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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 دٍمَّحَا مُنَي ِّب ي نَلَعَ مُالَالسَّ وَ ة ُالَالصَّ وَ ينَمِالَعَالْ ب ِّرَ هِلَّلِ دُمْحَلْاَ       

 .…ينعِجمَاَ هِعِاتبَاَ وَ هِاب صحَاَ وَ هِي آلِلَعَ وَ

 

نماز جماعت فرض كفايه است يعني بر همه اهل محل       

واجب است نماز را با جماعت در مسجد برگزار نمايند حال اگر 

عده اي نتوانند در مسجد حاضر شوند و تعدادي جماعت را 

برگزار نمايند تكليف از سايرين ساقط مي شود در غير اين 

 شوند .صورت همگان گناهكار محسوب مي 
 

صگويد مرد نابينايي به خدمت پيامبر) خداوند از او راضي باد ( ابوهريره       
 

كسي نيست كه دستم را بگيرد و  صآمد و گفت : اي رسولخدا

مرا به مسجد بياورد مرا اجازه ده كه در خانه نمازهايم را بگزارم. 

 او را صاست و رفت , پيامبربدو اجازه داد . نابينا برخص پيامبر

ندا داد و فرمود : آيا صداي اذان را مي شنوي ؟ نابينا گفت : 

. ) سپاس  فرمود : پس اجابه كن و به مسجد بيا صبلي . پيامبر

خواننده گرامي نابينا نيست , پس مسئوليت  خداي را كه

 خويشتن را بدان و در عمل بدان كوشا باش (. 
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در اين رساله قبلي به بيان احكام نماز پرداختيم  در رسالة      

ان را بيجمعه  و احكام نماز جماعت به ياري خداوند متعال هم

. اميد است مورد استفاده عزيزان قرار گرفته و  خواهيم نمود 

آن را مورد توجه خاص خود قرار داده و عمل نمايند و 

راهنماييهاي خود را از ما دريغ نداشته و از دعاي خير خويش 

 مايند.  محروم نن

 

 

 

 ي فرهنگي قرآن و سنت نبوي روانسر مؤسسه
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 اهميت و فضيلت نماز جماعت
 

 صنماز جماعت يكي از شعاير مهم اسالمي است كه پيامبر       

  درباره ي اهميت آن مي فرمايد . 

ةِ الْجَمَا ةُ)) صَالَ ِالْفَذِ بِسَبعٍ وَ عِشرِينَ دَرَ ةَتَفضُلُ صَالَ َع  َجة 

زجماعت بيست و هفت درجه برتري دارد بر نمازي كه نما (1)((

 به تنهايي برگزار مي شود. 

ِمَا مِن ثَالَ  ))فرمود :  صهمچنين  پيامبر       ة  ِفِي قَر َث  الَ وَ یَة 

ُةِامَجَالْ مُيهِفِ امَقَتُ الَ دوٍبَ ,  انُيطَالشَّ مُيهِلَعَ ذَحوَتَاسْ الَّاِ َع

ةِ فَعَلَيكَ بِالْجَمَا ُةِاقَالْ مِنَغَالْ نَمِ ئبُالذِِّ لُكُأْا يَمَنَّاِفَ َع َی . (2)0(( ص 

هيچ سه نفري در شهر يا صحرا نيستند كه نماز جماعت را 

برپاي ندارند مگر اگر اينكه شيطان بر آنها چيره مي شود , پس 

بر تو باد گزاردن نماز به جماعت , زيرا گرگ گوسفند جدا شده 

 .  و دور افتاده از گله را مي خورد

گزاردن نماز با جماعت در خانه , ثواب نماز جماعت را دارد       

و جماعت در مسجدِ  اما نماز جماعت مسجد ثوابش بيشتر است.

                                                           
 رواه ابوداود و الّنسائي و امحد و احلاكم  -2                 رواه اخلمسة االّ اباداود -1
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دورتر است . مگر رفتن به مسجد دورتر  نزديكتر بهتر از مسجدِ

 بخاطر آباد كردن و برگزاري جماعت در آن باشد . 

ماز جماعت به مسجد زنان مي توانند براي شركت در ن      

 بروند با اين حال گزاردن نمازشان در خانه بهتر است . 

نيت جماعت  نمازگزار قبل از سالم دادن امام ،اگر شخص       

 بياورد ثواب جماعت را در مي يابد .

نماز پشت سر فاسق و اهل بدعت درست نيست . و نماز       

است نه  پشت سر شحص ظالم موقتاً بخاطر حفظ مصلت جايز

    در همه حال .

 

ةِ امَي جَفِ وماًيَ ينَعِربَي اَلَّن صَ)) مَ ي ولَاُالْ ةَيرَكبِالتَّ كُدرِيُ َع

 ((.  اقِفَالنِِّ نَمِ ٌةاءَرَبَ وَ ارِالنَّ نَمِ ٌةاءَرَ, بَ انِتَائَرَبَ هُلَ بَتِكُ

هركي چهل روز نماز را با جماعت بگزارد و تكبير اول نماز را 

او دو برائت و دوري نوشته شود : دوري از آتش  دريابد براي

 جهنم و دوري و پاكي از نفاق. 
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 فصل اول :      

 

 نماز جماعت
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 خصوصيات امام جماعت
نمازش از هر جهت  (2)مومبايد از ديدگاه مأ (1)امام جماعت -1

 كامل و بي عيب باشد. 

به او  (3)قتداءموم باطل باشد ادگاه مأكسي كه نمازش از دي -2

 درست نيست .

 اقتداء به كسي كه در حال اقتداء است جايز نيست .  -3

اقتداء به كسي كه بايستي نمازش را ) به دليل كامل نبودن  -4

 وضو به سبب تيمم و ...( اعاده كند )دوباره بخواند(  جايز نيست.

موم , درست كسي كه معلوم نيست امام است يا مأاقتداء به  -5

 . نيست

اقتداء كسي كه نمازش كامل است به كسي كه نمازش  -6

 ناقص است جايز نيست.

اقتداء به كسي كه قرائتش سبب تغيير معني كلمات شود  -7

 (( بگويد .  رست نيست . مثالً بجاي  )) انعمتَ (( )) انعمتُد

 اقتداي مرد به زن و خنثي) نرماده( جايز نيست . -8

                                                           
امام مجاعت : پيشنماز , كسي است كه ديگران پشت سر او مناز به مجاعت برگزار   -1

مأموم : كسي يا كساين هستند كه پشِت سِر امام مناز مي گزارند.    -  2مي کنند .     
 شد. اقتداء : به معين پشت سر كسي منازگزاردن مي با  -3
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 داي زن به زن جايز است . اقتداي زن به خنثي و اقت -1

 جايز است . (1)اقتداي زن و مرد و خنثي به بچه مميّز -10

اقتداء به كسي كه تيمم كرده و اعاده نماز بر او واجب  -11

 نباشد درست است . 

ول) كسي كه نمي تواند ادرار بَالْ سَلَاقتداي سالم به سَ -12

 خود را نگهدارد( درست است . 

پاها را مسح ، ف ف پوشيده و روي خُه خُبه كسي ك اقتدا -13

 كرده جايز است. 

 اقتداي مقيم به مسافر و مسافر به مقيم جايز است. -13

 اقتداي بينا به نابينا جايز است .  -14

ه كه در مدت پاكي باشد , اضَحَستَاقتداي زن پاك به مُ -15

 جايزاست.

 اقتداء به اهل بدعت  جايز نيست .  -16

ت را نداشته است اعاده شود امام شايستگي امام اگر معلوم -17

 موم واجب است .نماز بر مأ

بدن ب بوده يا نجاستي نهاني بر نُاگر معلوم شود امام جُ -18

 موم واجب نيست. داشته است , اعاده نماز بر مأ

                                                           
 قدرت تشخيص خوب و بد را داشته باشد .  -1
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 اقتداء به امام نشستهِ معذور جايز است .-11

مانروائيش بر حاكم و فرمانرواي واجد الشرايط در حوزه فر -20

ر در امامت ج خانه بر مهمان و مُستَاْج ر بر مُؤَ ديگران و صاحب

 حق تقدم دارد. 

كه  ه قرائتش بهتر, و با تقواتر و كسيعالمتر به كسي ك -21

سن و سالش بيشتر و نسبش واالتر است به امامت سزاوارتر 

 است . 

 

 شروط اقتدا
 كه عبارتند از: دمام و درست بودن آن هفت شرط داراقتداء به ا

, اگر در  (1)االحرام ةُش نيفتادن بر امام در گفتن تكبيرپي -1

ِكفتن تكبير ُ  از امام جلو بيفتد نمازش باطل است . االحرام  ة

خواندن , اگر در مكان  پيش نيفتادن بر امام در مكان نماز  -2

 نماز خواندن از امام جلو بيفتد نمازش باطل است . 

كر( براي جماعت حاضر شود در طرف راست )مذ اگر يك مرد _

امام كمي عقب تر مي ايستد . اگر عالوه بر يك مرد , زن 

                                                           
 تكبري ) اهلل اكرب ( بعد از نيت را تكبريه االحرام گويند .  -1



 11 

ديگري باشد . زن هم در پشت سر آن مرد به نماز مي ايستد . 

اگر دو نفر مرد باشند در يك صف در پشت سر امام قرار      

 مي گيرند . 

ند . مردان اگر مردان و زنان و كودكان براي جماعت حاضر شو ـ

در پشت سر امام , پسر بچه ها بعد از صف مردان و زنان پس از 

 آنها قرار مي گيرند .

اگر زني امام جماعت زنان شود در وسط صف زنان كمي  ـ

 .  جلوتر قرار مي گيرد

ايستادن در صف اول و طرف راست صف ها ثوابش بيشتر  ـ

 است . و منظم و فشرده ايستادن هم سنت است . 

موم از حركات و نشست و برخاست امام در قيام و گاهي مأآ -3

ن صداي امام و... , اين آگاهي با ديدن و يا شنيد ركوع و سجود

     مومين آگاه از انتقاالت امام صورت و يا ديدن بعضي از مأ

 . مي گيرد

موم ك مسجد هرچند فاصله بين امام و مأخواندن نماز در ي ـ

است. به شرطي كه اين قسمت هاي هم زياد باشد اقتداء جايز 

مختلف باهم آمد و شد داشته باشند و در  بين انها ميخكوب 

 نشده باشد .
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ز برگزار شود فاصله بين امام و اگر نماز جماعت در فضاي با ـ

ه جايز است حتي اگر را ، موم بيش از صد و پنجاه متر نباشدمأ

 موم فاصله شود . يا رودخانه اي در بين امام و مأ

موم در يك يا چند ساختمان و يا مسجد و فضاي ـ اگر امام و مأ

باز نماز بخوانند به شرطي كه مانعي براي ديد امام نباشد و راه 

 رف امام وجود داشته باشد , اقتداآمد و شد به طور عادي به ط

 درست است . 

شروع كردن به نماز سنت ، پس از شروع اقامه نماز جماعت  ـ

ر شخص نماز سنت مي خواند و جماعت اقامه مكروه است . و اگ

شود . اگر نماز سنت باعث از دست رفتن نماز جماعت نشود . 

نماز سنت را تمام كند و اگر باعث از دست رفتن نماز جماعت 

شود سنت است نماز سنتش را قطع كند و اگر سبب از دست 

امّا  رفتن نماز جمعه شود قطع كردن نماز سنت واجب است .

ي رسيدن به نماز جمعه , نماز قضا به خاطر رسيدن به جز برا

 جماعت قطع نمي شود . 

االحرام از  ةُدن نماز به جماعت در هنگام تكبيرنيت گزار -4

ركعت نماز ظهر  4. مثالً : نيت دارم  ضروري است مومسوي مأ

 را با جماعت بجا مي آورم )براي خدا(  اهلل اكبر . 
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ماز جماعت سنت ولي براي نماز نيت امامت براي امام در ن ـ

اگر در نماز جمعه نيت امامت نياورد نمازش  جمعه واجب است .

 درست امام ثواب جماعت ندارد. 

موم نيت جماعت نياورد جايز نيست از امام تبعيت كند ـ اگر مأ

 و اگر تابع امام شود نمازش باطل است . 

سنت   اقتداي كسي كه نماز فرض مي گزارد به كسي كه نماز _

مي گزارد و نماز حاضر به نماز قضا و اقتداي مقيم به مسافر و 

اقتداي كسي كه نماز ظهر مي گزارد به كسي كه نماز عصر    

 مي گزارد جايز است . 

موم در ركوع و سجود و توافق و نظم و هماهنگي امام و مأ -5

 تعداد ركعات نماز و .... 

شخص ديگري به او  اگر كسي به تنهايي مشغول نماز باشد و ـ

اقتدا كند , امام مي تواند در دل خود نيت امامت بياورد تا از 

 ثواب جماعت برخوردار شود . 

كسي كه به تنهايي نيت نماز را آورده باشد مي تواند به كسي  ـ

 ديگري كه بعد از او نيت نماز را آورده باشد اقتداء كند .

گري مشغول وضو اگر امام در حال اقامه نماز باشد شخص دي ـ

گرفتن باشد و به او بگويد , من هم به شما اقتدا مي كنم . امام 
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نيت جماعت بياورد . اگر اقتداء كند هردو فضيلت جماعت را 

دريافته اند اما اگرشخص اقتداء ننمود نماز امام درست و اجر 

 جماعت هم مي برد. 

 موم با امام در افعال نماز . موافقت مأ -6

 موم نبايد از او پيروي كند.ركان نماز را ترك كند مأگر امام اا ـ

) همچون قنوت در نماز  اگر امام يكي از سنت هاي مهم نماز ـ

ت موم يا بايد از امام تبعيّبح و تشهد اوّل ( را ترك كند , مأص

كند و يا اگر آن سنت را انجام دهد بايستي نيت جدايي از امام 

ين صورت نمازش باطل   و جماعت را در دل بياورد در غير ا

 مي شود .

 پيروي از امام در افعال نماز  -7

و سجده و االحرام, ركوع  ةُتكبير ) موم نبايد در افعال نمازـ مأ

 د. ....( از امام جلو بيفت

د نماز باطل موم با امام در افعال نماز هم حركت شوـ اگر مأ

 االحرام كه نماز باطل مي شود. ةُنمي شود جز در تكبير

د نمازش فتموم ناآگاهانه در يك ركن از امام عقب بيـ اگر مأ

باطل نمي شود اما اگر آگاهانه و عمدي باشد و به سبب تند 

خواندن امام يا طبيعتاً كند خواندن خود او نباشد نماز باطل  
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مي شود . اما با اين دو دليل در صورتي كه بين او و امام سه 

, نمازش درست  ا ادامه دهدركن فاصله نشود مي تواند نمازش ر

 است.

 موم  جا مانده از نماز جماعت بعد از آوردن نيت جماعتـ اگر مأ

موم اني كه امام از ركوع بلند نشده مأ, امام به ركوع برود تا زم

موم يك ركعت محسوب ركوع برسد و آرام بگيرد , براي مأبه 

ود , امام بلند ش مي شود. اما اگر بعد از خم شدن براي ركوع

 موم ركعت محسوب نمي شود.براي مأ

حرام  مأموم ، امام از ركوع بلند شود اال ةُيت تكبيراگر بعد از ن ـ

د نيت ( هنوز به ركوع نرفته باش موم ) در ركعت اولو مأ

 موم ركعت محسوب نمي شود.جماعت درست است اما براي مأ

موم با وجود داشتن فرصت براي خواندن سوره فاتحه . ـ اگر مأ

به ياد آورد كه فاتحه را نخوانده و يا در خواندن آن شك كند , 

بايستي نماز را ادامه داده و بعد از سالم امام يك ركعت ديگر 

نماز بخواند و بعد از خواندن تشهد سالم دهد. اگر قبل از رفتن 

 امام به ركوع باشد بايستي فاتحه را بخواند و امام را دنبال كند.
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از امام تخلف كند يا سبقت بگيرد ) مثالً قبل موم سهواً ـ اگر مأ

( بايستي هرچه زودتر به جاي  از امام به ركوع يا سجده رود

 خود برگردد يا در همان حالت منتظر رسيدن امام باشد . 

اگر غير  ، نماز را باطل مي كند ، سبقت بر امام در دو ركن ـ

اشتباه عمد باشد بايستي بعد از سالم دادن امام براي جبران 

 يك ركعت ديگر نماز بگزارد .

نماز را  ندن سوره فاتحه و تشهد ،جلو افتادن از امام در خوا ـ

 باطل نمي كند. 

موم در ركعت اول و دوم در نمازهاي صبح و مغرب و عشاء ـ مأ

بعد از خواندن سوره فاتحه بايستي سكوت كرده و به قرائت امام 

موم هر دو امام و مأ فرا دهد. و در ركعت سوم وچهارم ، گوش

 آهسته فقط سوره فاتحه را مي خوانند. 

موم هردو در ركعت اول و مازهاي ظهر و عصر , امام و مأدر ن ـ

خوانند و در ركعت سوم و ُدوم آهسته حمد و سوره را مي

 چهارم فقط حمد آهسته خوانده مي شود. 

امام حمد و سوره ي نمازهاي صبح و مغرب و عشاء و قنوت  ـ

( و با صداي بلند و نمازهاي ظهر و  صبح را جهريّه ) آشكارا نماز
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موم در هر ( مي خواند ولي مأ عصر را سريّه ) نهاني و بي صدا

 صورت آهسته  مي خواند. 

وم هر دو تسبيح قبل از قنوت ـ در نماز جماعت صبح امام و مأم

( خوانده و جمله هاي دعائيه  يا امام كمي بلند را آهسته )

موم فقط در پايان هر امام با صداي بلند خوانده و مأ راقنوت 

موم ...(( به بعد مأ الَ ي وَقضِتَ كَنَّاِدعا آمين مي گويد , از )) فَ

 هم بدنبال امام آهسته قنوت را تا پايان مي خواند.

اگر امام در ركوع باشد و تازه وارد بعد از نيت و گفتن اهلل اكبر  ـ

ِ)تكبيرم رُحَتَ ُ سپس با گفتن  اهلل اكبر ) اهلل اكبر  ( و االحرام  ة

(  به ركوع برود نمازش  انتقال به ركوع كه مستحب است

ن تكبير انتقال هم به ركوع برود نمازش ودرست است . و اگر بد

درست است اما اگر بعد از نيت با يك تكبير به قصد تحرم و 

 انتقال به ركوع برود نمازش باطل است. 

ت دوم نماز صبح به جماعت برسد و همراه موم در ركعـ اگر مأ

 ، مأموم امام دادن  امام قنوت نماز صبح را بخواند , پس از سالم

كه ركعت دوم خود را مي خواند الزم است قنوت را مجدداً در 

 ركعت دوم بخواند .   
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 قطع اقتداء در نماز جماعت
، اقتداي مأموم پايان مي يابد , و  پس از سالم اول امام -1

موم مي تواند بعد از سالم اول امام و شروع به سالم دومش , مأ

سالم اول و سپس سالم دوم را گفته و نمازش را تمام كند, لكن 

بهتر است بعد از هر دو سالم امام , اقدام به سالم يا قيام براي 

 باقيمانده نماز بنمايد. 

موم اگر پس از سالم امام , مأموم نمازش باقيمانده باشد ، مأ -2

قيام كرده و باقيمانده نمازش را مي خواند , همچنين مي تواند 

 به كسي ديگر اقتداء كند و يا كسي ديگر به او اقتداء نمايد.

اگر شخصي نماز قضا يا مستحب مي خواند و ديگري وارد  -3

       اقتداء كرد اگر پس از سالم امام ،شد و نماز ظهر را به او  

( نمازش باقي باشد  امام مي تواند  ) ركعتي يا چند ركعت از

 نماز ظهر را به او اقتداء كند .

موم در صورت داشتن عذر شرعي ) مانند بيماري , كار مأ -4

فوري ويا خواندن قنوت و تشهد اول در صورت ترك كردن آنها 

( مي تواند در اثناي جماعت ) باستثناي ركعت  از سوي امام

 را امام جدا شود و نماز خود ( با قصد قلبي از اول نماز جمعه

 بطور مستقل بخواند و تمام نمايد.
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در  هاي صبح و مغرب و عشاء با جماعت ،اگر قضاي نماز -5

روب آفتاب تا طلوع خورشيد( وقت نمازهاي جهريه )بعد ازغ

مي توان با صداي بلند و در وقت نمازهاي سريّه آهسته  باشد ،

صر و رواتب( در هر وقت خواند و ضمناً ساير نمازها ) ظهر و ع

 كه باشند آهسته خوانده مي شوند .

نماز را باطل مي كند و  سبقت عمدي بر امام در سالم اول ، -6

 سالم دهد .  د بايد مجدداً بعد از سالم امام ،اگر سهواً باش

 

 عذرهاي ترك جماعت 
 ترك نماز جماعت جايز نيست مگر به سبب عذري از جمله : 

يا گل و  نند : باران ، طوفان باد در شب ،عذر عمومي ما  -1

 الي زياد.

صي مانند : بيماري ، گرسنگي شديد ، احتياج به عذر خصو -2

ترس از طلبكاري كه موعد  جاني يا مالي ،ترس  قضاي حاجت ،

سفر آمادگي براي  او رسيده و قرض پرداخت نشده باشد ،قرض 

ري نياز به پرستاداشتن بيمار و  و ترس از جاماندن از همراهان ،

 وي ، دلتنگي بيمار در غياب او ، نداشتن لباس و لخت بودن ،

چاقي  همچون سير و پياز ، بيماري واگير ،خوردن چيزي بد بو 
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ي در وقت نمازهاي شب براي داماد ، غلبه عروس بيش از حد ،

تن تالش براي بازپس گرفخواب ، گشتن به دنبال گمشده اي ، 

تالش براي خاموش كردن  سي ديگر ،مال غصب شده خود يا ك

ضرورت خدمت  جات غريق و نجات جان و مال ديگر ،آتش و ن

ر و وجود خويشاوند نزديك به مرگ ، نابينايي كه به پدر و ماد

در اين موارد شخص امكان رفتن به مسجد  عصاكش ندارد ،

مي تواند نمازش را در منزل به جماعت و   ش ميسر نيست ،براي

 .  ي بجا آورديا به تنهاي
 

 آثار تربيتي نماز جماعت
 پيامبر )ص( درباره ي فضيلت نماز جماعت مي فرمايد :     

ةِ الْجَمَا ةُ)) صَالَ ِالْفَذِ بِسَبعٍ وَ عِشرِينَ دَرَ ةَتَفضُلُ صَالَ َع ة   (( َج

اداي نماز به جماعت بيست و هفت درجه نسبت به نماز  (1)

 فردي برتري دارد .  

 ز آثار تربيتي نماز جماعت عبارتند از : و اما برخي ا

عادت به نظم و انضباط و وقت شناسي و حضور به موقع  -1

 براي انجام هركار سودمند ديگري  .
                                                           

1
 خباري و مسلم- 
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عادت به تعاون همكاري با جماعت وتقويت روحيه ي جمع  -2

 گرايي وپرهيز از خودمحوري وخودخواهي و تك روي.

نماز جماعت  زدودن حس كبر و خودبزرگ بيني ، چون -3

سبب مي شود كه فرد با هر مقام و منزلت ، ثروت و وضعيتي 

در كنار فرد فقير و بينوا و فاقد هر گونه امتيازي پهلو به پهلو 

بايستد و نه تنها خود را برتر از او نداند بلكه احساس نمايد كه 

شايد او نزد پروردگار از وي گرامي تر باشد ، پس چه جاي تكبر 

 بيني و فخر فروشي.   و خود بزرگ 

بشتاب به سوي نماز، و “ وه لَي الصَّلَعَ يَّحَ” لبيك به نداي   -4

حضور در نماز جماعت سبب شكوفايي استعداد و آمادگي براي 

  انجام ساير دستورات خداوند متعال مي شود .         

           (1)و گران است مگر  و نماز سخت دشوار

 براي فروتنان .

 

 

                                                           
1
   54بقره /  - 
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 فصل دوّم :

 

 نمازجمعه
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 اهميت و فضيلت نماز جمعه
سبب نامگذاري اين روز به روز جمعه , اجتماع و گرد       

آمدن مردم براي نماز و همچنين گرد آمدن حضرت آدم و حواء 

و جمع شدن خير  ت ،بعد از راندن شدن آنها از بهش در اين روز

 .  و بركت و رحمت الهي در اين روز است

 روز جمعه بزرگترين روز و نماز جمعه بزرگترين نماز است . ـ 

 ومِن يَمِ اهللِندَعِ مُعظَاَ ا وَهَمُعظَاَ وَ امِيَّاَالْ دُيِِّسَ اْلُجُمَعةِ  ومُ)) يَ

زرگترين روز جمعه سرور روزها و ب (1)ي ((ضحَاَالْ ومِيَ وَ طرِفِالْ

آنها است و در نزد خداوند متعال از عيد فطر و عيد قربان 

 بزرگتر است . 

 نماز جمعه حج بينوايان و عيد مومنان است .  ـ 

ةِ ))   (2)ين ...((نِمِؤمُالْ يدِعِ وَ ينِاكِسَمَالْ جُّحَ َاْلُجُمَع

هر مسلمان اهل طاعتي كه در شب يا روز جمعه بميرد  ـ

 شهيد دارد . نزدخداوند متعال اجر

 ترك نماز جمعه موجب بدبختي دنيا و عذاب آخرت است . ـ

                                                           
 رواه بيهقي -2رواه بيهقي          -1
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ةِ  كَرَن تَ)) مَ  اءَرَوَ  مَسالَاَالْ ذَبَد نَقَفَ ذرٍعُ يرِن غَثاً مِالَثَ اْلُجُمَع

  هركس سه جمعه را بدون داشتن عذر ترك كند  ((  هِهرِظَ

 بي گمان به آيين اسالم پشت نموده است . 

 دليل كتاب و سنت واجب است . نماز جمعه به ـ 

 ((                        

                  ))...(1)   اي كساني كه ايمان 

 ي )حضور( در نماز جمعه اعالم شد ،آورده ايد وقتي اذان برا

دست از معامله برداريد و فوراً به سوي ذكر خدا) نماز جمعه( 

 بشتابيد. 

 هانماز جمعه دو ركعت است و آداب آن مانند ديگر نماز ـ 

 واجب است.

 

 

 

                                                           
   9جمعه / -1
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 نماز جمعه بر چه كسي واجب است؟
 

كسي كه عذر موجه مانند : برهنگي نماز جمعه ) باستثناي       

 خطرمالي و جاني يا شرفي داشته باشد ( ، تشنگي ، گرسنگي ،

 بر كسي واجب است كه برخوردار از شروط هفتگانه زير باشد :

 مسلمان باشد. -1

 بالغ باشد . -2

عاقل باشد ) نماز جمعه بر ديوانه و از هوش رفته واجب  -3

 نيست ( .

مذكر باشد ) نماز جمعه به دليل وظايف خطير بر زن و  -4

يست و به شرط برخورداري از ايمان و دختر و خنثي واجب ن

تقوا اجر خانه داري و بچه داري برابر اجر نماز جمعه و جهاد 

 ( .  براي آنها محسوب مي شود

بيمار و شخص  آزاد باشد ) نماز جمعه بر برده ، زنداني ، -5

 تجهيز و تكفين كننده مرده واجب نيست ( . 

اشند لشرايط بمقيم باشد ) در آباديي كه چهل نفر واجدا -6

اگر نماز جمعه را برگزار ننمايند  نماز جمعه بر آنها واجب است ،

 ( .  همگان مقصر و سخت گناهكار خواهند بود
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فجر بر كساني كه نماز جمعه بر آنها واجب است بعد از طلوع  ـ 

سفر كردن براي آنها حرام است  روز جمعه تا پايان نماز جمعه ،

ماز جمعه شركت كنند و يا براي مگر اينكه در مسيرشان در ن

نماز جمعه برگردند . و يا شركت در نماز جمعه سبب ضرر 

 جاني براي آنها باشد .  ( و ضرر مالي) اخراج از كار

 تندرست باشد ) نماز جمعه بر بيمار واجب نيست ( .  -7

ند كودك ، برده ، هركس نماز ظهرش درست باشد ) مان ـ 

 جمعه اش نيز جايز است . ( نماز  زن و خنثي مسافر ،

كساني كه نماز جمعه بر آنها واجب است امّا بنا به داليلي در  ـ

، نماز  نماز جمعه شركت نكرده اند بايد تا پايان نماز جمعه

خير بيندازند شايد مانع برطرف شود و آنها ظهرشان را به تأ

امّا اگر امكان برطرف شدن ، بتوانند در نماز جمعه شركت كنند 

 ي توانند نماز ظهرشان را بخوانند ،ع وجود نداشت ممان

 بهتراست آنان نماز ظهرشان را نهاني بجا اورند تا تصور نشود كه

و موجب هم چشمي ديگران  بدون عذر نماز را ترك كرده اند ،

 .   نشوند
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 شروط اختصاصي نماز جمعه
 نماز جمعه پنج شرط دارد كه عبارتند از : 

عه در وقت نماز ظهر برگزار خطبه جم دو ركعت نماز و دو -1

نماز جمعه  شوند  انجام نماز ظهر اگر قبل از وقت مي شوند ،

       باطل و اگر بعد از وقت ظهر باشد نماز ظهر به عوض آن قضا 

نماز، وقت ظهر تمام شود بايد  مي شود. و اگر قبل از سالم اوّل

) تا تبديل نشود و دو ركعت ديگر نماز گزارده شود  سالم داده

(. براي كسي هم كه در ركعت دوم به نماز  به نماز ظهر شود

)وقت( جاري است . در صورت فوت  جمعه مي رسد اين شرط

 وقت باوجود نيت نماز جمعه چهار ركعت بجا مي آورد.

 نماز جمعه در شهر يا روستاي محل سكونت برگزار مي شود -2

امّا اگر بر  ست.و نماز جمعه بر چادرنشينان هميشگي واجب ني

اهل آبادي نماز جمعه واجب باشد و در تابستان كوچ بهاري 

ا داشته باشند و در يك محل جمع شوند نماز جمعه بر آنه

جابجا شوند جمعه بر آنها واجب است وليكن اگر چندين بار 

 واجب نيست . 

نماز جمعه ديگر ، ضرورت  در همان محل جز در حالت -3

شده باشد. اگر بدون ضرورت برگزار شود همزمان با آن برگزار ن
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جمعه اي كه با تكبير تحرم از جمعه ديگر جلو افتاده صحيح و 

 ديگري فاقد اعتبار بوده و بايستي نماز ظهر را برگزار نمايند .

موم اعت گزارده شود و هم امام و هم مأنماز جمعه به جم -4

فرض  نيت جماعت را بياورند . نيت : نيت دارم دو ركعت نماز

جمعه را به جماعت بجا آورم براي خدا اهلل اكبر . امام به جاي 

 جماعت , مي گويد به امامت 

جماعت تا پايان ركعت اول شرط است بنابراين اگر در ركعت  ـ

دوم امام بي وضو شود نمازگرارن مي توانند ركعت ديگر را به 

 تنهايي بگزارند.

از چهل نفر كمتر نشود تعداد نمازگزاران تاپايان نماز بايستي  ـ

اين چهل نفر  و گرچه يكي از اين چهل نفر خود امام باشد.

بالغ و مقيم باشند و با غير اين افراد )  بايستي مذكر ، عاقل ،

 مثالً كودك و مسافر و زن ( عدد چهل تكميل نمي شود. 

در صورتي كه نماز جمعه بنا به قول قديم امام شافعي كه نماز  ـ

فر( جايز چهار و سيزده ن تر از چهل نفر ) دو ،مجمعه را با ك

ختالف سنت است بعد از براي رفع ا دانسته اند. برگزار شود ،

 نماز ظهر هم به جماعت گزارده شود.   نماز جمعه ،
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كساني كه در فصول مختلف سال بنا به داليلي موقتاً به باغ يا  ـ

كت در مزارع نقل مكان مي كنند اگر صداي اذان را بشنوند شر

 نماز جمعه بر آنها واجب است . 

خواندن دو خطبه پيش از نماز جمعه كه داراي پنج ركن  -5

 است : 

اهلل   دُحمَيا  اَ هِلَّلِ مدُحَلْمانند : اَ حمد و ثناي خداوند متعال ، -1

 اهلل .دُحمَيا  نَ

 د .مَّحَي مُلَعَ ل ِّصَ مَّهُللَّمانند : اَ صلوات بر پيامبر ، -2

و فرمانبرداري  يه و سفارش به رعايت تقوا و پرهيزكاريتوص -3

  . يا ،هِتِاعَطَ وَ ي اهلل قوَتَم ب يكُوصِمانند :  اُ از خداوند متعال ،

.    )) اين سه ركن بايد در هر دو خطبه نماز  وهُيعُطِاَ وَ وااهللَقُتَِّاِ

  0جمعه رعايت شوند ((

عني آن براي خواندن حداقل يك آيه از قرآن كريم كه م -4

 يراًخَ ة رَّذَ الَثقَل مِعمَن يَمَاكثريت قابل فهم باشد . مانند : )) فَ

 (( . هُرَيَ

مانند : ))  براي آخرت مردان و زنان مسلمان ، دعاي خير -5

 ((  اتِنَمِؤمُالْوَ ينَنِمِؤمُلْر لِفِاغْ مَّهُللَّاَ
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 شروط خطبه هاي جمعه
 بارتند از : ه شرط دارند كه عخطبه هاي جمعه نُ

اركان خطبه به زبان عربي خوانده شود . )وعظ و  ، حداقل -1

 ارشاد به زبان اكثريت شركت كنندگان باشد ( . 

در سه ركن اول به ترتيب ) حمد , صلوات ,  ةـ رعايت مواال

 وصيت به تقوي و طاعت ( الزم است . 

 خطبه ها بعد از زوال در وقت نماز ظهر خوانده شوند.  -2

 امام خطبه ها را در حالت قيام بخواند. در صورت توانايي ، -3

امام در بين دو خطبه به اندازه خواندن سوره اخالص  -4

 بنشيند و سكوت نمايد .

بين دو خطبه زياد فاصله نشود . اگر بيش از اندازه دو ركعت  -5

 خفيف نماز فاصله شود بايستي خطبه اول از نو خوانده شود . 

 به حداقل به چهل نفر از واجدين شرايط .شنواندن خط -6

) جنب نبودن و بي وضو  طهارت از حدث اكبر و اصغر -7

 نبودن ( امام . 

اگر امام در بين خطبه و نماز بي وضو شود فوراً وضو بگيرد در  ـ

 صورتي كه فاصله زياد نيفتد نيازي به تكرار خطبه ها نيست.

 ستر عورت . -8
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 معه خوانده شوند . خطبه ها پيش از نماز ج -1

بهتر است خطبه ها مختصر و مفيد و متناسب با اوضاع فعلي  ـ

مسلمانان باشد و امام در صورت امكان از خواندن سوره هاي 

 طوالني و دعاهاي اضافي بپرهيزد.

 

 آداب جمعه ) براي امام جمعه (
سنت است امام بعد از اجتماع مردم و هنگام داخل شدن  -1

د بيايد و پس از گزاردن دو ركعت نماز سنت وقت نماز به مسج

در وقت  و جمعه به منبر برود . و برنمازگزاران سالم كند

خواندن خطبه شمشير )اسلحه( به دست چپ گرفته و بر آن 

 تكيه كند. 

سنت است امام به طور مستقيم نگاه كند و از نگاه كردن به  -2

 اين طرف و آن طرف بپرهيزد .

دعاي اخروي براي مومنين و مومنات و  ل را باخطبه اوّ -3

مسلمين و مسلمات خاتمه داده و به اندازه سوره اخالص 

م را شروع كند . در فاصله بنشيند و سپس بلند شده و خطبه دوّ

بين دو خطبه امام آهسته سوره اخالص را مي خواند و سايرين 

 براي خود دعا مي كنند. 
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 مكروه است .كام در خطبه جمعه مبالغه در وصف حُ -4

يه و سپس با م با خواندن يك يا چند آسنت است خطبه دوّ -5

 م (( پايان داده شود . كُلَ ي وَلِ اهللَرُغفِستَگفتن )) اَ

ل نماز جمعه بعد از سوره فاتحه سنت است امام در ركعت اوّ -6

م سوره منافقون را بخواند يا در سوره جمعه و در ركعت دوّ

م سوره غاشيه را با و در ركعت دوّ ل سوره االعليركعت اوّ

 صداي بلند بخواند .

آنكه خطبه مي خواند شرط نيست حتماً امام هم باشد  -7

 بنابراين اگر كسي خطبه بخواند ديگري مي تواند پيشنماز شود.

 

 آداب جمعه ) براي نمازگزاران (
در هنگام بيان خطبه ها حرف زدن براي نمازگزاران سخت   -1

ي سبب كاستن ثواب جمعه ايشان مي شود. حتِّمكروه است و 

 جواب سالم ديگران هم مكروه است . 

 شنوندگان روبروي امام و رو به قبله بنشينند .  -2

اگر شخصي در اثناي خطبه ها وارد مسجد شود سنت است  -3

دو ركعت خفيف نماز سنت جمعه بگزارد و بنشيند و خطبه ها 

 را گوش كند . 
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رد فرصت خواندن دو ركعت نماز سنت اگر شخص تازه وا -4

 نداشته باشد بهتر است ننشيند و منتظر اقامه نماز باشد . 

 سالم كردن تازه وارد در هنگام ايراد خطبه مكروه است .  -5

 كَمُرحَگفتن الحمد هلل به هنگام عطسه و جواب دادن به يَ -6

 اهلل جايز است . 

ند( سخن گفتن ي نشيدر بين خطبه ها ) وقتي كه امام م -7

 موم مكروه نيست . براي امام و مأ

 خوردن آب در وقت خطبه جايز است .  -8

آمين گفتن نمازگزاران در پايان دعاي خطيب سنت است .  -1

د ( آهسته د و علي آل محمّو صلوات دادن ) الهم صلِّ علي محمّ

 مستحب است .  صدر وقت شنيدن نام پيامبر

ماع خطبه داشتن وضو شرط موم در هنگام استبراي مأ -10

 نيست.

لگد كوب كردن مردم در صف نماز جمعه جايز نيست مگر  -11

 ركردن صف خالي باشد . به قصد پُ

 ، در صورت ازدحام نمازگزاران و عدم امكان سجده بردن -12

جايز است روي بدن نمازگزاران ديگر سجده شود يا منتظر 

آنگاه سجده ببرد و خود  بماند تا امام و ساير نمازگزاران برخيزند
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را به امام برساند و با امام همراه شود اگر قبل از ركوع ركعت 

دوم به امام برسد همراه امام سالم مي دهد امّا اگر بعد از ركوع 

ركعت دوم به امام برسد با امام همراه مي شود امّا بعد از سالم 

 ورد . برخاسته و يك ركعت ديگر بجا مي آ امام

 

 نماز جمعهرسيدن به 
م نماز جمعه برسد به نماز جمعه موم به ركوع دوّاگر مأ -1

رسيده است و بعد از سالم امام يك ركعت ديگر مي خواند و 

 سالم مي دهد .

م به امام برسد بايد نيت نماز موم بعد از ركوع دوّاگر مأ -2

ا بعد از سالم امام بايد چهار ركعت نماز ) بجاي جمعه بياورد امّ

 ر ( بخواند . نماز ظه

اگر شخصي با امام يك ركعت نماز جمعه بگزارد و بعد از  -3

سالم امام معلوم شود فرصت براي يك ركعت ديگر در وقت نماز 

جمعه باقي نمانده و وقت نماز عصر فرا مي رسد , بايستي بجاي 

 چهار ركعت بگزارد. ،يك ركعت نماز
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 استخالف يا جانشيني امام
شكسته شدن وضو يا خون دماغ شدن و يا اگر امام به سبب  -1

مي تواند كس ديگري را  نماز را ناتمام گذاشت ، هر دليل ديگر

ام قرار دهد تا نماز را براي ام از ميان مأمومين به جاي خود ،

 مومين تمام كند . مأ

مومين مي توانند كسي را اگر امام كسي را انتخاب نكرد مأ -2

ه مومين به امامت شايستان مأتخاب كنند و يا كسي كه از ميان

 امامت را به عهده مي گيرد .  است با مقداري تقدم از صف اوّل ،

م باشد و از امامت خارج شود تعيين اگر امام در ركعت دوّ -3

ركعت باقيمانده را خوانده و  ،جانشين الزم نيست . و هريك 

 سالم مي دهند. 

ا به جا گذاشت و نماز ر،  نماز جمعه لاگر امام در ركعت اوّ -4

امكان جانشيني نبود نمازگزاران نماز را به صورت ظهر چهار 

 ركعتي مي گزارند. 

 اثناي خطبه هم درست است و جانشين ،استخالف در  -5

 خطبه و نماز را از جايي كه امام قطع كرده ادامه مي دهد. 

جانشين در خطبه و نماز بايد از كساني باشد كه امامتشان  -6

 .  درست است
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بهتر است كساني كه شايستگي استخالف دارند معموالً   -7

پشت سر امام نماز بگزارند تا در وقت استخالف از آنها استفاده 

 شود . 

 براي استخالف نيت الزم نيست . -8

 روش استخالف چنين است : -1

 امام بازوي كسي را مي گيرد و او را يك گام به جلو مي برد.   ـ

موم ديگر را گرفته و او را جلو     بازوي مأ ـ يكي از مأمومين

 مي اندازد.

 شخص خود جلوتر رفته و امامت را عهده دار مي شود.  ـ

 

 سنت هاي جمعه
) اذان  غسل سنت جمعه كه وقت آن از طلوع فجر صادق -1

 رفتن به نماز جمعه مي باشد.وقت ( تا  صبح

نماز  زود رفتن به مسجد ) وقت رفتن به مسجد براي اداي -2

 .(نج ساعت قبل از نماز شروع مي شود جمعه پ

 پياده رفتن به مسجد جامع. -3
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رفتن با آرامش و وقار ) سنت است از راه دورتر برود و از راه  -4

نزديكتر برگردد و در راه مسجد و داخل مسجد به ذكر و تسبيح 

 و تالوت قرآن مشغول باشد (.

 پوشيدن بهترين و پاكترين لباس. -5

 رفتن ناخن هاگ -6

 استعمال عطر و دوري جستن از بوي بد. -7

 مسواك زدن . -8

 خواندن سوره كهف در شب و روز جمعه. -1

 دعاي خير كردن براي خود و ساير مسلمانان . -10

 صدقه و خيرات و انجام كارهاي نيكو  در شب و روز جمعه -11

اب و آل و اصح صصلوات و سالم فراوان فرستادن بر پيامبر -12

 , ) اللِّهمّ صلِّ علي محمّد و علي آله و صحبه و سلِّم ( صپيامبر

 پرهيز از خوردن چيز بدبو در شب و روز جمعه. -13

معامله و خريد و فروش در وقت فرا رسيدن نماز جمعه  -14

 م تاپايان نمازجمعه حرام است .   هنگام اذان دوّمكروه و 
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