بسم الله الرحمن الرحیم
شب و روز جمعه:
امام صادق علیه السلام فرمود:
-1ما طلعت الشمس بیوم افضل من یوم الجمعه ،و ان کلام الطیر
فیه اذا لقی بعضها بعضاً :سلام سلام ،یوم صالح
یعنی :خورشید بر روزی برتر از روز جمعه طلوع نکرد ،وقتی پرندگان آسمان
در این روز یکدیگر را ملاقات می کنند ،بر هم سلام می فرستند و می

گویند :روز خوبی است!.
-2گفته شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در ابتدای تابستان،
وقتی می خواست از اتاق خارج شود ،روز پنجشنبه خارج می شد و در

ابتدای زمستان وقتی می خواست داخل شود ،روز جمعه داخل می گردید.
در همین رابطه از ابن عباس روایت شده است که حضرت ،شب جمعه خارج
می شد و سبب جمعه داخل می گردید
از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود:

-2اذا اردت ان تتصدق بشی ء قبل الجمعه فاخره الی یوم الجمعه
یعنی :اگر قبل از روز جمعه خواستی صدقه ای بدهی ،آن را تا روز جمعه به

تاخیر بینداز.

و نیز از همان حضرت روایت شده است که فرمود:

 -3ان الله تعالی لینادی کل لیله جمعه من فوق عرشه من اول
اللیل الی اخره .الا عبد مؤمن یدعونی لدینه او دنیاه قبل طلوع
الفجر فاجیه؟ الا عبد مؤمن یتوب الی من ذنوبه قبل طلوع الفجر

فاتوب الیه؟ الا عبد مؤمن قد قتر علیه رزقه فیسالنی الزیاده فی
رزقه قبل طلوع الفجر فازیده و اوسع علیه؟ الا عبد مؤمن سقیم
فیسالنی ان اشفیه قبل طلوع الفجر فاعافیه؟ الا عبد مؤمن محبوس
مغموم فیسالنی ان اطلقه من سجنه فاخلی سربه؟ الا عبد مؤمن
مظلوم یسالنی ان اخذ بضلامته قبل طلوع الفجر فانتصر له و اخذ

له بضلامته؟ قال :فلا یزال ینادی بهذا حتی یطلع الفجر
یعنی :ذات اقدس الهی هر شب جمعه از اول تا آخر شب اینگونه ندا می

دهد:

آیا بنده مومنی نیست که تا قبل از صبح مرا برای دین یا دنیایش بخواندتا من اجابتش کنم؟

آیا بنده مومنی نیست که تا قبل از صبح از گناهانش توبه کند و بر گرددو من نیز رحمت و مغفرتم را برگردانم؟

آیا بنده مومنی نیست که روزیش تنگ شده باشد و تا قبل از فجر ،از منبخواهد آن را زیاد کنم و من هم حاجتش را بر آورده روزیش را زیاد و وسیع
گردانم؟
آیا بنده مؤمن مریضی نیست که تا قبل از طلوع فجر از من بخواهد کهشفایش بدهم و من هم او را عافیت و تندرستی عطا نمایم؟

آیا بنده زندانی گرفتاری نیست که از من بخواهد از زندان آزادش کنم ومن نیز آزادش گردانم؟

آیا بنده مؤمن مظلومی نیست که تا قبل از صبح از من بخواهد حقش رااز ظالم بستانم و من نیز او را یاری کرده حقش را برگردانم؟

آنگاه حضرت فرمود :همینطور ذات اقدس الهی ندا می دهد تا صبح شود.

از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام روایت شده است که فرمود:
-4ان العبد المومن یسال الله الحاجه فیوخر الله عزوجل قضاء
حاجته التی سال الی یوم الجمعه
یعنی :بنده مؤمن از خدا حاجتی طلب می کند و خداوند عزیز و جلیل بر

آوردن آن را تا روز جمعه به تاخیر می اندازد.

از رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم رسیده است که فرمود:
-5ان یوم الجمعه سید الایام و اعظمها عند الله تعالی و اعظم من
یوم الفطر و یوم الاضحی ،و فیه خمس خصال .خلق الله فیه ادم ،و
اهبط فیه ادم الی الارض ،و فیه توفی الله ادم ،و فیه ساعه لا یسال
الله تعالی فیها احد شیئا الا اعطاه ما لم یسال حراماً ،و ما من ملک
مقرب و لا سماء ولا ارض ولا ریاح ولا جبال ولا شجر الا و هو یشفق

یوم الجمعه ان تقوم الساعه فیه
یعنی :همانا جمعه آقای روزها و با عظمت ترین آنها نزد خداوند تعالی است،
بلکه از عید فطر و قربان هم برتر است .این روز ،پنج خصلت دارد:

اول :خداوند متعال حضرت آدم علیه السلام را در این روز خلق فرمود.

دوم :آن حضرت را در همین روز از بهشت بر زمین فرود آورد.

سوم :در چنین روزی حضرت آدم علیه السلام را قبض روح کرد.
چهارم :در این روز ساعتی هست که هر کس در آن ساعت از خداوند متعال

چیزی طلب کند به او خواهد داد به شرط اینکه چیز حرام نخواهد.
پنجم :ملائکه مقرب ،آسمان ،زمین ،بادها ،کوههای درختها همگی هراس
دارند از اینکه قیامت در این روز واقع شود.

فرزندان یعقوب از پدرشان خواستند که از خداوند متعال بر ایشان طلب

آمرزش و بخشش کند ،آن حضرت اینگونه پاسخ دادند:
سوف استغفر لکم ربی

یعنی :بزودی برایتان از پروردگارم تقاضای مغفرت خواهم کرد.
در تفسیر همین آیه از امام صادق علیه السلام روایت شده است که حضرت

فرمود:

اخره الی السحر من لیله الجمعه.
یعنی حضرت یعقوب علیه السلام این استغفار را تا سحرگاه شب جمعه به

تاخیر انداخت.

در روز جمعه دو ساعت هست که زمان استجابت دعاست.

-یکی وقتی که خطیب ( و امام) جمعه از خطبه فارغ شده تا صفوف نماز

جمعه مرتب شود.

دیگری آخرین لحظات روز جمعه است که در روایت آمده:زمانی که نصف قرص خورشید پنهان شد
امام باقر علیه السلام فرمود:

-7اول وقت الجمعه ساعه تزول الشمس الی ان تمضی ساعه
یحافظ علیها فان رسول الله صلی الله علیه وآله و سلم قال :لا
یسال الله تعالی فیها عبد خیراً الا اعطاه
یعنی :در روز جمعه از اول زوال (ظهر شرعی) تا ساعتی را باید محافظت
کرد ،چون رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم فرمود :هیچ بنده ای در این
ساعت از خداوند تعالی خیری طلب نمی کند مگر آنکه آن را عطا می

نماید.
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