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 جمعه واحکام آن ل منازيفضا
 

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من رشور أنفسنا ، ومن سيئات أعاملنا ، من يهده الله فال مضل له ، 

ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل رشيك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اما بعد؛ فقد قال الله 

الِم ِمَن يََوِم الَُجُمَعِة {ابه بعد أعوذبالله من الشـــيطان الرجيت  ســـبحانه وتعالی ح محکت کت يَا َيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إَِذا نُوِدَي لِلصـــَّ

ال  صَّ ِضَيِت ال َسَعَوا إََِل ِذكَِر اللَِّه َوَذُروا الََبَيَع َذلِكَُت َخَْيٌ لَكَُت إَِن كَُنُتَت تََعلَُموَن . َفإَِذا ُق ُ َفا ِِ َضِل وا ِح اَْلََرِض َوابََتُغو ُم َفانََت ا ِمَن َف

 (10) { الجمعة اللَِّه َواَذكُُروا اللََّه كَِثْياً لََعلَّكَُت تَُفلُِحونَ 

 هموطنان وشنوندگان گرامی!

نی، فرهنگی وملی در هر يگی علمی، دتشـن رفعبخاطر کشـد يوزارت ارشـاد، حج واوقاف کوشـو وزحمت م, هموطنان معزز

ـــو يرهای جامع ومدللی را به دوز بان ملی، پشـــتو ودری آماده ميان وتقريهموطنان خود بجمعه بخاطر  ر کند که در متام کش

 شود که در روز های جمعه به مساجد وقتيکند. بناً ازشام به کامل احرتام خواهو ميان ميو بيتوسط علامء برای ملت خو

ه  در روز جمعه انی کير وبيگر تقريد  واز طرف ديقه خوب اداء کنيطر ک طرف مناز های نفلی تان را بهينکه از يد، تا ايائيتر ب

ن يت  که به شـام از ايخواهيت مدرسـه را دارد، ما ميثيد چرا که مسـاجد حيده واز معلومات آن اسـتفاده کنيشـود شـنيارائه م

 ت. يان کنينی ،رشعی واحکام را بيآدرس  معلومات پر منفعت د

ه ومحله حکت کرده که يک قريقه های را مقرر کرده، اول برای مردم ين طريمردم  بهرتعت اســـالم برای جمع آوری يرش

گر يد کين عبادت مهت از احوال ينکه مســلامنها در اانای اداء کردن ايد، بخاطر ايروزانه پنج وقت مناز را باجامعت  اداء منا

شوند. باز برای مردم  شهر  بخاطر اداء کردن مناز جمعه به اجتيخرب  ست، باز در هر ک  ساجد جامع امر کرده ا امع آنها در م

 گر خرب شوند.يک ديد گاها به اجتامع امر کرده است تامسلامنان از احوال يد درعيسال بخاطر ادا کردن منازهای ع

 حکت مناز جمعه 

کافر  منکر آن،است ت، سامل ومرد فرض است.مناز جمعه از جمله شعائر اسالميمناز جمعه به اشخاص عاقل، بالغ ، آزاد، مق

                                                                                                                    رک آن بدون عذر فاسق وگنهار است.ااست وت

يَن آَمُنوا إَِذا يَا َيَُّها الَّذِ } ديفرمايت  وســنت نبوی وبه اجامع امت اابت اســت. الله تعالی ميات قرآن کريت مناز جمعه به آ يفرضــ

الِم ِمَن يََوِم الَُجُمَعِة َفاَسَعَوا إََِل ِذكَِری اللَِّه َوَذُروا الََبَيَع َذلِكَُت َخَْيٌ لَكَُت إَِن كُ  (9) {الجمعة َنُتَت تََعلَُمونَ نُوِدَي لِلصَّ
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د، يد وفروش را بگذاريد وخريپس به سـوی ذکر الهی بشـتابکه برای مناز جمعه آذان داده شـود يای مومنان هنگام- ترجمه 

 د.ين کار از برای شام بهرت است اگر بدانيا

ست وقتيدرآ  سلامنهارا امر کرده ا شود، بايات فوق الله تعالی م شام خريکه آذان جمعه گفته  د وهمه يد وفروش را ترک کنيد 

سوی يشود بگذاريکه مانع از برای مناز جمعه ميکارها شود وبه  مراد  تين آ يد، در ايادای مناز جمعه به اهتامم خاص روان 

 ف منع شده است.يث رشيدن بخاطر ادای مناز در حديدن؛ چرا که دوي( کوشو کردن است نه دوااز )فاسعو 

 ه است.مناز جمعمناز جمعه وخطبه )َفاَسَعَوا إََِل ِذكَِری اللَِّه(  شود چراکه مراد ازيت مناز جمعه اابت ميه مبارک فرضين آ يازا

فروش د و يشود ترک کردن خريک شی از جهت وجوب آن ميد  امر به رسعت رفنت به سوی يگويم امام رسخيس رحمه الله

 .]املبسوط[ل وجوب آن استيدر وقت  مناز جمعه  دلاست مباح 

ا َصَّلَّ الله َعلَيِه وَسلََّت َفَقاَل   يَا أَيَُّها النَّاُس , تُوبُو    )َعَن َجاِبِر بَِن َعَبِد اللِه ، َقاَل َخطََبَنا َرُسوُل اللهِ ف آمده استيث رشيدر حد

لُوا الَِّذي بََيَنكَُت  ـــِ َغلُوا،َوص ـــَ الَِحِة َقَبَل أََن تُش كََْثَِم َوبََْيَ َربِّكَُت ِبكََْثَِم ِذكَرِكَُت َلُه،وَ إََِل اللِه َقَبَل أََن مَتُوتُوا، َوَباِدُروا ِباْلََعاَمِل الصـــَّ

وا َوتَُجرَبُوا،َواَعلَُموا أَنَّ اللََّه َقِد اَفرَتََض َعلََيكُال ُ ِّ َوالََعالَنَِيِة،تَُرزَُقوا َوتَُنوـــَ َدَقِة ِح ال ـــِّ   ُت الَُجُمَعَة ِح َمَقاِم  َهَذا ، ِح يََومِ صـــَّ

َشَهِري َهَذا ، ِمَن َعاِم  َهَذا , إََِل يََوِم الَِقَياَمِة،َفَمَن تَ  َسِتَخَفاًفا ِبَها َهَذا، ِح  َركََها ِح َحَياِِت أََو بََعِدي،َولَُه إَِماٌم َعاِدٌل أََو َجائٌِر ، ا

الََم لَُه،َولَ َزكَ ــَ َملَُه،َولَ بَارََ  لَُه ِح أََمرِِه،أَلَ َولَ ص ــَ وَ ، أََو ُجُحوًدا لََها ، َفالَ َجَمَع اللَُّه لَُه ش ــَ َم لَُه ، َولَ ِبرَّ لَُه اَم لَُه،َولَ َحجَّ لَُه ، َولَ ص

 َحتَّى يَُتوَب ، َفَمَن تَاَب تَاَب اللَُّه َعلََيِه(.  سنن ابن ماجة 

 کرديم ايراده وســـلت به ما خطبه يرســـول الله صـــلی الله عل  گفتکه اســـت جابربن عبدالله ريض الله عنه روايت از  -ترجمه 

قبل از  هالحاعامل صــانجام د به يد وســبقت کنيْينکه مبيقبل از ا د به ســوی الله تعالی)رجوع(يوفرمودند ای مردم! توبه کن

ن الله اد ذکر کردي شــام وپروردگار تان اســت به زْيد  آن رابطه ای را که در بيوند کنيپونکه شــام مشــغول شــولد، وصــل يا

کرده  د، جربانيشــويد وشــامکمک کرده ميشــويی وآشــکار، شــام روزی داده منشــرت صــدقه دادن  در حالت پنهايتعالی وبه ب

دکه بدون شک الله تعالی بالی شام فرض کرده است  جمعه را در يشود( وبدانيعنی حالت شام از گذشته  خوب ميد)يشويم

سال  تا روز قين ماه ودر اين  روز ودر ايستاده هستت ودر ايکه من ايجائ ا يمن و اتيکند آن را در حيکه ترک ميامت،کسين 

ست)ظامل(در ايبرای او امام عادل وکه از يبعد ازمن  ودرحال سيا جائر ا سبک نظری به جمعه وين حالت ک ا انکار يکه از روی 

 کند .ياز جمعه، مناز جمعه را ترک م

ست نکند ودرکار های آن برکت ن شيالله تعالی کارهای اورا در ه، ست از برای او مناز،زکات ، و روز يد نيندازد. خربدار! آگاه با

 ند.کيکه توبه کرد الله تعالی به قبول توبه آن رجوع مينکه توبه کند وکسيست تا ايی نکيحج واز برای او ن

ــتيف ديث رشيدرحد ِبىٌّ گری آمده اس ــَ لِتِف ِ  َجاَمَعةِف إِلَّ أََربََعًة َعَبٌد َمَملُوٌ  أَِو اَمَرأٌَم أََو ص ــَ َو أَ   )الَُجُمَعُة َحقٌّ َواِجٌب َعََّل كُلِّ ُمس

 داودَمِريٌض (. سنن أىب 

 ض .يجمعه حق وواجب است برهرمسلامن  با جامعت، ماسوای چهار شخص، غالم مملوک، زن، بچه نابالغ ومر- ترجمه 

(. سنن النسايئ گری آمده استيث ديدر حد                                                                ) َرَواُح الَُجُمَعِة َواِجٌب َعََّل كُلِّ ُمَحَتلِتِف

                                                                                                 رفنت به سوی مناز جمعه واجب است برهر بالغ  مرد.- ترجمه 
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 )وأجمعوا عَّل أن الجمعة واجبة عَّل ديگويت اســـت.امام ابن املنذر مت مناز جمعه اجامع اميهمچنان در رابطه به فرضـــ

 اْلحرار البالغْي املقيمْي الذي ل عذر لهت. ]اإلجامع لبن املنذر[ 
 

ت وکســانی عذر ينکه مناز جمعه واجب اســت برهر اشــخاص آزاد،جوان،مقيعلامی امت اســالمی اجامع کرده اند برا- ترجمه 

 نداشته باشند.

 د وفروش بعد از آذان اول يخرت يممنوع 

د. ْي وی را ترک کرده وبه مناز جمعه آمادگی بگيشــود بر هر مســلامن لزم اســت که متام کارهای دنيکه آذان اول گفته ميوقت

ب يخط نی  کهيات ومعلومات ديان( خود را برســـاند تا که از رهنامئی ها وهدايغ وبيدن خطبه )تبليبه مســـجد برود وبه شـــن

 .د وبه خشوع وخضوع مناز جمعه را ادا کندْي ق گوش بگيد شود وخطبه جمعه را دقيکند مستفيمجمعه ارائه 

ـــوان الله تعالی عليهت اجمعْي را عادت بر اين بود که در روز جمعه بعد از ادای مناز جمعه   از اين جهت صـــحابه کرام رض

 معه باز منانند.رصف طعام ميکردند تا اينکه نسبت مووف شدن به خورد ونوش  از مناز ج

ه وسلت آذان روزجمعه مانند سائرمنازها مؤذن در يدر زمان رسول الله صلی الله عل )ديگويماحکام القرآن  درامام ابن العريب 

ق يکر صدقه در زمان ابوبي طرْيه وسلت به منرب می نشست وهميکه رسول الله صلی الله عليگفت، وقتيهامن وقت آذان م

ت که حرض يان داشت وقتيقه جرين طريمر فاروق  ودر کوفه درزمان حرضت علی رضی الله عنه ارضی الله عنه وحرضت ع

 اد شد(.يد درمقام زرواء آذان سوم زيعثامن رضی الله عنه به خالفت رس

کردند واذان يک مسجد نبوی  زندگی ميه وسلت صحابه کرام  نزديند  که در زمان رسول الله صلی الله عليگويعلامی کرام م

د اد شــيصــحابه ز ددند، خطبه ومناز جمعه از کســی فوت منی شــد درزمان حرضــت  عثامن رضــی الله عنه  تعدايرا می شــن

ن سبب شد که مردم اذان جمعه را يواصحاب کرام خانه هارا دور از مسجد نبوی اعامر کردند ودرکاربار مردم  وسعت آمد وا

اد کرد که يا زگر ر يک اذان دي عنه حرضت عثامن رضی الله اً دند.بنيسْيدند وبه مشکل به ادای مناز جمعه وخطبه ميمنی شن

ت است ن اذان د خول وقيکه اي بازار بود ،همه مردم ْيک مکانی در بيشود، به گفته بعضی علام زرواء يدرمقام زرواء گفته م

کند ومراد از اذان ســوم يرشوع معنی اذان اول در مقام زرواء آغاز دخول وقت اســت واذان دوم در وقتی که امام به خطبه ي

 اقامت است .

ستيث رشيدر حد لُُه إَِذا َجلََس اإَلَِماُم َعََّل الَِمَنرَبِ َعََّل َعَهِد النَِّب ِّ ف آمده ا س- )كَاَن النَِّداُء يََوَم الَُجُمَعِة أَوَّ  -لتصلی الله عليه و

َوَراِء(. صحي  اَوكَُْثَ النَّاُس َزاَد النَِّداَء الثَّالَِث َعََّل  -ريض الله عنه  -كَاَن ُعَثاَمُن َوأيَِب بَكَرِف َوُعَمَر َريِضَ اللُه َعَنُهاَم َفلَامَّ   لبخاري  الزَّ

ضی ه وسلت وابوبکر وعمر ر يکه امام به منرب می نشست در زمان رسول الله صلی الله علياذان اول در روز جمعه وقت -ترجمه 

 اد کرد .ياد شد حرضت عثامن اذان سوم را در مقام زرواء زين شد ومردم زکه زمان حرضت عثاميالله عنهام وقت

ست  متام معامالت دنيکه اذان اول گفته ميوقت شغوليوی،خريشود به همه مردم فرض ا سائرم ود را ت های خيد ، فروش و

 ترک کنند وبه سوی مناز جمعه حرکت کنند.

ی اســـت  وآمادگی برای مناز ميه مکروه تحر ْي د وفروش وغيل خرياز قبوی يلهذا بعداز اذان اول به نزد احناف معامالت دن

 جمعه  ورفنت به ادای مناز جمعه لزم است.
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  )وروى الحسن، عن أيب حنيفة، أن املعتربَ ح وجوب السع  وحرمة کرده استامام اعظت رح قول رانقل از بدرالدين عين  

ــامع الخطبة، ورمبا تفوته الجمعة إذا كان بيته  ــنة، وس البيع اْلذاُن عَّل املنارم؛ ْلنه لو  انتظر اْلذان عند املنرب يفوته أداء الس

 بعيداً من الجامع(. رشح أيب داود للعين  

ع يد قول معترب در وجوب سعی  وحرمت بيگويکرده است که او مامام ابوحنيفه رحمة الله عليه روايت نقل  از حسن -ترجمه 

ست چرا که اگر مناز گذاران منتظر اذان پ سنت وشنيبعداز اذان اول ا صورت مناز  شند در آن  به از دن  خطيو روی منرب با

 ا از مسجد دور باشد.ود اگر خانه هْي شود وخطر فوت مناز جمعه هت ميآنها فوت م

 فضائل مناز جمعه  

 ل اند يشرتی آمده است که بعضی آنها قرار ذيث بيدر باره فضائل مناز جمعه احاد

 شود.يبه اار ادای مناز جمعه گناهان معاف م -1

لف ذکر مختث ين مضمون در احاديشود که ايکند  گناهان او معاف ميکه با در نظرداشت آداب جمعه مناز جمعه را اداء ميکس

 شده است .

أَ َفأََحَسَن الُوُضوَء ، اُتَّ أَََت الُجمَعَة َفاَسَتَمَع َوأنََصَت يفرمايرسول الله صَّل الله عليه وسلت م فيث رشيک حديدر   د )َمَن تََوضَّ

 ُغِفَر لَُه َما بََيَنُه َوبََْي الُجُمَعِة َوِزياَدُم ااَلاَِة أيَّامِف ، َوَمَن َمسَّ الَحَصا َفَقَد لََغا(.رواه مسلت . 

از جمعه د ،خطبه منيايرا مراعت کند( باز به سوی مناز جمعه بؤ عنی آداب وضو يقه درست وضو کند)يکه به طريکس -ترجمه 

زه ها را يکه سنگ ريادت سه روز، وکسين جمعه وزيشود برای او  ازجمعه گذشته تا ايده ميرا بشنود وخاموش باشد، بخش

 ع کرد.يرا ضا ن کار لغو را انجام داد واواب مناز  جمعهيزه مووف کرد(پس ايعنی خود را با سنگ های ريمس  کرد) 

ِهُن ِمَن ُدَهِنِه أََو مَيَسُّ مِ گری آمده اســتيث ديدر حد َتطَاَع ِمَن طَُهرِف َويَدَّ ُر َما اســَ ُل َرُجٌل يََوَم الَُجُمَعِة َويََتطَهَّ  َن ِطيِب  )َل يََغَتســِ

يِّ َما كُِتَب لَهُ  ُت إَِذا تَكَلََّت اإَلَِماُم إِلَّ ُغِفَر لَُه َما بََيَنُه َوبََْيَ الَُجُمَعِة اَْلُخَ  بََيِتِه اُتَّ يََخُرُج َفاَل يَُفرُِّق بََْيَ ااََنَْيِ اُتَّ يُصـَ َرى(. اُتَّ يَُنصـِ

 صحي  البخاري

که در روز جمعه غســل کند وبدن خود را پاک کند هر اندازه کی توان دارد  وخوشــبوئی را اســتعامل کند باز به يکســ -ترجمه 

و مقدر ند، باز هر اندازه که مناز به اي آنها ننشْيعنی در بي ،اوردي دو نفر جدائی نْيمسجد در بسوی مسجد حرکت کند ودر 

عه تا جمعه ن جمين شــخص از ايند ،الله تعالی برای ايکند  خاموش بنشــيکه امام به خطبه رشوع ميباشــد ادا کند، باز وقت

 کند.يگر گناهان اورا معاف ميد

ِن اَِياِبِه َوَمسَّ ِمَن ِطيبِف   )گری آمده اسـتيث ديک حديدر  َل يََوَم الَُجُمَعِة َولَِبَس ِمَن أََحسـَ ََت اُتَّ أَ  -إَِن كَاَن ِعَنَدُه  -َمِن اَغَتسـَ

َصَت إَِذا َخَرَج إَِماُمُه حَ  َصَّلَّ َما كََتَب اللَُّه لَُه اُتَّ أَنَ اَرًم لِاَم تَّى يَفَ الَُجُمَعَة َفلََت يََتَخطَّ أََعَناَق النَّاِس اُتَّ  َصالَتِِه كَانََت كَفَّ  بََيَنَها ُرَغ ِمَن 

 َوبََْيَ ُجُمَعِتِه الَِّتى َقَبلََها (. سنن أىب داود 

س -ترجمه  سل کند وبهرتيک سوی يکه روز جمعه غ شد باز به  ستعامل کند اگر نزد او با شبوئی ا شد، خو ن لباس خود را بپو

 که مناز های نفلی وسنت به او مقدر باشديپاهای خود را بلند نکند  باز هراندازه اد  وبه گردن های مردم يايادای مناز جمعه ب

نکه از مناز يکند( به خطبه گوش فرا دهد  تا ايشود )وخطبه را رشوع ميکه امام به ارائه خطبه به منرب بال مياداء کند، باز وقت

ــته کين اعامل از برای او  از ايشــود ايفارغ م ف آمده اســت  ) يث رشيدر حدشــود .يفاره گناهان او من جمعه تا جمعه گذش

َها يََدُعو َفُهَو َرُجٌل  رَضَ َها يَلَُغو َوُهَو َحظُُّه ِمَنَها َوَرُجٌل َح رَضَ رُضُ الَُجُمَعَة اَ الَاَُة نََفرِف َرُجٌل َح َشاَء أََعطَاُه َوإَِن يََح  َدَعا اللََّه َعزَّ َوَجلَّ إَِن 

اَرٌم إََِل الَُجُمَعِة الَّ َشاَء َمَنَعُه َوَرُجٌل حَ  َسلِتِف َولََت يَُؤِذ أََحًدا َفِهَى كَفَّ َصاتِف َوُسكُوتِف َولََت يََتَخطَّ َرَقَبَة ُم َها ِبإِنَ اَدُم اَ الَاَِة ِتى تَلِيَها َوِزيَ رَضَ

 ُ َِ  أََمَثالَِها(. سنن أىب داود  أَيَّامِف َوَذلَِك ِبأَنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ يَُقوُل )َمَن َجاَء ِبالََحَسَنِة َفلَُه َع
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  هودهيد ودر اانای ارائه خطبه ســـخنهای بيکی آن کســـی اســـت که می آ يد  يبه مناز جمعه ســـه قســـت مردم می آ - ترجمه 

صيوکارهای لغو را م شخص هميب ايکند، ن ست)ْين  شدن مناز جمعه ا م  شود( دو يعنی از اواب جمعه محروم مي حا ر 

رخواست خواهد اگين کسی است که از الله تعالی دعا ميکند وايد ودر وقت خطبه دعا ميعه می آ آن کسی است که به مناز جم

عنی يکند يکند  واگر خواســـت واراده از او منع ميعنی دعای اورا قبول ميدهد يواراده الله شـــد، به فضـــل وکرم خود برای اوم

 د  وخاموش دهيدن خطبه گوش فراميکه  به شنيدرحالد، يدعای اورا قبول منی کند، سوم  کسی است که به مناز جمعه می آ 

 

ا جمعه ن جمعه ازبرای او  تيف منی رســـاند ايند وبه گردنهای مســـلامنها  پای خود را بلند منی کند وبه کســـی تکليمی نشـــ

و کفاره  ا گر هت از برای گناهانينده مراد اسـت. بلکه سـه روز ديا جمعه آ يِف گردد، جمعه گذشـته ويگذشـته  کفاره گناهان او م

ز برای او  ده کی ايک ني )و من جاء بالحســنة فله عِــ أمثالها( . کســی که آمدن کند به ديفرمايگردد، چرا که الله تعالی ميم

 شود.يبرابر اواب  داده م

 شود.يک سال روزه حاصل ميبه اار رفنت به مناز جمعه در برابر هرقدم اواب  -۲

ساله  کين شخص در برابر هر قدم  اواب  روزه ياده به مسجد برود برای ايوقت پکسی که با مراعت منودن آداب جمعه به 

 شود.يام )عبادت(  حاصل ميکساله قيواواب 

َل اُتَّ بَكََّر َوابََتكََر َوَموـَ َولََت يََركََب َوَدنَا ِمَن اإلِمَ يث رشيدر حد َل يََوَم الَُجُمَعِة َواَغَتسـَ َع َولََت َتمَ اِم َفاسـَ ف آمده اسـت )َمَن َغسـَّ

 يَلَُغ كَاَن لَُه ِبكُلِّ ُخطََومِف َعَمُل َسَنةِف أََجُر ِصَياِمَها َوِقَياِمَها(. سنن أىب داود 

وار اده برود وبه سواری سيگر شد باز به مسجد به وقت پيا سبب غسل شخص ديکه غسل کرد در روز جمعه يکس -ترجمه 

شود وبه امام نزد شين سخن بند وخطبه را با يک بن شنود ودر وقت خطبه   شی ب از برای او  وده نکنديههوده وکارهای بيخامو

 شود.يکساله داده ميکساله  واواب عبادت ياست، بخاطر آمدن به مناز جمعه در برابر هرقدم اواب روزی 

 وند ْي لت کسانی که دراول وقت به ادای مناز جمعه ميفض -3

ـــود وکســـياد داده ميی او اواب زود  براْي که در اول وقت به مناز جمعه ميکســـ  ود در اجرْي   به مناز جمعه مْيکه  در اخيش

 واواب باآنها فرق دارد.

اَعةِ  ف آمده اســـتيث رشيک حديدر  َا َقرََّب بََدنًَة، َوَمَن َراَح ِح الســـَّ َل الََجَنابَِة اُتَّ َراَح َفكَأمَنَّ َل يََوَم الَُجُمَعِة ُغســـَ  )َمِن اَغَتســـَ

انَِيِة  ا أََقَرَن، َوَمَن َراَح ِح الثَّ َا َقرََّب كََبشـــً الَِثِة َفَكأَمنَّ اَعِة الثَّ َا َقرََّب بََقرًَم، َوَمَن َراَح ِح الســـَّ َا قَ َفَكأَمنَّ اَعِة الرَّاِبَعِة َفَكأَمنَّ رََّب  الســـَّ

ا َقرََّب بََيَضًة، فَ  اَعِة الََخاِمَسِة َفكَأمَنَّ كََر (. َدَجاَجًة، َوَمَن َراَح ِح السَّ  ق عليهمتفإَِذا َخَرَج اإلَِماُم َحرَضَِت الََمالَئِكَُة يََسَتِمُعوَن الذِّ

ود شـــيکه در روز جمعه مانند غســـل جنابت غســـل کند، باز در اول وقت به مناز جمعه برود آنقدر اواب داده ميکســـ -ترجمه 

شرت را خيکه يمثل شد وکسْي ک  ساعت دوم به مناز جمعه يات کرده با ک گاو يکه يشود مثليود  آنقدر اواب داده مْي مکه در 

سْي را خ شد، ک سوم برود ايات کرده با ساعت  ست مثليکه در  شاخ دار را خيکه ينطور ا سفند  سْي ک گو که در يات کند وک

غ را ک تخت مر يکه يکه در ســاعت پنجت برود مثليات کرده باشــد،کســْي ک مرغ را خيســاعت چهارم برود مثلی  اســت که 

ند يکنند  ومی آ يکند مالئک نوشنت نامهارا بند ميشود وخطبه را رشوع ميکه امام به خطبه بال ميباشد، پس وقتات کرده ْي خ

                                                                                                                                                   دهند.يبه خطبه گوش فرا م

ضمون حديع در و  موضْيهم سالم ميف ديث رشيک م ست،نب  عليه ال شده ا  د ) إَِذا كَاَن يََوُم الَُجُمَعِة َوَقَفِت يفرمايگر ذکر
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ِرَ َمَثِل الَِّذي يَُهِدي  ِجِد يَكَُتُبوَن اَْلَوََّل َفاَْلَوََّل َوَمَثُل الَُمَهجِّ ـــَ ا اُتَّ الََماَلئَِكُة َعََّل َباِب الََمس َبَدَنًة اُتَّ َكالَِّذي يَُهِدي بََقرًَم اُتَّ كََبشـــً

كََر(.  صحي  البخاري.َدَجاَجًة اُتَّ بََيَضًة َفإَِذا َخَرَج اإَلَِماُم طََوَوا ُصُحَفُهَت َويََسَتِمُعوَن الذِّ

 آن کســی را که اول آمدهســند ينويشــوند، ميســد مالئک به دروازه های مســجد الســتاد مْيکه روز جمعه فرا ميوقت -ترجمه 

ســند وکســی که دوم آمده اســت در ينويگر را، کســی که اول در مســجد آمده اســت نام او را اول ميب آن دياســت، بازبه تعق

 سجد که در ساعت اول به ميکنند، پس کسيسی مين مناز جمعه را نام نويب حا ري ترتْيد به همْي گيشامره دو قرار م

( را به رضای ک )گاویيکه که يات کرده باشد، شخص دومی که آمده مثلْي تعالی )شرتی( را خ که برای رضای اللهيد مثليايب

شد،باز شخص دْي الله تعالی خ ات ْي خ ک گوسفندی را به رضای الله تعالیيکه يب آن آمده مثليگری که به تعقيات کرده با

ب يعقات کرده باشد، باز به تْي ه)مرغ( را خکيگری که آمده مثال طوری است که مثليب آن شخص ديکرده باشد. باز به تعق

ـــی د که امام بخاطر ارائه خطبه به يات کرده باشـــد.پس وقتْي گری که آمده مثال طوری اســـت که تخت مرغ را خيآن کس

 دهند.يکنند به خطبه گوش فرا ميسی خود را جمع ميشود مالئک کتابهای نام نويمنرببال م

 .ک ومقرب انديدارالله تعالی، به نزد الله جل جالله نزديوند در وقت دْي مکه در وقت  اول به مناز جمعه يکسان-4

د  ) إِنَّ أََهَل الََجنَِّة يََرَوَن َربَُّهَت َعزَّ َوَجلَّ ِح كُلِّ يََوِم يفرمايه السالم ميث را نقل کرده اند، نبی علين حديامام آجری وابن بطه ا

ا (. الِــيعة ل جريُجُمَعةِف ِح رَِماِل الَكَاُفوِر ,  ا  أرََسَُعُهَت إِلََيِه يََوَم الَُجُمَعِة , َوأَبَكَرُُهَت ُغُدو  ــً ى ، اإلبانة الكرب َوأََقَربُُهَت ِمَنُه َمَجلِس

 لبن بطة

شک جنتی ها در هر روز جمعه  در بلندی های کافور به د- ترجمه  ِف ميبدون  س نهاي اْيشوند ودربيدار الله تعالی م ار يب

 فت.ْي ا به مناز جمعه در وقت اول به رسعت  ميک ومقرب کسی است که در دنينزد

ـت عبدالله بن مســعود رضــی الله عنه م م که ده ايد که من از رســول الله صــَّل الله عليه وســلت شــنيفرمايهمچنان حرضـ

 ِهَت إََِل الَُجُمَعاِت ، اْلَوََّل َوالثَّاِِنَ َوالثَّالَِث (. سنن ابن ماجةفرمودند ) إِنَّ النَّاَس يََجلُِسوَن ِمَن اللِه يََوَم الَِقَياَمِة َعََّل َقَدِر َرَواحِ 

ر ا به ادای مناز جمعه ديک ومقرب کسی است که دردنيار نزديدار پروردگار بسيامت در وقت ديبدون شک در روز ق- ترجمه 

 باشند.يومقرب مک ي مقدار به الله تعالی نزدْينها به هميفت . اْي وقت اول، دوم وسوم م

 شود يوی پوره ميبه اار رفنت به مناز جمعه کارهای دن

ــت  من ينطور بيک واقعه را نقل کرده اند  فردی توبه کردن ازغفلت خود را ايعلام  ا بر کبار در روز جمعه گندم ر يان کرده اس

ن ي، د ر اختيخر به طرف جنکل گر  کردم ْيکه گندم را از رسخر پائياب بردم وقتيرسخر بار منوده وجهت آرد کردن به آســ

سايوقت  ست، اگر فعالَ باغ را آبيت گفت  اکنون نوبت آبيه من آمد وبرايک هم لی بعد يو خاری نکنی  باز نوبت تياری باغ تو ا

م ال ده  من با خود گفتت  ) صين اانا وقت مناز جمعه هت فرا رسياری سخت  رورت دارد در ايکه باغ تو به آبيد، در حاليمی آ 

ــت از د ــيالجمعة أحب إلی من غْيها( مناز جمعه به نزدم محبوب اس ن کارهارا ترک کردم وبه يا کرده .پس من همه ايگر اش

دم که بوجی آرد من در خانه نهاده شده، زوجه من هت از يکه بعد از مناز باز گشت به خانه آمدم ديادای مناز جمعه رفتت  وقت

 نيدم که اياری شــده اســت، من از زوجه خود پرســيســتاده اســت  وباغ هت آبيانه اآن نان پخته کرده اســت وخرم هت در خ

ندم ما اب هت گياب برده بود ودر آسيه ما گندم خود را برای آرد کردن به آسيت گفت  همسايکارها چگونه اجرا شده، زوجه برا

شتباه گندم مارا آرد کرده وقت شناختت وبوجی خود را به خاکه بوجی آرد را به خانه آ يموجود بود. بناَ به ا نه ورد من بوجی خود را 

 وراخ  او سْياری کرد ودرزمي خود را که درجوارباغ ما قرار داشت  آبْيه ما زمياری شده که همساين آبيآوردم وباغ به خاطر ا
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سوراخ ها آب به باغ ما می آمد وبه اار آن متام باغ ما شد  وخربخاطر  ايآب های بود که از آن   به خانه آمده که درجنگلن ياری 

 کردند واز ترس آنها خربه خانه آمد.يگرگ ها اورا شکار م

ن همه کارها به برکت مناز جمعه اتفاق آفتاد. پس من محبت خود را  يد )وذلك كله بربكة صــالم الجمعة( ايگوين شــخص ميا

 وی قطع کردم وبه طرف عبادت متوجه شدم.ياز کارهای دن

 دون عذر جزاهای ترک مناز جمعه ب

ـــی که مناز جمعه فرض باشـــد وبدون عذر منازجمعه را ترک م دها يث وعي اشـــخاص دراحادْينچنيکند برای ايبالی کس

 ل است يوجزاهای سخت ذکرشده است که بعضی آنها قرار ذ

 مهر زدن قلبها به اار ترک مناز جمعه بدون عذر -1

ند ما از رســول الله صــلی الله يگوين هر دو ميت اســت،ايام روااز حرضــت عبد الله بن عمر وحرضــت ابوهريره ريض الله عنه

 لََيكُونَنَّ تَّ دم که درمنربچوبی فرمودند ) لََيَنَتِهَْيَّ أَقَواٌم َعَن َوَدِعِهُت الُجُمَعاِت أََو لََيَخِتَمنَّ اللُه َعََّل ُقلُوِبِهَت اُ يه وســـلت شـــنيعل

 ِمَن الَغاِفلَِْي ( رواه مسلت . 

زند باز يشان مهر ميمردم ازترک کردن مناز جمعه  منع شوند واگر نه الله تعالی به خاطر )ترک منازجمعه(به دلهان يا- ترجمه 

 گردند.ي مْينها از جمله غافليا

ــده که الله تعالی بر اين حديدر ا ــان مهر مين طبقه مردم  به دلهايث جزای تارک مناز جمعه ذکرش ها زدند ومهرزدن به دليش

ـــت  که الله تعالی دلهای ان يه از ايکنا ـــان از توفيکند که اين طبقه مردم را به غفلت گرفتار مياس ـــال يش ح محروم ق به اص

  گردند.ين طبقه مردم  گرفتار عذاب الهی ميجه ايشوند ودر نتيم

ستيث ديک حديدر  سلت مگر آمده ا صَّل الله عليه و سول الله   د ) َمَن تَرََ  اَ الََث ُجَمعِف تََهاُونًا ِبَها طََبَع اللَُّه َعََّل يفرماي، که ر

 َقلَِبِه(. سنن أىب داود 

سه جمعه)مناز( راترک کند الله تعالی در قلب او مهر ميکس- ترجمه  سستی وتنبلی   سببيکه بنا بر  ق يآن ازتوف زند.)که به 

 شود(.يک محروم ميبه اعامل ن

 کنند يهای کسانی که مناز جمعه را ترک م د به آتو زدن خانهيتهد -۲

ختی را د ســـين طبقه مردم وعيه وســـلت در باره ايت صـــلی الله عليکنند نبی کريکســـانی که بدون عذر مناز جمعه را ترک م

ف يث رشيشـــان بســـوزانت.درحدين طبقه مردم را بال يخواهد که خانه های ايد دمل ميفرمايه الســـالم ميامربعليذکرکرده  وپ

ــت آمده  ــلت، قال لقوم يتخلفون عن الجمعة  لقد هممت أن آمر رجال يصــي اس )عن عبد الله، أن النب  صــَّل الله عليه وس

 بالناس، ات أحرق عَّل رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهت(. صحي  مسلت 

ــلت دربيدکه رســول الله صــلی الله عليگوياز حرضــت عبدالله بن مســعود ريض الله عنه روايت اســت، او م -ترجمه  اره ه وس

ه ن اراده را کردم که بيعنی به مناز جمعه حا ر منی شـــوند فرمودند  من ايمردمی که بدون عذر از مناز جمعه بازمی مانند 

ـــی امر کنت  که در جای من به مردم مناز اداء کند،بازمن خانه های آن مردم را  همرا با مال واســـباب وخودشـــان ي ک کس

 ه باز میامند وبدن عذر مناز جمعه را اداء منی کند.بسوزانت،کسی که از مناز جمع
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سرسول الله صَّل الله عليه وسلت د که ين فکر کنيشام در ا را هت به کسی  فيارمهربان بود،که معمولی تکليبه امت خود  ب

ــخت خود را اظهار کرد ــه س ــانی که بدون عذر به مناز جمعه منی آمدند در باره آنها قهر وغص ــی نبود، مگر کس  که اراده راض

  .شان را کرديسوختاندن خانه ها

 شود ي حساب مْيتارک مناز جمعه بدون عذر از جمله منافق -3

ُل(. مسند ديفرمايمرسول الله صَّل الله عليه وسلت  وَرمِف كُِتَب ُمَناِفًقا ِح ِكَتابِف ل مُيََحى َول يَُبدَّ  )َمَن تَرََ  الَُجُمَعَة ِمَن َغَْيِ  َرُ

 البيهق الشافع ، 

 ل.يشود ونه تبديشود منافق در کتابی که نه محو ميکند نوشته ميکسی که مناز جمعه رابدون عذر ترک م-ترجمه 

 تارک مناز جمعه بدون عذر مستحق جهنت است . -4

ن شخص مستحق جهنت است، از حرضت عبد الله يبه کسی که مناز جمعه فرض باشد وبدون عذر مناز جمعه را ترک کند ا

شد ْينچنيعباس در باره اابن  سوال  شخص  َشَهُد ُجَمَعًة َوَل   ُصوُم النََّهاَر  َويَُقوُم اللََّيَل، َل يَ ُسِئَل ابَُن َعبَّاسِف َعَن َرُجلِف يَ ) َو

 َجاَمَعًة؟ َفَقاَل  ُهَو ِح النَّاِر( سنن الرتمذي 

شخصی که ر حرضت عبدالله بن عباس ريض الله عنهام  از- ترجمه  لی  در کند و يام ميد وشب را قْي گيوزهارا روزه مدر باره 

شد که حکت ا سوال  شود  ن يست؟ ابن عباس رضی الله عنه در جواب فرمود  اين شخص چيجمعه وبه جامعت حا رمنی 

 باشد.يشخص در آتو جهنت م

رجل  شـــهرا يســـأله عن ) عن ابن عباس ، قال   اختلف إليه رجل   نقل کرده ْينچنيت را اين روايا بکر ابن ايب شـــيبهامام 

 يصوم النهار ويقوم الليل ، ول يشهد جمعة ، ول جامعة ، مات ؟قال   ح النار(. مصنف ابن أيب شيبة

سوال را از او ميک ماه پی درپی می آمد وايک نفر ياست که  ابن عباس ريض الله عنه روايت از -ترجمه  ک نفر يکرد که ين 

ـــود ومبيم مايد وشـــب ها را قْي گيروزهارا روزه م ـــی الله عنه ْي کند ولی به مناز جمعه وجامعت حا ر نش د؟ابن عباس رض

 باشد.يفرمودند که او در جهنت م

د وشـــبها عبادت نفلی کند ولی به منازجمعه وجامعت ْي ک نفر متام عمر  روزها را روزه گين اســــت که يث ايمطلب حد

 ند .يبين گناه خود را در جهنت مياست، بازهت جزای ان شخص اگرچه مسلامن يچ توجه نکند اين هيحا رنشود  وبه ا

حد له مطلب  مام ترمذي رحمه ال مذکوررا بيا ها يث  بة عن عة رغ هد الجامعة والجم حديث أن ل يشـــ ان کرده ) ومعنى ال

 واستخفافا بحقها وتهاونا بها( سنن الرتمذي 

 گوش فرا دادن به خظبه مناز جمعه واجب است 

 ا از امام دور نشسته است واجب است.ير چه خطبه را منی شنوند وگوش فرا دادن به خطبه اگ

 حي  البخاري.صد   )إَِذا ُقلََت لَِصاِحِبَك يََوَم الَُجُمَعِة أَنَِصَت، َواإلَِماُم يََخطُُب، َفَقَد لََغَوَت(.يفرمايرسول الله صَّل الله عليه وسلت م

 خود بگوئی خاموش باش؛ تو کار لغو را کردی . رفيقبه   ميخواندتو در روز جمعه در اانای که امام خطبه  وقتيکه -ترجمه 
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نکه اگر کســی در اانای خطبه ســخن يث معلوم شــدکه در اانای خطبه امام مطلقاَ ســخن کردن منع اســت؟ تا اين حدياز ا 

د و يه خاموشی در جمله امر به معروف ونهی از منکر می آ ن امر بيد برای اوخاموش باش گفنت هت منع است اگر که ايگويم

 دن  واجب است،  حتی ين هت منع است .چرا که در وقت خطبه خاموش بودن وخطبه رابه خاموشی شنيدر دوران خطبه ا

شخص هت  ني  چب نشسنت برای اياگر شخصی از امام دور نشته است وصدای خطبه امام را منی شنوند بنا به قول صح

 واجب است .

ـــت مانند خوردن،نوشـــين قاعده را ذکر کرده اند هرکاريفقها ا دن،ســـخن يکه در مناز حرام باشـــد در خطبه هت حرام اس

   گفنت وجواب سالم.يگفنت،تسب

 )أن كل ما حرم ح الصـالم حرم ح الخطبة فيحرم أكل ورشب وكالم ولو تسـبيحا أو رد ديفرمايمرحمه الله  نيابن عابدامام 

 أو أمرا مبعروف إل من الخطيب ْلن اْلمر باملعروف منها بال فرق بْي قريب وبعيد ح اْلص (. حاشية ابن عابدين سالم 

  يدن ،ســخن گفنت ولو که تســبيکه خوردن، نوشــيهر آنچه که درمناز حرام اســت درخطبه هت حرام اســت، طور -ترجمه 

رمت ن حيک حصــه ای از خطبه اســت؛ايب چرا که امر باملعروف ي از خطْيا امر به معروف باشــد، بغيگفنت ،جواب ســالم و

  .تيب نشسته اند، بنا بر اص  روايا دور  که به خطيک وي افراد نزدْيبدون تفاوت  ب

َواِقِهَت َوَمَعُهَت  اســـت علی کرم الله وجهه  روايت حرضـــت از َياِطُْي يَُربُِّثوَن النَّاَس إََِل أَســـَ ) إَِذا كَاَن يََوُم الَُجُمَعِة َخَرَج الشـــَّ

اِبَق  َ َوالَّذِ  الرَّايَاُت َوتََقُعُد الََماَلئِكَُة َعََّل أَبََواِب الََمَساِجِد يَكَُتُبوَن النَّاَس َعََّل َقَدِر َمَناِزلِِهَت السَّ يََخُرَج اإَلَِماُم  ي يَلِيِه َحتَّىَوالَُمَصيِّ

َن َفاَسَتَمَع َوأَنََصَت َولََت يَلَُغ كَاَن لَُه ِكَفٌل مِ َفَمَن َدنَا ِمَن اإَلَِماِم َفأَنََصَت أََو اَسَتَمَع َولََت يَلَُغ كَاَن لَُه ِكَفاَلِن ِمَن اَْلََجِر َوَمَن نَأَى َعَنُه 

َتِمَع كَاَن َعلََيِه ِكَفاَلِن ِمَن الَِوَزِر َوَمَن نَأَى َعَنُه َفلََغا َولََت يُنَ اَْلََجِر َوَمَن َدنَا ِمَن اإَلِمَ  ــَ َت َولََت يَس ــِ َت َولَتَ اِم َفلََغا َولََت يَُنص ــِ َتِمَع ص ــَ  يَس

هِف َفَقَد تَكَلََّت َوَمَن تَكَلََّت َفاَل ُجُمَعَة لَهُ  لََّت(.  كَاَن َعلََيِه ِكَفٌل ِمَن الَِوَزِر َوَمَن َقاَل صــَ َّلَّ اللَُّه َعلََيِه َوســَ ِمَعُت نَِبيَّكَُت صــَ اُتَّ َقاَل َهكََذا ســَ

 مسند أحمد 

 به بازار ها دارند به رفنتيباشد ومردم را  وا ميق ها مْي شان بيندکه همرايربايطانهای ميشود شيکه روز جمعه ميوقت -ترجمه 

شکنند ومالئک در دروازه های مساجد يو از مساجد  منع م و می يسند، آن مناز گزاری که پينوينند ومراتب مردم را ميمی ن

شته ميآ  سيد مرتبه آن را نو سله هميسند اينويد مرتبه آن راميکه دوم می آ يکنند بعداَ ک سل شد، تا اينطور جاری مين  نکه يبا

شـنود يرا به خاموشـی  مک نشـسـته  خاموش اسـت وخطبه يکه به امام نزديِف امام  به ارائه خطبه به منرب بال شـود. پس کسـ

ـــيكان له كفالن من اْلجر از برای اوکارهای لغو را انجام منی دهد، ـــت. وکس ـــه اجر اس ـــخص  دو حص که ازامام دور ين ش

ک يكان له كفل من اْلجراز برای او ؛ شنود  وخاموش نشسته است و کار لغورا انجام ندادهينشسته وخطبه را به خاموشی م

د)كان يا سخن گفت وخطبه را به خاموشی نشنيک نشسته ولی کار لغوی را انجام داد ويم نزدکه به امايحصه اجر است وکس

که از امام  دور نشــســته اســت  وکار لغوی را انجام دهد، ين دو حصــه گناه اســت  وکســيعليه كفالن من الوزر( از برای ا

 ک حصه گناه استين يبرای اند  وبه خاموشی خطبه را نشنود)كان عليه كفل من الوزر( از يخاموش هت ننش

 ن سخن گفت ومن تكلت فال جمعة له .يخاموش باش پس ا“ د  "صهيگويگری ميکه در اانای خطبه  به کسی ديوکس

  .کتيکه سخن گفت او اواب جمعه را حاصل کرده منی تواند.باز حرضت علی کرم الله وجهه فرمودند  هكذا سمعت  نبيوکس

 ده ام .يه وسلت شنيرسول الله صلی الله علامربشام محمد ي من از پْينچنيا
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َسَفاًرا َوالَّذِ يف ديث رشيک حديدر  ست )َمَن تَكَلََّت يََوَم الَُجُمَعِة َواإَلَِماُم يََخطُُب َفُهَو كََمَثِل الَِحاَمِر يََحِمُل أَ ُقوُل ي يَ گری آمده ا

 لَُه أَنَِصَت لََيَس لَُه ُجُمَعٌة(. مسند أحمد 

ن مانند آن خری است که کتاب ها بالی او بار يخواند ايکه امام خطبه ميد در حاليگويدر روز جمعه سخن مکه يکس -ترجمه 

 ست.يد خاموش باش، برای او اواب جمعه نيگويکه به او ميشده است وآن کس

 ن مناز جمعه آن است که خطبه آن کوتاه باشد يبهرت

 طبه آن کوتاه باشد.ن مناز جمعه آن است که مناز آن دراز باشد وخيبهرت

الََم ، َواَقُوُ يث رشيدر حد الَِم َمِئَنٌة ِمَن ِفَقِه الرَُّجِل ، َفأَِطيلُوا الصَّ .مسند وا الَُخطََب(ف آمده است  )إِنَّ ِقَوَ الَُخطََبِة ، َوطُوَل الصَّ

 البزار 

ـــت،   -ترجمه  ـــک کوتاهی خطبه ودراز خواندن مناز، عالمه فهت ودانو مرد اس د وخطبه را يپس مناز را دراز بخوانبدون ش

 کوتاه.

 ا دريوهمچنان بهرت اســت که در مناز جمعه  در رکعت اول ســوره) الجمعه(ودر رکعت دوم ســوره)املنافقون( خوانده شــود و

 سوره )سب  باست ربک العلی(خوانده شود ودر رکعت دوم سوره)الغاشية( خوانده شود.] تحفة الفقهاء[ اول رکعت

سورههمچنان بهرت صب   ست که در روز جمعه در مناز  سجده(   ا سوره) ال سان(  در رکعت اول  و در رکعت دوم خوانده )الن

وَل اللَِّه شــود. در يک حديِفث رشيف آمده اســت الَِم الَفَجِر )امل  -صــَّل الله عليه وســلت-  أَنَّ َرســُ كَاَن يََقَرأُ يََوَم الَُجُمَعِة ِ  صــَ

َجَدِم وَ   )َهَل أَََت َعََّل اإلِنََساِن( السنن الكربى للبيهق  تََنِزيُل( السَّ

 عصا را بدست گرفنت در اانای ارائه خطبه  

 ست.يب مستحب است؛ البته التزام به آن درست نيدر روز جمعه در حالت خواندن  خطبه گرفنت عصا برای خط

 ْيه( البناية علی الهدايةسد ) ويستحب ان يتوکأ الخطيب علی نحو قوس او غينويامام عين  رحمه الله م

 ه کند.يگر تکيز ديا کدام چيب در حالت ارائه خطبه به کامن ويمستحب است که خط -ترجمه 

 در وقت ارائه خطبه در دعا دست بلند کردن 

لب خود تواند به قيخواهد دعا کند ميدراانای خواندن خطبه بخاطر دعا دســت را بلند کردن وبه زبان دعا نکردن؛ اگرکســی م

 دعا کند.

سيخوانند که ايب نفل ميان روبروی خطير وبيلی مهت است که بعضی مردم دراانای تقرين سخن خيا ست، يب نن کار منا

ست که به تقريبهرت ا سی قبل از خطبه ودر اانای تقرين ا شود  اگرک شه از  کيخواهد نفل بخواند در ير مير گوش داده  گو

 مسجد مناز بخواند.

 


