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 مقدمه

هایى که امام جمعه خطبهپروردگار است. « عبادت»و « یاد خدا»نماز جمعه، گردهمایى هفتگى مسلمانان بر محور 
موعظه و سازندگى دارد، هم روشنگر و آگاهى بخش است. این نماز، از شؤون حکومت اسالمى  ةخواند، هم جنبمى

باشد. اینکه . همچنین از مظاهر شکوه امّت اسالمى و اقتدار حاکمیّت دینى میبعد سیاسى و حکومتى هم دارد کهاست 
ها به سوى این نماز وجود دارد و در آن به مسلمانان دستور داده شده که جمعه «جمعه»اى به نام در قرآن، سوره

کند و هم کند، هم تبلیغات دشمن را خنثى مىبشتابند، بیانگر اهمیّت آن است. نماز جمعه هم مسلمین را متّحد مى
آید، سیج نیرو به شمار مىاى براى آشنا شدن با تکالیف اجتماعى و مسائل جهانى اسالم است. همچنین نوعى بوسیله

 هاى نظام اسالمى است.حضور مستمرّ در این مراسم نیز، نشانة همبستگى با امّت اسالم و آرمان
عجل اهلل تعالی فرجه  شود، در عصر حاضر )زمان غیبت امامجاى نماز ظهر خوانده مىنماز جمعه که در روز جمعه به (1 مسأله

 برقرار رانیدر ا یزمان که حکومت عدل اسالم نیآن است که در ا مستحب اطیاحت است و 0( واجب تخییرىالشریف
 )امام خامنه ای( المقدور نماز جمعه ترک نشود. یاست حت

 )امام خامنه ای( شرکت نکردن در نماز جمعه به سبب اهمیّت ندادن به آن، شرعاً ناپسند است. (2 مسأله

 کلیاتی از شرایط نماز جمعه

 شرایط نماز جمعه
 عبارت است از:ه، شرایط صحت نماز جمع (3 مسأله

 برگزار شدن؛به جماعت  .1

 مأموم( نفر چهار و امام نفر باشند؛ )یک نفر پنج نمازگزاران حداقل .2

 صفوف؛ اتصال مانند است، معتبر جماعت نماز در که شرایطی تمام رعایت .3

 مجاور. )امام خامنه ای( نماز جمعه بافاصله   1فرسخ کیحداقل وجود  .4

را  جمعه نماز ظهر، نماز جاىبه و کند شرکت جمعه نماز در تواندىم است، شکسته نمازش که مسافرى (4 مسأله
 بخواند. )امام خامنه ای(

 برپا آن در جمعه نماز که شهرى نه است، نماز برگزارى محل جمعه، نماز دو بین مقدار فاصله در میزان (5 مسأله
 )امام خامنه ای( .شودمى

 یکه زودتر برگزار شده، صحیح و دوم ینماز فرسخ برگزار شود، کیکمتر از  ةاگر دو نماز جمعه در فاصل (6 مسأله
 )امام خامنه ای( .هستندهر دو باطل  ،که هم زمان با هم اقامه شوند یباطل است و در صورت

 شرایط امام جمعه
 تمام شرایط معتبر در امام جماعت؛ مانند عدالت، در امام جمعه نیز الزم است. )امام خامنه ای( (7 مسأله

شک در عدالت یا یقین به عدم اطمینان به عدالت او داشته باشد و بعد از نماز  اگر هنگام اقتدا به امام جمعه، (8 مسأله
 )امام خامنه ای( صحیح است.را که به او اقتدا کرده،  ی، نمازهایپیدا کندعدالت وی 

                                                           
 بین خواندن نماز جمعه یا نماز ظهر مخیّر است.  واجب ظهر روز جمعه،  ةمعنای واجب تخییری این است که مکلف در ادای فریض.  0
 متر می باشد . 5015. یک فرسخ حدود  1
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 یدر صحت اقتدا به او کاف شود یمأموم به عدالت و نانیبه امامت جمعه موجب وثوق و اطم یفرد اگر نصب (9 مسأله
 امنه ای()امام خ است.

 کیفیت نماز جمعه
 )امام خامنه ای( شود.میبیان قبل از نماز  ،دو خطبه دارد که توسط امام جمعه ونماز جمعه دو رکعت است  (11 مسأله
جمعه و  ةسور ،شود و مستحب است در رکعت اولخوانده بلند  یقرائت نماز جمعه با صدا دیبا اطیبنابر احت (11 مسأله

در  یگریاز رکوع و د شیدر رکعت اول پ یک)یخواندن دو قنوت  نیهمچنمنافقون خوانده شود و  ةدر رکعت دوم، سور
 )امام خامنه ای( مستحب است. (رکعت دوم پس از رکوع

 جمعه امام ىوظیفه
 خطبه ایستاده تواندنمی اگر بخواند و ایستاده حال در را هاخطبه( دیگر فرد نه) جمعه امام است واجب (12 مسأله
 )امام خامنه ای( .بخواند را نمازجمعه و هاخطبه دیگرى شخص باید بخواند،

 )امام خامنه ای( .بنشیند کمى دوم خطبة از پیش و اوّل ىخطبه از پس جمعه، امام است واجب (13 مسأله

 بلند صداى با طورى باید واجب بنابراحتیاط بلکه کند، ایراد آهسته را هاخطبه جمعه خطیب نیست جایز (14 مسأله
 هنگام که آن است مستحب احتیاط بلکه بشنوند؛ نفر( )چهار جمعه نماز براى الزم تعداد حداقل که بخواند خطبه

 )امام خامنه ای( .برساند حاضران همة به بلندگو وسیلة به چند هر را خود صداى تقوا، به سفارش و موعظه

 درود وآله( علیه اهلل )صلىپیغمبر بر سپس و بگوید الهى حمد و ثنای جمعه، خطیب است واجب اوّل خطبة در (15 مسأله
 کند ایراد را الهى ثناى و حمد نیز دوم خطبة در. بخواند قرآن سورة کوچک یک و کند سفارش تقوا به را مردم و بفرستد

 و کند سفارش تقوا به را مردم نیز خطبة دوم در که است آن واجب احتیاط. بفرستد درود وآله( علیه اهلل )صلى اکرم پیغمبر بر و
 امامان بر ،وآله( علیه اهلل )صلىپیغمبر بر درود از پس دوم خطبة در که است تحبمس احتیاط و بخواند قرآن از کوچکى سورة

 )امام خامنه ای( .کند مغفرت طلب مؤمنین براى و بفرستد درود نیز السالم( )علیهممعصوم
 های نمازجمعهاحکام خطبه

 حکم خواندن خطبه نماز جمعه
 0ای، آیات عظام سیستانی و مکارم(. امام خامنه ، امحضرت ام) استجمعه واجب دو خطبه قبل از نماز خواندن 

 خواندن خطبه قبل از نماز
 1ها قبل از نماز ایراد شود )حضرت امام،  امام خامنه ای، آیات عظام سیستانی و مکارم(.واجب است خطبه

 خواندن خطبه پیش از زوال
ها فارغ شد، ظهر شود و بنابر احتیاط، در خطبه که وقتی ازطوریجایز است خطبه را قبل از زوال خورشید بخوانند؛ به

 0(.حضرت اماموقت زوال خوانده شود )

                                                           
، کیفیت نماز جمعهه؛ سیسهتانی، توضهیح المسهائل جهامع،      51، درس0؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج15، احکام نماز جمعه، م808، ص0ج مراجع، المسائل یحتوض. 0

 ؛0785م
، کیفیهت  51، درس0؛ امام خامنه ای، رسهاله آموزشهی، ج  0790؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، م16ةلئ، مس808صاحکام نماز جمعه، ، 0المسائل مراجع، ج یحتوض. 1

 نماز جمعه؛
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 1(.ای امام خامنه) خطبه ها را می توان قبل از ظهر ایراد کرد.

 3.(مکارم و سیستانیآیات عظام ها بعد از زوال باشد )بنا بر احتیاط الزم، خطبه

 هاگفتن اذان پس از خطبه
 .0آیت اهلل مکارم( ،حضرت امام) است حرام و بدعت جمعه روز در( جمعه نماز هاى خطبه از بعد اذان) دوّم اذان

 5و سکوت کردن  هادادن به خطبهگوش
 و کنند سکوت که است آن احتیاط بلکه کنند، گوش هاخطبه به حاضرین است واجب که است این اوجه بلکه احوط

 کردن گوش ترک موجب زدن حرف اگر امّا دارد کراهت گفتن سخن که است آن اقوا چه اگر نگویند، سخن خطبه بین

 (.حضرت امام) .است الزم آن ترک شود، خطبه فایدة رفتن بین از و

 )امام خامنه ای( .بپرهیزند زدن حرف از و باشند ساکت و دهند گوش امام هاىخطبه به نمازگزاران باید بنابراحتیاط

 کهه  کسهانی  ولهی  است؛ الزم فهمند،می را خطبه معنای که کسانی بر اجب،و احتیاط بنابر خطبه، دو به دادن گوش

 اسهت،  خوانهدن  خطبهه  مشغول امام که همچنین هنگامی .نیست واجب آنان بر دادن گوش فهمند،نمی را خطبه معنای

نیست )آیت  یزجا واجب، احتیاط بنابر باشد، خطبه به دادن گوش از مانع زدن، حرف اگر امّا و باشدمی مکروه زدن حرف

 اهلل سیستانی(.

 یها گوش فرا دهند؛ ولکنند و به خطبه یت اخطبه، سکوت را رع یرادواجب آن است که نمازگزاران هنگام ا یاطاحت

 .مکارم(آیت اهلل اند )کرده یهرچند کار خالف شود؛یها باطل نمآن ةجمعنماز یند،اگر عمداً سخن بگو

 حرف زدن بین خطبه ها
است )حضرت امام و امام  الزم سکوت باشد، آن فائده رفتن بین از و خطبه نشنیدن موجب مأمومین نگفت سخن اگر

 6خامنه ای(.

 به دادن گوش از مانع زدن، حرف اگر امّا و باشدمی مکروه زدن حرف است، خواندن خطبه مشغول امام که هنگامی

 7ی(.نیست )آیت اهلل سیستان جایز واجب، احتیاط بنابر باشد، خطبه

 8.مکارم(آیت اهلل ) است الزم اجتناب کند، فوت را خطبه فایده که زدنى از حرف

                                                                                                                                                                                     
 .01، مسئلة010، ص0. تحریر الوسیله، ج0
 .له معظم دفتر 99سال فتاوی اختالف جزوه ای، خامنه امام .1
 ، ط؛670مسئلة ،المسائلح توضی؛ مکارم، 0787سیستانی، توضیح المسائل جامع، م .3
 01م ،853ص جمعه، نماز احکام ،0ج مراجع، المسائل توضیح .0
 المسهائل  توضهیح  سیسهتانی،  لهه،  معظهم  دفتهر  طرف از 99سال ارسالی فتاوی اختالف ای، خامنه ؛ امام38م ،853ص جمعه، نماز احکام ،0ج مراجع، المسائل توضیح .5

 0811 و 0799م جامع،
 ؛0396/15/17: استفتاء تاریخ    791116: استفتاء ؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره38م ،853ص جمعه، نماز احکام ،0ج مراجع، المسائل توضیح .6
 0811و  0799سیستانی، توضیح المسائل جامع، م .7
 .015، سؤال003، ص1مکارم، استفتائات جدید، ج . 8
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 از خطبهنمازخواندن پس 
 0شود، باید ترک شود )امام خامنه ای(.رفتن فایدة خطبه میندادن و از بین  که موجب گوشطورکلی آنچهبه

خطبه و قبل از اقامة نمازجمعه، احتیاط در ترک است  نسبت به اقامة نماز مستحبی یا قضا یا استیجاری پس از پایان

 1)آیت اهلل مکارم(.

 انجام بعضی از کارها در بین خطبه 
نمایند و نیز قیام کردن در هنگام نام امام عصر ارواحنا لهه  گفتن سه تکبیر و شعارهائى سخن امام جمعه را تأیید مى

، آیت اهلل )حضرت اماماشکالی ندارد ، کنددعاهائى که امام جمعه مىالفداء و نیز فرستادن صلوات و یا آمین گفتن در پى 

 3.(مکارم

 0شود، باید ترک شود ) امام خامنه ای(.رفتن فایدة خطبه می بین ندادن و از که موجب گوش کلی آنچه بطور

 5حکم با وضو بودن حین خطبه ها
 با وضو بودن الزم نیست گرچه بهتر است. مشهور مراجع

 حتیاط واجب شرط است. آیت اهلل مکارمبنابر ا

 در هنگام خطبه و مأموم امامبودن  هم روی به ور
 یزکه در نمهاز جها   یاز مقدار یشترو ب یرندقرار گ امام یرودرحال خطبه، روبه ینمستحب آن است که مأموم یاطاحت

 6(.، امام خامنه ایحضرت امام)نگاه نکنند  طرف وآن طرف یناست، به ا

 7مکارم(.آیت اهلل باشند ) اماماط واجب آن است که مأمومین رو به احتی

 

 احکام نماز جمعه

 نمازجمعه  کم ح
در آن اسهت   یشهتر ب یاطو نماز ظهر احوط و احت است و نمازجمعه افضل است ییرینمازجمعه واجب تخ ،در زمان ما

 8حضرت امام(.)که هر دو را بجا آورند 

 واجب(( عج)حضرت امام غیبت زمان) حاضر عصر در شودمی خوانده ظهر نماز جای هب جمعه روزهای در که جمعه نماز

 المقدور حتی که است آن مستحب احتیاط است برپا ایران در اسالمی عدل حکومت که زمان این در ولی است، تخییری

                                                           
 جمعه نماز هایخطبه زمان در دیگر امور به و استفتائات جدید، احکام نماز، نمازجمعه، اشتغالسایت مقام معظم رهبری، آرشی .0
 . )شایان ذکر است در استفتائات سایت بیان شده است مانعی ندارد(191، سؤال97، ص3. ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج1
 .015، سؤال003، ص1ج ؛ مکارم، استفتائات جدید،009، سؤال171، ص5، چ0استفتائات، ج .3
 جمعه نماز هایخطبه زمان در دیگر امور به سایت مقام معظم رهبری، آرشیو استفتائات جدید، احکام نماز، نمازجمعه، اشتغال .0

5 . https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00531&mid=، 153061 
 .559م ،0399 زمستان له، معظم دفتر ارسالی نماز، رساله ای، خامنه ماما .00، نماز جمعه، مسئلة0تحریر الوسیله، ج .6
 .37، ذیل مسئلة851مرجع، ص؛ رسالة سیزده391، مسئلة001، ص1استفتائات جدید، ج .7
 ؛0، احکام نماز جمعه، م801، ص0ج مراجع، المسائل یحتوض. 8
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 ندادن بهه آن، شهرعاً  خاطر اهمیتسیاسی جمعه به نکردن در نماز عبادیترک حضور و شرکتو  .نشود ترک جمعه نماز

 0.(امام خامنه ای) مذموم است

( فرجهه اهللعجهل )عصهر  حضرت امام غیبت زمان در و آیدمی حساب به یومیه نمازهای جزء که است عبادتی جمعه نماز

 شرایطش که صورتی در - بخواند را جمعه نماز که است مخیّر جمعه روز در مکلف که معنا این به است، تخییری واجب

 1است )آیت اهلل سیستانی(. بیشتر فضیلتش جمعه نماز و آورد بجا ظهر نماز یا - باشد داشته وجود

 حضهرت امهام   و( وآلهه  علیهه  اهلل صهلى )پیهامبر  حضهور  زمهان  در و شود مى ظهر نماز جانشین جمعه روز در نمازجمعه

 نماز میان یعنى است، تخییرى اجبو کبرى غیبت زمان در امّا است، عینى واجب او خاصّ نایب و( السالم علیه)معصوم

نشود )آیت  ترک که است آن احتیاط واجب باشد اسالمى عدل حکومت که زمانى در ولى است، مخیّر ظهر نماز و جمعه

 3اهلل مکارم(.

 خواندن نمازجمعه جماعت
م خامنهه  ، امها 0حضهرت امهام  جمعه صحیح نیست ) جماعت نماز از شرایط وقوع نمازجمعه، جماعت است؛ پس بدون

 (.7مکارم و 6سیستانییات عظام ،آ5ای

 نمازجمعه وجوب تخییری 
 8حضرت امام(.است ) ییریجمعه واجب تخ نماز ،در زمان ما

 9.(امام خامنه ایاست ) تخییری واجب(( عج)حضرت امام غیبت زمان) حاضر عصر در جمعه نماز

 روز در مکلهف  کهه  معنها  ایهن  بهه  است، خییریت واجب( فرجهاهللعجل)عصر حضرت امام غیبت زمان در جمعه نماز

 01)آیت اهلل سیستانی(. آورد بجا ظهر نماز یا بخواند را جمعه نماز که است مخیّر جمعه

 حکومت که زمانى در ولى است، مخیّر ظهر نماز و جمعه نماز میان یعنى است، تخییرى واجب کبرى غیبت زمان در

 00نشود )آیت اهلل مکارم(. رکت که است آن احتیاط واجب باشد اسالمى عدل

 شروط وجوب نمازجمعه 
 در وجوب نمازجمعه چند چیز معتبر است:

 نمازگزار باید:

                                                           
 م نماز جمعه؛، حک51، درس0؛ رساله آموزشی، ج618ؤالس ،اجوبة االستفتائات. 0
 ؛0780. سیستانی، توضیح المسائل جامع، م1
   ؛670مسئلة ،المسائلح توضی. مکارم، 3
 ، شرط چهارم.803، شرط سوم از شرایط نمازجمعه؛ رسالة مراجع، ص011، ص0تحریر الوسیله، ج .0
   0397/01/19: استفتاء تاریخ    936638: استفتاء . استفتاء خصوصی، شماره5
 ، امر اول.318، ص0لحین، جمنهاج الصا .6
 ، د.031رساله، ص .7
 ؛0، احکام نماز جمعه، م801، ص0ج مراجع، المسائل یحتوض. 8
 ، حکم نماز جمعه؛51، درس0؛ رساله آموزشی، ج618ؤالس ،اجوبة االستفتائات. 9

 ؛0780. سیستانی، توضیح المسائل جامع، م01
   ؛670مسئلة ،المسائلح توضی. مکارم، 00
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 . مرد باشد؛0

 . بالغ باشد؛1

 . عاقل باشد؛3

 . آزاد باشد؛0

 . پیر و فرتوت نباشد؛5

 ؛. بیمار نباشد6

 . نابینا نباشد؛7

  ؛نباشد 1خ. فاصلة او تا محل اقامة نمازجمعه، بیش از دو فرس8

 )چه نمازش قصر باشد یا تمام(.. مسافر نباشد9

  :مشقتحرج و وجود . 01

 باشد )حضرت امام، آیت اهلل مکارم(.موجب مشقّت که وجود باران، یا سرماى شدید، یا نداشتن پا، یا عضو دیگر، 

شهوار باشهد )آیهت اهلل    افرادی که حضور آنان در نماز جمعه به علت باران یا سرمای شهدید و ماننهد آن سهخت و د   

 سیستانی(.

 1)حضرت امام، آیات عظام مکارم و سیستانی(.

 بودن از نماز ظهر مجزیکسانیکه نماز جمعه از آنها ساقط است  و حضور 
از  یاست و مجز یحنمازشان صح یافتند،، اگر حضور مانند زنان و مسافران ها ساقط استنمازجمعه از آن کهیکسان

 (.6و سیسستانی 5مکارم، آیات عظام 0، امام خامنه ای3حضرت امامباشد )ینماز ظهر م

 قنوت در نماز جمعه
 (.8، آیت اهلل مکارم7نماز جمعه دو قنوت دارد. در رکعت اول، قبل از رکوع و در رکعت دوم، بعد از رکوع )حضرت امام

ع و در رکعت دوم، بعد از رکوع )آیت اهلل در نمازجمعه، خواندن دو قنوت مستحب است که در رکعت اول، قبل از رکو

 9سیستانی(.

                                                           
 . باشد می متر 5015 حدود خفرس . یک 0
؛ مکهارم، اسهتفتائات   0797، م0؛ سیستانی، توضیح المسائل جهامع، ج 0، القول فی من تجب علیه، مسئلة0؛ تحریر الوسیله، ج00و  7، مسئلة800، ص0رسالة مراجع، ج .1

 .365، م030، ص1جدید، ج
 .1ةلئمس یه،تجب عل یمنالقول ف ة،الجمع ةصال یالبحث فیر الوسیله، اهلل خمینی، تحرروح ؛00سئلةم ،805، ص0المسائل مراجع، ج یحتوض .3
 )فقط نسبت به مسافران بیان شده است(. 615، سؤال015اجوبة االستفتائات، ص .0
 .366، مسئلة035، ص1مکارم، استفتائات جدید، ج .5
 .0798، م0سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج .6
 مس.، الخا036، ص0تحریر الوسیله، ج .7
 ز.-670، طریقة نمازجمعه، م031المسائل، صتوضیح  .8
 .0010، مسئلة115المسائل، صتوضیح  .9
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 جهر و اخفات در نماز روز جمعه

 1الف: نماز جمعه
 جهر )بلندخواندن( مستحب است )حضرت امام(.

 آیت اهلل سیستانی(.امام خامنه ای، احتیاط واجب بلند خوانده شود )

 شود )آیت اهلل مکارم(.با صدای بلند خوانده می

 ب: نماز ظهر  
 (.3و امام خامنه ای 1حضرت امامخواندن است )بلندخواندن مستحب است؛ اگرچه احتیاط آهسته

 (.0سیستانیآیت اهلل بلندخواندن مستحب است )

اگر در حضر نماز بخوانند بلند خواندن مستحب است و اگر در سفر باشد در صورتى مستحب است کهه بها جماعهت    

 (5)آیت اهلل مکارم .بخواند نه فرادى

 شدن نماز ظهر با خواندن نمازجمعهساقط
  (.9ارممکو  8سیستانی ، آیات عظام7یا امام خامنه ،6حضرت امامکند )میکفایت جمعه از نماز ظهر  نماز 

 خواندن نماز ظهر بعد از نمازجمعه
 (.00یا امام خامنه  01،حضرت اماماحتیاط مستحب خواندن نماز ظهر بعد از نمازجمعه است ) 

 کردن در نماز ظهرحتیاطچگونگی ا
 از بعهد  بخواههد  اگهر  و کند اقتداء امام همان به نیز را عصر نماز تواندمى کرده اقتدا امامى به را جمعه نماز که کسى

 را عصر و ظهر نماز عصر، جماعت نماز پایان از بعد باید بخواند هم را ظهر نماز احتیاطاً عصر نماز در جمعه امام به اقتداء

 ایهن  در کهه  باشهد  آورده جها  به را ظهر نماز احتیاطاً جمعه نماز خواندن از بعد هم امام که این مگر آورد جاى به مجدداً

 01.(حضرت امام) .کند تکرار دوباره را عصر نماز نیست الزم کرده عمل طور همین نیز مأموم اگر صورت

                                                           
 607، م0سیسهتانی، منههاج الصهالحین، ج    لهه،  معظهم  دفتر طرف از 99سال ارسالی فتاوی اختالف ای، خامنه امام ، نماز جمعه، فروعات، الخامس.0. تحریر الوسیله، ج0

 375، م036، ص1ج مکارم، استفتائات جدید،
   01، مسئله311، ص0. روح اهلل خمینی، تحریرالوسیله، ج1
   0397/10/17: استفتاء تاریخ    887039: استفتاء . استفتاء خصوصی، شماره3
   607، م0. سیستانی، منهاج الصالحین، ج0
   جمعه روز در ظهر نماز خواندن بلند قرائت، دنخوان آهسته و بلند قرائت، رکنی، غی واجبات نماز، واجبات استفتائات، سایت، . مکارم،5
 .1و0، مسئلة008، ص0اهلل خمینی، تحریر الوسیله، جروح .6
 .600، سؤال011اجوبة االستفتائات، ص .7
 ، المقصد الثانی عشر فی صالة الجمعة، الثالث.317، ص0منهاج الصالحین، ج .8
 .357، مسئلة033، ص1استفتائات جدید، ج .9

 .1و0، سؤال008، ص0لوسیله، جتحریر ا .01
 .600، سؤال011اجوبة االستفتائات، ص .00
 .00سئلةم ،853، ص0المسائل مراجع، ج یحتوض. 01
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احتیاط کامل این است که در نماز عصهر بهه   پس از نمازجمعه، خواندن نماز ظهر از باب احتیاط اشکال ندارد؛ ولکن 

 0(.ای امام خامنهی اقتدا کند که نماز ظهرش را احتیاطاً بعد از نمازجمعه خوانده است )امام

تواند به نماز عصر امام جمعهه  خواند مىکند و نماز ظهر را بعد از نماز جمعه مجددا مىکسى که عمل به احتیاط مى

چون امام جمعه به ظنّ خود نماز جمعه را . خواندکند و نماز ظهر را نمىنین احتیاطى را نمىاقتدا کند در حالى که امام چ

داند و گویى نماز ظهر را خوانده و بنابر حکم شرع اگر کسى بهه ظهن خوانهدن نمهاز ظههر، نمهاز       از نماز ظهر کافى مى

توانهد بهه امهام    حیح است. پس ماموم مىعصرش را شروع کند، ترتیب بین دو نماز جهالً رعایت نشده اما نماز عصر ص

 1(.)ایت اهلل مکارم .جمعه در نماز عصر اقتدا کنند چون نماز عصر امام صحیح است

 وقت نماز جمعه

 ابتدای وقت نماز جمعه
 (.6مکارم و 5سیستانی و آیات عظام 0، امام خامنه ای 3شود )حضرت اماموقت آن با زوال خورشید شروع می

 7جمعه انتهای وقت نماز 
ن ایه واجهب   یاطاحت یول ؛امتداد دارد ،متعارف برسد ی«پا»دو قدم  ةاندازخص بهاش یةکه سایوقت وقت نمازجمعه تا

 ن است که نماز ظههر را بخواننهد  ایمستحب  یاطاحت ،افتاد یرو اگر تأخ یندازندن یرزوال ظهر تأخ یل عرفیاست که از اوا

 (.امام خامنه ای ،)حضرت امام

آیت رسد )ها و نماز، مطابق معمول انجام شود و با گذشتن آن، وقت نمازجمعه به پایان میکه اذان و خطبهمقداریبه

 8مکارم(.اهلل 

آیهت اهلل  هرگاه از اول عرفی زوال، نمازجمعه را به تأخیر انداخت، وقتش تمام شده و نماز ظهر را باید بهه جها آورد )  

 9سیستانی(.

                                                           
 .600، سؤال011اجوبة االستفتائات، ص .0
 جمعه امام عصر نماز به احتیاط به عامل اقتداء جمعه، نماز به کردن اقتدا جمعه، نماز احکام جمعه، نماز استفتائات، سایت، مکارم،  .1
 .05، مسئلة806؛ رسالة مراجع، ص0، القول فی وقتها، مسئلة031، ص0اهلل خمینی، تحریر الوسیله، جروح .3
 .631، سؤال016اجوبة االستفتائات، ص .0
 .859رسالة مراجع، شرایط وجوب نمازجمعه، ص .5
 .368، مسئلة035، ص1، الف؛ استفتائات جدید، ج030المسائل، صتوضیح  .6
 .له معظم دفتر 99سال فتاوی اختالف جزوه ای، خامنه . امام05ةلئ، مس806، ص0المسائل مراجع، ج یحتوض؛ 0، القول فی وقتها، مسئلة031، ص0تحریر الوسیله، ج .7
 .368، مسئلة035، ص1، احکام نمازجمعه، الف؛ استفتائات جدید، ج030المسائل، صتوضیح  .8
طول بکشد و سپس بالفاصهله نمازجمعهه    یقهدق 01ها حداکثر اگر خطبه ینبنابرا ی؛علمیئتموجود در ه استفتائاتو  730ةلئمس ،016ص ،0ج ،المسائل مراجع یحتوض .9

ل طهو  یقهه دق 75از حهدود   یشترها باست و اگر خطبه یاطاحتمحل  ،طول بکشددقیقه  75 یکتا حدود  یقهدق 01از  یشترها باست و چنانچه خطبه یکاف ،خوانده شود
 شود.یمحسوب نم یظاهراً کاف ،بکشد



 

00 

 

 دیر رسیدن به نماز جمعه

 نبودن مأموم در خطبۀ نماز جمعهحاضر
ها نماز را با امام درک کند، نمازش صحیح است اگر ماموم درحال خطبة حضرت امام، حاضر نباشد، ولی بعد از خطبه

 (.0سیستانی و 3مکارمو آیات عظام  1امام خامنه ای ،0)حضرت امام

 اقتدا در رکعت دوم
 مازش صحیح است )همة مراجع(.. درحال قیامِ رکعت دوم، به جماعت ملحق شود: ن0

 . در رکوع رکعت دوم، به امام ملحق شود:1

 (.7مکارمآیت اهلل  ،6امام خامنه ای ،5اش صحیح است )حضرت امامنمازجمعه

 8سیستانی(.آیت اهلل اش صحیح نیست و باید نماز ظهر را بخواند )بنا بر احتیاط واجب، نمازجمعه

 نماز جمعه برای مسافر
 (.01سیستانی و 00مکارم آیات عظام ،01امام خامنه ای ،9فرد مسافر )مأموم( صحیح است )حضرت امام نماز جمعه از

 معامله در روز جمعه
  03معامالت در روز جمعه بعد اذان، در زمان ما حرام نیست )حضرت امام(.

 کارهای از هنگام چنین در مؤمنین که است بهتر چه گر ندارد؛ اشکال جمعه نماز هنگام در معامله حاضر زمان در

 00.نمایند )امام خامنه ای( شرکت جمعه نماز در و شده فارغ دیگر

 

اگر بیع و خرید و فروش منافات با نماز جمعه داشته باشد، بر کسی که نماز جمعه بر او واجب تعیینهی باشهد، حهرام    

 05است هرچند معامله صحیح است )آیت اهلل سیستانی(.

 06.نیست )آیت اهلل مکارم( باطل معامله ولی است ترک در واجب احتیاط جمعه، نماز هنگام فروش و خرید

                                                           
 .005، سؤال169، ص0؛ استفتائات، ج5، القول فی وقتها، مسئلة035، ص0تحریر الوسیله، ج .0
 .619، سؤال015اجوبة االستفتائات، ص .1
 .011، مسئلة001، ص1، احکام نمازجمعه، ج؛ استفتائات جدید، ج030توضیح المسائل، ص .3
 ، الخامس.318، ص0شرط اول از شروط صحت نمازجمعه؛ منهاج الصالحین، ج ،051توضیح المسائل، ص .0
 .5، القول فی وقتها، مسئلة035، ص0تحریر الوسیله، ج .5
 .619، سؤال015اجوبة االستفتائات، ص .6
 .393، سؤال001، ص1استفتائات جدید، ج .7
 ، الخامس.318، ص0سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج .8
 .068، سؤال175، ص0؛ استفتائات، ج3، القول فیمن تجب علیه، مسئلة031، ص0وسیله، جتحریر ال .9

 .615، سؤال015اجوبة االستفتائات، ص .01
 .366، مسئلة035، ص1استفتائات، ج .00
 علمی.یئتموجود در ه یاستفتا. 01
 .الثالث فروع، جمعه، نماز الوسیله، تحریر امام، . حضرت03
   0397/17/17: استفتاء تاریخ    907387: استفتاء شماره خصوصی، . استفتاء00
 .961ةلئمس، 0ج ین،منهاج الصالح. سیستانی، 05
 نماز. برپایی هنگام در معامله جمعه، نماز متفرقه جمعه، نماز واجب، نمازهای نماز، استفتائات، سایت، . مکارم،06
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 خواندن نماز ظهر در اول وقت روز جمعه
الزم نیسهت و نمهاز جمعهه    ، وقت نماز جمعه کسی که روز جمعه می خواهد نماز ظهر بخواند صبر کردن تا گذشتن

 0)حضرت امام(. واجب تخییری است

 1.نیست )امام خامنه ای( الزم آن تأخیر و ندارد اشکال وقت لاو در جمعه ظهر نماز خواندن

آیهت اهلل  است اول وقت به خوانهدن نمهاز ظههر مبهادرت کنهد )      یزجا یست،ن ینیکه نماز جمعه بر او واجب ع کسی

 3.(یستانیس

ظهر را از ، نمهاز  جمعهه  ظهر در اوّل وقت باطل نیست؛ ولی شایسته است به دلیل احترام نمهاز  هر چند خواندن نماز

اوّل وقت تأخیر انداخت؛ مخصوصًا اگر نمهاز جماعهت و در مسهاجد باشهد. البتهه چنانچهه اقامهه جماعهت سهبب وههن           

 0.مکارم(آیت اهلل )د شود، جماعت اشکال دار جمعه نماز

 حکم اقامه نماز جماعت ظهر هم زمان با نماز جمعه
 ندارد اشکال نفسه فی جمعه نماز محل نزدیک دیگری کانم در جمعه نماز اقامة با زمانهم ظهر، جماعت نماز اقامة

 بهه  اهانهت  یا و جمعه نماز به اعتناییبی یا مؤمنین صفوف تفرقة باعث کار این انجام است ممکن اینکه به توجه با ولی

 واجب باشد، حرامی و مفسده مستلزم کهدرصورتی بلکه نشود، برگزار جماعتی چنین است سزاوار شود، حساب جمعه امام

 5)امام خامنه ای( .گردد اجتناب آن اقامة از است

 جمعه با عید تقارن 
 6خواند؟ باید را کدامیک بودند زمان هم قربان، عید یا فطر عید و جمعه نماز اگر

 خوانهده  ظههر  نماز جمعه نماز جای به و نمود اکتفا عیدین نماز به توان می عیدین، نماز با جمعه نماز تقارن در -

 )امام خامنه ای( .شود

 واجهب  جمعهه  نمهاز  غیبهت  زمهان  در حال هر به ولی شود نمی ساقط جمعه نماز بلد اهل از واجب احتیاط بنابر -

 )آیت اهلل سیستانی( .است تخییری

 )آیت اهلل مکارم( .شود می ساقط جمعه نماز -

 
 

                                                           
 0710س، 165، ص1حضرت امام، استفتائات ده جلدی، ج . 0
 0396/17/08: استفتاء تاریخ    801380: استفتاء شماره خصوصی، استفتاء ای، هخامن امام . 1
 .مورد الثامن ،319، ص0ج ین،منهاج الصالح یستانی،س. 3
 اسهت  موجهود  هله  معظهم  سهایت  در که دیگری استفتاء در است ذکر )شایان  جمعه روز در وقت اول ظهر نماز جمعه، نماز وقت جمعه، نماز استفتائات، سایت، . مکارم،0

 و در پاسهخ اسهتفتاء بها کهد     ".شود ترک فرادى یا جماعت صورت به عصر و ظهر نماز ، جمعه نماز وقت پایان تا که است آن احتیاط": است شده داده پاسخ اینگونه
 (فرموده اند: این احتیاط مستحب است. 9813191107: رهگیری

 .563م ،0399 زمستان له، معظم دفتر ارسالی نماز، رساله ای، خامنه . امام 5
 /https://www.sistani.org/persian/qa/10159؛ 0038501 شاماه   ساوا    نماا    جامع سامانه سواالت. سایت ادمین امام خامنه ای،  6

 .01سوا  
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=44543&mid=153604سایت آیت اهلل مکاهم: 

 

https://www.sistani.org/persian/qa/01059/
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44543&mid=253614

