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 مقدمة مترجم

 نحمده ونصلي على رسوله الكريم

 ترین اماکن دنیاستمساجد مقدس

به این خاطر شریعت مقدس اسالم آدابی را برای مساجد درنظر گرفته است که دانستتن و  

 م و ضروری است.کردن آن برای هر مسلمان الزرعایت

با توجه به این که در این موضوع کمتر به زبتان فارستی نوشتته شتده استت، الزم دانستتم       

کتاب ارزنده و مفید استاد ابوبکر جزائری )حفظه اهلل( را به طور ساده به زبان فارستی ترجمته   

 زبان نیز از فوائد آن برخوردار گردند.نمایم تا مسلمانان فارسی

 گان اجر آخرت عنایت فرماید.، مترجم و همه خوانندخداوند به نویسنده
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 مقدمة مؤلف

ستالم و درود   او حضترت محمتد مصت فی     ةگتوئیم و بتر فرستتاد   خداوند را سپاس می

ای را کته  فرستیم، در این برهه از زمتان بتر هتر مترد و زن مستلمان الزم استت کته رستاله        می

فرمایید بخواند، آداب و احکامی را که دارد بیاموزد و به این آداب انس بگیرد و یمالحظه م

عمل کند، در بزرگداشت احکام آن بکوشد و بتر احکتامی کته ایستتادگی بترآن الزم استت       

 پافشاری ورزد.

است، کسی که هنگام ورود به مستجد احتترام آن را نگته     خدا  هایچون مساجد خانه

کند، و در داخل و بیرون مستجد تقتدس و احتترام آن را    را رعایت نمی دارد و آداب آننمی

گیترد و عتذابی ستخت و مجتازاتی     متی   دهد، در معرض خشم خداوند متعتا  قترار  بروز نمی

 سنگین در انتظار اوست.

های ختدا ختود   دانستن خانهبزرگداشت و پاک و مقدس ن ای مردان و زنان با ایمان! باها

در امان نگه داریم، مقام و منزلت رفیع مساجد را بشناسیم، و احترام بته   را از خشم و غصب او

 فرماید:و خداوند در این زمینه می ،آن را همیشه و تا ابد مد نظر داشته باشیم

﴿     
    

   
   

     
     

  
    

   
   

    
     

    
 ﴾. 
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 نام خدا برده شود، درها آن هایی که خداوند اجازه داده است برافراشته شوند، و درخانه»

و  پردازنتد، مردانتی کته تجتارت    د میسحرگاهان و شامگاهان به تقدیس و تنزیه خداونها آن

ای آنتتان را از یتتاد ختتدا و خوانتتدن نمتتاز و دادن زکتتات غافتتل نمتتی ستتازد، از روزی  معاملتته

گردد، تتا ایتن کته خداونتد برابتر      ها در آن دگرگون و پریشان میها و چشمد  ترسند کهمی

شان بیفزاید، چرا که خداونتد  شان را بدهد و از فضل خود بر پاداشبهترین کارهایشان پاداش

 .«سازدمند میحساب از مواهب خویش بهرههرکس را که خود بخواهد بی
 



 

 

 مسجد

 مسجد چیست؟

 شود.ست که خدای تبارک و تعالی در آن پرستش میای اسجد خانه پاکیزهم

 گویند؟چرا به آن مسجد می

شود، و رکوع و سجده جتز   چون نماز که بهترین مظهر عبادات است در مسجد انجام می

دو زانتو و دو   –دو دستت   –بینی  –ارکان نماز است، و سجده باید با هفت عضو بدن )چهره 

  به خاطر فروتنی و تواضع در مقابل پروردگار به خاک قدم( صورت گیرد که تمام این اعضا

 افتد.می

 در احادیث صحیح آمده است:

 .«َساِجدُ َُوه وَُ اْلَعْبدُ َُيك ونُ َُماَُأقْ َربُ » -1
 «.نزدیکترین حالت بنده به خدا سجده است»

َُوَحطََُُّدرَجةُ ُِبَهاُاللُ ُرَفَ َعكَُُإلَُّْجَدةُ سَُُللَُُِتْسج دََُُلنُُْفَِإنَّكَُ السُّج ودُُِِبَكثْ َرةُُِنَ ْفِسكََُُعَلىَُأِعنِّي» -2
 .«َخِطيئةُ ُِبَهاَُعنكَُ
مرا به سجده زیاد یاری کن،  (پیامبر برای صحابی که از پیامبر دعا خواسته بود، فرمودند:)»

بر درجات  این که به وسیله آن سجده خداوند درجةکنی، مگر چون تو برای خدا سجده نمی

 «.کنداز گناهان تو را محو مییکی  افزاید وتو می

 که ساخته شد مسجدیاولین 

 اولین مسجدی که ساخته شد کدام است؟
اولین مسجدی که ساخته شتد مستجد الحترام در مکته مکرمته استت، قترآن در ایتن بتاره          

 فرماید:می
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﴿     
    

 ﴾  
 .[69]آ  عمران: 

برکتت و باعتث هتدایت    ردم مقرر شد آن است که در مکه باای که برای مخانهنخستین »

 .«جهانیان است
 در این باره سؤا  شد، فرمودند: االقصی است، از پیامبر  و دومین مسجد، مسجد

 الحترام بتود و بعتد از آن مستجد     اولین مسجدی کته در روی زمتین ستاخته شتد، مستجد     

 القصی.ا
 پرسیدند: چندسال بین ساخت این دو مسجد فاصله بود؟

 فرمودند:

سپس برای من )پیامبر( همه زمین مستجد قترار داده شتد. هرکجتا وقتت نمتاز        ،چهل سا 

 .یدرسید نماز را ادا کن

 داجبهترین مس

 د دنیا کدام است؟اجبهترین مس
 بهترین مساجد دنیا به ترتیب عبارتند از:

االقصتی در بیتت    کته مکرمته، مستجد نبتوی در مدینته منتوره، مستجد       الحرام در م مسجد

 المقدس، مسجد قبا در مدینه منوره.

 فرمودند: در این باره پیامبر 

ُِفىَُوَصاَلةُ ُ،اْلَحَرامَُُاْلَمْسِجدَُُِإلَُِّسَواهُ ُِفيَماَُصاَلةُ ُأَْلفُُِِمنَُُْأْفَضلُ َُهَذاَُمْسِجِدىُِفىَُصاَلةُ »
 .«ِسَواهُ ُِفيَماَُصاَلةُ ُأَْلفُُِِمائَةُُِِمنَُُْأْفَضلُ ُمُِاْلَحَراُاْلَمْسِجدُِ
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یک نماز در مسجد من )مسجد نبوی( از هزار نماز در مساجد دیگر بهتتر استت، بته جتز     »

الحترام خوانتده    الحرام از صد هزار نمازی که در غیر مستجد  مسجد الحرام، و نماز در مسجد

 .«شود بهتر است

 ت:االقصی آمده اس در فضیلت مسجد

االقصی پانصد برابر  خواندن نماز در مسجد» «صالةُئةمُصالةُفيُالمسجدُاألقصىُبخمس»

 «.خواندن نماز در مساجد دیگر ارزش دارد

 فرماید:االقصی همین آیه کافی است که خداوند می و در فضیلت مسجد

﴿   
   

   
   

   
 ﴾  : [1]اإلسرا. 

االقصتی   الحرام به مستجد  پاک و منزه است ذاتی که در یک شب بنده اش را از مسجد»

 .«مایانیمنهای خود او را ببرد. مسجدی که پیرامونش برکت نهادیم تا از نشانه
 فرمودند: در فضیلت مسجد قبا پیامبر و 

ُن   جرُُللص  الةه  ورُ   ىُأت  ىُمس  جدُقب  اإُلُي تي  اُإلُوم  نُتطه  رُف  يُبيس  اُوأحس  نُالط» ُن  انُل  ا في  ا
 .«عمرة
کسی که در خانه اش وضو بگیرد و در وضتوگرفتن ختوب دقتت کنتد و بعتد بته قصتد        »

 «.دشوخواندن نماز به مسجد قبا بیاید برایش پاداش یک عمره داده می

شان این است که مسلمان باید به قصد در شناخت این مساجد و دانستن فضائلفایدة اول: 

یکمرتبه باشد( تا پتاداش  سفر کند )اگرچه در عمر ها آن نمازگزاردن در این اماکن مقدسه به

 را دریابد. زیاد و ثواب فراوان

 رد.بر تعظیم شریعت این اماکن را محترم و بزرگ بشما بنافایدة دوم: 

 فرماید:خداوند در این باره می
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﴿    
    

﴾. 
 .«هاستکه به شعائر خدا احترام گذارد، پس همانا آن احترام از تقوای قلب و هر»
 

 

 شوندزیارت میها آن مساجدی که به قصد نمازگزاردن در

هرا  آن بررای خاانردن نزرار در   ها آن بیشتر مسافرت بهکدام مساجد هستند که 

 گیرد؟صارت می

 شود:تصور نمیها آن سه مسجد است که بیشترین زائر و مسافر را دارد که چهارمی برای

 مسجد الحرام در مکه مکرمه. -1

 مسج نبوی در مدینه منوره. -2

 مسجد االقصی در قدس. -3

 در این باره فرمودند: پیامبر 

 .«َهَذاَُوَمْسِجِديُاْلَمْقِدسُُِبَ ْيتَُُِوَمْسِجدُُِاْلَحَرامَُُِمْسِجدُِ:َُمَساِجدََُُ اَل َةُُِإَلىُإلَُّالرَِّحالُ ُت َشدَُُُّلُ»
)بار ستفر نبندیتد( مگتر بترای سته مستجد، مستجد الحترام و مستجد           قصد سفر نمی شود»

 االقصی و این مسجد )مسجد نبوی(.

داده شده است درست لی( نسبت یامبر یا عارفی )وبه همین خاطر زیارت مساجدی که به پ

بته ختاطر تخفیتف،     شود، چون از حتدودی کته پیتامبر   دهندة آن گنهکار مینیست، و انجام

 شفقت و نصیحت برای امتش معین کرده و بیان فرموده اند، تجاوز کرده است.
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صترف  این دستور پیامبر برای زمانی است که زیارت مساجد باعث زحمتت و مشتقت و م  

ما  باشد، اگر مسجدی نزدیک است که زیارت آن زحمت و مشتقتی نتدارد زیتارت آن بته     

 قصد نمازخواندن اشکالی ندارد.

یتز درنظتر   هتایی را ن پتاداش هتا  آن د دیگری م رح کردنتد و بترای  اجمس جاها و هابعضی

 .که درست نیستاند گرفته

 

 

 

 فضیلت ساختن مسجد و پاداش بزرگ آن

 برای نزار و عبادات اجر و پاداش دارد؟آیا ساختن مسجد 

ای استت کته تتا    بلی ساختن مسجد پاداش بزرگی دارد، چون مستجد از صتدقات جاریته   

در صتحیح بختاری بتر     گردد و حدیث پیامبر شود، ثوابش ق ع نمیزمانی از آن استفاده می

 فرماید:کند که میعظمت اجر و پاداش آن داللت می

امَُُِللَّاُُِبَ َنىَُمنُْ»  .«اْلَجنَّةُُِِفيُبَ ْيس اَُلاُ ُاللَّاُ ُبَ َنى ْسِجد 
ای کستتی کتته بتترای ختتدا مستتجدی بستتازد، خداونتتد ماننتتد آن بتترای او در بهشتتت خانتته»

 «.سازدمی

 فرماید:می فرقی ندارد که مسجد بزرگ باشد یا کوچک چون پیامبر 

 .«اْلَجنَّةُُِِفىُبَ ْيساُ َُلاُ ُاللَّاُ ُبَ َنىَُهالِبَ ْيضَُُِقطَاةُ َُنَمْفَحصَُُِوَلوَُُْمْسِجداُ ُِللَّاُُِبَ َنىَُمنُْ»
گنجشتکی باشتد کته بترای      ه مسجدی برای خدا بستازد، اگرچته بته انتدازه النتة     کسی ک»

البتته پتاداش بته     «.کنتد ای برایش در بهشتت مهیتا متی   نهگذاری ساخته است، خداوند خاتخم

 شود.و پاداش برحسب مشقت داده می اندازه زحمت است و اجر

 فرمودند: لدلیل حدیث نبوی که به ام المؤمنین عائشه به 

 .«َنْصِبكَُُِقْدرُُِعلىَُأْجر كُُِإنََّما»
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 «.پاداش تو به اندازه مشقت تو است !ای عائشه»

دو ستوده و خوب استت و بته هترکس بته انتدازه       شدن در آن هرساختن مسجد و شریک

ت انجام شده باشد، چون عمل به شود، اگر با نیت درسانفاق و عمل و زحمت پاداش داده می

 شود.نیت بستگی دارد و به هرکس م ابق نیت آن پاداش داده می

 

 

 

 

 ر گورستانبودن ساخت مسجد بحرام

 آیا ساختن مسجد در گارستان درست است؟

ر قبری یا گورستانی درست نیست. و نباید جنازه کسی که بته ختاطر ختدا    ساختن مسجد ب

بترای   زیرا مسجد خانه خدا است، و پیامبر  ؛د در آن دفن شوددر مسجدی تولیت داشته باش

 ای در مسجد دفن کند.هیچکس اجازه ندادند که جنازه

مسجد دفن کنند،   اگر مسلمان مسجد را برای خدا بسازد و سپس وصیت کند که او را در

و کننده را به جهتت رحمتت   این وصیتش باطل است، و نباید به وصیتش عمل شود. و وصیت

احسان به او در گورستان مسلمین دفن کنند، و دلیتل ایتن ممنوعیتت حتدیسی استت کته امتام        

 گوید:کند که میروایت می لبخاری از ام المؤمنین عائشه 

ای )معبتد یهتود و   کنیسته کته هتردو از امهتات المتؤمنین بودنتد، از       بام حبیبه و ام سلمه 

نقتل کردنتد کته در آن تصتاویری وجتود       که در حبشه دیده بودنتد، بترای پیتامبر    نصاری( 

 فرمودند: داشت، پیامبر 

ا،ُقَ ْبرِهَُُِعَلىُبَ نَ ْواَُفَماتَُُالصَّاِلحُ ُالرَّج لُ ُِفيِهىُ َُنانَُُِإَذاُأ ولَِئكَُُِإنَُّ» ُالصَُّوَر،ُتِْلكَُُِفياَُُِوَصوَّر واَُمْسِجد 
 .«اْلِقَياَمةُُِيَ ْومَُُاللَّاُُِِعْندَُُاْلَخْلقُُِِشَرارُ ُفَ  ولَِئكَُ
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کترد بتر قبترش    آنها )مردم حبشه( عادت داشتند، هرگاه شخصی صالح و نیکی فوت متی »

بتدترین مخلتوق نتزد    هتا  آن کردنتد، ویرش را در مسجد نقاشی متی ساختند و تصمسجدی می

 «.خداوند در روز قیامت هستند

خبتر بودنتد، و   متأسفانه مسلمانان از این حکم ق عی حرمت دفن مردگتان در مستاجد بتی   

لیا  و صالحین را در مساجد دفن کردند و در بیشتر مساجد قدیمی که در شتهرهای بتزرگ   او

جهان اسالم است قبرهای صالحین وجود دارد، روایت امام مسلم نیز بر حرمت دفن مردگتان  

شتان  پتنج روز قبتل از فتوت    کند، در این روایت آمده است که پیامبر در مساجد تأکید می

 فرمودند:

َلك ىَُُْمنَُنانُنََُّوإَُُِألَُ» ُاْلق ب ورَُُتَ سَِّخذ واَُفالََُُألََُُمَساِجدََُُوَصاِلِحيِهىُُْأَنِْبَيائِِهىُُْق  ب ورَُُيَ سَِّخذ ونََُُنان واُقَ ب ْ
 .«َذِلكََُُعنُُْأَنْ َهان ىُُِْإنِّىَُمَساِجدَُ
شتان را مستجد قترار    آگاه باشید اگرچه امتان پیش از شما قبرهای پیتامبران و نیکوکتاران  »

 «.کنمادند، این را بدانید که شما چنین نکنید، من شما را از چنین کارهائی نهی میدمی

و دو نفر از یارانش ابوبکر و عمر در مسجد نبوی دفتن هستتند،    اگر کسی بگوید: پیامبر 

 پسندند؟چرا اصحاب پیامبر مرتکب چنین کاری شدند، و آن را می

ستاخته شتد و همتان قستمتی      ت پیامبر مسجد نبوی قبل از وفا جواب اول این است که

 با دستان مبارک خود و با کمک یاران خود بنا کردند. است که پیامبر 

ای برای پیامبر و یارانش در مسجد دفن نشدند، بلکه در اطراف مسجد چند حجرهدر ثانی 

ین پیامبر و همسرانش ساخته شده بود، و حضرات پیامبر و ابوبکر و عمتر در حجترة ام المتؤمن   

این، باید گفت که بر قبر پیامبر مسجدی ساخته نشتد و همچنتین    دفن گردیدند. بنابر لعائشه 

 پیامبر و شیخین نیز داخل مسجد دفن نشدند.

های امهات المؤمنین در مسجد نبوی، کار یکی از خلفا  اموی است کردن خانهالبته شامل

رد کته  در داختل  مستجد نبتوی در آو   را ها آن همسران پیامبرهای که به خاطر محافظت خانه

 خدا پاداش نیکو به او ع ا فرماید.
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 داشتن مساجد واجب استپاکیزه نگه

 خدا است چه حقی نسبت به مؤمنان دارد؟ ةمسجد به خاطر این که خان

واجب است که مستلمانان در نظافتت مستاجد بکوشتند، و مستاجد را از هرنتوع پلیتدی و        

کند مانند بوی بد، بلندشدن صدا آنچه مسلمانان را اذیت می نجاست پاک نگه دارند، و از هر

 محافظت نمایند.ها آن شده و امسا و اعالم گم

روایتت شتده استت، در روایتات مختلتف       و احادیث زیادی در این باره از رسو  ختدا  

 آمده است:

 

 .«َوت طَيَّبَُُظَّفَُت  نََُُوَأنُُْالدُّورُُِِفىُاْلَمَساِجدُُِبِِبَناإُُُِاللَّاَُُِرس ولُ َُأَمرَُ»
و مع تر   ا و قبائل( مسجد ساخته شود و پاکها )بین روستاهپیامبر دستور دادند تا در خانه»

 د:نفرمایمی دیگر گردد. و در روایت

 .«الَمْسِجدُُِِمنَُُالرَّج لُ ُي ْخرِج َهاُالَقَذاةَُُِحسَّىُأ مَِّسيُأ ج ورُ َُعَليَُُّع ِرَضتُْ»
)چیزهتائی ماننتد گترد و غبتار،     ن شتد، حتتی پتاداش قتذات     پاداش عمل امتم بر من نمایتا 

 و امسا  آن که کسی آن را از مسجد بیرون کند. های کوچک(آشغا ، آب دهان، چوب

 فرماید:که میاند روایت کرده امام بخاری و مسلم از حضرت جابر 

ُِمْناُ ُيَ َسَ ذَّىُِممَّاُتَ َسَ ذَّىُاْلَمالِئَكةَُُفَِإنَُُّنَا،َمْسِجدَُُيَ ْقَرَبنََُُّفالَُواْلك رَّاثََُُواْلَبَصلَُُالثُّومََُُأَنلََُُمنُْ»
 .«اإِلْنَسانُ 
زیترا فرشتتگان اذیتت     ؛کسی که سیر و پیاز و تتره بختورد بته مستجد متا نزدیتک نشتود       »

 «.شوندها اذیت میشوند از آنچه که انسانمی

ران و معتکفتین(  دهان یا بدن یا لباس انسان بته اهتل مستجد )نمتازگزا     چیزهای بدبو که از

گیرد، باید مواظب باشتید  بر می را درها آن شان شود، این حدیثسرایت نماید و باعث اذیت
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را با ها آن های خدا بکوشیم وکه به این دستور واجب عمل کنیم و برای ت هیر و نظافت خانه

 شان مع ر و خوشبو کنیم.ها و امسا ع رها و گالب

 که به آن امر و به پاداش بزرگ آن وعده داده شده ایم. و این از جمله دستوراتی است

 کندکراهت تزیین مساجد و آنچه نمازگزار را از خشوع نماز غافل می

 منظار ار تزیین مکروه چیست؟

های مسجد است، توجه نمازگذار را به ختود  ها و رنگهائی که بر دیوار و فرشچون نقش

در نتیجه از نماز غافل شده و خشوع نماز از بین  سازد،جلب نموده قلب را به خود مشغو  می

 فرماید:رود، در حالی که خشوع روح نماز است، و خداوند میمی

﴿    
    
 ﴾  :[2 – 1]المؤمنون.ُ

. بته همتین ختاطر    «شوع هستندند مؤمنانی که در نماز خود با خبه تحقیق که رستگار شد»

 پیامبر فرمودند:

 .«اْلَمَساِجدُُِبَِسْشِييدُُِأ ِمْرتُ َُما»
کتاری و یتا کتاری کتنم کته      من دستور داده نشده ام که دیوارهای مسجد را بلند و گت  »

 «.باعث غفلت شود

 گوید:در یک حدیث مرفوع می حضرت ابن عباس 

 .«َوالنََّصاَرىُيَ ه ودُ الُُْزَْخَرَفتَُُِنَماُلَس  َزْخرِف  ن ََّها،»
 «.مساجد را مزین خواهید کرد، چنانچه یهود و نصاری کردند»

 کند:به یکی از کارگزارانش توصیه می حضرت عمر 

 .«النَّاسَُُفَ سَ ْفِسنَُُت َصفِّرََُُأوُُْت َحمِّرََُُأنَُُْوِإيَّاكَُُاْلَمَطرُُِِمنُُْالنَّاسََُُأِننَُّ»
پرهیز  به رنگ های سرخ و زرد کردن مسجدز رنگینمردم را از گرما و سرما بپوشان، و ا»

 «.کن که شاید مردم را به فتنه اندازی
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 شود که فرمودند:نقل می و در آخر سخن روایتی از رسو  خدا 

 .«اْلَمَساِجدُُِِفيُالنَّاسُ ُيَ َسَباَهىَُحسَّىُالسَّاَعةُ ُتَ ق ومُ ُل»
 «.ود مباهات ورزندشود، مگر زمانی که مردم به مساجد خقیامت برپا نمی»

بنابراین، ما وظیفه داریم که مسلمانان را تشویق کنیم که دیوار مساجد را بلند نکننتد، و از  

تزیین آن خودداری کنند، چون این به رضایت خدا و رسولش نزدیکتر است، و خیر سعادت 

 در رضایت خدا و رسو  است.

 کل کردوکننده فقط خداوند  است و باید بر او تیاری

 رط جواز نماز در معبد اهل کتابش

 آیا نزارخااندن در معابد یهاد و کلیسای نصاری درست است؟

نمازخواندن در کنیسه )معبد نصاری( و بیعه )معبتد یهتود( در صتورت ضترورت درستت      

 :است، و هدف از ضرورت این است که

از شتدن نمت  در آن نزدیک مسجد یا محل مناسبی برای نمتاز وجتود نتدارد، و تترس فتوت     

باشد، و این اجازه به شرطی است که در آن معبد مجسمه یا تصویری نباشد، و حتی اگر یک 

عکس یا یک مجسمه هم وجود داشته باشد نمازخواندن در آنجا درست نیستت، اگرچته آن   

 عکس یا مجسمه بر دیوار یا پارچه یا کاغذی باشد.

اند کته تصتویر و   خونماز میروایت شده است که در معابدی  بدر این باره از بان عباس 

 مجسمه نداشته است

 فرمود:روایت است که می از حضرت عمر 

 «.ناُلُندخلُننائسهىُمنُأجلُالسما يلُالسيُفياُصورإ»
هتای تصتویردار   مجستمه هتا  آن زیترا در  ؛شتویم به معابد نصاری داختل نمتی   (مؤمنین)ما »

 «.است
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ان بته مستجد تبتدیل    وتت مشرکین را متی و باید دانست که معابد نصاری، یهود، مجوس، و 

 کرد، چون روایات صحیح آمده است:

 «.أمرُأنُتجعلُمساجدُالطائفُحيثُنانتُطواغيسهىُأنُالنبيُ»
هتای مشترکان در آن   دستور فرمودند که مساجد طائف اماکنی باشد که قبال بت پیامبر »

از آنجتا بیترون نمتوده و    های مشرکین را قرار داشته است، و دستور بدین صورت بود که بت

 .«سپس آن اماکن را به مسجد تبدیل کنند

 فضیلت رفتن به مسجد برای نماز

 آیا رفتن پیاده به مسجد برای نزار ثااب دارد؟

کته   توانیم به اندازه اش پی ببریم، و باید به حدیث پیامبر بلی، ثوابش زیاد است که نمی

 فرماید:یم، میتوجه کناند داوود و ترمذی روایت کردهابی

 .«اْلِقَياَمةُُِيَ ْومَُُالسَّامُُِّبِالنُّورُُِاْلَمَساِجدُُِِإَلىُالظَُّلىُُِِفىُاْلَمشَّائِينََُُبشِّرُِ»
رونتد کته در روز قیامتت نتور کتاملی      ها به مساجد متی به کسانی که در تاریکی مژده ده»

 «.شودشان مینصیب

 در اینجا دو نکته باید توجه شود:

رود، چون صفت مشتائین  رای کسی است که در شب بسیار به مسجد میاین بشارت ب -1

 کند.برای مبالغه است که بر زیادرفتن داللت می

ها همه به وسیله برق روشن شتده و تتاریکی خ رنتاکی بتاقی     ها و کوچهامروز خیابان -2

 .است نمانده

این باب روایت  طبق این حدیث اگرچه بیشتر مردم امروز از این پاداش محرومند، ولی در

شود خواه در تاریکی به مسجد برود یا در روشتنایی، و  دیگری است که هرکس را شامل می

 آن روایت این است:

ُممشىُ»ُ:قالُرسولُاللُصلىُاللُعلياُوُسلى ُفيُالصالةُأبعدهىُإليها إنُأعظىُالناسُأجرا
 «.ف بعدهى
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 و هرچه دورتتر باشتند پتاداش    کسانی که از مسجد دور باشند، بزرگترین پاداش را دارند»

 «.بیشتر استها آن

 امام مسلم نیز مانند این حدیث روایت کرده است:

ُيَ اُبَ لَ ىُقَ ال واُ؟ال دَّرََجاتُُِبِ اَُُِويَ ْرفَ  ُ ُاْلَخطَايَ اُبِ اُُِاللَّ اُ ُيَْمح وَُماَُعَلىَُأد لُّك ىَُُْألَُ»ُ:ُاللَّاَُُِرس ولَُُقَالَُ
 .«اللَّاَُُِرس ولَُ
ُ:الَُقَُ
ُِلك ىُ اَفذَُُالصَّاَلةُُِبَ ْعدَُُالصَّاَلةَُُِوانِْسظَارُ ُاْلَمَساِجدُُِِإَلىُاْلخ طَاُوََنثْ َرةُ ُاْلَمَكارِهَُُِعَلىُاْلو ض وإُُِاغُ ِإْسبَُ»
 .« الرِّبَاطُ 
کنتد، و بتر   آیا شما را راهنمایی کنم به چیزی که خداوند به وسیلة آن گناهان را محو می»

 «.بلی ای رسو  خدا! افزاید؟ یاران عرض کردند:درجات می

 فرمودند:

هتای زیتاد بته    کردن وضو در زمانی که وضوگرفتن دشوار استت، و برداشتتن گتام   کامل»

 طرف مساجد و انتظارکشیدن برای نماز بعد از نماز دیگر.

 این است جهاد در راه خدا، این است جهاد در راه خدا.

 خدا.یعنی پاداش مجموع این اعما  مساوی است با جهاد در راه 

 آداب ورود و خروج مسجد

باید بدانیم که مسجد خانة خدای تبارک و تعتالی استت، در ورود و ختروج از آن آداب    

 خاصی باید رعایت شود، و آن عبارتند از:

 لباس و بدن پاک باشد. -1

 هنگام ورود با پای راست وارد شده و این دعا را بخواند: -2

ُأَبْ َوابَُُِلىَُوافْ َسحُُْذ ن وِبىُِلىُاْغِفرُُْاللَّه ىَُُّاللَّاَُُِرس ولَُُِعَلىَُوالسَّاَلمُ َُوالصَّالةُ ُلِلَّاَُُِواْلَحْمدُ ُاللَّاُُِىُِِبسُْ»
 .«رَْحَمِسكَُ
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و سپاس مخصوص خدا است و درود و سالم بتر رستو     شوم،به نام خدا وارد مسجد می»

 «.ت فرما و درهای رحمتت را بر من بگشاراو، خدایا گناهانم را مغف

 گام خروج از مسجد با پای چپ خارج شود، و این دعا را بخواند:هن -3

 أَبْ َوابَُُِلىَُوافْ َسحُُْذ ن وِبىُِلىُاْغِفرُُْاللَّه ىَُُّاللَّاَُُِرس ولَُُِعَلىَُوالسَّاَلمُ َُوالصَّالةُ ُلِلَّاَُُِواْلَحْمدُ ُاللَّاُُِىُِِبسُْ»
 .«َفْضِلكَُ
دا استت و درود و ستالم بتر    به نام خدا از مسجد بیرون می شوم، و سپاس مخصتوص خت  »

 «.پیامبر او، خدایا گناهانم را بیامرز و درهای بخشش خود را بر من بگشا

 اند.در احادیث حسن و صحیح امتش را تعلیم داده اینگونه پیامبر خدا 

 أَبْ َوابَُُِلىُافْ َسحُْ اللَّه ىَُّ»هنگام ورود، و دعای  «رَْحَمِسكَُُأَبْ َوابَُُِلىُافْ َسحُْ اللَّه ىَُّ»رمز دعای 
هنگام خروج این است که هرگاه فردی وارد مسجد شود، دنیا را پشت سر گذاشته و  «َفْضِلكَُ

کند، چون مقصدش در مسجد عبادت خدا است و با نماز و عبادت آخرت را طلب می

گردد، و رضا و لقای خدا های آن است نصیبش میبدینوسیله رحمت خدا که بهشت و نعمت

 ها است.ین نعمتدر بهشت از باالتر

هتای مختلتف بترای ادامته     وردن مخارج زندگی بته وستیله  آاما کسی که به قصد به دست

زیرا عبادت هدف اصلی زندگی است، و  ؛شود، هدف اصلی او عبادت استحیات خارج می

 فرماید:قرآن در این زمینه می
﴿     

   ﴾[69ات: یذارال]. 

 .«ما جن و انس را نیافریدیم، مگر برای عبادت»
کنتد کته خداونتد درهتای بخشتش      شود، دعا میبنابراین، کسی که از مسجد خارج می -

 بگشاید. وآوردن آن را بر ارزق و اسباب به دست

 گذاشتن کفش در مسجد
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بتودن آن  نجتس ها تمییز و پاک باشد به صورتی که نداشته باشد و کفش شاگر مسجد فر

 تواند با کفش وارد شود و نماز بخواند.شود، میمشاهده نمی

رش شده است نباید با کفش داختل شتد، بلکته بایتد     فولی اگر مسجد برای نماز و نشستن 

ها را با دست بردارد و در جای مناسبی بگذارد، چون ممکن است جایی باشد که مورد کفش

ها را به سمت ت و اگر مکان خاصی نداشت، باید کفشاعتماد نباشد، و احتما  ربودن آن اس

 چنین کردند. چپ خود گذاشته و نماز بخواند، چون پیامبر 

 کند:ابوداود و ابن ماجه روایت می

 «.يومُالفسحُلماُقامُيصلىُجعلُنعلياُعنُيسارهُُأنُالنبي»
ود هتا را بتته ستمت چتپ ختت   روز فتتح مکتته هنگتام خوانتدن نمتتاز کفتش     پیتامبر اکترم   »

 «.گذاشتند

مانند قو  پیامبر است. بنابراین، سنت گردید که اگتر جتای مناستبی بترای      و فعل پیامبر 

زیرا ستمت   ؛هایش را به سمت چپ بگذارد، نه سمت راستها نباشد، نمازگذار کفشکفش

ن )راستت( بته بهشتت و اصتحاب شتما  )چتپ( بته دوزخ        یراست بهتر است. و اصتحاب یمت  

 روند.می

ن بگردان و به متا توفیتق عنایتت فرمتا، تتا از راه و روش      یرا از جمله اصحاب یمخدایا! ما 

 بریم.به خدا پناه میها آن از واند اهل آتش و جهنمها آن اصحاب شما  دوری کنیم، چون

 (المسجد ةتحی) ز قبل از نشستن در مسجدتاکید خواندن دو رکعت نما

 ؟چیست الزسجد ةتحی

مسجد این است که مسلمان هنگامی که با وضو و بته قصتد نمتاز یتا ذکتر و تتالوت        ةتحی

قرآن یا تعلیم و تعلم وارد مسجد شود، سنت است که قبل از نشستن دو رکعت نماز بخواند و 

 سپس بنشیند، این نماز را تحیه مسجد گویند.
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بته طترف راستت و    خواند بعد از نمتاز  زیرا تحیه به معنای سالم است و کسی که نماز می

 گوید:می «كىُورحمةُالليالسالمُعل»چپ 

 کند.این سالم مانند آن است که مسلمان به برادرش سالم می

جد مسجد برای کسی است که قصد دارد در مسجد بنشیند، ولی اگر داختل مست   این تحیه

 شد و نماز جماعت شروع شده بود، باید به جماعت شرکت کند و تحیه نخواند.

سی که وارد مسجد شود و نماز فرض یا واجب قضائی دارد، باید نماز فرض یا همچنین ک

 واجب را بخواند نه تحیه مسجد.

 شود.نماز تحیه مسجد در هروقتی به جز هنگام طلوع و غروب خورشید خوانده می

 فرمودند: چون پیامبر 

 «.بصالةُلُتسحرواُطلوعُالشمسُولُغروبها»
 «.هی  نمازی را ادا نکنید هنگام طلوع و غروب خورشید»

 فرماید:است که می دلیل بر اثبات تحیه مسجد حدیث پیامبر 

 

 .«رَْنَعسَ ْينُُِي َصلِّيََُُحسَّىَُيْجِلسَُُْفالُاْلَمْسِجدََُُأَحد ن ىُ َُدَخلَُُِإَذا»
 خواند.بهرگاه یکی از شما وارد مسجد شد، ننشیند تا این که دو رکعت نماز »

 فرماید:و می

 «.؟وماُحقهاُ:قالواُ،المساجدُحقهاُأعطوا»
 «.واأنُتصلواُرنعسينُقبلُأنُتجلسُ:قال»
 حق مساجد را ادا کنید، صحابه عرض کردند: حق مساجد چیست؟»

 .«فرمودند: این که قبل از نشستن دو رکعت نماز بخوانید

المستجد   ةتحي کته هترکس بته مستجد داختل شتود دو رکعتت         دکناین روایت تأکید می

 بخواند.

 آن در مساجد یلت آموختن علم و تشویق برفض
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 آیا تعلیم علم در مساجد درست است؟

تحصیل علم شرعی که عبارتست از آموختن علوم دینی با استتفاده از قترآن و حتدیث از    

های علمی صورت گیرد بهتر است که در مستاجد انجتام   ها، مدارس و انجمناین که در خانه

 شود.

 کند:سو  خدا روایت میدر این باره امام مسلم از ر

ل ونَُُتَ َعاَلىُاللَّاُُِب  ي وتُُِِمنُُْبَ ْيتُ ُِفىُقَ ْومُ ُاْجَسَم ََُُما» نَ ه ىَُُْويَ َسَداَرس ونَاُ ُاللَّاُُِِنَسابَُُيَ س ْ ُنَ َزَلتُُِْإلَُّبَ ي ْ
ه ىُ ُالرَّْحَمةُ َُوَغِشَيس ْه ىُ ُالسَِّكيَنةُ َُعَلْيِهىُ   .«ِعْنَدهُ ُِفيَمنُُْاللَّاُ َُوذََنَره ىُ ُاْلَمالَِئَكةُ َُوَحفَّس ْ
های خدا که کتاب خدا را تالوت کننتد، و بتا   ای از خانهشوند گروهی در خانهجمع نمی»

را فترا  هتا  آن یکدیگر تعلیم و تعلم کنند، مگر این که برآنها آرامش ناز  شده و رحمت خدا

کته یتاد   در نتزد مالئ هتا  آن زننتد و خداونتد از  شتان حلقته متی   گیرد، و مالئکه در اطتراف می

 «.کندمی

کند که فراگیری علتوم قترآن و ستنت در مستاجد مشتروع بتوده و       این حدیث داللت می

 بهترین مکان برای آموختن علم مساجد است.

زیترا از رستو     ؛افزایتد و اگر تعلیم و تعلم در مسجد نبوی باشد بر عظمت این فضیلت می

 روایت شده است: خدا 

 .«اللَّاَُُِسِبيلُُِِفىُاْلم َجاِهدُُِِبَمْنزَِلةُُِفَ ه وَُُي  َعلِّم اُ َُأوُُْيَ سَ َعلَّم اُ ُِلَخْيرُ ُِإلَُّيَْ تِاُُِىَُْلَُُهَذاَُمْسِجِدىَُجاإََُُمنُْ»
کسی که به قصد تعلیم و تعلم به مسجد من )مسجد نبوی( بیاید به منزله مجاهتد راه ختدا   »

 «.است

 فرماید:در روایتی به الفاظ دیگر می

ُنالمجاهدُفيُسبيلُي تياُإلُلخيرُيعلماُمنُأتىُهذاُالمسجدُل» ُنان  «.اللأوُيسعلما
نبوی( بیاید، ماننتد جهتادگر در   مسجد کسی که به قصد تعلیم و تعلم علم به این مسجد )»

 چه فضیلتی از این باالتر است.«. راه خداست
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اما تعلیم علوم مختلف در مسجد مناسب نیست، و بهتر است که در مدارس و دانشتکده و  

 ها خوانده شود.دانشگاه

شتوند،  کنم: هنگامی که از کارهای دنیتا فتارم متی   در اینجا من به امت اسالمی توصیه می

هایشان بته  های مختلف مشغو  هستند، با خانوادهاوائل شب که مردم به استراحت و سرگرمی

د کته  ناموزمسجد مراجعه نموده و از نماز مغرب تا عشا  مسائلی چند از قرآن و سنت نبوی بی

و آرامش و رحمت خداونتد  گشته هایشان باعث نورانیت د  این عمل هنگام برگشتن به خانه

 گردد و عمرشان طوالنی شود.ها آن شامل حا 

هتای زیتادی تأستیس شتده، امتا      برای آموزش علم و صتنعت و غیتره متدارس و دانشتگاه    

بترادری، تعتاون، و   آموزش علومی که باعث تزکیته روح و پتاکی نفتس و بته وجتودآوردن      

 کند:دوستی است تنها به روش یاران رسو  خدا است که قرآن در این آیه ما را راهنمایی می
﴿    

   
   

  
 ﴾ [1: الجمعة]. 

سوادان، پیتامبری از خودشتان فرستتاد، تتا آیتات قترآن را       خدا ذاتی است که در بین بی»

 .«بیاموزدها آن را تزکیه نموده و قرآن و سنت را بهها آن برایشان تالوت کند، و
رفتة ختود  کنم که امت اسالمی سیادت و قیادت از دستو در آخر به خدا سوگند یاد می

برگزیتتدن روش ربتتانی و پتتاک پیتتامبر و یتتارانش و خداونتتد بتتا مگتتر  را بتتاز نخواهتتد یافتتت،

 دهنده است.یاری

 شدن از مسجد بعد از اذان بدون عذر مکروه استخارج

 شدن ار مسجد بعد ار اذان درست است؟آیا خارج

شخصی که داخل مسجد است جائز نیست که بعد از اذان بتدون عتذر بیترون شتود، مگتر      

 تواند بیرون شود.وضو، غسل، و یا کار الزم دیگری پیش بیاید، میضرورتی پیش آید مانند 
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 گوید:روایت است که می هریره در این باره از ابی

ُن ْنس ْىُِفىُاْلَمْسِجِدُفَ ن وِدَىُبِالصَّاَلِةَُفاَلَُيْخر ْجَُأَحد ن ْىَُحسَّىُي َصلِّىَُُقَاِئالُ َُُعلَّْمَناُرسولُاللُِ» .ُِإَذا
ُأذنُفياُفقالُأبوُهريرةُبعدُخرجُمنُالمسجدُغيرُواحدُأنُرجالُ ُىرواهُأحمدُورُو ُ،أماُهذاُ:ما

 «.فقدُعصىُأباُالقاسىُصلىُاللُعلياُوآلاُوسلى
گوید: پیامبر به ما آموخت و فرمود: هرگاه شما در مسجد بودید کته بترای   ابی هریره می»

این روایت را « نماز بخواندنماز اذان داده شد، پس هیچکس از مسجد بیرون نشود، تا این که 

 امام احمد نقل کرده است.

که متردی بعتد از اذان از مستجد بیترون     اند و اما بعضی دیگر از ائمه حدیث روایت کرده

 «.را کرده است (حضرت محمد)فرمود: این مرد نافرمانی ابوالقاسم  شد، ابوهریره 

اذان اختالفی بین فقها نیستت،   با توجه به این روایات در کراهیت خروج از مسجد بعد از 

ناشایست و کاری ناپسند است، پتس بایتد بنتده ختدا از چنتین کارهتایی        یو حقا که این عمل

 بپرهیزد و در نافرمانی رسو  خدا از پروردگارش بترسد.

 

 ءاشدن به مسجد برای افراد جنب، حائض و نفسحرمت داخل

 چه کسانی حرام است که وارد مسجد شاند؟

جنب، خواه مرد باشد یا زن، حرام  سجد به قصد نشستن نه عبورکردن برایبه مشدن داخل

صفتی است که با زن و یتا احتتالم شتدن بتر      است نیز بر زنی که حیض یا نفاس است. جنابت

شود. بنابراین، به کسی که با همسرش همبستر شده و دخو  صورت گرفت، انسان عارض می

کنتد و منتی ختارج شتود جنتب گفتته       کته جمتاع متی    ا خواب بیندیاگرچه منی خارج نشود 

شود، و همچنین اگر کسی اثر منی را در لباسش مشاهده کرد و خوابی هم بته یتاد نتدارد،    می

شدن این افراد به مسجد حرام استت، ایتن م لتب را قترآن و ستنت ثابتت       جنب بوده و داخل

 فرماید:ن در این باره میآکند، قرمی
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﴿   
   

   
    

   ﴾ [ :النساء

24]. 
ای مؤمنان به نماز نزدیک نشوید در حالت مستی، تا این که آنچه بگوئید بدانیتد )مستتی   »

. منظور از «دعبور کنی (بدون توقف)ر این که از مسجد پایان یابد( و نه در حالت جنابت، مگ

این است که به مسجد که خانه نماز است داخل نشوید، مگر این که به منظور حاجتی  والجنباً

در این باره  دیگر خارج شوید، همچنین پیامبر در از یک در مسجد داخل و بدون توقف از 

 فرماید:می

 .«ج ن بُ َُولَُُِلَحاِئضُ ُدَُاْلَمْسجُُِأ ِحلُُُّلَُُفَِإنِّى»
زنی کته   «.دانممن مسجد را برای زنی که حیض باشد و کسی که جنب باشد، حال  نمی»

زیترا هتدف از حرمتت دختو  حتائض تترس از        ؛شتود نفاس است بتر زن حتائض قیتاس متی    

شود، اما باشد نیز یافته میشدن مسجد به خون است که این هدف در زنی که نفاس میآغشته

شدن آن نیست و شریعت آن را بورکردن از مسجد به خاطر کاری که دارد، ترس نجسدر ع

 اجازه داده است.

 های علمی در مسجد روز جمعه قبل از نمازلکراهیت تشکّ

 آیا جلسات علزی در رور جزعه قبل ار نزار مکروه است؟

تا بتوانند  گیرندبلی، چون مردم در روز جمعه برای آمدن صبح زود بر یکدیگر سبقت می

یابند. بنابراین، هرکس روز جمعه وارد مسجد شتود و بخواهتد    تر آن را درجائزه او  یا پائین

های علمی برگزار شتود، متتردد استت کته آیتا بته عبتادت        به عبادت نفل بپردازد و اگر حلقه

ل در روزهای جمعه از تشکی ب پیامبر بهای علمی شرکت کند، به این سبپردازد یا در حلقه

 اند.جلسات علمی نهی فرمودند و روایات دیگری نیز این مورد را از پیامبر نقل کرده

 تعیین شده است چیست؟ دانید جاائزی که در حدیث پیامبر آیا می
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فرمودند: اولین کسی که برای نماز جمعه به مسجد حاضتر شتود، ماننتد کستی استت کته       

 شتری در راه خدا هدیه کرده است.

است که گاوی هدیه کرده است، تا این که قوچ، مرم، تخم مرم را ذکتر   دوم مانند کسی

 فرمود.

ای در روز جمعه است که هرکس آن را در حالت نماز دریابد هرچیزی که از ختدا  لحظه

زیترا   ؛دهد به این ختاطر حلقته و تشتکیل قبتل از نمتاز جمعته مکتروه استت        بخواهد به او می

 دارد.یم نمازگزاران را از نماز و دعا باز

شوند در روز جمعه بزرگتترین  ** پروردگارا! ما را از جمله کسانی قرار بده که موفق می

 آمین** –چیز را هدیه کنند، و ساعت اجابت دعای روز جمعه را نصیب ما فرما 

شوند و ساعت اجابت ** بار خدایا! ما را از کسانی بگردان که به بزرگترین هدیه فائز می

 آمین** –یابند را درمی

 فضیلت انتظار نماز در مسجد

 آیا انتظارکشیدن در مسجد برای نزار فضیلت دارد؟

 کسی که نماز بخواند، و سپس در مسجد به انتظار نماز بنشیند، پاداشی بزرگ دارد. –بلی 

کسی که قبل از وقت به مستجد آیتد و بته انتظتار نمتاز بنشتیند، از پتاداش بستیار بزرگتی          

 شود.برخوردار می

آید تا در مسجد همراه مسلمانان نماز بخوانتد،  نین فردی که از خانه اش به مسجد میهمچ

 رود، پاداش بزرگی دارد.و سپس به خانه اش می

 فرماید:را بشنویم که پاداش بزرگ را بیان می حدیث پیامبر 

 .«اْرَحْماُ اللَّه ىََُُّلا ،ُاْغِفرُُْاللَّه ىَُّ»
کننتد و  انی که در محل نماز یا مستجد باشتید دعتا متی    فرشتگان برای هریک از شما تا زم

 «.و خدایا بر او رحم فرما ،خدایا او را مورد عفو خود قرار بده»گویند: می
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 فرماید:نیز می

َقِلبََُُأنُُْيَْمنَ ع اُ ُلََُُتْحِبس اُ ُالصَّاَلةُ َُناَنتَُُِماَُصاَلةُ ُِفىَُأَحد ن ىُُْيَ َزالُ ُلَُ»  .«الصَّاَلةُ ُِإلََُّأْهِلاُُِِإَلىُيَ ن ْ
یک از شما پیوسته مشغو  نماز است، تا وقتی که نماز او را نگه داشته استت، و هتی     هر»

 «.تواند او را از رفتن به سوی خانواده اش منع کند، مگر نمازچیز نمی

 فرماید:نیز می

 .« َورَاحََُُغَداُن لََّماُن  ز لُ ُاْلَجنَّةُُِِفىَُلاُ ُاللَّاُ َُأَعدََُُّورَاحَُُاْلَمْسِجدُُِِإَلىَُغَداَُمنُْ»
کسی که به طرف مسجد برود، و به خانه برگردد با هر رفتن و برگشتن خداوند مهمانیش »

 «.را در بهشت مهیا کند

کته فضتل و بخشتش عظتیم ختود را شتامل حتا  بنتدگان          یپاک و منزه است پروردگار

نتد و نشستتن در   ها بدانمؤمنش نموده است، و چقدر رحمت خدا وسیع است! ای کاش انسان

 ،شتدن دانند و سبب نتادان ولی مردم نمی مسجد را به نشستن در کوچه و بازارها ترجیح دهند.

 بودن از جلسات علمی مساجد در طو  زندگی است.محروم

 

 

 کراهیت تعیین جای مخصوص در مسجد برای افراد

یا مکروه است که فردی مکانی را در مسجد برای خاد مشخص نزاید، و فقر   آ

 ؟  در هزان مکان نزار بخااند

 از این کار نهی فرمودند: زیرا پیامبر اکرم  ؛بلی

 کند که از سه چیز نهی کردند:روایت می ابن ماجه با سندی صحیح از رسو  خدا 

کالم که هتدف انجتام ستجده بتدون تعتدیل و آرامتش       مانندزدن = نوک اْلغ  َرابُُِنَ ْقَرةُِ -1

ت از گذاشتن پیشانی و بینی بته زمتین و سته مرتبته گفتتن      زیرا سجده کامل عبارت اس ؛است

 گردد.و اگر سجده کامل نشد، سبب ب الن نماز می «اأَلْعَلىُرَبِّيَُُس ْبَحانَُ»تسبیح 
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کردن بازوها به زمین مانند درنتده در ستجده و ایتن عمتل در     = فرش السَّ ب  ُُِِفْرَش ةَُُِوَعنُْ -2

 ست.سجده حالت زشتی دارد و در نماز درست نی

یتک  که دادن جای معینی برای خود در مسجد = اختصاص اْلَمْس ِجدُُِِفىُاْلَمَكانُُِتَ ْوِطينُِ -3

مستجد استت، چتون مستاجد متا        نوع احتکار در خانه خداست، و این کتار مختالف معنتای   

 خداست و ما  هیچیک از بندگان نیست که در آن احتکار کنند.

ز نفل بعد از فرض مکان خود را تغییر مستحب است که نمازگزار هنگام خواندن نما

 دهد

خااهد نزار نفرل بخاانرد،   آیا خاب است کسی که نزار فرض را خاانده و می

 جای خاد را تغییر دهد؟

بلی، مستحب است جائی که نماز فرض را ادا کرده استت، بترای ادای نفتل قتدری تغییتر      

 ند:در این باره به حالت سرزنش فرمود زیرا پیامبر اکرم  ؛دهد

آیا ناتوان است هریک از شما هنگامی که نماز فرض را ادا کند، کمی جلو یا عقب یا به »

 «.طرف راست و چپ برود؟!

زمتین   فلسفه این عمل این است که وقتی انسانی به روی زمتین نمتاز بخوانتد، روز قیامتت    

ا ق عتات  های مختلف ادا کترد تت  پس بهتر است نماز را در مکاندهد. برای انسان شهادت می

 مختلف زمین برای انسان شهادت دهند، و این خود بخششی بزرگ است.

ت، ولی حکمت بعضی از امور کشف یسباید بدانیم که امر و نهی خداوند بدون حکمت ن

شده است، و بعضی نیز هنوز کشتف نشتده استت. بنتابراین، بایتد در مقابتل امتر و نهتی ختدا          

 خواهد.می ندگانش رافرمانبردار باشد، و خداوند همیشه خیر ب

 خدائی که صاحب بخشش و انعام است سپاس برای

 مشروعیت منبر در مسجدهای جامع



 آداب مساجد   31

 آیا منبرگذاشتن در مسجدهای جامع درست است؟

شود، باید منبری گذاشته شود تا امام بتر روی آن  بلی، در مسجدی که نماز جمعه اقامه می

ای یک مرتبه و نهی و پند و تذکر است هفته خ به بخواند، و مردم خ به امام را که شامل امر

به خوبی بشنوند، و این یک امتیازی است که در اسالم وجتود دارد، و ادیتان دیگتر فاقتد آن     

 بودند.

درختت   ةکته بتر روی تنت    دلیل بر مشروعیت منبر روایت صحیحی است از پیامبر اکترم  

الت را دید تصتمیم گرفتت بته    خواندند، یکی از زنان مؤمن وقتی که این حخرمایی خ به می

غالمش که نجار بود دستور دهد تا منبری که مناسب شأن رسو  خدا باشد بسازد، پس از این 

درخت خرما به گریه و زاری افتتاد،   ةتن روی منبر جدید رفتند که منبر ساخته شد، و پیامبر 

 کت شد.دست مبارک را به آن کشیده و سا گرفت، تا این که پیامبر و آرام نمی

 فرمودند: پیامبر 

 «.کردکشیدم تا روز قیامت ناله میاگر دستم را بر او نمی»

رستاند و نیتازی بته منبتر نیستت،      شاید کسی بگوید: امروز بلندگو صدا را به همه مردم می

شتوند، و در  زیرا گاهی خراب متی  ؛جوابش این است که به بلند گوها نمی شود، اعتماد کرد

بقایای آثار زمان رسو  خدا است، و همچنین گذاشتتن عصتا بتر روی منبتر      ثانی منبر یکی از

 مشروع است تا گاهی خ یب در حا  ضعف و سستی برآن تکیه کند.

 مشروعیت اعتکاف در مسجد جامع

دانید که اعتکاف ار بهترین عبادات و پاداش و ثااب آن ار هزه عبرادات  آیا می

 بیشتر است؟

 فرماید:ا در کتاب عزیز خود میدانیم که خدبلی، و نیز می

﴿   

  ﴾ [ :181البقرة]. 
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زیترا   ؛همبستری کنتد و یعنی کسی که در مسجد معتکف شود، نباید با همسرش مباشرت 

 د.وشگردد، و به جاآوردن قضای آن بر او واجب میاعتکافش باطل می

کردند، و نیز ستلف صتالح بتر اعتکتاف ده روز آختر متاه       د اعتکاف میدر مسج پیامبر 

 رمضان پایبند بودند، و کمترین اعتکاف سنت یک شبانه روز همراه روزه است.

 ؛بهتر است که اعتکاف در مسجد جامع باشد، تا این که برای ادای نماز جمعه خارج نشود

ماز و تتالوت قترآن و ذکتر و دعتا     مسجد برای عبادت همراه روزه و نزیرا اعتکاف مالزمت 

 باشد.می

تواند بترای تتأمین نیتاز ختود ماننتد      معتکف باید در محل اعتکافش بستری پهن کند و می

 ای حاجت یا آوردن آب و غذا بیرون شود، اگر کسی نبود که برایش آب و غذا بیاورد.ضق

 :بشنویم لید حقیقت اعتکاف را از زبان ام المؤمنین عائشه صدیقه ئایب

یض و ادای جنتازه ختارج شتود، و نبایتد زنتی را      دت مرفرماید: معتکف نباید برای عیامی

تری کند و برای هیچکاری نباید بیرون شود، مگتر نیازهتای الزم و   بسمساس کرده و با آن هم

 معتکف باید روزه داشته باشد و بهتر است در مسجد جامع باشد.

 

 

 شودمیکارهای غیر از عبادت که در مسجد انجام 

دادن بعضی کارهرا در مسرجد درسرت اسرت، ولری عبرادت       دانید انجامآیا می

 شاد؟محساب نزی

 زیرا به تقریر پیامبر ثابتت شتده استت کته پیتامبر       ؛دادن بعضی از کارها جائز استانجام

 منع نکردند.و انجام آن کارها را در مسجد دیدند 

ن به پشت کته یکتی از دو پتا را بتر روی     استلقا  یعنی خوابید جواز استلقاء در مسجد: -2

باشد، بته شترط ایتن کته     پای دیگر بگذارد، این خواب به خاطر استراحت و رفع خستگی می
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شدن عورت او باشد. و عورت به میان ناف و زانو گفته هایی پوشیده باشد که مانع برهنهلباس

 شود.می

د به پشت خوابیتد و یکتی از دو   در مسج که پیامبر اند امام بخاری و مسلم روایت کرده

 پا را روی پای دیگر گذاشته بود.

کند که عبداهلل روایت می هللا علیه ةرحمامام بخاری  جواز خواب در مسجد: -1

 فرمود: بن عمر 

 کردیم، در حالی که جوان بودیم.ی خوابیدیم و قیلوله میم در مسجد ما در زمان پیامبر 

 .قیلوله خواب در وسط روز است

خوابیتده بتود،    به مسجد تشریف آوردند و حضرت علی  کند که پیامبر نیز روایت می

در حالیکه ردایش را پتاک   آلوده شده بود، پیامبر با تماس بر روی زمین خاک ردای ایشان

)بلند شو ای پدر خاک( از این هنگام کنیه ابوتراب به  «قُْم يَا أَبَا تُرَرا   » کردند، فرمودند:می

 ای بیشتر دوست دارم.فرماید: من این کنیه را از هر کنیهت علی داده شد و میحضر

اگر در آن محل بیمارستان یا جای مناسبی بترای بیمتار نباشتد،     شدن در مسجد:بستری -4

برای حضرت معاذ که در جنگ خندق دستش زخمی شتده بتود، و    زیرا پیامبر  ؛جایز است

ای نصب کرده بودند تا از نزدیک بود، در مسجد خیمهبر اثر خونریزی سست و ضعیف شده 

 او را عیادت کنند.

دار و مهمان زمانی که مکتان  برای معتکف، روزه جواز خوردن و نوشیدن در مسجد: -2

مناسبی برای مهمان وجود نداشته باشد، و نیز خورد و نوش اسیری کته در مستجد نگهتداری    

ود را در مسجد حبس کرده است، تا خدا توبته او  شود، و کسی که برای توبه از گناهی خمی

 گوید:که می ، به دلیل روایت ابن ماجه از عبداهلل بن حارث جایز است را قبو  کند

را ثمامته عقیمتی    خوردیم، نیز پیامبر در مسجد نان و گوشت می در زمان رسو  خدا 

 نوشید.و می خوردبه ستون مسجد به مدت سه روز بسته بودند که در همانجا می
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نیز ابا لبابه خود را به سبب خ ایی که در قضیه بنی قریظه از او سر زد شده بود، بته ستتون   

او را از ستون بتاز کردنتد کته     مسجد بست، تا این که قبو  توبه اش ناز  شد و رسو  خدا 

 اکنون آن ستون به نام ابولبابه معروف است.

 جواز مصالح مرسله در مسجد

 در مسجد:مصالح مرسله 

کنند که آن موارد یک نوع بدعت است افرادی که دارای آگاهی کافی نیستند، و فکر می

 :، و آن موارد بشرح زیر می باشندو باید از آن دوری ورزید

شتود، ایتن محتراب    ساختن طاقی در طرف قبله مسجد که اخیترا محتراب نامیتده متی     -1

با قبله مسجد آشنائی ندارند، وقتی که وارد  عوام و افرادی که؛ زیرا راهنمای قبله مسجد است

شوند، و شاید به طرف دیگتری نمتاز بخواننتد، و یتا     مسجد شوند، در تعیین قبله سرگردان می

هرکس وارد مسجد شود، باید از فرد دیگری قبله را بپرسد، بدین ستبب ستلف امتت استالم،     

جمله عبادات نیست تا این کته   محراب را به عنوان راهنمای قبله در مساجد ساختند، و این از

 بدعت و زشت محسوب شود.

ساختن مناره یا گنبدی که مسجد را برای کسانی که با من قه آشنائی ندارند مشتخص   -2

 سازد و صدای موذن را به دورترین نق ه شهر برساند.

 توان به آن دست یافت، مگر با وجودساختن مناره و گنبد دو فایده دارد که به راحتی نمی

را بدعت و زشت خواند و قبتو   ها آن شودای است که نمیآن دو و این دو از مصالح مرسله

 نکرد.

منبر از جمله عبادات نیست، فقتط بته ختاطر مصتلحت و      –ارتفاع منبر بیشتر از سه پله  -3

را بشتنوند و ارتفتاع منبتر متناستب بتا وستعت و بزرگتی         مؤمنان است تا صدای خ به ةاستفاد

اگر مسجد کوچک باشد احتیاج به منبری که از سه پله بیشتر داشته باشد نیست، مسجد است، 

ولی اگر مسجد بزرگ است به اندازه نیاز ارتفاع منبر اشکالی ندارد، و کسی نباید بگوید کته  



 آداب مساجد   31

سه پله داشت، بیشتر از این بدعت استت، چنانچته بعضتی از افتراد غافتل و       چون منبر پیامبر 

 اند.ی گفتههایخبر چنین حرفبی

ما  نیازی به گذاشتن منابر نیست، زیرا و همچنین نباید گفت که با وجود بلندگوهای امروز

گوئیم به بلندگوها چندان اعتمادی نیست، بلکه بهتر استت کته منتابر در مستاجد گذاشتته      می

 شود و ضمن منبر از بلندگو هم استفاده شود.

های ختود را بگذارنتد،   زگزاران کفشمسجد تا نما های وازهدرساختن کفش کن در  -4

های ختود  وجود نداشت، و هرکس کفش این نیز از مصالح مرسله است که در زمان پیامبر 

 خواند.گذاشت و نماز میرا به طرف چپ خود می

انکار نمتوده   طالب علمی چنین مصالحی را به جهت نبودن در زمان پیغمبر هر بنابراین، 

 .و بدعت بداند

امر کرده و نه از آن نهتی کترده استت و    ها آن چنین کارهائی را شریعت نه بهکه  باید گفت 

 شود، ولی به مصلحت مسلمانان است.جز  عبادات هم محسوب نمی

و بدانید که نجات مؤمن از جهنم و داخل شدن به بهشت بته تزکیته نفتس بستتگی دارد و     

 فرماید:قرآن می
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زیان دید کسی کته نفتس    به تحقق که رستگار شد کسی که نفس خود را تزکیه کرد، و»

 .«سفل السافلین فرستادخود را به أ

 شده در مسجد حرام استخرید و فروش و اعالم گم

ی کته بترای   های خداست و برای عبادت خداوند ستاخته شتده استت، و کست    مساجد خانه

 هدف دیگر از مساجد استفاده کند، ستمگر و ظالم است.
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 کند:روایت می امام ترمذی به روایت ابوهریره از رسو  اهلل 

ُِفياُُِيَ ْنش دُ َُمنُُْرَأَيْ س ىَُُْوِإَذاُِتَجارََتكَُُاللَّاُ َُأْرَبحَُُلَُُ:فَ ق ول واُاْلَمْسِجدُُِِفىُيَ ْبَساعُ َُأوُُْيَِبي ُ َُمنُُْرَأَيْ س ىُُِْإَذا»
 .«َعَلْيكَُُاللَّاُ َُردَُُّلَُُ:فَ ق ول واَُضالَّةُ 
کنتد، بگوئیتد: خداونتد در تجتارت تتو      هرگاه دیدید کسی در مسجد خرید و فروش می»

کند، بگوئید: خدا آن را ای را اعالم میسودی ندهد، و هرگاه دیدید کسی در مسجد گمشده

فروش در مسجد به طتور م لتق حترام     کند که خرید واین حدیث ثابت می«. به تو برنگرداند

 شده ثابت شده است.است، کما این که حرمت اعالم گم

کتردن  زیترا اذیتت   ؛شتود وب میباعث آزار مسلمانان شده گناه محس هائی کهچنین اعالن

مسلمان حرام است، خواه نسبت به آبرو باشد یا خون و یا ما . بنا به این حتدیث فقهتا اجمتاع    

را وسایل تجتارت در مستجد حترام استت، چت     کردن بساط و روش و پهنکردند که خرید و ف

ت مشروعه است، و هرگز مستجد مناستب   اهدف از ساختن مساجد آموزش علم و ادای عباد

هتا  آن های گذشته ایتن رستاله جتواز   برای کارهای دیگر نیست، به جز کارهائی که در بحث

 بیان شد.

 گرددمی برمشروعیت دو رکعت نماز برای کسی که از سفر 

به شکرانه و سپاس این که انسان از یک مسافرتی دور به سالمتی بته خانته برگشتته ستنت     

است که در مسجد محل یا شهر خود رفته و دو رکعت نماز شکرانه ادا کند، این نمتاز ستنت   

گشت ابتتدا  در مستجد دو رکعتت نمتاز شتکرانه ادا      است، هنگامی که از سفر برمی پیامبر 

برد. نیز بعضی از یاران خود را به این نماز توصیه فرمود س به خانه اش تشریف مینموده و سپ

 و در مشروعیت این نماز هی  اختالفی بین فقهای اسالم نیست.

توانست در مسجد نماز بخواند در خانه اش دو رکعت نمتاز ادا  اگر مسجد بسته بود و نمی

 فرمود: ی است و پیامبر زیرا علت مشروعیت این نماز شکر و سپاسگزار ؛کند
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تمام زمین برای من مسجد و پاک قرار داده شد، و خانه مسلمان نیز مسجد است که شتبانه  

کند. بنابراین، مناسب نیست که انسان مسلمان در خانه خود تلویزیون و روز در آن نفل ادا می

ستق و فجتور از   شود، و صدای اهتل ف ویدئو بگذارد که تصاویر مردان و زنان در آن ظاهر می

کنیم که باید نمازهای شکرانه در رسد، پس بدانید که ما این م الب را بیان میآن بگوش می

پتاک  هتا را نیتز بایتد    هتا ادا گتردد و از آنچته مستاجد را بایتد پتاک نگته داشتت، خانته         خانه

 نگهداشت.

 کراهیت تشبیک انگشتان در نماز و در حالت انتظار نماز

کردن مفصل به طوری که همراه هم آمیختن انگشتان و خالی و درزدن تشبیک یعنی پنجه

 صدا باشد.

انسان مؤمن زمانی که وضو بگیرد و بته قصتد نمتاز از خانته بیترون شتود، در حالتت نمتاز         

شود، و نیز هنگامی که در مسجد به انتظار نماز بنشیند، مسل این است که در حا  محسوب می

زیرا او مانند کستی کته    ؛ستن انگشتان برایش مناسب نیستنماز است. بنابراین، تشبیک و شک

 کنند.مغفرت و رحمت می یبه این خاطر مالئکه برای او دعاو در نماز است 

 کند که فرمود:روایت می امام مسلم در این باره از پیامبر 

َُعزَُُّاللَّاُ َُنَسبَُُِإلَُّاْلي ْمَنىَُقَدَماُ ُيَ ْرَف َُُْلىُُْالمسجدُِإَلىَُخَرجَُُ  ىَُُّاْلو ض وإَُُفََ ْحَسنََُُأَحد ن ىُُْتَ َوضَّ َُُِإَذا»
ُِفىَُفَصلَّىُاْلَمْسِجدَُُأََتىُذافَإَُُِسيَِّئةُ َُعْناُ َُوَجلََُُّعزَُُّاللَّاُ َُحطَُُِّإلَُّاْلي ْسَرىَُقَدَماُ َُيَض َُُْوَلىَُُْحَسَنةُ َُلاُ َُوَجلَُّ

 .«َماُتَ َقدَّمَُلاُ ُغ ِفرََُُجَماَعةُ 
 ما خوب وضو بگیرد و سپس به مستجد بترود هنتوز قتدم راستتش را بتر      هرگاه یکی از ش»

نویسد، و قدم چتپ ختود را بته زمتین نگتذارده کته       نداشته که خداوند برایش یک حسنه می

سازد و چون به مسجد آید و با جماعت نمتاز بخوانتد   خداوند گناهی از گناهانش را محو می

 «.شودگناهان گذشته اش بخشیده می

 که فرمود:اند روایت کرده مد و ابوداود و ترمذی از پیامبر نیز امام اح
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اَُخَرجَُُ  ىَُُّو ض وَإهُ ُفََ ْحَسنََُُأَحد ن ىُُْتَ َوضَّ َُُِإَذا» ُِفىُفَِإنَّاُ ُيََدْياُُِي َشبَِّكنََُُّفالَُُاْلَمْسِجدُُِِإَلىَُعاِمد 
 .«َصاَلةُ 
را او یت ز ؛ود، تشبیک نکندن شروهرگاه یکی از شما وضو بگیرد و به قصد نماز از خانه بی»

 «.شوددر حا  نماز حساب می

مردی را دیدند که در نماز تشتبیک کترده بتود،     ابن ماجه روایت کرده است که پیامبر 

 .را از هم باز کردند شانگشتان

 کند که فرمود:روایت می از پیامبر اکرم  علی  

ُ.«الصالةال تفقع أصابعك في »
(، اما اگر انسان در نمتاز  )انگشتان خود را به صدا درنیاور «شکنانگشتان خود را در نماز ن»

ن نیتاز باشتد و   یا انتظار نماز نبود، تشبیک و تفقیع اشکالی ندارد، به خصوص زمانی کته بته آ  

 )خدا داناتر است(.

 مشروعیت حضور زنان در مساجد

ختدا را   ،زنمساجد برای عبادت خدا ساخته شده است تا بندگان مؤمن خدا اعم از مرد و 

هتای متؤمن را در مستاجد بترای نمتاز و      به این خاطر فقهتا  ستلف حضتور زن    .پرستش کنند

استماع سخنرانی و آموزش احکام اسالمی اجازه داده اند، به شرط این که تترس فتنته نباشتد،    

 گردد.اگر چناچه ترس از فتنه بود اجازه حضور زنان به مساجد سلب می

خواهتد کته بته مستجد بترود      کته همسترش از او اجتازه متی     است که هنگامی   این عمر

گوید: تا عمر مرا از رفتن به مسجد نهی نکند، من به مسجد کند، ولی همسرش میسکوت می

فرموده  زیرا پیامبر اکرم  ؛تواند از همسرش جلوگیری کندنمی روم، ولی حضرت عمر می

 بود:

 .«يَْمنَ ْعَهاَُفالَُُاْلَمْسِجدُُِإَلىُاْمَرأَت اُ َُأَحدَن ىُُْاْسَسْ َذَنتُُْإَذا»
 فرماید:و می«. هنگامی که همسرتان از شما اجازه خواست که به مسجد برود، او را باز ندارید»
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 .«َتِفاَلتُ َُوْلَيْخر ْجنَُُاْلَمَساِجدَُُاللَّاُُِإَماإََُُتْمنَ ع واُلَُ»
ع تر ختارج   اسی ساده و بی( را از مساجد باز ندارید، و زنها باید با لبانزنکنیزهای خدا )»

آالیش و بدون خوشتبوئی  شوند، از آداب رفتن زن به مسجد این است که با لباسی ساده و بی

 و ع ر از خانه خارج شود تا موجب جلب توجه مردان قرار نگیرد.

 کند که فرمود:روایت می امام مسلم از رسو  خدا 

 .«ِطيب اَُمسََُّتَُُفالُاْلَمْسِجدَُُِإْحَدان نََُُّشِهَدتُُِْإَذا»
 «.هرگاه یکی از شما زنان به مسجد حضور یافت ع ر استفاده نکند»

شتدن بته   زیترا انستان بتا داختل    به خاطر حفظ عفت و پاکدامنی است؛  تمام این دستورات

دهتد،  شود و پاکدامنی و تزکیه نفس فترد را از آتتش جهتنم نجتات متی     بهشت سعادتمند می

 فرماید:قرآن می
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به تحقیق که رستگار شد کسی که نفس خود را تزکیه کرد و زیان دید کسی کته نفتس   »

 .«خود را به اسفل السافلین فرستاد

 شدن از خانه به طرف مسجدمشروعیت دعا هنگام خارج

شتود، ستنت استت کته پتای      در مسجد بیرون می هنگامی که مؤمن از خانه اش برای نماز

 راست را بیرون گذاشته و این دعا را بخواند.

َُأع وذُ ُإنِّيُاللَّه ىَُُّبِاَللَِّا،ُإلَُُّق  وَّةََُُوَلَُُحْولََُُوَلُُاللَِّا،َُعَلىُتَ وَنَّْلتُ ُبِاَللَّاُُِاْعَسَصْمتُ ُبِاَللَّاُُِآَمْنتُ ُاللَِّا،ُِبْسىُِ»
َُعَلْيكَُُالّسائِِلينَُُِبَحقَُُّأْس َل كَُُإنّيُالّله ىَُُّعَليَُُّي ْجَهلََُُأوَُُْأْجَهَل،َُأوُْ،ُأ َزلََُُّأوُُْ،أَِزلََُُّأوُْ،ُأ َضلَُُّوُْأَُ،َُأِضلََُُّأنُُِْبك

ُايسراُ َُأْخر جَُُْلىُُْفَِإنّيَُهَذاَُمْمَشايََُُوِبَحقُّ َُوَل َُسَخِطك،ُاتّ َقاإََُُخَرْجتُ َُوِإنَّماُس ْمَعةُ َُوَلُُرِيَاإُ َُوَلُُبَطَر ا،،
 .«أَْنتَُُإّلُُالّذن وبَُُيَ ْغِفرُ َُلُُفَِإنّاُ ُجميعاُ ُذ ن وِبي،ُِليُتَ ْغِفرََُُأنُُْاللَّه ىََُُّأْس َل كََُُمْرَضاِتكََُُوابِْسغَاإَُ
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َُساِريَيَُُوَعنُُْن ور ا،ُيَِميِنيَُوَعنُُْن ور ا،َُسَمِعيَُوِفيُن ور ا،َُبَصِريَُوِفيُن ور ا،ُقَ ْلِبيُِفيُاْجَعلُُْاللَّه ىَُّ»
 .«ن ور اُِليَُواْجَعلُُْن ور ا،َُوَخْلِفيُن ور ا،َُوَأَماِميُن ور ا،َُوَتْحِسيُن ور ا،َُوفَ ْوِقيُن ور ا،
، به خدا ایمان آوردم، به خدا چنگ زدم، بر خدا توکل نمتودم،  شومبه نام خدا خارج می»

من به تتو پنتاه    !خدایا. اایستادن از گناه و توانایی به طاعت نیست، مگر به توفیق خد نیروی باز

نتدازم یتا   برم از این که گمراه کنم و یا گمراه شوم، بلغزم یا بلغتزانم، کستی را بته نتادانی ا    می

 کسی مرا به نادانی بکشد.

خارج نشدم از روی ثروتمندی و غنا و نه از روی غرور و تکبر و نه از برای خودنمتایی و  

 .تو و برای طلب رضایت تو اب و غضبشهرت و همانا بیرون شدم از ترس عذ

ختتواهم کتته تمتتام گناهتتانم را ببخشتتی، زیتترا جتتز تتتو کستتی گناهتتان را  ختتدایا از تتتو متتی

 .«بخشدنمی

خدایا در قلب و بینائی و شنوائی و راست و چپ و باال و پایین و جلو و پشت سرم روشنی 

 و نور انداز و برایم نور هدایت بنما.

و قستمت او  در احادیتث دیگتر    اند م روایت کردهقسمت آخر دعا را امام بخاری و مسل

را قبالً بیتان کتردیم و آرام رفتتن بته طترف       وارد شده است، بحث کراهیت تشبیک انگشتان

 :می باشد حدیثاین به دلیل  مسجد

 .«فَ َتِمُّواُفَاَتك ىَُُْوَماُفَ َتِمُّواَُأْدرَْنس ىَُُْفَماُالسَِّكيَنة ،َُوَعَلْيك ىُ ُائْ س وَها»
عنی با آرامش و وقار به مسجد بروید، هرچه از نمتاز جماعتت دریافتیتد، بخوانیتد، و     بود ی

 هرچه از شما فوت شد کامل کنید.

 آوری کرده بودیم، پایان یافت.در اینجا آدابی که در باره مساجد جمع

خواهم که این رساله را مفید گرداند و مرا از اجرش محروم نسازد، همانا او از خداوند می

 و مهربان است و سالم بر پیامبر خدا و ستایش پروردگار عالمیان را. نیک


