  َواِإلَمامُ  اجل  فَلَْ�ْ

َعتَْ�ِ 
ْ
زْ  َر� َتََجوَّ

ْ
  »ِ�يِهَما. َويل

 ِمنْ  َما: ج اهللا رسول قال«: است ردهک تیروا بریالزب بن عبدالله -۲۸
َعتَانِ  يََدْ�َها َوَ�ْ�َ  إِال َمْفُروَضةٍ  َصالةٍ 

ْ
 .»َر�

 ِمنُْ�مْ  اَكنَ  َمنْ : ج اهللا رسول قال«: است ردهک تیروا سرهیابوھر -۲۹
ُُمَعِة، َ�ْعدَ  ُمَصلِّيًا

ْ
ْر�ًَعا فَلْيَُصلِّ  اجل

َ
  .»أ

َخْذُت  َما« رده است:کت یروا لأّم ھشام دختر حارثه -۳۰
َ
ٓقۚ ﴿ أ

  ﴾ٱلَۡمِجيدِ  ٱۡلُقۡرَءانِ وَ 
َّ
ِ  رَُسولِ  لَِسانِ  َ�نْ  إال  مُجَُعةٍ  يَْومِ  لُكَّ  َ�ْقَرُؤَها ج ا�َّ

 »انلَّاَس. َخَطَب  إَِذا الِْمنرَْبِ  ىلَعَ 
ِ  رَُسوُل  اَكنَ «: است کرده تیروا سمسعود بن عبدالله -۳۱  إَِذا ج ا�َّ

  .»بِوَْجِههِ  اْستَْقبَلَنا الِمنرَْبَ  صعد
 اجلُُمعةِ  يَومَ  َخَرجَ  إَذا ج انليب اكن«: کند می تیروا بعمر ابن -۳۲

 .»بِالل أذَّنَ  الِمنرَبِ  ىلَعَ  َ�َقَعدَ 
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: کردند می شروع ریز أذکار با راای  خطبه و یسخنران ھر ج امبریپ -۳۳

َْمدَ  إِنَّ «
ْ
ِ  احل َْمُدهُ  ِ�َّ

َ
ُ  َ�ْهِدهِ  َمنْ  َو�َْستَِعينُهُ  � ُ  ُمِضلَّ  فَالَ  ا�َّ

َ
 يُْضِلْل  َوَمنْ  هل

ُ  َهاِدَى  فَالَ 
َ

ْشَهدُ  هل
َ
نْ  َوأ

َ
َ  الَ  أ

َ
  إِهل

َّ
ُ  إِال �َك  الَ  وَْحَدهُ  ا�َّ ُ  رَشِ

َ
نَّ  هل

َ
ًدا َوأ  ُ�َمَّ

ُ  َ�بُْدهُ 
ُ

ا َورَُسوهل مَّ
َ
 »!َ�ْعدُ  أ

 ُ�مَّ  َ�ِْلُس  ُ�مَّ  قَائًِما َ�ُْطُب  اَكنَ «: است کرده تیروا سسمره بن جابر -۳۴
كَ  َ�َمنْ  قَائًِما َ�يَْخُطُب  َ�ُقومُ 

َ
نَّهُ  َ�بَّأ

َ
 َ�َقدْ  َكَذَب  َ�َقدْ  َجالًِسا َ�ُْطُب  اَكنَ  �

 ِ ْ�رَثَ  َمَعهُ  َصلَّيُْت  َوا�َّ
َ
ىَفْ  ِمنْ  أ

ْ
ل
َ
 ال َ�ْعَدةً  َ�ْقُعدُ  ثمَّ «و� رواية:  .»َصَالةٍ  أ

  »يتلكُم.
 يَِعُظ  الَكمٌ «: گفته است ج امبریپ ۀخطب وصف در سسمره بن جابر -۳۵

  انلَّاَس، بِهِ 
ُ
ِ  ِكتَاِب  ِمنْ  آيَاٍت  َوَ�ْقَرأ ُل، ُ�مَّ  ا�َّ  قَْصًدا، ُخْطبَتُهُ  َوَ�نَْت  َ�ْ�ِ

  .»قَْصًدا وََصالتُهُ 
 قُلَْت  يقول: إَِذا ج انلَّيِبُّ  اَكنَ «: است کرده تیروا سرهیابوھر -۳۶

ُُمَعةِ  يَْومَ  لَِصاِحبَِك 
ْ
نِْصْت  اجل

َ
َِمامُ  أ

ْ
  »لََغوَْت. َ�َقدْ  َ�ُْطُب  َواإل

َصابَْت «: است کرده تیروا سمالک بن انس -۳۷
َ
 َ�ْهدِ  ىلَعَ  َسنَةٌ  انلَّاَس  أ

ِ  رَُسولِ  ِ  رَُسوُل  َ�بَيْنَا ج ا�َّ ُُمَعةِ  يَْومَ  الِْمنرَْبِ  ىلَعَ  َ�ُْطُب  ج ا�َّ
ْ
 قَامَ  اجل

ْعَرايِبٌّ 
َ
ِ  رَُسوَل  يَا َ�َقاَل  أ ِعيَاُل  وََجاعَ  الَْماُل  َهلََك  ا�َّ

ْ
َ  فَاْدعُ  ال َا ا�َّ

َ
نْ  نل

َ
 أ

ِ  رَُسوُل  فََرَ�عَ  قَاَل  �َْسِقيَنَا  .»يََديْهِ  ج ا�َّ
 ُرَؤ�ْبَةَ  بِْن  ُ�َماَرةَ  َ�نْ «: است ردهک تیروا سعبدالرحمن بن نیحص -۳۸

ى قَاَل 
َ
ُ  َ�بَّحَ  َ�َقاَل  يََديْهِ  َرافًِعا الِْمنرَْبِ  ىلَعَ  َمْرَوانَ  ْ�نَ  �رِْشَ  َرأ  َهاَ�ْ�ِ  ا�َّ
ََديِْن 

ْ
يُْت  لََقدْ  ايل

َ
ِ  رَُسوَل  َرأ نْ  ىلَعَ  يَِز�دُ  َما ج ا�َّ

َ
. َهَكَذا �ِيَِدهِ  َ�ُقوَل  أ

َشارَ 
َ
  »الُْمَسبَِّحِة. بِإِْصبَِعهِ  َوأ
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 َخَطَب  إَِذا ج اهللا رسول اكن«: نموده تیروا بعبدالله بن جابر -۳۹
نَّهُ  َحىتَّ  َغَضبُهُ  َواْشتَدَّ  َصْوتُهُ  وََعالَ  َ�يْنَاهُ  امْحَرَّْت 

َ
 .»َجيٍْش  ُمنِْذرُ  َك�

 جمعه روز ۀخچیتار: لحدیث اّو 
 َطلََعْت  يَْومٍ  َخْ�ُ « :فرمودند ج خدا غمبریپ که کرده تیروا سرهیابوھر

ْمُس  َعلَيْهِ  ُُمَعةِ  يَْومُ  الشَّ
ْ
ْهبَِط  َوِ�يهِ  آَدمُ  ُخِلَق  ِ�يهِ  اجل

ُ
َنَّةِ  ِمنْ  أ

ْ
 َعلَيْهِ  ِ�يَب  َوِ�يهِ  اجل

اَعةُ  َ�ُقومُ  َوِ�يهِ  َماَت  َوِ�يهِ    َدابَّةٍ  ِمنْ  َوَما السَّ
َّ

ُُمَعةِ  يَْومَ  ُمِصيَخةٌ  َوِ�َ  إِال
ْ
 ِمنْ  اجل

ْمُس  َ�ْطلُعَ  َحىتَّ  تُْصِبحُ  ِح�ِ  اَعةِ  ِمنْ  َشَفًقا الشَّ   السَّ
َّ

نَّ  إِال ِ
ْ
�َْس  اجل ِ

ْ
 َساَعةٌ  َوِ�يهِ  َواإل

 
َ

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

َّ
ْ�َطاهُ  إِال

َ
 نیبھتر« ١».إِيَّاهُ  أ

 یترمذ) / ۱۰۴۸ش( ابوداود) / ۳۱۲ش( یشافع) / ۳۶۴ش( الموطأ مالک،): حیصح( ١
 االوقات وفضائل) ۶۲۱۴ش( یالکبر السنن ،یھقیب) / ۱۴۳۰ش( یینسا) / ۴۹۱ش(
 المسند احمد،) / ۲۷۷۲ش( حبان ابن) / ۱۰۳۰ش( المستدرک حاکم،) / ۲۵۱ش(
) / ۱۴۳۰ش( یینسا) / ۸۴ص۲وج۱۰۲ص۱ج( یاالمال بشران، ابن) / ۱۰۳۰۳ش(

 خ،یابوالش) / ۲۰۵۲ش( مسلم یعل المستخرج ابوعوانه،) / ۵۶ش( دیالتوح منده، ابن
 ثیاالحاد ،یالمقدس اءیض) / ۲۰۷ص۴ج( السنة شرح ،یبغو) / ۷۸۱ش( العظمة

) / ۹۵ش( وتعالی کتبار الله ةیرؤ یف إمالء مجلس الدقاق،) / ۳۹۶و۳۹۵ش( المختاره
 یف الواردة السنن ،یابوعمروالدان) / ۶۶ص۲ج( یللذھب ریبکال وخیالش معجم ،یذھب

) یاالنصار ةیغز بن وعمارة الھاد بن الله عبد بن دیزی( قیطر از) ۴۳۳ش( الفتن

 قال هر�رة أىب عن الرمحن عبد بن سلمة أىب عن إبراهيم بن �ّمد عن«: اند کرده تیروا
 فيه اجلمعة يوم الشمس فيه طلعت يوم خ�:  - وسلم عليه اهللا ص� - اهللا رسول قال

 و� إال دابة من وما الساعة تقوم وفيه مات وفيه عليه تيب وفيه أهبط وفيه آدم خلق
 اجلن إال الساعة من شفقا الشمس تطلع حىت تصبح ح� من اجلمعة يوم مسيخة
 .»إياها أعطاه إال حاجة اهللا �سأل يص� وهو مسلم عبد يصادفها ال ساعة وفيه واإل�س

 .است »حیصح« ھم واسنادش باشد می »نیحیصح رجال« انس بن مالک رجال و
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 آدم روز نیا در که باشد می جمعه روز کرده طلوع آن در دیخورش که یروز
 و شد واقع قبول اشتوبه و کرد ھبوط) نیزم از( روز نیا در و شد دهیآفر

 جن و انسان جز یاجنبده چیھ و شودیم برپا امتیق روز نیا در و کرد فوت
 باشد، می نگران و مضطرب امتیق) ییپا بر( ترس از جمعه روز در که ستین
 در شود ینم مواجه آن با یمسلمان ۀبند که داد وجود یزمان جمعه روز در و

 یو به نکهیا مگر خواھدیم را یحاجت خداوند از و گذاردیم نماز کهیحال
 ».داد خواھد

خاصی در ارتباط  وقایع مھم وبیانگر  جپیغمبر عظیم الشأن  ۀاین فرمود
و ھمچنین  باشندکه نقطه عطف حیات انسان می باشدبا روز جمعه می

 عبارتند از:این موارد ، شدبابیانگر فضایلی از این روز میمون می
 روز جمعه بھترین روزھا و سرور اّیام است. -۱
 .÷آفرینش آدم -۲
 به زمین. ÷ھبوط آدم -۳

 »الشيخني رشط عيل صحيحٌ  حديثٌ «: است گفته ھم یشابورین حاکم امام و

 »ومسلم البخاري رشط عىل«: است گفته ھم یذھب امام و

 »صحيحٌ  حديثٌ  هذا«: است گفته ھم یترمذ امام و

 مع المستدرک حاکم،[ »ومسلم البخاري رشط عىل«: است گفته ھم ینوو امام و
 )]۴۸۲ص۴ج( المجموع ،ینوو) / ۴۹۱ش( یترمذ) / ۱۰۳۰ش( یللذھب صیالتلخ

 ومسلم است آمده ھم مسلم حیصح در آن از ییھا قسمت نیھمچن
 ابن و ابوالزناد( قیطر از) ۱۳۷۳ش( یینسا) / ۴۸۸ش( یترمذ) / ۲۰۱۴و۲۰۱۳ش(

 رسول قال هر�رة أىب عن األعرج عن الزناد أىب عن«: اند کرده تیروا) یالزھر شھاب
 وفيه آدم خلق فيه اجلمعة يوم الشمس عليه طلعت يوم خ�: وسلم عليه اهللا ص� اهللا

 .»منها أخرج وفيه اجلنة أدخل
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 .÷آدم توبه قبول -۴
 .÷وفات آدم -۵
 برپاشدن روز قیامت. -۶
وجود زمانی خاص در جمعه که خداوند به قاطعّیت اجابت دعای  -۷

 کند.می اش رابنده

 أبرترین روز نزد خداوند جمعهدوم: حدیث 

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

َ ْ
ُُمَعةِ  يَْومُ  األ

ْ
 اجل

ْ�َظُمَها
َ
ْ�َظمُ  ِعنَْدهُ  َوأ

َ
ِ  ِعنْدَ  َوأ ِفْطرِ  يَْومِ  ِمنْ  ألا�َّ

ْ
ْضىَح  َوَ�ْومِ  ال

َ ْ
 امبریپ« ١».األ

 والمصنف) ۳۱۳ص۲ج( المسند به،یش یاب ابن) / ۱۵۵۴۸ش( المسند احمد،): حسن( ١
) / ۳۰ص۱ج( یالکبر الطبقات سعد، ابن) / ۱۰۸۴ش( ماجه ابن) / ۵۸ص۲ج(

 ومعرفة) ۳۶۶ص۱ج( اءیاالول ةیحل م،یابونع) / ۳۳ص۵ج( ریالکب المعجم ،یطبران
) / ۲۵۰ش( االوقات وفضائل) ۲۹۷۳ش( مانیاال شعب ،یھقیب) / ۲۷۲۲ش( الصحابه

 خیالتار ،یطبر) / ۱۱۸۲ش( العظمة خ،یابوالش) / ۳۶۷ص۲ج( یاالمال بشران، ابن
) ۶۱۵ش( البزار مسند زوائد عن االستار کشف ،یثمیھ) / ۳۷۳۸ش( بزار) / ۱۳۲ش(
 وموسی یالکوف رکیب یأب بن ییحیو یالبصر یعمروالعقد بن کالمل عبد( قیطر از

 عبد عن �ّمد بن زه� حدثنا«: اند کرده تیروا) یالبصر یالنھد فةیحذ أبو مسعود بن
 املنذر عبد بن بلابة أيب عن األنصاري يز�د بن الرمحن عبد عن عقيل بن �ّمد بن اهللا
 اهللا عند وأعظمها األيام سيد اجلمعة يوم إن:  - وسلم عليه اهللا ص� - انليب قال: قال

 آدم فيه اهللا خلق خالل مخس فيه..الفطر و�وم األضىح يوم من اهللا عند وهوأعظم
 شيئا العبد فيها اهللا �سأل ال ساعة وفيه آدم اهللا تو� وفيه األرض إىل آدم فيه اهللا وأهبط

 أرض وال سماء وال مقرب ملك من ما الساعة تقوم وفيه حراما �سأل لم ما أعطاه إال
 .»اجلمعة يوم من �شفقن وهن إال حبر وال جبال وال ر�اح وال
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 م،یابونع) / ۳۳ص۵ج( ریالکب المعجم ،یوطبران شده متابعه بن محّمد بن ریزھ و
) بکار بن وبکر رةیالمغ بن محّمد بن الله عبد( قیطر از) ۱۶۵۷ش( الصحابه معرفة

 ... .» عقيل بن �ّمد بن اهللا عبد عن ثابت بن عمرو ثنا«: اند کرده تیروا
 :که است نگونهیا حنبل بن احمد امام رجال اما
 .باشد می »نیحیصح رجال: «یالعقد عمرو بن کالمل عبد عامر أبو
 یو از انیشام تیروا فقط بوده »نیحیصح رجال: «العنبری مییالتم محّمد بن ریزھ
 بیالتھذ بیتھذ حجر، ابن[ باشد می »حیصح« یو از گرانید تیوروا »فیضع«
 بوده یرشامیغ ثیحد نیا در او یوراو)] ۲۰۴۹ش( بیالتھذ بیتقر و) ۳۴۸ص۳ج(

 .است »مقبول« اسنادش نیا لذا
 باشد؛ می »حسن« ما نزد ثشیواحاد بوده هیف مختلٌف : لیعق بن محّمد بن عبدالله

 وحاکم یوترمذ یدیوحم هیراھو وابن حنبل بن واحمد یبخار امامان که چنان
 واماماناند  دانسته مقارب و مقبول را ثشیاحاد ھم عبدالبر وابن یوعجل یوذھب

 ثقات از جز آنان و کرده تیروا یو از ھم یمھد بن عبدالرحمن و القطان ییحی
 يقال و لني حديثه يف صدوقٌ «: دیگو می بیتقر در حجر ابن امام لذا اند کرده نمی تیروا

: دیگو یوم دانسته »حسن« ی درجه در را ثشیاحاد ھم یذھب وامام »بأخرة تغري
 بیالتھذ بیتھذ حجر، ابن. [رسد نمی واحتجاج صّحت درجه به ثشیاحاد

) / ۱۴ص۱ج( زانیالم ولسان) ۳۵۹۲ش( بیالتھذ بیتقر حجر، ابن) / ۱۳ص۶ج(
) / ۲۰۵ص۶ج( النبالء اعالم ریس ،یذھب) / ۳۳۳۷ش( الضعفاء یف یالمغن ،یذھب
 )].۵۷ص۲ج( الثقات معرفة ،یعجل
 .است »حیصح رجال: «یاألنصار دیزی بن الرحمن عبد

 »حسن« ھم تیروا نیا اسناد ولذا بوده لیجل یصحاب: المنذر عبد بن لبابة یأب
 .باشد می

 الزجاجة مصباح ،یریالبوص[ »حسنٌ  اسنادٌ  هذا«: است گفته ھم یریالبوص وامام
 )]۲۰۴ص۱ج(

 بن( أمحد به احتجّ  ممن وهو عقيل بن حممد بن اهللا عبد فيه«: است گفته ھم یمنذر وامام

 )]۲۸۱ص۱ج( بیوالترھ بیالترغ ،یمنذر[ »مشهورون ثقاتٌ  رواته وبقية وغريه) حنبل
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 نزد درھا  آن نیبزرگتر و باشدیم جمعه روز روزھا سرور: فرمودند ج خدا
 .»است بزرگتر قربان دیع و فطر دیع از أخداوند نزد در و است خداوند

ھمانند روز  أگردد که ھیچ روزی نزد خداوندپس برای ما معلوم می
ھا بوده، روز جمعه  ت ندارد؛ و ھمانگونه که شب قدر، سّید شبجمعه اھمیّ 

لذا باید مسلمانان قدر این عید بزرگ را بدانند و  باشد؛ وسّید روزھا میھم 
 به استفاده از فضیلت این روز ھّمت گمارند.حتی بیشتر از عید فطر و قربان 

 در روز قیامت أم: روز مالقات با خداوندسّو حدیث 
تَاِ� : قال ج اهللا رسول أن«: است ردهک تیروا سکمال بن أنس

َ
�ُل  أ  ِجرْبِ

َيَْضاءِ  الِْمْرآةِ  بِِمثِْل  �ُل  يَا: قُلُْت  َسوَْداُء، نُْ�تَةٌ  ِ�يَها ابلْ  َهِذهِ : قَاَل  َهِذهِ؟ َما: ِجرْبِ
ُُمَعُة،

ْ
ُ  َجَعلََها اجل تَِك، لََك  ِ�يًدا ا�َّ مَّ

ُ
ْ�تُمْ  َوأل

َ
َُهوِد، َ�بَْل  فَأ

ْ
 ِ�يَها َوانلََّصاَرى، ايل

ُل  َ�بْدٌ  يَُوافُِقَها ال َساَعةٌ 
َ
َ  �َْسأ ا ِ�يَها ا�َّ ْ�َطاهُ  إِال َخْ�ً

َ
 َهِذهِ  َما: قُلُْت : قَاَل  إِيَّاُه، أ

وَْداُء؟، انلُّْكتَةُ  ِقيَاَمِة، يَْومُ  َهَذا: قَاَل  السَّ
ْ
ُُمَعِة، يَْومِ  يِف  َ�ُقومُ  ال

ْ
ْنُ  اجل

َ
 نَْدُعوهُ  َو�

َ  إِنَّ : اَل قَ  الَْمِز�ِد؟ يَْومُ  َما: قُلُْت : قَاَل  الَْمِز�َد، ِعنَْدنَا َنَّةِ  يِف  َجَعَل  ا�َّ
ْ
ْ�يََح، َواِديًا اجل

َ
 أ

ْ�يَِض، الِْمْسِك  ِمنَ  ُكثْبَانًا ِ�يهِ  وََجَعَل 
َ
ُُمَعةِ  يَْومُ  اَكنَ  فَإَِذا األ

ْ
ُل  اجل ِ�ْ�َ  ُ  ِ�يِه، ا�َّ

نِْبيَاِء، َذَهٍب  ِمنْ  َمنَابِرُ  ِ�يهِ  فَوُِضَعْت 
َ
َهَداِء، ُدرٍّ  ِمنْ  َوَ�َرايِسُّ  لِأل نَ  لِلشُّ

ْ
ل ُورُ  َوَ�ْ�ِ

ْ
 احل

ِع�ُ 
ْ
ُغَرِف  ِمنَ  ال

ْ
َ  فََحِمُدوا ال ُ  َ�ُقوُل  ُ�مَّ : قَاَل  َوَ�َُّدوُه، ا�َّ  ِعبَاِدي، اْكُسوا: ا�َّ

ْطِعُموا: َوَ�ُقوُل  َ�يُْكَسْوَن،
َ
 فَيُْسَقْوَن، ِعبَاِدي، اْسُقوا: َوَ�ُقوُل  َ�يُْطَعُموَن، ِعبَاِدي، أ

 َر�ِّنَا: َ�يَُقولُونَ  تُِر�ُدوَن؟ َماَذا: َ�ُقوُل  ُ�مَّ  َ�يَُطيَّبُوَن، ِعبَاِدي َطيَّبُوا: َوَ�ُقوُل 
ُمُرُهمْ  ُ�مَّ  َ�نُْ�ْم، رَِضيُت : َ�ُقوُل : قَاَل  رِْضَوانََك،

ْ
ُورُ  َوتَْصَعدُ  َ�يَنَْطِلُقوَن، يَأ

ْ
 احل
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ِع�ُ 
ْ
ُغَرَف، ال

ْ
اَء، ُزُمرَُّدةٍ  ِمنْ  َوِ�َ  ال  نزد به لیجبرئ« ١»مَحَْراءَ  يَاقُوتَةٍ  نْ َومِ  َخرْضَ

 دیسف ۀنیآئ مثل هک رد،کیم حمل را یزیچ دستش در هک یحال در آمد، من

 فروخ بن شيبان حدثنا«: است کرده تیروا) ۴۲۲۸ش( المسند ،یعلیابو): حیصح( ١
 اهللا رسول أن: مالك بن أ�س عن ابلنا� احل�م بن يلع حدثنا حزن بن الصعق حدثنا

 : ... .»قالص� اهللا عليه وسلم 
 االوسط المعجم ،یوطبران شده متابعه ھم یالبنان الحکم بن یوعل

) / ۲۷۲ص۶ج( المختاره ثیاالحاد ،یالمقدس اءیض) / ۳۱۴ص۲وج۱۵و۲۱۴ص۷ج(
) ۴۶ش( النجاد رکب یأب یأمال) / ۷۵۲۷ش( بزار) / ۴۶۰ش( السنة احمد، بن عبدالله

 بالل بن أحمد حامد یأب ثیأحاد هیف جزء) / ۲۰ش( یالبختر فوائد من التاسع/ 
 القرآن ریتفس یف انیالب جامع ،یطبر) / ۶۱۲ش( عةیالشر ،یآجر) / ۱۸ش( الخشاب

 ةیالجھم علی الرد ،یدارم) / ۵۵ص( ةیالجھم علی الرد مندة، ابن) / ۳۶۸ص۲۲ج(
 ابن) / ۲۸۷ص۲ج( قیوالتفر الجمع أوھام موضح ،یبغداد بیخط) / ۱۴۴و۹۱ش(
 صفة ا،یالدن یاب ابن) / ۱۹۵ش( الحارث مسند) / ۴۷۷ص۱ج( المصنف بة،یش یاب

 ،یلیعق) / ۲۴ش( االبانة بطة، ابن) / ۹۱ش( میالنع من ھا ألھل الله أعد وما الجنة
 ،یعلی یاب ابن) / ۶۷۱ص۴ج( بغداد خیتار ،یبغداد بیخط) / ۲۹۲ص۱ج( الضعفاء
 ةیبغ ،یثمیھ) / ۱۵۲ص۴ج( أصبھان أخبار م،یابونع) / ۹ص۲ج( الحنابلة طبقات
 ریخم بن دیزیو عبدالله بن سالم( قیطر از) ۱۹۶ش( الحارث مسند زوائد عن الباحث

عن «: اند کرده تیروا) وابوصالح دعامة بن وقتادة الله عبد بن وعمر یالجون وابوعمران
 »: ... .جقال رسول اهللا  سا�س بن مالک

 .است »حیصح« ھم واسنادش باشد می »حیصح رجال« یعلیابو رجال

 »قوٌ  جيدٌ  اسناده الصحيح؛ رواة رواته«: است گفته ھم یالعراق حافظ امام و
 »ٌد یج اسناده: «اند گفته ھم حجر وابن یومنذر یریالبوص امامان و
 »حیالصح رجال رجاله: «است گفته ھم یثمیھ امام و

 إتحاف ،یریالبوص[ »الطرق وافر مشهورٌ  حديثٌ  هذا«: است گفته ھم یذھب امام و
 الزوائد مجمع ،یثمیھ) / ۲۶۰ص۲ج( العشرة دیالمسان بزوائد المھرة رةیالخ

) ۲۸۱ص۱ج( بیوالترھ بیالترغ ،یمنذر) / ۳۰ص۱ج( العلو ،یذھب) / ۴۲۱ص۱۰ج(
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 در ستیچ نیا: گفتم شد،یم دهید اهیس کۀل یک مانند) یزیچ( آن در و بود
 و تو یبرا را آن خداوند که است جمعه نیا: فرمود ل؟یجبرئ یا دستت،

 نیا در و د،یھست یأول انیحیمس و انیھودی بر شماھا و داده قرار دیع أّمتت
 خداوند از یریخ زمان نیا در کهای  بنده که دارد وجودای  لحظه روز

 یو به خداوند مگر) نکرده دعا زمان نیا در و( نکرده موافقت آن با خواسته،
 که است امتیق روز نیا: فرمود ست؟یچ یاھیس کۀل نیا: گفتم داد، خواھد

 م،یگوئیم" دیالمز ومی" آن به خود نزد در ما و شودیم برپا جمعه روز در
 قرار پھناور یدشت بھشت در خداوند: فرمود ست؟یچ" دیالمز ومی: "گفتم
 فرا جمعه روز یوقت و است دیسف کمش از ییھا گیر آن) فک( در و داده

 و امبرانیپ یبرا طال از ییمنبرھا آن در و دیآ می فرود آن بر خداوند رسد،یم
 شانیھا اتاق از ھا یحور و شودیم داده قرار شھداء یبرا ُدر از ییھا یصندل

 لیجبرئ کنند،یم دیتمج و سپاس را خداوند) انیبھشت( و ندیآیم نییپا
 و شوند، می دهیپوشھا  آن و دیبپوشان را بندگانم: دیفرمایم خداوند: گفت

: دیفرمایم و شوندیم داده طعام و د،یدھ طعام را بندگانم: دیفرمایم
 خوشبو را بندگانم: دیفرمایم و شوندیم رابیس د،یکن رابیس را بندگانم

 یا: ندیگویم د؟یخواھیم چه: دیفرمایم سپس شوندیم خوشبو و دیکن
 به سپس شدم یراض شماھا از: فرمود) میخواھان را( تتیرضا! ما پرودگار

) یسو به( چشم درشت یھا یحور و دیبرو دیتوانیم که دیفرمایم امرھا  آن
 .»باشندیم قرمز اقوتی و سبز زبرجد از که روندیم باال ھا اتاق

ھنگام قیامت، در روز  أگردد که خداونداز این روایت مشخص می
-یت جمال مبارک وی میؤف به رآنان مشرَّ  جمعه با بندگانش دیدار کرده و

 حجر، ابن) / ۲۱۳ص۳ج( نیالد علوم اءیإح بشرح نیالمتق السادة اتحاف ،یدیالزب/ 
 )]۲۳۴ص۱ج( ةیالثمان دیالمسان بزوائد ةیالعال المطالب

                                                                                                                                   



 ۲۱  چهل حدیث اصلی این کتاب 

 ۀدر آن روز شرمند تاگردند؛ لذا بندگان باید حق جمعه را به خوبی ادا کرده 
 مند شوند.پروردگارشان نگردند و از این نعمت واال و وصف ناپذیر بھره

ی دھد که جایگاه جمعه نزد مالئکه ھمانند جامهھمچنین نشان می
نقطه باشد. وواضح بوده که این ی سیاھی در آن میسپیدی بوده که نقطه
 باشد؛ ولذا نزد مالئکه ھم ھمین جایگه را دارد.به وضوح مشخص می

 مسلمانان خاص روز جمعه: چهارمحدیث 
ِ  رَُسوُل  قَاَل «: که کرده تیروا سفهیحذ َضلَّ  ج ا�َّ

َ
ُ  أ ُُمَعةِ  َعِن  ا�َّ

ْ
 َمنْ  اجل

بِْت  يَْومُ  لِلْيَُهودِ  فَاَكنَ  َ�بْلَنَا اَكنَ  َحدِ  يَْومُ  لِلنََّصارَى َوَ�نَ  السَّ
َ
ُ  فََجاءَ  األ  بِنَا ا�َّ

ُ  َ�َهَدانَا ُُمَعةِ  يِلَْومِ  ا�َّ
ْ
ُُمَعةَ  فََجَعَل  اجل

ْ
بَْت  اجل َحدَ  َوالسَّ

َ
َا َ�بَعٌ  ُهمْ  َوَ�َذلَِك  َواأل

َ
 يَْومَ  نل

ِقيَاَمةِ 
ْ
ْنُ  ال

َ
ْهِل  ِمنْ  اآلِخُرونَ  �

َ
ْ�يَا أ ِقيَاَمةِ  يَْومَ  َواالّولونَ  ادلُّ

ْ
 َ�بَْل  لَُهمْ  الَْمْقىِضُّ  ال

ََالئِِق 
ْ
 از قبل یھا امت از را جمعه روز خداوند: فرمودند ج خدا امبریپ« ١.»اخل
 روز و ھودی به را شنبه روز و کرد محروم) انیعص و یسرکش سبب به( ما
 یسو به را ما و داد قرار ما یبرا را آن خداوند پس. داد ینصار به را کشنبهی

 و داد قرار کشنبهی و شنبه جمعه،) را بشیترت( پس فرمود، تیھدا جمعه روز
 ایدن اھل در ما. ھستند ما از بعد امتیق روز درھا  آن زین صورت نیھم به

 که میھست یرانیگ یشیپ و نیسابق از امتیق روز در و میھست) أّمت( نیآخر
 »شوند.یم یحسابرس دگانیآفر) گرید( از قبل

 از) ۱۰۸۳ش( ماجه ابن) / ۱۳۶۸ش( یینسا) / ۲۰۲۰و۲۰۱۹ش( مسلم): حیصح( ١

 عن حراش بن ر�ىع عن«: اند کرده تیروا) یاالشجع وابومالک طارق بن سعد( قیطر
 : ... .»ج اهللا رسول قال: قال حذيفة

                                                             



 چهل حدیث درباره جمعه  ۲۲

پردازد و آن مختص از جمعه می این حدیث به فضیلت خاص دیگری
باشد و با ارج نھادن و تکریم این روز و انجام بودنش برای مسلمانان می

 شود.مند شدن از فضایل این روز حق این روز پرداخته میوظایف و بھره
ابن بطال گفته: بر یھود و نصاری روزی از جمعه فرض گردید و انتخاب  

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

امام نووی نیز در این زمینه چنین گفته است:  ١روز جمعه را انتخاب کنند.
اختالف ھا  آن امکان دارد که صراحتًا به انتخاب روز جمعه امر شده باشند و

یا تعیین جمعه الزم است یا حق تبدیل آن به روز دیگر را دارند کرده که آ
ولی با دادن این روز به مسلمانان و ارج  ٢پس اجتھاد کردند و خطا کردند.

مند نھادنش، مسلمانان از مزایا و فضیلت این نعمت بزرگ و باشکوه بھره
 شوند.شدند و می

دادن عبادات دھد که احترام این روز وانجام ھمچنین نشان می
دھد؛ مخصوص به خودش، نشان از ھدایت یافتن ومسیر صحیح ھدایت می

 یابند.چرا که فقط ھدایت یافتگان این روز را می

 جمعه بودن دیع :پنجمحدیث 
ُُمَعةِ  يَْومَ  إِنَّ : يقول ج اهللاِ  رسوَل  سمعُت «: است کرده تیروا سرهیابوھر

ْ
 اجل

َْعلُوا فََال  ِ�يدٍ  يَْومُ 
َ

  ِصيَاِمُ�مْ  يَْومَ  ِ�يِدُ�مْ  يَْومَ  جت
َّ

نْ  إِال
َ
وْ  َ�بْلَهُ  تَُصوُموا أ

َ
 أ

 و است دیع روز جمعه روز: فرمودیم که دمیشن ج خدا امبریپ از«٣».َ�ْعَدهُ 

  .۲/۳۵۵ابن حجر، فتح الباری،  -١
  ھمان. -٢
 ،یطبران) / ۳۶۱۰ش( حبان ابن) / ۲۳۷ش( المسند ه،یراھو بن اسحاق): حیصح( ٣

 بزار) / ۲۸۰ص۴وج۳۸۵ص۱ج( المصنف عبدالرزاق،) / ۳۷۰ص۳ج( نییالشام مسند
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 عساکر، ابن) / ۳۰۲ص۲ج( بة،یش یاب ابن) / ۱۳۶ش( الحارث مسند) / ۹۷۱۱ش(
 دیالحم عبد بن میوإبراھ دیعبدالحم بن ریجر( قیطر از) ۲۴۳ص۱۹ج( دمشق خیتار

 امللك عبد عن«: اند کرده تیروا) قدامة بن وزائدة راشد بن ومعمر مانیسل بن ومعتمر
: قال) انلرض بن ز�اد( األو�ر أبو: هل يقال كعب بن احلارث ب� من رجل عن عم� بن

 اجلمعة يوم صيام عن انلاس نهيت إنك: فقال رجل جاء إذ هر�رة أيب عند قاعدا كنت
: يقول ج اهللا رسول سمعت ولك� اجلمعة يوم يصوموا أن انلاس نهيت ما: قال

 .»بأيام تصلوه أن إال عيد يوم فإنه اجلمعة يوم التصوموا
 مهیخز ابن) / ۸۰۲۵و۱۰۸۹۰ش( المسند واحمد، شده متابعه ھم وابواالوبر

 نییالشام مسند ،یطبران) / ۵۲۴ش( المسند ه،یراھو بن اسحاق) / ۲۱۶۱ش(
 دمشق خیتار عساکر، ابن) / ۳۸۶۷ش( مانیاال الشعب ،یھقیب) / ۱۹۹۹ش(
 المستدرک م،کحا) / ۱۰۶ص۲ج( نیکوال یاألسام الحاکم، ابواحمد) / ۸۹ص۲۶ج(
 و اآلحاد ،یبانیش ابوبکر) / ۸۹ص۲ج( اآلثار یمعان شرح ،یطحاو) / ۱۵۹۵ش(

 بن عبدالله و خالد بن وحماد یمھد بن عبدالرحمن( قیطر از) ۲۵۱۲ش( یالمثان

 عن صالح بن معاو�ة عن«: اند کرده تیروا) یموس بن اسد و الحباب بن دیز و وھب
 عليه اهللا ص� اهللا رسول سمعت: قال هر�رة أيب عن األشعري دلين بن اعمر عن �رش أيب

 .»: ... يقول وسلم
 یالنضرالحارث بن ادیز جز باشد می »نیحیحیص رجال« هیراھو بن اسحاق ورجال

 در را یو حبان ابن وامام »ثقةٌ : «است گفته نیمع بن ییحی امام: که ابواالوبر
 وامام است نموده »حیتصح« را ثشیحد ھم حبان ابن وامام است آورده »ثقات«

 هو«: است گفته ینیحس امام کنیل »عرفیال یتابع یمدن: «دیگو می ھم یذھب

 ،یذھب) / ۲۵۷ص۴ج( الثقات حبان، ابن[ »اسمه من اكثر بكنيته مشهورٌ  ولكنه معروفٌ 
 لیتعج حجر، ابن) / ۲۴۲ص۱۹ج( دمشق خیتار عساکر، ابن) / ۲۲۵۸ش( یالمغن

 .است »حیصح« اسنادش لذا)] ۱۴۱ص( األربعة األئمة رجال بزوائد المنفعة
 »االسناد صحيح حديثٌ  هذا«: است گفته ھم یشابورین حاکم امام و
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 روزه را آن بعد ای و قبل نکهیا مگر دیندھ قرار گرفتن روزه روزِ  را دیع روز
 »د.یباش گرفته

روز جمعه را روز عید معرفی کرده تا مسلمانان در آن شاد  ج پیامبر خدا
توصیه  ج و به نظافت و عبادت مشغول شوند، و حّتی پیامبر بودهو مسرور 

مستحبی گرفته نشود مگر اینکه قبل و بعدش  ۀفرموده در این روز، روز
، و این حاکی از آن است تا قضا بجا آورد ۀو یا روز شخص روزه گرفته باشد

اش و اطرافیانش اوقات خوب و پرشعفی داشته باشد و ن با خانوادهمسلما
  رحم بجا آورد. ۀبیشتر صل

از آنجائیکه روز جمعه سرور روزھا و پربرکترین روز در نزد حق تعالی 
است باید توجه داشت اگرچه گناه در ھر حال و موقعیتی حرام، نکوھیده و 

شادی و عبادت است، در در روزی که روز  بودهمذموم است ولی شایسته 
باشد انسان از گناه بپرھیزد و خصوصًا روزی که بزرگترین و واالتریِن أّیام می

مجالس 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 

 قرار دھد. وی را افزون، ماندگار و پرخیر

 جمعه روز در ُمردن: ششمحدیث 

 ،یمنذر) / ۱۵۹۵ش( المستدرک حاکم،[ »حسنٌ  اسنادٌ «: است گفته ھم یمنذر امام و
 )]۸۱ص۲ج( بیوالترھ بیالترغ

                                                                                                                                   



 ۲۵  چهل حدیث اصلی این کتاب 

ِ  رَُسوُل  قَاَل «: است کرده تیروا بعاص بن عمرو بن عبدالله  َمنْ  ج ا�َّ
ُُمَعةِ  يَْومَ  َماَت 

ْ
وْ  اجل

َ
ْلَةَ  أ

َ
ُُمَعةِ  يل

ْ
َقرْبِ  فِتْنَةَ  ُوِ�َ  اجل

ْ
 ھر: فرمودند ج امبرخدایپ«١.»ال

 ».ابدییم نجات قبر ۀفتن از ردیبم جمعه شب ای روز در کس

 مالک بن انس و رهیوابوھر العاص بن عمرو بن عبدالله قیطر از تیروا نیا): حسن( ١
 دهیگرد تیروا ج الله رسول از عبدالله بن ومطلب یالزھر شھاب ابن و اسلم بن دیوز

 :است
 من و) ۶۶۴۶و۷۰۵۰ش( المسند احمد،: بالعاص بن عمرو بن عبدالله قیطر اما
) / ۳۲۳ش( المسند د،یحم بن عبد) / ۱۴۷۰ش( السنة احمد، بن عبدالله قهیطر

 ،یھقیب) / ۱۱ش( ھا وفضل الجمعة ،یمروز) / ۱۲۸ص۱۴ج( ریالکب المعجم ،یطبران
) / ۱۰۷و۱۰۶ش( هیأخ عن المسلم ةیتعز عساکر، ابن) / ۱۵۶ش( القبر عذاب اثبات
 از) ۶۴ص۱۷ج( بغداد خیتار ،یبغداد بیخط) / ۳۲۳ش( المسند د،یحم بن عبد
 دیزیو یالعسقالن یالسر بن ریثک و نعمان بن جیوسر العباس یأب بن میإبراھ( قیطر
: اند کرده تیروا) آدم بن مانیوسل وسفی بن وحسن دیرش بن وداود ھارون بن

 يقول املرصي قبيل أبا سمعت اتلجييب سعيد بن معاو�ة حدث� الويلد بن بقية حدثنا«
 من:  - وسلم عليه اهللا ص� - اهللا رسول قال يقول العاص بن عمرو بن اهللا عبد سمعت

 .»القرب فتنة و� اجلمعة يللة أو اجلمعة يوم مات
 والمعجم) ۱۴۵ص۲۰ج( ریالکب المعجم ،یوطبران شده متابعه ھم دیالول بن ةیبق و

 الرسي أيب بن �ّمد نا قال ب�ر حدثنا«: است کرده تیروا) ۲۶۸ص۳ج( االوسط
 ... .» اتلجييب سعيد بن معاو�ة نا قال مسلم بن الويلد نا قال العسقال�

 ھا فضل و الجمعه ،یمروز) / ۱۰۷۴ش( یوترمذ شده متابعه ھم یالمصر لیابوقب و
 اتیوریالط ،یالسلف ابوطاھر) / ۱۰۸ش( هیأخ عن المسلم ةیتعز عساکر، ابن) / ۱۲ش(
) / ۲۶۹ص۳ج( المصنف عبدالرزاق،) / ۱۰۸ش( القبر عذاب اثبات ،یھقیب) / ۵۹۶ش(

 معرفة یف األصول نوادر ،یالترمذ میحک) / ۱۴۴ص۱ج( اآلثار مشکل شرح ،یطحاو
 قیطر از) ۳۳ص۲ج( یترمذ یعل المستخرج ،یطوس) / ۱۵۲۶ش( الرسول ثیأحاد

 اإلسكندرا� سيف بن ر�يعة عن«: اند کرده تیروا) جیجر ابن و ھالل یأب بن دیسع(
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 عليه اهللا ص� انليب سمعت: قال عمرو بن اهللا عبد عن الفهري عقبة بن عياض عن
 .»القرب فتنة اهللا وقاه اجلمعة يوم مات من: يقول وسلم

 :فقط ھستند بیتھذ در »ومترجم ومشھور ثقة« احمد رجال اما
 آورده »ثقات« در را یو حبان ابن امام: بییالتج عزرة بن حیشر بن دیسع بن ةیمعاو
ق: «است گفته یذھب وامام است  ابن وامام »مقبوٌل : «دیگو می ھم حجر ابن وامام »ُوثِّ

 یو از ھم) ثقات( از یوجمع »بمصر الجند وانید یف تبیک انک: «است گفته ونسی
. بیحب یأب بن دیزیو لیقب أبا سمع: «است گفته ھم یبخار واماماند  کرده تیروا

 نیأب لم من لک: «است وگفته نکرده یجرح را یوو)» دیالول بن( ةیبق: عنه وروی
 بیتھذ حجر، ابن.» [حتملی فال نظر هیف قلت وإذا االحتمال علی فھو جرحه هیف

) / ۵۵۲۱ش( الکاشف ،یذھب) / ۶۷۵۷ش( بیالتھذ بیوتقر) ۲۰۶ص۱۰ج( بیالتھذ
 لذا)] ۲۶۴ص۱۸ج( الکمال بیتھذ ،یمز) / ۳۳۴ص۷ج( ریالکب خیالتار ،یبخار

 .گردد می »حسن« ھم تیروا اسناد و بوده »ثیالحد حسن«
 اثبات ،یھقیوب است شده تیروا ھم موقوف ث،یحد نیا: اند گفته که میکن اشاره دیبا

 أبو ثنا قاال سعيد اهللا عبد أبو أخربنا«: است کرده تیروا) ۱۵۷ش( القبر عذاب
 عبد بن سيار عن اهليعة ابن أخرب� وهب ابن ثنا صالح بن عثمان نا �ّمد نا العباس
 يللة أو اجلمعة يوم تو� من: يقول اكن العاص بن عمرو بن اهللا عبد أن الصديف الرمحن
 »الفتان و� اجلمعة

 بوده مختلف تیروا دو اسناد: اّوالً  که چرا کند نمی جادیا مرفوع تیروا در یخلل اما
 ھم یگاھ و داده یفتو آن به ھم بالعاص بن عمرو بن عبدالله دھد می نشان که
 ست،ین آن در اجتھاد محل قول نیا چون: اً یوثان است کرده نقل را ج امبریپ تیروا
 .دارد را رفع حکم لذا
: است کرده تیروا) ۱۴۲ش( یحفصک ةیبروا المسند فة،یابوحن: سرهیابوھر قیطر اما

 عليه اهللا ص� - اهللا رسول قال قال هر�ره ايب عن احلسن عن) حبيب بن( اهليثم عن«
 چرا است »فیضع« اسناد نیا اما .»القرب عذاب من و� اجلمعة يوم مات من:  - وسلم

 وابن ومسلم یبخار وامامان بوده »فیضع« ثیحد تیروا در فهیابوحن امام: اّوالً  که
 انیوسف عبدالحق وابن یالجوز وابن حبان وابن یودارقطن یاصفھان میوابونع یعد
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 از یتیوروا سعد وابن حنبل واحمد نیشاھ وابن مبارک بن وعبدالله ییونسا یثور
 اقوال مشاھده یبرا[اند  دانسته »فیضع« را یو یشابورین وحاکم نیمع بن ییحی

 والموضوعة فةیالضع ثیاألحاد سلسلة کتاب به /فهیابوحن امام مورد در نیمحدث
 یو چون و گردد مراجه /یآلبان خیش از) ۶۶۱ص۱ج( األمة یف ئیالس وأثرھا

 یخودار آن آوردن از لیتطو ترک خاطر به لذا است آورده را نظرات یتمام
: قال هكذا هريرة أيب من احلسن يسمع مل«: است گفته یترمذ امام: اً یوثان.] میینما می

 )].۲۸۸۹ش( یترمذ[ »زيد بن وعيل عبيد بن ويونس أيوب

) ۴۱۱۳ش( المسند ،یعلیابو: اّول قیطر دارد؛ قیطر دو: سکمال بن انس قیطر اما

 أبو حدثنا«: است ردهک تیروا) ۹۲ص۷ج( الضعفاء یف الکامل ،یعد ابن قهیطر ومن
 يز�د عن سالمة بن واقد عن جعفر بن اهللا عبد حدثنا إبراهيم بن إسماعيل معمر

 .»القرب عذاب و� اجلمعة يوم مات من: ج اهللا رسول: قال مالک بن أ�س عن الرقايش
 فیضع« است یالرقاش ابان بن دیزی: اّوالً  که چرا است »یواھ« قیطر نیا اما

 بیتقر حجر، ابن) / ۳۰۹ص۱۱ج( بیالتھذ بیتھذ حجر، ابن. [است »ثیالحد
 »ضعفوه: «است گفته حجر ابن امام: سالمة بن واقد: اً یوثان)] ۷۶۸۳ش( بیالتھذ
 صحی لم سالمة بن واقد عن عجالن بن عن ثیالل روی: «است گفته یبخار وامام

 ابن واماماند  آورده »الضعفاء« در را یو ھم یلیعق و الجارود ابن وامامان »ثهیحد

 ضعفاء أقوام عن موضوعة بأشياء يأيت روايته قلة عىل احلديث منكر«: است گفته حبان

ىل االحتجاج عن روايته عن التنكب بل دوهنم به القدح إلزاق يتهيأ فال  حجر، ابن[ »اوّ
 )].۳۴۴ص۲ج( نیالمجروح حبان، ابن) / ۲۱۵ص۶ج( زانیالم لسان

: است کرده تیروا) ۱۶۷ش( مرو مسموعات من المنتقی ،یالمقدس اءیض: دّوم قیطر

 القاسم بن العالء بن احلسن حدث� ابلليخ، اجلناخا� احلس� بن يلع بن �ّمد أخربنا«
 ج انليب أن ،س أ�س عن ابلنا� ثابت عن عطية بن يوسف ثنا الكو� يز�د بن أمحد ثنا

 است »یواھ« تیروا نیا اما »القرب عذاب و� اجلمعة يللة أو اجلمعة يوم مات من: قال
: اند گفته وابوداود نیمع بن ییحی امامان: الصفار باب بن ةیعط بن وسفی که چرا

 یودارقطن یینسا وامامان »ثیمنکرالحد: «است گفته یبخار وامام »بشیء سیل«
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باشد که از فضائل بس واالی روز جمعه فضیلِت ُمردن در روز جمعه می
نجات  -سوال وجواب نکیر ومنکرقبر  ۀاز فتن ج بنابر فرموده رسول اکرم

 گردد.یابد و این عفو و لطف بزرگ و شگرف شاملش میمی

 مما ثهیحد عامة: «است گفته یعد ابن وامام »متروٌک : «اند گفته حجر وابن یودوالب
 املوضوعة املتون ويلزق األخبار يقلب«: است گفته حبان ابن وامام »هیعل تابعیال

 عن روی: «است گفته یشابورین حاکم وامام »به اإلحتجاج الجيوز الصحيحة باألسانيد
 فیضع: «اند گفته یوعجل یوساج وابوزرعه ابوحاتم وامامان »رکیمنا ثیأحاد ثابت
 )].۷۸۷۳ش( بیالتھذ بیتقر و) ۴۱۸ص۱۱ج( بیالتھذ بیتھذ حجر، ابن[ »ثیالحد

 کرده تیروا) ۱۱۰ش( هیاخ عن المسلم ةیتعز عساکر، ابن: اسلم بن دیز قیطر اما

 أبو أنبا األبنويس بن احلس� أبو أنبا ابلناء بن طالب أبو أنا اهللا رمحة أيب أخربنا«: است
 نا نعيم أبو نا فاف بن �رش عن موىس بن اهللا عبد األسود أبو نا قط� ادلار احلسن
 من): وسلم عليه اهللا ص�( اهللا رسول قال عن أسلم بن ز�د عن مصعب بن خارجه

 که چرا است »یواھ« اسناد نیا اما .»القرب فتنة و� اجلمعة يوم أو اجلمعة يللة مات
 ابن. [است بوده »کذاب یانسانھا از مدلس« و »ثیالحد متروک: «مصعب بن خارجة
 ،یذھب) / ۱۶۱۲ش( بیالتھذ بیتقر حجر، ابن) / ۷۶ص۳ج( بیالتھذ بیتھذ حجر،

 )].۱۳۰۳ش( الکاشف
: است کرده تیروا) ۲۶۹ص۳ج( المصنف عبدالرزاق،: یالزھر شھاب ابن قیطر اما

 يوم أو اجلمعة يللة مات من قال ج انليب أن شهاب بن عن رجٍل  عن جر�ج بن عن«
 »یواھ« تیروا نیا اما .»شهيداً  و�تب القرب فتنة و� قال أو القرب فتنة من بريء اجلمعة

 .»رجٍل  عن: «است »مبھم« آن یراو: اً یوثان است یتابع شھاب ابن: اّوالً  که چرا است
 کرده تیروا) ۲۶۹ص۳ج( المصنف عبدالرزاق،: الحنطب عبدالله بن مطلب قیطر اما

 ص� - انليب عن حنطب بن اهللا عبد بن املطلب عن رجل عن جر�ج بن عن«: است
 عبدالله بن مطلب: اّوالً  که چرا است »یواھ« تیروا نیا اما .»مثله - وسلم عليه اهللا
 »رجٍل  عن: «است »مبھم« آن یراو: اً یوثان است یتابع
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 کهف  ۀ: قرائت سورهفتمحدیث 
  َمنْ «: است کرده تیروا ج امبریپ از سیخدر دیابوسع

َ
َكْهِف  ُسوَرةَ  قََرأ

ْ
 ال

ُُمَعةِ  يَْومِ  ىِف 
ْ
َضاءَ  اجل

َ
ُ  أ

َ
َيِْت  َوَ�ْ�َ  بَيْنَهُ  َما انلُّورِ  ِمنَ  هل

ْ
َعتِيِق  ابل

ْ
 در کس ھر« ١.»ال

 از) ۳۰۳۹و۲۴۴۵ش( مانیاال وشعب) ۶۲۰۹ش( یالکبر السنن ،یھقیب): حیصح( ١

 أيب عن هشيم ثنا«: است کرده تیروا) دیزی بن مخلد بن دیزی و حماد بن مینع( قیطر
: ج انليب قال:  قال اخلدري سعيد أيب عن عباد بن قيس عن �لز أيب عن الرما� هاشم

 .»العتيق ابليت ب� و بينه ما انلور من هل أضاء اجلمعة يوم الكهف سورة قرأ من
 تیروا در حماد بن مینع: اّوالً  که چرا است، »منکر« تیروا نیا مرفوع قیطر اما

 بیوتقر) ۴۵۸ص۱۰ج( بیالتھذ بیتھذ حجر، ابن[ است کرده می خطا یگاھ ثیحد
 ابوزرعه امام: ابوخداش یالواسط دیزی بن مخلد بن دیزی و)] ۷۱۶۶ش( بیالتھذ

 سؤاالت علی یالراز زرعة یأب وأجوبة الضعفاء ابوزرعة،[ »ثیالحد منکر: «دیگو می
اند  کرده تیروا موقوف را تیروا نیا اثبات و ثقات: اً یوثان)]. ۷۶۰ص۲ج( یالبرذع
) / ۲۵ش( القرآن فضائل س،یضر ابن) / ۳۸۰ش( القرآن فضائل سالم، بن وقاسم

 بغداد خیتار ،یبغداد بیخط) / ۳۴۰۷ش( یدارم) / ۲۴۴۴ش( مانیاال شعب ،یھقیب
 و منصور بن دیوسع خلف بن احمد و سالم بن قاسم( قیطر از) ۱۳۴ص۴ج(

 أيب عن هاشم أبو ثنا منصور بن سعيد ثنا«: اند کرده تیروا) فضل بن محّمد ابوالنعمان
 اجلمعة يوم الكهف سورة قرأ من: قال اخلدري سعيد أيب عن عباد بن قيس عن �لز
 »العتيق ابليت ب� و بينه ما انلور من هل أضاء
) / ۳۷۸ص۳وج۱۸۶ص۱ج( المصنف عبدالرزاق، و شده متابعه ھم منصور بن دیوسع
 شعب ،یھقیب) /۲۰۷۳ش( المستدرک حاکم،) / ۱۰۷۹۰ش( یالکبر السنن ،یینسا

 اثلوري سفيان حدثنا«: اند کرده تیروا) یالثور انیسف( قیطر از) ۳۰۳۸ش( مانیاال
 سورة قرأ من: قال اخلدري سعيد أيب عن عباد بن قيس عن �لز أيب عن هاشم أيب عن

 قرأ ومن سبيل عليه هل ي�ن لم أو عليه �سلط لم ادلجال أدرك ثم أنزلت كما الكهف
 .»مكة و�� بينه ما قرأها حيث من نورا هل اكن الكهف سورة
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 و یمیقد ۀخان تا یو نیب ینور شیبرا بخواند را کھف ۀسور جمعه روز
 »شود.یم داده قرار) عبهک خدا،( یگرام

 ۀکھف در روز جمعه باعث بوجود آمدن نوری به فاصل ۀقرائت سور
روز قیامت ھرکس برای عبور از روی  شود. ومعظمه می ۀآن تا کعب ۀخوانند

گذشتن از آن تنگناھا نیاز به نور دارد که إن شاء الله با قرائت  پل صراط و
 گردد.این سوره حاصل می

 
 
 

 قهیطر من و) ۱۰۷۸۸ش( یالکبر السنن ،ییونسا دارد ھمای  متابعهاند  گفته البته
) / ۲۴۴۶ش( مانیاال شعب ،یھقیب) / ۱۲۲ص۲ج( االوسط ،المعجم یطبران

 بن کالمل عبد قالبة أبو و نکالس بن محّمد بن ییحی( قیطر از) ۲۰۷۲ش( مستدرک

 أبو حدثنا قال شعبة حدثنا قال غسان أبو كث� بن �� حدثنا«: اند کرده تیروا) محّمد
: قال ج اهللا نيب أن اخلدري سعيد أيب عن عباد بن قيس عن �لز أيب عن الرما� هاشم

 آيات بعرش قرأ ومن مكة إىل مقامه من نورا هل اكنت أنزلت كما الكهف سورة قرأ من
: اّوالَ  که چرا است »شاذ« روايت اين اما.» عليه �سلط لم ادلجال فخرج آخرها من
 تیروا موقوف بوده شعبة یتھایروا زانیم که غندر جعفر بن محّمد را ثیحد نیھم

 بن �ّمد أخربنا«: است کرده تیروا) ۱۰۷۸۹ش( یالکبر السنن ،ییونسا است نموده
 قال الرما� هاشم أيب عن شعبة حدثنا قال) غندر جعفر بن( �ّمد حدثنا قال �شار

 و »يرفعه ولم �وه: اخلدري سعيد أيب عن عباد بن قيس عن �دث �لز أبا سمعت
 ابوھاشم از را آن ھم ریبش بن میھش و یثور انیسف امامان که میدید باال در: اً یثان

 .اند کرده تیروا موقوف یالرمان
 در اجتھاد حکم چون اما است حیصح موقوفاً  تیروا ھرچند که میکن اشاره دیبا البته

 .دارد را رفع حکم لذا ستین آن
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 ِح روز جمعهسجده و إنسان در نماز صب ۀ: قرائت سورهشتمحدیث 
  ج انلَّيِبُّ  اَكنَ «: که کرده تیروا سرهیابوھر

ُ
ُُمَعةِ  يِف  َ�ْقَرأ

ْ
َفْجرِ  َصَالةِ  يِف  اجل

ْ
 ال

ْجَدةَ ﴿ �ُل السَّ َ�ٰ َ�َ ﴿ وَ  ﴾الم َ�ْ�ِ
َ
�َ�ٰنِ َهۡل � ۡهرِ ِحٞ� ّمَِن  ٱۡ�ِ  ج پیامبر«١.﴾ٱ�َّ

ةَ .در روز جمعه در نماز فجر دَ جْ يلُ السَّ نْزِ َ�ٰ َ�َ ﴿و امل تَ
َ
�َ�ٰنِ َهۡل � ِحٞ� ّمَِن  ٱۡ�ِ

ۡهرِ   » کردند.تالوت می .]۱[اإلنسان:  ﴾ٱ�َّ
ای اضافی است برخی بر این باورند که نماز صبح روز جمعه دارای سجده

سجده (که دارای  ۀاند و در صورتی اگر سورجمعه نام نھاده ۀرا سجدو آن
علق بجای  ۀای دیگر مانند سورباشد) خوانده نشود و سورهسجده تالوت می

 مطابق حدیث عمل نشده است.  استآن خوانده شود که در آن سجده 
سجده است  ۀاضافی به ماتبِع خواندن سور ۀو باید توجه داشت که سجد

شود نه سجده مستحب است که به ماتبِع آن سجده برده می ۀو خواندن سور
سجده. پس مقصد اصلی  ۀای غیر از سوربردن سجده بخاطر خواندن سوره

علما بردن  ۀتالوت. به اتفاق کلی ۀسجده است نه بردن سجد ۀخواندن سور

 ٢.مستحب نیستدر نماز صبح روز جمعه ای دیگر سجده
 

) / ۹۵۵ش( یینسا) / ۲۰۷۱و۲۰۷۲ش( مسلم) / ۱۰۶۸و۸۹۱ش( یبخار): حیصح( ١

 عن«: اند کرده تیروا) میابراھ بن سعد و یالثور انیسف( قیطر از) ۸۲۳ش( ماجه ابن
 عنه) اهللا (ريض هر�رة أيب عن األعرج هرمز ابن هو الرمحن عبد عن إبراهيم بن سعد
�ُل  آلم[ الفجر صالة يف اجلمعة يف يقرأ ج انليب اكن قال ْجَدةُ  َ�ْ�ِ َ�ٰ َ�َ ﴿ و ]السَّ

َ
َهۡل �

�َ�ٰنِ   .»﴾ٱۡ�ِ
؛ سّید سالم، ۱/۳۷۵؛ ابن قیم، زادالمعاد، ۲۴/۲۰۵ابن تیمیه، مجموع الفتاوی،  -٢

 .۱/۵۷۲صحیح فقه السنة، 

                                                             



 چهل حدیث درباره جمعه  ۳۲

 دعا کردن در جمعه: نهمحدیث 
ُُمَعةِ  يَْومُ : ج انليب قال«: است کرده تیروا بعبدالله بن جابر

ْ
 ثِنْتَا اجل

ةَ  ُل  ُمْسِلمٌ  َاليُوَجدُ  َساَعةً  يُِر�دُ . َعرْشَ
َ
َ  �َْسأ   َشيْئًا وََجلَّ  َعزَّ  ا�َّ

َّ
ُ  آتَاهُ  إِال  وََجلَّ  َعزَّ  ا�َّ

َِمُسوَها َعرْصِ  َ�ْعدَ  َساَعةٍ  آِخرَ  فَاتلْ
ْ
 دوازده جمعه روز: فرمودند ج امبریپ« ١.»ال

 آن در یمسلمان ھر که دارد وجود یساعت) روز( آن در و. است) ساعت(
 داد، خواھد یو به را آن حتماً  خداوند بخواھد، را یزیچ ألخداوند از لحظه

 »د.یابیدر عصر از بعد ساعت نیآخر در را زمان نیا
فضائل و شوکتی که در دین اسالم دارد در روز جمعه از  ۀدعا با ھم

ای در این روز باشد که جدای از اجر خاص، لحظهمکنتی خاص برخوردار می

) ۱۳۸۹ش( یینسا) ۱۰۵۰ش( ابوداود) / ۲۰۸ش( الموطأ وھب، بن عبدالله): حیصح( ١
 المستدرک حاکم،) / ۶۲۱۳ش( یالکبر والسنن) ۲۹۷۶ش( مانیاال شعب ،یھقیب/ 
 الدعاء ،یطبران) / ۴۴ص۲۳وج۲۰ص۱۹ج( دیالتمھ عبدالبر، ابن) / ۱۰۳۲ش(

 مو� اجلالح عن«: اند کرده تیروا) یاالنصار الحارث بن عمرو( قیطر از) ۱۸۴ش(
 اجلمعة يف: قال أنه: ج اهللا رسول عن جابر عن حدثه سلمة أبا أن العز�ز عبد بن عمر
 إياه إعطاه إال شيئا اهللا �سأل مسلم عبد فيها يوجد ال ساعة منها ساعة عرش اثنتا

 جز بوده »نیحیصح رجال« وھب بن عبدالله رجال .»العرص بعد ساعة آخر اتلمسوها
 .است »حیصح رجال« که زیالعز عبد بن عمر مولی الجالح

 »مسلم رشط عيل صحيحٌ  حديثٌ  هذا«: است گفته یشابورین حاکم امام و
 »مسلم شرط یعل: «است گفته ھم یذھب امام و
 »ٌح یصح ٌث یحد: «است گفته ھم حجر ابن امام و
 صیالتلخ مع المستدرک حاکم،[ »ٌح یصح اسناده: «است گفته ھم ینوو امام و

 المجموع ،ینوو) / ۴۳۶ص۲ج( االفکار نتائج حجر، ابن) / ۱۰۳۲ش( یللذھب
 )]۵۴۱ص۴ج(

                                                             



 ۳۳  چهل حدیث اصلی این کتاب 

کند و دعایش را اش را میخداوند به قاطعّیت اجابت بندهقرار داده شده که 
 کند. قبول می

بھا، پس از  با وجود اختالف زیاد اندیشمندان در تعیین این وقت گران
این زمان اندک نماید که بس محرز میھا  آن تحلیل و بررسی نصوص و سند

؛ چرا شدبادر اواخر روز جمعه بعد از نماز عصر و نزدیک به نماز مغرب می
باشند بلکه که جدای از اینکه نصوص استنادی آن صحیح و صریح می

 اند.علمای سلف و خلف زیادی بر آن قلم صحه گذاشته

نَّ «: اندکرده تیروا سرهیابوھر از و مسلم یبا این وجود بخار
َ
ِ  رَُسوَل  أ  ا�َّ

ُُمَعةِ  يَْومَ  َذَكرَ  ج
ْ
  َساَعةٌ  ِ�يهِ  َ�َقاَل  اجل

َ
ُل  يَُص�ِّ  قَائِمٌ  َوُهوَ  ُمْسِلمٌ  َ�بْدٌ  يَُوافُِقَها ال

َ
 �َْسأ

 َ   ا�َّ
َ

  َشيْئًا َ�َعاىل
َّ

ْ�َطاهُ  إِال
َ
َشارَ  إِيَّاهُ  أ

َ
در روز  ج پیامبر خدا« ١»ُ�َقلِّلَُها. �ِيَِدهِ  َوأ

ای مسلمان با جمعه ابراز داشتند که در این روز زمانی وجود دارد که بنده
-در این زمان دعا نکرده) در حالیکه ایستاده و نماز می آن موافقت نکرده (و

را به وی عطا خواند و از خداوند چیزی را خواسته مگر اینکه خداوند آن
 »خواھد کرد و ایشان با دستانش (اشاره فرمودند که) زمان کمی است.

نمایند زیاد و مطلق ھستند؛ یعنی احادیثی که داللت بر اواخر عصر می

 يَُص�ِّ " قَائِمٌ  " َوُهوَ فوق الذکر مقید به  سد ولی حدیث ابوھریرهانمقید نشده
توان باشد، در این رابطه میدر حالی که در قیام و نمازگزار است مقید می

گفت طبق نظر اصولیوِن شافعّیه، حنفّیه، مالکّیه و حنابله از آنجائیکه 

 ابوداود) / ۲۰۰۱-۲۰۰۶ش( مسلم) / ۶۴۰۰و۵۲۹۴و۹۳۵ش( یبخار): حی(صح -١
) ۱۴۳۲-۱۴۳۰ش( یینسا) / ۴۹۱ش( یترمذ) / ۱۱۳۷ش( ماجه ابن) / ۱۰۴۸ش(
 بن ابوسلمة و ادیز بن ومحّمد اعرج بن وعبدالرحمن نیریس بن محّمد( قیطر از

 ج اهللا رسول أن هر�رة أيب عن«: اند کرده تیروا) عروبه یاب بن دیوسع عبدالرحمن
 .»: ... فقال اجلمعة يوم ذكر

                                                             



 چهل حدیث درباره جمعه  ۳۴

(عصر روز جمعه) در احادیث  "سبب"قبولی دعا در این زمان) و ( "حکم"
یعنی؛ در حالی که شخص  ١شود.باشند حمل مطلق بر مقّید مییکی می

گردد البته ھر چند نمازگزار و در قیام باشد دعا نماید دعایش اجابت می
-برخی از فقھا مانند ظاھریه ھر دو (مطلق و مقید) را مالک قبولی دعا می

بینند ھمانطور که از بسیاری از نمیدانند و الزامی به حمل مطلق بر مقید 

با گردد. اند ھمین برداشت میآمده يَُص�ِّ " قَائِمٌ  " َوُهوَ احادیث که بدون قیِد 
حمل مطلق بر مبنی بر دیدگاه جمھور فقھا و اصولیون راجح بودن  وجود
-؛ یعنی اینکه که شخص در اواخر عصر جمعه در حالی که نماز میمقید

 این سؤال مطرح است: ،ست از خداوند طلب دعا نمایدخواند و در قیام ا
آیا خواندن نماز بعد از عصر کراھت ندارد؟ چرا که اگر کراھت داشته 

تواند از چنین فضیلتی برخوردار باشد خواندن نمازی که کراھت دارد نمی
 باشد.

توان گفت که نماز خواندن بعد از عصر مکروه در جواب این سؤال می
 که چنانو فقط وقتی مکروه است که نزدیک غروب آفتاب شود.  ٢نیست

؛ ۱/۲۴۵؛ شوکانی، إرشاد الفحول، ۳/۶، أصول الفقه یط فیالبحر المحنک: زرکشی، -١
شف األسرار عن أصول فخر اإلسالم ک؛ بخاری؛ ۱/۲۳۶؛ حیح علی التوضیشرح التلو

 .۱/۴۰۹؛ معالم أصول الفقه عند أھل السنة والجماعة؛ جیزانی،۲/۴۱۸، یالبزدو
دانند و حنابله خواندن نماز بعد از عصر را مکروه میالبته فقھای شافعّیه، حنفّیه و  -٢

این است که نماز خواندن در این موقع شبیه کسانی خواھد بود که که ھا  آن دلیل
پردازند. البته در این موقع به عبادت میھا  آن کنند؛ زیراخورشید را عبادت می

نند گرفتن وضو، باشد در حالی که نماز سببی ماشافعّیه قائل به زوال کراھت می
و.. داشته باشد که خواندن نماز برای استفاده از این فضیلت (؛یعنی قبولیت  کسوف،

، حاشیة نیابن عابد توان یکی از این اسباب نام برد.دعا کردن) در روز جمعه را می
 ۲علی اإلقناع  یرمیالبج؛ حاشیة  ۷۵۳/  ۱ ،یالمغنابن قدامه،  ؛۲۴۶/  ۱ ابن عابدین،

 بعد.به  ۱۰۹/ 

                                                             



 ۳۵  چهل حدیث اصلی این کتاب 

نَّ انلَّىِبَّ «رده است: کت یروا سطالب أبی بنعلی 
َ
َالِة َ�ْعَد  جأ َ�َ� َعِن الصَّ

ْمُس ُمْرتَِفَعٌة.  َوالشَّ
َّ
َعرْصِ إِال

ْ
فرمودند: بعد از عصر نماز نخوانید  ج پیامبر« ١»ال

 ،یالمقدس اءیض) / ۴۵۷ش( یالکبر السنن ،یھقیب) / ۱۲۷۶ش( ابوداود): حی(صح - ١
 یوالمجتب) ۱۵۵۲ش( یالکبر السنن ،یینسا) / ۷۶۵ش( المختاره ثیاالحاد

 مهیخز ابن) / ۱۵۴۷و۱۵۶۲ش( حبان ) / ابن۱۶۶ص۷شافعی، االّم (ج) / ۵۷۳ش(
) / ۱۱۹۴ و۱۰۷۳و۶۱۰ش( احمد، المسند) / ۴۱۱ش( ، المسندیعلیابو) / ۱۲۵۸ش(

 یآبنوس خةیمش) / ۱۰۴۵ش( االوسط منذر، ابن) / ۱۱۰ش( المسند ،یسیالیط
) / ۱۷۹ش( یآمال ،یمحامل) / ۲۴۵ص۲ج( به، المصنفیش یاب ابن) / ۱۸۴ش(

 دیالتمھ عبدالبر، ابن) / ۳۱ص۳ج( یالمحل حزم، ابن) / ۴۷۸ش( مکه اخبار ،یفاکھ
) / خطیب بغدادی، تاریخ بغداد ۹۳(ش ییحیبن  یث السریأحاد/ ) ۳۴ص۱۳ج(

) / مزی، تھذیب الکمال ۳۹ص۱(ج خ بغدادیل تاریذ) / ابن النجار، ۳۹ص۱۶(ج
) / طحاوی، شرح مشکل اآلثار ۲۸۱) / ابن الجارود، المنقی (ش۱۱۲ص۳۱(ج
) / ۳۵ص۱۳) / ابن عبدالبر، التمھید (ج۴۷۸(ش ةکأخبار م ) / فاکھی،۲۸۵ص۱۳(ج

 الحجاج بن شعبة( قیطر ) از۶۲۱(ش إلی زوائد ابن حبانموارد الظمآن ھیثمی، 

 بن منصور عن«: اند کرده تیروا) دیعبدالحم بن ریوجر وابوعوانه یالثور انیوسف
 التصلوا: قال ج انليب عن يلع عن: األجدع بن وهب عن �ساف بن هالل عن املعتمر

 إال العرص بعد الصالة«: ریجر ةِ یروا یف و .»مرتفعة والشمس تصلوا أن إال العرص بعد
 بن وھب جز باشد می »حیصح رجال« رجال ابوداود و »نقية بيضاء الشمس ت�ون أن

 وفٌی ک: «دیگو می یعجل امام و »ثقةٌ : «دیگو می حجر ابن امام که الھمدانی األجدع
 در را یو ھم حبان ابن امام »مشھوٌر  ثقةٌ  یتابع: «دیگو می حزم ابن وامام »ثقةٌ  یتابع

 بیالتھذ بیتقر و) ۱۵۸ص۱۱ج( بیالتھذ بیتھذ حجر، ابن[ است آورده »ثقات«
 ۳ص۳ج( یالمحل حزم، ابن) / ۷۴۶۷ش(

 است. »حیصح« ھم اسنادش و)] ۱ 
 » اسناده صحیٌح «امام ابن حجر ھم گفته است:  و 
) ۴۷۳ص۱[ابن حجر، تلخیص الحبیر (ج» اسناٌد حسٌن «امام نووی ھم گفته است:  و 

 )]۱۷۴ص۴(ج/ نووی، المجموع 

                                                             



 چهل حدیث درباره جمعه  ۳۶

مگر اینکه در حالی نماز بخوانید که خورشید باال باشد (و غروب نکرده 
  »باشد).

ِ  :قَالَْت  أنها اع�شةَ  عن«گفته است:  یمانیطاوس   ج لَْم يََدْع رَُسوُل ا�َّ
. قَاَل َ�َقالَْت اَع�َِشُة  َعرْصِ

ْ
ْكَعتَْ�ِ َ�ْعَد ال ْوا ُطلُوَع : ج اهللا رسول قالالرَّ َال َ�تََحرَّ

ْمِس َوَال ُغُروَ�َها َ�تَُصلُّوا ِعنَْد َذلَِك  به  ج عائشه گفته: پیامبر« ١.»الشَّ
(خواندن) دو رکعت بعد از عصر فرا نخوانده. طاوس گفت: عائشه گفت: که 

اند: در موقع طلوع و غروب خورشید آھنگ و قصد فرموده ج پیامبر خدا
 »واقع نماز بخوانید.نکنید که در این م

َل اَع�َِشَة َعِن «گفته است:  ن أبوسلمه بن عبدالرحمنیھمچن 
َ
نَُّه َسأ

َ
�

 ِ ْجَدَ�ْ�ِ اللَّتَْ�ِ اَكَن رَُسوُل ا�َّ َعرْصِ َ�َقالَْت اَكَن يَُصلِّيِهَما  جالسَّ
ْ
يَُصلِّيِهَما َ�ْعَد ال

ثْبَتَُهَما َوَ�َن 
َ
َعرْصِ ُ�مَّ أ

ْ
ْو �َِسيَُهَما فََصالَُّهَما َ�ْعَد ال

َ
َعرْصِ ُ�مَّ إِنَُّه ُشِغَل َ�نُْهَما أ

ْ
َ�بَْل ال

يُّوَب قَاَل إِ 
َ
ثْبَتََها. قَاَل َ�َْ� ْ�ُن �

َ
از « ٢»ْسَماِ�يُل َ�ْعِ� َداَوَم َعلَيَْها.إَِذا َص�َّ َصَالًة أ

 عبد حدثنا احللوا� حسن حدثنا«: است ردهک تیروا) ۱۹۶۹ش( مسلم): حی(صح - ١
 ج اهللا رسول يدع لم: قالت أنها اع�شة عن أبيه عن طاوس ابن عن معمر أخربنا الرزاق

 وال الشمس طلوع التتحروا: ج اهللا رسول قال اع�شة فقالت قال. العرص بعد الر�عت�
 .»ذلك عند فتصلوا غرو�ها

 بن بةیوقت وبیأ بن ییحی( قیطر از) ۵۷۸ش( یینسا) / ۱۹۷۱ش( مسلم): حی(صح - ٢

 ابن �ّمد أخرب� جعفر ابن إسماعيل حدثنا«: اند کرده تیروا) حجر بن وعلی دیسع
 ج اهللا رسول اكن اللت� السجدت� عن اع�شة سأل أنه سلمة أبو أخرب� قال حرملة أىب

 �سيهما أو عنهما شغل إنه ثم العرص قبل يصليهما اكن فقالت العرص بعد يصليهما
 قال أيوب بن �� قال. أثبتها صالة ص� إذا و�ن أثبتهما ثم العرص بعد فصالهما
 .»عليها داوم تع�: إسماعيل
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بعد از عصر خواند.  ج عائشه از دو رکعت نمازی سؤال شد که پیامبر خدا

 از بعد سّنت نماز رکعت دو بر ج امبریپ است، معلوم ثیحد نیا از که چنانھم: ۱نکته 
 .»أثبتھما: «است داشته مداومت عصر

 دو ھمان است، خواندهیم عصر از بعد ج امبریپ که ینماز رکعت دو نیا: ۲نکته 
 ھمواره ج الله رسول دیبا بود می طور نیا اگر که چرا است؛ نبوده عصر از قبل رکعت

 إنه«!! بخواند عصر از بعد را آن تا باشد نخوانده عمداً  را عصر از قبل نماز رکعت دو
 دو نیا لذا و ستین حیصح که.» أثبتهما ثم العرص بعد فصالهما �سيهما أو عنهما شغل

 .است بوده عصر از قبل نماز رکعت دو از ریعصر، غ از بعد نماز رکعت
 عصر از بعد راآن و نخواند را عصرش از قبل نماز بار کی ج الله رسول لذا: ۳نکته 

 رکعت دو ھم عصر از بعد ھمواره عصر، از قبل نماز بر عالوه سپس و خواند؛
 نماز رکعت دو بر مداوت به »أثبتھما« ریضم لذا نمودند مداومت آن بر و خواندند می
 ھمواره و باشد نخوانده را عصر از قبل رکعت دو نکهیا نه و گردد؛یم بر عصر از بعد
 و کردند؛ نمی ترک یعمد را ھا سّنت ج الله رسول: اّوالً  که چرا! بخواند عصر از بعد
 ھمھا  آن بر دیبا پس اند؟نخوانده را عصر از قبل رکعت دو ج الله رسول مگر: اً یثان

 آن بر و خواندند ینماز عصر از بعد کباری ج شانیا که چرا باشند؛ داشته مداومت
 نماز و کرده ترک را اندخوانده می عصر از قبل که ینماز چگونه حال نمودند مداومت

) ۸۷۴ش( یینسا) / ۵۹۹و۵۹۸ش( یھمچنین ترمذ اند؟کردهیم مداومت را یگرید
 بن محّمد و ریجر بن بیوھ( قیطر از) ۶۷۳ش( بزار) / ۱۳۰ش( المسند ،یسیالیط/ 

 بن اعصم عن إسحق أيب عن شعبة حدثنا«: اند کرده تیروا) عیزر بن دیزی و جعفر
 ر�عت� لك ب� يفصل أر�عا العرص ص� قبل ج اهللا رسول اكن ... قال سيلع عن: ضمرة

 .»واملسلم� املؤمن� من تبعهم ومن واملرسل� وانلبي� املقر�� املالئ�ة ىلع بالتسليم
 یانکته به دیاست. با» صحیح«بوده واسنادش ھم » رجال صحیح«ورجال ترمذی 

 در یو یراو اما است کرده و عنعنه بوده »مدلس« یعیسب ابواسحاق که میکن اشاره
 سماع به حیتصر ابواسحاق آن در که یاتیروا جز که بوده الحجاج بن شعبة نجا،یا

 ولله )]۳۵ص۱ج( اآلثار و السنن معرفة ،یھقیب[ است کردهینم تیروا را باشد کرده
 .الحمد

                                                                                                                                   



 چهل حدیث درباره جمعه  ۳۸

خواندند سپس به دلیل مشغولیت گفت: ایشان آن را قبل از عصر می
نتوانستند یا فراموش کردند بعد از عصر خواندند (و بعد از آن) بر آن 

خواندند بر آن عادت داشتند ھرگاه) نمازی میمداومت داشتند و ایشان (

:" بن أیوب گفت: اسماعیل (راوی حدیث) گفت کردند. یحییمداومت می
 »ورزیدند.یعنی؛ مداومت می أثبتهما"

ُت اَع�َِشَة َعِن َصالِة رَُسوِل «روایت کرده است:  سو شریح بن ھانیء 
ْ
ل
َ
َسأ

؟ َ�َقالَْت: اكَ  ِ َكيَْف اَكَن يَُص�ِّ ، ُ�مَّ ا�َّ َعتَْ�ِ
ْ
َن يَُص�ِّ الَْهِجَ�، ُ�مَّ يَُص�ِّ َ�ْعَدَها َر�

، قُلُْت: َ�َقْد اَكَن ُ�َمُر يرَْضُِب َعلَيِْهَما  َعتَْ�ِ
ْ
، ُ�مَّ يَُص�ِّ َ�ْعَدَها َر� َعرْصَ

ْ
يَُص�ِّ ال

ُ َ�نُْه يَُصلِّيهِ  نَّ رَُسوَل َوَ�نَْ� َ�نُْهَما، َ�َقالَْت: اَكَن ُ�َمُر ريَِضَ ا�َّ
َ
َما، َوقَْد َعِلَم أ

ْهَر، ُ�مَّ  ََمِن قَْوٌم َطَغاٌم، يَُصلُّوَن الظُّ
َ

ْهَل ايل
َ
ِ اَكَن يَُصلِّيِهَما، َولَِ�نَّ قَْوَمَك أ ا�َّ

ْهِر  ، ُ�مَّ يَُصلُّوَن َما َ�ْ�َ الظُّ َعرْصَ
ْ
، َوُ�َصلُّوَن ال َعرْصِ

ْ
ْهِر َوال يَُصلُّوَن َما َ�ْ�َ الظُّ

ْحَسنَ واملغرب
َ
�َُهْم ُ�َمُر، َوقَْد أ  جاز عائشه در مورد نماز رسول الله « ١.»، فَرَضَ

 المسند ه،یراھو بن اسحاق) / ۱۵۵ص۱۳ج( اآلثار مشکل شرح ،ی(صحیح): طحاو - ١
 بن الله دیعب( قیطر ) از۱۹۰۲/ حدیث السراج بروایة الشحامی (ش) ۱۵۷۳ش(

: اند کرده تیروا) فارس ونضر بن الشمیل بن عمر بن عثمان و المختار أبی بن موسی

 اكن كيف: لعا�شة قلت قال أبيه عن رش�ح بن املقدام عن يو�س بن إرسائيل حدثنا«
 صالته و�عقب الظهر صالته بعقب يع� كأنه وسلم؟ عليه اهللا ص� اهللا رسول يصنع

 يص� ثم العرص يص� اكن ثم ر�عت� بعدها يص� ثم اهلج� يص� اكن: قالت. العرص
! ر�عت� العرص بعد يص� رآه رجال يرضب س  عمر رأيت فأنا: قلت قال. ر�عت� بعدها
 أهل قومك ول�ن صالهما ج اهللا رسول أن علم ولقد عمر صالهما لقد: فقالت
 صلوا العرص صلوا و�ذا العرص إىل بعدها صلوا الظهر صلوا إذا و�نوا طغام قوم ايلمن
 اسناد و بوده »حیصح رجال« رجالش و .»أحسن وقد عمر فرض�هم! املغرب إىل بعدها

 .الحمد لله و. باشدمی »حیصح« ھم تیروا

                                                             



 ۳۹  چهل حدیث اصلی این کتاب 

-بعد از خواندن نماز ظھر دو رکعت نماز می جپرسیدم ووی گفت: پیامبر 
خواند! ومن به عائشه خواند و بعد از خواندن نماز عصر ھم دو رکعت نماز می

زد! اما عائشه مر وی را میخواند، عگفتم: اما اگر کسی بعد از عصر نماز می
 جدانست که رسول الله خواند و میجواب داد: حتی عمر ھم آن نماز را می

خواندند تا خوانده است! اما قوم تو (یمن) وقتی نماز ظھر را میھم آن را می
خواندند، تا ناز مغرب ھم خواندند؛ و وقتی نماز عصر را مینماز عصر نماز می

ا عمر ھم از این کار آنان نھی فرمود (تا مبادا ھنگام خواندند؛ لذنماز می
 »غروب که نھی شده نماز خوانده باشند.)

بر خواندنش بعد از نماز عصر مداومت داشته و  جلذا ھمواره رسول الله 

ِ «روایت کرده است:  لعائشه ىِف  جقَالَْت َصَالتَاِن َما تََرَ�ُهَما رَُسوُل ا�َّ
ا وَ  َعرْصِ بَيىِْت َ�طُّ رِسًّ

ْ
َعتَْ�ِ َ�ْعَد ال

ْ
َفْجِر َوَر�

ْ
َعتَْ�ِ َ�بَْل ال

ْ
رسول « ١.»َال َعَالِ�يًَة َر�

خوانده وبر خواندنش مداومت ام ھمواره دو نماز را میدر خانه جالله 
  »داشتند: دورکعت قبل از صبح ودو رکعت بعد از عصر.

 ھمواره -را عصر از بعد نماز رکعت دو-ج امبریپ نکهیا و ھمچنین علت
و  نگردد جادیا مشقت أّمتش یبرا که بوده نیا خوانده،یم خانه در

َ َوَما «روایت کرده است:  لعائشه ي َذَهَب بِِه َما تََرَ�ُهَما َحىتَّ ليَِقَ ا�َّ ِ
َّ

َواذل

) دیعبدالحم بن ریجر و رینم بن عبدالله( قیطر از) ۱۹۷۲ش( (صحیح): مسلم - ١

 ج اهللا رسول ترك ما: قالت اع�شة عن أبيه عن عروة بن هشام عن«: است کرده تیروا
 و بهیش یاب بن ابوبکر( قیطر از) ۱۹۷۳ش( مسلم و .»قّط  عندى العرص بعد ر�عت�

 بن ىلع أخربنا - هل واللفظ - حجر بن ىلع حدثنا«: است کرده تیروا) مسھر بن یعل
: قالت اع�شة عن أبيه عن األسود بن الرمحن عبد عن الشيبا� إسحاق أبو أخربنا مسهر

 الفجر قبل ر�عت� عالنيًة؛ وال رساً  قط بيىت ىف ج اهللا رسول تر�هما ما صالتان
 .»العرص بعد ور�عت�

                                                             



 چهل حدیث درباره جمعه  ۴۰

َالِة َوَ�َن يَُص�ِّ َكِثً�ا ِمْن َصَالتِهِ   َحىتَّ َ�ُقَل َ�ْن الصَّ
َ

َ َ�َعاىل قَاِعًدا َ�ْعِ�  لَيِقَ ا�َّ
َعرْصِ َوَ�َن انلَّيِبُّ 

ْ
ْكَعتَْ�ِ َ�ْعَد ال  يَُصلِّيِهَما يِف الَْمْسِجِد َ�َافََة  جالرَّ

َ
يَُصلِّيِهَما َوال

ُف َ�نُْهمْ  ِتِه َوَ�َن ُ�ِبُّ َما ُ�َفِّ مَّ
ُ
َل ىلَعَ أ ْن ُ�ثَقِّ

َ
ه آنحضرت ک یسوگند به ذات« ١.»أ

عت بعد از نماز عصر را کخواندن دو ر جه رسول خدا کا برد ین دنیرا از ا ج
ه نماز خواندن کرد کرحلت  یشان، زمانینفرمود. و ا کتا ھنگام رحلت، تر

خواند. وچون  می ش را نشستهیاز نمازھا یارید و بسیش دشوار گردیبرا
عت کن دو ریامت خود دوست داشت، ا یف را برایشه تخفیھم جآنحضرت 

 .»ت گرددتا مبادا باعث زحمت امّ  خواند نمی را در مسجد
به عّلت اینکه مردم  جپس از این روایات مشخص شد که: رسول الله 

ھنگام غروب آفتاب نماز نخوانند، از خواندن نماز بعد از عصر نھی فرموده 
در  که چنانگرنه اگر ھنگام غروب نماز خوانده نشود، جایز بوده  است؛ و

پس ھر کس خواھان این  دباششن میروایاتی که مشاھده شد واضح و رو
فضیلت است باید در اواخر روز جمعه در حالی که در قیام نماز (بعد از 

باشد دعای خود را از خواندن حمد و سوره یا بعد از برخواستن از رکوع) می
باری تعالی بنماید و در این راستا ھر دعایی در امر دنیا و عقبی جایز است و 

ایش را با زبان مادری خود بیان نماید، ھر چند أولی تواند دعنیز شخص می
به بیان دعا با زبان عربی و استفاده از دعاھای ثابت شده با نصوص شرعی 

  باشد.می

 عبد حدثنا قال نعيم أبو حدثنا«: است کرده تیروا) ۵۹۰ش( یبخار): حی(صح - ١
 حىت تر�هما ما به ذهب واذلي: قالت اع�شة سمع أنه أيب حدث� قال أيمن بن الواحد

 تع� قاعدا صالته من كث�ا يص� و�ن الصالة عن ثقل حىت تعاىل اهللا ليق وما اهللا ليق
 ىلع يثقل أن �افة املسجد يف واليصليهما يصليهما ج انليب و�ن. العرص بعد الر�عت�

 .»عنهم �فف ما �ب و�ن أمته؛

                                                             



 ۴۱  چهل حدیث اصلی این کتاب 

اما اینکه چرا شریعت این ساعت را برای ما مشخص نفرموده، ھماندد 
 باشد؛ تا انسان ھمواره محتاط بوده وازشب قدر ویا تعداد گناھان کبیره می

ن ده شب آخر رمضان را به دنبال شب قدر یکل گناھان دوری کرده وھمدن

(وَ اهللاُ العليمُ  ردن شود.کگشته وھمچنین تمام بعد از عصر را مشغول دعا 

( وابِ  أعلمُ بِالصَّ

 جمعه نماز به  رفتن فضیلت زود: دهمحدیث 
 يَْومَ  اْغتََسَل  َمنْ «: اندفرموده ج غمبریپ که است کرده تیروا سرهیابوھر

ُُمَعةِ 
ْ
َنَابَةِ  ُغْسَل  اجل

ْ
�ََّما َراحَ  ُ�مَّ  اجل

َ
اَعةِ  يِف  َراحَ  َوَمنْ  بََدنَةً  قَرََّب  فََك�  اثلَّاِ�يَةِ  السَّ

�ََّما
َ
اَعةِ  يِف  َراحَ  َوَمنْ  َ�َقَرةً  قَرََّب  فََك� �ََّما اثلَّاثِلَةِ  السَّ

َ
قَْرنَ  َكبًْشا قَرََّب  فََك�

َ
 َوَمنْ  أ

اَعةِ  يِف  َراحَ  ابَِعةِ  السَّ �ََّما الرَّ
َ
اَعةِ  يِف  َراحَ  َوَمنْ  َدَجاَجةً  قَرََّب  فََك� َاِمَسةِ  السَّ

ْ
 اخل

�ََّما
َ
إَِذا َ�يَْضةً  قَرََّب  فََك�

َِمامُ  َخَرجَ  فَ
ْ

ْكرَ  �َْستَِمُعونَ  الَْمَالئَِ�ةُ  َحرَضَْت  اإل  ١.»اذلِّ
 نماز یسو به( زود سپس و دینما جنابت غسل جمعه روز در کس ھر«

 و است کرده یقربان راای  ماده شتر که است آن مانند شود رھسپار) جمعه
 یقربان راای  ماده گاو که است آن مانند شود رھسپار دّوم ساعت در ھرکس

 یترمذ) / ۳۵۱ش( ابوداود) / ۲۰۰۱ش( مسلم) / ۸۸۱ش( یبخار): حیصح( ١
 و وسفی بن عبدالله و مسلمه بن عبدالله( قیطر از) ۱۳۸۸ش( یینسا) / ۴۹۹ش(

 أيب بن س� عن مالك حدثنا«: اند کرده تیروا) یسیع بن معن و دیسع بن بهیقت
 وراح اجلنابة غسل اجلمعة يوم اغتسل من: قال  ج اهللا رسول أن: هر�رة أيب عن صالح

 الساعة يف راح ومن بقرة، قرب فكأنما اثلانية الساعة يف راح ومن بدنة، قدم فكأنما
 يف راح ومن دجاجة، قرب فكأنما الرابعة الساعة يف راح ومن كبشا، قرب فاكنما اثلاثلة

 �ستمعون املالئ�ة حرضت االمام خرج فإذا بيضة، قرب فكأنما اخلامسة الساعة
 .»اذلكر

                                                             



 چهل حدیث درباره جمعه  ۴۲

 که است آن مانند شود رھسپار سّوم ساعت در کس ھر و است کرده
 شود رھسپار چھارم ساعت در کس ھر و باشد کرده یقربان را ینر گوسفند

 پنجم ساعت در کس ھر و است کرده یقربان را یمرغ که است آن مانند
 تقّرب خداوند به یمرغ تخم دنیبخش با که است آن مانند شود رھسپار
 مالئکه شد خارج) مسجد یسو به منزلش از( امام ھرگاه است و جسته
 »دھند.یم فرا گوش) موعظه و( پند به و شوندیم حاضر

شود که حکم و فضیلت خاص جمعه استنباط میاز این روایت چندین 
 در خور توجه ھستند:

 نماز از قبل تا جمعه روز و شب در یکدیگر با ھمسران ھمبستری -۱
  .باشدمی ممدوح و مستحب جمعه

با  یول ئل به واجب بودن غسل جمعه ھستنداگرچه برخی از فقھا قا -۲
مستحب بودن  ستوجه به دالیلی از جمله روایت سمره بن جندب

  : َمنْ ج قال انليب«گردد: آن ثابت می
َ
أ ُُمَعةِ  يَْومَ  تَوَضَّ

ْ
 َونِْعَمْت  فَِبَها اجل

فَْضُل. َ�ُهوَ  اْغتََسَل  َوَمِن 
َ
فرمودند: ھر کس روز جمعه  ج پیامبر« ١»أ

 یترمذ) / ۲۱۴ص۱۶ج( دیالتمھ عبدالبر، ابن) / ۳۵۴ش( (صحیح): ابوداود -١
) / ۵۸۷۷و۱۴۶۱و۱۴۶۰ش( یالکبر السنن ،یھقیب) / ۱۳۸۰ش( یینسا) / ۴۹۷ش(

طبرانی، ) / ۲۸۵ش( یالمنتق الجارود، ابن) / ۲۰۱۷۴و۲۰۱۷۷ش( احمد، المسند
 المسند ،یانیرو) / ۸۶ش( المسند الجعد، ابن) / ۱۹۹و۲۲۳ص۷ج( ریالکب المعجم

 یالذھل طاھر یاب جزء) / ۳۵۲ص۲ج( بغداد خیتار ،یبغداد بیخط/  )۷۸۷ش(
طبرانی، المعجم الکبیر ) / ۱۵۴۰ش( ، السننیدارم) / ۵۲ش( یالبغداد

) / طیالسی، المسند ۱۱۹ص۱/ طحاوی، شرح معانی اآلثار (ج )۱۹۹ص۷(ج
الطاھر محمد بن أحمد بن  یث أبیمن حد) / دارقطنی، ۴۵۴۱) / بزار (ش۱۴۴۷(ش

ابن عبدالبر، التمھید ) / ۱۶۴ص۲) / بغوی، شرح السنة (ج۵۲(ش یعبد الله الذھل
) / خطیب بغدادی، تاریخ بغداد ۴۲۱ص۳) / ابن عدی، الکامل (ج۹۷ص۱۰(ج
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 عن«: اند کرده تیروا) دعامه بن قتاده و دیعب بن ونسی( قیطر ) از۶۱۰ص۳(ج
 فبها اجلمعة يوم توضأ من: ج اهللا رسول قال قال جندب بن سمرة عن ابلرصي احلسن

 اسنادش و بوده »نیحیصح رجال« رجالش هک »أفضل فالغسل اغتسل ومن ونعمت
 .باشد می »حیصح« ھم

 »حدیٌث صحیٌح «وامام ابوحاتم رازی گفته است:  
 » حدیٌث حسٌن «اند: وامامان بغوی وترمذی گفته 
) / ابن الملقن، ۴۹۷[ترمذی (ش» اسناٌد حسٌن «وامام البوصیری ھم گفته است:  

 د العشرةیرة المھرة بزوائد المسانیلخإتحاف ا) / البوصیری، ۶۵۱ص۴البدرالمنیر (ج
 )]۱۶۴ص۲) / بغوی، شرح السنة (ج۲۶۸ص۲(ج

 یبصر حسن اند گفته و نموده وارد اشکال ثیحد نیا از یبعض که میینما اشاره دیبا 
 یبصر حسن ساتیتدل که مییبگوھا  آن به دیبا اما! است کرده وعنعنه باشد می مدلس

 دّومی  طبقه در را یو نیالمدلس طبقات کتاب در حجر ابن امام لذا بوده کم اریبس
 و)] ۴۰ش(بمراتب الموصوفین بالتدلیس  سیالتقد اھل فیتعر حجر، ابن[ است آورده

 راھا  آن اتیروا در اصل ائمه ساتشان،یتدل قلت لیدل به که ھستند یکسان طبقه نیا
 یبصر حسن نیھمچن و اند آورده »حیصح« در راھا  آن اتیروا و گذاشته سماع بر
 .سیالتدل ریکث نه و بوده االرسال ریکث

 اختالف جندب بن سمره از یبصر حسن سماع مورد در اما باید اشاره کنیم که علما 
 :شود می قول چھار شامل کل در که دارند

: ھستند سجندب بن سمره از یبصر حسن سماع به قائل کهیکسان: اّول قول 
 حاکم و یطحاو و ابوداود و یترمذ و ینیمد بن یعل و مسلم و یبخار (امامان

 ابن و الجارود ابن و مهیخز ابن و یذھب و یاطیدم و ینوو و یجوز ابن و یشابورین
 .است دهیشن جندب بن سمره از یبصر حسن که ھستند نیا بر قائل ابوعوانه) و میق

: ھستند سجندب بن سمره از یبصر حسن سماع عدم به قائل کهیکسان: دّوم قول 
 دیابوسع و حنبل بن احمد و حبان ابن و نیمع بن ییحی و الحجاج بن شعبة (امامان

 دهینشن جندب بن سمره از یزیچ یبصر حسن که ھستند نیا بر قائل )یسیادر
 .است
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 و ھستند سجندب بن سمره از یبصر حسن سماع عدم به قائل کهیکسان: سّوم قول 
 و حزم ابن و یدارقطن (امامان: دانند می حیصح را قهیعق ثیحد در یو سماع فقط

-یم ر)یکث ابن و عساکر ابن و یینسا و یلیاشب عبدالحق و یازد دیسع بن یعبدالغن
 .است دهیشن جندب بن سمره از را قهیعق ثیحد فقط یبصر حسن که ندیگو

 بن سمره از یبصر حسن اتیروا تمام که ھستند نیا بر قائل کهیکسان: چھارم قول 
 بن ییحی و اسد بن بھز و قطان دیسع بن ییحی (امامان: است بوده یکتاب از جندب

 تیروا سجندب بن سمره از یکتاب از یبصر حسن که ندیگویم )یھقیب و نیمع
-۱۱۷۴ص( سیبالتدل عالقته و یالخف المرسل ،یعون حاتم فیشر: رک. [است کرده

۱۱۸۸[( 
 بن سمره از /یبصر حسن سماع نکهیا ؛یعنی است راجح اّول قول ما نزد در اما 

) ۲۸۹ص۲ج( ریالکب خیالتار و) ۵۴۷۲ش( حیالصح ،یبخار: که چرا است ثابت جندب
 شرح ،یطحاو) ۴۲۲۱ش( یینسا) / ۴۰۴۴ش( العلل احم،) / ۱۸۲ش( یترمذ/ 

 یعل( قیطر از) ۷۵ش( الیالع یعل النفقه ا،یدن یاب ابن) / ۱۶۰ص۱۵ج( اآلثار مشکل
 بن ریزھ ثمهیابوخ و یمثن بن محّمد یابوموس و االسود یاب بن عبدالله و ینیمد بن

 أ�س بن قر�ش حدثنا«: اند کرده تیروا) بهیقت بن بکار و عبدالله بن ھارون و حرب
 العقيقة؟ حديث سمع من احلسن سل س��ن بن �ّمد يل قال قال الشهيد بن حبيب عن

 .»جندب بن سمرة من سمعته فقال فسأتله
 بن یعل امامان: األنصاری أنس بن شیقر فقط باشد می »نیحیصح رجال« رجالش و 

 بأس ال: «دیگو می ابوحاتم امام و »ثقة: «ندیگو می نیمع بن ییحی و یینسا و ینیمد
 »موته قبل ریتغ ثقة: «دیگو می یذھب امام و »عقله ریتغ إنه قالی ر؛یتغ أنه إال به

 »الثقات معرفة« در را یو ھم یعجل امام و »ریتغ: «دیگو می یینسا و ابوداود امامان
 ابن امام و »نیسن ست قدر بأخرة ریتغ صدوق: «دیگو می حجر ابن امام و است آورده
 ما يدر ال كان حتى عمره، آخر يف اختلط أنه إال صدوقا شيخا كان«: دیگو می حبان

) / ۵۵۴۳ش( بیالتھذ بیتقر و) ۳۷۴ص۸ج( بیالتھذ بیتھذ حجر، ابن[ »به حيدث
 معرفةالثقات ،یعجل) / ۳۸۹ص۳ج( االعتدال زانیم و) ۴۵۷۴ش( الکاشف ،یذھب

 »حسن« رشییتغ بعد ثیاحاد و »حیصح« رشییتغ قبل ثیاحاد لذا)] ۲۱۷ص۲ج(
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تر وضو بگیرد چه خوب و عالیست و ھر کس غسل کند بھتر و عالی
 »است.

إَِذا َجاَء « :ج پیامبر اکرم ۀفرمودطبق این فرموده و نیز طبق  -۳
ُُمَعِة فَلْيَْغتَِسْل 

ْ
 اجل

َ
َحُدُ�ْم إِىل

َ
ھر کس از شما به نماز جمعه « ١.»أ

َحُدُ�ْم  اراَدإَِذا «و در روایت مسلم آمده: » بیاید غسل کند.
َ
 أن يأىتأ

 یو انیراو از یکی که چرا است کرده تیروا رییتغ از قبل ھم را ثیحد نیا و باشد می
 بن عبدالله و مدیني بن علي: «دیگو می حجر ابن امام که است ینیمد بن یعل امام
 یالبار فتح حجر، ابن[ .»اند کرده روایت وي از تغییر از قبل االسود ابي

 .باشدیم »حیصح« اسناد نیا لذا)] ۴۳۶ص۱وج۵۹۳ص۹ج(
 در فقط: دیبگو یکس است ممکن اکنون. شد ثابت سمره از یبصر حسن سماع پس 

 نشده ثابت کهھا  آن در چه؟ گرید ثیاحاد ریسا در پس شده ثابت قهیعق ثیحد
 ریکث نه و است االرسال ریکث یبصر حسن که آنجا از میدھ می جواب ھم ما است؟

 آن از اتشیروا تمام در گردد، ثابت یثیحد در یراو کی از سماعش اگر لذا س،یالتدل
 دهینشن گرید یجاھا در گفت لیدل بدون توان نمی و گردد می حمل سماع بر یراو

 احمد، المسند جمله از است شده ثابت گرید ثیاحاد یبعض در نیھمچن. است

) الطو�ل محيد ايب بن( محيد ثنا) �ش� بن( هشيم ثنا«: است کرده تیروا) ۲۰۱۳۶ش(
 ان عليه قدر ان نذر وانه أبق هل عبدا ان فقال رجل جاءه قال) ابلرصي( احلسن عن

 بالصدقة فيها أمر اال خطبة ج انليب خطب ما قل: قال سمرة ثنا احلسن فقال يده يقطع
 .باشدیم »نیحیصح رجال« رجالش و »حیصح« اسنادش و »املثلة عن فيها ون�

عی و معاویة بن ق (اوزای) آن را از طر۳۴۰) / ابوداود (ش۱۹۹۳مسلم (ش(صحیح):  -١

�� بن أيب كث� حدث� أبو سلمة بن عبدالرمحن حدث� أبو «اند:  سالم) روایت کرده
هر�رة قال: بينما عمر بن اخلطاب �طب انلاس يوم اجلمعة إذ دخل عثمان بن عفان 
فعرض به عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد انلداء فقال عثمان يا أم� املؤمن� ما 

والوضو أيضا ألم �سمعوا رسول زدت ح� سمعت انلداء أن توضأت ثم أقبلت فقال عمر 
 »يقول إذا جاء أحد�م إىل اجلمعة فليغتسل جاهللا 
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ُُمَعِة فَلْيَْغتَِسْل 
ْ
ھر کس خواست به نماز جمعه بیاید غسل « ١.»اجل

  »کند.
خاطر باند که غسل جمعه جمھور فقھا بر خالف ظاھریه استنباط کرده

نه روز جمعه. پس ھر کس؛ مرد و زن، بیمار و  باشدآمدن به نماز جمعه می
سالم، مسافر و غیر مسافر که قصد آمدن به نماز جمعه را داشته باشند 

 ٢.باشد که غسل جمعه بجا آورندمستحب تأکیدی می
ع فجر روز جمعه تا آمدن برای حضور نماز وقت غسل جمعه از طلو -۴

گردد که أولی آن است که غسل به آمدن به نماز جمعه آغاز می
جمعه نزدیک باشد؛ زیرا این غسل بخاطر حضور در نماز و پاک و 

باشد و جماعت مسلمان در نظیف حاضر شدن در بین مسلمین می
 ھیئتی زیبا و تمیز گرد ھم آیند.

 ج ند غسل جنابت است؛ زیرا پیامبر اکرمکیفّیت غسل جمعه ھمان -۵
ُُمَعةِ  يَْومَ  اْغتََسَل  َمنْ « اند:فرموده

ْ
َنَابَِة...  ُغْسَل  اجل

ْ
ھرکس در روز « »اجل

 ». جمعه غسل نماید، غسل جنابت نماید...
باشد، این حدیث بیانگر فضیلت نابی در زمینه زود به نماز جمعه می -۶

نظر دارند ولی جمعه اختالفھای اگرچه فقھا در تقسیم بندی زمان
باشد که بر این رسد دیدگاه جمھور فقھا میآنچه راجح به نظر می

حدثنا �� بن �� اتلمي� و�ّمد : «رده استکت ی) روا۱۹۸۸مسلم (ش(صحیح):  -١
بن رمح بن املهاجر قاال أخربنا الليث ح وحدثنا قتيبة حدثنا يلث عن نافع عن عبدا� 

 »إذا أراد أحد�م أن يأيت اجلمعة فليغتسل.يقول  جقال: سمعت رسول اهللا 
-افرادی که قائل به وجوب نماز جمعه ھستند، غسل آن روز را برای ھمه واجب می -٢

؛ محّمد زحیلی، المعتمد فی الفقه ۱/۲۹۱دانند. نک: شربینی، مغنی المحتاج، 
 .۱/۵۲۴الشافعی، 
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م یثی، جمعه را به دوازه ساعت تقسیدر حد ج باورند که رسول الله
ث ھم از لفظ "ساعات" استفاده کرده که ین حدیدر ا بندی نموده و

باشد دقیقه) می ۶۰دھد ھمان ساعات معروف (ھر ساعت نشان می

ُُمَعةِ  : يَْومُ جقال انليب « ت کرده است:یروا بو جابر بن عبدالله
ْ
 اجل

ةَ  ثِنْتَا ُل  ُمْسِلمٌ  َاليُوَجدُ  َساَعةً  يُِر�دُ . َعرْشَ
َ
َ  �َْسأ   َشيْئًا وََجلَّ  َعزَّ  ا�َّ

َّ
 آتَاهُ  إِال

 ُ َِمُسوَها أل ا�َّ . َ�ْعدَ  َساَعةٍ  آِخرَ  فَاتلْ َعرْصِ
ْ
فرمودند: روز  ج پیامبر« ١»ال

جمعه دوازده (ساعت) است. و در آن میان ساعتی است که اگر ھر 
َوَجلَّ چیزی را بخواھد به او خواھد داد، و  مسلمانی از خداوند َعزَّ 

و چون امام در  »این زمان را در آخرین ساعت بعد از عصر دریابید.
ن یدھد که مقصود اگردد، لذا نشان میساعت ششم خارج می

با این اوصاف محرز است که ش ساعت قبل از زوال است. ث شیحد

) نسایی ۱۰۵۰) / ابوداود (ش۲۰۸(صحیح): عبدالله بن وھب، الموطأ (ش -١
) / حاکم، ۶۲۱۳) والسنن الکبری (ش۲۹۷۶) / بیھقی، شعب االیمان (ش۱۳۸۹(ش

) / طبرانی، ۴۴ص۲۳وج۲۰ص۱۹) / ابن عبدالبر، التمھید (ج۱۰۳۲المستدرک (ش

 اجلالح عن«اند: الحارث االنصاری) روایت کرده بن ) از طریق (عمرو۱۸۴الدعاء (ش
 يف قال: أنه :جاهللا  رسول عن جابر عن حدثه سلمة أبا أن العز�ز عبد بن عمر مو�

 إعطاه إال شيئا اهللا �سأل مسلم عبد فيها يوجد ال ساعة منها ساعة عرش اثنتا اجلمعة
بوده » رجال صحیحین«رجال عبدالله بن وھب  »العرص. بعد ساعة آخر اتلمسوها إياه

 است.» رجال صحیح«ز که یالعز عبد بن عمر مولی جز الجالح

 » هذا حديثٌ صحيحٌ علی رشط مسلم«وامام حاکم نیشابوری گفته است:  
 » علی شرط مسلم«وامام ذھبی ھم گفته است:  
 » حدیٌث صحیٌح «وامام ابن حجر ھم گفته است:  
[حاکم، المستدرک مع التلخیص للذھبی » اسناده صحیٌح «وامام نووی ھم گفته است:  

 )]۵۴۱ص۴) / نووی، المجموع (ج۴۳۶ص۲) / ابن حجر، نتائج االفکار (ج۱۰۳۲(ش

                                                             



 چهل حدیث درباره جمعه  ۴۸

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 

 ۀفضیلتی بیشتر وجود دارد. اما برای امام مستحب است که در لحظ
خانه خارج شده و در وقت  آخر یعنی؛ اندکی مانده به وقت نماز از

أذان در مسجد حضور داشته باشد؛ زیرا طبق روایت سائب بن 

ُُمَعةِ  يَْومَ  انلَِّداءُ  اَكنَ «: سیزید
ْ
َِمامُ  َجلََس  إَِذا اّوهلُ  اجل

ْ
 ىلَعَ  الِْمنرَْبِ  ىلَعَ  اإل

يِب  ج انلَّيِبِّ  َ�ْهدِ 
َ
ُ  ريَِضَ  َوُ�َمرَ  بَْ�رٍ  َوأ از زمان پیامبر « ١»َ�نُْهَما. ا�َّ

اّول نداء در روز جمعه وقتی بوده که امام بر  بو ابوبکر و عمر ج
شود که مستحب پس از این روایت استنباط می» نشست.منبر می

 است امام در موقع أذان داخل مسجد باشد.

 پوشیدن بهترین لباس خصوصًا لباس سفید: یازدهمحدیث 
بَُسوا«: فرمودند ج امبریپ که کرده تیروا بعباس بن عبدالله

ْ
 ِمنْ  ال

ابُِ�مُ 
َيَاَض  ِ�يَ نُوا ِ�يَابُِ�مْ  َخْ�ِ  ِمنْ  فَإِ�ََّها ابلْ  َخْ�َ  َو�ِنَّ  َمْوتَاُ�مْ  ِ�يَها َوَ�فِّ

ْ�َحاِلُ�مُ 
َ
َرَصَ  َ�ْلُو اِإلثِْمدُ  أ ْعرَ  َوُ�نْبُِت  ابلْ  که چرا د؛یبپوش دیسف لباس« ٢.»الشَّ

) / نسایی ۵۱۶(ش ی) / ترمذ۱۰۸۹) / ابوداود (ش۹۱۶و۹۱۲ح): بخاری (شی(صح -١

 عن الزهري عن«اند: د) روایت کردهیزیونس بن یذئب و ی) از طریق (ابن اب۱۳۹۲(ش
 .»اجلمعة ...  يوم انلداء اكن قال يز�د بن السائب

 بن احمد( قیازطر) ۳۸۷۸ش( المسند احمد،) / ۴۰۶۳و۳۸۸۰ش( ابوداود): حیصح( ٢

 بن عثمان بن اهللا عبد حدثنا) معاو�ة بن( زه� حدثنا«: است کرده تیروا) ونسی
 ثياب�م من البسوا: ج اهللا رسول قال قال عباس ابن عن جب� بن سعيد عن خثيم

 .»موتا�م فيها و�فنوا ثياب�م خ� من فإنها ابلياض
 یترمذ) / ۳۴۲۶و۲۴۷۹و۲۲۱۹ش( المسند واحمد، شده متابعه ھم ةیمعاو ربنیوزھ

 وشعب) ۹۲۱۷ش( یالکبر السنن ،یھقیب) / ۳۵۶۶و۱۴۷۲ش( ماجه ابن) / ۹۹۴ش(
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) / ۲۰۰-۱۹۷ص۱۰ج( المختاره ثیاالحاد ،یالمقدس اءیض) / ۶۳۱۸ش( مانیاال
 والمعجم) ۷ص۴ج( االوسط المعجم ،یطبران) / ۱۳۰۸و۷۳۷۸ش( المستدرک حاکم،

) / ۵۴۲۳ش( حبان ابن) / ۶۶-۶۴ص۱۲ج( ریالکب والمعجم) ۲۳۸ص۱ج( ریالصغ
) / ۱۵۷۶ش( المسند ،یشافع) / ۵۲۰ش( المسند ،یدیحم) / ۵۰۹۳-۵۰۹۲ش( بزار

) / ۱۵۲ص۳ج( المصنف به،یش یاب ابن) / ۱۲۵۳ش( المسند ،یالقضاع شھاب
 ابن) / ۳۷۵ص۱ج( اصفھان اخبار م،یابونع) / ۴۲۹ص۳ج( المصنف عبدالرزاق،

) / ۵۹۵و۵۹۶ش( ومنسوخه ثیالحد ناسخ ن،یشاھ ابن) / ۸۲۲ش( المعجم ،یالمقر
 ثیالحد ناسخ ن،یشاھ ابن) / ۱۲۷ص۲ج( والمفترق المتفق ،یبغداد بیخط

 السنة شرح ،یبغو) / ۹۴۹ش( اتیوریالط ،یالسلف ابوطاھر) / ۵۹۵( ومنسوخه
 عبدالله( قیطر از) ۹۴ص۳ج( حلب خیتار یف الطلب ةیبغ م،یالعد ابن) / ۳۱۴ص۵ج(

 و قدامة بن وزائدة یالثور انیوسف میسل بن ییحیو المفضل بن وبشر رجاء بن
 سلمه بن وحماد راشد بن ومعمر القاسم بن روح و یالمسعود عبدالله بن عبدالرحمن

: اند کرده تیروا) خالد بن بیوھ و دیالول بن وشجاع عبدالرحمن بن داود و ابوعوانه و
 ... .» خثيم بن عثمان بن اهللا عبد عن«
) ۴۵ص۱۲ج( ریالکب المعجم ،یوطبران شده متابعه ھم میخث بن عثمان بن عبدالله و

 بن يعقوب حدثنا«: اند کرده تیروا) میحک بن وعثمان ریجب بن میحک( قیازطر
 أيب بن نص� عن عياش ب�ر أيب عن يو�س بن أمحد ثنا كر�ب أبو ثنا العما� غيالن

 ... .» جب� بن سعيد عن جب� بن حكيم عن األشعث
 رجال« که میخث بن عثمان بن عبدالله جز بوده »نیحیصح رجال« ابوداود رجال و

 .است »حیصح« ھم واسنادش باشد می »مسلم حیصح
 »ٌح یصح حسٌن  ٌث یحد: «است گفته ھم یترمذ وامام

 »خيرجاه ومل االسناد صحيح حديثٌ  هذا«: است گفته ھم یشابورین حاکم وامام
 ٌث یحد: «اند گفته ھم یونوو حبان وابن الملقن وابن القطان وابن یذھب وامامان

) / ۷۳۷۸ش( یللذھب صیالتلخ مع المستدرک حاکم،) / ۹۹۴ش( یترمذ[ »ٌح یصح
 المنھاج أدلة إلی المحتاج وتحفة) ۶۷۲و۶۷۲ص۴ج( ریالمن البدر الملقن، ابن

 )]۲۱۵ص۷ج( المجموع ،ینوو) / ۵۹۰ص۱ج(
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 و دیکن کفن دیسف) ۀپارچ( با را ُمردگانتان و شماست یھا لباس ِن یبھتر از
 و داده جال را چشم که است) موانیآنت( سرمه سنگ چشم، ۀسرم نیبھتر

 »شود.یم) ھا مژه ی(مو رشد باعث
باشد. اکثر پوشیدن بھترین لباسی که انسان دارد از سنن روز جمعه می

برای کسانی که علما بر این باورند که پوشیدن لباس زیبا و تمیز سّنتی است 
به آن اشاره  ج روند. بھترین رنگ لباسی که پیامبربه نماز جمعه می

اند لباس سفید است که جدای از روز جمعه در ھر موقع و زمانی فرموده
 حّتی در مواقع تعزیه پوشیدن آن سّنت است.

 رفتن به نماز جمعه موقع: استعمال عطر در دوازدهمحدیث 
 َمِن «: است کرده تیروا ج الله رسول از بعاص بن عمرو بن عبدالله

ُُمَعةِ  يَْومَ  اْغتََسَل 
ْ
تِهِ  ِطيِب  ِمنْ  َوَمسَّ  اجل

َ
 َصالِِح  ِمنْ  َولَِبَس  - لََها اَكنَ  إِنْ  - اْمَرأ

ابِهِ 
اَرةً  اَكنَْت  الَْموِْعَظةِ  ِعنْدَ  يَلْغُ  َولَمْ  انلَّاِس  ِرقَاَب  َ�تََخطَّ  لَمْ  ُ�مَّ  ِ�يَ  بَيْنَُهَما لَِما َكفَّ

ى لََغا َوَمنْ  َطَّ ُ  اَكنَْت  انلَّاِس  ِرقَاَب  َوختَ
َ

 کند غسل جمعه روز کس ھر« ١.»ُظْهًرا هل

 مهیخز ابن) / ۶۰۹۸ش( یالکبر السنن ،یھقیب) / ۳۴۷ش( ابوداود): حیصح( ١
 بیالترغ السنة، قوام یاصفھان) / ۴۹۹ش( یالزھر الفضل یأب ثیحد) / ۱۸۱۰ش(

 مانیسل بن عیوالرب سلمة بن ومحّمد لیعق أبی ابن( قیطر از) ۹۴۹ش( بیوالترھ

 ز�د ابن أسامة أخرب� وهب بن عبدا� حدثنا: «اند کرده تیروا) منقذ بن میوابراھ
 اهللا ص� - انلىب عن العاص بن عمرو بن اهللا عبد عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن

 - هلا اكن إن - امرأته طيب من ومس اجلمعة يوم اغتسل من: قال أنه - وسلم عليه
 ملا كفارة اكنت املوعظة عند يلغ ولم انلاس رقاب يتخط لم ثم ثيابه صالح من ولبس
 .»ظهرا هل اكنت انلاس رقاب وختطى لغا ومن بينهما
 بن ییحی امام: دیز بن أسامة فقط ھستند بیتھذ در ومترجم »ثقة« ابوداود رجال

 وامام »ثقهٌ  عندنا: «دیگو می ینیمد بن یعل امام و »حجةٌ  صالٌح  ثقةٌ : «دیگو می نیمع
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 أھل عند ھو: «است گفته ھم یفسو انیسف بن عقوبی امام و »ثقةٌ : «دیگو می یعجل
 وامام »بأس ثهیبحد سیل: «دیگو می یعد ابن وامام »مأموٌن  ثقة وأصحابنا نةیالمد

 صدوقٌ «: است گفته ھم یذھب امام و »به الحيتج و حديثه يكتب«: دیگو می ابوحاتم

 امام البته »بالقوی سیل: «است گفته یینسا وامام »ثقةٌ  أنه الظاهر و احلديث قوي
 یینسا امام نزد لذا »مفسد بجرح سیل): یبالقو سیل( قولنا: «است گفته یینسا

 امام و »ھمی صدوٌق : «است گفته ھم حجر ابن امام و است »ثیالحد حسن« حداقل
 »ثقات« در را یو ھم حبان ابن وامام »مشھوٌر  یمدن: «است گفته رینم بن عبدالله

 حجر، ابن[ »ءیبش سیل: «است گفته احمد وامام »ءیخطی: «است گفته و آورده
) ۱۹ص( الموقظه ،یذھب) / ۳۱۷ش( بیالتھذ بیتقر و) ۲۰۸ص۱ج( بیالتھذ بیتھذ

 بن محّمد سؤاالت ،ینیمد بن یعل) / ۲۶ش( موثق وھو هیف لمکت من أسماء رکذ و
 »ثقة« پس)] ۴۳ص۳ج( خیالتار و المعرفة ،یفسو) / ۱۰۳ش( بةیش یأب بن عثمان

 حیالصح رجال من ھو: «است گفته ھم یثمیھ امام لذا دارد خطا یکاند چه واگر بوده
 )]۳۷۴ص۴ج( الزوائد مجمع ،یثمیھ[ »ضعف هیوف

 دارند اختالف جدش از بیشع سماع در علما از یبعض که میکن اشاره دیبا نیھمچن
: است گفته یشابورین حاکم وامام دھند می قرار »حسن« درجه در را اسناد نیا لذا
 وامام »جده من هیأب سماع یف اختلفوا إنما ب؛یشع بن عمرو عدالة یف خالفاً  أعلم ال«

 عن حيدث ألنه ضعفه إنام شعيب بن عمرو حديث يف تكلم من«: است گفته ھم یترمذ

 ابن و حجر ابن امامان نکل »جده من األحاديث هذه يسمع مل أنه رأوا كأهنم جده صحيفة
 از پدرش سماع صّحت بر دال را یاتیروا نریالم البدر و بیالتھذ بیتھذ در الملقن
 بن یعل و یبخار وامامان گردد؛ می »حیصح« اسناد نیا اثباتش با که آورند می جدش

 و یھقیب و حجر ابن و یدارقطن و هیراھو بن اسحاق و حنبل بن احمد و ینیمد
 ییمح و یشابورین ابوبکر و یشابورین حاکم و بهیش بن عقوبی و السالم دیابوعب

: است گفته هیراھو بن اسحاق وامام. اند نموده دییتأ را »سماعش« ھم ینوو نیالد
 فھو ثقةً  بیشع بن عمرو عن یالراو انک إذا) جده عن هیأب عن بیشع بن عمرو«(
 أحدا رأيت ما«: است گفته ھم بهیش بن عقوبی امام و. »عمر ابن عن نافع عن وبیأک

 وحديثه شيئاً، شعيب بن عمرو يف يقول الرجال وينتقي احلديث يف ينظر ممن أصحابنا من
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 اگر البته- کند استفاده ھمسرش عطر از) نداشت عطر ھم خودش اگر( و
 مسجد وارد یوقت( سپس و بپوشد را لباسش نیبھتر و -داشت عطر یو

 نیا( د،ینگو لغو کالم موعظه موقع در و ندارد بر قدم مردم ۀشان بر) شد
 ھر و شد خواھد) گرید ۀوجمع( اش جمعه نیب) گناھانش( ۀکفار) عملکردش

 نماز) ثواب( فقط یو یبرا بردارد قدم مردم ۀشان بر و دیگو لغو کالم کس
 »بود. خواھد ظھر

فرماید از جمله جدای از احکامی که نص حدیث آشکارا بدان اشاره می
باشد البته این به نماز جمعه خوشبو کردن خود میھای رفتن سّنت

عطر از خانه زن برای رفتن به مسجد، م نباید؛ و استاستحباب برای مردان 

، ال«روایت کرده است:  سبیرون رود. ابوھریره ِ ِ َمَساِجَد ا�َّ  َ�ْمنَُعوا إَِماَء ا�َّ

 عنه رووها ضعفاء لقوم هي إنام حديثه من أنكروا التي واألحاديث ثبتٌ  ثقةٌ  وهو صحيحٌ 

 وعيل حنبل بن أمحد رأيت«: است گفته ھم یبخار امام و »فصحيحٌ  الثقات عنه رو وما

 قال. جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو بحديث حيتجون راهويه بن وإسحاق املديني بن

 دیگو می و ندارد قبول را سماعش نیمع بن ییحی وامام »بعدهم؟ الناس من: البخاري
 ودر »صحاٌح  ُثهیاحاد: «دیگو می کنیل است بوده جدش ی فهیصح و کتاب یرو از که

 طرق از یکی که ردیپذ می حیصحی  وجاده صورت به را آن نیمع بن ییحی امام واقع
 حیصح اتشیروا نیمع بن ییحی امام نزد صورت ھر در پس باشد می ثیحد تحمل

 ابن) / ۲۱۸ص۴ج( ریالکب خیالتار ،یبخار) / ۳۲۲ش( یترمذ: رک[ است ومقبول
 السنن ،یھقیب) / ۲۸۰۶ش( بیالتھذ بیتقر) / ۴۸ص۸ج( بیالتھذ بیتھذ حجر،
 الملقن، ابن) / ۲۳۷۵و۲۲۹۸ش( المستدرک م،کحا) / ۱۰۰۶۵ش۱۶۷ص۵ج( الکبر
 اسناد لذا)] ۵۳۴و۳۴۶ص( واللغات األسماء بیتھذ ،ینوو) / ۱۵۴ص۲ج( ریالمن البدر

 .است »حیصح« اتشیروا
 )]۲۷۵۶ش( االحکام خالصة ،ینوو[ »حسٌن  اسناده: «است گفته ینوو وامام
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َْخرُْجَن تَِفالٍت  رفتن به مسجد منع نکنید؛ زنان وکنیزان خداوند را از « ١.»َويلْ
با ھمان  و روند،) بوی خوش به خود نزنند.(ولی آنان ھم وقتی به مسجد می

 ».بوی خود خارج شوند

) / ابوداود ۹۷۸، المسند (شیدی) / حم۹۶۴۵(ش ، المسنداحمد(صحیح):  -١
ومعرفة ) ۵۵۸۳(ش ی، السنن الکبریھقی) / ب۱۲۷۹(ش ، السننی) / دارم۵۶۵(ش

) / ۲۲۱۴) / ابن حبان (ش۳۳۲(ش ی/ ابن الجارود، المنتق) ۱۶۲۵السنن واآلثار (ش
) / سراج، المسند ۵۹۱۵و۵۹۳۳(ش ، المسندیعلی) / ابو۱۶۷۹مه (شیابن خز

) / ۲۷۶ص۲(ج ، المصنفبهیش ی) / ابن اب۸۱۹، المسند (شی) / شافع۷۹۹(ش
) / ابن عبدالبر، ۱۳۰ص۳(ج یم، المحلی) / ابن حز۱۵۱ص۳(ج ، المصنفعبدالرزاق

، یب بغدادی) / خط۷۶(ش یرکالحسن الس یخة أبیمش/ ) ۱۷۴ص۲۴د (جیالتمھ
/ بغوی، شرح السنة ) ۴۶۸ص۱، احکام القرآن (جی) / طحاو۱۸ص۶خ بغداد (جیتار
د بن ھارون یزینه وییان بن عید القطان وسفیبن سع ییحیق (یاز طر) ۴۳۸ص۳(ج

م یع وعبدالرحید بن زریزیس ویوعبدالله بن ادرونس یس بن یوع ییوھشام الدستوا
د وزائدة بن یمان ومحمد بن عبیمان وعبدالرحمن بن محمد و عبدة بن سلیبن سل

) روایت وسفیان بن عیینه د بن عامریاض وسعیقدامه وخالد بن عبدالله وانس بن ع

قال: ال  جعن �مد بن عمرو عن أىب سلمة عن أىب هر�رة أن رسول اهللا «اند:  کرده
 »تمنعوا إماء اهللا مساجد اهللا ول�ن يلخرجن وهن تفالت.

) / ۷۹ص۴ر (جیخ الکبی، التاریومحمد بن عمرو بن علقمه ھم متابعه شده وبخار 
 )۸۵۶۹/ بزار (ش )۱۷۸ص۱المعجم االوسط (جطبرانی، ) / ۷۹۸سراج، المسند (ش

اند: ت کردهیروا) وصفوان بن سلیم سیرة بن قیق (سلمة بن صفوان و المغیاز طر

 .»عن أىب سلمة ... «
بوده فقط محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص » نیحیرجال صح«رجال احمد  

وامام » ثقةٌ «ند: یگو می نیبن مع ییحیو ییونسا ینیبن المد یثی: امامان علیالل
ت کرده است وبشر بن عمر گفت: یروا یداند چرا که از و می »ثقة«را  یمالک ھم و

 »مالاك عن رجل! فقال رأيته يف كتيب؟ قلت ال: قال لو اكن ثقًة لرأيته يف كتيب.سألت «
و امام ابن  »صالحُ احلديث يكتب حديثه و هو شيخ.«د: یگو ی میوامام ابوحاتم راز
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ھمچنین بر شخص محرم در حج استعمال عطر حرام است، به دلیل 

ُه َورٌْس َوالَ  الَ « فرمودند: جاینکه رسول الله  يَلْبَُس الُْمْحِرُم ثَْوً�ا َمسَّ

له حديث صالحٌ و قد حدث عنه مجاعة من الثقات كل واحد منهم ينفرد «د: یگو ی میعد

و يرو عنه مالك غري حديث ىف املوطأ؛ وأرجو أنه  عنه بنسخة و يغرب بعضهم عىل بعض

» ثقات«جز از  یکرده و و می تیروا یو امام شعبة بن الحجاج ھم از و »البأس به.

من جلة العلامء ومن قراء املدينة «د: یگو می ھم یکرده است وامام سمعان نمی تیروا

تقنيهم  »أحفظ الناس للحديثصالحٌ ليس ب«د: یگو می د القطانیبن سع ییحیوامام  »ومُ
را  یوامام ابن حبان ھم و» س به بأسیل«و امام عبدالله بن مبارک ھم گفته است: 

ن ھم گفته است: یبن مع ییحیو امام » خطیءیان ک«آورده و گفته است: » ثقات«در 
تش را قبول نداشته لذا یبن مع ییحیاما امام  »ما زال الناس يتقون حديثه«

ّ
ن عل

مشھوٌر «ھم گفته است:  یدانسته است وامام ذھب» ثقة«را  یم ویگفت که چنان
وامام  »هو وسطٌ وإىل الضعف ما هو«د: یگو می بهیعقوب بن شیوامام » ثیحسُن الحد

ب ی[ابن حجر، تھذ» ثهیحد یشتھیوھو ممن  یس بالقویل«ھم گفته است:  یجوزجان
ب یب التھذی) وتقر۱۴ص۱زان (جی) ولسان الم۷ص۱۰وج۳۷۵ص۹ب (جیالتھذ
، سؤاالت محمد ینیبن مد ی) / عل۵۸۷۶الضعفاء (ش یف ی، المغنی) / ذھب۶۱۸۸(ش

ة أحمد بن ین، معرفة الرجال روایبن مع ییحی) / ۹۴بة (شیش یبن عثمان بن أب
)] لذا تا ۱۵۵ص۵، االنساب (جی) / سمعان۱۰۷ص۱محمد بن القاسم بن محرز (ج

ودیدیم که متابعه ھم  شد.با می »حیصح«ثش یده احادیش محرز نگردیکه خطایزمان
 شده است.

  »عيل رشط البخاري ومسلم اسناده صحيحٌ «وامام نووی ھم گفته است:  
[نووی، المجموع » حدیٌث صحیٌح «اند: وامامان ابن الملقن وبغوی ھم گفته 

) / ابن الملقن، البدر المنیر ۴۳۸ص۳) / بغوی، شرح السنة (ج۱۹۹ص۴(ج
 )]۴۶ص۵(ج
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انسان محرم نباید لباسی بپوشد که َورس (گیاه خوشبو) و « ١.»َزْ�َفَرانٌ 
 »زعفران به آن خورده است.

ِ بِ  اءُ مَ لَ العُ  َق أحلَ « گفته است: /و امام ابن حجر  يِب الطِّ  اعَ أنوَ  َك ذل
 َ علماء به ورس(گیاھی خوشبو) و زعفران، سایر « ٢.»�مِ  احلُ يِف  اكِ الشرِتَ ل

 »اند؛ چرا که ھمه یک علت دارند.بوھای خوش را قیاس کرده

 مسواک وغسل کردن در روز جمعهفضیلت عطر، : سیزدهمحدیث 
 َمنْ «: فرمودند ج الله رسول که کنند یم تیروا برهیأبوھر و دیسع أبو

ُُمَعةِ  يَْومَ  اْغتََسَل 
ْ
ْحَسِن  ِمنْ  َولَِبَس  ِعنَْدهُ  اَكنَ  إِنْ  ِطيٍب  ِمنْ  َوَمسَّ  َواْستَاكَ  اجل

َ
 أ

ابِهِ 
يِتَ  َحىتَّ  َخَرجَ  ُ�مَّ  ِ�يَ

ْ
نْ  َشاءَ  َما َرَ�عَ  ُ�مَّ  انلَّاِس  ِرقَاَب  َ�تََخطَّ  فَلَمْ  الَْمْسِجدَ  يَأ

َ
 أ

نَْصَت  ُ�مَّ  يَْرَكعَ 
َ
َِمامُ  َخَرجَ  إَِذا أ

ْ
  َحىتَّ  َ�تلََكَّمْ  فَلَمْ  اإل

َ
اَرةً  اَكنَْت  َصَالتِهِ  ِمنْ  َ�ْفُرغ  َكفَّ

ُُمَعةِ  َوَ�ْ�َ  بَيْنََها لَِما
ْ
 و کند غسل جمعه، روز در ھرکس« ٣.»َ�بْلََها الَّيِت  اجل

) / نسایی ۱۸۲۵) / ابوداود (ش۲۸۴۹و۲۸۵۰(ش(صحیح): مسلم  -١
ن دینار ونافع وسالم) روایت ) از طریق (عبدالله ب۲۶۷۷و۲۶۷۵و۲۶۷۰و۲۶۶۷(ش

ال يلبس  :قال ؟ما يلبس املحرم جقال سئل انلىب  عبدا� بن عمرعن «اند:  کرده
ان املحرم القميص وال العمامة وال الرب�س وال الرساو�ل وال ثو�ا مسه ورس وال زعفر

 .»وال اخلف� إال أن ال �د نعل� فليقطعهما حىت ي�ونا أسفل من الكعب�
 .۴/۵۴ابن حجر، فتح الباری،  -٢

 أيب حدثنا يعقوب حدثنا«: است کرده تیروا) ۱۱۷۶۸ش( المسند احمد،): حیصح( ٣
 عن اتلي� احلارث بن إبراهيم بن �مد حدثنا إسحاق بن �مد عن) سعد بن ابراهيم(

 اخلدري سعيد أيب عن حنيف بن سهل بن أمامة وأيب عوف بن الرمحن عبد بن سلمة أيب
 : ... .»وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول قال قاال هر�رة وأيب

 یالکبر السنن ،یھقیب) / ۳۴۳ش( وابوداود شده متابعه ھم سعد بن میوابراھ
 ،یطحاو) / ۱۰۴۶ش( المستدرک حاکم،) / ۲۹۸۷ش( مانیاال وشعب) ۶۱۷۰ش(
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) / ۱۷۶۲ش( مهیخز ابن) / ۲۷۷۸ش( حبان ابن) / ۳۶۸ص۱ج( اآلثار یمعان شرح
 خلف والقراءة) ۶۶۵۷ش( واآلثار السنن معرفة ،یھقیب) / ۲۴۸۵ش( المسند ،یالسیط

 المعجم ،یاالعراب ابن) / ۵۰۰۱و۱۷۳۷ش( االوسط منذر، ابن) / ۲۵۵ش( اإلمام
 خالد بن دیزیو سلمه بن حماد( قیطر از) ۲۳۰ص۴ج( السنة شرح ،یبغو) / ۵۲۶ش(

 تیروا) خالد بن واحمد میابراھ بن عقوبیو میابراھ بن لیواسماع سلمه بن ومحمد

 وأيب الرمحن عبد بن سلمة أىب عن إبراهيم بن �مد عن إسحاق بن �مد عن«: اند کرده
 ... .» حنيف بن سهل بن أمامة

 لیدل به که ساری بن اسحاق بن محمد فقط باشد می »نیحیصح رجال« احمد ورجال
 قطان دیسع بن ییحی و عروه بن ھشام و مالک امام توسط سیق بنت فاطمه از تیروا

 زنم از اسحاق ابن: دیگو می عروه بن ھشام فاطمه شوھر که چرا است؛ شده فیتضع
 بن یعل و یعجل امامان که! است؟ دهیند را یو چگاهیھ کهیحال در کرده تیروا
 ندیگو می و کنند؛ می دفاع یو از و کرده رد را آن یذھب و حنبل بن احمد و ینیمد

 دیشا یطرف از اند؟ دهید را شانیااند  نموده تیروا لعائشه از کهای  صحابه مگر
 بوده بلوغش از قبل زمان در کرده تیروا فاطمه از اسحاق بن محمد که یثیاحاد
: دیگو می نموده فیتضع را یو مالک امام نکهیا خاطر به بازھم یذھب امام اما! باشد
 اما کرده رد را فشیتضع چگونه کنم می تعجب من و دارد؛ اثر یو در مالک فیتضع

 به نیمع بن ییحی امام از نیھمچن دارد؟ ریتأث یو بر مالک جرح دیگو می بازھم
 تیروا در یول« دیگو می نیمع بن ییحی امام اما دهیگرد فیتضع بودن یقدر خاطر

 الحجاج بن شعبة امام که بوده یقو آنقدر حفظ نظر از اما »است ثبت و ثقة ثیحد
 ساری بن اسحاق بن محمد مورد در باشد می ثیالحد یف ِن یرالمومنیام خودش که

 که ھم ینیمد بن یعل امام و »لحفظه نیالمؤمن ریأم إسحاق بن محمد: «است گفته
 إسحاق بن محمد تبک یف نظرت: «است گفته موردش در باشد می ثیحد علل عالِم 
 ھم گرید ییجا در و »نیحیصح ونایک أن نکمیو نیثیحد یف اال هیعل وجدت فما

 ریس ،یذھب) / ۴۲ص۹ج( بیالتھذ بیتھذ حجر، ابن[ »ٌح یصح ُثهیحد: «است گفته
. است کرده سماع به حیتصر اما است بوده ھم مدلس و)]. ۳۴ص۷ج( النبالء اعالم

 .است »حیصح« ھم اسنادش لذا
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 و بپوشد، را لباسش نیبھتر و کند، استفاده داشت عطر اگر و بزند مسواک
 را ییوھرجا( نکند عبور مردم یھا شانه یرو از و برود، مسجد به آن از بعد
 نماز خواسته أخداوند که ییجا تا سپس و) ند،یبنش افتی یخال که

 ،)دھد گوش خطبه به و( باشد ساکت آمد، امام که یوقت سپس و بخواند،
 مرتکب تاکنون قبل ۀجمع از که است) یارهیصغ( گناھان ۀکفار موجب

 »است. شده
محرز ھستند به این که این حدیث جدای از بیان برخی از سنن جمعه 

اش را کامل بجای فضیلت اشاره دارد که در صورتیکه شخص نماز جمعه
وی  ۀآورد و موجب آزار مردم در ھنگام خطبه نگردد خداوند گناھان صغیر

 بخشد.را بین دو جمعه می
بخشیدن  حدیث مذکور اشاره بهگردد که پایین محرز می ۀفرمود از

 نه کبیره. داردگناھان صغیره 

  بخشیده شدن گناهان ۀنماز جمعه وسیل :چهاردهمحدیث 
ُُمَعةَ  َ�رُْضُ  قَاَل  ج انلَّيِبِّ  َ�نْ «: است کرده تیروا بعمرو بن عبدالله

ْ
 اجل

هُ  فََذاكَ  يَلُْغو َحرَضََها فَرَُجٌل  ثََالثَةٌ   َداَع  رَُجٌل  َ�ُهوَ  بُِداَعءٍ  َحرَضََها َورَُجٌل  ِمنَْها َحظُّ

 ومل مسلم رشط عىل صحيحٌ  حديثٌ  هذا«: است گفته ھم یشابورین مکحا وامام

 ».خيرجاه
 »مسلم شرط یعل: «است گفته ھم یذھب وامام
 »ٌح یصح ثیالحد ھذا: «است گفته ھم الملقن ابن وامام
 »ثقاٌت  لھمک رواته: «است گفته ھم یلیاالشب فرح ابن وامام
 یللذھب صیالتلخ مع المستدرک حاکم،[ »حسٌن  اسناده: «است گفته ھم ینوو وامام

 اتیخالف مختصر فرح، ابن) / ۶۷۰ص۴ج( ریالبدرالمن الملقن، ابن) / ۱۰۴۵ش(
 )]۲۷۳۴ش( االحکام خالصة ،ینوو) / ۲۶۳ص۲ج( یھقیالب
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 َ ْ�َطاهُ  َشاءَ  فَإِنْ  وََجلَّ  َعزَّ  ا�َّ
َ
َها َورَُجٌل  َمنََعهُ  َشاءَ  َو�ِنْ  أ  وَُسُكوٍت  بِإِنَْصاٍت  َحرَضَ

َحًدا يُؤْذِ  َولَمْ  ُمْسِلمٍ  َرَ�بَةَ  َ�تََخطَّ  َولَمْ 
َ
اَرةٌ  فَِ�َ  أ   َكفَّ

َ
ُُمَعةِ  ِإىل

ْ
 َوِزَ�اَدةُ  تَِليَها الَّيِت  اجل

يَّامٍ  ثََالثَةِ 
َ
َ  فَإِنَّ  � ِ ﴿ َ�ُقوُل: ا�َّ ۖ  ۥفَلَهُ  ٱۡ�ََسَنةَِمن َجآَء ب ۡمَثالَِها

َ
 سه« ١﴾َعۡ�ُ أ

 یالکبر السنن ،یھقیب) / ۱۱۱۵ش( ابوداود) / ۷۰۰۲ش( المسند احمد،): حیصح( ١
 ابن) / ۳۶ص۱۹ج( دیالتمھ عبدالبر، ابن) / ۳۰۰۲ش( مانیاال وشعب) ۶۰۴۲ش(
 ابن) / ۷۷ص۴۶ج( دمشق خیتار عساکر، ابن) / ۴۶۰ص۵ج( ریالتفس حاتم، یاب

 ابوکامل و سرھد بن ومسدد داللهیعب بن احمد( قیطر از) ۱۷۱۳ش( مهیخز
 تیروا) عیبز بن عبدالله بن ومحّمد عمر بن داللهیوعب مسلم بن وعفان یالجحدر

 عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن املعلم حبيب عن) زر�ع بن( يز�د حدثنا«: اند کرده
 وهو يلغو حرضها رجل نفر؛ ثالثة اجلمعة �رض: قال ج انلىب عن عمرو بن اهللا عبد

 شاء و�ن أعطاه شاء إن وجل عز اهللا داع رجل فهو يدعو حرضها ورجل منها، حظه
 كفارة ف� أحدا يؤذ ولم مسلم رقبة يتخط ولم وسكوت بإنصات حرضها ورجل منعه،

ِ ﴿:يقول عزوجل اهللا بأن وذلك أيام؛ ثالثة وز�ادة تليها الىت اجلمعة إىل  ٱۡ�ََسنَةَِمن َجآَء ب
ۖ  ۥفَلَهُ  ۡمثَالَِها

َ
 .﴾َعۡ�ُ أ

 الکامل ،یعد ابن) / ۶۷۰۱ش( المسند واحمد، شده متابعه ھم عیزر بن دیزیو
 عن: «اند کرده تیروا) مهیتم بن وبیوا ماھک بن وسفی( قیطر از) ۲۵۳ص۴ج(

 ... .» بیشع بن عمرو
 که چنان فقط ھستند؛ بیتھذ در ومترجم »ثقة) «۷۰۰۲ش( المسند احمد، ورجال

 را اسناد نیا لذا دارند اختالف) جدش( از) بیشع( سماع در علما از یبعض: میگفت
 يف خالفاً  أعلم ال«: است گفته یشابورین حاکم وامام دھند می قرار »حسن« درجه در

: است گفته ھم یترمذ وامام »جده من أبيه سامع يف اختلفوا إنام شعيب؛ بن عمرو عدالة

 رأوا كأهنم جده صحيفة عن حيدث ألنه ضعفه إنام شعيب بن عمرو حديث يف تكلم من«

 بیتھذ در الملقن وابن حجر ابن امامان نکل »جده من األحاديث هذه يسمع مل أنه
 با که آورند می جدش از پدرش سماع صّحت بر دال را یاتیروا نریالم البدر و بیالتھذ
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 نیا و دیگویم لغو خطبه ھنگام کهیمرد: اّول: روندیم جمعه نماز به دسته
 و خواندیم دعا خطبه ھنگام کهیمرد: دّوم و. است جمعه نماز از یو ۀبھر

-ینم مستجاب بخواھد اگر و کندیم مستجاب را یو بخواھد اگر خداوند
 یباال از و بوده ساکت خطبه و جمعه در حضور ھنگام کهیمرد: سّوم و. کند

 ۀکفار جمعه نیا لذا باشد نرسناده آزار یکس به و نکرده عبور یمؤمن گردن

 بن واحمد ینیمد بن یوعل یبخار وامامان گردد؛ می »حیصح« اسناد نیا اثباتش
 بن عقوبیو السالم دیوابوعب یھقیوب حجر وابن یودارقطن هیراھو بن واسحاق حنبل

 دییتأ را »سماعش« ھم ینوو نیالد ییومح یشابورین وابوبکر یشابورین وحاکم بهیش

 إذا) جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو«(: است گفته هیراھو بن اسحاق وامام. اند نموده

 عقوبی امام و )».عمر ابن عن نافع عن كأيوب( فهو ثقةً  شعيب بن عمرو عن الراوي كان

 الرجال وينتقي احلديث يف ينظر ممن أصحابنا من أحدا رأيت ما«: است گفته ھم بهیش بن

 من أنكروا التي واألحاديث ثبتٌ  ثقةٌ  وهو صحيحٌ  وحديثه شيئاً، شعيب بن عمرو يف يقول

 ھم یبخار امام و »فصحيحٌ  الثقات عنه رو وما عنه رووها ضعفاء لقوم هي إنام حديثه

 بحديث حيتجون راهويه بن وإسحاق املديني بن وعيل حنبل بن أمحد رأيت«: است گفته

 بن ییحی وامام »بعدهم؟ الناس من: البخاري قال. جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو
 بوده جدشی  فهیصح و کتاب یرو از که دیگو یوم ندارد قبول را سماعش نیمع

 صورت به را آن نیمع بن ییحی امام واقع ودر »صحاٌح  ُثهیاحاد: «دیگو می کنیل است
 صورت ھر در پس باشد می ثیحد تحمل طرق از یکی که ردیپذ می حیصحی  وجاده

) / ۳۲۲ش( یترمذ: رک[ است ومقبول حیصح اتشیروا نیمع بن ییحی امام نزد
 بیتقر) / ۴۸ص۸ج( بیالتھذ بیتھذ حجر، ابن) / ۲۱۸ص۴ج( ریالکب خیالتار ،یبخار
 مستدرک) / ۱۰۰۶۵ش۱۶۷ص۵ج( الکبر السنن ،یھقیب) / ۲۸۰۶ش( بیالتھذ

 األسماء بیتھذ ،ینوو) / ۱۵۴ص۲ج( ریالمن البدر الملقن، ابن) / ۲۳۷۵و۲۲۹۸ش(
 .است »حیصح« اتشیروا اسناد لذا)] ۵۳۴و۳۴۶ص( واللغات
 ریالبدرالمن الملقن، ابن[ »ٌح یصح اسناده: «اند گفته ھم الملقن وابن ینوو وامامان

 )]۲۸۳۶ش( االحکام خالصة ،ینوو) / ۶۸۳ص۴ج(
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 یکین ارک سکھر: «است فرموده أخداوند و گرددیم یو روز ده گناھان
) معّظم خداوند رمک و جود یایدر از مک دست مضاعف، پاداش( دھد انجام

 »دارد. برابر ده
ھفت روز در نمایند که جدای از اشاره به این می ج در این حدیث پیامبر

شود به شرط سکوت نمازگزار و حدیث قبل، گناه ده روز وی بخشیده می
  عدم آزار دیگران در ھنگام برپایی نماز جمعه.

 : پیاده و با آرامش به نماز جمعه رفتنپانزدهمحدیث 
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت «: است کرده تیروا ساوس بن اوس َل  َمنْ  َ�ُقوُل  ج ا�َّ  َغسَّ
ُُمَعةِ  يَْومَ  َواْغتََسَل 

ْ
رَ  اجل َِمامِ  ِمنْ  فََدنَا يَْرَكْب  َولَمْ  َوَمىَش  َواْ�تََكرَ  َو�َ�َّ

ْ
 َواْستََمعَ  اإل

ُ  اَكنَ  يَلْغُ  َولَمْ 
َ

ْجرُ  َسنَةٍ  َ�َمُل  ُخْطَوةٍ  بُِ�لِّ  هل
َ
 خدا امبریپ از« ١»َوِ�يَاِمَها. ِصيَاِمَها أ

 السنن ،یھقیب) / ۳۴۵ش( ابوداود) / ۱۶۹۶۲و۱۶۱۷۳ش( المسند احمد،): حیصح( ١
) / ۶۵۹۱ش( واآلثار السنن ومعرفة) ۲۷۲۸ش( مانیاال وشعب) ۶۰۸۹ش( یالکبر

 ریالکب المعجم ،یطبران) / ۱۰۸۷ش( ماجه ابن) / ۳ص۲ج( المصنف به،یش یاب ابن
) / ۲۰۲ص۲ج( الفوائد ،یراز تمام) / ۵۰ش( وفضلھا الجمعة ،یمروز) / ۲۱۵ص۱ج(

) ۹۲۰ش( بیوالترھ بیالترغ ،یاصفھان) / ۱۵۷۳ش( یوالمثان اآلحاد عاصم، یاب ابن
 ،یطوس) / ۹۸۶ش( الصحابه معرفة م،یابونع) / ۲۳۶ص۴ج( السنة شرح ،یبغو/ 

 مرو مسموعات من المنتقی ،یالمقدس اءیض) / ۸ص۳ج( یترمذ یعل المستخرج
 ابن) / ۷۸ش( قیرش بن الحسن جزء) ۳۴ش( الصحابة معجم قانع، ابن) / ۴۲۰ش(

 آدم بن ییحی( قیطر از) ۳۰۷ش( یاالمال ،یجرجان) / ۹۷۴ش( یاالمال بشران،

 حدثنا«: اند کرده تیروا) بةیش یأب بن رکب أبو و الجرجرائی حاتم بن ومحّمد
 األشعث أبو حدث� عطية بن حسان حدث� األوزاىع عن املبارك بن) عبدا�(

: يقول - وسلم عليه اهللا ص� - اهللا رسول سمعت اثلقىف أوس بن أوس حدث� الصنعا�
 فاستمع اإلمام من ودنا ير�ب ولم ومىش وابتكر ب�ر ثم واغتسل اجلمعة يوم غسل من
 .»وقيامها صيامها أجر سنة عمل خطوة ب�ل هل اكن يلغ ولم
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 و دینما غسل کوین و کند غسل جمعه روز کس ھر: فرمودند که دمیشن ج
 چیھ سوار و برود ادهیپ با و برود زود و برود) جمعه نماز به( وقت اّول در

 یب و( لغو کالم و دھد فرا گوش خوب و شود کینزد امام به و نشود یَمرکب

) / ۱۳۸۴ش( یینسا) / ۱۶۱۷۵ش( المسند واحمد، شده متابعه ھم ةیعط بن وحسان
 دمشق خیتار عساکر، ابن) / ۲۱۵ص۱ج( ریالکب المعجم ،یطبران

) / ۴۹۰ص۱ج( وخیالش معجم عساکر، ابن) / ۲۹۹ص۴۳و۲۰۰و۱۲۰ص۳۶ج(
 نیاالربع ،ینسو) / ۱۲ش( نیاالربع ،یطوس) / ۹۸۸ش( الصحابه معرفة م،یابونع

 یوالمثان اآلحاد عاصم، یاب ابن) / ۳۳۹ص۵ج( یالکبر الطبقات سعد، ابن) / ۲۷ش(
 یالذمار الحارث بن ییحیو جابر بن دیزی بن عبدالرحمن( قیطر از) ۱۵۷۳ش(

 أبا سمع أنه«: اند کرده تیروا) خالد یاب بن وعثمان یموس بن مانیوسل وابوقالبة
 ... .»اوس بن اوس سمع انه حدثه األشعث

 االوسط المعجم ،یطبران) / ۳۴۶ش( وابوداود شده متابعه ھم یصنعان وابواالشعث
 الجمع اوھام موضح ،یبغداد بیخط) / ۱۲۱۰ش( المسند ،یسیالیط) / ۱۲۲ص۲ج(

 دیسع بن ومحّمد یالبصر الحسن و نسی بن عبادة( قیطر از) ۳۹۷ص۲ج( قیوالتفر

 وسلم عليه اهللا ص� - انليب عن اثلقىف اوس بن أوس عن«: است کرده تیروا) یاالزد
- «. ... 
 ابواالشعث لیشرحب بن لیشراح جز باشد می »نیحیصح رجال« احمد رجال و

 .باشد می »حیصح« ھم واسنادش است »مسلم رجال« که یصنعان
 »ٌد یج اسناٌد : «است گفته ھم یعراق حافظ وامام

 »الشيخني رشط عيل صحيحٌ  حديثٌ «: است گفته ھم یشابورین حاکم وامام
 »صالٌح  اسناٌد : «است گفته ھم یذھب وامام
 »حسٌن  اسناد: «است گفته ینوو وامام

 السنة شرح ،یبغو[ »حسٌن  ٌث یحد: «است گفته ھم یوترمذ یبغو وامامان
) ۲۷۱۷ش( اإلسالم وقواعد السنن مھمات یف امکاألح خالصة ،ینوو) / ۲۳۶ص۴ج(

 ،یذھب) / ۲۳۸ص۳ج( نیالد علوم اءیإح بشرح نیالمتق السادة اتحاف ،یدیالزب/ 
 )]۱۰۴۲ش( المستدرک حاکم،) / ۴۹۶ش( یترمذ) / ۱۲۷ص۳ج( الحفاظ رةکتذ
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) نماز و( امیق و روزه از سال کی عمل اجر قدمش ھر یازا به دینگو) دهیفا
 »بود. خواھد یو یبرا

فضائل روز جمعه پیاده و زود رفتن به نماز جمعه ز جمله مستحبات و ا
ای که نمازگزار به امام و خطیب جمعه در حّد امکان باشد، به گونهمی

مردم عبور  ۀنزدیک شود، ولی نباید برای نزدیک شدن به امام از روی شان
 نماید.

َمُه َمِن اْ�رَبَّْت قََدَماُه يِف َسِبيِل اهللا«فرماید: می ج ھمچنین پیامبر اکرم  َحرَّ
، غبارآلود شود، خداوند ھایش در راه خداوند ھر کس قدم« ١.»ىلَعَ انلَّارِ  ،اهللا

 » کند.آتش را بر وی حرام می
رفتن به نماز جمعه و در واقع ھر نمازی باید با تأنی و آرامش باشد و 
شخص به سمت مسجد ندود و بدین وسیله به خود و دیگران استرس و 

حّتی در مواردی عجله و شتابان به سوی مسجد و نماز فشار وارد کند و 
پیامبر  ۀشود، فرمودجماعت رفتن باعث رنجش و ھتک حقوق دیگران می

الُة فَال «فرماید: می ج مالک این حکم است، ایشان ج اکرم ِ�يَمِت الصَّ
ُ
إَِذا أ

ِكينَُة، َ�مَ  تُوَها �َْسَعْوَن، ايتُوَها َ�ْمُشوَن َعلَيُْ�ُم السَّ
ْ
تُْم فََصلُّوا، َوَما تَأ

ْ
ْدَر�

َ
ا أ

وا تِمُّ
َ
ھرگاه نماز اقامه گردید با عجله و شتابان به سوی آن « ٢.»فَاتَُ�ْم فَأ

) از طریق ۳۱۱۶(ش ) / نسایی۱۶۳۲) / ترمذی (ش۹۰۷(صحیح): بخاری (ش -١

حدثنا يز�د بن أيب مر�م «اند: (یحیی بن حمزه والولید بن المسلم) روایت کرده
 األنصاري قال حدثنا عباية بن رفاعة قال أدر�� أبو عبس وأنا أذهب إىل اجلمعة فقال

 .»يقول من اغربت قدماه يف سبيل اهللا حرمه اهللا ىلع انلار  جسمعت انليب 
 یترمذ) ۵۷۲ش( ابوداود) / ۱۳۹۱-۱۳۸۹ش( مسلم) / ۹۰۸ش( یبخار): حی(صح -٢

 و بیمس بن دیسع( قیطر از) ۷۷۵ش( ماجه ابن) / ۸۶۱ش( یینسا) / ۳۲۷ش(
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نروید، با حالتی آرام و با تأّنی به سمت آن پیاده حرکت کنید، به ھر (مقداری 
را بخوانید و ھر مقدار (از نماز را از دست دادید، بعد از از نماز رسیدید) آن

 »را) تمام کنید. الم امام برخیزید و آنس
رود این حکم در مورد کسی که سوار بر ماشین و یا مرکبی به مسجد می

کند که مستحب است آرام و با تأنی حرکت کند حّتی اگر فقط نیز صدق می
قسمتی از نماز را دریابد؛ مگر اینکه به کل نماز نرسد که در نتیجه چون 

ای که موجب تضییع حق عجله کند البته عجله جمعه واجب است لذا باید
 دیگران و اذیت و آزار به دیگران و ضرر به خود و دیگران نباشد.

 
 

 وجوب نماز جمعه بر هر مسلمان: شانزدهمحدیث 
ُُمَعةُ : ج اهللا رسول قال«: است کرده تیروا سشھاب بن طارق

ْ
 َحقٌّ  اجل

  مَجَاَعةٍ  ىِف  ُمْسِلمٍ  لُكِّ  ىلَعَ  َواِجٌب 
َّ
ْرَ�َعةً  إِال

َ
وِ  َمْملُوكٌ  َ�بْدٌ  أ

َ
ةٌ  أ

َ
وْ  اْمَرأ

َ
وْ  َصىِبٌّ  أ

َ
 أ

 مملوک ۀبرد بجز جماعت در یمسلمان ھر بر واجب یحّق  جمعه« ١.»َمِر�ٌض 
 »باشد.یم ضیمر و کودک و زن و

 أن«: اند کرده تیروا) منبه بن وھمام عقوبی بن وعبدالرحمن عبدالرحمن بن ابوسلمه
 ... .» يقول: وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول سمعت قال هر�رة أبا

) / ۵۸۷۸ش( یالکبر السنن ،یھقیب قهیطر من و) ۱۰۶۹ش( ابوداود): حیصح( ١
 بن إسحاق بن میوإبراھ میالعظ عبد بن عباس( قیطر از) ۳ص۲ج( السنن ،یدارقطن

 عن) سفيان بن( هر�م حدثنا منصور بن إسحاق حدث�: «اند کرده تیروا) العنبس یأب
: قال ج انلىب عن شهاب بن طارق عن مسلم بن قيس عن املنترش بن �ّمد بن إبراهيم
 أو صىب أو امرأة أو ملوك عبد أر�عة إال مجاعة ىف مسلم لك ىلع واجب حق اجلمعة
 .»مر�ض
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 .است »حیصح« ھم اسنادش و بوده) نیحیصح رجال( ابوداود رجال
 »الشيخني رشط عىل صحيحٌ  حديثٌ  هذا«: است گفته ھم یشابورین حاکم وامام
 »ٌح یصح ٌث یحد: «است گفته ھم یذھب وامام

 »ومسلم البخاري رشط عيل صحيحٌ  اسناده«: است گفته ھم ینوو وامام
 صیالتلخ مع المستدرک حاکم،[ »واحد ریغ صّححه: «است گفته ھم حجر ابن وامام
 ریالحب صیتلخ حجر، ابن) / ۴۸۳ص۴ج( المجموع ،ینوو) / ۱۰۶۲ش( یللذھب

 )]۱۶۰ص۲ج(

 قد شهاب بن طارق«: اند گفته ابوداود امام جمله از علما از یبعض که میکن اشاره دیبا
 کنیل)] ۱۰۶۹ش( ابوداود[!» شيئاً  منه �سمع ولم - وسلم عليه اهللا ص� - انلىب رأى

 اءیض قهیطر ومن) ۱۸۸۳۰ش( المسند احمد،: که چرا ستین مقبول سخن نیا
 بن عبدالرحمن( قیطر از) ۴۲۰۹ش( یینسا) / ۱۲۳ش( المختاره ثیاالحاد ،یالمدس

 شهاب بن طارق عن مرثد بن علقمة عن اثلوري سفيان عن«: اند کرده تیروا) یمھد
 أفضل اجلهاد أي الغرز يف رجله وضع وقد وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول سأل رجال أن

 واسنادش بوده »نیحیصح رجال« احمد ورجال »جائر سلطان عند حق لكمة قال

 يف يعد ممن شهاب بن طارق«: است گفته یشابورین حاکم امام ولذا. است »حیصح«

 )]۱۰۶۲ش( المستدرک حاکم،[ »الصحابة

 بوده مرکبشان بر سوار که هیدید را ج امبریپ شھاب بن طارق م،ینیب می که چنانوھم
 پس. اند کرده تیروا ھم ج شانیا از نیوھمچن بودند داده قرار لگام در را شانیوپاھا

 اند؟ دهینشن ثیحد ج شانیا از چگونه
 االوقات فضائل ،یھقیب قهیطر ومن) ۱۰۶۲ش( المستدرک حاکم، که میکن اشاره دیبا

 �ّمد بن عبيد ثنا الفقيه إسحاق بن ب�ر أبو حدثنا«: است کرده تیروا) ۲۶۳ش(
 بن هر�م ثنا منصور بن إسحاق حدث� العنربي العظيم عبد بن العباس حدث� العج�
 عن شهاب بن طارق عن مسلم بن قيس عن املنترش بن �ّمد بن إبراهيم عن سفيان

 میدید که چرا باشد؛ می »شاذ« یاشعر یابوموس ذکر اما ... .» ج انليب عن: موىس أيب
 کرده نقل) یالنب عن طارق( از را وآن کرده نقل عباس از را تیروا نیا ابوداود امام
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بنابر این حدیث نماز جمعه بر ھر مقیِم مذکِر سالمِی که نماز جمعه در 

َها ﴿ ۀعین است. و در واقع طبق آیشود فرض محل سکونتش برپا می ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ِينَ  لَٰوةِ ِمن يَۡوِم  ٱ�َّ ْ إَِذا نُودَِي لِلصَّ ْ فَ  ٱۡ�ُُمَعةِ َءاَمُنٓوا ِ إَِ�ٰ ذِۡكرِ  ٱۡسَعۡوا  ﴾٩ٱ�َّ
نماز جمعه أذان گفته شد،  ینه برایه روز آدک یمؤمنان! ھنگام یا « .]۹[الجمعة: 

نماز جمعه بر مقیمی فرض است که در  .»دیر و عبادت خدا بشتابکذ یبه سو
موقع ندای جمعه به سمت مسجِد محل برپایی نماز حرکت کند و در صورتی 

باشد. البته برخی از فقھا که در موقع نماز به مسجد برسد بر وی فرض می
بر این باورند که ھر مقیمی که ندای جمعه را بشنود نماز جمعه بر وی 

توان گفت با این وصف اشخاص َکر و اه میواجب است، در تحلیل این دیدگ
ھا  آن یا کسانیکه بنا بر مشغولّیت و یا دالیلی ندای جمعه را نشنیدند بر

ھایی که  واجب نیست که در واقع عکس این حاکم است و ھمچنین روایت
 باشند.شوند ضعیف میدر این زمینه به آنان استدالل می

 سفر در روز جمعه: هفدهمحدیث 
 ىلَعَ  لَيَْس : ج اهللاِ  وُل سُ رَ  قال«: است کرده تیروا بعمر بن عبدالله

 »ست.ین واجب جمعه نماز مسافر بر: فرمودند ج امبریپ« ١.»مُجَُعةٌ  الُْمَسافِرِ 

 نقل) یالنب عن یابوموس عن طارق( صورت به عباس از را آن محّمد بن دیعب اما است
 کرده متابعه را میالعظ عبد بن العباس ھم اسحاق بن میابراھ نیوھمچن است کرده
 .است

 ج الله رسول از یبصر وحسن عمر بن عبدالله قیطر از تیروا نیا): رهیلغ حیصح( ١
 :است شده تیروا
 المعجم ،یطبران) / ۴ص۲ج( السنن ،یدارقطن: بعمر بن عبدالله قیطر اما

 الفضل بن لیإسماع( قیطر از) ۱۶۹ص۱۱ج( ریالکب والمعجم) ۲۴۹ص۱ج( االوسط

 أبو ثنا القوار�ري عمر بن عبيدا� ثنا«: اند کرده تیروا) یالحلوان ییحی بن أحمد و
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 ىلع ليس: قال ج انليب عن عمر بن عن أبيه عن نافع بن اهللا عبد عن احلنيف ب�ر
 .»مجعة املسافر

: العدوی القرشی نافع بن عبدالله ابوبکر: اّوالً  که چرا است »باطل« تیروا نیا اما
 وامامان »ثیمنکرالحد: «اند گفته الحاکم وابواحمد وابوزرعه وابوحاتم یبخار امامان

: است گفته ینیالمد بن یعل وامام »ثیالحد متروک: «اند گفته یودارقطن یینسا

 فالحيتج اليعلم و خيطىء كان«: است گفته حبان ابن وامام »رةٌ کمن ثیأحاد روی«

 کتبی ًف یضع: «است گفته نیمع بن ییحی واما »الثقات فيها يوافق مل التى بأخباره
 یالبرذع سواالت ابوزرعه،) / ۵۳ص۶ج( بیالتھذ بیتھذ حجر، ابن[ »ثهیحد

 و بعمر بن عبدالله قول از »حیصح« اسناد با را ثیحد نیھم: اً یوثان)] ۱۷۴ش(

 أخربنا«: است کرده تیروا) ۱۶۸۹ش( االوسط منذر، وابناند  کرده تیروا موقوفاً 
 قال نافع عن أسامة یأخبرن قال وھب بن) عبدالله( أخبرنا قال )سليمان بن( الر�يع

 .»جمعة المسافر علی سیل: قولی عمر ابن انک

 عبد عن«: است کرده تیروا) ۱۷۲ص۳ج( وعبدالرزاق شده متابعه ھم دیز بن واسامه
 : ... .»قال عمر بن) عبدا�( عن نافع عن عمر بن اهللا

 ثقة« که »مانیسل بن عیالرب« جز به بوده »نیحیصح رجال« منذر ابن ورجال
 نیمع بن ییحی امام: دیز بن أسامة فقط باشد؛ می بیتھذ در ومترجم »وحافظ

 یعجل وامام »ثقهٌ  عندنا: «دیگو می ینیمد بن یعل امام و »حجةٌ  صالٌح  ثقةٌ : «دیگو می
 نةیالمد أھل عند ھو: «است گفته ھم یفسو انیسف بن عقوبی امام و »ثقةٌ : «دیگو می

 ابوحاتم امام و »بأس ثهیبحد سیل: «دیگو می یعد ابن وامام »مأموٌن  ثقة وأصحابنا

 قوي صدوقٌ «: است گفته ھم یذھب امام و »به الحيتج و حديثه يكتب«: دیگو می

 یینسا امام البته »بالقوی سیل: «است گفته یینسا وامام »ثقةٌ  أنه الظاهر و احلديث

 حداقل یینسا امام نزد لذا »مفسد بجرح ليس): بالقوي ليس( قولنا«: است گفته
 عبدالله امام و »ھمی صدوٌق : «است گفته ھم حجر ابن امام و است »ثیالحد حسن«

 و آورده »ثقات« در را یو ھم حبان ابن وامام »مشھوٌر  یمدن: «است گفته رینم بن
 بیتھذ حجر، ابن[ »ءیبش سیل: «است گفته احمد وامام »ءیخطی: «است گفته
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رسد که سفر و خارج شدن از محل سکونت قبل از نداء و أذان به نظر می
و تمامی باشد ظھر جمعه به ھر دلیلی ھیچ ایراد شرعی ندارد و ُمباح می

کراھت آن وجود دارند از حیث سند  روایاتی که در جھت منع و تحریم و یا
توان نتیجه گرفت که سفر بعد باشند. پس میایراد دارند و قابل احتجاج نمی

باشد مگر اینکه با وجود سفرش نماز از زوال و أذان ظھر جمعه حرام می
باشد مسافری فرض می اش را در سفر ادا نماید و نماز جمعه بر چنینجمعه

باشد پس نماز جمعه بر چنین مسافری طبق ولی سفر قبل آن ُمباح می
 فرض نیست.  ج ھای پیامبر عظیم الشأنفرموده

 رکذ و) ۱۹ص( الموقظه ،یذھب) / ۳۱۷ش( بیالتھذ بیتقر و) ۲۰۸ص۱ج( بیالتھذ
 عثمان بن محّمد سؤاالت ،ینیمد بن یعل) / ۲۶ش( موثق وھو هیف لمکت من أسماء

 واگر بوده »ثقة« لذا)] ۴۳ص۳ج( خیالتار و المعرفة ،یفسو) / ۱۰۳ش( بةیش یأب بن
 وفيه الصحيح رجال من هو«: است گفته ھم یثمیھ امام لذا دارد خطا یکاند چه

 است »حیصح« ھم تیروا نیا اسناد و)] ۳۷۴ص۴ج( الزوائد مجمع ،یثمیھ[ »ضعف
 .است شده ھم متابعه ھم عبدالرزاق المصّنف در که میدیود

 عن«: است کرده تیروا) ۱۷۴ص۳ج( المصنف عبدالرزق،: یبصر حسن قیطر اما
 ىلع ليس: ج اهللا رسول قال قال احلسن عن) دينار بن( عمرو عن عيينة بن) سفيان(

 لذا بوده یتابع یبصر حسن اما است »نیحیصح رجال« رجالش و »مجعة املسافر
 .است »فیوضع مرسل« تشیروا
 جمعه نماز بودند، مسافر که الوداع حجة در ج الله رسول نکهیوا دارد یشاھد اما

) / ۳۰۱۰و۳۰۹ش( مسلم که چنان نمودند ظھر نمازی  اقامه شیجا به بلکه نخوانده
 حاتم و اثیغ بن حفص( قیطر از) ۳۰۷۴ش( ماجه ابن) / ۱۹۰۷و۱۹۰۸ش( ابوداود

 بن جعفر عن«: اند کرده تیروا) یثقف عبدالوھاب و بالل بن مانیوسل لیاسماع بن
 ج اهللا رسول ور�ب باحلج فأهلوا...  اهللا عبد بن جابر ىلع دخلنا قال أبيه عن �ّمد
 .»والعرص الظهر بها فص�
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 نانینشهیباد عدم وجوب جمعه برحدیث هجدهم: 
ُُمَعةِ  يَْومَ  يَنْتَابُونَ  انلَّاُس  اَكنَ «: است کرده تیروا لعائشه

ْ
 ِمنْ  اجل

َعَوايِلِّ  َمنَاِزلِِهمْ 
ْ
تُونَ  َوال

ْ
ُغبَارِ  يِف  َ�يَأ

ْ
ُغبَارُ  يُِصيبُُهمْ  ال

ْ
َعَرُق  ال

ْ
َعَرُق  ِمنُْهمْ  َ�يَْخُرجُ  َوال

ْ
 ال

ىَت 
َ
ِ  رَُسوَل  فَأ نَُّ�مْ  لَوْ  ج انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  ِعنِْدي َوُهوَ  ِمنُْهمْ  إِ�َْسانٌ  ج ا�َّ

َ
ْرُ�مْ  �  َ�َطهَّ

مدینه روز جمعه (برای ادای  ۀھایشان و حوممردم از خانه« ١.»َهَذا يِلَْوِمُ�مْ 
گذشتند و آمدند و از میان گرد و غبار مینماز جمعه) یکی پس از دیگری می

-عرق خارج میھا  آن ای که از (بدن)شدند به گونهآلوده به غبار و عرق می
پیش من  ج آمد در حالی که پیامبر ج پیش پیامبر خداھا  آن شد و یکی از

 »کردید.شد که خود را پاک میفرمودند: شما را چه می ج بود. پیامبر
خارج از مدینه بوده که حدود چھار مایل (شش  یھا یانکم یوعوال

  ٢کیلومتر) از شھر فاصله داشته است.
کسانی که  دھد که نماز جمعه بر بادیه نشینان وینشان م فرموده نیا

بود رسول اگر واجب میکنند واجب نیست؛ زیرا خارج از آبادانی زندگی می
 فرمود که جمعه بخوانند ولی به آنان چیزی نفرمود؛ وآنان را امر می جالله 

 احمد( قیطر از) ۱۰۵۷ش( ابوداود) / ۱۹۹۵ش( مسلم) / ۹۰۲ش( یبخار): حیصح( ١

 صالح بن أمحد حدثنا«: اند کرده تیروا) دیسع بن وھارون یسیع بن واحمد صالح بن
 جعفر أيب بن اهللا عبيد عن احلارث بن عمرو أخرب� قال وهب بن اهللا عبد حدثنا قال
 اهللا ص� - انليب زوج اع�شة عن الز�� بن عروة عن حدثه الز�� بن جعفر بن �ّمد أن

 الغبار يف فيأتون والعوايل منازهلم من اجلمعة يوم ينتابون انلاس اكن قالت - وسلم عليه
 إ�سان وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول فأىت العرق منهم فيخرج والعرق الغبار يصيبهم

 .»هذا يلوم�م تطهرتم أن�م لو - وسلم عليه اهللا ص� - انليب فقال عندي وهو منهم
 ۲/۳۸۶ابن حجر، فتح الباری  ۲

                                                             



 ۶۹  چهل حدیث اصلی این کتاب 

را از دست ندھند  جآنان ھم برای اینکه فضیلت نماز پشت سر پیامبر 
 کردند.مختارانه در جمعه حضور پیدا می

 خواندن نماز جمعه: نوزدهمحدیث 
 َ�تََخلَُّفونَ  ِلَقْومٍ  قَاَل: ج انليب أن«: است کرده تیروا سمسعود بن عبدالله

ُُمَعةِ  َعِن 
ْ
نْ  َهَمْمُت  لََقدْ : اجل

َ
َق  ُ�مَّ  بِانلَّاِس  يَُص�ِّ  رَُجالً  آُمرَ  أ َحرِّ

ُ
 رَِجالٍ  ىلَعَ  أ

ُُمَعةِ  َعِن  َ�تََخلَُّفونَ 
ْ
) ۀضیفر انجام( از که یمردم به ج امبریپ« ١.»ُ�يُوَ�ُهمْ  اجل

 يو�س بن اهللا عبد بن أمحد حدثنا«: است کرده تیروا) ۱۵۱۷ش( مسلم): حیصح( ١
 أن اهللا عبد عن منه سمعه األحوص أىب عن إسحاق أبو حدثنا) معاو�ه بن( زه� حدثنا
 ثم بانلاس يص� رجال آمر أن هممت لقد: اجلمعة عن يتخلفون لقوم قال ج انلىب

 .»بيوتهم اجلمعة عن يتخلفون رجال ىلع أحرق
 بن ریوزھ است شده رییتغ دچار عمر اواخر در یعیسب ابواسحاق که میکن اشاره دیبا

 اآلثار مشکل شرح ،یطحاو اما است کرده تیروا یو از رییتغ از بعد ھم ةیمعاو

 موىس بن اهللا عبيد حدثنا شيبة بن يلع حدثنا«: است کرده تیروا) ۴۳ص۱۵ج(
 عن اهللا عبد عن األحوص أيب عن إسحاق أيب عن يو�س بن إرسائيل حدثنا العبيس

 ): ... .»وسلم عليه اهللا ص�( انليب
 از) ۴۴ص۱۵ج( اآلثار مشکل شرح ،یطحاو و شده متابعه ھم یموس بن داللهیوعب

 إرسائيل حدثنا«: است کرده تیروا) یموس بن واسد یابیالفر جعفر بن محّمد( قیطر
 : ... .»وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول عن اهللا عبد عن األحوص أيب عن إسحاق أيب عن

: است گفته ابوحاتم وامام باشد می ابواسحاق در »الناس اثبت« ونسی بن لیواسرائ

 وامام »منى فيها أثبت إنه«: است گفته شعبة وامام »إسحاق أبى أصحاب أتقن من هو«

 شعبة من أثبت إسحاق أبى ىف إرسائيل«: است گفته ھم یمھد بن عبدالرحمن

است گفته یمھد بن عبدالرحمن امام سخن نیا مورد در ھم یذھب وامام »والثور :
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) من یبجا( که یمرد به کنم امر دارم قصد: فرمود کردند می تخّلف جمعه
 کنند می تخّلف جمعه) ۀضیفر انجام( در که یافراد بر و بگذارد نماز
 »زنم. آتش سرشان بر را شانیھا خانه

نصوص مقّدس قرآن کریم و سّنت نبوی شریف از جمله حدیث  بر مبنای
مسلمان مذکور و اجماع اصل بر آن است که خواندن نماز جمعه بر ھر 

فی فرض عین است ولی برخی از افراد با دالیلی از شریعت از این حکم  مکلَّ
گردد که اگر کسی ھمچنین از این حدیث برداشت می باشند.مستثنی می

 تواند او را تعزیر مالی ھم بنماید.تارک نماز جمعه باشد، حاکم می

 نماز جمعه ک: تربیستمحدیث 
ِ  رَُسوُل  قَاَل «: است کرده تیروا سالضمری الجعد أبو  تََركَ  َمنْ : ج ا�َّ
ُ  َطبَعَ  ُعْذرٍ  َ�ْ�ِ  ِمنْ  َ�َهاُونًا مُجَعٍ  ثََالَث    َ�بَارَكَ  ا�َّ

َ
: و� رواية ».قَلِْبهِ  ىلَعَ  َوَ�َعاىل

 عذر بدون و یتنبل و یسست یرو از را جمعه نماز سه ھرکس« ١».ُمنَافٌِق  َ�ُهوَ «

 ومساءً  صباحاً  الزمه فإنه جده حديث يف) سفيان و شعبة( يقارهبام لعله أميل؛ إليه أنا هذا«

 )]۳۵۵ص۷ج( النبالء اعالم ریس ،یذھب[ »أعوام عرشة
 ابوداود) / ۳۰۴ش( المسند ،یشافع) / ۱۵۴۹۸ش( المسند احمد،): حیصح( ١

 حاکم،) / ۱۱۲۵ش( ماجه ابن) / ۱۳۶۹ش( یینسا) / ۵۰۰ش( یترمذ) / ۱۰۵۴ش(
 ،یطبران) / ۲۸۸ش( یالمنتق الجارود، ابن) /۱۰۸۲و۱۰۳۴و۶۶۲۰ش( المستدرک

 ابن) / ۴۳ص۸ج( اآلثار مشکل شرح ،یطحاو) / ۳۶۵و۳۶۶ص۲۲ج( ریالکب المعجم
) / ۱۶۰۰ش( المسند ،یعلیابو) / ۱۸۵۷و۱۸۵۸ش( مهیخز ابن) / ۲۷۸۶ش( حبان

 یاب ابن) / ۳۰۰۳ش( مانیاال وشعب) ۶۱۹۹و۵۷۸۵ش( یالکبر السنن ،یھقیب
) / ۶۰ش( وفضلھا الجمعة ،یمروز) / ۶۱ص۲ج( والمصنف) ۴۳ص۲ج( المسند بة،یش

 ابواحمد) / ۱۵۷۱ش( السنن ،یدارم) / ۹۶و۹۷ش( الصقر یأب إبن طاھر یأب خةیمش
) / ۹۷۵ش( یوالمثان اآلحاد عاصم، یاب ابن) / ۴۱ص۳ج( نیکوال یاألسام الحاکم،

 مسلم یعل المستخرج ،یطوس) / ۶۷۲۴و۶۷۲۳و۱۰۱۱ش( الصحابة معرفة م،یابونع
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 بیوالترھ بیالترغ ،یاصفھان) / ۱۵۹۶ش( السنة الخالل، ابوبکر) / ۱۴ص۳ج(
 ابن) / ۹۶ش( الصقر یأب ابن خةیمش) / ۵۲ص( وخیالش معجم ،یسبک) / ۹۳۴ش(

 قانع، ابن) / ۱۸۹ص۳۳ج( الکمال بیتھذ ،یمز) / ۲۴۰ص۱۶ج( دیالتمھ عبدالبر،
 اتیالبلدان ،یسخاو) / ۱ش( مالعب ابن ثیحد) / ۱۱۰۶ش( الصحابه معجم

 القطان دیسع بن ییحی( قیطر از) ۲۱۳ص۴ج( السنة شرح ،یبغو) / ۲۵۹ص(
 بن یسیوع بشر بن ومحّمد ھارون بن دیزیو سیإدر بن الله وعبد یالثور انیوسف

 والعالء حیفل بن ومحّمد قدامة بن وزائدة جعفر بن لیواسماع جعفر بن ومحّمد ونسی

 عن«: اند کرده تیروا) مانیسل بن والمعتمر عیزر بن دیزیو دیعب بن یعلیو محّمد بن
 اجلعد أىب عن احلرض� سفيان بن عبيدة حدث� قال) علقمه بن( عمرو بن �ّمد

 تهاونا مجع ثالث ترك من: قال ج اهللا رسول سمعت - صحبة هل و�نت -) س( الضمرى
 .»منافًق  فهو«): اثلوري سفيان عن اجلراح بن و�يع( روايةِ  و�.» قلبه ىلع اهللا طبع بها

 بن علقمة بن عمرو بن محّمد فقط باشند می بیتھذ در مترجم و »ثقة« احمد ورجال
 »ثقةٌ : «ندیگو می نیمع بن ییحیو ییونسا ینیالمد بن یعل امامان: ثییالل وقاص
 عمر بن وبشر است کرده تیروا یو از که چرا داند می »ثقة« را یو ھم مالک وامام

 يف لرأيته ثقةً  اكن لو قال: ال قلت كتيب؟ يف رأيته فقال! رجل عن مالاك سألت«: گفت
 امام و .»شيخٌ  وهو حديثه يكتب احلديث صالحُ «: دیگو می یراز ابوحاتم وامام .»كتيب

 منهم واحد كل الثقات من مجاعة عنه حدث قد و صالحٌ  حديث له«: دیگو می یعد ابن

 املوطأ؛ ىف حديث غري مالك عنه يرو و بعض عىل بعضهم يغرب و بنسخة عنه ينفرد

 از جز یو و کرده می تیروا یو از ھم الحجاج بن شعبة امام و.» به البأس أنه وأرجو

 قراء ومن العلامء جلة من«: دیگو می ھم یسمعان امام و است کرده ینم تیروا »ثقات«

تقنيهم املدينة  الناس بأحفظ ليس صالحٌ «: دیگو می القطان دیسع بن ییحی وامام »ومُ

 حبان ابن امام و »بأس به سیل: «است گفته ھم مبارک بن عبدالله امام و »للحديث
 ھم نیمع بن ییحی امام و »خطیءی انک: «است گفته و آورده »ثقات« در را یو ھم

تش نیمع بن ییحی امام اما »حديثه يتقون الناس زال ما«: است گفته
ّ
 ندارد قبول را عل
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 مشهورٌ «: است گفته ھم یذھب امام و است دانسته »ثقة« را یو میگفت که چنان لذا

 امام و »ھو ما الضعف إلی و وسٌط  ھو: «دیگو می بهیش بن عقوبی وامام »احلديث حسنُ 

 بیتھذ حجر، ابن[ »حديثه يشتهي ممن هو و بالقوي ليس«: است گفته ھم یجوزجان
 بیالتھذ بیتقر و) ۱۴ص۱ج( زانیالم لسان و) ۷ص۱۰وج۳۷۵ص۹ج( بیالتھذ

 محّمد سؤاالت ،ینیمد بن یعل) / ۵۸۷۶ش( الضعفاء یف یالمغن ،یذھب) / ۶۱۸۸ش(
 بن أحمد ةیروا الرجال معرفة ن،یمع بن ییحی) / ۹۴ش( بةیش یأب بن عثمان بن

 تا لذا)] ۱۵۵ص۵ج( االنساب ،یسمعان) / ۱۰۷ص۱ج( محرز بن القاسم بن محّمد
 .باشد می »حیصح« ثشیاحاد دهینگرد محرز شیخطا کهیزمان

 »مسلم رشط عيل صحيحٌ  حديثٌ «: است گفته ھم یشابورین حاکم وامام
 »مسلم شرط یعل ٌح؛یصح: «است گفته ھم یذھب وامام

 »ٌح یصح ٌث یحد: «اند گفته ھم السکن وابن الملقن وابن یسخاو وامامان
 »ٌد یج اسناده: «است گفته ھم یمنذر وامام
 »حسٌن  اسناده: «است گفته ھم ینوو وامام

 »حسٌن  ٌث یحد: «اند گفته ھم یوترمذ یبغو وامامان

 مع المستدرک حاکم،[ »املتواترة االحاديث من: «است گفته ھم یوطیس وامام
) / ۵۸۳ص۴ج( ریالمن البدر الملقن، ابن) / ۱۰۳۴و۱۰۸۲ش( یللذھب صیالتلخ

 السادة اتحاف ،یدیالزب) / ۵۰۰ش( یترمذ) / ۲۶۵۱ش( االحکام خالصة ،ینوو
 ریالحب صیتلخ حجر، ابن) / ۲۱۲ص۳ج( نیالد علوم اءیإح بشرح نیالمتق

 بیوالترھ بیالترغ ،یمنذر) / ۲۵۹ص( اتیالبلدان ،یسخاو) / ۱۳۰ص۲ج(
 )]۲۱۳ص۴ج( السنة شرح ،یبغو) / / ۲۹۶ص۱ج(
 االوسط المعجم ،یطبران) / ۵۴ص۷ج( الکامل ،یعد ابن که میکن اشاره دیبا
 یف الوارده العلل ،یدارقطن) / ۲۴۱ص۱۶ج( دیالتمھ عبدالبر، ابن) / ۱۶۹ص۳ج(

 تیروا علقمة بن عمرو از یگرید قیطر از را آن) ۲۲ص۸ج( ةیالنبو ثیاالحاد
 تیروا) معشر یاب بن ومحّمد نافع بن وعبدالله میإبراھ بن حسان( قیطر وازاند  کرده

 رسول قال قال هر�رة أيب عن سلمة أيب عن عمرو بن �ّمد عن معرش أيب عن«: اند کرده
 قیطر نیا اما »منافق وهو قلبه ىلع طبع عذر غ� من مجعات ثالث ترك من: ج اهللا
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 گرید تیروا در و.» زند یم مھر قلبش بر َوَتَعاَلی کَتَباَر  خداوند کند، ترک
 »است. منافق او: «آمده

کسی که با اعتقاد به وجوب نماز جمعه در انجام آن به ھر دلیل و بدون 
ای از صفت عذر شرعی پیاپی اھمال کند دچار گناه کبیره شده و آن نشانه

ا در فھم و زند که درک و شعورش رنفاق است و خداوند بر قلبش ُمھری می
کند و بر ایمانش تأثیر دارد و باید ترک این گناه دار میدرک شریعت خدشه

 بزرگ را کرده و از درگاه باری تعالی طلب مغفرت نماید.

 ترک نماز جمعه ۀ: کّفاربیست ویکمحدیث 
ُُمَعةَ  تََركَ  َمنْ : قال ج انليب عن«: است کرده تیروا سجندب بن سمره

ْ
 اجل

ْق  ُعْذرٍ  َ�ْ�ِ  ِمنْ  دْ  لَمْ  فَإِنْ  بِِدينَارٍ  فَلْيَتََصدَّ  نماز کس ھر« ١.»ِدينَارٍ  فَبِِنْصِف  َ�ِ

 دةیعب از علقمه بن عمرو( از را آن ازثقات یریکث جمع میدید که چرا است »منکر«
 بن عمرو( قیطر ونهاند  کرده نقل) الضمری الجعد أبی عن الحضرمی انیسف بن

 فیضع« عبدالرحمن بن حیمعشرنج أبو نیوھمچن) رهیابوھر از ابوسلمه از علقمه
 حجر، ابن[ »هیف) ابومعشر( وھم: «است گفته ھم یدارقطن وامام است »ثیالحد

 ةیالنبو ثیاالحاد یف الوارده العلل ،یدارقطن) ۷۱۰۰ش( بیالتھذ بیتقر
 )]۲۱ص۸ج(

 ج الله رسول از عبدالله بن وجابر عائشه و جندب بن سمرة از تیروا نیا): حیصح( ١
 :است شده تیروا
 المسند ،یسیالیط: اّول قیطر دارد؛ قیطر دو: سجندب بن سمرة قیطر اما

 یاب ابن) / ۲۰۱۵۹و۲۰۰۸۷ش( المسند احمد،) / ۱۰۵۵ش( ابوداود) / ۹۴۳ش(
) / ۱۰۳۵ش( المستدرک حاکم،) / ۱۳۷۲ش( یینسا) / ۶۱ص۲ج( المصنف به،یش
 ،یھقیب) / ۱۵۸ص۱۰ج( اآلثار مشکل شرح ،یطحاو) ۸۵۴ش( المسند ،یانیرو

 حبان ابن) / ۳۰۱۶ش( مانیاال وشعب) ۶۲۰۲ش( یالکبر السنن
) / ۴۸۴ص۳ج( ریالکب الضعفاء ،یلیعق) / ۱۸۶۱ش( مهیخز ابن) / ۲۷۸۹و۲۷۸۸ش(

                                                                                                                                   



 چهل حدیث درباره جمعه  ۷۴

 ھمام( قیطر از) ۱۷۶ص۴ج( ریالکب خیالتار ،یبخار) / ۲۳۵ص۷ج( ریالکب المعجم

 بن سمرة عن العجيىف و�رة بن قدامة حدث� قتادة حدثنا«: اند کرده تیروا) ییحی بن
 �د لم فإن بدينار فليتصدق عذر غ� من اجلمعة ترك من: قال ج انلىب عن جندب

 .»دينار فبنصف
: فییالعج وبرة بن قدامة جز به باشد می »نیحیصح رجال« یسیالیط ابوداود رجال

 اسناد نیا مورد در یراز ابوحاتم امام و »ثقةٌ : «است گفته نیمع بن ییحی امام که
 شانیا نزد در وبرة بن قدامة بودن مقبول از نشان که »صالٌح  إسناٌد : «است گفته

 حبان وابن مکحا وامامان است آورده »ثقات« در را یو ھم حبان ابن وامام دھد می
 صیدرتلخ و »ُوّثق: «است گفته ھم یذھب وامام اند کرده »حیتصح« را ثشیحد

 »عرفیال: «است گفته یگاھ یول »ٌح یصح: «است گفته اسنادشی  درباره مستدرک
 لست: «است گفته مهیخز ابن وامام »عرفیال: «است گفته حنبل بن احمد وامام
 یاب ابن) / ۳۶۶ص۸ج( بیالتھذ بیتھذ حجر، ابن[ »الجرح و بعدالة قدامة أعرف
 یللذھب صیالتلخ مع المستدرک حاکم،) / ۱۹۶ص۱ج( ثیالحد علل حاتم،

 لیوالتعد الجرح حاتم، یاب ابن) / ۴۵۶۲ش( الکاشف ،یذھب) / ۱۰۳۵ش(
 مع مستدرک) / ۶۹۹ش( یالدارم ةیروا نیمع بن ییحی خیتار) / ۱۲۷ص۷ج(

 .گردد می »حیصح« ھم اسناد بوده ثقة لذا)] ۱۰۳۵ش( یالذھب صیالتلخ
 »اإلسناد صالُح  ٌث یحد: «است گفته ھم یراز ابوحاتم وامام
 »االسناد حیصح ٌث یحد: «است گفته ھم یشابورین حاکم وامام
 صیالتلخ مع المستدرک حاکم،[ »ٌح یصح ٌث یحد: «است گفته ھم یذھب وامام
 )]۱۹۶ص۱ج( ثیالحد علل حاتم، یاب ابن) / ۱۰۳۵ش( یللذھب

 :از عبارتند که اند گرفته ثیحد نیا بر یاشکاالت اما
 وبرة بن قدامةی  ترجمه در: که مییبگو دیبا اما!! است »مجھول« قدامةاند  گفته): الف

 نیا مورد در یراز ابوحاتم امام و »ثقةٌ : «است گفته نیمع بن ییحی امام که میدید
 نزد در وبرة بن قدامة بودن مقبول از نشان که »صالٌح  إسناٌد : «است گفته اسناد

 وابن مکحا وامامان است آورده »ثقات« در را یو ھم حبان ابن وامام دھد می شانیا
 پس »ُوّثق: «است گفته ھم یذھب امام لذا اند کرده »حیتصح« را ثشیحد حبان

 است؟؟ مجھول چگونه
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: است گفته مهیخز ابن وامام است کرده عنعنه و بوده »مدلس« قتادهاند  گفته): ب
 دیبا اما)]. ۱۷۷ص۳ج( مهیخز ابن[ »وبرة بن قدامة عن قتادة سماع علی أقف ال«

 بن عیوک( قیطر از) ۲۷۸۸ش( حبان ابن) / ۲۰۰۸۷ش( المسند احمد، که مییبگو
 بن قدامة یحدثن قتادة حدثنا ھمام حدثنا: «اند کرده تیروا) مسلم بن وعفان الجراح

 .است کرده سماع به حیتصر قتاده که مینیب یوم »وبرة
 لم: «است گفته یبخار وامام است نشده ثابت سسمرة از قدامة سماعاند  گفته): ج
 دیبا کنیل)] ۳۶۶ص۸ج( بیالتھذ بیتھذ حجر، ابن[ »سمرة من قدامة سماع صحی

 ثیحد یبرا خودش که است یشرط طبق است گفته یبخار امام کهیزیچ: مییبگو
 شرط ثیحد صّحت یبرا یبخار امام که چرا! ثیحد صّحت شرط ونه است داده قرار

 جمھور و مسلم امام اما گردد ثابت حتما گرید یراو از یراو ھر سماع که است نموده
 مگر کند گرید یراو از سماع به حیتصر یراو کی حتما که ستین الزم: اند گفته علما

 وامکان کنند یزندگ زمان کی در یراو دو نکهیھم و باشد؛ »سیالتدل ریکث« نکهیا
 امام مانند علما ازای  عده یحت و است یکاف ثیحد صّحت یبرا برودھا  آن یلقا

 الزم که است نیمحدث اجماع: اند گفته ھم یابوعمردان وامام عبدالبر ابن وامام مسلم
 قرار یبخار امام که ھم یشرط لذا. گردد ثابت گریکدی از یراو دو سماع حتما ستین

 حتما دیبا که باشد می خود کتاب شرط بلکه ستین ثیحد صّحت شرط است داده
 دو سماع حتما دیبا نکهیا: دیگو می مسلم امام یوحت. شود اثبات انشیراو سماع

 نیمحدث و علما از کس چیوھ است یا وتازه دیجد قول گردد، ثابت گریکدی از یراو
 ابوعمر و عبدالبر ابن و مسلم امامان چوناند  گفته علما لذا. اند نزده یحرف نیھمچن

 شرط است، نموده انیب یبخار امام کهیزیچ پساند  کرده اجماع یادعا...  و یدان
 یالراو بیتدر ،یوطیس[ است خود کتاب شرط بلکه ستین ثیحد صّحت

 ].۲۱۴-۲۱۶ص۱ج(
 قتاده از را تیروا) ابوالعالء نکیمس أبی بن وبیأ و ریبش بن دیسع( کهاند  گفته): د
 است ییحی بن ھمام تیروا مخالف ھم تشانیروا ومتناند  کرده نقل »مرسل«
 ،یانیرو) / ۱۰۳۶ش( المستدرک حاکم،) / ۶۲۰۴و۶۲۰۳ش( یالکبر السنن ،یھقیوب

 تیروا) ابوالعالء نکیمس أبی بن وبیأ و ریبش بن دیسع( قیطر از) ۸۵۵ش( المسند
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 عذر غ� من اجلمعة ترك من: قال و�رة بن قدامة عن حدثهم قتادة أن«: اند کرده
 .»مد أو صاع أو درهم نصف أو بدرهم فليتصدق

 فیضع« ریبش بن دیسع: اّوالً  که چرا است »شاذ« ومتن اسناد نیا که مییبگو دیبا اما
) / ۲۲۷۶ش( بیالتھذ بیتقر و) ۸ص۴ج( بیالتھذ بیتھذ حجر، ابن[ است »ثیالحد
 بن وبیأ تیروا: اً یوثان)] ۹۹۵ش( المستدرک حاکم،) / ۳۶۹ص۳ج( الکامل ،یعد ابن
 اتفاق به که چرا کند نمی جادیا ییحی بن ھمام تیروا در یخلل ابوالعالء، نکیمس أبی

 که آنجا واز است؛ ابوالعالء وبیا از) واثبت اوثق( ییحی بن ھمام ن،یمحدث تمام
 وامام باشد می مقبول ییحی بن ھمامی  ادهیز شّک  بدون لذا است، مقبول ثقةی  ادهیز

 مهام: فقال احلديث هذا اختالف عن يسأل حنبل بن أمحد سمعت«: است گفته ابوداود

صالحٌ  إسنادٌ  له«: است گفته یراز ابوحاتم وامام »العالء أبا يعنى أيوب من أحفظ عند 

 آنجا از و)] ۱۹۶ص۱ج( ثیالحد علل حاتم، یاب ابن) / ۱۰۵۵ش( ابوداود[ »يرفعه مهام
 اوثق( ھمام که میوگفت کرده نقل ییحی بن ھمام مخالف را ثیحد متن ابوالعالء وبیا

 »املشايخ كل ىف ثبتٌ  هو«: است گفته حنبل بن احمد امام یوحت باشد می )واثبت
 نیوھمچن باشد می »شاذ« ابوالعالء وبیا تیروا لذا)] ۵۹۸۶ش( الکاشف ،یذھب[

 :میکن می ذکر دّوم قیطر در که داردای  متابعه ھم ییحی بن ھمام
 ،یھقیب) / ۱۶۶۲ش( یالکبر السنن ،یینسا) / ۱۱۲۸ش( ماجه ابن: دّوم قیطر

 ریالکب خیالتار ،یبخار) / ۸۰۹ش( المسند ،یانیرو) / ۶۲۰۵ش( یالکبر السنن
 و یالجھضم یعل بن نصر( قیطر از) ۳۶۰ص۶ج( ریالکب المعجم) / ۱۷۶ص۴ج(

) قيس بن خادل( أخيه عن قيس بن نوح حدثنا«: اند کرده تیروا) عرعرة بن میإبراھ
 متعمدا اجلمعة ترك من: قال ج انليب عن: جندب بن سمرة عن احلسن عن قتادة عن

 اسناد نیا و بوده »حیصح رجال« رجالش .»دينار فبنصف �د لم فإن بدينار فليتصدق
 .است »حیصح« ھم

 :از عبارتند کهاند  گرفته یاشکاالت ھم تیروا نیا بر که میکن اشاره دیبا
 مقدم) سمرة عن قدامة عن قتاده( یعنی یاول تیروا دیبگو یکس است ممکن): الف

)] ۱۷۶ص۴ج( ریالکب خیالتار ،یبخار[ »أصح االّول: «است گفته یبخار وامام است
 نقل قیطر دو از را یثیحد ،یراو کی که دارد یاشکال چه: مییبگو جواب در دیبا اما
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 ھم یوگاھ) سمرة عن قدامة( قیطر از را آن قتاده، یگاھ که دارد یاشکال چه کند؟
 »ثقات و حفاظ« از قتاده نکهیا مخصوصاً  کند؟ نقل) سمرة عن حسن( قیطر از را آن
 بدون لذا باشد می »حیصح رجال« ھم سیق بن خالد نیھمچن است؟ بوده بزرگ ھم
 .پرداخت یو ی تخطئه به توان ینم لیدل
 ابوزرعه امام مییبگو دیبا اما. است کرده وعنعنه بوده »مدلس« قتاده کهاند  گفته): ب
 أكربُ «: دیگو می ھم ابوحاتم امام و »الحسن أصحاب أعلم من قتادةُ : «است گفته یراز

 سنة عشرة ثنتی الحسن جالست: «است گفته ھم قتاده و »قتادةُ  احلسن أصحاب
 )].۳۵۵ص۸ج( بیالتتھذ بیتھذ حجر، ابن[ »نیسن ثالث الصبح معه أصلی

 را یو حجر ابن امام اما. است کرده وعنعنه بوده »مدلس« یبصر حسناند  گفته): ج
 یانیراو به مربوط طبقه نیا که است؛ آورده نیالمدلس طبقات از دّومی  طبقه در

 حجر، ابن. [اند رفتهیپذ را آنان یھا عنعنه که بوده کم سشانیتدل آنقدر که است
 )]۴۰ش( سیبالتدل نیالموصوف بمراتب سیالتقد اھل فیتعر

: مییبگو دیبا اما. است دهینشن جندب بن سمرة از یزیچ یبصر حسن اند گفته): د
 شامل کل در که دارند اختالف جندب بن سمره از یبصر حسن سماع مورد در علما
 :شود می قول چھار
 امامان: ھستند سجندب بن سمره از یبصر حسن سماع به قائل کهیکسان: اّول قول
 یشابورین وحاکم یوطحاو ابوداود و یترمذ و ینیالمد بن یعل و مسلم و یبخار
 وابوعوانه میق وابن الجارود وابن مهیخز وابن یوذھب یاطیودم یونوو یجوز وابن
 .است دهیشن جندب بن سمره از یبصر حسن که ھستند نیا بر قائل
: ھستند سجندب بن سمره از یبصر حسن سماع عدم به قائل کهیکسان: دّوم قول

 دیوابوسع حنبل بن واحمد حبان وابن نیمع بن ییحیو الحجاج بن شعبة امامان
 دهینشن جندب بن سمره از یزیچ یبصر حسن که ھستند نیا بر قائل یسیادر

 .است
 و ھستند سجندب بن سمره از یبصر حسن سماع عدم به قائل کهیکسان: سّوم قول
 حزم وابن یدارقطن امامان: دانند یم حیصح را قهیعق ثیحد در یو سماع فقط

 ریکث وابن عساکر وابن ییونسا یلیاشب وعبدالحق یازد دیسع بن یوعبدالغن
 .است دهیشن جندب بن سمره از را قهیعق ثیحد فقط یبصر حسن که ندیگو می
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 بن سمره از یبصر حسن اتیروا تمام که ھستند نیا بر قائل کهیکسان: چھارم قول
 بن ییحیو اسد بن وبھز قطان دیسع بن ییحی امامان: است بوده یکتاب از جندب

 کرده تیروا سجندب بن سمره از یکتاب از یبصر حسن که ندیگو می یھقیوب نیمع
-۱۱۷۴ص( سیبالتدل عالقته و یالخف المرسل ،یعون حاتم فیشر: رک. [است

۱۱۸۸.[( 
 بن سمره از /یبصر حسن سماع نکهیا یعنی است؛ راجح اّول قول ما نزد در اما

 ریالکب خیالتار و) ۵۴۷۲ش( الجامع حیالصح ،یبخار: که چرا است ثابت جندب
) ۴۲۲۱ش( یینسا) / ۴۰۴۴ش( العلل احم،) / ۱۸۲ش( یترمذ) / ۲۸۹ص۲ج(

) ۷۵ش( الیالع یعل النفقه ا،یدن یاب ابن) / ۱۶۰ص۱۵ج( اآلثار مشکل شرح ،یطحاو
 یمثن بن محّمد یابوموس و االسود یاب بن عبدالله و ینیمد بن یعل( قیطر از

: اند کرده تیروا) بهیقت بن بکار و عبدالله بن ھارون و حرب بن ریزھ ثمهیوابوخ
 احلسن سل س��ن بن �ّمد يل قال قال الشهيد بن حبيب عن أ�س بن قر�ش حدثنا«

 بن سمرة من سمعته): ابلرصي احلسن( فقال. فسأتله العقيقة؟ حديث سمع من
 .»جندب

 بن یعل امامان: األنصاری أنس بن شیقر فقط باشد می »نیحیصح رجال« رجالش و

 به البأس«: دیگو می ابوحاتم امام و »ثقةً : «ندیگو می نیمع بن ییحیو ییونسا ینیمد

 امامان »موته قبل تغري ثقة«: دیگو می یذھب امام و »عقله تغري إنه يقال تغري؛ أنه إال
 آورده »الثقات معرفة« در را یو ھم یعجل وامام »ریتغ: «دیگو می ییونسا ابوداود

 حبان ابن امام و »نیسن ست قدر بأخرة ریتغ صدوق: «دیگو می حجر ابن وامام است
 »به حيدث ما يدر ال كان حتى عمره، آخر يف اختلط أنه إال صدوقا شيخا كان«: دیگو می

 ،یذھب) / ۵۵۴۳ش( بیالتھذ بیتقر و) ۳۷۴ص۸ج( بیالتھذ بیتھذ حجر، ابن[
 الثقات معرفة ،یعجل) / ۳۸۹ص۳ج( االعتدال زانیم و) ۴۵۷۴ش( الکاشف

 »حسن« رشییتغ بعد ثیاحاد و »حیصح« رشییتغ قبل ثیاحاد لذا)] ۲۱۷ص۲ج(
 یو انیراو از یکی که چرا است کرده تیروا رییتغ از قبل ھم را ثیحد نیوا باشد می

 ینیالمد عبدالله بن یعل: «دیگو یم حجر ابن امام که است) ینیالمد بن یعل امام(
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 فتح حجر، ابن.» [اند کرده تیروا یو از رشییتغ از قبل االسود یاب بن وعبدالله
 .باشد می »حیصح« اسناد نیا لذا)] ۴۳۶ص۱وج۵۹۳ص۹ج( یالبار
 در فقط: دیبگو یکس است ممکن اکنون. شد ثابت سمره از یبصر حسن سماع پس
 نشده ثابت کهھا  آن در چه؟ گرید ثیاحاد ریسا در پس شده ثابت قهیعق ثیحد

 ریکث نه و است االرسال ریکث یبصر حسن که آنجا از میدھ می جواب ھم ما است؟
 آن از اتشیروا تمام در گردد، ثابت یثیحد در یراو کی از سماعش اگر لذا س،یالتدل

 دهینشن گرید یجاھا در گفت لیدل بدون توان نمی و گردد می حمل سماع بر یراو
 سیبالتدل نیالموصوف بمراتب سیالتقد اھل فیتعر در را یو حجر ابن امام لذا است

 .است آورده دّومی  طبقه در) ۴۰ش(
 المسند احمد، جمله از است شده ثابت گرید ثیاحاد یبعض در نیھمچن

) الطو�ل محيد ايب بن( محيد ثنا) �ش� بن( هشيم ثنا«: است کرده تیروا) ۲۰۱۳۶ش(
 ان عليه قدر ان نذر وانه أبق هل عبدا ان فقال رجل جاءه قال) ابلرصي( احلسن عن

  خطبة ج انليب خطب ما قلَّ : قال سمرة ثنا احلسن فقال يده يقطع
ّ

 بالصدقة فيها أمر اال
 .باشد می »نیحیصح رجال« رجالش و »حیصح« اسنادش و »املثلة عن فيها ون�

 کرده تیروا) ۳۰۶ص۵ج( االوسط المعجم ،یطبران: بعبدالله بن جابر قیطر اما

 احلرصي ثواب بن �ّمد بن سعيد حدثنا قال خيثمة ايب بن امحد بن �ّمد حدثنا«: است
 ايب عن) امليك( مسلم بن إسماعيل حدثنا قال االنصاري اهللا عبد بن �ّمد حدثنا قال

 تیروا نیا اما »بدينار يتصدق ان ج اهللا رسول فأمره اجلمعة فاتته انه جابر عن الز��
 ابن[ باشد می »ثیالحد فیضع« یمک مسلم بن لیاسماع که چرا است »فیضع«

 )].۴۸۴ش( بیالتھذ بیتقر و) ۳۳۱ص۱ج( بیالتھذ بیتھذ حجر،
 ،یالجوز ابن قهیطر ومن) ۲۶۹ص۷ج( اءیاالول ةیحل م،یابونع: لعائشه قیطر اما

 تیروا) ۱۵ص۷ج( بغداد خیتار ،یبغداد بیخط) / ۴۶۶ص۱ج( ةیالمتناھ العلل

 انلرض بن جعفر ثنا ابلليخ خادل بن إدر�س ثنا اغلب بن عمر بن �ّمد حدثنا«: اند کرده
 قال قالت اع�شة عن أبيه عن عروة بن هشام عن مسعر ثنا األزرق إسحاق ثنا) االع�(

 »باطل« اسناد نیا اما »دينار بنصف فليتصدق اجلمعة صالة فاتته من: ج اهللا رسول
 گفته الفوارس یاب ابن امام: یالجعف الفضل بن عمر بن محّمد ابوعبدالله که چرا است
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 نارید نصف نداشت اگر و دھد صدقه را ینارید کند، ترک عذر بدون را جمعه
 »دھد. صدقه را

باشد که جدای ترک عمدی نماز جمعه آنقدر از دیدگاه شریعت مذموم می
برای پاک شدن گناِه ترک آن و زدودن  ج نبّی اکرماز تأثیر در ایمان بلکه 

 اند.آثارش در زندگی دنیوی و أخروی توصیه به دادن صدقه داده
امام ماوردی ھم طبق این روایت فتوی داده و گفته که اگر کسی عمدًا 

 ١یا نصف دینار صدقه دھد. نماز جمعه نرفت، مستحب بوده که یک دینار و
که استنباط فقھا از این فرموده، وجوب کّفاره در  گرددالبته باید اشاره 

شده و دادن صورت ترک عمدی نماز جمعه نیست، بلکه امر بر ندب حمل 
بزرگ بودن گناِه ترک عمدی نماز جمعه  ۀاین نشانباشد وصدقه مستحب می

شود تا آثار گناه باشد که صدقه و انفاق به ھمراه توبه و استغفار باعث میمی

يُۡذهِۡ�َ  ٱۡ�ََسَ�ٰتِ إِنَّ ﴿فرمایند: می ؛ چرا که خداونداز بین رود
 ِ�ّ   ٢.»برد یان میھا را از م یھا بد یکیگمان نیب « .]۱۱۴[هود:  ﴾اِت�  َٔ ٱلسَّ

ھر کس عمدًا ترک جمعه کند، نماز ظھر بر وی واجب است؛  با این وصف
زیرا واجب در این وقت یکی از این دو نماز است؛ نماز جمعه یا نماز ظھر. 

 ثیالحد یف به بموثوق سیل: «است گفته ھم یدارقطن وامام »ذاباً ک انک: «است
 ھم میابونع وامام »ذبکبال اتھم: «است گفته ھم یذھب وامام »به اتیی مایف والحجة

 بیخط) ۳۲۴ص۵ج( زانیالم لسان حجر، ابن[ »ومعرفةً  حفظ ذا انک: «است گفته
 )]۵۸۷۲ش( یالمغن ،یذھب) /۳۱ص۳ج( بغداد خیتار ،یبغداد

 ۴/۶۹۵ابن الملقن، البدر المنیر  -١
؛ ماوردی، الحاوی الکبیر، ۷/۲۵۳، حیمرعاة المفاتالدین عمری تبریزی، نک: ولی -٢

 .۲۵۶، ص نیأخطاء المصل ین فیالقول المب، دة یأبو عب ؛۲/۱۰۳۵
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پس ھر کس ترک نماز جمعه کند نماز ظھر پابرجاست و وی مخاطب انجام 
 ١این وظیفه است.

 وجود عذر دلیلی بر ترک نماز جمعه: ودوم بیستمحدیث 
نش به یباران یروز در بعباس ابن ْشَهدُ  قُلَْت  إَِذا«: گفت مؤذِّ

َ
نَّ  أ

َ
 أ

ًدا ِ  رَُسوُل  ُ�َمَّ َالةِ  ىلَعَ  يَحَّ  َ�ُقْل  فََال  ا�َّ نَّ  ُ�يُوتُِ�مْ  يِف  َصلُّوا قُْل  الصَّ
َ
 انلَّاَس  فََكأ

ُْمَعةَ  إِنَّ  ِم�ِّ  َخْ�ٌ  ُهوَ  َمنْ  َ�َعلَهُ  قَاَل  اْستَنَْكُروا
ْ
نْ  َكِرْهُت  َو�ِ�ِّ  َعْزَمةٌ  اجل

َ
 أ

ْحرَِجُ�مْ 
ُ
�ِ  يِف  َ�تَْمُشونَ  أ َحِض  الطِّ  محّمداً  أن أشھد: یگفت ھرگاه« ٢».َوادلَّ

 خانه در را نمازتان: مکوتیب يف صلوا: (بگو الصاله علی يح: نگو الله رسول
 بشنود را ةالصال یعل يح یکس واگر( است متیعز جمعه نماز و) دیبخوان
 در که دانم می ناپسند ھم من و) باشد مشقت ھرچند دیآ می جمعه به حتماً 

 »د.یفتیب مشقت به و دییایب مسجد به یال و گل
ھایی ھمچون ترس از دستگیر شدن توسط حاکم  برخی از فقھا حالت

-ظالم، ترس از دزد یا حیوان درنده و باران و برف و گل و الی شدید به گونه
کند و یا در حبس و زندان  آورای که رفتن به مسجد را سخت و مشقت

دانند که سبِب رخصت شده و حکم وجوب را از و... عذرھایی می ٣بودن

 .۶۴و۴/۶۳ابن قیم جوزیه، بدائع الفوائد،  -١
 قیطر از) ۱۰۶۶ش( ابوداود) / ۱۶۳۸و۱۶۳۷ش( مسلم) / ۹۰۱ش( یبخار): حیصح( ٢

 صاحب احلميد عبد اخرب�«: اند کرده تیروا) هیعل بن لیواسماع دیز بن حماد(
 ... .» عباس ابن قال س��ن بن �ّمد عم ابن احلارث بن اهللا عبد حدثنا قال الز�ادي

فقھای شافعّیه بر این باورند که اگر زندانیان به چھل نفر برسند و توانایی برپایی  -٣
باشد. نک: شربینی، مغنی واجب میھا  آن جمعه را داشته باشند نماز جمعه بر

؛ ماوردی، ۱/۲۶۸؛ نووی، المجموع، ۱/۳۵۸شیرازی، المھّذب،  ۱/۲۷۶المحتاج، 
 .۳۳و۳/۶الحاوی الکبیر، 

                                                             



 چهل حدیث درباره جمعه  ۸۲

ف برمی  ۀدارد. اساس استدالل این رخصت این است که خداوند به اندازمکلَّ
 کند.توانایی بر انسان تکلیف می

 : مقارن شدن روز عید با روز جمعهوسومبیست حدیث 
َ�ْ�ِ  ابِْن  َ�ْهدِ  ىلَعَ  ِ�يَدانِ  اْجتََمعَ «: است کرده تیروا سسانیک بن وھب  الزُّ

رَ  خَّ
َ
ُُروجَ  فَأ

ْ
  َحىتَّ  اخل

َ
َطاَل  فََخَطَب  َخَرجَ  ُ�مَّ  انلََّهارُ  َ�َعاىل

َ
ُْطبََة، َفأ

ْ
 فََص�َّ  نََزَل  ُ�مَّ  اخل

ُُمَعَة، يَْوَمئِذٍ  لِلنَّاِس  يَُصلِّ  َولَمْ 
ْ
َصاَب : َ�َقاَل  َ�بَّاٍس، ِالبِْن  َذلَِك  فَُذِكرَ  اجل

َ
نَّةَ  أ  ١.»السُّ

) ۱۰۹۷ش( المستدرک م،کحا) / ۱۴۶۵ش( مهیخز ابن) / ۱۵۹۲ش( یینسا): حیصح( ١
 بن احمد( قیطر از) ۲۱۴۱ش( االوسط منذر، ابن) / ۱۷۸۰ش( مکة اخبار ،یفاکھ/ 
 بن ومسدد خلف بن وبکر بندار بشار بن محّمد و یالدورق میإبراھ بن عقوبیو نبلح

 بن احلميد عبد حدثنا قال) القطان سعيد بن( �� حدثنا«: اند کرده تیروا) سرھد
 فأخر: قال الز�� ابن عهد ىلع عيدان اجتمع: قال كيسان بن وهب حدث� قال جعفر

 يصل ولم ر�عت� فص� نزل ثم اخلطبة فأطال فخطب خرج ثم انلهار تعاىل حىت اخلروج
 عباس البن كذل فذكر شمس عبد بن أمية ب� من ناس عليه كذل فعاب اجلمعة للناس

 ىلع اجتمع إذا اخلطاب بن عمر رأيت: فقال الز�� البن كذل فذكروا. السنة أصاب: فقال
 .»كذا صنع عيدان عهده

 مهیخز ابن) / ۹۱ص۲ج( المصنف به،یش یاب وابن شده متابعه ھم القطان ییحیو

 عبد ثنا«: اند کرده تیروا) االحمر وابوخالد اخضر بن میسل( قیطر از) ۱۴۶۵ش(
 ... .»الز�� ابن شهدت كيسان بن وهب حدث� قال جعفر بن احلميد
 المصنف عبدالرزاق،) / ۱۰۷۳ش( وابوداود شده متابعه ھم سانیک بن ووھب

 ر�اح أىب بن عطاء عن«: اند کرده تیروا) جیجر وابن االعمش( قیطر از) ۳۰۳ص۳ج(
«. ... 

 که یانصار جعفر بن دیعبدالحم جز به باشد می »نیحیصح رجال« یینسا ورجال
 .باشد می »حیصح« ھم تیروا واسناد است »حیصح رجال«

 »ٌح یصح اسناده: «است گفته ھم ینیالمد بن یعل وامام

                                                             



 ۸۳  چهل حدیث اصلی این کتاب 

 نماز یادا یبرا( شدن خارج یو. شدند مقارن دیع دو ریزب ابن زمان در«
 و خواند خطبه و شد خارج سپس انداخت ریتأخ به روز آمدن باال تا) را

 و خواند) را دیع( نماز و آمد نییپا) منبر از( و کرد یطوالن را خطبه خواندن
 فیتعر بعباس ابن یبرا را نیا. نخواندند جمعه نماز روز آن در مردم

 »است. کرده عمل سّنت مطابق: گفت یو کردند
باشد از جمله عذرھایی که موجب ساقط شدن وجوب نماز جمعه می

حالتیست که نماز جمعه با عید قربان و یا عید فطر در یک روز مقاَرن شود و 
جمعه مخّیر  شخص نماز عید را به صورت جماعت بخواند در خواندن نماز

 م ھستند.کن حید ایھایی دیگر مؤ ، حدیث مذکور و روایت١خواھد بود

  نماز جمعه ۀتاریخچ: وچهارمحدیث بیست 
نَّهُ «: است کرده تیروا سمالک بن کعب بن عبدالرحمن

َ
 بن كعب( �

ُُمَعةِ  يَْومَ  انلَِّداءَ  َسِمعَ  إَِذا اَكنَ ) مالک
ْ
مَ  اجل ْسَعدَ  تَرَحَّ

َ
ُ  ُزَراَرَة َ�ُقلُْت  بِْن  أل

َ
 إَِذا هل

 »الشيخني رشط عيل صحيحٌ  حديثٌ «: است گفته ھم یشابورین حاکم وامام

 »ومسلم البخاري رشطهام عيل«: است گفته ھم یذھب وامام

 »مسلم رشط عىل إسناده«: است گفته ھم ینوو وامام

 »عليه يعتمد حديثٌ  هذا«: است گفته ھم یالجوز ابو وامام

 المستدرک حاکم،[ »ثقات رجاله صحيحٌ  إسنادٌ «: است گفته ھم یریالبوص وامام
 رةیالخ اتحاف ،یریالبوص) / ۹۹-۱۰۵ص۵ج( ریالبدرالمن ،یالجوز ابن) / ۱۰۹۷ش(

 ابن) / ۲۰۰ص۱ج( الزجاجه ومصباح) ۱۰۲ص۲ج( العشرة دیالمسان بزوائد المھرة
 )]۲۰۹ص۲ج( ریالحب صیتلخ حجر،

ف نماز عید را  -١
ّ
ت شرط تخییر و سقوط وجوب نماز جمعه این است که شخص مکل

ّ
عل

در این امر به مخاطبانیست که نماز عید را با  جبخواند؛ زیرا روایات و فرموده پیامبر 
 اند.جماعت اداء کرده

                                                                                                                                   



 چهل حدیث درباره جمعه  ۸۴

َْت  انلَِّداءَ  َسِمْعَت  ْسَعدَ  تَرمَحَّ
َ
نَّهُ  قَاَل  ُزَراَرةَ  بِْن  أل

َ
 انلَِّبيِت  َهْزمِ  ىِف  بِنَا مَجَّعَ  َمنْ  اّول أل

ةِ  ِمنْ  ُ  ُ�َقاُل  نَِقيعٍ  ىِف  َ�يَاَضةَ  بَِ�  َحرَّ
َ

َِضَماِت  نَِقيعُ  هل
ْ
ْ�تُمْ  َ�مْ  قُلُْت . اخل

َ
 قَاَل  يَْوَمئِذٍ  أ

ْرَ�ُعوَن.
َ
 را جمعه أذان یصدا پدرم ھرگاه که گفته کعب بن عبدالرحمن« ١»أ

 الجارود، ابن) / ۵۸۱۴ش( یالکبر السنن ،یھقیب) / ۱۰۷۱ش( ابوداود): حیصح( ١
: اند کرده تیروا) عیالرب بن والحسن دیسع بن بةیقت( قیطر از) ۲۹۱ش( یالمنتق

 أىب بن �ّمد عن اسحاق بن �ّمد عن إسحاق بن �ّمد عن إدر�س بن عبدا� حدثنا«
 ما بعد أبيه قائد و�ن - مالك بن كعب بن الرمحن عبد عن أبيه عن سهل بن أمامة
 بن ألسعد ترحم اجلمعة يوم انلداء سمع إذا اكن أنه مالك بن كعب أبيه عن -برصه ذهب
 ... .» زرارة

 یلکبر السنن ،یھقیب) / ۱۰۸۲ش( ماجه وابن شده متابعه ھم سیادر بن وعبدالله
 ،یطبران) / ۴۸۵۸ش( المستدرک حاکم،) / ۴۴۱ص۲ج( النبوة ودالئل) ۵۸۱۳ش(

 حبان ابن) / ۱۷۲۴ش( مهیخز ابن) / ۹۱ص۱۹ج۳۰۵ص۱ج( ریالکب المعجم
) / ۲۴۶۹ش( مکة اخبار ،یفاکھ) / ۲۴۸ص۷ج( المصنف به،یش یاب ابن) / ۷۰۱۳ش(

 الحاکم، ابواحمد) / ۱ش( وفضله الجمعة ،یمروز) / ۱۷۰۴ش( االوسط منذر، ابن
 خیتار عساکر، ابن) / ۳۰۹ص۲ج( السنن ،یدارقطن) / ۱ص۲ج( یوالکن االسماء
 الکمال بیتھذ ،یمز) / ۹۲۹ش( الصحابة معرفة م،یابونع) / ۱۸۶ص۵۰ج( دمشق

 بن ییحیو عبدالله بن ادیوز فضل بن وسلمة ریبک بن ونسی( قیطر از) ۵۰۲ص۲۴ج(
) دیعبدالحم بن ریوجر ةیعل بن لیواسماع یعبداالعل بن یوعبداالعل یامو دیسع

 ... .» امامه ايب بن �ّمد حدث� إسحاق بن �ّمد عن«: اند کرده تیروا
 عبدالرمحن عن رجل عن اسحاق بن �ّمد«: که آمده نگونهیا بهیش یاب ابن تیروا در

د«: که آمده نگونهیا طرق ریسا در و ... .» مالک بن كعب د عن اسحاق بن حممّ  بن حممّ

 در) رجل( از مقصود دھد می نشان که ... .» كعب بن عبدالرمحن عن ابيه عن امامه ايب
 .است بوده) هیأب عن سھل بن أمامة أبی بن محّمد( بهیش یاب ابن تیروا

 که سھل بن أمامة أبی بن محّمد جز به باشد می »حیصح رجال« ابوداود ورجال
 .باشد یم بیتھذ در مترجم و »ثقة«

                                                             



 ۸۵  چهل حدیث اصلی این کتاب 

 شهیھم چرا گفتم یو به. فرستاد می رحمت زراره بن سعد یبرا دیشن می

 سیق بنت فاطمه از تیروا لیدل به ساری بن اسحاق بن محّمد هک مینک اشاره دیبا
 چرا است؛ شده فیتضع قطان دیسع بن ییحی و عروه بن ھشام و مالک امام توسط

 کهیحال در کرده تیروا زنم از اسحاق ابن: دیگو می عروه بن ھشام فاطمه شوھر که
 و حنبل بن احمد و ینیمد بن یعل و یعجل امامان که! است؟ دهیند را یو چگاهیھ

 از کهای  صحابه مگر ندیگو می و کنند؛ می دفاع یو از و کرده رد را آن یذھب
 بن محّمد که یثیاحاد دیشا یطرف از ؟اند دهید را شانیااند  نموده تیروا لعائشه

 بازھم یذھب امام اما! باشد بوده بلوغش از قبل زمان در کرده تیروا فاطمه از اسحاق
 اثر یو در مالک فیتضع: دیگو می نموده فیتضع را یو مالک امام نکهیا خاطر به

 مالک جرح دیگو می بازھم اما کرده رد را فشیتضع چگونه کنم می تعجب من و دارد؛
 فیتضع بودن یقدر خاطر به نیمع بن ییحی امام از نیھمچن دارد؟ ریتأث یو بر

 اما »است ثبت و ثقة ثیحد تیروا در یول« دیگو می نیمع بن ییحی امام اما دهیگرد
 یف ِن یرالمومنیام خودش که الحجاج بن شعبة امام که بوده یقو آنقدر حفظ نظر از

د«: است گفته ساری بن اسحاق بن محّمد مورد در باشد می ثیالحد  إسحاق بن حممّ

 در باشد می ثیحد علل عالِم  که ھم ینیمد بن یعل امام و »حلفظه املؤمنني أمري
 یف اال هیعل وجدت فما إسحاق بن محّمد تبک یف نظرت: «است گفته موردش

 ُثهیحد: «است گفته ھم گرید ییجا در و »نیحیصح ونایک أن نکمیو نیثیحد
 النبالء اعالم ریس ،یذھب) / ۴۲ص۹ج( بیالتھذ بیتھذ حجر، ابن[ »ٌح یصح

 فضل بن وسلمة ریبک بن ونسی( تیروا در اما است بوده ھم مدلس و)]. ۳۴ص۷ج(
 .است کرده سماع به حیتصر) یامو دیسع بن ییحیو عبدالله بن ادیوز

؛ اإلسناد حسن حديثٌ «: است گفته یھقیب وامام  »ثقاتٌ  كلهم رواته صحيحٌ

 »مسلم رشط عىل صحيح حديثٌ  هذا«: است گفته یشابورین مکحا وامام
 »ٌح یصح: «اند گفته ھم حبان وابن السکن ابن وامامان

 ریالمن البدر الملقن، ابن[ »حسٌن  ٌث یحد: «است گفته ھم حجر ابن وامام
 صیتلخ حجر، ابن) / ۴۹۴ص۱ج( المنھاج أدلة إلی المحتاج وتحفة) ۶۰۰ص۴ج(

 )]۱۳۹ص۲ج( ریالحب

                                                                                                                                   



 چهل حدیث درباره جمعه  ۸۶

 یکس اّول یو رایز: داد جواب ؟یفرستیم درود یو به و یکنیم را نکاریا
 جمعه نماز یبرا اَضَة،یبَ  َبِنی ۀَحرَّ  در واقع یمکان تیالنب ھزم در را ما که بود

 »نفر. چھل: گفت د؟یبود نفر چند: گفت عبدالرحمن. گردآورد
با اصحابش برای ادای نماز جمعه گردھم  ج ای که پیامبراولین جمعه

در آنجا ھا  آن ای بود کهبنی سالم بن عوف در داخل دّره ۀآمدند در قبیل
بعد از ھجرت به  جمسجدی ساخته بودند و این در حالی بود که پیامبر 

البته باید اشاره شود که بنا بر روایت مذکور  ١مدینه پا به آنجا گذاشتند.
ْسَعد ْبن ُزَراَر اّولین کسی که نماز جمعه را در اسالم برگزار کرد 
َ
ه بود که در أ

ایشان ھجرت نکرده بودند) جمع  (ھنوز ج مدینه مردم را به دستور پیامبر
 کرد و نماز جمعه را برپاداشت.

 در هر مکانی: خواندن نماز جمعه وپنجمحدیث بیست 
  َكتََب  انه«: نقل شده که سرهیاز ابوھر

َ
اِب  بِْن  ُ�َمرَ  إِىل َطَّ

ْ
َْحَر�ِْن  َوُهوَ  اخل  بِابلْ

 ُ
ُ

هل
َ
ُُمَعِة، َعِن  �َْسأ

ْ
ْهِ  فََكتََب  اجل

َ
نْ  ُ�َمرُ  إيِل

َ
 به رهیابوھر« ٢.»ُكنْتُمْ  َما َحيُْث  مَجُِّعوا، أ

 در عمر. دندیپرس جمعه نماز یبرگزار مورد در او از و نوشتند نامه عمر
  »د.یبخوان جمعه نماز دیھست که ھرجا: نوشت نامه جواب

گوید: این روایت را ابن خزیمه تصحیح حافظ ابن حجر عسقالنی می
نماز باید دارد که اھالی شھر و روستا نموده است. و این روایت ابراز می

 .۱۸/۹۸، ام القرآنکألح الجامعقرطبی،  -١
 از) ۱۷۰۵ش( االوسط منذر، ابن) / ۱۱ص۲ج( المصنف به،یش یاب ابن): حیصح( ٢

 عطاء عن شعبة عن«: اند کرده تیروا) میابراھ بن ومسلم سیادر بن عبدالله( قیطر
 فكتب اجلمعة عن �سألونه عمر إىل كتبوا أنهم هر�رة أيب عن رافع أيب عن ميمونة أيب بن

 .است »حیصح« ھم واسنادش بوده »نیحیصح رجال« ورجالش»  كنتم حيث مجعوا

                                                             



 ۸۷  چهل حدیث اصلی این کتاب 

رسد نماز جمعه به نظر مینظر برخی فقھا با وجود اختالف ١جمعه بخوانند.
فین و افراد واجدالشرایط واجب است و در  در شھر و روستا صحیح و بر مکلَّ
این راستا توجه گردد که خواندن نماز جمعه منحصر در مسجد آن منطقه 

توانند در ھر مکانی گرِد ھم آیند و این فریضه را نیست بلکه مسلمانان می
برپای دارند اگرچه خواندن آن در مسجد فضیلت خاص خود را دارد ولی 

را به خارج از شھر یا روستا انتقال دھند و یا در بیرون از شھر و نباید آن

َصلُّوا َكَما « اند:فرموده جروستا نماز جمعه بخوانند.؛ چرا که پیامبر 
 ْ�
َ
َص�ِّ َرأ

ُ
و ایشان  »خوانم.نماز بخوانید ھمانگونه که من نماز می« ٢.»تُُموِ� أ

اند. و در صورتی که ھرگز نماز جمعه را به خارج از شھر یا روستا انتقال نداده
ای بنا بر بالھای طبیعی و غیر طبیعی ھمچون سیل، زلزله، بمباران و منطقه

با این وصف ھا  آن است؛ چرا که واجبھا  آن ... از بین روند نماز جمعه بر
شوند مگر اینکه بنا بر شرایط و اوضاع نیز ساکنان این منطقه محسوب می

 حاکم نماز جمعه غیر ممکن و یا موجب حرج و سختی نامطلوبی شود. 
ای منسجم باشند و با ھم نشینان ھرچند جامعهنشینان و بادیهبر کوچ

واجب نیست مگر اینکه ندای  زندگی ھمزیستی داشته باشند، نماز جمعه
ھای اطراف مدینه امر به ھرگز به قبیله ججمعه را بشنوند؛ چرا که پیامبر 

  ٣نماز جمعه نکردند.

 .۲/۸۰ابن حجر عسقالنی، فتح الباری،  -١
) از طریق (اسماعیل بن علیة وعبدالوھاب ۷۲۴۶و۶۰۰۸بخاري (شح): یصح( -۲

حدثنا أيوب عن أيب قالبة عن أيب سليمان مالك بن «الثقفي) روایت کرده است: 
 »): كما رأيتمو� أص�.ج... فقال (جاحلو�رث قال أتينا انليب 

، المحلّی؛ ابن حزم، ۴/۳۶۷ المجموع،؛ نووی؛ ۱/۲۸۰، مغنی المحتاجنک: شربینی،  -۳
 .۱/۵۹۸، السیل الجرار المتدفق علی حدائق األزھار؛ شوکانی، ۱/۲۷۲

                                                             



 چهل حدیث درباره جمعه  ۸۸

 نماز جمعه یی: زمان برپاوششمحدیث بیست 
عُ  ُكنَّا«: است کرده تیروا ساکوع بن سلمه َمِّ

ُ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  �  َزالَِت  إَِذا ج ا�َّ

ْمُس  ءَ  نَتَتَبَّعُ  نَرِْجعُ  ُ�مَّ  الشَّ ىَفْ
ْ
 رسول با جمعه نماز یبرا زوال ھنگام ما« ١.»ال

 انیپا به و کرده می شروع را آن زود نقدریا( و میشد می جمع ج الله
 نگرفته شکل خوب هیسا ھنوز و( میگشتیم هیسا دنبال به که) میرساند می
 .»بود

باشد و آن می آغاز زمان نماز جمعه در وقت ظھر موقع وجوب نماز ظھر
خودش  ۀھر چیزی به انداز ۀای که سایگونهموقع زوال خورشید است به

گیرند و ھیچ اختالفی در باشد؛ زیرا این دو فرض در یک زمان انجام میمی
باشد. پس مؤّید صریحی بر این حکم می ج زمان این دو نیست و فعل پیامبر

نماز جمعه قبل از أذان ظھر شروع شود نماز  ۀبنابر دیدگاه جمھور اگر خطب
جمعه باطل خواھد بود؛ چراکه خطبه و نماز جمعه از ھم قابل تفکیک 

اند و شروع آن نیز قبل از وقت نیستند پس نماز و خطبه قبل از وقت باطل
 موجب ابطال خواھد بود. 

 أذان نماز جمعه: وهفتمست یبحدیث 

ُُمَعةِ  يَْومَ  انلَِّداءُ  اَكنَ «: کرده است تیروا سدیزی بن سائب
ْ
 إَِذا اّوهلُ  اجل

َِمامُ  َجلََس 
ْ

يِب  ج انلَّيِبِّ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  الِْمنرَْبِ  ىلَعَ  اإل
َ
ُ  ريَِضَ  َوُ�َمرَ  بَْ�رٍ  َوأ  َ�نُْهَما ا�َّ

 بن و�سحاق �� بن �� حدثنا«: است کرده تیروا) ۲۰۲۹ش( مسلم): حیصح( ١
 األ�وع بن سلمة بن إياس عن املحار� احلارث بن يع� عن و�يع أخربنا قاال إبراهيم

 .»الىفء نتتبع نرجع ثم الشمس زالت إذا )ج( اهللا رسول مع �مع كنا قال أبيه عن

                                                             



 ۸۹  چهل حدیث اصلی این کتاب 

ا ُ  ريَِضَ  ُ�ثَْمانُ  اَكنَ  فَلَمَّ ْوَراءِ  ىلَعَ  اثلَّاِلَث  انلَِّداءَ  َزادَ  انلَّاُس  َوَ�رُثَ  َ�نْهُ  ا�َّ  ١.»الزَّ
 بوده یوقت جمعه روز در نداء اّول بعمر و ابوبکر و ج امبریپ زمان از«

 مردم) تعداد( که یحال در سعثمان زمان در و. نشست می منبر بر امام که
 ».نمود اضافه را) نهیمد بازار در یمکان( زوراء در سّوم یندا شد، ادیز

 ۀبدین معنا دربردارندباشد مصالح مرسله می ساین عملکرد عثمان
مصلحتی است که دلیلی در شریعت بر رد ندارد و با مقاصد شریعت که جمع 

خوانی دارد. از این رو این باشد، ھمکردن مردم با ندای أذان برای نماز می
و از آنجائیکه تعداد مسلمانان زیاد  ٢شود.عملکرد ایشان بدعت محسوب نمی

و مسائل مختلف زیاد گشته أذان اّول قبل به مشاغل ھا  آن شدند و مشغولّیت
گردد تا فرا رسیدن وقت از وقت نماز جمعه یعنی؛ قبل از ظھر اقامه می

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. نشیند اعالم میعی که امام بر منبر میأذان روز جمعه در موق -

 و تکرار أذان بعد از آن مبنایی در شریعت ندارد.

 یینسا) / ۵۱۶ش( یترمذ) / ۱۰۸۹ش( ابوداود) / ۹۱۶و۹۱۲ش( یبخار): حیصح( ١

 عن الزهري عن«: اند کرده تیروا) دیزی بن ونسیو ذئب یاب ابن( قیطر از) ۱۳۹۲ش(
 عهد ىلع املنرب ىلع اإلمام جلس إذا أوهل اجلمعة يوم انلداء اكن قال يز�د بن السائب

 اهللا ريض عثمان اكن فلما عنهما، اهللا ريض وعمر ب�ر، وأيب وسلم، عليه اهللا ص� انليب
 .»الزوراء ىلع اثلالث انلداء زاد انلاس و�رث عنه،

را به بدعت  ستوان اجتھاد و فتوای عثمان بن عفانعنوان نمیھرگز و به ھیچ  -٢
تفسیر کرد؛ زیرا در این حالت در ھر مسئله اختالفی افراد مخالف مبتدع بوده و ھمه 

بر مبنای اجتھاد و مصالح  سو جدای از آن سّیدنا عثمان شوند.آلوده به بدعت می
 اند.مرسله در راستای مصالح شریعت فتوا صادر کرده

                                                             



 چهل حدیث درباره جمعه  ۹۰

أذان اّول با أذان دّوم (وقت واقعی نماز جمعه یعنی؛ ظھر)  ۀفاصل -
مّدت زمانی باشد که بنابر شرایِط مردم ماننِد ازدحام و مشاغل و 

گاه شوند که به نماز جمعه   شوند.نزدیک میترافیک و ...، مردم آ

َها ﴿خداوند: ۀبنابر فرمود - ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ لَٰوةِ ِمن يَۡوِم  ٱ�َّ َءاَمُنٓواْ إَِذا نُودَِي لِلصَّ

ْ فَ  ٱۡ�ُُمَعةِ ِ إَِ�ٰ ذِۡكرِ  ٱۡسَعۡوا مؤمنان!  یا « .]۹[الجمعة:  ﴾٩ٱۡ�َۡيعَۚ َوَذُرواْ  ٱ�َّ
ر و کذ ینماز جمعه أذان گفته شد، به سو ینه برایه روز آدک یھنگام

معامله در وقت نماز  .»دید و داد و ستد را رھا سازیعبادت خدا بشتاب
ولی از آنجائیکه وقت نماز جمعه از أذان دّوم آغاز  ١جمعه حرام است

 ای بین این دو أذان مباح و حالل است.شود ھرگونه معاملهمی
آوری مردم بوده و در صورتی با وجود اینکه ھدف از أذان دّوم جمع -

ای نیازی به آن نباشد حذف آن ایرادی ندارد، در عصر که در جامعه
ھا حاضر که مردم تومارھای ساعت نمازھا را در اختیار دارند و رسانه

ورزند و أذان با صدای بلند از به پخش أذان و موقع آن مبادرت می
فایده باشد و د بیتوانشود چند بار اعالم میھا پخش می بلندگوه

باشد. ولی در أولی می بو شیخین جتمّسک به فعل پیامبر 
ھای مکّرر سودمند صورتی که مصلحت و نیاز اقتضا کند و اعالم

باشد و با مقاصد باشد تکرار دّوم و حّتی سّوم و یا بیشتر مشروع می
 شریعت ھم نوایی دارد.

خصوصّا با صدای ھرگونه عملی در این فاصله مبنی بر قرائت قرآن  -
ای از شریعت جمعی تأییدیهبلند و پخش آن از بلندگو و یا أذکار دسته

تواند بعد از حضور در مسجد و خواندن دو ندارند بلکه ھر کس می

) ۶-۴نک: جھت مشاھده احکام و مسائل معامله در موقع ندای نماز جمعه نک: ( -١
 بیع در ھنگام نماز جمعه.

                                                             



 ۹۱  چهل حدیث اصلی این کتاب 

نماز  ۀبه قرائت قرآن و یا ذکر تا شروع خطب ١رکعت تحیة المسجد
جمعه مشغول شود و نباید با این اعمال مزاحمت و تشویش برای 

 دیگران حاصل گردد. 
شود دیگر مساجد که نماز در صورتیکه أذان نماز جمعه گفته می -

گردد نباید أذان بگویند؛ زیرا ھدف از أذان اقامه نمیھا  آن جمعه در
موقع ادای  باشد و حال در مساجد دیگر دراعالم و دعوت به نماز می

توان نماز ظھر با جماعت گزارده شود لذا نمی ۀد اقامینماز جمعه نبا
  داد.ھا  آن جواز أذان گفتن را به

 ت هنگام دخول به مسجد: دو رکعت سنّ وهشتمحدیث بیست 
َغَطَفاِ�ُّ  ُسلَيٌْك  َجاءَ «: است ردهک تیروا سجابر

ْ
ُُمَعةِ  يَْومَ  ال

ْ
ِ  َورَُسوُل  اجل  ا�َّ

ُ  َ�َقاَل  فََجلََس  َ�ُْطُب  ج
َ

َعتَْ�ِ  فَاْرَكعْ  ُ�مْ ! ُسلَيُْك  يَا: هل
ْ
زْ  َر� َوَّ  قَاَل  ُ�مَّ  - ِ�يِهَما َوجتَ

َحُدُ�مْ  َجاءَ  إَِذا -
َ
ُُمَعةِ  يَْومَ  أ

ْ
َكعْ  َ�ُْطُب  َواِإلَمامُ  اجل َعتَْ�ِ  فَلَْ�ْ

ْ
َتََجوَّزْ  َر�

ْ
 َويل

إذا دخل أحد�م املسجد «فرمایند: پیامبر خدا در مورد خواندن تحیة المسجد می -١
اگر کسی از شما داخل مسجد شد، قبل از نشستن « »فل��ع ر�عت� قبل أن �لس.

 »بخواند. دو رکعت نماز
 ی) / ترمذ۴۶۷) / ابوداود (ش۱۶۸۷) / مسلم (ش۱۱۶۳و۴۴۴(ش یح): بخاریصح( 

س و ق (مالک بن انی) از طر۱۰۱۳) / ابن ماجه (ش۷۳۰(ش یی) / نسا۳۱۶(ش

عن اعمر بن عبد اهللا بن الز�� عن عمرو بن سليم «اند:  عبدالله بن سعید) روایت کرده
قال إذا دخل أحد�م املسجد فل��ع  جهللا الزر� عن أيب قتادة السل� أن رسول ا

 »ر�عت� قبل أن �لس.

                                                             



 چهل حدیث درباره جمعه  ۹۲

 ج الله رسول کهیحال در نشست و آمد یغطفان یکسل جمعه روز« ١»ِ�يِهَما.
 رکعت دو و زیبرخ! کیسل یا: فرمود یو به ج امبریپ. خواندند می خطبه

 جمعه روز در شما از یکی ھرگاه: فرمود سپس. بخوان مختصر و کوتاه نماز
 و کوتاه را آن و بخواند نماز رکعت دو خواندیم خطبه امام کهیحال در آمد

 »بخواند. مختصر
 دھد ھنگام دخول به مسجد خواندن دو رکعت نمازمیاین روایت نشان 

امام  ۀحتی ھنگام خطب باشد؛ ومستحب میبرای نمازگزاران  تحیة المسجد
 ۀنظر فقھا در زمینھم این استحباب جاری است ولی با وجود اختالف

خواندن نماز تحیة المسجد توسط خطیب در ھنگام ورودش به مسجد قبل 
رسد بر اساس نبود دلیلی صحیح و از باال رفتن از منبر نماز جمعه به نظر می

صریح از مستحب بودن این امر و نخواندن نماز تحیة المسجد توسط 
ی در موقع ورودش به مسجد در موقع نماز جمعه و مستقیم به باال جپیامبر

باشد. ابن منبر رفتن محرز است که چنین عملی برای خطیب مستحب نمی

إذا خرج يوم  -ص� اهللا عليه وسلم  -اكن انليب « کند:روایت می بعمر
ھرگاه در روز جمعه خارج  ج پیامبر« ٢».اجلمعة فقعد ىلع املنرب أذن بالل

 »گفتند.نشستند و بالل أذان میشدند، بر منبر میمی

 از) ۱۱۱۲ش( ماجه ابن) / ۱۱۱۹ش( ابوداود) / ۲۰۶۱و۲۰۶۰ش( مسلم): حیصح( ١

 أنه جابر عن: « اند کرده تیروا) نارید بن وعمرو ریوابوالزب نافع بن طلحه( قیطر
 .»...قال

 یی) / نسا۵۱۶(ش ی) / ترمذ۱۰۸۹) / ابوداود (ش۹۱۶و۹۱۲(ش یبخار ):حی(صح -۲

 عن الزهري عن« :اندکرده یتد) روایزیونس بن یذئب و ی(ابن اب یق) از طر۱۳۹۲(ش
اكن انلداء يوم اجلمعة اّوهل إذا جلس اإلمام ىلع املنرب ىلع عهد  قال يز�د بن السائب

                                                             



 ۹۳  چهل حدیث اصلی این کتاب 

 : سّنت قبل از جمعهونهم حدیث بیست
 ِمنْ  َما: ج اهللا رسول قال«: است ردهک تیروا بریالزب بن عبدالله

َعتَانِ  يََدْ�َها َوَ�ْ�َ  إِال َمْفُروَضةٍ  َصالةٍ 
ْ
 ھر از قبل: فرمودند ج الله رسول« ١.»َر�

 »دارد. وجود سّنت رکعت دو یفرض نماز

و�رث انلاس زاد  سن عثمان فلما اك ب انليب ص� اهللا عليه وسلم وأيب ب�ر وعمر 
 »انلداء اثلالث ىلع الزوراء.

 حدثنا قال قتيبة ابن أخربنا«: است کرده تیروا) ۲۴۸۸و۲۴۵۵ش( حبان ابن): حیصح( ١
 مهاجر بن �ّمد حدثنا قال القريش سعيد بن عثمان حدثنا قال الغزي عمرو بن �ّمد

 قال: قال الز�� بن اهللا عبد عن اخلبائري اعمر بن سليم عن عجالن بن ثابت عن
 ... .» ج اهللا رسول

 قیطر از) ۲۶۷ص۱ج( السنن ،یودارقطن شده متابعه ھم یالغز عمرو بن ومحّمد
) عتبة أبو الفرج بن وأحمد یالترقف الله عبد بن وعباس دیسع بن عثمان بن عمرو(

د عن سعيد بن عثامن نا«: است کرده تیروا  ... .» عن مهاجر بن حممّ
 المسند ،یمروز) / ۱۳۳۷ش( المسند ،یانیورو شده متابعه ھم مھاجر بن ومحّمد

 ریالکب المعجم ،یطبران) / ۹۷ص۲ج( الکامل ،یعد ابن) / ۴۰ش(
 بحر بن یعل( قیطر از) / ۲۸۲ص۳ج( نییالشام ومسند) ۱۴و۱۳ج۱۴۹۰۰ش(

 بن ومحّمد میابراھ بن واسحاق عمار بن وھشام یالدمشق میودح نافع بن عیوالرب

 .»... عن عجالن بن ثابت عن الدمشقي العزيز عبد بن سويد نا«: اند کرده تیروا) یمصف
 :جز به ھستند بیتھذ در ومترجم »ثقة« حبان ابن رجال
 الثقة االمام احلافظ؛«: است گفته یذھب امام: یاللخم بةیقت بن الحسن بن محّمد

 كان«: است گفته العماد ابن واما »ثقةٌ : «است گفته یدارقطن وامام »الكبري املحدث

 الحفاظ وتذکرة) ۲۹۳ص۱۴ج( النبالء اعالم ریس ،یذھب[ »ثبتاً  ثقةً  حافظاً 
 )].۲۵۸ص۲ج( الذھب شذرات العماد، ابن) / ۷۶۴ص۲ج(

                                                                                                                                   



 چهل حدیث درباره جمعه  ۹۴

ی قبل از جمعه وجود ندارد؛ چرا که ارسد که سّنت راتبهبه نظر می
از خانه  ج واضح بوده، وقتیکه که ایشان جھمانطور که از سیرة رسول الله 

-ھم شروع به أذان دادن می سرفته و باللگردیدند روی منبر میخارج می
خواندند. و ھیچ حدیِث صحیحی کرده است و پس از اتمام أذان، خطبه می

بوده باشد وجود ندارد؛  جسّنت توسط رسول الله ھم که دالِّ بر خواندن این 
شده؛ چرا که اصًال فرصتی ھم خوانده نمی جو ھمچنین در زمان ایشان 

 ١برای خواندن وجود نداشته است.
ھایی که امام فرصت خواندن نماز را داده و یا دیر جمعه  اما در مکان

سّنت غیِر موّکد  گردد، خواندنش جایز بوده و ثواب دارد و در واقعبرگزار می
ھا پس از أذان مغرب سریعًا نماز مغرب  باشد. ھمانطور که در بعضی مکانمی

تواند نماز بخواند اّما اگر امام اجازه دھد شود لذا کسی نمیخوانده می
خواندنش ثواب دارد. ھرچند که در ھیچ روایت صحیحی نیامده که رسول 

 سّنت قبل از مغرب خوانده باشد. جالله
 ل صحیح این دیدگاه:دالی

 من أفضل بالشام أر مل«: است گفته ابوزرعه امام: الغزی الجراح بن عمرو بن محّمد

د  ابن وامام »به البأس«: اند گفته یوسمعان یراز ابوحاتم وامامان »الغزي عمرو بن حممّ
 یاب ابن) / ۹۲ص۹ج( الثقات حبان، ابن[ است آورده »ثقات« در را یو ھم حبان
 نیا واسناد)] ۲۹۳ص۴ج( االنساب ،یسمعان) / ۳ص۸ج( لیوالتعد الجرح حاتم،

 .است »حیصح« ھم تیروا
 ۴۲۶/۲ابن حجر، فتح الباری  -١

                                                                                                                                   



 ۹۵  چهل حدیث اصلی این کتاب 

أن رسول اهللا ص� اهللا عليه «روایت کرده است:  سعبدالله بن مغفل -
َذاَ�ْ�ِ َصَالةٌ  :وسلم قال

َ
ای دو رکعت بین ھر أذان واقامه« ١.»َ�ْ�َ لُكِّ أ

 »نماز سّنت وجود دارد.
 نماز جمعه ھم دو رکعت سّنت وجود دارد. ۀو لذا بین أذان جمعه و اقام

: َما ِمْن جقال رسول اهللا «رده است: کت یروا بریالزبه بن عبدالل -
َعتَانِ 

ْ
فرمودند:  جرسول الله « ٢».َصالٍة َمْفُروَضٍة إِال َوَ�ْ�َ يََدْ�َها َر�

 »قبل از ھر نماز فرضی دو رکعت سّنت وجود دارد.

 ی) / ترمذ۱۲۸۵) / ابوداود (ش۱۹۷۷) / مسلم (ش۶۲۷و۶۲۴(ش یبخار (صحیح): -١
ھمس بن الحسن کق (ی) از طر۱۱۶۲ن ماجه (شی) / ا۶۸۱(ش یی) / نسا۱۸۵(ش
دة عن عبد الله بن مغفل قال ین عبد الله بن بر: «اند ت کردهیاس) روایی بن ایوسع

 یالة ثم قال فن صیل أذانکن ین صالة بیل أذانکن یه وسلم بیصلی الله عل یقال النب
 »الثالثة لمن شاء.

أخربنا ابن قتيبة قال «ت کرده است: ی) روا۲۴۸۸و۲۴۵۵ابن حبان (ش(صحیح):  -٢
حدثنا �ّمد بن عمرو الغزي قال حدثنا عثمان بن سعيد القريش قال حدثنا �ّمد بن 
مهاجر عن ثابت بن عجالن عن سليم بن اعمر اخلبائري عن عبد اهللا بن الز�� قال: 

 ... .» جل رسول اهللا قا
ق ی) از طر۲۶۷ص۱(ج ، السننیھم متابعه شده ودارقطن یومحّمد بن عمرو الغز 

وأحمد بن الفرج أبو عتبة)  ید وعباس بن عبد الله الترقفی(عمرو بن عثمان بن سع

د بن مهاجر عن ... «ت کرده است: یروا  .»نا عثامن بن سعيد عن حممّ
، المسند ی) / مروز۱۳۳۷، المسند (شیانیورو ومحّمد بن مھاجر ھم متابعه شده 

ر یالمعجم الکبطبرانی، ) / ۹۷ص۲، الکامل (جی) / ابن عد۴۰(ش
بن بحر  یق (علی) / از طر۲۸۲ص۳ن (جیی) ومسند الشام۱۴و۱۳ج۱۴۹۰۰(ش
ھیم ومحّمد بن وھشام بن عمار واسحاق بن ابرا یم الدمشقیع بن نافع ودحیوالرب

 .»الدمشقي عن ثابت بن عجالن عن ...سويد بن عبد العزيز نا «اند:  مصفی) روایت کرده

                                                             



 چهل حدیث درباره جمعه  ۹۶

و نماز جمعه ھم فرض بوده لذا قبل از آن خواندن دو رکعت نماز جایز 
 است.
موارد حکم  ۀباشد؛ لذا (بدل) در ھمدل) نماز ظھر مینماز جمعه (ب -

داشته ھا  آن ای بر جداییصارفه ۀاصل را داشته مگر اینکه قرین
 باشیم.

ھم بر این قول بوده و گفته است: (قول صحیح بر  /لذا امام ابن تیمیه
ی معّین وجود ندارد؛ و لذا نمازی ااین بوده که قبل از نماز جمعه سّنت راتبه

را باشد؛ لذا اگر کسی آنحسن می شود، جایز وبین دو أذان خوانده میکه 
خواند، برای وی ایرادی نیست و کسی ھم که نخواند، بر او ھم ایرادی 

باشد و حکم سّنت قبل از جمعه می ۀترین اقوال دربارنیست؛ واین متعادل

أعلمُ  (واهللاُ العليمُ  ١ھم بر آن داللت دارد.) /سخن امام احمد بن حنبل

واب)  بالصّ

 ب ھستند به جز:یومترجم در تھذ» ثقة«رجال ابن حبان  
احلافظ؛ االمام الثقة «گفته است:  ی: امام ذھبیبة اللخمیمحّمد بن الحسن بن قت 

كان «واما ابن العماد گفته است: » ثقةٌ «گفته است:  یوامام دارقطن »املحدث الكبري

) وتذکرة الحفاظ ۲۹۳ص۱۴ر اعالم النبالء (جی، سی[ذھب »ثبتاً  ثقةً  حافظاً 
 )].۲۵۸ص۲) / ابن العماد، شذرات الذھب (ج۷۶۴ص۲(ج

مل أر بالشام أفضل من «محّمد بن عمرو بن الجراح الغزی: امام ابوزرعه گفته است:  

د بن عمرو الغزي وامام ابن » س بهالبأ: «اند گفته یوسمعان یوامامان ابوحاتم راز »حممّ
 ی) / ابن اب۹۲ص۹آورده است [ابن حبان، الثقات (ج» ثقات«را در  یحبان ھم و

ن ی)] واسناد ا۲۹۳ص۴، االنساب (جی) / سمعان۳ص۸ل (جیحاتم، الجرح والتعد
 است.» حیصح«ت ھم یروا

 ۱۹۴/۲۴و۱۹۳ابن تیمیة، مجموع الفتاوی  -١
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 های بعد از نماز جمعه: سّنتسی امحدیث 
 ُمَصلِّيًا ِمنُْ�مْ  اَكنَ  َمنْ : ج اهللا رسول قال«: است ردهک تیروا سرهیابوھر

ُُمَعِة، َ�ْعدَ 
ْ
ْر�ًَعا فَلْيَُصلِّ  اجل

َ
 جمعه از بعد ھرکس: فرمودند ج الله رسول« ١.»أ

 »بخواند. رکعت چھار خواھد،یم نماز
شود و روایات استحباب سّنت بعد از جمعه مشاھده نمی ۀدربارخالفی 

رسد تعداد رکعات ھم برآن داللت دارد. پس به نظر می جصحیح رسول الله 
خواھد. بعد از جمعه بر این بوده که نمازگزار مخّیر به ھر رکعتی است که می

معه بعد از ج جلیکن اگر چھار رکعت بخواند أفضل است؛ چرا که رسول الله 
اند اّما به ما امر نمودند که چھار رکعت بخوانیم و واضح دو رکعت خوانده

 باشد. أفضل می جبوده که امر رسول الله 
چھار رکعت بعد از جمعه مؤّکد بوده؛ چرا «اند: گفته /لذا امام ابن حزم

به ما امر  جاند؛ و آنچه که رسول الله به ما امر کرده جکه رسول الله 
 ٢ »اند.أفضل از چیزی است که بدان امر نکردهاند نموده

 -طبق روایت عبدالله بن عمر–اینکه «اند: ھم گفته /و امام شوکانی
چھار  اند، منافاتی با مشروعّیِت بعد از جمعه دو رکعت خوانده جرسول الله 

ایم که تعارضی بین قول خاص به خواندهفقه رکعت ندارد؛ چرا که در اصول 

 ابن) / ۵۲۳ش( یترمذ) / ۱۱۳۳ش( ابوداود) / ۲۰۷۵-۲۰۷۳ش( مسلم): حیصح( ١
 عبدالله بن خالد و سیادر بن عبدالله و نهییع بن انیسف( قیطر از) ۱۱۳۲ش( ماجه

 هر�رة أىب عن أبيه عن صالح ايب بن سهيل عن«: اند کرده تیروا) ایزکر بن لیاسماع و
 .»أر�عا فليصل اجلمعة بعد مصليا من�م اكن من: ج اهللا رسول قال قال

 .۲۳۱/۲یالمحلابن حزم،  -٢

                                                             



 چهل حدیث درباره جمعه  ۹۸

 ج که دلیل صریحی بر تبعّیت از ایشان–جأّمت و فعل رسول الله 
 ١ »وجود ندارد. -باشد، می

 : اّتخاذ منبر در نماز جمعهسی ویکمحدیث 
َخْذُت  َما« رده است:کت یروا لأّم ھشام دختر حارثه

َ
 ٱۡلُقۡرَءانِ ٓقۚ وَ ﴿ أ

 إ ﴾ٱلَۡمِجيدِ 
َّ
ِ  رَُسولِ  لَِسانِ  َ�نْ  ال  إَِذا الِْمنرَْبِ  ىلَعَ  مُجَُعةٍ  يَْومِ  لُكَّ  َ�ْقَرُؤَها ج ا�َّ

 ج را جز از زبان پیغمبر خدا. ﴾ٱلَۡمِجيدِ  ٱۡلُقۡرَءانِ ٓقۚ وَ ﴿من « ٢»انلَّاَس. َخَطَب 
ھر جمعه بر منبر در موقعیکه برای مردم خطبه  ج ام (و) ایشاننشینده

  »فرمودند.را قرائت میخواندند آنمی
اند و بر روی منبر خطبه خوانده ج محرز و آشکار است که پیامبر خدا

ھای گھربار و نابش با جان و دل گوش به فرموده یاران بزرگوارش
شود. و ھمچنین خطبه بر اند. و در این زمینه اختالفی مشاھده نمیفراداده

اعالم به روی منبر از زوایای مختلفی سودمند است. جدای از اینکه 
خطیب و نمازگزاران باعث  ۀگیرد، مشاھدتر و بھتر صورت میحاضرین راحت

 شود.باال رفتن کارایی موعظه و توجه مخاطبان می
جمعه  در خطبه [ق]خواندن سوره آید که ھچنین از این روایت برمی

 باشد.وشرح آن مستحب می

 .۳۴۵/۳شوکانی، نیل االوطار -١
لفظ له/ ابوداود (ش۲۰۵۲(صحیح): مسلم (ش -٢

ّ
 عبد بن ییحی) از طریق (۱۱۰۲) وال

 بنت هشام أم عن«اند: معن) روایت کرده بن محّمد بن الله الرحمن وعبد عبد بن الله
 و�عض سنة أو سنت� واحدا ج اهللا رسول وتنور تنورنا اكن لقد قالت انلعمان بن حارثة

 ىلع مجعة يوم لك يقرؤها ج اهللا رسول لسان عن إال[ق والقرآن املجيد]  أخذت وما سنة
 »انلاس. خطب إذا املنرب
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 رو کردن امام به مردم هنگام خطبه: سی ودومحدیث 
ِ  رَُسوُل  اَكنَ «: است کرده تیروا سمسعود بن هعبدالل  صعد إَِذا ج ا�َّ

 با رفتند می باال منبر از ھرگاه ج خدا غمبریپ« ١.»بِوَْجِههِ  اْستَْقبَلَنا الِمنرَْبَ 
 .»کردند یم رو ما به صورتشان

 و یانصار وحکم عمرو بن عبدالله و مسعود بن عبدالله قیازطر تیروا نیا): حیصح( ١
 :است شده تیروا ج الله رسول از رباح یاب بن عطاء و یشعب وعامر سیق بنت فاطمة

 
 ،یعد ابن) / ۵۹۵۲ش( یالکبر السنن ،یھقیب: بعمر بن عبدالله قیطر اما

 ریالکب والمعجم) ۳۸۱ص۶ج( االوسط المعجم ،یطبران) / ۲۵۳ص۵ج( الکامل
 دمشق خیتار عساکر، ابن) / ۴۶ص۲ج( نیالمجروح حبان، ابن) / ۳۲۱ص۱۱ج(
 یأب بن محّمد و کالضحا بن الوھاب عبد و عتبة بن دیالول( قیطر از) ۳۲۳ص۴۷ج(

 اهللا عبد عون ايب بن عيىس ثنا مسلم بن الويلد حدثنا«: است کرده تیروا) یالسر
 اجلمعة يوم منربه من دنا إذا ج اهللا رسول اكن: قال عمر ابن عن نافع عن األنصارى

 نیا اما .»سلم ثم بوجهه انلاس استقبل املنرب صعد فإذا اجللوس، من عنده من ىلع سلم
 گفته حبان ابن امام: یاألنصار الله عبد بن سییع که چرا است »فیضع« اسناد
 تابعیال هیروی ما عامة: «است گفته یعد ابن وامام »به انفرد بام حيتج ان الينبغي«: است

 ابن[ »ٌف یضع: «است گفته یثمیھ وامام »ٌر کیمنا ھذا سییع عن ةیبق روی و ه؛یعل
 )].۱۱۹ص۲ج( الزوائد مجمع ،یثمیھ) / ۴۰۰ص۴ج( زانیالم لسان حجر،

 بیخط) / ۱۴۸۱ش( بزار) / ۵۰۹ش( یترمذ: سمسعود بن عبدالله قیطر اما
 بن عباد( قیطر از) ۱۳۹ص۵ج( العلل ،یدارقطن) / ۲۹۸ص۶ج( بغداد خیتار ،یبغداد

 قال عطية بن الفضل بن �ّمد حدثنا«: اند ردهک تیروا) ھشام بن ةیومعاو عقوبی
 اكن وسلم عليه اهللا ص� انليب أن اهللا عبد عن علقمة عن إبراهيم عن منصور حدثنا

 الفضل بن محّمد که چرا است »موضوع« اسناد نیا اما »بوجهه استقبلنا املنرب صعد إذا
 یو بهیش یاب ابن و یینسا و فالس یعل بن عمرو و نیمع بن ییحی امامان: هیعط بن
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 بیتقر حجر ابن) / ۴۰۱ص۹ج( بیالتھذ بیتھذ حجر، ابن. [اند دانسته کّذاب را
 )].۵۱۱۳ش( الکاشف ،یذھب) / ۶۲۲۵ش( بیالتھذ

: است کرده تیروا) ۱۹۳۴ش( الصحابة معرفة م،یابونع: سیانصار حکم قیطر اما
 �ّمد حدث� ابلغوي �ّمد بن اهللا عبد ثنا) السقطي( يوسف بن �ّمد بن أمحد أخربنا«

 �� أبو مطيع حدثنيه قال األسدي القاسم بن �ّمد ثنا الواسطي امللك عبد بن
 ح�م( جده عن) عوف بن رفاعة( أيب حدث� قال اعبداً  شيخاً  و�ن األنصاري

 استقبلنا املنرب ىلع اجلمعة يوم قام إذا وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول اكن: قال) انصاري
 احمد امامان: یاألسد القاسم بن محّمد که چرا است »موضوع« اسناد نیا اما .»بوجهه

 مأمون وال ثقة غري«: دیگو می ھم ابوداود وامام دانند می »کّذاب« را یو یدارقطن و

 ابن[ »يكذبُ  بيشء ليس«: است گفته ھم نیمع بن ییحی وامام »موضوعةٌ  أحاديثُه
 ییحی) / ۶۲۲۹ش( بیالتھذ بیتقر حجر، ابن) / ۴۰۷ص۹ج( بیالتھذ بیتھذ حجر،

 )]۵۰ص۱ج( محرز ابن ةیروا الرجال معرفة ن،یمع بن
 ریالکب والمعجم) ۱۲۴ص۵ج( االوسط المعجم ،یطبران سسیق بنت فاطمة قیطر اما

 عبد( قیطر از) ۲۴۵ص۴ج( باصبھان نیالمحدث طبقات ان،یح ابن) / ۵۴ص۲ج(

 ابو حدثنا قال األسواري مسك� بن سيف حدثنا«: اند کرده تیروا) میابراھ بن الوارث
 منادي سمعت قالت قيس بنت فاطمة عن الشعيب اعمر عن حيان بن جعفر االشهب

 املسجد أتينا حىت األنصار من �سوة يف فخرجت جامعة الصالة ينادي ج اهللا رسول
 اسناد نیا اما... .»  بوجهه فاستقبلنا املنرب صعد ثم الظهر صالة ج اهللا رسول بنا فص�

 شيخٌ «: است گفته حجر ابن امام: یاألسوار نکیمس بن فیس که چرا است »باطل«

 ٌيأيت«: است گفته ھم حبان ابن وامام »املوضوعة واالشياء باملقلوبات يأيت برص 

 عىل الروايات يف األثبات ملخالفته به االحتجاج الحيل املوضوعات واألشياء باملقلوبات

 سیل: «است گفته یدارقطن وامام »جداً  ٌف یضع: «است گفته یثمیھ وامام »قلتها
 نیالمجروح حبان، ابن) / ۱۳۲ص۳ج( زانیالم لسان حجر، ابن[ »یبالقو

 الزوائد مجمع ،یثمیھ) / ۲۱۹ص۱ج( العلل ،یدارقطن) / ۳۸۵ص۱ج(
 )].۲۹۰ص۷ج(

                                                                                                                                   



 ۱۰۱  چهل حدیث اصلی این کتاب 

 گردد که امام ھنگام خطبه به مردم رو کند؛ واز این روایت برداشت می
خارج –بوده ویا اینکه به سمت خاّصی یا سر به زیر  آنان ونه اینکه پشت به 

 روکند. -از سمت نماز گزاران
 
 
 

 یاب ابن) / ۲۲۱۶ش( الرجال ومعرفة العلل حنبل، بن احمد: یشعب عامر قیطر اما
 تیروا) ریبش بن میھش و اسامه بن حماد( قیطر از) ۲۳ص۲ج( المصنف به،یش

 وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول اكن قال الشعيب عن) سعيد بن( �ادل حدثنا«: اند ردهک
 و�ث� اهللا و�مد علي�م السالم فقال بوجهه انلاس استقبل اجلمعة يوم املنرب صعد إذا

 اما .»يفعالنه وعمر ب�ر أبو و�ن ي�ل ثم فيخطب يقوم ثم �لس ثم سورة و�قرأ عليه
 .است »مرسل« تیوروا است یتابع یشعب که چرا است »فیضع« ھم اسناد نیا

 الرزاق عبد«: است کرده تیروا) ۲۲۸ص۱ج( عبدالرزاق: رباح یاب بن عطاء قیطر اما
 فقال انلاس ىلع بوجهه أقبل املنرب صعد إذا اكن ج انليب ان عطاء عن جر�ج بن عن

 »فیوضع مرسل« اسنادش لذا است یتابع رباح یاب بن عطاء اما .»علي�م السالم
 .است

 :جمله از دارد یشواھد اما
 أبو عمر بن لیإسماع( قیطر از) ۱۵۷۶ش( یینسا) / ۱۱۳۸۱ش( المسند احمد،

 عياض عن الفراء قيس بن داود عن«: اند کرده تیروا) یالدراورد زیالعز عبد و المنذر
 األضىح و�وم الفطر يوم �رج اكن ج اهللا رسول أن: اخلدري سعيد أيب عن اهللا عبد بن
 وانلاس بوجهه انلاس فاستقبل قام وسلم اثلانية يف جلس فإذا بانلاس فيص� املص� إىل

 بالصدقة انلاس أمر و�ال للناس ذكره بعثا يبعث أن ير�د حاجة هل اكنت فإن جلوس؛
 رجال« احمد رجال و .»النساء يتصدق من أ�رث من فاكن مرات ثالث تصدقوا: قال
 باشد می »مسلم رجال« که المنذر أبو عمر بن لیإسماع جز بوده »نیحیصح

 .است »حیصح« ھم واسنادش

                                                                                                                                   



 چهل حدیث درباره جمعه  ۱۰۲

 زمان اذان گفتن موذنم: حدیث سی وسّو 
 َ�َقَعدَ  اجلُُمعةِ  يَومَ  َخَرجَ  إَذا ج انليب اكن«: کند یم تیروا بعمر ابن

 بر شدند، می خارج جمعه روز در ھرگاه ج امبریپ« ١.»بِالل أذَّنَ  الِمنرَبِ  ىلَعَ 
 »گفتند. یم أذان بالل و نشستند می منبر

آید که مستحب بوده موذن وقتی اذان بگوید که امام از این روایت برمی
روی منبر نشسته باشد. وھمچنین سنت بر این بوده که امام ھنگام اذان در 

 مسجد حضور داشته باشد.

 حدیث سی وچهارم: خواندن دعای استفتاح خطبه
 إِنَّ «: کردند می شروع ریز أذکار با راای  خطبه و یسخنران ھر ج امبریپ

َْمدَ 
ْ
ِ  احل َْمُدهُ  ِ�َّ

َ
ُ  َ�ْهِدهِ  َمنْ  َو�َْستَِعينُهُ  � ُ  ُمِضلَّ  فَالَ  ا�َّ

َ
ُ  َهاِدَى  فَالَ  يُْضِلْل  َوَمنْ  هل

َ
 هل

ْشَهدُ 
َ
نْ  َوأ

َ
َ  الَ  أ

َ
  إِهل

َّ
ُ  إِال �َك  الَ  وَْحَدهُ  ا�َّ ُ  رَشِ

َ
نَّ  هل

َ
ًدا َوأ ُ  َ�بُْدهُ  ُ�َمَّ

ُ
ا َورَُسوهل مَّ

َ
 ٢»!َ�ْعدُ  أ

 مغفرت طلب یو از و میطلب یم یاری یو از ما و است خداوند آِن  از حمد«

 یینسا) / ۵۱۶ش( یترمذ) / ۱۰۸۹ش( ابوداود) / ۹۱۶و۹۱۲ش( یبخار): حیصح( ١

 عن الزهري عن«: اند کرده تیروا) دیزی بن ونسیو ذئب یاب ابن( قیطر از) ۱۳۹۲ش(
 عهد ىلع املنرب ىلع اإلمام جلس إذا اّوهل اجلمعة يوم انلداء اكن قال يز�د بن السائب

 اهللا ريض عثمان اكن فلما عنهما اهللا ريض وعمر ب�ر وأيب وسلم عليه اهللا ص� انليب
 .»الزوراء ىلع اثلالث انلداء زاد انلاس و�رث عنه

 قیطر از) ۱۸۹۳ش( ماجه ابن) / ۳۲۷۸ش( یینسا) / ۲۰۴۵ش( مسلم): حیصح( ٢
 تیروا) زائدة یأب بن ایرکز بن ییحیو عیزر بن دیزیو یعبداالعل بن یعبداالعل(

 رجال أن:  عباس بن عن جب� بن سعيد عن سعيد بن عمرو عن داود عن«: اند کرده
 مضل فال اهللا يهده من و�ستعينه �مده هللا احلمد إن ج انليب فقال يشء يف ج انليب لكم

 أن وأشهد هل رش�ك ال وحده اهللا إال � ال أن وأشهد هل هادي فال اهللا يضلل ومن هل
 » بعد أما ورسوهل عبده �مدا

                                                             



 ۱۰۳  چهل حدیث اصلی این کتاب 

 تیھدا خداوند را ھرکس. میبر می پناه یو به نفسمان شرارت از و میینما می
 و یتعّد  سبب به« یو را ھرکس و داشت نخواھد یا کننده گمراه بخشد،
 که دھم می شھادت و. داشت نخواھد یتگریھدا سازد گمراه »شینافرمان

 و بنده محّمد دھم می شھادت و ندارد وجود الله بجز »یحّق  بر« معبود چیھ
 »بعد. اما. اوست ۀفرستاد

 جمعه ۀ: تعداد خطبوپنجمسی حدیث 
 َ�ُقومُ  ُ�مَّ  َ�ِْلُس  ُ�مَّ  قَائًِما َ�ُْطُب  اَكنَ «: است کرده تیروا سسمره بن جابر
كَ  َ�َمنْ  قَائًِما َ�يَْخُطُب 

َ
نَّهُ  َ�بَّأ

َ
ِ  َ�َقدْ  َكَذَب  َ�َقدْ  َجالًِسا َ�ُْطُب  اَكنَ  �  َصلَّيُْت  َوا�َّ

ْ�رَثَ  َمَعهُ 
َ
ىَفْ  ِمنْ  أ

ْ
ل
َ
 ج امبریپ« ١»يتلكُم. ال َ�ْعَدةً  َ�ْقُعدُ  ثمَّ «و� رواية:  .»َصَالةٍ  أ

 تینھا در و نشستندیم سپس نشستندیم سپس خواندند می خطبه ستادهیا
 خبر تو به کس ھر ،)رساندند می اتمام به و( خواندندیم ستادهیا را خطبه
 به قسم و. است گفته دروغ خواندند می خطبه نشسته شانیا که دادند

ودر روایتی آمده » ام. خوانده را نماز دوھزار از شیب شانیا با من! خداوند
 »گفت.سخن نمینشست و سپس بین دوخطبه می«است: 

) ۱۵۸۴و۱۵۸۳و۱۵۷۴و۱۴۱۸و۱۴۱۷و۱۴۱۵ش(یینسا) / ۲۰۳۳ش( مسلم): حیصح( ١
 بن شعبة( قیطر از) ۱۱۰۶و۱۱۰۵ش( ماجه ابن) / ۱۰۹۷-۱۰۹۵ش( ابوداود/ 

 ونسی بن لیواسرائ ةیمعاو بن ریوزھ وابوعوانه ثمةیوابوخ یالثور انیوسف الحجاج

 اهللا ريض( سمرة بن جابر أنبأ� قال حرب بن سماك عن«: اند کرده تیروا) وابواالحوص
 ةیروا یف و »قائما فيخطب يقوم ثم �لس ثم قائما �طب اكن ج اهللا رسول أن) عنه

ابوعوانه واسرائیل البی داود  ةیروا یوف »قصدا وصالته قصدا خطبته اكنت« انیسف

 »اليتلكم قعدة يقعد ثم«: وللنسایی

                                                             



 چهل حدیث درباره جمعه  ۱۰۴

دو خطبه  جد که پیغمبر اکرم این حدیث بیانی آشکار در این دار
بر ایستادن در  جاند و ھمچنین این روایت دلیل بر مواظبت پیامبر خوانده

 کند.حال خطبه می
آید که بین دو خطبه بھترین کار برای ھمه سکوت مچنین نشان می

 باشد.وآرام گرفتن می

 جمعه ۀقرآن در خطب: قرائت وششم سیحدیث 
 بِهِ  يَِعُظ  الَكمٌ «: گفته است ج امبریپ ۀخطب وصف در سسمره بن جابر
  انلَّاَس،

ُ
ِ  ِكتَاِب  ِمنْ  آيَاٍت  َوَ�ْقَرأ ُل، ُ�مَّ  ا�َّ  وََصالتُهُ  قَْصًدا، ُخْطبَتُهُ  َوَ�نَْت  َ�ْ�ِ

 سپس و نشستندیم سپس خواندند یم خطبه ستادهیا ج غمبریپ« ١.»قَْصًدا

 دمشق خیتار عساکر، ابن قهیطر ومن) ۱۰۹۸ش( الفوائد ،یراز تمام): حیصح( ١

 عبد أبو ثنا) جعفر بن اهللا عبد بن �ّمد( أيب حدثنا: «اند کرده تیروا) ۳۳۶ص۵۳ج(
 بن سعيد بن �ّمد ثنا بالري الرازي ابلج� �شار بن الرض�س بن أيوب بن �ّمد اهللا

 جابر عن حرب بن سماك عن قيس أيب بن عمرو ثنا قزو�ن �س�ن و�ن الرازي سابق
 ىلع �طب اكن وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول أن حدثك من قال السوايئ سمرة بن

 خطبة فيخطب يقوم ثم �لس ثم قائما �طب اكن! شهدته فأنا فكذبه جالسا املنرب
 كتاب من آيات و�قرأ انلاس به يعظ الكم: قال خطبته؟ اكنت كيف: قلت قال. أخرى

 .»قصدا وصالته قصدا خطبته و�نت ي�ل ثم وجل عز اهللا
 تیروا) ۱۰۵۷ش( المستدرک حاکم، و شده متابعه ھم سابق بن دیسع بن ومحّمد

 ثنا املقري �ّمد بن حامد ثنا احلافظ يعقوب بن �ّمد اهللا عبد أبو حدثنا«: است کرده
 حرب بن سماك عن قيس أيب بن عمرو ثنا ادلشتيك سعد بن اهللا عبد بن الرمحن عبد
 »: ... .قال السوايئ سمرة بن جابر عن
 المسند ،یالسیط) / ۲۰۹۴۵ش( المسند احمد، و شده متابعه ھم سیق یاب بن وعمرو

 کیوشر عیالرب بن سیق( قیطر از) ۲۵۰ص۲ج( ریالکب المعجم ،یطبران) / ۸۰۹ش(

                                                             



 ۱۰۵  چهل حدیث اصلی این کتاب 

 سمرة بن جابر عن حرب بن سامك عن«: اند کرده تیروا) ثابت بن وعمرو عبدالله بن

 : ... .»قال
 عساکر ابن امام: دیالجن بن الله عبد بن جعفر بن الله عبد بن محّمد: یراز تمام رجال
 احلافظ«: است گفته ھم یذھب وامام »الثقات املصنفني املكثرين أحد كان«: است گفته

 عساکر، ابن[ »مصنفا نبيال ثقة كان«: است گفته ھم یکتان وامام »الشام حمدث االمام
 )]۸۹۷ص۳ج( الحفاظ تذکرة ،یذھب) / ۳۳۶ص۵۳ج( دمشق خیتار

 گفته یذھب امام: یالبجل سیالضر بن ییحی بن سنان بن وبیأ بن محّمد ابوعبدالله

 یلیخل وامام »ثقة ھو: «است گفته جاتم یاب ابن وامام »الثقة املحدث احلافظ«: است
 )].۴۵۰ص۱۳ج( النبالء راعالمیس ،یذھب[ »ثقة: «است گفته ھم
 بوده »ثقة« حرب بن سماک فقط ھستند؛ بیتھذ در ومترجم »ثقة« رجالش ریوسا

!! دارد مشکل عکرمه از اتشیوروا شده رییتغ دچار عمر اواخر در کهاند  گفته کنیل
 ؟ عكرمة عن سامك رواية:  املدينى ابن لعىل قلت« : است گفته بهیش بن عقوبی وامام

 عباس؛ ابن عن: يقول غريمها و عكرمة عن جيعلوهنا وشعبة وسفيان مضطربة: فقال

 ىف يقول وكان يضعفه احلجاج بن شعبة كان«: نیوھمچن !!»األحوص وأبو إرسائيل

 »لقاله عباس ابن: له أقول أن شئت ولو: عكرمة التفسري
 از را دهیشن عباس بن عبدالله از که یتیروا ھر حرب بن سماک که مییبگو دیبا اما

 یوگاھ کرده نقل عکرمه قول از را ھا تیروا آن یگاھ لذا است؛ دهیشن ھم عکرمه قول
 بن کوسما ست؛ین کار در یاضطراب چیھ جهینت ودر عباس؛ بن عبدالله قول از ھم

 ابن عن فهو التفسري من حدثُتك يشء كل: عكرمة قال«: است ردهک تیروا صراحتاً  حرب

 »ثقةٌ : «اند گفته مطلقاً  حنبل بن واحمد یعد وابن یراز ابوحاتم امامان ولذا »عباس

 بالشعر عاملا وكان أحد، حديثه يرتك مل احلديث جائز كان«: است گفته ھم یعجل وامام

 یاب ابن) / ۳۲۲ص۴ج( بیالتھذ بیتھذ حجر، ابن: رک[ »فصيحا وكان الناس، وأيام
 الضعفاء یف الکامل ،یعد ابن) / ۲۷۹ص۴ج( لیالتعد و الجرح حاتم،

                                                                                                                                   



 چهل حدیث درباره جمعه  ۱۰۶

 خطبه و کردندیم ادی را خداوند و کردندیم قرائت را یاتیآ و خواستندیم بر
 »کوتاه. نه و بودند یطوالن نه نمازش و

 جمعه ۀ: سکوت در موقع خطبوهفتمحدیث سی 
 يَْومَ  لَِصاِحبَِك  قُلَْت  يقول: إَِذا ج انلَّيِبُّ  اَكنَ «: است کرده تیروا سرهیابوھر

ُُمَعةِ 
ْ
نِْصْت  اجل

َ
َِمامُ  أ

ْ
 امام کهیھنگام روز جمعه اگر«١»لََغوَْت. َ�َقدْ  َ�ُْطُب  َواإل

. ایکرده یاھودهیب کار!) باش ساکت( ییبگو دوستت به خواند،یم خطبه
 »!)یانبرده یوثواب(

در موقع نماز جمعه  "حکم تکلیفی سکوت"با وجود اختالف فقھا در 
مذموم واقع شده ولی  رسد سخن گفتن ھنگام جمعه اگرچهآنچه به نظر می

باشد؛ چرا که حدیث انس بن حرام نبوده بلکه سکوت کردن مستحب می

 اسناد نیا ولذا)] ۲۳۵ص۶ج( االستذکار عبدالبر، ابن) / ۲۶۹ص۵وج۴۶۰ص۳ج(
 .است »حیصح«

 »مسلم رشط عىل صحيحٌ  حديثٌ  هذا«: است گفته ھم یشابورین حاکم وامام
 صیالتلخ مع المستدرک حاکم،[ »مسلم شرط یعل: «است گفته ھم یذھب وامام
 )]۱۰۵۷ش( یللذھب
 کرده تیروا) ۲۰۳۲ش( ومسلم است آمده مسلم حیصح در ھم ثیحد اصل نیھمچن

 أخربنا �� قال شيبة أىب بن ب�ر وأبو الر�يع بن وحسن �� بن �� حدثنا«: است
 ج للنىب اكنت: قال سمرة بن جابر عن سماك عن األحوص أبو حدثنا اآلخران وقال

 .»انلاس و�ذكر القرآن يقرأ بينهما �لس خطبتان
 یینسا) / ۱۱۱۴ش( ابوداود) / ۲۰۰۵-۲۰۰۲ش( مسلم) / ۹۳۴ش( یبخار): حیصح( ١

 و قارظ بن میإبراھ بن الله عبد( قیطر از) ۱۱۱۰ش( ماجه ابن) / ۱۵۷۷و۱۴۰۲ش(
 أن أخربه هريرة أبا أن«: اند کرده تیروا) اعرج بن وعبدالرحمن بیالمس بن دیسع

 : ... .»قال ج اهللا رسول

                                                                                                                                   



 ۱۰۷  چهل حدیث اصلی این کتاب 

َصابَْت « کند:روایت می سکأنس بن مال باشد.گواه این مطلب می سمالک
َ
 أ

ِ  رَُسولِ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  َسنَةٌ  انلَّاَس  ِ  رَُسوُل  َ�بَيْنَا ج ا�َّ  يَْومَ  الِْمنرَْبِ  ىلَعَ  َ�ُْطُب  ج ا�َّ
ُُمَعةِ 

ْ
ْعَرايِبٌّ  قَامَ  اجل

َ
ِ  رَُسوَل  يَا َ�َقاَل  أ ِعيَاُل  وََجاعَ  الَْماُل  َهلََك  ا�َّ

ْ
َ  فَاْدعُ  ال َا ا�َّ

َ
نْ  نل

َ
 أ

ِ  رَُسوُل  فََرَ�عَ  قَاَل  �َْسِقيَنَا  دچار مردم ج الله رسول زمان در« ١»يََديِْه. ج ا�َّ
 مشغول منبر بر ج الله رسول هک جمعه یروزھا از یکی در. شدند یقحطسال

! خدا رسول ای: گفت و برخاست نینش هیباد اعراب از یکی بود، خطبه رادیا
 باران طلب خدا از ما یبرا. اند گرسنه الیع و اھل و شدند کھال ھا دام

 »رد.ک بلند را شیھا دست ج آنحضرت. نک
ضرورت بوده  این سخن گفتن در موقع نماز جمعه توان گفت کهنمی

-است؛ چرا که ھیچ ضرورتی در صحبت کردن این شخص نبوده و می
 جصبر نماید اّما این کار را ننمود و پیامبر  جپیامبر  ۀتوانست تا اتمام خطب

-تقریر و تأیید نمودند باوجود اینکه توصیه به سکوت را ھم داشتهھم وی را 

بت کنیم و (بنا بر قول شنویم، نباید صححّتی زمانیکه خطبه را نمیو  اند.
باشد؛ چرا راجح و دالیل مربوطه) سکوت کردن در این حال نیز مستحب می

ایم که ھنگام خطبه صحبت نکنیم و شنیدن را برای ما که اّوًال: ما نھی شده
ماند و ثانیًا: اگر کسی اند لذا اصل بر ھمان عموم خود باقی میشرط نکرده

گردد که تشویش ھمین امر موجب میشنود صحبت کند که خطبه را نمی
 ھم به صحبت کردن بیفتند. ھا  آن کم کم بین نمازگزاران بوجود آید و

) / ترمذی ۶۸۸۳-۶۸۷۸(ش) / مسلم ۶۱۶۷و۷۱۵۳(صحیح): بخاری (ش -١
وقتاده بن دعامة وابن شھاب الزھری  الجعد یسالم بن أب) از طریق (۲۳۸۵(ش

عن أنس أن رجال من أهل البادية «اند: واسحاق بن عبدالله وحمید الطویل) روایت کرده

«. ... 

                                                             



 چهل حدیث درباره جمعه  ۱۰۸

 کننده" باعطسه تشمیِت  و دادن سالم جواِب  "حکم ۀزمینھمچنین در 
وجود اختالف فقھا در این زمینه نیز باید باید اشاره کرد که سالم گفتن به 

کننده در موقع ادای خطبه مستحب نمازگزاران و "الحمدلله" گفتِن عطسه
-باشد سکوت کردن و سخن نگفتن مینیست؛ زیرا آنچه مطلوب شریعت می

حمدلله" ای "الکنندهباشد، حال با وجود این اگر کسی سالم گوید و عطسه
رسد که جایز نیست تشمیِت عاطس و جواِب سالم داده گوید به نظر می

باشد و ھیچ دلیل صریحی شوند؛ چرا که اصل بر سکوت در ھنگام خطبه می
مبنی بر تخصیص آن وجود ندارد؛ اگرچه شریعت فراخواِن تشمیِت عاطس و 

شود و از باشد ولی در موقع خطبه دلیلی بر آن مشاھده نمیجواب سالم می
باشد؛ چرا طرفی دیگر حّتی ذکر و دعا کردن ھم ھنگام خطبه مستحب نمی

ُُمَعةَ  َ�رُْضُ  قَاَل  ج انلَّيِبِّ  َ�نْ « روایت کرده است: بعمرو بن که عبدالله
ْ
 اجل

هُ  فََذاكَ  يَلُْغو َحرَضََها فَرَُجٌل  ثََالثَةٌ   َداَع  ٌل رَجُ  َ�ُهوَ  بُِداَعءٍ  َحرَضََها َورَُجٌل  ِمنَْها َحظُّ
 َ ْ�َطاهُ  َشاءَ  فَإِنْ  وََجلَّ  َعزَّ  ا�َّ

َ
َها َورَُجٌل  َمنََعهُ  َشاءَ  َو�ِنْ  أ  وَُسُكوٍت  بِإِنَْصاٍت  َحرَضَ

َحًدا يُؤْذِ  َولَمْ  ُمْسِلمٍ  َرَ�بَةَ  َ�تََخطَّ  َولَمْ 
َ
اَرةٌ  فَِ�َ  أ   َكفَّ

َ
ُُمَعةِ  ِإىل

ْ
 َوِزَ�اَدةُ  تَِليَها الَّيِت  اجل

يَّامٍ  ثََالثَةِ 
َ
َ  فَإِنَّ  � ِ ﴿ َ�ُقوُل: ا�َّ ۖ  ۥفَلَهُ  ٱۡ�ََسَنةَِمن َجآَء ب ۡمَثالَِها

َ
[األنعام:  ﴾َعۡ�ُ أ

۱۶۰[
روند: اّول: مردیکه ھنگام خطبه لغو سه دسته به نماز جمعه می« .١

 ی، السنن الکبریھقیب /) ۱۱۱۵) / ابوداود (ش۷۰۰۲(ش ، المسنداحمد(صحیح):  -١
) / ابن ۳۶ص۱۹د (جی) / ابن عبدالبر، التمھ۳۰۰۲مان (شیشعب اال) و۶۰۴۲(ش

) / ابن ۷۷ص۴۶خ دمشق (جی) / ابن عساکر، تار۴۶۰ص۵ر (جیحاتم، التفس یاب
دالله ومسدد بن سرھد و ابوکامل یق (احمد بن عبی) از طر۱۷۱۳مه (شیخز

بن عبدالله بن بزیع) روایت  دالله بن عمر ومحّمدیوعفان بن مسلم وعب یالجحدر

حدثنا يز�د (بن زر�ع) عن حبيب املعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن «اند:  کرده
قال: �رض اجلمعة ثالثة نفر؛ رجل حرضها يلغو وهو  جعبد اهللا بن عمرو عن انلىب 
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حظه منها، ورجل حرضها يدعو فهو رجل داع اهللا عز وجل إن شاء أعطاه و�ن شاء 
ل حرضها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا ف� كفارة منعه، ورج

ِ ﴿إىل اجلمعة الىت تليها وز�ادة ثالثة أيام؛ وذلك بأن اهللا عزوجل يقول:  ٱۡ�ََسنَةَِمن َجآَء ب
ۖ  ۥفَلَهُ  ۡمثَالَِها

َ
 .﴾َعۡ�ُ أ

، الکامل ی) / ابن عد۶۷۰۱(ش ، المسندع ھم متابعه شده واحمدید بن زریزیو
عن «اند:  ماھک وایوب بن تمیمه) روایت کردهوسف بن یق (ی) از طر۲۵۳ص۴(ج

 .»عمرو بن شعيب ... 
 که چنانب ھستند؛ فقط یومترجم در تھذ» ثقة) «۷۰۰۲(ش ، المسندرجال احمد و

ن اسناد را یب) از (جدش) اختالف دارند لذا ایاز علما در سماع (شع یم: بعضیگفت
ال أعلم خالفاً يف : «گفته است یشابوریوامام حاکم ندھند  می قرار» حسن«در درجه 

ھم گفته است:  یامام ترمذ و »عدالة عمرو بن شعيب؛ إنام اختلفوا يف سامع أبيه من جده

من تكلم يف حديث عمرو بن شعيب إنام ضعفه ألنه حيدث عن صحيفة جده كأهنم رأوا «

ب یابن الملقن در تھذن امامان ابن حجر وکل »أنه مل يسمع هذه األحاديث من جده
آورند که با  می را دال بر صّحت سماع پدرش از جدش یاتینر روایب و البدر المیالتھذ

واحمد بن  ینیبن مد یوعل یگردد؛ وامامان بخار می »حیصح«ن اسناد یاثباتش ا
عقوب بن ید السالم ویوابوعب یھقیوابن حجر وب یه ودارقطنیحنبل واسحاق بن راھو

را تأیید » سماعش«نووی ھم  نیالد ییومح یشابوریوابوبکر ن یشابوریبه وحاکم نیش

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) إذا «(ه گفته است: یاند. وامام اسحاق بن راھو نموده

عقوب یو امام  ».كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقةً فهو (كأيوب عن نافع عن ابن عمر)

صحابنا ممن ينظر يف احلديث وينتقي الرجال ما رأيت أحدا من أ«به ھم گفته است: یبن ش

يقول يف عمرو بن شعيب شيئاً، وحديثه صحيحٌ وهو ثقةٌ ثبتٌ واألحاديث التي أنكروا من 

ھم  یو امام بخار »حديثه إنام هي لقوم ضعفاء رووها عنه وما رو عنه الثقات فصحيحٌ 

ويه حيتجون بحديث رأيت أمحد بن حنبل وعيل بن املديني وإسحاق بن راه«گفته است: 

بن  ییحیوامام » عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال البخاري: من الناس بعدهم؟
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وی از نماز جمعه است. و دّوم: مردیکه ھنگام خطبه دعا  ۀگوید واین بھرمی
کند و اگر بخواھد بخواھد وی را مستجاب می خواند و خداوند اگرمی

کند. و سّوم: مردیکه ھنگام حضور در جمعه و خطبه ساکت مستجاب نمی
بوده و از باالی گردن مؤمنی عبور نکرده و به کسی آزار نرسناده باشد لذا 

فرموده است:  أگردد و خداوندگناھان ده روز وی می ۀاین جمعه کفار
جود و  یایم از درک ھد (پاداش مضاعف، دستانجام د یکیار نکس کھر«
  ».رم خداوند معّظم) ده برابر داردک

گردد حّتی دعا کردن ھم مستحب و از ظاھر این روایت مشخص می
باشد بلکه نیست پس تشمیِت عاطس و جواِب سالم نیز مستحب نمی

 باشد.ھا می استحباب بر عدم پاسخگویی بدان
بعد از بیان نام مبارک  ج فرستادن بر پیغمبر"حکم صلوات  ۀو در زمین

در این موضوع نیز با وجود اختالف فقھا عدم  توسط خطیب" جپیامبر 
ھنگام خطبه راجح به نظر  ج استحباب صلوات فرستادن بر نبّی بزرگوار

ایم و برای رسد؛ چرا که از صحبت کردن در ھنگام خطبه نھی شدهمی

جدش بوده ی  فهیکتاب و صح ید که از رویگو ین سماعش را قبول ندارد ومیمع
ن آن را به صورت یبن مع ییحیودر واقع امام » ُثه صحاٌح یاحاد«د: یگو می کنیاست ل
باشد پس در ھر صورت  می ثیاز طرق تحمل حد یکیکه رد یپذ می حیصحی  وجاده

) / ۳۲۲(ش یح ومقبول است [رک: ترمذیاتش صحین روایبن مع ییحینزد امام 
ب ی) / تقر۴۸ص۸ب (جیب التھذی) / ابن حجر، تھذ۲۱۸ص۴ر (جیخ الکبی، التاریبخار
) / مستدرک ۱۰۰۶۵ش۱۶۷ص۵، السنن الکبر (جیھقی) / ب۲۸۰۶ب (شیالتھذ
ب األسماء ی، تھذی) / نوو۱۵۴ص۲ر (جی) / ابن الملقن، البدر المن۲۳۷۵و۲۲۹۸(ش

 است.» حیصح«اتش ی)] لذا اسناد روا۵۳۴و۳۴۶واللغات (ص
[ابن الملقن، البدرالمنیر » اسناده صحیٌح «اند: امامان نووی وابن الملقن ھم گفته و

 )]۲۸۳۶) / نووی، خالصة االحکام (ش۶۸۳ص۴(ج
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جود نیست. و از طرفی با وجود روایت خواھد که موتخصیص آن دلیلی می
حّتی ذکر و دعا کردن ھم ھنگام خطبه  بعمرو بن فوق الذکر از عبدالله

 باشد.پس صلوات فرستادن نیز مستحب نمی باشد؛مستحب نمی
"حکم آمین گفتن بعد از دعا و جھری کردن آن در  ۀھمچنین در زمین

ه آمین گفتن ھنگام رسد کبه نظر میبا وجود اختالف فقھا  حین خطبه"
جمعه  ۀره شد ھنگام خطباخطبه باید سّری باشد؛ چرا که ھمانطور که اش

 است. ننباید حّتی ذکر یا دعا خواند و آمین گفتن ھم نوعی دعا کرد
نظرھا در حکم سخن گفتن در حین خطبه چه برای امام اختالف ۀبا ھم

با وجود ضرورت و  نظر دارندفقھا اتفاق ۀو چه برای حاضریِن در مسجد ھم
نیاز ھمچون ضرر رسیدن به شخصی، آتش گرفتن جایی، افتادن شخصی و 

-ضرورت« ١"الرضورات تبيح احلظوراتچرا که " ؛... سخن گفتن جایز است
از طرف دیگر از آنجائیکه سخن گفتن در نماز » کنند.ھا را مباح میھا حرام

باشد پس در جایز میکند ولی با وجود ضرورت اگرچه نماز را باطل می

واب) ٢باشد.خطبه به طور أولی جایز می  (و اهللاُ العليمُ أعلمُ بالصّ

 جمعه ۀ: حکم سخن گفتن در موقع خطبوهشتمحدیث سی 
َصابَْت «: است کرده تیروا سمالک بن انس

َ
 رَُسولِ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  َسنَةٌ  انلَّاَس  أ

 ِ ِ  رَُسوُل  َ�بَيْنَا ج ا�َّ ُُمَعةِ  يَْومَ  الِْمنرَْبِ  ىلَعَ  َ�ُْطُب  ج ا�َّ
ْ
ْعَرايِبٌّ  قَامَ  اجل

َ
 يَا َ�َقاَل  أ

 ) . ۸۴األشباه والنظائر ص ( ، یوطی) ، س۸۵شباه والنظائر ص ( األ ،میبن نجا -١
 ۱المحتاج،  ی، شربینی، مغن ۲۸/  ۲ن، ی، نووی، روضة الطالب ۵۲۳/  ۴المجموع نک:  -٢

، ابن مفلح،  ۴۱۸/  ۲، مرداوی، اإلنصاف،  ۱۹۸/  ۳، ی، ابن قدامه، المغن ۲۸۷/ 
؛ ابن  ۱۹۸/  ۳ یالمغن ؛ ۴۷/  ۲شاف القناع، ک،  ۱۷۶/  ۲شرح المقنع، یالمبدع ف

 . ۴۷/  ۲شاف القناع، ک،  ۱۷۶/  ۲شرح المقنع، یمفلح، المبدع ف
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ِ  رَُسوَل  ِعيَاُل  وََجاعَ  الَْماُل  َهلََك  ا�َّ
ْ
َ  فَاْدعُ  ال َا ا�َّ

َ
نْ  نل

َ
 رَُسوُل  فََرَ�عَ  قَاَل  �َْسِقيَنَا أ

 ِ  یکی در. شدند یسال قحط دچار مردم ج الله رسول زمان در« ١.»يََديْهِ  ج ا�َّ
 از یکی بود، خطبه رادیا مشغول منبر بر ج الله رسول هک جمعه یروزھا از

 اھل و شدند کھال ھا دام! خدا رسول ای: گفت و برخاست نینش هیباد اعراب
 شیھا دست ج آنحضرت. نک باران طلب خدا از ما یبرا. اند گرسنه الیع و
 »رد.ک بلند را

-در حین خطبه میاین روایت استدالل برای جواز صحبت کردن امام 
این احادیث نیز داللت بر جواز «...این روایت گفته:  ۀباشد. نووی در زمین

البته برخی از فقھا از  ٢»کند.صحبت کردن در خطبه در موقع نیاز می
کنند که اگر سکوت واجب باشد پس رساندن خطبه طرفی دیگر استدالل می

واجب نیست پس  از طرف امام به مأمونین نیز واجب است. و چون این

فظ) ۹۳۳و۱۰۳۳ش( یبخار): حیصح( ١
ّ
 یینسا) / ۲۱۲۰-۲۱۱۵ش( مسلم/  له والل

: اند کرده تیروا) لیالطو دیوحم عبدالله بن اسحاق( قیطر از) ۱۵۲۸و۱۵۲۷ش(

 يف �طب ج انليب فبينا ج انليب عهد ىلع سنة انلاس أصابت قال مالك بن أ�س عن«
 يديه فرفع نلا اهللا فادع العيال وجاع املال هلك اهللا رسول يا فقال أعرايب قام مجعة يوم
 اجلبال أمثال السحاب ثار حىت وضعها ما بيده نفيس فواذلي قزعة السماء يف نرى وما
 فمطرنا وسلم عليه اهللا ص� حليته ىلع يتحادر املطر رأيت حىت منربه عن ي�ل لم ثم

 أو األعرايب ذلك وقام األخرى اجلمعة حىت يليه واذلي الغد و�عد الغد ومن ذلك يومنا
 ا� فقال يديه فرفع نلا اهللا فادع املال وغرق ابلناء تهدم اهللا رسول يا فقال غ�ه قال

 مثل املدينة وصارت انفرجت إال السحاب من ناحية إىل بيده �ش� فما علينا وال حوايلنا
 .»باجلود حدث إال ناحية من أحد �ئ ولم شهرا قناة الوادي وسال اجلو�ة

 . ۱۶۴/  ۶ح مسلم یشرح صح -٢
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سکوت نیز واجب نیست. از طرف دیگر خطبه ھمچون طواف و روزه عبادتی 
  ١را فاسد کند.نیست که کالم آن

با این وصف سخن گفتن ھنگام جمعه اگرچه مذموم واقع شده ولی حرام 
 سباشد؛ چرا که حدیث انس بن مالکینبوده بلکه سکوت کردن مستحب م

توان گفت که ضرورت بوده است؛ چرا که یباشد. و نمگواه این مطلب می
توانست تا اتمام ھیچ ضرورتی در صحبت کردن این شخص نبوده و می

ھم وی را تقریر  جصبر نماید اّما این کار را ننمود و پیامبر  جپیامبر  ۀخطب
 نمودند.

 در دعای اثنای خطبه سبابه اشاره کردن با انگشت: نهم وحدیث سی 
 قَاَل  ُرَؤ�ْبَةَ  بِْن  ُ�َماَرةَ  َ�نْ «: است ردهک تیروا سعبدالرحمن بن نیحص

ى
َ
ُ  َ�بَّحَ  َ�َقاَل  يََديْهِ  َرافًِعا الِْمنرَْبِ  ىلَعَ  َمْرَوانَ  ْ�نَ  �رِْشَ  َرأ ََديِْن  َهاَ�ْ�ِ  ا�َّ

ْ
 لََقدْ  ايل

يُْت 
َ
ِ  رَُسوَل  َرأ نْ  ىلَعَ  يَِز�دُ  َما ج ا�َّ

َ
َشارَ . َهَكَذا �َِيِدهِ  َ�ُقوَل  أ

َ
 بِإِْصبَِعهِ  َوأ

 خطبه جمعه روز مروان بن بشر که گفت هیروب بن عماره« ٢»الُْمَسبَِّحِة.
 خداوند: گفت عماره. نمود بلند کردن دعا ھنگام را شیھا دست و خواند می
 جمعه روز که دمید را ج الله رسول من! کند زشت را کوچکت دست دو آن

 »نمود.یم اشاره سبابه انگشت با فقط کردن، دعا ھنگام

 . ۴۳/  ۳ماوردی، الحاوی الکبیر،  -١
لفظ یترمذ) / ۲۰۵۴و۲۰۵۳ش( مسلم): حیصح( ٢

ّ
) ۱۴۱۲ش( یینسا) / ۵۱۵ش(له وال

: اند کرده تیروا) سیادر بن وعبدالله ریبش بن میوھش یالثور انیسف( قیطر از
 ... .» خيطب مروان بن وبرش الثقفي روبية بن عامرة سمعت قال حصني أخربنا«
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و ظاھر حدیث این «... دارد: شوکانی در مورد اشاره با انگشت ابراز می
 ١»رساند.جمعه را می ۀقسمت، جواز اشاره با انگشت در خطب

اش در در خطبه ج پیامبر«... اشاره با انگشت گفته:  ۀابن قّیم در زمین
 ٢»کردند.موقع ذکر خداوند متعال و دعایش با انگشت سبابه اشاره می

 الزم و واجب ۀبه اندازبلند کردن صدا : چهلمحدیث 
 امْحَرَّْت  َخَطَب  إَِذا ج اهللا رسول اكن«: نموده تیروا بعبدالله بن جابر

نَّهُ  َحىتَّ  َغَضبُهُ  َواْشتَدَّ  َصْوتُهُ  وََعالَ  َ�يْنَاهُ 
َ
 ج الله رسول« ٣.»َجيٍْش  ُمنِْذرُ  َك�

 بلند را شیصدا و دیگرد می سرخ شیھا چشم خواند، می خطبه که یوقت
 یلشکر ۀحمل از را مردم کهییگو شد؛ می ادیز خشمش و نمود می
 ».ترساند می

به این حدیث «نویسد: در این شرح این حدیث می /امام نووی
شود که برای خطیب مستحب است که خطبه را بزرگ جلوه استدالل می

 ٤»نماید.دھد و صدایش را باال ببرد و کالمش را روان و فصیح 
باید توجه داشت تغییر صوت خصوصًا باال بردن صدا در اموری برای 

باشد و باعث تأکید بیشتر توسط خطیب امری پسندیده و مستحب می
شود ولی باال بردن صدا با وجود بلندگوھا ھوشیاری و دّقِت نظر مخاطب می

یرد تا صدا در عصر حاضر باید با دّقت و تأّنی صورت گ ۀو وسایل پخش کنند

 ھمان. -١
 . ۴۲۸/  ۱زاد المعاد  -٢
 مانیسل و دیالمج عبد بن الوھاب عبد( قیطر از) ۲۰۴۴-۲۰۴۲ش( مسلم): حیصح( ٣

د حدثنى«: است کرده تیروا) یالثور انیوسف بالل بن  الوهاب عبد حدثنا املثنى بن حممّ

د بن جعفر عن املجيد عبد بن  ... .» ج اهللا رسول كان قال اهللا عبد بن جابر عن أبيه عن حممّ
 ۱۵۶ - ۱۵۵/  ۶ مسلم حیصح شرح ٤
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صدای خطیب گوش خراش نگردد و در عین حال باید شرایط و احوال 
شود را در نظر گرفت تا موجب آزار و در آن پخش میای که صدا منطقه

اذیت ھمسایگان مسجد و زنان و بیماران داخل خانه و کسانیکه معذور از 

واب)برپایی نماز جمعه ھستند، نگردد.   (واهللاُ العليمُ أعلمُ بالصّ

املَِنيَ و عَ بِّ الْ دُ هللاِِّ رَ َمْ انا أَنِ احلْ وَ رُ دَعْ  آخِ

 

 
 

 

 





 
 
 
 

 فهرست منابع و مآخذ

 .قرآن کریم -۱
ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن ابو حاتم محّمد بن ادریس رازی،  -۲

 .ھـ ۱۳۷۱التراث العربی، اّول، الجرح و التعدیل، بیروت، دارأحیاء 
 خیالتار حرب، بن ریزھ ۀثمیخ یأب بن أحمد رکب أبو ثمه،یخ یأب ابن -۳

 .تایب الفاروق، دار ر،یبکال
ابن ابــی شیبــه، عبدالله بن محّمد بن ابی شیبــه، المصّنف،  -۴

 .. ھـ ۱۴۰۹تعلیق: سعید الّلحام، بیروت، دارالفـــکر، 
 ،یبانیالش کالضحا عاصم یأب بن عمرواحمد بن  عاصم، یأب ابن -۵

 ،یاإلسالم تبکالم روت،یب ،یاأللبان نیالد ناصر محّمد: قیتحق ،ةالسن

 .. ھـ ۱۴۰۰ اّول،
 الزھد، ر،کب أبو یبانیالش عاصم یأب بن عمرو بن أحمد عاصم، ابی ابن -۶

 ،ةالقاھر – للتراث انیالر دار حامد، دیالحم عبد یالعل عبد:  قیتحق

 ... ھـ۱۴۰۸ دّوم،
فی غریب الحدیث و  ةابن اثیر، مبارک بن محّمد بن الجزری، النھای -۷

األثر، تحقیق: طاھر احمد زاوی و محمود محّمد الطناحی، بیروت، 

 ...ھـ  ۱۳۹۹المکتبة العلمیة، 
ابن اعرابی، ابوسعید احمد بن محّمد بن زیاد بن بشر، المعجم،  -۸

ار ابن جوزی، ، دةتحقیق: عبدالمحسن بن ابراھیم بن احمد، جّد 
 ھـ ... ۱۴۱۸
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ابن تیمیه، تقی الدین احمد بن عبد الحلیم، مجموع الفتاوی،  -۹
 ھـ ۱۴۲۶تحقیق: انور الباز و عامر الجزار، دارالوفاء، الطبعة الثالثه، 

... 
ابن جارود، عبدالله بن علی بن الجارود النیشابوری، المنتقی من  -۱۰

بیروت، مؤسسة  السنن المسنده، تحقیق: عبدالله عمر البارودی،
 ھـ .۱۳۸۶الکتاب الثقافیه، اّول، 

 حبان ابن صحیح البستی، أحمد بن حبان بن محّمد حبان، ابن -۱۱
 الرسالة، مؤسسة بیروت، ارناؤوط، شعیب: تحقیق بلبان، ابن بترتیب

 ھـ . ۱۴۱۴ دّوم،
 سید: تحقیق الثقات، البستی، أحمد بن حبان بن محّمد حبان، ابن -۱۲

 . ھـ ۱۳۹۵ اّول، دارالفکر، أحمد، الدین شرف
: قیتحق ن،یالمجروح ،یالبست أحمد بن حبان بن محّمد حبان، ابن -۱۳

 .تایب ،یالوع دار حلب، د،یزا میإبراھ محمود
 اھل فیتعر ،یالعسقالن حجر بن محّمد بن یعل بن أحمد حجر، ابن -۱۴

 الله عبد بن عاصم: قیتحق س،یبالتدل نیالموصوف بمراتب سیالتقد

 .تایب اّول، المنار، تبةکم ،یونیالقر
 تھذیب العسقالنی، حجر بن محّمد بن علی بن أحمد حجر، ابن -۱۵

 .ھـ .. ۱۳۲۶ اّول، النظامیه، المعارف دائره ھند، التھذیب،
 ،یالبار فتح العسقالنی، حجر بن محّمد بن علی بن أحمد حجر، ابن -۱۶

 ب،یالخط نیالد ومحب باز بن الله عبد بن زیالعز عبد:  تحقیق

 .تابی ،) ةیالسلف الطبعة عن مصور(  رکدارالف
 بیتقر ،یالعسقالن حجر ابن محّمد بن یعل بن أحمد حجر، ابن -۱۷

 . ھـ ..۱۴۰۶ اّول، د،یالرش دار طبعة حلب، ب،یالتھذ
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 صیالتلخ ،یالعسقالن حجر ابن محّمد بن یعل بن أحمد حجر، ابن -۱۸
 اّول، ،ةیالعلم تبکال دار ر،یبکال یالرافع ثیأحاد جیتخر یف ریالحب

 . ھـ ۱۴۱۹
 لسان ،یالعسقالن حجر ابن محّمد بن یعل بن أحمد حجر، ابن -۱۹

 مؤسسة روت،یب الھند، ةیالنظام المعرف دائرة: قیتحق زان،یالم
 . ھـ ۱۴۰۶ سّوم، للمطبوعات، یاألعلم

 .تابی دارالفکر، بیروت، المحّلی، سعید، بن احمد بن علی حزم، ابن -۲۰
 المحدثین طبقات انصاری، جعفر بن محّمد بن عبدالله حیان، ابن -۲۱

 بیروت، بلوشی، حسین عبدالحق عبدالغفور: تحقیق بأصبھان،
 . ھـ ۱۴۱۲ ،ةالرسال مؤسسة

 یمصطف محّمد:قیتحق ح،یصح اسحاق، بن محّمد مه،یخز ابن -۲۲
 ھـ ..۱۳۹۰ ،یاإلسالم المکتب روت،یب ،یاعظم

: تحقیق المسند، الحنظلی، مخلد بن ابراھیم بن اسحاق راھویه، ابن -۲۳
 اّول، االیمان، مکتبه المدینه، البلوشی، عبدالحق بن عبدالغفور

 ھـ .. ۱۴۱۲
: تحقیق الکبری، طبقـات منیع، بن سعد بن محّمد سعد، ابن -۲۴

 م. ۱۹۶۸ دارصـادر، بیروت، عباس، احسان
 خین، تاریشاھ بن عثمان بن أحمد بن عمر حفص ابن شاھین، ابو -۲۵

 ت، اّول،یوکال ،ةیالسلف ، الداریالسامرائ یصبح: قیالثقات، تحق أسماء
 ھـ ..۱۴۰۴

 ن، ناسخیشاھ بن عثمان بن أحمد بن عمر حفص ابن شاھین، ابو -۲۶
 المنار، تبةک، میریالزھ نیأم بن ریسم:  قیومنسوخه، تحق ثیالحد

 ھـ ..۱۴۰۸ الزرقاء، اّول،
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 ،یالنمر البر عبد بن الله عبد بن وسفی عمر أبو البر، عبد ابن -۲۷
 تبکال دار معوض، یعل محّمد عطا، محّمد سالم: قیتحق ار،کاالستذ

 ھـ .. ۱۴۲۱ اّول، روت،یب - ةیالعلم
 ،یالنمر البر عبد بن الله عبد بن وسفی عمر أبو البر، عبد ابن -۲۸

 بن مصطفی: قیتحق د،یواألسان یالمعان من الموطأ یف لما دیالتمھ
 عموم وزارة المغرب، ،یرکالب ریبکال عبد محّمد و یالعلو أحمد

 ھـ ... ۱۳۸۷ ،ةیاإلسالم والشؤون األوقاف
 الکامل الجرجانی، محّمد بن عبدالله بن عدی بن عبدالله عدی، ابن -۲۹

 دارالفکر، بیروت، غزاوی، مختار یحیی: تحقیق الرجال، ضعفاء فی
 ھـ ... ۱۴۰۹ دّوم،

 اّول، دارالفکر، بیروت، دمشق، تاریخ حسن، بن علی عساکر، ابن -۳۰
 ھـ ... ۱۴۱۹

 الدین، تقی وفاء: تحقیق الشیوخ، معجم حسن، بن علی عساکر، ابن -۳۱
 تا.بی دارالبشائر، دمشق،

 الذھب شذرات ،یالدمشق یرکالع أحمد بن یالح عبد العماد، ابن -۳۲
 تا.، بیةیالعلم تبکال بیروت، دار ذھب، من أخبار یف

المسند، ، یالجوھر الحسن أبو دیعب بن الجعد بن یابن الجعد، عل -۳۳
 . ھـ ۱۴۱۰ روت، اّول،یب – نادر در، مؤسسةیح أحمد عامر:  قیتحق

الفرج،  أبو یالجوز بن محّمد بن یعل بن الرحمن ابن الجوزی، عبد -۳۴
 محّمد دیالحم عبد مسعد قیالخالف، تحق ثیأحاد یف قیالتحق

 ... ھـ۱۴۱۵روت، ی،بةیالعلم تبکال ، داریالسعدن
 فؤاد محّمد: تحقیق سنن، القزوینی، یزید بن محّمد ماجه، ابن -۳۵

 تا.بی دارالفکر، بیروت، لبنان، عبدالباقی،
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 معجم، ،یاصفھان یعل بن میابراھ بن محّمد ابوبکر ،یمقر ابن -۳۶
 حسن محّمد حسن محّمد و یالسعدن دیعبدالحم سعد: قیتحق

 ... ھـ ۱۴۲۴ ة،یالعلم دارالکتب روت،یب ل،یاسماع
، یالشافع أحمد بن یعل بن عمر حفص أبو نیالد ابن الملقن، سراج -۳۷

ر، یبکال الشرح یف ةالواقع واألثار ثیاألحاد جیتخر یف ریالمن البدر
مال، ک بن اسریو مانیسل بن عبدالله و طیالغ أبو مصطفی:  المحقق

 ھـ ...۱۴۲۵ ، اّول،ةیالسعود-اضیالر - عیوالتوز للنشر ةالھجر دار
 ،یبیالنص العطار خالد بن وسفی بن أحمد رکب أبو ابوبکرالنصیبی، -۳۸

 لموقع التابع یالمجان لمکال جوامع برنامج یف ُنشر مخطوط الفوائد،
 ھـ ...۲۰۰۴ اّول، ،ةیاإلسالم ةکالشب

 دارالکتب بیروت، سنن، سجستانی، اشعث بن سلیمان ابوداود، -۳۹
 تا.بی العربی،

 الضعفاء ،ةزرع أبو یالراز دیزی بن میرکال عبد بن الله دیعب ابوزرعه، -۴۰
 یسعد. د: المحقق ،یالبرذع سؤاالت علی یالراز زرعة یأب وأجوبة
 األولی،: الطبعة ،ةیاالسالم الجامعه ،ةالمنور نهیالمد ،یالھاشم
 ھـ ..۱۴۰۲

، یالحران مودود بن محّمد معشر یأب بن نیالحس ةعروب أبو ابوعروبه، -۴۱
حزم،  ابن ، داریریالمط نیالجبر یبان بن مشعل قیاالوائل، تحق

 ... ھـ۱۴۲۴بیروت، 
 ،ةدارالمعرف روت،یب المسند، ،ینیاسفرائ اسحاق بن عقوبی ،ةابوعوان -۴۲

 تا.یب
 طبقات و االولیاء ةحلی إصفھانی، عبدالله بن أحمد ابونعیم، -۴۳

 ھـ ... ۱۴۰۵ العربی، دارالکتاب بیروت، االصفیاء،



 چهل حدیث درباره جمعه  ۱۲۲

 ،ةحماد فاروق: قیتحق الضعفاء، ،یإصفھان عبدالله بن أحمد م،یابونع -۴۴
 ... ھـ ۱۴۰۵ اّول، ضاء،یالب الدار-الثقافة دار

 مھران بن موسی بن إسحاق بن أحمد بن الله عبد بن ابونعیم، أحمد -۴۵
مسلم،  اإلمام حیصح علی المستخرج ، المسندیاألصبھان یالھران
 تبکال ، داریالشافع لیإسماع حسن محّمد حسن محّمد: قیتحق

 ھـ ... ۱۴۱۷ اّول، لبنان، روت،یب ،ةیالعلم
 مھران بن موسی بن إسحاق بن أحمد بن الله عبد بن ابونعیم، أحمد -۴۶

، یالعزاز وسفی بن عادل: قی، تحقةالصحاب ، معرفةیاألصبھان یالھران
 ... ھـ ۱۴۱۹ للنشر، اّول، الوطن ریاض، دار

: تحقیق المسند، الموصلی، المثنی بن علی بن أحمد یعلی، ابو -۴۷
  . ھـ ۱۴۰۴ اّول، للتراث، دارالمأمون دمشق، أسد، سلیم حسین

 الوفا، أبو قیتحق اآلثار، ،یاألنصار میإبراھ بن عقوبی ابویوسف، -۴۸
 ھـ ...۱۳۵۵ ،ةیالعلم تبکال دار بیروت،

 سؤاالت ،یبانیالش ھالل بن حنبل بن محّمد بن أحمد حنبل، أحمد -۴۹
: قیتحق لھم،یوتعد الرواة جرح یف حنبل بن أحمد لإلمام داود یأب
 ھـ ... ۱۴۱۴ م،کوالح العلوم تبةکم نة،یمد منصور، محّمد ادیز

 المسند، الشیبانی، ھالل بن حنبل بن محّمد بن أحمد حنبل، أحمد -۵۰
 . ھـ ۱۴۲۰ دّوم، الرسالة، مؤسسة آخرون، و ارنؤوط شعیب: تحقیق

 و العلل الشیبانی، ھالل بن حنبل بن محّمد بن أحمد حنبل، أحمد -۵۱
 ریاض،-بیروت عباس، محّمد بن الله وحی:تحقیق الرجال، معرفه

 ھـ ... ۱۴۰۸ اّول، دارخانی،-االسالمی المکتب
 ثیاألحاد سلسلة ،یاأللبان نوح الحاج بن نیالد ناصر محّمد ،یالبان -۵۲

 المعارف، دار اض،یالر األمه، یف ئیالس وأثرھا والموضوعة فةیالضع
 ھـ . ۱۴۱۲



 ۱۲۳  فهرست منابع و مآخذ

 من فیھا جاء ما و ةمک اخبار احمد، بن عبدالله بن محّمد ازرقی، -۵۳
 تا.بی اّول، الدینیه، الثقافه مکتبه عمر، علی: تحقیق اآلثار،

 فؤاد محّمد: قیتحق المفرد، ل، ادبیاسماع بن محّمد ،یبخار -۵۴
 ھـ ... ۱۴۰۹ ،ةیاالسالم دارالبشائر روت،یب ،یعبدالباق

 محمود: قیتحق ر،یالصغ خیالتار ل،یاسماع بن محّمد ،یبخار -۵۵
 اّول، التراث، دار تبةکم -یالوع دار ،ةالقاھر -حلب د،یزا میإبراھ

 ھـ ... ۱۳۹۷
 ھاشم دیس: قیتحق ر،یالکب خیالتار ل،یاسماع بن محّمد ،یبخار -۵۶

 تا.یب دارالفکر، ،یندو
: قیتحق ح،یالصح المسند الجامع ل،یاسماع بن محّمد ،یبخار -۵۷

 .ھـ  ۱۴۲۲ النجاه، اول، طوق دار الناصر، ناصر بن ریزھ محّمد
 عباس، اّول، ابن تبةکل، الضعفاء، میاسماع بن محّمد ،یبخار -۵۸

 ھـ ...۱۴۲۶
 محفوظ: تحقیق المسند، عبدالخالق، بن عمرو بن أحمد ابوبکر بزار، -۵۹

 مکتبه و القرآن علوم المؤسسة المدینه، -الله،بیروت زین الرحمن
 ھـ ... ۱۴۰۹ الحکم، و العلوم

 معالم، یالبغو مسعود بن نیالحس محّمد أبو ، السنة ییبغوی، مح -۶۰
 - النمر الله عبد محّمد ثهیأحاد وخرج حققه: ل، المحققیالتنز

 للنشر ةبیط الحرش، دار مسلم مانیسل - ةیریضم جمعة عثمان
 .. ھـ۱۴۱۷ع، چھارم، یوالتوز

 صالح قی، تحقیریالزب الله عبد بن مصعب ثیبغوی، ابوالقاسم، حد -۶۱
 ...ھـ ۱۴۲۴ ،ةیالعثمان الدار اللحام، اردن، الناشر عثمان



 چهل حدیث درباره جمعه  ۱۲۴

 أصوله وثق قیتحق ،ةالنبو الحسین، دالئل بن أحمد ابوبکر بیھقی، -۶۲
 تبکال دار قلعجی، المعطی عبد تورکالد: هیعل وعلق ثهیأحاد وخرج
 ھـ ...۱۴۰۸ اّول، للتراث، انیالر ودار ـ ةیالعلم

 الجوھر ذیله فی و الکبری السنن الحسین، بن أحمد ابوبکر بیھقی، -۶۳
 اّول، الکائنه، النظامیه المعارف دائره مجلس ھند، حیدرآباد النقی،
 .ھـ .. ۱۳۴۴

 محّمد: تحقیق االیمان، شعب الحسین، بن أحمد ابوبکر بیھقی، -۶۴
 ھـ ... ۱۴۱۰ اّول، ،ةالعلمی دارالکتب بیروت، زغلول، بسیونی السعید

: تحقیق اآلثار، و السنن معرفه الحسین، بن أحمد ابوبکر بیھقی، -۶۵
 جامع-دارقتیبه-دارالوفاء- دارالوعی قلعجی، أمین عبدالمعطی

 ھـ ... ۱۴۱۲ اّول، ،ةاإلسالمی الدراسات
: تحقیق السنن، الصحیح الجامع الترمذی، عیسی بن محّمد ترمذی، -۶۶

 تا.بی العربی، التراث دارإحیاء بیروت، آخرون، و شاکر محّمد أحمد
 جرجان، خیتار ،یالجرجان القاسم أبو وسفی بن ةحمز ،یجرجان -۶۷

 ھـ ... ۱۴۰۱ تب،کال عالم روت،یب خان، دیالمع عبد محّمد: قیتحق
 الصحیحین، علی المستدرک عبدالله، بن محّمد النیشابوری، حاکم -۶۸

  مصطفی: تحقیق
: قیتحق المسند، ،یدیالحم رکب أبو ریالزب بن عبدالله ،یدیحم -۶۹

,  ةیالعلم تبکال دار ،ةالقاھر,  روتیب ،یاألعظم الرحمن بیحب
 تا.یب ،یالمتنب ةتبکم

، یمھد بن أحمد بن ثابت بن یعل بن أحمد رکب خطیب بغدادی، أبو -۷۰
 یالجوز ابن ، داریالعزاز وسفی بن عادل:  والمتفقه، المحقق هیالفق

 ھـ ...۱۴۱۷ سنة ،ةیبالسعود



 ۱۲۵  فهرست منابع و مآخذ

 المفترق، و المتفق ثابت، بن علی بن أحمد ابوبکر بغدادی، خطیب -۷۱
 ھـ ... ۱۴۰۸ دارالقاری، دمشق، الحامدی، صادق محّمد: تحقیق

 بیروت، بغداد، تاریخ ثابت، بن علی بن أحمد ابوبکر بغدادی، خطیب -۷۲
 تا.بی ،ةالعلمی الکتب دار

 عبدالله دیس: قیتحق السنن، ،یالبغداد عمر بن یعل ،یدارقطن -۷۳
 ھـ ... ۱۳۸۶ دارالمعرفه، روت،یب مان،ی ھاشم

 سؤاالت ،یالبغداد یالدارقطن الحسن أبو عمر بن یعل دارقطنی، -۷۴
 ،یالقشقر أحمد محّمد میعبدالرح. د: قیتحق ،یللدارقطن یالبرقان

 ھـ ...۱۴۰۴ اّول، ستان،کبا ،یلیجم خانه تبک
 یسابوریالن مکالحا سؤاالت ،یالبغداد عمر بن یعل ،یدارقطن -۷۵

 ةتبکم اض،یالر عبدالقادر، بن عبدالله بن موفق: قیتحق ،یللدارقطن
 ھـ ... ۱۴۰۴ اّول، المعارف،

 ثیاألحاد یف ةالوارد العلل ،یالبغداد عمر بن یعل ،یدارقطن -۷۶
 ،ةبیدارط اض،یالر ،یالسلف الله نیز الرحمن محفوظ: قیتحق ،ةیالنبو
 ھـ . ۱۴۰۵ اّول،

 و زمرلی أحمد فواز: تحقیق سنن، عبدالرحمن، بن عبدالله دارمی، -۷۷
 ھـ ... ۱۴۰۷ اّول، العربی، دارالکتاب بیروت، العلمی، السبع خالد

 ثیأحاد یف حیتنق عثمان، بن أحمد بن محّمد نیالد شمس ذھبی، -۷۸
 دار ریاض، ب،یعج یالح عبد طیالغ أبو مصطفی: قیتحق ق،یالتعل

 ھـ ...۱۴۲۱ الوطن،
: تحقیق النبالء، أعالم سیر أحمد، بن محّمد الدین شمس ذھبی، -۷۹

 تا.بی الرسالة، مؤسسة اإلرناؤوط، شعیب بإشراف محققین مجموعه



 چهل حدیث درباره جمعه  ۱۲۶

 له من ةمعرف فی الکاشف أحمد، بن محّمد الدین شمس ذھبی، -۸۰
 علوم مؤسسة ،ةیاالسالم للثقافة القبلة دار الستة، الکتب فی روایه

 ھـ ... ۱۴۱۳ اّول، جدة، القرآن
 غبر، من خبر یف العبر أحمد، بن محّمد نیالد شمس ،یذھب -۸۱

 ۱۹۸۴ ت،یوکال ومةکح مطبعة الناشر المنجد، نیالد صالح: قیتحق
 ھـ ...

 مصطلح علم یف ةأحمد، الموقظ بن محّمد نیالد شمس ،یذھب -۸۲
 تا.ث، بییالحد أھل ث، الملتقییالحد

 نقد یف االعتدال زانیم أحمد، بن محّمد نیالد شمس ،یذھب -۸۳
 دار روت،یب االول، المجلد یالبجاو محّمد یعل قیتحق الرجال،
 تا.یب ،ةالمعرف

 ابو علی ایمن: تحقیق المسند، ھارون، بن محّمد ابوبکر رویانی، -۸۴
 ھـ ... ۱۴۱۶ قرطبة، مؤسسة ،ةقاھر یمانی،

دارالفکر،  دمشق، ادلته، و االسالمی الفقه مصطفی، بن وھبة زحیلی، -۸۵
 تا.بی األول، الطبعة

 ،یبنور وسفی محّمد: قیتحق ه،یالرا نصب وسف،ی بن عبدالله ،یلعیز -۸۶
 ھـ ... ۱۳۵۷ ث،یدارالحد مصر،

 السنــن، الخراسانی، شعبة بن منصــور بن سعید منصور، بن سعید -۸۷
 ،ةالعلمی دارالکتب بیروت، األعظــمی، الرحـــمن حبیب: تحقیق

 تا.بی
 ،یمیالتم منصور بن محّمد بن میرکال عبد سعد یاب ،یسمعان -۸۸

 واالبحاث الخدمات زکمر یالبارود عمر الله عبد: قیتعل االنساب،
 ھـ ... ۱۴۰۸ اّول، الجنان، دار روت،یب االول، الجزء ةیالثقاف



 ۱۲۷  فهرست منابع و مآخذ

 یف یالراو بیتدر ،یوطیالس رکب یأب بن الرحمن عبد ،یوطیس -۸۹
 اض،یالر ف،یاللط عبد الوھاب عبد: قیتحق ،یالنواو بیتقر شرح

 تا.یب ،ةثیالحد اضیالر تبةکم
 الله، نیز الرحمن محفوظ :قیتحق المسند، ب،یکل بن ثمیھ ،یشاش -۹۰

 ھـ ... ۱۴۱۰ الحکم، و العلوم مکتب نه،یمد
 احمد، وعادل محّمد علی: تحقیق اُالّم، ادریس، بن محّمد شافعی، -۹۱

 ھـ ... ۱۴۲۲ العربی، داراألحیاءالتراث بیروت،
 تا.بی ،ةالعلمی دارالکتب بیروت، المسند، ادریس، بن محّمد شافعی، -۹۲
 ،)الغیالنیات( الفوائد ابراھیم، بن عبدالله بن محّمد ابوبکر شافعی، -۹۳

 ۱۴۱۷ جوزی، ابن دار ریاض، عبدالھادی، أسعد کامل حلمی: تحقیق
 ھـ ...

، احادیث الشاموخی، یالشاموخ یعل بن الحسن یعل شاموخی، أبو -۹۴
ابومحّمد االلفی، قید النشر: بدارالصفا و المروه : ثهیأحاد وخرج رره

 تا.باالسکندریه، بی
شریف حاتم عونی، شریف بن حاتم العونی، المرسل الخفی و عالقته  -۹۵

 ھـ ...۱۴۱۸النجده، المملکة العربیة السعودیة، اّول، بالتدلیس، دار
 منتقی أسرار األوطارمن نیـل محّمد، بن علی بن محّمد شوکانی، -۹۶

 تا.بی المنیریه، الطبـاعه اداره األخبار،
 روت،یب ،یاالفغان ابوالوفاء: قیتعل اآلثار، حسن، بن محّمد ،یبانیش -۹۷

 ھـ ... ۱۴۱۳ ،ةیالعلم دارالکتب
 المعروف األصل ،یبانیالش فرقد بن الحسن بن محّمد شیبانی، -۹۸

 القرآن إدارة الناشر کراتشی، ،یاألفغان الوفا أبو قیتحق بالمبسوط،
 تا.بی ،ةیاإلسالم والعلوم



 چهل حدیث درباره جمعه  ۱۲۸

 أھل علی ، الحجةیبانیالش فرقد بن الحسن بن محّمد شیبانی، -۹۹
تب، کال ، بیروت، عالمیالقادر یالنکیال حسن یمھد ق:ینة، تحقیالمد

 ھـ ...۱۴۰۳
: تحقیق الشیوخ، معجم الجمیع، بن احمد بن محّمد الصیداوی، -۱۰۰

 داراالیمان،-الرسالة مؤسسة ترابلس،-بیروت تدمری، عبدالسالم عمر
 ھـ . ۱۴۰۵

 المختاره، أحادیث أحمد، بن عبدالواحد بن محّمد ضیاء المقدسی، -۱۰۱
 دّوم، دارخضر، بیروت، دھیش، بن عبدالله بن عبدالملک: تحقیق
 ھـ . ۱۴۲۰

 بن طارق: تحقیق األوسط، المعجم احمد، بن سلیمان طبرانی، -۱۰۲
 القاھره، الحسینی، ابراھیم بن عبدالمحسن و محّمد بن الله عوض

 .ھـ ۱۴۱۴ دارالحرمین،
 شکور محّمد: تحقیق الصغیر، المعجم احمد، بن سلیمان طبرانی، -۱۰۳
 اّول، اإلسالمی، المکتب و دارعمار أمریر،بیروت، الحاج محمود و

 ھـ . ۱۴۰۵
 بن حمدی: تحقیق الکبیر، المعجم احمد، بن سلیمان طبرانی، -۱۰۴

ھـ  ۱۴۰۴ دّوم، الحکم، و العلوم مکتبه الموصل، السلفی، عبدالمجید
. 
: تحقیق القرآن، تأویـل فی البیان جامع جریر، بن محّمد طبری، -۱۰۵

 ھـ . ۱۴۲۰اّول، الرسالة، مؤسسة شاکر، محّمد احمد
 شرح سلمه، بن عبدالملک بن سالمه بن محّمد بن أحمد طحاوی، -۱۰۶

 تا.بی نشر، دار ارنووط، شعیب: تحقیق اآلثار، مشکل



 ۱۲۹  فهرست منابع و مآخذ

 شرح سلمه، بن عبدالملک بن سالمه بن محّمد بن أحمد طحاوی، -۱۰۷
 العلمیة، دارالکتب بیروت، النجار، زھری محّمد: تحقیق اآلثار، معانی

 ھـ . ۱۳۹۹ اّول،
 محّمد: تحقیق المسند، الجارود، بن داود بن سلیمان طیالیسی، -۱۰۸

 ھـ . ۱۴۱۹ اّول، دارھجر، ترکی، عبدالمحسن بن
 مصنف، الصنعانی، ھمام بن عبدالرزاق بن ابوبکر عبدالرزاق، -۱۰۹

 دّوم، اإلسالمی، المکتب بیروت، األعظمی، الرحمن حبیب: تحقیق
 ھـ . ۱۴۰۳

 محّمد. د:  قیتحق السنة، ،یبانیالش حنبل بن أحمد بن الله عبد -۱۱۰
 ھـ .۱۴۰۶ اّول، الدمام، – میالق ابن دار ،یالقحطان سالم دیسع

 تبةکواضح، المسند، م بن کالمبار بن الله عبدالله بن مبارک، عبد -۱۱۱
 ھـ .۱۴۰۷اض، اّول، یالر المعارف،

: قیتحق المسند، نصر، بن دیحم بن عبد محّمد ابو د،یحم بن عبد -۱۱۲
 قاھره، ،یدیالصع لیخل محّمد محمود و ییالسامرا یالبدر یصبح

 ھـ . ۱۴۰۸ السنة، مکتبة
 ،یوفکال یالعجل الحسن أبو صالح بن الله عبد بن أحمد ،یعجل -۱۱۳

 نةیالمد ،یالبستو میالعظ عبد میالعل عبد: قیتحق الثقات، معرفة
 ھـ . ۱۴۰۵ اّول، الدار، تبةکم ، ةالمنور

 زانیم لیذ ن،یالحس بن میعبدالرح ابوالفضل نیالد نیز ،یعراق -۱۱۴
 عبدالموجود، أحمد عادل و عوض محّمد یعل: قیتحق االعتدال،

 ھـ . ۱۴۱۶ ،ةیالعلم درالکتب روت،یب
: تحقیق موسی، بن عمر بن محّمد الکبیر، الضعفاء عقیلی، -۱۱۵

 ۱۴۰۴ اّول، ،ةالعلمی دارالمکتبة بیروت، قلعجی، امین عبدالمعطی
 ھـ .
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 اکـرم: تحقیق التاریخ، و المعرفه سفیان، بن یعقوب الفسوی، -۱۱۶
 م. ۱۹۸۱ اّول، الرسالة، مؤسسة بیروت، العمری،

 یمیالتم عقوبی أبو وسجکال بھرام بن منصور بن إسحاق وسج،ک -۱۱۷
 خالد: قیتحق ه،یراھو وابن حنبل بن أحمد اإلمام مسائل ،یالمروز

 ،ةالھجر دار اض،یالر فتح، جمعة و یالحوش وئام و الرباط محمود بن
 ھـ . ۱۴۲۵

 فؤاد محّمد: تحقیق اللیثی، یحیی روایت الموطأ، أنس، بن مالک -۱۱۸
  تا.بی ،یالعرب التراث اءیإح دار مصر، ،یالباق عبد

 محّمد: تحقیق اللیثی، یحیی روایت الموطأ، أنس، بن مالک -۱۱۹
 ۱۴۲۵ اّول، نھیان، آل سلطان بن زاید مؤسسة األعظمی، مصطفی

 ھـ .
 تقی: تحقیق الشیبــانی، حسن روایت الموطأ، أنس، بن مالک -۱۲۰

 ھـ . ۱۴۱۳ اّول، دارالقلـم، دمشق، ندوی، الدین
: تحقیق قدرالصالة، تعظیم الحجاج، بن نصر بن محّمد مروزی، -۱۲۱

 .ھـ ۱۴۰۶ الدار، مکتبة المدینة، الفریوائی، عبدالجبار بن عبدالرحمن
، ةالله، السن عبد أبو یالمروز الحجاج بن نصر بن مروزی، محّمد -۱۲۲

 ، روت، اّولیب – ةیالثقاف تبکال ، مؤسسةیالسلف أحمد سالم:  قیتحق
 ھـ .۱۴۰۸

 بیتھذ ،یالمز الحجاج أبو عبدالرحمن کیالز بن وسفی مزی، -۱۲۳
 روت،یب ،ةالرسال مؤسسة معروف، عواد بشار. د: قیتحق مال،کال

 ھـ .۱۴۰۰
 ییحی ابن هیبروا یأمال ،یالضب لیاسماع بن نیحس ،یالمحامل -۱۲۴

 ابن دار-ةیاإلسالم المکتبة عمان، ،یسیالق میابراھ:قیتحق ع،یالب
 ھـ . ۱۴۱۲ م،یق
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 الصحیح، الجامع القشیری، مسلم بن الحجاج بن مسلم مسلم، -۱۲۵
 تا.بی الجدیده، داراآلفاق و دارالجیل بیروت،

ر، یالصغ الجامع شرح ریالقد ضی، فیالمناو الرؤوف مناوی، عبد -۱۲۶
 مصر، اّول، بری،کال ةیالتجار تبةک، المیالحمو لماجد ةریسی قاتیتعل

 ھـ .۱۳۵۶
 جعفر، أبو النحاس یالمراد لیإسماع بن محّمد بن أحمد نحاس، -۱۲۷

 تبةکم محّمد، السالم عبد محّمد. د: قیتحق والمنسوخ، الناسخ
 ھـ .۱۴۰۸ اّول، ت،یوکال الفالح،

 محمود: قیتحق ن،کیوالمترو الضعفاء ب،یشع بن أحمد ،یینسا -۱۲۸
 ھـ . ۱۳۶۹ اّول، ،یالوع دار حلب، د،یزا میإبراھ

 عبدالفتاح: تحقیق السنن، من المجتبی شعیب، بن أحمد نسایی، -۱۲۹
 ھـ . ۱۴۰۶ دّوم، اإلسالمیة، المطبوعات مکتب حلب، ،ةابوغد

 سلیمان عبدالغفار: تحقیق کبری، سنن شعیب، بن أحمد نسایی، -۱۳۰
 اّول، ،ةالعلمی دارالکتب بیروت، حسن، کسروی سید و البنداری

 ھـ . ۱۴۱۱
ق: یواللغات، تحق األسماء بیمری، تھذ بن شرف بن یحیی نووی، -۱۳۱

 تا.عطا، بی جا، بی القادر عبد مصطفی
 ،ةمدین الحارث، مسند زوائد عن الحارث بغیة نورالدین، ھیثمی، -۱۳۲

 صالح احمد حسین:تحقیق ،ةالنبوی السیرة و السنة خدمة مرکز
 ھـ . ۱۴۱۳ اّول، الباکری،

 ومنبع الزوائد مجمع ،یثمیالھ رکب یأب بن یعل نیالد نور ھیثمی، -۱۳۳
 ھـ . ۱۴۱۲ روت،یب ر،کالف دار الفوائد،

 یعل عن هیوف نیمع بن ییحی عن الرجال معرفة معین، بن یحیی -۱۳۴
 رینم بن الله عبد بن ومحّمد بةیش یأب بن رکب یوأب ینیالمد بن
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 الجزء: المحقق محرز، بن القاسم بن محّمد بن أحمد ةیروا/ رھمیوغ
 اّول، دمشق، ،ةیالعرب اللغة مجمع: الناشر القصار، املکمحّمد: األول

 ھـ .۱۴۰۵
 .۳٫۴۵ ةالشامل المکتبة نرم افزار -۱۳۵
 .۴٫۵۰نرم افزار جوامع الکلم  -۱۳۶
 یق : علیام القرآن، تحقکر محّمد بن عبد الله، أحک، أبو بیابن العرب -۱۳۷

 تا.لبنان، دار المعرفة، بی –روت ی، ب یمحّمد البجاو
ام القرآن، کألح، الجامع ی، أبو عبد الله محّمد األنصاریقرطب -۱۳۸
 تا.، بییاء التراث العربیلبنان،دار إح -روت یب
ر القرآن، یتفس یان فیر، جامع البی، أبو جعفر محّمد بن جریطبر -۱۳۹

 تا.لبنان، دار المعرفه بی -روت یچھارم، ب
ب یترت یر بن مسعود، بدائع الصنائع فکب ین أبی، عالء الدیاسانک -۱۴۰

 ھـ . ۱۴۰۲، یتاب العربکاللبنان، دار  –روت یالشرائع ، دّوم، ب
نز کن الحقائق شرح یی، تبین عثمان بن علی، فخر الدیلعیز -۱۴۱

 تا.لبنان، دار المعرفه بی –روت یالدقائق ، دّوم، ب
علی  یة الطحطاویل، حاشیطحطاوی، أحمد بن محّمد بن إسماع -۱۴۲

بری کضاح، سّوم، بوالق، چاپخانه الیالفالح شرح نور اإل یمراق
 ھـ . ۱۳۱۸، یاء التراث العربیلبنان، دار إح –روت ی، بةیریاألم

نه، ی، الحجة علی أھل المد یبانیشیبانی، محّمد بن حسن الش -۱۴۳
 ھـ .۱۴۰۳تب، کجا، عالم الدّوم، بی

خان، چاپ شده در حاشیه جلد ی، حسن، فتاوی قاضیأوزجند -۱۴۴
اء یلبنان، دار إح -روت یب ه، سّوم،یاّول، دّوم و سّوم الفتاوی الھند

 ھـ . ۱۴۰۰، یالعربالتراث 
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 ، سّوم،ةیخ نظام و جماعتی از علمای ھند، الفتاوی الھندیش -۱۴۵
 ھـ . ۱۴۰۰، یاء التراث العربیلبنان، دار إح -روت یب
روت یر ، بین محّمد بن عبد الواحد، فتح القدیمال الدکابن الھمام،  -۱۴۶

 تا.، بییاء التراث العربیلبنان، دار إح -
روت یمد، المبسوط، سّوم، بن محّمد بن أحی، شمس الدیسرخسس -۱۴۷

 ھـ . ۱۳۹۸لبنان، دار المعرفه،  -
 یمان، مجمع األنھر فی، عبد الله بن محّمد بن سلیدماد أفند -۱۴۸

 جا.، بییاء التراث العربیلبنان، دار إح -روت یشرح ملتقی األبحر، ب
، یطحاوی، أبو جعفر أحمد بن محّمد بن سالمه، مختصر الطحاو -۱۴۹

اء العلوم، یلبنان، دار إح -روت ی، اّول، ب یاألفغانق: أبو الوفاء یتحق
 ھـ . ۱۴۰۶

الفالح شرح نور  ی، مراقی، حسن بن عمار بن علیشرنبالل -۱۵۰
 تا.لبنان، دار المعرفه، بی -روت یضاح، بیاإل

 یة المبتدیة شرح بدایر، الھداکب یبن أب ی، أبو الحسن علینانیمرغ -۱۵۱
 ـ .ھ۱۳۹۷ر، کلبنان، دار الف –روت ی، دّوم، ب

، اإلشراف یبن نصر البغداد یعبد الوھاب بن عل یبغدادی، قاض -۱۵۲
 تا.جا، چاپخانة اإلداره، بیعلی مذاھب الخالف ، بی

ة یة المجتھد و نھاید محّمد بن أحمد، بدایابن رشد، أبو الول -۱۵۳
 ھـ ... ۱۳۹۸لبنان، دار المعرفه،  –روت یالمقتصد، چھارم، ب

 –روت ی، بکألقرب المسال، أحمد بن محّمد، بلغة الطالب یصاو -۱۵۴
 ھـ . ۱۳۹۸لبنان، دار المعرفه، 

ل والشرح یان والتحصی، البید بن رشد القرطبیقرطبی، أبو الول -۱۵۵
و  یق: أحمد الجبابی، تحقةمسائل المستخرج یل فیه والتعلیوالتوج

 ھـ . ۱۴۰۵لبنان،  –روت ی، بیره، چاپ دار الغرب اإلسالمیغ
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ل، یل لمختصر خلیلکتاج واإل، الیوسف العبدریمواق، محّمد بن  -۱۵۶
ر کلبنان، دار الف –روت یل ، دّوم، بیچاپ شده در حاشیة مواھب الجل

 ھـ . ۱۳۹۸، 
ع، ین بن الحسن، التفرید الله بن الحسیابن الجالب، أبو القاسم عب -۱۵۷

لبنان، دار  -روت یب ن بن سالم الدھمان، اّول،یق: دکتر حسیتحق
 ھـ . ۱۴۰۸، یالغرب اإلسالم

ل، یل شرح مختصر الخلیلکع، جواھر اإلیصالح بن عبد السم، یآب -۱۵۸
 تا.ر، بیکلبنان، دار الف -روت یب
علی  یة الدسوقین محّمد بن عرفه، حاشی، شمس الدیدسوق -۱۵۹

 جا.ر، بیکلبنان، دار الف –روت یر، بیبکالشرح ال
ل به یر علی مختصر خلیر، أحمد بن محّمد، الشرح الصغیدرد -۱۶۰

 تا.، بیةلبنان، دار المعرف –روت ی، بکالسالھمراه حاشیه بلغة 
ل به ھمراه یر علی مختصر خلیبکر، أحمد بن محّمد، الشرح الیدرد -۱۶۱

 تا.ر ، بیکلبنان، دار الف –روت ی، ب یة الدسوقیحاش
 –روت ی، بیه الدوانکم بن سالم، الفوای: أحمد بن غن یللنفراو -۱۶۲

 تا.لبنان، دار المعرفة، بی
تونس، الدار  –ا یبیة، لین الفقھیحمد، القوان، محّمد بن أیابن جز -۱۶۳

 تا.تاب، بیکلل ةیالعرب
فقه أھل  یف یافکوسف بن عبد الله، الیابن عبد البر، أبو عمر  -۱۶۴

اض، ی، اّول، ریتانیمور یکد ولد مادیق محّمد محّمد أحینة، تحقیالمد
 ھـ .  ۱۳۹۸، ةثیاض الحدیتبة الرکم
ر ی، تصو یسحنون التنوخة یبری، رواکبن أنس، المدونة ال کمال -۱۶۵

 ھـ . ۱۳۲۳لبنان، دار صادر،  –روت یدر مصر، ب ةاّول ، چاپخانه السعاد
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ل شرح مختصر یحطاب، أبو عبد الله محّمد بن محّمد، مواھب الجل -۱۶۶
 ھـ . ۱۳۹۸ر، دّوم، کلبنان، دار الف –روت یل ، بیخل

دار  لبنان، –روت یس، األم، بی، أبو عبد الله محّمد بن إدریالشافع -۱۶۷
 تا.، دّوم، بیةالمعرف

ر، یبکال یب، الحاویبن محّمد بن حب یماوردی، أبو الحسن عل -۱۶۸
ر، کلبنان، دار الف –روت یو دیگران، ب یق: د. محمود مطرجیتحق

 ھـ . ۱۴۱۴
معرفة  یة العلماء فیر محّمد بن أحمد، حلکالقفال، أبو ب یشاش -۱۶۹

 –روت یة، بکم درادین أحمد إبراھیاسیق: د. یمذاھب الفقھاء، تحق
 م. ۱۹۸۸، اّول، ةثیتبة الرسالة الحدکلبنان، م

ن، ین وعمدة المفتیی بن شرف، روضة الطالبیحیا یرک، أبو زینوو -۱۷۰
 تا. ، بییتب اإلسالمکلبنان، الم –روت یب
ز، یز شرح الوجیم بن محّمد، فتح العزیرک، أبو القاسم عبد الیرافع -۱۷۱

لبنان، دار  –روت ی، بیة المجموع للنوویشده به ھمراه حاشچاپ
 تا.ر، بیکالف

 –روت یی بن شرف، المجموع شرح المھذب ، بیحیا یرک، أبو زینوو -۱۷۲
 تا. ، بییتب اإلسالمکلبنان، الم

المحتاج إلی معرفة  ی، مغنینیب الشربی، محّمد الخطینیشرب -۱۷۳
 تا.ر، بیکدار الف لبنان، –روت یألفاظ المنھاج، ب

 ی، المھذب فیروزآبادیالف یم بن علیرازی، أبو إسحاق إبراھیش -۱۷۴
 –روت یچاپ شده به ھمراه شرحش المجموع، ، ب یفقه اإلمام الشافع

 تا.ر، بیکدار الف لبنان،
، بعلی، یفقه اإلمام الشافع یز فی، الوجیغزالی، أبو حامد الغزال -۱۷۵

من  ةیارات الفقھی، االختیبن محّمد البعل ین أبو الحسن علیعالء الد
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 –روت ی، بیق: محّمد حامد الفقیه، تحقیمیت خ اإلسالم ابنیفتاوی ش
 تا.دار المعرفة ، بی لبنان،

 یی بن محّمد، اإلفصاح عن معانیحیرة، أبوالمظفر یابن ھب -۱۷۶
 تا.، بیةیدیاض، چاپ و نشر المؤسسة السعیالصحاح، ر

 یمان، اإلنصاف فین أبو الحسن علی بن سلی، عالء الدیمرداو -۱۷۷
ب اإلمام المبجل أحمد بن معرفة الراجح من الخالف علی مذھ

لبنان، دار  –روت ی، اّول، بیق : محّمد الفقیح وتحقیحنبل، تصح
 ھـ .  ۱۳۷۶، یاء التراث العربیإح

ح الفروعبه یمان تصحین أبو الحسن علی بن سلی، عالء الدیمرداو -۱۷۸
، یق : محّمد الفقیح وتحقیة الفروع البن مفلح، تصحیھمرا ھحاش

 ھـ . ۱۴۰۲تب، کلبنان، عالم ال –روت یسّوم، ب
التمام لما صح  -ن، یالحسن، محّمد بن محّمد بن الحس یأب یقاض -۱۷۹
ق: د. عبد الله بن ین والثالث واألربع عن اإلمام . . .، تحقیتیالروا یف

الن)، اّول، یز بن محّمد المدالله (الحجیار ، و د. عبد العزیمحّمد الط
 .ھـ ۱۴۱۴ ةض، دار العاصمایر
 ةین بن محّمد، رؤوس المسائل الخالفیأبو المواھب الحس ،یبرکع -۱۸۰
ق: خالد بن سعد الخشالن ( رساله ین جمھور الفقھاء، تحقیب

 دکتری)، چاپ الکترونی.
، زاد یالدمشق یر الزرعکب یم، أبو عبد الله محّمد بن أبیابن الق -۱۸۱

ب وعبد القادر األرنؤوط، یق: شعیر العباد، تحقیخ یھد یالمعاد ف
 ھـ . ۱۴۰۱لبنان، مؤسسة الرسالة،  –روت یدّوم، ب

، یعلی مختصر الخرق یشک، محّمد بن عبدالله، شرح الزریشکزر -۱۸۲
اض، چاپ شرکت ین، ریق: عبدالله بن عبد الرحمن الجبریتحق

 تا.عبیکان، بی
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الشرح  -، یابن قدامة، أبوالفرج عبد الرحمن بن محّمد المقدس -۱۸۳
لبنان، دار  –روت ی، بیالمغنر علی المقنع به ھمراه حاشیه یبکال
 تا.، بییتاب العربکال
ن، محّمد بن صالح، الشرح الممتع علی زاد المستنقع، جمع یمیعث -۱۸۴

ل ، و د. خالد بن یمان بن عبد الله أبالخیج: د. سلیب و تخریوترت
 ھـ . ۱۴۱۶اض، مؤسسة آسام، یقح، اّول، ریالمش یعل

لبنان،  –روت یب ونس، شرح منتھی اإلرادات،ی، منصور بن یبھوت -۱۸۵
 تا.تب، بیکعالم ال

ق: محّمد بن عبد الرحمن بن یب وتحقیابن قاسم، جمع وترت -۱۸۶
خ، یم آل الشیخ محّمد بن إبراھیقاسم، فتاوی ورسائل سماحة الش

 ھـ .  ۱۳۹۹، چاپ دولتی، ةرمکة المکاّول، م
اض، ی، رةیالفتاوی السعد ،یسعدی، عبد الرحمن بن ناصر السعد -۱۸۷

 ، ةیدیالمؤسسة السع
عبد الله محّمد بن مفلح، الفروع،  ین أبیابن مفلح، شمس الد -۱۸۸

تب، کلبنان، عالم ال –روت یمراجعه: عبدالستار أحمد فراج، سّوم ، ب
 تا.بی

محّمد عبد الله بن أحمد بن محّمد،  ین أبی، موفق الدةابن قدام -۱۸۹
لبنان ،  -روت یفقه اإلمام المبجل أحمد بن حنبل، دّوم، ب یف یافکال

 تا.، بییتب اإلسالمکالم
 –روت یشاف القناع عن متن اإلقناع، بکونس، ی، منصور بن  یبھوت -۱۹۰

 تا.تب، بیکلبنان، عالم ال
م بن محّمد بن عبد الله، ین إبراھیابن مفلح، أبو إسحاق برھان الد -۱۹۱

 تا.، بییتب اإلسالمکلبنان ، الم -روت یشرح المقنع، ب یالمبدع ف



 چهل حدیث درباره جمعه  ۱۳۸

خ ی، مجموع فتاوی شةیمیات ابن تکالبر ین أبیابن تیمیه، مجد الد -۱۹۲
ب: عبد الرحمن بن محّمد بن قاسم ی، جمع وترتةیمیاإلسالم ابن ت

ة، یرک، چاپ إدارة المساحة العسةو پسرش محّمد، قاھر یالنجد
واإلفتاء والدعوة  ةیع: الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمیتوز

 . ةیة السعودیة العربکدر ممل واإلرشاد
الفقه  ی، المحرر فةیمیات ابن تکالبر ین أبیتیمیه، مجد الدابن  -۱۹۳

تاب کلبنان، دار ال –روت یعلی مذھب اإلمام أحمد بن حنبل، ب
 تا.، بییالعرب

ن محّمد بن عبد الله، المستوعب، دراسة یر الدیسامری، نص -۱۹۴
تبة المعارف، کاّول، ریاض، م ق: د. مساعد بن قاسم الفالح،یوتحق

 ھـ . ۱۴۱۳
محّمد عبد الله بن أحمد بن محّمد،  ین أبی، موفق الدةقدامابن  -۱۹۵

ق: د. عبد الله بن عبد المحسن ی، ، تحقیعلی مختصر الخرق یالمغن
و د. عبد الفتاح محّمد الحلو ، اّول، ھجر للطباعة والنشر،  کیالتر

 ھـ . ۱۴۰۷، ةقاھر
ق: ی، تحقةی، الھدایلوذانکأبو الخطاب، محفوظ بن أحمد ال -۱۹۶

ناصر  :، مراجعهیمان العمریو صالح السل یاألنصارل یإسماع
 ھـ . ۱۳۹۰م، یچاپ القص جا،، اّول، بییمان العمریالسل

ق: ید، المحّلی، تحقیبن أحمد بن سع یابن حزم، أبو محّمد عل -۱۹۷
لبنان، دار  –روت ی، بةدیدر دار اآلفاق الجد یاء التراث العربیلجنة إح

 تا.، بیةدیاآلفاق الجد
خ یق: الشیام، تعلکأصول األح یام فکبن محّمد، اإلح ی، علیآمد -۱۹۸

 ۱۴۰۲، دّوم، یتب اإلسالمکلبنان، الم –روت یب ،یفیعبد الرزاق عف
 ھـ .
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ق الحق من علم یإرشاد الفحول إلی تحق ،یانی، محّمد بن علکشو -۱۹۹
 تا.، بیةلبنان، دار المعرف –روت یاألصول، ب

األشباه والنظائر علی مذھب م، ین بن إبراھین العابدیم، زیابن نج -۲۰۰
 ھـ . ۱۴۰۰، ةیتب العلمکلبنان، دار ال –روت یالنعمان، ب ةفیحن یأب
 ی، األشباه والنظائر فیوطین عبد الرحمن السی، جالل الدیوطیس -۲۰۱

جا، دار و شریکانش، بی یالحلب یسی البابی، عةیقواعد وفروع الشافع
 تا.، بییتاب العربکاء الیإح

ق: أبو ی، تحقیمحّمد بن أحمد، أصول السرخسر ک، أبوبیسرخس -۲۰۲
در  ةیاء المعارف العثمانیلجنة إح ، جاپ تحت نظر:یالوفاء األفغان

 ھـ . ۱۳۹۳روت، دار المعرفة، یالھند، ب –ن کدر آباد الدیح
ام کوداللتھا علی األح جمان، أفعال الرسول یأشقر، محّمد بن سل -۲۰۳

  ھـ . ۱۳۹۸اّول ، ةیتبة المنار اإلسالمکت، میوک، ةیالشرع
ان یأحمد، ب ن محمود بن عبد الرحمن بنی، شمس الدیأصفھان -۲۰۴

ق: د. محّمد مظھر بقا، یالمختصر ، شرح مختصر ابن الحاجب، تحق
 ھـ  ۱۴۰۶، اّول، یز البحث العلمکمر

 ید فی، التمھیلوذانکأبو الخطاب، محفوظ بن أحمد بن الحسن ال -۲۰۵
در دانشگاه  یالتراث اإلسالماء یو إح ةدر جد یأصول الفقه، دار المدن

د محّمد أبو عمشة، یق: د. مفیوتحق ة، دراسةرمکة المکأم القری در م
 ھـ . ۱۴۰۶اّول 

ر المسمی یب المنکوکابن النجار، محّمد بن أحمد، شرح ال -۲۰۶
أصول  یر شرح المختصر فکر ، أو المختصر المبتیبمختصر التحر

حماد، دمشق، دار ه ی، و د. نز یلیق: د. محّمد الزحیالفقه، تحق
 ھـ . ۱۴۰۰ر،کالف
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أصول الفقه،  ین الفراء، العدة فیعلی، محّمد بن الحسی یأب یقاض -۲۰۷
، دّوم،  کیر المباریس یج: د. أحمد بن علیق و تخریق و تعلیتحق

 ھـ . ۱۴۱۰
علم أصول الفقه،  ین محّمد بن عمر، المحصول فی، فخر الدیراز -۲۰۸

، ریاض، چاپ در دانشگاه یاض العلوانیق: د. طه جابر فیدراسة و تحق
 ھـ .  ۱۴۰۰، اّول، ةیمحّمد بن سعود اإلسالم

، أو لغة هیر ألفاظ التنبیی بن شرف، تحریحیا یرک، أبو زینوو -۲۰۹
، دار القلم، اّول، ةیسور –دمشق  الدقر، یق عبد الغنیالفقھاء، تحق

 ھـ . ۱۴۰۸
تب کلبنان، دار ال –روت یفات، بیبن محّمد، التعر ی، علیجرجان -۲۱۰

 ھـ . ۱۴۰۸، اّول ةیالعلم
ق: یب اللغة، تحقی، أبو منصور محّمد بن أحمد، تھذیأزھر -۲۱۱

 ةیالدار المصر -النجار،  یم محمود و مراجعه: محّمد علیعبدالعظ
 تا.، بیةف والترجمیللتأل

ة ی، حلیا الرازیرکن أحمد بن فارس بن زیابن فارس، أبو الحس -۲۱۲
لبنان،  –روت ی، بکیتر ق د عبد الله بن عبد المحسنیالفقھاء، تحق

 ھـ .  ۱۴۰۳ ع، اول،یللتوز ةة المتحدکالشر
ط، یعقوب، القاموس المحین محّمد بن ی، مجد الدیروزآبادیف -۲۱۳
 تا.ل، بییلبنان، دار الج –روت یب
، لسان العرب، یرم بن علکن محّمد بن میابن منظور، جمال الد -۲۱۴
 تا.لبنان، دار صادر، بی –روت یب
دائرة  ر بن عبدالقادر، مختار الصحاح،کب ی، محّمد بن أبیراز -۲۱۵

 تا.روت، بییلبنان در ب ةتبکم یالمعاجم ف
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ب الشرح یغر یر فی، المصباح المنی، أحمد بن محّمد بن علیومیف -۲۱۶
 تا.، بیةیتبة العلمکلبنان، الم –روت ی، بیر للرافعیبکال
، یبن محّمد الجزر کالسعادات المبار ین أبیر، مجد الدیابن األث -۲۱۷

و  یق: طاھر أحمد الزاویث واألثر، تحقیب الحدیغر یف ةیالنھا
 تا.ع: دار الباز، بیی، توزةرمکة المک، میمحمود محّمد الطناح

مضار االبتداع، دار االعتصام، پنجم،  یاإلبداع ف محفوظ، علی، -۲۱۸
 ھـ .  ۱۳۷۵

 ،ةن خطبة الجمعیإرشادات لتحس ،محّمد عبدالقادر، أبو فارس -۲۱۹
 جا.، بیدار الفرقان :عیتوز نشر و، األردن –عمان 

 یالوصاب یب لمحّمد بن عبد الوھاب بن علیخط، یعبدل یوصاب -۲۲۰
 ةیتبة التوعکمه، قاھر، العصا یب بما جاء فیتحفة األر، یالعبدل

 ھـ . ۱۴۰۹اّول  ،یاء التراث اإلسالمیة إلحیاإلسالم
ن عن أعمال یه الغافلیتنب، یأحمد بن محّمد الدمشق ،ابن النحاس -۲۲۱

ریاض، چاپخانه  ن،کین من أعمال الھالکیر السالین وتحذیالجاھل
 جا.الریاض، بی

، ةیب الداعیاإلسالم وإعداد الخط یالخطبة ف ،دیمصلح س ،یومیب -۲۲۲
 ھـ . ۱۴۰۸ ،دّوم، یتبة المجد العربکم قاھره،

ار کالسنن والمبتدعات المتعلقة باألذ، عبد السالم خضر، یریشق -۲۲۳
 ھـ . ۱۴۰۳دّوم ، ةیمیابن تتبة کم جا،، بیوالصلوات

، اضیر ،ةیمجلة البحوث اإلسالم، واإلفتاء ةیإدارات البحوث العلم -۲۲۴
 .۱۵شماره 

 ، موجود در نرم افزارامک.. آداب وأح ةالجمع، المنذر وأب ،یساعد -۲۲۵
 .۳٫۴۵ ةالشامل المکتبة
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 ، موجود در نرم افزارامکالجمعة .. آداب وأح، المنذر وأب ،یساعد -۲۲۶
 .۳٫۴۵ ةالشامل المکتبة

، تاب والسنةکال یف ةخطبة الجمع، عبد الرحمن بن محّمد ،حمد -۲۲۷
واألوقاف والدعوة  ةیوزارة الشؤون اإلسالم ،ةیة السعودیة العربکالممل

 تا.، اّول، بیواإلرشاد
 ةخطبة الجمع ،ز بن محّمد بن عبداللهیعبد العز، النیحج -۲۲۸

 ةیوزارة الشؤون اإلسالم ،ةیة السعودیة العربکالممل ،ةیامھا الفقھکوأح
، ةیز البحوث والدراسات اإلسالمکمر -واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

 تا.بی
، مع العصر؟ ةم جمع الجمعکما ح، عبدالرحمن بن صالح، سیسد -۲۲۹

 .۳٫۴۵ ةالشامل المکتبة موجود در نرم افزار
 کاندھلوی، أوجز المسالک إلی موطا مالک، موجود در نرم افزار -۲۳۰

 .۳٫۴۵ ةالشامل المکتبة
، ةیتیة الکویة، الموسوعة الفقھیوالشئون اإلسالموزارة االوقاف  -۲۳۱

-۲۴ت و االجزاء یالکو یدارالسالسل ف ةیالطبعة الثان ۲۳-۱االجزاء 
 ۴۵-۳۹مصر و االجزاء  یف ةمطابع دار الصفو یاالول ةالطبع ۳۸

 .ھـ) ۱۴۲۷-۱۴۰۴طبع الوزارة، ( ةیالثان ةالطبع
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