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 وآداب روز جمعه يلفضا
 

ن األنام أحمده علی نعمه العظام  يام، واختص به هذه األمة من بيد األيوم  الجمعة ســيالحمد هلل الذي جعل 

ه وعلی آله وأ ــحابه ما يوأشــ د أن ال هله هال اهلل الملا العالم  وأشــ د أن محمداد عبده ورســوله  ــلی اهلل عل

 . راديکثوسلم تسليمداام، يالی واأليتعاقبت الل

ضيلة  سلم فی ف سولُ اهلل  لى اهلل عليه و شمسُ وال غَرَبت على يومٍ يأما بعد فقد قال ر وم الجمعة: )ما طلعتِ ال

َشرّ هال أَعاذَه اللّه  ستعيذُ من  ستجابَ اللّه له،وال ي ساعةٌ ال يُوافقُ ا عبْدٌ مؤمِنٌ يدعو اللّه بخير هال ا َضلَ منه، فيه  أفْ

  منه.( أخرجه الترمذي.

 يلت روز جمعه:فض

ضی داهلل تعالی  ضی جاهارا بر بع ضيبع ست مانند:مکه مکرمه، مديگر ف برخی ،ت المقدسينه منوره، بيلت  داده ا

ضيماه ها را بر برخی د ستيگر ف ضان، وماهاي حج،لت داده ا شب اي ، مانند ماه رم شب ا را  بر عموم  وبرخی 

وبرخی اوقات را بر برخی ر شب،يمه شب واخي،مانند: شب قدر، دهه اول ماه ذو الحجه،نلت داده استيگر فضيد

ضيگر نيد ستيز ف ست که گبرخی روزها را به روزهاي ديگر،ي، مانند:وقت نماز دلت داده ا ضيلت داده ا ز ا ر ف

 لت دارد.يجمله آن روزها روز جمعه است که برسائر روزهاي هفته فض

که ين روز واقعات بزرگی رخ داده اســت، طورين روز اســت ودر اياي هفته ب ترروز جمعه مبارک در روزه

سو سلم مياهلل  لی اهلل عل لر مْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ : فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ أُدْخَِل :ديفرمايه و شَّ )خَيْرُ يَومٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ ال

 الساعة هال فی يوم الجمعة (.رواه مسلم .الجَنَّةَ ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْ َا وال تقوم 
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ه السالم خلق شده است يکند روز جمعه است. که درآن آدم علين روزي که آفتاب در آن طلوع ميب تر -ترجمه:

ست ودر هميودر هم شده ا شت داخل  شت بين روز به ب  ست ، قين روز از ب  شده ا امت برپا نمی يرون کرده 

 شود  مگر در روز جمعه.

ن آزي يوســته اســت و ين روز واقعات م م وبزرگی به وقوع پين لحاظ اســت که در ايروزجمعه از الت يفضــ

 درآنده واقع خواهد شد.

او از  رون کردنيب ده شده است کهيلت براي روز جمعه گردانيه الصالة والسالم ازجنت فضيرون کردن آدم عليب

ا گوشه از قضاء وقدر ياء هم وجود دارد ويامبران واوليان آمدن اوالده او شد ودر اوالده او پيعه به ميرذجنت 

ن است که  الحان يبخاطر ا هم درروزجمعه امتيشود، وقوع قيال ی است ودر آخرت دوباره به جنت داخل م

 باج علی مسلم[ي.]الدا خود را بدست می آورنديپاداش اعمال ن

 گفته شده .ام( ي)سيد األف روزجمعه رايث شريهمچنان درحد

َسلَّمَ : هِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَ ) َ لَّى اهلل عَليْهِ و َسيِّدُ األَيَّامِ ، وَأَعْظَمُ َا عِنْعَنْ أَبِی لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِیُّ  دَ ةِ 

حَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ ، فِيهِ  ــْ خَمْسُ خِالَلٍ : خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ ، وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ اهللِ ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اهللِ مِنْ يَوْمِ األَض

َشيْئدا هِالَّ أَعْطَ ْسأَلُ اللَّهَ فِي َا الْعَبْدُ  َساعَةٌ الَ يَ ْسأَلْ حَرَامدا ، وَفِيهِلَى األَرْضِ ، وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ ، وَفِيهِ  هِ اهُ ، مَا لَمْ يَ

 يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ اعَةُ ، مَا مِنْ مَلَاٍ مُقَرَّبٍ ، وَالَ سَمَاءٍ ، وَالَ أَرْضٍ ، وَالَ رِيَاحٍ ، وَالَ جِبَالٍ ، وَالَ بَحْرٍ ، هِالَّ هُنَّتَقُومُ السَّ

 .الْجُمُعَةِ(. مسند أحمد، سنن ابن ماجة

ــی اهلل عنه روا -ترجمه: ــت که مياز بولبابه ابن عبدالمنذر رض ــلی اهلل علديگويت اس ــول اهلل   ــلي: رس  مه وس

ن روز به نزد اهلل تعالی است نسبت به ين روزها بزرگتريام ( است ودر بيد االيفرمودند:بدون شا روز جمعه)س

 د فطر .يد سعيد اضحی وعيروز ع

سالم را پين روز اهلل تعالی آدم علين روز پنج نوع واقعه  ورت گرفت: در ايدر ا هلل روز ان يدا کرده ودر ايه ال

ضرت آدم عل سالم را به زميتعالی ح ضرت آدم علين کرده و در همين پائيه ال سالم  وفات کرده ين روز ح ه ال

ــت ودر ا ــاعت از اهلل تعالی بخواهد اهلل تعالی براياس ــاعتی وجود  دارد که هر آنچه بنده  درآن س ش ين روز س

سته باشد ودر اينکه  يدهد به شرط ايم ت ونه سيچ ملا مقرب نيشود، هيامت برپا ميوز قن ريزي حرام را نخوا

 امت درآن برپا نشود .يترسند  از روز جمعه که قين همه  مينکه اين  ونه هوا وکوه ها ونه بحرها مگر ايآسمان ا وزم
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امت برپا يدانند که در روزجمعه قين مخلوقات ميشــود که ايف به  ــراحت معلوم ميث شــرين حدياز ا

 على ابن ماجه[ ]حاشية السنديشود.يم

ن يپس مناسب است که در اروز جمعه خصو يت اين امت است،د است،يروزجمعه ازبراي امت اسالمی روزع

 گرفته شود. دآماده گیيروزهم مانند روزع

شريا حديدر ستيث  َسلَّمَ : هِنَّ ف آمده ا َ لَّى اهلل عَليْهِ و ُسولُ اهللِ  هَذَا يَوْمُ عِيدٍ ، :)عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَ

ِسلْ ، وَهِنْ کَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ ، وَ ْسلِمِينَ ، فَمَنْ جَاءَ هِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَ وَاکِ(. ]سننجَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُ سِّ ابن  عَلَيْکُمْ بِال

 اسناده حسن[ ماجة، ابن أبی شيبة قال المنذري:

ضی اهلل عنه رواعبد اهلل بن عباس از - ترجمه:  ست ت ير سول اهلل  لی اهلل علکه  ا سلم ير ون فرموده اند:بده و

و اگر د غسل کنديکه به نماز جمعه می آيده است، پس کسيد گردانين روز را براي مسلمانان عيشا اهلل تعالی  ا

 خوشبوئی داشته باشد استعمال کند ومسواک کردن هم الزم است.

شريدرحد ستيف ديث  ُسولُ اللَّهِ : )عَگرآمده ا سلم-نْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَ فِى جُمُعَةٍ مِنَ  - لى اهلل عليه و

ِسلُوا وَعَلَيْکُ ْسلِمِينَ هِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَکُمْ عِيددا، فَاغْتَ ِشرَ الْمُ سنن الکبرالْجُمُعِ : يَا مَعَا وَاکِ(. ال سِّ ى مْ بِال

 للبي قی

کی از روزهاي جمعه يدره وسلم يرسول اهلل  لی اهلل عل شده است کهت يره رضی اهلل عنه روايبوهرازا -ه:ترجم

 ديده اســت، پس غســل کنيد گردانين روز را اهلل تعالی ازبراي شــما عيفرموده اند:اي مســلمانانب بدون شــا ا

 واستعمال کردن مسواک بر شماضروري است.

ساعتی وجود دارد  ساعت دعا کند دعاي او قبول مدر روز جمعه  سلمان در آن  شريشود، درحدياگر م ف يث 

ست ُسولَ اهللِ آمده ا  بْدٌعَ يُوَافِقُ َا لَا َساعَةٌ فِيهِ فَقَالَ الْجُمُعَةِ يَوْمَ ذَکَرَ -سلم عليه اهلل  لی–:)عَنْ أَبِی هُرَيْرَةَ أَنَّ رَ

 أَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُ َا(.  حيح البخاريوَ هِيَّاهُ أَعْطَاهُ هِلَّا شَيْئدا تَعَالَى اهللَ يَسْأَلُ يُصَلِّی قَائِمٌ وَهُوَ مُسْلِمٌ

 اد آوري کرديروز جمعه را  ه وسلميرسول اهلل  لی اهلل عل است که ت يره رضی اهلل عنه روايابو هراز -ترجمه:

زي يتاد در نماز باشد واز اهلل تعالی  سيکه او ايشود بنده مسلمان درحاليوگفت : که در آن ساعتی است برابرنم

 لی کم است.ين ساعت خيدهد اهلل تعالی اورا  وبه دست مبارک اشاره کرد که ايد مگر ميرا سوال نما
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 ن پن ان کردهين ساعت پن ان است.اهلل تعالی ساعت را بخاطر ايا ة(يخفهی ساعة :)ت مسلم آمده استيدر روا

 ن ساعت را جستجو کنند.يلحظه اکه مسلمانان  در روز جمعه در هر 

ود ش شيايمستحب است در تمام روز جمعه از  بح  ادق تا غروب آفتاب دعا ون:ديگويمامام نووي رحمه اهلل 

 .]االذکار[نکه باساعت اجابت تصادف کند.يد ايبه ام

ست يدر مصنف امام عبدالرزاق ا شده ا ا  نماز عصر ر ه وسلميا روزي رسول اهلل  لی اهلل علينطور واقعه نقل 

سگی آمد واز پين وقت يستاد بودند در ايداد وا حاب در عقب آن ايجماعت م شدن يشروي آن ا اراده تيا  ر 

سگ افت شت  ناگ ان آن  سالم نيامبرعليکه پيشان مرد، وقتيش روي ايد، قبل از عبور کردن از پيرا دا ماز را ه ال

 ه؟( يعلکم دعا ي)أپوره کرد به ا حاب رو گشتاند وفرمودند:

ه الســالم يکنفر گفت: من بر او دعاي بد کردم، نبی علين شــما کی بود که برســـگ دعاي بد کرد ؟ يدر ب

ستجيب له(فرمودند: شما دعاي به )لو دعا على أمة من األمم ال  شد.يد حتماد قبول ميکرديا امتی از امت ا مياگر 

 ]مصنف عبد الرزاق[

 اد کرده است، اهللياد شده است واهلل تعالی برآن سوگند يم از آن يروز جمعه روز مبارکی است که در قرآن کر

 اد بکند اشاره به عظمت وبزرگی آن است.يتعالی به هر مخلوقی که قسم 

 ترجمه: هنگاميکه براي نماز جمعه آذان داده شود.))هذَا نُودِيَ لِلصَّالَةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ:فرموده استاهلل تعالی 

روز   ني)وَشَاهِدٍ، وَمَشْ ُودٍ(سوگند به گواه وکسی که به وي گواهی داده شود. ا:ديفرماياهلل تعالی م مهيه  کريدر آ

 .]روضة العقالء الزندويستی[دهد که نماز جمعه را اداء کرده باشديبراي کسی گواهی م

شريا حديدر ستيث  ُسولُ اللَّهِ ف آمده ا َسلَّمَ: الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ يَوْمُ : )عَنْ أَبِی هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَ َ لَّى اهللُ عَلَيْهِ وَ

 .الْقِيَامَةِ وَالشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَالْمَشْ ُودُ يَوْمُ عَرَفَة(. مسند احمد، فضائل األوقات للبي قی

ضی اهلل عنه روايابوهراز -ترجمه: ست کهت يره ر سول اهلل  لی اهلل عل  ا سلم ير م ويکه مراد از  : فرمودنده و

 امت است ومراد از شاهد روز جمعه ومراد از مش ود روز عرفه است.يالموعود روزق

 ر[ير ابن جري.]تفسفرموده:مراد از شاهدروز جمعه مبارک است حضرت علی کرم اهلل وج ه
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ث يحد ايبخشــد در ين روز اهلل تعالی گناهان بندگانش راميروزجمعه مبارک روز مغفرت گناهان اســت در ا

ُسولُ اللَّهِ ديف می آيشر سلم-: )عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَ ُضوءَ ثُمَّ أَتَى - لى اهلل عليه و َسنَ الْوُ أَ فَأَحْ ضَّ : مَنْ تَوَ

 الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ هِلَى الْجُمُعَةِ(. سنن أبى داود

ضی اهلل عنه يابوهر ازترجمه: ستيرواره ر سول اهلل  لی اهلل عل که ت ا سلم ير سيفرمايم ه و ضيد:ک د يو نماکه و

ــو نما ــت وض ــد در وقت خطبه  آمرزييايد وبه خاطر اداي نماز جمعه بيدرس ده يد گوش فرادهد وخاموش باش

 گر.ين جمعه تا به جمعه ديشود گناهانش از ايم

ة اه وسـلم جمعه را از جمله مکفرات گناهان برشـمرده اسـت:)الصـلويعلامبر ـلی اهلل يگر پيث ديا حديدر  

 ن ن اذا اجتنب الکبائر(رواه مسلميالخمس والجمعة الی الجمعة ورمضان الی رمضان مکفرات ماب

گر وهمچنان رمضان تا رمضان ينماز هاي پنجگانه ونماز جمعه تا جمعه د :ه السالم فرموده انديامبرعليپ -ترجمه:

  .ديره خود داري نمايکه انسان از گناهان کبيرود به شرطيجمله مکفرات گناهان به شمار مگر از يد

 ف آمده است:يث شريماند، درحديا شب جمعه وفات ودفن شود ازعذاب قبر در امان ميکسی که در روزجمعه 

ُسولُ اللَّهِ َ لَّى اللَّهُ عَلَ ْسلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ )عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَ َسلَّمَ: مَا مِنْ مُ يْهِ وَ

 هِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ القَبْرِ(. سنن الترمذي 

ضی اهلل عنه روااز -ترجمه: ست که ت يعبداهلل بن عمرو ر سول اهلل  لی اهلل علا سلمير سلميفرمود:ه ه و انی چ م

 دارد از عذاب قبر.ينکه اهلل تعالی اورا نگاه مياشب جمعه مگر ايدر روزجمعه و ست که وفات کندين

 .]نوادراأل ول[شوديشود ودروازه ج نم بند ميدر روزجمعه ج نم گرم کرده نم :ديگويمم ترمذي يامام حک

 آداب روز جمعه:

مسلمان در روز جمعه  ناخون د ياين از آداب روز جمعه است که بابدن: اضافی گرفتن ناخون ها وموي هاي-1

ف آمده يث شريا بروت خود را کوتاه کند. در حديهاي خود را کوتاه کند وموي هاي اضافی بدن را دور کند و

است:)عَن أبی هُرَيرة؛أن رسول اهلل  لى اهلل عليه وسلم کان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج 

 هلى الصالة(. مسند البزار
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ضی اهلل عنه روايابوهر از -ترجمه: ست  کهت يره ر سول اهلل  لی اهلل عل ا سلم ير ناخون ها وبروت  خود را  ه و

 کرد قبل از رفتن به نماز جمعه. يدر روز جمعه کوتاه م

ستيت ايا روايدر  شاربه فی کل جمعة(. نطور آمده ا :)عن نافع؛ أن عبد اهلل بن عمر کان يقلم أظفاره، ويقص 

 الجامع البن وهب 

در هر جمعه ناخون ها وبروت خود را کوتاه  عبداهلل بن عمررضــی اهلل عنهکه :ديگويم ترجمه: نافع رحمه اهلل

 کرد.يم

 غسل کردن در روزجمعه: -2

کبارغسل يست.مناسب است که مسلمان بدون حاجت درهرهفته کی از آداب جمعه غسل کردن در روز جمعه اي

سل کردن پاکی بم سلمان در مدت يد وط ارت  جز ايان می آيکند  را که به غ ست،به طورعموم  بدن م مان ا

نکه رفتن واداي نماز جمعه به پاکی يا روزجمعه غســل بکند تار شــود ومناســب اســت که ديهفت روز رک م

  حيح البخاري.)مَنْ جَاءَ مِنْکُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ(:آمده استف يث شريرد.درحدي ورت گ

 د غسل کند.يکه از شما اراده رفتن به اداي نمازجمعه را  دارد بايکس -ترجمه:

  حيح مسلم)هذا أراد أحدکم أن يأتی الجمعة فليغتسل( :ت مسلم آمده استيدر روا

 د غسل کند.يد بايجمعه را نما که از شما اراده  رفتن به نمازيکس- ترجمه:

 :)مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ کَانَ فِی طَ َارَةٍ هِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى(. المستدرک للحاکمت امام حاکم آمده استيدر روا

 عنی از رک(.يباشد)ينده درط ارت ميکسی که در روز جمعه غسل کند تا جمعه آ- ترجمه:

 وخوشبوئی استعمال کردن:دن لباس پاک يپوش -3

ش ستعمال کردن  از جمله آداب يدر روز جمعه نظافت را مراعت کردن ولباس پاک وخوب پو شبوئی ا دن وخو

ست.در حد ستحبات روز جمعه ا شريوم ُسولُ اللَّهِ ف آمده يث  َسعِيدٍ الْخُدْرِىِّ وَأَبِى هُرَيْرَةَ قَاالَ قَالَ رَ -:)عَنْ أَبِى 

سلم َسنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ :- لى اهلل عليه و َسلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِنْ أَحْ ى ثُمَّ أَتَ  -هِنْ کَانَ عِنْدَهُ  -مَنِ اغْتَ

تَ هِذَا خَرَجَ هِمَامُهُ حَ لَّى مَا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ أَنْصــَ الَتِهِ کَانَتْتَّى يَفْالْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ  ــَ  رُغَ مِنْ  ــَ

 کَفَّارَةد لِمَا بَيْنَ َا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِى قَبْلَ َا(. سنن أبى داود
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سع- ترجمه: ضی اهلل عن ما روايدالخدري وابو هرياز ابو سول اهلل  لی اهلل عليره ر ست گفتند که ر سلم  هيت ا و

 ،د او بودکند اگر به نز لخود را بپوشد وخوشبوئی استعمان لباس يکه در روز جمعه غسل کند وب تريفرمود: کس

باز  نماز خواند آنچه که از جانب  ؛بازآمده به ســوي اداي نماز جمعه  وبه گردن مردم ها پاي خود را بلند نکرد

شن شد  تا وقتيدن خطبه گوش فرا داد وقتياهلل به او مقدر بود، باز به  از فارغ که از نميکه امام به ارائه خطبه بلند 

 گري که گذشته است.ين جمعه وجمعه دين ايکه در بيشود از براي آن گناهانين جمعه کفاره ميشود. پس ا

شريدر حد :)مَا عَلَى أَحَدِکُمْ هِنْ وَجَدَ أَوْ مَا عَلَى أَحَدِکُمْ هِنْ وَجَدْتُمْ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ گري آمده استيف ديث 

 ثَوْبَىْ مَ ْنَتِهِ(. سنن أبى داود الْجُمُعَةِ سِوَى

لباس  ر ازيا جوره لباس را براي روز جمعه  غيسر باشد يکی از شما مشقت اگربه شما ميست باالي ينترجمه:

 د.يکار اختصاص بده

 ا جوره لباس داشته باشد.ين داللت دارد که مسلمان براي روز جمعه يث استحباباد بر اين حديا

 ه وسلم در شب وروز جمعه:ياهلل  لی اهلل عل درود گفتن به رسول -4

شريف آمده  ست. درحديث  ستحب ا سلم م سول اهلل  لی اهلل عليه و شب و روز جمعه  درود گفتن به ر در 

ُسولُ اللَّهِ است َضلِ أَيَّامِکُمْ يَوْمَ الْجُمُ- لى اهلل عليه وسلم-:)عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَ  عَةِ فِيهِ خُلِقَ: هِنَّ مِنْ أَفْ

 ن أبى داودعْرُوضَةٌ عَلَىَّ(. سنآدَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَکْثِرُوا عَلَىَّ مِنَ الصَّالَةِ فِيهِ فَإِنَّ  َالَتَکُمْ مَ

ضی اهلل عنه روا از -ترجمه: ستت ياوس بن اوس ر سول اهلل  لی اهلل عل که ا سلم ير شا فره و مودند:بدون 

ده شده  ودر آن روز وفات نموده  ودر آن يه السالم آفرين روز هاي شما روز جمعه است که در آن آدم عليب تر

د درود را  برمن،  را که درود شما بر يشتر بگوئيشود پس بي وش ميشود ودر آن روز مردم بيده ميروز نفخه دم

 ن روز.يشود در ايش کرده ميمن پ

ستدرک در امام حاکم  سترنقل کرا  ت يروا ن يام سول اهلل  لی اهلل  ده ا ستيعل ر سلم فرموده ا ا :)أَکْثِرُوه و

 م   َلَاتُهُ(. المستدرک للحاکعَلَیَّ الصَّلَاةَ فِی يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّی عَلَیَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ هِلَّا عُرِضَتْ عَلَیَّ

سی که درود بگويست هيد در روز جمعه،  را که نيشتر درود برمن بگوئيب- ترجمه: ه د برمن در روز جمعيچ ک

 شود.يش کرده مينکه درود او برمن پيمگر ا

 تالوت سوره ک ف در روز جمعه: -5

ه اول سوره ک ف را حفظ کند از فتنه يدر روز جمعه سوره ک ف را تالوت کردن مستحب است،کسی که ده آ

 ماند.يان مدجال در ام
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شريا حديدر  ستيث  َضاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ(.  (:ف آمده ا ُسورَةَ الْکَ ْفِ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَ مَنْ قَرَأَ 

 المستدرک للحاکم، السنن الکبرى للبي قی 

 نده.يشود  از براي او تاجمعه  آيکند روشنائی ن اده ميکه سوره ک ف را در  روز جمعه تالوت ميکس- ترجمه:

 گرفتن در روز جمعه:روزه  -6

در روز جمعه روزه گرفتن عمل مستحب است. علماي کرام گفته اند در روز جمعه روزه گرفتن مستحب است 

 اهللِ عَبْدِ : )عَنْف آمده استيث شريا روز بعد از آن همراي جمعه گرفته شود.در حديا يش از  أن ويا روز پي

  لترمذيا سنن .الجُمُعَةِ( يَوْمَ يُفْطِرُ کَانَ وَقَلَّمَا أَيَّامٍ، ثاَلَثَةَ شَ ْرٍ کُلِّ غُرَّةِ  مِنْ يَصُومُ وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ اللَّهُ  َلَّى اهللِ رَسُولُ کَانَ: قَالَ

از عبداهلل بن مسعود رضی اهلل عنه روايت است او ميفرمايد که رسول اهلل  لی اهلل عليه وسلم  در هرماه  -ترجمه:

 کرد.يار کم بود که روز  جمعه را افطار ميگرفت، بسسه روز اول آن روزه مي

 در روز جمعه رفتن به زيارت قبرستان: -7

ها عمل مستحب است.بخصوص رفتن به قبر پدرومادر.  در روز جمعه رفتن به زيارت قبرستان ودعا کردن به مرده

 حدهماأ أو أبويه، قبر زار من: وسلم عليه اهلل  لى اهلل رسول قال: قال. هريرة أبی درحديث شريف آمده است: )عن

 األوسط فی األ ول، والطبرانی نوادر فی الترمذي، الحکيم أخرجه .( برا وکتب له، غفر جمعة، کل فی

ارت قبر يکه به زيه وسلم فرمودند:کسيکه رسول اهلل  لی اهلل علازابوهريره رضی اهلل عنه روايت است - ترجمه:

 کو کار.يشود نيشود ونوشته ميده مين  هردو برود در هر جمعه او بخشيکی از ايا به يپدر ومادرش برود 

:  وليق وسلم عليه اهلل  لى اهلل رسول سمعت: قال هريرة أبی امام احمد در مسند خود حديثی را ذکر کرده )عن

                       مسند احمد.. ( رحم قاطع عمل يقبل فال الجمعة، ليلة خميس، کل تعرض آدم بنی أعمال هن

ه ه وسلم کيدم  از رسول اهلل  لی اهلل عليد که من شنيگوترجمه:از  ابوهريره رضی اهلل عنه روايت است مي

 شود در هر پنجشنبه شب جمعه، قبول نمی شود عمل قاطع الرحم.يش کرده ميآدم پ اعمال اوالدهگفت:بدون شا يم

 مين، واستغفروه انه هو الغغور الرحيأقول قولی، هذا استغفراهلل لی ولکم ولسائر المسلم                

 کميوالسالم عل                                                         


