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 مقدمه 

ناپذیر و  جدایی  )چهار گانه( است، احکامِی که از همدیگر    1یکی احکام اربعه   جمعه   نماز 

هماهنگی و اجرای دسته جمعی همه باورمندان به    مربوط به مسائل جمعی جامعه اند که با 

این احکام اجرایی و بعمل در می آیند. این احکام بر خالف شعائر و عبادات فردی مثل  

زنده یا نماینده تعیین شده از طرف او    و سایر عبادات فردی، نیاز به حضور امام   نماز، روزه 

یکی از احکام اربعه است که انجام آن الزامأ عمومی  و جمعی است، بر    دارد، نماز جمعه 

گزاری آن بصورت دسته جمعی و منوط به شرایط اجتماعی و رضایت همگانی و حضور   

یک راهمنا یا  پیش نماز جمعه دارد، عدم هماهنگی افراد جامعه،  اجرای آن را غیر ممکن  

است که     اقامه نماز های جمعه یکی از احکام  فقه می سازد. نماز های دسته جمعی و به ویژه  

در اصطالح فقهی، شرط وجوب آن همانا  اجرای دسته جمعی و هماهنگی آن با پیش نماز  

دارد. برگزاری این گونه نماز های دسته جمعی همانگونه که برای به  بستگی  یا  امام جمعه  

قضایی،  بنابر فقه        ع آوری وجوهات  و یا اجرای امور ،  جم اجرا گذاشتن جنگ و جهاد 

 ده  می باشد. ن ، مستلزم حضور امام زنده، یا نماینده ای از سوی آن  امام ز شیعه 

نماز  اقامه می   در  به جماعت  نماز جماعت جلو  های دسته جمعی که  شوند، کسی که در 

  مام شود و کسانی را که به ا جماعت نامیده می   کنند، امام ایستد و دیگران به او اقتدا می می 

 
 - 216، ص 1975، ، اصفهان جمعه  ، نبی اکرم مرسله دعائم اإلسالم ، نمازغروی جواد محمد  -   1

است، این چهار   « أربع الی الواله فی، الحدود، الجمعه والصدقات » ، شامل: االسالم از پیامبرمرسله دعائم 

یکی از این چهار حکم است که باید با   بعهده والیان یا ائمه هدی  گذاشته شده است. نماز جمعه حکم

  امام بر گزار شود. )نماینده شخصی( ونأذیا م حضور امام



 احکام ار بعه                                                                                                      نماز جمعه

10 

،  معه نماز هایی مانند: نماز ج ، شرکت در  از نظر فقهای شیعه   .گویند می   کنند، مأموم اقتدا می 

 بصورت دسته جمعی واجب است.   2، نماز آیات ، نماز میت ، نماز عید فطر قربان   نماز عید 

 نگاه کنید.(    ... قربان و    ،  فطر   عید   های  ، نماز 3ضمیمه شماره   به    پیوست ها  در  ) 

 

نمازی است که مسلمانان در هر روز جمعه، اول  و  یکی از نمازهای دسته جمعی    جمعه   نماز 

رعایت وقت بر  انجام این نماز از اهمیت  کنند.  به جای خواندن نماز ظهر برگزار می   ظهر 

نمازجمعه باید حتماً به صورت  بر گزار شود.    12خاصی بر خوردار است و  باید رأس ساعت  

است  که به جای نماز ظهر خوانده    دو رکعت  و دو خطبه   نماز جمعه جماعت خوانده شود.  

 می شود و خواندن نماز روزانه ظهر از عهدۀ نمازگزاران جمعه ساقط می شود.  

، تعداد شرکت کننده در این نماز است، تعداد شرکت کننده با محاسبه  جمعه   شرط اول نماز 

نفر  باشند، این شرط برای شروع نماز    5، باید حد اقل  با خود پیش نماز  بنابر دستورات  فقه 

می باشد و  اگر بعد از  شروع )و گفتن تکبیرۀ االحرام(، نمازگزاران پراکنده شدند و حتی  

 باطل نمی شود.   اگر به غیر از پیش نماز یک نفر هم  باقی نماند نماز جمعه 

است که  باید حتما  مرد، مکلف، عاقل و    از جمعه ت کننده در نم ، شرک شرط دوم  این نماز 

  کند.    باشند، بنده آزاد شده، در صورتی که با اجازۀ ارباب خود باشد میتواند شرکت   مسلمان 

    3. واجب نیست   در نماز جمعه   زنان    شرکت 

بیمار، نابینا و معلولی که قادر به حرکت نیست و یا  شرکت در نماز جمعه برای:    شخص 

 را تهدید می کند واجب نیست.    کسی که خطر جانی یا مالی او 

 
در طبیعت، مانند زلزله، ماه گرفتگی و ...  غیر مترغبه آیات نمازی است که با وقوع حوادث  نماز -   2

 خواندن آن را بر مُکل َّفان واجب شده است.

 720 ، توضیح المسائل، مسئله سیستانی  -3
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پیش  است،     جمعه   شروط دیگری نیز وجود دارند از جمله: عدالت پیش نماز   بنابر قوانین فقه 

و    است که او باید بالغ، عاقل،  مسلمان    » در جلو  «  در زبان عرب  به معنی   نماز یا  امام 

بدون نیت اقتدا بکند نماز    از امام جلوتر نباشد. اگر ماموم   محل ایستادن مأموم   4عادل باشد. 

او باطل  است. صفوف نماز جماعت باید شانه به شانه و در یک  ردیف قرار بگیرند، قرار  

 گرفتن غالمان و برده گان و کودکان در صف اول مکروه است ! 

و قبل از برگزاری خود نماز ایراد می    دارد که بعد از فرارسیدن ظهر   دو خطبه   جمعه   نماز 

و خاندان پیامبر، پند و    شوند، هر یک از خطبه ها شامل : گفتن الحمد لل، درود بر پیامبر 

با جمالت  روشن و کامل می باشد.   اندرز  و خواندن یک سورۀ کوتاه یا یک آیه از قرآن 

جمعه باید بین دو خطبه کمی بنشیند و صدایش را به قدری بلند کند که همة حاضران     خطیب 

بر تن کند و بر چیزی در    صدای او را بشنوند. مستحب است که خطیب نماز جامة یمنی 

ت    دست هر چند یک عصا  کیه نماید و اول سالم بدهد. بر نمازگزاران واجب است  باشد 

جواب سالم او را بدهند و قبل از ایراد خطبه باید منتظر باشندتا مؤذن از گفتن اذان فراغت  

 یابد. 

می تواند بر گزار     جمعه   ، فقط یک نماز ، در هر منطقه عمومأ در یک مسجد در مذهب شیعه 

( فاصله داشته  کیلومتر   6  )حدود   باید حد اقل  یک فرسنگ   گردد، فاصله دو محل نماز جمعه 

نمازجمعه برگزار میشود و حتی در کشور های    امروزه در کشور های مختلف اسالمی باشد.  

نیز جوامع اسالمی نماز جمعه برگزار میکنند و نکته قابل توجه  افزایش این برگزاری   غربی 

 ها است.  

 

 
 معجم المعانی عربی   -4
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خود بر این نظر است    جمعه   در تز دکترای نماز   Wafaa Abou-Chakra  ابو چکرا   وفا 

نماز جمعه  امروزه  بین همه    که  بطوری که  تبدیل شده است،  به یک بحث کامال سیاسی 

امامان جمعه فقط مسائل سیاسی گفتگو  می شود. بدون استثناء  نماز جمعه متمرکز است  

صراط    »روی انتقاد به رژیمهای فاسد یا  رژیم های سیاسی که مذهب را نفی کرده و از  

ین بحث  سیاسی نزد همه پیش نمازان  اسالم سر بر گردانده اند، موضوع اصلی ا   »مستقیم

شکل گرفته، و این    نماز جمعه، همانا  توطئه ای است که بر ضد اسالم و جوامع مسلمان 

پدید آمده است که بوسیله برخی از دولتهای    توطئه ها از سوی امپریالیستها و  دولتهای غربی 

موضوع  خوانان،    بنا بر گفته خطبه   عرب فاسد و مسلمانان دروغین به اجرا گذاشته شده است. 

اصلی این نماز جمعه ها بصورت آشکار فقط یک چیز بیشتر نیست و آن دسیسه ای است  

و ضربه زدن به آنها در پیش گرفته شده است، این    برای جنگ   که بر ضد جامعه اسالمی 

است و از روز اول  وجود داشته و    جمعه ها است  که گویی از زبان پیامبر   نظریه همه امام 

ملل مسلمان را در مقابل دشمنان طمعکار قرار داده است، برای امامان جمعه این جنگ دیروز  

شروع نشده بلکه از روز پیدایش اسالم مسلمانان با این دشمنان در جنگ  بین حق و باطل   

عه پیش بینی می کنند  که جنگ خاتمه  بوده اند. امامان جم   یا نور و تاریکی، شیطان و خدا 

نیافته و اسالم به هدفی که داشته دست نیافته و راه دشوار و پر خطری را در پیش رو و در  

 انداز دارد.   چشم 

موضوع    جمعه های شیعه    بوسیله امام   در هر کجا و به ویژه در لبنان   جمعه   گفتار سیاسی نماز 

  توسط اسرائیل   ها است، اساس این بحثها انتقاد به اشغال سر زمینهای فلسطینی   محوری خطبه 

  5الهام می گیرند.  است. این امامان جمعه  مبلغینی هستند که از دولت شیعه ایران 

 
5 - Wafaa Abou-Chakra, Le sermon du vendredi en pays d'Islam, Thèse de 

doctorat, Université Paris III-Sorbonne, 2000, p 267-269. 
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چه شیعی و جه سنی مذهب تمامی سعی خود را در تشویق    امامان جمعه   در جنوب لبنان   

بر ضد یهودیانی که به   بکار می برند، تشویق در جهاد  در مقابل اسرائیل  مجاهدین فلسطینی 

،   جمعه   مراکز مقدس مسلمانان تهاجم کرده و آن را اشغال کرده اند. در گفتار امامان نماز 

سیاسی،   بعنوان گروهی سلطه گر  دینان،  دشمن  بی  منافقین،   اخالقی،  معنوی  گران  نفوذ 

جنگ  آزادیخواهان،  و  آزادی  ضد  گران  دفاع  مستکبرین،  کفار،  زمان،  جویان،  های  بربر 

گرگان قرن و ... نامیده می شوند. این دشمنان، مقابله جویان، توطئه گران برنامه ریزی شده  

می جنگند و دکترین      و مهاجمین به مسلمانان، استکبار جهانی اند که  بر ضد مستعضفین 

امامان جمعه در موعظه   اسالم را بعنوان موضوعی که با افکار آنان مطابقت ندارد نمی پذیرند. 

های خود می گویند: انسجام و همبستگی مسلمانان  موضوع محوریِ است که هدف اصلی  

ا  این همبستگی ر  که   شیطان ها بر این است  و  دشمنان قرارگرفته است، هدف  توطئه گران 

 6از بین ببرند. 

 

را اداره می    مفتی اداره امور جمعه   ، در عمان وزیر مذهب وجود دارد بنام هبوس   در مراکش 

لبنان  امام   »زمین مذهب« و در مصر   کند در  باید فارغ    مساجد دولتی وجود دارد که   آن 

 زیر نظر اداره موقوفات کار می کند. جمعه  نماز  باشد، در بحرین  التحصیل دانشگاه االظهر 

7 

 
6 - Ibid., p 71. 

7 - Ibid., p. 100. 
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  مساجد آزاد وجود دارند یعنی مساجدی که هزینه آنها از سوی مردم   و مراکش   در مصر 

و ... به ویژه با دالئل بسیار قوی،  دولتها هستند    تامین می شوند، در تونس، الجزایر، سوریه 

    8که هزینه ها ی این مساجد را می پردازند.

، هیچ کس  به ویژه در خانه خدا   حقوق برای ورود به مسجد اگر بحث را متمرکز کنیم  روی  

از حق اظهار نظر  و گفتن  حق ندارد ورود ما را به خانه خدا ممنوع کند و حق ندارند  ما  

 9حرفهایمان در باره خدا  ممنوع کنند. 

( موضوع محوری اساسی این  الل، طراد و طوفیلی   )فضل   شیعه   بوسیله سه امام   در شمال لبنان 

 است.    توسط اسرائیل   انتقاد اشغال سر زمینهای فلسطینی 

لبنان  که   (   ، خلیفه و عمری سنی مذهب وجود دارد ) قندور   جمعه   نیز سه امام   در جنوب 

 تمامی سعی خود را در تشویق مجاهدین بکار می برند.  

 

امروز را    جمعه   بهر رو میتوان بر روی یک خط اساسی  وموضوع محوری مهم،  مراسم نماز 

با مراسم برگزاری آن در دوران گذشته و فاصله   با  همه مناسباتی که بر آن حاکم است 

  نتیجه گرفته است که خطبه   جدی که در آن بوجود آمده مورد بر رسی قرار داد. ابو چکرا 

در قدیم وسیله مناسبی برای ارتباطات سالم بین مردم بود، در صورتی که    های نماز جمعه 

با غرب که باعث دوری    امروز  وسیله جدایی و تفرقه افکنی نه فقط بین کشورهای مسلمان 

خود مردم مسلمان نیز شده است. نماز جمعه که به ادعای گذشته خود عاری از تناقض و  

ادر بود همگرایی را در جامعه محور کار خود کند، امروز تبدیل به  عکس العمل بود  و ق 

 
    48-10،  کتاب » الجماعت«   ص یاسین -  8 

9 . Bruno Etienne, L’islamisme   radical, L’appel ou Da’wa comme discours 

politique, Hachette, p. 150-151. 
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جمعه به مردم  و به مریدان می   هیجان، نفرت، تجاوز و نا امیدی شده است. در گذشته امام 

گفت باید از اعتماد بهره مند شوند، اما  امروز  بی اعتمادی را  برای مریدان خود دامن می  

ه تبلیغ نگرانی و بی اعتمادی و عدم امنیت را تبلیغ می کنند که چیزی جز  زند و این دستگا 

 انداز ندارد.   انزوا، انتقام گیری، شکست و  تجزیه شدن جامعه در چشم 

نظام    جمعه   با مطالعه روی تاریخچه نماز  یافتن  به دنبال  نویسندگان کمتر  خواهیم دید که 

ارزشی در این موضوع بوده اند، و مطالعات معموال فقط روی اطالعات حول محور نماز  

خوانان     بوده که این اطالعات نیز در حد بسیار نازل کار  شده، بطوری که حتی خطبه   جمعه 

 به مخاطبان خود اطالعات الزم را منتقل نمی کنند.  
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 تاریخچه  
 

یا سنی نبوده است، این سنت بر گرفته    بطور  تاریخی، منحصر به مسلمانان شیعه    جمعه   نماز 

گرفته شده    و مسیحیان   اسالم  به ویژه  سنتی است که  از یهودیان از سنتهای ادیان پیش از  

، جمعه  جمعه  بر گزار می کنند، نماز شبات را در شامگاه    یهودیان مشابه نماز جمعه است.  

)نوشته هایی  از حضرت    ها شود و در بعضی فرق، با غزل شروع می (  Min’ha)   شب با مینخا 

با کاباالت       10شود. ( خوانده می سلیمان  (  Shabbat Qabbalatشبات )   در اکثر فرق 

این سنت به    شود و در برخی جوامع یهود عرفانی مراسم شبات است خوانده می که مقدمهِ  

( است که  99و  98و  97و   96و    95و  29غزل آیینی معروف است که حاوی شش غزل ) 

شود، شعری  است و پس از آن، لخا دودی به معنای بیا عزیزم خوانده می نماد شش روز هفته 

تنظیم نمود. برای    در قرن شانزدهم بر اساس سخنان هانینا   آلکابتز   هالوی   است که شلومو 

ایستند و می خوانندتا ورود شبات را تبریک گفته و ا  خواندن آن، رو به روی دربی باز می 

شود کمی با دعایی که در طول هفته  که جمعه شب خوانده می   دعای شمع   .زاو استقبال کنند 

با ایات  خوانده می  کتاب سفر    ۳۱از باب    ۱۷و    ۱۶شود فرق دارد. بسیاری افراد شبات را 

 
است که نزد  نام عبری کتاب مقدس یهودیان ،(ך"תנ: یا تناخ )به عبری تن خ  -  117، آیه کتاب تنخ -   10

 . می باشد کتوویمو  نوییم  ،توراتمی شود و مخفف شده  سه کلمه  عبری خوانده  تورات، مسیحیان
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می  تورا ت  خروج جشن  زمان  این  باید در  که  است  لورانی  قبایل  این یک سنت  گیرند. 

   11بخوانند و تا پیش از قرن شانزدهم اتفاق نمی افتاد. 

را که روزی     روزهای یکشنبه   روز های جمعه مسلمانان، مسیحیان   جمعه   عباداتی شبیه نماز 

است و به دلیل اینکه روز یکشنبه را روز شروع آفرینش می پندارند   مقدس در آیین مسیح 

دور هم جمع می شوند و با آرامش و وقار خاصی به صورت دسته جمعی  با در    در کلیسا 

 12نظر گرفتن اصول اخالقی  زیر دعا می خوانند: 

 فراموش کردن منافع و کارها و ضایعات گوناگون.    -  1

 و مودب بودن در حضور او.   خدا احترام به     -  2

 تفکر درباره  چیز هایی که می خواهیم به حضور او تقدیم کنیم.    -  3

 اظهار نمودن آن  چیز ها با خشوع و خضوع.   -  4

 پذیرفتن اجابت دعا.   -  5

 خاتمه ای که با وقار همراه باشد.   -  6

یا پنج ساعت طول بکشد، الزام  این است که این شش عمل انجام    چه این دعا ها پنج دقیقه 

شوند. شکی نیست که خواندن خود دعا، وقت آن را تعیین می کند، هرگونه باشد، باید با  

 وقار شروع، و با وقار خاتمه یابد. 

 

می نویسد : نماز رابطه  ای است    عیسی   در کتاب نماز  Emil Simonod  دسیمونو   امیل 

     13. و خدا بین انسانِ پشیمان  

 
11  -  https://afshin1939.persianblog.ir/vZgEvE76aRfE5GGArk6R... 

 6تا  1آیه های  3اصول اخالقی مسیحی، کولسیان فصل  -   12

13  -  Emil Simonod, La prière de Jésus selon l’évéque Ignace 

Briantchaninoff (1807-1867), Edition Presence, 1976, p. 59. 

https://afshin1939.persianblog.ir/vZgEvE76aRfE5GGArk6R...
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 ردند. می ک   پدران روحانی  قرون اول مسیحی سفارش به پیدا کردن رهبر الهام گرفته از خدا 

ناب و خالص ندارد، در جنگ با دشمن ابزار   : کسی که نماز  می گوید  سنت هوسیشویز  14

      15دفاع از خود را ندارد.

 

« نامیده  را جمعه بنامند، این روز »یوم العروبیه   ، روز جمعه در اسالم تا پیش از آنکه أنصار 

آن را روز جمعه نامید، وگفت: کسی که یک وجب از جمع    ، محمد با آمدن پیامبر شد،  می 

پیش از هجرت، در    جمعه   نماز   16دور شود، بند اسالم را از گردن خود فرو گذاشته است. 

تشریع شد. در این سال پیامبر که امکان برگزار کردن نماز جمعه    در مکه   سال دوازدهم بعثت 

نامه  در  نداشت،  را  مکه  مُصع ب در  از  عُم یر   ای  مدینه   بن  در  را  جمعه  نماز  که    خواست 

در مدینه اقامه   بن زُرار ه  بر اساسِ نقل قول دیگر نخستین نماز جمعه را ا سع د     17. ند برگزارک 

 18کرد. 

و اغلب منابع تاریخی    طبرسی   بن حسن   ، فضل و امین االسالم   طبری   به نقل از محمدبن جریر 

که پس از ورودش، این شهر را »شهر    در راه هجرت به یثرب   و جوامع روایی فریقین، پیامبر 

سال سیزدهم    دوازدهم ربیع األول   روز دوشنبه   « نامیدند، نزدیک ظهر پیامبر« یا »مدینة النبی 

وارد شد و تا روز پنج شنبه در آن محل باقی ماند    ، به منزل عمروبن عوف در محلَّه قبا   بعثت 

  و فاطمه بنت زبیربن   دختر پیامبر و فاطمه بنت االسد   به همراه فاطمه   ابن ابی طالب   تا علی 

 
14  -  Ibid., p. 64. 

15  -  Ibid., p. 76. 

 3، ص جمعه ، نمازغروی جواد محمد   -   16

 ۲۳۹، کتاب مکاتیب الرسول، صاحمدی میانجی - ۲۶۷ ، ص۱۷، ج طبرانی، المعجم الکبیر، بیروت -   17

 ۱۵۰، ص۸سنن نسائی، ج   -  ۳۴۴، ص۱سنن ابن ماجه، ج  -   18
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که بعدها به نام مسجد قبا معروف گردید را بنا    در آنجا نخستین مسجد   .به او بپیوندند   العوام 

     19را نیز برگزار کرد.   جمعه   و نخستین نماز 

حرکت کرد. وقتی    به سمت مدینه   در روز جمعه   و همراهان، پیامبر   علی   پس از پیوستن امام 

جمعه مقارن گردید    سکونت گزید که نزدیک به ظهر   به داخل شهر رسید، در محلَّه بنی سالم 

جمعه را بیان کرده و با    تبدیل گشت، اولین خطبه   و او در همان مکان که بعدها به مسجد 

     20را به جا آورد و این اولین نماز جمعه پیامبر بود.   جمعه   همراهان خویش و مسلمانان نماز 

در    بعد از شهر مدینه اولین مکانی که در آن نماز جمعه برگزار شد، روستایی بنام عبدالقیس 

    21بود.   بحرین 

ای ایراد    خطبه   پیش از جنگ احد   و النهایه می نویسد: پیامبر   به نقل از البدایه   پاینده   ابوالقاسم 

و خوداری    صحبت کرده و سفارش به عمل به اطاعت از خدا   جمعه   نمود که در آن از نماز 

اختالف و نزاع و دودلی از ناتوانی و زبونی است که خدا آن را  «  از محارم نموده است :   

دوست ندارد و بدان فیروزی و ظفر نمی بخشد، هر کس از مومن و کافر نیکوئی کند پاداش  

با خداست.  باید مواظب    وی در دنیا و در آخرت  هر کس به خدا و روز جزا ایمان دارد 

جمعه باشد مگر طفلی یا زنی یا بیماری یا بنده مملوکی که از جمعه بی نیازی کند که خدا  

و ... بدانید که خدای عز و جلیل، حضور در جمعه را در این   «  22 »بی نیاز و ستودنی است.

کرده است. هر کس امامی داشته باشد و جمعه  سال و در این ماه تا روز قیامت بر شما واجب  

 
 ۱۹، ص ۳، جبرای نمونه رک: مسعودی، مروج الذهب، بیروت  -   19

 ۱۱۴، ص  ۲، ج  تاریخ طبری -   20

 ۵۹، ص ۲، ج، سیرۀ الحلبیه، بیروتحلبی -   21

  659انشارات جاویدان، ص ، از ابن ابی الحدید، نهج الفصاحه، به نقل پاینده  ابوالقاسم - 22
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)به خطبه    23»  نمی کند.  را ترک کند، خدا پراکندگیش را فراهم نیاورده و کارش را مبارک 

 های دیگر پیامبر در ضمائم نگاه کنید(. 

   

نازل شده است،    با نام  نماز جمعه   آمده است، تنها یک سوره   در قرآن   جمعه   آنچه از نماز 

باید به جماعت خوانده شود و صریحاً  قرآن مؤمنان را به حضور در این نماز   نمازی که 

و تاکید بر این دارد که هنگامی که صداى مؤذن بلند شد و دعوت به نماز  نموده    دعوت 

بر خالف    24معامله و تجارت را رها سازید و براى انجام این فریضه الهى حاضر شوید. شدید،   

این که در قرآن کمتر روی نماز جمعه تاکید شده، اما در احادیث و روایات به تکرار درباب  

انجام آن سفارش شده است،  در روایتی ثواب شرکت در نماز جمعه  را  براى غیر مستطیع،  

با ثواب زی  و یا در روایاتی دیگر تارکین این نماز ها را سخت    25شمرده،   ارت حج معادل 

نکوهش کرده، هشدار می دهد: کسى که سه هفته  نماز جمعه را ترک کند منافق خوانده  

به نقل از پیامبر    26می شود.  نوشته اند : »نماز جماعت بیست و    اندر فضیلت نماز جماعت 

نیز نقل شده است که: »هر کس سه    از ابن بابویه   27هفت مرحله از نماز فرادی برتر است«. 

نقل شده    رضا   نماز جمعه را پشت سر هم و بدون عذر ترک کند، او فریب کار است. از امام 

 28برتر است«.   کوفه   : »نماز جماعت از نماز فرادی در مسجد 

 
 662-661ص ، ، به نقل از اعجاز القرآنپاینده    - 23

 9، آیه جمعه سوره  -   24

 277، ترجمه صادقى اردستانى، ص ر راوندیالل راوندى، نواد فضل -   25

 133، ص  24، دار الکتب اإلسالمیة، ج ، تهران، تفسیر نمونهمکارم ناصر  -   26

 جماعت  ، ابواب نماز 370، ص  5، وسائل الشیعه، جلد حر عاملی -  27

 ۲۴۵، ص ۱، ج ه الفقیهمن ال یحضر ،بن بابویه  بن علی  محمد -  28

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1149_%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87-%D8%AC-%D9%A1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=245#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1149_%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87-%D8%AC-%D9%A1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=245#top
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از رحلت محمد  بعد  نیز  توصیه هایی  پیامبر   چنین  از عصر  اساس  دیده می شود، پس  بر   ،

  در دوره سه خلیفه اول و نیز در دوره حکومت علی   جمعه   های تاریخی اقامه نماز گزارش 

برخی از      29فرزند او متداول بود.   ( 40/ 660)   حسن   ( و امام 35-655/40-660)   ابن ابی طالب 

  آور   های نهج البالغه امام علی یاد ای از خطبه شعبانیه پیامبر و پاره    مانند خطبه   روایات شیعه 

 .این نمازها هستند 

در قرون نخستین    و بنی عباس  و خلفای بنی امیه  در دوران خلفای راشدین   جمعه   اقامه نماز 

تبلیغ می شد هجری   های موجود درباره برگزاری نماز  ترین گزارش قدیمی    30. نیز رایج و 

( در سال  در بغداد   ب راثا )مسجد شیعیان   در جوامع شیعی، اقامه نماز جمعه در مسجد   جمعه 

با انتصاب خطیبی    420/ 1029در سال     31هاشمی بود.   بن فضل   امامت احمد به     941/329

نماز متوقف شد در سال   اقامه  از جانب خلیفه، مدتی  نماز جمعه     349/ 960سنَّی مذهب 

    32بغداد نیز تعطیل شد. 

برگزار می شد،    های جمعه   و با دستور مستقیم حاکمان وقت نماز   در این دوران با حکم 

بر   ای  عده  و  آمد  بوجود  نمازجمعه  تحریم  یا  سرِ وجوب  بر  که  اختالفاتی  دلیل  به  لیکن 

حرام دانستند، نماز های جمعه کمتر اقامه گردید    را در زمان غیبت امام   گزاری نماز جمعه 

ای امامیه قرار نگرفت و  برگزار نشد.  و یا در محدوده ای از زمان، نمازجمعه مورد تأیید علم 

امویان  دوران  عباسیان 132-41/ 752-661)   در  دوره  و  نماز  752-1271/132-656)   (   )

 
 ۲۵۱، ص ۱۳، بیروت، ج، تاریخ مدینة دمشقابن عساکر -  ۴۴۷، ص۳، جتاریخ الطبری، بیروت  -   29

 ۲۵ -۲۳، صآگاهیهای کتابشناسی، تهران، های تاریخی ، زمینهجمعه  ، نمازجعفریان  رسول -   30

 ۴۳۰، ص۱، ج، تاریخ بغداد بغدادی   خطیب -   31

    201-198، ص  ۱۵، المنتظم فی تاریخ الملوک واالمم، جابن جوزی  -  32
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اقامه می  خلیفهِ مرکز خالفت، امامان    33کردند. جمعه را خلفا یا خود و یا کارگزاران آنها 

امیران و والیان  و انتخاب پیش نمازان جمعه سایر شهرها برعهده     34کرد. جمعه را منصوب می 

     35زیر نفوذ آنها بود. 

 

و بویژه اواخر دوره    در دوران بنی امیه   های جمعه   تعطیل یا کم رونق شدن برگزاری نماز 

انگیزه برای سالطین بعدی و بخصوص رشد بی سابق آن در ابتدای دوران سلسله    عباسیان 

سلسله صفوی   صفویه  دوره  در  شیعیان شد،  دست  به  سیاسی  قدرت  افتادن  با  ایران   ،  ،  در 

رواج   ایران  سراسر  در  و  کرد  پیدا  اهمیت  مجددأ  برای نمازجمعه  گرفت،  بخود  ای    تازه 

به عنوان فقیهی که وظیفة خود  ( 940/ 1533)  ، محقق کرکی العالی  بن عبد   علی نخستین بار 

را احیاء و    ، در کنار دولت جدید می دانست، نماز جمعه شیعه   را در هماهنگ کردن فقه 

جمعه شد.  نماز جمعه توسعه بسیار پیدا کرد، در این دوره نهضت رسالة نویسی    امام خود نیز  

پیرامون نمازجمعه به اوج خود رسید و بیش از یکصد رساله در باب نماز جمعه منتشر شد.  

کی از موضوعات مهم فرهنگی و  در این رسالة ها، نماز جمعه و مباحث مربوط به آن، ی 

دینی دوره صفویه شد و بر گزاری این نماز ها ویژگیهای خاصی در این دوره به خود دید،  

پیوند خورد.   مباحث سیاسی و حکومتی  با  و  دینی شد  از شعائر  واجبات و  از  نماز جمعه 

ه های  ارتباط نماز جمعه با حکومت از آن رو اهمیت داشت که تعیین و انتخاب امام جمع 

مجادالت  رسمی در هر شهر، در اختیار حکومت بود. بر سر این مسئله، اختالف نظر ها و  

فقهی میان فقها زیاد شد و سئوال این بود که آیا در عصر غیبت امامان معصوم، فقها اجازۀ  

 
   579-570، ص ۸تاریخ الطبری، بیروت، ج -  ۲۸۵، ص ۲، جتاریخ الیعقوبی، بیروت -   33

 ۳۸۳، ص۱۴، جابن جوزی   -   34

   20-15، ص ۱۰، ج، صبح االعشی فی صناعة االنشا، قاهره قلقشندی -   35
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اقامة نماز جمعه از سوی آنها را دارند؟  اگر چنین اجازه ای وجود دارد به چه صورت است،  

است؟  یا بعکس اساسأ چنین اجازه ای وجود    خییری یا استحبابی یا واجب عینی وجوب ت 

محقق کرکی، بر    علی بن عبدالعالی ندارد؟  این بحث ها بین فقها بسیار چالش بر انگیز شد.  

موجود و    اساس فتوای شایع در مکتب حلَّه، وجوب تخییری نماز جمعه را بعنوان راه حلی 

پیشنهاد و خود آن را برگزید، وی این راه حل را با قید حضور فقیه جامع الشرائط یا به  میانه  

پیوند داده و این نوع مجتهد را بعنوان  جانشین  امام     » تعبیر آن روزگار » مجتهد الزمانی

زمان  با اختیارات کافی برای اقامة نمازجمعه معرفی کرد.  بدین ترتیب محقق کرکی پایگاه  

   .مجتهدین را در بخشی از مسئولیتهای اجتماعی و دینی  ایجاد کرد 

  عاملی   زین الدین   962/ 1955، در سال  چهل و دو سال پس از تألیف رسالة محقق کرکی 

رسالة خود را نوشت و با استفاده از تمام توان و تجربة  (،  966/ 1559)   شهید ثانی معروف به  

را ثابت کند. شاگردان و نوادگان وی نیز در    جمعه   نماز   علمی خود، کوشید تا وجوب عینی 

تا این نظریه در بوتة    ایران  اما مخالفت های زیادی سبب شد  بر این عقیده استوار ماندند؛ 

شک و تردید قرار گیرد، بطوری که بعضی از فقها پیرو مکتب محقق کرکی باقی مانده و  

اقامه نماز جمعه  در دوران غیبت شدند. مباحثة علمی بر سر    شماری دیگر قائل به حرمت 

، منجر به تألیف بیش از  اقامة نماز جمعه، در این دورۀ دویست و سی ساله حکومت صفوی 

یکصد رساله در باب نماز جمعه شد. در آغاز خالفت این سلسله، حاکمیت، خود امامت  

بود، لیکن وقتی دستگاه خالفت با دین و دینداری فاصلة بیشتری  أقامه نماز جمعه را عهده دار  

 پیدا کرد، امامت نماز های جمعه در اختیار و در مسئولیت عالمان دینی قرار گرفت. 

، به موازات از دست رفتن اعتبار تمامی مناصب مذهبی پیشین  با روی کار آمدن دولت قاجار 

عباسیان  دوره  أواخر  امامان جمعه همانند  منصبی کردن  و  مذهبی  های  ادامة سیاست  نیز    ، 

اهمیت خود را در این دوره از دست داد. بر اثر ناسازگار بودن ساختار سیاسی قاجاریه به  

  جمعه  عنوان یک حکومت ایلی برای پذیرش موقعیت علما در مجموعة هیأت حاکمه نماز 



 احکام ار بعه                                                                                                      نماز جمعه

24 

داشت از دست داد. علیرغم از دست دادن جایگاه نماز    جایگاه  شایانی که در دوره صفویه 

های مربوط به سیاست مذهبی  ، در برخی از زمینه های عصر صفوی جمعه، برخی از سنت 

جمعه از    های برجای مانده از عصر صفوی، انتخاب امام همچنان ادامه یافت. یکی از سنَّت 

اعده بر این بود که پادشاه وقت، یک نفر را برای امامت جمعه در هر شهری  بود. »ق   طرف شاه 

بر این اساس، نام امام جمعه نیز در    36 »نمود.و حتی در قصبات بزرگ جدا گانه تعیین می 

 شد.    بگیران دولتی نیز ثبت  فهرست حقوق  

عمل می کردند.   ها زیر سلطه دربار و مطابق نظر شاه  جمعه  ، امام در دوران پهلوی  در ایران 

و  بسیار کمتر بر  رفته    های جمعه رو به ضعف    در ایران بر گزاری نماز در دوران پهلوی  

در ایران،   1979گزار یا در مقاطعی اصالً برگزار نمی گشت دید. با رخداد انقالب در سال 

بار دیگر نمازهای جمعه رنگ و بوی سیاسی تازه ای بخود گرفت و بر گزاری این نماز ها  

تمامی دستگاه جمعه و  بطور منظم از سوی حکومت از سر گرفته شد، بطوری که امروز  

 عمل می کنند.   ت  زیر فرمان مستقیم والیت مطلقه فقیه جماع 

  

 
 80، ص 1ش، ج 1364، اآلثار، نشر نفایس مخطوطات، أصفهان مکارم، حبیب آبادی علی محمد -   36
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شعائری الهی یا   پیامبر   جمعهِ   نماز   

؟   سیاسی با یهود مقابله    

 

 قرآن 
 چنین آمده است      9- 11در آیات    با همین نام،    تنها در یک سوره   در قرآن   جمعه   نماز 

الْجُمُع ةِ ف اسْع وْا إِل ى ذِکْرِ اللَّهِ و ذ رُوا الْب یْع  ذ لِکُمْ خ یْرٌ  یأ یُّه ا الَّذِین  آم نُوا إِذ ا نُودِی  لِلصَّل اۀِ مِنْ ی وْمِ  

 .  ل کُمْ إِنْ کُنْتُمْ ت عْل مُون  

ندا درداده شد به سوى ذکر    از روز جمعه   اید چون براى نماز   اى کسانى که ایمان آورده   »

 37«  .بشتابید و داد و ستد را واگذارید ،اگر بدانید، این براى شما بهتر است   خدا 

 .  اللَّهِ و اذْکُرُوا اللَّه  ک ثِیرًا ل ع لَّکُمْ تُفْلِحُون    ف إِذ ا قُضِی تِ الصَّل اۀُ ف انْت شِرُوا فِی الْأ رْضِ و ابْت غُوا مِنْ ف ضْلِ 

را جویا شوید و خدا را    خدا   گزارده شد روى زمین پراکنده گردید و فضل   و چون نماز   » 

 38 «.بسیار یاد کنید باشد که شما رستگار گردید 

 و مِن  التِّج ار ۀِ  و إِذ ا ر أ وْا تِج ار ۀً أ وْ ل هْوًا انْف ضُّوا إِل یْه ا و ت ر کُوک  ق ائِمًا قُلْ م ا عِنْد  اللَّهِ خ یْرٌ مِن  اللَّهْوِ 

 .  و اللَّهُ خ یْرُ الرَّازِقِین  

 
 9، آیه جمعه سوره  -   37

 10، آیه جمعه سوره  -   38
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شوند و تو را در حالى که  آور مى  و چون داد و ستد یا سرگرمی ببینند به سوى آن روى    » 

اى ترک مى کنند بگو آنچه نزد خداست از سرگرمى و از داد و ستد بهتر است و    ایستاده 

 39«. بهترین روزى دهندگان است   خدا 

 

تاکید نموده و کسانی را که در    هنگام نماز این آیات بر برپائی و ترک معامله و تجارت در  

، نماز را رها نموده، به دنبال لهو و تجارت می روند مورد خطاب قرار  حال خواندن خطبه 

 و به دنبال پول  و تجارت می روند.   رد را از یاد  می ب   داده، خاطر نشان می کند که خدا 

 

و تعطیل کارها    جمعه   روایات و تفاسیر زیادی نیز بر این آیات و در باره شتاب به سوی نماز 

  از سوره   9، با یاد آوری آیه  وجود دارد، از جمله در کتاب من الیحضرفقیه شیخ صدوق 

جمعه می نویسد: هرگاه موذِن ندا داد دیگر خرید و فروش مکنید، زیرا حق تعالی فرموده  

  ، و ابن منذر بن حمید   ، عبد ، از ابن ابی شیبه المنثور   مؤلف این روایت را از الدر    40است. 

رسم چنین بود که هرگاه مؤذن اذان    این گونه نقل کرده است: در مدینه   بن مهران   ازمیمون 

       41« بیع حرام شد، بیع حرام شد.   » روز جمعه را می گفت، در بازارها ندا در می دادند:  

سعی )ف اسْع وْا( بعد از واژه »نُودِی   ، وجوب جمعه   نوشته است: در آیه نهم سوره  عالمه حلی 

به  دارد،  اذان  بر  داللت  که  می لِلص َّالۀ«  نشان  این  است.  رفته  واجب کار  که  است   دهد 

    42بعد از اذان، ایراد شود.   جمعه   های نماز خطبه 

 
 11، آیه جمعه سوره  -   39

     299وص  199، ص  ۱، ج من الیحضره الفقیه -   40

 20، ص 6، ج  المنثور ، الدرالسیوطی -   41

 ۲۱۳، ص۲ق، ج۱۴۱۳، مختلف الشیعه، عالمة حلی -   42
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نوشته است »سعی« به معنای دویدن و    « فاسعوا الی ذکر الل   » در ذیل جمله   در تفسیر قمی 

باقرآمده  است : وقتی گفته می    روایت ابی الجارود از امام سرعت درراه رفتن است،  در  

   43فاسعوا« معنایش این است که برای یک هدف عمل کنید. «  شود  

 

و نهی از داد و ستد در هنگام نماز تأکید دارد    جمعه   نماز  وجوب آیه بر    المیزان برپایه تفسیر   

کند؛ بلکه  و می نویسد: عبارت »و  ذ رُوا الب یع« )تجارت را رها کنید(، تنها از تجارت نهی نمی 

    44کند. باز دارد، نهی می   از هر کاری که انسان را از نماز جمعه 

 

که بزرگترین گرد همایی مسلمانان     ساالنه حج   را با مراسم   جمعه   از نظر  سیاسی، ویژگی نماز 

حج کسانی است که   نماز جمعه   »   می نویسند:   است مقایسه می کنند و با روایتی  از پیامبر 

های پیش نماز در  به بهمین دلیل  یکی از برنامه    45  « قادر به شرکت در مراسم حج نیستند.

های نماز جمعه،  ذکر مسائل مهم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی روز  و جلب همکاری    خطبه 

مخاطبین برای حل مشکالت عمومی است. نماز جمعه همیشه به عنوان یک اهرم نیرومند  

شهرها،    توسعه  در  برای حل مشکالت عمومی  که  است  بوده  در دست حکومتها  سیاسی 

سیاسی    شهر بر گشت،  بویژه مالحظات   در یک   گون گونا   و مذاهب   جلب  حمایت فِر قه ها 

 
 367، ص 2، تفسیر قمی، ج قمی ابن ابراهیم علی -   43

 ۲۷۳، ص ۱۹ق، ج۱۴۱۷، المیزان،  طباطبایی -   44

 ۳۰۰، ص۷وسائل الشیعه، ج -   45

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8
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ابن     46برگزار شود.   نماز جمعه   شهر چندین   در یک   شد که می   ، موجب و امنیتی حکمرانان 

 47شد. برپا می   نماز جمعه   در بغداد   مسجد   در یازده   هفتم   می نویسد در قرن   بطوطه 

 

  در سال دوازده بعثت   و ابن ماجه  که در باال  آوردیم، پیامبر   منشره از سوی طیرانی بنا بر آثار  

اکثر منابع تاریخی و احادیث بر این  کرده است، اما    جمعه   سفارش بر گزاری نماز   در مکه 

نیز در دوره   نازل شده و تشریع نماز جمعه  جمعه در مدینه  دارند که سوره مطلب اتفاق نظر 

این شهر رخ داده است. سوره جمعه در مخاطب قرار دادن و تشریع طعنه ها و   پیامبر در 

به یهودیان  بیان شده است.   ۷تا    ۵که در آیات    مطالبِ مربوط  با مدینه      48این سوره  قطعاً 

تناسب دارد، زیرا یهودیان در مدینه و در اطراف این شهر مستقر بودند و پدرانشان از قرن  

به    ها قبل از تولد پیامبر به گفته خودشان برای درک حضور آخرین سفیر الهی از شامات 

   49خوانده می شد، مهاجرت کرده بودند.   و مدینه که آن زمان یثرب   حجاز 

بر اینکه این یهودیان      اطمینان    علیرغم واقعیت فوق الذکر، شگفت انگیز این که عالوه  

موعود است، ولی نه تنها اکثریت قریب به اتفاق آنها به او ایمان    همان پیامبر   یافتند که محمد 

بودند محترم   پیامبربسته  با  پیمانی را که  پیامبر هم دست شده و  با مخالفین  نیاوردند، بلکه 

نشمرده و آن را شکستند، این پیمان مبتنی بر عدم  دشمنی با اسالم در قبال حمایت پیامبر از  

ین دشمنی ها نهایتأ منجر به نبرد مستقیم آنان با پیامبر در چند غزوه  ا  مال و جان آنان بود و  

 
 ۱۹۸۷، ، بیروتابوملحم احمد چاپ، ۱۰۵ ، ص۱۰، جزء ۵ ، البدایة والنهایة، جکثیرابن  -   46

 ۱۹۸۷، ، بیروتعریان عبدالمنعم محمد ، چاپ۲۳۳ ، ص۱  بطوطة، جابن  ، رحلة بطوطهابن  -   47

  7-5، آیات جمعه سوره  -   48

 ۷۰، ص  ۲النبی، ترجمه سیدهشام رسولی محالتی، ج   بن هشام، سیره  محمد -   49
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بنی قریظه  با  از جمله    در آیات سوره   یان   مخاطب قرار گرفتن یهود    50شد.   در خیبر   مهم 

 را تشریع می کند.    جمعه   بودن این سوره و امر مهم و تعیین کننده نماز   ، دلیل بر مدنی جمعه 

  اولین نماز به    (، در کتاب تاریخ طبری، در تفسیر این سوره 310/ 922)   طبری   محمدبن جریر 

  بن عوف   را حضرت در بین قبیله بنی سالم   نویسد: »اولین نماز جمعه اشاره و می    پیامبر   جمعه 

اقامه کرده و    طایفه بنى عوف که با مؤمنان هم پیمان و متحد شده بودند( در مدینه   )یهودیان 

     51انتخاب شد.«   بعدها آن مکان به عنوان مسجد 

شروع،    از مکه   جمعه   ( نیز معتقد است که تشریع نماز 942/ 1535)   الشامی   محمدبن یوسف 

 52آغاز شده است.   در مدینه   پیامبر   ولی عمالً اولین نماز جمعه 

( با استناد  548/ 1154)   طبرسی   بن حسن   ، فضل االسالم ، امین  از بین مفسرین و محدثین شیعه 

  از قبایل نزدیک مدینه   بن عوف   را در قبیله بنی سالم   ، اولین نماز پیامبر جمعه   به آیات نماز 

( با خالصه کردن آن آورده  573/ 1177)   راوندی   همین روایت را قطب   53نقل کرده است. 

    54است. 

از    می نویسد: مقصود   جمعه   ضمن نقل سوره   در کتب تفسیری معاصر نیز عالمة طباطبایی 

است و اینکه این واجب از    جمعه   این سوره توجه دادن به همت جدی برای برپا داشتن نماز 

 
 ۴۶۵، ص ۱، فروغ ابدیت، ج  سبحانی جعفر -   50

 ۱۱۴، ص ۲، ج تاریخ طبری -   51

 ۳۳۴، ص ۳خیر العباد، ج   ، سبل الهدی والرشاد فی سیره ومحمدبن یوسف شامی شمس -   52

 ۱۲، ص  ۱۰، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج طبرسی -   53

 ۱۶۹، ص ۱القرآن، ج   الدین راوندیی، فقه قطب -   54
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داده شده   توجه  و آخرت مردم  دنیا  نقش آن در اصالح  به  است، که  الهی  بزرگ  شعائر 

     55است. 

تشریع شده    در مکه   جمعه   در بین این مفسرین، عده ای با استناد به روایات معتقدند که نماز 

می    بر گزار شده است. الشامی   و سپس به دلیل عدم امکان اقامه آن در مکه، عمالً در مدینه 

که از طرف پیامبر مأمور تبلیغ در مدینه بود، فرمود: نگاه    به مصعب بن عمیر   نویسد: »پیامبر 

در شنبه، صدایشان را برای خواندن زبور آشکار می نمایند و زنان    کن به روزی که یهودیان 

گذشت، دو رکعت نماز    و فرزندان را برای نیایش جمع کرده و هنگامی که قدری از ظهر 

     56«  برگزار می کنند. 

می    جمعه   پس از ذکر آیه نهم سوره   العاملی   مرتضی   از مورخین شیعی امروز، سید جعفر 

است و ممکن است قبل از آن در    جمعه   از این آیه، وجوب اهتمام به نماز   نویسد: »مقصود 

خبر آن به ما  و     واجب شده، ولی چون امکان اقامه علنی آن نبوده یا مخفیانه اقامه شده   مکه 

ابن   از  این مطلب خبری است که دارقطنی  »مؤید  نویسد:  ادامه می  باشد.« وی در  نرسیده 

موظف به نماز جمعه بود، ولی چون  ،  قبل از مهاجرت به مدینه   نقل کرده که پیامبر   عباس 

نماز جمعه را به دو   تا در مدینه  اقامه کند، به مصعب نوشت  توانست آن را در مکه  نمی 

      57« رکعت اقامه کند. 

 

از خود بروز می    های پیامبر   مسلمانان صدر اسالم، رفتار غیر عادی در حین خواندن خطبه 

دیده می شود، بطوری که می    جمعه   دادند، اشاره به این بر خوردها به صراحت در سوره 

 
 ٫۲۶۳، ص  ۱۹المیزان، ج ، طباطبایی -   55

 ۲۱۸، ص ۶، درالمنثور، ج سیوطی -   56

 ٫۳۱۳، ص  ۳النبی، ج   ، الصحیح من سیره عاملی سیدجعفر مرتضی -   57
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نویسد: چون تجارت یا لهوی ببینند به سوی آن پراکنده شوند و تو را ای پیامبر، در حالی  

می خوانی( رها می کنند، به آن ها بگو، »آنچه نزد خداوند است از لهو   که ایستاده )و نماز 

 58ن روزی رسان می باشد.« و تجارت دنیوی برای شما بهتر است، همانا خداوند بهتری 

و سنی اتفاق نظر دارند که وقتی کاروان تجارتی )از شام( وارد   می نویسد: »شیعه   طباطبایی 

مشغول خواندن    می شد و با طبل و دهل، اعالم ورود نمودند، مردم در حالی که پیامبر   مدینه 

     59بود، او را رها کرده و به سمت تجارت رفتند.   نماز 

خود چنین می فرمود: خوش    در آخر خطبه   خدا   ( می نویسد: رسول 413/ 1022)   شیخ مفید 

باطنش را پاک و ظاهرش را نیکو    به سعادت آن که اخالق و سلوکش با دیگران را پاکیزه و 

گردانیده و زیادی مال خویش را انفاق و از زیادی گفتار پرهیز و با دیگران با انصاف رفتار  

    60نماید. 

 

  جمعه   اشاراتی که خالصه ای از آنها در باال آمد، در این پرسش که نماز با توجه به مجموعهِ  

جمعه در    بوده است؟ بنظر می رسد در مضمونِ سوره   از شعائر الهی یا مقابله سیاسی با یهود 

همین سوره، حرام شدن    ۷تا    ۵و در آیات    مخاطب قرار دادن و تشریع طعنه ها به یهودیان 

نماز آن را رها   بیع و تاکید بر حرمت معامله در هنگام نماز و یا کسانی را که در حال خطبه 

 
 62، آیه جمعه سوره  -   58

 ٫۲۶۳، ص  ۱۹المیزان، ج ، طباطبایی   -   59

الرسول، گروه حدیث پژوهشکده علمی وکاربردی  تاب سننو ک ۲۲۸، االختصاص، ص  شیخ مفید -   60

 ۶۸۸٫، ص باقرالعلوم
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می کنند و به دنبال لهو و تجارت می روند، و اشاراتی دیگر، همه نشانگر شعائری هستند که  

 مخاطب را یهودیان و غیر یهودیان و مقابله سیاسی قرار گرفتن با آنها را بیان می کند. 

 امامیه   از نگاه فقه   جمعه   نماز 
امامیه از نوعی واکنش منفی در میان فقهای شیعی حکایت می    در فقه   جمعه   مطالعه نماز در  

 معصوم   در دوران غیبت امام   نماز جمعه   کند، این واکنشها بر آرای مختلف آنان درباره حکم 

اند و برخی تعطیل را  حرمت شده سایه افکنده است. برخی به تعطیل آن حکم یعنی قائل به 

به تخییر شده جایز دانسته  نظر گرفتن وضع حکومتی و  اند و قائل  بدون  اند و گروهی هم 

اند. شاید علتش این  بدون نظر گرفتن عصر حضور امام، آن را در هر وضعیتی الزم شمرده 

ب  مواجه  انقباض فکری  با  متمادی  قرون  آنکه طی  دلیل  به  فقهای شیعی  با  باشد که  و  وده 

نماز جمعه دیدگاه  دولتهای غیرمشروع چالش داشته  قبیل  از  اند، در احکام حکومتی فقه، 

باز   اند و محدودیتهای دوره قبض، آنان را از طراحی برای دوره بسط ید  روشنی نرسیده 

 داشته است.  
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 امامان شیعه ، تقیه 61  پیشگان سیاسی  

بودند؟   در برگزاری نمازجمعه   
 

بر گزار می کردند و اشخاصی را    جمعه   ، نماز و بنی عباس   و خلفای بنی امیه   خلفای راشدین 

در شهرها و در مرکز تحت نفوذ خود از طرف خودشان مامور أقامه    برای اقامه نماز جمعه 

نماز می نمودند.  اقامه نماز جمعه، دست آویزی بر قدرت سیاسی یکی  از مناصب خاص  

    62آنان بود و بدون اجازه آنان، هیچ شخصی نماز جمعه را برگزار نمی کرد. 

در این دوران، ائمه معصومین با توجه به متن برخی از احادیث،    جمعه   در تبیین اجمالی نماز 

شاید بتوان چنین استنباط نمود که ائمه با در        63و هالک«   همچون دو حدیث مشهور »حث 

نظر گرفتن مقتضیات و شرایط خاص هر زمان، مواضع مختلفی را اتخاذ می کردند. برای  

بمعنی دورویی پیشگیرانه یا انکار باور در  عمل به تقیه، )   مثال در برخی زمانها با رعایت و 

(  64توجهی مواجهه با آزار و اذیت و یا کتمان به معنای پوشاندن حقیقت از طریق سکوت و بی 

با توجه به اوضاع و  می کردند.  های خلفا، خودداری    امامان از شرکت در اقامه نماز جمعه 

دوران زندگی ائمه و روند برگزاری نماز جمعه ها، ائمه خود را موافق به اقامه  شرایط سیاسی  

 
 . کنید نگاه  تقیه و توریه   ،  1  شماره  ضمیمه به  ها  پیوست در برای مطالعه دقیقتر تقیه و توریه   -   61

شیخ مفید تقیه را   -  ۱۳۷، قم، ص المؤتمر العالمی أللفیة الشیخ المفید، تصحیح اعتقادات االمامیه، شیخ مفیدو 

 پنهان کردن حق وپوشاندن اعتقاد به آن در برابر مخالفان، به منظور اجتناب از ضرر دینی یا دنیایی می نامد. 

 ۷-6فی صالۀ الجمعة والمسافر، ص ، البدر الزاهربروجردی طباطبایی  سید حسین -   62

 ۱۳، ص  ۳وسائل الشیعه، ج   -   63

64  -  MOKTAR DJEBLI, Encyclopedia of Islam, 2 ed, Brill. « TAKIYYA », vol. 

10, p. 134. 
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های جمعه ائمه معصومین در مجموعه آثار آنها،    نماز جمعه در آن ایام نمی یافتند، از خطبه 

امام  از  است.  نرسیده  ما  به  ای  قابل مالحظه  امام حسن   علی   اثر  زمانی    مجتبی   و  که خود 

خالفت را عهده دار بودند، خطبه هایی از جمعه به جای مانده است، اما بنا بر تحقیق ما از  

دیگر امامان، گزارشی در مورد اقامه جمعه آثاری باقی نمانده است. موضوع بر گزاری نماز  

با امان شیعه،    جمعه نوعی رویارویی خلفا با امان شیعه  قرار گرفت بطوری که در مخالف 

خلفا مورد    )امام علی( در خطبه های جمعهِ   ، امیرالمؤمنین حتی تا دوران عمربن عبدالعزیز 

     65سبَّ و لعن قرار می گرفت. 

 

  تا زمان عمر   معصوم در دوران تقیه )دوران امویان در تاریخ اسالم، رهنمودهایی از امامان  

( وجود دارد، این رهنمود ها  66ای دیگر در عصر عباسیان و تداوم آن به گونه   بن عبدالعزیز 

،  شیعه فقهای  می باشد.     و اهمیت آن از منظر معصومین   جمعه   به نوعی بیانگر آموزه های نماز 

امامان جمعه منصوب از طرف حاکمان جور را مشروع نمی دانند و نماز خواندن پشت سر  

نماز جمعه  از شرکت کردن در  و خود  دانستند  نمی  را مجاز  نمازان  پیش  خودداری    این 

با وجود این، اما بر پایه برخی روایات، امامان شیعه و پیروان آنان از باب تقیه    67نمودند. می 

 68. کردند در مراسم نماز جمعه شرکت می 

 
 169، ص 23بحاراالنوار، ج   - ۱۶۵دینوری، األخبار الطوال،  ص  -52، ص 4تاریخ طبرى، ج   -   65

ابن ابی   - ۲۳۷، ص۱۱، المنتظم فی تاریخ الملوک واالمم، ج ابن جوزی - ۱۸۵، ص۹، جتاریخ طبری -   66

 ۴۶ـ۴۳، ص۱۱الحدید، شرح نهج البالغه، ج

 ۳۳۳، ص۴۴، بحاراالنوار، بیروت، جعالمة مجلسی - ۳۲۸، ص۴، ج، بیروت تاریخ طبری -   67

،  ۶، مستدرک الوسائل، قم، جنوری  - ۲۷، ص۲، ج، تاریخ آلزراره، اصفهانزراری -   68

 ۴۰ص
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صاحب کتاب معالم االصول، به نقل از  (  966/ 1559)   شهید ثانی   عاملی   زین الدین روایت  

ها و طریقه ادای    که در آن، شیوه امام باقر در بیان خطبه   باقر   ـ از ثقات راویان امام   کلینی 

     69  ، بیان شده است. جمعه   نماز 

ذکر شده است،  از آن جمله روایتی    جمعه   و نماز   نیز روایاتی در باب جمعه   صادق   از امام 

روایت کرده است: کسی که از روی ایمان    که امام صادق به نقل از پدران خویش از پیامبر 

    70و اعتقاد به نماز جمعه بشتابد، خداوند گناهان او را آمرزیده است. 

 

  کردند؟ خلفا و نمایندگان خلفا شرکت می  جمعه  در پاسخ به این سؤال که آیا ائمه در نماز 

حاکمان جور و امامان جمعه و جماعت منصوب از طرف آنها  ،  از دیدگاه شیعه باید گفت  

توان با پیش نمازی آنان نماز خواند. با این حال، همانگونه که اشاره  مشروعیت نداشته و نمی 

ائمه در نماز جمعه شد، در براساس برخی گزارش  خلفا و حاکمان وقت، از باب تقیه    ها، 

 کردند.  شرکت می 

 

، می دانیم که در میان مذاهب فقهی اهل سنت، تنها حنفیان  رابطه مشخصات پیش نماز   اما در 

به نوشته صاحب    یا نایب او را برای امامت جمعه   هستند که حضور امام  اند.  شرط دانسته 

آنان نیز اظهار میدارند که در صورت تعذر، این شرط ساقط میشود، عالوه بر این اذن    جواهر 

  بن حنبل بر این باور بوده که نماز جمعه   احمد    71نیز الزم میدانند.   امام را برای بازشدن مسجد 

 
 ۹۹، ص  ۲، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، گنج العرفان، قم،  ج  شهید ثانی -   69

 ۶، ص  ۵وسائل الشیعه، ج   -   70

  278-277، ص 2وهبه، الفقه االسالمی وادلَّته، ج    زهیلی -   71
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بار خدایا، این  » آمده است:    سجادیه   از قول او در صحیفه   .سلطان میتوان خواند را بدون اذن  

 72«  مقام )امامت نمازجمعه( برای جانشینان و برگزیدگان تو است 

در نگاه بسیاری از فقهای سنی، اگر حاکم فردی را به امامت منصوب کرد، بر مردم واجب  

او تبعیت کنند و  پشت   از  او نماز است  بین مردم    سر  این صورت،  بگزارند، زیرا در غیر 

فقهی اطاعت از حاکم بود که    - اختالف بوجود می آید. بنیاد این نگرش یک اصل سیاسی 

خاستگاه مذهبی داشت که در ادامه، گرفتار تحریف شد و اطاعت از حاکم، حتی اگر حاکم  

و  جماعت    جمعه   فاسق و فاجر  هم بود، مشروع بود، بدین ترتیب شرط عدالت از امامت 

 .حذف گشت 

فقه   گلپایگانی   صافی   علی  تحول  تاریخ  نویسد:   شیعه   در  و     73می  فقها  از  اهل سنت  همه 

محدثین و متکلمین، بر این عقیده اند که خلیفه  و حاکم به خاطر فسق و ظلم و تعطیل احکام  

   74عزل و خلع نمی شود، و خروج و قیام علیه او نیز جایز نیست، فقط باید او را پند داد.   خدا 

  اصفهانی   و ابوالثناء   نظیر باقالنی   و این نظر عموم متکلمین و محققین بزرگ اهل سنت است. 

 75و دیگران. 

 
  . این کالمی است که قائلین به منصبی بودن امامت جمعه9صحیفة سجادیه، دعای چهل وهشتم، فقرۀ  -   72

 به آن استناد کرده اند 

، قم،  1379(، چاپ یاران، توکل حسن )ترجمه محمد شیعه  فقه،تاریخ تحول  گلپایگانی صافی  علی -  73

 140ص 

 36، ص 8شرح صحیح بخاری جلد ، عسقالنی -  74

   136، ص 7کتاب الغذیر، جلد  ، امینی عبدالحسین -  75
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که به امامت    جمعه   نقل شده است که ایشان در نماز   سجاد   نیز در باره امام   از دیدگاه شیعه 

کرد و نماز  کرد ولی به آنها اعتنا نمی شد، از روی تقیه، شرکت می پیشوایان ظالم برگزار می 

    76د. خوان خود را می   ظهر 

و  به امام    علی   در منبرش به امام   ، هر جمعه بن حکم   کند: مروان نقل می   همچنین ابن اسحاق 

اعتنا نمی دشنام می   حسن  امام حسن  به مسجد داد.  به درون    می   کرد و روز جمعه  رفت و 

آمد و  بیرون می   جمعه   نماز   نشست، پس از اتمام خطبه جا می رفت و همان می   حجره پیامبر 

    77گشت. خواند و به منزلش برمی نمازش را می 

،  یا امام حسین   حسن  توسط امام   ، نماز جمعه جمعه   نماز   دن بو  ، علیرغم متداول از پیامبر   پس 

را    نیز نماز جمعه   عثمانیان   و حکومت   ، عباسیان خالفت امویان   در دوران     78شد، اقامه نمی 

  و دعا کردن   وقت خلیفه    نام   به   خواندن   با خطبه   کردند که می   ها اقامه آن   خلفا یا کارگزاران 

    79  بود.   برای او همراه 

ای با نظام حکومتی آنها داشت. در  گاههای سیاسی خلفا و  پیوند ویژه   از جلوه   جمعه   نماز 

االماره  دار  کنار  در  شهری  هر  در  جمعه  نمازهای  برگزاری  محلَّ  اسالم  اولیه  و  قرون  ها 

 
 35ص   ق1385، ، چاپ دوم، قم، مؤسسة آل البیت، دعائم اإلسالمبن محمد مغربی، نعمان ابن حیون -   76

نامه جامعه، سیر   - 231، ص 5، ج الکتاب العربی، بیروت، تاریخ االسالم، دار بن احمد  محمد ذهبی -   77

 107، شماره  1392ماه  در زمان ائمة معصومین، آذر ودی جمعه نماز

  - ۱۸۹  ، ص۷، جزء ۴ ، البدایة والنهایه، جبن عمر دمشقی اسماعیل -  ۴۴۷، ص ۳، جتاریخ طبری -   78

 ۴۲۷ ، ص۱ ، جالبالغه، بیروتنهج السعادۀ فی مستدرک ، نهجمحمودی باقر  محمد

 ،  ۷  ، وسائل الشیعه، جحرَّ عاملی - ۵۷۹  ، ص۸ ، جتاریخ طبری - ۳۶۵  ، ص۲  ، جتاریخ یعقوبی -   79
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دار برگزاری آن بودند، در واقع،  مقرهای حکومتی بود. حاکمان و والیان حکومتی، عهده 

 .آمد از شئون حکومت به شمار می   اجرا و برگزاری نماز جمعه 

، تعزیرات، دستور به  ، اجرای حدود از دیدگاه فقهای اسالم، همان گونه که حاکم اسالمی 

  ای حکومتی نماز گیرند، به عنوان وظیفه را بر عهده می   … و   ، برگزاری حجَّ در راه خدا   جهاد 

کند که او گفته  نقل می   علی   از امام   هاللی   سلیم بن قیس   .دارند را نیز باید بر پا   های جمعه 

بر مسلمانان واجب است پس از فوت رهبرشان، پیش از آن که رهبر و امامی جدید   است :  

مالیات  آوردی  از گرد  انجام دهند،  نباید  کاری  هیچ  تا حجَّ برگزینند،  نماز جمعه   ها  و    و 

    80غیره. 

 

شود،  بر پا نمی   جمعه   نماز   81« نویسند: »الجمعة إالَّ مع امام عدل تقی می    صادق   از قول امام 

   .مگر با پیشوای عادل و با تقوا 

 

  جمعه   هایی که امام و ویژگی   های اموی و عباسی در برابر حکومت   موضع انتقادی شیعیان 

، از مسائل جدَّی شیعیان  جمعه  باید داشته باشد، سبب شد که چگونگی حضور امام در نماز 

در آید. از یک سو حضور امام در دوران غیبت  غیر ممکن و برگزاری نماز های جمعه  

هایی که از سوی حاکمان ستم بر  و از سوی دیگر شیعیان در نماز جمعه چالش بر انگیز شد  

های الزم را داشت و نه مسائلی  کردند؛ چرا که نه امام جمعه، ویژگی شد، شرکت نمی پا می 

خطیب  سوی  از  می   که  عنوان  از  جمعه  ستایش  برای  بود  شده  سنگری  جمعه،  نماز  شد. 

 
 124ـ  123، ص  7، مستدرک الوسائل، مؤسسه آل البیت، قم، ج نوری حسین -   80

 13، ص 6، ج  الشیعه وسائل  -   81
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گران. بدین ترتیب برخی ا ز فقهای سنی مذهب و گروهی  منصبی برای حکومت ستمگران و  

    82به غیر منصبی بودن آن فتوا داده اند.   از فقیهان شیعه 

 

می خواند و مردم    به صورت ظاهر پشت سر خلفا نماز   علی   حدیثی از صحیح می گوید: امام   

و    نقل شده که می گوید: حسن   بن جعفر   خیال می کردند که او نماز می خواند. از موسى 

  بن سنان   عبدا لل   83خواندیم. خواندند و ما نیز با آنان نماز می نماز می   پشت سر مروان   حسین 

گفت: از بیماران آنان )اهل سنَّت( عیادت نمائید، در تشییع جنازۀ    کند که امام صادق نقل می 

آنان حضور بهم رسانید، به عنوان شاهد، برای آنان شهادت دهید، و در مساجد با آنان نماز  

بیعت نکرد، ابوبکر فردی را نزد علی فرستاد که    ، علی با ابوبکر بخوانید.  بعد از رحلت پیامبر 

آوری نکنم جز برای نماز  را جمع   آیا از بیعت با ما کراهت دارید؟ علی پاسخ داد تا قرآن 

خلیفه    در سال سی و پنج هجری، پس از اینکه عثمان با وجود این        84گیرم. عبا در بر نمی 

سوم به قتل رسید، مردم به سوی خانه امام علی آمده و ا ز او قبول کردن خالفت را خواستار  

شدند و او بشرط اینکه عدالت به نحو ممکن مراعات شود و مردم انقیاد به آن را پذیرفتند،  

    85خالفت را پذیرفت. 

عرض کردم : عده ای روایت کرده اند که  امیرمومنان امام علی    باقر   می گوید : به امام   زراره 

را بگویند بلند شدند و دو رکعت بر آن اضافه    بدون آنکه سالم نماز جمعه   جمعه   در نماز 

  .کردند و نماز را به صورت چهار رکعتی تمام کردند 

 
 278 -277، ص 2وهبه، الفقه االسالمی وادلَّته، ج    زهیلی -   82

 9، حدیث 383، ص  3وسائل الشیعه، ج   -   83

 ق 1411، ، موسسه طبع ونشر، تهران37، ص  1، ج ، شواهد التنزیل لقواعد التفضیلحاکم حسکانى -   84

 کنیم  نگاه می البالغهرا در نهج متن کامل این خطبه -   85
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خواند و هنگامی که امام    فاسق نماز   جواب داد : امیر مومنان پشت سر امام جمعه   باقر   امام 

اینکه سالم نماز آن دو    جمعه سالم  آخر نماز جمعه  بلند شد و بدون  را داد، امیر مومنان 

رکعت قبلی را بدهد، دو رکعت دیگر خواند و نماز را به صورت چهار رکعتی خواند،  یکی  

   86کعت ها سالم ندادید؟ از نماز گزاران گفت : یا علی چهار رکعت خواندید و بین ر 

 

شرکت    جمعه   در نماز   علی   تا آنجا که به تاریخ دورۀ امامان مربوط میشود، باید گفت امام 

را اقامه کرد. ضمن روایاتی   میکرد. هم چنین پس از آن که او به خالفت رسید، نماز جمعه 

که از او  نقل شده است، نماز جمعه را یکی از مناصب امام دانسته و بر این نکته تأکید کرده  

  وی: جمعه، جهاد اند که سه چیز است که اگر با امام در انجام آن مخالفت کنی، هالک میش 

شده است که نماز جمعه    این گونه روایات، سبب صدور این فتوا در شیعه    87و انجام حج 

 .تنها با حضور امام یا نایب او واجب و برگزار میشود 

منعکس شده  تاریخ  ، به گونه ای دیگر در  جمعه   ، بحث شرکت ائمه در نماز علی   پس از امام 

ائمه را در نماز جمعه    .است  از روی تقیه عنوان    اسنادی وجود دارد که حضور برخی از 

برای    این امامان ابتدا نماز خود را در خانه میخوانده، سپس به مسجد اند، می نویسند  کرده  

اقامة نماز، با خواندن دو رکعت   نیز، پس از  أقامه نماز جمعه میرفتند. برخی از این امامان 

   88انجام میداده.  را اقامه میکرده اند. این کاری است که امام سجاد  دیگر، در واقع نماز ظهر 

 
 ،  3ج  ، ، دار الکتب اإلسالمیة، تهران1365، چاپ چهارم،  غفاری ، تحقیق علی أکبر اصول کافی -   86

 ، باب الصلوه  6، حد یث 374ص 

  7، ص 6، ج  مستدرک، نوری حسین -   87

  351، ص  7وسائل الشیعة، ج  - 375، ص 3، ج الکافی -   88



 احکام ار بعه                                                                                                      نماز جمعه

45 

  ابو بکر حضر می گوید: از امام باقر     89در روایتی از امیر مؤمنان نیز بر آن تأکید شده است. 

پرسیدم شما در روز جمعه چه میکنید؟ او در جواب از من پرسید شما چه می کنید؟ به او  

چنین می  گفتم: من در منزل نمازم را میخوانم و سپس به مسجد میروم، او فرمود: و من نیز  

 کنم.  

   

که در نیمة قرن ششم هجری تألیف شده در دست است    یک متن تاریخی از کتاب نقض 

را برای بر    مذهب را در آن گزارش و شرط اجازه امام   که اقامة نمازجمعه در شهرهای شیعه 

ها آورده است.  کتاب نقض، ردَّی است بر کتاب بعض فضائح الروافض    گزاری این نماز 

در پاسخ به این     قزوینی   الجلیل   متهم می کند، عبد   را به ترک اقامة نماز جمعه   که  شیعیان 

معلوم    است که شیعه نماز آدینه نمی کند، در مذهب ابو حنیفه   اتهام می نویسد : از کجا مسلم 

است که در شهری که نماز منعقد باشد، هر صنفی از اصناف محترفه و صناع )پیشه وران و  

و اگر یکی از  این أصناف نباشند وجوب   صنعتگران(  در آن شهر باشند نماز واجب می شود  

واجب    نیز باید که چهل نفر حاضر باشند تا نماز جمعه   نماز ساقط می باشد، در مذهب شافعی 

گردد  و اگر کمتر از این عدد باشند، نماز جمعه واجب  نمی شود، در مذهب شیعه، چنان  

   90است که اگر تعداد هفت شخص باشند نماز واجب می شود. 

 

چیست و اساسأ حکمت وضع آن چه بوده است  دچار    جمعه   تا اینجا در فهم این که نماز 

یک ثنویت می شویم، از سویی  اگر به اصل اولیه و شروع این عبادت در ابتدای اسالم، در  

هایش، پیامی    در خطبه   نگاه کنیم، می بینیم، همانگونه که در باال  پیامبر   و قرآن   زمان محمد 

 
   28، ص 3، ج  ، تهذیبشیخ طوسی -   89

  395، انجمن آثار ملی، ص ، نقضقزوینی عبدالجلیل  -   90



 احکام ار بعه                                                                                                      نماز جمعه

46 

محتوایی با خود دارد، پیامی که به نظر می رسد بتوان این گونه تعبیر نمود که پیامبر سعی  

  می کرد در بر انگیختن مسلمانان، حرکتی نو در اندازد و آن گونه که در آیه های نماز جمعه 

وایی در اتحاد و همگرایی  و در خطبه های پیامبر آمده دیده می شود، تالشی در تغییر محت 

برای یک اتحاد عمل سیاسی همگانی بدست آورد. از سوی دیگر اما یک دو گانگی در  

از سوی   »تقیه سیاسی «شیوه عمل جانشینان پیامبر از همان آغاز، و به ویژه در بکار گیری 

ی و یگانگی مریدان  دیده می شود، رفتاری که پیام فرضی باال را در هماهنگ   امامان شیعه 

این   بروز  موجب  عواملی  چه  که  کند  می  طرح  را  پرسش  این  و  کند  می  خنثی  خود 

 موضعگیری در رفتار شده است؟ 
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از دیدگاه صاحبنظران غرب   جمعه   نماز   

 

با بر خوردی منتقدانه، موضوع     مستقل از حوزه  های علمیه و فقهای سنتی، دانشمندان غربی 

را  مطالعه و مورد ارزیابی قرار داده اند. اختالف دید ها و نظراتی که صاحب    جمعه   نماز 

به فقهای اسالمی  دارند در این است که پژوهشگران غربی  بر خالف    نظران غربی نسبت 

ی عقیدتی یا منطقه ای نسبت به موضوع ندارند، غربیها بیش و  فقها و مبلغین اسالمی وابستگ 

کم واقعیات های تاریخی  بیشتری را  مورد توجه قرار داده اند. متفکران و پژوهشگران غربی  

  را مورد مطالعه قرار داده اند. برخی از این    ، نماز جمعه یا امام معصوم   بدون تعصب به امام 

تفسیر کرده    دانشمندان نماز های دسته جمعی را صرفأ از زاویهِ  سیاسی و اجتماعی ارزیابی و 

اند. ما سعی میکنیم به اختصار این نظر گا هها را بر اساس گذشت زمان و اهمیت آنها  بر  

خذی که آنان  ئا رسی کنیم. سعی  شده نظرات  بدون پیش داوری و صرفا  بعنوان منابع و م 

نا  یافته اند و به ویژه جهت آگاهی بیشتر از نظرات این نویسندگان مورد مطالعه قرار دهیم،  

گفته پیداست که این نظر ها نیز همه واقعیتها را روشن نمی کند. ذیال نظریه های این نظریه  

   پردازان غربی  را  به ترتیب تاریخ می آوریم :  

 

در    می نویسد: در دوره صفوی   BRUNSCHVIG Gollegit  کلجیت   برونشویگ 

ها، شیخ االسالم ها و قضات و بعضی اوقات    جمعه   شهرهای بزرگ، این دولت بود که امام 

ها را بکار گمارده و حقوقشان را می پرداخت، آمریت دولت در انحصار نماز    پیش نماز 
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در این دوره باعث از بین رفتن استقالل برگزار کنندگان غیر دولتی  این نماز ها    جمعه 

  91گردید و اختالفات و تناقضاتی را بین آنها بوجود آورد. 

 

را مورد بر    و ماوردی   ، شیرازی سه کتابِ سرخسی   Norman. CALDER  کالدر   نرمن 

إبراهیم    (  و  أبو اسحاق 398/ 1008سرخسی )   بن عیسی   محمد رسی قرار داده  و می نویسد:  

( دو کتاب بیرون دادند که سه قرن مورد استفاده  476/ 1083)  بن علی بن یوسف الشیرازی 

در بین تالیفات فقهی قرن چهارم هجری دو کتاب را میتوان بر جسته تر از بقیه   قرار گرفت.  

شیرازی است و   ابو اسحاق   از فقیه شافعی  د، یکی از آنها کتاب مهذب کتب انتشار یافته دی 

الدین سرخسی است، این دو کتاب،  کتبِ    مسلک شمس   از فقیه  حنفی   کتاب دوم  مبسوط 

اند، کتبی  که موید و ترویج الگوهای مختلف قوانین  فقهی    کد گزاری شده سه قرن اول فقه 

 قابل احترام مذهب را بیان می کنند.  

فقیه، سرخسی  دو  و    هر  مرکزی(  آسیای  در  افراسیاب  )سلسله   » ترانساکسانیا  خانید   « در 

بغداد   شیرازی  »سلجینک«  اما    در  بودند،  خود  روزِ  حاکم  سیاسی  مسائل  گیر  در  دو  هر 

تولیدات آنها روی فروع، الگویی  برای سنتی های بعدی شد، دست آوردی تئوریک غیره  

مقیاس   در  بود،   سیاسی  خود  زمان  کوهی(  س روهای   ( »فقهای«  کارهای  از   بزرگی  انبوه 

 فرآورده هایی که الگوی سنت های پدید آمده بعد از آنها  شد. 

تا حد  ( بود که  450/ 1058)   ماوردی   در مقابل دو کتاب فوق الذکر، کتاب احکام سلطانیه 

  بود. اختالف کارهای سرخسی   ر موضوع  و نه شاید در کلِ فقه زیادی، نوآوری در ساختا 

از یک سو و کار ماوردی از سوی دیگر، در شکل  نبود، بلکه به زیبایی  رویکرد    و شیرازی 

 
91 - BRUNSCHVIG Gollegit., « A Nineteenth Century view of jîhâd», Studia 

Islamica, No. 32, G. P. Maisonneuv Larose, p. 187. 



 احکام ار بعه                                                                                                      نماز جمعه

49 

سیاسی در محتوی خود را بیان می کردند، طبیعت این اختالف را شاید بتوان در  تعدادی از  

ادبیات   از  انتخاب شده  ،    جمعه   این س روهای کوهی دانست. موضوع نماز سطوح گسسته 

دینی جنبه سیاسی شناخته شده ای داشته مورد    مراسمی که به طور کلی به عنوان یک حکم 

 92توجه آنها بود. 

برابر   امام   شیرازی   ابو اسحاق در  باشد، سرخسی   جمعه   که می گوید  ترین  برای    باید فقیه 

انتخاب کردن امام جمعه یک قانون کلی ساخت که امام جمعه باید کسی باشد که بیشترین  

جمع می آورد، برای این منظور او یک نکته مهم و ویژه    تعداد شرکت کننده را برای نماز 

بیشترین آموخته های سنت را    ای را اضافه می کند و آن این است که حتی  اگر عالمانی 

 93داشته و شایسته ترین برای این امامت باشند اما شرط باال الزم است. 

 

بحث می کند، این کتاب از چیزی که در ادبیات    شافعی   از فقه   ماوردی   احکام سلطانیه کتاب  

که عمومأ از فقه    شیرازی   و یا از فقه سنتیِ رساله مهذب   سرخسی   در کتاب مبسوط  سنتی  

آن دوره بحث می کردند، حرف  نمی زند. ماوردی تالش می کرد فقه را با شرایط سیاسی  

روز هماهنگ و آن را نهادینه کند و بطور سازمان یافته در دستگاه های دولتی از وزارت تا  

  عمارت، بصورت دادگاه های دیوانساالری  در بیاورد و در دستگاه های دولتی در دادگاها 

 94و در فقه وارد کند. 

 

 
92  -  CALDER Norman, «Friday Prayer And The Juristic Theory Of 

Government: Sarakhsi, Shirazi, Mawardi» Bulletin of the School of Oriental 

and African Studies, University of London, Vol. 49, No. 1, In Honor of Ann 

K. S. Lambton (1986) ،p. 35.  

93 - Ibid., p. 42-43. 

94 - Ibid., p. 44. 
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  جمعه و یا پیشنماز جمعه دو نوع مسجد   و انتخاب امام   های جمعه   در رابطه با نماز   ماوردی 

را به دستگاه دولتی پیشهاد داد: اول مسجد سلطان یا مسجد دولت، بزرگترین مسجدی که  

در مرکز شهر قرار داشت و انحصارأ از فرمان سلطان اطاعت میکرد و دوم مساجد علمیه و  

قرار می گرفتند یعنی مساجد محالت شهری   عمومی که در رتبه های بعدی در دستگاه فقه 

روستایی. تعیین امام جمعه در مسجد سلطانیه فقط در اختیار سلطان بود و هیچ  یا مساجد  

کس دیگری حق انتصاب او را نداشت، این پیش نماز از قدرت سیاسی باالیی بر خوردار و  

بر همه پیش نمازان دیگر حتی اگر آن دیگران از علم و موقیعت باالتری هم بر خوردار  

 95بوند، تقدم داشت. 

 

است،    جمعه   می نویسد: این مطالعه موضوعش نماز   با استفاده از منابع ماوردی   کالدر 

عبادتی که عموما درجاتی از آن موضوع سیاست نیز می باشد.  او اضافه می کند: توجه  

و    من در این مطالعه نشان داد که  نظرات ماوردی متفاوت است با نظریات شیرازی 

  96.سرخسی 

 

می نویسد: بعنوان    97ناصبی   جمعه   در مورد امام   Etan KOHLBERG   کلبرگ   اتان 

بخوانند که هم دین و هم مسلک آنان باشد،    ضوابط مذهب، افراد باید پشت سر کسی نماز 

بنابر این نه تنها  نماز خواندن پشت سر امام جمعه ناصبی ممنوع است، بلکه پشت سر کسی  

 
95   Ibid.,p. 44. 

96 - CALDER Norman, « Doubt and prerogative: the emergence of an Imami 

Shi’i theory of Ijtihad », Studia Islamica, 70, 1989, pp. 36-47. 

دشمن   یا امامان شیعه بن ابی طالب است که به کسی که با علیای)النواصب( به عربی واژه  ناصبی -  97

 ۴۲۰، ص۱، روض الجنان، جبرای نمونه نگاه کنید به: شهید ثانی شود.باشد اطالق می



 احکام ار بعه                                                                                                      نماز جمعه

51 

دار نباشد نماز خواندن ممنوع است، هر گاه کسی مجبور    ( وفا )ابن ابی طالب   که  به علی 

قرآن  به کلمات  فقط  و  کند  تقیه  باید  بخوانند،  را  نمازی  و    شود چنین  داده رکوع  گوش 

نمازی است که   بلکه  نیست  نماز دسته جمعی  کنند که گویا  را طوری عمل  سجود خود 

  98بصورت فردی انجام می دهد. 

 

 

 

می نویسد: در    جمعه   در مورد مشروعیت نماز   NEWMAN Andrew    نیومن   آندریو 

بین علما با دولت یک مسئله بسیار جدی و مورد بحث   دوران غیبت، مشروعیت نماز جمعه 

و گفتگو بوده است، بطور گسترده  بحث بر سه نوع  یا سه صورت بر گزاری نماز جمعه  

وجود داشته،  در این تقسیم بندی، وجوب تخیری نماز جمعه  قابل توجه است  زیرا حضور  

 گذشت زمان، فقیه جایگزین نماینده امام شده است. یا نماینده امام اجباری است، اما با    امام 

برد آن توسط فقها در سازمانهای سیاسی روز، عدم   نوع  وجوب تخیری و پیش  انتخاب 

را تایید میکند، در دوران غیبت این نماز اجباری نیست یا    جمعه   وجوب یا حرام بودن نماز 

فقط با حضور    نماز جمعه   وجود ندارد. وجوب عینی   حرام است چون نماینده خاص امام 

  99معنی پیدا میکند.   امام معصوم 

 
98 - KOHLBERG Etan, Belief and Law in Imâmî Shî’ism, Variorum, p. 100. 

« As a rule, one should pray only behind someone who is trustworthy in his 

religion. Hence prayer is forbidden not only behind a Nâsibi imam (i.e., a 

Nâsibi who leads in prayer), but also behind an imam who professes 

allegiance. » 

99 - NEWMAN Andrew J. « Friday Prayer as the Safavid Period », 

WALBRIDGE Linda S., The Most Learned of the Shi’a, The Institution of the 

Marj’ Taqlid, Oxford University Press, 2001, p. 34-35. 
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«  اهمیت فزاینده شعائر  مناجاتی  تحت عنوان »خطبه    RICHARD Yann  ریچارد   یان 

را از شعائری می نامد که میتوان آنها را با جایگاه مرکزی این مراسم      برای وعاظ  اسالمی 

مقایسه کرد. مسیحیت  نویسد: سنت     100در شعائر  ولی     »خطبه«  او می  ندارد  قرآنی  مبنای 

  اسالم باز میگردد، سنتی که سعی میکند آن را با شکوه، قبل از هر نماز   احتماال به زمان پیامبر 

مذهبی بر گزار کنند. شرکت در این مراسم تنها در هر    ظهرجمعه و یا بعد از هر نماز عیدِ 

شهر فقط در یک محل بر گزار می شود و مسلمانان وفاداری خودشان را نسبت به واعظ بر  

 101گزار کننده نشان می دهند. 

کرده باشد،    از اواخر حیات پیامبر می نویسد: واعظ بر منبری می نشیند که تقلید     ریچارد   یان 

کپی    منبری هشت پله ای، چوبی و خراطی شده که جایگاه تزیین شده از خلفای اسالمی 

برداری شده ای است که آنان نیز از منابر کلیسای مسیحیت حبشی کپی بر داری اند. واعظ  

کمان یا عصای تعلیمی که در دست چپ خود     معموال با فشار روی شمشیر یا روی یک 

و این عادت  یکی از  «  دارد تاکید دارد که »این مذهب در حال حاضر مسلح به سالح است 

، سالح به دست می گیرند،  این که ائمه جمعه    102دیم بوده است. ویژگی های قضات عرب ق 

  جمعه هنگام ایراد خطبه   پیروی از روایاتی است که بر أساس آن روایات مستحب است امام 

 
100- J. STAIKER, « Preching Christian » Hastings Encyclopédisa of Religion 

and Ethics, 216b. Cité par Yann RICHARD, « La Fonction Parénétique du 

‘ÂLEM: La prière du vendredi en Iran depuis la Révolution » Die Welt des 

Islams XXIX, CNRS, 1989, p. 63. 

101- MARGOLIOUTH David Samuel, Encyclopedia Britannica (15th edition)  

 ___ « Preching Muslim » Hastings Encyclopédisa of Religion and Ethics, 

216b. Cité par Yann RICHARD, La Fonction Parénétique, p. 63. 

102- Cité par Yann RICHARD, « La Fonction Parénétique », Die Welt des 

Islams, New Series, Bd. 29, Nr. 1/4 (1989), pp. 61-82 p. 64. 
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واعظ دو خطبه می خواند   103یا اسلحه تکیه کند و آن را در دست چپ داشته باشد.   بر عصا 

که محتوی اولی نصایح و دومی  مسائل سیاسی روز است، واعظ می تواند بین دو خطبه  

 دقایقی بنشیند. 

اسلحه به دست گرفتن خود سمبل  و گویای نوعی زور مداری و خشونت است، خشونتی  

، عبادت و صلح است، بدین جهت  دست بر روی اسلحه گذاشتن پیش نماز  که ناقض نماز 

های نماز نیاز به تحقیقی جدا گانه  دارد. اما آن چه در این    در خطبه   در اقامه نماز جمعه 

این حکم   : اوالً  الزامی    نمایش سمبلیک در نماز دسته جمعی جمعه میتوان گفت این که 

این   ثانیاً:  نیست،  واجبات  از  گذاشتن  اسلحه  روی  دستت  موجود  منابع  بر  بنا  و  نیست، 

در      104یا چیز دیگری باشد.   می تواند تکیه بر عصا    استحباب، اختصاص به اسلحه ندارد و 

مورد دلیلِ فلسفی این حکم استحبابی چیزی در روایات  و منایع اولیه دیده نمی شود. میتوان  

امام  کامل  آمادگی  دادن  نشان  نمایی  قدرت  نوع  این  فلسفه  که  کرد  و    تصور  جمعه 

برای حضور در صحنه  از جنگ و جهاد نمازگزاران  که ممکن است  باشد، همچنان    هایی 

 عصا برای حفظ و کمک به خطیبی باشد که باید مدتی در حال ایستاده خطبه بخواند.  

 

های دوازده امامی بعلت   می نویسد : برای شیعه  جمعه  در موضوع تعطیل  نماز   ریچارد  یان 

غائب، نمازهای جمعه تعطیل شد و علما بخاطر اینکه  در برابر مشروعیت    غیبت مطلق امام 

را در دوران غیبت تعطیل    ندادن به حکومت وقت موضع گیری سیاسی نکنند، نماز جمعه 

 
 15، ص  5وسائل الشیعه، ج   - 117، ص 2، ج1312، ، تهرانبن یعقوب کلینی، فروع کافی  محمد  -  103

، دار الکتب اإلسالمیة، چاپ  ، تهران245، ص 3األحکام، تحقیق، خرسان، ج  ، تهذیبشیخ طوسى  -  104

«  ؛بر  أ وْ ع صًا ق ْوسٍ چنین آمده است: »  و  ی ت و کَّأُ ع ل ى جمعه روایت در مورد آداب نمازق ) در 1407چهارم، 

 کند.( قوس)کمان( یا عصایی تکیه می
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و تغییر مذهب به شیعه در این دوره، در قرن شانزده     کردند اما در دوره سلسله شاهان  صفوی 

با یگدیگر بلکه دستگاه    داران به مذهب شیعه بخاطر جمع شدن شیعیان   ،  نه تنها وفا در ایران 

سلطنت برای متحد کردن جامعه رواجی بی سابقه پیدا کرد، سالطین صفوی خود را وارث  

شاه  نامیدند،  امامیه  مهدی   اسماعیل   شیعه  امام  را  و     خود  خواند  مجسم  بن    علی موعودِ 

لقب نائب امام گرفت رسما برای بر پایی    که از سوی شاه طهماسب   محقق کرکی   عبدالعالی 

نماز جمعه پای فشرد و بنیاد جدیدی برای اجرای مراسم بر گزاری نماز جمعه بوجود آورد،  

بانی اصلی این حرکت، نه تنها وفاداران شیعه را هفته ای یک بار به دور هم    قطیفی   ابراهیم 

نماز های جمعه را   برای پیش نمازی  به صحنه سیاسی  باز گرداندن علما  بلکه  جمع کرد، 

ها معموال    واعظ خطبه    105تدارک دید ... و به تفسیر روی گریه گرفتن از مستمعین کار کرد. 

بی  نماز  رابطی است  ن قدرت سیاسی  دولت حاکم و جمعیت  سنتی گرد آورده شده در 

جمعه، این واعظ رؤیای توسعه سیاسی کشور، جایی که علما خود را در خدمت  قدرت  

در اینجا نماز جمعه و مذهب  وسیله ای می     106سیاسی آن قرار می دهند،  در سر میپروراند. 

ن  و  گردند  بیان  مردم  های  نارضایتی  تا  آوردن   شود   در  حرکت  به  در  مردم   مهم  قش 

شان گسترش   وظیفه  نیز  روابط جمعی  های  رسانه  می شود.  بر جسته  اجتماعی  حرکتهای 

 107همین تبلیغات است. 

 

 
 ,Cité par Yann RICHARD    152-145 ص  ،جمعه نماز های  نهاد  ،طباطبایی مدرسی  حسین  -  105

La Fonction Parénétique, p. 66- 67. 

106  -  Bruce M. BORTHWICK, « The Islamic Sermon as a Channel of 

Political Communication », Middle East Journal, Vol. 21, No. 3, 1967, p. 

122. 

107  -  Bruce M. BORTHWICK, ibid p. 305.  Gilles KEPEL, Le Prophète et 

Pharaon. Les mouvements islamistes dans l’Égypte contemporaine, 

Collection Folio histoire (n° 194), Gallimard, 2012. 
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بخواهیم به  می نویسد: بدون این که    Edward Granville Browne  برون   ادوارد 

یا اعالم پشتیبانی از علما در تحریم    1827علیه قشون روس توسط علما در سال    اعالم جهاد 

که پیروزی بزرگی را برای آنها  به همراه داشت، بر گردیم، می توان   1891تنباکو در سال 

گفت که موعظه گری علماء یک رفتار اعتراضی با خود همراه داشته است، زیرا در انقالب  

بزرگی را براه انداخت و این اعتراضات عموما در مساجد و   مشروطیت موعظه علما جنبش 

مساجدی که از طریق قدرت شاهنشاه      108شکل گرفت.   های جمعه   از طریق تبلیغات در نماز 

  قبضه شده بود و سه روحانی بزرگ با اعالم و دعوت به  بست نشستن مریدان خود در شاه 

عبدالعظیم در ری  و یا در حرم معصومه در قم حرکت های اعتراضی را  به ویژه در روز  

 های مهم مذهبی، مانند  شبهای ماه رمضان شکل می دادند. 

بعنوان     را      »عبادی سیاسینماز«   جمعه   با مهار روحانیون، نماز   ایران   جمهوری اسالمی 

بخش،   الهام   ایران  جامعه  در  محوری  ارزش  یک  بعنوان  و  آورده   در  جدیدی  دکترین 

برجسته و ترویج کرده که هر هفته بعنوان لشگریان خود  آنها را به میدان می آورد. با جمع  

  کردن مردم با وسائل نقلیه مجانی و با دادن امتیازات  گوناگون برای شرکت در نماز جمعه 

و یا تهدید و ترساندن کسانی که شرکت نمی کنند برای نشان دادن  انبوه جمعیتی، جمع  

میلیون نفری  البته رغم نا چیزی است که بنیاد    10هزار نفر در یک شهر    200یا    100کرده  

جدید التاسیس نماز جمعه برای تفریح هفتگی بعنوان یک وظیفه مذهبی بنا نهاده و  چنین  

 یادی مهمی را در ایران بنا کرده است. بن 

 
108  -  Browne, Edward GRANVILLE, The Persian revolution of 1905-1909, 

History Mohammed Ali,  Iran Politics and government 1907-1909,  

Cambridge University Press, 1910, p. 113.cité par Yann RICHARD, La 

Fonction Parénétique, p. 69. 
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در سراسر کشور و همه شهر ها، دستگاه جدید با    جمعه   برای  آرایش و سازمان دادن نماز 

سیستم اداری منظم و وسیعی را تحت عنوان شورای مرکزی برگزاری نماز های سراسری  

« در کشور برای متمرکز کردن و هماهنگ کردن نماز گزاران برای  »ستاد مرکزی نماز جمعه 

 هاده است.  انجام مراسم سیاسی در سطح کل کشور را بنا ن 

  ، نه تنها باید سخنرانی نشاط بخشی برای وفاداران به این وظیفه اسالمی جمعه   خوان نماز   خطبه 

که   نیز صادر کند  را  روز  سیاسی  العملهای  دستور  در خطبه اش  باید  او  بلکه  باشد  داشته 

در این خطبه هاست که تصمیمات اساسی سیاسی     109تصمیم روی آنها قبل گرفته شده است.

مانند اعالن جنگ، چگونگی روابط بین المللی، گفتگو و مذاکرات مهم به اطالع )بخوانید  

 مغز شوئی( عموم می رسد.  

بود،  تعجب  ، سابقه قابل توجهی نداشت و از یاد ها رفته  در حافظه مردم ایران   جمعه   نماز 

در ایران حیات جدیدی یافته و برای ایرانیان  ابداعات جدیدی    است که امروز نماز جمعه 

تا زمانی که این نماز ها در حفاظت دستگاه حاکم باشد ادامه خواهد یافت.جالب  آورده  و 

قدرت سیاسی فرو  توجه این که بخش کوچکی از روحانیت ایران به نحو خاصی به درون  

رفته است،  زیرا نماز جمعه امروز نه تنها قدرت سیاسی حاکمیت که نگهدارنده خود قدرت  

 110شده است. 

انجام گرفت،  دادن    شاه   توسط  رضا   1935رفرمی سیاسی که برای کنترل روحانیون  در سال  

اجازه نامه ای برای پوشیدن لباس روحانیت بود ، اجازه نامه مخصوصی که تنها به کسانی  

باید   از احادیث صحیح را  برای تشخیص احادیث غلط  داده می شد که مطالعات دقیقی  

 
109  -  PEDERSEN, J., Et al., « Masdjid », in P.J. BEARMAN et al., 

Encyclopædia of Islam, 2nd edition, Leiden, Brill, 1960-2005.Cité par Yann 

RICHARD, La Fonction Parénétique, p. 72-73 

110-  Cité par Yann RICHARD, La Fonction Parénétique, p. 74-82. 
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داده    »داشته باشند، این اجازه نامه از آن زمان بوسیله سازمانی بنام موسسه » وعاظ و خطبه 

نیز طرحی بود که در  برابر  قانون، کسانی حق داشتن لباس    و  در دوران پهلوی    111 شده بود. 

رضا شاه    بوسیله محمد   1970روحانی بودند که اجازه اجتهاد می داشتند و این قانون تا  سال  

 پی گرفته شد.   

 

ها به شیوه خودشان    برای بسیج توده های مردم، کاری که پهلوی    جمعه   ایدئولیزه کردن نماز 

توانست  با سیاسی    با خریدن روحانیون درباری موفق به انجام آن نشدند، جمهوری اسالمی 

  1978مردم را برای شنیدن وعاظ به مساجد بکشاند. اولین بار در ماه ژوئیه    کردن نماز جمعه 

بر گزار شد،    در تهران   طالقانی   کمی پس از انقالب نماز جمعه با شکوهی توسط محمود 

محل بر گزاری آن  مسجدی تاریخی و بنایی باستانی نبود بلکه محلی  سیاسی و سمبلیک،  

ایران  تهران جایی که معرف ارزشهای علمی جامعه  انتخاب شد. برای جلب    دانشگاه  بود 

خطبه  و  آورد  میان  به  را  روز  سیاسی  حوادث  باید  اما  کنندگان  این    توجه شرکت  خوان 

باید فردی از باالترین مقام روحانی  و نماینده و سخنگوی برگزار کننده این   نیز  حوادث 

سنت تاریخی باشد،  طالقانی تنها به امر دینی نمیپردازد بلکه باید دستور العمل مسائل سیاسی   

یک برنامه  او باید  بطور سیستمات  مورد توجه جامعه مذهبی را نیز در خطبه هایش صادر کند. 

های جدید دولت، گزارش حوادث هفته گذشته، مسائل مربوط به جنگ و صلح و وقایع  

المللی را در خطبه هایش توضیح  داده تصمیمات مهمی را که  گرفته شده به اطالع   بین 

مرکز حل و فصل مسائل جامعه    عموم برساند.  در دنیایی که خلیفه وجود ندارد و مسجد 

و خطبه های جمعه تقدس اولیه  خود را از دست داده است، وعاظ اسالم این امکان  نیست،  

را یافته اند که  حرف سیاسی بزنند،  بحثهای سیاسی در مجلس یا در تظاهرات سیاسی  که  

 
 37،  ص  1361، ، ا اتشارات وزارت ارشاد اسالمیقیام گوهرشاد ،واحد سینا   -  111
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برای خطبه   تلویزیون پخش می شوند،  فرصتی را  یا در رادیو   در مطبوعات، روزنامه ها 

 112سته های  خود از طریق بلند گوهای مساجد پخش کنند. خوان ها  فراهم آورده  خوا 

 

  می نویسد: قبل از جنگ جهانی دوم، خطبه   Bruce M. Borthwick  بورسویک   برس 

به صورت تلطیف شده و پرطرفدار بود و علما با حفظ چند حدیث از هزاران حدیث    جمعه 

اما در دوره پس از جنگ، عده ای از علما از اصالح کردن  کهنه مردم را موعظه میکردند، 

آنها از واعظان خواستند تا درباره مسائل مسلمانان در  برابر زندگی مدرن    .خطبه دفاع کردند 

اصالحات در آموزش    .هایی که مسلمانان در آن زندگی می کنند صحبت کنند در سر زمین  

علما  و اصالحات  در این خطبه ها ، واعظان را قادر ساخته است تا میان فرهنگهای مدرن   

از    در برخی   جمعه   ارتباط بوجود بیاورند. در نتیجه، اجرای مراسم نماز و فرهنگهای سنتی  

با دنیای مدرن، از     کشورهای عربی در حال حاضر، ملقمه ای از  ادغام مفاهیم سنتی اسالمی 

خطبه های نماز جمعه در طول تاریخ اسالم، بعنوان     113طریق این نخبگان بوجود آورده است. 

وسیله ای سیاسی با مسائل روز ارتباط داده شده است. این خطبه ها خود ابزاری شده اند که  

به وسیله آن از طریق نخبگان دستگاه سیاست عمومی حکومت را با مردم متصل کرده است.  

تئو  در  حداقل  اما  متفاوت،  ها  خطبه  این  سیاسی  وسیله  محتوای  همیشه  ها  خطبه  این  ری 

 ارتباطات سیاسیِ دولت در نظر گرفته شده است.  

 
112  - RICHARD, Y., L’Islam Chi’ite, Croyances et idéologies, Paris, 1991, p. 

243-240  

113  -  Bruce M. BORTHWICK, «The Islamic Sermon as a Channel of Political 

Communication» , Middle East Journal, Vol. 21, No. 3, 1967, p. 300. 
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ها محتوای سیاسی بسیار    ماز ن ، این  و تا یک صد سال پس از مرگ پیامبر   محمد   در طول عمر 

  114آن باقی نیست. از  ها ناپدید و اثری    باال داشت، اما تقریبا در تمامی قرن بیستم آن خطبه 

از جنگ جهانی دوم تقاضا برای توسعه اقتصادی، نخبگان حاکم خاورمیانه را مجبور کرد  

کنند، این توسعه اقتصادی و  بسیج  که مردم کشورهای خود را به سوی یک اقتصاد مدرن  

سیاسی نمی تواند تنها توسط نخبگان مذهبی انجام شود. آنها مجبور شدند از تمامی بخش  

بعنوان ابزار و پل    جمعه   همکاری کنند، بدین منظور مراسم اجرای نماز های جامعه تقاضای  

بین نخبگان مذهبی و مردم عمل می کرد   با  ارتباطی  و این تنها علما بودند که میتوانستند 

  115را با مضامین توسعه اقتصادی برقرار کنند.   های خود ارتباطات توده های مسلمان   خطبه 

 

با بهره گیری از منابع اولیه و نظریه های    Abdulaziz SACHEDINA  ساچدینا   عبدالعزیز 

انتشار داده و  می نویسد برگزاری  نماز    جمعه   فصلی را در باره نماز    گان اسالمی د نویسن 

، بر گزاری نماز جمعه  ( ارجاع می دهند 94/ 712ابن الحسین )    چهارم علی   را  به امام   جمعه 

برای    سیاسی او می باشد. حکمی است در قرآن یک حق سیاسی امام در ظرفیت حاکمیت  

اجرای   116. بشتابید   هر گاه براى نماز جمعه ندا در داده شد به سوى ذکر خدا   اطاعت از آن که  

تسلیم سیاسی است،  این نماز بصورت تنگاتنگ بامجوز قانونی قرار دادن امام  نماز جمعه  

 
114  -  Ibid., p. 301. 

115  -  Ibid., p. 311. 

   9 ، آیهجمعه سوره  -   116
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در ارتباط است، اعتبار و مجاز بودن فقیه الیق و امتحان پس داده را برای ادامه این نماز ها  

  117در دوران غیبت مطالبه می کنند. 

هایش شکل اقتدار گرایی مذهبی سیاسی    و خطبه   جمعه   از همان روزهای ابتدای اسالم، نماز 

جمعه و خطبه خوان های آن نقش حکمفرمایی اعمال می کردند در نتیجه     را پیدا کرد و امام 

امامت نماز جمه بصورت  حکمی نهادینه شده  و وظیفه ای قانونی  در آمد که امام جمعه از  

  اقتدار سیاسی خود را اعمال کند، تفاوت امام جمعه یا پیش نمازِ   سوی حاکمیت یا نماینده او 

نماز های یومیه در این بود که دومی نیاز به رسمیت یا مجوز    نمازهای جمعه با پیش نمازِ 

    118خواصی برای خطبه خواندن نداشت.

زمانی که احساس خطر جانی باشد می نویسد:  نماز    جمعه   در مورد بکار گیری  تقیه در نماز 

اگر باورمندان بصورت دسته جمعی در    بدون خطبه   جمعه  نیست  اعتراضی  وجود ندارد،  

دوران تقیه بیایند و خطبه نماز جمعه را در دو بخش شرکت کنند، در این صورت نماز باید  

  دوره حیات و غیبت امام  به جماعت و در چهار رکعت انجام شود. دوران تقیه برای شیعیان 

  است که برای حفظ جان خود از دست دولت حاکم در امان باشند. شیخ طوسی   معصوم 

در پیگیری تقیه در    ،  در مصر از قول امام صادق    «با  نقل حدیثی از » زراره (  460/ 1068) 

نماز جمعه در نامه از امام سئوال میکنند: آیا شما خواستار هدایت نماز جمعه بوسیله خود ما  

در انجام نماز جمعه دقت داشته     119بطوری که انتظار می رود هستید؟ امام پاسخ می دهد خیر 

عادی است یا  باشید. آملی می نویسد روشن نیست پاسخ امام از دقت در انجام نماز، نماز  

 
117  -  Abdulaziz Abdulhussein SACHEDINA, The Just Ruler in Shi'ite Islam 

The Comprehensive Authority of the Jurist in Imamite Jurisprudence, Oxford 

University , Press USA, 1997, p. 177-178. 

    p. 181. The Just Rule, ACHEDINASCité par     106، ص1، نهایت، ج طوسی  -   118

  p. 182 The Just Rule,, ACHEDINASCité par.  239ص  3، ج  ، تهذیبطوسی -   119



 احکام ار بعه                                                                                                      نماز جمعه

61 

به انجام عبادات مشهورند، در   از یک  سو می بینیم امامان به ویژه امام سجاد  120نماز جمعه. 

عمل نماز جمعه را بعلت سلطه خلیفه، انجام نمی دادند، از سوی دیگر می بینیم امامان برای  

انجام نماز جمعه و برای جلوگیری از برخورد  مستقیم با سلطه خلفا  به  مریدان خود رعایت  

 تقیه را در انجام نماز جمعه پیشنهاد کرده اند.  

در »والیت شرعیه« بسیار تاکید شده که امام جمعه    جمعه   ایگاه و گزینش  امام عالوه بر آن ج 

نماز  ترتیب  بدین  و  باشد  عادل  فردی  » والیت شرعیه«     جمعه   باید  عالیترین سمبل  بعنوان 

در دوران غیبت شناخته شده است. بنابر این چگونه است که    مذهب،  همانگونه که جهاد 

فقها اجباری بودن انجام نماز جمعه در دوران غیبت را بصورت یک مشکل در آورده اند؟  
121 

یا نماینده او    برای نماز یومیه به دستور امام   تعیین پیش نماز ،   بنا به نوشته های شیخ  طوسی 

یا نماینده    دستور امام معصوم   نیاز ندارد. اما بر خالف نماز های یومیه، برای تعیین امام جمعه 

خاص او ضروری است، شیخ طوسی می نویسد: یکی از ضروریات یا پیش شرط های  نماز  

یا حکمران ضروری است، حضور امام یا فردی است که    ، همانگونه که برای قاضی جمعه 

امام او را بعنوان نماینده خود تعیین کرده باشد، در غیر این صورت نماز باطل است، شیخ  

مشکلی نیست اگر در دوران تقیه  با همدیگر    طوسی همان جا اضافه می کند: برای شیعیان 

ها را در دو بخش بر گزار کنند و اگر نتوانند خطبه ها را   جمع شوند و نماز جمعه  و خطبه 

    122را بخوانند.   بجا بیاورند بهتر است بجای آن نماز یومیه چهار رکعتی ظهر 

 
  p. 18The Just Rule, ACHEDINASCité par ,.2      14، ص 5، جالشیعه وسائل -   120

121  -  Ibid., p. 183. 

  p.  The Just Rule, ACHEDINASCité par.184  248ص  1، خیالف، ج طوسی -   122
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قابل اعتماد، کسی است که صالحیت   در مغنیه  در مورد اجازه می نویسد: »امام   شیخ مفید 

 123شرح داده شده است.«    جمعه   او در بخش نماز 

بر این پایه است که در دوران غیبت، جمع شدن دسته   و مفید  تصمیمات فقهی شیخ طوسی 

 اجباری نیست.   جمعه   جمعی برای ادای نماز 

ونه نماینده او حضور    معصوم   دو پهلو می نویسد: زمانی که نه امام   در یک حکم    محقق حلی 

تقسیم خطبه  و  امکان جمع شدن  موافق    ندارند و  بعضی  نظر  دارد،  به دو بخش وجود  ها 

   124می باشد.   و نظر برخی دیگر مخالف بر گزاری نماز جمعه   جمعه   برگزاری نماز 

)نوه شیخ طوسی(  می نویسد، ابو اعلی در دوران حضور    به نقل از ابو اعلی طوسی   سبزواری 

و در دوران غیبت به سه دلیل موافق با فقیه بعنوان نماینده    جمعه   زنده موافق اجرای نماز   امام 

و خلفاء در زمان حیات آنها که خود امام جمعه و    امام بود :  دلیل اول رفتار خود پیامبر 

  ثقفی از امام صادق   ابن مسلم   را تعیین میکردند، دوم احادیث رسیده از سوی محمد   قاضی 

باشند و    که امام  پیروان را به هفت نوع تقسیم می کند که نباید سخت گیر برای نماز جمعه 

    125.سوم اجماع امامیه بر مستنداتِ محقق، عالمه و  شهید ثانی 
 

عقل و خرد، در هر زمان باید فقیه جامع    با منطق   در ارشاد می نویسد:   ( 413/ 1022)   شیخ مفید 

رسیدگی کند و گر نه در طول زمان    الشرایطی وجود داشته باشد تا به امور و احکام شیعه 

غیر ممکن است مکلفین بتوانند به تکالیف شرعی خودشان عمل کنند و از فساد دور بمانند،  

 
  p.  The Just Rule, ACHEDINASCité par.185                  27، مغنیه، ص مفید -  123

 98، ص 1، شرایع، ج محقق حلی -   124

 Cité     261، ص  4، مثام، بخش هندی  فاضل  –، کتاب ذخائر و الصالت، المقصد الثانی سبزواری -   125

par SACHEDINA, The Just Rule p. 186 
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این الزم است همواره فردی که قواعد فقهی و غیر فقهی را خوب میشناسد حضور   بنابر 

ن  او مراجعه کنند و جمع شدن و بر گزاری  به  بتوانند  تا مردم  باشد  میسر    جمعه   ماز داشته 

 126شود. 

عادل  همواره مشکل و چالش انگیز بوده و هر گز به نحو مطلوب عملی    تعیین سلطان یا امام 

در جمع آوری    نشده است ،  عنوان امام عادل که مورد استفاده لغوی و همیشگی فقهای شیعه 

رخورد و  بکار میرود، همیشه با سیاست های زمان ب  های یومیه یا نماز جمعه   مردم در نماز 

از » امام     در کتاب نهایت،  در تفسیر تبیان نماز جمعه   مشکل ساز بوده است، شیخ طوسی 

شیخ طوسی در     127عادل برای برگزاری نماز بین مردم » مفصل از سلطان عادل نوشته است. 

و  نماز    کارهای بعدی خود  نیز روی اصول و قواعد امام عادل در امور حکومت، حدود 

 128جمعه تاکید و تفسیر فراوان کرده است. 

 

بعنوان    معاصر با شیخ طوسی (  463/ 1071)   دیلمی   سالر   جمعه   در باب تحریم وممنوعیت نماز 

اولین فقیه امامیه نظر فقهی خود را می دهد و  در کتاب مصارف، در بخش امر به معروف  

تا  ف و نهی از منکر می نویسد:  فقهای امامی  مجازند امامت در  دو چیز را  داشته باشند:  است 

حضور و تصدی    معصوم   که باید امام   و نه در نماز جمعه    تا در نماز باران ف در نمازیومیه  و است 

نظر تحریم نماز جمعه سالر دیلمی توسط فقهای دیگری چون    129آن را  بعهده داشته باشد. 

 
 674، ارشاد، ص شیخ مفید   -   126

 Cité par  235، ص 1وخالف، ج 8، ص 10وتبیان، ج   103ص   1، نهایت، ج طوسی -   127

SACHEDINA, The Just Rule p. 191. 

128  -  Ibid., p. 191. 

 Cité par  19،  ، مصارف، دست نویس در کتابخانه دانشگاه تهراندیلمی سالر   -   129

SACHEDINA, The Just Rule p. 194. 
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 (   نیز مورد پذیرش  قرار گرفته است.598/ 1201)   حلی   ، ابن ادریس رهبر فقهی مذهب شیعه 

130 

  ، اجرای نماز و ابن ادریس   ، ساالر دیلمی مرتضی   می نویسد بنا بر نظر شریف   هندی   فاضل 

  و نماز جمعه   برای اجرای عبادات جمعه  مورد تایید آنها نیست. و اجازه غیر قابل انکار امام 

     131ضروری است.

 

را نداشتند، بلکه بنا بر منابع تاریخی به خصوص    روشن است که فقهای اولیه نیابت خاص امام 

دوران صفوی  متاخر  بودند.    فقهای  امام  عام  یا والیت  نیابت  مدعی  آن  از  بعد  بن    علی و 

صفوی در تفسیر قوائد خود با    طهماسب   شیخ االسالم دستگاه شاه   محقق کرکی   عبدالعالی 

در مورد عدم   مرتضی  و شریف  دیلمی  ، سالر ، شیخ طوسی استناد به نظریه های عالمه حلی 

بطور روشن پاسخ می دهد: نماینده یا فقیه جامع    های جمعه   وجود جواز برای امامت نماز 

مورد اعتبار از سوی امام وجود    یا نماز جمعه   الشرایط در زمینه حقوق جزا قضاوت و قاضی 

  الدین محمد   شیخ شمس ندارد، آنچه به آن مستند میشود، استناد به متاخرین یعنی  به منبع  

محقق کرکی توضیحات فراوان در غیر مجاز بودن فقها    علی بن عبدالعالی است.     شهید اول 

نظر غیر قطعی او عبارت از این است که    أ در نیابت امام برای انجام نماز جمعه داده و نهایت 

در اجرای مراسم نماز جمعه از سوی امام توصیه شده است که فقیه جامع الشرایط و عادل  

 
130  -  Ibid., p. 193-194. 

   The Just Rule, ACHEDINASCité par  194-247، ص 1، لسام، ج هندی  فاضل -   131

p.195.  
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  نماز   کلیات به      ،   2   شماره   ضمیمه   به    ها   پیوست   در )    132می توانداین مراسم را هدایت کند. 

 .( کنید   نگاه   کی کر   محقق   رسائل   از    جمعه 

است که  در کتاب ذخیره و کتاب کفایت    ( فقیه دیگر دورا ن صفوی 1090/ 1679)   سبزواری 

آورده    جمعه   االحکام خود  جزئیات فراوانی را در مورد نظریه های فقها در مورد انجام نماز 

به استناد »نهج العرفان اال هدایت االیمان«  از عماد الدین  ، نظریه  طبرسی   است، سبزواری 

مسلمین آورده است :  انجام فریضه جمعه برای مسلمانان یک   هایی را در مورد نماز جمعه 

فریضه شخصی است، بدون هیچ پیش شرط یا اجبار پیش بینی شدهِ دیگری، زیرا این فریضه  

طبرسی یک یاد آوری دارد مبنی بر     133بنا به نظریه طبرسی در دوران غیبت واجب نیست. 

دیگری اجازه انجام مراسم نماز جمعه را  این که اگر در شهر فقیهی وجود داشته باشد، فرد 

   134ندارد. 

می نویسد :     جمعه   های نماز   در باره سیاسی کردن خطبه   Bruno ETIENNE   اتین   برونو 

، نیاز به یک تفسیر  البنا   و حسن   مانند سید قطب   ابن تیمیمه زنجیر سمبلیک اقتدار گرایان پیرو  

و ترجمه ای جدید  از متون قرآنی برای نفوذ الزم بین علما و وعاظ معترض پیدا کردند،  

این   استفاده از  ایجاد یک تشکیالت  سیاسی در دولت،  برای  از متون  آنان   تفسیر جدید 

دولت آمر  « . با چنین تفسیر جدیدی، متنی بیرون دادند تحت عنوان:  قرآنی را الزم دیدند 

 
 131، ص 1المقاصد، ج ، محقق کرکی -   132

 The , ACHEDINASCité par    261، تذکره، کتاب صالت المقصد الثانی، ص سبزواری -   133

Just Rule p. 196-198 

 20، کفایت االحکام، ص سبزواری -   134
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ابزار سیاسی در دست دولت درآمد   شمشیری   »   الدعوه مرجانو    ,L’État ».بعنوان 

135 »  Coranc’est l’autorité, et la da’wa, c’est le  

بر گرفته از این آیات برای ساختن  تفسیر  و با     136، های  قرآن   استفاده از آیات و سوره با  

کرد،    دولت اسالم جهانی  و پایدار کردن اسالم بعنوان دین جهانی،  باید جنگید و جهاد 

جهاد و جنگ نه فقط با دشمنان کافر که جنگیدن با مسلمانانی که وفادار به اسالم نیستند.  

و یا خانهِ دنیای    )خانه تسلیم به خدا   « دار السالم و دار الحرب» دنیا، به دو دنیا تقسیم شد:  

به   به دنیا و  بپیوندند و  بدین اسالم  باید جنگید تا همه ملل جهان  دین اسالم وارد  جنگ( 

  عداد نویسنده سنت گرای اسالم را بعنوان تبلیغ گر جنگ در    شوند. بدین ترتیب ابن تیمیمه 

    137صول اسالم قرار داد. از ا   اصل   5

  و جمعی از امام   ، تونس و مراکش روی وضعیت وعاظ  در مصر می نویسد:      اتین   برونو 

باید اصرار می ورزید، نکته مشخصی که اروپائیان بد برداشت    جمعه  الجزایر  های »آزاد« 

کرده اند این است که کسانی بطور گسترده مساجد و خیابانها را پر میکنند و هزاران مریدی  

او گوش دهند.     جمعه   های نماز   که می آیند و پای منبر امام جمعه جمع  شده و به خطبه 

  ( ام  اف  به  انجمنی که ربطی هم  بوجود می آورند،  را  انجمنی  بخود  ندارد،  F Mخود   )

اینها سایه   بر سر  مانند خانه عنکبوتی در سراسر کشور چتری  انجمن  این  این که  علیرغم 

رن  افکنده  و همچون مولکول های هشدار دهنده تروتسکی یا مشابه گروههای حساسیون ق 

  138باید روی  اخوت کالسیک این مدعیان مبلغ دین تاکید شود. دهمی عمل می کنند.  

 
135  -  Bruno ETIENNE, L’islam radical, Hachette, 1987,  p. 151. 

- 17سوه انفال، آیات   - 169-158-157، آیات  سوه آل عمران - 217-216بقره، آیات  سوره  -   136

 8سوه حشر، آیه   - 35، آیه  سوه محمد -  123-111- 41-29سوه توبه، آیات  - 39

137  -  Ibid., p. 179-180. 

138 -   Ibid., p. 166. 
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فاکتور های  اصلی  که روح  جمع  می نویسد :    Gustave LE BON    لوبن   گوستاو 

ابولحولی  است که از دل تاریخ کهن  شدن جمعی را باعث می شود متغیر است، مجسمه  

بیرون آمده. برای حل مسئله و فهم موضوع باید  به روانشناسی جمعی مراجعه شود، با مطالعه  

روانشناسی جمعی  در نگاهی به تصورات که جمع در ذهن خود دارد، عوامل قابل توجهی  

اسی، سوسیالیسم  بدست آمده است، به اعجاز و قدرت واژه ها دقت کنیم:   آزادی، دموکر 

، برابری و... و  حجم تصور غیر قابل محاسبه ای  که در ذهن جمعی از خود باقی میگزارد  

    139دقت کنیم.  از تعریف یونانی آن گرفته تا تفسیرهای رویایی دیگران.

به تعبیری که تکویل اعالم میکند توجه کنیم که می گوید: لباسی که مشاورین امپراطور با  

فالسفه جدید  با تالش زیاد   سابقه تاریخی واژه ها  به آن می پوشانند نگاه کنیم. استفاده از 

رویا ها ی مذهبی، سیاسی  و اجتماعی  گذشته را شکستند. روح منطقی جمع شدن جمع  

متکی به زنجیره ای از دالئل عقلی است. جمع )هر جمع شدنی( گله ای است  که بدون  

   140چوپان کار نمی کند. 

 Garibaldi)  همیشه مستبد است  و از ابزار اعتماد جمع استفاده میکند. گاریبالدیرهبر،  

پیش تاز، کسی که هیچ استعدادی هم  نداشت ولی شجاع و قوی بود توانست با  (  (1882)

اعتبار نوعی کشش و جذابیت  دسته ای از مردم، شاهنشاهی ناپل را از پای در آورد. حیثیت یا  

است که در طول زمان واگیر و ادامه پیدا میکند، قدرتی مرموز و جالبی که از همه سلطه ها  

باالتر است، دو نوع  اعتبار وجود دارد:  اعتبار اکتسابی یا تصنعی و اعتبار شخصی و مستقل،   

فرد، مشورت یا شهرت    اولی بر اثر شناخته شدن نام یک فرد واسط، اموال و دارایی های یک 

 
139  -  Gustave Le BONM, Psychologie de foules, Quadrige, PUF, p. 60. 

140  -  Ibid., p. 62-69. 
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فرد دیگری و یا حتی توسط شیئ واسطی مانند یک لباس خاص، یا کاله گیس بدست می  

آید در صورتی که اعتبار دوم بر خالف  اولی، کامال فردی است که در اثر شکوه فرد،   

،  ، محمد شهرت فرد و کامال مستقل از فرد دیگر بدست می آید، نام یک قهرمان، یک پیامبر 

، بودا و ... میتواند باشد، کسانی که در گذشت زمان و تاریخ جذابیت خود را  نوح، عیسی 

    141کسب کرده بودند. 

 

شاعر می نویسد : انسان همواره از امتیازات ارتباط با    Robert Rovini   روینی   روبرت 

دیگری در تردید است، بویژه ارتباطی که باعث تواناییهای بیشتری برای انسان میشود، انسان  

شب هنگام در تاریکی از بر خورد غیره مترقبه  با دیگران در هراس است زیرا حتی لباس  

مله  یک دزد ممکن است پاره شود. همه فاصله ای که  نیست و در ح   تنش برای او حافظ 

انسان با دیگران دارد از ترس چنین ارتباط است، حتی در خواب هم از چنین مالقاتی آرمش  

او   به  تنهایی و ترس   بر خالف  انسان  را  انسان در یک جمعیت،  اما  حضور   ... ندارد  و 

بیعی جمعی است که باز باشد و  آرامش می بخشد و از اعتماد برخوردار می کند. جمع ط 

اضافه شدن به آن حد نشناسد، جمع بسته امتیازات جمع باز را ندارد، هرچه بیشتر به  جمع   

بوجود می آورد، از زمانی که تعدادشان کم    اد اضافه شوند، احساس اعتماد بیشتری برای افر 

      142می شود،  اعتماد جمعی آن نیز کاهش پیدا میکند. 

 

«  می نویسد: همین ابهام در  »وتر   در مورد نماز    SCHACHT Joseph  شاخت  ژوزف 

وتر«   »  در انجام نما ز   استفاده در سنت مهم است که رویش تاکید شده که بنا بر سنت از علی 

 
141  -  Ibid., p. 66-71. 

142  -  Robert ROVIVI, Masse et Puissance, traduit de l’allemande, p. 9-11. 
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قرآن مطلقا   در  که  روزانه  های  نماز  همچون  وجوبی  است،  پیامبر   واجب  بوسیله  سنت    و 

  143رویش اصرار ورزیده شده است. 

 

ما نمیخواهیم در  می نویسد:      IELET Petrus Cornelis (1902)    پیتر تییل   کرنلی 

بازی وسوسه بیفتیم و به نمونه آزمایشی ضالین نگاه کنیم و  در استبداد فارسها  بیفتیم، اما  

نامم. جمعه    میخواهیم  نمونه هایی را ارائه دهیم که من نام آنها را  نفوذ التن فارسی می 

با  یک تفاوت اساسی انجیل نهادینه  شده،  ولی   مسلمانان  تقلیدی از شبت انجیل است، 

جمعه مسلمانان  یاد آور دائمی  معنویت  که کار خالق است  را میکند. تکمیل شش روز  

قبل از آن است و روز استراحت است برای مردان  که نباید کار دیگری بکنند، زیرا  کار  

 روز بدست آمده است.   تولید  جهان در این 

همچنین خواستار اعتقاد به کار خلقت در شش روز در بین معتقدانش بود.  اما روز    محمد   

آن روز بزرگداشت آن نیست. این روز  نه شبت، روز استراحت، و نه روز آماده سازی    جمعه 

هفته  است. از آغاز هم این   برای شبت است. این روز روز جمع شدن  برای جشن فرهنگ 

ای مومنین هنگامی     144از قول محمد می گوید:     روز هرگز یک روز استراحت  نبود. قرآن 

فراخوانده می شوید، عجله کنید  که خودتان را به آن وصل کنید و آرامش   شما برای نماز 

 Look for the)  بگیرید، زمانی که نماز تمام شد بهر جا می خواهید به دنبال هدایای الهی 

gifts of divine favor) .145بروید    

 
143 - Joseph SCHACHT, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, King 

Saud University, 1987, p.134. 

 10  و 9، آیات جمعه سوره   -144

145 - TIELE CORNELIS Petrus, The Religion of the Iranian peoples, Part I, The 

Parsi Publishing Co., 1912, p. 81-82. 
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تزی را در سال    Wafaa Abou-Chakra  ابو چکرا   وفا همانطور که قبأل  اشاره شد،  

، او در نتیجه  در لبنان   جمعه   دفاع کرده که تحقیقی است بسیار جامع روی موضوع نماز   2000

 146گیری تحقیقش  به نکات مهمی دست یافته  که به نمونه هایی از آن  اشاره می کنیم: 

وجود داشت و قانونی بود. احادیث   قبل از هجرت محمد  جمعه  میگویند خواندن نماز فقها 

 می خوانده است.    تا قبل از مرگ نماز جمعه   می گویند پیامبر 

می خوانید؟ در جواب گفتند:    جمعه   پرسیدم چرا نماز   در نظر سنجی هایم از امامان جمعه 

 چون نماز جمعه درسی است که امامان برای روشن کردن نور اسالم  آن را  می خواندند.  

می خوانید؟ بصورت    گزاران پرسیدم چرا نیم روز وقت می گزارید و  چرا نماز جمعه   از نماز 

آمده    خیلی ساده  جواب دادند: این چنین است، و همیشه این چنین بوده است و در قرآن 

 است.  

گفته    آمده است که پیامبر   وجود ندارد و از قول حر عاملی   جمعه   شرط خاصی برای امام 

  .است بهترین شما امامید مانند پیامبر خدا 

در باالی منبر روبروی مردم فرمان صادر میکردند و چنان    جمعه   خوان نماز   خلفای خطبه 

  رهبری می کردند که گویی در میان میدان جنگند.تصمیم میگیرند چگونه با دشمن بجنگند.

  ، بحث، فقط سیاسی است، بحث توطئه از سوی امپریالیستها و  دولتهای غربی جمعه   در نماز 

دروغین بر علیه اسالم به اجرا گذاشته شده    است که بوسیله دولتهای عرب فاسد و با اسالمی 

  سخن می گوید. نماز جمعه   جمعه ای است گه گویی از زبان پیامبر   و این تز هر امام  است.

 را در مقابل دشمنان طمعکار قرار می دهد.    محمدی   مسلمان 

 
146 - Op.cit., WAFAA, pp. 31, 73-79, 268-298. 
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و تاریخ اسالم مریدان را به    ، رفتار و زندگی  یا سنت پیامبر خوانان با استناد به قرآن   خطبه 

فرا می خوانند. آنها میگویند جهاد همیشه از الزامات دین اسالم بوده، برای آزاد کردن    جهاد 

انسانها و بر داشتن موانع  از سر راه اسالم معرفی شده است. اسالم تنها دین توحیدی است  

که جهاد را مشروع شناخته است. این مشروعیت جهاد،  موضوعی است که به مراتب از  

و مقاومتی    تکرار می گردد و می گویند جهاد جنگ مقدس   جمعه   سوی موعظه گر نماز 

مسلحانه حقیقتی  است که از سوی خداوند دستور داده شده است. جهاد واجب کفایی است  

که  بصورت اجرای دسته جمعی با هر تعداد کم یا زیاد از سوی پروردگار سفارش شده  

 این جهاد در شریعت و مذهب، حقوق  انسان را حفاظت می کند. است.  

 



 

 
 

 

 
 
 

 بخش دوم 
 

 

 اقوال و نظریه های مهم فقها در  

 

در دوران غیبت   جمعه   نماز   
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   جمعه های مشروعیت نماز چالش

اختصاص داه اند، در    جمعه   فصل مهمی را به موضوع نماز   در منابع فقهی مذاهب اسالمی 

های فراوان و مستقلی نیز منتشر  رساله   متن این آثار فقهی، به سبب جایگاه مهم نماز جمعه 

و در پی رواج اقامه    شده که معدودی از آنها از قرون اولیه باقی مانده است. در دوره صفویه 

ایران  در  فقهای  رساله    نماز جمعه  از  بسیاری  و  یافت  نماز جمعه گسترش  باره  در  نویسی 

هایی درباره نماز جمعه به زبان عربی و فارسی تألیف کردند که برخی از  صاحب نام، رساله 

ها به لحاظ رویکرد فقهی بر چهار  های یکدیگر بود. این رساله آنها در رد یا دفاع از رساله 

اثبات وجوب عینی ساله دسته تقسیم بندی شده بودند: ر  اند،    نماز جمعه   هایی که درصدد 

آن را در عصر غیبت اثبات    هایی که جایز بودن اقامه نماز جمعه یا وجوب تخییری رساله 

های دیگری  اند، و رساله هایی که برای اثبات حرمت نماز جمعه نگاشته شده کنند، رساله می 

که مؤلفان آنها نظراتی مبهم دوپهلو ارائه داده اند که دقیقاً روشن نیست نهایتأ  دارد    نیز وجود 

     147چه می گویند. 

 

این است که آیا در عصر    جمعه   اولین سئوالی که راجع به خواندن نماز  پرسیده می شود 

   مشروعیت دارد؟   غیبت امامان معصوم اقامه نماز جمعه 

مشروعییت و وجوب ندارد و    جمعه   گروهى از فقها بر این نظرند که درزمان غیبت، نماز 

  شرط حضور امام   مشروعیت و وجوب نماز جمعه ، در  شود   نمى تواندجایگزین نماز ظهر 

 یا وجود شخصى که از سوى امام معصوم نصب شده باشد را الزم می دانند.   معصوم 

 
    76، ص ، انصاریانجمعه ، دوازده رسالة فقهی در باره نمازجعفریان رسول  -   147
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سنت در عصر غیبت وجود دارد این است که  امامیه و اهل    اختالف اساسی که بین شیعه   

و یا    معصوم   امام دانند، و شرط حضور  را واجب می   جمعه   سنت در عصر غیبت، نماز اهل 

این مسئله مورد اختالف   امامیه  بین فقهای شیعه  پذیرند. در حالی که در  او را نمی  اجازه 

و بعضی از   و برخی دیگر واجب تخییری  را واجب تعیینی  است، برخی خواندن نماز جمعه 

دانند. محور و مرکز اصلی این اختالفات در شیعه در  فقهای خواندن نماز جمعه را حرام می 

لزوم حضور یا عدم حضور امام معصوم، یا نماینده امام معصوم برای اقامه نماز جمعه می  

 باشد.  

ناقض و مبهم وجود  تا حرام مطلق و در مواری مت   تشتت آرا و اختالف نظرها از وجوب عینی 

دارد، این اظهار نظر ها هرکدام با مبانی فقهی متعددی همراهند که مهم ترین آنها را میتوان  

 : سه مبنای زیر دانست 

را مثل سایر نمازهای    را مطلقاً واجب می دانند  و اقامه نماز جمعه   جمعه   برخی از فقها نماز     – 1

قائل   ( 966/ 1559)  مانند شهید ثانی  دانند، بعضی از بزرگان فقه می  نیاز از اذن امام یومیه بی 

     148أقامه نماز جمعه در دوران حضور یا در دوران غیبت می باشند.   به وجوب تعیینی 

در دوران غیبت را واجب نمی دانند، طرفداران    جمعه   برخی دیگر از فقها خواندن نماز    –  2

  این نظریه به مبنای دومی قائلند که می گویند درعصر غیبت به دلیل عدم دسترسی به امام 

است، شرط حضور فقیه و سلطان را نیز ساقط دانسته و   تخییری  خواندن نماز جمعه  معصوم 

بود که قائل به وجوب    خوئی   اند. از متاخرین این گروه، ابوالقاسم به وجوب تخییری نظر داده 

  149. تخییری نماز جمعه در دوران غیبت بود 

 
 46ق، ص1410، رسالة فی صلوۀ الجمعة، جامعه مدرسین، قم، بن علیالدین، زینشهید ثانی   -   148

، المستند فی شرح العروۀ الوثقی، مؤسسه الحیاء آثار االمام الخوئی، قم، الطبعة  خوئی ابوالقاسم   -   149

 31، ص 11ق، ج1421الثانیة، 
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را به طور کلی مشروع ندانسته و میان عصر    جمعه   عده ای دیگر از فقهای امامیه اقامه نماز    -  3

  ، اقامه نماز جمعه حضور و دوران غیبت تفاوت قائل هستند، بر این مبنا در دوران غیبت امام 

اند که نماز  گونه فتوا داده این   و ابن ادریس   دیلمی   سالر  را حرام و نوعی بدعت می دانند.  

توانند نماز  واجب است و فقها در زمان غیبت نمی   جمعه فقط در زمان حضور امام معصوم 

   150جمعه را اقامه کنند و اقامه آن در زمان غیبت حرام است. 

فقهی، همراه با رساله های آنها را می آوریم،  ذیال به جزئیات بیشتری روی این نظریه های  

دوازده رساله    رساله ها بر گرفته از آرشیو: الذریعة الی تصانیف شیخ آغا بزرگ طهرانی، 

 و منابعی دیگر جمع آوری شده اند.    جعفریان   فقهی از رسول 

 

قبل از پرداختن به این نظریه ها باید خاطر نشان کنیم که در روایات، رساله ها  و نقل قولها  

عمومأ بسیار تکرار دیده می شود، لذا یاد آور می شویم که مجموعه نقطه نظر ها و روایاتی  

ند و هر کدام  از این فقها نسبت به  که فقها مستند و عنوان کرده اند اکثرأ منبع واحدی دار 

زمان خود تفاسیری جدید و برای مستند کردن گفته های خود به اصل اولیه و به  روایاتی  

دیگر نیز اشاره دارند. ما سعی کرده ایم  برای  این که این نقل قولها یکدیگر را  تکمیل  

خود داشتند، برای  کنند،  ضمن خالصه کردن نقل قولها سمت و سویی که آن نظر ها با  

 باقی  نماندن  ابهام، علیرغم تکرار، برخی از آنها را بیآوریم. 
  

 
   304، ص  1، ج  ، السرائر، قم، دفتر انتشارات اسالمیحلی ابن ادریس -   150
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جمعه   نماز   نظریه ها  و رساله های وجوب عینی   

 

(  320/ 940)   معروف به کلینی   رازی   بن اسحاق   بن یعقوب   محمَّد   در روایتی، شیخ ابوجعفر 

بر چه کسانى واجب است می نویسد: بر عموم مردم واجب است، چه    جمعه   در این که نماز 

، روایت  و محمد بن مسلم   در عصر حضور و چه در دوران غیبت. شیخ کلینى از أبى بصیر 

نخواند، کسی است که خداوند برقلب او مهر    می کند: کسى که سه جمعه پیاپی نماز جمعه 

،  در این حکم   و این امر بر هر کسى که نماز جمعه را ترک کند اطالق دارد.   151نهاده است 

در دوران غیبت می داند وحضورامام معصوم یا منصوب خاص    نماز جمعه را واجب تعیینی 

این قول را  به فردى از معاصران خود    صاحب جواهر   نجفی   محمد حسن او را الزم نمیداند.  

در زمان غیبت به طورعام نصب نشده   : حتى اگر فقها از سوى امام نویسد نسبت داده  و می 

 152.باشند، مردم باید نماز جمعه را اقامه کنند 

 

را با    جمعه   در رسالة خود نماز   ( 955/ 1954) محقق ثانی    العال معروف به   بن عبد   علی 

    153می داند.   حفظ شرایط آن واجب عینی 

 
 299، ص14وسائل الشیعه، ج -   151

 .روایت کرده است 85بن خالد برقی در کتاب محاسن، ص   بن محمد  این حدیث را احمد -   152

 .، به نقل از محقق ثانی رسالة فی صلوه الجمعه60، ص 3مفتاح الکرامه، ج  -   153
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به    جمعه   سه رسالة در موضوع نماز   ( 966/ 1559)   شهید ثانی معروف    عاملی   زین الدین 

  - 3صالۀ الجمعة؛    الحثَّ علی   - 2رسالة فی صالۀ الجمعة؛    - 1های زیر نوشته است:  نام 

و جوازی برای نماز    ها ناظر به اثبات وجوب عینی   این رساله  رسالة فی آداب الجمعة.  

 154است.   جمعه 

بن    رساله صالۀ الجمعة و وجوبها از حسین  ،  از جمله رساله های معروف در وجوب عینی 

( است، نگارش این کتاب در سال  1001/ 1591)   بحرانی   غریفی   بن سلیمان   بن احمد   حسن 

 155صورت گرفته است.   996

 

( نویسنده از علمای  1612/1021)   شوشتری   بن حسین   الل   از مال عبد   جمعه   رسالة در نماز 

( و برخی دیگر بوده و  1070/ 1660)   مجلسی   تقی   و استاد آخوند مال محمد   معروف اصفهان 

اقامة جمعه در عصر غیبت نوشته شده است.  بخشی از    این رساله در اثبات وجوب عینی 

   156خویش آورده است.   در رسالة نماز جمعه   مطالب آن را مال محمد مقیم یزدی 

 

مؤلف پس    (    1615/1029)   ساروی   بن محمد   جمعة من مسائل الجمعة از سید مرتضی رساله  

این رساله را  بر    جمعه  و مشاهده اختالفات  مردم دربارۀ نماز  به ایران  از بازگشت از نجف 

    157تألیف کرده است.   اقامة  نماز جمعه   مبنای وجوب عینی 

 
هایی از این  نسخه -  370، ص  2رضو،ج  ، ریاض العلماء، آستان قدس افندی  اصفهانی عبدالل میرزا -   154

 موجود است.  183 -184، صص  7رسالة ها در فهرست مجلس، ج 

 70، ص 15ریاض العلماء، ج    -   155

 82 -81المدرسی، ص  ، الحجة فی وجوب صالۀ الجمعة، تصحیح السید جوادمقیم یزدی مال محمد -   156

 موجود است. 3032ش  221، ص 8ج  در فهرست کتابخانۀ آیة هللا مرعشی -   157
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سید مرتضی در کتاب  در زمان غیبت است،    جمعه   در حرمت نماز   سیَّد مرتضی قول دیگر  

است:  گفته  المیافارقیات  جمعه   المسائل  امام   نماز  حضور  با  مگر  نیست  یا    معصوم   واجب 

حضور آن کس که او را امام معصوم تعیین کرده باشد، هرگاه امام معصوم یا نایب او نباشد،  

اکثر علما قول حرمت را به قول سید مرتضی نسبت    158.باید چهار رکعت انجام شود   نماز ظهر 

را نیز منوط    فطر   نماز سیاسی اجتماعی دسته جمعی دیگر مانند نماز عید مرتضی  سید  اند.  داده 

  159به حضور امام عادل  یا امام معصوم دانسته است. 

 

حسین  شیخ  از  الجمعة  صالۀ  فی  عبد   رسالة  بهایی 984/ 1576)   الصمد   بن  شیخ  پدر   )  

نگاشته شده، شیخ حسین    جمعه   نماز   ( است. این رسالة در اثبات وجوب عینی 1621/1030) 

را    منصب شیخ االسالمی داشته، نماز جمعه   بن عبد الصمد، به ویژه زمانی که در خراسان 

 160  .کرده و نقش مهمی در احیای این نماز داشته است برگزار می 

 

(  1030/ 1621)   معروف به شیخ بهایی   عاملی   بن حسین   محمد   رسالة صالۀ الجمعة از بهاءالدین 

شیخ    161آمده است.   جمعه   این رسالة به زبان عربی است که در آن خبرهای وجوب نماز 

 
 272، ص 1ج   دار القرآن، قم، ،، رسائلالشریف المرتضی  -   158

موسویان، نظام سیاسی  و دولت مطلوب در اندیشه سیاسی    رضا شفیعی و محمد خالقی، محمود علی 159

  ،  به نقل از : 109، ص  1345، ، مرکز انتشارات اسناد انقالب اسالمیو شیخ طوسی ، سید مرتضی شیخ مفید

 272ص  ،1و ج 20، ص 3الرسائل ، ج 

در فهرست  نسخه ای از آن  - 341، ص  2، ج ، مکتبه اسماعیلیانالجنات موسوی، روضات باقر  محمد -   160

 موجود است  و نسخه ای هم در کتابخانة مرعشی 285، ص 5مجلس، ج 

 224، ص 5فهرست کتابخانة ملک، ج  -   161
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، سیاست، ریاضیات، نجوم، معماری و پزشکی، شهره روزگار و در این علوم،  بهایی در فقه 

  فیض   شاگردان معروفی همچون مالمحسن نزدیک به صد کتاب از وی باقی مانده است. او  

شیرازی   کاشانی  شاه   و مالصدرای  زمان  در  و  االسالمی  عباس   تربیت کرد  شیخ  مقام  به   ،

یافت.  دست  اداره    162کشور  برای  دستورالعملی  اسالم،  شریعت  و  دیانت  او،  عقیده  به 

باشند. از    حکومت است. بنابراین، دولتها باید کارگزار دین و متعهد به اجرای قوانین خدا 

این رو، شیخ بهایی، وجود و حیات دولت را تنها در صورتی می پذیرد که به اجرای احکام  

       163الهی بپردازد. 

قایل    نوشته است، در جامعه عباسی   جمعه   نماز   که در رساله ا ش از وجوب عینی   شیخ بهایی 

نشده، و چنین می نویسد: بدان که میانة مجتهدین در وجوب نماز    به وجوب عینی نماز جمعه 

)عج( خالف است؛ و  صحیح آن است که مکلَّف مخیَّر    جمعه در زمان غیبت حضرت امام 

    164. است میانه گزاردن نماز جمعه و نماز ظهر 

 

  قدمی   بن حاتم   بن درویش   بن سلیمان   علی   رسالة فی صالۀ الجمعة از زین الدین  

بن    بن حسن   ( مؤلف این رسالة را با بهره گیری از عقیده استادش محمد 1654/1064) 

   165نوشته است.   جمعه   نماز   رجب در اثبات وجوب عینی 

 

 
  71، ص 1363، ، امیرکبیر، تهران، دین و مذهب در عصر صفویهمیراحمدی مریم -   162

 339، ص  1368، ، اربعین، ترجمه خاتون آبادی، حکمت، تهرانشیخ بهایی -   163

 56، قم، ص ، دفتر انتشارات اسالمیجامع عباسی شیخ بهائی، -   164

 76، ص 15، ج ، مطبعه الغری، نجف، الذریعهآغا بزرگ تهرانی -  165
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نویسد: مال  می   کاشانی   فیض ،  ( 1070/ 1660)   مجلسی   تقی   رسالة فی صالۀ الجمعة از محمد 

حدیث آورده است    200در این رساله    جمعه   مجلسی دربارۀ عینیت وجوب نماز   محمد تقی 

، پنجاه حدیث ظاهر در وجوب عینی نود حدیث  که چهل حدیث آن صریح در وجوب عینی 

و   غیبت  در عصر  آن  اقامة  مشروعیت  نماز    20نشانگر  این  فضیلت  در  مانده  باقی  حدیث 

او هم    167فیض کاشانی قسمتی از این رساله را عینا در رسالة خود آورده است.   166است. 

نیز به خط خود بر رساله محمد    قائنی و میر محمد زمان مشهدی   چنین نوشته است که حسن 

نیز اشارتی به    صاحب جواهر   168اند. کرده   تقی تقریظ نوشته و تأکید بر عینیت نماز جمعه 

  170خبر داده،   نیز از این رسالة مجلسی اول   شاملو   همچنان که ولی قلی   169آن رساله دارد. 

شود وی نیز بحث شرط حضور  که معلوم می    171دو صفحه از آن را نقل کرده   و بحرانی 

 .را نپذیرفته است   امام 

 

 
 68، ص  16، ج  الذریعه   -  166

 55، ص ، مؤسسة األعلمی للمطبوعات، بیروتالثاقب ، الشهابکاشانی فیض  مال محسن -  167

 154الروضة النضرۀ، ص  -  168

 174، ص 11جواهر الکالم، ج  ، نجفی حسن محمد -  169

 39، ص  2، ج سازمان چاپ و انتشارات، تهران ، وزارت فرهنگ، قصص الخاقانیشاملو  ولی قلی  -  170

 391  -390، صص 9، قم، ج الحدائق الناضرۀ، نشر اسالمی ،بحرانی ابن احمد یوسف -  171
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( مؤلف  1073/ 1663)   بیک   صالح   بن محمد   بیک   رسالة فی وجوب صالۀ الجمعة از عیسی 

است و در شرح حالی که برای پدرش نگاشته از این رسالة یاد    الل افندی   عبد   پدر میرزا 

 172.کرده است 

 

( او  1673/1084)   یزدی   مقیم فرزند محمد علی   محمد از   رسالة الحجة فی وجوب الجمع 

دارد که ضمن تفسیر وی از سورۀ جمعه، با نام وسیلة    جمعه   رسالة دیگری در وجوب نماز 

بوده و به مدت چهل سال در    اول   او شاگرد مجلسی  173النجاۀ فی سورۀ الجمعة آمده است. 

کرده است. او اولین کسی بوده که نماز جمعه را در این شهر برپا  می   یزد اقامة نماز جمعه 

 کرده است.  

 

محمد  از  الجمه  صالۀ  وجوب  فی  علی   رسالة  محمد  بن  کاظمی   امین  الل  فرج    بن 

 (1674/1085  )174   

 

(  این رساله در اثبات وجوب  1680/1090)   کاشانی   فیض   از مال محسن   الثاقب   الشهاب  رساله  

به چاپ رسیده است. ترجمه فارسی آن نیز در قم   نوشته شده و در بیروت  جمعه  نماز  عینی 

 
 307، ص  4ریاض العلماء، ج    -  172

 موجود است  38، ص 1در فهرست، ج  103در کتابخانة وزیری یزد به شماره   -  173

 موجود است  865رضوی به شمارۀ  در کتابخانة آستان قدس -  174
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بن    اند از  جمله، ردَّیه اسماعیل های مختلفی نیز بر آن نگاشته ردَّیه    175به چاپ رسیده است. 

 176بن عالء الدین محمد مازندرانی.   بن محمد رضا   حسین   محمد 

 

  خراسانی   معروف به محقق سبزواری   بن محمد مؤمن   باقر   رساله صالۀ الجمعة از مال محمد 

او و اعقابش سالها منصب  می داند،    را واجب عینی   جمعه   در آن نماز   ( که  1090/ 1680) 

را داشتند، او دو رساله، یکی به فارسی و دیگری به عربی در وجوب   امامت جمعة اصفهان 

ای در  رد  رساله  رساله    (  1071/ 1661)   تونی   فاضل    177تألیف کرده است.   عینی نماز جمعه 

 178او نگاشته و او را به شدت مورد حمله قرار داده است. 

 

در  که     179( 1097/ 1686)   الل کشمیری   بن میر عبد   تقی   رسالة فی صالۀ الجمعة از محمد  

اظهار شده است. رسالة دیگری از همان نویسنده در اثبات    جمعه   نماز   اثبات وجوب عینی 

 ، نوشته شده است. وجوب عینی نماز جمعه 

 

  حسن   موالنا رسالة در ردَّ بر  این  (  1098/ 1687)   قمی   طاهر   رسالة رجاء الحق از مال محمد 

در عصر    ( است که از قائلین به تحریم اقامة جمعه 1075/ 1664)   الل شوشتری   بن عبد   علی 

 
 موجود است  222، ص 8، ج فهرست کتابخانۀ آیة هللا مرعشیدر  -   175

 82-87ص  ،کتابفروشی اسالمیه، تهران ، الجنات روضات، خوانساری باقر  محمد -   176

 موجود است 169و  96، ص 6هایی از رسالة فارسی او در فهرست کتابخانة ملک، ج نسخه -   177

 موجود است  3604، ص  14فهرست دانشگاه، ج  در   -   178

 موجود است  2091، ص 5در فهرست دانشگاه، ج  -   179
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بود که    غیبت بوده است.  حسن علی مدرَّس مدرسة پدرش، معروف به مدرسة مال عبد الل 

   180را به جای وی نصب کرد.   خلیفه سلطان او را برداشت و محقق سبزواری 

ن در عدالت کافی  بود   جمعة پرنفوذ قم با اشاره به قول ابن جنید مبنی مسلمان   امام   قمی   طاهر 

است را زیر سئوال برده عدالت را به صورت سختگیرانه تری تفسیر میکند و در انتها از این  

جماعت میدهد، برآشفته و به انتقاد از    بیسوادی اجازۀ اقامة نماز   به هر آدم   مجلسی   که عالمة 

 181او پرداخته است. 

 

شوشتری  رساله   عوض  مولی  از  الجمعة  می 1689/1100)   صالۀ  ریاض  صاحب  نویسد:  (، 

دانست و خود به اقامة  را در عصر غیبت واجب می  جمعه  از کسانی است که نماز شوشتری 

 182ای در این باب نوشته است. پرداخته و رساله آن می 

 

(  1691/1102)   بحرانی   بن یوسف   بن محمد   رسالة فی صالۀ الجمعة و القول بوجوبها از احمد  

است و رسالة خود را در ردَّ رساله شیخ   جمعه  نماز  نویسندۀ این رساله قائل به وجوب عینی 

 183شاخوری نوشته است.   سلیمان 

 

 
   523، ص خاتون آبادی، وقایع االعوام والسنین، کتابفروشی اسالمیه، تهران عبدالحسین  -   180

 موجود است  1124، شمارۀ نسخة خطی از آن در کتابخانه مرعشی -   181

   304، ص 4ریاض العلماء، ج    -   182

   63، ص  15، ج الذریعه   -   183
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ای است  ( این رساله در پاسخ رساله 1693/1104)   حر عاملی   بن حسن   رسالة الجمعة از محمد 

   184. نوشته شده است   (  966/ 1559) که در رد بر شهید ثانی 

 

 185(  1107/ 1696)   البحرانی   رسالة فی وجوب صالۀ الجمعة از سید هاشم بن سلیمان 
 

(  1110/ 1698)   مجلسی   باقر   رسالة صالۀ الجمعة و وجوبها العینی فی زمن الغیبة از محمد 

 186.است به تفصیل در این باره سخن گفته    مجلسی در بحار االنوار   عالمة 

 

بنا به    قزوینی   وجوبها الرسالة الصدریة از صدر الدین محمد رسالة فی صالۀ الجمعة و اختیار  

بنا به اظهار صاحب ریاض،   .تألیف شده است   1110/ 1698نوشتة ذریعه این رساله در سال  

آقا رضی  استادش  بر  قالب شرح  در  مؤلف  که  است  ردی  رسالة  به    این  قائل  که  قزوینی 

جمعه  ترک  در  احتیاط  عقیده   رجحان  و  نگاشته  بوده  آورده،  التهجدیه  کتاب  در  را  اش 

   187است. 

 
 65، ص 5ریاض العلماء، ج  –  144، ص 1امل اآلمل، ج   -   184

/  2ای از این رسالة در فهرست کتابخانة ملی فارس )نسخه - 183، ص  8، ج الجنات  روضات -   185

 ( موجود است295

  253، ص 16ای از این رسالة در فهرست مجلس ج نسخه -  262، ص شیعه فقه، گلپایگانی صافی    -   186

 موجود است. 

ای از رسالة در کتابخانة مجلس موجود است، )فهرست، ج  نسخه - 172، ص 5ریاض العلماء، ج  -   187

 (216 -215، ص 1، بخش 10
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ازمحمد مسیح   السفر  الجمعة فی  به مسیحا   فسوی   بن اسماعیل   رسالة حرمة صالۀ    معروف 

   188و حرمت آن در وقت سفر است.   جمعه   وی قائل به وجوب نماز  ( 1606/1115) 

 

 189(  1115/ 1703)   کاشانی   کتاب فی اثبات وجوب صالۀ الجمعة از علم الهدی بن فیض 
 

نویسندۀ    استرآبادی   حسینی   بن ابی الحسن   تقی   رسالة فی وجوب صالۀ الجمعة از سید محمد 

ورزد، بلکه از جمله کسانی  این رسالة نه تنها بر عدم حرمت اقامة آن در عصر غیبت تأکید می 

( به پایان  1122/ 1710) او رسالة خود را در سال )   190.آن دارد   است که اعتقاد به وجوب عینی 

 برده است.( 

 

از محمد   الجمعة  ) »سراب   تنکابنی   الفتاح   بن عبد   رسالة فی صالۀ  تنکابنی  1124/ 1712«   ،)

نوشته و یکی از درگیرترین عالمان این دوره، در مبحث    جمعه   چندین رسالة در زمینه نماز 

  شیرازی   تجلَّی   رضا   های او در رد موال علی یکی از رساله   .بوده است   مربوط به نماز جمعه 

نوشته شده و ادلَّة این دو را دائر بر حرمت اقامة نماز جمعه در    تونی   ( و فاضل 1674/1085) 

 
 .موجود است 20/328رضوی فهرست  در کتابخانة آستان قدس -   188

 ( از این رسالة یاد کرده است 80، ص 1در ذیل تألیفات وی در مقدمة معادن الحکمه )ج   مرعشی -   189

  67، ص 15، ج الذریعه   – 46، ص 5، ج ریاض العلما - 25، ص 2امل اآلمل، ج  -   190
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  او نوشته است که این رساله را به اشارۀ استادش محمد باقر    191عصر غیبت، رد کرده است. 

 .رسالة او را رد کرده بود   نوشته است، زیرا فاضل تونی   سبزواری 

 

(، این رساله در  1127/ 1709)  ماحوزی  الل بحرانی  بن عبد  رسالة فی صالۀ الجمعة از سلیمان 

اش اعتقاد به حرمت اقامة  ای است که نویسنده و ردَّیه بر رساله   جمعه   نماز   اثبات وجوب عینی 

از آن با نام    الجنات   صاحب روضات موسوی    باقر   محمد جمعه در عصر غیبت داشته است.  

    192رسالة فی مسألة وجوب صالۀ الجمعة عینا یاد کرده است. 

 

( نویسندۀ  1717/1129)   اصفهانی   بن الحسن جیالنی   مولی حسین از    رسالة فی صالۀ الجمعة 

  بوده و رسالة خود را در رد بر استاد خود و بر وجوب عینی   خوانساری   شاگرد آقا جمال 

 193نگاشته است.   اقامة جمعه 

 

( مؤلف  1129/ 1717)   ریاض العلما   ، الل افندی   عبد   رسالة فی وجوب صالۀ الجمعة از میرزا 

بوده    قزوینی   اشاره کرده که این رسالة در رد فاضل   در شرح حال خود به این رساله 

 194است. 

 
 فهرست دانشگاه   -  178 -179، ص  7فهرست مجلس، ج  -  267، ص شیعه فقه،  گلپایگانی صافی -   191

 2094، ص 5ج 

 19، ص  4، ج الجنات روضات -   192

 الجنات  روضات     -   193

 231، ص 3ریاض العلماء، ج   -   194
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الل   ، وی شاگرد مولی عبد  مولی عماد بن یونس از رسالة فی صالۀ الجمعة و وجوبها العینی 

علی  سید  است.  اخباری  علمای  از  و  به صاحب  1816/1231)   طباطبایی   تستری  معروف   )

اثبات وجوب عینی  او را مختصر و در  این مطلب، رسالة  به  اشاره  با  وصف کرده    ریاض 

 195است. 

 

(  1135/ 1723)   سماهیجی   الل بن صالح  رسالة القامعة للبدعة فی ترک صالۀ الجمعة از عبد  

. فصل  از قرآن   جمعه   نماز   فصل اول در ادلة وجوب عینی  :این رسالة دارای چهار فصل است 

روایت نقل شده است. فصل سوم در    72دوم در ادلة وجوب عینی از اخبار که ضمن آن  

نام جمعی از علمای معاصرش و کسانی را که در  اثبات آن از راه اجماع که در مطاوی آن 

نوشته  رساله  باب  می این  ذکر  فاضل اند،  بر  ایرادهایی  چهارم  فصل  در  و    هندی   کند 

 196.وارد آورده است (  1089/ 1678)   قزوینی   ( و مال خلیل 1137/ 1791) 

  

جمعة کشف    این رساله نقدی بر بحث نماز    مدنی   الل حسینی   عبد صالۀ الجمعة از   رساله 

( است که مؤلف در  1137/ 1725)  هندی  ، معروف به فاضل اللثام شیخ بهاء الدین اصفهانی 

پاورقی یادآور شده است که شاید نویسندۀ این رساله از شاگردان فاضل هندی بوده و از  

 197.اسم مستعاری استفاده کرده باشد 

 
 77، ص 15، ج الذریعه   – 298، ص 4ریاض العلماء، ج  -   195

 76، ص 15، ج الذریعه    -   196

 موجود است  85 - 86، ص 13، ج در فهرست کتابخانة آیة الل مرعشی -   197
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  جمعه   موضوع نماز   قاجار   شاه   ( فقیه دوره فتح علی 1227/ 1812)   کاشف القطا   شیخ جعفر 

باشد کافر    اخباریها را جمع آوری نموده و نتیجه می گیرد که هر کس مخالف نماز جمعه 

   198است. 

  

 
 251، قم، ص ، شعبه خراساندفتر تبلیغات اسالمی ، کاشف القطا،کاشف القطا شیخ جعفر -   198
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 نظریه ها  و رساله های وجوب تخییری 199

 جمعه   نماز 
 

بدین معنا است که الزم نیست مکلَّفین نمازجمعه بخوانند، روایتی صحیحی    واجب تخییرى 

تا جمعه بعد،    : خداوند از این جمعه  نقل کرده است که   با واسطه از زراره   را شیخ صدوق 

را بر مردم واجب کرده است، در میان این نماز ها، نمازى است که خواندش    سى و پنج نماز 

  به جماعت واجب شده، یعنى بصورت فردی خواندنش باطل است و آن نماز، نماز جمعه 

این نماز، خواندن به جماعت آن است و خواندن این نماز از نُه طایفه که  اجابت  است. شرط  

این روایت بر وجوب تعیینى نماز جمعه  . شمرده شده است بر داشته شده است در روایت  

داللت مى کند و فرقى هم میان زمان حضور و زمان غیبت ندارد و بر همهء مردم واجب  

نماز جمعه، ادعای اجماع کرده اند که بر    گشته است. برخی از فقها بر وجه وجوب تخییری 

 200.نیز وجود دارند این ادعا مخالفینی  

نیز به آن اشاره شده است    یکی از عبادات دسته جمعی اسالم است که در قرآن  جمعه  نماز 

که     و مردم نیز در عمل به آن امر شده اند، این عبادت بنا بر اجماع فریقین از واجبات است 

 
مخیَّر است در صورتى که شرائطش   به این معنى است که مکلَّف در روز جمعه واجب تخییرى  -   199

را أقامه کن، چنانجه نماز جمعه را به جا آورد   را بخواند یا مطابق معمول نماز ظهر جمعه موجود باشد، نماز

 405، ص 1قم، ج ،نماز ظهر را الزم نیست بخواند، توضیح المسائل المحشى، انتشارات اسالمی

 296، ص1، ج  1وسائل الشیعه، باب -   200
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امام  اقامه شود.   معصوم   در زمان حضور  به    201باید  قائل  از فقها  نیز برخی  در زمان غیبت 

   آن شده اند.    و تعیینی   وجوب عینی 

 

و وجوب    جمعه   نماز   آوریم که در نفی وجوب عینی هایی را می در این جا نظریه ها و رسالة  

  تخیری این نماز نوشته اند. این رسالة ها در نفی وجوب عینی و در اثبات وجوب تخییری 

  را  پذیرفته اند عبارتند از:    فقهای معروفی که نظریه وجوب تخییری از جمله  نماز حمعه اند.  

نماز جمعه (  460/ 1068) معروف به شیخ طوسی    طوسی   بن حسن   محمد  را در    بر گزاری 

صورت فراهم بودن شرایط آن واجب  و مشروط به حضور سلطان عادل یا فردی بر گزیده  

    202از سوی او می داند. 

یا کسی که امام به او    امام   جمعه   می نویسد: »شرط انعقاد نماز در کتاب خالف    شیخ طوسی 

شیخ طوسی در کتاب      203صحیح نخواهد بود.   امر امام نماز جمعه امر کند صحیح ... و بدون  

جمل العقود نیز می نویسد: »صحیح نیست جمعه مگر به شرط سلطان عادل یا کسی که او  

   204را سلطان امر کند«. 

 
الل المنتظری، قم،  فی صالۀ الجمعة والمسافر، مکتب آیت ، البدر الزاهربروجردی طباطبایی  حسین -   201

 11ص 

 174- 173ص  1، ج مبسوط، به نقل از 172شفیعی ص   خالقی، محمود علی    -  202

 626، ص 1خالف ج  -   203

  190الرسائل العشر ص ، شیخ طوسی  -   204
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را پذیرفته و در تبعیت از او، عده زیادی از فقها    جمعه   در کتاب نهایه نظریه نماز   شیخ طوسی 

به طوری که برخی از این فقها بر     205وجود دارند که نظریه شیخ طوسی را قبول کرده اند 

     206این مطلب ادعای اجماع کرده اند. 

 

ای  ( این نخستین رساله 940/ 1533)   کرکی ، محقق  العالی   بن عبد   رسالة صالۀ الجمعة از علی 

آن به شرط حضور فقیه جامع الشرائط    و در اثبات وجوب تخییری   جمعه   است که دربارۀ نماز 

کرکی می نویسد:   207. نوشته شده و در مجموعة رسائل محقق کرکی این شرط آمده است 

علما امامیه از زمان امامان معصوم تا زمان ما اجماع داشته و دارند که در زمان غیبت نماز  

     208ندارد بلکه وجوب آن تخییری است.   وجوب عینی   جمعه 

 

را    در عصر صفوی   جمعه   ای درباره وجوب تخییری و برپایی نماز نخستین کسی که رساله 

او از آن جهت واجد اهمیت است که مؤلف    بود. رساله نماز جمعه   نوشت، محقق کرکی 

رسالة    در آن، اندیشه سیاسی خود، به ویژه والیت فقها را مطرح کرده است. محقق کرکی 

تألیف کرد و در آن زمان، مقام    اسماعیل صفوی   هجری، در زمان شاه   921خود را در سال  

مهمی در حکومت نداشت، اختالف نظر عمده محقق کرکی با شهید ثانی در این بود که  

نماز جمعه را منصبی حکومتی می  نماز  دانست و تصریح می محقق کرکی  »اقامه  کرد که 

 
 411، قم، بی جا، بی تا، صجمعه ، دوازده رسالة فقهى درباره نمازجعفریان رسول  -   205

 606دوازده رسالة فقهى، ص    -   206

   176، آستانه، قم، ص  شیعه پیش درآمدی بر تاریخ تحول فقه ،گلپایگانی صافی -   207

   148و  147، ص 1، قم، ج نجفی کتابخانه عمومی مرعشی ، رسائل،کرکی -   208
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جمعه در غیبت بدون حضور فقیه جامع الشرایط مشروع نیست« و حضور نائب خاصی از  

هایش بر این  های مختلف نوشته برای این کار ضرورت ندارد. کرکی در قسمت  امام  جانب 

     209نکته تأکید دارد که فقیه منصوب از جانب امامان، حاکم بر همه امور شرعیه می باشد. 

می نویسد: أجمع علمائنا    جمعه   ( در رسالة نماز 940/ 1533)   ، محقق کرکی العالی   بن عبد   علی 

عن   العینی  الوجوب  انتفاء  علی  هذا  عصرنا  إلی  أئمتنا:  عصر  من  الطبقة  بعد  طبقة  اإلمامیة 

در هر عصری از اعصار از زمان ائمة معصومین    اند علمای شیعه یعنی اجماع کرده   210الجمعة؛  

و نیز در همین رساله گفته: یشترط لصالۀ   .در زمان غیبت  تا زمان ما بر سقوط وجوب عینی 

نائبه و علی ذلک إجماع علمائنا قاطبة؛   یعنی شرط     211الجمعة وجوب اإلمام المعصوم او 

یا نایبش و بر آن علمای شیعه همگی اجماع کرده    معصوم   وجود امام   است در نماز جمعه 

است:   .است  گفته  قواعد  در شرح  اإلمام   او  هو  و  العادل  السلطان  الجمعة  لوجوب  یشترط 

یعنی شرط است در واجب بودن    212المعصوم او نائبه عموما أو فی صالۀ الجمعة اجماعا؛  

  .نماز جمعه که امام معصوم یا نایب او باشد، در خصوص نماز جمعه به اجماع علمای است 

در شرح قواعد »در خصوص نماز جمعه به اجماع علمای است« بعد از نقل خالف در جواز  

فتوی  یعنی   213و حرمت نماز جمعه در زمان غیبت گفته است: الفتوی علی الجواز لوجوه؛ 

 . بر جواز نماز جمعه در زمان غیبت

 
   46، رسالة فی صلوۀ الجمعة، جامعه مدرسین، قم، ص شهید ثانی -   209

 148و  147، ص  1، ج کرکی   -   210

 144، ص  1، ج کرکی   -   211

 371، ص  2، جامع المقاصد، ج کرکی-   212

 376، ص  2جامع المقاصد، ج  ،کرکی -   213
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(  984/ 1576)   بن منشار کرکی   رسالة فی صالۀ الجمعة و اختیار نفی الوجوب العین از علی 

و     محقق کرکی بوده و رساله او در نفی عینی   علی بن عبدالعالی مؤلف از شاگردان  

 214ت. اس   جمعه   وجوب تخیری نماز 

 

  بن نور الدین علی   العالی   رسالة فی صالۀ الجمعة و عدم وجوبها عینا فی زمن الغیبة از  عبد 

رسالة او را با    (. شیخ آغا بزرگ تهرانی 993/ 1585)   بن الحسین بن عبد العالی کرکی 

( یاد کرده که  جمعه   عنوان »اللمعة فی عدم عینیة صالۀ الجمعة« )روشنایی در نوع نماز 

 215کرکی نیزمی باشد.   عنوان کتاب سید حسین 

( نویسنده  1001/ 1593)   مجتهد کرکی   عینیة صالۀ الجمعة از سید حسین رسالة اللمعة فی عدم  

در شهر اردبیل و    و شیخ االسالم  طهماسب   های برجستة دو دهة پایانی سلطنت شاه از چهره 

که قائل به وجوب  (  966/ 1559)   این رسالة در أصل رد بر آرای شهید ثانی   216قزوین است. 

بوده    نماز جمعه   بوده، نوشته شده است.  نویسنده قائل به وجوب تخییری   جمعه   نماز   عینی 

 217است. 

 

 
 76 -77، ص 15، ج ذریعهال -   214

 773، ص 2است، نگاه کنید به خالصة التواریخ، ج  فرزند محقق کرکی -   215

 184 - 183الروضة النضرۀ، ص  ، آغا بزرک الطهرانی -   216

   209، ص شیعه فقه،  گلپایگانی صافی -   217
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اللمعة   «رسالة ( رسالة ای دارد به نام 1001/ 1593)   بن حیدر مجتهد کرکی   ابوعبدالل، حسین 

    218. را اثبات می کند   جمعه   نماز   که در آن وجوب تخییری «  فى عدم عینیة صالۀ الجمعة

 

هجری(، نویسنده    10)قرن    بروجردی   جاپلقی   خادم   العلی بن محمود   از عبد   جمعه   رسالة نماز 

  از او اجازۀ روایت داشت. مؤلف اثبات کرده که نماز جمعه   رسالة کسی است که میر داماد 

 219.، نوشته است واجب نیست و در همان مجموعه رسالة دیگری در اثبات وجوب عینی 

 

( رسالة  1041/ 1631)   معروف به میر داماد ،  استرآبادی   باقر   رسالة فی صالۀ الجمعة از محمد 

در عصر غیبت افضل بر دو واجب    مذکور شامل فتواهای میرداماد است که فریضة جمعه 

باشد و در صورت عدم وجود نایب عام،    می  امام و جمعه، به شرط وجود نایب عام    ظهر 

کرده و او بارها، با وی نماز  را اقامه می   جمعه   گفته است که وی نماز   نخواهد شد. فیض اقامه  

   220جمعه خوانده است. 

در کتاب عیون المسائل می نویسد: اجماع کردۀ علمای امامیه بر    داماد استرآبادی   باقر   محمد 

یا آن کس که او تعیین    معصوم   یا امام   که از جانب پیامبر   جمعه   واجب شدن و رفتن به نماز 

کرده باشد. بعد از این می گوید: بر آن چه مذکور شد اتفاق دارند علمای امامیه و اصال در  

در زمان غیبت امام گفته:    اند. و بعد از این نیز در ساقط بودن وجوب عینی آن خالف نکرده 

نقل اجماع کرده  اتفاق  به  امامیه همه  این که نماز جمعه علمای  بر  امام    اند  در زمان غیبت 

 
 86دوازده رسالة فقهى، ص   -   218

 ( موجود است 2088/ 5در فهرست دانشگاه، ) -   219

 395، ص 9الحدائق الناضرۀ، ج  -   220
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معصوم واجب عینی نیست. و بعد از این نیز گفته:  نیست کسی در علمای امامیه که قبول  

     221.در نماز جمعه نداشته باشد شرط بودن امام یا منصوب از جانب امام را  

 

رسالة در  این  (  1071/ 1661)   خراسانی   تونی   فاضل   الل بن محمد   رسالة صالۀ الجمعة از عبد 

مشهور این زمان است. این رسالة از طرف    ای ورساله نوشته شده    جمعه   نماز   نفی وجوب عینی 

   222رد شده است.   مشهور به سراب   تنکابنی   محمد بن عبد الفتاح 

در آغاز رسالة خود آورده است که جمعی از معاصران، سخنی تازه ساز کرده   تونی  فاضل 

است و نه فقیه    نه مشروط به وجود امام   جمعه   نماز   و بدعتی آورده، گویند، وجوب عینی 

 223.جامع الشرائط و غرض از نوشتن این رساله ابطال این رأی مبتدع است 

 

از امین بن احمد  الجمعة  برادر زادۀ  1083/ 1672)   تونی   رسالة فی صالۀ    تونی   فاضل ( وی 

 224.را بر عمویش نوشته است   است که نقد سراب 

 

متخلص به    اردکانی شیرازی  بن کمال الدین حسین   رضا   علی   از میرزا   جمعه   رسالة در نماز 

رسالة مذکور در   دوم است،   عباس   ( تجلی از فقها و شعرای روزگار شاه 1674/1085)   تجلَّی 

 
 56، ص جامع عباسی  -   221

 1397، تهران دامادي میر الدینناشرجمال (نویسنده) محمد بن محمدباقر میرداماد، 

 237، ص 3ریاض العلماء، ج   -   222

 237، ص شیعه فقه،  گلپایگانی صافی -   223

 ( آمده است 180، ص 7در فهرست مجلس )ج  -   224
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ای از آن همراه رسالة دیگری از او  نوشته شده و نسخه   نماز جمعه   اثبات عدم وجوب عینی 

ردی    گیالنی   تنکابنی   سراب   است. در حاشیة آن مال محمد   در رد بر رسالة محقق سبزواری 

ردیه ای بر رسالة فارسی مال  همچنین در رسالة دیگری از تجلی     225بر تجلی نوشته است 

وی در این رسالة، نام شمار    226 در باب نماز جمعه نگاشته شده است.   خراسانی   محمد باقر 

یاد کرده    زیادی از موافقان وجوب تخییری  نام قائالن به حرمت را  ادامه،  را آورده و در 

 خراسانی پرداخته است.   است. پس از آن به انتقاد از مال محمد باقر 

 

عباراتی چنین  با  (  1116/ 1704)   آبادی خاتون   بن محمد   رسالة صالۀ الجمعة از سید اسماعیل 

، بدعت است و به قصد وجوب  به قصد وجوب عینی   جمعه   ماز ن   خواندن   :آمده است 

است و اقامة جمعه با معتقدان به عینیت،    فضیلت، اما احتیاط در خواندن نماز ظهر   تخییری 

 227. شاید حرام 

 

  علوی   الحسیب بن أحمد   رسالة تبصرۀ المجتهدین فی استظهاراستار حجب الیقین از سید عبد 

، فیلسوف و فقیه معروف عصر  ( وی فرزند سید احمد علوی، داماد میر داماد 1121/ 1709) 

 228بوده است.   است. رسالة عبد الحسیب در نفی وجوب عینی   صفوی 

 

 
   80، ص 15، ج الذریعه  -   225

 364، ص  14فهرست دانشگاه، ج  -   226

 ( معرفی شده491، ص 1، ب 10ای ناقص از این رسالة در فهرست مجلس )ج نسخه -   227

 شود ( نگهداری می125/ 14)فهرست  5338به شماره  در کتابخانة مرعشی -   228
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( این رسالة در یک نسخه برای  1122/ 1710)   خوانساری   از آقا جمال   جمعه   رسالة در نماز  

رسالة مذکور به    230، ای دیگر برای شاه سلطان حسین و در نسخه  229نوشته شده  سلیمان  شاه 

جمعه  نماز  وجوب  عینیت  نفی  دربارۀ  مفصل   .است   طور 

رساله از   جمال  آقا  رسالة  که  نیز  آنجا  جمال  آقا  شخصیت  و  بوده،  مفصل  و  استوار  ای 

های چندی بر آن  اش مورد توجه مخالفان واقع شده، و ردیه برجستگی خاصی داشته، رساله 

بن    دیگری از سید جعفر   231است.   سراب   ردیه ها از مال محمد   نوشته شده است. یکی از آن 

نیز ردی بر    گیالنی   شاگرد خود آقا جمال، همچنین حسین بن حسن    232حسین خوانساری 

   233این رساله نوشته است. 

های فقهای کهن پرداخته و نشان داده است که قول  در این رسالة به تشریح دیدگاه   آقا جمال 

برای نخستین بار آن را   در عصر غیبت مطرح نبوده و شهید ثانی  جمعه  نماز   به وجوب عینی 

وی فصل سوم، کتاب خود را به رد ادلة شهید ثانی اختصاص داده     234مطرح کرده است. 

برمی  چنین  جمال  آقا  رسالة  مجموع  از  تخییری است.  وجوب  به  وی  که  شرط  آید  به   ،

 قائل است.   حضورنایب امام 

 
 202، ص 13های خطی کتابخانة مجلس، ج نسخه -   229

 333، ص  16فهرست کتابخانة مجلس، ج   -   230

 87، ص 13، ج فهرست آیة الل مرعشی -   231

 68، ص 15، ج الذریعه -   232

 70، ص 15، ج الذریعه -   233

  -589، صص فهرست الفبایی کتابخانة آستان قدس - 267  -268ص  شیعه فقه،  گلپایگانی صافی -   234

 ؛ 588
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( می نویسد: از آن چه ذکر کردیم مشخص می شود که قول به  1205/ 1791)   بهبهانی   وحید 

    235ت. اقوا اس   با افضلیت نماز جمعه   جمعه   نماز   وجوب تخییری 

 

نماز صاحب جواهر   (  1266/ 1848) نجفی   حسن   محمد  نویسد: وجوبی که در    جمعه   : می 

    236است.   ثابت شده است وجوب تخییری 

 

  ، ولی قلی ( 1326/ 1907)   ی نائین   طباطبائی   رفیع   از مال محمد   جمعه   رسالة در عدم عینیت نماز 

در    نماز جمعه   ای دیگر بر عدم وجوب عینی نویسد: او رساله در شرح حال وی می   شاملو 

شاملو دربارۀ مخالفت وی با وجوب نماز جمعه، حکایتی هم     237زمان غیبت نگاشته است. 

 .رضوی آورده است   الحی   از عبد 

 

الوثقی 1919/1337)   یزدی   سید محمدکاظم طباطبایی  بر    :( صاحب عروۀ  بنا   « می گوید: 

    238است.   واجب تخییرى   در زمان غیبت امام   جمعه   اقوی، نماز 

 
 6٫۴۰۳، ص ۱مصابیح الظالم، ج -   235

، دار احیاء التراث العربی،  336، ص  11شرح شرائع اإلسالم، ج، جواهر الکالم فی  نجفی حسن محمد -   236

 ، بی تا بیروت

 35، ص  2، ج قصص الخاقانی -   237

النشر العلوم االسالمی،  ، مرکز 79، ،سؤال و جواب متن، ص یزدی طباطبایی کاظم سید محمد -   238

 1415، تهران
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    شرکت نکرد   جمعه   که خود هیچگاه در نماز   أبو القاسم  خویی، روح الل خمینی از متأخرین  

      239می دانستند.       را واجب تخییرى     نیز  نماز جمعه     سیستانی   علی   و  

   

بوده و نام    در اینجا مناسب است فهرست اسامی دیگر کسانی را که قائل به وجوب تخییری   

آورده است    تجلی در رساله ردیه خود بر رسالة محقق سبزواری   رضا   علی   ها را میرزا آن 

 بیاوریم:  

،  طبری   داماد، شیخ عماد الدین   ، میر محمد باقر الل تونی   عبد   ، موالنا استرآبادی   تقی   میر محمد 

و فرزندش    اصفهانی   استرآبادی، شیخ لطف الل   ، موالنا احمد رازی قزوینی   شیخ عبد الجلیل 

تفرشی، آقا   ، مال مراد تفرشی  بن ابی جامع، میر فیض  بن علی  اللطیف ، شیخ عبد شیخ جعفر 

تبریزی   ، مال رجب کوپایی   قاسم ، میر  نائینی   رفیعای   ، میرزا خوانساری   حسین    ، قاضی علی 

یاد شده باشد[، شیخ علی بن   ]شاید همان سالمه  ، شیخ احمد بن عبد السالم ، شیخ جواد معز 

، موالنا  طبسی   ، موالنا عبد الکریم نسابی   ، موالنا صدرای علی نجفی   ، میر شرف الدین نصر اللَّه 

شیرازی، میر نظام    حمزۀ   محمد شیرازی، شاه قوام الدین   تقی الدین   شاه ،  صدرای شیرازی 

 240شیرازی.   شیرازی، میرزا ابراهیم   ، ابو الولی دشتکی   الدین 

 

« میان فقها، طرفداران بیشتری  ، در عمل »وجوب تخییری جمعه   نظر فوق دربارۀ نماز از دو  

یا نایب خاص او،     معصوم   پیدا کرد است، در بسیاری از مباحث مربوط به شرط اذن امام 

 
 ، بی جا، بی تا 57و 40، ص 6، التنقیح فی شرح العروۀ الوثقى، جخویی، ابوالقاسم -   239

 .4659، نسخه شماره 3604، ص  14، ج فهرست کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران -   240
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نائب خاص تعبیر به امام عادل، یا سلطان عادل و غیره شده است که توانسته منبعی برای فقیه  

 شده باشد.    سیاسی شیعه 

می باشد، اما    عادل همان امام معصوم   از امام   پذیرند که مقصود می   قائلین به وجوب تخییری 

ترین مستند کسانی که  مهم  دانند.  اختیارات فقیه را بر اساس ادلة مجتهد جامع الشرائط می 

به وجوب تخییری  اقامة  قائل  بر عدم  این است که سیرۀ اصحاب در طول چندین قرن  اند 

جاری بوده که این برخورد جز با وجوب تخییری در عصر غیبت، با چیز دیگری قابل    جمعه 

ائمه، زمان  می بر آمده  در صدد توجیه این عمل    کاشانی   توجیه نیست. فیض  نویسد: زمان 

حاکمان موجود و اقامة جمعه به طور  ، در میان اقامة جمعه با  تقیَّه بوده و بدین جهت شیعیان 

اند که همین هم باعث ترک اقامة  به جای آن در خانة خود، مخیَّر بوده   مخفی و اقامة ظهر 

         241ت. جمعه از طرف شیعیان شده اس 

  

 
 نوشته شده جمعه  نماز ، این رساله در اثبات وجوب عینیالثاقب ، الشهابکاشانی فیض  مال محسن  -   241
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را حرام می    جمعه   نظریه و رساله های فقهایی که نماز 

 دانند 
 

عبدالعزیز   حمزۀ   ابویعلی  سلَّار   بن  به  شیعه 463/ 1071)   دیلمی   ملقب  فقهای  متقدمین  از   )  ،

بود، او صاحب کتاب المراسم العلویه و االحکام النبویَّه در    ( 413/ 1022)  شاگرد شیخ مفید 

  سلَّار        242را در عصر غیبت حرام شمرده است.   جمعه   او اول کسی که اقامه نماز   . می باشد   فقه 

زمان    واجب است با حضور امام   در کتاب مراسم شرعیه می نویسد: نماز جمعه   العزیز   بن عبد 

رسد که در زمان غیبت  بر فقهای امامیه می   .یا آن کس که امام زمان او را بر آن نایب گرداند 

      .رسد که نماز جمعه کنند یا در طلب باران؛ اما ایشان را نمی   امام نماز با جماعت کنند در عید 

رسد که در زمان غیبت امام نماز با  اش گفته است: فقهای امامیه را می در دیگر رساله   سلَّار 

رسد که نماز جمعه  جماعت بر گزارکنند در نماز عید یا در نماز طلب باران، اما ایشان را نمی 

 243. را بر گزارکنند 

 

علی   حمزۀ   عزَّالدین   ابوالمکارم  زهره   بن  ابن  به  در  585/ 1159)   معروف  غنیه  کتاب  در   )

  معصوم   حضور امام   گفته: از جمله شرایط واجب بودن نماز جمعه   جمعه   شرایط وجوب نماز 

کلَّ ذلک  » است یا آن کس که از جانب او منصوب و نایب باشد. او در انتها می نویسد:  

 
 294، ص6دشتی، معارف ومعاریف، ج حسینی سید مصطفی -   242

 77، المراسم الشرعیة، ص سالر -   243
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یعنی همه آن چه گفته شد از شرایط وجوب نماز جمعه دلیلش اجماع  :    « بدلیل اإلجماع

 244علمای امامیه است. 

را در عصر    جمعه   ( در کتاب معروف سرائر خود نماز 598/ 1201)   حلی   ابن ادریس   محمد 

توانند نماز  می  می نویسد: فقهای شیعه  به نقل از سلَّار  ادریس حلَّی  غیبت حرام می داند. ابن 

این، پایان سخن سالر  و    را نمی توانند بخوانند   و باران را با مردم بخوانند لکن نماز جمعه   عید 

    245باشد. باره، می در این  

 

شمس  محمد   شیخ  مکی   الدین  احمد   بن  اول   جزینی   نبطی   عاملی   بن  شهید  به    معروف 

اش از  در رساله    نور اللَّه   در تفسیر کبیر و قاضی   در ذکری و شیخ طبرسی   (  786/ 1384) 

مذکور به این   نقی  علی  شمرده اند، در آنجایی که موالنا  جمعه   جمله قایلین به حرمت نماز 

نماز جمعه   مضمون گفته: واجب عینی  به اجماع    بودن  بالکلیه ساقط است  در زمان غیبت 

ماند، این است که یا جایز  علمای امامیه و در آن اصال خالفی نیست و احتمالی که باقی می 

کند نماز جمعه را در زمان غیبت، گناهی  باشد یا حرام؛ پس بنابراین آن کس که أقامه نمی 

کند، نزد کسانی که به حرمت  می   نخواهد داشت به اتفاق علمای امامیه، و آن کس که أقامه 

   246قائلند، خطر عظیم خواهد داشت و این نهایت ظهور دارد. 

 

 
 90البهادری، قم، ص  غنیة النزوع، تصحیح الشیخ ابراهیم  -   244

 304، ص 1السرائر، ج -   245

، ص  1368، مشهد، شیعه ، مقدمه ای بر فقهنگاه کنید به مدرسی طباطبایی دربارۀ مکتب شهید اول   -   246

 105، معالم العلماء، ص ابن شهر آشوب - 54
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  جمعه   شود نماز گفته: واجب نمی   در تفسیر مجمع البیان در سورۀ جمعه   طبرسی   شیخ ابو علی 

   247یا آن کس که او را امام معصوم تعیین کرده باشد.   معصوم   مگر با حضور امام 

 

در لمعه می نویسد: اگر شرایط جمع شدن در دوران    شهید اول   الدین محمد   شیخ شمس 

یا نماینده خاص   صورت نمی گیرد مگر با حضور امام  جمعه  غیبت وجود داشته باشد، نماز 

در کتاب ذکری هفت شرط برای  شهید اول      248امام، حتی اگر فقیهی هم وجود داشته باشد. 

یا نایب اوست، از این رو که    بر شمرده که اولین شرط آن حضور امام معصوم   نماز جمعه 

ایم. بعد از این در خصوص زمان غیبت گفته   در  اند بر آن علمای ما که شیعه اجماع کرده 

امام معصوم و نایبش نماز واجب  اند که بدون  بر آن بوده   ها علمای شیعه ها و مکان  همه زمان 

 249وجود ندارد.   عینی 
 

، بر این  جمعه   ( مانند بسیاری از مخالفان برگزاری نماز 1674/1085تجلی)   رضا   علی   میرزا 

  ابداع کرد (   966/ 1559)   شهید ثانی   عاملی   زین الدین را    وجوب عینی باور است که قول به  

اش چنین است:  و پس از او، این قول به دیگران منتقل گشت. عین عبارت وی در رساله 

وقول به وجوب عینی تا به زمان شیخ زین الدین در میان علمای ما نبوده؛ و هیچ یک از  »

، شیخ زین الدین در حوالی نهصد و  اند و همانا که در اواخر عمر سابقین به آن قایل نشده 

شصت از هجرت که در این باب رساله نوشت، و در ترویج این قول و جمعی دیگر که بعد  

 
 8، ص  10مجمع البیان، ج   -   247

  p.  The Just Rule, SachedinaCité par.187 299، ص 1، روضه، ج  شهید ثانی -   248

 105-104  ، ص4الذکری، ج   -   249
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افادۀ او شیر سست شده،   از او آمدند و خواستار شدید امامت جماعت  شدند و از پستان 

 250« .مبالغه ها افزودند 

 

 

و به پیروی از آنان بسیاری    252حلَّی   و ابن ادریس   251دیلمی   از جمله س الَّر   فقهای متقدم شیعه 

را مشروط به حضور    جمعه   مشروعیت نماز   هندی   از فقهای متأخر بعد از آنها از جمله فاضل 

اند.  یا حضور فردی که از سوی امام به امامت جمعه منصوب شده باشد دانسته   معصوم   امام 

با این استدالل که حضور یا اجازه امام شرط وجوب نماز    پیروان فتوای حرمت نماز جمعه 

ای وجود ندارد برپا داشتن نماز جمعه را در این  جمعه است و در عصر غیبت چنین اجازه 

     253دانند. عصر غیبت جایز نمی 

ها تعابیری  در آن ، احادیثی است که  جمعه   از جمله ادله مورد استناد قائالن به حرمت نماز 

باعث    « آمده و گفته شده که مخالفت با امام در مورد نماز جمعه « و »امام ع دل ت قی مانند »امام 

     254هالکت است یا برپا داشتن نماز جمعه جز با حضور امام عادل و پرهیزگار صحیح نیست. 

 
 293، ص 38های خطی کتابخانۀ مجلس، ج  فهرست نسخه -   250

 ۷۷ق، ص۱۴۱۵، صالۀ الجمعه،  رضانژاد -   251

 ۳۰۴، ص۱، السرائر، قم، ج حلی ابن ادریس -   252

،  ۴، ج، ریاض المسائل، بیروتطباطبائی  - ۲۴۶-۲۴۸، ص۱، ج، کشف اللثام، تهرانهندی  فاضل -   253

 ۷۵-۷۳ص

۱۳-، ص ۶، مستدرک الوسائل، قم، جنوری -  ۲۳۴، ص۱ق، ج۱۴۱۶، دعائم االسالم،  نعمان قاضی -   254

۱۴   
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برگزیدگان خدا    255سجادیه   در صحیفه   امام سجاد  مقامی مخصوص  را  امامت جمعه    نیز 

معصوم  امام  را  احادیث  این  در  مذکور  تعابیر  از  منظور  متأخر  فقهای  برخی  است.    دانسته 

اند. به نظر  تر که شامل امام جماعت نیز بشود تفسیر کرده ندانسته و آن را به مفاهیمی عام 

    256آنان در این احادیث تأکید اصلی بر لزومِ به جماعت برگزار شدن بوده است. 

 

حرمة صالۀ الجمعة فی زمن الغیبة مطلقا را  رسالة فی  (  950/ 1543)   قطیفی   بن سلیمان   ابراهیم 

بود که در موضوعات متعدد از جمله خراج و   طهماسب   نوشت، مؤلف از علمای عصر شاه 

مطلب نوشته است. وی را باید مخالف محقق    ها و فتاوای محقق کرکی رضاع و در رد رساله 

   257داشته است.   کرکی دانست که موقعیتی برجسته در دربار صفوی 

 

در عصر غیبت وجود دارد این    جمعه   سنت بر سر نماز امامیه و اهل    اختالفی که بین شیعه 

  دانند، چون اکثر مذاهب اسالمی را واجب می   سنت در عصر غیبت، نماز جمعه است که اهل 

و یا اذن سلطان را قبول ندارند. در بین فقهای شیعه امامیه مسئله بودن    معصوم   شرط بودن امام 

و بعضی دیگر واجب    امام مورد اختالف است، برخی از فقها، نماز جمعه را واجب تعیینی 

و عده ای از علما بر گزاری نماز جمعه را حرام می دانند.  محور و مرکز اختالف    تخییری 

ها در مسئله لزوم و حضور امام یا اذن امام در اقامه نماز جمعه است. این اختالف و تشتتها،  

 از وجوب تا حرمت درباره آن رأی وجود دارد. 

 
 ۴۷۴ش، ص ۱۳۸۰الصحیفة السجادیة،   -   255

 ۳۱۰، ص ۷حرعاملی، وسائل الشیعه، قم، جنگاه کنید به  برای نمونه -   256

 62، ص  15، ج الذریعه - 17، ص 1ریاض العلماء، ج   -   257
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شوشتری   قاضی  الل  اثبات  1019/ 1610)   نور  در  را  الجمعة  تحقیق صالۀ  فی  اللمعة  رسالة   )

و رد ادعای او، دایر    رسالة مزبور، ناظر بر رسالة محقق کرکی    258نوشت،   تحریم اقامة جمعه 

با حضور نایب عام بوده و مشتمل است بر بحثی دربارۀ    بر نقل اجماع بر وجوب تخییری 

بن حنظلة و دالئل او.  شوشتری کوشیده است با ارائه شروط اقامة جمعه، اهمیت    روایت عمر 

امامت جمعه را مهمتر از منصب قضا و افتاء قلمداد کند تا کسی به اولویت اختیارات فقیه  

    259در این باره استناد نکند. 

 

( است، صاحب  1030/ 1661)   ای کمره   بن ابوالعالء   نقی   رسالة فی حرمة صالۀ الجمعة از علی 

آن شهر بود و در    قلی خان حاکم شیراز، قاضی   گوید: او در عصر امام ریاض دربارۀ او می 

او رسالة ای در    .شد   خود، شیخ اإلسالم اصفهان   زمان وزارت خلیفه سلطان، تا پایان عمر 

نقی بن    علی      260در عصر غیبت تحت عنوان حرمة صالۀ الجمعة نوشت.   حرمت اقامة جمعه 

  و شیخ طوسی   می نویسد: سید مرتضی   جمعه   خود در باب نماز   ای در رساله ابوالعالء کمره 

  و عالمه در کتاب تحریر و کتاب منتهی و شیخ مقداد   و سالر   در کتاب خالف و ابن ادریس 

اند به آن که نماز جمعه در زمان غیبت امام حرام است، و  در کتاب کنز العرفان قائل شده 

اند حرمت نماز جمعه در زمان غیبت اجماعی  اند و گفته همگی ایشان به اجماع استدالل کرده 

 از علمای امامیه است. 

 
 159، ص  8، ج الجنات روضات -   258

   216، ص شیعه فقه  ،گلپایگانی صافی -   259

 272، ص 4ریاض العلماء، ج  -   260
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( است، این رساله در  1075/ 1664)   الل شوشتری   بن عبد   علی   ۀ الجمعة از حسن رساله صال 

  طاهر   این رساله توسط مال محمد     261در زمان غیبت نوشته شده است.   حرمت اقامة جمعه 

( نقد شده، قمی در رساله خود به نقل از حسن علی بن عبدالل شوشتری  1098/ 1687) قمی 

اند، اخبار آحادی  در این زمان بدان استدالل نموده    دلیل دیگر که بر وجوب نماز   :نویسد می 

  ها مشتمل بر است که از سید مختار و ائمة اطهار  در نماز مزبوره نقل شده که بسیاری از آن 

اند که احادیث دلیل بر  اوامر و ترغیب به حدَّی است که بعضی از فقهای نادان، گمان کرده 

وجوب  است که در مجالس و محافل و مشاعر و منابر تکثیر و تکرار نموده به تعداد آن می  

کوشند به عوام کاالنعام و تخویف جهال عدیم االفهام تحمیل نموده، هنگامه  افزایند و می 

 262گردند. پرداز  ه ساز و معرک 

  آورده این چنین است : بدان که نماز  اش که در رساله   شوشتری   علی   حسن   دیگر قول موالنا 

بعد از هجرت حضرت پیغمبر صلَّی اللَّه علیه و آله به مدینة طیَّبه بدال عن الظهر مفروض    جمعه 

شد، بر جمعی مخصوص به شروط مخصوصه واجب گشت که از جملة آن شروط، امامت  

و بر     آن حضرت یا اوصیای مطهر او یا نایبان ایشان است؛ و بدون آن بر رعیت حرام شده 

و اجماع طائفة محقَّه، طبقة بعد طبقة و عصرا بعد عصر انعقاد یافته  این معنی اتفاق فرقة ناجیه  

متو  نقل  به  شده  و  محقق  و  ثابت  اعالم  علمای  غیبت،  اتر  زمان  در  اما  گفته:  این  از  بعد  و 

اند؛  اند. بعضی آن را مستحب دانسته در آن اختالف نموده   - رضوان اللَّه علیهم   - اصحاب ما 

اند و بعضی از ایشان آن را بدعت و حرام دانسته و  کرده   و گاهی تعبیر از آن به لفظ جواز 

نیست؛ و بسیاری از ایشان نقل اجماع بر نفی    اند که در این زمان عینی همگی اتفاق نموده 

 
 موجود است ( 198/  14ای از رسالة  او در فهرست مجلس، )نسخه  -  69، ص 15، ج  الذریعه  -   261

 107، برگ کتابخانة مرعشی 11520، ش  قمی طاهر رسالة صالۀ الجمعة، مال محمد  -   262
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چونان که شیخ شهید در    .مستمر بود   اند و این دو قول تا زمان شیخ زین الدین عینیت کرده 

را در زمان غیبت ابو الصالح و    اند نماز جمعه کتاب بیان به این مضمون گفته که منع کرده 

     263نیز این است.   و ظاهر از سید مرتضی   و ابن ادریس   سالر 

 

دانسته اند. رسالة او    ( را از قائلین به حرمت اقامة جمعه 1089/ 1678)   قزوینی   بن غازی   خلیل

به زبان فارسی که در حقیقت بخشی از شرح فارسی او بر کتاب کافی    جمعه   در حرمت نماز 

( رسالة ای در رد رسالة  1098/ 1687)   قمی   طاهر   مال محمد    264است که مدعی این نظر است. 

قزوینی نوشت و اقامه کنندۀ نماز را، به شرطی که از اخبار نماز جمعه وجوب یا استحباب  

ندانست.  فاسق  باشند،  افندی   عبد   میرزا    265فهمیده  می 1129/ 1717)   الل  قزوینی  (  نویسد: 

  هایی با حکام قزوین و طهران دارد و در شمار کسانی است که اقامة جمعه را حرام داستان 

  266دانست. می 

 

( می  1173/ 1760مازندرانی )   خواجویی   بن حسین   محمد   رساله صالۀ الجمعة از مال اسماعیل 

متن    267است.   فیض   الثاقب   و ردی بر رساله الشهاب   جمعه   باشد، این رساله در حرمت نماز 

 
 .( موجود است371، ص 16؛ ج 198، ص 14در فهرست مجلس، )فهرست ج   -   263

 موجود است در آستان قدس 19859ای از آن به شمارۀ  نسخه -   264

 .240ص ، شیعه فقه  ،گلپایگانی صافی   - 266، ص 2ریاض العلماء، ج  -   265

 261، ص 2ریاض العلماء، ج  -   266

 ( موجود است 3032، ش 222/ 8) هایی از آن در فهرست کتابخانة آیة اللَّه مرعشینسخه -   267
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  رسالة خواجویی در مجموعه رسائل ایشان با عنوان الرسائل الفقهیة  به چاپ رسیده است. 

 زمان است.    تا زمان ظهور امام   فتوای وی در پایان این رسالة احتیاط در ترک نماز جمعه   268
 

، فصلی از  ( از علمای سالهای پایانی عصر صفوی 1385/ 1965)   کاشانی   رضوی   الحی   عبد 

به نماز  الشیعة خود را  بر مباحث علمی خود    جمعه   کتاب حدیقة  افزون  اختصاص داده و 

آن در عصر غیبت، نگاهی تاریخی و البته منتقدانه    و انکار وجوب عینی   دربارۀ نماز جمعه 

به مسألة امامت جمعه و افرادی که شاغل در این منصب بوده اند، ارائه کرده است. عمدۀ  

دربارۀ نماز جمعه است که قائل به حرمت اقامة   تونی  مباحث وی به تأثیر نوشته های فاضل 

که اعتقاد به وجوب اقامة آن داشته،    ده و بیشتر در رد مالمحمد سراب آن در عصر غیبت بو 

است.   از  بوده  غیبت،  عصر  در  نماز جمعه  اقامة  عینیت  به  رأی  که  است  باور  این  بر  وی 

داشته  اهل ریاست  است که  از عصر  اختراعات جدیدی  پیش  قولی در فقهای  و چنین  اند 

« یا »سلطان  وجود نداشته است.  از دیگر اختراعات اهل ریاست نیز این که لفظ »امام   صفوی 

و غیر معصوم دانسته و    عادل« موجود در روایات و متون کهن فقهی را اعم از امام معصوم 

متون کهن دربارۀ    اند. او هم چنین با اشاره به شرایطی که در منحصر در امام معصوم نکرده 

اقامه کنندۀ نماز جمعه آمده، بر آن عقیده است که حتی اگر مراد غیر معصوم باشد، چنان  

     269د.شو ها در این زمان یافت نمی امامی با آن ویژگی 

 

 

 
 . ۶۹ص  ،۲ج التراث، فهرس  حسینی، حسین  محمد سید -   268

 38، ص ، انصاریاناز روزگار صفوی جمعه دوازده رسالة فقهی درباره نماز، جعفریان رسول  -   269
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   جمعه   عدم مشروعیت نماز نظریه  

 در عصر غیبت 
 :اند در عصر غیبت ادله متعددی ذکر کرده   جمعه   قائلین به عدم مشروعیت نماز 

 دلیل اول ـ اجماع 

اما  اقامه نماز م یا  وجود  وقتی     270این شرط اجماعی است. ،  است   جمعه   اذن او شرط برای 

رسیم که تا زمان سیدمرتضی علم الهدی  کنیم، به این نتیجه می را مطالعه می   تاریخ نماز جمعه 

  .یا اذن امام الزم است، متعرض نشده است   کسی به این شرط که وجود امام 

  ادریس حلی و ابن  منحصر به  سالَّر  جمعه  : قول به عدم مشروعیت نماز نویسد می  شهید ثانی 

  : اگر این اجماع را قبول هم بکنیم، باز هم مطلقاً حرمت اقامه نماز جمعه است، او می نویسد 

که گفته     صادق   الزم نخواهد آمد، زیرا فقها نواب عام هستند، به دلیل این حدیث از امام 

حدیثنا و عرف احکامنا فارضوا به حاکماً فانی قد جعلته  است: »انظروا الی رجل قد روی  

     271علیکم حاکماً.« 

 
المدرسین  ، رسالة فی صلوۀ الجمعة، مؤسسه النشر االسالمی التابعة مجماعة  بن علیالدین، زینشهید ثانی     -    270

 .45ق، ص01410قم، الطبعة االولی، 

، داراالحیاء التراث العربی،  ربانی شیرازی  ، شیخ محمدحسن، وسائل الشیعة، تحقیق، عبدالرحیمعاملی    -    271

 98، ص18ق، ج1403،  ابواب صفات قاضی، ، الطبعة الخامسهبیروت
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اذن در قضاوت حکم  بگوید مدلول حدیث  نه نماز   اگر کسی  ، در  جمعه   بین مردم است 

 است . بنابراین مدعای اجماع را شامل نخواهد شد.   گوییم مدلول اذن، نصب امام جواب می 

272    

 

 قطعیه   دلیل دوم ـ سیره 

مثل قضاوت احتیاج به نصب دارد و در   جمعه   دلیل بر این است که امامت نماز  قطعیه  سیره 

  جمعه قرار دادن مثل قاضی  زمان غیبت این نصب مقدور نیست و خود را برای تصدی امام 

کردن به  و بالتبع اقتدا  است    م یکی از مناصب امام معصو   جائز نیست. چون امامت نماز جمعه 

امامی که جای امام را بدون اذن گرفته، اقتدا به غاصب خواهد شد. لذا اقامه نماز جمعه و  

 .حضور در نماز جمعه حرام است 

را عزل و نصب می کردند    ائمه جمعه   خود در همه بالد اسالمی   اسالم و امیرالمؤمنین   پیامبر 

را اقامه کند این روش در   جمعه  و هیچ کس ندید که کسی بدون اذن و با اختیار خود نماز 

القا   نزد همه مسلمانان و حتی در نزد اصحاب ائمه مذکور بود و اخبار ائمه هم به کسانی 

نیز ادامه    شد که این طریق و روش را شاهد بودند. این روش تا زمان حکومت صفوی می 

مین از زمان پیامبر اکرم)ص( تا اکنون  پیامبر اکرم)ص( و خلفا و امرای مسل   داشت. لذا سیره 

 
 .46، رسالة فی صلوۀ الجمعة، صبن علیالدین، زینشهید ثانی   -   272
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این است که اقامه نماز جمعه از منصب خالفت مسلمین است و این دلیل قطعی بر شرط  

  273. باشد عادل در اقامه نماز جمعه می   بودن اذن حاکم یا امام 

منصب   در  را  خود  که  نیست  صحیح  کسی  برای  که  طوری  همان  نویسد:  می  در  محقق 

قرار دادن هم صحیح نیست. این    جمعه   قضاوت قرار دهد، خود را در منصب امامت نماز 

شیخ     274قیاس نیست، بلکه: »استدالل بالعمل المستمر فی االعصار، فمخالفته فرق االجماع.« 

 275دانند: »فعلم ان ذلک اجماع اهل االعصار.« هم در خالف این شرط را اجماعی می   طوسی 

. 

مدعاست.    نمازهای جمعه    از  دلیل اخص  لذا  است.  مسلمین  یکپارچگی  و  باعث وحدت 

رخصت داده شده و اخبار زیادی بر این مطلب داللت دارد.    جمعه   نماز  عالوه بر این، اقامه 

سؤال کردم: بر چه کسانی نماز جمعه واجب    باقر   که می گوید از امام   مثل روایت زراره 

است؟ امام فرمود: » لی سبعة نفر من المسلمین اولهم االمام فاذا اجتمع سبعة نفر و لم یخافوا  

توانید نماز جمعه  لذا امام فرمودند: اگر خوف نداشته باشید می  276 امهم بعضهم و خطبهم.« 

 .را اقامه کنید 

 
، قم،  6فی صلوۀ الجمعه و المسافر، دارالحکمة، قم، الطبعة االولی، ص ، البدر الزاهرحسین  بروجردی .    -   273

1378 

 .297و  271، ص 1ش، ج 1364، المعتبر، مؤسسه سیدالشهداء، قم،  ، جعفربن محمدمحقق حلی  -   274

ق،  1414، الخالف، موسسه النشر االسالمی، جامعه مدرسین قم، طبعة جدید، ، محمدبن حسنطوسی    -    275

 .397، مسئله 627، ص1ج

 8، صجمعه ، از ابواب نماز2، پ5وسائل الشیعة، ج   -   276
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کند که در روستاها زندگی می کنند و  راجع به قومی سؤال می   صادق   بن بکیر از امام عبدالل 

نماز  اقامه  که  نیست  ظهر   جمعه   کسی  نماز  توانند  می  آیا  با جماعت    کند.  روز جمعه  را 

    277بخوانند؟ امام فرمودند: »نعم اذا لم یخافوا.« 

 :توان به سه دسته تقسیم کرد  وارد شده اند می   جمعه   اخباری که راجع به نماز 

کنند و بعد از انعقاد  داللت می   جمعه   دسته اول اخباری هستند که اجماالً بر اصل وجوب نماز 

، وجوب سعی به سوی نماز جمعه از آنها متبادر می شود.  و تحقق شروط اقامه نماز جمعه 

در هر زمان    کند که نماز جمعه واجب عینی گرچه اطالق این روایات این توهم را ایجاد می 

 .و در هر مکان حتی در عصر غیبت است 

کنند و  یا نائب او را بیان می   شرط امام   جمعه   دسته دوم روایاتی اند که برای وجوب نماز 

 .دانند را از وظائف و منصب امام می   اقامه نماز جمعه 

را    شیعیان  استظهار شده است که ائمه   جمعه   روایاتی هستند که از آنها اقامه نماز دسته سوم  

اند و بر این ترخیص جواز یا وجوب اقامه نماز  داده   در عصر غیبت ترخیص اقامه نماز جمعه 

 .شود جمعه مترتب می 

روایات منشأ اختالف فقها شده اند. لذا آن دسته از فقهایی که قائل به حرمت  همین سه دسته  

  معصوم   از مناصب خاص امام   گویند: امامت نماز جمعه در عصر غیبت شده اند می   جمعه   نماز 

شود اقامه نماز جمعه کرد. چون در عصر غیبت اذن نداریم، لذا  است و بدون اذن او نمی 

با   این مدعا  بر  نیست.  و جائز  است  امام معصوم  از  امامت  نماز جمعه غصب منصب  اقامه 

 
 همان    -   277
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اضحی و    برای عید  د اند که مهم ترین آنها دعای حضرت امام سجا روایاتی استدالل کرده 

  .کنند فقها از جمالت ذیل بر مطلوب استدالل می   جمعه است. 

التی   الرفیعة  الدرجة  فی  امنائک،  مواضع  و  اصفیائک  و  لخلفائک،  المقام  هذا  ان  »اللهم 

من   المحتوم  و الیجاوز  امرک  الیغالب  لذلک  المقدر  انت  و  ابتزَّوها  قد  بها،  اختصصتهم 

خلقک، وال إلرادتک،   متهم علی تدبیرک کیف شئت، و أنی شئت و لما انت اعلم به، غیر 

حتی عاد صفوتک روخلفائک مغلوبین مقهورین مبتزین، یرون حکمک مبدَّالً، و کتابک  

 278منبوذاً و فرائک محرفة عن جهات اشراعک و سنن نبیک متروکة.« 

 

المطلوب و من مضحکات المقام تجشم   »فیه مواضع الداللة علی   :می گوید  صاحب جواهر 

ارادۀ االعم منهم علیهم السالم و من ائمة الجماعة من الدعا المزبور، لتشجم ارادۀ خصوص  

    279العید من الفقرۀ المزبور.« 

که  دار است  کند و خنده یعنی در دعا مواضع متعددی وجود دارد که داللت بر مطلوب می 

 .و امام جماعت، برای هر دو، بداند  Aمعصوم   انسان این مقام را برای امام 

یکی    جمعه   کند که امامت نماز بنابراین سخن این بزرگان روشن است که این دعا داللت می 

 .شود این منصب را به عهده گرفت نمی  Aاز مناصب ائمه است و بدون اذن امام 

 

 
ش، دعای  1385، ترجمه الهی قمشه ای، نسیم حیات، چاپ ثامن األئمه، نوبت دوم،  سجادیه  صحیفه  -    278

 364، ص چهل و هشتم، روز اضحی و جمعه

 .158، ص11م، ج  1981، طبعة هفتم،  ، محمدحسن، جواهرالکالم، داراالحیاء التراث العربی، بیروتنجفی  -    279
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  و قاجار   در عصر صفویه   جمعه   تحول تاریخی نماز 

میالدی(   1925- 1501)   
 

اطالعی در دست    جمعه   از رسالة مستقلی در باره نماز ،  به نظر می رسد، پیش از دوره صفوی 

نیست. آنچه تا آن زمان مطرح بود، مطالبی بود که در متون رساالت فقهی در بخش های  

از جمله علمای برجسته ای است که در    کاشانی   فیض   مال محسن   مربوط به نماز آمده بود. 

، رسالة ابواب الجنان را نگاشته و بخش عمده ای از آن را به اثبات واجب  مورد نماز جمعه 

 280بودن نماز جمعه اختصاص داده است.   عینی 

پیدایش شیعه  منابع  ایران   در جامعة   با  دارند که در دورۀ  ،  از آن  تاریخی موجود حکایت 

، به آرامی اهمیت یافته است. پیش از صفویان، اقلیتهای شیعی فراوانی در  جمعه   ، نماز صفویه 

گرویدند.  سراسر ایران بودند، اما به دنبال اقتدار صفویه، بیشتر شهرهای مرکزی ایران به تشیع  

  در شهرهای   با آمدن فقیهان عرب و غیر عرب به صحنة سیاست، تبلیغ بر اقامة نماز جمعه 

توجه این    .نخستین فقیهی بود که به این امر توجه داشت   مختلف آغاز شد، محقق کرکی 

به امر نماز جمعه، نشانگر مطرح شدن همزمان مسأله نماز جمعه با پیدایش    فقیه دربار صفوی 

 صفوی است.   دولت 

به عنوان فقیهی که وظیفة خود را در هماهنگ کردن وضعیت    نخستین بار محقق کرکی برای  

آید  مطرح شد. از مقدمة آن به دست می   جمعه   دید، مبحث نماز می   شیعه   دولت جدید با فقه 

 
 60ص   دوازده رسالة فقهی، -   280
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، یعنی از تأسیس این دولت تا تألیف این  که طی همان پانزده سال ابتدای حکومت صفوی 

  رساله، این پرسش مطرح شده است که در دولت و فضای مذهبی جدید، تکلیف نماز جمعه 

 .شود چه می 

، رسالة خود را به سال  ، چهل و دو سال پس از تألیف رسالة کرکی پس از آن شهید ثانی 

  اجتهادی خود، کوشید تا وجوب عینی   - نوشت و با استفاده از تمام توان و تجربة علمی   962

ایران  در  هم  وی  نوادگان  و  شاگردان  کند.  ثابت  را  اما    آن  ماندند؛  استوار  عقیده  این  بر 

ها سبب شد تا این عقیده در بوتة تردید بماند. در این میان شمار زیادی پیرو مکتب  مخالفت 

 گشتند.   کرکی شدند و برخی هم قائل به حرمت اقامه جمعه 

تألیف بیش از صد کتاب و رساله در این دورۀ  ، به  جمعه   جریان مباحثة علمی بر سر اقامة نماز 

 .ایم ساله منجر شد که ما فهرست آن آثار را در مباحث مقدماتی کتاب آورده دویست و سی 

ها، تعداد انگشت شماری به چاپ رسیده که از میان آنها، دو رساله محقق  از میان این رساله 

توسط    هاست. رسالة محقق کرکی شده ای جزو چاپ های پایه به عنوان رساله   و شهید ثانی 

توسط رضا   استاد محمد  و رسالة شهید  به    مختاری   حسون  ثانی  در مجموعه رسائل شهید 

اینجا   را در  متن چاپی آن دو رساله  بزرگوار عین  این دو  اجازۀ  با  ما  است.  چاپ رسیده 

ایم و صرفا برای آنها مقدمة کوتاهی در جهت معرفی مؤلفان آنان و موضع آنان نسبت  آورده 

نماز  بحث  آقا   .نوشتیم   جمعه   به  علی   خوانساری   جمال رسالة  توسط    نژاد زمانی   اکبر   هم 

 .تصحیح شده بود که عینا در اختیار ما قرار گرفت 

رساله دیگر در اینجا عرضه شده است که پیش از این در حلیة طبع در نیامده    9به جز آنها  

هایی است که در رد دیگران نوشته شده یا به نوعی مورد انکار دیگران  بیشتر آنها رساله بود.  

این   است.  عربی  هم  شماری  و  فارسی  برخی  است.  شده  نوشته  ردیه  آن  بر  گرفته،  قرار 
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های معروف و به هر حال فقهای شناخته شده این دوره است  ها، به طور عمده از چهره رساله 

 سأله را روشن کند تواند جوانب م که می 

 

از اوایل قرن دهم هجری تا کنون، نزدیک به یکصد و شصت رساله و کتاب مستقل دربارۀ  

پس از تشکیل دولت    نگاشته شده و این حرکت، نشانگر اهمیت اقامة نماز جمعه   جمعه   نماز 

و    یا وجوب تخییری   ها در اثبات وجوب عینی است. بیشتر این رساله   در ایران   شیعی صفوی 

 . شماری هم در حرمت اقامة آن در این دوران است 

 

صدارت و یا شیخ  پست    صفویان با آغاز حکومت رسمی خود، در ایجاد مناصب دینی، مانند 

همانند   از  االسالمی،  خود،  سیاستهای  چارچوب  در  حکومتی،  دیگر  مناصب  از  بسیاری 

  که در آن زمان، نماز   معاصر حاکم در منطقه، به ویژه از دولت عثمانی   حکومتهای پیشین یا 

 در سراسر کشور عثمانی برگزار میشد، تأثیر می پذیرفتند.    جمعه 

فقهای صفویه  این  آرای سیاسی  را در  تشیع  اندیشه سیاسی  فرآیند کلی تحول  از  بخشی   ،

دوران می سازند. این آرا، برآیند اندیشه سیاسی پیش از سلسله صفویه بود که خود نیز مقدمه  

و بعد از این دوران    در دوره های صفویه و قاجار   ومتی شیعه ای برای شکل گیری اندیشه حک 

 گردید.  

صفوی  حکومت  با    تشکیل  هویتی  رقابت  انگیزه  با  شیعی،  حکومت  نخستین  عنوان  به 

را فراهم آورد. فقیهان   معصوم  ، زمینه تجدید نظر فقیهان در طرح خصوصیات امام عثمانیان 

به دلیل نامشروع دانستن تأسیس حکومت در دوره    قطیفی   و در راس آنان شیخ ابراهیم   عراق 

غیبت امام معصوم از همکاری با شاهان صفوی خودداری می کردند. در نقطه مقابل، تعداد  
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  ، با استجابت دعوت صفویان به ایران زیادی از فقیهان جبل عامل و به ویژه محقق کرکی 

این   برای  فراهم آوردند. محقق کرکی  را  ایجاد حکومت شیعی  و زمینه  مهاجرت کردند 

پرداخت، صدور   بود،  نیاز حکومت صفوی  فقهی که مورد  تغییر آرای مختلف  به  منظور 

 281های این تغییرات بود. یکی از مهمترین نمونه   جمعه   جواز اقامه نماز 

تدریج در جامعه    به فوت(    930/ 1524)   اول صفوی   اسماعیل   از زمان حکومت شاه   جمعه   نماز 

به علت    از شیعیان   گسترش یافت. علت این امر از یک سو انتقاد حکومت عثمانی   شیعی ایران 

، برای  ، به ویژه محقق کرکی و از سوی دیگر تالش علمای شیعه  برگزار نکردن نماز جمعه 

با وجود همراهی بسیاری از فقها از جمله شماری از علمای      282د. اشاعه نماز جمعه در ایران بو 

و  آنان  از  صفوی  حکومت  پشتیبانی  و  کرکی  محقق  با  عامل  سنَّت    جبل  که  آنجائی  از 

نیز وجود   مخالفان جدَّی  علما  میان  در  و  نبود  رایج  شیعیان  میان  در  نماز جمعه  برگزاری 

     283ان به آرامی صورت می گرفت. داشت رسمیت بخشیدن به نماز جمعه در جامعه شیعی ایر 

و وجوب و حرمت آن    معصوم   نماز جمعه در زمان غیبت امام   مناقشه و بحث درباره حکم 

اول    فوت( به جایی رسید که شاه طهماسب   1106/ 1694اول صفوی )   در زمان شاه سلیمان 

به    مجلسی  نماز جمعه  تثبیت حکم  تا در  داد  ترتیب  وزیر اعظم خود  با حضور  را  فقها  از 

 
 ۱۳۸۸تیر   ۲۴تار نمای حوزه، برداشت شده در   -   281

:  جمعه ، نمازجعفریان رسول  – ۷ش، ص۱۳۶۲فی صالۀ الجمعة والمسافر،   ، البدر الزاهرمنتظری -   282

 ۲۷-۲۶ش، ص۱۳۷۲های تاریخی،  زمینه

های تاریخی،  : زمینهجمعه ، نمازجعفریان رسول – ۵۰-۵۴ش، ص ۱۳۷۶، صالۀ الجمعه،  جابری -   283

 ۲۸ش، ص ۱۳۷۲
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شاه طهماسب اول به توصیه محقق کرکی برای هر شهری امام       284برسند.   ای واحد نتیجه 

انتخاب کرد.  فوت( رسماً منصب امامتِ    1629/1038اول )   در زمان شاه عباس      285جمعه 

اما   286جمعه ایجاد و اعالم شد.  جمعه را بعهده    م معموالً شیخ اإلسالم در هر شهر، منصب 

مانند مالمحسن  نبودند  هم  االسالم  علمانی که شیخ  از  برخی    کاشانی   فیض   داشت، حتی 

    287گرفت. ( به درخواست شاه، امامت جمعه را برعهده  1090/ 1679) 

را در دو    نخستین کسی است که منصب امامت جمعه   ( 1070/ 1660)   مجلسی   تقی   مال محمد 

  ( 1030/ 1621)   و شیخ بهایی   ( 1041/ 1631) بزرگ، بعد پس از دو عالم دیگر، میرداماد    مسجد 

نامنظم بود، گاه    جمعه   عهده دار شد. این پس از زمانی بود که سالها وضع برگزاری نماز 

آن را اقامه میکردند. سپس کار   اصفهانی   محقق سبزواری و در برخی اوقات شیخ لطف الل 

 مجلسی واگزار گردید.  محمد باقر  و پس از وی به فرزندش  بر عهده آخوند مال محمد تقی 

  و شیخ بهایی، از بزرگان علمای عصر شاه   این را نیز باید افزود که کسانی مانند میر داماد   288

  جمعه بودند و همین مقدار برای فراهم شدن زمینة   اول، قائل به وجوب تخییری نماز  عباس 

 است. اقامة جمعه به صورت رسمی، بسیار مؤثر بوده  

 

 
 ۱۷۲-۱۷۳ق، ص۱۴۰۷، تتمیم امل اآلمل، قزوینی -   284

 ۱۷۶، ص۱ق، قسم۱۴۰۴، طبقات اعالم الشیعه، طهرانی  آغابزرگ -   285

 ۲۸، ص۲۵ق، ج۱۴۰۳، الذریعة الی تصانیف الشیعة، آغا بزرگ طهرانی -   286

 ۲۳۷، ص۳ش، ج ۱۳۷۹در عرصه دین،  ، صفویهجعفریان رسول  -   287

 123-122، ص  2روضات الجنات، ج   -   288
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جامع عتیق    ، در مسجد (  940/ 1533)   محقق کرکی   را در عصر صفوی   جمعه   نخستین نماز 

(، شیخ لطف  1030/ 1621)   اقامه کرد. از دیگر امامان جمعه مهم این دوره شیخ بهایی   اصفهان 

) 1032/ 1623)   اصفهانی   الل  میرداماد  محمد 1041/ 1632(،  (،  1070/ 1660)   مجلسی   تقی   (، 

در دوره    289  (، بودند. 1111/ 1699مجلسی )   و محمد باقر ،  ( 1090/ 1979)   سبزواری   محمد باقر 

تألیف کتاب  محتوی خطبه صفوی  با  نماز جمعه هایی  »بساتین    های  که کتاب  متداول شد 

 ( از مشهورترین آنهاست.  1130/ 1718)   افندی   عبدالل   الخطبا« نوشته میرزا 

 

برخی از فقهای معروف این دوره    جمعه   به نظریه های مهم موافق و مخالف وجوب نماز 

 نگاه کنیم می بینیم:  

، بعنوان نخستین برگزار کننده  (  940/ 1533) محقق ثانی    عاملی   الدین زین  ، یا  محقق کرکی 

  صفوی   و شاه طهماسب   اسماعیل   ، هم عصر شاه جمعه   و بانی اصلی صدور جواز اقامه نماز 

بود و از سوی شاه طهماسب به عنوان اولین شیخ االسالم، منصوب و اختیارات وسیعی به او  

واگذار گردید. محقق کرکی کتاب فقهی معروف خود »جامع المقاصد« را برای اثبات جواز  

و قریب بیست جلد کتاب دیگر را به رشته تحریر    معصوم   در عصر غیبت امام   اقامه نماز جمعه 

نماز جمعه    در آورده، ده تن از شاگردان و برخی از معاصران او در نقد نظریه وجوب عینی 

 
،  ۲ق، ج ۱۳۵۵، جامع المدارک، خوانساری -  -۵۱۳، ص۴ش، ج۱۳۷۴، لوامع صاحبقرانی، مجلسی -   289

 ۵ص
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هایی  و برای اثبات حرمت نماز جمعه یا رد وجوب عینی نماز جمعه در دوران غیبت رساله 

    290نوشتند. 

ائمه، جواز    محقق کرکی  این که  بر  مبنی  بود  داده  باب خراج  نیز در  های دیگری  نظریه 

تصرف و تملک خراج را به فقها داده اند، و پیروان خود را مجاز کرده اند به حکام جور،  

خراج بپردازند. همچنین، مردم اجازه دارند از محل درآمدهای ناشی از خراجی که به شاهان  

حتی اگر خراج از سوی حاکمی    ;، ارزاق و هدایا دریافت نمایند می پردازند، از آنها مواجب 

جائر و ظالم جمع آوری شده باشد. به نظر می رسد محقق کرکی با ابراز چنین نظریه هایی،  

شاهان صفوی  تایید حکومت  اجرای حدود   به  برای  او  است.  پرداخته  آنان  مشروعیت    و 

شرعی، همکاری با سالطین صفوی را مجاز و خود نیز به همین دلیل، عنوان شیخ االسالمی  

  291را پذیرفت.   طهماسب   شاه 

را به شیخ االسالمی برگزید و در فرمانی به او    ، محقق کرکی طهماسب   بدین ترتیب، شاه 

» شما به پادشاهی مستحق ترید، چون شما نایب امامید و من فقط یکی از عامالن    :نوشت 

شمایم که اوامر شما را اجرا می کنم.« افزون بر آن، شاه به همگان دستور داد که نواهی و  

انجام رسانند، علیرغ  به  با  اوامر شیخ را بدون کم و کاست  از علما  برخی  م مخالفت های 

 
 ۳۷-۳۸ش، ص ۱۳۷۲های تاریخی، ، زمینهجمعه ، نمازجعفریان رسول  -   290

 – 183، بی تا، قم، صص  نجفی ، کتابخانه مرعشی، فقهای نامدار شیعهبخشایشی عقیقی عبدالرحیم   -   291

  - 92، ص  1364، قم، ، انتشارات معارف اسالمی تا خمینی جرفادقانی، علمای بزرگ شیعه، از کلینی - 176
89 . 
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نظریه های او،  بر اثر نفوذ فراوان و قدرت وافر معنوی محقق کرکی، آرای او، بر نظرات  

  292همه مخالفان غالب گشت. 

نظری بر خالف دیگران داشت. به اعتقاد او، اگرچه وجود    جمعه   در باب نماز   محقق کرکی 

نماز جمعه   معصوم   امام  اقامه  برای  او  نایب خاص  این شرط در عصر    یا  شرط است، ولی 

اقامه نماز جمعه در عصر غیبت کافی می   غیبت منتفی است و تنها وجود نایب عام برای 

بحثی     293می دانست.   باشد. محقق کرکی، اقامه نماز جمعه را در عصر غیبت واجب تخییری 

ی که در آن اندر باب  که محقق کرکی درباره نماز جمعه مطرح ساخت، به عنوان رساله ا 

شرط حضور امام معصوم یا فقیه جامع الشرایط بعنوان جانشین امام معصوم مفصل بحث شده  

، با ذکر نام سالطین صفوی به معنای مشروع  و عالوه بر آن  اقامه نماز جمعه در عصر صفوی 

    294دانستن سلطنت شاهان صفوی از سوی علما طرح شده است. 

را در سه باب و یک خاتمه مورد بحث قرار داده    جمعه   در رسالة خود نماز   کرکی محقق  

یا جانشین او بودن برای امامت نماز   معصوم  است: در مقدمة سوم مؤلف به مسألة شرط امام 

پرداخته، و کسانی را که مدعی وجود اتفاق نظر در این امر می باشند نام برده است و    جمعه 

 سپس برخی ادلة این امر مانند احادیث و روایات را نقل کرده است. 

 
  مهدی محمد  -  355، ص 4، ج 1373،  دائرۀ المعارف تشیع، بنیاد خیریه و فرهنگی شط، تهران   -   292

 . 435، ص 1374فقیهی، عروج، تهران، 

،  ، نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت، ترجمه ابولقاسم سری، توس، تهرانالگار حامد  -   293

  34، ص  1359

  133 - 141، صص  1370، قم،  ، انصاریان، دین و سیاست در دوره صفویجعفریان رسول  -   294
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به موضوعی پرداخته که علمای دین در آن اختالف نظر داشته و    در باب دوم محقق کرکی 

آن زیاد شده و همچنان تا امروز این بحث و جدل جریان    دارند  و بحث و جدل پیرامون 

در دوران غیبت است، او در این مورد دو نظر را ذکر    جمعه  نماز   دارد، و آن موضوع حکم 

کرده است: یکی مجاز بودن و دیگری غیر مجاز بودن، و سپس علمای قائل به هر دو نظر را  

نام برده ودالیل آنان و نیز ردیه ها و جوابها در برابر آن دو نظر را نقل کرده و خودش نظر  

 در زمان غیبت را پذیرفته است.   یه مجاز بودن نماز جمعه 

در زمان غیبت تنها با حضور فقیه جامع   جمعه  او باب سوم را به این اختصاص داده که نماز 

اتفاق نظر شیعة امامیه  روی این موضوع را ذکر    الشرایط مشروع  و مجاز می داند، سپس 

 کرده و به بحثها و مناظره های علمی و پاسخهای آنها در این مورد پرداخته است. 

 

، ببیش از یکصد و شصت رساله و کتاب مستقل  از اوایل قرن دهم هجری، در دوران صفویه 

اقامة نماز جمعه   جمعه   دربارۀ نماز  به  در    نگاشته شده که نشان از اهمیت دادن این دولت 

دارد و شماری    یا وجوب تخییری   ها در اثبات وجوب عینی را دارد. بیشتر این رساله   ایران 

در میان این رساله ها، دو رساله یکی  .  نیز در حرمت اقامة آن در این دوران نوشته شده است 

  شده ای در نماز جمعه چاپ  های پایه به عنوان رساله   و دیگری از شهید ثانی   از محقق کرکی 

هایی است که  است. رساله های دیگری نیز در این مجموعه منتشر شده که بیشتر آنها رساله 

های معروف و فقهای  ها، به طور عمده از چهره دیگر نوشته شده است.  این رساله ک  در رد ی 

  393، ص 4آقا بزرگ طهرانی در الذریعه، ج شیخ  . شناخته شده این دوره حکایت می کند 

 .برده است   م ها را نا لیستی از این رساله   391ـ  
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بن سلمان بحرینی،    بودند، یکی ابراهیم   از جمله فقهایی که مخالف نظریه های محقق کرکی 

در این دوران بود که در    ( از علمای بزرگ شیعه 950/ 1543)   معروف به شیخ ابراهیم قطیفی 

می زیست و از شاگردان محقق کرکی بود که    طهماسب   شهره بود. او در زمان شاه   علم فقه 

و یا برای پرداخت خراج به سلطان    جمعه   اقامه نماز   با آرای استاد خود در باب وجوب عینی 

   295مخالفت داشت.   در عصر غیبت و همکاری با سالطین صفوی 

پرداخت خراج به پادشاه در عصر غیبت را غیره شرعی می دانست، به عقیده او، دادن    قطیفی 

، حتی اگر شاه آن را در خزانه بیت المال جمع آوری می کرد و در امور مردم  خراج به شاه 

صرف می نمود حرام می دانست. وی حتی پذیرش هدایا، جوایز و اموالی را که از خراج از  

عمل می    م می دانست و خود به آنچه می گفت سلطان به مسلمانان داده می شد حرا سوی  

به خودش، به استناد آیه »به ستمکاران اعتماد   کرد. به عنوان نمونه، وی هدیه شاه طهماسب 

    296و اتکا نکنید که دچار عذاب الهی می شوید«، نپذیرفت. 

  - ، سلطنت را نامشروع می دانست و هر گونه همکاری با سلطان وی همانند مقدس اردبیلی 

را به این دلیل که آنها غاصب حق حکومت فقها هستند، مذمت    - چه عادل و چه ظالم باشد 

ایشان در توجیه و تبیین مخالفت خویش، به روایات متعددی از جمله روایت     297می کرد.

که در دستگاه بنی    بن ابی حمزه   استناد می کرد، روایتی که امام صادق به علی   صادق   از امام 
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به عنوان کاتب و جنگجو و جزء آنها نمی  » بود گفته است:    امیه  افرادی را  امیه  بنی  اگر 

    298 «بگیرند.یافتند، نمی توانستند حق ما را از ما  

و اظهار نظرهای مختلفی    قطیفی   ، در مخالفت علمایی چون شیخ ابراهیم در دوران صفویه 

     299  شد. به طور مرتب برگزار نمی   جمعه   که رد و بدل می گردید نماز 

 

را در عصر غیبت حرام می دانست و »رساله فی حرمة صالۀ الجمعة   جمعه  اقامه نماز  قطیفی 

در عصر غیبت و بویژه    اقامه نماز جمعه   فی زمن الغیبة مطلق« را در رد نظریه وجوب عینی 

نوشت تاما  آرای سیاسی قطیفی در مقابل آرای    در رد کتاب »صالۀ الجمعة » محقق کرکی 

حمایت دستگاه دولت را با   اعتبار اجتماعی  در  سیاسی محقق کرکی که جایگاه علمی و  

   300یافت. خود داشت مقاومت نکرد و تثبیت و تحکیم آرای سیاسی استادش ادامه  

 

  می دانست، زین الدین   را واجب عینی   جمعه   أقامه نماز   فقیه دیگری که در عصر صفوی 

نیامد و به    هیچگاه به ایران بود، او  (  966/ 1559)   ، معروف به شهید ثانی بن احمد   فرزند علی 

به تثبیت حکومت شیعی   نیاورد، ولی نظریات فقهی و سیاسی او   حکومت صفویان روی 

  966تولد و در سال   هجری در جبل عامل لبنان  911صفوی  موثر افتاد. شهید ثانی در سال 

دستگیر و به اتهام بدعت گذاری در دین، به    در مکه   عثمانی   سلطان سلیمان   هجری به حکم 
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تسلط    و شافعی   ، حنفی ، حنبلی ، مالکی پنجگانه: مذهب جعفری   دار آویخته شد. او به فقه 

، شهید ثانی به جمع آوری هیزم در بیابان و فروش آن  داشت و بنا به نوشته عالمه خوانساری 

     301ت.برای امرار معاش خود می پرداخ 

نظریات فقهی سیاسی خویش پرداخته    « به تشریح مبسوط در شرح »اللمعة الدمشقیه   شهید ثانی 

 است که به عنوان نمونه، به دو مورد از آن اشاره می کنیم: 

، قضاوت در زمان غیبت را از وظایف فقیه جامع الشرایط  همانند شهید اول  شهید ثانی     -  1

شرعی را در صورتی    غیبت، حدود می دانست. به عقیده آنها، بر فقها جایز است در عصر  

که متضمن ضرری نباشد و به شرط داشتن شرایط افتا، یعنی ایمان، عدالت و علم به احکام  

شریعت، به اجرا درآورند. همچنین، به عقیده شهید ثانی، پذیرش قضاوت و اجرای حدود  

وادار نکنند و  قدرت امر به  شرعی از سوی فقیه، مشروط به این که او را به انجام کار حرام  

معروف و نهی از منکر داشته باشد، واجب است . در این صورت، بر مردم نیز واجب است  

که به او رجوع کنند و رای او را پذیرفته و فتاوی او را عمل کنند. این نظریه، علما را به  

     302د.ترغیب کر   پذیرش قضاوت از سوی دولت صفوی 

را در عصر غیبت، نه حرام    جمعه   اولین فقیهی بود که اقامه نماز (  966/ 1559)   شهید ثانی   -   2

دانست، او بر اساس استنباط شخصی از ادله فقهی،    ، بلکه واجب عینی و نه واجب تخییری 
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نماز جمعه  تر  اقامه گسترده  موجب  سیاسی  فقهی  نظریه  این  بود.  برداشت رسیده  این  ،  به 

    303افزایش بیشتر نفوذ اجتماعی علما، نظارت افزونتر فقها بر مسائل حقوقی مردم شد. 

 

که در وجوب    ثاقب   ( با انتشار رسالة معروف شهاب 1090/ 1679)   کاشانی   فیض   مالمحسن 

های فقهی برخی از متأخرین خود تأثیر به سزایی داشت  نوشته شده روی اندیشه  جمعه  نماز 

آرای وی را    بهبهانی   و اعتراض شدید برخی از آنها را بر انگیخت، مجتهدانی چون وحید 

انکار آرای او تا  نپذیرفته و به ویژه صاحب جواهر  آنجا پیش رفت که کتاب شهاب  ، در 

را سر    وی فیض کاشانی و شهید ثانی   304ثاقب فیض را در شمار کتب ضاله به حساب آورد. 

 اند.  اصرار ورزیده   نماز جمعه   جهت در وجوب عینی زنش کرد که بی 

می بینیم او در آغاز رسالة خود، با بدیهی دانستن    کاشانی   فیض   با مروری بر رسالة مالمحسن 

را مشروط به حضور    نویسد: تنها تعدادی از اصحاب رأی و اجتهاد این نماز وجوب می   حکم 

اند که ممکن است این شرط در برخی از زمانها  و نایب خاص یا نایب عام او دانسته   امام 

  اقامة نماز جمعه   ساقط باشد، وی پس از طرح مقدمه، بحث خود را در اثبات وجوب عینی 

 .کند مشروط به وجود سلطان و فقیه آغاز می 

قرآن  از  آیاتی  به  اول  باب  آیة سورۀ جمعه   در  به  به طور عمده  و  و  اتَّکا می   استناد  نماید 

او با بدیهی  آورد.  نقل شده است، می   خدا   روایاتی را که از طریق خاص یا عام از رسول 

را مشروط    نویسد: تنها تعدادی از اصحاب رأی و اجتهاد این نماز وجوب می   دانستن حکم 
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و نایب خاص یا عام امام واجب دانسته اند، بنابر این ممکن است در برخی از    به حضور امام 

 زمانها این حکم ساقط شود.  

هستند، سیرۀ اصحاب    ترین مستند کسانی که قائل به وجوب تخییری مهم    :نویسد    می   فیض 

جاری بوده است که چنین برخوردی با مشکل    در طول چندین قرن مبتنی بر  عدم اقامة جمعه 

، جز با وجوب تخییری در عصر غیبت، با چیز دیگری قابل توجیه نیست.  جمعه   أقامه نماز 

نویسد: آن زمان، زمان تقیَّه بوده  در توجیه این عمل می فیض با نقل قولهایی از برخی از فقها  

، در میان اقامة نماز جمعه با حاکمان موجود و اقامة جمعه به طور مخفی  و بدین جهت شیعیان 

اند که همین هم باعث ترک اقامة نماز  به جای آن در خانة خود، مخیَّر بوده   و اقامة نماز ظهر 

   305جمعه از طرف شیعیان شده است. 

نیز در کتاب مفاتیح خود مخالف هر گونه مقدمات  (  1090/ 1680)   کاشانی   فیض   مال محسن 

نماز    و ابن ادریس   دیلمی   می باشد، به استناد به نوشته های سالر   جمعه   احتیاطی برای نماز 

را اجباری در دوران غیبت می داند. او می نویسد: در مورد مقدمات احتیاطی برای    جمعه 

    306نماز جمعه هیچ سند و نوشته ای موجود نیست. 

 

، پدر عالمة مجلسی، از  ( مشهور به مجلسی اول 1660/1070)   اصفهانی   مجلسی   تقی   محمد 

  و نویسنده آثاری همچون روضة المتقین و لوامع صاحبقرانی بود، او در اصفهان   علمای شیعه 

جامع اصفهان به تدریس علوم دینی مشغول بود. وی پس    تحصیل کرد و در مسجد   و نجف 
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داماد  میر  و  بهائی  استادانش شیخ  نماز از  این مسجد  کرد. مجلسی در  اقامه می   جمعه   ، در 

     307اصفهان درگذشت و در مسجد جامع این شهر مدفون شد.

 

(، صاحب کتاب معروف »بحاراالنوار« از دیگر علمای دوره  1110/ 1698)   مجلسی   محمدباقر 

بسیار مؤثر بود.    است که نظریات و رفتارش در تحکیم و تثبیت دولت شیعی صفوی   صفویه 

با شاهان را در صورتی که موجب هدایت و ارشاد شاهان و دفع   او همیاری علما و مردم 

ضرر مالی، جانی و عرضی از خود و دیگران شود، الزم می دانست. همکاری علما با سالطین  

 گردید.    صفوی، موجب ثبیت و ترویج شیعه 

بر این باور بود که حدیثی در مورد بر گزاری    مجلسی   باقر   ، محمد جمعه   در موضوع نماز 

کلینی   نماز جمعه  مانند شیخ  اولیه،  فقهای  او می    یا  شیخ صدوق   از سوی  ندارد،   وجود 

با اقدامات احتیاطی نماز جمعه  نمی آورد   نویسد: کلینی نه تنها  هیچ حدیثی را در رابطه 

را معتبر نمی داند، حدیثی که بنا به    محمد باقر   به نقل از امام   بلکه حدیث محمد ابن مسلم 

  308گفته او »بر گزاری نماز جمعه هفت شرط دارد«، او احادیث بعدی را نیز توهم می پندارد. 

مجلسی در کتاب بهار االنوار خود مدعی است نماز جمعه موضوعی اجباری است که از  

گرفته شده است که آنان   اخباری و اصولیهای فقهای اولیه به ویژه از کتاب مقنیه ابن بابویه 

گرفته و اجرای آن را بدون هیچ مقدمه احتیاطی در دوران غیبت واجب می   آن را از قرآن 

 دانند.  
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 دوران قاجاریه 
 

قاجار  جمعه   نماز  دورۀ  دورۀ  ( 1344- 1210/ 1925-1794)   در  مذهبی  سیاست  ادامة  در   ،

، به صورت امری انتصابی در دولت درآمد. با نفوذ نسبی روحانیون در مردم  و به  صفوی 

موازات از دست رفتن اعتبار تمامی مناصب مذهبی پیشین در دستگاه حکومت، منصب نماز  

نیز اهمیت خود را در این دوره از دست داد. زمانی که روابط علما با دولت به دالیل    جمعه 

ضعیف گردید و   309مختلف، از جمله کاهش نفوذ علما در دولت و در تصاحب موقوفات 

دستگاه   ناسازگار  دلیل  ترین  عمده  آمد.  بوجود  جامعة  در  سیاسی  قدرت  در  دوگانگی 

قاجار، ح  سیاسی  با ساختار  در  روحانیت  علما  موقعیت  پذیرش  عدم  و  قاجار  ایلی  کومت 

 مجموعة هیأت حاکمه دولت بود.  

در هر شهری و حتی در    ، یک نفر را برای امامت جمعه قاعده بر این قرار بود که پاد شاه 

تعیین  بزرگ  امام  قصبات  نام  اساس،  این  بر  و  نمود  بگیران    می  فهرست حقوق  جمعه در 

بیشتر ائمة جمعه از خاندان خاتون آبادی بودند و این انتخاب، افزون    .دولتی ثبت می گشت 

، جنبة موروثی نیز داشت، عالوه بر این پیوند خانوادگی میان دربار  حوزوی   بر معیار علمی 

در چنین وضیعتی، شرط، فقط شرط واگذار   با خاندان امام جمعه بسیار مهم بود.   قاجاری 
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منصب امامت جمعه در این دوران جنبه موروثی     310شدن امامان جمعه از طرف پادشاه بود.« 

در    ، خاندان مجلسی پیدا کرده و برخی از خاندانها از جمله خاندان خاتون آبادی در تهران 

    311در یزد.   مقیم یزدی   ، و محمد اصفهان 

از یکدیگر تفکیک شدند و مقام شیخ    در این دوره منصب شیخ االسالمی و امامت جمعه 

توجهی به شرایط الزم در شایستگی  بی    312واگذار شد.   االسالمی به فرزندان محقق سبزواری 

امام  سبب    های  حکومت،  به  آنان  از  برخی  شدن   وابسته  و  قاجاری  دورۀ  در  ها  جمعه 

ت شد و مردم خواهان مراجع مستقل دینی  اعتمادی مردم به دستگاه حکومت و روحانی بی 

 خود بودند.  

عقیده داشت که فقهایی که    امامیه دوران قاجار   شیعه    ( فقیه 1266/ 1848) نجفی   حسن   محمد 

د.   ن در دوران غیبت را امری فردی یا شخصی می دان   را اعالم کرده اند نماز جمعه   جمعه   نماز 

او با طرح کردن سلطان عادل می نویسد: والیت که مسئولیت رسمی دستگاه دولتی و به  

را در خود مستتر دارد، نظام سیاسی و اقتصادی، جمع آوری وجوهات    ویژه قضاوت و قاضی 

باید سرپرستی کند.    دن را سلطان عادل )کتاب ساجدینا نگاه کنید( ا و اداره امور منابع  ومع 

محمد حسن     313این والیت میتواند در تعیین سلطان عادل و حاکم شرع نظر داشته باشد. 

امر   استادان خود  بر عکس عقیده  امام نجفی  عام  نائب  را شامل  با    والیت  داند و آنرا  می 

 
 34دوازده رسالة فقهی، ص   -   310

 ۵۰مدرسی، ص ، الحجة فی وجوب صلوۀ الجمعة، چاپ جوادیزدی -   311

 47، ص مهدوی مصلح الدین -   312

 156-155، ص 22، جواهر، ج نجفی حسن محمد -   313
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اسرائیل  فرزندان  به   مربوط  دار    314موضوع  قانونگزار جامع االشرایط عهده  که می گوید 

      315است،تلقی میکند.   اداره امور مردم )فرزندان اسرائیل( تا باز گشت مسیح 

نکته ای  قابل توجه این  که از ابتـدای   در رابطه همکاری علما با دستگاه حکومتی صفوی 

شیعه  علمای  از  توجهی  قابل  شمار  همکاری  وجـود  بـا  دورۀ   همـواره    این  با حکومـت، 

مخالف  به  حتی  و  انتقادی  مواضع  حکومت  به  نسبت  که  داشتند  وجـود  نیز  بر    ت علمـایی 

خواستند،گروهی از علما به استفاده ابزاری مجتهدان از اجتهاد خویش در تحکیم پایه های  

،  ( 950/ 1543)   قطیفی   واکنش نشان دادند  از جمله میتوان به شیخ ابراهیم   حکومت صفوی 

اشـاره کـرد. اساس  مخالفت    ( 966/ 1559)    (  و شهید ثانی 993/ 1585)   مقدس  اردبیلی 

آنان، به غاصب دانستن حکومت  در عصر غیبت و مسائلی چون حالل یا حرام بودن پرداخت  

به حکومت غاصب و وجوب عینی  از    جمعه   نماز   یا تخییری   خراج  مربوط می شد. یکی 

کرکـی  محقق  سرزنش  منتقدان،  فعالیت  تاریخی  د   شواهد  به  قطیفی  ابراهیم  سوی  لیل  از 

هدایای شاه  از آغاز حکومت صفویه   طهماسب   پذیرش  منتقد،  فعالیت علمای  است.    اول 

   316جریان داشته است. 

 
( نام  شود که به نام پدر وجدشان اسرائیل )یعقوب، به دوازده فرزند یا قومی گفته میاسرائیل بنی -   314

اسالم به دلیل برخورداری از کتاب آسمانی، مناسک دینی  این قوم در نگاه عرب پیش از  .اندگذاری شده 

قرآنی صدر اسالم، بنی اسرائیل   شدند. با وجود فرهنگ تر دانسته میخاص و پیشینه تاریخی، اقلیتی فرهیخته

مهروش، »    .استبار از آنها یاد کرده  ۴۱ به منزله گروهی با هویت رقیب قرار گرفتند. خداوند در قرآن

 ۶۲۹. ص۱۲ش، ج۱۳۸۳  اسرائیل«  ،بنی

315  -  Op.cit., Sachedina, p. 208-209 

و قاجاریه ، نشر   ، دوران صفویهفر، نظام سلطانی از دیدگاه اندیشه سیاسی شیعه   طباطبایی -   316

   نی، تهران
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به دوره  قاجاریه کشیده  شد و باعث رویارویی بیشتری    ادامه مخالفت علما از دوره صفوی 

توانست در  یک چالش اساسی روبرو شد، بطوریکه حکومت  نه می  ا ب  شد، حکومت قاجار 

تفاوت باشد و هم  برابر نفوذ اجتماعی علمای مخالف که با منافع حکومت مغایرت داشت بی 

اینکه هر گونه واکنش و اقدام حکومت برای محدود کردن و تضعیف نفوذ اجتماعی علما  

 الفت با حکومت را به دنبال داشته باشد. توانست واکنش متقابل علما در جهت افزایش مخ می 

روحانیون غیررسمی زیادی وجود    در ایران   تصریح  می کند : » در این زمان قاجاریه   پاولویچ 

میان مردم داشتند.    نگرند. اینان نفوذ غیرقابل بیانی دارند که مردم  به اینان با نظر تقدیس می 

خواست دایره نفوذ روحانیون را محدودتر سازد،  روی این اصل هر قدر حکومت مرکزی می 

   317  شود.« بر شدت مخالفت این دسته افزوده می 

 

 
های اجتماعی و اقتصادی آن، ترجمه م.  و ریشه و دیگران. انقالب مشروطیت ایران م. پاولویچ  -   317

 ۳۳و  ۳۲هوشیار، ص 
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 اهل سنت   از دیدگاه مذاهب اربعه   جمعه   نماز 

 مذهب مالکی 

واجب می دانند و برای صحت وجوب    معصوم   را بدون حضور امام   جمعه   مالکیها اقامه نماز 

، وی در  بن انس از مالک   ابن سعید دانند. به روایت سحفون سلطان را شرط نمی   نماز جمعه 

والی نداریم گفته است: »یجمعون الجمعه ان لم یکن  پاسخ به اهل مغرب که پرسیده بودند 

یعنی اگر والی نباشد اقامه نماز جمعه توسط مردم انجام شود. چون به اعتقاد وی     318وال« 

تواند مانع آن شود: »ا ن لل فرائض فی ارضه  نمی   نماز جمعه از فرائضی است که هیچ عاملی 

هایی است که هیچ  در زمین برای خداوند فریضه   319الینقصها شیء ان ولیها وال او لم یلها« 

لذا پیروان   تواند بهانه کاستی آنها شود، هر چند والی به اجرای آن همت نگمارد. یز نمی چ 

و جماعت صحیح نیست،   اند که گرچه نماز بدون خطبه با صراحت فتوا داده   مذهب مالکی 

  :بدون والی و سلطان مطلقاً صحیح است 

»و للجمعة شروط و هی التتم اال بها و هی المصر... و االمام و الخطبه و الجماعة و الوقف و  

    320. الیوم... و تصح الجمعة بغیر سلطان، و القصح بغیر خطبة و ال بغیرٍ جماعة و ال بغیر امامٍ 

 
 .730، ص4اصبحی، المدونة الکبری؛ ر.ک. المصادر درالفقهیة، ج بن انسمالک، مالک امام   -   318

، ج  1994، طبع اولی، اصبحی، المدونة الکبری، دارالکتب العلمیة، بیروت بن انس مالک، مالک امام   -    319

 .233، ص1

، الطبعة االولی،  ، المصادر الفقهیة، دارالتراث، بیروتاصغر  ، علیالمدینه، ر. ک. مروارید  فی فقه  الکافی    -    320

 .920، ص4ق، ج1419
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مالکی  فقهای  دیدگاه  در  امام   جمعه   نماز   بنابراین،  نماز جمعه   به  قوام  چون  دارد،  به    نیاز 

ندارد  اذن سلطان  به  احتیاج  لذا  نیست،  نماز جمعه منصب حکومتی   .جماعت است، ولی 

در کتاب القوانین الفقهیه هم چنین فتوا داده که الزم نیست    جزمی   محمدبن احمدبن عبدالل 

    321. امام جمعه والی باشد 

ای چون سایر فرائض  فریضه   منصب نیست، زیرا نماز جمعه   جمعه   ، نماز بر طبق مذهب مالکی 

 .ندارد است و دلیلی بر شرط اذن سلطان  

 

 مذهب شافعی 
» و الجمعة خلف کل امام صالها من امیر و     :چنین آمده است   شافعی   در کتاب االم امام 

   322بلدۀٍ و غیر امیر، مجزئة«   مأمور و متغلب علی 

به امامت هر کسی که آن را اقامه کند، امیر باشد یا مأمور، به شهر مسلط باشد یا    جمعه   نماز 

 .نه، مجاز است 

فریضه الهی است    جمعه   گوید: نماز ، می ، از فقهای مذهب شافعی شیرازی   بن محمد ابراهیم 

  همچون سایر عبادات،  مشروط به اذن سلطان نیست: »لما روی ان علیاً صلی العید و عثمان 

 .را اقامه کرد   در زمان محاصره عثمان، نماز عید   بن ابیطالب محصور« علی 

فریضه ای    منصبی نیست، چون اوالً: نماز جمعه   جمعه   امامت نماز   بنابر مبنای فقهای شافعی 

همچون دیگر فرائض الهی است و دلیل بر مشروط بودن آن به اذن سلطان، ندارد. ثانیاً: به  

 
 .1036، ص4ق، ج1419، الطبعة االولی،  ، لبناندارالتراث، بیروت، المصادر الفقهیة،  اصغر  ، علیمروارید    -     321

،  1ق، ج1419، الطبعة االولی،  ، االم، دارالکتب العلمیة، دارالفکر، بیروت، محمدبن ادریسشافعی     -    322

 .331ص
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در جریان محاصره خلیفه سوم استناد شده است با  وجود آنکه او به    بن ابیطالب عمل علی 

 .سنت نبود عقیده اهل 

 

   مذهب حنبلی 
اند »و ال  اذن سلطان را با صراحت نفی کرده اند و گفته   و مالکی   ها همچون شافعی   حنبلی 

  جمعه   و مانند آن از شرائط صحت نماز  گویند: وقت، جماعت، خطبه می   323یشترط االمام« 

 .شود جزو شرائط صحت شمرده نمی   است، ولی اذن امام 

  یعنی عمل علی   مستند فقهای حنابله به نفی شرطیت اذن سلطان، همان مستند فقهای شافعی 

  و نداشتن دلیل به اذن سلطان است. آنان مستند سومی هم دارند و آن سیره   ابن ابی طالب 

امام  اذن  بدون  فتنه است که  و  اقامه می   جمعه   نماز   مردم شام در دوره آشوب   .کردند را 

را با مردم در    ، خود مقدم شد و نماز جمعه در امارت ولیدبن عقبه   بن مسعود همچنین عبدالل 

نماز    اشعری   ابوموسی   در مدینه   اقامه کرد. همین طور در زمان امارت سعیدبن عاص   کوفه 

    324جمعه اقامه کرد. 

 

 مذهب حنفی 
  جمعه  مشهور تنها حنفیها صریحاً شرط بودن سلطان را برای اقامه نماز  از میان مذاهب اربعه 

در    ق( رهبر حنفیها در عراق 428ـ    362قروی )   ، احمدبن محمد کنند. ابوالحسن عنوان می 

 
 .1839، ص 6، المقنع؛ ر.ک. المصادر الفقهیة، ج  بن احمد، عبداللقدامهابن   -   323

 .46، ص2ق، ج1414،  بن محمدبن حبیب، الحاوی الکبیر، دارالکتب العلمیة، بیروت ، علیالحاوردی     -     324
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» التصح الجمعة اال بمصر او فی مصلی و التجوز فی القری   :کتاب معروف خود می گوید 

    325و التجوز اقامتها اال بالسلطان او من امره السلطان.« 

در روستاها و    یا مصالی شهر و اقامه نماز جمعه   صحیح نیست مگر در مسجد   جمعه   نماز 

در کتاب بدائع الصنائع فی    کاشانی   عالءالدین   .یا بدون اذن امام هم جائز نیست   بدون امام 

کند که یکی از آن  ترتیب الشرائع پنج شرط را بعنوان شرائط اصلی نماز جمعه مطرح می 

و در توضیح شرط      326سلطان است: »المصر الجامع و السلطان و الخطبه و الجماعة و الوقت.« 

امه نماز  گوید: نزد ما سلطان شرط ادای نماز جمعه است و بدون حضور سلطان اق دوم می 

  327جمعه جائز نیست. 

دو دلیل یکی نقلی و دیگر عقلی را مستند نظریه    جمعه   برای منصبی بودن نماز   فقهای حنفی 

 محسوب کرد:   توان به عنوان عمومات و ملحقات نماز جمعه اند که می خود قرار داده 

اهل   نقلی: حدیث مشهوری که شیعه دلیل     -    1 پیامبر و  اند که  اسالم    سنت مطرح کرده 

» ان الل تعالی فرض علیکم الجمعة فی مقامی هذا فی یومی هذا، فی شهری هذا،     :فرمایند می 

تهاوناً   بها وجحوداً علیها و  بعد مماتی، استخفافاً  و فی سنتی هذه فمن ترکها فی حیاتی و 

  . عادل او جائر فال جمع الل شمله و ال بارک له فی امره.«   بحقها و له امام 

 
،  1ق، ج1419، الطبعة االولی،  ، االم، دارالکتب العلمیة، دارالفکر، بیروت، محمدبن ادریسشافعی     -    325
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این   نماز   خدا   حدیث، رسول طبق  تارک  و  داده  از    جمعه   اگرچه هشدار  وعید خود  با  را 

عادل یا جائر وجود    داند که امام را مشروط به صورتی می   عقوبت الهی ترسانده ، اما عید 

 .داشته باشد 

اند: »اربعة  اسالم، چهار سمت مهم و اساسی را مربوط به والیان دانسته   در روایت دیگر پیامبر 

، غنائم  الی الوالۀ، الجمعة و الحدود، و الفیء و الصدقات.« یعنی همچنان که اجرای حدود 

  جمعه   است، برپایی نماز   صدقه از مسئولیتهای دولت اسالمی آوری زکات و  جنگی و جمع 

 نیز مربوط به دولت اسالمی است.  

  گوید: اگر سلطان شرط نباشد، اقامه نماز می  کاشانی   بن مسعود دلیل عقلی: عالءالدین   -   2

منجر به فتنه و آشوب خواهد شد و جلوگیری از فتنه و آشوب الزم است و این جلوگیری  

 . 328و مبارزه با فتنه از راه سلطان ممکن است، زیرا سلطان قدرت دارد 

 

سلطان یا اذن سلطان را الزم    جمعه   برای نماز   و حنبلی   ، شافعی سه مذهب اهل سنت، مالکی 

از  نمی  به عالوه عمل گروهی  این است که  شرطیت وجود ندارد.  دانند و دلیل اصلیشان 

نیز نشان می  در     ابن ابی طالب   دهد که اذن سلطان مشروط نیست. چنان که  علی صحابه 

 نماز خواند.    محاصره عثمان 

 به چند دلیلند   جمعه   از قائالن شرطیت سلطان و اذن سلطان در نماز   اما فقهای حنفی 

 و خلفای پس از پیامبر.   پیامبر   تمسک به سیره   -  1

 
 387، ص39؛ ر.ک. المصادر الفقهیه، بدائع الصنائع، کاشانی   -   328
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 .است   در عرفات   پیامبر   تمسک به روایتی که مربوط به خطبه   2

نماز  3 کند  می  داللت  که  روایتی  به  و صدقات   جمعه   تمسک  فیء  مورد  امور    همچون  از 

 .حکومتی است 
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نماز جمعه   جمع بندی    

 

احکام دینی بطور عام و روی  در دوران غیبت، یکی از چالش برانگیزترینِ مباحث روی  

اربعه  »نماز   احکام  برگزاری  باره  بوده است.  جمعه   بطور خاص، بحث در  تشیَّع  «  این  در   ،

مشروعیت بر    پیوند خورده و گروه بزرگی از فقهای شیعه   معصوم   با شرط حضور امام   حکم 

گزاری این نماز ها را موکول به حضور امام زنده یا نماینده ای از سوی او می دانند. برخالف  

نظر فقهای شیعه، اهل سنت، خلیفه حاکم یا رئیس حکومت وقت را مسئول بر گزاری نماز  

،  می دانند و امامت نماز جمعه را نیز بر عهده او می دانند. تا پیش از دوران صفوی   جمعه 

  طوسی نظریه های مختلفی مبنی بر وجوب یا تحریم نماز جمعه وجود داشت، مثال نظر شیخ  

شده باشد را  ( مبنی بر وجود امام عادل یا کسی که از جانب امام عادل گمارده  460/ 1068) 

نماز جمعه می  برپایی  مقابل، سالر شرط  )   دانست. در  فقهای  463/ 1071دیلمی  از  (، یکی 

بزرگ سدۀ پنجم، نخستین دانشمندی بود که برپایی نماز جمعه را در نبود امام غایب خطا  

ن او واجب  می دانست. اگر چه او ابتدا گفته بود که »نماز جمعه با فرض حضور امام یا جانشی 

است« اما در بخش پایانی کتاب خود، اقامه نماز جمعه را در عصر غیبت برای فقها نا حق  

بیسوادی اجازۀ    به هر آدم   مجلسی   ( از این که عالمة 1098/ 1687)   قمی   طاهر و یا    329می داند. 

 330اقامة نماز جماعت میدهد، برآشفته و به انتقاد از او پرداخته است. 

 

 
 635طبرستانی، المراسم فی الفقه االمامی، ص  دیلمی العزیز بن عبد  ابو یعلی سالر  -   329

  در کتابخانۀ مرعشی 1124به شمارۀ  حدیقة الشیعة، نسخة خطی  -   330
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نماز  برگزاری  امامیه  فقهای  اس   جمعه   بین  اختالف  شیعه ت.  مورد  علمای  از  را    برخی  آن 

و بعضی حرام می دانند. منشأ و محور اختالفات در مسئله،    ، بعضی تخییری واجب تعیینی 

ت. در  اس   یا مجوزی برای نماینده آن امام برای اقامه نماز جمعه  معصوم   وجود و لزوم امام 

فقهی متعددی وجود دارد  ء ونظرات  تا تحریم کامل، آرا   اختالف نظر از وجوب عینی این  

 که مهم ترین آنها ابهام در نقش رهبری در  اجرای نماز جمعه است.  

  کاشانی   نمونه ای از این ابهامات که سبب سرگردانی خود فقها شد را در استدالهای فیض 

دوم نیز بوده    عباس   أقامه میکرده و مورد توجه شاه   جمعه   ( )که خود امامت نماز 1090/ 1680) 

  است( میتوان دید. وی در رسالة اعتذار یا شکوائیه که آن را در پاسخ به عالمی از خراسان 

نمیدانم چه کنم، و به کجا بگریزم.   اکنون من در کار خویش سرگردان شده و    : نوشته 

از من پنهان گشته و کسی را از میان مردم برای برادری و شایسته برای مروَّت    و مروَّت   فتوَّت 

حتی    نمییابم، مردمانی که چیزی را از چیزی تشخیص نمیدهند و اهل مراعات دین نیستند، 

 331خانواده و یارانم هم؛ همة آنان راهی جز راه من میروند و هیچ کدام از سنخ من نیستند. 

( در کتاب کفایة االیتام فی معرفة  1267/ 1851)   کشفی   ا سید جعفر نمونه ای دیگری که بعده 

األحکام این چنین نوشت: در هر چهار شب از چهار روز در عالم خواب، واقعه دیدم که از  

حرام است و گزارندۀ    در ایام غیبت امام   جمعه   یقین و معلوم شد که بر گزاری نماز   آن نیز 

منصب امامت آن بزرگواران میباشد؛ چنان که فقراتی از   آن طالب ریاست و غاصب حق و 

  332.در روز جمعه صریح در این مطلب است   صحیفه 

 
نوشته   جمعه ، از رسالة های معروفی است که در وجوب نمازثاقب رسالة اعتذاریه ورسالة شهاب -   331

 شده است 

 1856، ص  5ش، ج 1364، اآلثار، نشر نفایس مخطوطات، أصفهان مکارم، حبیب آبادی علی محمد -   332
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بر گزار    جمعه   در کتاب کافی خود باالخره تقیه را راه حل دانسته و می نویسد نماز  حلبی 

خلفا امام جمعه می شوند. مردم تقیه می کنند.     333یا نماینده امام.   نمی شود اال با حضور امام 

تقیه می کردند.  آری، تقیه در    و به پیروی از آنها مردم در خواندن نماز جمعه   امامان شیعه 

 334وقتی است که با خلفا نمیتوان جنگ مسلحانه کرد، بنابر این باید در خفا با آنان جنگید. 

 

میتوان معلوم کرد که تغییر و تحول زیادی     جمعه   های نماز   با تحلیل محتوایی روی خطبه 

جمعه در طول تاریخ  بوجود آمده است، در حال حاضر صالحیت امام جمعه     در ماهیت امام 

باال رفت    ارزش قبلی خودش را  از دست داده است، میتوان امام شد و بر منبر نماز جمعه 

بدون این که حد اقل دانش و صالحیت علمی اخالقی، کیفیت و تکریم خاص مذهبی بر  

اما هیچ   است،  فراوانی وضع کرده  قوانین  برای خود  با وجودی که شریعت  بود.  خوردار 

 قانون نوشته شده ای برای پست امامت جمعه وجود ندارد. 

میتوان انگشت گذاشت و آن این  بهر رو میتوان بر روی یک خط اساسی  وموضوعی جدی  

امروز را با  همه مناسباتی که بر آن حاکم شده است، با مراسم    جمعه   است که مراسم نماز 

برگزاری آن در دوران سابق، فاصله ای جدی در آن بوجود آمده که باید مورد مطالعه و بر  

در قدیم وسیله مناسبی برای ارتباطات سالم بین مردم    های نماز جمعه   رسی قرار بگیرد. خطبه 

با مطالعه روی  ب  بود دارد،  با آنچه در گذشته  امروز  فاصله ای دوری  ود، در صورتی که 

مواردِ سیستم   یافتن  دنبال  به  نویسندگان کمتر  داده شده که  نشان  نماز جمعه ها  تاریخچه 

باره این  در ارزشی و ضد ارزشی آن بوده اند، مطالعات معموال فقط روی اطالعات بوده و  

 
 78، ص جمعه ، نمازغروی جواد محمد   -   333

 179-178، ص جمعه ، نمازغروی جواد محمد   -   334
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کاری در حد صفر انجام شده است، حتی خطبه خوانان  نیز به مخاطبان خود  اطالعات نیز  

 اطالع بایسته را نداده اند. 

که به ادعای گذشته خود عاری از تناقض، عکس العمل بود  و قادر بود همگرایی    جمعه   نماز 

نا امیدی شده  را در جامعه محور کار خود کند، امروز تبدیل به هیجان، نفرت  ، تجاوز و 

جمعه به مردم  و به مریدان می گفت باید از اعتماد بهره مند شوند، اما     است. در گذشته امام 

بی   و  نگرانی  تبلیغ  دستگاه  فقط  و  زند  می  دامن  مریدان خود  در  را   اعتمادی  بی  امروز  

اعتمادی و عدم امنیت را تبلیغ می کنند چیزی جز انزوا، انتقامگیری، شکست و تکه تکه  

 انداز ندارد.   شدن جامعه در چشم 

امام  برای    جمعه   در نصایح  بنابر آن اسالم برای همه زمانها  به گوش می رسد که  ادعایی 

مشکالت پاسخ دارد و بر مخاطبان خود تصوری مجازی را بوجود می آورد که ایده آلی   

را به زور به جوانان تزریق می کنند.    طالیی در پیش است و از این طریق رفتار دوران پیامبر 

گزاران همگی خود را در این    خاصی  فضایی را می سازد که نماز   امام جمعه با زکاوت 

 تصور کنند.     مراسم در یک جسم واحد 

ها در شعار های زیبا و مسخ کننده    جمعه    باید تفاوت قائل شد بین نصایح و موعظه های  امام 

را  ابزاری ایدئولژیک برای هدف    جمعه   ای که می دهند با کاری که امام جمعه ها، نماز 

های دیگری  قرار می دهند و به کمک  آن وجدان افراد، گروهها و دسته های گوناگون را  

جز باز سازی و باز گشت به گذشته و مطالعه روی    بنظر می رسد راهی    335نوازش می دهند.

اصول و ارزشهای اولیه )اگر آن ارزشها را یافتیم( وجود ندارد. باید بطور جدی برای باز  

 تالش کرد.   سازی گذشته و  به روز کردن تاریخ گذشته این حکم 
  

 
335 - Op.cit., Wafaa, p.455-461. 
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   حاصلِ سخنِ احکام اربعِه 
خاص و قابل توجه )مانند حقوق زنان،   در احکام فقه به استثنای چند مورد درست است که  

قوانین ازدواج موقت، طالق و غیره(، قوانین شرعی شیعه امامیه با حقوق چهار مکتب بزرگ  

با این حال، مطمئناً فصلی در فقهِ حقوقی    336بین آنها تفاوتی ندارد. فِرق    حقوقی اهل سنت و 

که به هیچ وجه به شکل مشابه در هیچ جریان فکری دیگری از  دوازده امامی وجود دارد  

اسالم، نه سنی و نه شیعه یافت نمی شود و در برخورد با سایر مذاهب اسالم تفاوت اساسی  

دسته    "وظایف"دارد. تحقیق در جهاد مرا در مجموعه گسترده تری از آنچه به احکام فقه یا  

یزه ای به من داد که در دامنه ای گسترده تر  جمعی شیعه مربوط می شود، هدایت کرد و انگ 

،  شناخه می شوند، مطالعه کنم   "احکام اربعِه"در این احکام دسته جمعی که تحت عنوان  

 عبارتند از: احکام  این  

 ، جهاد، به معنای جنگ مقدس  -   1

  و مجازات قرآنی،   خاص موضوع حدود قضاوت شرعی و بطور    -   2

  وجوهات یا مالیاتهای مذهبی، به عبارت روشن تر موضوع خمس و زکات و صدقات   -   3

 شرعی، 

و بطور خاص نماز    ، نماز عید فطر نماز های دسته جمعی، نماز جمعه، نماز عید قربان   -   4

 .جمعه 

ساخته    میتوان گفت این احکام برجسته ترین ویژگی حقوقی را در مذهب شیعه اثنی عشری 

طور خاص  اند زیرا این احکام رابطه ای مستقیم با مسئله غیبت امامان شیعه دارند، غیبتی که ب 

 د. مربوط به غیبت امام زمان، دوازدهمین امام شیعیان می شو 

 
336. Y. Linant de Bellefonds, « Le droit imamite » dans Le shi’isme imāmite, 

Colloque de Strasbourg (6-9 mai 1968), Paris, 1970. 
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است  شده  ساخته  امام  محوریت شخص  با  اعتقادی  نظر  از  تشیع  دانیم،  می  که  ،  همانطور 

  نشان داده شده است، امام، ستونِ روشنی  به    امیر معزی   همانگونه که در کار های محمد علی 

شهای اصلی زندگی،  فقرات مذهب تشیع را تشکیل می دهد که درپیرامون این ستون همه بخ 

 ین مذهب شکل گرفته است. ا ا به ویژه اعمال و عبادات دسته جمعی باورمندان ب 

 

و   هستند که  مجموعه  این چهارحکم  فرد  به  منحصر  این جهت  از  آن،  های  دستورالعمل 

مطابق احکام شریعت امامیه، انجام آنها نیاز به حضور فیزیکی امام دارند، این امام است که  

امام است که    شخصأ فرمان جنگ مقدس باید   نماینده شخصی  یا  امام  این  را صادر کند، 

بین   اختالف  باید شخصاً در موارد  است که  امام  این  اعالن کند،  را  میتواند چنین جنگی 

یا   باید خود شخصأ و  امام است که  این  باز  امر قضاوت  بکند، در  مومنان قضاوت قرآنی 

ایدگی از جانب خود بعنوان قاضی برای حل اختالف بین مردم تعیین کند،  شخصی را به نم 

این امام است که مجازات های قرآنی را باید به طور صحیح به اجرا بگذارد و به نحوی این  

عمل را انجام دهد که مشروعیت کتاب مقدس در خطر نیفتد. از این رو قابل مالحظه است  

( به درستی از این واقعیت ناشی می شود که  ی عشری که ویژگی شیعه دوازده امامی )اثن 

 احکام اربعِه بستگی به ستون پایه امام پیدا می کند.   مسائل مربوط به 

 

اربعه  ا  آشکار  حکام  مشترک  مخرج  دو  همدیگر  عمدتاً  م با  آنها  اینکه  اول  به  لزم  دارند: 

یع  هستند،  دینی  اعمال  این  در  دسته جمعی  کردن  به  شرکت  احکام  این  از  یک  هیچ  نی 

به همین دلیل، در بعدی کامالً جمعی   صورت فردی ویا شخصی قابل اجرا نیستند و دقیقاً 

امامیه که در مجموعه ای از احادیث یافت می    هستند، مطابق قوانین قدیم و سنتیِ عمل  قابل  

معصوم  امام  فیزیکی شخص  به حضور  نیاز  احکام  این  امام    شوند،  دوازده  از  یکی  )یعنی 
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از سوی اوست که وظیفه چنین   نماینده مشخص شده  یا  امام  معصوم( را دارند و شخص 

اموری را میتواند عهده دار باشد. این همان چیزی است که از روایات تاریخی تدوین شده  

به امامان دیده می شود. مجموعه احادیث شیعه  و    در قدیمی ترین مجموعه تعالیم مربوط 

بعنوان مرجع قابل اتکاء مورد مطالعه قرار گرفته است،    "کتب اربعِه "احادیثی که از  بویژه از  

 این کتب عبارتند از:  

الدین،    الکافی   -  العلم  یعقوب فی  ابن  محمد  اسحاق از  الراضی   ،  الکلینی ابن  )متوفی    ، 

328 /940 ،) 

 (، 1199/ 381)متوفی    الصدوق   ، تألیف ابن بابویه کتاب من الیحضره الفقیه   - 

 (. 1067/ 460)متوفی    محمد بن حسن الطوسی   ، از ابو جعفر تهذیب االحکام و االستبصار   - 

)متوفی    ، شیخ مفید همچنین به طور گسترده ای از آثار فقها و متکلمان بزرگ دوره آل بویه 

و بسیاری    ( و شیخ الطوسی436/1044)متوفی    ( و شاگردان او، الشریف المرتضی 1022/ 413

 ر این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته شده است.  دیگر ، د 

 

قابل توجه است که از قرن  .  از قرن ششم به بعد نیز تالش فقها و نویسندگان ادامه پیدا کرد 

صد ها کتاب انتشار    ، ششم هجری )دوازدهم میالدی( طی قرون متمادی، فقها و نویسندگان 

یا  و    ز همان کتب اولیه که یا ترجمه شده داده اند که عمومأ کپی برداری شده با تغییراتی ا 

 تغییراتی در آنها  داده شده و یا کاملتر شده و منتشر شده اند. 

 

یا شخصی که شخصاً از    فقط توسط امام معصوم   در این احکام، توزیع خمس و صدقات 

به اجرا گذاشتن مجازات های   امامیه،  تشیع  باشد جایز است. در  طرف وی منصوب شده 

پیش بینی شده در قرآن فقط در موارد شخصی توسط امام یا نماینده شخصی وی قابل اجرا  

است، در غیر این صورت خطر بی عدالتی توسط انسان های خطا پذیر، باعث ایجاد تردید  
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عتبار شدن کتاب مقدس می شود. در این احکام، امام جمعه یا نماینده رسمی او ست  و بی ا 

که شخصاً از سوی امام معصوم برای این کار تعیین شده و می تواند اقامه نماز جمعه کند،  

امام  سرانجام، جهاد و جنگ مقدس  توسط شخص  فقط  تهاجمی آن،  ویژه در شکل  به   ،

دیگر مسئله نماینده، حتی نماینده شخصی امام    ، در می آید )در چنین جنگی   معصوم به اجرا 

 نیز مطرح نیست(. 

 

که منجر    "امام غائب"،  آخرین امام یعنی امام دوازدهم، محمد ابن العسکری   غیبت کبریِ 

منصوب از طرف او شد،  به غیبت شخص امام ) و عدم حضور فیزیکی او ( و یا نماینده ای 

یعنی به    "متوقف االجرا"عملی ساختن این چهار حکم را غیرممکن کرد و عمال  آنها را  

تا بازگشت امام یا تجلی امام عصر)عج( به عنوان ناجی آخر زمان، مهدی    "تعلیق"حالت  

 .ماند تا قابل اجرا شوند   معصوم   امامِ ظهور    "منتظر"، به عبارت دیگر  در آورد القائم الز مان  

باعث سردرگمی و پریشانی شدید    در واقع، غیبت طوالنی مدت امام در شیعه اثنی عشری 

را پیش روی مریدان قرار داد که آیا وظایف و اعمال شرعیِ که انجام    ی مومنان شد و مشکل 

 آنها بصورت دسته جمعی انجام می گیرند را انجام بدهند یا انجام ندهند؟ 

 

شود،   می  غائب  احکام  این  اصلی  متولی  یعنی  دین،  پایه  ستون  که  هنگامی  حقیقت،  در 

و  به  اجرای احکام  یا عدم  اجرا  جود می آورد. گسستی که در  سئواالت زیادی در مورد 

در مورد آیندهِ این چهار حکم و  نیز  اثرغیبت امام ایجاد شد مجموعه تأمالت و رقابتهایی را  

 اجرای آن در دوران غیبت امام ایجاد کرد. 

 

در تحقیقاتش نشان داده است که چگونه،  قرن چهارم هجری )دهم   امیر معزی  محمد علی 

  این قرن در   میالدی( نقطه عطفی در تحوالت اعتقادی و تاریخی امامیه بوجود آمده است، 
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بار، مذهب دوازده  اولین  اثنی عشری  برای  یا  امام   امامی  امامت در  شکل گرفت و سلسله 

 337دوازدهم متوقف شد. 

این نقطه عطفی را نشان داد که مومنان را مبهوت، متحیر و گیج کرد.    ، عامل اصلی زیر سه  

 این سه دوره عبارتند از:   می نامند. نیز  به همین دلیل، در منابع امامیه این دورهِ را دوره حیران  

، مذهبی  که محورش روی  اعتقادی از نظر   تاریخی(. امامان  پایان دوره امامان معصوم )   -   1

امام متمرکز و نیاز به رهبری امام دارد، غیبت امام منبع بسیاری  از مشکالت و  نا امیدی برای  

 .مریدان آن مذهب خواهد شد 

در مهمترین مناطق امپراطوری اسالمی،     بقدرت رسیدن خلفای شیعه در دوران آل بویه   –   2

،  و مناطقی از سوریه   در شمال آفریقا   بقدرت رسیدن آل بویه در مرکز خالفت اسماعیلیان 

  در سوریه، قرمتها در منطقه خلیج فارس و در گستره مناطقی از عربستان   فرمانروایی حمدانیان 

شیعه بودند و حتی  مذهب  و در جنوب ایران که رسمأ سنی مذهب ولی در عمق هواخواه  

و قسمتهای وسیعی از شرق ایران و عمدتاً    ایران در آسیای میانه   سلطه امپراتوری سامانیان 

همدردی عمیق آنان با شیعیان. در اینجا مورد توجه ما بطور خاص دوره آل بویه است که  

را    ، سلطنتی با شکوه داشتندو بیشترین حوزه امپراتوری عباسی در بغداد   ش در مرکز خالفت 

 کنترل می کردند.  

این که تعالیم ائمه اطهار آنان   ، این دوره که مورد تعجب مریدان مومن بود ویژگی مهم در  

د یا همکاری  ن را از هرگونه فعالیت سیاسی منع می کرد، خواه مخالفت با قدرت ناعادالنه باش 

س امور خالفت قرار  أ روی کار آمدن شیعیان و در ر   338د. ن با قدرتی که عادالنه تلقی شو 

 
337. Amir-Moezzi, Preuve de Dieu, Epilogue, pp. 271sqq.  

338. Amir-Moezzi, Guide divin, partie III-1, pp. 155sqq. 
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برای حکومت کردن بر جمعیت عمدتاً اهل تسنن، نه تنها ابهام آور،  گرفتن آنان و تالش  

 بود.   نیز   بلکه دور شدن آنها از آموزه های امامان شیعی تاریخی 

  در اسالم است. حدود  "عقل، خرد"قرن چهارم هجری )دهم میالدی(، مشهور به قرن   -  3

، به ویژه نوشته های ارسطویی به  یک قرن پس از حرکت بزرگِ ترجمه آثار فلسفی یونان 

ی و  معن  "عقل"زبان عربی و ادغام آنها توسط دانشمندان مسلمان در فرهنگ عرب، کلمه  

 دلیل دیالکتیکی و منطقی را به خود گرفت و تبدیل به کلمه ای کلیدی آن زمان شد. 

منطقی   غیر  زمان  آن  از  تا  که  هایی  آموزه  خالصه،  طور  ابزار  به  با  شدند،  می  قلمداد 

 . ندکامال منطقی شد" خردگرایی پیروزمند "

: سنت   پدید آورد  امامی  شیعه دوازده  را در  تولد یک سنت جدیدی  فوق، ریشه  عوامل 

تحت  فقها،  از  هدایت گروهی  تحت  مفید که   حقوقی، کالمی خردگرایی،  شیخ  آمریت 

بر   بود بود، سنتی    یان آل بویه همکاری با دستگاه حاکم قدرت شیع   هدف اصلی او توجیهِ 

را متهم به بی خردی    "باطنیان "حامیان این سنت،    ،  "دیالکتیکی عقل"اساس مفهوم و دلیل  

    339و افراط گرایی کرده، آنان را به حاشیه راند. 

 
با این وجود  این، روحانیون خردگرا در برابر رغیب خود موفق نبوده اند و جریان سنت گرای منزوی       .339

هنوز زنده است، زیرا معنویت شیعه، که هنوز به طور خاص به سنت گرایی وفادار مانده است ، در مراسم بسیار  

تا    12ستش امامان هر ساله ، بین  معروف امامیه بصورت چشمگیر دیده می شوند، بعنوان نمونه در ارادت و پر

  4را جشن بگیرند، این تعدا یعنی    و شهادت امام حسین   "عاشورا"می روند تا مراسم    میلیون نفر به کربال  18

 می روند.  برابر تعداد زائرانی ساالنه برای زیارت خانه خدا  به مکه 5یا 

 



  احکام ار بعه                                                                                                    نماز جمعه

165  

حاکمیت و قدرت  این خرد گرائی بر اساسِ تایید احادیث شیعه )علم الحدیث(، همکاری با  

)العمل مع السلطان( را توجیه می کرد، حتی اِعمال قدرت )عمل السلطان( توسط شیعیان، نه  

 ضروری نیز بود.   تنها حالل، بلکه دقیقاً به دلیل عدم وجود امام معصوم 

بویه زمینه  در   این دوره، در دوره آل  بغداد   حقوق وکالم در    و مکتب فقیهان و متکلمان 

. در این زمان، حداقل در  ند پیرامون شیخ مفید،  تالیفات فراوان و برجسته ای را منتشر کرد 

)که بعداً    "سنت گرا"زمینه حقوقی، شیعه گری امامی دو گرایش اصلی پدیدار شد : جریان  

اخباری نامیده شدند( و پیرو وفاداری دقیق به سنتهای اصلی در احادیث اولیه اسالم بودند،  

م از دوره آل  )که به تدریج اصولگرا نامیده شدند( و همانطور که گفتی   "خردگرا"و جریان  

بویه مسلط شدند و طرفدار تحول در اعتقادات دینی بودند تا از پایداری تشیع به عنوان یک  

د. جریان عقل گرا تحوالت مهمی را مانند پیدایش و  ن جمعی و همبسته محافظت کن مذهب  

ار و تالیفات  آث با  در قرن ششم هجری و به ویژه    توسعه مکتب حلِه، قبل و بعد از حمله مغول 

را بوجود آورد. سر انجام، دوره صفویه و ظهور قدرت سیاسی و اجتماعی   مهم عالمه حلی 

اصولگرا تعلق داشتند. در آن زمان دو    فکری   مجتهدین بزرگ، به ویژه آنهایی که به جریان 

د: محقق الکرکی  شخصیت به ویژه از نظر مذهبی و سیاسی نقش تعیین کننده ای را ایفا کردن 

تشیع صفوی را  مورد مطالعه  در  این دو فقیه  تالیفات  ما به طور گسترده  ،  مجلسی   و محمد باقر 

 .و بررسی  قرار داده ایم 

 

تحولی مهمتری که در دوره صفویه و اعالن مذهب شیعه بعنوان دین رسمی و دین دولتی  

و آثار مهمی از خود باقی گذاشت، تولد و اعالنِ بنیاد روحانیت شیعه در  رخ داد  در ایران  

را    آن زمان بود، چرخشی تعیین کننده و تاریخی، همراه با انفجاری فرهنگی در احکام اربعِه 

بنیانگذاری     "روحانیون "پدید آورد و شیعه گری را به عنوان یک آیین دولتی و به ویژه 

شیعه در ایران در قرن دهم هجری را نهادینه کرد. این آخرین رویداد از اهمیت مهمی در  
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کلی   طور  به  و  بجای گذاشت  سیاسی  و  اجتماعی  های  در حوزه  امامیه  فقه  احکام  ورود 

انیت را با خود به ارمغان آورد. تحولی مهم که تا زمان ما ادامه دارد.  ایدئولوژیزه شدن روح 

در  ظهور انقالب ایران و ورود اعضای برجسته روحانیت به اوج قدرت و دولت در ایران  

 تا امروز از آثار غیر قابل وصف آن زمان است. میالدی(    1970اواخر دهه  )   1357بهمن سال  

است که   تاب بدیهی  اربعِه ون  پیرام هایی    باز  و    احکام  روحانیون  میان  در  انقالب  از  پس 

مخالفان آنها از سر گرفته شد. ما این جریان را به میزان محدود بررسی کرده ایم، زیرا هنوز  

 فاصله زمانی الزم برای انجام مطالعه کامل تر وعمیق روی نوشته های این دوره را نداریم. 

ی در قرن چهارم هجری تا امروز و بحث ها و درگیری های فکری آن،  از ابتدای غیبت کبر 

سئوالتی    قل ام اربعه است. تحوالتی که مرکز ث بدون شک بهترین شاهد از تحوالت در احک

 در پیش روی ما قرار داده است :  ه  شده است ک 

 چگونه جامعه مومنین شیعه می توانند غیبت امام خود را مدیریت کنند؟   -

 غیبت اداره کرد؟  دوران    چگونه می توان زندگی جمعی و اجتماعی شیعیان را در  -

باقی مانده  هستند که برای شیعیان  سایر امامان معصوم، تنها مرجع دینی و معنوی    و امام پنهان،   -

تن   به دلیل غیبت و    اند  اند، در چنین  ها  آنان، آنها  برای مریدان شده  ،  شرایط منبع معنویت 

این خلع  و  را پر کند؟    کدام مرجع مشروع می تواند خالء ناشی از غیبت فیزیکی امام معصوم 

 ؟ یان بگردد نمیتواند خطری باشد که باعث بهم ریختن زندگی جامعه شیع موجود،  

، به نظر می رسد گرایش  وابسته است به آنها  شیعه  برای پاسخ به این سئواالت که موجودیت  

می نامند،    "روند جانشینی"خردگرا چیزی را تنظیم کرده است که محققین آن را  فکری  

یا دو راهی ها که اولین عنصر جایگزین  ه  دوگان   های    جانشینی یا مجموعه ای که از زوج 

 عنصر دوم می شود:  

 می نشیند،    فقیه متکلم بجای امام معصوم  -

 تقلید از فقیه بجای والیت یا عشق به امام در می آید،   -
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 می شود،  تعریف  روحانی بجای نائب خاص امام   -

شهید، که به طور سنتی شاهد عواقب ظلم بود، رزمنده در حمله به دشمن شده شناخته می   -

 شود،  

بودند،  مذهب   این     آغازگران و   ائمه مومنان و به ویژه    ، جمعی از که  بطور سنتی   حزب الل  -

 شده،   لبنان در  امروز طرفداران انقالب اسالمی و نام حزب سیاسی و حزب الل شیعیان  

  و مقدس   و سنتأ منحصر به دوازدهمین امام معصوم    معصوم   امام به  واژه ای که در لغت  ولی،   -

 رهبر انقالب اسالمی شده است. به  تبدیل    بود، 

 

در خاتمه ادعا نمی کنیم که توانسته باشیم به همه سئواالت طرح شده در این مطالعه دست  

ی که با خود داشت، میتواند  در برابر همه مشکالت تحقیق  انجام این  این    یافته باشیم، با وجود 

زمینه  حد اقل این اجازه را می دهد که به نقاط عطفی  در این  که    کار ناچیزی محسوب شود 

 .  بیشتر نیازمند است پژوهشی  دست یافته باشیم، در  همین امتداد و مسیر هنوز به  
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  کتاب شناسی 

، ترجمه  ، تاریخ مختصر الدول الدین ابن العبری   جمال   ، ابوالفرج ابن العبری 

 .1377،  : علمی و فرهنگی ، تهران ، چاپ اوَّل عبدالمحمدآیتی 

، تعریب االب  ، تاریخ الزمان الدین ابن العبری   جمال   ، ابوالفرج ابن العبری   _______

 .م   1991،  : دار المشرق ،بیروت ارملة   اسحاق 

، شذرات الذهب فی أخبار  دمشقی   حنبلی   الدین عبدالحی بن احمد   ابن العماد، شهاب  

 .. ق ¨ه   1412: دار ابن الکثیر،  جلد، بیروت   7،  منذهب 

:مطبعة  ، نجف جلد، چاپ دوم   2،  بن مظفر، تاریخ ابن الوردی   ، زید الدین عمر ابن الوردی  

 .ق   1389،  الحیدریة 

 .۱۴۱۷  ، االمالی، قم بابویه ابن  

   ، چاپ ۱۹۷۲  ، نجف االعمال و عقاب   االعمال   ثواب     _______

 .ش   ۱۳۶۴  قم   افست 

 ق ۱۴۰۴  ، قم کبر غفاری   علی   ، چاپ الفقیه   الیحضره   من   کتاب 

 ق ۱۴۱۵  ، قم المقنع     _______

 ق ۱۴۱۸  ، قم و الفروع   الهدایة فی االصول     _______
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 ق ۱۴۰۶  ، قم ، المهذَّب برَّاج ابن  

، المهذب، ترجمه  طرابلسی   براج   عبدالعزیز ابن   نحریر بن   بن   عبدالعزیز   ابوالقاسم   سعدالدین 

 .، قم اسالمی   ، انتشارات تبریزی   سبحانی   جعفر 

:بنگاه  ، تهران موحد، چاپ دوم   علی   جلد، ترجمه محمد   2،  ، سفرنامه ابن بطوطه ابن بطوطه  

 .1359،  ترجمه و نشر کتاب 

 ق ۱۴۰۷  ، بیروت عریان   عبدالمنعم   محمد   بطوطة، چاپ ابن    ، رحلة بطوطه ابن    _______

، النجوم الزاهرۀ  بن تغری اتابکی   الدین ابو المحاسن یوسف   ، جمال بردی   ابن تغری  

 .ق   1383،  جلد، مصر: وزارۀ الثقافة و االرشاد القومی   9،  و القاهرۀ   ملوک مصر فی 

  عبدالقادر عطا و مصطفی   محمد   ، چاپ واالمم   الملوک فی تاریخ   ، المنتظم جوزی ابن  

 .۱۹۹۲/ ۱۴۱۲  عبدالقادر عطا، بیروت 

 ش   1357، مطیعه دائره المعارف العثمانیه،  حیدر آباد   - 

،  ، الدرر الکامنة فی اعیان المائة الثامنة بن علی   الدین احمد   ، شهاب عسقالنی   ابن حجر  

 .ق   1414،  : دارالجیل جلد، بیروت 4

بن    عبدالعزیز   البخاری، چاپ صحیح   الباری شرح ، فتح  حجر عسقالنی ابن    _______

 .۱۹۹۷/ ۱۴۱۸  بن باز، بیروت   عبداللَّه 

 .۱۹۸۲/ ۱۴۰۲  بن حنبل، استانبول   ، مسند احمد حنبل ابن  
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میالدی(، مقدمة، محقق عبد الل محمد    1404أبو زید )   ، ابن خلدون الرحمن بن محمد   عبد 

،  ترجمه پروین گنابادی، تهران   میالدی   1377الدرویش، دار الیعرب، مؤسسة الرسالة،  

 1369شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،  

 .ق   1408دارالفکر،    : ، بیروت جلد، چاپ دوم   8،  تاریخ ابن خلدون   _______

  ، غنیة النزوع الی علمی االصول و الفروع، تحقیق سید مهدی سید ابوالمکارم   ابن زهره 

  .1374، مشهد،  انجوی نژاد، انتشارات دانشگاه فردوسی 

،  دامغانی، تهران   مهدوی   کاتب واقدی، ترجمه محمود   ،  طبقات الکبیر   ابن سعد،   محمد 

 1374و اندیشه،    فرهنگ 

،  عباس ، تحقیق احسان جلد و فهارس   5،  ، فوات الوفیات بن شاکر کتبی   ، محمد ابن شاکر  

 .م   1973: دار صادر،  بیروت 

،چاپ  گلپایگانی   ، ترجمه محمد وحید بن طباطبا، تاریخ فخری   بن علی   ، محمد ابن طقطقی  

 .1360،  : بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، تهران دوَّم 

 ق  1421،  علیشیری، بیروت   ، چاپ مدینة دمشق   ، تاریخ عساکر ابن  

 م ۱۹۹۶  سلیمانی، بیروت   محمد   ، چاپ الخطیب   ادب   عطار، کتاب ابن  

:  ، نجف ، عمدۀ الطالب فی انساب آل ابی طالب داودی حسنی   بن علی   ، احمد ابن عنبه  

 ش 1337،  المرتضویه مکتبة 
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، کتاب الحوادث  شیبانی   فؤطی   بن احمد   ، کمال الدین عبدالرزاق ابن فؤطی  

  ، بیروت ، چاپ اول (، تحقیق بشار عواد معروف و عماد عبدالسالم رؤوف الجامعة )حوادث 

 .م 1997،  دارالغرب االسالمی 

 .۱۴۰۳/۱۹۸۳  بیروت   افست   ، المغنی، چاپ قدامه ابن  

 ق  1405،    ، بیروت و دیگران   ابوملحم   احمد   ، البدایة و النهایة، چاپ کثیر ابن  

 ۱۹۸۱/ ۱۴۰۱  ماجه، استانبول ابن    ، سنن ماجه ابن  

 ۱۹۹۷/ ۱۴۱۸  ، بیروت کنزالدقائق   شرح   ، البحر الرائق نجیم ابن  

 ش 1352،  تهران بی تا،  تجدد،    الندیم، کتاب الفهرست، تحقیق رضا   ابن اسحاق   محمد 

ابومحمَّد عبدالملک بن هشام بن ایوب حمیرى، سیره ابن هشام )السیرۀ النبویَّة(، دار احیاء  

 ش 1415التراث العربى، بیروت،  

  فقه کتاب الخراج،  »قانون نامه های  ، قرشی کوفی   بن سلیمان   بن آدم   ابو زکریا یحیی 

 إسالمی« 

  در لیدن   دکتر جوینبول   م به کوشش ۱۸۹۶بار در سال    اول   که   از ابن آدم   مانده   تنها اثر باقی 

 .است   رسیده   چاپ   به 

 ق 1412الزکاۀ المعاصر، کویت، دارالقلم، الطبعة الثانیه،   ابوالسعود، فقه   محمود 
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، تاریخ ابی الفداء )المختصر فی  بن علی   اسماعیل   ابی الفداء   ابوالفداء عماد الدین  

ق 1417،  : دار الکتب العلمیة ، بیروت ، چاپ اول دیوَّب   جلد، تعلیق محمود   2اخبارالبشر(،   . 

القرشی، کتاب الخراج،  بیروت   قاضی ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم،یحیی بن آدم   

، انتشارات  اجتهادی، بررسی وضع مالی و مالیة مسلمین تا پایان دوره اموی، تهران   ابوالقاسم 

1363سروش،   . 

ش   1305،  ، مشهد: دار الطباعة ، فهرست کتب کتابخانه رضوی رضوی   آستان قدس   . 

:علمی  ، تهران ، چاپ سوم میر آفتاب   ، ترجمه محمود در ایران   اشپولر، برتولد، تاریخ مغول  

 ش 1368،  و فرهنگی 

رجایی، انتشارات علمی و    فرهنگ ، فلسفه  ی سیاسی چیست؟ ترجمه  لئو اشترواس 

 ش   1373،  فرهنگی، تهران 

 .ه ش   1375، نشر مطهر،  ، چهل حدیث در اهمیت زکات، تهران اشتهاردی   محمدی   محمد 

، مشهد: آستان  نمایی   ، ترجمه احمد حلی های کالمی عالمه  ، اندیشه ، زابینه اشمیتکه  

 ش 1378،  های اسالمی ، بنیاد پژوهش رضوی قدس 

،   ،تهران ، تاریخ جدید یزد، چاپ دوم بن علی   بن حسین   ، کتاب  احمد افشار   ایرج  

 ش 1375امیرکبیر،  

 ق   1372،  آملی،المکاسب و البیع، تهران   تقی   محمد 
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:دار  ، بیروت ، چاپ پنجم االمین   جلد، تحقیق حسن   11،  ، اعیان الشیعة ، سید محسن االمین  

 .، بی تا التعاریف للمطبوعات 

 ش 1376، تصحیح العده فی أصول الفقه، ستاره، قم،  انصاری   رضا   محمد 

بزرگداشت دویستمین  ، کتاب الخمس، کنگره جهانی  محمد امین انصاری بن    مرتضی 

 ق   1375چاپ سنگی، تبریز،    1373سالگرد شیخ انصاری،  

 .ق   1415االنصاری، کتاب الزکاۀ، چاپ اول، شوال    شیخ مرتضی 

 ش 1363،  بحر العلوم، فوائد الرجالیه، مکتب الصادق،تهران   سید  مهدی 

  ، بی تا ، قم بحرالعلوم   محمدصادق   ، چاپ ، لؤلؤۀ البحرین بحرانی   بن احمد   یوسف 

 .، الحدائق الناضره، قم، دارالکتب االسالمیه بحرانی   یوسف 

 العربی، بی تا، بیروت دار احیاء، التراث  بخاری، صحیح بخاری،    بن اسماعیل   محمد 

 ،کتاب الخراج   عبدالل بن العرمرم   ابوالقاسم 

 ۱۹۸۱/ ۱۴۰۱  ، المُو طَّأ، استانبول بن انس   مالک 

 عبدالملک بن علی بن اصمع بن مظهر، کتاب الخراج 

،  الخانجی : مکتبة ، قاهره شلتوت   ، تحقیق محمد بن فهد، اتحاف الوری باخبار ام القری   عمر  

 .بی تا  

 ، کتاب الخراج الثَّقفی   بن مبشَّر   ابومحمَّد جعفر 
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معرفة  )روضة اولی االلباب فی   ، تاریخ بناکتی محمَّد   بن تاج الدین   داود   ، فخرالدین بناکتی  

 ش 1348  ،تهران شعار، انجمن آثار ملی   (، به کوشش جعفر التواریخ و االنساب 

 1387خمس، چالش ها و راهکارها، مؤسسه بوستان کتاب، قم،  

  5(،  کمبریج )از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان   . آ، تاریخ ایران جی ،  بویل  

 ش .1366: امیر کبیر،  ، تهران ، چاپ اول انوشه   جلد،ترجمه حسن 

،  مرکز نشر  ، تهران ، چاپ دوم عهد مغول   ، دین و دولت در ایران ، شیرین بیانی  

 ش 1370، دانشگاهی 

، ترجمه فریدون بدره ای، مؤسسه مطالعات  ، سلسله های اسالمی ، کیلفورد بئسورث   ادمون 

 ش   1371،  و تحقیقات فرهنگی، تهران 

،  موزه آذربایجان   6، نشریه شماره  ، رسم الخط ایغوری ، سید جمال ترابی طباطبایی  

 ش 1351

: دار االضواء،  ، بیروت ، چاپ سوم ، الذریعة الی تصانیف الشیعه ، آغا بزرگ تهرانی  

 .ق 1403

،چاپ  منزوی   نقی   جلد، تحقیق علی   6(،  طبقات اعالم الشیعه )انوار الساطعة   _______

 .تا[ ، ]بی : مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ، قم دوم 
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تقلید، گردآوری    معظَّم   نفر از مراجع   با فتاوای دوازده   ، مطابق مراجع   المسائل   توضیح 

 .ش   ۱۳۷۸،  اسالمی   : دفتر انتشارات ، قم بن ی هاشمی خمینی   محمدحسن 

 .ش   ۱۳۷۶  ، صالۀ الجمعه: تاریخیاً و فقهیاً، قم جابری   کاظم 

 الی  ابیالنجَّم فی الخراج   رسالة   عمرو بن بحر الجاحظ، 

ترجمه و نشر  ، بنگاه افشار   ، تاریخ یزد، به کوشش ایرج بن حسن   بن محمد   ، جعفر جعفری  

 ش 1338،    ، تهران کتاب 

 .1360، نور،  ، تهران ، منابع فقه جعفری   تقی   محمد 

 1376، قم،  انصاریان انتشارات    ، ، حیات فکری و سیاسی امامان شیعه جعفریان   رسول 

، از طلوع طاهریان تا غروب خوارزمشاهیان، مؤسسه  اسالمی   تاریخ ایران   _________

 ش   1378،  ی فرهنگی دانش و اندیشه ی معاصر، تهران 

 ، قم ، انتشارات انصاریان دین و سیاست در دوره صفوی   _________

 .ش ۱۳۷۹  ، قم و سیاست   ، فرهنگ در عرصه دین   صفویه   _________

 .ش   ۱۳۷۲)   های تاریخی و آگاهیهای کتابشناسی، تهران : زمینه جمعه   نماز   _________

 ش  1376،  : نشر الهادی ، قم جلد، چاپ اول   5،  مقاالت تاریخی    _________

:  ، قم خدابنده »الجایتو« و تشیع امامی در ایران   سلطان محمد  _________

 ش 1380،  تخصصی تاریخ اسالم و ایران کتابخانه 
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، نشر  ، چاپ اول جلد، تصحیح سید کمال حاج سید جوادی   2،  ، زبدۀ التواریخ ابرو   حافظ  

 ش 1372:  ، تهران نی 

 ق   1409، صلوه الجمعه،اتشارات جامعه  مدرسین حوزه علمیه  قم،  حائری   مرتضی 

 1991،  ، صحیح مسلم، دار الحدیث، قاهره نیشابوری   بن حجاج   مسلم 

 ، مکتبه االسالمیه بن الحسن، وسائل الشیعه،  تهران   الحر العاملی محمد 

 ق  1414، دار آل البیت، قم،   وسائل الشیعه    _________

الشریعة، موسسه تحقیقات و    مسائل   تحصیل   الی   الشیعه   حر عاملی، وسائل   حسنَّ   بن   محمد 

 ق 1416نشر معارف اهل البیت، قم،  

ه    1377شریفی، چهل حدیث خمس و زکات، قم، نشر معروف،    زاده و محمود   حسن   علی 

 .ش 

 ق   1411، قم،  الذخیره، موسسه نشر  اسالمی   ، حسینی   سید احمد 

 1963،  ، األصول العامه للفقه المقارن، اراالندلس، بیروت حکیم   تقی   سید محمد 

 ق   ۱۳۲۰تا،  بی  ،  ، السیرۀ الحلبیة، بیروت حلبی   بن ابراهیم   علی 

 ق   1403،  ، اصفهان مکتب علی استادی،    تحقیق رضا فی الفقه،    الکافی   _________

، انتشارات جامعه مدرسین حوزه  السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی ، کتاب حلَّی   ادریس ابن  

 ق   1417،   قم   علمیه، 
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  ، قم عراقی   مجتبی   ، چاپ المختصر النافع   فی شرح   البارع   ، المهذب فهد حلَّی ابن  

 .۱۴۱۳ـ ۱۴۰۷

  صادق   ، چاپ و الحرام   الحالل   فی مسائل   االسالم   ، شرائع حلَّی   محقق   بن حسن   جعفر 

 ق ۱۴۰۹،  تهران ،  شیرازی 

 .ش   ۱۳۶۴  ، قم ۲  المختصر، ج   المعتبر فی شرح     _________

 .حموی، معجم البلدان   یاقوت 

،  شافعی   محمدحسن   ، چاپ االقناع   متن   عن   القناع   ، کشَّاف حنبلی   بهوتی   یونس   بن   منصور 

 .۱۹۹۷/ ۱۴۱۸  ، بیروت 

 هجری   1341، المکتبه العربیه،  ، مصر ، مدینه ، تأریخ بغداد بغدادی   خطیب   بن علی   احمد 

  ، دارالفکر، بی تا شربینی، مغنی المحتاج   خطیب   بن احمد   محمد 

 بن علی بن داود بن خلف االصفهانی، کتاب الخراج   داود   ابوسلیمان 

 .۱۹۸۷/ ۱۴۰۷  ،  تحریر الوسیله، بیروت خمینی  اللَّه روح 

 ش   ۱۳۷۲،  ، تهران فی االصول   تحریرات ،  خمینی   مصطفی 

 ،  .1379، مؤسسه تنظیم نشرآثار خمینی،  ، البیع، تهران روح الل خمینی 

  .1372،  ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار خمینی والیة الفقیه،تهران 
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جلد، زیر نظرمحمد    4، تاریخ حبیب السیر،  همام الدین حسینی خواند میر، غیاث الدین بن   

 ش 1362،  ، تهران فروشی خیام ، کتاب ، چاپ سوم دبیر سیاقی 

  ، ج غفاری   اکبر   علی   علیه   ، علق المختصر النافع   فی شرح   المدارک   ، جامع خوانساری   احمد 

 .ش   ۱۳۵۵  ، تهران ۱

 1364خویی، مستند العروۀ الوثقی، قم،    سید ابوالقاسم 

 ق ۱۴۱۰  قم نشرمدینه العلم،  ،  الصالحین منهاج  _________

 .ش   ۱۳۴۰  ، تهران ۱۴  ، ج تهران   کتابخانه مرکزی دانشگاه   ، فهرست پژوه   محمدتقی دانش 

  داراحیاء الکتب    الکبیر، الشرح   دسوقی، حاشیة الدسوقی علی   بن احمد   محمد 

  ،  بی تا العربیة، بیروت 

 ش 1377،  دهخدا ، لغت نامه، انتشارات دانشگاه تهران   اکبر   علی 

   .ه ش   1378، قم،  دهقان، زکات در اسالم، دفتر نشر اسالمی   اکبر 

 

، دارصادر،  ، تاریخ الخمیس فی احوال انفس نفیس بن محمد   ، شیخ حسین دیاربکری  

 ، بی تا بیروت 

  حسینی   محسن   النبویة، چاپ   العلویة فی االحکام ، المراسم  دیلمی   سالَّر   بن عبدالعزیز   حمزه 

 .۱۹۹۴/ ۱۴۱۴  ، بیروت امینی 
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  52،  االعالم ، تاریخ االسالم و وفیات المشاهیر و  بن احمد   محمد   الدین ، شمس ذهبی  

 .ق   1409،  : دارالکتاب العربی ، بیروت ، چاپ دوم عبداالسالم تدمری   جلد،تحقیق عمر 

 .1376،  ، تهران اسالمی   هاشم رسولی، سخنی درباره زکات، دفتر نشر فرهنگ 

 .1368،  ، ترجمه اسدالل آزاد، مشهد: آستان قدس ، سقوط بغداد . نن رشیدو، پی  

 ق ۱۴۱۵  ، صالۀ الجمعه: دراسة فقهیة و تاریخیة، قم رضانژاد   عزالدین 

 .۱۴۰۴/۱۹۸۴  ، االسالمی وادلَّته، دمشق زحیلی، الفقه    مصطفی   وهبه 

  ، بی تا زراره،  اصفهان آل   ، تاریخ زراری   بن محمد   احمد 

 .ش   1349، کتاب الزکاۀ، قم، چاپخانه اسالم،  زنجانی   شیخ حسین 

 .ش    1382،  7صادق   ، الزکاۀ فی الشریعة االسالمیة الغرَّاء، قم، مؤسسه امام سبحانی   جعفر 

جلد،تحقیق    10،    ، طبقات الشافعیَّه الکبری ابو نصر عبدالوهاب بن علی   ، تاج الدین سُبکی  

 ، بی تا ، بیروت العربیة ، دار احیاء الکتب محمد الضاحی   الحلو و محمود   محمد   الفتاح   عبد 

:  ، قم الدین عبدالحمید، چاپ اول محیی   ، تاریخ الخلفاء، تحقیق محمد _______

 .ق   1411،  رضی   انتشارات شریف 

، ستاد اقامه نماز استان  و احیای زکات، دو گفتار در نماز و زکات، تهران   ستاد اقامه نماز 

 .ه ش   1380مرکزی،  

 ش 1373،  ، کومش، تهران معارف اسالمی   ، فرهنگ   سجادی   سید جعفر 
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  استانبول   افست   ، چاپ ، قاهره المبسوط ، کتاب سرخسی   االئمه شمس   بن احمد   محمد 

۱۴۰۳ /۱۹۸۳. 

مایل  ، تصحیح ، العروۀ الهل الخلوۀ و الجلوۀ بن محمد   ، احمد عالء الدوله سمنانی بیابانکی  

 ش 1362،   تهران ،  ، نشر مولی ، چاپ اول هروی 

،  ، چاپ نهم العرقسوسی نعیم   جلد، تحقیق شعیب االرناؤوط و محمد   23سیر اعالم النبالء،   

 .ق   1413،  ، بیروت مؤسسة الرسالة 

 .1372، انتشارات مرتضویه،  القرآن، تهران   سیوری، کنزالعرفان فی فقه   مقداد   فاضل 

  بی تا    محمد زهری نجار، بیروت   ، االمَّ، چاپ شافعی   بن ادریس   محمد 

،چاپ  ، تصحیح میرهاشم محدث االنساب   بن محمد، مجمع   بن علی   ، محمد ای شبانکاره  

 ش 1376،  ، امیرکبیر، تهران دوم 

، محاسبة الزکاۀ مفهوما و نظاما و تطبیقا، االتحاد الدولی للبنوک االسالمیة،  شحاتة   حسین 

 .القاهرۀ 

محاسبة زکاۀ المال علما و عمالً، مکتبة االنجلو المصریه، القاهرۀ،    ، شحاتة   اسماعیل   شوقی 

 .م   1970

المعین، داراحیاء    فتح   الفاظ   حل   علی   شطا دمیاطی، اعانة الطالبین   بن محمد   عثمان 

  بی تا    العربی،بیروت التراث 
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 .1369، وزارت ارشاد،  شهابی، ادوارفقه، تهران   محمود 

 ق   1380،  ، معالم العلما، مطبعه الحیدریه، نجف ابن شهر آشوب 

 م 1923، الملل و النحل، الیپزیک،  شهرستانی   ابن عبدالکریم   محمد 

 م 1948،  ، قاهره محمد   فهمی   تحقیق احمد   ---------

 ش 1321،  ، تهران اصفهانی   ترجمه افضل الدین صدر ترکه   ---------

،    شهید ثانی   بن علی   الدین فقیه و زین   شهید اول   بن مکی   محمد   الدین اثر مشترک شمس 

الروضة البِهیة فی شرح اللُمعة الدمشقیة معروف به شرح لمعه، انتشارات دارالعالم االسالمی،  

 بیروت 

 ۱۴۱۲  ، قم حسون   محمد   ، چاپ البیان   ، _______

 ث ۱۴۱۴،  االمامیة، قم الشرعیة فی فقه الدروس   ، _______

 الشریعة، قم   ذکری الشیعة فی احکام   ، _______

 ق ۱۴۲۱،  االرشاد، قم نکت   غایة المراد فی شرح   ، _______

 .ش ۱۳۸۰ـ ۱۳۷۹  الشهیدالثانی، قم   ، رسائل شهید ثانی   بن علی   الدین زین 

 ۱۴۰۳/۱۹۸۳  کالنتر، بیروت   اللمعة الدمشقیة، محمد   الروضة البهیة فی شرح   ، _______

 ش 1376،  شهیدی، ترجمه نهج البالغه،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران   جعفر 

 .ق   1397التطبیق المعاصر للزکاۀ، دارالشروق، جدَّۀ،  ،  شحاتة   اسماعیل   شوقی 
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: شرکه  سید االخبار، مصر   احادیث   منتقی االخبار من   االوطار: شرح   ، نیل شوکانی   محمد 

 بیروت   افست   بی تا ، چاپ    البابی الحلبی،   مکتبه و مطبعه مصطفی 

،  بن عبدالل العمری   ، تحقیق حسین ، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع _______

 م   1998،  دار الفکر، دمشق 

 شیبانی،کتاب عشر و خراج    محمَّد 

 ق 1414، دار الفکر،  المسند، بیروت ،  شیبانی   احمد 

  ، الکامل فی تاریخ، دارالفکر، ابن ابی الکرم الشیبانی، ابن اثیر   علی   ابوالحسن   عزالدین 

 ق 1398،  بیروت 

بن مُهیر الشَّیبانی الخصَّاف،  الخراج، الکتاب  الوافی بالوفیات،    بن عمر   احمد   ابوبکر 

 الصفدی 

، ترجمه علیرضا  ، تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجری ، کامل مصطفی الشیبی  

 ش 1374: امیر کبیر،  ، تهران قراگزلو، چاپ دوم ذکاوتی 

و زکات، انتشارات کردستان،    و روزه   ز شیخ االسالم، فلسفه و ارکان و شرایط نما   محمد 

 .ش 1377

شیخ االسالمی، زکات رمز همبستگیهای اجتماعی و عامل پیشرفت اسالم، نشر    جعفر 

 .ه ش   1375،  ، تهران اسالمی 
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  ، تصحیح علی اکبر ، من ال یحضره الفقیه بن بابویه   بن علی   ، محمد شیخ صدوق  

 ش 1363، قم،   ، منشورات جامعة المدرسین ،چاپ دوم غفاری 

،  ، بیروت موسوی خرسان   حسن   ، چاپ االحکام   ، تهذیب شیخ طوسی   بن حسن   محمد 

 ق  1401

 ش ۱۳۸۰  ، نجف بحرالعلوم آل   صادق   محمد   ، چاپ الفهرست   _______

 ق ۱۴۱۷ـ ۱۴۰۷  الخالف، قم کتاب    _______

 ش ۱۳۸۷  ، تهران محمدتقی کشفی   ، چاپ ۱  االمامیة، ج فی فقه   المبسوط   _______

 ق ۱۴۰۰  و الفتاوی، بیروت   النهایة فی مجرد الفقه   _______

ترجمه و شرح بقلم  ،  اصول کافی    ، الرازی   کلینی   ابن اسحاق   ابن یعقوب   محمد   ابی جعفر 

 ش 1375،  مصطفوی، ولی عصر، تهران   جواد 

المقنعه، الفرائض الشرعیه و احکام النسا، جامعه    ،  شیخ مُفید   بن ن عمان   بن مُحمَّد   مُحمَّد 

 ق 1410مدرسین حوزه علمیه قم،  

 هجری،       1399،  مطبوعات،بیروت االرشاد، موسسه االعلمی    _______

 ق   1413،  الرساله االولی فی الغیبه، کنگره جهانی هزاره ی شیخ مفید   _______

المسائل العکبریه    - المسائل العشر    - التکره باصول الفقه    - االمالی    – اإلفصاح     _______

 ق   1413،  أوائل المقاالت، کنگره جهانی هزاره ی شیخ مفید   - 
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وصاف الخصرۀ، تحریر تاریخ وصاف، به قلم    ، الل شیرازی   عبدالل بن فضل 

 ش 1372،  ، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران عبدالمحمدآیتی 

  ، ترجمه دکتر احمد عیدیت، عقاید اقتصادی اندیشمندان مسلمان   و غزالی   صادق   ابوالحسن 

 ش 1385صادق،    ، دانشگاه امام تهران ،  شیبانی 

، نشر فاخر،  و روایات معصومین، تهران   صادقی، اسرار احکام زکات از دیدگاه قرآن   جواد 

 .ش 1381

، ترجمه سرور دانش، نشر  صدقات   صادقی ، الفقه االسالمی، احکام زکات و فقه   جواد 

   .ه ش   1381،  محبان الحسین، تهران 

،  موسوی، انتشارات اسالمی   صدر، اقتصادنا، جلد اول ترجمه محمد کاظم   باقر   سید محمد 

 ق    1408قم،  

، ]بی جا،  دار النشر فرانز  ، الوافی بالوفیات بن ایبک   خلیل   ، صالح الدین الصفدی  

 .ق   1411شنایز،

صفری آق قلعه، نسخه شناخت، پژوهشنامه نسخه شناسی نسخ خطی فارسی، مرکز    علی 

 ش 1389،  پژوهشی میراث مکتوب، تهران 

نسخه شناخت، بررسی کتابشناسانة آثار استیفاء در دورۀ اسالمی، مرکز نشر    ---------

 میراث مکتوب. 
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، زکات مایه ثبوت دین و عزت مؤمنین، مباحث تفسیری، بهاران،  ضیاء آبادی   سید محمد 

 .ه ش   1381،  تهران 

 ش 1374،  مرجعیت، ارغنون، سبزرویش، تهران 

،  ، تهران ، زکات سرمایه فقر زدایی، نشر مؤسسه توسعه روستایی ایران طالقانی   هدایت الل 

 .ه ش   1379

 ق  ۱۴۱۴،  بالدَّالئل، بیروت   االحکام   فی بیان   المسائل ، ریاض  محمدعلی طباطبائی 

،  افست   حمدی عبدالمجید سلفی، چاپ   الکبیر، چاپ طبرانی، المعجم   بن احمد   سلیمان 

 ق  ۱۴۰۴  بیروت 

 هجری، زبان فارسی   ۵۳۶البیان، تاریخ نگارش  ، مجمع طبرسی   بن حسن   ابوعلی فضل 

 ش 1390،  مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ناشر فراهانی، تهران 

تاریخ طبری یا تاریخ الرسل و الملوک دوره کامل شانزده جلدی    ، بن جریر طبری   محمد 

 پاینده   تاریخ االمم و الملوک تاریخ طبری ترجمه ابوالقاسم ،  چاپ انتشارات بنیاد فرهنگ 

 ق 1411ناصح، تصحیح، کتاب الغیبه،قم،    احمد   و علی   عباد الل طهرانی 

منزوی،    علینقی منزوی و احمد   الشیعة، چاپ الذریعة الی تصانیف ،  آقابزرگ طهرانی 

 ق ۱۴۰۳  بیروت 

 ش ۱۳۴۷ شاکر، قاهره   محمد   ، کتاب الخراج، چاپ احمد ابن آدم   _______
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 ق ۱۴۰۴عشر، مشهد    الرابع الشیعة، نقباءالبشر فیالقرن اعالم   طبقات   _______

  ق.    741،  )شیخ الطائفه(، الخالف، قم، نشر اسالمی   ابن الحسن طوسی   محمد   ابوجعفر 

ظهیری، احکام زکات و خمس به ضمیمه روش محاسبه خمس طبق نظر هشت    اصغر   علی   

 .ق   1378تن از مراجع تقلید، دارالقلم، عصمت، قم،  

،  البیت مؤسسه آل   افست،   قواعد العالمة، چاپ   الکرامة فی شرح   ، مفتاح محمدجواد عاملی 

 بی تا، قم. 

 ق   ۱۴۲۶جلد، دارالحدیث، قم،    ۳۵، سیرۀ النبى،  عاملی   مرتضی   سید جعفر 

،  عبداللطیف مشهور، الزکاۀ، االسُس الشرعیه و الدَّور االنمایی و التوازیعی، بیروت   نعمت 

للفکر االسالمی، الطبعة    العاملی المؤسسة الجامعیة للدرسات و النشر و التوزیع، المعهد  

 .م   1993ق،     1413االولی،  

عبداللطیف مشهور، الزکاۀ، االسُس الشرعیه و الدَّور االنمایی و التوازیعی، المؤسسة    نعمت 

 .م   1993،  الجامعیة للدرسات و النشر و التوزیع، الطبعة االولی، بیروت 

 .، شرح تبصره المتعلمین، قم، انتشارات اسالمی عراقی   اقاضیاء 

  ، بیروت محمد عثمانی   عبدالرحمان   المعبود،  چاپ آبادی، عون بن امیر عظیم   اشرف   محمد 

 ق ۱۴۲۱
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حوزه    بن مطهر عالمةحلی، مختلف الشیعة، قم، انتشارات تبلیغات اسالمی   بن علی   یوسف 

 .علمیه 

، تذکرۀ الفقهاء الحدیثة، مؤسسه آل البیت،  حلی   بن یوسف   حسن   الدین ابو منصور   جمال 

 ق 1400بی تا، قم،  

 ش ۱۳۳۳سنگی تبریز،    ، چاپ منتهی المطلب   کتاب   _________

 ق ۱۴۲۰الشریعة، قم،    الشیعة فی احکام   مختلف  _________

 ق 1370،  شرح باب حادی عشر، چاپ سنگی، تهران   _________

  جاللی، قم   محمدجواد حسینی   ، الصحیفة السجادیة، چاپ چهارم   ، امام )ع   بن حسین   علی 

 .ش   ۱۳۸۰

فلسفتها و احکامها، مطبعة رابطة العالم االسالمی، مکة  ، الزکاۀ و  العماری   محمد   علی 

 .ق 1402المکرمة،  

الزکاۀ و انعکاسها فی المجالین االقتصادی و االجتماعی، منشورات کلیة    _______

 .م   1994ق،    1414االداب و العلوم االنسانیه، الطبعة االولی،  

، الزکاۀ و فلسفتها و احکامها، مطبعة رابطة العالم االسالمی، مکة  العماری   محمد   علی 

 .ه ق 1402المکرمة،  

 ش   1366،  ، تهران سیاسی، مؤسسه اتتشارات امیر کبیر   ،فقه عباسعلی عمید زنجانی 
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 و الخراج   الجزیة عیَّاشی، کتاب    بن مسعود   ابونصر محمَّد 

،  ۱  ، ج خوئی   آیة اللَّه   درس   العروۀ الوثقی، تقریرات   فی شرح   ، التنقیح تبریزی   غروی   علی 

 ۱۹۹۸/ ۱۴۱۸  قم 

 محمدغزالی ، کتاب احیای علوم دینی، چاپ بیروت   ابو حامد 

 م 1964،  کتاب االقتصاد فی االعتقاد، قاهره   _______

، العسجد المسبوک و الجوهر المحکوک فی طبقات الخلفاء و  الغسانی الملک االشرف  

، دار التراث االسالمی،  الخاقانی   ، تصحیح علی بدالمنعم   محمود   ،تحقیق شاکر الملوک 

 ق 1395،  بیروت 

، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به  آبی حسن   فاضل 

 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 

 ش ۱۲۷۴،  سنگی تهران   ، چاپ اللثام ، کشف  هندی   فاضل   بن حسن   محمد 

 ش 1371،  ، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، البرز، تهران فرهنگ   منوچهر 

 ۱۴۰۸/۱۹۸۸،  حقی، بیروت   احسان   الدولة العلیة العثمانیة، چاپ فرید، تاریخ   بک   محمد 

  صالۀ الجمعة العینی، قم   فی وجوب   الثاقب   ، الشهاب کاشانی   فیض   مرتضی   بن شاه   محمد 

 ق ۱۴۰۱

 ش ۱۳۷۴،  ، اصفهان اصفهانی   عالمه   ضیاءالدین   الوافی، چاپ کتاب   ________
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، خالصة احکام زکاۀ التجارۀ و الصناعة فی الفقه االسالمی، دارالنهضة العربیة،  قاسم   یوسف 

 .م   1980ق،    1400القاهرۀ،  

، خالصة احکام زکاۀ التجارۀ و الصناعة فی الفقه االسالمی، دارالنهضة العربیة،  قاسم   یوسف 

 .م   1980القاهرۀ،  

، بنگاه ترجمه و  همبلی ، تاریخ الجایتو، به اهتمام مهین  عبدالل بن محمد   ، ابوالقاسم القاشانی  

 ش 1348،  ، تهران نشر کتاب 

 ، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، قاهره عبدالجبار   قاضی   ابن احمد   ابوالحسن 

تامر،    عارف   ، چاپ و الحرام   و ذکر الحالل   االسالم   ، دعائم نعمان   قاضی   بن محمد   نعمان 

 .۱۹۹۵/ ۱۴۱۶  بیروت 

بن قدامة بن زیاد البغدادی أبو الفرج ، کتاب الخراج، الطبعة، دار الرشید للنشر،    جعفر 

 م 1981،  بغداد 

 .ه ش   1381و احیای زکات،    ، ستاد اقامه نماز ، زکات، تهران قرائتی   محسن 

الزکاۀ، دراسة مقارنة ألحکامها و فلسفتها فی ضوء القرآن و السنة،    القرضاوی، فقه   یوسف 

 .م   1981ق،    1401،  مؤسسه الرسالة، بیروت 

  ، بی تا الوجیز، دارالفکر، بیروت العزیز شرح ، فتح قزوینی   رافعی   بن محمد   عبدالکریم 

 ق ۱۴۰۷  ، قم حسینی   احمد   اآلمل، چاپ امل   ، تتمیم بن محمدتقی قزوینی   عبدالنبی 
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النشر  بحرانی، السراج الوَّهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج، مؤسسة قطیفی   بن سلیمان   ابراهیم 

 ق 1413االسالمی، قم ،  

الستار احمد    ، تحقیق عبد ، مآثر االناقة فی معالم الخالفة بن عبدالل   ، احمد قلفشندی  

 .، ]بی تا[ : عالم الکتب ،بیروت فراج 

 م 1920،  االعشی فی صناعة االنشا، قاهره ، صبح قلقشندی   بن علی   احمد 

 م ۱۹۶۴  ، کویت،  فراج   عبدالستار احمد   الخالفة، چاپ   مأثر االنافة فی معالم   ________

 ش 1258،  قم  بی تا،   ، افست   ، صیدا، چاپ الکنی و االلقاب   ، کتاب قمی   عباس 

،  : دانشگاه تهران ، تهران ، تصحیح دکتر احسان اشراقی ، خالصة التواریخ می ق   احمد 

 ش 1359

  : منشورات شریف ، قم اول جلد، چاپ    2،  ، تاریخ الحلة ، یوسف کرکوش الحلی  

 .ق   1413،رضی 

 ۱۹۸۹/ ۱۴۰۹  ، کویته الشرائع   فی ترتیب   الصنائع   بدائع   کاسانی، کتاب   بن مسعود   ابوبکر 

مکتب االعالم   الشریعة الغراء،    مبهمات   الغطاء عن الغطاء، کشفبن خضر کاشف   جعفر 

 .ش   ۱۳۸۰  قم ،  االسالمی 

 م 1409،  ، عروۀ الوثقی، مؤسسه علمی، بیروت یزدی    کاظم   محمد 

 ۱۹۶۱، ، دمشق المؤلفین ، معجم کحاله   عمررضا 
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: رسالة  ۳، رساله  حسون   محمد   الکرکی، چاپ   المحقق ، رسائل کرکی   محقق   بن حسین   علی 

 ق ۱۴۱۲صالۀ الجمعه، قم،  

 ش 1350،  ، تهران ، پطروشفسکی ایران ، ترجمه کتاب اسالم در  کشاورز   کریم 

 .ش   ۱۳۷۸  خوانسار، قم   ، فرزانگان کشوری   احمدرضا 

 .ه ش   1381،  و احیای زکات، تهران   ، زکات در اندیشه ها، ستاد اقامه نماز کلباسی   مجتبی 

 .ش 1367، دارالکتب االسالمیة،  ، فروع کافی، تهران کلینی 

و    فقیه حنفی ، رساله فی الخراج، او  کوفی   بن حبیب بن اسعد   بن ابراهیم   ابویوسف یعقوب 

 از شاگردان ابوحنیفه در استخراج »احکام فقهی در مالیات و خراج« بود. 

 ش 1375،  و فقها،سمت، تهران   تاریخ فقه 

 . ش ۱۳۸۳،  اسالمی   «، حکومت برتر و اسرار آن   ، »عبادت لطیفی   محمود 

زاده،    مرشدی   ، دولت و حکومت در دوره ی میانه ی اسالم، ترجمه علی آن لمینتون 

 ش 1379،  مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان، تهران 

 1نگارش های  عربی، جلد  ، کتاب الخراج، تاریخ  بن زیاد اللؤلؤی   حسن 

ترجمه و  ، بنگاه ، با مقدمه جان ماسفیلد، ترجمه حبیب الل صحیحی ، سفرنامه مارکوپولو  

 ش 1350،  ، تهران نشر کتاب 
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الل الطاهری    تقریر: سید عبد ،  القطرۀ فی زکوۀ الفطرۀ،  المحمدی المازندرانی   شیخ علی 

 .ق   1380، مطبعة القضاء، جمادی االولی  الشیرازی، نجف 

ه و  ی طان ل س ال   ام ک الح دادی الماوردی، ا غب ال   بن محمدبن حبیب بصری   علی   ابوالحسن 

 م 1989،  دارالکتب العلمیه، بیروت   - ، قم  الوالیات الدینیه، تبلیغات اسالمی 

  الترمذی، بیروت جامع   ، تحفة االحوذی بشرح فوری   مبارک   بن عبدالرحمان   محمد 

۱۴۱۰ /۱۹۹۰. 

  اخباریان، حکومت   در روش   جمعه   نماز   تعیینی   مبلغی، »عناصر تأثیرگذار در وجوب   احمد 

 ش ۱۳۸۳،  ۲  ، ش ۹  ، سال اسالمی 

در قرن چهارم هجری، ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو، انتشارات    ، تمدن اسالمی متز   آدم 

 ش   1362،  ، تهران   امیر کبیر 

بکری حیَّانی و    ، چاپ و االفعال   االقوال   فی سنن   ، کنزالعمال متقی   الدین بن حسام   علی 

 .۱۹۸۹/  ۱۴۰۹  بیروت صفوه سقا،  

، »بحاراألنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار علیهم  ، بحار االنوار مجلسی   باقر   محمد 

 م 1403،  موسسه الوفا، بیروت   - ق    1103،  جلد، اصفهان   110السالم«،  
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 مدرسی،  بی تا.   جواد 
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 1ضمیمه  

 توریه   - ه  تقیی 

را به معنای پرهیزیا پنهان کردن معنا کرده است. علمای    در لسان عرب، واژه تقییه   ابن منظور 

دراصلِ بکار گیری تقییه اتفاق نظر دارند، اما در بیان، تقییه را با تعاریف متفاوت ولی     شیعه 

اند، مفسران، متکلمان و فقهیان تعاریفی کمابیش نزدیک بیکدیگر   با یک مفههوم آورده 

و در همه این تعاریف،  عنصر پنهان ساختن حق یا اظهار خالف  حق ، برای دفع ضرر    داده 

 خورد.  می   ی به چشم دینی یا دنیای 

در قرون نخستین هجری از مباحث متداول کالمی و فقهی بوده است. در عصر    بحث تقییه 

به سبب تهدید و ارعابِ هفتمین خلیفه    مأمون، بنا به نقل مورخان، برخی دانشمندان اسالمی 

«  هجری ، مجبور به پذیرفتن ظاهری نظریه » مخلوقِ بودن قرآن   ۲۱۸در زمان مامون در سال  

  340توان آن را مصداق تقییه دانست. شدند که می 

 
خلیلی، با تصحیح دکتر مهیار خلیلی، انتشارات مؤسسه    ، الکامل فی التاریخ، عباسابن اثیر  علی  عزالدین  -  340

 ۵۳، ص۱۱مطبوعاتی علمی، ج
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)   بن نعمان   محمد    نویسد: تقییه (،  413/ 1022شیخ مفیـد  پنهان کردن حق و پوشاندن  می   ،

  امین االسالم   341اعتقاد به آن در برابر مخالفان، به منظور اجتناب از ضرر دینی یا دنیایی است. 

( می نویسد :  تقییه این است که از ترس جان  548/ 1153)   ط برِسی   بن حسن   ابوعلی فضل 

  انصاری  مرتضی و یا شیخ   342چیزی را با زبان اظهار کنی که قلب آن را پنهان کرده است. 

نویسد: (  1281/ 1864)  ابراز    می  راه  از  دیگری  صدمه  از  خود  نگاهداری  معنای  به  تقییه 

 343در گفتار یا رفتارِ مخالف حق است. موافقت با نظر او  

پنهان کردن حقیقت آشکاری است که از ایمان شایسته بر آید، »کتمان حقیقت ایمانیه    تقییه 

 344من غیر اهلها«. 

در زبان مذهبی، این واژه جهت مخفی کردن وجه یا ظاهر عقیده یا انکار کردن آن در جایی  

)    انسان پیش می آید بکار رفته است و آن را به سه آیه از قرآن که خطر مرگ برای جان  

 
 ۱۳۷، تصحیح االعتقادات، صمفید - 341

ج،  طبری  -  342 البیان،  ص۳جامع  ج۱۵۲-  ۱۵۳،  المبسوط،  سرخسی،  ص۲۴؛  خویی ۴۵،  ،  ؛ 

 ۲۸۰، ص۳، المنار، ج؛ رشید رضا ۲۵۳، ص۴التنقیح، ج

 ۳۷ص التقیه،  ، انصاری - 343

344  -  K.M. AL-SHAYBI, « al-Taqiyya usûluhâ wa tagawwuruhâ », Revue de la 

Faculté des Lettres de l'Université d'Alexandrie 16 (I962-1963), p. 15 

(l‘ensemble de l’article pp. 14-40). Cité par M. A. AMIR MOEZZI, Journal 

Asiatique 302.2, 2014,p. 41 - 438. 
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( منتسب میکنند. به نظر  345سوره غافر   ۲۸و آیه    سوره نحل ۱۰۶، آیه  آل عمران   سوره   ۲۸آیه  

بعمل در آمده است و از آن پس برای تمامی شعب    بوسیله خوارج   میرسد اولین بار تقییه 

 346اسالم مشروع  و الزم شناخته شده است. 

را به پنهان کردن مذهب خویش یا خودداری از اظهار آن در مواردی    بر این اساس تقییه     

 که ضرر جانی یا مالی متوجه شخص باشد می دانند. 

خود آورده    ( در کتاب مبسوط 438/ 1090)    الدین سرخسی   شمس   آن گونه که عالم حنفی 

  347از نظر فقهی یک ضرورت حیات و رخصت است.   است، تقییه 

 
ایمان آوردن خود، به خدا نحل  سوره   ۱۰۶آیه      -  345 کفر ورزد ]عذابى سخت خواهد    : هر کس پس از 

به ایمان اطمینان دارد. لیکن هر که سینهداشت اش به کفر گشاده  [، مگر آن کس که مجبور شده، و قلبش 

 گردد، خشم خدا بر آنان است و برایشان عذابى بزرگ خواهد بود. 

داشت، گفت: »آیا مردى را از خاندان فرعون که ایمان خود را نهان مى  غافر: و مردى مؤمن  سوره   ۲۸آیه  

مىمى پروردگارتان دالیل آشکارى  کشید که  از جانب  براى شما  مسلماً  و  من خداست؟  پروردگار  گوید: 

دهد  آورده و اگر دروغگو باشد دروغش به زیان اوست، و اگر راستگو باشد برخى از آنچه به شما وعده مى

 کند. کسى را که افراطکار دروغزن باشد هدایت نمى خواهد رسید، چرا که خدابه شما 

346  -  M.A. AMIR-MOEZZI, «Dissimulation», Encyclopaedia of the Qur’ân J. 

MacAuliffe, (ed.), Leiden, V014 l (2001), pp.320-324. Sur la pratique chez les 

Khirijites voir Shahrastini, Livre des religions et des sectes, vol. 1. trad. D. 

Gimaret et G. Monnot, Paris Louvain, 1986, p. 383 et 414. 

347  -  AL-SARAKHSI, al-Mabsut, Beyrouth, s. d., p 38-74, cité par M. A. Amir 

Moezzi, Journal Asiatique 302.2, 2014,p. 41 -438. 



 

218 

  و الرد علی   ( در کتاب التببهه 377/ 987)   الشافعی   الملطی   محمدبن عبدالرحمن   ابوالحسین 

جدید    اهل الهواء  و البدع، به ایدئولژی وهابیها معاصر پرداخته و با گذشتن از نظریه حنبلیسم 

(  و کتاب  المنهاج النبویه  او می نویسد: بدعت نویسان و جدلگرایان  728/ 1327)   ابن تیمیمه 

 348گرا را فرقه ای دروغگو می خوانند.   تقییه   سنی مذهب،  همه شیعیان 

است که معنای در حال تغییر آن    یک لفظ فقهی اسالمی   نویسد: »تقییه می   یاردن ماریوما 

طبق شریعت مجاز است دروغ بگوید. تقییه به عنوان    مرتبط با وقتی است که یک مسلمان 

است، بی  های اسالمی تغییر کرده مفهومی که معنای آن در بین فرق، دانشمندان و حکومت 

 349« تردید یکی از الفاظ اصلی مورد استفاده جدالگرایان ضد مسلمان است. 

 

 
348  -  AL-MALATÎ, kitâb al-tanbîh wa Rad al Ahl al-Ahwae wal-Bida', ed. S. 

Dedering, Istanbul, 1936, p.24-25; Ibn Taymiyya, Minhâj al-sunna, s.l.s.d., 

vol. 1 p. 159-160. 

349  -  MARIUMA, YARDEN. "Taqiyya as Polemic, Law and Knowledge: 

Following an Islamic Legal Term through the Worlds of Islamic Scholars, 

Ethnographers, Polemicists and Military Men." The Muslim World 104.1-2 

(2014): 89-108 . 



 

219 

 توریه 

، توریه  است  رازاز ریشه » و  ر  ی « به معنای پنهان کردن، پوشانیدن و افشا نکردن    توریه 

به   پنهان کردن منظور و معنای اصلی و ظاهر کردن معنای غیر واقعی آن در ذهن است، 

ه شوند. به عبارت دیگر توریه  صورتی که مخاطب یا مخاطبان در دریافت واقعیت دچار اشتبا 

به معنای مخفی کردن نیت واقعی و نشان دادن هدفی غیر از آن  نیت و یا پوشانیدن و افشا  

نکردن سخن اصلی  است. بطور خالصه میتوان توریه را با پنهان کردن شیئی در   پشت سر   

  350شیئ دیگری تعریف کرد. 

جلوه ای از بدایع  برد ترین صنایع ادبی در دانش بدیع یا علم نوآوری  و  ر  یکی از پرکا   توریه 

و فقه اهل تسنن می باشد، در منابع فقهی،    شیعه   فقه   با تأسی از منابع تفسیری   لفظی قرآن 

های نجات از دروغگویی و توجیه کردن سوگند دروغ می باشد،  عنوان یکی از راه توریه به 

 در ابواب گوناگون، آمده است.  

 
  ۳۸۹، ص۱۵، لسان العرب، جبن مکرم، ابن منظور  محمد    -  ۳۰۱، ص ۸فراهیدی، العین، ج   بن احمد  خلیل  -350

 ۳۹۹، ص۴،  القاموس المحیط، ج فیروزآبادی مجدالدین - ۳۹۰ –

http://wikifeqh.ir/راز


 

220 

از    نیامده، ولی در تفاسیر و منابع حدیثی و منابع فقهی، آیات متعددی   در قرآن   واژه توریه 

 351نسبت داده اند.    و امام   مصادیق توریه را بر شمرده، حتی برخی از احادیث را به  پیامبر 

و اخالقی بودن آن در میان علمای    برای  بکار بردن توریه   "عدم جواز"و    "جواز"درباره  

استفاده شده    .دین اختالف وجود دارد  برای واژه توریه   در علوم مختلف معانی متفاوتی 

است. در علوم قرآنی و به تعبیر منابع ادبی، توریه از محسَِّنات معنوی سخن به میان می آورد،  

زدیک و معنای دور. گوینده  به این معنی که از معانی لفظ بهره می گیرد: دو معنا، معنای ن 

ای پنهان، معنای دور را اراده می کند. هرچند ممکن است مخاطب به معنای نزدیک  به قرینه 

 توجه نماید.  

بر آن بر شمرده    هایی چون ایهام و تخیل و مغالطه و توجیه معرفی شده و اقسامی با واژه   توریه 

هم رایج  بوده    کاربرد واژه مِعراض یا م عاریض به جای توریه در متون فقهی و حدیثی،  .   اند 

به کار گرفته شده است. باید توجه داشت که    است و گاه تعابیری  مانند »تأویل« و »تعریض« 

در اصطالح فقهی توریه عبارت از آن است    تعریض و توریه دارای وجوه متفاوتی هستند. 

 
النقایة، ج  اتمام،  سیوطی  -351 لقراء  به۱۳۷، ص۱الدرایة  بیروت  ابراهیم  کوشش  ،    خطیب   محمد  -  عجوز، 

 . ، بیروتخفاجى محمد عبدالمنعم کوشش ، به۴۷۷، ص۱البالغة، ج   علوم فى  ، االیضاحقزوینى
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فهمد  ظاهر و اراده کند، در صورتی  خاطب می که متکلم از سخن خود معنایی را جز آنچه م 

 352که در تعریض، معنایی دور از اراده  را به ذهن متبادر  می کند. 

توریه  »   و معنای  «  توریه عرفی بر این نظرند که معنای توریه:  معنای »   توریه   شماری از مؤلفان 

می کنند گر چه هر دو در یک اندازه  ت ی هر دو از معنایِ مراد جدَّیِ گوینده حکا  « بدیعی

  353آشکار یا در خفا باشند. 

در اضطرار، شناخته   تقییه  ی عمل به ها   کردن به عنوان یکی از راه   ریه تو   امامان شیعه  سیره در  

و موجب حفظ    در احادیث منقول از امامان، تقییه و توریه مایه رحمت الهی بر شیعیان  ،  شده 

 354ت. کافران و بدکاران خوانده شده اس  شر و سالمت مؤمنان از  

گفتن   دروغ که ضرورتی به  ای  است که ابتدأ  بدون آن ابتدایی، نوعی توریه   از جمله توریه  

حدیثی و  و   ، تجویز شده است و به استناد برخی از منابع فقهی غ  باشد درو  سوگند یا اظهار  

،  برخی  در نظر گرفتن شرایطی گفتن آن را تجویز کرده اند، به استناد منابعی از شهید ثانی   با 

 
، ابن  عسقالنی  -  ۱۹۹، ص۱۰، ج   ، السنن الکبریبیهقی  -   ۹۰-۸۸وقایه األذهان، ص ،  اصفهانی  نجفی  -352

جرجانی، کتاب التعریفات،   -  ۳۲۵-۳۲۳، ص۲نراقی، جامع السعادات، ج  -  ۵۹۴، ص۱۰، فتح الباری، ج   حجر

 ۸۳، ص ۲، االتقان، جسیوطی - ۹۷ص

 ۲۲-۲۳، الرافد فی علم االصول، صسیستانی علی -353

   –  328، ص 17، بحاراالنوار، جمجلسی  محمدباقر  - 236  ص  ، ۲،  االحتجاج، ج طبرسی  بن علی   احمد   -354

 ۱۳۱، ص ۹۷و ج ۵۰۵  – ۵۰۳، ص ۳۱ج و  23، ص65و ج

http://wikifeqh.ir/سیره
http://wikifeqh.ir/امامان_شیعه
http://wikifeqh.ir/تقیه
http://wikifeqh.ir/شر
http://wikifeqh.ir/دروغ
http://wikifeqh.ir/سوگند
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اند، اما گفتن  این کذب  به شمار آورده  برخی مصادیق آن را نوعی کذب و     توریه از فقها  

برای دفع   شمرده و می نویسند: در صورتی که شخص مضطرهنگام ضرورت جایز  را تنها به  

دروغ   مجاز به کار بردن سوگند باشد  آزار و ستم دیگران از جان یا مال خود یا وابستگانش  

   355اند. می باشد، فقها به استناد ادله فقهی به ویژه احادیث به جواز یا وجوب توریه قائل شده 

 

 در منابع فقهی   توریه 

های نجات از دروغگویی و سوگند دروغ، در  به عنوان یکی از راه   در منابع فقهی، توریه 

و   تفاوت دروغ  برای روشن شدن  این مساله  بر  تاکید  است.  ابواب گوناگون مطرح شده 

 توریه و نیز خارج کردن توریه از موضوع دروغ آورده اند:  

 
ثانی  بن علی   العابدینزین  -355 تنقیح شرایع االسالم، ج شهید  الی  االفهام  الل    -  ۲۰۷، ص۹، مسالک  روح 

 ۴۹ –  ۴۷، ص۲، المکاسب المحرمه، ج خمینی

http://wikifeqh.ir/توریه
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می کرده و آنرا    پیامبر آمده است که ایشان توریه   اسالم موارد متعددی در سیره   از پیامبر 

کرد  او، با توریه قصد خود  را پنهان می   تجویز  نموده است از جمله اینکه  هنگام سفر یا جهاد 

    356تا دشمنان از آن آگاه نشوند. 

های تقیه در موارد اضطرار را مقبول  کردن به عنوان یکی از راه   نیز توریه   پیروان پیامبر      

اند. ت دانس  توریه    صادق   امام توان به روایتی اشاره کرد که بر طبق آن  برای نمونه می     357ه 

 یکی از یاران خود را در برابر فردی از مخالفان که در حضور ایشان بود، تأیید کرده است. 

و موجب حفظ و سالمت    در سخنان امامان، تقیه و توریه مایه رحمت الهی بر شیعیان   358

با توجه به کثرت وقوع توریه در سخنان امامان، آنان خود بر      359مؤمنان خوانده شده است. 

ضرورت درایت و تأمل در احادیث، به منظور بازشناسی موارد تقیه و توریه از دیگر موارد،  

    360اند. تأکید کرده 

 
اثیر  -356 النهایه،ابن  ابن حجر۱۶۰، ص۴ج      ،  الباری،  جعسقالنی  ؛  فتح  نراقی، جامع  ۱۱۷، ص۸،      ؛ 

   ۳۲۳، ص۲السعادات، ج

نوری۱۳۱ص ،  ۹۷، ج  ۵۰۵-۵۰۳، ص۳۱بحاراالنوار،  ج    ،مجلسی  -357 مستدرک ؛  ،  ۱۲الوسائل،  ج    ، 

 ۳۷۱-۳۷۰، ص۲، االحتجاج،  ج  ؛ طبرسی۲۶۶ص

 ۳۵۶- ۳۵۵، صعسکری تفسیر منسوب به امام -358

 ،  ۶۸، ج ۳۳، ص۶۵، ج ۳۲۸، ص۱۷، بحاراالنوار،  جمجلسی    ؛ ۴۴۰، ص ۲، االحتجاج، جطبرسی -359
 ۱۸۴، ص ۲ج     ،۱، بحاراالنوار، مجلسی -360
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اند. آنان نیز توریه را مانند دروغ در  شمار آورده   را نوعی از کذب به   برخی از فقیهان توریه 

دانسته  یا وجوب آن     361اند. هنگام ضرورت جایز  توریه  به جواز  تصریح  فقهی،  منابع  در 

عمدتاً در ابوابی آمده که به مباحثی چون دروغ ناشی از اضطرار از جمله سوگند دروغ و  

انجام دادن معامالت پرداخته  بر  قرار گرفت،  درصورتی  اند.  اکراه  که شخصِ در اضطرار 

،  برای دفع آزار و ستم ناگزیر به سوگند دروغ  می شود.  فقها به استناد آیات و احادیث 

 362اند. توریه را برای او جایز دانسته 

فقه ن  مشهور در  توریه   اسالمی   ظر  است که  فقهای شیعه   اصوالً مصداق دروغ   این    نیست، 

وجوب توریه را در حالت اضطرار تدبیری برای خروج از کذب می دانند، زیرا بنا بر نظر  

گوینده آن با واقعیت منطبق نباشد    سخنی را می توان کذب دانست که مقصود   شیخ انصاری 

 363که در توریه این چنین نیست. 

 
 ۱۴۹، ص۳، احیاء علوم الدین،  جغزالی -361

 ۱۴۰۶/۱۹۸۶  ، بیروت۲۱۲ـ ۲۱۱، ص۳۰، کتاب المبسوط، جاالئمه سرخسی شمس بن احمد محمد  362
، چاپ  ۱۸ـ ۱۶، ص۲ج  ،مرتضی االنصاری، القضاءاالسالمی للشیخ - ۵۰، مکاسب ، ص انصاری مرتضی  363

 ۱۴۱۰،  سلمان، بیروت حسن
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»إنَّ فی المعاریض ل م نْدوحةً عن الکذب، منسوب به  فقهای اهل سنَّت هم با استناد به حدیث  

  364. را گشایشی برای پرهیز از کذب به شمار آورده اند   توریه     پیامبر 

 

  

 
 ۱۹۹، ص ۱۰، جالسنن الکبری  -  ۴۹۰، ص۱۰فتح الباری، ج   -۱۱۱ـ۱۱۰، ص  ۹، نیل االوطار ، ج    شوکانی 364
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 2ضمیمه  

از رسائل محقق      جماعت   و امام   جمعه   کلیات نماز 

 کرکی 

 

 را در سه باب و یک خاتمه مورد بحث قرار داده است:   جمعه   نماز در رساله خود     کرکی   

  جمعه  یا جانشین او بودن برای امامت نماز  معصوم  در مقدمة سوم مؤلف به مسألة شرط امام 

پرداخته، و کسانی را که مدعی وجود اتفاق نظر در این امر می باشند نام برده است و سپس  

 برخی ادلة این امر )مانند احادیث و روایات( را نقل کرده است. 

 

به موضوعی پرداخته که علمای دین در آن اختالف نظر داشته    در باب دوم  محقق کرکی 

و دارند  و بحث و جدل پیرامون آن زیاد شده و همچنان تا امروز این بحث و جدل جریان  

در این مورد دو نظر را  ، او  است در دوران غیبت  در    جمعه   نماز   دارد، و آن موضوع حکم 

کرده است: یکی مجاز بودن و دیگری غیر مجاز بودن، و سپس علمای قائل به هر دو  ذکر  
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و خودش    نظر را نام برده ودالیل آنان و نیز ردیه ها و جوابها در برابر آن دو نظر را نقل کرده 

 در زمان غیبت را پذیرفته است.   مجاز بودن نماز جمعه یه  نظر  

در زمان غیبت تنها با حضور فقیه جامع    جمعه   باب سوم را به این اختصاص داده که نماز   او  

روی این موضوع را ذکر    الشرایط مشروع  و مجاز می باشد، سپس اتفاق نظر شیعة امامیه 

 کرده و به بحثها و مناظره های علمی و پاسخهای آنها در این مورد پرداخته است. 

 

   عه  جم   و امام   جمعه   کلیات نماز 

روشن    و عادل و حالل زاده باشد و درستی نمازش برای مأموم   باید بالغ و عاقل و مسلمان   امام 

باشد و کلمات را درست و کامل ادا کند جز اینکه بخواهد به علت قواعد زبان، حروفی را  

و مأموم نباشد )در حالیکه    تلفظ نکند و نیز مرد باشد وقتی که مأمومین مرد  یا خنثی هستند 

قتدا نکند(. بنابراین امام جماعت شدن کودک جایز نیست، البته  امام است خودش به کسی ا 

برخی علما گفته اند که کودک ده ساله می تواند امامت نمازهای مستحبی را که می شود  

با جماعت خواند بر عهده بگیرد. و نیز امام نباید دیوانه باشد ولی اگر موقتا دیوانه شده و  

عقلش را از دست بدهد و دوباره به دستش بیاورد    مدتی عاقل شود یعنی به صورت دوره ای 

امامت چنین فردی مکروه است. امام نباید کافر و فاسق و گناهکار و نیز نباید حرامزاده باشد  
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حتی اگر مأمومین چنین باشند. شیوۀ اطالع از عادل بودن امام چنانکه پیش از این گفته ایم  

می خوانند. مسلمان بودن و    ین امام نماز این است که شخص ببیند افرادی عادل پشت سر ا 

ظاهر طبق درست ترین اقوال کافی نیست بلکه باید نماز را درست بخواند و مأموم    حسن 

اگر یقین کند که امام نماز را درست نمی خواند نمازش باطل است. زن می تواند امامت  

نماز جماعت برای زنان را بر عهده بگیرد. اگر امامان نماز جماعت متعدد باشند آن امامی  

ن( مأمومین است مقدم می باشد و در صورت اختالف، امامی که  که منتخب  )مورد اطمینا 

قدیم تر و مسن تر است و یا از وجهه    فقیه تر یا سید است و یا با سابقه تر و در دانش اسالمی 

و چهرۀ خوبی برخوردار است اولویت یا حق تقدم دارد و انتخاب می شود. امیر در محل  

یا فرماندار در استان و شهر خود( و مدیر در ادارۀ خود و صاحبخانه  امارت خود )استاندار و  

در منزل خود به طور مطلق برای امامت نماز جماعت اولویت و حق تقدم دارند )البته معلوم  

نماز   ششگانة  شروط  از  امام  برای  اول  شرط  در  شده  ذکر  شروط  بودن  دارا  با  که  است 

 : جماعت( 

 در صورت واجب بودن.   و نماز عید   جمعه   نماز حد اقل دو نفر باشند مگر در   -

جلوتر نباشد به طوریکه حتی اگر پاها جلوتر از امام باشد سر    از امام   محل ایستادن مأموم  -

جماعت پیرامون کعبه تا اینکه مأموم به    مأموم موقع سجود از امام جلوتر نباشد مگر در نماز 
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کعبه نزدیکتر نباشد. همچنین در نماز جماعت محل امام نباید بلندتر از حد معمول باشد ولی  

ندارد به شرط اینکه موجب دوری بیش از حد امام از مأموم نباشد. در  بر عکس آن اشکال  

صورت شیب دار بودن محل اقامة نماز بلندتر بودن محل هر یک از طرفین اشکالی ندارد.  

مأموم باید به حد معمولی به امام نزدیک باشد یعنی فاصله شان طبق درست ترین نظرات  

ا دست از آرنج تا نوک انگشتان( نباشد و صفوف  اندازه گیری ب   - بیش از سیصد ذراع )ساعد 

متصل بهم باشند یعنی فاصلة زیاد بینشان به وجود نیاید بطوریکه هر دو صف به هم به اندازۀ  

 معمول نزدیک باشند و از هم دور نباشند. 

ل است و باید فرادی بجا  بکند. اگر بدون نیت اقتدا بکند نمازش باط   نیت اقتدا به امام   مأموم  -

دیگران می شود. همچنین مأموم باید بعد از    بیاورد زیرا )در صفوف نمازگزاران( مخل نماز 

امام نیت بکند و نیت همزمان هم جایز نیست. همچنین امام باید یک نفر و مشخص باشد.  

ن مشخص کردن، نیت اقتدا  اگر مأموم نیت اقتدا به دو امام بکند یا به یکی از دو امام بدو 

به امام   اقتدا را از یک امام  بکند نماز درست نیست. ولی اگر در صورت بروز مانع، نیت 

 دیگر منتقل کند اشکالی ندارد. 

را و یا مأمومی را که امام را می بیند ببیند و اگر حائل و مانعی )مثال پرده ای(    باید امام   مأموم  -

همدیگر اطالع ندارند به جز در مورد    بین آنها باشد به این معنی است که از نادرستی نماز 
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و  اقتدای زن به مرد که وجود حائل )مانند پرده( بین آن دو اشکالی ندارد. رودخانه و جاده  

کاخ مخصوصا موقع نشستن و نیز تپه و تاریکی مانع به شمار نمی روند. ولی اگر امام جماعت  

در محراب گودی یا یک اتاقک دربسته باشد بطوریکه هیچ نمازگزاری او را نبیند و یا کسی  

 را که امام را می بیند نبینند نماز هر دو طرف باطل است. 

یعنی مثال نمی توان نمازهای یومیه را به نماز    و امام   مأموم   تناسب و همگونی بین دو نماز  -

یا نماز عید  به    آیات  توان دو رکعت نماز طواف را  اقتدا کرد ولی می  یا بر عکس آن  و 

نمازهای یومیه اقتدا کرد و یا بر عکس آن و همچنین می توان نماز واجب را به مستحب و  

نماز مستحب را به نماز مستحب دیگر اقتدا کرد و نیز نمازهای واجب یومیه را می توان به  

ا نمود. در صورتیکه مأموم در رکعات نماز کم بیاورد  هر یک از نمازهای واجب یومیه اقتد 

بقیه را می تواند قبل از سالم به صورت فرادی اقامه کند و یا منتظر شود که امام سالم نماز  

را بگوید و نماز را به پایان ببرد که دومی بهتر است واگر زیادی آورد می تواند در بقیة نماز  

 ند. مأمومین به نیت نمازی دیگر اقتدا ک 

باشد یعنی از امام جلو نزند و جلو زدن از امام    باید در ذکرها و حرکات در پی امام   مأموم 

را باطل نمی کند مگر اینکه مأموم قبل از اینکه امام    اگر عمدی باشد گناه است ولی نماز 

را به پایان ببرد به رکوع برود. اگر مأموم ذکری و یا حرکتی را فراموش    و سوره   خواندن حمد 
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کرد برگشته آن را انجام می دهد سپس امام را پی می گیرد، و اگر رکوع اضافی انجام بدهد  

فراموشی    د اشکالی ندارد. ظن در رابطه با انجام ذکر یا حرکت همان حکم اگر عمدی نباش 

را دارد. اگر مأموم در انجام یک یا چند رکن از ارکان نماز عقب بماند اقتدا قطع نمی شود،  

خواندن بلند یا یواش حمد و سوره در نماز جماعت بر عهدۀ امام است. قول یا نظر معروف  

امام،  این است که خواندن حمد و سوره توسط مأموم در هر دو حالت بلند یا یواش خواندن  

 اهت دارد )مکروه است(. کر 

خواندن نشنود مستحب است که خودش حمد   و سوره  را موقع حمد  صدای امام   گر مأموم ا  -

و سوره بخواند و در این صورت اگر از امام عقب ماند و امام به رکوع رفت باید دنبالة آیه  

را رها کند و به رکوع برود و خودش را به امام در حالت رکوع برساند حتی بعد از ذکر  

ا به امام در حالت  واجب که قول درست تر همین است ولی اگر شک کند که آیا خودش ر 

رکوع رسانده و یا در حالت بلند شدن از رکوع؟ اگر خودش را به امام بعد از رکوع یا بعد  

از سجدۀ رکعت اولی برساند و با او سجده کند باید موقع قیامش برای رکعت بعدی نیت  

بعد    دوباره بکند و اگر سجدۀ رکعت آخر باشد باید بعد از سالم، نمازش را اعاده کند و اگر 

از سجود باشد با اقتدا به امام تکبیر بگوید و اگر خواست در تشهد از امام تبعیت کند و اگر  

سجدۀ آخر باشد بعد از سالم امام بدون از سرگیری قیام می کند ولی آنچه روشن است این  
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است که اگر خودش را به امام برساند بهتر است. ولی اگر تشهد اول باشد در این حالت نیز  

 از قیام، امام را پی می گیرد.   بعد 

  اولین رکعت نماز  باید ترتیب نمازش را مراعات کند بطوریکه اولین اقتدایش به امام   مأموم 

بین خواندن   انتخاب  به شمار می رود و در دو رکعت آخر )سوم و چهارم( مأموم در  او 

اربعه  فاتحه   تسبیحات  سورۀ  امام  )حمد   و  اگر  که  است  این  تر  درست  ولی  است  آزاد   )

فرد   که  نباشد  راضی  امام  اگر  بخواند.  اربعه  تسبیحات  نیز  او  خواند  می  اربعه  تسبیحات 

مشخصی به او اقتدا کند آن فرد نباید به او اقتدا کند حتی اگر داخل صفوف جماعت باشد  

را خودش برای خودش یواش و یا در دلش بخواند حتی اگر امام بلند    اید حمد و سوره ب 

 بخواند. در حالت ناچاری مأموم می تواند تشهد و سالم را به حالت ایستاده بخواند. 

)با   جماعت باید با انطباق شانه ها به هم در یک خط قرار بگیرد و افراد فاضل  صفوف نماز 

)با سوادترین( فرد در سمت راست   با فضیلت ترین  بگیرند و  اول قرار  سوادتر( در صف 

د. قرار دادن غالمان )بنده ها یا برده ها( و کودکان در صف اول مکروه است. اگر  صف باش 

اگر چند نفر    با کمی عقب تر قرار بگیرد و  یک نفر و مرد باشد در سمت راست امام  مأموم 

کنیزان    باشند و یا یک زن و خنثی باشد پشت سر امام قرار بگیرند. در صفوف نماز جماعت، 

و افراد برهنه نباید جلوتر از زنان قرار بگیرند. اگر امام تکبیرۀ االحرام گفت کسی که نماز  
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م  نماز واجب  اگر امام  به امام ملحق گردد و  ی  مستحبی می خواند نمازش را قطع کند و 

خواند مأموم نیت را به نیت مستحبی تغییر دهد و دو رکعت را به پایان ببرد. اگر وقت نماز  

واجب می گذرد باید نماز مستحبی را قطع کند و همانطور اگر امام نماز اصلی باشد. خواندن  

نماز مستحبی بعد از اقامه و موقع قیام موقعی که قد قامت الصالۀ )نماز برپا شد( گفته شد  

بیم دارد  مکر  امام  به  پیوستن  با  از فوت شدن )از دست رفتن( رکوع  وه است و کسی که 

)نگران است( در همان جای خود تکبیر بگوید و اگر خواست به سجده برود و به صف  

بپیوندد و اگر خواست می تواند در همان حالت رکوع قدم بردارد و حرکت کند ولی به  

گف  تکبیر  نباشد. محل  زیاد  اینکه  نماز  شرط  فرد  در صورتیکه  باشد.  اقتدا  مناسب  باید  تن 

مستحبی را با جماعت خوانده باشد آن را به صورت فرادی اعاده کند و این در مورد هم  

 ند. امام و هم مأموم صدق می کند و در این صورت می توانند نیت وجوب یا استحباب بکن 

خودش نشسته و    یی ایستاده باشد در حالیکه امام با اختیار خود به تنها   مکروه است که مأموم 

 مشغول دعا خواندن می باشد. 

قصد فرادی )قصد خواندن    می تواند قبل از امام   در صورت عذر داشتن و ناچاری، مأموم 

ببرد( ولی اگر بدون عذر هم نیت و قصد  ( بکند و سالم دهد )نماز را به پایان  انفرادی نماز 

فرادی خواندن کند جایز است زیرا نماز جماعت واجب نیست و می تواند از هر جای نماز  
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در ادامة قسمت گذشته که با جماعت خوانده است قصد فرادی بکند. اگر قبل از خواندن  

قصد فرادی بکند باید خودش آن را بخواند و اگر بعد از خوانده شدن حمد    و سوره   حمد 

وسوره باشد به همان قرائت امام اکتفا کند و یا اگر وسط خواندن حمد و سوره قصد فرادی  

 بکند واجب است که از اول بخواند. 

می داند در لباس یا بدن او نجاستی هست تردید و    در جایز بودن اقتدا به کسی که مأموم 

خواندن است. اگر مأموم زن    اختالف وجود دارد ولی درست ترین نظر ممانعت او از نماز 

زن موقع نماز بیرون آمده یعنی چادرش از سرش کنار رفته است می    فهمید که موی سر امام 

 تواند به او اقتدا کند. 

بیماری خوب نیست که فرد  به   جز به علت عذر عمومی یا خصوصی مانند آمدن باران و 

جماعت را ترک کند و در اینگونه موارد یعنی باران و بیماری نیز بهتر است    صفوف نماز 

که نماز را در منزلش به جماعت برگزار کند. مستحب است اگر امید این را دارد که عذرش  

از را به تأخیر بیندازد تا عذرش برطرف شده و به جماعت برسد. اگر برای  برطرف بشود نم 

وسط نماز یکی از موارد باطل کنندۀ وضو روی داد مانند بیرون آمدن باد شکم یا ادرار    امام 

باید نماز را قطع کند و کس دیگری را جایگزین خودش بسازد اگر این کار را نکرد یا  
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جماعت دیوانه شد یا مُرد، یک فرد مورد اطمینان باید جانشین او بشود و  وسط نماز، امام  

 ادامه دهد.   و سوره   این جانشین باید نماز را از همانجا که امام مانده بود حتی از وسط حمد 

 

برگزار می شود یعنی با خواندن آن نماز    دو رکعت است که به جای نماز ظهر   جمعه   نماز 

 ظهر از عهدۀ نمازگزاران جمعه ساقط می شود و عالوه بر شروط نمازهای روزانه،  

 

 شروط دیگری نیز دارد:   این نماز 

 . ل باشد عاد باید    امام   

و کسیکه او را به امامت نصب کرده باید عادل باشند و شکی در شروط امامت که پیش    امام 

به شرط فراهم بودن امنیت    جمعه   از این گفته شد وجود ندارد. در زمان غیبت امام زمان نماز 

ووجود نائب امام زمان که مجتهد جامع الشرایط است بر گزار می شود. نیت وجوب می  

اختالف   آن با نماز ظهر   کنند ولی این حتمی نیست و در مورد وجوب آن و نیز جایگزینی 

وانده شود. اگر  وجود دارد و برخی علما می گویند که بایستی نماز ظهر به طور جداگانه خ 

امام جمعه وسط نماز بمیرد اقتدا باطل نمی شود و در این صورت کسی که دارای بقیة شرایط  
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های    امامت جمعه است جلو می رود و نماز را تمام می کند و در این صورت نماز جمعه 

 دیگر تنها با جانشینی )جایگزینی( برای امام اصلی، نماز شرعی می شود. 

 

   نماز   وقت 

است اگر کسی از خانه اش خارج شد و به نماز نرسید باید    ظهر   جمعه   وقت فضیلت نماز 

نماز ظهر را بخواند و اگر تردید کند که می رسد یا نه نماز ظهر را اقامه کند حتی اگر به  

برسد و اگر با علم یا ظن به قول و نظر معروف و با شروط نماز جمعه    یک رکعت نماز جمعه 

ها را هم گوش داد نماز ظهری که خوانده باطل است و   د و خطبه به آن رسید و شروع کر 

 اال اگر نرسد باید نماز ظهر را دوباره کند. 

 

 شرکت کننده    تعداد 

نفر باشند که این شرط در شروع نماز می    5جمعه حد اقل    باید با خود امام   جمعه   افراد نماز 

اگر جز    باشد و نه تا آخر آن که اگر بعد از تکبیرۀ االحرام، نمازگزاران پراکنده شدند حتی 

باطل نمی شود، ولی اگر پراکندگی قبل از تکبیرۀ االحرام    یک نفر باقی نماند نماز جمعه 

صورت بگیرد )یعنی تعداد کمتر از پنج نفر شود( نماز ساقط می شود. اگر پراکنده شدگان  
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که آنها نشنیده اند باید دوباره ایراد بشود. نماز جمعه حتما با   برگردند قسمت واجب خطبه 

مسلمان  مرد مکلف  سابقش    شرکت  ارباب  اجازۀ  با  ولی  آزاد شدن  در صورت  بنده  با  و 

تردید و   نمازش قصر است  باشد ولی در مورد شرکت مسافری که  درست و صحیح می 

اختالف وجود دارد که نزدیکترین نظرات به واقعیت این است که با شرکت چنین مسافری  

واند نماز جمعه بر او واجب می شود و  نیز نماز صحیح می باشد ولی اگر نماز را تمام می خ 

همینطور در مورد کسی که در سفر مرتکب معصیت می شود. اما در مورد شخص نابینا و  

بیماریش   بشود  نماز جمعه حاضر  اگر در  بیماری که  نیست و  به حرکت  معلولی که قادر 

یش از  شدت می یابد یا برای او بسیار دشوار است و کسی که محل برگزاری نماز جمعه ب 

دو فرسخ از محل اقامت او فاصله دارد و کسی که مشغول دفن و کفن مرده یا رسیدگی به  

یک بیمار می باشد و کسی که خطر جانی یا مالی او را تهدید می کند و کسی که به حق یا  

ناحق در زندان است تنها موقعی نماز جمعه بر آنها واجب می شود و یا نمازشان صحیح  

حضور یابند به جز بیماری که در صورت انتظار بیماریش تشدید   ماز ظهر است که قبل از ن 

 می شود. 

 

 جمعه   دو خطبة  نماز 
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و قبل از برگزاری نماز ایراد می شود و بایستی   بعد از فرارسیدن ظهر  جمعه  های نماز  خطبه 

با اطمینان از توانایی اقدام به آن کرد و هر یک از خطبه ها شامل گفتن الحمد لل و درود بر  

کوتاه یا    بخواهد و خواندن یک سورۀ   و خاندانش و پند و اندرز هر طور که خطیب   پیامبر 

یک آیه با معنی و جمالت کامل و درود بر ائمة مسلمانان می باشد. خطیب جمعه باید بین  

دو خطبه کمی بنشیند و صدایش را به قدری بلند کند که همة تعداد حاضران آن را بشنوند.  

طهارت موقع استماع خطبه ها احتیاط واجب است و نیز واجب است که به خطبه ها گوش  

بشود   نماز  داده  و صحبت کردن در هنگامی که خطیب خطبه می خواند )سخنرانی ویژۀ 

کند. جایز است که  را ایراد می کند( حرام )گناه( است هر چند که نماز را باطل نمی    جمعه 

اینکه او باید    جمعه باشد و در   خطیب )سخنران ویژۀ نماز جمعه( شخص دیگری غیر از امام 

 عادل باشد نظرات متفاوتی وجود دارد. 

بالغت )رسائی سخن( داشته باشد و در آنچه به آن امر    جمعه   نماز   مستحب است که خطیب 

بر تن کند و بر چیزی هر چند یک    می کند منصف )با انصاف و عدالت( باشد و جامة یمنی 

تکیه نماید و اول سالم بدهد که اینجا بر نمازگزاران واجب است که جواب سالم او    عصا 

 بنشیند تا مؤذنها از گفتن اذان فراغت یابند.   یراد خطبه را بدهند و قبل از ا 
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 یا فرادا   جماعت 

  مبنی بر اینکه نماز جمعه  و مأموم  صحیح نیست و نیت امام  جمعه  )تکی( خواندن نماز  ا فراد 

می خوانند شرط واجب است. اگر مأموم به امام موقع رکوع رکعت دوم برسد به نماز جمعه  

رسیده است ولی باید بعد از تمام شدن نماز آن را کامل کند )بقیه اش را فرادی یعنی تکی  

با   نماز را  او دیگر  یا نه؟  به امام موقع رکوع رسیده است  بخواند(. اگر شک کند که آیا 

 معه را( نخوانده است. جماعت )نماز ج 

 

 

 جمعه   نماز محل 

باید یک فرسخ فاصله باشد و این امری است که مورد تحقیق قرار گرفته    جمعه   بین دو نماز 

و حتمی است لذا اگر قصر خوانده شود باطل است هر چند به حرام نزدیک باشد که در آن  

را در روز جمعه بعدی اعاده کنند و همراه با آن نماز جمعة قبلی،    باید آن نماز جمعه  وقت 

علما هم انجام این نماز را به صورت فرادی )تکی(  را بخوانند و برخی    از ظهر باید همگی نم 
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جمعه الزم دانسته اند و در مورد اینکه همراه نماز جمعة قبلی باید نماز    یا با امامی غیر از امام 

 ظهر هم خوانده شود اختالف وجود دارد. 

بلند خوانده شود و در رکعت اول سورۀ جمعه    و سوره   مستحب است که حمد   جمعه   در نماز 

و در رکعت دوم سورۀ منافقین خوانده شود. اذان دوم )اقامه( از لحاظ زمان حرام است و  

بعد از وجوبش حرام می باشد. همچنین خرید و فروش و    نیز مسافرت قبل از نماز جمعه 

کارهای مانند آن بعد از اذان نماز جمعه حرام است و اگر نماز یکی از طرفین معامله )خرید  

و فروش و...( ساقط )فوت( شد و طرف دیگر خودش را به نماز رساند نماز دومی صحیح  

غسل   ر جمعه تا موقع اذان ظهر است. نماز گزار جمعه مستحب مؤکد است که از طلوع فج 

کند که این غسل ادا )در وقت اصلی( است ولی اگر انجام نداد تا آخر روز شنبه می تواند  

قضای آن غسل را به جا بیاورد، و کسی که نگران بی آبی است )یعنی فکر می کند روز  

 د. جمعه ممکن است آب پیدا نکند( می تواند اول صبح پنجشنبه غسل کن 

نتوانست سجدۀ اولی را به جا بیاورد اگر نتوانست بعد از قیام  کسی که به علت فشار جمعیت  

ی کند نه دومی  برسد در رکعت دوم با او سجده می کند و نیت اولی را م  به ادامة نماز  امام 

وجود دارد که قوی تر  را زیرا در این صورت نمازش باطل است. اگر فراموش کرد دو قول  

آن دو این است که نمازش صحیح است. ولی اگر بعد از قیام امام توانست دو سجده را به  
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جا بیاورد سپس بلند شد و دید امام به رکوع رکعت دوم رفته است می نشیند تا امام نماز را  

ر دو نظر  تمام کند که او در این صورت می تواند نمازش را فرادی به اتمام برساند و بر ه 

 نماز جمعة او درست و کامل است. 

 

مردم باید   یک اصل سیاسی فقهی و اطاعت از حاکم نیست؟  جمعه  نماز به زعم اهل سنت: 

   بدون مشکل نظر خود را بیان کنند!   در نماز جمعه 

 

را پشت سر هم و بدون عذر    جمعه   نیز نقل شده است که: »هر کس سه نماز   ابن بابویه از  

   365ترک کند منافق است. 

 

  366برتر است«.   کوفه  جماعت از نماز فرادا در مسجد  نقل شده که فرمود: »نماز    رضا  از امام 

به عالوۀ احادیث و روایاتی زیاد در مورد برتری نماز جماعت که می توان آن را در بیابان  

 نیز برگزار کرد ولی بدون شک مسجد بهتر است. 

 
 .۲۴۵: ۱ ه الفقیهمن ال یحضر 365

 .۲۴۵: ۱ ه الفقیهمن ال یحضر 366

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1149_%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87-%D8%AC-%D9%A1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=245#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1149_%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87-%D8%AC-%D9%A1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=245#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1149_%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87-%D8%AC-%D9%A1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=245#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1149_%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87-%D8%AC-%D9%A1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=245#top
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 3ضمیمه  

 و قربان   نماز عید فطر 

نیز با همان شروط نماز جمعه و بر آنکس که نماز جمعه واجب است   و قربان  فطر نماز عید 

واجب می شوند و از عهدۀ کسی ساقط می شوند که نماز جمعه از عهده اش ساقط می شود.  

  ا در صورت نا مناسب بودن شرایط مستحب می شوند و  می توان آنها را با جماعت و یا فراد 

نماز خوانده می شوند.  خواندن  و قربان بعد از    خطبه های نماز عید فطر .  ( خواند یک نفره ) 

مستحب )بهتر( است در خطبة نماز فطر احکام مربوط به زکات فطره دادن و در خطبة نماز  

کردن گفته شود. احتیاط بیشتر آن است که خطبه های  احکام مربوط به قربانی    عید قربان 

و قربان نیز باید مانند امام جمعه    نماز عید فطر   حالت ایستاده ایراد شوند. امام این نمازها به  

یک نفر باشد و یک نماز برگزار شود مگر در شرایط مستحبی بودن آن دو نماز برای یکی  

از دو گروه )دو گروه از افراد باشند که شرایط یکی اقتضای وجوب این نمازها و شرایط  

از طلوع    گروهی دیگر  قربان  و  عید فطر  نماز  دارد(. وقت  را  آنها  بودن  اقتضای مستحب 

آفتاب تا اذان ظهر می باشد و بعد از وجوب آن )در شرایط واجب بودن آن نماز( مسافرت  

حرام است. این نماز نیز مانند نماز جمعه دو رکعت می باشد با این تفاوت که در رکعت  

پنج تکبیر و در رکعت دوم آن بعد از خواندن حمد و   اول آن بعد از خواندن حمد و سوره 
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سوره چهار تکبیر گفته می شود و واجب است بعد از هر تکبیر قنوت گرفته شود که متن  

مشخص واجب برای خواندن در قنوتها وجود ندارد و اختیاری است ولی متن وارد شده از  

نیز نماز جمعه، به غیر از آنچه  طریق روایات و احادیث بهتر است. قبل از شروع این نماز و 

 گفته شد مؤذن سه بار می گوید الصالۀ )نماز(. 

بیابان خوانده شود   و قربان   نماز عید فطر  امام   ، مستحب است که در  شده که    رضا نقل   از 

کوفه  مسجد  در  فرادی  نماز  از  »نماز جماعت  است«.   فرمود:  روایاتی     367برتر  و  احادیث 

 آمده است.   در بیابان برگزار کرد در مورد برتری نماز جماعت که می توان آن را  فراوانی نیز  

با آرامش و وقار و با پای برهنه و پیاده برای انجام امامت این نماز    مستحب است که امام 

در رکعت اول سورۀ األعلی و در رکعت دوم سورۀ الشمس    برود. همچنین مستحب است 

خوانده شود. غسل کردن و نظافت و عطر زدن و پوشیدن لباس شیک و شیرینی خوردن قبل  

  ردن گوشت قربانی بعد از بازگشت از نماز عید قربان و خو   از حرکت برای نماز عید فطر 

 مستحب می باشند. 

بعد از چهار نماز به ترتیب نمازهای مغرب و عشای شب    همچنین تکبیر گفتن در عید فطر 

و نمازهای صبح و ظهر روز عید فطر به این صورت: سه بار الل اکبر و سپس ال إله   عید فطر 

 
 .۲۴۵: ۱ه الفقیه  من ال یحضر  -  367

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1149_%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87-%D8%AC-%D9%A1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=245#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1149_%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87-%D8%AC-%D9%A1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=245#top
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)الل بزرگتر است ... خدایی   إال الل والل أکبر، الحمد لل على ما هدانا، وله الشکر على ما أوالنا 

جز الل نیست و الل بزرگتر است، شکر خداوند را به علت آنچه ما را به آن هدایت کرد و  

 اس او را باد به علت اینکه ما را با آن برتری بخشید(. سپ 

به قولی برای کسی که در منی مشغول اعمال حج می باشد بعد از پانزده نماز   در عید قربان 

مستحب است که متن تکبیر فوق    و برای غیر او بعد از ده نماز با شروع از ظهر عید قربان 

خوانده شود با اضافه کردن عبارت زیر: ور ز ق نا من بهیمة األنعام )به ما حیوانات گوشتی را  

یا عید قربان به روز جمعه بیفتند کسی که نماز عید خوانده مختار   روزی داد(. اگر عید فطر 

  باید  است که در نماز جمعه نیز حضور بیابد اعم از اینکه روستایی باشد یا شهری. ولی امام 

در چنین موقعی در نماز جمعه حضور یابد و اگر تکبیر یا قسمتی از آن را فراموش کرد و یا  

 تکبیر را در غیر جای آن گفت باید سجدۀ سهو به جا بیاورد. 

 

 

 

 ، نماز وتر استیجاری   نماز 

 نماز اجاره ای 
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  دیگری   از   نیابت   به   مبلغی،   گرفتن   برابر   در   که   است   مستحبی   یا   واجب   نمازی   استیجاری   نماز 

  نماز  نماز،   این   به  بخواند  نماز   دیگر  فرد  برای   هزینه   گرفتن  بدون  کسی  اگر . شود می  خوانده 

  آورد می   جا   به   دیگری   جای   به   را   نماز   که   کسی   به   فقهی،   ادبیات   در .   شود می   گفته   نیابتی 

   368. شود می   گفته   « عنه منوب »   شود، می   انجام   او   از   نیابت   به   نماز   که   فردی   و   « نائب »   یا   « اجیر » 

 

ی بجای فردی که نمازهای خود را  اجیر کردن شخص دیگر   با  است که    ی نماز ،  نماز این  

نخوانده، نماز می خواند. سفارش دهنده نماز  با تنظیم قرار دادی باید اجرت فرد اجیر شده  

 بپردازد، میزان پرداخت بستگی به توان طرفین دارد. را  

باشد  عادل  باید  شده  اجیر  ویژگی .  شخص  داشتن  قیام    هایی   وجود  به  توانایی  عدم  مانند 

 .  است ناقص  در شخص اجیر شده، این نماز    )ایستادن( یا عدم توانایی ذکر و قرائت 

 
 احکام نماز استیجاری -توضیح المسائل مراجع - ۱۸۸۷، توضیح المسائل، مسئله سیستانی -   368
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  و     371خمس   370صالۀ،   369طهارت،   های باب   در   آن   احکام   و   استیجاری   نماز   از   فقیهان 

  صحیح   زنده   شخص   از   نیابت   به   استیجاری   نماز   شیعه،   فقه   پایه   بر   . اند گفته   سخن   372اجاره 

  جایز   را   زندگان   برای   مستحبی   نماز   در   استیجاری   نیابت   متوَّج،   ابن  که  شده   گفته   373. نیست 

    374. دانست می 

 نماز وتر 

     375است.   شب   نماز   رکعت   یازده   از   رکعتی   یک   نماز   آخرین   و تر   نماز 

 
 . ۴۸۷، ص ۴ق، ج۱۴۱۶، مستمسک العروۀ الوثقی، حکیم -   369

اول   - 370 الدمشقیهشهید  اللمعة  ص۱۴۱۰،  ،  ج۴۳ق،  الناظره،  الحدائق  بحرانی،  ص۱۱؛  نراقی،  ۴۴،  ؛ 

  .۳۴۰، ص۷مستندالشیعه، ج 

  .۱۶۸ق، ص ۱۴۲۳، منتقد المنافع، کاشانی -   371

 .۱۶۴ص،  ۷، مفتاح الکرامه، داراحیاء التراث العربی، ج؛ عاملی۲۷۱ق، ص۱۳۱۱، کتاب االجاره،  رشتی -    372

 . ۷۴۳، ص۱ق، ج ۱۴۰۹، العروۀ الوثقی، سید یزدی -   373
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 4ضمیمه  

 376جنبش رسالة شناسی خالصه بر داری از  

 جمعه   نماز 

فوت تاریخ   ملقب  ویسنده ن 

 هجری 

نام و ناشر  

 رسالة 

 نویسنده   خالصه نظریه 

 ابن محمد

 منصور

  ابن ادریس 

 حلی 

 کتاب الجمعة  598

 

اقوی نزد من مذهب شیخ  

است، به سبب آن   طوسی 

دالیلی که بر تحریم آن 

استدالل نموده است از  

اجماع اهل اعصار و امصار  

 
  جمعه هزار کتاب و رساله پیرامون نمازانصاری، استاد:  -الذریهء ؛ ، آقا بزرگ تهرانی :بر گرفته از منابع   -    376

 .و ...  انصاریان -؛ ، دوازده رساله فقهی در باره نماز جمعهجعفریان رسول  -؛
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و نزد ما به اتفاق ما که  

خالفی در میان ایشان 

،  نیست، شرط صحَّت جمعه

است یا نایبی که برای  امام

 آن تعیین نماید. 

ابن ابی  

 خیثمه احمد 

 

 کتاب الجمعة  279 زهیر ابن  

 و العیدین 

 

در باب امر به  شیخ طوسی 

معروف نهایه تصریح  

 کرده  جمعه بخصوص نماز

رساله در وجوب   527 ابن سالمه  احمد

  جمعه نماز تخییری

کتابخانة آستان   -

 رضوی  قدس

 جمعه  نماز وجوب تخییری

از علمای عرب مقیم دربار 

 بود صفوی

  سید ناصر

بن سید 

رسالة فی صالۀ   1358 احسایی 

 الجمعه

 وجوب تخیری نمازاثبات 

 جمعه 
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هاشم  

 موسوی 

امین بن  

 احمد

 

 احمد 

 تونی 

رسالة فی صالۀ   1083

 الجمعة

 نماز اثبات وجوب عینی 

 جمعه 

 جعفر محمد

 بن علی

 1190 اردستانی 

 

 رسالة صالۀ جمعه 

کتابخانة آیة الل 

 گلپایگانی

 حرمت اقامة نمازاثبات 

 جمعه 

 مترجم، عبد

 المطلب 

  جمعه موضوع نماز 1368 اردوبادی 

 و عیدین

 چاپخانة شفق 

ترجمه از کتاب جواهر  

 الکالم

 محمد

 حسین

 محمدی 

 جمعه  نماز 1328 اردهالی 

 در تهران 1328

 اثبات وجوب تخیری نماز

 جمعه 
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  سید محمد

بن ابی   تقی 

  الحسن

 حسینی 

رسالة فی وجوب  1122 استرآبادی 

 صالۀ الجمعة 

 نماز اثبات وجوب عینی 

 جمعه 

 و 

  نماز عدم حرمت  اثبات 

 جمعه 

العظیم  عبد

  بن عباس

رسالة فی صالۀ   ناروشن  استرآبادی 

الجمعة و اختیار  

 الوجوب العینی

 

ابن  احمد

 موسی 

 صالۀ الجمعة  ۳۰۰ اشعری 

 الجمعة و العیدین  و 

این کتاب، همانگونه که از 

آید،  نامش به دست می 

مجموعه روایاتی است که 

و عیدین  جمعه دربارۀ نماز

آمده   در مصادر سنی و شیعه 

 .است

 احمد میرزا

بن ابو  

رسالة فی صالۀ   1354 اصطهباناتی 

 الجمعة
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الحسن،  

 محقق الری 

  سید محسن

 بن حسن

 

رسالة فی صالۀ   1227 اعرجی کاظمی 

 الجمعة

 روشن نیست

 عبد میرزا

 الل

 

رسالة فی وجوب  1129 افندی 

 صالۀ الجمعة 

شرح حالی که برای پدرش  

قائل  ، او مانند پدرش نگاشته

، بلکه  به حرمت اقامة جمعه

موضعش شدیدتر از پدرش  

بود. در این باره رسالة 

 بلندی دارد

  سید محمد

 جواد

 

المقنعة عن  کشف  1328 آیة اللهی 

 وجوب الجمعة

غلطان   مروارید

 گزاران برای جمعه 

وی معتقد به اشتراط اذن  

 جمعه اقامه نماز برای امام

اثبات   در زمان غیبت شده

 نماز جمعه وجوب عینی 
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  سید علی 

 اکبر

 موسوی 

منهاج الشرعة فی  1379 آیت اللهی 

قم،   صالۀ الجمعة

 مؤسسة اصفیاء 

 روشن نیست

مرآۀ المصلین و  1160 بارفروشی  نصیر محمد

 مشکاۀ المستدلَّین

کتابخانه آیة الل 

 مرعشی 

حدیثی بر گردآوری متون 

 جمعه  عینیت نماز

 شیخ علی 

بن شیخ 

بن  محمد

 احمد

رسالة فی صالۀ   1064 بحرانی 

الجمعة و وجوبها  

 عینا

  برادرزادۀ شیخ یوسف

 بحرانی

بن  احمد

بن  محمد

 یوسف

رسالة فی صالۀ   1102 بحرانی 

الجمعة و القول  

 بوجوبها 

 نماز اثبات وجوب عینی 

 جمعه 
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رسالة خود را در ردَّ بر شیخ 

شاخوری نوشته   سلیمان

 است

سید هاشم  

 سلیمانبن 

رسالة فی وجوب  1107 البحرانی 

 صالۀ الجمعة عینا 

 کتابخانة ملی فارس 

 اثبات وجوب تخیری نماز

 جمعه 

بن  سلیمان

الل  عبد

 ماحوزی

رسالة فی صالۀ   1121 بحرانی 

 الجمعة

 وجوب عینی 

 شیخ یوسف

صاحب  

 حدائق

الخطب للجمعات و  1186 بحرانی 

 االعیاد

روضات الجنات، 

8 /205 

 اثبات وجوب تخیری نماز

 جمعه 

بن  حسین

بن  حسن

صالۀ الجمعة و   996 بحرانی 

 وجوبها

 نماز اثبات وجوب عینی 

 جمعه 
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بن  احمد

 سلیمان

 غریفی

العلی  عبد

 بن محمود

  خادم

 جاپلقی

 جمعه  رساله نماز 1280 بروجردی 

 جلد  2

  مؤلف اثبات کرده که نماز

 واجب نیست جمعه

در همان مجموعه رسالة  

دیگری که آن برای »نواب 

کامیاب اشرف اعلی نایب  

صاحب الزمان« در رد ادلة 

در اثبات وجوب   ثانی شهید 

 ، نوشته موجود استعینی 

  مولی علی 

بن  اصغر

 علی اکبر

رسالة فی صالۀ   1298 بروجردی 

 الجمعه

 اثبات وجوب تخیری نماز

 جمعه 
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  شیخ محمد

 نجفی جواد

رسالة فی صالۀ   1352 بالغی 

 الجمعة

جمعة مسافری را   نماز حکم

که پس از »زوال« حرکت 

 کرده، بیان کرده است 

 مولی محمد

بن   باقر

 اکمل 

 

رسالة فی صالۀ   1205 بهبهانی 

 الجمعه

 کتابخانة مرعشی 

را نمی  جمعه وجوب نماز

 پذیرد

 بیک عیسی 

 بن محمد

 صالح

رسالة فی وجوب  1073 بیک 

 صالۀ الجمعة 

 

 بن حسین

 الصمد  عبد

 

 پدر 

 شیخ بهایی 

رسالة فی صالۀ   984

 الجمعة

 و  کتابخانة ملک

 کتابخانة مرعشی 

 نماز اثبات وجوب عینی 

 جمعه 
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 مولی محمد

 امین

رسالة فی صالۀ   1036 تبریزی 

الجمعة و وجوبها  

 عینا

 نماز اثبات وجوب عینی 

 جمعه 

  علی  میرزا

بن  رضا

کمال الدین 

 حسین

اردکانی  

 شیرازی

 رساله در نماز 1085 تجلَّی 

 جمعه 

 جلد  2

کتابخانة مجلس  

 شورا

  اثبات عدم وجوب عینی 

 جمعه  نماز

 تسخیری  علی  محمد

 

صالۀ الجمعة و   1323

الروایات المشترکة 

 حولها

، سازمان  تهران

 تبلیغات

 نماز اثبات وجوب عینی 

 جمعه 

  عالوه بر مباحثی دربارۀ نماز

را   ، روایات نماز جمعهجمعه

و سنی   که در آثار شیعه

همانند است، گردآوری  

 استکرده
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امین بن  

 (احمد

رسالة فی صالۀ   1083 تونی 

 الجمعة

 

 محمد

بن  کاظم

محمد 

 حسین

رساله در صالۀ   1329 تویسرکانی 

 جمعه 

 نماز اثبات وجوب عینی 

 جمعه 

 محمد

 صادقی 

از  جمعه نماز 1390 تهرانی 

  سلسله بحثهای فقه

 سیاسی اسالم 

 نماز اثبات وجوب عینی 

 جمعه 

اللمعة الساطعة فی  1374 جزایری  سید طیَّب 

تحقیق صالۀ  

 الجمعة و الجماعة 

برای اقامه  اشتراط اذن امام

در زمان غیبت   جمعه نماز

 شده 

 مولی حسین

 بن الحسن 

رسالة فی صالۀ   1129 جیالنی 

 الجمعة

دلیل بر رد بر استاد و 

 وجوب عینی 
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شیخ 

 مرتضی 

 

رسالة فی صالۀ   1406 حایری 

 الجمعة

دفتر تبلیغات 

 اسالمی 

شرحی بر  قواعد عالمه 

 است حلی 

الخطب للجمعات و  ناروشن  حدائق  صاحب  

روضات   االعیاد

 205/ 8الجنات، 

 

بن  محمد

 حسن

 رسالة الجمعة 1404 حر عاملی 

 چاپ قم

ای این رساله در پاسخ رساله 

است که در رد بر شهید  

 نوشته شده بوده است ثانی 

 894 مدنی   حسینی  الل عبد

 

 صالۀ الجمعة 

کتابخانة آیة الل 

 مرعشی 

این رساله نقدی بر بحث  

جمعة کشف اللثام  نماز

است. نویسندۀ   هندی فاضل
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شاگردان فاضل  این رساله از

 هندی بود

سید  

بن   اسماعیل

 محمد

 

خواندن به قصد   جمعه نماز صالۀ الجمعة  1116 آبادی خاتون 

 ، بدعت استوجوب عینی 

 خواندن ظهراما احتیاط در 

با  است و اقامة جمعه

معتقدان به عینیت، شاید  

 حرام

 آقا حسین

بن آقا 

 ابراهیم 

 

  آبادی خاتون 

 مشهدی 

رسالة فی صالۀ   1159

الجمعة و دفع ظنون  

أوجبت وجوبها فی  

 الغیبة عصر 

او شیخ االسالم سپاه نادر و  

رسالة او تعلیقه بر رسالة 

 گیالنی  رفیع استادش محمد

  جمعه و در تحریم اقامة نماز

 است

 1369 الخالصی  شیخ محمد 

 

الجمعه، کتاب  

استداللی فی  فقهی 

 نماز اثبات وجوب عینی 

 جمعه 
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وجوب صالۀ  

 الجمعه تعیینا

 بغداد

مال  

  اسماعیل

بن  محمد

 حسین

  خواجویی 

 مازندرانی 

 صالۀ الجمعة  1173

اللَّه کتابخانة آیة 

 مرعشی 

 حرمت اقامة نمازاثبات 

 جمعه 

فتوای وی در پایان رساله 

آن است که احتیاط در  

تا زمان   جمعه ترک نماز

زمان علیه السَّالم   ظهور امام

 است

 آقا جمال

 

 رساله در نماز 1122 خوانساری 

 جمعه 

  نفی عینیت وجوب نماز

 جمعه 

این رساله در یک نسخه 

و شاه   سلیمان برای شاه

 نوشته شده  سلطان حسین
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و نشان داده است که قول به  

در   جمعه نماز وجوب عینی 

عصر غیبت مطرح نبوده و 

برای نخستین بار   شهید ثانی 

 آن را مطرح کرده است

 رساله در نماز 1122 خوانساری   آقا جمال

 جمعه 

  عینیت وجوب نمازنفی 

 جمعه 

این رساله در یک نسخه 

و شاه   سلیمان برای شاه

 نوشته شده  سلطان حسین

و نشان داده است که قول به  

در   جمعه نماز وجوب عینی 

عصر غیبت مطرح نبوده و 

برای نخستین بار   شهید ثانی 

 آن را مطرح کرده است
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  ابوالقاسم

بن  جعفر

 حسین

رسالة فی صالۀ   1158 خوانساری 

الجمعة و عینیتها فی 

 زمن الغیبة

 نماز اثبات وجوب عینی 

 جمعه 

بن  جعفر

بن  حسین

 موسوی  

رسالة فی صالۀ   1240 خوانساری 

الجمعة و عینیتها فی 

 زمن الغیبة

 وجوب عینی 

سید ابو 

 تراب

الریبه فی کشف  1346 خوانساری 

صالۀ الجمعة   حکم

فی زمن او حال  

 الغیبة

 نماز اثبات وجوب عینی 

 جمعه 

شیخ حیدر ا 

بن مولی  

 محمد

رسالة فی صالۀ   898 دزفولی 

 الجمعة

 نماز وجوب تخییری اثبات

 جمعه 

  سید علی 

بن  محمد

رسالة فی صالۀ   1312 دلدار 

 الجمعه

 روشن نیست
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سید محمد  

 بن

 علی  دلدار

بن  حسن

 امان الل 

 آبادیعظیم

صالۀ  رسالة فی  1260 دهلوی 

آباد عظیم الجمعة

 هند تألیف شده 

الهدی این  نصر الل شمس

شمسی   1331رساله در سال 

به چاپ رسیده   در تهران

 است

سید ابو 

الحسن بن  

 محمد

رسالة فی صالۀ   1300 رضوی 

الجمعة و القول  

 بعدم وجوبها

 عدم وجوب اقامة نماز

 جمعه 

  زین الدین

بن   علی 

بن  سلیمان

 درویش 

رسالة فی صالۀ   1064 زین الدین 

 الجمعة

 نماز اثبات وجوب عینی 

 جمعه 

استادش  وی در آنجا عقیدۀ 

بن رجب  بن حسن محمد

مقابی را نیز همین دانسته 

 است
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  سید مرتضی 

 بن محمد

جمعة من مسائل   1049 ساروی 

 الجمعة

کتابخانة آیة الل 

 مرعشی 

 نماز اثبات وجوب عینی 

 جمعه 

  نظام الدین

بن  محمد

 حسین

 قریشی

رسالة فی صالۀ   1040 ساوجی 

 الجمعة

 نماز اثبات وجوب عینی 

 جمعه 

  مال محمد

بن   باقر

 محمد مؤمن

معروف به 

محقق 

   خراسانی 

صالۀ الجمعة   1090 سبزواری 

 کتابخانة ملک

کتابخانة آستان 

 رضوی  قدس

سالها خود و اعقابش منصب 

را   امامت جمعة اصفهان

 داشتند

ای رد آن  رساله تونی  فاضل

 نگاشته 
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بن  محمد

  الفتاح عبد

 تنکابنی 

 

رسالة فی صالۀ   1124 سراب 

 الجمعة

 سه جلد 

کتابخانة آستان 

 قدس

 نماز اثبات وجوب عینی 

 جمعه 

های او در این یکی از رساله

ای که در رد بر  زمینه، رساله 

  رضای تجلَّی  موال علی 

  ( و فاضل1085)م  شیرازی

ادلَّة آنان را  و  نوشته تونی 

  دائر بر حرمت اقامة نماز

در عصر غیبت، رد   جمعه

 کرده است 

رساله در وجوب   ناروشن  سالمه  بن  احمد

  جمعه نماز تخییری

کتابخانة آستان 

 رضوی  قدس

از علمای  وجوب تخییری

 عرب مقیم دربار صفوی

الل بن  عبد

 صالح

القامعة للبدعة فی  1135 سماهیجی 

 ترک صالۀ الجمعة 

 نماز اثبات وجوب عینی 

 جمعه 
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 سه جلد 

کتابخانة آیة الل 

 مرعشی 

الل بن  عبد

  صالح

القامعة للبدعة فی  1135 سماهیجی 

 ترک صالۀ الجمعة 

کتابخانة   سه جلد

 آیة الل مرعشی 

 وجوب عینی 

  سید محمد

 حسین

 موسوی 

اللمعة فی ضیاء  1360 شاهچراغی 

 صالۀ الجمعة 

 اثبات وجوب تخیری نماز

 جمعه 

 محمد

بن  حسین

محمد 

 ابراهیم 

 صالۀ الجمعة  1233 شریف 

کتابخانة آستان 

 قدس

ای است به  این رساله حاشیه

استداللی با عناوین  صورت 

  جمعه مختلف  بر رساله نماز

 .گیالنی  رفیع مال محمد
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نور   قاضی 

 الل

اللمعة فی تحقیق   1019 شوشتری 

 صالۀ الجمعة 

کتابخانة آیة الل 

 مرعشی 

 اثبات تحریم اقامة جمعه

بن  بحثی دربارۀ روایت عمر

 حنظلة

وی کوشیده با ارائه شروط  

، اهمیت امامت  اقامة جمعه

جمعه را مهمتر از منصب  

 قضا و افتاء قلمداد کند

  الل مال عبد

 بن حسین

 رساله در نماز 1021 شوشتری 

 جمعه 

 نماز اثبات وجوب عینی 

 جمعه 

  او  استاد آخوند مال محمد

 بوده  مجلسی  تقی 

 علی  حسن

 الل بن عبد

 صالۀ الجمعة  1075 شوشتری 

 در آستان قدس 

 حرمت اقامة نمازاثبات 

 جمعه 

 نماز اثبات وجوب عینی  صالۀ الجمعة  1100 شوشتری  مولی عوض

 جمعه 
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  میرزا

 محمود

رسالة فی صالۀ   1365 شهابی 

 الجمعة

 نماز اثبات وجوب عینی 

 جمعه 

سید هبة  

 الدین 

 رساله در نماز 1386 شهرستانی 

 جمعه 

هفتگی نور مجلة 

ش    27دانش سال 

42 

 نماز اثبات وجوب عینی 

 جمعه 

  زین الدین

 عاملی 

 

 صالۀ الجمعة - 1 965 شهید ثانی 

 الحثَّ علی  - 2

 صالۀ الجمعة 

رسالة فی  - 3

 الجمعة آداب 

 انتشارات اسالمی 

 در قم

 نماز اثبات وجوب عینی 

 جمعه 

  ابوجعفر

ابن  محمد

 الجمعة کتاب  ۳۸۱ شیخ صدوق 

 و الجماعة 

 جمعه واجب بودن نماز

عادل   مشروط به وجود امام
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ابن   علی 

 قمی بابویه

است   که مراد امام معصوم 

 می باشد.

  سید محمد

آیة  جواد

 اللهی 

 دارابی

 

ایقاظ الهجعة  1368 شیرازی 

 لصالۀ الجمعة 

 نماز اثبات وجوب عینی 

 جمعه 

 بیک عیسی 

 بن محمد

 

رسالة فی وجوب  1073 بیک   صالح 

 صالۀ الجمعة 

 اثبات وجوب تخیری نماز

 جمعه 

  مال محمد

 رفیع 

رساله در عدم   1080 نائینی   طباطبائی 

 جمعه  عینیت نماز

 اقامة نماز عدم وجوب عینی 

 جمعه 

 مولی محمد

 بن

 تحقیق الحق  1373 عاشور 

جالء الشبهات فی  

 وجوب الجمعة

 نماز اثبات وجوب عینی 

 جمعه 
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 عاملی  سید حسن 

 

رسالة صالۀ الجمعة   1341

و القول بالوجوب  

العینی فی غایة 

 البسط

 جمعه  وجوب نماز

 طهماسب  مفتی عصر شاه

 

  شیخ عبد

 النبی نجفی

رسالة فی صالۀ   1360 عراقی 

 الجمعة

 مطبعة الغری نجف

 روشن نیست

بن  حسن

امان الل 

 دهلوی 

 

رسالة فی صالۀ   1260 آبادی عظیم 

 الجمعة

آباد هند  در عظیم

تألیف و در سال  

شمسی در   1331

به چاپ   تهران

 رسیده 

  از شاگردان سید کاظم

 رشتی 
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  سید عبد

الحسیب بن  

 احمد

تبصرۀ المجتهدین  1121 علوی 

فی استظهار استار  

 حجب الیقین 

 کتابخانة مرعشی 

  اثباط  نفی وجوب عینی 

 جمعه  نماز

  سید محمد

 جواد

 موسوی 

یا قیام   جمعه 1358 غروی 

 توحیدی هفته 

 در اصفهان

های مؤلف مجموعه خطبه 

 است

الل بن  عبد

 تونی  محمد

بشروی 

 خراسانی

 

 رسالة صالۀ الجمعة  1071 تونی   فاضل 

 کتابخانة ملی

 جمعه عینیت نمازاثباط نفی 

در آغاز رسالة   تونی  فاضل

خود که آن را به عربی  

نوشته، آورده است که  

جمعی از معاصران، سخنی 

تازه ساز کرده و بدعتی 

آورده، گویند، وجوب 

نه مشروط   جمعه نماز عینی 

است و نه فقیه  امامبه وجود 
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جامع الشرائط؛ و غرض از  

نوشتن این رساله ابطال این  

 رأی مبتدع است 

بهاء الدین 

بن  محمد

 حسن

 اصفهانی 

 رسالة صالۀ الجمعة  1137 هندی   فاضل 

 فهرست مجلس

در این رساله   هندی فاضل

دالیلی را که طرفداران 

در عصر   جواز اقامة جمعه

اند، رد غیبت ذکر کرده 

نموده و دالیلی بر عدم 

 جواز آن آورده است،

 الثاقب الشهاب - 1 1091 کاشانی   فیض  مال محسن

  ابواب الجنان - 2

 کتابخانة مرعشی 

 وجوب عینی 

کتاب فی اثبات  1115 کاشانی   فیض  علم الهدی 

وجوب صالۀ  

 الجمعة عینا

  وجوب نماز

 جمعه 
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  سید محمد

 تقی

 رساله در نماز 1352 قائنی 

 جمعه 

 کتابخانه مرعشی 

 نماز اثبات وجوب عینی 

 جمعه 

  زین الدین

بن   علی 

بن  سلیمان

بن   درویش

 حاتم

رسالة فی صالۀ   1064 قدمی 

 الجمعة

وی در آنجا  وجوب عینی 

بن   عقیدۀ استادش محمد

بن رجب مقابی را نیز   حسن

 همین دانسته است 

 مولی خلیل

 بن غازی

رساله در حرمت   1089 قزوینی 

در   جمعه نماز

 غیبت

 آستان قدس 

 حرمت اقامة نمازاثبات 

 جمعه 

 

صدر الدین 

 محمد

رسالة فی صالۀ   1110 قزوینی 

الجمعة و اختیار  

وجوبها الرسالة  

 الصدریة

که  این رساله ردی است 

مؤلف در قالب شرح بر  

  قزوینی  استادش آقا رضی 

که قائل به رجحان احتیاط 
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بوده و   در ترک جمعه

اش را در کتاب  عقیده

التهجدیه آورده، نگاشته  

 است

 حاج محمد

 رضا

صالۀ  رسالة فی  1146 قزوینی 

الجمعة و القول  

 بحرمتها

مانند پدرش قائل به حرمت  

، بلکه موضعش  اقامة جمعه

 شدیدتر از پدرش بود 

 مولی عبد

الوهاب بن 

 علی  محمد

رسالة فی صالۀ   1225 قزوینی 

 الجمعة

کتابخانه سید  

محیط در  محمد

 تهران

 اثبات وجوب تخیری نماز

 جمعه 

  مال محمد

 باقر 

رسالة فی صالۀ   1325 قزوینی 

 الجمعة

 است  قزوینی  برادر مال خلیل
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کتابخانة آستان 

 رضوی  قدس

  سید احمد

بن السید 

 صالح

الموسوی 

 الکاظمی

خیر لمعة فی صالۀ   1349 القزوینی 

 الجمعة

 

بن   ابراهیم

 سلیمان

رسالة فی حرمة  950 القطیفی 

صالۀ الجمعة فی 

 زمن الغیبة مطلقا 

و   اثبات عدم وجوب عینی 

 ،جمعه تحریم نماز

وی را باید مخالف خوان  

دانست که   محقق کرکی 

موقعیتی برجسته در دربار  

 داشته است  صفوی

 مولی مهدی 

 

رسالة فی صالۀ   1280 ای قمشه 

 الجمعة

 نماز اثبات وجوب عینی 

 جمعه 
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  مال محمد

 طاهر

 

، رسالة  جمعه نماز 1098 ی قم 

 رجاء الحق 

 دو جلد

کتابخانة آیة الل 

 مرعشی 

 علی  حسن در ردَّ بر موالنا

است   الل شوشتری بن عبد

که از قائلین به تحریم اقامة  

در عصر غیبت بوده   جمعه

 است

  مال محسن

 فیض

 کاشانی 

 الثاقب الشهاب - 1 1091 کاشانی 

 ابواب الجنان  - 2

 کتابخانة مرعشی 

 نماز اثبات وجوب عینی 

 جمعه 

علم الهدی  

 بن فیض

کتاب فی اثبات  1115 کاشانی 

وجوب صالۀ  

 الجمعة عینا

 نماز اثبات وجوب عینی 

 جمعه 

  الحی  عبد

 رضوی 

رسالة فی نفی   1141 کاشانی 

الوجوب العینی  

 للجمعة

در نفی وجوب و  اثبات 

 جمعه  حرمت اقامة نماز

 



 

279 

امین  محمد

بن محمد 

بن   علی 

 فرج الل 

رسالة فی وجوب  1085 کاظمی 

 صالۀ الجمعة 

کتابخانة آستان 

 رضوی  قدس

 اثبات وجوب تخیری نماز

 جمعه 

  سید احمد

بن السید 

 صالح

 الموسوی

خیر لمعة فی صالۀ   1349 قزوینی   کاظمی 

 الجمعة

 روشن نیست

  سید حسین

 مجتهد 

اللمعة فی عدم   1001 کرکی 

 عینیة صالۀ الجمعة 

کتابخانة آیة اللَّه 

 گلپایگانی

این رساله در اصل رد بر  

که قائل به   آرای شهید ثانی 

 جمعه نماز وجوب عینی 

 بوده، نوشته شده است 

بن   علی 

 منشار

 

رسالة فی صالۀ   984 کرکی 

الجمعة و اختیار  

 نفی الوجوب العینی

مؤلف از شاگردان محقق  

 و پدر زن شیخ بهایی  کرکی 

بوده و رساله او در نفی  
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  جمعه عینیت وجوب نماز

 است

  شیخ حسن

بن   بن علی 

 العالی عبد

البلغة فی صالۀ  990 کرکی 

الجمعة یا البلغة فی  

اعتبار اذن اإلمام فی  

مشروعیة صالۀ  

 الجمعة

کتابخانة آیة الل 

 مرعشی 

یا   معصوم اماموی اجازۀ 

فقیه جامع الشرائط را در  

شرط   جمعه اقامة نماز

 داند.می 

 

 آقا احمد

بن آقا 

 علی  محمد

کشف الرین و  1144 کرمانشاهی 

 المین عن حکم

صالۀ الجمعة و  

 العیدین

 نماز اثبات وجوب عینی 

 جمعه 

 مولی محمد

 بن عاشور 

جالء الشبهات فی   ناروشن  کرمانشاهی 

 الجمعةوجوب 

 وجوب عینی 
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 تقی  محمد

 بن میر عبد

 الل

رسالة فی صالۀ   1097 کشمیری 

 الجمعة

 نماز اثبات وجوب عینی 

 جمعه 

رسالة فی صالۀ   ناروشن  کلب  شیخ علی 

 الجمعة

 

بن   نقی  علی 

شیخ ابی  

 العالء

 

رسالة فی حرمة  1060 ای کمره 

 صالۀ الجمعة 

 حرمت اقامة جمعه 

آن شهر   حاکم شیراز، قاضی 

بود و در زمان وزارت خلیفه  

خود،  سلطان، تا پایان عمر

 شیخ اإلسالم اصفهان 

کنگره   جمعه 1398 کورانی   شیخ علی 

 1361هفتگی الهی 

 در تهران

 

 رفیع محمد

 بن فرج 

  - صالۀ الجمعة 1160 گیالنی 

 التحیر فی حکم

 صالۀ الجمعة 

این رساله مختصر دربارۀ 

  فرض شک مجتهد در حکم

در غیبت و   صالۀ جمعه
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کتابخانة آستان 

 رضوی  قدس

تحیَّر اوست میان وجوب 

و حرمت، و   و تخییری عینی 

تأسیس اصل برائت و یا 

احتیاط؛ و او خود اخیر را 

اظهر دانسته و حکم به جمع  

 کرده است 

ابو   میرزا

القاسم بن  

 حسن

صالۀ  رسالة فی  1231 گیالنی 

 الجمعة

در دوران  جمعه سقوط نماز

 غیبت

  سید دلدار

 نقوی  علی 

رسالة فی صالۀ   1235 لکهنوی 

 الجمعة

 روشن نیست

  سید دلدار

 نقوی  علی 

رسالة فی صالۀ   1235 لکهنوی 

 الجمعة

 

 مولی محمد

 امان

 رساله در نماز 1290 لکهنوی 

 جمعه 

 نماز اثبات وجوب عینی 

 جمعه 
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  سید محمد

بن   ابراهیم

سید محمد  

 تقی

 الشمعة فی حکم 1307 لکهنوی 

 الجمعة

مؤلف این اثر را هنگام  

 به ناصر مسافرت به ایران

هدیه کرده و آن   الدین شاه

را »اللمعة الناصریة« نامیده 

است. وی قائل به وجوب  

 . است تخییری

  سید محمد

بن   ابراهیم

سید محمد  

  تقی 

 الشمعة فی حکم 1307 لکهنوی 

 الجمعة

 وجوب تخییری

  سید محمد

قلی بن  

محمد 

  ابراهیم

 نقوی

رسالة فی صالۀ   1341 لکهنوی 

 الجمعه

از مشاهیر علمای هند از این 

 اثرنقل شده است
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 مولی محمد

 امان 

 رساله در نماز ناروشن  لکهنوی 

 جمعه 

 جمعه  وجوب نماز

بن  سلیمان

الل  عبد

 بحرانی

رسالة فی صالۀ   1121 ماحوزی 

 الجمعة

 نماز اثبات وجوب عینی 

 جمعه 

مال  

  اسماعیل

بن  محمد

 حسین

 خواجویی

صالۀ الجمعة   1173 مازندرانی 

کتابخانة آیة اللَّه 

 مرعشی 

فتوای  جمعه حرمت نماز

وی در پایان رساله آن است  

که احتیاط در ترک نماز 

  تا زمان ظهور امام جمعه

 علیه السَّالم است  زمان

 تقی  محمد

 

رسالة فی صالۀ   1070 مجلسی 

 الجمعة

 نماز اثبات وجوب عینی 

 جمعه 

و نیز صاحب  کاشانی  فیض

نویسند: مال  می  حدائق

رحمه  مجلسی  تقی  محمد

الل دربارۀ عینیت وجوب  
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در این رساله   جمعه نماز

حدیث آورده است که   200

چهل حدیث آن صریح در 

، پنجاه حدیث وجوب عینی 

ظاهر در وجوب عینی نود 

حدیث نشانگر مشروعیت 

اقامة آن در عصر غیبت و  

حدیث باقی مانده در  20

 فضیلت این نماز است 

رسالة فی صالۀ   1070 مجلسی   تقی  محمد

 الجمعة

 کاشانی  فیض وجوب عینی 

 و نیز صاحب حدائق

 تقی  نویسند: مال محمدمی 

رحمه الل دربارۀ  مجلسی 

  جمعه عینیت وجوب نماز

حدیث   200در این رساله 

آورده است که چهل  

حدیث آن صریح در  
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وجوب عینی، پنجاه حدیث 

ظاهر در وجوب عینی نود 

حدیث نشانگر مشروعیت 

اقامة آن در عصر غیبت و  

حدیث باقی مانده در  20

 فضیلت این نماز است 

الجمعة و  صالۀ  1110 مجلسی  باقر  محمد

وجوبها العینی فی  

 زمن الغیبة

به تفصیل در   در بحار االنوار

 این باره سخن گفته 

  مال محمد

بن   باقر

 محمد مؤمن

 خراسانی

محقق  

 سبزواری 

 صالۀ الجمعة  1090

 کتابخانة ملک

کتابخانة آستان 

 رضوی  قدس

سالها خود و اعقابش منصب 

را   امامت جمعة اصفهان

 داشتند. 

ای در رد   رساله تونی  فاضل

 این رساله نوشته است. 



 

287 

نور الدین  

 بن عبد علی 

 العال

 

،  جمعه نماز وجوب تخیری صالۀ الجمعة  940 محقق کرکی 

ای است این نخستین رساله

و در   که دربارۀ نماز جمعه

آن،   اثبات وجوب تخییری

به شرط حضور فقیه جامع 

 الشرائط نوشته شده

نور الدین  

 بن عبد علی 

 العال،

 وجوب تخییری صالۀ الجمعة  940 محقق کرکی 

 احمد میرزا

بن ابو  

الحسن،  

محقق الری  

 اصطهباناتی

رسالة فی صالۀ   1354 محقق الری 

 الجمعة

 روشن نیست
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الل  عبد

  حسینی 

صالۀ الجمعة   1118 مدنی 

کتابخانة آیة الل 

 مرعشی 

این رساله نقدی بر بحث  

جمعة کشف اللثام  نماز

 است  هندی فاضل

 علی  محمد

بن محمد 

 حسین

  مرعشی 

 شهرستانی 

رسالة فی صالۀ   1278

 الجمعة

  اثباط عدم وجوب اقامة نماز

 جمعه 

 محمد

بن  مسیح

  اسماعیل

 فسوی

حرمة صالۀ الجمعة   1102 مسیحا 

 فی السفر 

کتابخانة آستان 

 رضوی  قدس

و   جمعه وجوب نماز

 حرمت آن در وقت سفر

بهاء الدین 

بن  محمد

 محمود

 صالۀ الجمعة  1137 مشرقی 

کتابخانة آستان 

 قدس

 اثبات وجوب تخیری نماز

 جمعه 

و مسائل   جمعه نماز 1410 مشکینی  علی 

 مربوط به آن 

  این اثر به بحث دربارۀ نماز

از دیدگاههای   جمعه



 

289 

مختلف پرداخته و قائل به 

 شده است  وجوب تخییری

 آقا ابراهیم 

 

رسالة فی صالۀ   1148 مشهدی 

الجمعة و القول  

 بتحریمها 

 حرمت اقامة نمازاثبات 

 جمعه 

رسالة فی صالۀ   1148 مشهدی    آقا ابراهیم

الجمعة و القول  

 بتحریمها 

 

الخالق   عبد

بن مولی  

عبد الرحیم 

 یزدی

رسالة فی صالۀ   1268 مشهدی 

 الجمعة

 عقیدۀ وی  در باب نماز

 روشن نیست  جمعه

  وقت تشریع نماز روشن نیست مصطفی   مرتضی 

کتابخانة آیة   جمعه

 الل مرعشی 

 جمعه تشریع نماز



 

290 

 مقیم محمد

فرزند  

 علی  محمد

 یزدی

الحجة فی وجوب  1084 مقیم 

 الجمعة

کتابخانة وزیری  

 یزد

 نماز اثبات وجوب عینی 

 جمعه 

بوده  اول او شاگرد مجلسی 

و به مدت چهل سال در یزد  

کرده  می  جمعه اقامة نماز

است. او اولین شخصی بوده  

را در این  که نماز جمعه

شهر برپا کرده است،  این 

  رساله را آقای سید جواد

مدرسی در یزد به چاپ  

 . رسانده است

سید ابو 

 القاسم 

رسالة فی صالۀ   1232 موسوی 

 الجمعة

 اثبات وجوب تخیری نماز

 جمعه 

  سید محمد

میر   باقر

 داماد

رسالة فی صالۀ   1040 میر داماد 

 الجمعة

رسالة مذکور در یک  

صفحه آن هم در پاسخ  

 پرسشی نگاشته شده است 
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استر  حسینی 

 آبادی

کتابخانة آیة الل 

 مرعشی 

 آن است فتوای میر داماد

  علی  میرزا

 بن محمد

کشف الریبة عن  1206 میرزاعلی 

صالۀ الجمعة   حکم

 فی ازمنة الغیبة

کتابخانة آیة الل 

 مرعشی 

 نماز اثبات وجوب عینی 

 جمعه 

  شیخ محمد

 بالغی  جواد

رسالة فی صالۀ   1352 نجفی 

 الجمعة

جمعة مسافری را   نماز حکم

که پس از »زوال« حرکت 

 کرده، بیان کرده است 

  سید محمد

بن سید 

 علی  دلدار

رسالة فی صالۀ   1284 نقوی 

 الجمعه

کتابخانة  آیة الل 

 مرعشی 

مؤلف قائل به احتیاط در  

و   ظهر  جمع کردن نماز

 است  نماز جمعه
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رسالة فی وجوب  1413 نمازی  النبی عبد

 صالۀ الجمعه 

 روشن نیست

 سید ابراهیم

  حسینی 

  نیشابوری 

 طوسی 

رسالة فی صالۀ   ناروشن 

الجمعة و القول  

 بعدم وجوبها

 

 مولی محمد

 بن حسن

 همنام 

 حر عاملی 

 رساله در نماز 1073

 و وجوب آن  جمعه

 نماز اثبات وجوب عینی 

 جمعه 

بهاء الدین 

بن  محمد

 حسن

 اصفهانی 

   فاضل

رسالة صالۀ الجمعة   1137 هندی 

 فهرست مجلس

 

مقیم  محمد

فرزند  

  محمد علی 

 

الحجة فی وجوب  1084 یزدی 

الجمعة کتابخانة 

 وزیری یزد 

 جمعه  وجوب نماز

بوده و   اول شاگرد مجلسی  

به مدت چهل سال در یزد  

کرده  می  جمعه اقامة نماز
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است. او اولین شخصی بوده  

را در این  که نماز جمعه

«  5شهر برپا کرده است. »

این رساله را آقای سید  

مدرسی در یزد به  جواد

 چاپ رسانده است 

مولی عماد 

بن از  

علمای  

 اخباری 

رسالة فی صالۀ   ناروشن     یونس 

الجمعة و وجوبها  

 العینی

 وجوب عینی 
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 181 ..................................................... حائری 

 157 ,25 ..................................... حبیب آبادی 

 38 ......................................................... حث 

 46 ,43 ,31 ,21 ......................................... حج 

 181 ..................................................... حجاج

 33 ....................................................... حجاز 

 223 ,221 ,174 ....................................... حجر 

 284 ,283 ,259 ,255............................ حدائق 

 165 ,160 ,153 ,140 ,134 ,67 ,43 ,12 ..... حدود 

 291 ,259 ,91 ,75 ,43 ,21 ................ حر عاملی 

 169 ................................................. حزب الل 

 45 ................................................... حسکانى 
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 ,84 ,83 ,69 ,44 ,43 ,42 ,39 ,34 ,21 ,19حسن 

87, 88, 90, 91, 98, 106, 107, 116, 117, 123, 
146, 178, 179, 181, 182, 191, 193, 194, 198, 
199, 216, 225, 228, 252, 255, 259, 264, 

268, 271, 273, 274, 277, 279, 281, 291 
 ,94 ,89 ,86 ,85 ,84 ,57 ,46 ,44 ,43 ,38حسین 

98, 101, 102, 104, 106, 108, 118, 123, 166, 
178, 184, 185, 186, 188, 200, 202, 251, 255, 
257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 

267, 268, 278, 283, 287 
 ,251 ,196 ,193 ,184 ,182 ,110 ,95 ,93حسینی

260, 287, 289, 291 
 ,131 ,122 ,83 ,66 ,56 ,51 ,42 ,37 ,22 ,9حکم 

136, 139, 141, 155, 159, 226, 231, 256, 
263, 279, 280, 282, 290 

 248 ,182 .............................................. حکیم

 182 ,157 ,19 ......................................... حلبی

 ,182 ,123 ,121 ,113 ,111 ,81 ,68 ,66 ,31 ,23حلی

193, 199, 249, 259 
 241 ,236 ,234 ,232 ,231 ........................ حمد

 165 ................................................. حمدانیان 

 110 ........................................................ حمزۀ 

 138 ....................................................... حمزه 

 109 ....................................................... حمزۀ 

 138 ,30 .................................................حمید

 183 ,173 ,154 ,151 ,139 ....................... حنبلی

 218 ................................................... حنبلیسم

 217 ,198 ,154 ,153 ,152 ,139 ,50 ......... حنفی

 174 ................................................حیدر آباد 

 260 ,105 .....................................آبادیخاتون 

 255 ,102 ............................................... خادم 

 ,63 ,43 ,42 ,36 ,30 ,29 ,19 ,18 ,17 ,14 ,13خدا 

70, 75, 86, 114, 141, 153, 217 
 203 ,156 ,96 ,85 ............................... خراسان 

 285 ,272 ,265 ,105 ,103 ,89 ............ خراسانی 

 138 .............................................. خرم شاهی 

 ,36 ,35 ,32 ,30 ,21 ,19 ,15 ,13 ,12 ,11 ,10 ,6خطبه 

39, 40, 42, 45, 47, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 75, 149, 151, 

154, 157, 158, 237, 238, 239, 240 
 240 ,239 ,183 ,44 ,22 ,11 .................. خطیب 
 275 ,274 ,219 ,190 ,117 ,95 ................. خلیل

 222 ,183 ,180 ,134 ,108 ...................... خمینی

 283 ,261 ,118 ................................ خواجویی 

 217 .................................................... خوارج 

 138 ................................................ خوارزمی 

 ,183 ,139 ,133 ,129 ,108 ,106 ,94 ,89خوانساری 

262, 263 
 216 ....................................................... خویی
 194 ,81 ................................................ خوئی 

 33 ......................................................... خیبر

 183 ,179 ................................................ داود 

 3 در 

 274 ,264 ,87 .................................... درویش 

 263 ................................................... دزفولی 

 109 ....................................................دشتکی 

 17 ......................................................... دقیقه 

 290 ,281 ,264 ....................................... دلدار 

 197 ,185 ,21 ........................................ دمشق 

 19 ....................................................... دوشنبه 
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 271 ,264 ............................................ دهلوی 

 184 ,155 ,142 ,113 ,110 ,81 ,68 ,67 ..... دیلمی 

 42......................................................... ذهبی 

 38 ,21 ............................................... راشدین 

 196 ...................................................... رافعی 

 34 .................................................... راوندی 

 19 ................................................. ربیع األول 

 174 ,32 ................................................. رحلة
 ,133 ,132 ,131 ,119 ,99 ,81 ,79 ,36 ,21رسول 

135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 153, 180, 
249 
 271 ,248 .............................................. رشتی 

 216 ............................................. رشید رضا 
 ,176 ,128 ,112 ,108 ,104 ,93 ,89 ,85 ,60 ,21رضا

178, 182, 202, 243, 257, 275 
 185 ,113 ........................................... رضانژاد 

 118 .................................................... رضوی 

 280 ,270 ,267 ,261 ,107 ..........................رفیع 

 108 .................................................... رفیعای 

 72 ...................................................... روبرت 

 188 ,9 .................................................... روزه 

 72 ........................................................ روینی 

 94 ,93 ....................................... ریاض العلما

 56 ,55 ,54 ......................................... ریچارد 

 19 ....................................................... زبیربن 

 124 ,97 ,64 ,45 ,18............................... زراره 
 185 ,40 ............................................. زراری 
 159 ................................................... زکاوت 

 129 .................................................نژاد زمانی 

 203 ,194 ,185 .................................... زنجانی 

 44 ,41.................................................. زهیلی

 ,139 ,133 ,117 ,112 ,87 ,84 ,40 ,24زین الدین 

264, 269, 274 
 187 ................................................ الدین زین 

 3.......................................................... ژانویه 

 73 ...................................................... ژوزف 

 63..................................................... ساچدینا 

 165 ................................................... سامانیان

 185 ,33 ............................................ سبحانی 

 ,145 ,132 ,108 ,104 ,93 ,90 ,89 ,69 ,66سبزواری 

265, 285 
 114 ,64 ,46 ,42 ..................................... سجاد 

 185 ................................................... سجادی 

 266 ,119 ,106 ,104 ,93.......................... سراب 

 224 ,217 ,185 ,53 ,51 ,50 ................ سرخسی 

 204 ,199 ,149 ....................................... سعید 

 152 ..........................................سعیدبن عاص 

 ,121 ,117 ,116 ,113 ,111 ,110 ,81 ,68 ,67سالر 

142, 155, 184 
 266 ,250 ,108 ...................................... سالمه

 43 ........................................... سلیم بن قیس 

 ,139 ,131 ,114 ,106 ,94 ,91 ,87 ,84 ,16سلیمان

176, 196, 254, 255, 262, 264, 274, 276, 
283 

 267 ,266 ,95 ................................. سماهیجی

 ,70 ,63 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,20سوره 

74, 217, 231, 232, 233, 234, 236, 241 
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 165 ,14 ............................................... یه سور 

 223 ,221 ,154 ,151 ,123 ,122 ,35 ,34 ,33سیره 

 247 ,221 ,108 ,11 ..............................سیستانی 

 18 .................................................... د سیمونو 

 60 ........................................................... سینا

 221 ,203 ,35 ...................................... سیوطی 

 73 ..................................................... شاخت 

 ,183 ,154 ,152 ,151 ,150 ,139 ,51 ,50 ,47شافعی 

186 
 194 ,175 ............................................... شاکر 

 33 ......................................................شامات 

 107 ,88 .................................................شاملو 

 34 ........................................................ شامی

 ,106 ,104 ,101 ,99 ,96 ,86 ,68 ,60 ,58 ,56 ,25شاه

108, 114, 130, 132, 133, 134, 137, 145, 147, 
156, 203, 262, 271, 282 

 ,134 ,133 ,131 ,114 ,102 ,68 ,57شاه طهماسب 

137, 138, 147, 271 
 16 ........................................................ شبات

 187 ,186 ............................................. شحاتة

 108 ............................................ شرف الدین 

 267 ,197 ,185 ,68 ............................... شریف 

 16 ....................................................... شلومو 

 264 ,224 ,217 ,112 ,111 ,68 ,50 ,34 .....شمس 

 187 ,184 ..................................... الدین شمس 

 70 ................................................... شمشیری 

 16 .......................................................... شمع

 277 ,268 ,117 ,116 ,115 ,91 ,90 ,84 . شوشتری 

 187 ,186 .............................................. شوقی 

 225 ,188........................................... شوکانی 

 174 ,173 ,156 ,141 .............................. شهاب 

 287 ,269 ,187 ............................... شهرستانی 

 248 ,187 ,140 ,112 ,111 ,68 ............ شهید اول 

 ,102 ,100 ,91 ,84 ,80 ,66 ,53 ,40 ,24شهید ثانی 

106, 112, 121, 122, 128, 137, 139, 140, 141, 
147, 187, 222, 256, 260, 262, 263, 269, 

278 
 190 ,188 ............................................. شیبانی

 278 ,257 ,132 ,86 ,85 .................. شیخ بهایی 

 56............................................... شیخ طوسى 

 ,151 ,122 ,108 ,104 ,93 ,86 ,53 ,51 ,50شیرازی 

182, 190, 257, 266, 270 
 ,38 ,36 ,34 ,23 ,21 ,16 ,14 ,13 ,12 ,10 ,5شیعه 

39, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 53, 56, 66, 67, 
68, 80, 92, 93, 99, 100, 102, 104, 106, 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 127, 128, 
130, 134, 137, 143, 146, 147, 153, 155, 156, 

157, 180, 215, 219, 221, 224, 252, 258 
 ,125 ,109 ,65 ,64 ,56 ,47 ,44 ,23 ,22شیعیان

130, 142, 218, 221, 223 
 227 ,136 .......................................شیعة امامیه 

 141 ,126 ,107 ,88 ,83 ,41 ....... صاحب جواهر 

 223 ,190 ,138 ,124 ,121 ,66 ,64 ,44 ,40صادق 

 118 ,115 ,106 ,104 ,102 ,99 ,93 ,92 ,42. صافی 

 278 ,276 ,270 ,267 ,266 ,257 ,95 ,88 .صالح 

 270 ,88 ........................................ صالح بیک 

 157 ,126 ,114 ,41 ............................... صحیفه

 126 ,114 ,41 .......................... صحیفه سجادیه 
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 108 ................................................... صدرای 

 200 ,190 ,163 ,160 ,154 ..................... صدقات 

 269 ,248 ,143 ,97 ,30 ....................... صدوق 

 205 .................................................... صدیقه 

 ,114 ,105 ,99 ,69 ,68 ,56 ,49 ,24 ,23صفوی 

119, 123, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 
135, 137, 139, 140, 143, 146, 147, 181, 250, 

266, 276 
 ,136 ,132 ,130 ,127 ,86 ,79 ,24 ,23 ,6صفویه 

138, 143, 147 
 155 ,147 ,144 ,127 ,119 ,118 ,99 ....... صفوی 

 202 ,190 ..................................... صالح الدین 

 191 ............................................. ضیاء آبادی 

 191 ,60 ............................................... طالقانی 

 277 ,155 ,118 ,116 ,90 ........................... طاهر 

 ,111 ,108 ,98 ,94 ,57 ,38 ,36 ,34 ,31طباطبایی 

147 
 270 ,191 ,113 ,107 ............................طباطبائی 

 223 ,221 ,216 ,191 ,112 ,111 ,69 ,34 ,19طبرسی 

 191 ,108 ,43 ,40 ,39 ,33 ,19 ................. طبری 
 216 ...................................................... ی طبر

 108 ...................................................... طبسی 

 ,116 ,99 ,98 ,85 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,46طوسی 

123, 155, 189, 192, 249, 250, 291 
 14 ...................................................... طوفیلی 

 192 ,131 ............................................. طهرانی 

 32 ....................................................... طیرانی 

 ,97 ,87 ,85 ,80 ,65 ,46 ,42 ,35 ,19 ,11 ,10ظهر 

102, 105, 109, 124, 142, 236, 237, 239, 241, 
260, 290 

 166 .................................................... عاشورا 

 ,133 ,122 ,112 ,111 ,86 ,84 ,40 ,35 ,24عاملی 

149, 192, 202, 248, 269, 271 
 252 ,215 ,203 ,156 ,132 ,131 ,104 ,86 ,35عباس 

 165 ,103 ,87 ,86 ,44 ........................... عباسی 

 39 ,24 ,22 ........................................ عباسیان

 ,99 ,95 ,94 ,93 ,90 ,88 ,85 ,84 ,47 ,30 ,23عبد 

100, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 110, 116, 
118, 155, 175, 185, 196, 198, 204, 251, 252, 
253, 255, 257, 260, 266, 267, 268, 271, 
272, 275, 277, 279, 280, 283, 286, 287, 

288, 291 
 108 ............................................... عبد السالم 

 257 ,85 ....................................... الصمد عبد 

 279 ,101 ,100 ,99 ,23..................... عبد العالی 

 108 .............................................. عبد الکریم 

 108 ............................................. عبد اللطیف 

 44 ..................................................... عبدا لل 

 195 ................................................ عبدالجبار 

 47 ................................................ عبدالجلیل

 201 ,90 ,42 ................................... عبدالحسین 

 134 ,122 ....................................... عبدالرحیم 

 176 ................................................ عبدالرزاق 

 184 ,174 ,110 ,63 ,39 ...................... عبدالعزیز 

 19 .................................................. عبدالقیس 

 196 ,187 ....................................... عبدالکریم 
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 151 ..................................... عبداللهبن مسعود 

 196 .................................................. عبدالنبی

 186 ,154 ,151 ,45 ................................ عثمان

 193 ,139 ,130 ,129 ............................. عثمانی 

 130 ................................................... عثمانیان

 152 ,130................................................ عراق 

 271 ,201 ,193 ,182 ............................... عراقی 

 204 ,165 ........................................... عربستان

 154 .................................................... عرفات 

 215 ,188 .......................................... عزالدین 

 110 ................................................... عزَّالدین 

 223 ,221 ,174 ,42 ........................... عسقالنی 

 240 ,56 ,55 ,12 ...................................... عصا 

 134 ..................................................... عقیقی 

 152 ............................................... عالءالدین 

 167 .............................................. عالمه حلی 

 156 ,92 ,90 .......................................... عالمة 

 272 ,203 ,105 ...................................... علوی 

 ,46 ,44 ,43 ,42 ,39 ,31 ,25 ,23 ,21 ,19 ,6علی 

53, 57, 63, 68, 73, 80, 84, 85, 87, 88, 89, 
90, 93, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 104, 108, 
110, 111, 112, 115, 116, 117, 121, 122, 125, 
126, 129, 138, 139, 150, 151, 152, 154, 157, 
174, 175, 180, 182, 183, 184, 186,187, 188, 
189, 190, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 
200, 201, 202, 203, 204, 215, 218, 221, 222, 
251, 253, 254, 256, 257, 258, 264, 266, 
268, 269, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 

281, 286, 287, 288, 289, 290, 291 
 151 .......................................... علیبن ابیطالب 

 177 ,108 ,69 ................................ عماد الدین 

 94 ......................................... عماد بن یونس 

 14 ......................................................... عمان 

 ,188 ,184 ,179 ,173 ,115 ,113 ,62 ,43 ,39عمر 

204, 268, 280 
 197 .................................................. عمررضا

 19 ........................................... عمروبن عوف 

 15 ....................................................... عمری 

 34 ,18 .................................................... عمیر 

 138 ..................................................... عنایت 

 34 ,33 ..................................................عوف 

 230 ,229 ,153 ,151 ,125 ,111 ,110 ,85 ,54 ,10عید 

 246 ,244 ,160 ,10 .............................. عید فطر 

 246 ,244 ,160 ................................ عید قربان 

 270 ,257 ,88 ,72 ,18 ........................... عیسی 

 270 ,257 ,88 ............................... عیسی بیک 

 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,80 ,79 ,54 ,24 ,23 ,5عینی 

89, 90, 91, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 117, 
118, 124, 127, 128, 129, 133, 136, 137, 139, 
140, 141, 147, 156, 251, 253, 254, 255, 
256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 
264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 
273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 

283, 284, 289, 290, 291, 292 
 274 ,117 ...............................................غازی 

 75 ,49 ,12 ............................................. غربی 
 272 ,194 ,157 ,18 ,9 .......................... غروی 
 255 ,84 .............................................. غریفی 

 224 ,190 .............................................. غزالی 
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 183 ,173 ............................................. غفاری 

 45 ...................................................... غفاری 

 232 ....................................................... فاتحه

 ,113 ,104 ,103 ,95 ,94 ,93 ,89 ,68 ,66فاضل 

119, 186, 194, 233, 260, 265, 266, 272, 
273, 285, 287, 291 

 ,266 ,265 ,119 ,104 ,103 ,93 ,89فاضل تونی 

272, 285 
 19 ........................................................ فاطمه 

 156 .......................................................فتوَّت 

 179 ................................................ فخرالدین 

 203 ,175 .......................................... فردوسی 

 12 ..................................................... فرسنگ 

 ,191 ,185 ,184 ,177 ,175 ,146 ,88 ,74فرهنگ 

195 
 287 ,92 ............................................... فسوی 

 216 ,204 ,191 ,190 ,34 ,29 ,22 ,21 ,19 ,14فضل 

 246 ,245 ,244 ,85 ,10 ,6 .........................فطر 

 ,80 ,52 ,51 ,50 ,42 ,37 ,34 ,23 ,11 ,10 ,9 ,5 فقه 

86, 92, 93, 99, 102, 104, 106, 110, 111, 115, 
118, 128, 137, 139, 150, 176, 180, 186, 190, 
194, 196, 198, 199, 200, 201, 203, 205, 219, 

224, 258 
 14 ,13 .............................................. فلسطینی 

 199 ...................................................... فوری 

 187 ....................................................... فهمی 

 176 ...................................................... فؤطی 

 219 ............................................. فیروزآبادی 

 ,127 ,118 ,109 ,108 ,103 ,93 ,89 ,87 ,86فیض 

132, 141, 142, 156, 273, 277, 283, 284 

 147 ,146 ,144 ,130 ,127 ,96 ,24 ,6 ........ قاجار 

 145 ................................................... قاجاری 

 195 ........................................................ قاسم 

 ,146 ,122 ,115 ,114 ,111 ,108 ,68 ,66 ,65قاضی 

195, 268, 280 
 195 ,194 ,192 ,187 ,181 ,22 .................. قاهره 

 19 قبا

 274 ,87 ................................................ قدمی 

 196 ...................................................... قرائتی 

 ,74 ,73 ,70 ,63 ,53 ,47 ,45 ,29 ,20 ,11 ,5قرآن 

75, 95, 97, 141, 144, 146, 190, 202, 215, 
217, 219, 220 

 246 ,245 ,244 ,10 ,6 ............................. قربان 

 ,274 ,196 ,131 ,117 ,108 ,95 ,94 ,92 ,47قزوینی 

275, 278 
 69 ,34 .................................................. قطب 

 122 ....................................................... قطعیه 

 147 ,139 ,138 ,137 ,130 ,114 ,57 ........ قطیفی 

 196 ,22 ........................................... قلقشندی 

 277 ,269 ,196 ,155 ,118 ,116 ,90 ,31 ....... قمی 

 15 ........................................................ قندور 

 109 ............................................... قوام الدین 

 16 .................................................... کاباالت 

 ,141 ,132 ,127 ,118 ,109 ,93 ,89 ,87 ,86کاشانی 

142, 152, 154, 156, 195, 248, 273, 277, 
283, 284 
 96 .............................................. کاشف القطا 

 271 ,258 ,197 ,190 ,108 ........................کاظم 

 278 ,252 ,89 ..................................... کاظمی 
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 52 ,50 .................................................. کالدر 

 163 ...................................................... کبریِ 

 16 ..................................................... کتوویم 

 166 ....................................................... کربال 

 ,102 ,101 ,100 ,99 ,69 ,68 ,57 ,24 ,23کرکی 

114, 115, 127, 128, 130, 132, 133, 134, 135, 
136, 137, 139, 147, 197, 200, 226, 276, 

278, 279, 286 
 73 ...................................................... کرنلی 

 197 ....................................................... کریم 

 197 ................................................... کشاورز 

 189 ,157 ............................................. کشفی 

 280 ,90 ........................................... کشمیری 

 197 .................................................. کشوری 

 197 ................................................... کلباسی

 53 .................................................... کلبرگ 

 49 .................................................... کلجیت

 17 .........................................................کلیسا

 197 ,189 ,143 ,134 ,83 ,40 .................. کلینی

 280 ,115........................................... ایکمره 

 108 .................................................... کوپایی 

 245 ,243 ,151 ,21 ................................. کوفه 

 198 ...................................................... کوفی 

 179 .................................................. کیلفورد 

 12 ..................................................... کیلومتر 

 55 ,45 .................................................. کافی 

 72 ................................................. گاریبالدی 

 199 ................................................... گرگانی 

 ,115 ,106 ,104 ,102 ,99 ,93 ,92 ,42گلپایگانی 

118, 251, 278 
 71 ..................................................... گوستاو 

 60 ...................................................گوهرشاد 

 281 ,280 ,267 ,261 ,106 ,104 .............. گیالنی

 243 ,21 .................................ال یحضره الفقیه 

 200 ,169 ,150 ,139 ,74 ,15 ,14 ,13 .......... لبنان

 132 ,108 .......................................... لطف الل 

 198 ...................................................... لطیفی 

 198 .................................................... لمینتون

 71 .......................................................... لوبن 

 283 ,255 ,94 ................................... ماحوزی 

 198 ............................................... مارکوپولو 

 218 .................................................... ماریوما 

 149 ............................................. مالکبن انس 

 154 ,151 ,150 ,149 ,139 ...................... مالکی 

 ,233 ,232 ,231 ,230 ,229 ,227 ,11 ,10مأموم 

234, 235, 240 
 52 ,51 ,50 ......................................... ماوردی 

 199 ,20 .............................................. مبارک 

 217 ,140 ,98 ,51 ,50 ........................... مبسوط 

 179 ........................................................ مبشَّر 

 199 متز 

 199 ........................................................ متقی

 201 ,197 ,182 ,39 ................................ مجتبی

 23........................................... مجتهد الزمانی 
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 219 ............................................... مجدالدین 

 ,133 ,132 ,131 ,92 ,90 ,88 ,87 ,84 ,40مجلسی 

143, 144, 145, 156, 167, 199, 221, 223, 
224, 268, 283, 284, 285, 289, 291 

 291 ,289 ,143 ,88....................... مجلسی اول 

 252 ,196 ............................................. محسن 

 199 .................................................... محسنی 

 99 ............................................ محقق کرکی 
 ,50 ,47 ,43 ,42 ,33 ,32 ,25 ,21 ,18 ,9 ,6محمد 

55, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 
116, 117, 118, 123, 128, 132, 135, 143, 145, 
146, 151, 152, 157, 174, 175, 176, 177, 178, 
179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 
197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 216, 
219, 220, 224, 249, 251, 253, 254, 256, 
257, 258, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 
266, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 
275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 

284, 285, 287, 289, 290, 291 
 167 ,143 ,133 ,105 ........................ محمد باقر 

 132 ,87 ......................................... محمد تقی 

 164 ,161 ....................................... محمد علی 

 221 ,200 ,143 ................................. محمدباقر 

 33 ,19 ..................................... محمدبن جریر 

 218 ............................... محمدبن عبدالرحمن 

 251 ,177 ,75 .................................... محمدی 

 ,182 ,177 ,176 ,175 ,102 ,98 ,85 ,60محمود 

185, 186, 194, 198, 255, 269, 287 
 200 ,43 ........................................... محمودی 

 128 ................................................... مختاری 

 200 ................................................... مخلوف 

 287 ,260 ,95 ,33 .................................. مدنی 

 19 .................................................مدینة النبی 

 183 ,152 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,30 ,19 ,18مدینه 

 70 ,14 ............................................... مراکش 

 ,192 ,181 ,178 ,117 ,116 ,85 ,68 ,35مرتضی 

195, 216, 225, 259, 265, 288 
 198 ................................................... مرشدی 

 ,106 ,105 ,99 ,95 ,93 ,90 ,89 ,86 ,85مرعشی 

116, 118, 134, 142, 156, 253, 256, 257, 260, 
261, 265, 266, 267, 268, 272, 273, 274, 

277, 279, 283, 287, 288, 289, 290 
 253 ,200 ,152 ,150 ............................ مروارید 

 44 ,42 ................................................. مروان 

 156 ..................................................... مروَّت 

 86 ......................................................... مریم 

 46 ................................................. مستدرک 

 13 ................................................. مستعضفین 

 ,52 ,46 ,42 ,41 ,33 ,32 ,22 ,21 ,19 ,14 ,12مسجد 

61, 132, 143, 152, 243 
 197 ,194 ,154 ..................................... مسعود 

 181 ,143 ,83 ,66 ,47 ............................. مسلم

 ,227 ,218 ,190 ,90 ,75 ,63 ,15 ,12 ,11مسلمان

238 
 287 ,146 ,92 ,17 ................................... مسیح 

 287 ,92 ............................................... مسیحا

 17 ,16 .............................................. مسیحیان

 288 ,260 ,87 .................................... مشهدی 
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 205 ,201 ,200 ,188 ,183 ,174 ,70 ,64 ,14 مصر 

 288 ,188 ,185 ,183 ,174 ,110 ............ مصطفی 

 18 ...................................................... مُصع ب 

 145 ,144 .................................... مصلح الدین 

 25 ................................................. مطلقه فقیه 

 108 .......................................................... معز 

 177 ,167 ............................................... مغول 

 216 ,190 ,189 ,110 ,85 ,67 ,66 ,65 ,38 ,36مفید 

 186 ,116 ................................................مقداد 

 225 ,199 ,109 ,35 ,34 ........................ مقصود 

 145 ,84 ....................................... مقیم یزدی 

 157 ,25 ,21 .......................................... مکارم 

 166 ,139 ,35 ,34 ,32 ,18 ......................... مکه 

 187 ,111 ................................................. مکی 

 108 ................................................ مال رجب 

 268 ,90 ,84 .................................. مال عبد الل 

 277 ,273 ,142 ,127 ,109 ,89 ,87 ... مال محسن 

 108 ................................................... مال مراد 

 141 ,132 ,86 .................................. مالمحسن 

 201 ...................................................... ملکی 

 162 ,30 ............................ من الیحضره الفقیه 

 202 ,201 ,131 .................................... منتظری 

 249 ,193 ,183 ..................................... منصور 

 200 ,195 ............................................ منوچهر 

 44 ....................................................... موسى 

 277 ,117 ,111 ,108 ,90 ........................... موالنا 

 175 ,145 ,144 .................................... مهدوی 

 276 ,200 ,199 ,178 ,175 ,135 ,56 ......... مهدی 

 51 ,50 ................................................. مهذب 

 30 ........................................................ مهران 

 285 ,265 ,217 ,89 ................................ مؤمن 

 202 ,18 .............................................. میانجی

 10 .......................................................... میت 

 290 ,289 ,143 ,132 ,105 ,102 ........... میر داماد 

 108 .................................................. میر قاسم 

 86 ................................................میراحمدی 

 ,200 ,133 ,118 ,112 ,108 ,104 ,94 ,88 ,84میرزا 

252, 253, 257, 269, 281, 286, 290 
 133 ,84 ...................................... میرزا عبدالل 

 203 ..................................................... میالنی

 16 ......................................................... مینخا

 53 ...................................................... ناصبی

 282 ,250 ,21 .......................................... ناصر 

 203 .............................................. ناصرخسرو 

 270 ,108 ,107 ........................................ نائینی

 111 ......................................................... نبطی 

 3................................................ نجات بخش 

 203 .................................................... نجاشی 

 271 ,201 ,198 ,186 ,143 ,87 ,85 ........... نجف 

 ,203 ,146 ,134 ,126 ,108 ,107 ,99 ,88 ,83نجفی 

221, 256, 271, 290 
 217 ........................................................ نحل

 50 .......................................................... نرمن 
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 108 ...................................................... نسابی 

 108 ................................................... نصر اللَّه

 3 ......................................................... نصرالل 

 265 ,109 ....................................... نظام الدین 

 216 ,195 ,189 ,114 ,42 .......................... نعمان 

 193 ,192 .............................................. نعمت 

 204 .............................................. نعیم آبادی 

 204 ...................................................... نفیسی 

 47 ........................................................ نقض 

 280 ,180 ,115 ,111 ....................................نقی 
 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,7 ,6 ,5 ,3نماز

18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 10, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 73, 74, 75, 76, 27, 79, 80, 81, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 
114, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 
144, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 
155, 156, 157, 158, 159, 181, 185, 188, 196, 
197, 199, 202, 226, 227, 228, 229, 230, 
231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 
240, 241, 242, 243, 249, 250, 251, 252, 
253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 
261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 
269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 
277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 

286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 
 67 .................................................. نماز باران 

 ,19 ,18 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9معه نماز ج

20, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 75, 79, 80, 81, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 96, 97, 98, 99, 
100, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 
112, 113, 114, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 
124, 125, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 
136, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 149, 
150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 
227, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 249, 

253, 258, 283, 286, 289, 292 
 248 .................................................. و تر  نماز

 111 ..................................................... نور اللَّه 

 223 ,204 ,114 ,46 ,43 ,40 ..................... نوری 

 291 ,181.......................................... نیشابوری 

 54 ....................................................... نیومن 

 159 ,131 ,60 .......................................... واحد 

 73 ........................................................... وتر 

 7 ,3 ................................................ وجوهات 

 175 ,141 ,107 ........................................ وحید 

 141 ,107 ................................... وحید بهبهانی 

 205 ....................................................وسمقی 

 74 ,56 ,53 ,12 وفا 

 107 ,88 ............................................ ولی قلی 

 151 ............................................. ولیدبن عقبه 

 203 ....................................................... هادی 

 16 ....................................................... هالوی 

 16 .......................................................... هانینا

 14 ....................................................... هبوس 
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 191 ............................................... هدایت الل 

 43 ....................................................... هاللی 

 291 ,287 ,273 ,260 ,194 ,113 ,95 ,68 ,66هندی

 18 ................................................. هوسیشویز 

 14 ........................................................ یاسین 

 56 ,55 ,54 ,33 یان 

 33 ,19 ................................................... یثرب 

 205 ,204 ,199 ,176 ................................ یحیی 

 ,288 ,248 ,205 ,201 ,197 ,145 ,108 ,88یزدی 

289, 291 
 198 ,189 ,162 ,146 ,83 ...................... یعقوب 

 83 ........................... یعقوب بن اسحاق رازی 

 43 ..................................................... یعقوبی 

 17 ...................................................... یکشنبه 

 ,196 ,195 ,193 ,178 ,174 ,91 ,88 ,34یوسف 

254, 255 
 18 ............................................... یوم العروبیه 

 165 ....................................................... یونان 

 292 ,183 .............................................. یونس 

 36 ,33 ,29 ,16 ,5.................................... یهود 

 36 ,34 ,33 ,32 ,16 ............................ یهودیان 

  

 

 

     

  



 

 
 


