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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 مؤّلفمقدمۀ 

دَ هللاِ َمْ ْدِ ا ،إِنَّ احلْ نْ هيَ نَا مَ سِ ورِ أَنْفُ ُ نْ رشُ وذُ بِهِ مِ نَعُ هُ وَ رُ فِ تَغْ نَسْ ينُهُ وَ تَعِ فَالَ هللاُ نَسْ

هَ إِالَّ  دُ أَنْ الَ إِلَ هَ أَشْ هُ وَ ادَِ لَ لِلْ فَالَ هَ نْ يُضْ مَ هُ وَ لَّ لَ ضِ دُ أَنَّ  اهللاَ مُ هَ أَشْ هُ  وَ بْدُ ا عَ دً َمَّ حمُ

هُ  ولُ سُ رَ نُوا ،وَ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ ْ ٱوَ ﴿ يَ َ ٱ �َُّقوا ِيٱ �َّ ۚ ٱوَ  ۦ�ََسآَءلُوَن بِهِ  �َّ رَۡحاَم
َ
َ ٱإِنَّ  ۡ� َّ� 

َها﴿ .]١[النساء:  ﴾١ا�ِيبٗ َ�َن َعلَۡيُ�ۡم رَ  ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا َحقَّ  �َّ

ۡسلُِمونَ  ۦُ�َقاتِهِ  نُتم مُّ
َ
  .]١٠٢[آل عمران:  ﴾١٠٢َوَ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ

ھای صحیح و ای گھربار و عظیم از فرمودهأّما بعد، کتاب حاضر مجموعه
ناِب أشرف مخلوقات، سّید مرسلین، أول مؤمنین، خاتم النبیین محّمد 

باشد که مسجد و احکام و فضایل مربوط به آن می هدر زمین جمصطفی 
 هچینی شوند تا در سایسعی گردیده از گلزار نبّوت با ظرافتی دقیق خوشه

ای آن حقوق آنھا احکام و فضایل این موھبت الھی شناخته شود و در راست
 مسجد و وظایف انسان نسبت بدان محرز و آشکار گردد.

ترین، ترین، مھمیکی از اساسی جھای رسول گرامی اسالم فرموده
باشند؛ چرا که تریِن منابع استنباط احکام شرعی میترین و دقیقکاربردی

 از یامیپ و ی، وحج ھر مسلمانی یقین دارد که ھر حکمی از جانب پیامبر
 أ گردیده است، خداوند  امیپ و یباشد که بدو وحمی أ خدا یسو

﴾٤إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ  ٣لَۡهَوىٰٓ ٱَوَما يَنِطُق َعِن ﴿ فرمایند: می
 

-۳[النجم: 
 ستین یامیپ و یوح جز آن  .دیگو ینم سخن ھوس و ھوا یرو (محّمد) از و « .]۴
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پس در واقع تبعّیت از حکم ،  .»گردد یم امیپ و یوح) بدو خدا یسو از( که

ن يُِطِع ﴿ باشد:می أ ، تبعّیت از خداوندج شان ای َطاَع  لرَُّسوَل ٱمَّ
َ
ۖ ٱَ�َقۡد أ َ َّ� 

رَۡسۡلَ�َٰك َعَلۡيِهۡم َحفِيٗظا
َ
ٓ أ ٰ َ�َما ﴾٨٠َوَمن تََو�َّ

 
 غمبریپ از که ھر « .]۸۰[النساء: 

دعوتگری  جو پیامبر خدا  .»است کرده اطاعت خدا از قتیحق در کند، اطاعت
ھایی که از  پیام هبوسیل أ باشد که خداوندای میدھندهدھنده و بیمبشارت

ابالغ کرده، بر آنھا مّنت نھاده و اتمام حّجت کرده ھا  انسان طریق وی به

َها ﴿ فرمایند:می أ است؛ خداوند ُّ�
َ
� �  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ ٗ رَۡسۡلَ�َٰك َ�ِٰهٗدا َوُمبَّ�ِ

َ
ٓ أ ا إِ�َّ

ِ ٱَوَداِ�ًيا إَِ�  ٤٥َونَِذيٗر� نِٗ�� ۦ�ِإِۡذنِهِ  �َّ اٗجا مُّ ﴾٤٦َوِ�َ
 

 یا   « .]۴۶-۴۵[األحزاب: 
 عنوان به و  . میفرستاد دھنده میب و رسان مژده و گواه عنوان به را تو ما!  غمبریپ

و بدین  .»  تابان چراغ عنوان به و الله، فرمان طبق خداسوی  به کننده دعوت
 جدھد ھر پیامی را از جانب رسولش به مؤمن ندا می أ خاطر خداوند

مّنت قبول و با عزمی راسخ و عملی قاطع در راستایش  هپذیرا باشد، و با دید

َفُخُذوُه  لرَُّسوُل ٱَوَمآ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿ در این راستا: أ قدم بردارد، فرمان خداوند
ْۚ ٱَ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  َوَما ﴾نَتُهوا

 
 از( شما یبرا غمبریپ که را یزھائیچ« .]۷[الحشر: 

 بازداشته آن از را شما که یزھائیچ از و د،یکن اجراء است آورده) یالھ احکام

، بال و جپس انسان باید دریابد ھرگونه مخالفتی با پیامبر ».دیبکش دست است،
 أ گردد، خداوندموجب ھالکی وی می عذاب دردناک به ھمراه دارد که

ِينَ ٱفَۡلَيۡحَذرِ ﴿ فرمایند:می َّ�  ِ ۡمرِه
َ
ۡو يُِصيَبُهۡم  ۦٓ ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ

َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة أ

َ
أ

ِ�مٌ 
َ
﴾٦٣َعَذاٌب أ

 
 نیا از دیبا کنند، یم مخالفت او فرمان با که آنان   « .]۶۳[النور: 

 که نیا ای گردد، شان ریبانگیگر) ورزند یم که یانیعص برابر در( یبالئ که بترسند

، پیروزی و کامیابی ج شان ولی در پیروی از ای .»شود شان دچار یدردناک عذاب

َ ٱَوَمن يُِطِع ﴿ فرمایند:می أ وجود دارد، خداوند َ�َقۡد فَاَز فَۡوًزا  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

 



 ٣    چهل حدیث درباره مساجد

﴾٧١َعِظيًما
 

 ، کند یفرمانبردار غمبرشیپ و خدا از که ھر اصالً    « .]۷۱[األحزاب: 
بدین خاطر پیروی از رسول  .»ابدی یم دست یبزرگ یابیکام و یروزیپ به قطعاً 
 باشد.واجب شرعی می جالله 

 أ ھا و شھرھا در نزد خداوندھای آبادیترین مکانمساجد دوستداشتنی
 بنا تقوا یهپا بر نخست روز از اند وباشند که با مجّوز وی ساخته شدهمی
باشند می أ اند و محل عبادت و مناجات و نیایش با خداوند عظیمدهیگرد

و محل نزول رحمت و برکتی خاص ھستند که انسان نور پرفروغ و عظیم 
گونهرا در آنجا با سیر و سلوک عارفانه و عابدانه خواھد یافت، به أ خداوند

ترین شکوهترین، بزرگترین، برترین و باای که مساجد بھترین، بلندمرتبه
که  یبر نماز در مسجد نماز جماعتباشند و خاکی می همکانھا بر روی کر

آن سوی  به و قدم نھادن دارد یست و ھفت درجه، برتریتنھا خوانده شود، ب
باشد و ماندن انسان در آن مشمول عبادت و موجب دوری از آتش جھّنم می

پیاپی تا اتمام حضور شود و آنھا می أ بزرگوار خداوند هدعای مستمر مالئک
مندی از این فضیلت، در کنند و جدای از بھرهدعای مغفرت و رحمت می

شود. انتظار برای نماز، ثواب نماز خواندن برای انسان نیز نوشته می هفاصل
مسجد جدای از اینکه مکانی برای عبادت، بلکه مکانی برای اعمال مختلف 

تواند با رعایت شد که انسان میباسیاسی، فرھنگی، اجتماعی و ... نیز می
اصول و قوانین شرعی و حفظ مقصد اصلی بنای مساجد (؛ عبادت و ذکر 
خداوند متعال و قرائت قرآن) در آن به فعالّیت بپردازد تا به مکانی برای 

 گردھمایی و اّتحاد و یکدلی و یکرنگی مسلمان تبدیل شود.
با تکریم این مکان مقّدس و مجّوز ساختن مسجد در ھر  أ خداوند

بر انسان مّنت نھاده تا در راستای اجرای احکام و قوانین و  خاکی هجای کر
تکریم و حفظ حقوق مسجد، مشمول عفو و اجر و ثواب خاص و زیاد گردد و 
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در راستای آن به خالق خود تقّرب جسته و حالوت و کامیابی ایمان را در 
جودش بچشد. بدین خاطر این کتاب جدای از انتخاب احادیث ژرفای و

صحیح در رابطه با مسجد و احکام و فضایل آن، سعی دارد با تحلیل سند 
احادیث که توسط استاد گرانمایه جناب دکتر سّید زکریا حسینی انجام شده، 

چینی سعی بر فقط احادیث صحیح و یا َحَسن آورده شوند و در این خوشه
احکام مربوطه  هاحادیث به صورتی جامع و مانع انتخاب گردند تا ھمآن بوده 

در راستای آنھا شناخته شوند. بعد از آن ھّمت به شرح آنھا شده تا در پرتو 
آن بتوان فھم بھتر و احکام مربوطه دقیق و شفاف دریافت شود. امیدوارم 

وی خداوند عظیم ربِّ عرش عظیم، بخاطر این عمل که فقط بخاطر رضای 
مسجد  هحقیر و ضعیف را که خود را پرورد هانجام گرفته، تمامی گناھان بند

داند، مورد عفو و مغفرت و مرحمت و ھدایت خاص خود قرار و مدیون آن می
 دھد. آمین یا أرحم الراحمین

 پرستیونس یزداند.

 



 

 

 مقدمه محّقق ومخّرج احادیث

دَ هللاِ َمْ ْدِ ا ،إِنَّ احلْ نَا مَنْ هيَ ورِ أَنْفُسِ ُ نْ رشُ وذُ بِهِ مِ نَعُ هُ وَ رُ فِ تَغْ نَسْ تَعِينُهُ وَ لَّ لَهُ هللاُ نَسْ فَالَ مُضِ

دُ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ  هَ أَشْ ادَِ لَهُ وَ لِلْ فَالَ هَ مَنْ يُضْ دُ أَنَّ  اهللاَوَ هَ أَشْ ولُهُ  وَ سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ دً َمَّ  .حمُ

َها ﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاُس ٱَ�ٰٓ ِيٱَر�َُّ�ُم  �َُّقوا َخلََقُ�م ّمِن �َّۡفٖس َ�ِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها  �َّ

ۚ وَ  ْ ٱَزوَۡجَها َوَ�ثَّ ِمۡنُهَما رَِجاٗ� َكثِٗ�� َو�َِساٗٓء َ ٱ �َُّقوا ِيٱ �َّ  ۦ�ََسآَءلُوَن بِهِ  �َّ
ۚ ٱوَ  رَۡحاَم

َ
َ ٱإِنَّ  ۡ�  .]١[النساء:  ﴾١�ِيٗباَ�َن َعلَۡيُ�ۡم رَ  �َّ

پرست (حفظه الله) امی جناب آقای دکتر یزداناّما بعد: با ھمکاری برادر گر
چھل حدیث مھم درباره مسجد را گردآوری نموده که اصل مطالب و فضائل و 
واجبات مسجد در آنھا آمده باشد؛ تا عالوه بر اینکه حفظ آن روایات آسان 

 وراحت بوده، با خواندن آن روایات، بتوانیم به فضیلت آنھا ھم عمل کنیم. 
اصلی ما از این کار، عمل کردن به احادیث و فرامین رسول در واقع ھدف 

باشد؛ که ھرکس بتواند در می ج شان ای یھاو ترویج فرموده جالله 
کوتاھترین و شیواترین سخن آنھا را فھمیده و سپس به آنھا عمل نماید. 

پرست به شرح این احادیث پرداخته تا فھم مطلب برای ھمگان ودکتر یزدان
بیشتری ببرند؛ و مفھوم کالم سّید المرسلین و امام  هو بھرراحت بوده 

را به راحتی دانسته و بفھمند؛ و إن شاء الله که عمل  جالمّتقین رسول الله 
 خداپسندانه و نیکی گردیده است. 

لذا بنده برای اتقان این عمل به تحقیق و تخریج احادیث آن کتاب پرداخته و 
ودم؛ تا مبنای کار ما فقط بر احادیث روایات ضعیف و واھی را خارج نم

 مسلمانان نگردد.  بوده که موجب سرگردانی خوانده و» حسن«و یا » صحیح«
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البته باید به چند نکته در مورد تحقیق وتخریج احادیث این کتاب اشاره 
 کنیم واین که:

در یکی از صحیحین  در تخریج احادیث کتاب چنانچه آن حدیث -۱
شد ما به طرق آن، فقط در کتب سته ) آمده با(بخاری و مسلم

(بخاری، مسلم، ابوداود، ترمذی، نسایی، ابن ماجه)؛ اما اگر روایت 
ایم تا به تمامی طرق آن را در در صحیحین نباشد سعی خود را کرده

 کتب حدیثی و رجالی اشاره کنیم.
باید توجه داشت که برای آدرس دادن به احادیث و صفحات از  -۲

ماره حدیث، و از حرف (ص) به معنی شماره حرف (ش) به معنی ش
 ایم.صفحه و از (ج) به معنی جلد استفاده کرده

تمامی احادیث که در این کتاب به آنھا استناد شده، روایات  -۳
استناد » ضعیفی«بوده و به ھیچگونه روایت » حسن«ویا » صحیح«

 نشده است.
ت یق عنایم که به بنده توفیھم در خواست دار أ و در آخر از خداوند

گران را ھم به یحقیقت بپردازیم و د ید تا بتوانم بدون تعّصب به بررسیفرما
 ان قرار دھد که: یکنیم وما را امام متق یینظر حق راھنما

ِينَ ٱوَ ﴿ ۡ�ُ�ٖ وَ  �َّ
َ
َة أ ٰتَِنا قُرَّ ۡزَ�ِٰجَنا َوُذّرِ�َّ

َ
 ۡجَعۡلَناٱَ�ُقولُوَن َر�ََّنا َهۡب َ�َا ِمۡن أ

 .]۷۴[الفرقان:  ﴾٧٤لِۡلُمتَّقَِ� إَِماًما
امت مورد مغفرت یر مؤمنان را در روز قیو پدر و مادر و استادان و سا

 د. یش قرار دھد و در جّنات فردوس منزل نمایخو

يَّ َولِلُۡمۡؤمِنَِ� يَوَۡم َ�ُقوُم  ۡغفِرۡ ٱَر�َّنَا ﴿  .]۴۱[إبراھیم:  ﴾٤١ۡ�َِساُب ٱِ� َولَِ�ِٰ�َ
 د.ماموستا سّید زکریا حسینی

 



 

 

 چهل حدیث اصلی این کتاب

ُت «روایت کرده است:  سابوذر  -1
ْ
ِ  رَُسوَل  يَا قُل يُّ  ج ا�َّ

َ
 وُِضعَ  َمْسِجدٍ  أ

رِْض  يِف 
َ
ُت : قَاَل  »احلََرامُ  الَمْسِجدُ : «قَاَل  اّول؟ األ

ْ
؟ ُ�مَّ : قُل يٌّ

َ
 قَاَل  أ

قىَْص! الَمْسِجدُ 
َ
ُت  األ

ْ
ْرَ�ُعونَ : قَاَل  بَيْنَُهَما؟ اَكنَ  َ�مْ : قُل

َ
ْ�نََما ُ�مَّ  َسنًَة، أ

َ
 أ

ْدَرَ�تَْك 
َ
َالةُ  أ إِنَّ  فََصلِّْه، َ�ْعدُ  الصَّ

 .»ِ�يهِ  الَفْضَل  فَ
ِ  رَُسوُل  قَاَل « :روایت کرده است سجابر بن عبدالله  -2 ْعِطيُت : ج ا�َّ

ُ
 أ

َحدٌ  ُ�ْعَطُهنَّ  لَمْ  مَخًْسا
َ
نِْبيَاءِ  ِمنَ  أ

َ
 َشْهٍر، َمِسَ�ةَ  بِالرُّْعِب  نرُِصُْت : َ�بِْ�  األ

رُْض  يِل  وَُجِعلَْت 
َ
َما َوَطُهوًرا، َمْسِجًدا األ ُّ�

َ
يِت  ِمنْ  رَُجٍل  َو� مَّ

ُ
ْدَرَ�تْهُ  أ

َ
 أ

َالةُ  ، الصَّ يَُصلِّ
ْ
ِحلَّْت  فَل

ُ
  ُ�بَْعُث  انلَّيِبُّ  َوَ�نَ  الَغنَائُِم، يِل  َوأ

َ
ًة، قَْوِمهِ  إِىل  َخاصَّ

  َوُ�ِعثُْت 
َ

ْعِطيُت  اَكفًَّة، انلَّاِس  إِىل
ُ
َفاَعةَ  َوأ   .»الشَّ

نَّ رَُسوَل اِهللا « روایت کرده است: سابوھریره  -3
َ
َِالِد  جأ

ْ
َحبُّ ابل

َ
قَاَل: أ

 ِ
ْ

ْ�َغُض ابل
َ
 اِهللا َمَساِجُدَها، َوأ

َ
ْسَواُ�َهاإِىل

َ
 اِهللا أ

َ
 .»َالِد إِىل

َمْسِجِد َمَع «روایت کرده است:  سانس بن مالک  -4
ْ
ُْن يِف ال

َ
بَيْنََما �

ْصَحاُب  جرَُسوِل اِهللا 
َ
َمْسِجِد، َ�َقاَل أ

ْ
ْعَرايِبٌّ َ�َقاَم َ�بُوُل يِف ال

َ
إِْذ َجاَء أ

ُ�وُه ج: َمْه َمْه، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اِهللا جرَُسوِل اِهللا   تُْزِرُموُه َدُعوُه َ�رَتَ
َ

: ال
  جمَّ إِنَّ رَُسوَل اِهللا َحىتَّ بَاَل، �ُ 

َ
َمَساِجَد ال

ْ
ُ: إِنَّ َهِذهِ ال

َ
َداَعُه َ�َقاَل هل

ِر اِهللا 
ْ
ك َقَذِر إِ�ََّما ِ�َ ذِلِ

ْ
 ال

َ
َْوِل، َوال ٍء ِمْن َهَذا ابلْ َالةِ أتَْصلُُح ليَِشْ ، َوالصَّ

ْو َكَما قَاَل رَُسوُل اِهللا 
َ
ُقْرآِن. أ

ْ
َمَر رَجُ  جَوقَِراَءِة ال

َ
َقْوِم قَاَل: فَأ

ْ
ًال ِمَن ال

وٍ 
ْ
 .»ِمْن َماٍء فََشنَُّه َعلَيْهِ  فََجاَء بَِدل
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نَّ «روایت کرده است:  سجابر بن عبدالله  -5
َ
ِ  رَُسوَل  أ  َصَالةٌ : قَاَل  ج ا�َّ

فَْضُل  َمْسِجِدي يِف 
َ
ِف  ِمنْ  أ

ْ
ل
َ
  ِسَواُه، ِ�يَما َصَالةٍ  أ

َّ
َمْسِجدَ  إِال

ْ
ََراَم، ال

ْ
 احل

َمْسِجدِ  يِف  وََصَالةٌ 
ْ
ََرامِ  ال

ْ
فَْضُل  احل

َ
ِف  ِمائَةِ  ِمنْ  أ

ْ
ل
َ
 .»ِسَواهُ  ِ�يَما َصَالةٍ  أ

فرمودند: نماز در مسجد من برتر از ھزار نماز در  جپیغمبر خدا «
باشد بجز در مسجد الحرام که نماز در مسجد الحرام غیر آنجا می

 .»باشدبرتر از صدھزار نماز در غیر آنجا می

ِ «روایت کرده است:  سعبدالله بن عمرو بن العاص  -6  جَ�ْن رَُسوِل ا�َّ
ْن  قَاَل: إِنَّ ُسلَيَْماَن ْ�َن َداوَُد 

َ
رُْجو أ

َ
، َوأ ْ�َطاُه اثْنَتَْ�ِ

َ
َ ثَالثًا، أ َل ا�َّ

َ
َسأ

َحٍد ِمْن َ�ْعِدهِ 
َ
اًك ال يَنْبيَِغ أل

ْ
ُ ُمل هلَ

َ
ْ�َطاُه اثلَّاثِلََة: َسأ

َ
ْ�َطاُه  يَُ�وَن قَْد أ

َ
فَأ

َيَْت، 
ْ

ىَت َهَذا ابل
َ
ُ َمْن أ

َ
هل

َ
ْ�َطاُه إِيَّاُه، وََسأ

َ
ُ ُحْكًما يُواِطُئ ُحْكَمُه فَأ

َ
هل

َ
إِيَّاُه، وََسأ

ْن َ�ُْرَج ِمْن َخِطيئَِتِه َكيَْوِم 
َ
الَة ِ�يِه أ َمْقِدِس، ال يُِر�ُد إِال الصَّ

ْ
يُِر�ُد َ�يَْت ال

ُه، قَاَل رَُسوُل  مُّ
ُ
تُْه أ َ ِ َودلَ ْن يَ�ُ جا�َّ

َ
رُْجو أ

َ
ْ�َطاُه اثلَّاثِلَةَ : َوأ

َ
 .»وَن قَْد أ

يِت  ج انلَّيِبُّ  اَكنَ « :است کرده تیروا س عمر بن عبدالله -7
ْ
 َمْسِجدَ  يَأ

ِ  َ�بْدُ  َوَ�نَ . َوَراِكبًا َماِشيًا َسبٍْت، لُكَّ  ُ�بَاءٍ   .»َ�ْفَعلُهُ  س ُ�َمرَ  ْ�نُ  ا�َّ
 َمنْ  :َ�ُقوُل  ج انلَّيِبَّ  َسِمْعُت «ت کرده است: یروا س عثمان بن عفان -8

ِ  َمْسِجًدا َ�َ�  ُ  اهللاُ  َ�َ�  ِ�َّ
َ

َنَّةِ  يِف  هل
ْ
 .»ِمثْلَهُ  اجل

 َصَالةُ  قَاَل: ج اهللا رَُسوَل  اَن«روایت کرده است:  سعبدالله بن عمر -9
ََماَعةِ 

ْ
َفذِّ  َصَالةَ  َ�ْفُضُل  اجل

ْ
�نَ  �َِسبْعٍ  ال  .»َدرََجةً  وَِعرْشِ

 ج اهللا رسول سمعت«روایت کرده است:  س عثمان بن عفان  -10
ِعَشاءَ  َص�َّ  َمنْ : يقول

ْ
�ََّما مَجَاَعةٍ  ىِف  ال

َ
 َص�َّ  َوَمنْ  اللَّيِْل  نِْصَف  قَامَ  فََك�

بْحَ  �ََّما مَجَاَعةٍ  ىِف  الصُّ
َ
 .»لُكَّهُ  اللَّيَْل  َص�َّ  فََك�

 



 ٣    چهل حدیث درباره مساجد

َصالتَُك : ج قال رسوُل اهللا« روایت کرده است: سأبي بن کعب   -11
ْزَ� ِمْن 

َ
ْزَ� ِمْن َصالتَِك وَْحَدَك، وََصالتَُك َمَع الرَُّجلَْ�ِ أ

َ
َمَع الرَُّجِل أ

رَثْ 
ْ
�

َ
ِ َصالتَِك َمَع الرَُّجِل، َوَما أ  ا�َّ

َ
َحبُّ إِىل

َ
 .»َت َ�ُهَو أ

ولَ اهللاَّ «روایت کرده است:  سابوھریره  -12 سُ يلِّ  ج ِ  أَنَّ رَ ةُ تُصَ : املَالَئِكَ الَ قَ

 ، ْهُ محَ مَّ ارْ ، اللَّهُ هُ رْ لَ فِ مَّ اغْ : اللَّهُ ثْ ْدِ ْ حيُ ا ملَ ، مَ هُ الَّ صَ امَ يفِ مُ ا دَ مْ مَ كُ دِ ىلَ أَحَ عَ

لِبَ إِ  نْقَ هُ أَنْ يَ نَعُ مْ هُ الَ يَ بِسُ ْ الَةُ حتَ تِ الصَّ امَ ا دَ الَةٍ مَ مْ يفِ صَ كُ دُ الُ أَحَ زَ ىلَ الَ يَ

لِهِ إِ  الَةُ أَهْ   .»الَّ الصَّ

ِ «سھل بن سعد روایت کرده است:  -13 : يِلَبرَْشِ جقَاَل رَُسوُل ا�َّ
َمَساِجِد بِانلُّورِ 

ْ
 ال

َ
َالِم إِىل اُءوَن يِف الظَّ َمشَّ

ْ
ِقيَاَمةِ  ال

ْ
 .»اتلَّامِّ يَْوَم ال

ْن «روایت کرده است:  سأنس بن مالك  -14
َ
َراُدوا أ

َ
اَنَّ بَِ� َسِلَمَة أ

لُوا لُوا قَِر�بًا ِمَن انلَّيِبِّ  َ�تََحوَّ ِ�ْ
، قَاَل: فََكِرَه رَُسوُل  ج َ�ْن َمنَاِزلِِهْم َ�يَ

 ِ ْن ُ�ْعُروا الَمِدينََة، َ�َقاَل: ج ا�َّ
َ
ْتَِسبُوَن آثَاَرُ�مْ  أ

َ
َال حت

َ
 .»أ

ِ  رَُسوُل  قَاَل « روایت کرده است: ج هابوامام -15   َغَدا َمنْ  :جا�َّ
َ

 إِىل
َمْسِجدِ 

ْ
نْ  إِال يُِر�دُ  ال ال

َ
وْ  َخْ�ًا َ�تََعلَّمَ  أ

َ
ُ  اَكنَ  َ�ْعلََمُه، أ

َ
ْجرِ  هل

َ
ا َحاجٍّ  َكأ  تَامًّ

تهُ   .»َحجَّ
َس  : َمنْ ج قال رسول اهللا«روایت کرده است:  س رةیھر أبو -16  َ�نْ  َ�فَّ

ْ�يَا، ُكَرِب  ِمنْ  ُكْرَ�ةً  ُمْؤِمٍن  َس  ادلُّ  يَْومِ  ُكَرِب  ِمنْ  ُكْرَ�ةً  َ�نْهُ  اهللاُ  َ�فَّ
ِقيَاَمِة،

ْ
َ  َوَمنْ  ال ، ىلَعَ  �رَسَّ َ  ُمْعرِسٍ ْ�يَا يِف  َعلَيْهِ  اهللاُ  �رَسَّ ِخَرِة، ادلُّ

ْ
 َوَمنْ  َواآل

ْ�يَا يِف  اهللاُ  َسرَتَهُ  ُمْسِلًما، َسرَتَ  ِخَرِة، ادلُّ
ْ

َعبْدِ  َعْونِ  يِف  َواهللاُ  َواآل
ْ
 اَكنَ  َما ال

َعبْدُ 
ْ
ِخيِه، َعْونِ  يِف  ال

َ
تَِمُس  َطِر�ًقا َسلََك  َوَمنْ  أ

ْ
ًما، ِ�يهِ  يَل

ْ
َل  ِعل  اهللاُ  َسهَّ

 ُ
َ

  َطِر�ًقا بِهِ  هل
َ

َنَِّة، إِىل
ْ
 َ�تْلُونَ  اِهللا، ُ�يُوِت  ِمنْ  َ�يٍْت  يِف  قَْومٌ  اْجَتَمعَ  َوَما اجل

 



 درباره مساجد ثیچهل حد    ٤

  بَيْنَُهْم، َوَ�تََدارَُسونَهُ  اِهللا، ِكتَاَب 
َّ

ِكينَُة، َعلَيِْهمِ  نََزلَْت  إِال  وََغِشيَتُْهمُ  السَّ
تُْهمُ  الرَّمْحَةُ  َمَالئَِ�ُة، وََحفَّ

ْ
  َوَمنْ  ِعنَْدُه، ِ�يَمنْ  اهللاُ  وََذَكَرُهمُ  ال

َ
أ  بِهِ  َ�طَّ

  .»�ََسبُهُ  بِهِ  �رُْسِعْ  لَمْ  َ�َملُُه،
ُكنُْت ُغالًَما َشابًّا َعَزً�ا يِف « ت کرده است:یروا عبدالله بن عمر  -17

�ِيُت يِف المَ ج َ�ْهِد انلَّيِبِّ 
َ
ُه ، َوُ�نُْت أ ى َمنَاًما قَصَّ

َ
ْسِجِد، َوَ�َن َمْن َرأ

ُُه ج ىلَعَ انلَّيِبِّ  ِرِ� َمنَاًما ُ�َعربِّ
َ
ُت: اللَُّهمَّ إِْن اَكَن يِل ِعنْدَك َخْ�ٌ فَأ

ْ
، َ�ُقل

 ِ َ�يَاِ�، فَاْ�َطلََقا يِب، فَلَِقيَُهَما ج يِل رَُسوُل ا�َّ
َ
يُْت َملََكْ�ِ أ

َ
، فَِنْمُت، فََرأ

 انلَّاِر، َملٌَك آَخرُ 
َ

، َ�َقاَل يِل: لَْن تَُراَع، إِنََّك رَُجٌل َصاِلٌح. فَاْ�َطلََقا يِب إىِل
َخَذا 

َ
، َو�َِذا ِ�يَها نَاٌس َقْد َعَرفُْت َ�ْعَضُهْم، فَأ فَإَِذا ِ�َ َمْطِو�ٌَّة َكَطيِّ ابِلرْئِ

ْصبَْحُت َذَكْرُت َذلَِك حِلَْفَصَة. 
َ
ا أ فََزَ�َمْت َحْفَصُة، يِب َذاَت ايلَِمِ�. فَلَمَّ

تَْها ىلَعَ انلَّيِبِّ  �ََّها قَصَّ
َ
ِ رَُجٌل َصاِلٌح، لَْو اَكَن ج� ، َ�َقاَل: إِنَّ َ�بَْد ا�َّ

ِ َ�ْعَد َذلَِك يُ�ْ  َالَة ِمَن اللَّيِْل. َوَ�َن َ�بُْد ا�َّ َالَة ِمَن يُْ�رِثُ الصَّ رِثُ الصَّ
 .»اللَّيِْل 

ُ�ُل ىلَعَ « روایت کرده است: سعبدالله بن الحارث الزبیدی  -18
ْ
ُكنَّا نَأ

 ِ َالُة  جَ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ ِ�يَمِت الصَّ
ُ
زُْبَ َواللَّْحَم ُ�مَّ أ

ْ
َمْسِجِد، اخل

ْ
يِف ال

 
ْ
أ   .»فََصلَّيْنَا َولَْم َ�تَوَضَّ

بَا بَْ�ٍر «روایت کرده است:  سعائشه  -19
َ
نَّ أ

َ
، َدَخَل َعلَيَْها وَِعنَْدَها سأ

َ�اِن، َوانلَّيِبُّ َجاِرَ�تَاِن يِف  َفاِن، َوترَْضِ يَّاِم ِمَ� تَُد�ِّ
َ
ُمتََغشٍّ بِثَْو�ِِه،  ج �

بُو بَْ�ٍر،
َ
يَْطاِن ِعنَْد انلَّيِبِّ  فَاْ�تََهَرُهَما أ فََكَشَف  ج َوقَاَل: ِمْزَماَرُة الشَّ

  ج انلَّيِبُّ 
َ
َها � إِ�َّ

بَا بَْ�ٍر، فَ
َ
َك َ�ْن وَْجِهِه، َ�َقاَل: َدْ�ُهَما يَا أ

ْ
يَّاُم ِ�يٍد، َوتِل

يُْت انلَّيِبَّ 
َ
يَّاُم ِمً�. َوقَالَْت اَع�َِشُة: َرأ

َ
يَّاُم �

َ
  ج األ

َ
ْ�ُظُر إِىل

َ
نَا أ

َ
ِ� َوأ �َْسرُتُ
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َعبُوَن يِف الَمْسِجِد فَزََجَرُهْم ُ�َمُر، َ�َقاَل انلَّيِبُّ 
ْ
: َدْ�ُهْم ج احلَبََشِة وَُهْم يَل

ْرفَِدَة.
َ
ْمنًا بَِ� أ

َ
ُت: َ�َعْم، قَاَل: َحىتَّ  أ

ْ
ُت، قَاَل: َحْسبُِك؟ قُل

ْ
 إَِذا َمِلل

  .»فَاْذَهيِب!
نَّ َويِلَدًة اَكنَْت َسوَْداَء ِليَحٍّ ِمَن «روایت کرده است:  سعائشه  -20

َ
أ

ْ�تَُقوَها، فاََكنَْت َمَعُهْم، قَالَْت: فََخرََجْت َصِبيٌَّة لَُهْم َعلَيَْها 
َ
الَعَرِب، فَأ

مْحَُر 
َ
ْو َوَ�َع ِمنَْها  -ِمْن ُسيُوٍر، قَالَْت: فَوََضَعتُْه وَِشاٌح أ

َ
َ�َمرَّْت بِِه  -أ

ََمُسوُه، فَلَْم  ًْما فََخِطَفتُْه، قَالَْت: فَاتلْ
َ
ىًق، فََحِسبَتُْه حل

ْ
ُحَديَّاٌة وَُهَو ُمل

ُدوُه، قَالَْت: فَا�ََّهُموِ� بِِه، قَالَْت: َ�َطِفُقوا ُ�َفتُِّشوَن َحىتَّ فَتَّشُ  وا َ�ِ
َقتُْه، قَالَْت: 

ْ
ل
َ
ِ إِ�ِّ لََقائَِمٌة َمَعُهْم، إِْذ َمرَِّت احلَُديَّاُة فَأ ُ�بُلََها، قَالَْت: َوا�َّ

نَا ِمنُْه 
َ
َهْمُتُموِ� بِِه، َزَ�ْمتُْم َوأ ي ا�َّ ِ

َّ
ُت َهَذا اذل

ْ
فََوَ�َع بَيْنَُهْم، قَالَْت: َ�ُقل

ِ بَِر�ئٌَة، وَُهَو َذا ُهَو، قَالَْت: فََجا  رَُسوِل ا�َّ
َ

ْسلََمْت، قَالَْت  ج َءْت إِىل
َ
فَأ

ْو ِحْفٌش  -يِف الَمْسِجِد فاََكَن لََها ِخبَاٌء «اَع�َِشُة: 
َ
  .»أ

نَّ « روایت کرده است: سابوقتاده أنصاری  -21
َ
 يَُص�ِّ  اَكنَ  ج ا�ِّ  رَُسوَل  أ

َماَمةَ  َحاِمٌل  وَُهوَ 
ُ
ِ  رَُسولِ  بِنِْت  َز�ْنََب  بِنَْت  أ يِب  ،ج ا�َّ

َ
 بِْن  الَعاِص  َوِأل

  .»مَحَلََها قَامَ  َو�َِذا وََضَعَها، َسَجدَ  فَإَِذا َشْمٍس  َ�بْدِ  بِْن  َر�ِيَعةَ 
نَّ « عباد بن عبدالله روایت کرده است: -22

َ
َمَرْت  ساَع�َِشَة  أ

َ
نْ  أ

َ
 َ�ُمرَّ  أ

يِب  بِْن  َسْعدِ  جِبَنَاَزةِ 
َ
َمْسِجِد، يِف  س َوقَّاٍص  أ

ْ
َ  ال نَْ�رَ  َعلَيِْه، َ�تَُص�ِّ

َ
 فَأ

عَ  َما: َ�َقالَْت  َعلَيَْها، َذلَِك  انلَّاُس  رْسَ
َ
 رَُسوُل  َص�َّ  َما انلَّاُس، �يَِسَ  َما أ

َيَْضاءِ  ابِْن  ُسَهيِْل  ىلَعَ  ج اهللاِ 
ْ

  ابل
َّ

َمْسِجدِ  يِف  إِال
ْ
  .»ال

ةِ  يِف  ج انلَّيِبُّ  َطاَف « روایت کرده است: سعبدالله بن عباس  -23  َحجَّ
ْ�نَ  �َْستَِلمُ  بَِعٍ�، ىلَعَ  الوََداِع    .»بِِمْحَجٍن  الرُّ
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ٍْد، قِبََل  َخيًْال  ج انلَّيِبُّ  َ�َعَث « روایت کرده است: سره یابوھر -24
َ

� 
ُ  ُ�َقاُل  َحِنيَفةَ  بَِ�  ِمنْ  بِرَُجٍل  فََجاَءْت 

َ
ثَاٍل، ْ�نُ  ُ�َماَمةُ : هل

ُ
 �َِساِرَ�ةٍ  فََرَ�ُطوهُ  أ

ْهِ  فََخَرجَ  الَمْسِجِد، َسَوارِي ِمنْ 
َ

ْطِلُقوا: َ�َقاَل  ج انلَّيِبُّ  إِيل
َ
 ُ�َماَمَة، أ

  فَاْ�َطلََق 
َ

ٍْل  إِىل
َ

 الَمْسِجَد، َدَخَل  ُ�مَّ  فَاْغتََسَل، الَمْسِجِد، ِمنَ  قَِر�ٍب  �
ْشَهدُ : َ�َقاَل 

َ
نْ  أ

َ
َ  الَ  أ

َ
  إهِل

َّ
ُ  إِال نَّ  ا�َّ

َ
ًدا َوأ ِ  رَُسوُل  ُ�َمَّ  .»ا�َّ

نَّ «روایت کرده است:  سعائشه  -25
َ
ِ  رَُسوَل  أ َمرَ  ج ا�َّ

َ
َمَساِجدِ  أ

ْ
نْ  بِال

َ
 أ

وِر، يِف  تُبَْ�  نْ  ادلُّ
َ
رَ  َوأ  .»َوُ�َطيََّب  ُ�َطهَّ

 « اند:ھنگام خرج به مسجد فرموده جپیامبر  -26
َ
يِبْ أ

ْ
للَُّهمَّ اْجَعْل يِفْ قَل

ِمْن فَْوِ�ْ  يِفْ برََصِْي نُْوراً، وَ  وَ ، َوِ�ْ لَِساِ�ْ نُْوراً، َوِ�ْ َسْميِعْ نُْوراً، اً نُْور
يِْتْ نُْوراً، َوَ�ْن يَِميِْ�ْ نُْوراً َوَ�ْن ِشَمايِلْ نُْوراً، وَ  نُْوراً، وَ 

َ
َماِ�ْ  ِمْن حت

َ
ِمْن أ

ْم  نُْوراً، وَ  ْعِظْم يِلْ نُْوراً، َوَ�ظِّ
َ
يِفْ نُْوراً، َواْجَعْل يِفْ َ�ْفيِسْ نُْوراً، َوأ

ْ
ِمْن َخل

 اْجَعْل يِل نُوراً اْجَعْل يِل نُوراً، وَ نُْوراً، وَ يِلْ 
َ
ْعِطِ�ْ نُْوراً، َواْجَعْل يِفْ ، أ

َ
للَُّهمَّ أ

يِفْ  يِفْ َشْعِرْي نُْوراً وَ  يِفْ َدِ�ْ نُْوراً، وَ  ْحِ�ْ نُْوراً، وَ ـيِفْ لَ  َعَصيِبْ نُْوراً، وَ 
 .»�رََشِْي نُْوراً 

ِ�يَمِت  ِإَذا قَاَل: ج اهللا رَُسوَل  اَن«روایت کرده است:  س ابوھریره -27
ُ
 أ

الةُ  تُوَها فَال الصَّ
ْ
ِكينَُة، َعلَيُْ�مُ  َ�ْمُشونَ  ايتُوَها �َْسَعْوَن، تَأ  َ�َما السَّ

تُمْ 
ْ
ْدَر�

َ
وا فَاتَُ�مْ  َوَما فََصلُّوا، أ تِمُّ

َ
  .»فَأ

َحُدُ�مُ  َدَخَل  إَِذا: ج انلَّيِبُّ  قَاَل «روایت کرده است:  سابوقتاده  -28
َ
 أ

َ  َحىتَّ  َ�ِْلْس  فَالَ  الَمْسِجَد، َعتَْ�ِ  يَُص�ِّ
ْ
فرمودند:  جپیامبر « .»َر�

، تا دو رکعت نماز نخواند ھرگاه یکی از شما داخل مسجد شد
 .»ننشیند
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 الرَِّحاُل  �َُشدُّ  الَ : قَاَل  ج انلَّيِبِّ  َعِن «ت کرده است: یروا سره یابوھر -29
 
َّ

  إِال
َ

 َوَمْسِجدِ  ،ج الرَُّسولِ  َوَمْسِجدِ  احلََراِم، الَمْسِجدِ : َمَساِجدَ  ثََالثَةِ  إِىل
قىَْص 

َ
  .»األ

نَّ انلَّيِبَّ «روایت کرده است:  سعبدالله بن عمرو بن العاص  -30
َ
ن�  ج أ

ْن يُنَْشَد ِ�يِه 
َ
ْن تُنَْشَد ِ�يِه َضالٌَّة، َوأ

َ
َمْسِجِد، َوأ

ْ
َيِْع يِف ال

ْ
اِء َوابل َ عن الرشِّ

ُُمَعةِ  ِشْعٌر، َوَ�َ� َعِن اتلََّحلُِّق َ�بَْل 
ْ
َالِة يَْوَم اجل  .»الصَّ

: ما جقال رسوُل اهللا « روایت کرده است: سعبدالله بن عباس  -31
ِمرُت بتَشييِد املساِجد

ُ
ما زَخَرفَِت . قال ابُن عباس: لزُتَخِرُ�نَّها كأ

  .»ايلهوُد وانلَّصارى
ٌة ِلُعَمَر �َْشَهُد «روایت کرده است:  سعبدالله بن عمر -32

َ
اَكنَِت اْمَرأ

ْرُِجَ� 
َ

بِْح َوالِعَشاِء يِف اجلََماَعِة يِف الَمْسِجِد، فَِقيَل لََها: لَِم خت َصَالَة الصُّ
نَّ 

َ
ْن َ�نَْهاِ�؟  َوقَْد َ�ْعلَِمَ� أ

َ
ُ�َمَر يَْ�َرُه َذلَِك َوَ�َغاُر؟ قَالَْت: َوَما َ�ْمنَُعُه أ

ِ قَاَل: �َ  ِ : َال َ�ْمنَُعوا إِ جْمنَُعُه قَْوُل رَُسوِل ا�َّ ِ َمَساِجَد ا�َّ  .»َماَء ا�َّ

َها َجاَءْت «روایت کرده است: بھمسر ابوحمید الساعدی  -33 َّ�
َ
�

ِ َ�َقالَْت يَا  جانلَّيِبَّ  َالَة َمَعَك! قَاَل  جرَُسوَل ا�َّ ِحبُّ الصَّ
ُ
قَْد  جإِ�ِّ أ

َالَة َميِع وََصَالتُِك يِف بَيِْتِك َخْ�ٌ لَِك ِمْن  بَِّ� الصَّ ِ
ُ

نَِّك حت
َ
َعِلْمُت �

َصَالتِِك يِف ُحْجَرتِِك وََصَالتُِك يِف ُحْجَرتِِك َخْ�ٌ ِمْن َصَالتِِك يِف 
ارِِك َخْ�ٌ لَِك ِمْن َصَالتِِك يِف َمْسِجِد قَْوِمِك َدارِِك وََصَالتُِك يِف دَ 

وََصَالتُِك يِف َمْسِجِد قَْوِمِك َخْ�ٌ لَِك ِمْن َصَالتِِك يِف َمْسِجِدي قَاَل 
ْظلَِمِه فاََكنَْت 

َ
ٍء ِمْن بَيِْتَها َوأ قىَْص يَشْ

َ
َمَرْت َ�بُِ�َ لََها َمْسِجٌد يِف أ

َ
فَأ

َ تَُص�ِّ ِ�يِه َحىتَّ لَِقيَ    .»أ ْت ا�َّ
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نَّ « روایت کرده است: سزید بن ثابت  -34
َ
َذَ  ج ا�َّ  رَُسوَل  أ  يِف  ُحْجَرةً  اختَّ

، ِ�يَها فََص�َّ  َرَمَضاَن، َايِلَ
َ

ْصَحابِِه، ِمنْ  نَاٌس  بَِصَالتِهِ  َفَص�َّ  يل
َ
ا أ  فَلَمَّ

ِْهمْ  فََخَرجَ  َ�ْقُعُد، َجَعَل  بِِهمْ  َعِلمَ 
َ

ي َعَرفُْت  قَدْ : َ�َقاَل  إيِل ِ
َّ

يُْت  اذل
َ
 ِمنْ  َرأ

َها فََصلُّوا َصِنيِعُ�ْم، ُّ�
َ
إِنَّ  ُ�يُوتُِ�ْم، يِف  انلَّاُس  �

فَْضَل  فَ
َ
َالةِ  أ  َصَالةُ  الصَّ

  بَيِْتهِ  يِف  الَمْرءِ 
َّ

 .»الَمْكتُوَ�ةَ  ِإال
ُن، يِف  ج اَكَن انلَّيِبُّ «روایت کرده است:  لعائشه  -35 ُ�ْعِجبُُه اتلَّيَمُّ

ِلِه، َوُط  ِلِه، َوتَرَجُّ  .»ِه لُكِّهِ شان ُهورِهِ، َوِ� َ�نَعُّ
َ�َل  جَعِن انلَّيِبِّ «روایت کرده است:  سجابر بن عبدالله  -36

َ
قَاَل: َمْن أ

َْقلَِة، اثلُّوِم    -ِمْن َهِذهِ ابلْ
ْ
ََصَل َواثلُّوَم َوال َ�َل ابلْ

َ
ًة: َمْن أ اَث وقَاَل َمرَّ ُكرَّ

ذَّى ِممَّ 
َ
َمَالئَِ�َة َ�تَأ

ْ
إِنَّ ال

ذَّى ِمنُْه َ�نُو آَدمَ فََال َ�ْقَرَ�نَّ َمْسِجَدنَا، فَ
َ
  .»ا َ�تَأ

نَّ « روایت کرده است: سعبدالله عمر بن الخطاب  -37
َ
َل  ُ�َمرَ  أ

َ
 انلَّيِبَّ  َسأ

نْ  اجلَاِهِليَّةِ  يِف  نََذرُْت  ُكنُْت : قَاَل  ،ج
َ
ْ�تَِكَف  أ

َ
ْلَةً  أ

َ
 الَمْسِجدِ  يِف  يل

وِْف : جقَاَل  احلََراِم!
َ
 .»بِنَْذرِكَ  فَأ

ِ  رَُسوُل  اْ�تََكَف « روایت کرده است: سد الخدری یابوسع -38  يِف  ج ا�َّ
َمْسِجِد،

ْ
ِقَراَءِة، َ�َْهُرونَ  فََسِمَعُهمْ  ال

ْ
ُ، ُ�بَّةٍ  يِف  وَُهوَ  بِال

َ
تُورَ  فََكَشَف  هل  السُّ

 : جَوقَاَل 
َ

ال
َ
  َ�ْعًضا، َ�ْعُضُ�مْ  يُؤِْذي فََال  َر�َُّه، ُ�نَايِج  لُكَُّ�مْ  إِنَّ  أ

َ
 َوال

ِقَراَءةِ  يِف  َ�ْعٍض  ىلَعَ  َ�ْعُضُ�مْ  يَْرَ�َعنَّ 
ْ
وْ  - ال

َ
َالةِ  يِف : قَاَل  أ  .»-الصَّ

نَّهُ «: روایت کرده است سکعب بن مالک  -39
َ
يِب  اْ�نَ  َ�َقاىَض  �

َ
 َحْدرَدٍ  أ

ُ  اَكنَ  َدْ�نًا
َ

َمْسِجِد، يِف  َعلَيْهِ  هل
ْ
ْصَواُ�ُهَما فَاْرَ�َفَعْت  ال

َ
 رَُسوُل  َسِمَعَها َحىتَّ  أ

 ِ ِْهَما فََخَرجَ  بَيِْتِه، يِف  وَُهوَ  جا�َّ
َ

 ُحْجَرتِِه، ِسْجَف  َكَشَف  َحىتَّ  إِيل
َّيَْك : قَاَل  َكْعُب، يَا َ�نَاَدى

َ
ِ  رَُسوَل  يَا بل  َهَذا َديِْنَك  ِمنْ  َضعْ : قَاَل  ،جا�َّ
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َ
ْوَمأ

َ
ْهِ  َوأ

َ
ِي  إِيل

َ
ْطَر، أ ُت  لََقدْ : قَاَل  الشَّ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا َ�َعل  ُ�مْ : قَاَل  ،جا�َّ

 .»فَاقِْضهِ 
: َخْ�ُ جَقاَل رَُسوُل اِهللا «روایت کرده است:  س جابر بن عبدالله -40

ُم،  ُمَقدَّ
ْ
ُر، َورَشُّ ُصُفوِف النَِّساِء ال ُمؤَخَّ

ْ
َها ال ُم، َورَشُّ ُمَقدَّ

ْ
ُصُفوِف الرَِّجاِل ال

ُر، ُ�مَّ قَاَل: يَا َمْعرَشَ النَِّساِء، إَِذا َسَجَد الرَِّجاُل فَاْغُضْضَن  ُمؤَخَّ
ْ
وََخْ�َُها ال

 تََر�َْن َعْوَراِت 
َ

، ال بَْصاَرُ�نَّ
َ
ُزرِ  الرَِّجالِ أ

ُ ْ
  .»ِمْن ِضيِق األ

 





 

 

 مسجد هخچیتار: حدیث اّول

ُت «روایت کرده است:  سابوذر 
ْ
ِ  رَُسوَل  يَا قُل يُّ  ج ا�َّ

َ
 يِف  وُِضعَ  َمْسِجدٍ  أ

رِْض 
َ
ُت : قَاَل  »احلََرامُ  الَمْسِجدُ : «قَاَل  اّول؟ األ

ْ
؟ ُ�مَّ : قُل يٌّ

َ
قىَْص! الَمْسِجدُ  قَاَل  أ

َ
 األ

ُت 
ْ
ْرَ�ُعونَ : قَاَل  بَيْنَُهَما؟ اَكنَ  َ�مْ : قُل

َ
ْ�نََما ُ�مَّ  َسنًَة، أ

َ
ْدَرَ�تَْك  أ

َ
َالةُ  أ  فََصلِّْه، َ�ْعدُ  الصَّ

إِنَّ 
گفتم: کدامین مسجد برای اّولین بار  جبه پیغمبر خدا « ١.»ِ�يهِ  الَفْضَل  فَ

ابوذر گفت: گفتم: » مسجد الحرام«فرمودند:  ج شان در زمین بنا شد؟ ای
! گفتم: چند سال بین آنھا ٢فرمودند: مسجد األقصی ج شان بعد از آن؟ ای

)/ ابن ۶۹۰)/ نسایی (ش۳۷۰ص ۱)/ مسلم (ج۳۴۲۵و  ۳۳۶۶(صحیح): بخاری (ش -١
) از طریق (حفص بن غیاث و عبدالواحد بن زیاد و ابومعاویۀ الضریر و ۷۵۳ماجه (ش

: قال أبيه عن التيمي إبراهيم حدثنا األعمش حدثنا«اند: علی بن مسھر) روایت کرده

 ....»اهللا  رسول يا قلت: قال س ذر أبا سمعت
باشد، و بعد از ساختن کعبه، مّکه و  مّکه در لغت از (مّک) که به معنای مکیدن می -٢

مکد، مّکه نامیده شده است؛  َبّکه نام گرفت و از این جھت که گناھان حاجیان را می
گناھانش را پاک  أداوند رود، خ زیرا وقتی حاجی، به حج و زیارت خانه خدا می

باشد که از مادر به دنیا آمده و عاری از پلیدی گناه کند و ھمانند روزی می می
لَمْ يقول ج النبي سمعت«باشد؛ چراکه ابوھریره روایت کرده است:  می جَّ هللاَِِّ، فَ نْ حَ : مَ

هُ  هُ أُمُّ تْ دَ لَ مِ وَ يَوْ عَ كَ جَ ، رَ قْ سُ فْ ْ يَ ملَ ، وَ فُثْ رْ شنیدم که ھرکس برای خداوند  جبر از پیغم« ».يَ
حج کند درحالیکه ھمبستری و فسق و گناه نکرده باشد، (از حج در حالی) برمی

 ».گردد مانند روزی که از مادرش متولد شده است
باشد؛ شاید بدین  کردن می شود، که از بکی به معنای گریه و آن بّکه نیز خوانده می

کنند. (نک: ابن فارس، مقاییس  آنجا گریه میشود که مردم در  دلیل بکه خوانده می
 ).۱/۱۸۶اللغۀ، 

                                           



 درباره مساجد ثیچهل حد    ١٢

بوده؟ فرمودند: چھل سال، ھرجاییکه وقت نماز داخل گردید، نمازت را در 
 .»، که فضیلت نماز در اّول وقت استآنجا بخوان

رحمت و برکت و  هشد و مایاّولین مسجدی که زمین با وجود آن آراسته 
مکّرمه در غرب  ١هباشد، مسجد الحرام در مکّ شوکت گردید مسجد الحرام می

دارد و آن در اسالم  قرارالعرب واقع شده است که کعبه در وسط آن  هجزیر
 باشد، از جمله:دارای فضائل مختلف و واالیی می

که با دست  -از حیث قدمت و حرمت-باشد ای می کعبه نخستین خانه
جھت پرستش و نیایش صحیح خداوند یگانه برای مردم بنیانگذاری  ÷انبیاء 

ھا یعنی؛ حج در آنجا برپا  تریِن عبادتگشته است، و یکی از بزرگترین و باشکوه

ِي بِبَ ﴿ فرمایند: می أشود. خداوندمی َل َ�ۡيٖت وُِضَع لِلنَّاِس لَ�َّ وَّ
َ
َة ُمبَاَرٗ� إِنَّ أ كَّ

َقاُم إِبَۡ�ٰهِيَمۖ َوَمن َدَخلَهُ  ٩٦وَُهٗدى لِّلَۡ�ٰلَِم�َ  ِ  ۥ�ِيهِ َءاَ�ُٰتۢ َ�ّيَِ�ٰٞت مَّ َ�َن َءامِٗناۗ َوِ�َّ
َ إَِ�ۡهِ َسبِيٗ�ۚ َوَمن َ�َفَر فَإِنَّ  ٱۡستََطاعَ َمِن  ٱۡ�َۡيتِ ِحجُّ  ٱ�َّاِس َ�َ  َغِ�ٌّ َعِن  ٱ�َّ

ای (از حیث قدمت و حرمت که با  نخستین خانه« .]۹۷-۹۶[آل عمران:  ﴾٩٧ٱلَۡ�ٰلَِم�َ 
دست انبیاء جھت پرستش و نیایش صحیح خداوند یگانه) برای مردم بنیانگذاری 

)/ ترمذی ۹۸۴ص ۲)/ مسلم (ج۱۸۲۰و  ۱۸۱۹و  ۱۵۲۱بخاری (ش (صحیح):
الحکم  أبو ) از طریق (سیار۲۸۸۹)/ ابن ماجه (ش۲۶۲۷)/ نسایی (ش۸۱۱(ش

: قال س هريرة أبا سمعت قال حازم أبا سمعت«اند: ومنصور بن المعتمر) روایت کرده

 ».أمه ولدته كيوم رجع يفسق ومل يرفث فلم هللا حج يقول: من جالنبي  سمعت
شود بخاطر دوری آن با مسجد الحرام و یا گفته شده بدان مسجد االقصی گفته می -١

چون غیر آن مکانی برای عبادت نبوده است و نیز گفته شده: بخاطر پاک و مبّرا 
گویند که آن ه آن بیت الَمقِدس نیز میبودنش از ھر نوع ناپاکی و پلیدی و پلشتی. ب

باشد. رک: ابن حجر، فتح الباری شرح صحیح ھم به معنای پاک شده از پلیدی می
 .۶/۴۰۸البخاری، 
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ای است که در مّکه قرار دارد (و کعبه نام و از لحاظ ظاھر و باطن)  گشته است، خانه
ھای روشنی است،  هشان در آن ن پر برکت و نعمت است و مایة ھدایت جھانیان است.

مقام ابراھیم (یعنی مکان نماز و عبادت او از جملة آنھا است). و ھر کس داخل آن 
(حرم) شود در امان است. و حج این خانه واجب الھی است بر کسانی که توانائی 
(مالی و بدنی) برای رفتن بدانجا را دارند. و ھر کس کفر ورزد (به خود زیان رسانده نه 

 .»نیاز است اوند از ھمة جھانیان بیبه خدا) چه خد
-مسلمانان بوده که در نماز و در دیگر عبادات به آن رو می هقبل هکعب

َوِمۡن َحۡيُث َخرَۡجَت َفَوّلِ وَۡجَهَك َشۡطَر ﴿ فرمایند:می أکنند. خداوند
ّ�َِكۗ َوَما  ۥ�نَّهُ  ٱۡ�ََراِم�  ٱلَۡمۡسِجدِ  ُ لَۡلَحقُّ ِمن رَّ ا َ�ۡعَملُونَ  ٱ�َّ  ﴾١٤٩بَِ�ٰفٍِل َ�مَّ

 و کن مسجدالحرامسوی  به رو نماز یشد رونیب که یمکان ھر از « .]۱۴۹[البقرة: 
 و ثابت( حق گمانیب) مسجدالحرامسوی  به نیزم نقاط ھمة از( روکردنت نیا

 دیکن یم آنچه از خدا و باشد، یم پروردگارت جانب از و است) مصلحت موافق
 .»ستین خبر یب

برای بار اّول ساخته شد، و توسط ابراھیم  ÷کعبه توسط آدم  هخان
 أخداوند .١تجدید بنا گردید ÷و فرزند بزرگوارش اسماعیل  ÷خلیل 

�ۡسَ�ٰعِيُل َر�ََّنا َ�َقبَّۡل ِمنَّاۖٓ  ٱۡ�َۡيتِ ِمَن  ٱۡلَقَواِعدَ ُم  ۧ�ۡذ يَۡرَ�ُع إِبَۡ�ِٰ� ﴿ فرمایند:می
نَت 

َ
ِميعُ إِنََّك أ و (به یاد آورید) آن گاه را که « .]۱۲۷[البقرة:  ﴾١٢٧ٱۡلَعلِيمُ  ٱلسَّ

بردند (و در اثنای آن دست  ھای خانه (ی کعبه) را باال می ابراھیم و اسماعیل پایه
یر، گفتند:) ای پروردگار ما! (این عمل را) از ما بپذ خدا برداشته و میسوی  به دعا
 .»گمان تو شنوا و دانا ھستی بی

 .۴۰۹و  ۶/۴۰۸رک: ابن حجر، فتح الباری شرح صحیح البخاری،  -١
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به ساختن بیت المقدس اقدام نمود  ÷وپس از چھل سال حضرت آدم 
 .١ھم آن را تجدید بنا کردند ÷وحضرت سلیمان 

همه جای زمین مسجد است: دّومحدیث   

ِ  رَُسوُل  قَاَل « :روایت کرده است سجابر بن عبدالله  ْعِطيُت : ج ا�َّ
ُ
 مَخًْسا أ

َحدٌ  ُ�ْعَطُهنَّ  لَمْ 
َ
نِْبيَاءِ  ِمنَ  أ

َ
 يِل  وَُجِعلَْت  َشْهٍر، َمِسَ�ةَ  بِالرُّْعِب  نرُِصُْت : َ�بِْ�  األ

رُْض 
َ
َما َوَطُهوًرا، َمْسِجًدا األ ُّ�

َ
يِت  ِمنْ  رَُجٍل  َو� مَّ

ُ
ْدَرَ�تْهُ  أ

َ
َالةُ  أ ، الصَّ يَُصلِّ

ْ
ِحلَّْت  فَل

ُ
 َوأ

  ُ�بَْعُث  انلَّيِبُّ  َوَ�نَ  الَغنَائُِم، يِل 
َ

ًة، قَْوِمهِ  إِىل   َوُ�ِعثُْت  َخاصَّ
َ

ْعِطيُت  اَكفًَّة، انلَّاِس  إِىل
ُ
 َوأ

َفاَعةَ  فرمودند: به من پنج چیز داده شده که به  جپیامبر خدا « .٢»الشَّ
ی یک ھیچکدام از پیامبران پیش از من داده نشده است: دشمنانم از فاصله

اند، و زمین برای من مسجد و پاک قرار داده شده ترسانده شده ماه راه از من
انسانی از اّمت من به وقت نماز رسید (در ھمان زمان و مکان) است، و ھر 

نماز بخواند، و برای من غنایم حالل شده و ھر پیامبری برای قوم خاص 
ام و نیز به مردم مبعوث شده هشد ولی من برای ھمخودش برانگیخته می

 .»من شفاعت داده شده است
مختلف از آن ارائه  اگرچه فقھا تعاریف مسجد یعنی؛ مکانی برای نماز که

باشد که فقط و فقط اند، در واقع مسجد مکانی اختصاصی برای نماز میداده
و عبادت او بنا شده است که البته بنا بر حدیث فوق به ھر  أبرای خداوند 

 .۴۰۹و  ۶/۴۰۸رک: ابن حجر، فتح الباری شرح صحیح البخاری،  -١
 طریق از) ۴۳۲ش( نسایی)/ ۱۱۹۱ش( مسلم)/ ۳۳۵و  ۴۳۸ش( بخاری ):(صحیح -٢

 روایت) اسماعیل بن حسن و سنان بن محمد و نضر بن سعید و یحیی بن یحیی(
 .»...:ج اهللا رسول قال قال عبداهللا بن جابر عن يزيد عن سيار أنبأنا قال هشيم حدثنا«اند:  کرده
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-شود و بر او سجده شود نیز اطالق می أمکانی که در آن عبادت خداوند 
ی نمازھای پنجگانه برپا شده مسجد گردد که بنابر عرف مکانی که برای برپای

شود تا مصّلی، نمازخانه، جامع و غیره از آن خارج شود و احکام و گفته می
  .١گرددفضیلت مسجد شامل آنھا نمی

این اوصاف از این حدیث محرز است که یکی از نعمتھای خاص  هبا ھم
و أمتش پاک بودن زمین برای عبادت  جبه پیامبر أکرم  أپروردگار 

 هدر ھم أبنا کردن مسجد برای کسب رضای خداوند و جواز أخداوند
باشد. این نعمت آسانی، راحتی و فرحی خاص دربردارد خاکی می هجای کر

توانند مسجدی ھای مختلف میمکانھا و در موقعّیت هانسانھا، در ھم هکه ھم
 مند شوند.نایاب و شگرف آن بھره ناپذیر وبنا کنند و از فضایل وصف

  أ: مساجد بهترین مکانها نزد خداوند ّومسحدیث 

نَّ رَُسوَل اِهللا « روایت کرده است: سابوھریره 
َ
 اِهللا  جأ

َ
َِالِد إِىل

ْ
َحبُّ ابل

َ
قَاَل: أ

ِ  أ
ْ

ْ�َغُض ابل
َ
ْسَواُ�َهاَمَساِجُدَها، َوأ

َ
 اِهللا أ

َ
فرمودند:  جپیامبر خدا « .٢»َالِد إِىل

مساجد آن و  أھا و) شھرھا در نزد خداوند ترین (مکان آبادیدوستداشتنی
 .»باشدمی شان منفورترین آن در نزد خداوند بازارھای

 . ۷۸/ ۲ ،الجامع ألحکام القرآن ،قرطبی؛ ۳ – ۱/ ۴ ،تفسیر النسفینک:  -١
حدثنا هارون بن معروف وإسحاق «) روایت کرده است: ۴۶۴ص ۱مسلم (ج (صحیح): -٢

بن موسى األنصاري، قاال حدثنا أنس بن عياض حدثني ابن أيب ذباب يف رواية هارون ويف 

حديث األنصاري حدثني احلارث عن عبد الرمحن بن مهران موىل أيب هريرة عن أيب هريرة أن 

 ...».قال:  جرسول اهللا 
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 روز از اند وساخته شده أمساجد به دلیل اینکه با مجّوز خداوند 
 أده و محل عبادت و مناجات با خداوند عظیم یگرد بنا تقوا یهپا بر نخست

باشند و محل نزول رحمت و برکت ھستند و انسان نور پرفروغ و عظیم می
را آنجا با سیر و سلوک عارفانه و عابدانه خواھد یافت، بھترین،  أخداوند 

خاکی  هترین مکانھا بر روی کرترین، بزرگترین، برترین و باشکوه بلندمرتبه

ذَِن ﴿ فرمایند:می أ باشند. خداوندمی
َ
ُ ٱِ� ُ�ُيوٍت أ ن تُۡرَ�َع َوُ�ۡذَكَر �ِيَها  �َّ

َ
أ

ِ  ۥ�َُسّبُِح َ�ُ  ۥۡسُمهُ ٱ  نور یجستجو در اگر( «  .]۳۶[النور:  ﴾٣٦�َصالِ ٱوَ  ۡلُغُدّوِ ٱ�ِيَها ب
 است داده اجازه خداوند که یھائ خانه در) دیبجوئ را آن د،یخداوند ھست پرفروغ

 اتیآ تالوت با و ، او ادی و ذکر با و( شود برده خدا نام آنھا در و شوند برافراشته
 آنھا در) که ینام مسجد یھا خانه. شود آباد یآسمان احکام یبررس و ،یقرآن

 .»پردازند یم زدانی هیتنز و سیتقد به شامگاھان و سحرگاھان
بدین خاطر است که ھیچ مکانی فضیلت مسجد را ندارد و مجّوزی مانند 

به دلیل وجود گناه و معصّیت و  مسجد برای ساخت و بنا ندارد ولی بازارھا
اختالط مردان و زنان به حرامی و وجود ربا و غصب و دزدی و کالھبرداری 

انسان مسلمان ھم  باشند. ومی أھا در نزد خداوند و فساد بدترین مکان
چیزی که از ان  دارد؛ وچیزی که خداوند آن را دوست داشته دوست می

 جوید.بیزار بوده بیزاری می

: هدف اصلی از ایجاد مساجدچهارمحدیث   

َمْسِجِد َمَع رَُسوِل اِهللا «روایت کرده است:  سانس بن مالک 
ْ
ُْن يِف ال

َ
 جبَيْنََما �

ْصَحاُب رَُسوِل اِهللا 
َ
َمْسِجِد، َ�َقاَل أ

ْ
ْعَرايِبٌّ َ�َقاَم َ�بُوُل يِف ال

َ
: َمْه َمْه، جإِْذ َجاَء أ

ُ�وُه َحىتَّ بَاَل، ُ�مَّ إِنَّ رَُسوَل اِهللا جقَاَل: قَاَل رَُسوُل اِهللا   تُْزِرُموُه َدُعوُه َ�رَتَ
َ

 ج: ال
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َما  َقَذِر إِ�َّ
ْ
 ال

َ
َْوِل، َوال ٍء ِمْن َهَذا ابلْ  تَْصلُُح ليَِشْ

َ
َمَساِجَد ال

ْ
ُ: إِنَّ َهِذهِ ال

َ
َداَعُه َ�َقاَل هل

ِر اِهللا 
ْ
ك ُقْرآِن.أِ�َ ذِلِ

ْ
َالِة َوقَِراَءِة ال ْو َكَما قَاَل رَُسوُل اِهللا  ، َوالصَّ

َ
َمَر  جأ

َ
قَاَل: فَأ

ٍو ِمْن َماٍء فََشنَّهُ 
ْ
َقْوِم فََجاَء بَِدل

ْ
در موقعیکه ما در مسجد « .١»َعلَيْهِ  رَُجًال ِمَن ال

نشینی آمد و در مسجد شروع به ادرار بودیم، مرد عرب بادیه جبا رسول خدا 
گفتند: وی را باز دارید، وی را باز دارید.  جکردن نمود. یاران رسول خدا 

فرمود: از وی ممانعت نکنید، به حال خودش  جانس گفت: رسول خدا 
 جواگذارید، آنھا وی را به حال خود گذاشتند تا ادرار کرد. سپس رسول خدا 

صدا کردند و به وی فرمودند: این مساجد برای این اعمال ھمچون  وی را
اند، بلکه برای ذکر خداوند و نماز و ساخته نشدهادرار و پلیدی و پلشتی 

باشند یا سخنی مانند این را فرمودند، انس گفت: به مردی از قرائت قرآن می
 .»با سطلی از آب آمد و بر آن ریخت قوم امر فرمود و

کند و آن این فرموده بیانی صریح از مقصد و غایت ساختن مسجد می
باشد، جدای از این می أخالق یکتا  عبادت کردن و پرستش رّب العالمین

باشد که فھم و دّقت در آن از مھم، این حدیث بیانگر احکام مھّمی می
 باشد از جمله:اھمّیت خاص برخوردار می

وجود ھرگونه پلیدی و پلشتی ماّدی و معنوی در مسجد حرام است   -
و مسلمانان باید از وجود و انجام آن خودداری و ممانعت کنند. 

از نجاسات ماّدی ھمچون ادرار و خون و خوک و .... باید از جدای 
مسجد ھمچون غیبت،  هاعمال حرام و خالف شریعت در محدود

نا زهري بن حرب حدثنا عمر بن حدث«) روایت کرده است: ۲۳۶ص۱مسلم (ج (صحیح): -١

وهو  -يونس احلنفي حدثنا عكرمة بن عامر حدثنا إسحاق بن أيب طلحة حدثني أنس بن مالك 

 : ...».جقال: بينام نحن يف املسجد مع رسول اهللا  -عم إسحاق 
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تھمت، سخنان منافی عّفت و ادب، انجام رفتارھای بد و ... 
خودداری شود؛ چرا که وقتی ظاھر مسجدی از ناپاکھا دور 

 از آن دفع نمود. ھای باطن راگردد، به طریق اولی باید ناپاکی می

نظر دارند که ماندن انسان ُمحِدث یعنی؛ کسی که وضو فقھا اتفاق -
امر به خارج کردن مرد  جندارد در مسجد جایز است، چون پیامبر 

 اعرابی نکردند.

ماندن در مسجد برای عبادت و اعتکاف و انتظار نماز مستحب  -
ھدفی باشد ولی ماندن بدون دلیل و نشستن در آن بدون ھیچ  می

 باشد. ُمباح می

در ارتباط با مرد اعرابی الگویی زیبا و دقیق  جرفتار پیامبر خدا  -
باشد که با دیدن اعمال بد و ناروا از دیگران و برای ھر مسلمانی می

نھی از منکر با عجله اقدام نکند و با نھایت ادب و احترام و آرامش 
و به شخص  با شخص برخورد کرده و آنچه را که باید تبلیغ کند

برساند و حّتی در پاک کردن اشتباھات به وی کمک کند؛ چراکه 
به اعرابی امر نکرد که ادرارش را پاک کند، شخص  جپیامبر 

 دیگری را مأمور پاک کردن کردند. 

ھر مکان و شیئی آغشته به ادرار و مشابه آن با ریختن آب بر آن  -
 جول الله شود؛ ھمچنانکه در این روایت دیدیم که رسپاک می

شد، فرمودند که یک سطل آب روی آن ادرار بریزید؛ و اگر پاک نمی
 ریختن آب روی آن معنی ندارد.
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: فضیلت نماز خواندن در مسجد الحرام و حدیث پنجم
ج مسجد الّنبی  

نَّ «روایت کرده است:  سجابر بن عبدالله 
َ
ِ  رَُسوَل  أ  يِف  َصَالةٌ : قَاَل  ج ا�َّ

فَْضُل  َمْسِجِدي
َ
ِف  ِمنْ  أ

ْ
ل
َ
  ِسَواُه، ِ�يَما َصَالةٍ  أ

َّ
َمْسِجدَ  إِال

ْ
ََراَم، ال

ْ
 يِف  وََصَالةٌ  احل

َمْسِجدِ 
ْ
ََرامِ  ال

ْ
فَْضُل  احل

َ
ِف  ِمائَةِ  ِمنْ  أ

ْ
ل
َ
 جپیغمبر خدا « .١»ِسَواهُ  ِ�يَما َصَالةٍ  أ

باشد بجز در فرمودند: نماز در مسجد من برتر از ھزار نماز در غیر آنجا می

)/ طحاوی، ۱۴۰۶)/ ابن ماجه (ش۱۵۲۷۱و  ۱۴۶۹۴(صحیح): احمد، المسند (ش  -١
)/ ذھبی، سیر اعالم ۲۴۹۵)/ ابن منذر، االوسط (ش۶۲ص ۲شرح مشکل اآلثار (ج

 )/ ابن عبدالھادی، تنقیح۱۵۱۰)/ ابن االعرابی، المعجم (ش۲۵۵ص ۲۲النبالء (ج
) از طریق ۲۷ص ۶)/ ابن عبدالبر، التمھید (ج۲۱۷۹التعلیق (ش أحادیث فی التحقیق

ن (حسین بن محمد عبدالجبار بن محمد وزکریا بن عدی وعلی بن معبد واحمد ب
 اهللا عبيد حدثنا«اند: عبدالملک وعبدالله بن مروان وسلیمان بن عبدالله) روایت کرده

 قال: قال جابر (بن ابی رباح) عن عطاء (بن مالک) عن الكريم عبد عن الرقي عمرو ابن

 باشد. بوده واسنادش ھم صحیح می» رجال صحیحین«ورجالش  : ...».ج اهللا رسول

 .»اسناده صحيحٌ «و امام منذری گفته است: 

 ».حديثٌ صحيحٌ «و امام ابن عبدالھادی ھم گفته است: 
 »ثقات رجاله صحيحٌ  إسنادٌ  هذا« و امام البوصیری ھم گفته است:

 .»اسناده جيدٌ « و حافظ عراقی گفته است:
)/ ۶۷ص۳[ابن حجر، فتح الباری (ج »رجاله ثقاتٌ « و امام ابن حجر گفته است:

)/ ابن ۱۳۹ص۲)/ منذری، الترغیب والترھیب (ج۲۶۷ص۸عراقی، طرح التثریب (ج
 )/ البوصیری، مصباح۵۰۰ص۳التعلیق (ج أحادیث فی التحقیق عبدالھادی، تنقیح

 )].۲۵۰ص۱الزجاجة (ج
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الحرام که نماز در مسجد الحرام برتر از صدھزار نماز در غیر آنجا  مسجد
 .»باشدمی

این حدیث بیانی آشکار در تقدیس این دو مسجد و فضیلت عبادت 
باشد. اگرچه برخی از علما این فضیلت را حمل بر باألخص نماز در آنھا می

ضیلت به این ف جپیامبر  هکنند ولی با توجه به فرمودنماز فرض و نفل می
ای به طور مطلق در فرموده ج شان نماز فرض اختصاص دارد؛ چراکه ای

فَضُل « دارند:ابراز می
َ
 الَمكتُوَ�ة َصالةِ  أ

َّ
برترین نماز انسان « .١»الَمرِء يِف بَيِتِه إِال

 .»باشد بجز نمازھای واجباش میدر خانه
حتی این  بنابر این حدیث خواندن نمازھای نفل در خانه از ھرجای دیگر

 .٢دو مسجد برتر است

 قصی: فضیلت نماز خواندن در مسجد األششمدیث ح

ِ «روایت کرده است:  سعبدالله بن عمرو بن العاص  قَاَل:  جَ�ْن رَُسوِل ا�َّ
ْن يَُ�وَن قَْد  ÷إِنَّ ُسلَيَْماَن ْ�َن َداوَُد 

َ
رُْجو أ

َ
، َوأ ْ�َطاُه اثْنَتَْ�ِ

َ
َ ثَالثًا، أ َل ا�َّ

َ
َسأ

 ْ�
َ
ُ ُحْكًما أ هلَ

َ
ْ�َطاُه إِيَّاُه، وََسأ

َ
َحٍد ِمْن َ�ْعِدهِ فَأ

َ
اًك ال يَنْبَيِغ أل

ْ
ُ ُمل هلَ

َ
َطاُه اثلَّاثِلََة: َسأ

َمْقِدِس، ال 
ْ
َيَْت، يُِر�ُد َ�يَْت ال

ْ
ىَت َهَذا ابل

َ
ُ َمْن أ

َ
هل

َ
ْ�َطاُه إِيَّاُه، وََسأ

َ
يُواِطُئ ُحْكَمُه فَأ

نْ 
َ
الَة ِ�يِه أ ِ  يُِر�ُد إِال الصَّ ُه، قَاَل رَُسوُل ا�َّ مُّ

ُ
تُْه أ َ : جَ�ُْرَج ِمْن َخِطيئَِتِه َكيَْوِم َودلَ

 ابوداود)/ ۱۸۶۱ش( مسلم)/ ۷۲۹۰و۶۱۱۳و۷۳۱ش( بخاری ):(صحیح-١
 سعید بن عبدالله و عقبه بن موسی( طریق از) ۱۵۹۹ش( نسایی)/ ۱۴۴۹و۱۰۴۶ش(
 بن زيد عن سعيد بن برس عن النرض أيب سامل عن«اند:  کرده روایت) النضر ابی بن ابراھیم و

 .»اهللا ... رسول أن ثابت
 .۱۹۰۵، شماره فتح الباری شرح صحیح البخاریابن حجر عسقالنی،  -٢

 

                                           



 ٢١    چهل حدیث درباره مساجد

ْن يَ�ُ 
َ
رُْجو أ

َ
ْ�َطاُه اثلَّاثِلَةَ َوأ

َ
روایت شده که  ج دااز پیغمبر خ« .١»وَن قَْد أ

سه چیز از خداوند خواست، خداوند دو مورد  ÷فرمود: سلیمان پسر داود 

حدثنا معاوية بن عمر و «) روایت کرده است: ۶۶۴۴احمد، المسند (ش (صحیح): -١

إبراهيم بن حممد أبو إسحاق الفزاري حدثنا األوزاعي حدثني ربيعة بن يزيد عن االزدی حدثنا 

 ...».عبداهللا بن الديلمي قال دخلت عىل عبداهللا بن عمر و وهو يف حائط له بالطائف يقول: 
)/ طبرانی، المعجم ۱۶۳۳و۶۴۲۰و ابواسحاق الفرازی ھم متابعه شده وابن حبان (ش

)/ فسوی، المعرفة و ۲۱۱ص۹شکل اآلثار (ج)/ طحاوی، شرح م۱۵ص۹االوسط (ج
) از طریق (بشر بن بکر والولید بن مزید والولید بن مسلم) روایت ۲۹۳ص۲التاریخ (ج

ثنا األوزاعي حدثني ربيعة بن يزيد حدثني عبداهللا بن الديلمي سمعت عبداهللا بن «اند: کرده

 ...».عمرو بن العاص يقول: 
)/ ۶۳۱ص۱۳)/ طبرانی، المعجم الکبیر (ج۶۹۳شو اوزاعی ھم متابعه شده و نسایی (

)/ فسوی، المعرفة و التاریخ ۵۷)/ فریابی، القدر (ش۱۱ابوزرعه، الفوائد المعللة (ش
)/ خطیب ۴۰۳ص۳۱وج۲۹۴ص۲۲)/ ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۵۲۱ص۲(ج

) از طریق (سعید بن عبدالعزیز و معاویة ۱۹۳بغدادی، الرحلة فی طلب الحدیث (ص
عن ربيعة بن يزيد عن عبداهللا الديلمي عن ابن الديلمي عن «اند: ایت کردهبن صالح) رو

 ....»عبداهللا بن عمر و يقول: 
)/ طبرانی، ۸۳و۳۶۲۴وربیعة بن یزید االیادی ھم متابعه شده وحاکم، المستدرک (ش

)/ ابن ماجه ۴۹ص۷) والمعجم االوسط (ج۶۳۰و۶۲۹ص۱۳المعجم الکبیر (ج
)/ حکیم ۳۸۷۷)/ بیھقی، شعب االیمان (ش۱۳۳۴)/ ابن خزیمه (ش۱۴۰۸(ش

)/ خطیب ۲۲ص۱۹)/ مزی، تھذیب الکمال (ج۴۳۱و۴۳۲الترمذی، نوادراالصول (ش
) از طریق (عروة بن رویم ویحیی بن ابی ۱۹۷بغدادی، الرحلة فی طلب الحدیث (ص

ثنا عبداهللا بن الديلمي دخلت علی علی عبداهللا بن عمر و بن «اند: عمرو) روایت کرده

عبدالله بن  بوده جز» رجال صحیحین«ورجال احمد  ...».اص وهو فی حائطٍ يقول: الع
 باشد.ومترجم در تھذیب می» ثقة«فیروز الدیلمی که 

 ».اسناد صحيحٌ «و امام ابن حجر ھم گفته است: 
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از آنھا را به وی عطا کرد. و خواھش نمود که سّومی را ھم به وی ببخشد: 
درخواست کرد که ُملک و پادشاھی به وی عطا کند که به کسی غیر از او 
داده نشود، پس خداوند آن را به وی عطا کرد، و درخواست کرد ھر قضاوتی 

خداوند باشد، پس خداوند آن را به وی عطا کرد، و  کند موافق حکمکه می
درخواست کرد که ھرکس به این خانه بیاد منظورش َبْیُت اْلَمْقِدس بود که 

ای گونهھیچ ھدف و مقصدی جز نماز در آن نداشته باشد، گناھانش به
 جبخشیده شوند مانند (روزی که) از مادر به دنیا آمده باشد. رسول الله 

 ».ن سّومی را به وی عطا کرده باشدامیدوارم که خداوند ای فرمود: و من
 باشد، از جمله:قصی دارای فضایل مختلفی میاأل مسجد

آن سوی  به مسلمانان بوده و آنھا قبل از اتجاه به کعبه هاّولین قبل -
 خواندند.نماز می

این مسجد سوی  به در شب معراج قبل از ھجرت رو جإسراء پیامبر  -

ِيٓ ُسۡبَ�َٰن ﴿ فرمایند:می أبوده، خداوند ِ  ٱ�َّ ٰى بَِعۡبِده َ�ۡ
َ
َ�ۡٗ� ّمَِن  ۦأ

 ».اسناده صحيحٌ «و امام نووی ھم گفته است: 

داوله األئمة وقد احتجا هذا حديثٌ صحيحٌ قد ت«و امام حاکم نیشابوری گفته است: 

 .»بجميع رواته ثم مل خيرجاه وال أعلم له علة

[حاکم، المستدرک مع التلخیص  »عىل رشطهام وال علة له«و امام ذھبی ھم گفته است: 
)/ ابن حجر، فتح الباری ۲۷۸ص۸)/ نووی، المجموع (ج۸۳للذھبی (ش

 )].۴۰۸ص۶(ج
ای عبدالله الدیلمی، (ابوادریس ) به ج۶۳۹باید اشاره کنیم که در روایت نسایی (ش

باشد؛ وسعید بن عبدالعزیز مخالف سایر راویان یعنی الخوالنی) آمده که خطا می
(اوزاعی ومعاویة بن صالح وعروة بن رویم ویحیی بن ابی عمرو) آن را روایت کرده 
است. ھرچند ھر دو راوی (عبدالله الدیلمی وابوادریس الخوالنی) ثقة بوده وخللی در 

 کند.ناد ایجاد نمیاس

 

                                                                                           



 ٢٣    چهل حدیث درباره مساجد

ۡقَصا ٱلَۡمۡسِجدِ إَِ�  ٱۡ�ََرامِ  ٱلَۡمۡسِجدِ 
َ
ِي ٱۡ� ِمۡن  ۥلُِ�َِ�هُ  ۥَ�َٰرۡ�َنا َحۡوَ�ُ  ٱ�َّ

ٓۚ إِنَّهُ  ِميعُ ُهَو  ۥَءاَ�ٰتَِنا  سیتقد و حیتسب « .]۱[اإلسراء:  ﴾١ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ
 از یشب در را) عبدالله پسر محّمد( خود ی بنده که است سزا را یخدائ

 را آن بر و َدور که آنجا برد،) الَمقِدس تیب( یمسجداألقص مسجدالحرام به
 گمان یب م.یانیبنما بدو را خود یھا هشان ن از یبرخ تا. میا ساخته پربرکت
 .»است نایب و شنوا بس خداوند

توسط یکی از پیامبران بزرگ ھمچنین طبق این روایت، ساخت آن  -
 افزاید.الھی صورت گرفته که این بر اھمیت موضوع می

وعالوه بر اینھا، ھرکس به قصد نماز خواندن به مسجد األقصی برود،  -
تمامی گناھان گذشته وی را خواھد بخشید و چه  أ خداوند

 .باشد!فضیلتی بزرگتر از این می
، نماز جپیامبر  هآن طبق فرمودترین فضیلت  این فضایل از بزرگ هبا ھم

خواندن در آن موجب بخشیده شدن تمامی گناھان و ھمانند روزی که 
باشد؛ که امید است، خداوند قدیر و آید، میانسان معصوم از مادر به دنیا می

رحیم این توفیق را به تمامی مسلمانان عطا کنند که بار سفر به آنجا ببندند 
ون از آنجا کنده شود و رایت توحید و و دست صھیونیست غاصب و ملع

 ایمان در آنجا برافراشته گردد. 
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م: فضیلت نماز خواندن در مسجد قباهفتحدیث   

يِت  ج انلَّيِبُّ  اَكنَ « :است کرده تیروا س عمر بن عبدالله
ْ
 لُكَّ  ُ�بَاءٍ  َمْسِجدَ  يَأ

ِ  َ�بْدُ  َوَ�نَ . َوَراِكبًا َماِشيًا َسبٍْت، ھر روز  جپیغمبر « .١»َ�ْفَعلُهُ  س ُ�َمرَ  ْ�نُ  ا�َّ

(ھم به  سآمدند. و عبدالله بن عمر شنبه پیاده یا سواره به مسجد ُقبا می
 .»دادند) این کار را انجام میشان تبعّیت از ای

باشد و بنابر آنچه برای به معنای أو یعنی؛ یا می »َوَراِكبًا َماِشيًا«او در  و
 تقوا یهپا بر نخست روز از ھا به مسجد ُقبا (کهامکان داشت شنبه جپیغمبر 

اند و از آنجاییکه روایت با کان ھمراه فعل مضارع آمده شده بود) رفته بنا
فضیلت این مسجد ُمبارک و تکرار  هشان رساند و این ناستمرار و تکرار را می

ھر  جباشد. واگر فضیلتی نداشته، چرا پیامبر می جاین عمل توسط پیامبر 
 .رفتند؟!شنبه به زیارتش می

ھای ھم بنابر تبعّیت وافر و دقیق از سّنت بھمچنین عبدالله بن عمر 
 کردند.این عمل را تکرار و تبعّیت می ج پیغمبر

  

 بن العزیز عبد( طریق از) ۳۴۶۱و۳۴۶۲ش( مسلم)/ ۱۱۹۳ش( بخاری ):(صحیح -١
 ب عمر ابن عن دينار بن عبداهللا عن«: است کرده روایت) عیینه بن و سفیان مسلم

 ....» ج النبي كان قال
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 م: فضیلت ساختن مسجدهشتحدیث  

 َ�َ�  َمنْ  :َ�ُقوُل  ج انلَّيِبَّ  َسِمْعُت «ت کرده است: یروا سعثمان بن عفان
ِ  َمْسِجًدا ُ  اهللاُ  َ�َ�  ِ�َّ

َ
َنَّةِ  يِف  هل

ْ
شنیدم که  ج از پیغمبر خدا« .١»ِمثْلَهُ  اجل

را در  فرمود: ھر کس مسجدی را برای خداوند بنا کند، خداوند مانند آن می
 .»کندبھشت برایش بنا می

مندی از این فضیلت آن است که مسجد خالصانه برای رّب اساس بھره
 جلب و أ خدا فرمان مخالفت از زیپرھ و تقوا یهپا العالمین و بر مبنا و

بَٗد�ۚ ﴿ فرمایند:می أ اد نھاده شود. خداوندیبن او یخوشنود
َ
َ� َ�ُقۡم �ِيهِ �

َس َ�َ  ّسِ
ُ
ََّمۡسِجٌد أ ن َ�ُقوَم �ِيهِ� �ِيهِ رَِجاٞل ُ�ِبُّوَن  �َّۡقَوىٰ ٱل

َ
َحقُّ أ

َ
ِل يَۡوٍ� أ وَّ

َ
ِمۡن أ

ْۚ وَ  ُروا ن َ�َتَطهَّ
َ
ُ ٱأ ّهِرِ�نَ ٱُ�ِبُّ  �َّ  مانند( یمسجد«... .]۱۰۸[التوبة:  ﴾١٠٨لُۡمطَّ

 در که است آن سزاوار است دهیگرد بنا تقوا ةیپا بر نخست روز از که) قبا مسجد
 و جسم( خواھند یم که ھستند یکسان آنجا در. یبگزار نماز و یستیا یبرپا آن

 .»دارد یم دوست را زگانیپاک ھم خداوند و دارند زهیپاک را خود) روح
باشد یعنی؛ در حدیث صفتی برای مصدری محذوف می »ِمثْلَهُ « هکلم

یعنی؛ ھمانند و شبیه  »مثل«کنند. لفظ برای وی بنایی مانند آن را بنا می
 فرمایند:که می أ خداوند هدر کمّیت و کیفّیت. ولی با توجه به فرمود

)/ ۳۱۸)/ ترمذی (ش۲۲۷۸ص۴وج۳۷۸ص۱)/ مسلم (ج۴۵۰بخاری (ش (صحیح): -١
اند: ) از طریق (عبیدالله الخوالنی و محمود بن لبید) روایت کرده۷۳۶(شابن ماجه 

 أكثرتم إنكم: ج الرسول مسجد بنى حني فيه الناس قول عند يقول عفان بن عثامن سمع أنه«

 ...».يقول: ج  النبي سمعت وإين
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﴿ ِ ّيَِئةِ ٱَوَمن َجآَء ب  کار ھرکس« .]۱۶۰[األنعام:  ﴾فََ� ُ�َۡزىٰٓ إِ�َّ ِمۡثلََها لسَّ
) معّظم خداوند کرم و جود یایدر از کم دست مضاعف، پاداش( دھد انجام یکین

ُجورَُهۡم َوَ�زِ�َدُهم ّمِن فَۡضلِهِ ﴿ و نیز .»دارد... برابر ده
ُ
 َ�ُفورٞ  ۥإِنَّهُ  ۦٓۚ ِ�ُوَّ�َِيُهۡم أ

 فضل از و بدھد، کمال و تمام به را شان اجر خداوند تا« .]۳۰[فاطر:  ﴾٣٠َشُكورٞ 
به نظر  .»است سپاسگزار و آمرزگار خدا که چرا. دیفزایب شان پاداش بر خود
تر حّداقل ده خانه با کیفّیت واالتر و زیباتر و عظیم أ رسد که خداوند می

رساند که به وی عطا خواھد کرد. جدای از این فضیلت، این فرموده می
-بھره هباشد؛ چرا که الزمداخل شدن به بھشت می هساختن مسجد وسیل

باشد؛ واحتمال ھم دارد ھای بھشتی داخل شدن به بھشت می همندی از خان
ای عطا کرده که از ده خانه بھتر مقصود این بوده که خداوند به وی خانه

 .١باشد
ثواب و پاداش ھر  جم پیغمبر اکر هجدای از این فضایل بنا بر فرمود

شود بدون اینکه از عبادتی در آن مسجد برای بنیانگزار مسجد نوشته می

ِْسَالمِ  يِف  َسنَّ  َمنْ «فرماید: می جثواب عابدان کسر شود، پیامبر 
ْ

 َحَسنًَة، ُسنَّةً  اإل
ُ  ُكِتَب  َ�ْعَدُه، بَِها َ�ُعِمَل 

َ
ْجرِ  ِمثُْل  هل

َ
  بَِها، َعِمَل  َمنْ  أ

َ
ُجورِِهمْ  نْ مِ  َ�نُْقُص  َوال

ُ
 أ

ءٌ  ھرکس در اسالم روش نیکی را بنیان نھاد و دیگران به آن عمل « ٢»يَشْ

 .۷۵۶، شماره فتح الباری شرح صحیح البخاریابن حجر عسقالنی،  -١
)/ ابن ماجه ۲۵۵۴)/ نسایی (ش۲۶۷۵)/ ترمذی (ش۲۰۵۹ص۴(جمسلم  (صحیح): -٢

اند: العبسی والمنذر بن جریر) روایت کرده ھالل بن الرحمن ) از طریق (عبد۲۰۳(ش
 سوء فرأ الصوف عليهم ج اهللا رسول إىل األعراب من ناس جاء: قال عبداهللا بن جرير عن«

: قال. وجهه يف ذلك رئي حتى عنه فأبطئوا الصدقة عىل الناس فحث حاجة، أصابتهم قد حاهلم

 يف الرسور عرف حتى تتابعوا ثم آخر جاء ثم ورق من برصة جاء األنصار من رجال إن ثم
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-تعداد کسانیکه به آن عمل نموده برایش پاداش نوشته می هنمایند، به انداز
 .»اینکه از اجر آنان چیزی کم گردد شود؛ بدون

 هم: فضیلت نماز جماعت در مسجدنحدیث 

 َصَالةُ  قَاَل: ج اهللا رَُسوَل  اَن«روایت کرده است:  سعبدالله بن عمر
ََماَعةِ 

ْ
َفذِّ  َصَالةَ  َ�ْفُضُل  اجل

ْ
�نَ  �َِسبْعٍ  ال فرمودند:  جرسول خدا « .١»َدرََجةً  وَِعرْشِ

 یست و ھفت درجه، برتریکه تنھا خوانده شود، ب ینماز جماعت بر نماز
 .»دارد

چنین فضیلت  جدای از اینکه نماز خواندن با جماعت در مسجد
واالیی دارد، این آمدن به مسجد و آبادکردن آن با نماز و عبادت 

-می أ باشد، خداوندو روز قیامت می أ نمادی از ایمان به خداوند

ِ ٱ َمَ�ِٰجدَ  ُمرُ إِ�ََّما َ�عۡ ﴿ فرمایند: َّ�  ِ ِ ٱَمۡن َءاَمَن ب قَاَم  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
َ
َوأ

لَٰوةَ ٱ َكٰوةَ لٱَوَءاَ�  لصَّ ۖ ٱَولَۡم َ�َۡش إِ�َّ  زَّ َ ن يَُ�ونُواْ  �َّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
َ�َعَ�ٰٓ أ

ورود  با(  را خدا مساجد یکس تنھا« .]۱۸[التوبة:  ﴾١٨لُۡمۡهَتِدينَ ٱِمَن 

 من أجر مثل له كتب بعده هبا فعمل حسنة، سنة اإلسالم يف سن من: ج اهللا رسول فقال وجهه

 عليه كتب بعده هبا فعمل سيئة سنة اإلسالم يف سن ومن يشء أجورهم من ينقص وال هبا عمل

 ».يشء أوزارهم من ينقص وال هبا عمل من وزر مثل
)/ ۲۱۵ش( ترمذی)/ ۱۵۱۲-۱۵۰۹ش( مسلم)/ ۶۴۵و۶۴۹ش( بخاری ):صحیح( -١

) عمر بن عبیدالله و انس بن مالک( طریق از)/ ۷۸۹ش( ماجه ابن)/ ۸۳۷ش( نسایی
 صالة من أفضل اجلامعة صالة: قال ج رسول أن عمر ابن عن نافع عن«: است کرده روایت

 .»درجة وعرشين بسبع الفذ
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 و باشد داشته مانیا امتیق روز و خدا به که سازد آبادان) پیوسته به آن
 است دیام نترسد. خدا از جز و بدھد را زکات و بخواند دیبا که چنان را نماز
 .»باشند افتگانی راه زمره از یکسان نیچن

بخاطر ھمین است که انسانی که قلبش در مساجد آویزان است و 
دارد و پیوسته به مسجد  أ گی و محّبت خاص به مساجِد خداونددلبست

ر کند، درفته و با عبادت و نیایش و مناجات با خالق خود مساجد را آباد می
وجود ندارد، در زیر  أ خداوند های جز سایروز قیامت در روزی که سایه

ُ  يُِظلُُّهمُ  َسبَْعةٌ «فرماید: می جگیرد. پیامبر اکرم خداوند متعال قرار می هسای  ا�َّ
  ِظلَّ  الَ  يَْومَ  ِظلِِّه، يِف 

َّ
بُهُ  ... رَُجٌل : ِظلُّهُ  إِال

ْ
ھفت گروه در « ١»الَمَساِجدِ  يِف  ُمَعلٌَّق  قَل

خداوند ھستند: ... یکی از آن گروھھا، مردی بوده که  روز قیامت، زیر سایه
 .)»باشد قلبش وابسته مسجد بوده (و ھمواره اھل رفتن به مسجد می

مسجد نیز عبادت و موجب سوی  به جدای از این فضایل قدم نھادن

َمِن اْ�رَبَّْت « فرماید:می ج شود. پیامبر اکرممصون ماندن از آتش جھّنم می
َمُه اهللا ھر کس قدمھایش در راه « ٢»ىلَعَ انلَّارِ  ،أل ،قََدَماُه يِف َسِبيِل اهللا َحرَّ

) از ۵۳۸۰)/ نسایی (ش۷۱۶و۷۱۵ص۲)/ مسلم (ج۱۴۲۳و۶۶۰بخاری (ش (صحیح): -١
 عبد بن خبيب حدثني«اند: طریق (عبیدالله بن عمر و مالک بن انس) روایت کرده

 ال ظله يوم يف اهللا يظلهم سبعة: قال ج النبي عن هريرة أيب عن عاصم بن حفص عن الرمحن

 ورجالن املساجد يف معلق قلبه ورجل ربه عبادة يف نشأ وشاب العادل اإلمام: ظله إال ظل

 أخاف إين: فقال ومجال منصب ذات امرأة طلبته ورجل عليه وتفرقا عليه اجتمعا اهللا يف حتابا

» عيناه ففاضت خاليا اهللا ذكر ورجل يمينه تنفق ما شامله تعلم ال حتى أخفى تصدق ورجل اهللا،

 ».إليه يعود حتى منه خرج إذا باملسجد، معلق ورجل«وفی رواية مالک بن انس ملسلم: 
) از طریق (یحیی ۳۱۱۶)/ نسایی (ش۱۶۳۲)/ ترمذی (ش۹۰۷(صحیح): بخاری (ش -٢

حدثنا يزيد بن أيب مريم األنصاري قال «اند: بن حمزه و الولید بن المسلم) روایت کرده
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با این  .»کندخداوند آتش را بر وی حرام می، غبارآلود شود، َعزَّ َوَجّل خداوند 
ھای ناب و تابناک برای ھر مؤمنی محرز است که الفت و انس به فرموده

و عبادت در آنھا از چه فواید ایمانی و حّتی اجتماعی، فرھنگی و مساجد 
سیاسی و ... برخوردار است که انسان و سپس خانواده و در نتیجه جامعه را 

 کند. اصالح و آباد می

عشاء در مسجد هم: فضیلت نماز جماعت صبح ود حدیث  

 َمنْ : يقول ج اهللا رسول سمعت«روایت کرده است:  سعثمان بن عفان 
ِعَشاءَ  َص�َّ 

ْ
�ََّما مَجَاَعةٍ  ىِف  ال

َ
بْحَ  َص�َّ  َوَمنْ  اللَّيِْل  نِْصَف  قَامَ  فََك�  مَجَاَعةٍ  ىِف  الصُّ

�ََّما
َ
را با  ءھرکس نماز عشافرمودند:  جرسول الله « .١»لُكَّهُ  اللَّيَْل  َص�َّ  فََك�

از شب به عبادت پرداخته باشد و  ین است که نصفیجماعت بخواند، مانند ا
ن است که تمام شب، یھر کس نماز صبح را با جماعت انجام دھد، مانند ا

 .»عبادت کرده باشد

يقول  جسمعت النبي  ل أدركني أبو عبس وأنا أذهب إىل اجلمعة فقالحدثنا عباية بن رفاعة قا

 ».من اغربت قدماه يف سبيل اهللا حرمه اهللا عىل النار
 سفیان( طریق از) ۲۲۱ش( ترمذی)/ ۵۵۵ش( ابوداود)/ ۱۵۲۳ش( مسلم ):صحیح( -١

 عبد عن حکیم بن عثمان عن«اند:  کرده روایت) زیاد بن عبدالواحد و عیینه بن
 ىف العشاء صىل من: ج اهللا رسول قال: قال عفان بن عثمان عن عمرة أبی بن الرحمن

 رواية يف و .»كله الليل صىل فكأنام مجاعة ىف الصبح صىل ومن الليل نصف قام فكأنام مجاعة

 والفجر العشاء صىل ومن ليلة نصف كقيام كان مجاعة يف العشاء صىل من: «ترمذي و ابوداود

 .»ليلة كقيام كان مجاعة يف
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شود خواندن ھر دو نماز صبح و آنچه از مفھوم این حدیث استنباط می
عشاء با جماعت در مسجد ثواب قیام اللیل را به صورت کامل داراست. حّقًا 

باشد که ب و بزرگ است، که عدم کسب آن ضرر بزرگی میاین فضیلتی نا
 گردد.حسرت در قیامت می همای

: فضیلت جماعت مسجد بزرگتریازدهمحدیث   

: َصالتَُك َمَع الرَُّجِل جقال رسوُل اهللا « روایت کرده است: سأبي بن کعب 
ْزَ� 

َ
ْزَ� ِمْن َصالتَِك وَْحَدَك، وََصالتَُك َمَع الرَُّجلَْ�ِ أ

َ
ِمْن َصالتَِك َمَع الرَُّجِل، أ

رَثْ 
ْ
�

َ
ِ َوَما أ  ا�َّ

َ
َحبُّ إِىل

َ
فرمود: نماز به ھمراه یک  جپیغمبر خدا « .١»َت َ�ُهَو أ

)/ احمد، ۵۲۳ص۱)/ عبدالرزاق، المصنف (ج۵۵۴طیالسی، المسند (ش (صحیح): -١
)/ بیھقی، السنن ۸۴۳)/ نسایی (ش۵۵۴)/ ابوداود (ش۲۱۲۶۵و۲۱۲۶۶المسند (ش

) ومعرفة السنن واآلثار ۲۸۶۱) وشعب االیمان (ش۵۱۶۳و۵۳۹۸الکبری (ش
)/ حاکم، ۱۱۹۸و۱۱۹۷)/ ضیاء المقدسی، االحادیث المختاره (ش۱۱۷ص۴(ج

)/ طبرانی، المعجم ۱۵۰۵-۱۵۰۹)/ شاشی، المسند (ش۹۱۲-۹۰۴المستدرک (ش
)/ ۱۴۷۶)/ ابن خزیمه (ش۲۰۵۶)/ ابن حبان (ش۹۱ص۵وج۲۳۱ص۲االوسط (ج

)/ عبد بن حمید، ۲۵۴۸)/ ابن الجعد، المسند (ش۹۱۷نسایی، السنن الکبری (ش
قیلی، الضعفاء الکبیر )/ ع۱۹۵۱و۹۲۲)/ ابن االعرابی، المعجم (ش۱۷۳المسند (ش

)/ فوائد أبی بکر النصیبی ۶۴۱ص۲)/ فسوی، المعرفة والتاریخ (ج۱۱۶ص۲(ج
)/ ابونعیم، حلیة ۷۹۹)/ خلعی، الفوائد (ش۱۵۴)/ جزء أحمد بن عاصم (ص۱۶۹(ش

)/ بغوی، شرح السنة ۱۴۷)/ حدیث أبی الفضل الزھری (ش۳۲۱ص۹االولیاء (ج
)/ صیداوی، معجم الشیوخ ۳۴۴ص۷)/ ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۳۴۳ص۳(ج

) از طریق ۱۱۶ص۲)/ عقیلی، الضعفاء (ج۴۲۷)/ جرجانی، االمالی (ش۱۰۸(ش
(شعبة بن الحجاج وسفیان الثوری وابراھیم بن طھمان وعبد الرحمن بن عبدالله 
وزھیر بن معاویه وخالد بن میمون واسرائیل بن یونس وابواالحوص سالم بن سلیم 
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مرد بس بھتر از نمازت به تنھایی، و نماز به ھمراه دو مرد بس بھتر از به 
 .»تر استداشتنیھمراه یک مرد و ھرچه بیشتر (باشید) در نزد خدا دوست

-روایت اشاره به این دارد که در ھر مسجدی که تعداد افراد شرکتاین 
کننده در جماعت بیشتر باشند اجر و ثواب بیشتر را داراست و نمادی از 

ن معاذ ویحیی بن سعید ویونس بن ابی اسحاق) روایت وخالد بن الحارث ومعاذ ب
عن أبى إسحاق سمعت عبداهللا بن أبى بصري عن أبى بن كعب قال صىل بنا رسول «اند:  کرده

قال أبو إسحاق: وقد سمعته منه (عبداهللا بن أبى بصري) ومن «ويف رواية شعبة: ...».  جاهللا 

رش، ھر دو این روایت را از ابی بن دھد عبدالله بن ابی بصیر وپد که نشان می »أبيه

 اند. شنیده سکعب 
بوده جز: عبدالله بن أبی بصیر العبدی: که امام  »رجال صحيحني«ورجال طیالسی 

)] و ھمچنین أبو ۱۶۱ص۵[ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج »ثقة«عجلی گفته است: 

و امام ابن حبان ھم وی  »ثقةٌ «اند:  بصیر العبدی: که امامان ذھبی وابن الملقن گفته

[ابن حجر، تھذیب  »مقبولٌ «آورده است و امام ابن حجر ھم گفته است: » ثقات«را در 
)/ ابن الملقن، البدر ۷۹۶۱) و تقریب التھذیب (ش۲۲ص۱۲التھذیب (ج

 شوند. )] و بایکدیگر موجب تقویت ھم می۳۸۵ص۴المنیر(ج
یحیی الذھلی وعقیلی  و امامان یحیی بن معین و علی بن المدینی ومحمد بن

[حاکم،  »صحيحٌ «اند:  وبیھقی ونووی وابن السکن وحاکم نیشابوری ھم گفته
)/ ابن حجر، ۳۸۴-۳۸۵ص۴)/ ابن الملقن، البدر المنیر (ج۹۱۲المستدرک (ش

 )].۶۵ص۲تلخیص الحبیر (ج
 قال أبو إسحاق: عن عبداهللا بن أيب«باید اشاره کنیم که در بعضی طرق اینگونه آمده که: 

که به این معنی نبوده این روایت را (عبدالله بن ابی  »بصري عن أبيه عن ايب بن كعب
بصیر از پدرش) شنیده است بلکه به این معنی بوده که ابواسحاق روایت را از 
(عبدالله بن ابی بصیر وھمچنین پدرش) ھر دو شنیده است وچنانکه دیدیم صراحتًا 

 ».ه منه (عبداهللا بن أبى بصري) ومن أبيهقال أبو إسحاق: وقد سمعت«گفته است: 
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باشد و موجب سرور و شعف حرمت نھادن و تعظیم شعائر و قوانین دین می
مؤمنین و بغض و آزار معاندین و مشرکین است پس رفتن به مساجد 

نمازگزاران بیشتری دارند مستحب بوده و مشمول ثواب بیشتر  بزرگتری که
 باشد.می

 در مسجد  ماندنضیلت دوازدهم : فحدیث 

ِ «روایت کرده است:  سابوھریره  نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
قَاَل: الَمَالئَِ�ُة تَُص�ِّ  جأ

ُ، اللَُّهمَّ ارمَْحُْه، َال 
َ

ُه، َما لَْم ُ�ِْدْث: اللَُّهمَّ اْغِفْر هل
َّ

َحِدُ�ْم َما َداَم يِف ُمَصال
َ
ىلَعَ أ

ْن َ�نَْقِلَب إِ 
َ
ِْبُسُه َال َ�ْمنَُعُه أ

َ
َالُة حت َحُدُ�ْم يِف َصَالٍة َما َداَمِت الصَّ

َ
ْهِلِه يََزاُل أ

َ
 أ

َ
ىل

َالةُ إِ   الصَّ
َّ

که یفرمود: مالئکه بر ھر کدام از شما تا موقع جپیامبر خدا « .١»ال
کنند: بارالھا! او را ببخش. در مسجد باشد و وضویش نشکسته باشد، دعا می

-بارالھا! به وی رحم کن. ھمیشه شماھا در نمازید (یعنی؛ از ثواب نماز بھره
اندگار کند و ھیچ چیزی جز مندید) تا موقعیکه نماز شما را (در مسجد) م

 .)»ا از برگشتن به خانواده منع نکندنماز شما ر
باشد بلکه بنابر ماندن در مسجد جدای از اینکه موجب آبادانی مسجد می

ھرکس در مسجد بنشیند مشمول دعای مستمر  جرسول الله  هاین فرمود
دعای شود و آنھا پیاپی تا اتمام حضورش می أ بزرگوار خداوند همالئک

مندی از این فضیلت، در کنند و جدای از بھرهمغفرت و رحمت برایش می

 ترمذی)/ ۴۷۰و۴۷۱ش( ابوداود)/ ۴۶۰ص۱ج( مسلم)/ ۶۵۹ش( بخاری ):(صحیح -١
: هريرة أيب عن«اند:  کرده روایت) وابورافع واالعرج منبه بن ھمام( طریق از) ۳۳۰ش(

 .: ...»قال ج اهللا رسول أن
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البته  ١شودانتظار برای نماز، ثواب نماز خواندن برایش نوشته می هفاصل
 مشمول این فضیلت و لطف و دعا شدن چندین شرط دارد که عبارتند از:

 در مسجد انتظار بکشد. -

نقض وضو وی را از دعای  در مّدت انتظار وضو داشته باشد؛ چرا که -
  کند.بھره میمالئکه بی

ای برای کسانی که در عمر و اوقات خود را در ھمچنین پیامبر در فرموده
دھد بھشتی را می هروند وعدگذرانند و صبح و شب به مسجد میمساجد می
 ھرگز شان  یزندگان آنجاھا است و در یجار ر درختان آنھایز در که رودبارھا

: روایت کرده است سمانند. ابوھریره  یم ابد به تا جاودانه و ردیگ ینم انیپا

  قَاَل: َمْن َغَدا ج انلَّيِبِّ  َعِن «
َ

َمْسِجدِ  إىِل
ْ
َعدَّ  َوَراحَ  ال

َ
ُ  أ ُ  ا�َّ

َ
ُ  هل

َ
َنَّةِ  ِمنَ  نُُزهل

ْ
 لُكََّما اجل

وْ  َغَدا
َ
فرمودند: ھرکس صبح وشب به مسجد برود،  جپیامبر « .٢»َراحَ  أ

 .»دھدخداوند ھم در بھشت ھر صبح وشب طعام وغذای وی را می

البته حدیث به عام اشاره دارد که صرف نشستن در مسجد موجب  -
منوط به آن  »ثواب نماز«باشد ولی کسب مشمول دعای مالئکه می

مند قرار ندارد بلکه از ثواب نماز بھرهالبته دّقت شود که شخص در این فاصله در نماز  -١
ھای اضافی و اتجاه به غیر کعبه و ... شود؛ زیرا در موقع نماز سخن گفتن و تکانمی

  تواند این اعمال را انجام دھد.حرام است که شخص ماندگار در مسجد می
 شیبة أبی بن بکر ) از طریق (أبو۴۶۳ص۱)/ مسلم (ج۶۶۲(صحیح): بخاری (ش -٢

 يزيد حدثنا قال عبداهللا بن عيل حدثنا«اند: حرب وعلی بن عبدالله) روایت کرده بن وزھیر

 عن هريرة أيب عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن مطرف بن حممد أخربنا قال هارون بن

 ...». :قال ج النبي
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  .١است که در انتظار نماز بعدی در مسجد ماندگار باشد

 فضیلت رفتن به مسجد در شب سیزدهم: دیثح

ِ «سھل بن سعد روایت کرده است:  اُءوَن يِف جقَاَل رَُسوُل ا�َّ َمشَّ
ْ
: يِلَبرَْشِ ال

َمَساِجِد بِانلُّورِ 
ْ
 ال

َ
َالِم إِىل ِقيَاَمةِ  الظَّ

ْ
فرمودند: به  جرسول خدا « .٢»اتلَّامِّ يَْوَم ال

باشد، جدای از اینکه نقض و ضو به صورت ارادی در محدوده مسجد نکوھیده می -١
در محدوده  أشایسته است که مسلمان جھت حرمت و کسب رضای خداوند 

 مسجد وضو داشته باشد البته این عمل مندوب است.
)/ بیھقی، السنن الکبری ۱۴۹۹و۱۴۹۸)/ ابن خزیمه (ش۷۸۰ابن ماجه (ش (صحیح): -٢

)/ طبرانی، المعجم ۷۶۸)/ حاکم، المستدرک (ش۲۶۴۱) وشعب االیمان (ش۵۱۷۴(ش
أنبأ «اند: ) از طریق (إبراھیم بن محمد الحلبی البصری) روایت کرده۱۴۷ص۶ر (جالکبی

حييى بن احلارث الشريازي وكان ثقة وكان عبداهللا بن داود يثني عليه قال ثنا زهري بن حممد التميمي 

: برش املشائني يف جوأبو غسان املدين عن أيب حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول اهللا 

 بوده جز:» رجال صحیحین«و رجال ابن ماجه  »لظلم إىل املساجد بالنور التام يوم القيامةا

و امام ابن  »صدوقٌ «إبراھیم بن محمد الحلبی البصری: و امام ذھبی گفته است: 

و امام ابن حجر گفته است:  »خيطیء«آورده وگفته است:  »الثقات«حبان وی را در 

ابوری اسناد روایتش را تصحیح کرده است. [ابن و امام حاکم نیش »صدوقٌ خيطیء«
)/ ذھبی، الکاشف ۲۴۳) وتقریب التھذیب (ش۱۶۱ص۱حجر، تھذیب التھذیب (ج

 )].۷۶۸)/ حاکم، المستدرک (ش۱۹۹(ش
و امام عجلی ھم  »كان ثقةً «و یحیی بن الحارث الشیرازی: امام ابن خزیمه گفته است: 

و عبدالله بن داود  »وثق«فته است: و امام ذھبی گ »ثقةٌ صاحب سنة«گفته است: 

)/ عجلی، معرفة الثقات ۶۱۴۸[ذھبی، الکاشف (ش »يثنی عليه«الخریبی: 
 )].۱۴۹۸)/ ابن خزیمه، الصحیح (ش۳۴۹ص۲(ج
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ت به نوری کامل روند بشارد میکسانی که شبانگاھان و در تاریکی به مساج
 .»در روز قیامت ھست

از آنجاییکه رفتن به مسجد عبادت و ھرگونه آزار و ناراحتی در راه خدا 
باشد فضیلتی خاص در موقع سختی و رفتن به موجب رضایت حق تعالی می

مسجد در شبانگاھان و در تاریکی راه وجود دارد و آن نوری کامل و تام 
باشد؛ چرا که عبور ھرکس از صراط و صحرای محشر می برای عبور از پل

شود؛ وھمه در قیامت نوری بوده که به وی داده می هروی پل صراط به انداز

يَۡ�ٰنِِهۡم ﴿ از خداوند طلب نور خواھدن کرد:
َ
يِۡديِهۡم َو�ِ�

َ
نُورُُهۡم �َۡسَ�ٰ َ�ۡ�َ �

تِۡمۡم َ�َا
َ
� ٓ  مومنان،) صالح عمل و مانیا( ورن« .]۸[التحریم:  ﴾َ�ُقولُوَن َر�ََّنا

: ندیگو یم. است حرکت در) بھشت جانب به رو( شان راست یوسو شیشاپیپ
 .»)میبرس بھشت به آن پرتو در تا( گردان کامل را ما نور! پروردگارا

فضیلت دور بودن خانه از مسجد: چهاردهمحدیث   

لُوا َ�ْن «روایت کرده است:  سأنس بن مالك  ْن َ�تََحوَّ
َ
َراُدوا أ

َ
اَنَّ بَِ� َسِلَمَة أ

لُوا قَِر�بًا ِمَن انلَّيِبِّ  ِ�ْ
ِ  جَمنَاِزلِِهْم َ�يَ ْن ُ�ْعُروا الَمِدينََة،  ج، قَاَل: فََكِرَه رَُسوُل ا�َّ

َ
أ

ْتَِسبُوَن آثَاَرُ�مْ  َ�َقاَل:
َ

َال حت
َ
ای انصاری از َبنو َسِلَمه (طایفه هطایف« .١»أ

 ».هذا حديثٌ صحيحٌ عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه«و امام حاکم نیشابوری گفته است: 

 .»عىل رشطهام«و امام ذھبی ھم گفته است: 

[حاکم، المتسدرک مع التلخیص للذھبی  »اسنادٌ حسنٌ «و حافظ عراقی ھم گفته است: 
 .)]۱۶۷ص۱)/ البوصیری، مصباح الزجاجه (ج۷۹۸(ش

 ایوب بن یحیی( طریق از) ۷۸۴ش( ماجه ابن) ۶۵۶و۱۸۸۷و۶۵۵ش( بخاری ):(صحیح -١
 ....» سلمة بني أن: أنس حدثني محيد حدثني«اند:  کرده روایت) الحارث بن وخالد وعبدالوھاب
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 هرا عوض کنند و به نزدیک (خان شان ھایھا) خواستند که خانهخزرجی
از اینکه (مرکز) شھر را خالی  ج) بیایند، أنس گفت: رسول خدا ج پیامبر

کنند خوشش نیامد، فرمودند: ثواب عملتان را از دست ندھید؟ (و ھرچند 
 .)»بریدتان ثواب می ھای مفاصله دور است ولی به تعداد گا

دارد ثواب خاص دارد و وی را از که مسلمان برای مسجد بر میھر قدمی 
خواستند از کسانی که می جکند، بدین خاطر پیامبر آتش جھّنم دور می

را بخاطر دوری مسجد بفروشند تا به مسجد نزدیک شوند نھی  شان ھایخانه

می از شما برای ھر قد« ١»إِنَّ لَُ�ْم بُِ�لِّ َخْطَوٍة َدرََجةً « کردند و فرمودند:
 ».(ای از حسنات و خیرات) وجود دارددرجه

َمُه اهللا«فرمایند: وھمچنین می ىلَعَ  ،أل ،َمِن اْ�رَبَّْت قََدَماُه يِف َسِبيِل اهللا َحرَّ
خداوند آتش را ، غبارآلود شود، ألھر کس قدمھایش در راه خداوند « ٢»انلَّارِ 

  .»کندبر وی حرام می
دور بودن از مسجد و رفتن به آن اگرچه با این وجود محرز است که 

طلبد ولی در ازایش اجر و ثواب بیشتر را دربردارد زحمت و وقت بیشتر می
ھا جدای از اینکه باشد. این روایتای ناب برای روز رستاخیز میکه توشه

 روح حدثنا الشاعر بن حجاج حدثنا«) روایت کرده است: ۴۶۱ص۱(صحیح): مسلم (ج -١

 كانت: قال اهللا عبد بن جابر سمعت: قال الزبري أبو حدثنا إسحاق بن زكرياء حدثنا عبادة بن

 إن: فقال ج اهللا رسول فنهانا املسجد من فنقرتب بيوتنا، نبيع أن فأردنا املسجد عن نائية ديارنا

 ».درجة خطوة بكل لكم
) از طریق (یحیی ۳۱۱۶)/ نسایی (ش۱۶۳۲)/ ترمذی (ش۹۰۷بخاری (ش (صحیح): -٢

حدثنا يزيد بن أيب مريم األنصاري قال «اند: بن حمزه والولید بن المسلم) روایت کرده

يقول  جسمعت النبي  حدثنا عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا أذهب إىل اجلمعة فقال

 ».من اغربت قدماه يف سبيل اهللا حرمه اهللا عىل النار
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دارند که دور بودن از مسجد کنند به آشکار ابراز میبیان از این فضیلت می
شود؛ چراکه اصحابی مسجد و نماز جماعت محسوب نمیدلیلی برای ترک 

آنھا را با وجود دوری  جرا کردند پیامبر  شان ھایکه قصد فروختن خانه
 تشوبق به آمدن به مسجد کردند. شان راه

صبح رفتن به مسجد برای طلب فضیلت : پانزدهمحدیث 
 علم

ِ  رَُسوُل  قَاَل « روایت کرده است: س هابوامام   َغَدا َمنْ  :ج ا�َّ
َ

َمْسِجدِ  إِىل
ْ
 ال ال

نْ  إِال يُِر�دُ 
َ
وْ  َخْ�ًا َ�تََعلَّمَ  أ

َ
ُ  اَكنَ  َ�ْعلََمُه، أ

َ
ْجرِ  هل

َ
ا َحاجٍّ  َكأ تهُ  تَامًّ پیامبر « ١»َحجَّ

)/ ۲۳۸ص۱) ومسند الشامیین (ج۹۴ص۸طبرانی، المعجم الکبیر (ج (صحیح): -١
)/ ابن عساکر، تاریخ ۴۳ص۱)/ ابن بشران، المالی (ج۹۷ص۶ابونعیم، حلیة االولیاء (ج

اند: کرده أحمد وخطاب بن سعد) روایت بن ) از طریق (عبدان۴۵۶ص۱۶دمشق (ج
 عن أمامة أيب عن معدان بن خالد عن يزيد بن ثور ثنا شعيب بن حممد ثنا عامر بن هشام ثنا«

 ....»: قال ج النبي
)/ بیھقی، اآلداب ۳۱۱محمد بن شعیب ھم متابعه شده وحاکم، المستدرک (ش

 بن محمد الحسین ) از طریق (أبو۳۷۰الکبری (ش السنن إلی ) والمدخل۲۹ص۲(ج
عاصم  أبو ثنا قالبة عبدالملک بن محمد أبو ثنا«اند: القنطری) روایت کرده تمیم بن أحمد

 : ...».جأمامة قال رسول  أبی عن معدان بن خالد عن یزید بن ثور عن ضحاک بن مخلد
) روایت کرده ۲۲۵ص۲وثور بن یزید ھم متابعه شده وابن حبان، المجروحین (ج

 قال اجلبالين احلارث بن ربيعة حدثنا قال بالرملة جابر بن عمران بن أمحد أخربناه«است: 

 بن حبيب عن املهاجر أبو سامل األصم عن محري بن حدثنا كثري قال أيوب بن موسى حدثنا

 .: ...»جاهللا  رسول قال قال أمامة أيب عن معدان بن خالد عن مرزوق
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گاه به مسجد رود در حالیکه قصد و نّیتی جز فرمودند: ھرکس صبح جخدا 
یاد گرفتن و یاد دادن خیر (و علم و دانش) نداشته باشد برای او اجریست 

 ».که حّجش را کامل انجام داده استھمانند اجر حاجی 
این حدیث جدای از بیان اھمّیت علم و دانش و تعلیم و تعّلم آن، اشاره 

رود و برای ین امر خطیر به مسجد میبه این مطلب دارد که کسی که برای ا
مندی از محاسن و آثار علم در دنیا، گمارد جدای از بھرهکسب آن ھّمت می

 واھد کرد.خداوند ثواب حّجی مقبول را به وی عطا خ
  

 بن ومترجم در تھذیب بوده جز عبدالله» ثقة«ورجال طبرانی در المعجم الکبیر 
باشد. [رک: ذھبی، تاریخ االسالم می» األثبات الحفاظ أحد«موسی که  بن أحمد

)] ھمچنین باید اشاره کنیم که ھشام بن عمار در اواخر عمر اندکی ۱۰۴ص۷(ج
رساند اما چنانکه دیدیم متابعه می» حسن«شده و درجه احادیث وی را به تلقین می

 ھم گردیده است.
 .»الشيخني رشط عىل«و امام حاکم نیشباوری ھم گفته است: 

 ».البخاري رشط عىل«و امام ذھبی ھم گفته است: 

 ».جيد إسناده«و حافظ عراقی ھم گفته است: 

 ».به بأس ال إسناد«و امام المنذری ھم گفته است: 
[حاکم، المستدرک مع » کلھم موثقون ورجاله«و امام ھیثمی ھم گفته است: 

)/ عراقی، ۱۲۳ص۱)/ ھیثمی، مجمع الزوائد (ج۳۱۰و۳۱۱ص للذھبی (شالتلخی
)/ ۱۷۸ص۱) وذیل میزان االعتدال (۱۷۴۰األسفار (ص فی األسفار حمل عن المغنی

 )].۵۹ص۱المنذری، الترغیب والترھیب (ج
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قرآن خواندن در مسجد و نزول فضیلت : زدهمشان حدیث 
 مالئکه و رحمت

َس  : َمنْ جقال رسول اهللا «روایت کرده است:  س هریھر أبو  ُمْؤِمٍن  َ�نْ  َ�فَّ
ْ�يَا، ُكَرِب  ِمنْ  ُكْرَ�ةً  َس  ادلُّ ِقيَاَمِة، يَْومِ  ُكَرِب  ِمنْ  ُكْرَ�ةً  َ�نْهُ  اهللاُ  َ�فَّ

ْ
َ  َوَمنْ  ال  �رَسَّ

، ىلَعَ  َ  ُمْعرِسٍ ْ�يَا يِف  َعلَيْهِ  اهللاُ  �رَسَّ ِخَرِة، ادلُّ
ْ

 يِف  اهللاُ  َسرَتَهُ  ُمْسِلًما، َسرَتَ  َوَمنْ  َواآل
ْ�يَا ِخَرِة، ادلُّ

ْ
َعبْدِ  َعْونِ  يِف  َواهللاُ  َواآل

ْ
َعبْدُ  اَكنَ  َما ال

ْ
ِخيِه، َعْونِ  يِف  ال

َ
 َسلََك  َوَمنْ  أ

تَِمُس  َطِر�ًقا
ْ
ًما، ِ�يهِ  يَل

ْ
َل  ِعل ُ  اهللاُ  َسهَّ

َ
  َطِر�ًقا بِهِ  هل

َ
َنَِّة، إِىل

ْ
 يِف  قَْومٌ  اْجتََمعَ  َوَما اجل

  بَيْنَُهْم، َوَ�تََدارَُسونَهُ  اِهللا، ِكتَاَب  َ�تْلُونَ  اِهللا، ُ�يُوِت  ِمنْ  َ�يٍْت 
َّ

 َعلَيِْهمِ  نََزلَْت  إِال
ِكينَُة، تُْهمُ  الرَّمْحَةُ  وََغِشيَتُْهمُ  السَّ َمَالئَِ�ُة، وََحفَّ

ْ
 َوَمنْ  ِعنَْدُه، ِ�يَمنْ  اهللاُ  وََذَكَرُهمُ  ال

 
َ
أ َ  بِهِ  �رُْسِعْ  لَمْ  َ�َملُُه، بِهِ  َ�طَّ  و ھا یتنگ از یغم و یتنگ کس ھر« .١»َسبُهُ �
 و ھا یتنگ از یغم و یتنگ خداوند کند، برطرف یمؤمن از را ایدن یھا غم
 ،یتنگدست بدھکار با کس ھر و کندیم برطرف او از را امتیق یھا غم

 که یکس و کندیم یریآسانگ او با آخرت و ایدن در خداوند کند، یریآسانگ
 را او) گناھان و وبیع( آخرت و ایدن در خداوند د،شان بپو را یمسلمان) بیع(
 ھر و باشد، خود برادر اری بنده که یوقت تا است بنده اری خداوند د؛شان پویم

 یراھ آن، با خداوند رد،یبگ شیپ در علم یجستجو یبرا را یراھ کس
 از یکی در یعدھا گاه ھر و د؛ینمایم ھموار او یبرا بھشت یبھسو

)/ ابن ماجه ۲۹۴۵)/ ترمذی (ش۳۶۴۳)/ ابوداود (ش۲۰۷۴ص۴مسلم (ج (صحیح): -١
-ة الضریر وزائدة بن قدامة وحماد بن اسامة) روایت کرده) از طریق (ابومعاوی۲۲۵(ش
 : ...».ج اهللا رسول قال: قال هريرة أيب عن صالح أيب عن األعمش عن«اند: 
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 به و کنند تالوت را خدا کتاب که شدند جمع) مساجد( خدا یھا خانه
 را آنھا خدا رحمت و شودیم وارد آنھا بر آرامش دھند، میتعل را آن گریھمد

 که یکسان یزمرھ در خداوند و ندشان پویم فرو را آنان کهیمال و ردیگیم فرا
 رشیخ عمل که یکس و کند؛یم ادی آنان از ھستند، او حضور در ھمواره
 مقبول و خالصانه عملش ای باشد، نداشته یعمل( کند، کمک او به نتواند
 .»رسدینم دادش به و ندارد او یبرا یدھایفا چیھ او نسب ،)نباشد

باشد که عمل چندین مطلب اجتماعی و ایمانی می هاین حدیث دربردارند
 باشد:سعادت دنیا و آخرت می هبدان تنظیم کنند

تعامل اجتماعی خود دارای مشکالت و  درھا  انسان از آنجاییکه -
شوند و در این گیرو دار مشکالت بھم ارتباط مصایب مختلف می

کنند و در موارد مختلف بھم نیازمندند، پیامبر بیان از برقرار می
کند و آن: ھرکس ای مخصوص برای حل مشکالت دیگران میانگیزه

، خداوند در دنیا به مشکل کسی بخاطر رضای خداوند رسیدگی کند
کند و ھرکس برکسی که در مشکالت دنیا و آخرت او را برطرف می

دنیا دچار سختی و سنگینی حیات شده بر او آسان بگیرد و 
زندگیش را آسان کند، خداوند در دنیا و قیامت برایش آسانی و 

کند و تاموقعیکه انسان با فکر و عمل در پی یاری راحتی فراھم می
 ، خداوند نیز وی را یاری خواھد داد.و کمک به دیگران باشد

د، خداوند در دنیا و شان ھرکی عیب و عار کسی را در این دنیا بپو -
د، که بی شان پوقیامت از وی محافظت کرده و عیبھای وی را می

نصیب شدن از این نعمت زندگی را برای انسان ناگوار و شک بی
 ناممکن خواھد کرد.

داوند وی را در مسیر بھشت ھرکس در مسیر علم قرار گیرد، خ -
کند دھد و سلوک در آن را برای وی آنقدر آسان میجاودان قرار می
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 رسد.که به بھشت جاودان می
در صورتیکه جماعتی در مسجد برای تالوت قرآن و تعلیم و تعّلم آن  -

 مند از چھار نعمت خواھد کرد:گرد ھم آیند خداوند آنھا را از بھره
 سکینه و آرامش. -۱
 و برکت خداوند.رحمت  -۲
 کنند.احاطه شدن با مالئکه که برای آنھا دعای رحمت و مغفرت می -۳
ای که کند، به گونهمقّربش یاد می یھاخداوند آنھا را در نزد مالئکه -۴

 شود.مغفرت و محّبت آنھا در بین اھل دنیا و آسمان می همای
ز گردھم آمدن و اجتماع برای قرائت قرآن و فھم آن در مسجد جدای ا

اینکه نوعی ھمکاری در راستای تقوا و پرھیزگاری و استفاده از معلومات 
 باشد.مندی از فضایل مذکور نیز میباشد بلکه موجب بھرهیکدیگر می

 در مسجدو استراحت هم: جواز خوابیدن هفدحدیث 

ُكنُْت ُغالًَما َشابًّا َعَزً�ا يِف َ�ْهِد « ت کرده است:یروا عبدالله بن عمر 
ُه ىلَعَ انلَّيِبِّ جانلَّيِبِّ  ى َمنَاًما قَصَّ

َ
�ِيُت يِف الَمْسِجِد، َوَ�َن َمْن َرأ

َ
، ج، َوُ�نُْت أ

 ِ ُُه يِل رَُسوُل ا�َّ ِرِ� َمنَاًما ُ�َعربِّ
َ
ُت: اللَُّهمَّ إِْن اَكَن يِل ِعنْدَك َخْ�ٌ فَأ

ْ
ْمُت، ، فَنِ جَ�ُقل

َ�يَاِ�، فَاْ�َطلََقا يِب، فَلَِقيَُهَما َملٌَك آَخُر، َ�َقاَل يِل: لَْن تَُراَع، إِنََّك 
َ
يُْت َملََكْ�ِ أ

َ
فََرأ

، َو�َِذا ِ�يَها نَاٌس قَْد   انلَّاِر، فَإَِذا ِ�َ َمْطِو�ٌَّة َكَطيِّ ابِلرْئِ
َ

رَُجٌل َصاِلٌح. فَاْ�َطلََقا يِب إىِل
ْصبَْحُت َذَكْرُت َذلَِك حِلَْفَصَة. َعَرفُْت َ�ْعَضهُ 

َ
ا أ َخَذا يِب َذاَت ايلَِمِ�. فَلَمَّ

َ
ْم، فَأ

تَْها ىلَعَ انلَّيِبِّ  �ََّها قَصَّ
َ
ِ رَُجٌل َصاِلٌح، لَْو جفََزَ�َمْت َحْفَصُة، � ، َ�َقاَل: إِنَّ َ�بَْد ا�َّ

 ِ َالَة ِمَن اللَّيِْل. َوَ�َن َ�بُْد ا�َّ َالَة ِمَن  َ�ْعَد َذلَِك يُ�ْ اَكَن يُْ�رِثُ الصَّ رِثُ الصَّ
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بودم، و در مسجد  جمن پسری جوان و مجّرد در زمان پیامبر « .١»اللَّيِْل 
کرد، من تعریف می جدید برای پیامبر کردم و ھرکس خوابی میبیتوته می

بده  شان گفتم: بارالھا! اگر برای من خیری در نزد تو ھست، به من خوابی ن
برایم تعبیر کند، پس خوابیدم، دو مالئکه دیدم که نزدم  جتا رسول الله 

دیگری رسیدیم. وی به من گفت:  هآمده و مرا بردند تا اینکه نزد مالئک
ه ینترس! تو مرد صالحی ھستی. سپس مرا کنار آتش جھّنم بردند وآنجا شب

اختم. سپس مرا به شنچاه بود ودر آن افرادی را دیدم که بعضی از آنھا را می
سمت راست (بھشت) بردند؛ و صبح خوابم را برای حفصه بازگو کردم و 

فرمودند: عبدالله  جبیان نمود. و رسول الله  جحفصه نیز آن را برای پیامبر 
بن عمر مرد صالحی است اگر نماز شبش را زیاد کند! و پس از این واقعه 

داری ر آن را شب زندهخوابید (و اکثعبدالله قسمت کمی از شب را می
 .)»کرد می

این حدیث بیان از آن دارد که ماندن در مسجد و خوابیدن در آن خالف 
؛ چراکه ھیچ ممانعتی در انجام آن وارد نشده است و ھیچ باشدنمیشریعت 

)/ ابوداود ۱۹۲۷ص۴) واّللفظ له/ مسلم (ج۷۰۳۰و۷۰۳۱(صحیح): بخاری (ش -١

عن «اند: ) از طریق (نافع وسالم وحمزة) روایت کرده۳۹۱۹)/ ابن ماجه (ش۳۸۲(ش

، وكنت أبيت يف املسجد، وكان من رأ جابن عمر، قال: كنت غالما شابا عزبا يف عهد النبي 

، ج، فقلت: اللهم إن كان يل عندك خري فأرين مناما يعربه يل رسول اهللا جمناما قصه عىل النبي 

صالح. فنمت، فرأيت ملكني أتياين، فانطلقا يب، فلقيهام ملك آخر، فقال يل: لن تراع، إنك رجل 

فانطلقا يب إىل النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا فيها ناس قد عرفت بعضهم، فأخذا يب ذات 

، فقال: جاليمني. فلام أصبحت ذكرت ذلك حلفصة. فزعمت حفصة، أهنا قصتها عىل النبي 

 وكان عبداهللا«قال الزهري عن سامل: » إن عبداهللا رجل صالح، لو كان يكثر الصالة من الليل«

 ».بعد ذلك يكثر الصالة من الليل
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منافاتی با ھدف مسجد یعنی؛ عبادت کردن ندارد. البته نباید ماندن در آن 
دت در آن شود و فضای مسجد را بھم بزند موجب مزاحمت نمازگزاران و عبا

و به استراحتگاه تبدیل شود و موجب آزار و رخوت و ناراحتی مسلمانان 
 شود.

 ، صالح بودن عبدالله بن عمر جشود که پیامبر جدای از این مشاھده می
کند؛ چرا که نماز و عبادت در داری و نماز در شب میزندهرا منوط به شب

جدای از معنوّیات خاص، نمادی از تقوا و خشوع و ایمان  این موقع عارفانه
 فرمایند: در وصف پرھیزگاران و عباد الرحمان می أ باشد. خداوندراسخ می

ِينَ ٱوَ ﴿ ٗدا َوقَِ�ٰٗما �َّ  بخش( که ندیکسان و«   .]۶۴[الفرقان:  ﴾٦٤يَبِيُتوَن لَِرّ�ِِهۡم ُسجَّ
 و( آورند یم روز به امیق و سجده با را شب) تمام یگاھ و شب، از یا مالحظه قابل

 .»)کنند یم یسپر نماز و عبادت با
جدای از خوابیدن، استراحت کردن در مسجد نیز ایرادی در شریعت 

نَّهُ « روایت کرده است: سندارد، عبدالله بن زید االنصاری 
َ
ى �

َ
ِ  رَُسوَل  َرأ  ج ا�َّ

ِقيًا
ْ
ْخَرى ىلَعَ  رِْجلَيْهِ  إِْحَدى َواِضًعا الَمْسِجدِ  يِف  ُمْستَل

ُ
را  جوی پیامبر «  ١»األ

ر قرار را ھم روی یکدیگ شان در حالیکه دراز کشیده بودند ویکی از پاھای
 .»داده در مسجد النبی دیدند

  

)/ ۴۸۶۶)/ ابوداود (ش۱۶۶۲ص۳)/ مسلم (ج۶۲۸۷و۴۷۵بخاری (ش (صحیح): -١
) از طریق (مالک بن انس وسفیان بن عیینه) ۷۲۱) نسایی (ش۲۷۶۵ترمذی (ش
 : ...».ج اهللا رسول رأ أنه عمه عن متيم بن عباد عن شهاب ابن عن«اند: روایت کرده
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 آشامیدن در مسجد هم: جواز خوردن وهجدحدیث 

ُ�ُل ىلَعَ َ�ْهِد « روایت کرده است: سعبدالله بن الحارث الزبیدی 
ْ
ُكنَّا نَأ

 ِ َالُة  جرَُسوِل ا�َّ ِ�يَمِت الصَّ
ُ
زُْبَ َواللَّْحَم ُ�مَّ أ

ْ
َمْسِجِد، اخل

ْ
 يِف ال

ْ
أ  ١»فََصلَّيْنَا َولَْم َ�َتوَضَّ

)/ ضیاء المقدسی، االحدیث ۱۶۵۷)/ ابن حبان (ش۳۳۰۰ماجه (شابن  (صحیح): -١
)/ ابوعبدالله الدقاق، مجلس ۱۱۲)/ ابن بشران، االمالی (ش۲۰۷ص۹المختاره (ج

) از طریق (یعقوب بن حمید بن کاسب وحرملة بن یحیی ۱۱۲إمالء فی رؤیة الله (ش
اهللا بن وهب أخربين حدثنا عبد«اند: وابراھیم بن المنذر واحمد بن عیسی) روایت کرده

عمر و بن احلارث حدثني سليامن بن زياد احلرضمي أنه سمع عبداهللا بن احلارث بن جزء 

 ».يف املسجد اخلبز واللحم جالزبيدي يقول: كنا نأكل كنا نأكل عىل عهد رسول اهللا 
)/ ابن ماجه ۱۵۶و عمرو بن الحارث ھم متابعه شده وترمذی، الشمائل (ش

)/ احمد، المسند ۶۶ص۱ح معانی اآلثار (ج)/ طحاوی، شر۳۳۱۱(ش
)/ ابویعلی، المسند ۲۹۳ص۱۱)/ بغوی، شرح السنة (ج۱۷۷۰۲و۱۷۷۰۹(ش
) از طریق (قتیبة بن سعید وحسن ۴۲۹ص۱۱)/ مزی، تھذیب الکمال (ج۱۵۴۱(ش

بن موسی ویحیی بن بکیر ونصر بن عبدالجبار وموسی بن داود ومالمفضل بن فضاله) 
ابن هليعة أخربين سليامن بن زياد احلرضمي عن عبداهللا بن احلارث بن  حدثنا«اند: روایت کرده

طعاما يف املسجد، حلام قد شوي، فمسحنا أيدينا ج اجلزء الزبيدي قال: أكلنا مع رسول اهللا 

 ».باحلصباء، ثم قمنا فصلينا ومل نتوضأ
و سلیمان بن زیاد الحضرمی ھم متابعه شده وطبرانی، المعجم االوسط 

) از طریق (حیوظ بن شریح وعبدالله ۶ص۲/ ابونعیم، حلیة االولیاء (ج)۲۵۰ص۶(ج
ثنا عقبة بن مسلم عن عبداهللا بن احلارث بن جزء الزبيدي قال: «اند: بن وھب) روایت کرده

يف املسجد وصنع لنا طعاما فأكلنا ثم أقيمت الصالة فصلينا ومل  جكنا يوما مع رسول اهللا 

 .»نتوضأ
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خوردیم سپس نماز در مسجد نان و گوشت می جما در زمان پیغمبر خدا «
ویی که داشتیم نماز گرفتیم (یعنی؛ با ھمان وضشد و وضو نمیبرپا می

 .»خواندیم) می
پردازد این روایت جدای از اینکه به بیان جواز نماز بدون تجدید وضو می

 دارد که خوردن و آشامیدن در مسجد جایز است. صراحتًا ابراز می
البته اگرچه برخی از فقھا خوردن و آشامیدن را جز برای حاالت خاص 

دانند ولی بیان صریح مکروه میھمچون شخص معتکف و مسافر و ... 
رساند می ج حدیث و انجام این عمل به صورت مکّرر از یاران بزرگوار پیامبر

باشد البته در این راستا باید نظم و که این عمل مکروه نبوده و ُمباح می
نظافت مسجد حفظ شود و خوردن و آشامیدن موجب آلودگی و انتشار بوی 

 فرمایند:می جچرا که پیغمبر بزرگوار و محبوب  ناخوشایند نشود؛ هبد و رایح
َجَرِة َ�ْعِ� اثلُّوَم فََال َ�ْقَرَ�نَّ َمْسِجَدنَا« َ�َل ِمْن َهِذهِ الشَّ

َ
ھر کس از این « .١»َمْن أ

 .»ه ھیچ وجه به مسجد ما نزدیک نشوددرخت یعنی؛ سیر بخورد ب
مسجد نزدیک  پس از آنجاییکه با وجود بوی بد پیاز و امثال آن نباید به

ھایی که انتشار بوی شد، به طور اولی باید در مسجد از خوردن و آشامیدنی

» ثقة«بوده جز سلیمان بن زیاد الحضرمی که » صحیح رجال«رجال ابن ماجه 
 باشد.ومترجم در تھذیب می

[البوصیری، مصباح الزجاجه » اسناد حسٌن «و امام البوصیری ھم گفته است: 
 )].۱۷۹ص۲(ج

زھیر  محّمد بن المثنی و) از طریق (۱۲۷۶)/ مسلم (ش۸۵۳بخاری (ش (صحیح): -١
اهللا قال حدثني نافع عن  حدثنا حييى عن عبيد«اند: ومسدد بن سرھد) روایت کرده بن حرب

من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فال يقربن  :قال يف غزوة خيرب جأن النبي  بابن عمر 

 ».مسجدن
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گین  بد و کریه دارند خودداری شود تا فضای مسجد ھمشه پاک و عطرآ
 داشته شود.نگه

: جواز بازی کردن در مسجدهمنوزدحدیث   

بَا بَْ�ٍر «روایت کرده است:  سعائشه 
َ
نَّ أ

َ
ِعنَْدَها ، َدَخَل َعلَيَْها وَ سأ

َ�اِن، َوانلَّيِبُّ  َفاِن، َوترَْضِ يَّاِم ِمَ� تَُد�ِّ
َ
بُو  جَجاِرَ�تَاِن يِف �

َ
ُمتََغشٍّ بِثَْو�ِِه، فَاْ�تََهَرُهَما أ

يَْطاِن ِعنَْد انلَّيِبِّ  بَْ�ٍر، َ�ْن وَْجِهِه،  جفََكَشَف انلَّيِبُّ  جَوقَاَل: ِمْزَماَرُة الشَّ
 
َ
يَّاُم ِمً�. َوقَالَْت اَع�َِشُة: َ�َقاَل: َدْ�ُهَما يَا أ

َ
يَّاُم �

َ
َك األ

ْ
يَّاُم ِ�يٍد، َوتِل

َ
َها � إِ�َّ

بَا بَْ�ٍر، فَ
يُْت انلَّيِبَّ 

َ
َعبُوَن يِف الَمْسِجِد فَزََجَرُهْم  جَرأ

ْ
 احلَبََشِة وَُهْم يَل

َ
ْ�ُظُر إِىل

َ
نَا أ

َ
ِ� َوأ �َْسرُتُ

ْمنً جُ�َمُر، َ�َقاَل انلَّيِبُّ 
َ
ْرفَِدَة.: َدْ�ُهْم أ

َ
ُت، قَاَل: َحْسُبِك؟  ا بَِ� أ

ْ
َحىتَّ إَِذا َمِلل

ُت: َ�َعْم، قَاَل: فَاْذَهيِب!
ْ
داخل شد و در نزدش  سبر عائشه  سابوبکر « .١»قُل

نواختند در حالیکه پیغمبر زدند، و میجاریه در اّیام تشریق دید که دف میدو 
ده بود، ابوبکر آنھا را دور کرد و گفت: مزمار شان با لباسش خود را پو ج

رویش را آشکار کرد و فرمود:  جنوازید. پیامبر می جشیطان در نزد پیامبر 

) از طریق (محمد ۶۰۹ص۲)/ مسلم (ج۹۸۸و۹۸۷و۹۵۰و۹۴۹بخاری (ش (صحیح): -١
ة عن عائشة: أن أبا بكر عن عرو«اند: بن عبدالرحمن وابن شھاب الزھری) روایت کرده

متغش بثوبه فانتهرمها أبو  جدخل عليها وعندها جاريتان يف أيام منى تدففان وترضبان، والنبي 

عن وجهه، فقال: دعهام يا أبا بكر  جفكشف النبي  جبكر وقال: مزمارة الشيطان عند النبي 

رتين وأنا أنظر إىل احلبشة يس جفإهنا أيام عيد وتلك األيام أيام منى وقالت عائشة: رأيت النبي 

وفی رواية مسلم: » دعهم أمنا بني أرفدة. جوهم يلعبون يف املسجد فزجرهم عمر فقال النبي 

 ».حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم، قال: فاذهبي«
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آنھا را به حال خود واگذار ای ابوبکر! این روزھا عید و ایام ِمنی است. عائشه 
د و من به بردگان حبشه که در مسجد شان را دیدم مرا پو جگفت: پیامبر 

فرمود:  جکردم، پیامبر داشت، نگاه میکردند و عمر آنھا را باز می می بازی
عمر! آنھا را رھا کن (وبگذار ادامه دھند!) و سپس به آنھا گفت ادامه دھید. 

به من فرمودند: کافی است؟ من ھم  جتا اینکه من خسته شدم و پیامبر 
 .»م: آری! و سپس فرمودند: پس برویمگفت

در برابر بازی  جاین حدیث بیانی آشکار در این دارد که پیامبر اکرم 
مبنی  ساش به عمراند بلکه فرمودهھا در مسجد نه تنھا سکوت کردهحبشی

باشد البته به ترک گفتن آنھا عالمت جواز و ُمباح بودن بازی در مسجد می
مانند در شرح مسلم گفته: در این حدیث جواز بازی با اسلحه و  /نووی 

آن از ادوات جنگی در مسجد وجود دارد و ھر آنچه که در معنایش از اسباب 
و ھمچنین بیانی آشکار از رأفت و رحمت و ُحسن  معّین برای جھاد باشد

 .١باشدمی جخلق و معاشرت به نیک پیامبر 
توان دریافت که بازی در مسجد فقط برای تدریب در ظاھر حدیث نمی

باشد؛ چراکه ظاھرًا بازی و وات جنگی سبک جایز میجنگی و با اسلحه و اد
رسد که رقص آنھا در روز عید و برای شادمانی بوده است پس به نظر می

مسجد و انسان و با رعایت شئونات  شان بازی و رقص و حرکات موزون در 
اخالقی که منافات و تعارض و مزاحمت برای عبادت عابدان نداشته باشد، 

وصًا برای کودکان و نوجوانان که در مسجد به بازی و باشد، خصجایز می
باشند، نباید آنھا مورد آزار روانی قرار داد؛ چراکه جدای سرگرمی مشغول می

باشد بلکه حفظ شخصّیت و جلب محّبت و از اینکه عمل آنھا مشروع می
 زیبا داشتن از مسجد بر تفّکر و تربیت ایمانی آنھا نقش بسزایی دارد. هخاطر

 . ۱/۴۱۵نووی، شرح مسلم،  -١
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 : جواز اطراق کردن در مسجدمبیستث حدی

نَّ َويِلَدًة اَكنَْت َسوَْداَء ِليَحٍّ ِمَن الَعَرِب، «روایت کرده است:  سعائشه 
َ
أ

مْحَُر ِمْن 
َ
ْ�تَُقوَها، فاََكنَْت َمَعُهْم، قَالَْت: فََخرََجْت َصِبيٌَّة لَُهْم َعلَيَْها وَِشاٌح أ

َ
فَأ

ْو َوَ�َع ِمنَْها  -ُسيُوٍر، قَالَْت: فَوََضَعتُْه 
َ
ىًق  -أ

ْ
، فََحِسبَتُْه َ�َمرَّْت بِِه ُحَديَّاٌة وَُهَو ُمل

ُدوُه، قَالَْت: فَا�ََّهُموِ� بِِه، قَالَْت: َ�َطِفُقوا  ََمُسوُه، فَلَْم َ�ِ ًْما فََخِطَفتُْه، قَالَْت: فَاتلْ
َ
حل

ِ إِ�ِّ لََقائَِمٌة َمَعُهْم، إِْذ َمرَِّت احلَُديَّاُة  ُ�َفتُِّشوَن َحىتَّ فَتَُّشوا ُ�بُلََها، قَالَْت: َوا�َّ
َقتْ 

ْ
ل
َ
نَا فَأ

َ
َهْمتُُموِ� بِِه، َزَ�ْمتُْم َوأ ي ا�َّ ِ

َّ
ُت َهَذا اذل

ْ
ُه، قَالَْت: فََوَ�َع بَيْنَُهْم، قَالَْت: َ�ُقل

 ِ  رَُسوِل ا�َّ
َ

ْسلََمْت، قَالَْت اَع�َِشُة:  جِمنُْه بَِر�ئٌَة، وَُهَو َذا ُهَو، قَالَْت: فََجاَءْت إِىل
َ
فَأ

ْو ِحْفٌش  - ٌء يِف الَمْسِجدِ فاََكَن لََها ِخبَا«
َ
 قبائل از یکی هشد آزاد اهیس زیکن« .١»أ

 )و کرد فیتعر من یبرا یاخاطره( بود، کرده یزندگ آنھا با قبالً  که عرب
 یرنگ سرخ یچرم بند گردن که له،یقب آن از یخردسال هبچ دختر :گفت

 گم ای نھاده نیزم به را آن ستین معلوم. بود شده رونیب خانه از داشت،
 قطعه نکهیا الیخ به و دهید راآن خوار گوشت یاپرنده قضا، از. بود کرده
-آن کردند، کوشش چه ھر دختر هخانواد. بود برده و برداشته است، یگوشت

 که ییجا تا. نمودند یبازرس و کردند متھم مرا سرانجام،. افتندین را
 مرغ، آن که بود نگذشته یرید سوگند، بخدا. کردند شیشرمگاھش را تفت

 به مرا که یزیچ آن است نیا: گفتم. انداخت نیزم به باال از را بند گردن
 که بود آن از بعد. بودم گناهیب من که یصورت در دیاکرده متھم آن سرقت
 آن: دیفرمایم شهیعا .شدم مسلمان شده، ابیشرف ج الله رسول خدمت

حدثنا أبو حدثنا عبيد بن إسامعيل قال «) روایت کرده است: ۴۳۹(صحیح): بخاری (ش -١

 ...».أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن وليدة كانت سوداء حلي من العرب 
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 .»کردداشت که داخلش زندگی می یامهیخ مسجد، صحن در زكیکن
رساند که ماندن در مسجد برای اھدافی خاص و صحیح روایت می این

جای ایراد ندارد خصوصًا برای مسافر که به صورت موقتی قصد استراحت و 
آموزی دارند و یا متوّلیی که قصد ھایی که قصد علمماندن دارد و یا طلبه

  محافظت و نگھداری مسجد را دارد.
ان از ُمباح بودن ماندن و خوابیدن دارد: این حدیث بیابن حجر ابراز می

در شب و روز برای مسلمانی (زن یا مرد) که جای خواب ندارد یا ماندن زنی 
بان و یا برای محافظت در موقع فتنه و نیز بیان از مباح بودن بناکردن سایه

زدن در صحن مسجد دارد. ھمچنین بیان از خارج شدن انسان از خیمه
برد تا شاید ھمانطور که و ناراحتی به سر میشھری که در آن در ناخوشی 

برای این زن، خیر در پی داشت برای وی نیز خیر حاصل گردد و نیز بیان از 
فضیلت ھجرت از دارالکفر و ھمچنین اجابت و پناه دادن مظلوم ھرچند که 

شود که زن بعد از نماید؛ چراکه از سیاق حدیث استنباط میکافر باشد می
 .١مسلمان شد ورودش به مدینه

 : جواز دخول بچه به مسجدو یکم حدیث بیست

نَّ « روایت کرده است: سابوقتاده أنصاری 
َ
 وَُهوَ  يَُص�ِّ  اَكنَ  ج ا�ِّ  رَُسوَل  أ

َماَمةَ  َحاِمٌل 
ُ
ِ  رَُسولِ  بِنِْت  َز�ْنََب  بِنَْت  أ يِب  ،ج ا�َّ

َ
 َ�بْدِ  بِْن  َر�ِيَعةَ  بِْن  الَعاِص  َوِأل

ھنگام نماز  جسول الله ر« .٢»مَحَلََها قَامَ  َو�َِذا وََضَعَها، َسَجدَ  فَإَِذا َشْمٍس 

 .۷۳۷ابن حجر عسقالنی، فتح الباری، شماره  -١
 نسایی)/ ۹۱۸ش( ابوداود)/ ۱۲۴۰ش( مسلم)/ ۵۱۶ش( بخاری): (صحیح -٢

) سلمهم بن عبدالله و سعید بن قتیبه و یوسف بن عبدالله( طریق از) ۱۲۰۴ش(
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ع بن عبد یاش) را که پدرش ابوالعاص بن ربنب (نوهیخواندن، امامه، دختر ز
ن یرفت، او را بر زمیکه به سجده میھنگام گرفت. ویشمس بود، بر دوش م

 .»نھادیر دوش مشد، او را دوباره بیکه از سجده بلند میوقت گذاشت ویم
تواند این واقعه در مسجد و در موقع نماز جماعت رخ داده است و می 
 احکام متعّدد باشد از جمله: هکنندبیان

آوردن بچه؛ دختر و پسر به مسجد جایز است؛ و این عمل جدای از  -
اینکه جایز بوده بلکه محاسن تربیتی و ایمانی خاص برای فرزندان 

با آوردن فرزندان به مسجد جدای از اینکه  به ھمراه دارد. والدین
دھند عمًال به آنھا آنھا را در فضای پربرکت و زیبای مسجد قرار می

والدین نسبت  هاصلی ھم هدھند که وظیفآموزش ایمان و عبادت می
  باشد.به فرزندان می

ن حدیث منسوخ نبوده و ھیچ خالفی یکند که ایاشاره م /ینوو -
ندارد؛ چراکه انسان پاک است و آنچه در درونش با قواعد شریعت 

باشد معفٌو عنه است و لباس و بدن کودکان حمل بر پاکی ھم می

 عن الزرقي سليم بن عمرو عن الزبري بن عبداهللا بن عامر عن مالك أخربنا«اند:  کرده روایت

 اهللا رسول بنت زينب بنت أمامه حامل وهو يصيل كان ج اهللا رسول أن: األنصاري قتادة أيب

 .»محلها قام وإذا وضعها سجد فإذا شمس عبد بن الربيع بن العاص وأليب سلم و عليه اهللا صىل
ابن )/ ۷۱۱ش( نسایی)/ ۹۱۹ش( ابوداود)/ ۱۲۴۱ش( مسلم)/ ۵۹۹۶ش( بخاری و

 بن لیث نا طیالیسی ابوالولید و سعید بن قتیبه( طریق از) ۱۲۰۵و۸۲۷ش( ماجه
 نا سفیان نا عمرو ابی بن محمد و سعید بن قتیبه و سعید؛ ابی بن سعید نا سعد

) سلیمان ابی بن عثمان و سعید ابی بن سعید( دو این و) سلیمان ابی بن عثمان
 قتادة أيب عن الزرقي سليم بن عمرو عن الزبري بن عبداهللا بن عامر عن«: کهاند  کرده روایت

 ركع فإذا عاتقه عىل العاص أيب بنت أمامة حامل وهو الناس يؤم ج اهللا رسول رأيت:  قال

 .»أعادها سجوده من رفع وإذا وضعها
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باشد تا اثبات نجاست شود و حرکات اضافی در نماز ھرگاه اندک می
کنند و دالیل شرع بر یا زیاد ولی جداگانه باشند نماز را باطل نمی

 .١باشدجواز آن می هشان نیز ن جاین معلوم است و فعل نبّی 
در صورتیکه آوردن کودکان به مسجد جایز باشد، آموزش آنھا در  -

باشد البته باید سعی شود مدیرانی باشند تا نظم مسجد نیز جایز می
اعمال کودکانه و  هو نظام مسجد را حفظ کنند و در صورت مشاھد

د، تا ناخوشایند از آنھا باید با نھایت احترام و آرامی برخورد شو
ناخوشایند از مسجد و  هدار نگردد و خاطرشخصّیت آنھا جریحه

نمازگزاران نداشته باشند؛ چراکه کودکان در تحلیل این مسایل 
گاه ھستند و سرمایه و آیندگانی  دارای حّسی حساس و درونی آ

 کنند.ھستند که مساجد را آباد می
را خاموش آنتواند اگر کسی موبایلش ھنگام نماز به صدا درآمد، می -

کرده تا موجب آزار و اذیت سایر نمازگزاران و یا اخالل در نماز خود 
ل و خاموش کردن آن، کمتر از یرون آوردن موباینگردد؛ چراکه ب

نیست لذا این عمل جایز  جبلند کردن امامه توسط رسول الله 
باشد. البته باید اشاره کنیم که از حرکات زیادی خودداری شود  می

 امکان حرکاتش اندک باشد.  و تا حّد 
و ھمچنین بنابر روایت مختلف دیگر، تواضع و احترام  جاین عمل پیامبر 

رساند، که را نسبت به کودکان می جو مھربانی و شفقت رسول خدا 
، أ ھای خداوندنسبت به این امانتھا  انسان متأسفانه برخی از والدین و

 حرمتی زیاد دارند. کوتاھی وافر و بی

 .۸۶۰شماره ابن حجر عسقالنی، فتح الباری،  -١
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 َجنِّبُوا«فرماید: می جاند رسول الله باید اشاره کنیم که بعضی گفته
دیوانگان را از مساجد  وکودکان « .١»َوَ�َانِينَُ�مْ  َمَساِجَدُ�ْم ِصبْيَانَُ�ْم،

 اما اسناد این روایت مردود بوده لذا قابلیت احتجاج را ندارد. .»دوری کنید

 أمامة وأبو وأبوالدرداء اسقع بن وواثلة جبل بن معاذ طریق از روای این (منکر): -١
وابوھریره وعبدالله بن مسعود ومکحول وابوعامر صالح بن رستم وعطاء بن ابی رباح 

 :است گردیده روایت ج الله رسول وشخصی مبھم از
 بیھقی،: اول طریق دارد؛ طریق دو: ش اسقع بن واثلة و وابوامامه ابوالدرداء طریق اما

ومسندالشامیین ) ۱۳۲ص۸ج( الکبیر طبرانی، المعجم)/ ۲۰۷۶۵ش( الکبری السنن
 )/۳۴۷ص۳ج( الکبیر الضعفاء عقیلی،)/ ۲۱۹ص۵ج( الکامل عدی، ابن )/۳۲۱ص۴(ج

 أحمد و راھویة بن مخلد بن أحمد( طریق ) از۲۲۴ص۴۷ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج
 عبد نعيم أبو حدثنا«اند:  کرده روایت) ابراھیم بن محمد وابوامیة األصبھانی مھران بن

 بن واثلة وعن الدرداء أبى عن مكحول عن كثري بن العالء حدثنا النخعى هانئ بن الرمحن

 جنبوا: يقول املنرب عىل وهو ج اهللا رسول سمعنا يقول كلهم ش أمامة أبى وعن االسقع

 حدودكم وإقامة سيوفكم وسل أصواتكم ورفع وخصوماتكم وجمانينكم صبيانكم مساجدكم

 چرا است »باطل« اسناد این اما .»مطاهر مساجدكم أبواب عىل واختذوا اجلمع ىف وامجروها
 را وی الجراح بن وکیع و حنبل بن احمد امامان: البجلی العالء بن یحیی: اوالً  که

: گویند می ونسایی ودارقطنی فالس علی بن عمرو امامان و »دانسته« کذاب
 تھذیب حجر، ابن[ »بيشء ليس بثقة، ليس«: گوید می معین بن و امام یحیی »متروک«

 الرحمن عبد ابونعیم: ثانیاً  و)] ۷۶۱۸ش( التھذیب تقریب و) ۲۶۱ص۱۱ج( التھذیب
وثالثًا: امام  )].۲۸۹ص۶ج( التھذیب تھذیب حجر، ابن[ »ضعيف« نخعی ھانئ بن

و امام  »حديثٌ ضعيفٌ «و امام زیلعی ھم گفته است:  »منكرٌ «ذھبی گفته است: 
اسناٌد «و امام البوصیری ھم گفته است: » سنده ضعیٌف «سخاوی ھم گفته است: 

و امام نووی ھم گفته است:  »اسناده ضعيفٌ «و امام بیھقی ھم گفته است: » ضعیٌف 

الرایة [زیلعی، نصب  »الرواية فيها لنيٌ «و امام عقیلی ھم گفته است:  »ضعيفٌ «
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)/ البوصیری، مصباح الزجاجة ۲۸۶)/ سخاوی، المقاصد الحسنة (ص۴۹۲ص۲(ج
)/ ذھبی، میزان االعتدال ۳۷۲ص۱۵)/ بیھقی، معرفة السنن واآلثار (ج۱۶۱ص۱(ج
)/ نووی، خالصة االحکام ۳۴۷ص۳)/ عقیلی، الضعفاء الکبیر (ج۵۹۵ص۲(ج

 )].۸۹۶(ش
)/ ۲۳ص۱ج( المنورة المدینة تاریخ شبة، ابن) ۷۵۰ش( ماجه ابن: دوم طریق

 طریق ) از۶۰۷ص۴ومسندالشامیین (ج) ۵۷ص۲۲ج( الکبیر طبرانی، المعجم
 حدثنا«اند:  نموده روایت) ابراھیم بن ومسلم عائشة ابن و البرکی إبراھیم بن عیسی(

 أن: األسقع بن واثلة عن مكحول عن سعد أيب عن يقظان بن عتبة حدثنا نبهان بن احلارث

 ورفع وخصوماتكم وبيعكم ورشاركم وجمانينكم صبيانكم مساجدكم جنبوا: قال ج النبي

 اما »اجلمع يف ومجّروها املطاهر أبواهبا عىل واختذوا سيوفكم وسل حدودكم وإقامة أصواتكم

 »احلديث مرتوک« الجرمی نبھان بن الحارث: اوالً  که چرا است »واهي« اسناد این
)] ۱۰۵۱ش( التھذیب وتقریب) ۱۵۸ص۲ج( التھذیب تھذیب حجر، ابن[ باشد می
 جز راوی و »جمهول«: گوید می حجر وابن دارقطنی امامان: الشامی سعید أبو: ثانیاً 

 و) ۱۱۱ص۱۲ج( التھذیب تھذیب حجر، ابن[ ندارد بوده ضعیف که) یقظان بن عتبة(
 یقظان بن عتبة: ثالثاً  و)] ۷۴۹۰ش( المغنی ذھبی،)/ ۸۱۳۱ش( التھذیب تقریب

و  »مرتوکٌ «: است گفته ھم و امام دارقطنی »ثقة غري«: گوید می نسایی امام: الراسبی

: است گفته ھم حجر ابن و امام »شيئا اليساوي«: گوید می ھم الجنید بن علی امام

 التھذیب تھذیب حجر، ابن! [است آورده »ثقات« در را وی حبان ابن و امام »ضعيفٌ «
وثالثًا:  )].۲۸۱ص۴ج( السنن دارقطنی،)/ ۴۴۴۴ش( التھذیب تقریب و) ۱۰۳ص۷ج(

حديثٌ «و امام ابن الملقن ھم گفته است:  »اليصحّ «امام ابن الجوزی گفته است: 

[ابن الملقن، البدر المنیر  »ضعيفٌ «و امام ابن حجر ھم گفته است:  »ضعيفٌ 
)] باید اشاره کنیم که در ۱۵۷ص۱۳)/ ابن حجر، فتح الباری (ج۵۶۵-۵۶۷ص۹(ج

 سعيد أيب عن يقظان بن عقبة ثنا نبهان بن احلارث ثنا«ن ابراھیم آمده است: روایت عیسی ب

 حبیب بن القدوس اما عبد »واثلة مكحول عن عن حبيب بن القدوس عبد هو الشامي

 

                                                                                           



 درباره مساجد ثیچهل حد    ٥٤

 بقوله يفصح املبارك ابن رأيت ما«: است گفته عبدالرزق امام: الشامی ابوسعید الکالعی

 بن و امام »احلديث يضعُ  كان«: است گفته حبان ابن و امام »لعبدالقدوس اال كذاب

 علی بن عمرو و امام »عبدالقدوس عىل اال بالكذب احد عىل الاشهد«: است گفته عیاش

 و امام »بثقة ليس«: است گفته نسایی و امام »حديثه ترك عىل امجعوا«: است گفته الفالس

اند:  گفته عمار و ابن مسلم امامانو  »واملتن االسناد منكرة احاديثه«: است گفته عدی ابن

 گفته ابوداود و امام »احلديث منكر تركوه«: است گفته بخاری و امام »الحدیث ذاھب«

 .)]۴۵ص۴ج( المیزان لسان حجر، ابن[ »بيشء ليس«: است

ومسندالشامیین ) ۱۷۳ص۲۰ج( الکبیر ، المعجمطبرانی: س جبل بن معاذ طریق اما
احمد بن عبدالرحمن و ( طریق از) ۴۴۱ص۱ج( عبدالرزاق، المصنف )/۳۷۴ص۴(ج

 عبد مسلم عن بن حممد ثنا«: اندکرده روایت) سعید بن ابی مریم وعبدالرزاق الصنعانی

 اىل: معاذ ورفعه جبل بن معاذ اىل رفعه مكحول عن العالء بن حييى عن الشامي عبداهللا بن ربه

 ومجروها وبيعكم ورشاءكم وحدودكم وخصوماتكم صبيانكم مساجدكم جنبوا: قال ج النبي

 اوالً  که چرا است »باطل« اسناد این اما .»مطاهركم أبواهبا عىل واجعلوا مجعكم يوم
 را وی الجراح بن وکیع و حنبل بن احمد امامان: البجلی العالء بن یحیی: که دیدیم
: گویند می نسایی و دارقطنی و فالس علی بن عمر و امامان و »دانسته« کذاب

 تھذیب حجر، ابن[ »بيشء ليس بثقة، ليس«: گوید می معین بن یحیی امام و »متروک«
و  امامان سخاوی: وثانیاً )] ۷۶۱۸ش( التھذیب تقریب و) ۲۶۱ص۱۱ج( التھذیب

و امام ابن حجر  »معاذ من يسمع مل مكحول«: اندگفته ھیثمی و البوصیری و المنذری

/ ابن حجر، المطالب )۳۶ص۲ج( الزوائد مجمع ھیثمی،[ »هذا منقطعٌ «ھم گفته است: 
)/ المنذری، ۴۱ص۲)/ البوصیری، اتحاف الخیرة المھرة (ج۱۳۱ص۱العالیة (ج

: ثالثاً  و] )۲۸۶)/ سخاوی، المقاصد الحسنة (ص۱۲۳ص۱الترغیب والترھیب (ج
ليس «ورابعًا: امام بیھقی ھم گفته است:  .نیافتم الشامی عبدالله بن ربه عبد از چیزی

 )].۵۶۷ص۹[ابن الملقن، البدرالمنیر (ج »بصحيح
 .است افتاده العالء بن یحیی عبدالرزاق، روایت در که کنیم اشاره باید

 

                                                                                           



 ٥٥    چهل حدیث درباره مساجد

)/ ابن عدی، الکامل ۴۴۲ص۱، المصنف (ج: عبدالرزاقساما طریق ابوھریره 
 أنه أخربه األصم بن يزيد أن«اند: محرر) روایت کرده بن ) از طریق (عبدالله۲۱۸ص۵(ج

اما این اسناد  »واملجانني الصبيان مساجدكم جنبوا :ج اهللا رسول قال يقول ريرةه أبا سمع
 امامان: الحرانی الجزری العامری محرر بن بوده زیرا اوًال: راویش عبدالله» واھی«ھم 

 حاتم أبو و فالس علی بن عمرو امامان و »الحدیث منکر: «گویند می ابوحاتم و بخاری
 نسایی و مبارک بن عبدالله و حجر ابن و الدارقطنی و الجنید بن الحسین بن علی و

 معین بن یحیی امام و »احلديث ضعيف«: گوید می ابوزرعه امام و »مرتوك«: گویند می

 غري عنه يرو من عن رواياته«: گوید می عدی ابن امام و »بثقة لیس ضعیٌف،: «گوید می

 يعلم وال يكذب كان أنه إال اهللا عباد خيار من كان«: گوید می حبان ابن امام و »حمفوظة

 تھذیب حجر، ابن[ »ھالٌک : «گوید می جوزجانی امام و »يفهم وال األسانيد ويقلب
وثانیًا: امام ابن حجر ھم گفته  )]۳۵۷۳ش( التھذیب تقریب و) ۳۸۹ص۵ج( التھذیب

 )].۴۵۷ص۴[ابن حجر، تلخیص الحبیر (ج »طريق واهيةٌ «است: 

 له ليس«: اسنادش را نیافتم ولی امام بزار گفته است: ساما طریق عبدالله بن مسعود 

 )].۵۶۷ص۹[ابن الملقن، البدرالمنیر (ج »عبداهللا حديث من أصل
)/ عبدالرزاق، المصنف ۵۲۷ص۵اما طریق مکحول الشامی: ابن ابی شبة، المصنف (ج

اند: ) از طریق (محمد بن خالد وعبدالقدوس بن حبیب) روایت کرده۴۴۲ص۱(ج
اما مکحول  ».واملجانني الصبيان، مساجدكم جنبوا: ج اهللا رسول قال يقول المكحو سمعت«

 تابعی بوده ومعلوم نیست که روایت را از چه کسی شنیده است.
) روایت ۲۳ص۱اما طریق ابوعامر صالح بن رستم: ابن شبة، تاریخ المدینه المنورة (ج

 عامر أيب عن (قرة بن خالد) حممد أيب عن يزيد بن ثور حدثنا ابوعاصم حدثنا«کرده است: 

 »جمانينكم وال صبيانكم هذا مسجدنا تقربوا ال: ج اهللا رسول قال (صالح بن رستم) قال
بینیم، ابوعامر صالح بن رستم این روایت را از عطاء بن ابی رباح چنانکه در پایین می

 شنیده است.
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 جنازه در مسجدّوم: جواز خواندن نماز حدیث بیست و د

نَّ « عباد بن عبدالله روایت کرده است:
َ
َمَرْت  ساَع�َِشَة  أ

َ
نْ  أ

َ
 جِبَنَاَزةِ  َ�ُمرَّ  أ

يِب  بِْن  َسْعدِ 
َ
َمْسِجِد، يِف  س َوقَّاٍص  أ

ْ
َ  ال نَْ�رَ  َعلَيِْه، َ�تَُص�ِّ

َ
 َعلَيَْها، َذلَِك  انلَّاُس  فَأ

) روایت کرده ۲۴ص۱اما طریق عطاء بن ابی رباح: ابن شبة، تاریخ المدینه المنورة (ج
 عن عامر (صالح بن رستم) أيب (قرة بن خالد) عن حممد أبو أخربنا عاصم أبو قال«است: 

اما عطاء بن ابی رباح تابعی بوده و معلوم نیست که  »بمثله ج النبي عن رباح أيب بن عطاء
 ی شنیده است.روایت را از چه کس

 عن«) روایت کرده است: ۴۴۲ص۱، المصنف (جاما طریق شخص مبھم: عبدالرزاق

بوده چرا كه دو راوی » واهی«اما اين اسناد هم » ج النبي وبني بينه رجلني عن ثور عن الثوري

 ».النبي وبني بينه رجلني«از اسنادش افتاده است: 

ی بردن کودکان را به ، اجازهجمتن روایت این بوده که رسول الله » نکارت«اما علت 
)/ ۹۱۸ش( ابوداود)/ ۱۲۴۰ش( مسلم)/ ۵۱۶ش( اند چنانکه بخاریمسجد داده

 بن عبدالله و سعید بن قتیبه و یوسف بن عبدالله( طریق از) ۱۲۰۴ش( نسایی
 سليم بن عمرو عن الزبري بن عبداهللا بن عامر عن مالك أخربنا«اند:  کرده روایت) مسلمه

 بنت زينب بنت أمامه حامل وهو يصيل كان ج اهللا رسول أن: األنصاري قتادة أيب عن الزرقي

 و .»محلها قام وإذا وضعها سجد فإذا شمس عبد بن الربيع بن العاص وأليب ج اهللا رسول
 ابن)/ ۷۱۱ش( نسایی)/ ۹۱۹ش( ابوداود)/ ۱۲۴۱ش( مسلم)/ ۵۹۹۶ش( بخاری

 بن لیث نا طیالیسی ابوالولید و سعید بن قتیبه( طریق از) ۱۲۰۵و۸۲۷ش( ماجه
 نا سفیان نا عمرو ابی بن محمد و سعید بن قتیبه و سعید؛ ابی بن سعید نا سعد

) سلیمان ابی بن عثمان و سعید ابی بن سعید( دو این و) سلیمان ابی بن عثمان
 قتادة أيب عن الزرقي سليم بن عمرو عن الزبري بن عبداهللا بن عامر عن«: کهاند  کرده روایت

 ركع فإذا عاتقه عىل العاص أيب بنت أمامة حامل وهو الناس يؤم ج اهللا رسول رأيت:  قال

 .»أعادها سجوده من رفع وإذا وضعها
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عَ  َما: َ�َقالَْت  رْسَ
َ
َيَْضاءِ  ابِْن  ُسَهيِْل  ىلَعَ  ج اهللاِ  رَُسوُل  َص�َّ  َما انلَّاُس، �يَِسَ  َما أ

ْ
 ابل

 
َّ

َمْسِجدِ  يِف  إِال
ْ
 سسعد بن ابی وّقاص  هدستور داد که روی جناز سعائشه « .١»ال

در مسجد نماز بخوانند؛ و مردم ھم این کار را منکر و ناپسند دانستند. لذا 
 هبر جناز جعائشه گفت: مردم چه به سرعت فراموش کردند! مگر پیامبر 

 .»سھیل بن بیضاء در مسجد نماز نخواند؟!
جمھور فقھا بر این باورند که خواندن نماز جنازه در مسجد بر مبنای 

باشد، و برخی از فقھا ھمچون حنفّیه آن را مکروه روایت مذکور جایز می
و آن بخاطر اجتناب از احتمال کثیف و آلوده کردن مسجد  دانندمی
نظر دارند در صورت احتمال آلوده ف ھمه فقھا اتفاقباشد. با این وص می

 .٢کردن مسجد این امر جایز نیست
  

)/ نسایی ۱۰۳۳)/ ترمذی (ش۳۱۸۹)/ ابوداود (ش۶۶۸ص۲(صحیح): مسلم (ج -١
 بن ومحمد عجالن بن از طریق (صالح) ۱۵۱۸)/ ابن ماجه (ش۱۹۶۷و۱۹۶۸(ش

 الزبري بن عبداهللا بن عباد عن«اند: حمزة) روایت کرده بن الواحد عباد وعبد بن عبدالله

 ...».عائشة  أن
 ،الشرح الصغیر؛ ۱۶۱/ ۱ ،المدونة؛ ۱۶۲/ ۱ ،الھندیة؛ ۶۲۰،  ۶۱۹/ ۱ ،ابن عابدیننک:  -٢

/ ۱ ،الفقه علی المذاھب؛ ۲۷۹/ ۱ ،تعلیق المقنع؛ ۲۴۰/ ۱ ،غایة المنتھی؛ ۲۲۹/ ۱
 .۱۱۷/ ۲ ،شرح البھجة؛ ۴۱۲

 

                                           



 درباره مساجد ثیچهل حد    ٥٨

حدیث بیست و سّوم: جواز دخول حیوانات به مسجد در 
  صورت عدم آلوده کردن مسجد

ةِ  يِف  ج انلَّيِبُّ  َطاَف « روایت کرده است: سعبدالله بن عباس   الوََداِع  َحجَّ
ْ�نَ  �َْستَِلمُ  بَِعٍ�، ىلَعَ  حالیکه  حّجة الَوَداع دردر  جپیغمبر « .١»بِِمْحَجٍن  الرُّ

توانس با دست رکن را لمس کند،) آن را با روی شتر بوده، (چون نمی
 .»نمودعصایش لمس می

این حدیث اشاره به این دارد که طواف کردن بر روی حیوان و یا ھر 
 هحیوان به محدودرساند که جایز است باشد و نیز میدیگر جایز می هوسیل

 مسجد داخل گردد ولی اگر آلوده شد باید سریعًا تمییز گردد. 
باشد که استالم با دست به حجراألسود ھمچنین حدیث بیانگر این می

باشد و نیز مستحب بوده و در صورت ناتوانی با عصا انجامش مستحب می

 .٢باشدجایز می »حجة الوَداع« هبکار بردن کلم

 
 

)/ ۱۸۷۷)/ ابوداود (ش۹۲۶ص۲)/ مسلم (ج۱۶۱۲و۱۶۰۷بخاری (ش (صحیح): -١
) از طریق ۲۹۴۸)/ ابن ماجه (ش۲۹۵۴و۷۱۳)/ نسایی (ش۸۶۵ترمذی (ش

 يف ج النبي طاف: قال عباس ابن عن«اند: (عبیدالله بن عبدالله وعکرمه) روایت کرده

 ».بمحجن الركن يستلم بعري عىل الوداع حجة
 .۱۵۱۶نک: ابن حجر عسقالنی، فتح الباری، شماره  -٢

 

                                           



 ٥٩    چهل حدیث درباره مساجد

: جواز دخول کافر، جنب، حائض و چهارمو  بیستحدیث 
 نفساء به مسجد

ٍْد، قِبََل  َخيًْال  ج انلَّيِبُّ  َ�َعَث « روایت کرده است: سره یابوھر
َ

 فََجاَءْت  �
ُ  ُ�َقاُل  َحِنيَفةَ  بَِ�  ِمنْ  بِرَُجٍل 

َ
ثَاٍل، ْ�نُ  ُ�َماَمةُ : هل

ُ
 َسَوارِي ِمنْ  �َِساِرَ�ةٍ  فََرَ�ُطوهُ  أ

ْهِ  فََخَرجَ  الَمْسِجِد،
َ

ْطِلُقوا: َ�َقاَل  ج انلَّيِبُّ  إِيل
َ
  فَاْ�َطلََق  ُ�َماَمَة، أ

َ
ٍْل  إِىل  ِمنَ  قَِر�ٍب  �َ

ْشَهدُ : َ�َقاَل  الَمْسِجَد، َدَخَل  ُ�مَّ  فَاْغتََسَل، الَمْسِجِد،
َ
نْ  أ

َ
َ  الَ  أ

َ
  إِهل

َّ
ُ  إِال نَّ  ا�َّ

َ
ًدا َوأ  ُ�َمَّ

ِ  رَُسوُل  نجد فرستاد، مردی از بنی سوی  به سوارکارانی را جپیغمبر « .١»ا�َّ
، وی را به دیواری از أُثَال بنُ ثُمامۀُگفتند: حنیفه را آوردند که به وی می
او خارج شد و فرمود: ُثَماَمه را سوی  به جدیوارھای مسجد بستند، پیامبر 

آزاد کنید، وی راھی نخلی نزدیک به مسجد شد و غسل کرد، سپس داخل 
جود ندارد و و» بر حق«دھم که معبودی ادت میمسجد شد و گفت: شھ

 .»خداست همحّمد فرستاد
شود که ُثَماَمه با وجود اینکه کافر بود در در این حدیث مشاھده می

بر ورود وی به مسجد ایرادی نگرفتند. پس  جمسجد بسته بودنش و پیامبر 
 أ ورود کافر به مسجد ایرادی ندارد به جز مسجد الحرام؛ چرا که خداوند

َها ﴿ فرمایند:می ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ  ٱلَۡمۡسِجدَ َ�َٞس فََ� َ�ۡقَرُ�واْ  ٱلُۡمۡ�ُِ�ونَ َءاَمُنٓواْ إِ�ََّما  ٱ�َّ

)/ ابوداود ۱۳۸۶ص۳)/ مسلم (ج۴۳۷۲و۴۶۲و۴۶۹بخاری (ش (صحیح): -١
) از طریق (عبدالله بن یوسف وقتیبة بن سعید) ۷۱۲و۱۸۹)/ نسایی (ش۲۶۷۹(ش

 ج النبي بعث: قال هريرة أبا سمع سعيد أيب بن سعيد حدثنا قال الليث حدثنا«اند: روایت کرده
 ....»نجد  قبل خيال
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ُ َ�ۡعَد َ�ِمِهۡم َ�َٰذ�ۚ �ۡن ِخۡفُتۡم َ�ۡيلَٗة فََسۡوَف ُ�ۡغنِيُ�ُم  ٱۡ�ََرامَ   ۦٓ ِمن فَۡضلِهِ  ٱ�َّ
ۚ إِنَّ  َ إِن َشآَء ! دیا آورده مانیا که یکسان یا« .]۲۸[التوبة:  ﴾٢٨َعلِيٌم َحِكيمٞ  ٱ�َّ

 پس دینبا لذا دند،یپل) دهیعق لحاظ از ،شان شرك و کفر سبب به( مشرکان گمانیب
 .»شوند وارد مسجدالحرام به) است یھجر نھم که( امسال از

 باشد، ورود و ماندنبا این وصف که ورود و ماندن کافر به مسجد جایز می
 بن حائض و نفساء و جنب نیز ایرادی ندارد، و این مذھب فقھایی چون احمد

 ھم حزم ابن امام و یمزن و یظاھر داود و هیراھو بن اسحاق و حنبل
 وضوء دیبا اندگفته هیراھو بن اسحاق و حنبل بن احمد فقط باشد؛ یم

حائض و  البته فقھای حنفّیه و مالکّیه بر این باورند که ورود زنان ١رند؛یبگ
باشد و فقھای شافعّیه و حنابله نفساء و انسان جنب به مسجد حرام می

را به شرط آلوده نکردن  شان دانند ولی عبورماندن این افراد را حرام می
المؤمنین دانند. اساس استدالل این دسته از فقھا روایت أّم مسجد جایز می

ِ  قَاَل « اند:باشد که گفتهمی سعائشه  َمْسِجَد  :جرَُسول ا�َّ
ْ
ِحل ال

ُ
إِ�ِّ َال أ

فرمود: من داخل مسجد برای جنب و  جپیغمبر خدا « .٢»حِلَائِِض َوَال ُجنٍُب 
 .»دانمحائض را حالل نمی

 ۲/۱۸۴ المحلی حزم، ابن ؛۲/۴۶ السنة شرح بغوی، ؛۱/۲۵۰ البیان عمرانی، -١
این روایت از طریق ام سلمة و علی بن ابی طالب وابوسعید وسعد از رسول  (ضعیف): -٢

 روایت کردیده است: جالله 

)/ ۱۳۷۸۳ش( الکبری السنن بیھقی،)/ ۶۴۵ش( ماجه ابن: لاما طریق ام سلمة 
)/ ۱۰۹۸ش( اصفھان اخبار ابونعیم،)/ ۱۶۶ص۱۴ج( دمشق تاریخ عساکر، ابن

 طریق از) ۱۲۹ش( المعلله الفوائد ابوزرعه،)/ ۳۷۳ص۲۳ج( الکبیر طبرانی، المعجم
 و یحیی بن محمد و داود بن عبدالله و البغوی عبدالعزیز بن علی و یونس بن محمد(

 أيب ابن ثنا الدكني بن فضل نعيم أبو ثنا«اند:  کرده روایت) ابوزرعه و شیبه ابی بن ابوبکر
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: قالت سلمة أم أخربتني: قالت جرسة عن الذهيل حمدوج عن اهلجري اخلطاب أيب عن غنية

 حلائضٍ  وال جلنبٍ  الحيل املسجد هذا إن أال: صوته بأعىل فناد املسجد إىل ج اهللا رسول خرج

 إن: «ابوزرعه روية يف و.» تضلوا أن لكم بينت أال عيل و حممد بنت فاطمة و وأزواجه للنبي إال

 ....» إال لعريانٍ  وال جلنبٍ  الحيل املسجد هذا

 امام و »صحبة له أن زعم من أخطأ جمهول،«: گوید می حجر ابن امام: الذھلی محدوج اما

: گوید می حزم ابن امام و .»نظر فيه...  جرسة عن الذهيل حمدوج«: گوید می ھم بخاری

 حزم، ابن)/ ۶۴۹۸ش( التھذیب تقریب حجر، ابن[ »جرسة عن املعضالت يروي ساقطٌ «
 الھجری الخطاب أبو که ندارد الھجری الخطاب أبی جز راوی و)] ۱۸۶ص۲ج( المحلی
 ابن[ »مجھوٌل : «گوید می حجر ابن امام و نبوده مقبول نفردش ھم عمیر بن عمر و
 .)]۸۰۸۱ش( التھذیب تقریب حجر،

 الشیوخ عن المنتقاه الفوائد)/ ۱۴۱ص۴۲ج( دمشق تاریخ عساکر، ابن ھمچنین
اند:  کرده روایت) الحربی عمر بن علی( طریق از) ۷۸ش( الحربی عمر بن لعلی العوالی

 عمه عن األسود بن صالح بن احلسن نا عبدة بن أمحد نا الصباح بن حممد بن أمحد بن جعفر نا«

 سلمة أم عن جرسة عن فريوز بن عروة عن اهلجري عمري بن عمر عن األسود بن منصور

 الأحل إين أال: ناد املسجد برصحة قال أو املسجد بصحن كان إذا جتى جالنبي  خرج: قالت

 أن األسامء لكم بينت هل أال وفاطمة وعيل وأزواجه ملحمد إال حائض وال جلنب املسجد

 .»تضلوا
 الھذلی محدوج ھمان: فیروز بن عروه و الھجری، ابوالخطاب ھمان: عمیر بن و عمر

 يونس قال«: است کرده روایت) ۱۸۳ص۶ج( الکبیر التاریخ بخاری، که چرا باشد؛ می

 سمعت جرسة عن) اهلذيل( حمدوج عن عمري بن عمر عن األسود أيب بن منصور سمع أرقم بن

 ادامه در بخاری امام ھمچنین و »لكذا اال جلنب املسجد الحيل ج النبي قال: سلمة أم

 يف فريوز بن عروة عن اهلجري اخلطاب أيب بن عمري بن عمر عن ميرس بن يل رو« :گوید می

 و الذھلی محدوج جھالت عّلت به و بوده یکی قبلی، اسناد با اسناد این لذا »الكوفيني

 .باشد می »ضعيف« ابوالخطاب
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 روایت) ۱۳۷۸۴ش( الکبری السنن بیھقی، و دارد ھم ایمتابعه که کنیم اشاره باید
 بن حممد احلسن أبو أخربنا قتادة بن عمر بن العزيز عبد بن عمر نرص أبو أخربناه«: است کرده

 مسلم بن عطاء سمعت قال التامر محزة بن حييى حدثنا مطني حدثنا الرساج إسامعيل بن احلسن

 مسجد إن أال ج اهللا رسول قال قالت سلمة أم عن جرسة عن أمية بن إسامعيل عن يذكر

 وفاطمة عىل بيته وأهل حممد عىل إال الرجال من جنب وكل النساء من حائض كل عىل حرام

 نشنیده امیه بن اسماعیل از را حدیث این مسلم بن عطاء اما .»ش واحلسني واحلسن

 النبویة المدینة تاریخ در شبه ابن چنانکه است؛ شنیده »جمهويل« راوی از بلکه

 أَيب عن مسلم بن عطاء حدثنا قال مروان بن موسى حدثنا«: است کرده روایت) ۲۵ص۱ج(

 سلمة أُم مع كنت: قالت النساء، خيار من وكانت جرسة عن) اميه بن( إِسامعيل عن عتبة

 عىل املسجد هذا حرم الناس أَهيا يا: فقال املسجد دخل حتى عندي من ج النبي خرج: فقالت

 أَال اهللاّ رسول بنت وفاطمة وعلياً  وأَزواجه النبي إال النساء من حائض أَو الرجال من جنب كل

 تالمیذ و مسلم بن عطاء شیوخ بین در و نشناختم را ابوعتبه و »تضلوا أَن األَسامء بينت
 .دیدیم که ھم را جسره حال و نیافتم را راوی چنین امیه بن اسماعیل

 األحادیث فی المصنوعة الآللی در سیوطی اما طریق علی بن ابی طالب: امام
 كتاب يف املالكي إسحاق بن إسامعيل القايض قال«: است گفته) ۳۲۰ص۱ج( الموضوعة

 بن املطلب عن زيد بن كثري عن محزة بن سفيان حدثنا محزة بن إبراهيم حدثنا: له القرآن أحكام

 عيل إال جنب وهو فيه جيلس وال املسجد يف يمر أن ألحد أذن يكن مل النبي أن حنطب بن عبداهللا

 .»املسجد يف كان بيته ألن طالب أيب بن
 کسی چه از را حدیث که نگفته و بوده تابعی حنطب بن عبدالله بن المطلب اما

 .باشدمی »ضعيف و مرسل« روایت لذا است؛ شنیده
 بن مطلب شاید و بوده مشھور دجاجه بنت جسره طریق از حدیث، این که دیدیم و

 .است »ضعيف و مرسل« حدیث حال ھر به باشد؛ شنیده وی از را این عبدالله
ابویعلی، )/ ۱۳۷۸۵ش( الکبری السنن بیھقی،)/ ۳۷۲۷ش( ترمذی: ابوسعید طریق اما

 اند: کرده روایت) الرفاعی ابوھشام و منذر بن علی( طریق از) ۱۰۴۲ش( المسند
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باشد البته باید اشاره کرد سند این حدیث ضعیف و غیر قابل احتجاج می
و از آنجاییکه دلیلی بر ممانعت این افراد برای ورود و ماندن در مسجد وجود 

ثَال ْ�نُ  ُ�َماَمةُ بر بودن  جندارد و از طرفی دیگر پیامبر 
ُ
قبل اسالمش در  أ

حالت کفر در مسجد ایراد نگرفتند پس به طور اولی ورود و ماندن زنان 
خصوصًا برای تعلیم و  انش حائض و نفساء و انسان جنب به مسجد و ماندن

 .١باشدتعّلم و پاکیزه کردن مسجد و ... ھیچ ایرادی ندارد و جایز می

: لعيل ج اهللا رسول قال: قال سعيد أيب عن عطية عن حفصة أيب بن سامل عن فضيل بن حممد حدثنا«

 العوفی جنادة بن سعد بن عطیة اما .»وغريك غري املسجد هذا يف جينب ألحد الحيل عيل يا

 ابوسعید ھمان ابوسعید، این که نیست معلوم ھمچنین. باشد می »مدلّس و ضعيف«
 کثیر عوفی، عطیه که چرا! باشد می کذاب کلبی ابوسعید ھمان یا و است خدری

 تدلیس و کرده می بیان ابوسعید نام با را کّذاب کلبی احادیث و بوده التدلیس
 ابن. [است خدری ابوسعید ھمان که کردند می فکر ھم مردم و است؛ نموده می

 )].۴۶۱۶ش( التھذیب وتقریب) ۲۲۴ص۷ج( التھذیب تھذیب حجر،
 سعید بن إبراھیم حدثنا: «است کرده روایت) ۱۱۹۷ش( بزار: سعد طریق اما

 بن( زید بن الحسن عن أبی حدثنی قال أویس أبی بن إسماعیل حدثنا قال الجوھری
 ج اهللا رسول قال: قال سعد أبیه عن سعد) بن عبدالله( بن خارجة عن) علی بن حسن

 »ضعيف و مرسل« اسناد این اما .»وغريك غريي املسجد هذا يف جينب ألحد الحيل: لعيل
) القرشی وقاص أبی بن سعد بن عبدالله: (یعنی عبدالله بن خارجه پدرِ  که چرا است؛
 الثقات در حبان ابن و) ۱۰۷ص۵ج( الکبیر التاریخ در بخاری امامان و بوده تابعی

 .»املدينة أهل يف يعد خارجة ابنه عنه رو«: گویند می) ۸ص۵ج(
 خارجه پدر صورتیکه در!!» سعد أبیه عن: «است آمده اسناد در که کنیم اشاره باید
 وقاص ابی بن سعد و باشد؛ می سعد بن عبدالله وقاص، أبی بن سعد بن عبدالله بن
 .است افتاده اسناد از) عبدالله( ی کلمه ظاھراً  و بوده وی جد

باشد از جمله: بستن البته این روایت در بردارندة فواید و احکام مختلفی دیگر نیز می -١
ھای تغییر در آن کافر در حالتی که نشانه کافر در مسجد، مّنت نھادن به اسیر
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 حدیث بیست و پنجم: تمییز کردن و پاک نمودن مساجد

نَّ «روایت کرده است:  سعائشه 
َ
ِ  رَُسوَل  أ َمرَ  ج ا�َّ

َ
َمَساِجدِ  أ

ْ
نْ  بِال

َ
 يِف  تُبَْ�  أ

وِر، نْ  ادلُّ
َ
رَ  َوأ ھا امر فرمودند که در محّله جپیغمبر خدا « .١»َوُ�َطيََّب  ُ�َطهَّ

  .»یزه و مرتب و خوشبو نگھداری شوندمساجد ساخته شوند، و پاک

مشاھده شود. و منت و محّبت بدون چشم داشت تأثیر زیاد در تغییر انسان دارد و 
کند. ھمچنین غسل کردن در موقع کینه و بغض را تبدیل به مھربانی و گذشت می

 .۶۲۱۰مسلمان شدن. نک: ابن حجر عسقالنی، فتح الباری، شماره 
 احمد،)/ ۷۵۸و۷۵۹ش( ماجه ابن)/ ۵۹۴ش( ترمذی)/ ۴۵۵ش( ودابودا): صحیح( -١

)/ ۲۴۵۷ش( االوسط منذر، ابن)/ ۱۶۳۴ش( حبان ابن)/ ۲۶۳۸۶ش( المسند
 ابن)/ ۱۶۰ص۱۴ج( التمھید عبدالبر، ابن)/ ۵۶ص۷ج( اآلثار مشکل شرح طحاوی،

 بغداد تاریخ بغدادی، خطیب)/ ۸۳ص۵ج( الضعفاء فی الکامل عدی،
 المستخرج طوسی،)/ ۴۴۸۰ش( الکبری السنن بیھقی،)/ ۲۳۴ص۱۲وج۱۵۲ص۶ج(

 المحلی حزم، ابن)/ ۴۶۹۸ش( المسند ابویعلی،)/ ۱۶۵ص۳ج( ترمذی علی
)/ ۳۰۹ص۳ج( الضعفاء عقیلی،)/ ۳۹۹ص۲ج( السنة شرح بغوی،)/ ۱۷۲ص۱ج(

 عبدالله( طریق از) ۱۲۹۴ش( خزیمه ابن)/ ۷۶۸ش( الشحامی بروایة السراج حدیث
 أنبأنا«اند:  کرده روایت) صالح بن و عامر قدامه بن وزائدة سعیر بن ومالک مبارک بن

 تطهر وأن الدور يف تبنى أن باملساجد أمر ج اهللا رسول أن: عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام

 .»وتطيب
 وترمذیاند  کرده روایت ھم مرسل را آن البته بوده »صحیحین« رجال رجالش و
 روایت) عیینه بن سفیان و الجراح بن وکیع و سلیمان بن عبدة( طریق از) ۵۹۶و۵۹۵ش(

 .... » اهللا رسول أمر ج النبي أن: أبيه عن عروة بن هشام عن«: است کرده
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 بن ھشام که دھد می نشان بوده ثقات از جمعی ھردو مرسل و موصول رجال چون اما
 سایر ونه است عروه بن ھشام از شک لذا است کرده روایت طریق دو به را آن عروه
 .!روات
 بن( يعقوب ثنا«: است کرده روایت) ۲۳۱۴۶ش( المسند واحمد، داردای  متابعه ولی

د( عن أيب ثنا) ابراهيم  جده عن الزبري بن عروة بن عبداهللا بن عمرو حدثني إسحاق بن) حممّ

 يف املساجد نصنع ان يأمرنا ج اهللا رسول كان: قال ج اهللا رسول أصحاب من حدثه عمن عروة

 بن عبدالله بن عمرو جز بوده »ثقة« ھمه رجالش و »ونطهرها صنعتها نصلح ان و دورنا
 ھم حبان ابن امام و »اند نموده روایت« وی از مسلم و بخاری امام که الزبیر بن عروة
 حجر، ابناند [ نموده روایت وی از ھم ثقات از جمعی و است آورده »ثقات« در را وی

 ھم روایت اسناد و است »الحدیث حسن« لذا)] ۴۶۹ص۷ج( التھذیب تھذیب
 از روایت دلیل به یسار بن اسحاق بن محّمد که کنیم اشاره باید. گردد می »حسن«

 تضعیف قطان سعید بن یحیی و عروه بن ھشام و مالک امام توسط قیس بنت فاطمه
 روایت زنم از اسحاق ابن: گوید می عروه بن ھشام فاطمه شوھر که چرا است؛ شده
 و مدینی بن علی و عجلی امامان که! است؟ ندیده را وی ھیچگاه حالیکه در کرده
 مگر گویند می و کنند؛ می دفاع وی از و کرده رد را آن ذھبی و حنبل بن احمد

 احادیثی شاید طرفی از اند؟ دیده را ایشاناند  نموده روایت س عائشه از کهای  صحابه
 اما! باشد بوده بلوغش از قبل زمان در کرده روایت فاطمه از اسحاق بن محّمد که

 تضعیف: گوید می نموده تضعیف را وی مالک امام اینکه خاطر به بازھم ذھبی امام
 بازھم اما کرده رد را تضعیفش چگونه کنم می تعجب من و دارد؛ اثر وی در مالک

 خاطر به معین بن یحیی امام از ھمچنین دارد؟ تأثیر وی بر مالک جرح گوید می
 حدیث روایت در ولی« گوید می معین بن یحیی امام اما گردیده تضعیف بودن قدری

 که الحجاج بن شعبة امام که بوده قوی آنقدر حفظ نظر از اما »است ثبت و ثقة
 گفته یسار بن اسحاق بن محّمد مورد در باشد می الحدیث فی امیرالمومنیِن  خودش

 عالِم  که ھم مدینی بن علی امام و »لحفظه المؤمنین أمیر إسحاق بن محّمد: «است
د كتب يف نظرت«: است گفته موردش در باشد می حدیث علل  وجدت فام إسحاق بن حممّ

 حدیُثه: «است گفته ھم دیگر جایی در و »صحيحني يكونا أن ويمكن حديثني يف اال عليه
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ور« هکلم باشد و منظور جمع دار، اسم جامعی برای بناء و محله می »ادلُّ
 شودای دار گفته میخاطر به محله و منطقهباشد و بدینھا میاز آن محله

توان به شوند. و ھمچنین میافراد آن منطقه و محله در آن جمع میچون 
اتاق یا مکان خاصی را  شان ھایمردم در خانه«خانه معنا شود بدین معنا که 
ھر دو معنا  .»و مناجات با پروردگار قرار دھند ھمچون مسجد برای عبادت

 .١باشدقابل استنباط می
و راحتی برای مردم آن  ای نوعی آسانیساختن مساجد در ھر محله

تر به مسجد رفت و آمد کنند. با آورد تا آنھا زودتر و راحتمحّله فراھم می
تفرقه و جدا شدن مردم از  هاین وصف نباید ساختن مساجد در کنار ھم مای

ھم شود؛ چرا که از اھداف مسجد گردھم آوردن مردم در کنار ھم برای 

 .]۵[الفاتحة:  ﴾٥َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتعِ�ُ  إِيَّاكَ ﴿ عبادت و لبیک گفتن به ندای
قلمرو اسالمی را گسترش داد امر  سباشد و ھنگامیکه عمر بن خطاب می

کرد که دو مسجد به قصد ضرر رساندن در کنار ھم برپا نشوند و از جمله 
 .٢باشدضرر ایجاد مساجد بسیار نزدیک تفرقه بین مردم منطقه و محّله می

شود ساختن مساجد در کنار ھم ھیچ ایراد شرعی ندارد مگر البته دّقت 

 النبالء اعالم سیر ذھبی،)/ ۴۲ص۹ج( التھذیب تھذیب حجر، ابن[ »صحیٌح 
 این اسناد پس باشد نمی جرح موجب صحابی جھالت چون ھمچنین)] ۳۴ص۷ج(

 سعائشه  ظاھرا گردد می مشخص باب روایت طبق البته باشد؛ می »حسن« متابعه
 .است »صحیح« باب روایت اسناد لذا. است بوده

ته يف شكَّ  ال«: است گفته ھم القطان ابن و امام  واإلیھام الوھم بیان القطان، ابن[ »صحّ
 .)]۱۳۸ص۵ج( األحکام کتاب فی

 .۵۱۳، شماره فتح الباری شرح صحیح البخاریابن حجر عسقالنی،  -١
 ھمان. -٢
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اینکه وجود آنھا در کنار ھم منافع خاصی دربرنداشته باشد و سبب جدا 
 اھالی محّله شود. هشدن و تفرق

-داشتن و مرتب بودن و خوشبو نگهھچنین از حقوق مسجد تمییز نگه
ابداِن اللِه متعال آرامش و آرایستگی مسجد، ع هباشد تا در سایداشتن آن می

 به نحو أحسن به عبادت و بندگی مشغول باشند. 
باشد بلکه باید از ھرگونه البته نظافت مسجد منحصر در ظاھر آن نمی

زند جلوگیری عامل خارجی که نظم و زیبایی و آرامش مسجد را برھم می
شود تا ھدف پروردگار از تشریع مسجد و ساخت آن فراھم گردد. یکی از 

اند، در حفظ نظافت و پاکی مسجد بر آن تأکید داشته جی که پیامبر موارد
آوری که موجب نریختن آب دھان و به قیاس آن ھر چیز کثیف و چندش

 سباشد. انس بن مالک شود، میآزار و اشمزاز نمازگزاران و عابران مسجد می
زُبَاُق : جانلَّيِبُّ  قَاَل «روایت کرده است: 

ْ
َمْسِجدِ  يِف  ال

ْ
اَرُ�َها َخِطيئَةٌ  ال  .١»َدْ�نَُها َوَ�فَّ

باشد و فرمودند: بزاق ریختن در مسجد خطا و گناه می جپیغمبر خدا «
ای دیگر راه پاک کردن در فرموده .»باشدآن دفن و پاک کردن آن می هکفار

آب دھان و چگونگی ریختن آن در مسجد در حالت ضرورت را بیان 

نَّ «رده است: روایت ک سفرمایند: ابوھریره  می
َ
ى ج اهللاِ  رَُسوَل  أ

َ
َاَمةً  َرأ

ُ
 يِف  �

َمْسِجِد، قِبْلَةِ 
ْ
ْ�بََل  ال

َ
َحِدُ�مْ  بَاُل  َما: َ�َقاَل  انلَّاِس، ىلَعَ  فَأ

َ
 َر�ِّهِ  ُمْستَْقِبَل  َ�ُقومُ  أ

عُ  َماَمُه، َ�يَتَنَخَّ
َ
ُ�ِبُّ  أ

َ
َحُدُ�مْ  أ

َ
نْ  أ

َ
عَ  �ُْستَْقبََل  أ عَ  فَإَِذا وَْجِهِه؟ يِف  َ�يُتَنَخَّ  َ�نَخَّ

َحُدُ�مْ 
َ
عْ  أ َيتََنخَّ

ْ
َْت  �ََسارِهِ، َ�نْ  فَل

َ
إِنْ  قََدِمِه، حت

دْ  لَمْ  فَ َيُقْل  َ�ِ
ْ
 َووََصَف  َهَكَذا فَل

)/ ترمذی ۴۷۶-۴۷۴)/ ابوداود (ش۳۹۰ص۱)/ مسلم (ج۴۱۵بخاری (ش (صحیح): -١
) از طریق (شعبة بن الحجاج وسعید بن ابی عروبه ۷۲۳)/ نسایی (ش۵۷۲(ش

 سمعت قال قتادة حدثنا«اند: د) روایت کردهوابوعوانه وھشام الدستوایی وابان بن یزی

 ».دفنها وكفارهتا خطيئة املسجد يف البزاق: ج النبي قال قال مالك بن أنس
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َقاِسمُ 
ْ
روزی پیامبر آب دھانی را « .١»َ�ْعٍض  ىلَعَ  َ�ْعَضهُ  َمَسحَ  ُ�مَّ  ثَْو�ِِه، يِف  َ�تََفَل  ال

در جھت قبله دیدند ولذا رو به مردم کرده وفرمودند: چرا وقتی یکی از شما 
ایستد، به طرف مقابلش آب دھانش را روبه روی پروردگار (در نماز) می

ریزد؟ آیا دوست دارید که که کسی به روی شما تف کند؟ پس اگر کسی  می
پایش بریزد؛ واگر نتوانست، آن را  مجبور شد، آب دھانش را سمت چپ وزیر

 .»بمالد ی لبسش ریخته وبھمبین گوشه

 : أذکار مسجدبیست و ششمحدیث 

در  جای که پیامبر اکرم مسجد عبادت است، به گونهسوی  به قدم نھادن
پرداختند و در ھنگام به مناجات می أمسیر رسیدن به مسجد با خداوند 
کردند که جدای از اینکه اھمّیت بیان میورود و خروج از آن نیز أذکاری را 

دھند بلکه دعاھایی ھستند که قبولی آن از می شان عبادت در مسجد را ن
نھایت خیر و برکت و احسان و آرامش را برای مسلمان به  أطرف پروردگار 

 آورند. این أذکار عبارتند از:بار می
 ج مسجد به رفتن دعای

 « اند:فرموده جپیامبر 
َ
يِبْ نُْورأ

ْ
، َوِ�ْ لَِساِ�ْ نُْوراً، َوِ�ْ َسْميِعْ اً للَُّهمَّ اْجَعْل يِفْ قَل

يِْتْ نُْوراً، َوَ�ْن يَِميِْ�ْ نُْوراً َوَ�ْن  ِمْن فَْوِ�ْ نُْوراً، وَ  يِفْ برََصِْي نُْوراً، وَ  نُْوراً، وَ 
َ

ِمْن حت
َماِ�ْ نُْوراً، وَ  ِشَمايِلْ نُْوراً، وَ 

َ
ْعِظْم  ِمنْ  ِمْن أ

َ
يِفْ نُْوراً، َواْجَعْل يِفْ َ�ْفيِسْ نُْوراً، َوأ

ْ
َخل

) ۳۰۹) / ابوداود (ش) / نسایی (ش۳۸۹ص۱) / مسلم (ج۴۱۶بخاری (ش (صحیح): -١
 أبی بن الرحمن ) از طریق (ابورافع وھمام بن منبة وعبد۱۰۲۲/ ابن ماجه (ش

 ...».املسجد  قبلة يف نخامة رأ ج اهللا رسول أن هريرة أيب عن«اند: روایت کردهحدرد) 
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ْم يِلْ نُْوراً، وَ   اْجَعْل يِل نُوراً اْجَعْل يِل نُوراً، وَ يِلْ نُْوراً، َوَ�ظِّ
َ
ْعِطِ�ْ نُْوراً، ، أ

َ
للَُّهمَّ أ

يِفْ  يِفْ َشْعِرْي نُْوراً وَ  راً، وَ يِفْ َدِ�ْ نُوْ  ْحِ�ْ نُْوراً، وَ ـيِفْ لَ  َواْجَعْل يِفْ َعَصيِبْ نُْوراً، وَ 
الھی! در قلب، زبان، گوش و چشم من نور قرار ده، و باال، و « .١»�رََشِْي نُْوراً 

ن، راست، چپ، مقابل، پشت و درون مرا منّور گردان، و نور را برای من ییپا
فزای، و بزرگ گردان، و مرا نوری عطا فرما، و در عصب، گوشت، خون، مو یب

 .»پوست من نوری قرار دهو 
 مسجد به شدن داخل دعای

َعِظيِْم، « روایت کرده است: سعبدالله بن عمرو بن العاص 
ْ
ُعوُْذ بِاِهللا ال

َ
أ

يَْطاِن الرَّ  َقِديِْم ِمَن الشَّ
ْ
َطانِِه ال

ْ
َكِر�ِْم، وَُسل

ْ
به خداوند بزرگ و « .٢»ِجيْمِ َو�ِوَْجِهِه ال

 ابوداود)/ ۱۷۳۴-۱۸۳۰و۱۸۲۴ش( مسلم)/ ۶۳۱۶ش( بخاری ):صحیح( -١
 بن عبدالله بن علی( طریق از) ۱۱۲۱ش( نسایی)/ ۳۴۱۹ش( ترمذی)/ ۱۳۵۵ش(

 كريب عن كهيل بن سلمة عن«اند:  کرده روایت) عباس بن عبدالله مولی وکریب عباس

 قام ثم نام ثم ويديه وجهه فغسل حاجته فأتى جالنبي  فقام ميمونة عند بت: قال عباس ابن عن

 فقمت فصىل أبلغ وقد يكثر مل وضوءين بني وضوءا توضأ ثم شناقها فأطلق القربة فأتى

 بأذين فأخذ يساره عن فقمت يصيل فقام فتوضأت أتقيه كنت أين ير أن كراهية فتمطيت

 نفخ نام إذا وكان نفخ حتى فنام اضطجع ثم ركعة عرشة ثالث صالته فتتامت يمينه عن فأدارين

 برصي ويف نورا قلبي يف اجعل اللهم: دعائه يف يقول وكان يتوضأ ومل فصىل بالصالة بالل فآذنه

 نورا وأمامي نورا وحتتي نورا وفوقي نورا يساري وعن نورا يميني وعن نورا سمعي ويف نورا

 فحدثني العباس ولد من رجال فلقيت التابوت يف وسبع كريب قال نورا يل واجعل نورا وخلفي

 .»خصلتني وذكر وبرشي وشعري ودمي وحلمي عصبي فذكر هبن
 بن إسماعیل( طریق از) ۶۸ش( الکبیر الدعوات بیھقی،)/ ۴۶۶ش( ابوداود ):صحیح( -٢

 عن املبارك بن عبداهللا عن مهد بن الرمحن عبد حدثنا«اند:  کرده روایت) منصور بن بشر

 بن عمرو بن عبداهللا عن حدثت أنك بلغنى له فقلت مسلم بن عقبة لقيت قال رشيح بن حيوة
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قدرت به طان رانده شده یبدی ش ازو ق جاللش است) یروی گرامی (که ال
 .»برمزلی او پناه میأم و یقد

به نام « .١»اهللا ىلع رسولِ  السالمُ و� اِهللا « روایت کرده است: لفاطمه 

 وسلطانه الكريم وبوجهه العظيم باهللا أعوذ: قال املسجد دخل إذا كان أنه ج النبى عن العاص

 منى حفظ الشيطان قال ذلك قال فإذا قال. نعم قلت أقط قال. الرجيم الشيطان من القديم

) مسلم بن عقبة و بشر بن إسماعیل( جز بوده »صحیح رجال« ورجالش .»اليوم سائر
 .باشند می تھذیب در ومترجم »ثقة« که

 .»جيدٌ  واسناده حسنٌ  حديثٌ «: است گفته ھم نووی و امام

)/ ۳۱ص( االذکار نووی،[ »موثقون رجاله غريبٌ  حسنٌ «: است گفته ھم حجر ابن و امام
 )]۲۷۷ص۱ج( االفکار نتائج حجر، ابن

)/ ۱۹۱-۱۸۴ص۱۵ج( النبویه االحادیث فی الوارده العلل دارقطنی،): لغیره صحیح( -١
 احمد، المسند)/ ۶۷۵۴ش( ابویعلی، المسند)/ ۳۱۴ش( ترمذی)/ ۷۷۱ش( ماجه ابن

 القاضی، اسماعیل)/ ۱۲۳ص۷وج۳۷۳ص۱ج( شیبه، المصنف ابی ابن)/ ۲۶۴۱۷ش(
 ابن)/ ۱۸۸ش( الطاھرة الذریة دوالبی،)/ ۸۳و۸۴و۸۲ش( النبی علی الصالة فضل

 طریق از) ۱۸۸۴ش( راھویه، المسند بن اسحاق)/ ۱۱ص۷۰ج( دمشق تاریخ عساکر،
 والدراوردی سلیم أبی بن ولیث األحول وعاصم الربیع بن وقیس الخمس بن سعیر(

 بن عبداهللا عن«اند:  کرده روایت) األزرق وعیسی القاسم بن وروح أبان بن ومحّمد

 دخل إذا كان ج اهللا رسول أن: الرسول بنت الكرب فاطمة عن احلسني بنت فاطمة عن احلسن

 فاطمه الحسین، بنت فاطمة که چرا بوده »ضعیف« روایت این اما ....» قال املسجد

 بمتصل إسناده ليس«: است گفته ترمذی و امام است نکرده درک را ج النبی بنت

 سلم و عليه اهللا صىل النبي بعد فاطمة عاشت إنام الكرب فاطمة تدرك مل احلسني بنت وفاطمة

 )].۳۱۵ش( ترمذی[ .»أشهرا
 وھمچنین باشد؛ می مستحب الله نام با ھرکاری آغاز اینکه جمله از دارد شواھدی اما

 السنن بیھقی،)/ ۷۷۲ش( ماجه ابن)/ ۴۶۵ش( ابوداود)/ ۲۰۴۸ش( حبان ابن
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 .»رسول اللهبر  و درود و سالمالله، 

 « ت کرده است:یروا س ید األنصاریابواألس
َ
بَْواَب رمَْحَِتَك ـللَُّهمَّ اْ�تَْح لِ أ

َ
 .١»ي أ

 .»الھی! درھای رحمت خود را بر من بگشا«
 مسجد از شدن خارج دعای

 « ت کرده است:یروا س ید األنصاریابواألس
َ
سْ أ

َ
ْ أ لَُك ِمْن فَْضِلَك للَُّهمَّ إِ�ِّ

َ
 ٢»أ

  .»مینمارا مسألت می تالھی! از تو فضل«

 از) ۱۵۶ش( السنی ابن)/ ۱۳۹۴ش( السنن دارمی،)/ ۴۴۸۹و۴۴۹۱ش( الکبری
 عبد أبى بن ربيعة عن«اند:  کرده روایت) غزیة بن وعمارة الدراوردی عبدالعزیز( طریق

 قال يقول األنصار أسيد أبا أو محيد أبا سمعت قال سويد بن سعيد بن امللك عبد عن الرمحن

 رمحتك أبواب ىل افتح اللهم ليقل ثمج  النبى عىل فليسلم املسجد أحدكم دخل إذاج  اهللا رسول

 بن الفضل أخبرنا( حبان ابن ورجال .»فضلك من أسألك إنى اللهم فليقل خرج فإذا
 ....) غزیة بن عمارة حدثنا قال المفضل بن بشر عن مسرھد بن مسدد حدثنا الحباب

 كان«: است گفته ذھبی امام که الحباب بن فضل ابوخلیفه جز بوده »صحيح رجال«

 النبالء سیراعالم ذھبی،[ »اآلفاق من إليه رحل مفوهاً  فصيحاً  أديباً  مأموناً  صادقاً  ثقةً 
 .است »صحیح« اسنادش لذا)] ۸ص۱۴ج(

 طریق از) ۷۲۹ش( نسایی)/ ۴۶۵ش( ابوداود)/ ۱۶۸۶و۱۶۸۵ش( مسلم(صحیح):  -١
 ربيعة عن«اند:  کرده روایت) وعبدالعزیزالدراوردی بالل بن وسلیمان غزیة بن عمارة(

 رسول قال قال - أسيد أبى عن أو - محيد أبى عن سعيد بن امللك عبد عن الرمحن عبد أبى بن

 إنى اللهم فليقل خرج وإذا رمحتك أبواب ىل افتح اللهم فليقل املسجد أحدكم دخل إذا: جاهللا 

 .»فضلك من أسألك
 طریق از) ۷۲۹ش( نسایی)/ ۴۶۵ش( ابوداود)/ ۱۶۸۶و۱۶۸۵ش( مسلم ):صحیح( -٢

 ربيعة عن«: اندکرده روایت) وعبدالعزیزالدراوردی بالل بن وسلیمان غزیة بن عمارة(

 رسول قال قال - أسيد أبى عن أو - محيد أبى عن سعيد بن امللك عبد عن الرمحن عبد أبى بن
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طّیبی گفته: شاید راز تخصیص رحمت در ھنگام ورود و فضیلت به 
شود به اعمالی این باشد که کسی که داخل مسجد میھنگام خروج در 

رساند و این با رحمت تناسب شود که وی را به ثواب و بھشت میمشغول می
رود و این با فضل شود به دنبال کسب رزق حالل میدارد و ھرگاه خارج می

لَٰوةُ ٱفَإَِذا قُِضَيِت ﴿فرمایند: می أ تناسب دارد، ھمانگونه که خداوند  لصَّ
ْ ٱفَ  وا �ِض ٱِ�  نتَِ�ُ

َ
ْ ٱوَ  ۡ� ِ ٱِمن فَۡضِل  ۡ�َتُغوا  نماز که آنگاه« .]۱۰[الجمعة:  ﴾�َّ

 .١»د...یبرو خدا یروز و رزق دنبال به و دیگرد پراکنده نیزم در شد، خوانده

: با آرامش به مسجد رفتنبیست و هفتمحدیث   

ِ�يَمِت  إَِذا قَاَل: ج اهللا رَُسوَل  اَن«روایت کرده است:  س ابوھریره
ُ
الةُ  أ  الصَّ

تُوَها فَال
ْ
ِكينَُة، َعلَيُْ�مُ  َ�ْمُشونَ  ايتُوَها �َْسَعْوَن، تَأ تُمْ  َ�َما السَّ

ْ
ْدَر�

َ
 َوَما فََصلُّوا، أ

وا فَاتَُ�مْ  تِمُّ
َ
آن سوی  به ھرگاه نماز اقامه گردید با عجله و شتابان« .٢»فَأ

پیاده حرکت کنید، به ھر (مقداری نروید، با حالتی آرام و با تأّنی به سمت آن 
از نماز رسیدید) آن را بخوانید و ھر مقدار را (از نماز از دست دادید، بعد از 

 .»دسالم امام برخیزید و آن را) تمام کنی

 إنى اللهم فليقل خرج وإذا رمحتك أبواب ىل افتح اللهم فليقل املسجد أحدكم دخل إذا: ج اهللا

 .»فضلك من أسألك
 .۳۸۴، شماره عون المعبودآبادی،  حیدرالعظیم بن علی بن أمیر بن أشرف محمد ١-

 ترمذی) ۵۷۲ش( ابوداود)/ ۱۳۹۱-۱۳۸۹ش( مسلم)/ ۹۰۸ش( بخاری): صحیح( -٢
 و مسیب بن سعید( طریق از) ۷۷۵ش( ماجه ابن)/ ۸۶۱ش( نسایی)/ ۳۲۷ش(

اند:  کرده روایت) منبه بن ھمام و یعقوب بن وعبدالرحمن عبدالرحمن بن ابوسلمه
 .: ...»يقول ج اهللا رسول سمعت قال هريرة أبا أن«

 

                                                                                           



 ٧٣    چهل حدیث درباره مساجد

از جمله اعمالی که رعایت آن در ھنگام رفتن به نماز جماعت در مسجد 
تن به نماز جماعت باشد، عدم عجله و شتاب در رفمھم و مطلوِب شریعت می

رود. در این باشد، خصوصًا اگر شخص با ماشین یا مرکبی به مسجد میمی
حالتھا باید شخص از دویدن و شتاب کردن در خارج و داخل مسجد 
خودداری کند و نباید به خود و دیگران استرس و تشویش وارد کند و با 

آن رسید، آن را  نماز برود و به ھر مقدار ازسوی  به نھایت تأّنی و آرامش
 بخواند و بقیه را بعد از اتمام جماعت انجام دھد. 

ھمچنین ھر ندایی مبنی بر اعالم حضور در مسجد و خطاب کردن امام 
ای در شریعت ندارد، بلکه آنچه مطلوب تا آھسته نماز بخواند ھیچ تأییدیه

باشد حفظ تأّنی و سکوت در ھنگام ورود به مسجد و حفظ شریعت می
 باشد.خود و نمازگزاران می آرامش

: خواندن دو رکعت نماز هنگام دخول بیست و هشتمحدیث 
 به مسجد

َحُدُ�مُ  َدَخَل  إَِذا: ج انلَّيِبُّ  قَاَل «روایت کرده است:  سابوقتاده 
َ
 الَمْسِجَد، أ

َ  َحىتَّ  َ�ِْلْس  فَالَ  َعتَْ�ِ  يَُص�ِّ
ْ
فرمودند: ھرگاه یکی از شما داخل  جپیامبر « ١»َر�
 .»نماز نخواند ننشیند مسجد شد، تا دو رکعت

 ترمذی) / ۴۶۷ش( ابوداود) / ۱۶۸۷ش( مسلم) / ۱۱۶۳و۴۴۴ش( بخاری ):(صحیح -١
 و انس بن مالک( طریق از) ۱۰۱۳ش( ماجه ابن) / ۷۳۰ش( نسایی) / ۳۱۶ش(

 سليم بن عمرو عن الزبري بن اهللا عبد بن عامر عن«اند:  کرده روایت) سعید بن عبدالله

 قبل ركعتني فلريكع املسجد أحدكم دخل إذا قال ج اهللا رسول أن السلمي قتادة أيب عن الزرقي

 .»جيلس أن
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 باشد این است که:در خور توجه می مسجدـحتية ال هآنچه در زمین

 المسجد هتحی بودن مستحب بر اسالمی جمھور علما و اندیشمندان -
امر در  هو صیغ داشته در ھر زمان وھنگام ورود به مسجد اتفاق

اند؛ چراکه فقط نمازھای پنجگانه، نماز حدیث را بر ندب حمل کرده

 َجاءَ «: است کرده تیروا سدالله یعب بن باشند. طلحهفرض می
  رَُجٌل 

َ
ِ  رَُسولِ  إِىل  َصلََواٍت  مَخُْس : ج اهللا رسول هل قال...  هو فإذا ج ا�َّ

َْومِ  يِف   و از آمده ج الله رسول نزد نجد اھل از یمرد« .١»َواللَّيْلَةِ  ايلْ
 جواب یو به ج الله رسول ... و دیپرس نماز هدربار ج شان یا

 ».است فرض تو بر روز و شب ھر در نماز پنج: دادند

المسجد بجا آورده  هحدیث اشاره به آن دارد که قبل از نشستن، تحی -
باشد ولی نشستن مندوب بودن آن را شود، اگرچه این عمل أولی می

 ُسلَيٌْك  َجاءَ « :است کرده تیروا س کند؛ چرا که جابرزایل نمی
َغَطَفاِ�ُّ 

ْ
ُُمَعةِ  يَْومَ  ال

ْ
ِ  َورَُسوُل  اجل ُ  َ�َقاَل  فََجلََس  َ�ُْطُب  ج ا�َّ

َ
 ُسلَيُْك  يَا: هل

َعتَْ�ِ  فَاْرَكعْ  ُ�مْ 
ْ
زْ  َر� َوَّ  و آمد یغطفان كیسل جمعه روز« .٢»...ِ�يِهَما َوجتَ

 از) ۱۱۱۲ش( ماجه ابن) / ۱۱۱۹ش( ابوداود) / ۲۰۶۱و۲۰۶۰ش( مسلم ):صحیح( -١
 ».قال أنه جابر عن«اند:  کرده روایت) دینار بن وعمرو وابوالزبیر نافع بن طلحه( طریق

 ابوداود)/ ۱۱۰و۱۰۹ش( مسلم)/ ۶۹۵۶و۲۶۷۸و۱۸۹۱و۴۶ش( بخاری ):صحیح( -٢
 و انس بن مالک( طریق از) ۵۰۲۸و۲۰۹۰و۴۵۸ش( نسایی)/ ۳۲۵۴و۳۹۲و۳۹۱ش(

 عبيداهللا بن طلحة سمع أنه أبيه عن سهيل أبو حدثني«اند:  کرده روایت) جعفر بن اسماعیل

 ما يفهم وال صوته دوي يسمع الرأس ثائر نجد أهل من ج اهللا رسول إىل رجل جاء: يقول

 والليلة اليوم يف صلوات مخس ج اهللا رسول له قال اإلسالم عن يسأل هو فإذا دنا حتى يقول

 عيل هل قال رمضان شهر وصيام ج اهللا رسول قال تطوع أن إال ال قال غريهن عيل هل قال
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 به ج امبریپ. خواندند می خطبه ج الله رسول کهیحال در نشست
 و مختصر کوتاه نماز رکعت دو و زیبرخ! کیسل یا: فرمود یو

 در آمد جمعه روز در شما از یکی ھرگاه: فرمود سپس بخوان،
 و کوتاه را آن و بخواند نماز رکعت دو خواند می خطبه امام کهیحال

 .»...بخواند مختصر

ھای کم تکرار شوند، بسیاری از اگر ورود و خروج به مسجد با فاصله -
باشد ولی اگر فاصله فقھا بر این باورند که تکرار نماز مندوب نمی

 باشد.بین آنھا قرار گیرد، تکرار خواندنش مستحب می

مسجد انجام گیرد نه  هباید در داخل محدود المسجد هتحیخواندن  -
 حواشی و حیاط و ایوان مسجد.

 المسجد هتحیخواندن نماز  هننظر فقھا در زمیبا وجود اختالف -
توسط خطیِب نماز جمعه در ھنگام ورودش به مسجد، قبل از باال 

رسد بر اساس نبود دلیلی صحیح و صریح از رفتن از منبر به نظر می
 جالمسجد توسط پیامبر  همستحب بودن این امر و نخواندن نماز تحی

در موقع ورودش به مسجد در موقع نماز جمعه و مستقیم به باالی 
محرز است که چنین عملی برای خطیب  ج شان منبر رفتن ای

 إَذا جاكن انليب « کند:روایت می سابن عمر  باشد.مستحب نمی
ھرگاه در  ج پیامبر« .١»بِالل أذَّنَ  الِمنرَبِ  ىلَعَ  َ�َقَعدَ  اجلُُمعةِ  يَومَ  َخَرجَ 

 تطوع أن إال ال قال غريها عيل هل فقال الزكاة ج اهللا رسول له وذكر تطوع أن إال ال قال غريه

 ...»صدق  إن أفلح ج اهللا رسول فقال منه أنقص وال هذا عىل أزيد ال يقول وهو الرجل فأدبر
 یی)/ نسا۵۱۶)/ ترمذی (ش۱۰۸۹)/ ابوداود (ش۹۱۶و۹۱۲(ش یبخار ):(صحیح -١

 عن الزهري عن«: اندکرده یت(ابن ابی ذئب ویونس بن یزید) روا یق) از طر۱۳۹۲(ش
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نشستند و بالل أذان می شدند، بر منبرروز جمعه خارج می
 .»گفتند می

نماز  هبرای نمازگزاران در ھنگام خطب المسجد هتحیخواندن نماز  -
باشند، از جمعه صحیح بوده واحادیث متعّددی مؤّید این حکم می

 جمله:

َغَطَفاِ�ُّ « ت کرده است:یروا سجابر 
ْ
ِ َجاَء ُسلَيٌْك ال ُُمَعِة َورَُسوُل ا�َّ

ْ
 ج يَْوَم اجل

 ُ
َ

ْز ِ�يِهَما  !يَا ُسلَيُْك  :َ�ُْطُب فََجلََس َ�َقاَل هل َوَّ َعتَْ�ِ َوجتَ
ْ
 -ُ�مَّ قَاَل  -ُ�ْم فَاْرَكْع َر�

ْز �ِ  َتََجوَّ
ْ

َعتَْ�ِ َويل
ْ
َكْع َر� ْ�َ

ْ
ُُمَعِة َواِإلَماُم َ�ُْطُب فَل

ْ
َحُدُ�ْم يَْوَم اجل

َ
 .١»يِهَماإَِذا َجاَء أ

خطبه  ج الله رسولآمد و نشست در حالیکه  یغطفان كیسلروز جمعه «
به وی فرمود: ای سلیک! برخیز و دو رکعت نماز کوتاه  جخواندند. پیامبرمی

و مختصر بخوان. سپس فرمود: ھرگاه یکی از شما در روز جمعه آمد در 
کوتاه و مختصر را خواند دو رکعت نماز بخواند و آنحالیکه امام خطبه می

  .»بخواند
إَِذا َجاَء : جقال رسول اهللا «: روایت کرده است سجابر بن عبدالله  و نیز

َعتَْ�ِ ويلتجوز فيهما
ْ
يَُصلِّ َر�

ْ
ْو قَْد َخَرَج فَل

َ
َِماُم َ�ُْطُب أ

ْ
َحُدُ�ْم َواإل

َ
 .٢»أ

له إذا جلس اإلمام عىل املنرب عىل عهد النبي  قال يزيد بن السائب  جكان النداء يوم اجلمعة اوّ
 .»وكثر الناس زاد النداء الثالث عىل الزوراء سفلام كان عثامن  بوأيب بكر وعمر 

طریق  ) از۱۱۱۲)/ ابن ماجه (ش۱۱۱۹)/ ابوداود (ش۲۰۶۱و۲۰۶۰مسلم (ش (صحیح): -١
 ...». قال أنه جابر عن«اند: (طلحه بن نافع وابوالزبیر وعمرو بن دینار) روایت کرده

) از طریق ۱۱۱۹)/ ابوداود (ش۲۰۶۱)/ مسلم (ش۱۱۶۶بخاری (ش (صحیح): -٢
قال قال رسول  بعن جابر بن عبداهللا «اند:  (عمرو بن دینار وابوسفیان) روایت کرده

 ....»جاهللا 
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فرمودند: ھرگاه یکی از شما روز جمعه به مسجد آمد و امام  جرسول الله «
 .»د، دو رکعت کوتاه و مختصر بخواندمشغول خواندن خطبه بو

: عدم جواز بار سفر بستن جز برای سه بیست و نهمحدیث 
 مسجد

  الرَِّحاُل  �َُشدُّ  الَ : قَاَل  ج انلَّيِبِّ  َعِن «ت کرده است: یروا سره یابوھر
َّ

  إِال
َ

 إىِل
قىَْص  َوَمْسِجدِ  ،ج الرَُّسولِ  َوَمْسِجدِ  احلََراِم، الَمْسِجدِ : َمَساِجدَ  ثََالثَةِ 

َ
از « .١»األ

روایت شده که فرمودند: جز برای سه مسجد بار سفر نبندید، (و  ج پیغمبر
 .»و مسجد األقصی جآنھا عبارتند از): مسجد الحرام، مسجد الرسول 

دارد که بار گانه ابراز میساجد سهاین حدیث جدای از بیان فضیلت این م
سفر به مساجد و یا اماکن جایز نیست جز به این سه مسجد و در صورتیکه 

ای یا طلب شخصی برای قصدی مشروع ھمچون زیارت شخصی یا خانواده
علم به جایی برود به معنای قصد سفر به آن مکان نیست بلکه قصد سفر 

رساند قرار دارند. و این روایت می برای دیدن کسانی ھستند که در آن مکان
که این مساجد دارای فضیلت عبادت و زیارت ھستند و ھرکس خواھان ثواب 

آنھا برود و در آنجا به عبادت و اعتکاف و مناجات با خالق سوی  به باشدمی
 .٢مشغول شود أ خود

)/ ۷۰۰ش( نسایی)/ ۲۰۳۵ش( ابوداود)/ ۳۴۵۰ش( مسلم)/ ۱۱۸۹ش( بخاری ):(صحیح -١
 عن«اند:  کرده روایت) راشد بن ومعمر عیینه بن سفیان( طریق از) ۱۴۰۹ش( ماجه ابن

 .: ...»قال جالنبي  عن س هريرة أيب عن املسيب بن سعيد عن الزهري
 .۱۹۰۴و  ۱۹۰۳، شماره فتح الباری شرح صحیح البخاریابن حجر عسقالنی،  -٢
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ندا و شعر گفتن ، فروش ت خرید و: کراهیّ سی امحدیث 
مسجدکردن برای گمشده در   

نَّ انلَّيِبَّ «روایت کرده است:  سعبدالله بن عمرو بن العاص 
َ
ن� عن  جأ

ْن يُنَْشَد ِ�يِه ِشْعٌر، َوَ�َ� َعِن 
َ
ْن تُنَْشَد ِ�يِه َضالٌَّة، َوأ

َ
َمْسِجِد، َوأ

ْ
َيِْع يِف ال

ْ
اِء َوابل َ الرشِّ

ُُمَعةِ  اتلََّحلُِّق َ�بَْل 
ْ
َالِة يَْوَم اجل نھر کردند که در مسجد خرید  جپیامبر « .١»الصَّ

)/ خطیب ۷۱۴)/ نسایی (ش۱۰۸۱)/ ابوداود (ش۶۶۷۶احمد، المسند (ش (صحیح): -١
)/ طبرانی، المعجم االوسط ۶۳ص۲بغدادی، االجامع الخالق الراوی (ج

)/ ۲۴۶۲)/ ابن منذر، االوسط (ش۱۳۰۴و۱۸۱۶)/ ابن خزیمه (ش۳۵۸ص۶(ج
ن شبة، )/ اب۱۲۱۱)/ فاکھی، اخبار مکة (ش۲۹۷طوسی، المستخرج علی مسلم (ش

) از طریق (یحیی بن سعید القطان وصفوان بن عیسی) ۲۰ص۱تاریخ المدینه (ج
عن (حممد) بن عجالن حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال هنى «اند: روایت کرده

عن الرشاء والبيع ىف املسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر وهنى عن  جرسول اهللا 

 ».اجلمعةالتحلق قبل الصالة يوم 
)/ بیھقی، السنن الکبری ۳۲۲ویحیی بن سعید القطان ھم متابعه شده وترمذی (ش

)/ ابن ابی شیبه ۱۳۰۶)/ ابن خزیمه (ش۱۱۳۳)/ ابن ماجه (ش۶۱۱۶(ش
)/ فکھی، اخبار مکه ۶۲ص۲)/ خطیب بغدادی، الجامع الخالق الراوی (ج۴۵ص۲(ج
بوخالد االحمر و عبدالله ) از طریق (لیث بن سعد و حاتم بن اسماعیل و ا۳۵۶ص۳(ج

عن حممد بن عجالن «اند:  بن لھیعه و یحیی بن ایوب و صفوان بن عیسی) روایت کرده

 ....»حدثنا عمرو بن شعيب 
باشند؛ فقط چنانکه گفتیم بعضی از علما  و مترجم در تھذیب می» ثقة«و رجال احمد 

قرار » حسن« در سماع شعیب از جدش اختالف دارند لذا این اسناد را در درجه
ال أعلم خالفاً يف عدالة عمرو بن شعيب؛ «دھند و امام حاکم نیشابوری گفته است:  می

من تكلم يف حديث «و امام ترمذی ھم گفته است: » إنام اختلفوا يف سامع أبيه من جده
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اش در آن ندا کرده برای یافتن گمشدهو فروش شود و یا اینکه شخص گم
جمعه در قبل از نماز  اینکهسر دھد و یا اینکه در مسجد شعر گفته شود و یا 

 .»مسجد گردھمایی ایجاد شود

عمرو بن شعيب إنام ضعفه ألنه حيدث عن صحيفة جده كأهنم رأوا أنه مل يسمع هذه األحاديث 

لکن امامان ابن حجر و ابن الملقن در تھذیب التھذیب و البدر المینر  »من جده
آورند که با اثباتش این اسناد  روایاتی را دال بر صحت سماع پدرش از جدش می

گردد؛ وامامان بخاری و علی بن مدینی و احمد بن حنبل و اسحاق بن  می» صحیح«
م و یعقوب بن شیبه و حاکم راھویه و دارقطنی و ابن حجر و بیھقی و ابوعبید السال
اند.  را تأیید نموده» سماعش«نیشابوری و ابوبکر نیشابوری و محیی الدین نووی ھم 

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) إذا كان الراوي «(و امام اسحاق بن راھویه گفته است: 

 و امام یعقوب بن شیبه ھم ».عن عمرو بن شعيب ثقةً فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر

ما رأيت أحدا من أصحابنا ممن ينظر يف احلديث وينتقي الرجال يقول يف عمرو «گفته است: 

بن شعيب شيئاً، وحديثه صحيحٌ وهو ثقةٌ ثبتٌ واألحاديث التي أنكروا من حديثه إنام هي لقوم 

رأيت «و امام بخاری ھم گفته است:  »ضعفاء رووها عنه وما رو عنه الثقات فصحيحٌ 

وعيل بن املديني وإسحاق بن راهويه حيتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه أمحد بن حنبل 

و امام یحیی بن معین سماعش را قبول » عن جده. قال البخاري: من الناس بعدهم؟
گوید:  گوید که از روی کتاب و صحیفه ی جدش بوده است لیکن می ندارد ومی

ی صحیح  به صورت وجادهودر واقع امام یحیی بن معین آن را  »احاديثُه صحاحٌ «
باشد پس در ھر صورت نزد امام یحیی بن  پذیرد که یکی از طرق تحمل حدیث می می

)/ بخاری، التاریخ ۳۲۲معین روایاتش صحیح ومقبول است [رک: ترمذی، السنن (ش
)/ تقریب التھذیب ۴۸ص۸)/ ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج۲۱۸ص۴الکبیر (ج

)/ حاکم، المستدرک ۱۰۰۶۵ش۱۶۷ص۵ج)/ بیھقی، السنن الکبری (۲۸۰۶(ش
)/ نووی، تھذیب األسماء ۱۵۴ص۲)/ ابن الملقن، البدر المنیر (ج۲۳۷۵و۲۲۹۸(ش

 است.» صحیح«)] لذا اسناد روایاتش ۵۳۴و۳۴۶واللغات (ص

 

                                                                                           



 درباره مساجد ثیچهل حد    ٨٠

این فرموده بر محورّیت حفظ نظم و آرامش معنوی و ظاھری مسجد 
که به چندین مورد اشاره دارد که ھر کدام با اھدافی خاص نھی استوار است، 

 اند؛ این موارد عبارتند از:اند و فقھا این نھی را بر کراھت حمل نمودهشده

کراھّیت معامله در مسجد: این عمل موجب آشفتگی و خارج شدن  -
شود. البته اگرچه از بیع در مسجد نھی شده مقصد بنای مسجد می

ت وقوع، آثار شرعی و حقوقی بر آن بیع و معامله است ولی در صور
حاکم خواھد بود؛ زیرا انجام بیع در مسجد از مبطالت بیع محسوب 

شود و ھمچنین وجود قرینه در روایت ھمچون جواز گفتن شعر نمی
، بر -در بند پایین علت جوازش خواھد آمد–مشروع در مسجد 

 کند.کراھّیت بیع در مسجد داللت می

زند و با مقصد بنیانگذاری مواردی که نظم مسجد را بھم میاز  -
کرده برای یافتن مسجد منافات دارد این است که شخص گم

ای نکوھیده اش در مسجد ندا سر دھد. این عمل به گونهگمشده

َمْن َسِمَع رَُجًال «فرماید: ای دیگر میدر فرموده جاست که پیغمبر 
َمسْ 

ْ
َمَساِجَد لَْم يَنُْشُد َضالًَّة يِف ال

ْ
إِنَّ ال

َها اُهللا َعلَيَْك فَ  رَدَّ
َ

يَُقْل ال
ْ
ِجِد فَل

اش در مسجد ھرکس از مردی شنید که برای گمشده« .١»ُ�نْبَ لَِهَذا
شنود) بگوید: خداوند آن را به برنگرداند؛ کند، (کسی که میندا می

 .»اندبراستی مساجد برا این عمل بنا نشده

 طریق از) ۷۶۷ش( ماجه ابن)/ ۴۷۳ش( ابوداود)/ ۱۲۸۹و۱۲۸۸ش( مسلم ):(صحیح -١
 أبى عن الرمحن عبد بن حممد عن حيوة عن«اند:  کرده روایت) والمقری وھب بن عبدالله(

 ينشد رجال سمع من ج اهللا رسول قال يقول هريرة أبا سمع أنه اهلاد بن شداد موىل عبداهللا

 .»هلذا تبن مل املساجد فإن عليك اهللا ردها ال فليقل املسجد ىف ضالة
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را  باشند که جواز آنمسجد دارای روایاتی می سرودن شعر و اناشید در

نَّ «روایت کرده است:  سابوھریره رساند از جمله اینکه  می
َ
 َمرَّ  سُ�َمَر  أ

اَن  ْعرَ  يُنِْشدُ  وَُهوَ  سحِبَسَّ َمْسِجِد، يِف  الشِّ
ْ
ِْه، فَلََحَظ  ال

َ
�ِْشُد، ُكنُْت  قَدْ : َ�َقاَل  إِيل

ُ
 أ

 ساز کنار حسان بن ثابت  سعمر بن الخطاب « .١»ِمنَْك  َخْ�ٌ  ُهوَ  َمنْ  َوِ�يهِ 
ھم با زیرچشمی به  سدر مسجد گذشت و وی مشغول شعر گفتن بود؛ عمر 

ھم گفت: من در مسجد شعر گفتم و بھتر از تو  سوی نگاه کرد! و حسان 
  .»ج ھم در آن بود و چیزی به من نگفت! (یعنی؛ رسول الله

روایت وجود دارند که نھی از این و از طرف دیگر روایاتی از جمله این 
کنند. جھت اجتماع و دفع تعارض این دو دسته روایت، دو دیدگاه عمل می

ابراز داشته است: اّول: نھی بر کراھت  /وجود دارد؛ که عّالمه عراقّی 
تنزیھی و رخصت بر بیان جواز داللت دارند. دّوم: احادیث رخصت بر 

و ترغیب و  جرکین و مدح پیامبر سرودن شعر نکو و جایز مانند ھجو مش
تشویق به زھد و مکارم اخالق و احادیث نھی بر شعر به مضامین تفاخر و 

شود. پس با این وصف ھجو و دروغ و وصف مشروب و غیره حمل می
شریعت  همضامینی با تأییدی هسرودن اشعار و تواشیح و ... که دربردارند

للی به عبادت و انجام فرایض در باشند اشکالی ندارند البته به شرط آنکه خ
  .٢مسجد وارد نکند

-۵۰۱۳)/ ابوداود (ش۱۹۳۳و۱۹۳۲ص۴)/ مسلم (ج۳۲۱۲(صحیح): بخاری (ش -١
) از طریق (سفیان بن عیینه ومعمر بن راشد) روایت ۷۱۶)/ نسایی (ش۵۰۱۴
 املسجد يف الشعر ينشد وهو بحسان مر عمر أن هريرة أيب عن سعيد عن الزهري عن«اند:  کرده

 ...».إليه  فلحظ
 .۸۸۷، شماره عون المعبودآبادی،  حیدرالعظیم بن علی بن أمیر بن أشرف محمد -٢
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اشاره دارد قبل از نماز  /اجتماع قبل از نماز جمعه خّطابّی  هدر زمین
اجتماع برای علم و مذاکره مکروه است. امر به مشغول شدن به نماز و 
سکوت برای خطبه و ذکر شده و ھرگاه از این اعمال فارغ شد، اجتماع و 

ھم گفته: نھی از گردھمایی  /آن ایراد ندارد. طحاوّی  گردھمایی بعد از
باشد در غیر این در مسجد قبِل نماز ھرگاه مسجد ازدحام باشد مکروه می

اند: یاران ما صورت ایرادی ندارد، و عراقّی و سیوطی (رحمھما الله) ھم گفته
شود با جمھور بر ھمین رأی ھستند؛ چراکه اجتماع باعث قطع صفھا می

اند که در روز جمعه تکبیر گفته و صفھا را به اینکه افراد امر شدهوجود 
رسد این اوصاف به نظر می هبا ھم .١ب از صّف اّول مرتب و مّتصل کنندترتی

شود پس گزاران مینظمی و آزار نمازکه اجتماع قبل نماز جمعه باعث بی
 رسد.م میبھتر آن است که از این عمل خودداری شود تا نماز جمعه به اتما

 : کراهت زیور آراستن مساجدسی و یکمحدیث 

ِمرُت جقال رسوُل اهللا « روایت کرده است: سعبدالله بن عباس 
ُ
: ما أ

 .٢»ما زَخَرفَِت ايلهوُد وانلَّصارىبتَشييِد املساِجد. قال ابُن عباس: لزُتَخِرُ�نَّها ك

 ھمان. -١
)/ ابن حبان ۴۴۸)/ ابوداود (ش۱۵۲ص۳(صحیح): عبدالرزاق، المصنف (ج -٢

)/ ابونعیم، حلیة االولیاء وطبقات ۲۴۳ص۱۲)/ طبرانی، المعجم الکبیر (ج۱۶۱۵(ش
)/ ابوطاھر السلفی، ۲۴۵۴و۲۶۸۸)/ ابویعلی، المسند (ش۳۱۳ص۷االصفیاء (ج

)/ ابن حزم، المحلی ۲۳۸ص۲)/ ابن حجر، تغلیق التعلیق (ج۲یخة البغدادیة (شالمش
) از ۱۰۴)/ جرجانی، االملی (ش۳۴۸ص۲)/ بغوی، شرح السنة (ج۴۴و۲۴۸ص۴(ج

عن أيب «اند: طریق (سفیان الثوری وصباح بن یحیی ولیث بن ابی سلیم) روایت کرده
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فرمودند: من به ساختن بنای بلند و عظیم برای مساجد امر  جرسول الله «
ود و نصاری به تزیین آن ام. ابن عباس گفت: تا اینکه شما ھمانند یھنشده

 .»بپردازید
این حدیث اشاره به این دارد که تزیین مساجد نباید ھمانند معابد 

فاده استیھودیان و کلیسای مسیحیان مزّین به عکس و تصاویر و اشیای بی
ای مساجد منقش و تھذیب و تزیین گردند که توّجه عابدان گردد و به گونه

 را به خود جلب کند و به عبادت عابدان خدشه وارد کند.
شک ساختن مساجد بزرگ و عظیم برای برپایی نماز و استفاده البته بی

از مصالح ساختمانی با کیفّیت باال و تزیین نمای خارجی و طراحی داخلی 
ھای مختلف بھره بردن از طراحی مدرن برای استفاده بیشتر از مکان آن و

مسجد و آراستن و تزیین آن، نه تنھا جایز است بلکه اسحبابی است که 
باشد. و بسیار محرز است که مشمول ثواب و اجر آباد کردن مسجد می

آراستگی و تزیین مسجد در عین سادگی و مناسب بودن آن برای عبادت 
د در آرامش روانی و حس زیباشناختی انسان دارد، بدین خاطر آنچه تأثیر زیا

استفاده و مورد نھی شریعت است آراستن مسجد با عکس و اشیای بی
باشد که در معابد یھودیان نامشروع و اسراف در تزیین و منقش کردن آن می

 شود.و مسیحیان به کثرت مشاھده می
 

: ما أمرت جقال: قال رسول اهللا  فزارة راشد بن كيسان عن يزيد بن األصم عن ابن عباس

ورجال  ».بتشييد املساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها كام زخرفت اليهود والنصار
 باشد. بوده واسنادش ھم صحیح می» رجال صحیح«عبدالرزاق 

 )]۵۱ص۱[ابن حجر، بلوغ المرام (ج» صّححه ابن حبان«و امام ابن حجر گفته است: 
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زنان به مسجد : عدم جلوگیری از رفتنسی و دّومحدیث   

ٌة ِلُعَمَر �َْشَهُد َصَالَة «روایت کرده است:  سعبدالله بن عمر
َ
اَكنَِت اْمَرأ

نَّ 
َ
ْرُِجَ� َوقَْد َ�ْعلَِمَ� أ بِْح َوالِعَشاِء يِف اجلََماَعِة يِف الَمْسِجِد، فَِقيَل لََها: لَِم ختَ الصُّ

ْن َ�نَْهاِ�؟ قَاَل: َ�ْمنَُعُه قَْوُل رَُسوِل ُ�َمَر يَْ�َرُه َذلَِك َوَ�َغاُر؟ قَالَْت: َوَما َ�ْمنَ 
َ
ُعُه أ

 ِ ِ : َال َ�ْمَنُعوا إِ جا�َّ ِ َمَساِجَد ا�َّ نماز صبح و  سیکی از زنان عمر « .١»َماَء ا�َّ
کرد و به وی گفته شد: مگر عشاء را به جماعت در مسجد برگزار می

دارد؟ آن زن گفت: اگر آید و غیرت دانی عمر از این کار تو خوشش نمی نمی
گیرد؟ و به وی گفتند: آید پس چرا جلویم را نمیعمر از کارم خوشش نمی

 .»ان را از رفتن به مسجد منع نکنیدفرموده که زن جچون پیامبر 
ممانعت زنان بر رفتن به مسجد برای ادای نمازھای فرض و نماز جمعه و 
نیز حج، کراھت دارد؛ البته در صورتیکه زن ضوابط و شروطی را رعایت 

 کرده باشد، این شروط بنا بر احادیث دیگر عبارتند از: 

 سزن خود را خوشبو و معّطر و مّزین و آرایش نکرده باشد. ابوھریره  -
َْخرُْجَن تَِفالٍت ال«: روایت کرده است

ْ
، َويل ِ ِ َمَساِجَد ا�َّ  ٢» َ�ْمنَُعوا إَِماَء ا�َّ

) از طریق (عبید ۵۶۶) / ابوداود (ش۱۰۱۸) / مسلم (ش۹۰۰بخاري (ش (صحیح): -١
عن نافع عن ابن عمر قال كانت امرأة «الله بن عمر وایوب بن تمیمه) روایت کرده اند: 

لعمر تشهد صالة الصبح والعشاء يف اجلامعة يف املسجد فقيل هلا مل خترجني وقد تعلمني أن عمر 

ن ينهاين قال يمنعه قول رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ال يكره ذلك ويغار قالت وما يمنعه أ

 ».متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا
)/ ابوداود ۹۷۸)/ حمیدی، المسند (ش۹۶۴۵(ش ، المسنداحمد(صحیح):  -٢

ومعرفة ) ۵۵۸۳)/ بیھقی، السنن الکبری (ش۱۲۷۹(ش ، السنن)/ دارمی۵۶۵(ش
)/ ۲۲۱۴)/ ابن حبان (ش۳۳۲ابن الجارود، المنتقی (ش )/۱۶۲۵السنن واآلثار (ش
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)/ سراج، المسند ۵۹۱۵و۵۹۳۳(ش ، المسند)/ ابویعلی۱۶۷۹ابن خزیمه (ش
)/ ۲۷۶ص۲(ج ، المصنف)/ ابن ابی شیبه۸۱۹)/ شافعی، المسند (ش۷۹۹(ش

)/ ابن عبدالبر، ۱۳۰ص۳)/ ابن حزیم، المحلی (ج۱۵۱ص۳(ج ، المصنفعبدالرزاق
)/ خطیب بغدادی، ۷۶مشیخة أبی الحسن السکری (ش /)۱۷۴ص۲۴التمھید (ج

بغوی، شرح السنة  )/۴۶۸ص۱)/ طحاوی، احکام القرآن (ج۱۸ص۶تاریخ بغداد (ج
از طریق (یحیی بن سعید القطان وسفیان بن عیینه ویزید بن ھارون ) ۴۳۸ص۳(ج

وھشام الدستوایی وعیس بن یونس وعبدالله بن ادریس ویزید بن زریع وعبدالرحیم 
سلیمان وعبدالرحمن بن محمد و عبدة بن سلیمان ومحمد بن عبید وزائدة بن بن 

) روایت وسفیان بن عیینه قدامه وخالد بن عبدالله وانس بن عیاض وسعید بن عامر
قال: ال متنعوا إماء  جعن حممد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول اهللا «اند:  کرده

 .»هن تفالتاهللا مساجد اهللا ولكن ليخرجن و
)/ ۷۹ص۴محمد بن عمرو بن علقمه ھم متابعه شده وبخاری، التاریخ الکبیر (ج و

از  )۸۵۶۹/ بزار (ش)۱۷۸ص۱المعجم االوسط (جطبرانی، )/ ۷۹۸سراج، المسند (ش
عن «اند: ) روایت کردهوصفوان بن سلیم طریق (سلمة بن صفوان و المغیرة بن قیس

 ....»أبی سلمة 
بوده فقط محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص اللیثی:  »يحنيرجال صح«رجال احمد 

امام مالک ھم  و »ثقةٌ «گویند:  امامان علی بن المدینی ونسایی ویحیی بن معین می
سألت «داند چرا که از وی روایت کرده است وبشر بن عمر گفت:  می» ثقة«وی را 

 و» لرأیته فی کتبی. مالکا عن رجل! فقال رأیته فی کتبی؟ قلت ال: قال لو کان ثقةً 
و امام ابن عدی  .»صالحُ احلديث يكتب حديثه و هو شيخ«گوید:  امام ابوحاتم رازی می

له حديث صالحٌ و قد حدث عنه مجاعة من الثقات كل واحد منهم ينفرد عنه «گوید:  می

بنسخة و يغرب بعضهم عىل بعض و يرو عنه مالك غري حديث ىف املوطأ؛ وأرجو أنه البأس 

روایت » ثقات«کرده و وی جز از  و امام شعبة بن الحجاج ھم از وی روایت می .»به

تقنيهم«گوید:  امام سمعانی ھم می کرده است و نمی  و »من جلة العلامء ومن قراء املدينة ومُ

و امام  »صالحٌ ليس بأحفظ الناس للحديث«گوید:  امام یحیی بن سعید القطان می
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زنان و کنیزان خداوند را از رفتن به مسجد منع نکنید؛ (ولی آنان «
ند. و با ھمان روند،) بوی خوش به خود نزنھم وقتی به مسجد می

 .»بوی خود خارج شوند

 بشنود.ِخاللی نداشته باشد که نامحرم صدایش را  -

 مختلط با مردان نامحرم نباشد. -

رفتنش وی را در معرض فتنه و آزار نامحرم قرار ندھد و امنّیت راه  -
 برای وی مھّیا باشد.

و امام ابن حبان ھم وی را در  »ليس به بأس: «عبدالله بن مبارک ھم گفته است

ما «و امام یحیی بن معین ھم گفته است:  »كان خيطىء«آورده و گفته است: » ثقات«

اما امام یحیی بن معین عّلتش را قبول نداشته لذا چنانکه  »زال الناس يتقون حديثه
حسُن مشھوٌر «دانسته است و امام ذھبی ھم گفته است: » ثقة«گفتیم وی را 

و امام  »هو وسطٌ وإىل الضعف ما هو«گوید:  و امام یعقوب بن شیبه می» الحدیث
[ابن حجر، تھذیب » لیس بالقوی وھو ممن یشتھی حدیثه«جوزجانی ھم گفته است: 

) وتقریب التھذیب ۱۴ص۱) ولسان المیزان (ج۷ص۱۰وج۳۷۵ص۹التھذیب (ج
مدینی، سؤاالت محمد )/ علی بن ۵۸۷۶)/ ذھبی، المغنی فی الضعفاء (ش۶۱۸۸(ش

)/ یحیی بن معین، معرفة الرجال روایة أحمد بن ۹۴بن عثمان بن أبی شیبة (ش
)] لذا تا ۱۵۵ص۵)/ سمعانی، االنساب (ج۱۰۷ص۱محمد بن القاسم بن محرز (ج

ودیدیم که متابعه ھم  باشد. می» صحیح«زمانیکه خطایش محرز نگردیده احادیثش 
 شده است.

  ».عيل رشط البخاري ومسلم اسناده صحيحٌ «ت: و امام نووی ھم گفته اس

[نووی، المجموع  »حديثٌ صحيحٌ «اند: و امامان ابن الملقن وبغوی ھم گفته
)/ ابن الملقن، البدر المنیر ۴۳۸ص۳)/ بغوی، شرح السنة (ج۱۹۹ص۴(ج
 )].۴۶ص۵(ج
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-البته برخی از علما برای زن شوھردار این نھی را بر تحریم حمل کرده
باشد؛ زیرا ذات نماز جماعت مستحب که قول راجح بر کراھت آن می ١اند؛

ََماَعةِ  َصَالةُ «اند: فرموده جبوده چنانکه پیامبر 
ْ
َفذِّ  َصَالةَ  َ�ْفُضُل  اجل

ْ
 �َِسبْعٍ  ال

�نَ   و ستیب شود، خوانده تنھا که ینماز بر جماعت نماز« ٢»َدرََجةً  وَِعرْشِ
 .»دارد یبرتر درجه، ھفت

توان منع آن گردد ولذا نمیواین روایت عام بوده وشامل مرد وزن ھم می
 را حرام دانست.

شود که نماز خواندن استنباط می سبا توجه به روایت عبدالله بن عمر
زن در مسجد با احراز شرایط مربوطه مستحب بوده و محاسنی ھمچون 

مردان را از  جآموزش واجبات و احکام شرعی دربردارد؛ چراکه پیامبر 
مستحب بودن عبادت آنھا در  هشان این ن ممانعت آمدن آنھا برحذر داشته و

باشد و وی باشد ولی نماز خواندن زن در خانه و اتاقش أولی میمسجد می
اش به عنوان مسجد قرار دھد و تواند محّلی مناسب را برای خود در خانهمی

پیغمبر  همشغول شود؛ چراکه توصی أت و مناجاب با حضرت حق به عباد
باشد می جپیامبر اکرم  هد دارد. دلیل این، فرمودبر این مسئله وجو جاکرم 

کند که در ادامه بیان آن را روایت می بکه ھمسر ابوحمید الساعدی 
 شده است.

 .۵۶نووی، شرح مسلم، شماره  -١
)/ ۲۱۵ش( ترمذی)/ ۱۵۱۲-۱۵۰۹ش( مسلم)/ ۶۴۵و۶۴۹ش( بخاری ):صحیح( -٢

 بن عبیدالله و انس بن مالک( طریق از ابن)/ ۷۸۹ش( ماجه ابن)/ ۸۳۷ش( نسایی
 من أفضل اجلامعة صالة: قال ج رسول أن عمر ابن عن نافع عن«: است کرده روایت) عمر

 .»درجة وعرشين بسبع الفذ صالة
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: افضلیت نماز خواندن در خانه نسبت به سی و سّومحدیث 
زنان یمسجد برا  

َها َجاَءْت انلَّيِبَّ «روایت کرده است:  بھمسر ابوحمید الساعدی  َّ�
َ
 ج�

 ِ َالَة َمَعَك! قَاَل  جَ�َقالَْت يَا رَُسوَل ا�َّ ِحبُّ الصَّ
ُ
بَِّ�  جإِ�ِّ أ ِ

ُ
نَِّك حت

َ
َقْد َعِلْمُت �

َالَة َميِع وََصَالتُِك يِف بَيِْتِك َخْ�ٌ لَِك ِمْن َصَالتِِك يِف ُحْجَرتِِك وََصَالتُِك يِف  الصَّ
َالتُِك يِف َدارِِك َخْ�ٌ لَِك ِمْن َصَالتِِك يِف ُحْجَرتِِك َخْ�ٌ ِمْن َصَالتِِك يِف َدارِِك وََص 

َمْسِجِد قَْوِمِك وََصَالتُِك يِف َمْسِجِد قَْوِمِك َخْ�ٌ لَِك ِمْن َصَالتِِك يِف َمْسِجِدي 
ْظلَِمِه فاََكنَْت تَُص�ِّ ِ�يهِ 

َ
ٍء ِمْن بَيِْتَها َوأ قىَْص يَشْ

َ
َمَرْت َ�بُِ�َ لََها َمْسِجٌد يِف أ

َ
 قَاَل فَأ

 َ !  ج آمد و گفت: ای پیامبر خدا ج وی پیش پیامبر« .١»أ َحىتَّ لَِقيَْت ا�َّ

)/ ابن خزیمه ۲۲۱۷)/ ابن حبان (ش۲۷۰۹۰احمد، المسند (ش (صحیح): -١
)/ ابن ۳۹۸ص۲۳)/ ابن عبدالبر، التمھید (ج۱۱۱۵)/ رویانی، المسند (ش۱۶۸۹(ش

) از طریق (ھارون بن معروف و أحمد بن عبد ۸۰۲ص۲ابی خیثمه، التاریخ الکبیر (ج
 بن وهب قال حدثنا عبداهللا«اند:  الرحمن و عیسی بن إبراھیم الغافقی) روایت کرده

حدثني داود بن قيس عن عبداهللا بن سويد األنصاري عن عمته أم محيد امرأة أيب محيد الساعدي 

 ...».فقالت يا رسول اهللا  جأهنا جاءت النبي 
)/ ابن ابی ۵۵۷۷و عبدالله بن سوید ھم متابعه شده وبیھقی، السنن الکبری (ش

)/ طبرانی، ۳۳۷۹المثانی (ش)/ ابن ابی عاصم، اآلحاد و۱۵۷ص۲شیبة، المصنف (ج
) از طریق (عبد ۷۹۱۱)/ ابونعیم، معرفة الصحابة (ش۱۴۸ص۲۵المعجم الکبیر (ج

عن عبد الحمید بن «اند:  المؤمن بن عبدالله الکنانی وعبدالله بن لھیعه) روایت کرده
 ...».المنذر بن أبی حمید الساعدی عن أبیه عن جدته أم حمید 

ه وعبدالله بن سوید األنصاری الحارثی [رک: مزی، بود »رجال صحيح«ورجال احمد 
)/ ابن عبدالبر، اإلستیعاب فی معرفة األصحاب ۷۳ص۱۵تھذیب الکمال (ج
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فرمودند:  ج شان به حقیقت من نماز (خواندن) را با تو دوست دارم. ای
دانم که تو نماز (خواندن) را با من دوست داری و (با این وصف) نماز تو  می

نمازت در اتاقت بھتر از ات بھتر از نمازت در اتاقت است و در ھال خانه
ات بھتر از مسجد قومت است و ات است و نمازت در خانهنمازت در خانه

) ج نمازت در مسجد قومت بھتر از نمازت در مسجد من (مسجد النبّی 
است. راوی گفت: پس زن امر کرد و برای وی مسجدی در آخرین قسمت 

را) تاریک کرد. و  اشای که (فضای خانهاش برای وی بنا شد به گونهخانه
ات کرد (و دار فانی را را مالق ألخواند تا اینکه خداوند وی در آنجا نماز می

 .»وداع گفت)
این روایت صریح بوده که نماز خواندن زنان در خانه، حتی از مسجد  

النبی بیشتر فضیلت داشته وافضل است؛ چرا که شریعت ھمواره به دنبال 
فساد وبی بندوباری جامعه جلوگیری  حفظ حرمت وعورت زن بوده تا از

کند؛ واین وقتی امکان داشته که زنان محافظت شوند؛ اما چون در خانه 
ماندن برای زن واجب نبوده لذا شریعت ثوابش را افزون کرده تا زن بتواند 

 با اختیار کامل ورضایت این امر را انجام دھد.

اش أم حمید  )] وعمه۱۲۴ص۴)/ ابن حجر، اإلصابة فی تمییز الصحابة (ج۲۸۳ص۱(ج
)/ ابن حبان، ۱۲۷ص۲األنصاریة [رک: ابن عبدالبر، اإلستیعاب فی معرفة األصحاب (ج

 )] ھردو صحابی ھستند.۴۶۱ص۳ثقات (جال
رجاله رجال الصحيح غري عبداهللا بن سويد األنصاري و «و امام ھیثمی ھم گفته است: 

 ».وثقه ابن حبان
)/ ۳۵۰ص۲[ابن حجر، فتح الباری (ج» اسناده حسٌن «و امام ابن حجر گفته است: 

 )].۳۴ص۲ھیثمی، مجمع الزوائد (ج

 

                                                                                           



 درباره مساجد ثیچهل حد    ٩٠

: حکم نماز نوافل در مسجدو چهارم سیحدیث   

نَّ « روایت کرده است: سثابت  زید بن
َ
َذَ  ج ا�َّ  رَُسوَل  أ  يِف  ُحْجَرةً  اختَّ

، ِ�يَها فََص�َّ  َرَمَضاَن، َايِلَ
َ

ْصَحابِِه، ِمنْ  نَاٌس  بَِصَالتِهِ  فََص�َّ  يل
َ
ا أ  بِِهمْ  َعِلمَ  فَلَمَّ

ِْهمْ  َفَخَرجَ  َ�ْقُعُد، َجَعَل 
َ

ي َعَرفُْت  قَدْ : َ�َقاَل  إِيل ِ
َّ

يُْت  اذل
َ
 َفَصلُّوا َصِنيِعُ�ْم، ِمنْ  َرأ

َها ُّ�
َ
فَْضَل  فَإِنَّ  ُ�يُوتُِ�ْم، يِف  انلَّاُس  �

َ
َالةِ  أ   بَيِْتهِ  يِف  الَمْرءِ  َصَالةُ  الصَّ

َّ
 .١»الَمْكتُوَ�ةَ  إِال

اتاقی (را به عنوان مسجد) در ماه رمضان قرار دادند و و در  جرسول خدا «
نمازش نماز خواندند، ھنگامیکه خواند، و برخی از یارانش با آن شبھا نماز می

آنھا رفت و فرمود: از آنچه که سوی  به داشتند واز این باخبر شدند دست نگه
ھایتان نماز بخوانید، به حقیقت از اعمالتان دیدم با خبرم. ای مردم! در خانه

 .»اش استبرترین نماز جز نمازھای فرض، نماز انسان در خانه
نجام ھر نمازی که در مسجد و خانه این فرموده بیانگر این است ا

خواندنش جایز باشد بجز نمازھای فرض که خواندن آنھا در مسجد به صورت 
جماعت بھتر است، خواندن دیگر نمازھا در خانه بھتر و مشمول اجر بیشتر 

المسجد که خواندنش فقط در مسجد رواست  هباشد. البته نماز تحیمی
 باشد.مشمول این حکم نمی

 ابوداود)/ ۱۸۶۱ش( مسلم)/ ۷۲۹۰و۶۱۱۳و۷۳۱ش( بخاری ):(صحیح -١
 سعید بن عبدالله و عقبه بن موسی( طریق از) ۱۵۹۹ش( نسایی)/ ۱۴۴۹و۱۰۴۶ش(
 بن زيد عن سعيد بن برس عن النرض أيب سامل عن«اند:  کرده روایت) النضر ابی بن ابراھیم و

 ليايل فيها فصىل رمضان يف حصري من قال أنه حسبت قال حجرة اختذ ج اهللا رسول أن ثابت

 الذي عرفت قد فقال إليهم فخرج يقعد جعل هبم علم فلام أصحابه من ناس بصالته فصىل

 إال بيته يف املرء صالة الصالة أفضل فإن بيوتكم يف الناس أهيا فصلوا صنيعكم من رأيت

 .»املكتوبة

 

                                           



 ٩١    چهل حدیث درباره مساجد

تر و گفته: ترغیب به خواندن نافله در خانه به دلیل مخفی /نووی 
باشد و موجب تبّرک خانه شده و رحمت در آن نازل دورتر بودن آن از ریا می

در « »يِف بَيِتهِ «شود. و اینکه اشاره به گردد و شیطان از آن دور میمی
دیگران مشمول این فضیلت  هشده به معنای آن است که خان »اش خانه
  .١باشد ھر چند مصون از ریا باشدنمی

ھمچنین خواندن نمازھای سّنت و مندوب نوعی آموزش عملی به 
ش با باشد تا اینکه آنھا، پدر و مادر را در عبادت و نیایخانواده و فرزندان می

 ببینند و خشوع و خضوع آنھا بیشتر شود. أپروردگار

 َ�ْمنَُعوا ال« :هبنابر فرمودشود؛ چرا که شامل مرد و زن می »الَمرْءِ « هکلم
 ِ ِ َمَساِجَد ا�َّ ا از رفتن به مسجد منع زنان و کنیزان خداوند ر«. ٢»...إَِماَء ا�َّ

باشد پس بنابر حدیث زید بن آمدن زنان به مسجد مستحب می .»نکنید...
نماز نوافل مرد و زن در خانه اجر بیشتر دارد و بنابر روایت ھمسر  س ثابت

خواندن نماز فرض و مستحب زن در خانه اجر و ثواب  سابوحمید الساعدی 
این اوصاف باید مّدنظر داشت درصورتیکه شخص نماز  هبیشتر دارد. با ھم

تمال جماعتش را در مسجد بخواند و بعد به دالیلی به خانه برنگردد و یا اح
دیر رسیدن و نرسیدن آن در زمان باقیمانده برای نماز سّنت باشد، توصیه 

شود که نماز نفلش را در مسجد بخواند؛ چراکه انجامش در مسجد بس می
 باشد.بھتر از انجام ندادنش می

 .۱۱۹۴نک: ابن حجر عسقالنی، فتح الباری، شماره  -١
 است. بیان شده» سّوم بیست و«حدیث سندش در  (صحیح): -٢

 

                                           



 درباره مساجد ثیچهل حد    ٩٢

: استحباب گذاشتن پای راست هنگام سی و پنجمحدیث 
 دخول به مسجد

ِلِه،  ج انلَّيِبُّ اَكَن «روایت کرده است:  بعائشه  ُن، يِف َ�نَعُّ ُ�ْعِجبُُه اتلََّيمُّ
ِلِه، َوُط  ه کردن شان دن کفش، یدر پوش ج پیغمبر« .١»ِه لُكِّهِ شان ُهورِهِ، َوِ� َوتَرَجُّ

ش، شروع کردن از سمت راست را یکارھا هموھا، وضو گرفتن و ھم
 .»دیپسند یم

اموراتش و در  هدر ھم جبا توجه به تأکید و تعمیم روایت، پیغمبر اکرم 
احوال در حّد توان و امکان از راست شروع کرده و راست را بر چپ  هھم

دانند و بدین خاطر برای ورود به مسجد با پای راست وارد شده و ترجیح می
 اند. شدهبا پای چپ خارج می

آورد تبعّیت از این سّنت جدای از اینکه نوعی نظم وترتیب را بوجود می
ور آن است که راست و راستی و راه راست و در سمت و سوی بلکه یادآ

 راست بودن و ترجیح راست و درستی ھمیشه در اولوّیت قرار دارد.
 

)/ ۴۱۴۲)/ ابوداود (ش۶۴۰)/ مسلم (ش۱۶۸و۵۳۸۰و۴۲۶بخاری (ش (صحیح): -١
) از طریق (عبدالله بن مبارک و حفص بن عمر و مسلم بن ابراھیم و ۴۲۱نسایی (ش

حدثنا شعبة قال أخربين أشعث بن «اند:  معاذ بن معاذ و سلیمان بن حرب) روایت کرده

مرسوق عن عائشة قالت: كان النبي صىل اهللا عليه و سلم يعجبه سليم قال سمعت أيب عن 

 ».التيمن يف تنعله وترجله وطهوره ويف شأنه كله

 

                                           



 ٩٣    چهل حدیث درباره مساجد

وجود بوی بد با رفتن به مسجد حکم : سی و ششمحدیث 
اشیاء خطرناک  آلت جنگی وو   

َ�َل ِمْن  جَعِن انلَّيِبِّ «روایت کرده است:  سجابر بن عبدالله 
َ
قَاَل: َمْن أ

َْقلَِة، اثلُّوِم  اَث فََال َ�ْقَرَ�نَّ  -َهِذهِ ابلْ ُكرَّ
ْ
ََصَل َواثلُّوَم َوال َ�َل ابلْ

َ
ًة: َمْن أ وقَاَل َمرَّ
ذَّى ِممَّ 

َ
َمَالئَِ�َة َ�تَأ

ْ
ذَّى ِمنُْه َ�نُو آَدمَ َمْسِجَدنَا، فَإِنَّ ال

َ
 جاز پیغمبر « .١»ا َ�تَأ

ھرکس از این باقال، سیر و یکباری فرمودند: ھرکس  روایت شده که فرمود:
پیاز و سیر و تره بخورد حتمًا به مسجد ما نزدیک نشود، چراکه مالئکه اذیت 

 .»شوندشوند از آنچه که فرزندان آدم اذّیت میمی
ن فرموده این است که در ھر حالتی که انسان بوی بد دارد چه یھدف از ا

شوند و یدایش بوی بد در دھان انسان میبا خوردن مأکوالتی که موجب پ
ھمچون عرق بدن و  چه در حالتھایی که جسم و لباس انسان بوی بد دارند

اند باید از رفتن لباسھای وی که بوی بد و کریه و ناخوشایند به خود گرفته
به مسجد خودداری کند؛ چرا که این عمل موجب آزار نمازگزارن و عابدان 

 شود.و تشویش در عبادت آنھا می أخداوند  هخان
ولی در صورتیکه شخص با آلت جنگی و اشیای خطرناک مانند چاقو و 

ای محافظت کند که موجب گونهشود باید از آنھا بهاسلحه وارد مسجد می
روایت کرده  سبه مسلمانان نشود. ابوموسی االشعری  آزار و ناراحتی و ضر

) از ۳۳۶۵)/ ابن ماجه (ش۷۰۷)/ نسایی (ش۱۲۸۳و۱۲۸۲مسلم (ش (صحیح): -١
قال: من أكل من  جعن النبى «اند:  روایت کرده (عطاء بن ايب رباح وابوالزبري املكي)طریق 

فال يقربن مسجدنا فإن املالئكة  -وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث  -هذه البقلة الثوم 

 ».تتأذ مما يتأذ منه بنو آد

 

                                           



 درباره مساجد ثیچهل حد    ٩٤

َحُدُ�مْ  َمرَّ  َذاإِ : قَاَل  ج انلَّيِبِّ  َعِن «است: 
َ
وْ  َمْسِجِدنَا، يِف  أ

َ
 َ�بٌْل، َوَمَعهُ  ُسوقِنَا يِف  أ

يُْمِسْك 
ْ
وْ  نَِصالَِها، ىلَعَ  فَل

َ
يَْقِبْض : قَاَل  أ

ْ
هِ  فَل نْ  بَِ�فِّ

َ
َحًدا يُِصيَب  أ

َ
ُمْسِلِم�َ  ِمنَ  أ

ْ
 ال

ءٌ  ِمنَْها  و کند می مرور ما یبازارھا ای مساجد از گوشهء در آنکه«.١»يَشْ
) ریت سر آھن( نصال نکهیا ای ردیگ محکم را ریت که دیبا است یریت ھمراھش

 .»رسد یضرر آن از را یمسلمان کدام که مبادا رد،یبگ دستش به را آن
این فرموده حکم جواز وارد کردن آلت جنگی و اشیاء خطرناک را به 

کند ولی تأکید بر محافظت آنھا را دارد؛ چراکه آزار و ضرر و مسجد وارد می
ممکن از این عمل در  هباشد و باید به ھر شیوترساندن مسلمانان حرام می

 مسجد و در ھر مکانی دیگر پرھیز شود.

  : اعتکاف در مسجدهفتمحدیث سی و 

نَّ « روایت کرده است: سعبدالله عمر بن الخطاب 
َ
َل  ُ�َمرَ  أ

َ
 ،ج انلَّيِبَّ  َسأ

نْ  اجلَاِهِليَّةِ  يِف  نََذرُْت  ُكنُْت : قَاَل 
َ
ْ�تَِكَف  أ

َ
ْلَةً  أ

َ
: جقَاَل  احلََراِم! الَمْسِجدِ  يِف  يل

وِْف 
َ
پرسید و گفت: من در زمان جاھلیت نذر  جعمر از پیغمبر « .٢»بِنَْذرِكَ  فَأ

)/ ابن ماجه ۲۵۸۷)/ ابوداود (ش۲۰۱۹ص۴)/ مسلم (ج۷۰۴۵بخاری (ش (صحیح): -١
ه بن براد) روایت ) از طریق (محمود بن غیالن ومحمد بن العالء وعبدالل۳۷۷۸(ش

 ...».قال:  ج النبي عن موسى أيب عن بردة أيب عن بريد عن أسامة أبو حدثنا«اند: کرده
)/ ۳۳۲۵)/ ابوداود (ش۱۲۷۷ص۳)/ مسلم (ج۲۰۴۳و۲۰۳۲بخاری (ش (صحیح): -٢

) از ۲۱۲۹)/ ابن ماجه (ش۳۳۳۵)/ نسایی، السنن الکبری (ش۱۵۳۹ترمذی (ش
ب الثقفی وحفص بن غیاث وحماد بن اسامه طریق (شعبة بن الحجاج وعبدالوھا

 عمر أن عمر ابن عن نافع عن عمر بن اهللا عبيد أخربنا«اند: ویحیی بن سعید) روایت کرده

 ...».اهللا  رسول يا: قال

 

                                           



 ٩٥    چهل حدیث درباره مساجد

فرمودند: به نذرت  جکردم شبی را در مسجد الحرام اعتکاف کنم! پیامبر 
 .»وفا کن

صحیح نیست در تمامی فقھا اتفاق نظر دارند که برای مرد به غیر مسجد 
مکانی دیگر اعتکاف نماید و در مورد زن نیز جمھور فقھا بر این باورند که 
وی نیز نباید در غیر مسجد اعتکاف کند بجز حنفّیه که بر این باورند زن در 

 اش اعتکاف کند. مسجد خانه

نتُۡم ﴿ فرمایند:باشد که میخداوند متعال می هاساس استناد آنھا فرمود
َ
َوأ

مؤّید  ١و ھچنین این روایت و روایت دیگر .]۱۸۷[البقرة:  ﴾ٱلَۡمَ�ِٰجدِ َ�ِٰكُفوَن ِ� 
این حکم ھستند که اعتکاف باید در مسجد انجام شود و فقط در آنجا جایز و 

باشد و ماندن در مسجد از ارکان اعتکاف مشمول اجر و ثواب خاصش می
 .٢باشداست که نبودش باعث ابطال اعتکاف می

: بلند نکردن صدا در مسجد به دلیل هشتمحدیث سی و 
 عدم تشویش بر نمازگزاران

ِ  رَُسوُل  اْ�تََكَف « روایت کرده است: سد الخدری یابوسع  يِف  ج ا�َّ
َمْسِجِد،

ْ
ِقَراَءِة، َ�َْهُرونَ  فََسِمَعُهمْ  ال

ْ
ُ، ُ�بَّةٍ  يِف  وَُهوَ  بِال

َ
تُورَ  فََكَشَف  هل : جَوقَاَل  السُّ

 
َ

ال
َ
  َ�ْعًضا، َ�ْعُضُ�مْ  يُؤِْذي فََال  َر�َُّه، ُ�نَايِج  لُكَُّ�مْ  إِنَّ  أ

َ
 ىلَعَ  َ�ْعُضُ�مْ  يَْرَ�َعنَّ  َوال

 حدیث شماره سی و پنجم. نک: -١
/ ۱ ،حاشیة العدوی؛ بوالق چاپ ۱۲۹/ ۲ ،، ابن عابدین۳۵۰/ ۱ ،تبیین الحقائقنک:  -٢

 ،کشاف القناع؛ ۳۹۸/ ۲ ،الروضة؛ ۴۵۱/ ۱ ،مغنی المحتاج؛ ۴۸۴/ ۶ ،المجموع؛ ۴۱۰
۲ /۳۵۲. 

 

                                           



 درباره مساجد ثیچهل حد    ٩٦

ِقَراَءةِ  يِف  َ�ْعٍض 
ْ
وْ  - ال

َ
َالةِ  يِف : قَاَل  أ در مسجد اعتکاف  جرسول خدا « .١»-الصَّ

در کردند، یکردند، و از برخی حاضران شنیدند که با صدای بلند قرائت م
خود بودند و صورت خود را آشکار کردند و فرمودند: آیا  هحالیکه وی در قبّ 

کند، یکدیگر را غیر از این است که ھرکدام از شما پروردگارش را مناجات می
(صداھایتان را) بر یگدیگر  -یا شاید فرمود: در نماز–اذّیت نکنید و در قرائت 

 .» نبریدباال
باشد و ھرکدام به ی مسلمانان میاز آنجاییکه مسجد محل گردھمای

شوند حفظ آرامش و مشغول می أ ای در آن به مناجات با پروردگار گونه
سکوت و فراھم کردن فضایی مسالمت آمیز که ھمه از فضای روحانی و 

باشد. این حدیث مند شوند الزم و ضروری میمعنوی و عرفانی آن بھره

)/ ابوداود ۱۱۸۹۶)/ احمد، المسند (ش۴۹۸ص۲عبدالرزاق، المصنف (ج (صحیح): -١
)/ حاکم، ۲۴۱۲) وشعب االیمان (ش۴۸۹۰)/ بیھقی، السنن الکبری (ش۱۳۳۲(ش

)/ ۸۰۳۸لسنن الکبری (ش)/ نسایی، ا۱۱۶۲)/ ابن خزیمه (ش۱۱۶۹المستدرک (ش
)/ صیداوی، ۶۲۹ص۱۲)/ ذھبی، سیر اعالم النبالء (ج۲۵۳۰ابن مذر، االوسط (ش

)/ خطیب بغدادی، ۳۱۸ص۲۳)/ ابن عبدالبر، التمھید (ج۲۹۸ص۱الشیوخ (ج معجم
) از طریق (معمر بن ۸۸۱)/ عبد بن حمید، المسند (ش۲۰۷ص۱۵تاریخ بغداد (ج

 سعيد أيب عن الرمحن عبد بن سلمة أيب عن أمية بن إسامعيل عن«اند: راشد) روایت کرده

 »رجال صحيحني« ورجال عبدالرزاق ...».املسجد  يف ج اهللا رسول اعتكف: قال اخلدري

صحيحٌ  حديثٌ  هذا« بوده واسنادش ھم صحیح است. و امام ابن حجر گفته است:

 .»ورجاله رجال الصحيحني

 .»اسنادٌ صحيحٌ «و امام نووی ھم گفته است: 

 »خيرجاه ومل الشيخني، رشط عىل صحيحٌ  حديثٌ  هذا«امام حاکم نیشابوری گفته است:  و
األذکار  أحادیث تخریج األفکارفی )/ ابن حجر، نتائج۱۱۶۹[حاکم، المستدرک (ش

 )].۱۲۴۲)/ نووی، خالصة االحکام (ش۱۶ص۲(ج
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دارد در صورتیکه جماعتی میجدای از بیان این امر مھم و الزم ابراز 
را بلند کنند و یا نظم مسجد را بھم زنند گوشزد کردن به آنھا  شان صدای

با نھایت تأّنی  ججایز است البته باید ھمانند پیغمبِر رحمت محّمد مصطفی 
با استدالل و  جو ادب و حفظ شخصّیت افراد انجام شود؛ چراکه پیامبر 

 رامی کردند.آرامش آنھا را دعوت به سکوت و آ

قضاوت و اقامه حدود و انجام برخی : سی و نهمحدیث 
 امور دنیوی در مسجد

نَّهُ «: روایت کرده است سکعب بن مالک 
َ
يِب  اْ�نَ  َ�َقاىَض  �

َ
 اَكنَ  َدْ�نًا َحْدرَدٍ  أ

 ُ
َ

َمْسِجِد، يِف  َعلَيْهِ  هل
ْ
ْصَواُ�ُهَما فَاْرَ�َفَعْت  ال

َ
ِ  رَُسوُل  َسِمَعَها َحىتَّ  أ  يِف  وَُهوَ  جا�َّ

ِْهَما فََخَرجَ  بَيِْتِه،
َ

َّيَْك : قَاَل  َكْعُب، يَا َ�نَاَدى ُحْجَرتِِه، ِسْجَف  َكَشَف  َحىتَّ  إِيل
َ

 يَا بل
ِ  رَُسوَل    َهَذا َديِْنَك  ِمنْ  َضعْ : قَاَل  ،جا�َّ

َ
ْوَمأ

َ
ْهِ  َوأ

َ
ِي  إِيل

َ
ْطَر، أ ُت  لََقدْ : قَاَل  الشَّ

ْ
 يَا َ�َعل

ِ  رَُسوَل   مطالبه مسجد در ابوحدرد از را خود طلب« .١»فَاقِْضهِ  ُ�مْ : قَاَل  ،جا�َّ
 و سر بود حجره داخل که ج الله رسول. شد بلند ما یصدا و سر. کردم
! کعب یا: کرد ندا بلند یصدا با و زد کنار را حجره هپرد. دیشن را ما یصدا

 خود قرض نصف: فرمود ج آنحضرت! خدا رسول یا فرمانم به گوش: گفتم

)/ ابوداود ۱۱۹۳و۱۱۹۲ص۳)/ مسلم (ج۲۴۱۸و۴۷۱و۴۵۷(صحیح): بخاری (ش -١
) از طریق (ابن شھاب ۲۴۲۹)/ ابن ماجه (ش۵۴۰۸و۵۱۱۴)/ نسایی (ش۳۵۹۵(ش

 كعب عن مالك بن كعب بن عبداهللا عن«اند: الزھری وعبدالرحمن بن ھرمز) روایت کرده

 ...».دينا  حدرد أيب ابن تقاىض أنه

 

                                           



 درباره مساجد ثیچهل حد    ٩٨

 به ج الله رسول آنگاه،. خدا رسول یا کردم، معاف: گفتم. کن معاف را
  .»بپرداز آنرا گرید نصف و شو بلند: گفت ابوحدرد

باشد که دادگاھی کردن و رفع این روایت بیانگر این مسئله می
توانند برای حل مشاکل و حّتی ھا در مسجد جایز بوده و مردم می خصومت

 و یکین راه یکدیگر در یبانیپشت و یاریرسانی بر مبنای فکری و خدمتھم
 در مسجد جمع شوند.  یستمکار و تجاوز راه نه یزگاریپرھ

جدای از تأیید این  /باشند، ابن حجرنظر میجمھور فقھا با این رأی ھم
را بلند کنند  شان کند که: در صورتی که طرفین دعوا صدایمطلب اشاره می

جایز است به شرطی که به فحاشی و ھتک حرمت یکدیگر منجر نشود؛ 
بر  ج شان با شنیدن صوت بلند آنھا ممانعت نکردند و ای جچراکه پیغمبر

 کنند. حرام سکوت نمی
-ھمچنین این روایت بر این امر ھم داللت داشته که اشاره مفھمه می

  .١اراده صدق کندای برای رساندن تواند به عنوان وسیله
باشد و این اوصاف شریعت خواھان حفظ نظم و سکوت مسجد می هبا ھم

یکی از مواردی که برای حفظ نظم و آرامش ظاھری و معنوی مسجد توصیه 
باشد. چرا که اجرای کرده ممنوعّیت اجرای حدود و قصاص در مسجد می

ونافرمانی حدود گاھی مستلزم نجس شدن محل وھمچنین اھانت کردن 

 : قَاَل  ج انلَّيِبِّ  َعِن «روایت کرده است:  سباشد. وعبدالله بن عباس می
َ

 ال
ُُدودُ  ُ�َقامُ 

ْ
َمَساِجِد، يِف  احل

ْ
  ال

َ
َوادِلُ  ُ�ْقتَُل  َوال

ْ
ِ  ال

َ
َودل

ْ
فرمود: حدود  جپیامبر « .٢»بِال

 .»گرددشود، و پدر بخاطر کشتن فرزند قصاص نمیدر مساجد برپا نمی

 .۷۶۹ابن حجر عسقالنی، فتح الباری، شماره  -١
)/ ۱۴۰۱ش( ترمذی)/ ۲۶۶۱ش( اجهم ابن)/ ۲۳۵۷ش( السنن (صحیح): دارمی، -٢

 حزم، ابن)/ ۴۲۹ص( جرجان تاریخ جرجانی،)/ ۱۴۱و۱۴۲ص۳ج( السنن دارقطنی،
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 ابن)/ ۱۶۳۸۶و۱۶۳۸۴ش( الکبری السنن بیھقی،)/ ۱۲۳ص۱۱ج(باآلثار  المحلی
 )/۲۸۳ص۱ج(فی الضعفاء  الکامل عدی، ابن)/ ۴۴۲ص۲۳ج( التمھید عبدالبر،

)/ ابونعیم، حلیة االولیاء وطبقات االصفیاء ۵ص۱۱طبرانی، المعجم الکبیر (ج
 طریق ) از۳۵۳ص۲الکبیر (ج الشیوخ )/ ذھبی، معجم۴۸۳۵)/ بزار (ش۱۷ص۴(ج

 وابن شقیق بن وعمرو الربیع بن وقیس خفاف العطاء بن عبدالوھاب و عون بن جعفر(
 عن مسلم بن إسامعيل عن«اند:  هکرد روایت) االبار وعلی بن مسھر وابوحفص عدی ابی

 وال املساجد يف احلدود التقام: قال ج النبي عن: عباس ابن عن طاوس عن دينار بن عمرو

 .»بالولد الوالد يقتل
) روایت کرده ۸۱۰۴و اساعیل بن مسلم ھم متابعه شده وحاکم، المستدرک (ش

 أبو حدثنا عبدالواحد بن رشيك بن عبيد أنبأ إسحاق الصبغی امحد بن بكر أبو أخربنا«است: 

 عباس ابن عن طاوس عن دينار بن عمرو ثنا بشري بن سعيد التنوخی ثنا عثامن بن حممد اجلامهر

 : ...».ج اهللا رسول قال: قال
 ) از طریق (عبد۱۶۳۸۷) بیھقی، السنن الکبری (ش۱۷۰ص۴و دارقطنی، السنن (ج

 بن عىل بن احلسن حدثنا«اند: کرده الصیرفی) روایت إسحاق بن قانع وإبراھیم بن الباقی

 العنرب احلسن بن اهللا عبيد حدثنا التامر حفص أبو حدثنا مكرم بن عقبة حدثنا املعمر شبيب

 : ...».ج اهللا رسول قال قال عباس ابن عن طاوس عن دينار بن عمرو عن
و ) ۳۳۱ص۱ج( التھذیب تھذیب حجر، ابن[و ھر چند اسماعیل بن مسلم المکی 

 . )]۴۸۴ش( التھذیب تقریب
 التھذیب تقریب و) ۸ص۴ج( التھذیب تھذیب حجر، ابن[و سعید بن بشیر االزدی 

 .)]۹۹۵ش( حاکم، المستدرک)/ ۳۶۹ص۳ج( الکامل عدی، ابن)/ ۲۲۷۶ش(
 المیزان لسان حجر، ابن[السعدی  حفص أبو عامر بن عمر تمار و ابوحفص

 .)]۲۰۹ص۳ج(الرجال  نقد فی االعتدال میزان ذھبی،)/ ۳۱۴ص۴ج(
اند، اما ھر سه (اسماعیل بن مسلم وسعید بن بشیر و عبیدالله مورد ضعف واقع شده

ھای آنان شدید  بن الحسن) با ھم موجب تقویت یکدیگر شده خصوصًا اینکه ضعف
 است.» رجال صحیحین«باشد؛ وسایر رجال دارمی ھم نمی
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جواز امور دنیوی پیامبر برخی از امور دنیوی را نیز در مسجد جدای از 
 این امور: هاند، از جملاند و بر آن قلمه صّحه گذاشته جایز شمرده

يِتَ «: روایت کرده است ستقسیم اموال دنیا در مسجد: انس بن مالک  -
ُ
 أ

رَثَ  َوَ�نَ  الَمْسِجدِ  يِف  اْ�رُثُوهُ : َ�َقاَل  ابَلْحَر�ِْن، ِمنَ  بَِمالٍ  ج انلَّيِبُّ 
ْ
�

َ
يِتَ  َمالٍ  أ

ُ
 بِهِ  أ

ِ  رَُسوُل  ِ  رَُسوُل  فََخَرجَ  ،ج ا�َّ   ج ا�َّ
َ

َالةِ  إِىل تَِفْت  َولَمْ  الصَّ
ْ
ِْه، يَل

َ
ا إِيل  قَىَض  فَلَمَّ

َالةَ  ِْه، فََجلََس  َجاءَ  الصَّ
َ

َحًدا يََرى اَكنَ  َ�َما إيِل
َ
  أ

َّ
ْ�َطاهُ، إِال

َ
 يَا َ�َقاَل  الَعبَّاُس، َجاَءهُ  إِذْ  أ

ِ  رَُسوَل  ْعِطِ�،: ا�َّ
َ
ُ  َ�َقاَل  َعِقيًال، َوفَاَديُْت  َ�ْفيِس  فَاَديُْت  فَإِ�ِّ  أ

َ
ِ  رَُسوُل  هل  ُخذْ : ج ا�َّ

ِ  رَُسوَل  يَا: َ�َقاَل  �َْستَِطْع، فَلَمْ  يُِقلُّهُ  َذَهَب  ُ�مَّ  ثَْو�ِِه، يِف  فََحثَا  َ�ْعَضُهمْ  اْؤُمرْ  ،جا�َّ
، يَْرَ�ْعهُ  َّ نَْت  فَاْرَ�ْعهُ : قَاَل  الَ : قَاَل  إِيلَ

َ
، أ َّ  يُِقلُُّه، َذَهَب  ُ�مَّ  ِمنُْه، َ�نَرَثَ  الَ : قَاَل  يلَعَ

 دانسته است.» صحیح«و امام ابن السکن ھم اسنادش را 
 .»غريب اإلسناد صالحُ  حديثٌ  هذا«و امام ذھبی ھم گفته است: 

 بأس ال«و امام ابن حجر ھم در مورد اسناد دیگری از حکیم بن حزام گفته است: 

)/ ابن الملقن، ۲۱۲ص۴)/ ابن حجر، تلخیص الحبیر (ج۴۰۵ص۱[ذھبی، (ج »بإسناده
 )].۷۲۲ص۸البدر المنیر (ج

ھم از سعید بن بشیر ومخالف روایت حاکم،  باید اشاره کنیم که به اسناد دیگری
)/ دارقطنی، السنن ۴۸۳۴) روایت گردیده است وبزار (ش۸۱۰۴المستدرک (ش

الکبیر  الشیوخ )/ ذھبی، معجم۷الفوائد (ش فوائد )/ ابن خزیمه،۱۷۰ص۴(ج
 ھارون بن ) از طریق (محمد۱۲۳ص۱۱)/ ابن حزم، المحلی (ج۴۰۵ص۱(ج

 بن سعيد احلجاج نا بن القدوس عبد املغرية أبو نا«اند: هنشیط) روایت کرد أبو البغدادی

 ....»دينار عن طاوس عن ابن عباس  بن عمرو بن دعامة عن قتادة عن بشري
نشیط توثیق صریح  أبو البغدادی ھارون بن باشد چرا که محمدکه این اسناد خطا می

اسناد روایت نگردیده ولی رجال حاکم نیشابوری ھمگی ثقة ومشھور ھستند؛ لذا 
حاکم محفوظ بوده وروایت اصّح از سعید بن بشیر، (سعید بن بشیر عن عمرو بن 

 باشد.دینار عن طاوس عن ابن عباس ... ) می
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ِ  رَُسوَل  يَا: َ�َقاَل  ، يَْرَ�ْعهُ  َ�ْعَضُهمْ  اْؤُمرْ  ،جا�َّ َّ نَْت  فَاْرَ�ْعهُ : قَاَل  الَ : قَاَل  يلَعَ
َ
، أ َّ : قَاَل  يلَعَ

َقاهُ  اْحتََملَُه، ُ�مَّ  ِمنُْه، َ�نرََثَ  الَ 
ْ
ل
َ
ِ  رَُسوُل  َزاَل  َ�َما ا�َْطلََق، ُ�مَّ  اَكِهِلِه، ىلَعَ  فَأ  يُتِْبُعهُ  ج ا�َّ

هُ  ِ  رَُسوُل  قَامَ  َ�َما - ِحرِْصهِ  ِمنْ  َعَجبًا - َعلَيْنَا َخيِفَ  َحىتَّ  برََصَ  ِمنَْها َوَ�مَّ  ج ا�َّ
 ج آنحضرت.»آوردند ج الله رسول یبرا نیبحر از مال یمقدار« .١»ِدرَْهمٌ 

 نیبزرگتر محموله، نیا: دیگو یم یراو. دیزیبر مسجد داخل را آنھا: «فرمود
 هاقام یبرا ج اکرم رسول. بود شده آورده ج خدا رسول خدمت که بود یمال

 کنار در و آمد نماز، اتمام از پس. ننمود توجه آنھا به و رفت مسجد به نماز
 س عباس نکهیا تا داد می او به یمقدار د،ید می را که ھر. نشست اموال، آن

 یبرا من رایز. فرما تیعنا زین من به! یگرام امبریپ یا: کرد عرض و آمد
 زین شما: فرمود ج الله رسول. ام داده هیفد) بدر اسارت در( لیعق و خودم
 و. کرد خود چادر کردن پر به شروع دست، دو ھر با س عباس. بردار

 امبریپ یا: کرد عرض. نتوانست کند، حمل را آنھا خواست که یھنگام
: فرمود ج الله رسول. بگذارد من پشت پر بر را نھایا تا دییبگو را یکی! یگرام

 ج الله رسول. دیبگذار من دوش بر را آن شما خود پس: گفت عباس. ریخ
 خود دوش بر را هیبق و کرد کم را آنھا از یمقدار عباس آنگاه،. ریخ: فرمود

 به ھمچنان و کرد تعجب س عباس حرص از ج الله رسول. افتاد براه و نھاد
 یباق مال، آن از درھم كی تا و. دیگرد دیناپد ما نظر از تا کرد می نگاه او طرف

 .»نکرد ترك را جا آن ج الله رسول بود،

) از ۲۲۷ص۲)/ ابن حجر، تغلیق التعلیق (ج۳۱۶۵و۴۲۱صحیح): بخاری تعلیقًا (ش( -١
 س مالك بن أنس عن يبصه بن العزيز عبد عن«اند: طریق (ابراھیم بن طھمان) روایت کرده

 ...».البحرين  من بامل ج النبي أيت: قال
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مراقبت و نگھداری از مریض در مسجد و جاری شدن خون در مسجد: -

ِصيَب «روایت کرده است:  سعائشه 
ُ
َحِل، يِف  اخلَنَْدقِ  يَْومَ  سَسْعدٌ  أ

ْ
�

َ
 َفرَضََب  األ

 َخيَْمةٌ  الَمْسِجدِ  َوِ�  يَُرْ�ُهْم. فَلَمْ  قَِر�ٍب  ِمنْ  يِلَُعوَدهُ  الَمْسِجِد، يِف  َخيَْمةً  ج انلَّيِبُّ 
  ِغَفاٍر، بَِ�  ِمنْ 

َّ
مُ  إِال ِْهْم، �َِسيُل  ادلَّ

َ
ْهَل  يَا: َ�َقالُوا إِيل

َ
ي َهَذا َما اخلَيَْمِة، أ ِ

َّ
تِينَا اذل

ْ
 يَأ

 خندق، جنگ در« .١»ِ�يَها َ�َماَت  َدًما، ُجرُْحهُ  َ�ْغُذو َسْعدٌ  َفإَِذا قِبَِلُ�ْم؟ ِمنْ 
 مسجد در یا مهیخ ج آنحضرت. شد قطع س معاذ بن سعد دست شاھرگ

 از گرید یچادر چادر، نیا کنار در. باشد او حال مراقب كینزد از تا کرد برپا
 د،یگرد آنھا وحشت باعث آنچه. بود شده نصب مسجد در زین غفار یبن هلیقب

 یا: دندیپرس آنھا. بود یجار آنھا همیخسوی  به سعد همیخ از که بود یخون
 دچار س سعد که شدند متوجه ناگھان د؟یآ می کجا از خون نیا! مهیخ اھل

 که بود یزیر خون ھمان اثر در) متاسفانه( و است شده یزیخونر
 .»درگذشت

یابیم که انجام برخی از امورات اجتماعی، فرھنگی، با این وصف درمی
اقتصادی، سیاسی و ..... که فقط و فقط در چھارچوب شریعت و مطابق با 

ای که ھیچ خللی در مقاصد اصلی بنای مسجد یعنی؛ قوانین دین به گونه
 باشد و ایرادی ندارد.عبادت خداوند سبحان ننماید جایز می

 
 

)/ ۳۱۱۰۱)/ ابوداود (ش۱۳۸۹ص۳)/ مسلم (ج۴۱۲۲و۴۶۳بخاری (ش (صحیح): -١
شیبة وعبدالله بن سعید)  أبی بن یحیی وعثمان بن ) از طریق (زکریاء۷۱۰نسایی (ش

 أصيب: قالت عائشة عن أبيه عن هشام حدثنا قال نمري بن عبداهللا حدثنا«اند: روایت کرده

 ...».اخلندق  يوم سعد
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 : بهترین صف نماز مساجدمچهلحدیث 

: َخْ�ُ ُصُفوِف ج قَاَل رَُسوُل اهللاِ «روایت کرده است:  س جابر بن عبدالله
ُر،  ُمؤَخَّ

ْ
ُم، وََخْ�َُها ال ُمَقدَّ

ْ
ُر، َورَشُّ ُصُفوِف النَِّساِء ال ُمؤَخَّ

ْ
َها ال ُم، َورَشُّ ُمَقدَّ

ْ
الرَِّجاِل ال

 تََر�َْن 
َ

، ال بَْصاَرُ�نَّ
َ
ُ�مَّ قَاَل: يَا َمْعرَشَ النَِّساِء، إَِذا َسَجَد الرَِّجاُل فَاْغُضْضَن أ

ُزرِ  الرَِّجالِ َعْوَراِت 
ُ ْ
ھای فرمودند: بھترین صف جپیامبر خدا « .١»ِمْن ِضيِق األ

)/ ۲۳ص۹ج( االولیاء حلیة ابونعیم،)/ ۱۴۱۲۳و۱۵۱۶۱ش( المسند احمد، ):(صحیح -١
 طریق از) ۱۳۱ص۳ج( المحلی حزم، ابن)/ ۵۰۴ص۱ج( المصنف شیبه، ابی ابن

 عبدالله بن عبدالرحمن وابوسعید عبدالوارث بن وعبدالصمد مھدی بن عبدالرحمن(
 عن عقيل بن حممد بن عبداهللا عن قدامة بن زائدة ثنا«اند:  کرده روایت) علی بن وحسین

 .: ...»ج اهللا رسول قال قال جابر
 ماجه ابن)/ ۴۱۵ص۱ج( المصنف شیبه، ابی ابن و شده متابعه ھم قدامة بن وزائدة

 أحمد وأبو الجراح بن وکیع( طریق از) ۱۴۴۵۱ش( المسند احمد،)/ ۱۰۰۱ش(
 رجال« احمد ورجال .) ...»الثوري( سفيان عن«اند:  کرده روایت) الولید بن وعبدالله

 نزد واحادیثش بوده فیه مختلف که عقیل بن محمد بن عبدالله جز بوده »صحيحني
 وحمیدی راھویه وابن حنبل بن واحمد بخاری امامان چنانکه باشد؛ می »حسن« ما

و  مقبول« را احادیثش ھم وساجی عبدالبر وابن وعجلی وذھبی وحاکم وترمذی
 روایت وی از ھم مھدی بن وعبدالرحمن قطان یحیی و اماماناند  دانسته »مقارب
: گوید می تقریب در حجر ابن امام لذااند  کرده نمی روایت »ثقات« از جز و آنان کرده

ی  درجه در را احادیثش ھم ذھبی امام و »بأخرة تغري ويقال لني حديثه يف صدوقً «
 تھذیب حجر، ابن. [رسد نمی صحت درجه به احادیثش: گوید می و دانسته »حسن«

 المیزان لسان و) ۳۵۹۲ش( التھذیب تقریب حجر، ابن)/ ۱۳ص۶ج( التھذیب
 النبالء اعالم سیر ذھبی،)/ ۳۳۳۷ش( الضعفاء فی المغنی ذھبی،)/ ۱۴ص۱ج(
 .)]۵۷ص۲ج( الثقات معرفة عجلی،)/ ۲۰۵ص۶ج(
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 قالبة أبو«: است کرده روایت) ۲۰۶۳ش( االعرابی وابن دارد ھمای  متابعه اما

 بن جعفر( برش أيب عن عوانة أبو نا) عبدامللک بن هشام( الوليد أبو نا) حممد بن عبدامللک(

 خري: ج النبي عن األسلمي حمجن عن رجاء أيب بن رجاء عن شقيق بن عبداهللا عن) اياس

 صفوف ورش املؤخر النساء صفوف وخري املؤخر الرجال صفوف ورش املقدم الرجال صفوف

 الرجال عورات ترين ال أبصاركم فاخفضوا الرجال سجد إذا! النساء معرش يا املقدم؛ النساء

 البصری الباھلی رجاء أبی بن رجاء جز بوده »صحیح رجال« ورجالش »األزر ضيق من

: است گفته ھم عبدان بن مکیو امام  »ثقةٌ  تابعيٌ  برصيٌ «: است گفته عجلی امام: که

 گفته ھم و امام مسلم است آورده »ثقات« در را وی ھم حبان و امام ابن »ثقةً  كان«

)/ ۲۶۶ص۳ج( التھذیب تھذیب حجر، ابن[ »البرصة أهل تابعي من األوىل الطبقة يف«: که
 .)]۶۰ص۱ج( والمفترق المتفق بغدادی، خطیب

 للحديث راوية كان«: است گفته قاسم بن مسلمه امام: محمد بن الملک عبد قالبة أبو

؛ متقناً   ما«: است گفته ھم االعرابی و امام ابن »السورة حيفظ كام شعبة حديث حيفظ ثقةً

 وگفته آورده »ثقات« در را وی ھم حبان و امام ابن »الثقات من وكان منه أحفظ رأيتُ 

 أبى من أحفظ رأيت ما«: است گفته ھم و امام طبری »حديثه أكثر حيفظ كان«: است

و امام  »بالبرصة عنه كتبت مأمونٌ  أمنيٌ  صدوقٌ  رجلٌ «: است گفته ھم و امام ابوداود »قالبة

 گفته ھم و امام دارقطنی »واخلري بالصالح مذكورا كان«: است گفته بغدادی خطیب

و  »منه األوهام فكثرت حفظه من حيدث كان واملتون األسانيد من اخلطأ كثري صدوق«: است
 ابن[ »بغداد سکن لما حفظه تغیر یخطیء صدوٌق : «است گفته ھم حجر امام ابن

 عمرش اواخر ودر)] ۴۲۱۰ش( التھذیب وتقریب) ۴۱۹ص۶ج( التھذیب تھذیب حجر،
 وی تغییر از وبعد »صحیح« وی تغییر از قبل احادیث لذا گردیده »تغییر« دچار

 .باشد می »حسن«
 گفته ابوقالبه مورد در دیدیم که چرا شنیده وی از اختالط از قبل ھم االعرابی و ابن
ی  طبقه ھم االعرابی، ابن و ھمچنین »الثقات من وكان منه أحفظ رأيت ما«: است
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ھای باشد، و بدترین آن آخر (آن) است، و بدترین صفمردان جلوی (آن) می
زنان جلو و بدترین آخر (آن) است، سپس فرمودند: ای جماعت زنان! ھرگاه 

ورات رید، تا عیگ فرو) نامحرمان از( را مردان سجده بردند، چشمان خود
 .»نبینید شان ن را بخاطر تنگی شلوارمردا

کسب  »شّر «کسب بھترین و برترین ثواب و منظور از  »خیر«منظور از 
باشد. این حدیث اشاره به حالتی دارد که مردان و ثواب می هکمترین درج

ھای جلوتر خوانند و در این حال صفزنان در یک مکان باھم نماز می
مردان از فضیلت و خیر زیاد و خاص برخوردار است خصوصًا صفِّ اّول برای 

و برای زنان آخرین صف چنین فضیلتی دارد؛ چراکه میزان اختالط و نگاه و 
شوند ولی  رساند و چشم و دل متمرکز نماز میتوّجه به غیر را به حّداقل می

خوانند بھترین و در حالتی که مردان و زنان در مکانھای مجّزا نماز می
 .١باشدھای جلوتر میکان ایستادن برای ھمه، صفبرترین م

پس در صورتیکه جماعت ترکیبی از مردان و زنان و کودکان باشد، مردان 
گیرند. در صورت تعّدد، و کودکان در صف اّول و زنان صف دّوم قرار می

گیرند. البته مستحب مردان و کودکان در جلو و زنان در پشت آنھا قرار می
باشد که به امام نزدیک باشند. البته این در مواردی می بوده که بالغان

فضای آنھا جدا نبوده و در یک فضای واحد نماز بخوانند که در این حال 

)] ۳۷۹ص۲ج( الراوی تدربی سیوطی،اند [ نموده روایت ابوقالبه از که است متقدمینی
 .است »صحيح« اسناد این لذا

 الزجاجه مصباح البوصیری،[ »حسنٌ  اسنادٌ «: است گفته ھم البوصیری و امام
 .)]۱۹۴ص۱ج(

تحفة األحوذی بشرح جامع ، بو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المبارکفوریأ -١
 .۱۹۰، شماره الترمذی

 

                                                                                           



 درباره مساجد ثیچهل حد    ١٠٦

ای در عقب قرار گیرند که در صورت آمدن گونهبھتر آن است که زنان به
 مردان در معرض دید و یا عبور آنھا قرار نگیرند. 

نَّ «ست: روایت کرده ا سأنس بن مالک  -
َ
تَهُ  أ  رَُسوَل  َدَعْت  ُملَيَْكةَ  َجدَّ

 ِ ُ  َصنََعتْهُ  ِلَطَعامٍ  ج ا�َّ
َ

َ�َل  هل
َ
َصلِّ  قُوُموا قَاَل  ُ�مَّ  ِمنْهُ  فَأ

ُ
 قَاَل  لَُ�مْ  فَِأل

�ٌَس 
َ
  َ�ُقْمُت  أ

َ
َا َحِص�ٍ  إِىل

َ
 بَِماءٍ  َ�َنَضْحتُهُ  لُِبَس  َما ُطولِ  ِمنْ  اْسوَدَّ  َقدْ  نل

ِ  رَُسوُل  َ�َقامَ  َتِيمَ  وََصَفْفُت  ج ا�َّ
ْ

َعُجوزُ  َوَراَءهُ  َوايل
ْ
 فََص�َّ  َوَرائِنَا ِمنْ  َوال

َا
َ

ِ  رَُسوُل  نل َعتَْ�ِ  ج ا�َّ
ْ
رسول  -کهیمل–مادر بزرگم « .١»انرَْصََف  ُ�مَّ  َر�

ه کرده بود، دعوت یتھ ج شان یا یکه برا ییرا به صرف غذا جالله 
شما  ید تا برایفرمود: بلند شوپس از صرف غذا،  جنمود. رسول الله 

مان یرھایاز حص یکی ید: بلند شدم و بسویگوینس مأنماز بخوانم. 
آن،  یآب رو یاه شده بود، رفتم و مقداریکه از کثرت استعمال، س

م، پشت سر یتی یستاد. من و کودکیآن ا یرو جدم. رسول الله یپاش
 جستاد. رسول اکرم یر زن، پشت سر ما ایم. و پیصف بست جآنحضرت 
 .»ف بردیما خواند و تشر ینماز، برادو رکعت 

ھمچنین جھت مرتب بودن صف جماعت باید مراتب سّنی رعایت  -
باشد شود که این عمل نه تنھا نوعی ادب به بزرگساالن و عالمان می

 ترمذی)/ ۶۱۲ش( ابوداود)/ ۱۵۳۱ش( مسلم)/ ۸۶۰و۳۸۰ش( بخاری ):(صحیح -١
 بن عبدالله بن إسحاق( طریق از) ۹۷۵ش( ماجه ابن)/ ۸۱۰ش( نسایی)/ ۲۳۴ش(

 دعت مليكة جدته أن مالك بن أنس عن«اند:  کرده روایت) انس بن وموسی طلحة أبی

 حصري إىل فقمت أنس قال لكم فألصل قوموا قال ثم منه فأكل له صنعته لطعام ج اهللا رسول

 والعجوز وراءه واليتيم وصففت ج اهللا رسول فقام بامء فنضحته لبس ما طول من اسود قد لنا

 .»انرصف ثم ركعتني ج اهللا رسول لنا فصىل ورائنا من
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باشد. ابومسعود ھا نیز تأثیرگذار میبلکه در نظم و ترتیب صف

 اّولو ِمنُْ�مْ  : يِلَِلِ� جقال رسول اهللا « روایت کرده است: سانصاری 
ْحَالمِ 

َ
ينَ  ُ�مَّ  َوانلَُّ�  األ ِ

َّ
ينَ  ُ�مَّ  يَلُوَ�ُهمْ  اذل ِ

َّ
 ج امبریپ« ١»يَلُوَ�ُهمْ  اذل

خردمندان پشت سر من  عالمان و مردان وکامل فرمودند: بالغان و
، پشت سر آنھا ھستند و سنکه از لحاظ  یستند، سپس کسانیبا

 سھمچنین ابومسعود أنصاری  .»رندیگر قرار گید سپس کسان
َالِة، يِف  َمنَاِكبَنَا َ�ْمَسحُ  ج اهللاِ  رَُسوُل  اَكنَ «روایت کرده است:   الصَّ

  اْستَُووا: َوَ�ُقوُل 
َ

ْتَِلُفوا َوال
َ

 اّولو ِمنُْ�مْ  يِلَِلِ�  قُلُو�ُُ�مْ  َ�تَْختَِلَف  خت
ْحَالمِ 

َ ْ
ينَ  ُ�مَّ  َوانلَُّ�  األ ِ

َّ
ينَ  ُ�مَّ  يَلُوَ�ُهْم، اذل ِ

َّ
بُو قَاَل  .»يَلُوَ�ُهمْ  اذل

َ
: َمْسُعودٍ  أ

ْ�تُمُ «
َ
َْومَ  فَأ َشدُّ  ايلْ

َ
ھنگام نماز  ج الله َرُسوُل « .٢»ِتَالفًااخْ  أ

فرمود: یگذاشت. و مھای ما میهشان را روی)  شان ھای (دست

)/ نسایی ۲۲۸) ترمذی (ش۶۷۴)/ ابوداود (ش۱۰۰۰۱و۱۰۰۰(صحیح): مسلم (ش -١
 إدریس بن ) از طریق (شعبة بن الحجاج وعبدالله۹۷۶)/ ابن ماجه (ش۸۱۲و۸۰۷(ش
 األعمش عن«اند: الضریر ووکیع بن الجراح وسفیان بن عیینه) روایت کرده معاویة وأبو

 مناكبنا يمسح ج اهللا رسول كان قال مسعود أبى عن معمر أبى عن التيمى عمري بن عامرة عن

لو منكم ليلنى قلوبكم فتختلف ختتلفوا وال ويقول: استووا الصالة ىف  ثم والنهى األحالم اوّ

 ».يلوهنم الذين ثم يلوهنم الذين
)/ ۸۱۲و۸۰۷ش( نسایی)/ ۶۷۴ش( ابوداود)/ ۱۰۰۰۱و۱۰۰۰ش( مسلم ):(صحیح -٢

 معاویة وأبو إدریس بن وعبدالله الحجاج بن شعبة( طریق از) ۹۷۶ش( ماجه ابن
 بن عامرة عن األعمش عن«اند:  کرده روایت) عیینه بن وسفیان الجراح بن ووکیع الضریر

 الصالة ىف مناكبنا يمسح ج اهللا رسول كان قال مسعود أبى عن معمر أبى عن التيمى عمري

 يلوهنم الذين ثم والنهى األحالم أولو منكم ليلنى قلوبكم فتختلف ختتلفوا وال استووا: ويقول

 .»يلوهنم الذين ثم
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شود. ھایتان کج و جدا می راست بایستید و کج نایستید که قلب
بالغان و بزرگان شما نزدیک من بیاستند و سپس کسانی که از نظر 

از نظر سنی بعد آنھا  سنی بعد آنھا قرار دارند و سپس کسانی که
روز شما بیشترین اختالف را ام«ابن مسعود گفت:  .»قرار دارند

 .»دارید

 



 

 

 فهرست منابع و مآخذ

 قرآن کریم. -١
حاتم، عبدالرحمن بن ابو حاتم محّمد بن ادریس رازی، ابن ابی  -٢

 ھـ. ١٣٧١الجرح و التعدیل، بیروت، دارأحیاء التراث العربی، اّول، 
 خیالتار حرب، بن ریزھ ثمةیخ أبي بن أحمد بکر أبو ثمه،یخ أبي ابن -٣

 تا.بي الفاروق، دار ر،یالکب
المصّنف، ابن ابــی شیبــه، عبدالله بن محّمد بن ابی شیبــه،  -٤

 ھـ .. ١٤٠٩تعلیق: سعید الّلحام، بیروت، دارالفـــکر، 
 باني،یالش الضحاك عاصم أبي بن احمد بن عمرو عاصم، أبي ابن -٥

 المکتب روت،یب األلباني، نیالد ناصر محّمد: قیتحق السنة،
 ھـ .. ١٤٠٠ اّول، اإلسالمي،

 الزھد، بکر، أبو بانيیالش عاصم أبي بن عمرو بن أحمد عاصم، ابی ابن -٦
 القاھرة، – للتراث انیالر دار حامد، دیالحم عبد العلي عبد:  قیتحق

 ھـ ...١٤٠٨ دّوم،
ابن اعرابی، ابوسعید احمد بن محّمد بن زیاد بن بشر، المعجم،  -٧

تحقیق: عبدالمحسن بن ابراھیم بن احمد، جّدة، دار ابن جوزی، 
 ھـ ... ١٤١٨

مجموع الفتاوی، تحقیق: ابن تیمیه، تقی الدین احمد بن عبد الحلیم،  -٨
 ھـ ... ١٤٢٦انور الباز و عامر الجزار، دارالوفاء، الطبعة الثالثه، 

ابن جارود، عبدالله بن علی بن الجارود النیشابوری، المنتقی من  -٩
السنن المسنده، تحقیق: عبدالله عمر البارودی، بیروت، مؤسسة 
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 ھـ .١٣٨٦الکتاب الثقافیه، اّول، 
 حبان ابن صحیح البستی، أحمد بن حبان بن محّمد حبان، ابن -١٠

 مؤسسة بیروت، ارناؤوط، شعیب: تحقیق بلبان، ابن بترتیب
 ھـ . ١٤١٤ دّوم، الرسالة،

 سید: تحقیق الثقات، البستی، أحمد بن حبان بن محّمد حبان، ابن -١١
 ھـ . ١٣٩٥ اّول، دارالفکر، أحمد، الدین شرف

: قیتحق ن،یالمجروح البستي، أحمد بن حبان بن محّمد حبان، ابن -١٢
 تا.بي الوعي، دار حلب، د،یزا میإبراھ محمود

 اھل فیتعر العسقالني، حجر بن محّمد بن یعل بن أحمد حجر، ابن -١٣
 الله عبد بن عاصم: قیتحق س،یبالتدل نیالموصوف بمراتب سیالتقد
 تا.بي اّول، المنار، مکتبة وني،یالقر

 تھذیب العسقالنی، حجر بن محّمد بن علی بن أحمد حجر، ابن -١٤
 ھـ ... ١٣٢٦ اّول، النظامیه، المعارف دائره ھند، التھذیب،

 فتح العسقالنی، حجر بن محّمد بن علی بن أحمد حجر، ابن -١٥
 نیالد ومحب باز بن الله عبد بن زیالعز عبد:  تحقیق الباري،

 تا.بی ،) ةیالسلف الطبعة عن مصور(  دارالفکر ب،یالخط
 بیتقر العسقالني، حجر ابن محّمد بن علي بن أحمد حجر، ابن -١٦

 ھـ .. .١٤٠٦ اّول، د،یالرش دار طبعة حلب، ب،یالتھذ
 صیالتلخ العسقالني، حجر ابن محّمد بن علي بن أحمد حجر، ابن -١٧

 اّول، العلمیة، الکتب دار الکبیر، الرافعي ثیأحاد جیتخر في ریالحب
 ھـ . ١٤١٩

 لسان العسقالني، حجر ابن محّمد بن علي بن أحمد حجر، ابن -١٨
 مؤسسة روت،یب الھند، ةیالنظام المعرف دائرة: قیتحق زان،یالم

 ھـ . ١٤٠٦ سّوم، للمطبوعات، األعلمي
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 تا.بی دارالفکر، بیروت، المحّلی، سعید، بن احمد بن علی حزم، ابن -١٩
 المحدثین طبقات انصاری، جعفر بن محّمد بن عبدالله حیان، ابن -٢٠

 بیروت، بلوشی، حسین عبدالحق عبدالغفور: تحقیق بأصبھان،
 ھـ . ١٤١٢ الرسالة، مؤسسة

 مصطفي محّمد :قیتحق ح،یصح اسحاق، بن محّمد مه،یخز ابن -٢١
 ھـ ..١٣٩٠ اإلسالمي، المکتب بیروت، اعظمي،

 المسند، الحنظلی، مخلد بن ابراھیم بن اسحاق راھویه، ابن -٢٢
 االیمان، مکتبه المدینه، البلوشی، عبدالحق بن عبدالغفور: تحقیق

 ھـ .. ١٤١٢ اّول،
: تحقیق الکبری، طبقـات منیع، بن سعد بن محّمد سعد، ابن -٢٣

 م. ١٩٦٨ دارصـادر، بیروت، عباس، احسان
 خیتار ن،یشاھ بن عثمان بن أحمد بن عمر حفص ابن شاھین، ابو -٢٤

 ت،یالکو ة،یالسلف الدار السامرائي، صبحي: قیالثقات، تحق أسماء
 ھـ ..١٤٠٤ اّول،

 ن، ناسخیشاھ بن عثمان بن أحمد بن عمر حفص شاھین، ابوابن  -٢٥
 المنار، الزھیري، مکتبة نیأم بن ریسم:  قیومنسوخه، تحق ثیالحد

 ھـ ..١٤٠٨ الزرقاء، اّول،
 النمري، البر عبد بن الله عبد بن وسفی عمر أبو البر، عبد ابن -٢٦

 دار معوض، علي محّمد عطا، محّمد سالم: قیتحق االستذکار،
 ھـ .. ١٤٢١ اّول، روت،یب - ةیالعلم الکتب

 النمري، البر عبد بن الله عبد بن وسفی عمر أبو البر، عبد ابن -٢٧
 بن مصطفی: قیتحق د،یواألسان المعاني من الموطأ في لما دیالتمھ
 عموم وزارة المغرب، البکري، ریالکب عبد محّمد و العلوي أحمد

 ھـ ... ١٣٨٧ ة،یاإلسالم والشؤون األوقاف
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 الجرجانی، محّمد بن عبدالله بن عدی بن عبدالله عدی، ابن -٢٨
 بیروت، غزاوی، مختار یحیی: تحقیق الرجال، ضعفاء فی الکامل

 ھـ ... ١٤٠٩ دّوم، دارالفکر،
 اّول، دارالفکر، بیروت، دمشق، تاریخ حسن، بن علی عساکر، ابن -٢٩

 ھـ ... ١٤١٩
 تقی وفاء: تحقیق الشیوخ، معجم حسن، بن علی عساکر، ابن -٣٠

 تا.بی دارالبشائر، دمشق، الدین،
 الذھب شذرات الدمشقي، یالعکر أحمد بن الحي عبد العماد، ابن -٣١

 تا.ة، بییالعلم الکتب بیروت، دار ذھب، من أخبار في
الجوھري، المسند،  الحسن أبو دیعب بن الجعد بن ابن الجعد، علي -٣٢

 ھـ . ١٤١٠ روت، اّول،یب – نادر در، مؤسسةیح أحمد عامر:  قیتحق
الفرج،  أبو الجوزي بن محّمد بن علي بن الرحمن ابن الجوزی، عبد -٣٣

 محّمد دیالحم عبد مسعد قیالخالف، تحق ثیأحاد في قیالتحق
 ھـ ...١٤١٥روت، یة،بیالعلم الکتب السعدني، دار

 فؤاد محّمد: تحقیق سنن، القزوینی، یزید بن محّمد ماجه، ابن -٣٤
 تا.بی دارالفکر، بیروت، لبنان، عبدالباقی،

 معجم، اصفھاني، علي بن میابراھ بن محّمد ابوبکر مقري، ابن -٣٥
 حسن محّمد حسن محّمد و السعدني دیعبدالحم سعد: قیتحق

 ھـ ... ١٤٢٤ ة،یالعلم دارالکتب روت،یب ل،یاسماع
 الشافعي، أحمد بن علي بن عمر حفص أبو نیالد سراج ابن الملقن، -٣٦

 ر،یالکب الشرح في الواقعة واألثار ثیاألحاد جیتخر في ریالمن البدر
 کمال، بن اسریو مانیسل بن عبدالله و طیالغ أبو مصطفی:  المحقق

 ھـ ...١٤٢٥ اّول، ة،یالسعود-اضیالر - عیوالتوز للنشر الھجرة دار
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 بي،یالنص العطار خالد بن وسفی بن أحمد بکر أبو ابوبکرالنصیبی، -٣٧
 لموقع التابع المجاني الکلم جوامع برنامج في ُنشر مخطوط الفوائد،
 ھـ ...٢٠٠٤ اّول، ة،یاإلسالم الشبکة

 دارالکتب بیروت، سنن، سجستانی، اشعث بن سلیمان ابوداود، -٣٨
 تا.بی العربی،

 الضعفاء زرعة، أبو الرازي دیزی بن میالکر عبد بن الله دیعب ابوزرعه، -٣٩
 سعدي. د: المحقق البرذعي، سؤاالت علی الرازي زرعة أبي وأجوبة

 األولی،: الطبعة ة،یاالسالم الجامعه المنورة، نهیالمد الھاشمي،
 ھـ ..١٤٠٢

 مودود بن محّمد معشر أبي بن نیالحس عروبة أبو ابوعروبه، -٤٠
 ابن دار المطیري، الجبرین باني بن مشعل تحقیق الحراني، االوائل،

 ھـ ...١٤٢٤حزم، بیروت، 
 بیروت، المسند، اسفرائیني، اسحاق بن یعقوب ابوعوانة، -٤١

 تا.بي دارالمعرفة،
 طبقات و االولیاء حلیة إصفھانی، عبدالله بن أحمد ابونعیم، -٤٢

 ھـ ... ١٤٠٥ العربی، دارالکتاب بیروت، االصفیاء،
 فاروق: تحقیق الضعفاء، إصفھاني، عبدالله بن أحمد ابونعیم، -٤٣

 ھـ ... ١٤٠٥ اّول، البیضاء، الدار-الثقافة دار حمادة،
 بن موسی بن إسحاق بن أحمد بن الله عبد بن ابونعیم، أحمد -٤٤

 اإلمام صحیح علی المستخرج األصبھاني، المسند الھراني مھران
 الشافعي، دار إسماعیل حسن محّمد حسن محّمد: مسلم، تحقیق

 ھـ ... ١٤١٧ اّول، لبنان، بیروت، العلمیة، الکتب
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 بن موسی بن إسحاق بن أحمد بن الله عبد بن ابونعیم، أحمد -٤٥
 یوسف بن عادل: الصحابة، تحقیق األصبھاني، معرفة الھراني مھران

 ھـ ... ١٤١٩ للنشر، اّول، الوطن العزازي، ریاض، دار
: تحقیق المسند، الموصلی، المثنی بن علی بن أحمد یعلی، ابو -٤٦

 ھـ.  ١٤٠٤ اّول، للتراث، دارالمأمون دمشق، أسد، سلیم حسین
 الوفا، أبو تحقیق اآلثار، األنصاري، إبراھیم بن یعقوب ابویوسف، -٤٧

 ھـ ...١٣٥٥ العلمیة، الکتب دار بیروت،
 الشیباني، ھالل بن حنبل بن محّمد بن أحمد حنبل، أحمد -٤٨

 وتعدیلھم، الرواة جرح في حنبل بن أحمد لإلمام داود أبي سؤاالت
ھـ  ١٤١٤ والحکم، العلوم مکتبة مدینة، منصور، محّمد زیاد: تحقیق

... 
 الشیبانی، ھالل بن حنبل بن محّمد بن أحمد حنبل، أحمد -٤٩

 دّوم، الرسالة، مؤسسة آخرون، و ارنؤوط شعیب: تحقیق المسند،
 ھـ . ١٤٢٠

 و العلل الشیبانی، ھالل بن حنبل بن محّمد بن أحمد حنبل، أحمد -٥٠
 ریاض،-بیروت عباس، محّمد بن الله وحی:تحقیق الرجال، معرفه

 ...ھـ  ١٤٠٨ اّول، دارخانی،-االسالمی المکتب
 من فیھا جاء ما و مکة اخبار احمد، بن عبدالله بن محّمد ازرقی، -٥١

 تا.بی اّول، الدینیه، الثقافه مکتبه عمر، علی: تحقیق اآلثار،
 فؤاد محّمد: تحقیق المفرد، اسماعیل، ادب بن محّمد بخاري، -٥٢

 ھـ ... ١٤٠٩ االسالمیة، دارالبشائر بیروت، عبدالباقي،
 محمود: تحقیق الصغیر، التاریخ اسماعیل، بن محّمد بخاري، -٥٣

 اّول، التراث، دار مکتبة -الوعي دار القاھرة، -حلب زاید، إبراھیم
 ھـ ... ١٣٩٧

 



 ٧    چهل حدیث درباره مساجد

 ھاشم سید: تحقیق الکبیر، التاریخ اسماعیل، بن محّمد بخاري، -٥٤
 تا.بي دارالفکر، ندوي،

: تحقیق الصحیح، المسند الجامع اسماعیل، بن محّمد بخاري، -٥٥
 ھـ. ١٤٢٢ النجاه، اول، طوق دار الناصر، ناصر بن زھیر محّمد

 اّول، عباس، ابن مکتبة اسماعیل، الضعفاء، بن محّمد بخاري، -٥٦
 ھـ ...١٤٢٦

: تحقیق المسند، عبدالخالق، بن عمرو بن أحمد ابوبکر بزار، -٥٧
 و القرآن علوم المؤسسة المدینه، -الله،بیروت زین الرحمن محفوظ

 ھـ ... ١٤٠٩ الحکم، و العلوم مکتبه
 البغوي، معالم مسعود بن الحسین محّمد أبو ، السنة محیي بغوی، -٥٨

 - النمر الله عبد محّمد أحادیثه وخرج حققه: المحقق التنزیل،
 للنشر طیبة دار الحرش، مسلم سلیمان - ضمیریة جمعة عثمان

 .ھـ .١٤١٧والتوزیع، چھارم، 
 صالح الزبیري، تحقیق الله عبد بن مصعب بغوی، ابوالقاسم، حدیث -٥٩

 ھـ ...١٤٢٤ العثمانیة، الدار الناشراردن،  اللحام، عثمان
 أصوله وثق تحقیق النبوة، دالئل الحسین، بن أحمد ابوبکر بیھقی، -٦٠

 الکتب دار قلعجی، المعطی عبد الدکتور: علیه وعلق أحادیثه وخرج
 ھـ ...١٤٠٨ اّول، للتراث، الریان ودار ـ العلمیة

 الجوھر ذیله فی و الکبری السنن الحسین، بن أحمد ابوبکر بیھقی، -٦١
 اّول، الکائنه، النظامیه المعارف دائره مجلس ھند، حیدرآباد النقی،
 ھـ ... ١٣٤٤

 محّمد: تحقیق االیمان، شعب الحسین، بن أحمد ابوبکر بیھقی، -٦٢
ھـ  ١٤١٠ اّول، العلمیة، دارالکتب بیروت، زغلول، بسیونی السعید

... 
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: تحقیق اآلثار، و السنن معرفه الحسین، بن أحمد ابوبکر بیھقی، -٦٣
 جامع-دارقتیبه-دارالوفاء- دارالوعی قلعجی، أمین عبدالمعطی

 ھـ ... ١٤١٢ اّول، اإلسالمیة، الدراسات
: تحقیق السنن، الصحیح الجامع الترمذی، عیسی بن محّمد ترمذی، -٦٤

 تا.بی العربی، التراث دارإحیاء بیروت، آخرون، و شاکر محّمد أحمد
 جرجان، تاریخ الجرجاني، القاسم أبو یوسف بن حمزة جرجاني، -٦٥

 ھـ ... ١٤٠١ الکتب، عالم بیروت، خان، المعید عبد محّمد: تحقیق
 الصحیحین، علی المستدرک عبدالله، بن محّمد النیشابوری، حاکم -٦٦

  مصطفی: تحقیق
: تحقیق المسند، الحمیدي، بکر أبو الزبیر بن عبدالله حمیدي، -٦٧

,  العلمیة الکتب دار القاھرة،,  بیروت األعظمي، الرحمن حبیب
 تا.بي المتنبي، مکتبة

 بن أحمد بن ثابت بن علي بن أحمد بکر خطیب بغدادی، أبو -٦٨
 ابن العزازي، دار یوسف بن عادل:  ، المحققوالمتفقه الفقیهمھدي، 
 ھـ ...١٤١٧ سنة بالسعودیة، الجوزي

 المفترق، و المتفق ثابت، بن علی بن أحمد ابوبکر بغدادی، خطیب -٦٩
 ھـ ... ١٤٠٨ دارالقاری، دمشق، الحامدی، صادق محّمد: تحقیق

 بغداد، تاریخ ثابت، بن علی بن أحمد ابوبکر بغدادی، خطیب -٧٠
 تا.بی العلمیة، الکتب دار بیروت،

 عبدالله سید: تحقیق السنن، البغدادي، عمر بن علي دارقطني، -٧١
 ھـ ... ١٣٨٦ دارالمعرفه، بیروت، یمان، ھاشم

 سؤاالت البغدادي، الدارقطني الحسن أبو عمر بن علي دارقطنی، -٧٢
 القشقري، أحمد محّمد عبدالرحیم. د: تحقیق للدارقطني، البرقاني

 ھـ ...١٤٠٤ اّول، باکستان، جمیلي، خانه کتب

 



 ٩    چهل حدیث درباره مساجد

 النیسابوري الحاکم سؤاالت البغدادي، عمر بن علي دارقطني، -٧٣
 مکتبة الریاض، عبدالقادر، بن عبدالله بن موفق: تحقیق للدارقطني،

 ھـ ... ١٤٠٤ اّول، المعارف،
 األحادیث في الواردة العلل البغدادي، عمر بن علي دارقطني، -٧٤

 الریاض، السلفي، الله زین الرحمن محفوظ: تحقیق النبویة،
 ھـ . ١٤٠٥ اّول، دارطیبة،

 و زمرلی أحمد فواز: تحقیق سنن، عبدالرحمن، بن عبدالله دارمی، -٧٥
 ھـ ... ١٤٠٧ اّول، العربی، دارالکتاب بیروت، العلمی، السبع خالد

 أحادیث في تنقیح عثمان، بن أحمد بن محّمد الدین شمس ذھبی، -٧٦
 دار ریاض، عجیب، الحي عبد الغیط أبو مصطفی: تحقیق التعلیق،
 ھـ ...١٤٢١ الوطن،

: تحقیق النبالء، أعالم سیر أحمد، بن محّمد الدین شمس ذھبی، -٧٧
 تا.بی الرسالة، مؤسسة اإلرناؤوط، شعیب بإشراف محققین مجموعه

 له من معرفة فی الکاشف أحمد، بن محّمد الدین شمس ذھبی، -٧٨
 علوم مؤسسة االسالمیة، للثقافة القبلة دار الستة، الکتب فی روایه

 ھـ ... ١٤١٣ اّول، جدة، القرآن
 غبر، من خبر في العبر أحمد، بن محّمد الدین شمس ذھبي، -٧٩

 ١٩٨٤ الکویت، حکومة مطبعة الناشر المنجد، الدین صالح: تحقیق
 ھـ ...

 مصطلح علم في الموقظة أحمد، بن محّمد الدین شمس ذھبي، -٨٠
 تا.الحدیث، بی أھل الملتقی الحدیث،

 نقد في االعتدال میزان أحمد، بن محّمد الدین شمس ذھبي، -٨١
 دار بیروت، االول، المجلد البجاوي محّمد علي تحقیق الرجال،
 تا.یب المعرفة،
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 ابو علی ایمن: تحقیق المسند، ھارون، بن محّمد ابوبکر رویانی، -٨٢
 ھـ ... ١٤١٦ قرطبة، مؤسسة قاھرة، یمانی،

 یوسف محّمد: تحقیق الرایه، نصب یوسف، بن عبدالله زیلعي، -٨٣
 ھـ ... ١٣٥٧ دارالحدیث، مصر، بنوري،

 الخراسانی، شعبة بن منصــور بن سعید منصور، بن سعید -٨٤
 دارالکتب بیروت، األعظــمی، الرحـــمن حبیب: تحقیق السنــن،
 تا.بی العلمیة،

 التمیمي، منصور بن محّمد بن الکریم عبد سعد ابي سمعاني، -٨٥
 واالبحاث الخدمات مرکز البارودي عمر الله عبد: تعلیق االنساب،
 ھـ ... ١٤٠٨ اّول، الجنان، دار بیروت، االول، الجزء الثقافیة

 في الراوي تدریب السیوطي، بکر أبي بن الرحمن عبد سیوطي، -٨٦
 الریاض، اللطیف، عبد الوھاب عبد: تحقیق النواوي، تقریب شرح

 تا.بي الحدیثة، الریاض مکتبة
 الله، زین الرحمن محفوظ :تحقیق المسند، کلیب، بن ھیثم شاشي، -٨٧

 ھـ ... ١٤١٠ الحکم، و العلوم مکتب مدینه،
 احمد، وعادل محّمد علی: تحقیق اُالّم، ادریس، بن محّمد شافعی، -٨٨

 ھـ ... ١٤٢٢ العربی، داراألحیاءالتراث بیروت،
 تا.بی العلمیة، دارالکتب بیروت، المسند، ادریس، بن محّمد شافعی، -٨٩
 ،)الغیالنیات( الفوائد ابراھیم، بن عبدالله بن محّمد ابوبکر شافعی، -٩٠

 جوزی، ابن دار ریاض، عبدالھادی، أسعد کامل حلمی: تحقیق
 ھـ ... ١٤١٧

، احادیث الشاموخیالشاموخي،  علي بن الحسن علي شاموخی، أبو -٩١
ابومحّمد االلفی، قید النشر: بدارالصفا و المروه : أحادیثه وخرج رره

 تا.باالسکندریه، بی

 



 ١١    چهل حدیث درباره مساجد

شریف حاتم عونی، شریف بن حاتم العونی، المرسل الخفی و  -٩٢
لسعودیة، اّول، عالقته بالتدلیس، دارالنجده، المملکة العربیة ا

 ھـ ...١٤١٨
 منتقی أسرار األوطارمن نیـل محّمد، بن علی بن محّمد شوکانی، -٩٣

 تا.بی المنیریه، الطبـاعه اداره األخبار،
 بیروت، االفغاني، ابوالوفاء: تعلیق اآلثار، حسن، بن محّمد شیباني، -٩٤

 ھـ ... ١٤١٣ العلمیة، دارالکتب
 المعروف األصل الشیباني، فرقد بن الحسن بن محّمد شیبانی، -٩٥

 القرآن إدارة الناشر کراتشی، األفغاني، الوفا أبو تحقیق بالمبسوط،
 تا.بی اإلسالمیة، والعلوم

 أھل علی الحجة الشیباني، فرقد بن الحسن بن محّمد شیبانی، -٩٦
 القادري، بیروت، عالم الکیالني حسن مھدي تحقیق: المدینة،
 ھـ ...١٤٠٣الکتب، 

: تحقیق الشیوخ، معجم الجمیع، بن احمد بن محّمد الصیداوی، -٩٧
-الرسالة مؤسسة ترابلس،-بیروت تدمری، عبدالسالم عمر

 ھـ . ١٤٠٥ داراالیمان،
 المختاره، أحادیث أحمد، بن عبدالواحد بن محّمد ضیاء المقدسی، -٩٨

 دّوم، دارخضر، بیروت، دھیش، بن عبدالله بن عبدالملک: تحقیق
 ھـ . ١٤٢٠

 بن طارق: تحقیق األوسط، المعجم احمد، بن سلیمان طبرانی، -٩٩
 القاھره، الحسینی، ابراھیم بن عبدالمحسن و محّمد بن الله عوض

 ھـ. ١٤١٤ دارالحرمین،
 شکور محّمد: تحقیق الصغیر، المعجم احمد، بن سلیمان طبرانی، -١٠٠

 اّول، اإلسالمی، المکتب و دارعمار أمریر،بیروت، الحاج محمود و
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 ھـ . ١٤٠٥
 بن حمدی: تحقیق الکبیر، المعجم احمد، بن سلیمان طبرانی، -١٠١

 ١٤٠٤ دّوم، الحکم، و العلوم مکتبه الموصل، السلفی، عبدالمجید
 ھـ .

: تحقیق القرآن، تأویـل فی البیان جامع جریر، بن محّمد طبری، -١٠٢
 ھـ . ١٤٢٠اّول، الرسالة، مؤسسة شاکر، محّمد احمد

 سلمه، بن عبدالملک بن سالمه بن محّمد بن أحمد طحاوی، -١٠٣
 تا.بی نشر، دار ارنووط، شعیب: تحقیق اآلثار، مشکل شرح

 سلمه، بن عبدالملک بن سالمه بن محّمد بن أحمد طحاوی، -١٠٤
 دارالکتب بیروت، النجار، زھری محّمد: تحقیق اآلثار، معانی شرح

 ھـ . ١٣٩٩ اّول، العلمیة،
 محّمد: تحقیق المسند، الجارود، بن داود بن سلیمان طیالیسی، -١٠٥

 ھـ . ١٤١٩ اّول، دارھجر، ترکی، عبدالمحسن بن
 مصنف، الصنعانی، ھمام بن عبدالرزاق بن ابوبکر عبدالرزاق، -١٠٦

 اإلسالمی، المکتب بیروت، األعظمی، الرحمن حبیب: تحقیق
 ھـ . ١٤٠٣ دّوم،

 محّمد. د:  تحقیق السنة، الشیباني، حنبل بن أحمد بن الله عبد -١٠٧
 ھـ .١٤٠٦ اّول، الدمام، – یمالق ابن دار القحطاني، سالم سعید

 واضح، المسند، مکتبة بن المبارك بن الله عبدالله بن مبارک، عبد -١٠٨
 ھـ .١٤٠٧الریاض، اّول،  المعارف،

: تحقیق المسند، نصر، بن حمید بن عبد محّمد ابو حمید، بن عبد -١٠٩
 الصعیدي، خلیل محّمد محمود و السامرایي البدري صبحي
 . ھـ ١٤٠٨ السنة، مکتبة قاھره،
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 الکوفي، العجلي الحسن أبو صالح بن الله عبد بن أحمد عجلي، -١١٠
 المدینة البستوي، العظیم عبد العلیم عبد: تحقیق الثقات، معرفة

 ھـ . ١٤٠٥ اّول، الدار، مکتبة ، المنورة
 میزان ذیل الحسین، بن عبدالرحیم ابوالفضل الدین زین عراقي، -١١١

 أحمد عادل و عوض محّمد علي: تحقیق ،االعتدال
 ھـ . ١٤١٦ العلمیة، درالکتب عبدالموجود،بیروت،

: تحقیق موسی، بن عمر بن محّمد الکبیر، الضعفاء عقیلی، -١١٢
 اّول، العلمیة، دارالمکتبة بیروت، قلعجی، امین عبدالمعطی

 ھـ . ١٤٠٤
 اکــرم: تحقیق التاریخ، و المعرفه سفیان، بن یعقوب الفسوی، -١١٣

 م. ١٩٨١ ل،اّو  الرسالة، مؤسسة بیروت، العمری،
 التمیمي یعقوب أبو الکوسج بھرام بن منصور بن إسحاق کوسج، -١١٤

: تحقیق راھویه، وابن حنبل بن أحمد اإلمام مسائل المروزي،
 دار الریاض، فتح، جمعة و الحوشي وئام و الرباط محمود بن خالد

 ھـ . ١٤٢٥ الھجرة،
 فؤاد محّمد: تحقیق اللیثی، یحیی روایت الموطأ، أنس، بن مالک -١١٥

  تا.بی العربي، التراث إحیاء دار مصر، الباقي، عبد
 محّمد: تحقیق اللیثی، یحیی روایت الموطأ، أنس، بن مالک -١١٦

 اّول، نھیان، آل سلطان بن زاید مؤسسة األعظمی، مصطفی
 ھـ . ١٤٢٥

 تقی: تحقیق الشیبــانی، حسن روایت الموطأ، أنس، بن مالک -١١٧
 ھـ . ١٤١٣ اّول، دارالقلـم، دمشق، ندوی، الدین
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: تحقیق قدرالصالة، تعظیم الحجاج، بن نصر بن محّمد مروزی، -١١٨
 ١٤٠٦ الدار، مکتبة المدینة، الفریوائی، عبدالجبار بن عبدالرحمن

 ھـ .
 السنة،الله،  عبد أبو المروزي الحجاج بن نصر بن مروزی، محّمد -١١٩

بیروت،  – الثقافیة الکتب السلفي، مؤسسة أحمد سالم:  تحقیق
 ھـ .١٤٠٨ ، اّول

 تھذیب المزي، الحجاج أبو عبدالرحمن الزکي بن یوسف مزی، -١٢٠
 بیروت، الرسالة، مؤسسة معروف، عواد بشار. د: تحقیق ،الکمال
 ھـ .١٤٠٠

 یحیي ابن بروایه أمالي الضبي، اسماعیل بن حسین المحاملي، -١٢١
 ابن دار-اإلسالمیة المکتبة عمان، القیسي، ابراھیم:تحقیق ،البیع
 ھـ . ١٤١٢ قیم،

 الصحیح، الجامع القشیری، مسلم بن الحجاج بن مسلم مسلم، -١٢٢
 تا.بی الجدیده، داراآلفاق و دارالجیل بیروت،

الصغیر،  الجامع شرح القدیر فیض المناوي، الرؤوف عبد مناوی، -١٢٣
مصر،  الکبری، التجاریة الحموي، المکتبة لماجد یسیرة تعلیقات

 ھـ .١٣٥٦ اّول،
 جعفر، أبو النحاس المرادي إسماعیل بن محّمد بن أحمد نحاس، -١٢٤

 مکتبة محّمد، السالم عبد محّمد. د: تحقیق والمنسوخ، الناسخ
 ھـ .١٤٠٨ اّول، الکویت، الفالح،

 محمود: تحقیق والمتروکین، الضعفاء شعیب، بن أحمد نسایي، -١٢٥
 ھـ . ١٣٦٩ اّول، الوعي، دار حلب، زاید، إبراھیم

 عبدالفتاح: تحقیق السنن، من المجتبی شعیب، بن أحمد نسایی، -١٢٦
 ھـ . ١٤٠٦ دّوم، اإلسالمیة، المطبوعات مکتب حلب، ابوغدة،
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 سلیمان عبدالغفار: تحقیق کبری، سنن شعیب، بن أحمد نسایی، -١٢٧
 اّول، العلمیة، دارالکتب بیروت، حسن، کسروی سید و البنداری

 ھـ . ١٤١١
 تحقیق: واللغات، األسماء تھذیب مری، بن شرف بن یحیی نووی، -١٢٨

 تا.عطا، بی جا، بی القادر عبد مصطفی
 مدینة، الحارث، مسند زوائد عن الحارث بغیة نورالدین، ھیثمی، -١٢٩

 صالح احمد حسین:تحقیق النبویة، السیرة و السنة خدمة مرکز
 ھـ . ١٤١٣ اّول، الباکری،

 ومنبع الزوائد مجمع الھیثمي، بکر أبي بن علي الدین نور ھیثمی، -١٣٠
 ھـ . ١٤١٢ بیروت، الفکر، دار الفوائد،

 علي عن وفیه معین بن یحیی عن الرجال معرفة معین، بن یحیی -١٣١
 نمیر بن الله عبد بن ومحّمد شیبة أبي بن بکر وأبي المدیني بن

: المحقق محرز، بن القاسم بن محّمد بن أحمد روایة/ وغیرھم
 العربیة، اللغة مجمع: الناشر القصار، محّمدکامل: األول الجزء

 ھـ .١٤٠٥ اّول، دمشق،
 الکویتیة، الفقھیة الموسوعة اإلسالمیة، الشئون و االوقاف وزارة -١٣٢

 االجزاء و الکویت في دارالسالسل الثانیة الطبعة ٢٣-١ االجزاء
-٣٩ االجزاء و مصر في الصفوة دار مطابع االولي الطبعة ٣٨-٢٤
 )ھـ ١٤٢٧-١٤٠٤( الوزارة، طبع الثانیة الطبعة ٤٥

 .٣٫٤٥الشاملة  المکتبة نرم افزار -١٣٣
 .٤٫٥٠نرم افزار جوامع الکلم  -١٣٤
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