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 مقدمة مترجم

 نحمده ونصيل عىل رسوله الكريم

 ترين اماكن دنياست مساجد مقدس

به اين خاطر شريعت مقدس اسالم آدابي را براي مساجد درنظر گرفته است كه دانسـتن و  
 كردن آن براي هر مسلمان الزم و ضروري است. رعايت

سـتم  با توجه به اين كه در اين موضوع كمتر به زبـان فارسـي نوشـته شـده اسـت، الزم دان     
كتاب ارزنده و مفيد استاد ابوبكر جزائري (حفظه اهللا) را به طور ساده به زبان فارسـي ترجمـه   

 زبان نيز از فوائد آن برخوردار گردند. نمايم تا مسلمانان فارسي
 گان اجر آخرت عنايت فرمايد.خداوند به نويسنده، مترجم و همه خوانند
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 نورمحمد نورمحمدي
 
 



 
 

 مقدمة مؤلف

سـالم و درود   او حضـرت محمـد مصـطفي     ةگـوئيم و بـر فرسـتاد    خداوند را سپاس مي
اي را كـه   فرستيم، در اين برهه از زمـان بـر هـر مـرد و زن مسـلمان الزم اسـت كـه رسـاله         مي

فرماييد بخواند، آداب و احكامي را كه دارد بياموزد و به اين آداب انس بگيرد و  مالحظه مي
ر بزرگداشت احكام آن بكوشد و بـر احكـامي كـه ايسـتادگي بـرآن الزم اسـت       عمل كند، د

 پافشاري ورزد.
است، كسي كه هنگام ورود به مسـجد احتـرام آن را نگـه     خدا  هاي چون مساجد خانه

كند، و در داخل و بيرون مسـجد تقـدس و احتـرام آن را     دارد و آداب آن را رعايت نمي نمي
گيـرد و عـذابي سـخت و مجـازاتي      مـي   خداوند متعـال قـرار   دهد، در معرض خشم بروز نمي

 سنگين در انتظار اوست.
هاي خـدا خـود    دانستن خانه بزرگداشت و پاك و مقدس ن اي مردان و زنان با ايمان! باها

را از خشم و غصب او در امان نگه داريم، مقام و منزلت رفيع مساجد را بشناسيم، و احترام بـه  
 فرمايد: و خداوند در اين زمينه مي ،د مد نظر داشته باشيمآن را هميشه و تا اب

﴿                             

                              

                               

            ﴾. 
 نام خدا برده شود، درها  آن برافراشته شوند، و در هايي كه خداوند اجازه داده است خانه«

و  پردازنـد، مردانـي كـه تجـارت     د ميسحرگاهان و شامگاهان به تقديس و تنزيه خداونها  آن
اي آنــان را از يــاد خــدا و خوانــدن نمــاز و دادن زكــات غافــل نمــي ســازد، از روزي   معاملــه

گردد، تـا ايـن كـه خداونـد برابـر       ميها در آن دگرگون و پريشان  ها و چشم ترسند كه دل مي
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شان بيفزايد، چرا كه خداونـد   شان را بدهد و از فضل خود بر پاداش بهترين كارهايشان پاداش
 .»سازد مند مي حساب از مواهب خويش بهره هركس را كه خود بخواهد بي

 



 
 

 مسجد

 مسجد چيست؟

 شود. ياي است كه خداي تبارك و تعالي در آن پرستش م سجد خانه پاكيزهم

 گويند؟ چرا به آن مسجد مي

شود، و ركوع و سجده جـزء   چون نماز كه بهترين مظهر عبادات است در مسجد انجام مي
دو زانـو و دو   –دو دسـت   –بيني  –اركان نماز است، و سجده بايد با هفت عضو بدن (چهره 

دگار به خاك قدم) صورت گيرد كه تمام اين اعضاء به خاطر فروتني و تواضع در مقابل پرور
 افتد. مي

 در احاديث صحيح آمده است:
 .»َساِجدٌ  َوُهوَ  اْلَعْبدُ  َيُكونُ  َما َأقْـَربُ « -1
 ».نزديكترين حالت بنده به خدا سجده است«
 َوَحطَّ  ةً َدرجَ  ِبَها اهللاُ  رَفـََعكَ  إالَّ  َسْجَدةً  هللاِ  َتْسُجدَ  َلنْ  فَِإنَّكَ  السُُّجودِ  ِبَكثْـَرةِ  نـَْفِسكَ  َعَلى َأِعنِّي« -2
 .»َخِطيئةً  ِبَها َعنكَ 
مرا به سجده زياد ياري كن،  )پيامبر براي صحابي كه از پيامبر دعا خواسته بود، فرمودند:(«

بر درجات  اين كه به وسيله آن سجده خداوند درجةكني، مگر  چون تو براي خدا سجده نمي
 ».كند يكي از گناهان تو را محو مي افزايد و تو مي

 كه ساخته شد ديمسجاولين 

 اولين مسجدي كه ساخته شد كدام است؟
اولين مسجدي كه ساخته شـد مسـجد الحـرام در مكـه مكرمـه اسـت، قـرآن در ايـن بـاره          

 فرمايد: مي
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﴿                      ﴾  
 .]96[آل عمران: 

بركـت و باعـث هـدايت    ردم مقرر شد آن است كه در مكه باي كه براي ما خانهنخستين «
 .»جهانيان است

 در اين باره سؤال شد، فرمودند: االقصي است، از پيامبر  و دومين مسجد، مسجد
 الحـرام بـود و بعـد از آن مسـجد     اولين مسجدي كـه در روي زمـين سـاخته شـد، مسـجد     

 االقصي.
 مسجد فاصله بود؟ پرسيدند: چندسال بين ساخت اين دو

 فرمودند:
سپس براي من (پيامبر) همه زمين مسـجد قـرار داده شـد. هركجـا وقـت نمـاز        ،چهل سال

 .يدرسيد نماز را ادا كن

 داجبهترين مس

 د دنيا كدام است؟اجبهترين مس
 بهترين مساجد دنيا به ترتيب عبارتند از:

االقصـي در بيـت    جدالحرام در مكـه مكرمـه، مسـجد نبـوي در مدينـه منـوره، مسـ        مسجد
 المقدس، مسجد قبا در مدينه منوره.

 فرمودند: در اين باره پيامبر 
 ِفى َوَصَالةٌ  ،اْلَحَرامَ  اْلَمْسِجدَ  ِإالَّ  ِسَواهُ  ِفيَما َصَالةٍ  أَْلفِ  ِمنْ  َأْفَضلُ  َهَذا َمْسِجِدى ِفى َصَالةٌ «

 .»ِسَواهُ  ِفيَما َصَالةٍ  أَْلفِ  ِمائَةِ  ِمنْ  َأْفَضلُ  اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ 
يك نماز در مسجد من (مسجد نبوي) از هزار نماز در مساجد ديگر بهتـر اسـت، بـه جـز     «

الحـرام خوانـده    الحرام از صد هزار نمازي كه در غير مسـجد  مسجد الحرام، و نماز در مسجد
 .»شود بهتر است
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 االقصي آمده است: در فضيلت مسجد
االقصي پانصد برابر  خواندن نماز در مسجد« »ةصال ئةم صالة في المسجد األقصى بخمس«

 ».خواندن نماز در مساجد ديگر ارزش دارد
 فرمايد: االقصي همين آيه كافي است كه خداوند مي و در فضيلت مسجد

﴿                          

               ﴾  :1[اإلسراء[. 

االقصـي   الحرام به مسـجد  پاك و منزه است ذاتي كه در يك شب بنده اش را از مسجد«
 .»مايانيمنهاي خود او را ب برد. مسجدي كه پيرامونش بركت نهاديم تا از نشانه

 فرمودند: و در فضيلت مسجد قبا پيامبر 
فيــه كــان لــه كــأجر  للصــالةهــور ثــم أتــى مســجد قبــاء ال يأتيــه إال مــن تطهــر فــي بيتــه وأحســن الطو «
 .»عمرة
كسي كه در خانه اش وضو بگيرد و در وضـوگرفتن خـوب دقـت كنـد و بعـد بـه قصـد        «

 ».دشو خواندن نماز به مسجد قبا بيايد برايش پاداش يك عمره داده مي
شان اين است كه مسلمان بايد به قصد  ستن فضائلدر شناخت اين مساجد و دانفايدة اول: 

يكمرتبه باشد) تا پـاداش  سفر كند (اگرچه در عمر ها  آن نمازگزاردن در اين اماكن مقدسه به
 را دريابد. زياد و ثواب فراوان

 بر تعظيم شريعت اين اماكن را محترم و بزرگ بشمارد. بنافايدة دوم: 
 فرمايد: خداوند در اين باره مي

﴿                   ﴾. 
 .»هاست كه به شعائر خدا احترام گذارد، پس همانا آن احترام از تقواي قلب و هر«
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 شوند زيارت ميها  آن مساجدي كه به قصد نمازگزاردن در

هـا   آن ربـراي خوانـدن نمـاز د   ها  آن كدام مساجد هستند كه بيشتر مسافرت به

 گيرد؟ صورت مي
 شود: تصور نميها  آن سه مسجد است كه بيشترين زائر و مسافر را دارد كه چهارمي براي

 مسجد الحرام در مكه مكرمه. -1
 مسج نبوي در مدينه منوره. -2
 مسجد االقصي در قدس. -3

 در اين باره فرمودند: پيامبر 
 .»َهَذا َوَمْسِجِدي اْلَمْقِدسِ  بـَْيتِ  َوَمْسِجدِ  اْلَحَرامِ  َمْسِجدِ : َمَساِجدَ  َثَالثَةِ  إَلى إالَّ  الرَِّحالُ  ُتَشدُّ  َال «
(بار سـفر نبنديـد) مگـر بـراي سـه مسـجد، مسـجد الحـرام و مسـجد           قصد سفر نمي شود«

 االقصي و اين مسجد (مسجد نبوي).
رست داده شده است دلي) نسبت به همين خاطر زيارت مساجدي كه به پيامبر يا عارفي (و

بـه خـاطر تخفيـف،     شود، چون از حدودي كـه پيـامبر   دهندة آن گنهكار مي نيست، و انجام
 شفقت و نصيحت براي امتش معين كرده و بيان فرموده اند، تجاوز كرده است.

اين دستور پيامبر براي زماني است كه زيارت مساجد باعث زحمـت و مشـقت و مصـرف    
رت آن زحمت و مشـقتي نـدارد زيـارت آن بـه     مال باشد، اگر مسجدي نزديك است كه زيا

 قصد نمازخواندن اشكالي ندارد.
يـز درنظـر   هـايي را ن  پـاداش هـا   آن د ديگري مطرح كردنـد و بـراي  اجمس جاها و ها بعضي

 .كه درست نيستاند  گرفته
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 فضيلت ساختن مسجد و پاداش بزرگ آن

 آيا ساختن مسجد براي نماز و عبادات اجر و پاداش دارد؟
اي اسـت كـه تـا     ختن مسجد پاداش بزرگي دارد، چون مسـجد از صـدقات جاريـه   بلي سا

در صحيح بخـاري بـر    گردد و حديث پيامبر  شود، ثوابش قطع نمي زماني از آن استفاده مي
 فرمايد: كند كه مي عظمت اجر و پاداش آن داللت مي

 .»نَّةِ اْلجَ  ِفي بـَْيًتا َلهُ  اللَّهُ  بـََنى َمْسِجًدا ِللَّهِ  بـََنى َمنْ «
اي  كســي كــه بــراي خــدا مســجدي بســازد، خداونــد ماننــد آن بــراي او در بهشــت خانــه«
 ».سازد مي

 فرمايد: مي فرقي ندارد كه مسجد بزرگ باشد يا كوچك چون پيامبر 
 .»ةِ اْلَجنَّ  ِفى بـَْيتاً  َلهُ  اللَّهُ  بـََنى لِبَـْيِضَها َقطَاةٍ  َكَمْفَحصِ  َوَلوْ  َمْسِجداً  ِللَّهِ  بـََنى َمنْ «
گنجشـكي باشـد كـه بـراي      ه مسجدي براي خدا بسـازد، اگرچـه بـه انـدازه النـة     كسي ك«
البتـه پـاداش بـه     ».كنـد  اي برايش در بهشـت مهيـا مـي    نهگذاري ساخته است، خداوند خا تخم

 شود. و پاداش برحسب مشقت داده مي اندازه زحمت است و اجر
 مودند:فر لبه دليل حديث نبوي كه به ام المؤمنين عائشه 

 .»َنْصِبكِ  َقْدرِ  على َأْجُركِ  إنََّما«
 ».پاداش تو به اندازه مشقت تو است !اي عائشه«

دو ستوده و خوب اسـت و بـه هـركس بـه انـدازه       شدن در آن هر ساختن مسجد و شريك
شود، اگر با نيت درست انجام شده باشد، چون عمل به  انفاق و عمل و زحمت پاداش داده مي

 شود. و به هركس مطابق نيت آن پاداش داده مي نيت بستگي دارد
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 ر گورستانبودن ساخت مسجد ب حرام

 آيا ساختن مسجد در گورستان درست است؟
ر قبري يا گورستاني درست نيست. و نبايد جنازه كسي كه بـه خـاطر خـدا    ساختن مسجد ب

براي  بر زيرا مسجد خانه خدا است، و پيام ؛در مسجدي توليت داشته باشد در آن دفن شود
 اي در مسجد دفن كند. هيچكس اجازه ندادند كه جنازه

مسجد دفن كنند،   اگر مسلمان مسجد را براي خدا بسازد و سپس وصيت كند كه او را در
كننده را به جهـت رحمـت و    اين وصيتش باطل است، و نبايد به وصيتش عمل شود. و وصيت

ل ايـن ممنوعيـت حـديثي اسـت كـه امـام       احسان به او در گورستان مسلمين دفن كنند، و دليـ 
 گويد: كند كه مي روايت مي لبخاري از ام المؤمنين عائشه 

اي (معبـد يهـود و    كنيسـه كه هردو از امهات المؤمنين بودنـد، از   بام حبيبه و ام سلمه 
نقـل كردنـد كـه در آن تصـاويري وجـود       كه در حبشه ديده بودند، بـراي پيـامبر   نصاري) 

 فرمودند: داشت، پيامبر 
 الصَُّوَر، تِْلكَ  ِفيهِ  َوَصوَُّروا َمْسِجًدا، قـَْبرِهِ  َعَلى بـَنَـْوا َفَماتَ  الصَّاِلحُ  الرَُّجلُ  ِفيِهمُ  َكانَ  ِإَذا ُأولَِئكَ  ِإنَّ «

 .»اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  اللَّهِ  ِعْندَ  اْلَخْلقِ  ِشَرارُ  فَُأولَِئكَ 
كـرد بـر قبـرش     لح و نيكي فوت مـي آنها (مردم حبشه) عادت داشتند، هرگاه شخصي صا«

بـدترين مخلـوق نـزد    هـا   آن كردنـد،  ويرش را در مسجد نقاشي مـي ساختند و تص مسجدي مي
 ».خداوند در روز قيامت هستند

خبـر بودنـد، و    متأسفانه مسلمانان از اين حكم قطعي حرمت دفن مردگـان در مسـاجد بـي   
مساجد قديمي كه در شـهرهاي بـزرگ   اولياء و صالحين را در مساجد دفن كردند و در بيشتر 

جهان اسالم است قبرهاي صالحين وجود دارد، روايت امام مسلم نيز بر حرمت دفن مردگـان  
شـان   پنج روز قبـل از فـوت   كند، در اين روايت آمده است كه پيامبر  در مساجد تأكيد مي

 فرمودند:
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َلُكمْ  َمن َكان َوِإنَّ  َأالَ «  اْلُقُبورَ  تـَتَِّخُذوا َفالَ  َأالَ  َمَساِجدَ  َوَصاِلِحيِهمْ  أَنِْبَيائِِهمْ  ُبورَ قُـ  يـَتَِّخُذونَ  َكانُوا قـَبـْ
 .»َذِلكَ  َعنْ  أَنـَْهاُكمْ  ِإنِّى َمَساِجدَ 

شـان را مسـجد قـرار     آگاه باشيد اگرچه امتان پيش از شما قبرهاي پيـامبران و نيكوكـاران  «
 ».كنم ا از چنين كارهائي نهي ميدادند، اين را بدانيد كه شما چنين نكنيد، من شما ر مي

و دو نفر از يارانش ابوبكر و عمر در مسجد نبوي دفن هسـتند،   اگر كسي بگويد: پيامبر 
 پسندند؟ چرا اصحاب پيامبر مرتكب چنين كاري شدند، و آن را مي

ساخته شـد و همـان قسـمتي     مسجد نبوي قبل از وفات پيامبر  جواب اول اين است كه
 با دستان مبارك خود و با كمك ياران خود بنا كردند. است كه پيامبر 

اي براي  پيامبر و يارانش در مسجد دفن نشدند، بلكه در اطراف مسجد چند حجرهدر ثاني 
پيامبر و همسرانش ساخته شده بود، و حضرات پيامبر و ابوبكر و عمـر در حجـرة ام المـؤمنين    

بـر قبـر پيـامبر مسـجدي سـاخته نشـد و       اين، بايد گفـت كـه    دفن گرديدند. بنابر لعائشه 
 همچنين پيامبر و شيخين نيز داخل مسجد دفن نشدند.

هاي امهات المؤمنين در مسجد نبوي، كار يكي از خلفاء اموي است  كردن خانه البته شامل
رد كـه  را در داخـل  مسـجد نبـوي در آو   ها  آن همسران پيامبرهاي  كه به خاطر محافظت خانه

 او عطا فرمايد. خدا پاداش نيكو به

 داشتن مساجد واجب است پاكيزه نگه

 خدا است چه حقي نسبت به مؤمنان دارد؟ ةمسجد به خاطر اين كه خان
واجب است كه مسـلمانان در نظافـت مسـاجد بكوشـند، و مسـاجد را از هرنـوع پليـدي و        

دشدن صدا كند مانند بوي بد، بلن آنچه مسلمانان را اذيت مي نجاست پاك نگه دارند، و از هر
 محافظت نمايند.ها  آن شده و امثال و اعالم گم

روايـت شـده اسـت، در روايـات مختلـف       و احاديث زيادي در اين باره از رسول خدا 
 آمده است:
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 .»َوُتطَيَّبَ  تـَُنظَّفَ  َوَأنْ  الدُّورِ  ِفى اْلَمَساِجدِ  بِِبَناءِ   اللَّهِ  َرُسولُ  َأَمرَ «
و معطـر   ا و قبائل) مسجد ساخته شود و پاكها (بين روستاه نهپيامبر دستور دادند تا در خا«

 د:نفرماي مي ديگر گردد. و در روايت
 .»الَمْسِجدِ  ِمنَ  الرَُّجلُ  ُيْخرُِجَها الَقَذاةِ  َحتَّى ُأمَِّتي ُأُجورُ  َعَليَّ  ُعِرَضتْ «

(چيزهـائي ماننـد گـرد و غبـار،     پاداش عمل امتم بر من نمايـان شـد، حتـي پـاداش قـذات      
 و امثال آن كه كسي آن را از مسجد بيرون كند. هاي كوچك) آشغال، آب دهان، چوب

 فرمايد: كه مياند  روايت كرده امام بخاري و مسلم از حضرت جابر 
 ِمْنهُ  َأذَّىيـَتَ  ِممَّا تـََتَأذَّى اْلَمالِئَكةَ  فَِإنَّ  َمْسِجَدنَا، يـَْقَرَبنَّ  َفال َواْلُكرَّاثَ  َواْلَبَصلَ  الثُّومَ  َأَكلَ  َمنْ «

 .»اِإلْنَسانُ 
زيـرا فرشـتگان اذيـت     ؛كسي كه سير و پياز و تـره بخـورد بـه مسـجد مـا نزديـك نشـود       «
 ».شوند ها اذيت مي شوند از آنچه كه انسان مي

دهان يا بدن يا لباس انسان بـه اهـل مسـجد (نمـازگزاران و معتكفـين)       چيزهاي بدبو كه از
گيرد، بايد مواظب باشـيد   بر مي را درها  آن اين حديثشان شود،  سرايت نمايد و باعث اذيت

را با ها  آن هاي خدا بكوشيم و كه به اين دستور واجب عمل كنيم و براي تطهير و نظافت خانه
 شان معطر و خوشبو كنيم. ها و امثال عطرها و گالب

 يم.و اين از جمله دستوراتي است كه به آن امر و به پاداش بزرگ آن وعده داده شده ا

 كند كراهت تزيين مساجد و آنچه نمازگزار را از خشوع نماز غافل مي

 منظور از تزيين مكروه چيست؟
هاي مسجد است، توجه نمازگذار را به خـود   ها و رنگهائي كه بر ديوار و فرش چون نقش

سازد، در نتيجه از نماز غافل شده و خشوع نماز از بين  جلب نموده قلب را به خود مشغول مي
 فرمايد: رود، در حالي كه خشوع روح نماز است، و خداوند مي مي

﴿                    ﴾  :2 – 1[المؤمنون[. 
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. بـه همـين خـاطر    »ند مؤمناني كه در نماز خود با خشوع هستندبه تحقيق كه رستگار شد«
 پيامبر فرمودند:

 .»اْلَمَساِجدِ  بَِتْشِييدِ  ِمْرتُ أُ  َما«
كـاري و يـا كـاري كـنم كـه       من دستور داده نشده ام كه ديوارهاي مسجد را بلند و گـچ «

 ».باعث غفلت شود
 گويد: در يك حديث مرفوع مي حضرت ابن عباس 

 .»َوالنََّصاَرى اْليَـُهودُ  زَْخَرَفتِ  َكَما لَتُـَزْخرِفـُنـََّها،«
 ».د، چنانچه يهود و نصاري كردندمساجد را مزين خواهيد كر«

 كند: به يكي از كارگزارانش توصيه مي حضرت عمر 
 .»النَّاسَ  فـَتَـْفِتنَ  ُتَصفِّرَ  َأوْ  ُتَحمِّرَ  َأنْ  َوِإيَّاكَ  اْلَمَطرِ  ِمنْ  النَّاسَ  َأِكنَّ «
پرهيز  به رنگ هاي سرخ و زرد كردن مسجد مردم را از گرما و سرما بپوشان، و از رنگين«
 ».كه شايد مردم را به فتنه اندازيكن 

 شود كه فرمودند: نقل مي و در آخر سخن روايتي از رسول خدا 
 .»اْلَمَساِجدِ  ِفي النَّاسُ  يـََتَباَهى َحتَّى السَّاَعةُ  تـَُقومُ  ال«
 ».شود، مگر زماني كه مردم به مساجد خود مباهات ورزند قيامت برپا نمي«

لمانان را تشويق كنيم كه ديوار مساجد را بلند نكننـد، و از  بنابراين، ما وظيفه داريم كه مس
تزيين آن خودداري كنند، چون اين به رضايت خدا و رسولش نزديكتر است، و خير سعادت 

 در رضايت خدا و رسول است.
 كل كردوكننده فقط خداوند  است و بايد بر او ت ياري

 شرط جواز نماز در معبد اهل كتاب

 معابد يهود و كليساي نصاري درست است؟آيا نمازخواندن در 
نمازخواندن در كنيسه (معبد نصاري) و بيعه (معبـد يهـود) در صـورت ضـرورت درسـت      

 :است، و هدف از ضرورت اين است كه
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شـدن نمـاز    در آن نزديك مسجد يا محل مناسبي براي نمـاز وجـود نـدارد، و تـرس فـوت     
جسمه يا تصويري نباشد، و حتي اگر يك باشد، و اين اجازه به شرطي است كه در آن معبد م

عكس يا يك مجسمه هم وجود داشته باشد نمازخواندن در آنجا درست نيسـت، اگرچـه آن   
 عكس يا مجسمه بر ديوار يا پارچه يا كاغذي باشد.

اند كه تصوير خو روايت شده است كه در معابدي نماز مي بدر اين باره از بان عباس 
 و مجسمه نداشته است

 فرمود: روايت است كه مي ت عمر از حضر
 ».نا ال ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيه صورإ«
هـاي تصـويردار    مجسـمه هـا   آن زيـرا در  ؛شـويم  به معابد نصاري داخـل نمـي   )مؤمنين(ما «
 ».است

ان بـه مسـجد تبـديل    وتـ  و بايد دانست كه معابد نصاري، يهود، مجوس، و مشركين را مـي 
 صحيح آمده است:كرد، چون روايات 

 ».أمر أن تجعل مساجد الطائف حيث كانت طواغيتهم أن النبي «
هاي مشـركان در آن   دستور فرمودند كه مساجد طائف اماكني باشد كه قبال بت پيامبر «

هاي مشركين را از آنجـا بيـرون نمـوده و     قرار داشته است، و دستور بدين صورت بود كه بت
 .»ديل كنندسپس آن اماكن را به مسجد تب

 فضيلت رفتن به مسجد براي نماز

 آيا رفتن پياده به مسجد براي نماز ثواب دارد؟
كه  توانيم به اندازه اش پي ببريم، و بايد به حديث پيامبر  بلي، ثوابش زياد است كه نمي

 فرمايد: توجه كنيم، مياند  داوود و ترمذي روايت كرده ابي
 .»اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  التَّامِّ  بِالنُّورِ  اْلَمَساِجدِ  ِإَلى َلمِ الظُّ  ِفى اْلَمشَّائِينَ  َبشِّرِ «
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رونـد كـه در روز قيامـت نـور كـاملي       ها به مساجد مـي  به كساني كه در تاريكي مژده ده«
 ».شود شان مي نصيب

 در اينجا دو نكته بايد توجه شود:
فت مشـائين  رود، چون صـ  اين بشارت براي كسي است كه در شب بسيار به مسجد مي -1

 كند. براي مبالغه است كه بر زيادرفتن داللت مي
ها همه به وسيله برق روشـن شـده و تـاريكي خطرنـاكي بـاقي       ها و كوچه امروز خيابان -2

 .است نمانده
طبق اين حديث اگرچه بيشتر مردم امروز از اين پاداش محرومند، ولي در اين باب روايت 

خواه در تاريكي به مسجد برود يا در روشـنايي، و  شود  ديگري است كه هركس را شامل مي
 آن روايت اين است:

إن أعظم الناس أجرا في الصالة أبعدهم إليها ممشى « :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
 ».فأبعدهم

 كساني كه از مسجد دور باشند، بزرگترين پاداش را دارند و هرچه دورتـر باشـند پـاداش   «
 ».بيشتر استها  آن

 مسلم نيز مانند اين حديث روايت كرده است: امام
 يَـا بـَلَـى قَـاُلوا ؟الـدَّرََجاتِ  بِـهِ  َويـَْرفَـعُ  اْلَخطَايَا ِبهِ  اللَّهُ  يَْمُحو َما َعَلى َأُدلُُّكمْ  َأالَ « : اللَّهِ  َرُسولَ  قَالَ 
 .»اللَّهِ  َرُسولَ 
 :الَ قَ 
 ِلُكمُ اَفذَ  الصََّالةِ  بـَْعدَ  الصََّالةِ  َوانِْتظَارُ  اْلَمَساِجدِ  ِإَلى ُخطَاالْ  وََكثْـَرةُ  اْلَمَكارِهِ  َعَلى اْلُوُضوءِ  ِإْسَباغُ «
 .» الرِّبَاطُ 
كنـد، و بـر    آيا شما را راهنمايي كنم به چيزي كه خداوند به وسيلة آن گناهان را محو مي«

 ».افزايد؟ ياران عرض كردند: بلي اي رسول خدا! درجات مي
 فرمودند:



 19 مسجد

 

هـاي زيـاد بـه     ماني كه وضوگرفتن دشوار اسـت، و برداشـتن گـام   كردن وضو در ز كامل«
 طرف مساجد و انتظاركشيدن براي نماز بعد از نماز ديگر.

 اين است جهاد در راه خدا، اين است جهاد در راه خدا.
 يعني پاداش مجموع اين اعمال مساوي است با جهاد در راه خدا.

 آداب ورود و خروج مسجد

انة خداي تبارك و تعـالي اسـت، در ورود و خـروج از آن آداب    بايد بدانيم كه مسجد خ
 خاصي بايد رعايت شود، و آن عبارتند از:

 لباس و بدن پاك باشد. -1
 هنگام ورود با پاي راست وارد شده و اين دعا را بخواند: -2
 أَبـَْوابَ  ِلى َوافْـَتحْ  ُذنُوِبى ِلى اْغِفرْ  للَُّهمَّ ا اللَّهِ  َرُسولِ  َعَلى َوالسََّالمُ  َوالصَّالةُ  لِلَّهِ  َواْلَحْمدُ  اللَّهِ  مِ ِبسْ «

 .»رَْحَمِتكَ 
و سپاس مخصوص خدا است و درود و سالم بـر رسـول    شوم، به نام خدا وارد مسجد مي«

 ».ت فرما و درهاي رحمتت را بر من بگشاراو، خدايا گناهانم را مغف
 ا بخواند:هنگام خروج از مسجد با پاي چپ خارج شود، و اين دعا ر -3
 أَبـَْوابَ  ِلى َوافْـَتحْ  ُذنُوِبى ِلى اْغِفرْ  اللَُّهمَّ  اللَّهِ  َرُسولِ  َعَلى َوالسََّالمُ  َوالصَّالةُ  لِلَّهِ  َواْلَحْمدُ  اللَّهِ  مِ ِبسْ «

 .»َفْضِلكَ 
به نام خدا از مسجد بيرون مي شوم، و سپاس مخصـوص خـدا اسـت و درود و سـالم بـر      «

 ».را بيامرز و درهاي بخشش خود را بر من بگشا پيامبر او، خدايا گناهانم
 اند. در احاديث حسن و صحيح امتش را تعليم داده اينگونه پيامبر خدا 

 أَبـَْوابَ  ِلى افْـَتحْ  اللَُّهمَّ «هنگام ورود، و دعاي  »رَْحَمِتكَ  أَبـَْوابَ  ِلى افْـَتحْ  اللَُّهمَّ «رمز دعاي 
فردي وارد مسجد شود، دنيا را پشت سر گذاشته و هنگام خروج اين است كه هرگاه  »َفْضِلكَ 

كند، چون مقصدش در مسجد عبادت خدا است و  با نماز و عبادت آخرت را طلب مي
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گردد، و رضا و لقاي خدا  هاي آن است نصيبش مي بدينوسيله رحمت خدا كه بهشت و نعمت
 ها است. در بهشت از باالترين نعمت

هـاي مختلـف بـراي ادامـه      خارج زندگي بـه وسـيله  وردن مآ اما كسي كه به قصد به دست
زيرا عبادت هدف اصلي زندگي است، و  ؛شود، هدف اصلي او عبادت است حيات خارج مي

 فرمايد: قرآن در اين زمينه مي

﴿                 ﴾]56ات: يالذار[. 

 .»عبادت ما جن و انس را نيافريديم، مگر براي«
كنـد كـه خداونـد درهـاي بخشـش       شود، دعا مي بنابراين، كسي كه از مسجد خارج مي -

 بگشايد. وآوردن آن را بر ا رزق و اسباب به دست

 گذاشتن كفش در مسجد

بـودن آن   ها تمييز و پاك باشد به صورتي كه نجـس  نداشته باشد و كفش شاگر مسجد فر
 شود و نماز بخواند. تواند با كفش وارد شود، مي مشاهده نمي

رش شده است نبايد با كفش داخـل شـد، بلكـه بايـد     فولي اگر مسجد براي نماز و نشستن 
ها را با دست بردارد و در جاي مناسبي بگذارد، چون ممكن است جايي باشد كه مورد  كفش

ها را به سمت  اعتماد نباشد، و احتمال ربودن آن است و اگر مكان خاصي نداشت، بايد كفش
 چنين كردند. پ خود گذاشته و نماز بخواند، چون پيامبر چ

 كند: ابوداود و ابن ماجه روايت مي
 ».يوم الفتح لما قام يصلى جعل نعليه عن يساره  أن النبي«
هـا را بـه سـمت چـپ خـود       روز فـتح مكـه هنگـام خوانـدن نمـاز كفـش       پيامبر اكـرم  «

 ».گذاشتند
. بنابراين، سنت گرديد كه اگـر جـاي مناسـبي بـراي     مانند قول پيامبر است و فعل پيامبر 

زيرا سـمت   ؛هايش را به سمت چپ بگذارد، نه سمت راست ها نباشد، نمازگذار كفش كفش
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ن (راسـت) بـه بهشـت و اصـحاب شـمال (چـپ) بـه دوزخ        يراست بهتر است. و اصـحاب يمـ  
 روند. مي

فرمـا، تـا از راه و روش    ن بگردان و به مـا توفيـق عنايـت   يخدايا! ما را از جمله اصحاب يم
 بريم. به خدا پناه ميها  آن از واند  اهل آتش و جهنمها  آن اصحاب شمال دوري كنيم، چون

 )المسجد ةتحي( ز قبل از نشستن در مسجدتاكيد خواندن دو ركعت نما

 ؟چيست المسجد ةتحي
وت مسجد اين است كه مسلمان هنگامي كه با وضو و بـه قصـد نمـاز يـا ذكـر و تـال       ةتحي

قرآن يا تعليم و تعلم وارد مسجد شود، سنت است كه قبل از نشستن دو ركعت نماز بخواند و 
 سپس بنشيند، اين نماز را تحيه مسجد گويند.

خواند بعد از نمـاز بـه طـرف راسـت و      زيرا تحيه به معناي سالم است و كسي كه نماز مي
 گويد: مي »كم ورحمة اهللايالسالم عل«چپ 

 كند. اين سالم مانند آن است كه مسلمان به برادرش سالم مي
جد مسجد براي كسي است كه قصد دارد در مسجد بنشيند، ولي اگر داخـل مسـ   اين تحيه

 شد و نماز جماعت شروع شده بود، بايد به جماعت شركت كند و تحيه نخواند.
ايد نماز فرض يا همچنين كسي كه وارد مسجد شود و نماز فرض يا واجب قضائي دارد، ب

 واجب را بخواند نه تحيه مسجد.
 شود. نماز تحيه مسجد در هروقتي به جز هنگام طلوع و غروب خورشيد خوانده مي

 فرمودند: چون پيامبر 
 ».بصالة ال تتحروا طلوع الشمس وال غروبها«
 ».هنگام طلوع و غروب خورشيد هيچ نمازي را ادا نكنيد«

 فرمايد: است كه مي يث پيامبر دليل بر اثبات تحيه مسجد حد
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 .»رَْكَعتَـْينِ  ُيَصلِّيَ  َحتَّى َيْجِلسْ  َفال اْلَمْسِجدَ  َأَحدُُكمُ  َدَخلَ  ِإَذا«
 خواند.بهرگاه يكي از شما وارد مسجد شد، ننشيند تا اين كه دو ركعت نماز «

 فرمايد: و مي
 ».؟وما حقها :قالوا ،المساجد حقها أعطوا«
 ».وان قبل أن تجلسأن تصلوا ركعتي :قال«
 حق مساجد را ادا كنيد، صحابه عرض كردند: حق مساجد چيست؟«

 .»فرمودند: اين كه قبل از نشستن دو ركعت نماز بخوانيد
المسـجد   ةتحيـكـه هـركس بـه مسـجد داخـل شـود دو ركعـت         دكن اين روايت تأكيد مي

 بخواند.

 آن در مساجد فضيلت آموختن علم و تشويق بر

 ر مساجد درست است؟آيا تعليم علم د
تحصيل علم شرعي كه عبارتست از آموختن علوم ديني با اسـتفاده از قـرآن و حـديث از    

هاي علمي صورت گيرد بهتر است كه در مسـاجد انجـام    ها، مدارس و انجمن اين كه در خانه
 شود.

 كند: در اين باره امام مسلم از رسول خدا روايت مي
ُلونَ  تـََعاَلى اللَّهِ  بـُُيوتِ  ِمنْ  بـَْيتٍ  ِفى قـَْومٌ  اْجَتَمعَ  َما« نَـُهمْ  َويـََتَداَرُسونَهُ  اللَّهِ  ِكَتابَ  يـَتـْ  نـََزَلتْ  ِإالَّ  بـَيـْ
ُهمُ  السَِّكيَنةُ  َعَلْيِهمُ  ُهمُ  الرَّْحَمةُ  َوَغِشَيتـْ  .»ِعْنَدهُ  ِفيَمنْ  اللَّهُ  َوذََكَرُهمُ  اْلَمالَِئَكةُ  َوَحفَّتـْ
هاي خدا كه كتاب خدا را تالوت كننـد، و بـا    ز خانهاي ا شوند گروهي در خانه جمع نمي«

را فـرا  هـا   آن يكديگر تعليم و تعلم كنند، مگر اين كه برآنها آرامش نازل شده و رحمت خدا
در نـزد مالئكـه يـاد    هـا   آن زننـد و خداونـد از   شـان حلقـه مـي    گيرد، و مالئكه در اطـراف  مي
 ».كند مي

قـرآن و سـنت در مسـاجد مشـروع بـوده و       كند كه فراگيري علـوم  اين حديث داللت مي
 بهترين مكان براي آموختن علم مساجد است.
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زيـرا از رسـول    ؛افزايـد  و اگر تعليم و تعلم در مسجد نبوي باشد بر عظمت اين فضيلت مي
 روايت شده است: خدا 
 .»اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفى اْلُمَجاِهدِ  ِبَمْنزَِلةِ  فـَُهوَ  ُمهُ يـَُعلِّ  َأوْ  يـَتَـَعلَُّمهُ  ِلَخْيرٍ  ِإالَّ  يَْأتِهِ  َلمْ  َهَذا َمْسِجِدى َجاءَ  َمنْ «
كسي كه به قصد تعليم و تعلم به مسجد من (مسجد نبوي) بيايد به منزله مجاهـد راه خـدا   «
 ».است

 فرمايد: در روايتي به الفاظ ديگر مي
 ».اهللا أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل من أتى هذا المسجد ال يأتيه إال لخير يعلمه«
نبوي) بيايد، ماننـد جهـادگر در   مسجد كسي كه به قصد تعليم و تعلم علم به اين مسجد («

 چه فضيلتي از اين باالتر است.». راه خداست
اما تعليم علوم مختلف در مسجد مناسب نيست، و بهتر است كه در مدارس و دانشـكده و  

 ها خوانده شود. دانشگاه
شـوند،   كنم: هنگامي كه از كارهاي دنيـا فـارغ مـي    ه ميدر اينجا من به امت اسالمي توصي

هايشان بـه   هاي مختلف مشغول هستند، با خانواده اوائل شب كه مردم به استراحت و سرگرمي
د كـه  نمسجد مراجعه نموده و از نماز مغرب تا عشاء مسائلي چند از قرآن و سنت نبوي بياموز

و آرامش و رحمت خداونـد  گشته رانيت دل هايشان باعث نو اين عمل هنگام برگشتن به خانه
 گردد و عمرشان طوالني شود.ها  آن شامل حال

هـاي زيـادي تأسـيس شـده، امـا       براي آموزش علم و صـنعت و غيـره مـدارس و دانشـگاه    
آموزش علومي كه باعث تزكيـه روح و پـاكي نفـس و بـه وجـودآوردن بـرادري، تعـاون، و        

 كند: است كه قرآن در اين آيه ما را راهنمايي مي دوستي است تنها به روش ياران رسول خدا

﴿                           

      ﴾ ] :2الجمعة[. 
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ودشـان فرسـتاد، تـا آيـات قـرآن را      سوادان، پيـامبري از خ  خدا ذاتي است كه در بين بي«
 .»بياموزدها  آن را تزكيه نموده و قرآن و سنت را بهها  آن برايشان تالوت كند، و

رفتة خـود   كنم كه امت اسالمي سيادت و قيادت از دست و در آخر به خدا سوگند ياد مي
ونــد برگزيــدن روش ربــاني و پــاك پيــامبر و يــارانش و خدابــا را بــاز نخواهــد يافــت، مگــر 

 دهنده است. ياري

 شدن از مسجد بعد از اذان بدون عذر مكروه است خارج

 شدن از مسجد بعد از اذان درست است؟ آيا خارج
شخصي كه داخل مسجد است جائز نيست كه بعد از اذان بـدون عـذر بيـرون شـود، مگـر      

 ون شود.تواند بير ضرورتي پيش آيد مانند وضو، غسل، و يا كار الزم ديگري پيش بيايد، مي
 گويد: روايت است كه مي هريره  در اين باره از ابي

. ِإَذا ُكْنُتْم ِفى اْلَمْسِجِد فـَُنوِدَى بِالصَّالَِة َفَال َيْخُرْج َأَحدُُكْم َحتَّى ُيَصلِّىَ  قَاِئالً   َعلَّْمَنا رسول اهللاِ «
 ،أما هذا :أبو هريرةما أذن فيه فقال  بعد خرج من المسجد غير واحد أن رجالً  ىرواه أحمد ورو 

 ».فقد عصى أبا القاسم صلى اهللا عليه وآله وسلم
گويد: پيامبر به ما آموخت و فرمود: هرگاه شما در مسجد بوديد كـه بـراي    ابي هريره مي«

اين روايت را » نماز اذان داده شد، پس هيچكس از مسجد بيرون نشود، تا اين كه نماز بخواند
 امام احمد نقل كرده است.

كه مـردي بعـد از اذان از مسـجد بيـرون     اند  ما بعضي ديگر از ائمه حديث روايت كردهو ا
 ».را كرده است )حضرت محمد(فرمود: اين مرد نافرماني ابوالقاسم  شد، ابوهريره 

با توجه به اين روايات در كراهيت خروج از مسجد بعد از اذان اختالفي بين فقها نيسـت،   
ت و كاري ناپسند است، پـس بايـد بنـده خـدا از چنـين كارهـايي       ناشايس يو حقا كه اين عمل

 بپرهيزد و در نافرماني رسول خدا از پروردگارش بترسد.
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 ءاشدن به مسجد براي افراد جنب، حائض و نفس حرمت داخل

 چه كساني حرام است كه وارد مسجد شوند؟
شد يا زن، حرام جنب، خواه مرد با سجد به قصد نشستن نه عبوركردن برايشدن به م داخل

صفتي است كه با زن و يـا احـتالم شـدن بـر      است نيز بر زني كه حيض يا نفاس است. جنابت
شود. بنابراين، به كسي كه با همسرش همبستر شده و دخول صورت گرفت،  انسان عارض مي

كنـد و منـي خـارج شـود جنـب گفتـه        ا خواب بيند كـه جمـاع مـي   ياگرچه مني خارج نشود 
ين اگر كسي اثر مني را در لباسش مشاهده كرد و خوابي هم بـه يـاد نـدارد،    شود، و همچن مي

شدن اين افراد به مسجد حرام اسـت، ايـن مطلـب را قـرآن و سـنت ثابـت        جنب بوده و داخل
 فرمايد: ن در اين باره ميآكند، قر مي

﴿                             

       ﴾ ] :43النساء[. 

اي مؤمنان به نماز نزديك نشويد در حالت مستي، تا اين كه آنچه بگوئيد بدانيـد (مسـتي   «
. منظور از »دعبور كني )بدون توقف(پايان يابد) و نه در حالت جنابت، مگر اين كه از مسجد 

اين است كه به مسجد كه خانه نماز است داخل نشويد، مگر اين كه به منظور حاجتي  نباًوالج
در ايـن   ديگر خارج شـويد، همچنـين پيـامبر    در از يك در مسجد داخل و بدون توقف از 

 فرمايد: باره مي
 .»ُجُنبٍ  َوالَ  ِلَحاِئضٍ  اْلَمْسِجدَ  ُأِحلُّ  الَ  فَِإنِّى«
زني كـه   ».دانم ض باشد و كسي كه جنب باشد، حالل نميمن مسجد را براي زني كه حي«

زيـرا هـدف از حرمـت دخـول حـائض تـرس از        ؛شـود  نفاس است بـر زن حـائض قيـاس مـي    
شود، اما  باشد نيز يافته مي شدن مسجد به خون است كه اين هدف در زني كه نفاس مي آغشته

يست و شريعت آن را شدن آن ن در عبوركردن از مسجد به خاطر كاري كه دارد، ترس نجس
 اجازه داده است.
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 هاي علمي در مسجد روز جمعه قبل از نماز لكراهيت تشكّ

 آيا جلسات علمي در روز جمعه قبل از نماز مكروه است؟
گيرند تا بتوانند  بلي، چون مردم در روز جمعه براي آمدن صبح زود بر يكديگر سبقت مي

راين، هركس روز جمعه وارد مسجد شـود و بخواهـد   يابند. بناب تر آن را در جائزه اول يا پائين
هاي علمي برگزار شـود، متـردد اسـت كـه آيـا بـه عبـادت         به عبادت نفل بپردازد و اگر حلقه

در روزهاي جمعه از تشكيل  ب پيامبر بهاي علمي شركت كند، به اين س بپردازد يا در حلقه
 اند. ا از پيامبر نقل كردهجلسات علمي نهي فرمودند و روايات ديگري نيز اين مورد ر

 تعيين شده است چيست؟ دانيد جوائزي كه در حديث پيامبر  آيا مي
فرمودند: اولين كسي كه براي نماز جمعه به مسجد حاضـر شـود، ماننـد كسـي اسـت كـه       

 شتري در راه خدا هديه كرده است.
غ را ذكـر  دوم مانند كسي است كه گاوي هديه كرده است، تا اين كه قوچ، مرغ، تخم مر

 فرمود.
اي در روز جمعه است كه هركس آن را در حالت نماز دريابد هرچيزي كه از خـدا   لحظه

زيـرا   ؛دهد به اين خـاطر حلقـه و تشـكيل قبـل از نمـاز جمعـه مكـروه اسـت         بخواهد به او مي
 دارد. مي نمازگزاران را از نماز و دعا باز

شوند در روز جمعه بزرگتـرين   موفق مي** پروردگارا! ما را از جمله كساني قرار بده كه 
 آمين** –چيز را هديه كنند، و ساعت اجابت دعاي روز جمعه را نصيب ما فرما 

شوند و ساعت اجابت  ** بار خدايا! ما را از كساني بگردان كه به بزرگترين هديه فائز مي
 آمين** –يابند  را درمي

 فضيلت انتظار نماز در مسجد

 جد براي نماز فضيلت دارد؟آيا انتظاركشيدن در مس
 كسي كه نماز بخواند، و سپس در مسجد به انتظار نماز بنشيند، پاداشي بزرگ دارد. –بلي 
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كسي كه قبل از وقت به مسـجد آيـد و بـه انتظـار نمـاز بنشـيند، از پـاداش بسـيار بزرگـي          
 شود. برخوردار مي

مسلمانان نماز بخوانـد،   آيد تا در مسجد همراه همچنين فردي كه از خانه اش به مسجد مي
 رود، پاداش بزرگي دارد. و سپس به خانه اش مي

 فرمايد: را بشنويم كه پاداش بزرگ را بيان مي حديث پيامبر 
 .»اْرَحْمهُ اللَُّهمَّ  َلُه، اْغِفرْ  اللَُّهمَّ «

كننـد و   فرشتگان براي هريك از شما تا زماني كه در محل نماز يا مسـجد باشـيد دعـا مـي    
 ».و خدايا بر او رحم فرما ،خدايا او را مورد عفو خود قرار بده«د: گوين مي

 فرمايد: نيز مي
َقِلبَ  َأنْ  يَْمنَـُعهُ  الَ  َتْحِبُسهُ  الصََّالةُ  َكاَنتِ  َما َصَالةٍ  ِفى َأَحدُُكمْ  يـََزالُ  الَ «  .»الصََّالةُ  ِإالَّ  َأْهِلهِ  ِإَلى يـَنـْ
قتي كه نماز او را نگه داشته اسـت، و هـيچ   يك از شما پيوسته مشغول نماز است، تا و هر«

 ».تواند او را از رفتن به سوي خانواده اش منع كند، مگر نماز چيز نمي
 فرمايد: نيز مي

 .» َورَاحَ  َغَدا ُكلََّما نـُُزالً  اْلَجنَّةِ  ِفى َلهُ  اللَّهُ  َأَعدَّ  َورَاحَ  اْلَمْسِجدِ  ِإَلى َغَدا َمنْ «
به خانه برگردد با هر رفتن و برگشتن خداوند مهمانيش كسي كه به طرف مسجد برود، و «

 ».را در بهشت مهيا كند
كـه فضـل و بخشـش عظـيم خـود را شـامل حـال بنـدگان          يپاك و منزه است پروردگار

ها بداننـد و نشسـتن در    مؤمنش نموده است، و چقدر رحمت خدا وسيع است! اي كاش انسان
 ،شـدن  دانند و سبب نـادان  ولي مردم نمي دهند. مسجد را به نشستن در كوچه و بازارها ترجيح

 بودن از جلسات علمي مساجد در طول زندگي است. محروم
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 كراهيت تعيين جاي مخصوص در مسجد براي افراد

يا مكروه است كه فردي مكاني را در مسجد براي خود مشخص نمايد، و فقـط  آ

 ؟  در همان مكان نماز بخواند
 ن كار نهي فرمودند:از اي زيرا پيامبر اكرم  ؛بلي

 كند كه از سه چيز نهي كردند: روايت مي ابن ماجه با سندي صحيح از رسول خدا 
كالغ كه هـدف انجـام سـجده بـدون تعـديل و آرامـش       مانندزدن  = نوك اْلغُـَرابِ  نـَْقـَرةِ  -1
زيرا سجده كامل عبارت است از گذاشتن پيشاني و بيني بـه زمـين و سـه مرتبـه گفـتن       ؛است

 گردد. و اگر سجده كامل نشد، سبب بطالن نماز مي »اَألْعَلى رَبِّيَ  ُسْبَحانَ «تسبيح 
كردن بازوها به زمين ماننـد درنـده در سـجده و ايـن عمـل در       = فرش السَُّبعِ  ِفْرَشةِ  َوَعنْ  -2

 سجده حالت زشتي دارد و در نماز درست نيست.
يـك  كه ن جاي معيني براي خود در مسجد داد = اختصاص اْلَمْسـِجدِ  ِفـى اْلَمَكانِ  تـَْوِطينِ  -3

مسـجد اسـت، چـون مسـاجد مـال       نوع احتكار در خانه خداست، و اين كـار مخـالف معنـاي   
 خداست و مال هيچيك از بندگان نيست كه در آن احتكار كنند.

مستحب است كه نمازگزار هنگام خواندن نماز نفل بعد از فرض مكان خود را تغيير 
 دهد

خواهد نماز نفـل بخوانـد،    ه نماز فرض را خوانده و ميآيا خوب است كسي ك

 جاي خود را تغيير دهد؟
بلي، مستحب است جائي كه نماز فرض را ادا كرده اسـت، بـراي اداي نفـل قـدري تغييـر      

 در اين باره به حالت سرزنش فرمودند: زيرا پيامبر اكرم  ؛دهد
ا كند، كمي جلو يا عقب يا به آيا ناتوان است هريك از شما هنگامي كه نماز فرض را اد«

 ».طرف راست و چپ برود؟!
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زمـين   فلسفه اين عمل اين است كه وقتي انساني به روي زمـين نمـاز بخوانـد، روز قيامـت    
هاي مختلف ادا كـرد تـا قطعـات     پس بهتر است نماز را در مكاندهد.  براي انسان شهادت مي

 ي بزرگ است.مختلف زمين براي انسان شهادت دهند، و اين خود بخشش
ت، ولي حكمت بعضي از امور كشف يسبايد بدانيم كه امر و نهي خداوند بدون حكمت ن

شده است، و بعضي نيز هنوز كشـف نشـده اسـت. بنـابراين، بايـد در مقابـل امـر و نهـي خـدا          
 خواهد. مي فرمانبردار باشد، و خداوند هميشه خير بندگانش را

 است خدائي كه صاحب بخشش و انعام سپاس براي

 مشروعيت منبر در مسجدهاي جامع

 آيا منبرگذاشتن در مسجدهاي جامع درست است؟
شود، بايد منبري گذاشته شود تا امام بـر روي آن   بلي، در مسجدي كه نماز جمعه اقامه مي

اي يك مرتبه  خطبه بخواند، و مردم خطبه امام را كه شامل امر و نهي و پند و تذكر است هفته
و اين يك امتيازي است كه در اسالم وجـود دارد، و اديـان ديگـر فاقـد آن      به خوبي بشنوند،

 بودند.
درخـت   ةكـه بـر روي تنـ    دليل بر مشروعيت منبر روايت صحيحي است از پيامبر اكرم 

خواندند، يكي از زنان مؤمن وقتي كه اين حالت را ديد تصـميم گرفـت بـه     خرمايي خطبه مي
منبري كه مناسب شأن رسول خدا باشد بسازد، پس از اين غالمش كه نجار بود دستور دهد تا 

درخت خرما به گريه و زاري افتـاد،   ةتن روي منبر جديد رفتند كه منبر ساخته شد، و پيامبر 
 دست مبارك را به آن كشيده و ساكت شد. گرفت، تا اين كه پيامبر  و آرام نمي

 فرمودند: پيامبر 
 ».كرد روز قيامت ناله مي كشيدم تا اگر دستم را بر او نمي«

رسـاند و نيـازي بـه منبـر نيسـت،       شايد كسي بگويد: امروز بلندگو صدا را به همه مردم مي
شـوند، و در   زيرا گاهي خراب مـي  ؛جوابش اين است كه به بلند گوها نمي شود، اعتماد كرد
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وي منبـر  ثاني منبر يكي از بقاياي آثار زمان رسول خدا است، و همچنين گذاشـتن عصـا بـر ر   
 مشروع است تا گاهي خطيب در حال ضعف و سستي برآن تكيه كند.

 مشروعيت اعتكاف در مسجد جامع

دانيد كه اعتكاف از بهترين عبادات و پاداش و ثواب آن از همه عبـادات   آيا مي

 بيشتر است؟
 فرمايد: دانيم كه خدا در كتاب عزيز خود مي بلي، و نيز مي

﴿                 ﴾ ] :۱۸۷البقرة[. 

زيـرا   ؛همبستري كنـد و يعني كسي كه در مسجد معتكف شود، نبايد با همسرش مباشرت 
 د.وش گردد، و به جاآوردن قضاي آن بر او واجب مي اعتكافش باطل مي

اه كردند، و نيز سـلف صـالح بـر اعتكـاف ده روز آخـر مـ       در مسجد اعتكاف مي پيامبر 
 رمضان پايبند بودند، و كمترين اعتكاف سنت يك شبانه روز همراه روزه است.

 ؛بهتر است كه اعتكاف در مسجد جامع باشد، تا اين كه براي اداي نماز جمعه خارج نشود
مسجد براي عبادت همراه روزه و نماز و تـالوت قـرآن و ذكـر و دعـا     زيرا اعتكاف مالزمت 

 باشد. مي
تواند بـراي تـأمين نيـاز خـود ماننـد       اعتكافش بستري پهن كند و ميمعتكف بايد در محل 

 اي حاجت يا آوردن آب و غذا بيرون شود، اگر كسي نبود كه برايش آب و غذا بياورد.ضق
 بشنويم: ليد حقيقت اعتكاف را از زبان ام المؤمنين عائشه صديقه ئايب

رج شـود، و نبايـد زنـي را    يض و اداي جنـازه خـا  دت مرفرمايد: معتكف نبايد براي عيا مي
تري كند و براي هيچكاري نبايد بيرون شود، مگـر نيازهـاي الزم و   بسمساس كرده و با آن هم

 معتكف بايد روزه داشته باشد و بهتر است در مسجد جامع باشد.
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 شود كارهاي غير از عبادت كه در مسجد انجام مي

، ولـي عبـادت   دادن بعضي كارهـا در مسـجد درسـت اسـت     دانيد انجام آيا مي

 شود؟ محسوب نمي
 زيرا به تقرير پيامبر ثابت شـده اسـت كـه پيـامبر      ؛دادن بعضي از كارها جائز است انجام

 منع نكردند.و انجام آن كارها را در مسجد ديدند 
استلقاء يعني خوابيدن به پشت كـه يكـي از دو پـا را بـر روي      جواز استلقاء در مسجد: -1

باشد، بـه شـرط ايـن كـه      اب به خاطر استراحت و رفع خستگي ميپاي ديگر بگذارد، اين خو
شدن عورت او باشد. و عورت به ميان ناف و زانو گفته  هايي پوشيده باشد كه مانع برهنه لباس

 شود. مي
در مسجد به پشت خوابيـد و يكـي از دو    كه پيامبر اند  امام بخاري و مسلم روايت كرده

 پا را روي پاي ديگر گذاشته بود.
كند كه عبداهللا بن عمـر   روايت مي اهللا عليه ةرحمامام بخاري  جواز خواب در مسجد: -2
 :فرمود 

كـرديم، در حـالي كـه جـوان      ي خوابيـديم و قيلولـه مـي   مـ  در مسجد ما در زمان پيامبر 
 بوديم.

 .قيلوله خواب در وسط روز است
خوابيده بود،  علي به مسجد تشريف آوردند و حضرت  كند كه پيامبر  نيز روايت مي

در حاليكه ردايش را پاك  آلوده شده بود، پيامبر  با تماس بر روي زمين خاك رداي ايشان

ابٍ « كردند، فرمودند: مي رَ ا تُ بَ ا أَ مْ يَ (بلند شو اي پدر خاك) از اين هنگام كنيه ابوتراب بـه   »قُ

 شتر دوست دارم.اي بي فرمايد: من اين كنيه را از هر كنيه حضرت علي داده شد و مي
اگر در آن محل بيمارستان يا جاي مناسبي بـراي بيمـار نباشـد،     شدن در مسجد: بستري -3

براي حضرت معاذ كه در جنگ خندق دستش زخمي شده بـود، و   زيرا پيامبر  ؛جايز است
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اي نصب كرده بودند تا از نزديك  بر اثر خونريزي سست و ضعيف شده بود، در مسجد خيمه
 ت كنند.او را عياد

دار و مهمان زماني كه مكـان   براي معتكف، روزه جواز خوردن و نوشيدن در مسجد: -4
مناسبي براي مهمان وجود نداشته باشد، و نيز خورد و نوش اسيري كـه در مسـجد نگهـداري    

شود، و كسي كه براي توبه از گناهي خود را در مسجد حبس كرده است، تا خدا توبـه او   مي
 گويد: كه مي ، به دليل روايت ابن ماجه از عبداهللا بن حارث ز استجاي را قبول كند

را ثمامه عقيمـي   خورديم، نيز پيامبر  در مسجد نان و گوشت مي در زمان رسول خدا 
 نوشيد. خورد و مي به ستون مسجد به مدت سه روز بسته بودند كه در همانجا مي

بني قريظه از او سر زد شده بود، بـه سـتون   نيز ابا لبابه خود را به سبب خطايي كه در قضيه 
او را از ستون باز كردنـد كـه    مسجد بست، تا اين كه قبول توبه اش نازل شد و رسول خدا 

 اكنون آن ستون به نام ابولبابه معروف است.

 جواز مصالح مرسله در مسجد

 مصالح مرسله در مسجد:
كه آن موارد يك نوع بدعت است كنند  افرادي كه داراي آگاهي كافي نيستند، و فكر مي

 :، و آن موارد بشرح زير مي باشندو بايد از آن دوري ورزيد
شـود، ايـن محـراب     ساختن طاقي در طرف قبله مسجد كـه اخيـرا محـراب ناميـده مـي      -1

عوام و افرادي كه با قبله مسجد آشنائي ندارند، وقتي كه وارد ؛ زيرا راهنماي قبله مسجد است
شوند، و شايد به طرف ديگـري نمـاز بخواننـد، و يـا      يين قبله سرگردان ميمسجد شوند، در تع

هركس وارد مسجد شود، بايد از فرد ديگري قبله را بپرسد، بدين سـبب سـلف امـت اسـالم،     
محراب را به عنوان راهنماي قبله در مساجد ساختند، و اين از جمله عبادات نيست تا اين كـه  

 بدعت و زشت محسوب شود.
مناره يا گنبدي كه مسجد را براي كساني كه با منطقه آشنائي ندارند مشـخص   ساختن -2

 سازد و صداي موذن را به دورترين نقطه شهر برساند.
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توان به آن دست يافت، مگر با وجود  ساختن مناره و گنبد دو فايده دارد كه به راحتي نمي
بدعت و زشت خواند و قبـول  را ها  آن شود اي است كه نمي آن دو و اين دو از مصالح مرسله

 نكرد.
منبر از جمله عبادات نيست، فقـط بـه خـاطر مصـلحت و      –ارتفاع منبر بيشتر از سه پله  -3

را بشـنوند و ارتفـاع منبـر متناسـب بـا وسـعت و بزرگـي         مؤمنان است تا صداي خطبه ةاستفاد
ه باشد نيست، مسجد است، اگر مسجد كوچك باشد احتياج به منبري كه از سه پله بيشتر داشت

ولي اگر مسجد بزرگ است به اندازه نياز ارتفاع منبر اشكالي ندارد، و كسي نبايد بگويد كـه  
سه پله داشت، بيشتر از اين بدعت است، چنانچـه بعضـي از افـراد غافـل و      چون منبر پيامبر 

 اند. هايي گفته خبر چنين حرف بي
ما  نيازي به گذاشتن منابر نيست، زيرا و همچنين نبايد گفت كه با وجود بلندگوهاي امروز

گوئيم به بلندگوها چندان اعتمادي نيست، بلكه بهتر اسـت كـه منـابر در مسـاجد گذاشـته       مي
 شود و ضمن منبر از بلندگو هم استفاده شود.

هاي خـود را بگذارنـد،    مسجد تا نمازگزاران كفش هاي وازهدرساختن كفش كن در  -4
هاي خود  وجود نداشت، و هركس كفش كه در زمان پيامبر  اين نيز از مصالح مرسله است

 خواند. گذاشت و نماز مي را به طرف چپ خود مي
انكار نمـوده   طالب علمي چنين مصالحي را به جهت نبودن در زمان پيغمبر هر بنابراين، 

 .و بدعت بداند
نهـي كـرده اسـت و    امر كرده و نه از آن ها  آن چنين كارهائي را شريعت نه بهبايد گفت كه  

 شود، ولي به مصلحت مسلمانان است. جزء عبادات هم محسوب نمي
و بدانيد كه نجات مؤمن از جهنم و داخل شدن به بهشت بـه تزكيـه نفـس بسـتگي دارد و     

 فرمايد: قرآن مي
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زيان ديد كسي كـه نفـس    ستگار شد كسي كه نفس خود را تزكيه كرد، وبه تحقق كه ر«
 .»سفل السافلين فرستادخود را به أ

 شده در مسجد حرام است خريد و فروش و اعالم گم

هاي خداست و براي عبادت خداوند سـاخته شـده اسـت، و كسـي كـه بـراي        مساجد خانه
 هدف ديگر از مساجد استفاده كند، ستمگر و ظالم است.

 كند: روايت مي امام ترمذي به روايت ابوهريره از رسول اهللا 
 ِفيهِ  يـَْنُشدُ  َمنْ  رَأَيـُْتمْ  َوِإَذا ِتَجارََتكَ  اللَّهُ  َأْرَبحَ  الَ  :فـَُقوُلوا اْلَمْسِجدِ  ِفى يـَْبَتاعُ  َأوْ  يَِبيعُ  َمنْ  رَأَيـُْتمْ  ِإَذا«
 .»َعَلْيكَ  اللَّهُ  َردَّ  الَ  :فـَُقوُلوا َضالَّةً 
كنـد، بگوئيـد: خداونـد در تجـارت تـو       اه ديديد كسي در مسجد خريد و فروش ميهرگ«

كند، بگوئيد: خدا آن را  اي را اعالم مي سودي ندهد، و هرگاه ديديد كسي در مسجد گمشده
كند كه خريد و فروش در مسجد به طـور مطلـق حـرام     اين حديث ثابت مي». به تو برنگرداند

 شده ثابت شده است. ماست، كما اين كه حرمت اعالم گ
كـردن   زيـرا اذيـت   ؛شـود  وب ميباعث آزار مسلمانان شده گناه محس هائي كه چنين اعالن

مسلمان حرام است، خواه نسبت به آبرو باشد يا خون و يا مال. بنا به اين حـديث فقهـا اجمـاع    
را وسايل تجـارت در مسـجد حـرام اسـت، چـ     كردن بساط و  كردند كه خريد و فروش و پهن

ت مشروعه است، و هرگز مسـجد مناسـب   ااز ساختن مساجد آموزش علم و اداي عباد هدف
هـا   آن هاي گذشته ايـن رسـاله جـواز    براي كارهاي ديگر نيست، به جز كارهائي كه در بحث

 بيان شد.

 گردد مي مشروعيت دو ركعت نماز براي كسي كه از سفر بر

به سالمتي بـه خانـه برگشـته سـنت     به شكرانه و سپاس اين كه انسان از يك مسافرتي دور 
است كه در مسجد محل يا شهر خود رفته و دو ركعت نماز شكرانه ادا كند، اين نمـاز سـنت   
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گشت ابتداء در مسـجد دو ركعـت نمـاز شـكرانه ادا      است، هنگامي كه از سفر برمي پيامبر 
نماز توصيه فرمود برد. نيز بعضي از ياران خود را به اين  نموده و سپس به خانه اش تشريف مي

 و در مشروعيت اين نماز هيچ اختالفي بين فقهاي اسالم نيست.
توانست در مسجد نماز بخواند در خانه اش دو ركعت نمـاز ادا   اگر مسجد بسته بود و نمي

 فرمود: زيرا علت مشروعيت اين نماز شكر و سپاسگزاري است و پيامبر  ؛كند
اده شد، و خانه مسلمان نيز مسجد است كه شـبانه  تمام زمين براي من مسجد و پاك قرار د

كند. بنابراين، مناسب نيست كه انسان مسلمان در خانه خود تلويزيون و  روز در آن نفل ادا مي
شود، و صداي اهـل فسـق و فجـور از     ويدئو بگذارد كه تصاوير مردان و زنان در آن ظاهر مي

كنيم كه بايد نمازهاي شكرانه در  يان ميرسد، پس بدانيد كه ما اين مطالب را ب آن بگوش مي
پـاك  هـا را نيـز بايـد     هـا ادا گـردد و از آنچـه مسـاجد را بايـد پـاك نگـه داشـت، خانـه          خانه

 نگهداشت.

 كراهيت تشبيك انگشتان در نماز و در حالت انتظار نماز

كردن مفصل به طوري كه همراه  هم آميختن انگشتان و خالي زدن و در تشبيك يعني پنجه
 ا باشد.صد

انسان مؤمن زماني كه وضو بگيرد و بـه قصـد نمـاز از خانـه بيـرون شـود، در حالـت نمـاز         
شود، و نيز هنگامي كه در مسجد به انتظار نماز بنشيند، مثل اين است كه در حال  محسوب مي

زيرا او مانند كسـي كـه    ؛نماز است. بنابراين، تشبيك و شكستن انگشتان برايش مناسب نيست
 كنند. مغفرت و رحمت مي يبه اين خاطر مالئكه براي او دعاو است در نماز 

 كند كه فرمود: روايت مي امام مسلم در اين باره از پيامبر 
 َعزَّ  اللَّهُ  َكَتبَ  ِإالَّ  اْلُيْمَنى َقَدَمهُ  يـَْرَفعْ  َلمْ  المسجد ِإَلى َخَرجَ  ثُمَّ  اْلُوُضوءَ  فََأْحَسنَ  َأَحدُُكمْ  تـََوضَّأَ  ِإَذا«

 ِفى َفَصلَّى اْلَمْسِجدَ  أََتى ذافَإِ  َسيَِّئةً  َعْنهُ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهُ  َحطَّ  ِإالَّ  اْلُيْسَرى َقَدَمهُ  َيَضعْ  َوَلمْ  َحَسَنةً  َلهُ  َجلَّ وَ 
 .»َما تـََقدَّم َلهُ  ُغِفرَ  َجَماَعةٍ 
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 هرگاه يكي از شما خوب وضو بگيرد و سپس به مسـجد بـرود هنـوز قـدم راسـتش را بـر      «
نويسد، و قدم چـپ خـود را بـه زمـين نگـذارده كـه        اشته كه خداوند برايش يك حسنه ميند

سازد و چون به مسجد آيد و با جماعت نمـاز بخوانـد    خداوند گناهي از گناهانش را محو مي
 ».شود گناهان گذشته اش بخشيده مي

 كه فرمود:اند  روايت كرده نيز امام احمد و ابوداود و ترمذي از پيامبر 
 ِفى فَِإنَّهُ  يََدْيهِ  ُيَشبَِّكنَّ  َفالَ  اْلَمْسِجدِ  ِإَلى َعاِمًدا َخَرجَ  ثُمَّ  ُوُضوَءهُ  فََأْحَسنَ  َأَحدُُكمْ  تـََوضَّأَ  ِإَذا«
 .»َصَالةٍ 
را او يـ ز ؛ن شود، تشبيك نكندروهرگاه يكي از شما وضو بگيرد و به قصد نماز از خانه بي«

 ».شود در حال نماز حساب مي
مردي را ديدند كه در نماز تشـبيك كـرده بـود،     روايت كرده است كه پيامبر ابن ماجه 

 .را از هم باز كردند شانگشتان
 كند كه فرمود: روايت مي از پيامبر اكرم  علي  

 .»الصالةال تفقع أصابعك يف «

 )، اما اگر انسان در نمـاز (انگشتان خود را به صدا درنياور »انگشتان خود را در نماز نشكن«
ن نيـاز باشـد و   يا انتظار نماز نبود، تشبيك و تفقيع اشكالي ندارد، به خصوص زماني كـه بـه آ  

 (خدا داناتر است).

 مشروعيت حضور زنان در مساجد

خـدا را   ،مساجد براي عبادت خدا ساخته شده است تا بندگان مؤمن خدا اعم از مرد و زن
من را در مسـاجد بـراي نمـاز و    هـاي مـؤ   به اين خاطر فقهـاء سـلف حضـور زن    .پرستش كنند

استماع سخنراني و آموزش احكام اسالمي اجازه داده اند، به شرط اين كه تـرس فتنـه نباشـد،    
 گردد. اگر چناچه ترس از فتنه بود اجازه حضور زنان به مساجد سلب مي

خواهـد كـه بـه مسـجد بـرود       است كه هنگامي كه همسرش از او اجـازه مـي     اين عمر
گويد: تا عمر مرا از رفتن به مسجد نهي نكند، من به مسجد  ولي همسرش مي كند، سكوت مي
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 زيـرا پيـامبر اكـرم     ؛تواند از همسـرش جلـوگيري كنـد    نمي روم، ولي حضرت عمر  مي
 فرموده بود:

 .»يَْمنَـْعَها َفالَ  اْلَمْسِجدِ  إَلى اْمَرأَتُهُ  َأَحدَُكمْ  اْسَتْأَذَنتْ  إَذا«
 فرمايد: و مي». شما اجازه خواست كه به مسجد برود، او را باز نداريدهنگامي كه همسرتان از «
 .»َتِفَالتٍ  َوْلَيْخُرْجنَ  اْلَمَساِجدَ  اللَّهِ  إَماءَ  َتْمنَـُعوا الَ «
عطـر خـارج    ) را از مساجد باز نداريد، و زنها بايد با لباسي ساده و بيانزنكنيزهاي خدا («

آاليش و بدون خوشـبوئي   ت كه با لباسي ساده و بيشوند، از آداب رفتن زن به مسجد اين اس
 و عطر از خانه خارج شود تا موجب جلب توجه مردان قرار نگيرد.

 كند كه فرمود: روايت مي امام مسلم از رسول خدا 
 .»ِطيًبا َتَمسَّ  َفال اْلَمْسِجدَ  ِإْحَداُكنَّ  َشِهَدتْ  ِإَذا«
 ».ر استفاده نكندهرگاه يكي از شما زنان به مسجد حضور يافت عط«

شـدن بـه    زيـرا انسـان بـا داخـل    به خاطر حفظ عفت و پاكدامني است؛  تمام اين دستورات
دهـد،   شود و پاكدامني و تزكيه نفس فـرد را از آتـش جهـنم نجـات مـي      بهشت سعادتمند مي

 فرمايد: قرآن مي
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به تحقيق كه رستگار شد كسي كه نفس خود را تزكيه كرد و زيان ديد كسي كـه نفـس   «
 .»خود را به اسفل السافلين فرستاد

 شدن از خانه به طرف مسجد مشروعيت دعا هنگام خارج

شـود، سـنت اسـت كـه پـاي       هنگامي كه مؤمن از خانه اش براي نماز در مسجد بيرون مي
 و اين دعا را بخواند.راست را بيرون گذاشته 

 َأُعوذُ  إنِّي اللَُّهمَّ  بِاَللَِّه، إالَّ  قـُوَّةَ  َوَال  َحْولَ  َوَال  اللَِّه، َعَلى تـَوَكَّْلتُ  بِاَللَّهِ  اْعَتَصْمتُ  بِاَللَّهِ  آَمْنتُ  اللَِّه، ِبْسمِ «
 َعَلْيكَ  الّسائِِلينَ  ِبَحقّ  َأْسأَُلكَ  إنّي الّلُهمّ  َعَليَّ  يُْجَهلَ  َأوْ  َأْجَهَل، َأوْ ، أَُزلَّ  َأوْ  ،أَِزلَّ  َأوْ ، ُأَضلَّ  َأوْ ، َأِضلَّ  َأنْ  ِبك
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 َسَخِطك، اتـَّقاءَ  َخَرْجتُ  َوِإنَّما ُسْمَعةً  َوَال  رِيَاءً  َوَال  بَطًَرا،، َوَال ايسراً  َأْخُرجْ  َلمْ  فَِإنّي َهَذا َمْمَشايَ  َوِبَحقّ 
 .»أَْنتَ  إّال  الّذنُوبَ  يـَْغِفرُ  َال  فَِإنّهُ  جميعاً  ُذنُوِبي، ِلي تـَْغِفرَ  نْ أَ  اللَُّهمَّ  َأْسأَُلكَ  َمْرَضاِتكَ  َوابِْتغَاءَ 
 َيَساِري َوَعنْ  نُورًا، يَِميِني َوَعنْ  نُورًا، َسَمِعي َوِفي نُورًا، َبَصِري َوِفي نُورًا، قـَْلِبي ِفي اْجَعلْ  اللَُّهمَّ «
 .»نُورًا ِلي َواْجَعلْ  نُورًا، َوَخْلِفي نُورًا، يَوَأَمامِ  نُورًا، َوَتْحِتي نُورًا، َوفـَْوِقي نُورًا،
، به خدا ايمان آوردم، به خدا چنگ زدم، بر خدا توكل نمـودم،  شوم به نام خدا خارج مي«

من به تـو پنـاه    !خدايا. اايستادن از گناه و توانايي به طاعت نيست، مگر به توفيق خد نيروي باز
نـدازم يـا   اه شوم، بلغزم يا بلغـزانم، كسـي را بـه نـاداني ا    برم از اين كه گمراه كنم و يا گمر مي

 كسي مرا به ناداني بكشد.
خارج نشدم از روي ثروتمندي و غنا و نه از روي غرور و تكبر و نه از براي خودنمـايي و  

 .اب و غضب تو و براي طلب رضايت توشهرت و همانا بيرون شدم از ترس عذ
نم را ببخشــي، زيــرا جــز تــو كســي گناهــان را خــواهم كــه تمــام گناهــا خــدايا از تــو مــي

 .»بخشد نمي
خدايا در قلب و بينائي و شنوائي و راست و چپ و باال و پايين و جلو و پشت سرم روشني 

 و نور انداز و برايم نور هدايت بنما.
و قسـمت اول در احاديـث ديگـر    اند  قسمت آخر دعا را امام بخاري و مسلم روايت كرده

را قبالً بيـان كـرديم و آرام رفـتن بـه طـرف       ث كراهيت تشبيك انگشتانوارد شده است، بح
 :مي باشد حديثاين به دليل  مسجد
 .»فَأَتِمُّوا فَاَتُكمْ  َوَما فَأَتِمُّوا َأْدرَْكُتمْ  َفَما السَِّكيَنُة، َوَعَلْيُكمُ  ائْـُتوَها«

تيـد، بخوانيـد، و   بود يعني با آرامش و وقار به مسجد برويد، هرچه از نمـاز جماعـت درياف  
 هرچه از شما فوت شد كامل كنيد.

 آوري كرده بوديم، پايان يافت. در اينجا آدابي كه در باره مساجد جمع
خواهم كه اين رساله را مفيد گرداند و مرا از اجرش محروم نسازد، همانا او  از خداوند مي

 را. نيك و مهربان است و سالم بر پيامبر خدا و ستايش پروردگار عالميان
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