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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 
 وَ دٍمَّحَا مُنَی ِّب ی نَلَعَ مُالَالسَّ وَ ةُالَالصَّ وَ ینَمِالَعَالْ ب ِّرَ هِلَّلِ دُمْحَلْاَ       

 .…ینعِجمَاَ هِاعِتبَاَ وَ هِاب صحَاَ وَ هِی آلِلَعَ

ه حیات بشریت است و اینن برنامنه   اسالم منهج و برنام    

تمام جوانب زندگی او را در بر می گیرد ، با توجه به اینكه 

یكی از جوانب زندگی انسان جنبنه اجتمناعی بنودن وی    

ت است، اسالم نسبت بنه رعاینت آداب اجتمناعی اهمی ن    

ل شده  و رعایت بسنیاری از آداب اجتمناعی را   ئخاصی قا

جزو مستحبات و اعمنا   در زمره واجبات و برخی دیگر را 

 حسنه محسوب داشته و انجام آن را از پینروان خواسنتار  

به نیكوكاران پاداش جاوید وعده داده است و ترك  شده و

كنندگان را مجنرم شنناخته و منورد منقمت قنرار داده      

 …است

مسلكی  رعایت آداب اجتماعی نزد هیچ عقیده و مرام و   

رفته اسنت ، بننابراین   ، به اندازه اسالم مورد توجه قرار نگ
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من و مهربان  واجب اسنت  ؤبر پدران و مادران و معلمین م

ق بر آداب اسالمی نسبت بنه آشننا سناختن    لُخَعالوه بر تَ

فرزندان بنه آداب اسنالمی تنالش جندی بنماینند و بنر       

الزم است در جهت فراگیری آداب اسالمی سعی  جواناننو

داری از فضنایل  و تالش فراوان نموده  تا در دنیا با برخنور 

، ایام را سنرری و در آخنرت ، از    انسانی در كما  سعادت

 …نعمات جاوید بهشت برخوردار شوند

) دورة   نوجواننان  این رساله به منظورآشننا سناختن        

به پاره ای از آداب اسالمی تهیه و تندوین   متوسطه دو م (

شده است ، امید است در این راستا مورد توجه و اهتمنام  

یان و نوباوگان قرار گیرد و با دعای خیر خود منا را در  مرب

 . این راستا یاری فرمایند
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 آداب ورود به خانه
 

در صورتی كه خانه زنگ نداشنته باشند د در زدن بنه     -1

آرامی ، و پرهیز از محكم كوبیدن به در و ایجاد سرو صندا  

 مت برای همسایه ها و اهل خانه .و مزاح
 

در صورت داشتن زنگ د یك بار زننگ زدن و منتظنر    -2

 د و پرهیز از زنگ ممتد و طوالنی ماندن ، تا در گشوده شو
 

در صورتی كه با یك بار زنگ زدن در باز نشود ، تا سه  -3

بار زنگ زدن جایز است ، مگر اینكه مطمئن باشی كه اهل 

نیده انند . )) اََِا اسْنتَاََْنَ اَحَندُكُم    خانه صدای زنگ را نش

ثَالَثاًًًًًًًًً فَلَم یُؤََْن لَهُ فَلْیَنصَر ف (( هرگاه كسی از شما سه بنار  

  خاننه ای   بنه   ) با سه بنار زننگ زدن ( درخواسنت ورود   

بهتراست از ورود بنه آن    پس  ندادند   پاسخ   بدو  داشت

 خانه منصرف شود .  
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تادن در طرف راست یا چپ در ، بعد از زنگ زدن ، ایس -4

و پرهیز از ایستادن در مقابل درب ورودی خانه .  )) فَقَند  

كَانَ رَسُو ُ اهلل  اََِا اَتَی بَاب  قَومٍ لَم یَستَقب لهُ مِن تِلقَاءِ وَجه هِ 

هرگناه     رواه ابنوداود ، وَ لَكِن مِن رُكنِنهِ الْناَیمَن  اَو  الْاَیسَنر  ((    

ی كسی می رفت بعد از در زدن هرگز  پیامبر )ص( به خانه

در مقابل درب منز  نمی ایستاد بلكه در طرف راسنت ینا   

 چپ در منتظر می ماند .
 

اگر پرسیدند : كیستی ؟ نگوید  منم و ... ، بلكه دقیقناًًً   -5

اسم خود را َكر كند . جابر بن عبداهلل گوید بنه خاننه ی   

َ)پیامبر )ص( رفتم و در زدم . پیامبر  ََىَاللَهل َص  ََيه َل َع  َو  فرمود: كیست  (مل َس 

؟ گفتم : منم ، من . فرمود : من ، من ... این گونه پاسنخ را  

 ناخوشایند داشت . 

اگر مهمانی ، برابر اطالع و قرار قبلی باشد یا نباشند ،   -6

در صورتی كه میزبنان از قبنو  مهمنان عنقر خواسنت ،      

بایستی مهمان عقرش را برقیرد ، شاید میزبنان مشنكل   

خاصی داشته باشد . )) وَ اََِا قِیلَ لَكُمُ ارْج عُوا فَارْج عُوا هُنوَ  
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پنس  ردید برگ دفته شگامی كه به شما گو هناَزكَی لَكُم (( 

  ه تر است  زاكیپهمان برای شما بهتر و   ردیدبرگ

در چنین مواقعی بایستی میزبنان از توسنل بنه درو           

رو به مهمان بگو ، بابام بررهیزد . مثالًًً به بچه اش نگوید : ب

 خانه نیست . و ...  

 آداب ورود 

)    را بنگنرد ، اگنر چینزی   ورود كفن  هنای  قبل از  -7

آلودگی( دید ، پاك نمایند . زینرا اسنالم دینن نظافنت و      

 پاكیزگی است.  

 سالم و احوا  پرسی كردن با میزبان . -8

درخواست اجازه برای ورود و پرهیز از ورود بنه درون   -1

 بدون اجازه  میزبان . خانه
 

در هنگام ورود به خانه ، پشت سر  میزبان حركت كند  -10

و از جلو افتادن بررهیزد و به میزبان فرصت دهد تنا ورود  

 مهمان را به  اهل خانه اطالع دهد .
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هنگام ورود كف  های  را در جنای كفن  و ینا در     -11

ود و می شكف  با پای راست پوشیده   كناری قرار دهد . )

با پای چپ در آورده می شود ( . )) اََِا اِنتَعَلَ اَحَدُكُم فَلیَبدَاْ 

هنر گناه     رواه مسنلم ب الْیَمِین  وَ اََِا اِنتَزَعَ فَلیَبدَاْ ب الشِِّمَا   (( . 

كسی از شما كف  های  را پوشید با پای راسنت شنروع   

 كند و هرگاه در آورد از پای چپ شروع نماید .  

 

 آداب نشستن
 

مهمان بایستی در داخل خانه در مكانی بنشنیند كنه    -12

میزبان برای  تعیین می كند ، اگر میزبان هم تعیین نكرد 

در مكان مناسبی بنشیند بطوری كه اهل خاننه كمتنر در   

 معرض دید باشند و در رفت و آمد به زحمت نیفتند .  
 

در نشسننت و برخاسننت ادب را رعایننت كننند و بننه  -13

 درون خانه خیره نشود .   اشخاص و اشیاء
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 آداب مجالس
 

    هنگام ورود به مجالس بایستی بر همگان سنالم كنرد    -1

 یا سالمٌ علیكم((   ،)) السالم علیكم و رحمه اهلل و بركاته 
 

اگر بخواهد با اهل مجلس مصافحه كند ) دست بدهد (  -2

از فاضل تر ، عالم تر ، متقی تر و بزرگتنر شنروع نمایند .    

َ)پیامبر  ََىَاللَهل َص  ََيَه َل َع  َو  در این باره می فرماید : )) وَ ابْدَؤُا ب الْكَبَر  ((  (مل َس 

 از بزرگتر شروع نمائید . 
 

اگر شروع مصافحه از بزرگتر امكان پنقیر نبنود و ینا     -3

بزرگترها در میان اهل مجلس پراكنده بودند ... مصافحه را 

 از طرف راست شروع نماید .  
 

دو كس كه باهم هستند بررهیزد ، بلكه  از نشستن بین -4

در انتهای راست یا چپ مجلس بنشید . )) الَ یَجلِس بَنینَ  

میان دو كس منشین مگر به    رواه ابوداودرَجُلَین  اِالَّ ب اَِنِه مَا (( 

 اجازه ی آنها .
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مستحب است ، نشستگان خود را جمع كنند و بنرای   -5

تنگی و كم بودن جا ، تازه وارد جا خالی كنند و در صورت 

 از نشستن به صورت چهار زانو بررهیزند . 
 

از استراق سمع و گوش دادن به سخنان دو كس كه بنا   -6

هم سخن می گویند ، بررهیزند . )) مَن  اسْتَمَعَ اِلَی حَندِیِِ  

ةَ قَومٍ وَ هُم لَهُ كَار هُونَ صُبَّ فِی اَُُنَیهِ الْاَنَكَ یَومَ القِیَا رواه ((  م 

هركس كنجكاوانه  صحبت های دیگنران را اسنتماع     خاریب

نماید و آنها از استماع او  ناراضی باشنند ، در روز قیامنت   

 در گوش های  سُرب مقاب ریخته می شود .
   

هنگامی كه سه نفر با هم نشسته اند ، نجوا كنردن دو   -7

نفر از آنان با همدیگر جایز نیسنت . )) الَ یَتَنَناج ی اِثنَنان     

از میان سه نفر ، دو نفنر     رواه امام مالك و ابنوداود ینَهُمَا ثَالٌِِ (( بَ

 آنها با هم نجوا  و در گوشی با هم صحبت نكنند 
 

اگر مهمان از همگان كوچكتر باشد ، سنخن گفنتن را     -8

شروع ننماید و به سئواالتی كه از او پرسنیده منی شنود    
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ن  بجنا  پاسخ دهد . و فقط هنگامی سخنی بگوید كه سخ

 و مورد رضایت میزبان و سبب سُرور آنها باشد .
 

 آداب حضور در مجالس
 

 رعایت نظافت و پاكیزگی بدن ، لباس و وضع ظاهری. -1

َ)پیامبر       ََىَاللَهل َص  ََيه َل َع  َو    در این باره خطاب به اصنحاب فرمنود :    (مل َس 

الَكُم حَتَّنی  )) اِنَّكُم قَادِمُونَ عَلِی اِخنوَانِكُم فَاَحسِننُوا ر حَن   

َتَكُونُوا كَاَنَّكُم شَا َة  فِی النَّاس  . فَاِنَّ اهللَ الَ یُحِبُ الْفُح َ وَ الَ  م 

همانا شنما بنر برادرانتنان       رواه ابوداود د مالك و حاكمالتَّفَحُ َ (( 

وارد می شوید پس سیمایتان را نیكو نماییند  گنویی كنه    

مینان  شمامه )میوه خوش شكل و خوش بو ( هسنتید در  

 دارد مردمان ، همانا خداوند بدی و بد گویی را دوست نمی 
 

در صورت امكان بردن هدیه . )) تَهَادُوا تَحَنابُوا (( بنه    -2

 همدیگر هدیه بدهید تا میان شما محبت ایجاد شود . 
 

 

 مالقات با دیگران با تبسم و گشاده رویی .  -3
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 آداب مهمان نوازی
 

 بنشاند. مهمان را در مكان مناسبی -1
 

 با احترام و گشاده رویی با وی سخن بگوید .  -2
 

 مكان مناسبی برای خواب و استراحت وی مهی ا كند -3

در حد معمو  و متعارف از مهمان پنقیرایی كنند و از    -4

 اسراف و تبقیر بررهیزد .  
 

 محل وضو گرفتن و جهت قبله را برای وی بگوید . -5

ز بنرای خشنك كنردن    قرار دادن حوله ی پاك و تمی -6

 دست و صورت  .
 

 درصورت امكان در دسترس قراردادن عطر و آینه  -7
 

 نظافت دستشویی قبل از ورود او به آن .  -8
 

 ا از دید مهمان  دور نگه داشتن لباس زنان و بچه ه -1
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مهمان هم بایستی برای میزبان ایجاد مزاحمت ننماید  -10

د و منانع كنار   . اگر هدف  مالقات است زیاد طنو  ندهن  

 میزبان نشود .
 

 بهتر است بی  از یك شبانه روز توقف ننماید -11
 

و نی در صورت تمایل و اصنرار میزبنان   حداكثر مهما -12

روز  بی  از سنه شنبانه   ضرورت ، سه شبانه روز است . و

 درنگ جایز نیست .  

 هنگام خروج از منز  از میزبان اجازه بگیرد .     13-

 

 آداب عیادت
 

هر مسلمان موظف است هرگاه برادر دیننی اش بیمنار    -1

شود ، او را عیادت نماید . )) مَن عَادَ مَر یضاًًً لَم یَزَلهُ ب خَوضٍ 

َةَ فِی الرَّ رواه احمند و  حَتَّی یَجلِسُ فَاََِا جَلَسَ اَغمَسَ فِیهَا ((  حم 

كسی كه بیماری را عیادت نماید پیوسته رحمنت     ابن حبنان 

  پس  هنگامی   می نشیند   است تا ا  خداوند شامل ح
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 نشست در رحمت او غوطه ور می شود .كه هنگامی 
 

عیادت كننده بایستی لباس معمولی وتمینز و پناكیزه    -2

بروشد . و از پوشیدن لباس شادی و استعما  عطنر زیناد   

 بررهیزد .
 

عیادت كننده از بیان زیان های مالی وارد بر منری  و   -3

 و َكر مرگ بررهیزد . اخبار نگران كننده 

 

اگر ناچار به رساندن خبر فوت یكی از بستگان منری    -4

باشد ، بایستی خبر را در فرصت مناسبی بیان كند نه قبل 

از غقا خوردن یا خوابیدن و یا در حالت شندت بیمناری و   

طوری بیان نماید كه از شدت اندوه مری  بكاهند . منثالًًً   

ست و حنال  خیلنی بند    بگوید : فالنی هم شدیداًًً بیمار ا

 است ، شنیده ام گویا فوت كرده است.   
 

زیاد ننشیند مگر اینكه بیمنار اصنرار كنند و دوسنت      -5

 داشته باشد كه بیشتر بنشیند .  
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 بر بالین بیمار با صدای بلند صحبت ننماید .   -6
 

بیمار را وادار به خوردن غقا یا داروی خاصنی نكنند ،    -7

 شاید برای وی مضر باشد .  
 

 آداب تعزیه
 

شركت در مراسم تشیع جننازه ی اقنوام ، دوسنتان و     -1

آشنایان . )) حَقُّ الْمُسلِم  عَلَی الْمُسلِم  خَمسٌ : رَدُّ السَّالَم  ، 

حنق      بخناری و مسنلم  الْمَر ی   ، اِتبَناعُ الْجَنَنائِز  وَ....((     ةهعِیَادَ

ت مسلمان بر مسلمان پنج چیز است : جواب سالم ، عیاد

 بیمار ، تشیع جنازه و ...  
 

ابراز همدردی و تسلیت به بازمانندگان ، َكنر صنبر ،     -2

یادآوری زندگی فانی دنیوی و حیات جاویند اخنروی .     

                                     

هستند همگنی   تمام كسانی كه بر روی زمین 27-26رحمن/.
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می میرند و از بین می روند و فقط َات خداونند صناحب   

 عظمت و بزرگی است كه باقی می ماند .   

                                            

                                            

            / هر شخصی چشنده منرگ اسنت و     185آ  عمران

قطعاًًً در روز قیامت بطور كامل و كیفر و پاداش داده می شنوید  

پس كسی كه از آت  دور داشته شود و به بهشت داخل شود به 

اشید ( زنندگانی  راستی كامیاب و رستگار شده است و ) آگاه ب

 .  چیزی جز كاالیی فریبنده ای نیست دنیا 

َ)پیامبر     ََىَاللَهل َص  ََيه َل َع  َو  فرماید : )) اِنَّ لِلَّهِ مَا اَخَقَ وَ لَهُ مَا اَعطَنی وَ   (مل َس 

از آن خداونند    بخاری و مسنلم  كُلُّ شَیئٍ عِندَهُ ب اَجَلٍ مُسَمَّی (( 

رد  و هر آنچنه كنه   متعا  است هر آنچه كه باز پس می گی

می بخشند . و هنر چینز ننزد او زمنان و وقنتِ  معنین و        

 مشخصی دارد . 

َ)و مانند آنچه كه پیامبر ََىَاللَهل َص  ََيه َل َع  َو   در فوت ابراهیم فرزندش   (مل َس 

 فرمود، بگوید : )) اِنَّ الْعَینَ تَدمَعُ وَ الْقَلبُ یَحزَنُ وَ الَ نَقُو ُ  
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 ، وَ اِنَّا ب فِرَاقِكَ یَنا اِبنرَاهِیمُ لَمَحزُونُنونَ ((    اِالَّ مَا یَرضَی رَبُّنَا

همانا چشم ها اشكبار است و د  ها غمگین ، و   بخاری و مسلم 

چیزی بر زبان نمی آوریم جز آنچه كه خداوند بدان راضی 

باشد ، و ما در فراق و جدایی از تو ای ابنراهیم غمگنین و   

 محزونیم .  
 

     حضرت عمر )رض( عادت  بنر اینن بنود هنر وقنت كنه          

می گفتند : فالن فوت كرد ، می گفت : )) وَ الَ بُدَّ مِن یَنومٍ  

یُقَا ُ فِیهِ : مَاتَ عُمَر ((. و به یقین روزی خواهد آمد كه در 

 آن روز خواهند گفت : عُمَر فوت كرد . 
 

اَننتَ اَیَنامٌ ، كَلَّمَنا     حسن بصری گوید : )) یَا ابْنَ آدَمُ ، اِنَّمَنا 

ََهَبَ یَومٌ ََهَبَ بَعضُنكَ (( .   ای آدمینزاد بنی شنك تنو      

همچون روزها و ایام هستی كه چون هر روز بگقرد بخشی 

 از تو  هم برود . 
 

 زنده   و  هر روز می میریم ) در خواب ( عارفی گوید :     

 قطعاًًً روزی خواهد آمد كه خواهیم می شویم ) بیداری (   
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 مرد و در آن روز دوباره  زنده نخواهیم شد.    
 

  آداب حضور در مجالس عقد
 

شركت در مجالس عقد به شرط رعایت موازین شنرع،   -1

مستحب و مستوجب اجر و پاداش است . لنقا در صنورت   

 امكان بهتر است مراسم عقد را در مساجد برگزار نمود .  

هُ فِی الْمَسَاج دِ وَاضْر بُوا عَلَینهِ  )) اِعلِنُوا هَقَا النِِّكَاح  ، وَاجْعَلُو

نمایند ، و در  عقد و نكناح را اعالم   ترمقی و ابن ماجنه ب الدُّفُوفِ (( 

 مسجد برگزار كنید و در این مراسم دف بنوازید .  
 

به مزدوجین تبریك و تهنی ت گفته شود و در حق   آنها  -2

عَلَیكُم وَ جَمَنعَ   دعای خیر گردد .  )) بَارَكَ اهللُ لَكُم وَ بَارَكَ

خداونند متعنا  بنر        مسلم، ابن ماجه و نساییبَینَكُمَا فِی خَیرٍ (( 

شما مبارك نماید و بركات  را بر شما ارزانی دارد و شما را 

 عاقبت به خیر  گرداند .
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  آداب هم نشینی
 

صحبت كردن به آرامی و در حدِ شنیدن  طنرفِ مقابنل    -1

 باشد . 

دش گفت : )) وَاغْضُ  مِن صَوتِكَ اِنَّ لقمان خطاب به فرزن

  لقمان  اَنكَرَ الْاَصوَاتِ لَصَوتُ الْحَمِیر (( . 

 

 گوش دادن  به دقت ، به سخنان هم نشینان . -2
 

از قطع كردن سخن دیگران بررهیزد . در صورت فهنم   -3

نكردن كالم گوینده ، صبر نماید تا سخن  تمنام شنود و   

 سرس از وی بررسد .

نشستن زیاد و طوالنی بررهیزد . محمد بنن شنهاب    از -4

الزهری تابعی می گوید : شنیطان در هنم نشنینی هنای     

طوالنی بهره ای دارد كه نشستگان به صورت غیبنت و ...  

 بهره اش را می پردازند .  
 

  ی و سخنان لغو و بیهوده بررهیزد  از غیبت ، سخن چین -5
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منی گینرد ، از   وقتی كه دیگری مورد خطاب سئوا  قنرار   -6

 پاسخ دادن بررهیزد د زیرا نشانه ی فضولی است . 
رعایت ادب كامل در بنازكردن و بسنتن درهنا ، و رفنت و      -7

 آمدها به وقت خواب دیگران . 

 

  آداب هم نشینی و همراهی با بزرگترها

 

هنگام راه رفتن با بزرگترها د بایستی از طنرف راسنت    -1

 .   آنها و مقداری عقب تر حركت كرد

 به وقت ورود و خروج او را مقدم داشت . -2
 

هنگام مالقات ، در سالم كردن بر وی سبقت جویند، و   -3

در سخن گفتن ، او را مقد م دارد ، و با دقنت  بنه سنخنان    

 گوش فرا دهد . 
 

به هنگام مجادله و مناقشه بنه آرامنی بنا وی سنخن      -4

ب را بگوید و در هنگام ندا و مورد خطاب قنرار دادنن  اد  

فراموش نكند .)) لَیسَ مِنَّا مَنن لَنم یُوَقِركَب یرَنَنا وَ یَنرحَم     
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كسی كه بنرای بزرگتنران احتنرام     رواه احمد و طبراننی صَغِیرَنَا (( 

قایل نشود و به كوچترها رحنم ننمایند از منا مسنلمانان     

 نیست .  
 

به هنگام پقیرایی ، بزرگتر را بر دیگران مقدم بدارد و  -5

      نهنا شنروع و از طنرف راسنت آنهنا ادامنه          پقیرایی از آ

 می یابد . 

سَنوَاءٌ   ة )) یَؤُمُ اَقرَءُوهُم لِكِتَاب  اهلل ، فَاِن كَنانُوا فِنی الْقَنرَاءَ   

ّةةَ فَاَعلَمُهُم ب ا َ ّةةَ د فَاِن كَانُوا فِی ا لسه َ د  ة سَوَاءٌ د فَاَقدَمُهُم هِجرَ لسه

داناتر به  رواه مسلماَقدَمُهُم سِناًًً (( سَوَاءٌ فَ ة فَاِن كَانُوا فِی الْه جرَ

كتاب خدا ) قرآن ( برای امامت بر سنایرین شایسنته تنر    

است . اگر همگان در علم به كتاب خدا همسنان بودنند ،   

َ)داناترین آنها به احادیِ و سنت پیامبر  ََىَاللَهل َص  ََيَه َل َع  َو  به امامنت   (مل َس 

م همسان شایسته تر است . اگر در علم و عمل به سنت ه

بودند ، آنكه در هجرت بر دیگران سبقت جسته به امامت 

شایسته تر است و اگر باز همسان بودند ، بزرگترین آنها از 



 21 

شایسته تر است و بر سایرین ترجیح نظر سن برای امامت 

 دارد . 
 

اگر افراد از نظر سن و فضل با هنم مسناوی و متقنارب    -6

 بودند ، از راست شروع می شود . 
 

 ب هم نشینی با والدینآدا
 

 هرگز نباید والدین را با اسمشان مورد خطاب قرار داد . -1

هرگز نباید پیشاپی  آنها راه رفنت و در راه رفنتن از    -2

 آنها جلو افتاد .
 

 در حضور آنها بایستی مودبانه نشست . -3
 

 با آرامی و نرمی با آنها صحبت نماید . -4
 

 ورد .خواسته های آنها را به جا آ -5
 

 از درشت خویی و تند خویی با آنها بررهیزد .   -6
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 آداب مساجد

 
خداوند متعا  می فرماید : مساجد خانه های من بر     

روی زمین هستند و زائران من  آباد كنندگان مساجد 

هستند ، پس خوشا به حا  بنده ای كه در خانه اش وضو 

ب بگیرد سرس مرا در خانه ام زیارت كند كه نزد صاح

 خانه ) مسجد ( دارای اكرام و احترام است . 

َ)پیامبر  ََىَاللَهل َص  ََيه َل َع  َو  َف ََ:می فرماید  (مل َس  هَّر  نَت ط  یَا ل یَب يٍتَم نََیم  ش  َم  مَّ
ه ث ب یّ هَ 

َ َت حهطُّ اههما َا حد  اهه ت  طو  ان تَخ  َک  َالل  ائ ض  ر  َف  َم ن ًة ر یض  َف  ی  قض  َل ي 
َالل  هيهوت  ب

َ هخر  ًةَوالا يئ  ط  ًةَخ  ج  ر  َد  عه كسی كه روه مسلم و الترمقی و النسائی   .یَت رف 

در خانه اش وضو بگیرد سرس به سوی    خانه ای از خانه 

های خداوند برود تا فرضی از فرائ  خداوند را بجا آورد 

با یك قدم ) پای چپ ( یك گناه او پاك می شود و با قدم 

       اال دیگر ) پای راست ( یك درجه مقام و منزلت او ب

 می رود .   
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 از جمله آداب مساجد : 

هنگام خارج شدن از خانه به قصد رفتن به مسجد   -1

ََّاَ َ:بگوید  ََمََّههَلل َاج  َلَف َع  َيَنهَلب َیَق  َو  َف َوًرا َیَنهَلسان ََی  َوًرا،َو  َاج  َع  وًراَیَنهَمعَ لَفیَس 

َ َیَبَ ف َو  َص  َریَنوًرا،َو  َاج  َلَمَ ع  َلفیَنهَنَخ  َنَأَ مَ وًراَو  ََامیَنوًرا،م  َو  َاج  َلَمَ ع  یَوق َنَف 

َنهَ َو  ََّوًرا،َاَ يَنهَحت َمنَتَ وًرا َههلل َم 
َأَ  َيَنهَن َعط  پروردگارا! در  علیه متفق  .وًرا

قلبم نور قرار داده و در زبانم ، در شنوائیم ، در بینائیم ، و 

از پشت سرم ،  از پی  رویم ، از باالی سرم  و از زیر پایم 

 انی دار .نور قرار ده ، و پروردگارا! مرا نور ارز

َ.رفتن به مسجد به آرامی و متانت و وقار   -2 َ َإ ََ َذ 
ه
َأ َقَ ا َيم  َت 

ََة َلا َالصََّ َأتهَتَ َلا َف  َوه  َو  ا
َنتَهأَ  َت  َم َسع  ََون  َو  َأتَ ، َوه  َو  ا

َتَ نتَهأَ  َم َمشه ََون  َو  َل َع  َيكه َمه

َین َكَ السََّ َة  َ،َف  م 
َاَأَ  َكتَهدر  َمَف  َص  ُّوا،َو  َل َم  َكهَاتَ اَف  واأَ مَف  مُّ

هنگامی     علیه متفق . ت 

) جماعت در مسجد ( اقامه ) و شروع  شد (  كه نماز 

شتابان و با عجله به مسجد وارد نشوید باید به آرامی و 

متانت به مسجد بیایید . پس هر جا به نماز جماعت 



 24 

رسیدید نماز را از همانجا شروع كنید و هر مقدار از 

جماعت از شما فوت شد و به آن نرسیدید در پایان 

 و نماز را تمام كنید .  جماعت ،خود آن را بخوانید

ََّاَ قبل از ورود به مسجد بگوید :   -3 ََمََّههَلل
َاف  َبَ یَأَ حَل َّ  َو  ََاب  َر  َّ َحم    ك 

)) پروردگارا! درهای رحمتت را بر رویم بگشای   رواه مسلم   

  (( سرس با پای راست به مسجد وارد شود .

در آوردن كف  ها در قسمت كف  كَن مسجد و قرار   -4

قفسه كف  ها و پرهیز از بردن كف  ها به  دادن آنها در

 داخل مسجد و آلوده كردن مسجد .

پرهیز از وارد شدن به مسجد با جوراب های آلوده و   -5

 بد بو .

به مح  ورود به مسجد و قبل از نشستن مستحب  -6

َتَ است دو ركعت نماز  َحي  َالَ َة  ) سوغات مسجد ( خوانده  دسجَ م 

َ.شود  َإ ََ َذ  َد  َا َخ  َأَ َل  َح  َكَهده َمه
َالَ  َسجَ م  ََد  َليَ ف  َرك  َعَر  َّ َكع  ََين  َق  َجل َنَي َأَ َبل   متفق  س 
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هنگامی كه كسی از شما وارد مسجد شد قبل از   علیه

 آنكه بنشیند دو ركعت نماز بخواند . 

پرهیز از خرید و فروش و معامله كردن در مسجد و  -7

َإ َََ.جُستن گم شدة خود در آنجا َذ  اَر 
َيتَهأَ  َب َنَي َمَم  هَأَ َيع  ّ َوَي َب ف ََاع 

َیَالَ  َدَ سجَ م 

َ هَقَهف  َربَ أَ َلا ََ:واَول َت ََاللَهَح  َتَ جار  َك  َإ َ،َو  َذ  اَر 
َيتَهأَ  َنَي َمَم  َنشه ََيه َف ََده َالَ ض  ََة  هَقَهف  ََلا ََ:واَول دََّر 

ََاللَه َيكَ َل َع  َّ َالَ ض  وقتی كه   رواه الترمقی وصححه األلبانی  . ك 

دیدید كسی در مسجد خرید و فروش و معامله می كند به 

 تت را سودمند و مبارك نگرداند . واو بگوید خداوند تجار

) حیوان ( گمشده اش هنگامی كه دیدید كسی درباره 

پُرس و جو می كند پس بگویید: خداوند آن را به تو باز 

 نگرداند . 

پرهیز از رفتن به مسجد در هنگام خوردن پیاز و سیر   -8

َو یا داشتن بوی نا مطبوع.   ال  َو  ل  ص  ب 
ال  َو  َّوم  َالث ل  نَأ ک  لاَ م  َف  اث  ر 

كه

َ م  َب نهوَآد  أ ذَّىَم نهه  ّ َي  ا مَّ
أ ذَّىَم   ّ َت  ة  لا ئ ك  م 

َال  إ نَّ َف  ا، ن  د  سج  َم  بنَّ قر  رواه مسلم   .  ی 

كسی كه سیر و پیاز و  تره  خورده است پس به مسجد ما 
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َیت و نزدیك نشود ، همانا فرشتگان هم از آنچه مایه ا

 می شوند .  آزار آدمیان است ، اَیت

پرهیز از خروج از مسجد بعد از اَان و قبل از خواندن  -1

َإ َنماز   َأَ ذ  َا َذ  َن 
َالَ  َمه َذَ ؤ  ََن  َي ََلا َف  َخره َأَ َجه َح  ََد  ََّح  َيَیهَت رواه البیهقی وصححه  .یَل َص 

هنگامی كه مؤَِن ، اَان گفت پس كسی از مسجد   األلبانی

 خارج نشود تا نماز می گزارد .

َعل َوَي َلَ  زاران . عبور كردن در جلو نمازگپرهیز از   -10 َمه
َالَ  َار َم 

َبَ  َي َََين  َد  َی 
َالَ  َمه َل َص  َیَم  َاذ  َك َ؛َلَ يه َل َاَع  َان 

َق َنَیَ أَ  َعَ ربَ أَ َف  ََين  َنَي َنَأَ مَ َهَهيًراَلَ خ  َبَ مه َرَّ َي ََين   يه َد 

            اگر عبور كنندگان از جلو نمازگزاران  علیه متفق .

می دانستند چه گناهی متوجه آنان است ، اگر چهل سا  

بمانند ) تا نماز فرد تمام شود ( برای آنها بهتر است  منتظر

 از اینكه از جلو او عبور كنند.  

در مسجد جز خواندن نماز و َكر و تسبیح از هر   -11

َتَ لاَ گونه صحبت و سخن دیگری بررهیزد.   َخَ ّ  ذه
َالَ  َوا َم  َس  َاج  َد 
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َ ره َإ َطه ًََّقا َأَ ذ كرَ َل ََلا مسجد را   یرواه الطبرانی وحسنه األلبان  .ةَلا َوَص 

جز برای عبادت و نماز و امور ارزشمند، مكان سخنان 

 بیهوده و امور دنیوی خود نكنید .

پرهیز از بلند كردن صدا در مسجد حتِّی در حالت   -12

تالوت قرآن و تشوی  اَهان نماز گزاران و هم چنین 

هنگام پاسخ دادن به موبایل ) در صورت امكان موبایل 

زنگ خورد بالفاصله صدای زنگ  روی بیصدا باشد و اگر

 قطع شود حتِّی اگر در حا  نماز خواندن هم باشد ( . 

در صورت ادای نماز با جماعت بایستی صف های  -13

پیشین كامل شوند و فرد خارج از صف نماز گزاران نماز 

َ،َ . نخواند  هه حد  َو  َالصَّف  لف  َخ  لِّی ًَیهص  جهلا ا یَر  َر  َ)ص( َالل  ول  سه َر  نَّ ا 

اَ  َف  َص  هع يد  َا نَي هه ر  َ)همانا پیامبر    رواه ابوداود واحمد والترمقی. ةلا َم  ََىَاللَهل َص  َيه َل َع 

َ َو  مردی را دیدكه در پشت صف های نماز به تنهایی نماز  (مل َس 

جماعت می خواند پس به او امر كرد كه نمازش را دوباره 

 تنهایی   به    بخواند ) چون نماز خارج از صف نمازگزاران
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 رست نیست ( . د

كسی نباید در مسجد ، مكان خاصی را به خود  -14

اختصاص دهد ، مسجد متعلق به همگان است و بهتر است 

كهمَدرتمام قسمت های مسجد نماز خوانده شود .  ده َا ح  زه هعج  ي ا 

ال ه َ نَش م  وَع  َا  ین ه  نَي م  وَع  َا  ا خَّر   ّ َا وَي  دََّ م  ق   ّ ل یَا نَي  َص  ا   اود و احمد رواه ابود  ا ذ 

آیا كسی از شما ناتوان است از اینكه ) بعد از ادای فرض و 

هنگام خواندن نماز سنت ( قدمی پی  برود و یا به عقب 

بیاید یا به طرف راست یا چپ برود ) و فقط در یك مكان 

 نماز نخواند (؟            

خانم ها  از استعما  عطر و آرای  كردن هنگام   -15

َإ َجداًًً بررهیزند.   رفتن به مسجد َذ  َش  َه َا َتَإ َد  َنََّاك َحد 
َالَ  َسج َم  َد 

َ َتَ َلا َف  َم  ََسَّ َی َط  هنگامی كه یكی از شما زنان به  رواه مسلم     .بًا

   مسجد آمد پس عطر استعما  نكند .

 ساء از نشستن در مسجد بررهیزند.جُنُب ، حائ  و نف -16
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پرهیز از آوردن كودكان به مسجد كه ایجاد مزاحمت  -17

كنند مگر در صورتی كه به منظور آموختن آداب مسجد 

نها و تشویق و ترغیب آنها به نماز و عبادت باشد و بر به آ

او نظارت كامل داشته باشد كه مسجد را آلوده ننماید و با 

ایجاد سرو صدا و رفت و آمدهای بیمورد باعِ تشوی  

 اَهان نماز گزاران نشود . 

ََّاَ د : هنگام خروج از مسجد بگوی -18 ََمََّههَلل
َإ  َنی 

هَسأَ أَ  َل َمَ َك  َضل َنَف    ك 
)) پروردگارا بخشایشت را شامل حالم بگردان ((  رواه مسلم  

 سرس با پای چپ از مسجد خارج شود . 

ََََ َوسلمَقال َاللَعليه َعنَالنبيَصلى َرضيَاللَعنه َهريرة سبعةَ :عنَأبی

َور ََ َمنهم َوعد ََ َظله َإلا َظل َلا َيوم َظله، َاللَفی َمعلقَيظلهم َقلبه جل

َعليه. َبالمساجد از ابوهریره )رض( روایت شده است كه  َ.مّفق

َ)پیامبر  َاللَهل َص  ََى ََيه َل َع  َو  فرمود : در روز قیامت و در صحرای  (مل َس 

محشر در حالی كه هیچ سایه ای جز سایه عرش پروردگار 

وجود ندارد هفت گروه در كما  آسای  و آرام  در زیر 
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ند كه یكی از آنها ، مردی است سایه عرش خداوند هست

 .شدكه قلب  وابسته به مسجد با

 

َََََ َو  َع  َائ َنَع  َش  ََة  َر  َض  ََاللَهَي  َنه ع  َبَ َ:تالَ اَق  َین  َم  َاَر  ََالل ََولَهسه ََىَاللَهل َص  ََيه َل َع  َو  َل َس  َم 

َ َال َج  ف ََس 
َیَالَ  َإَ َدَ سج َم  َذَد  َتَإ َل َخ  مر 

َمَ َةًأَ  َين َز َنَم  َتَ َة  اَف َه لَ ٍَةَين َیَزَ ف َلَهرف 
َیَالَ  ،َدَ سج َم 

َ ََف  ََق  ََىَاللَهل َالَص  ََيََه َل َع  ََو  َََ:مل َس  ي 
هَاَأَ  ََي َََّه  َاَالن ََانهََاسه ََواَن َهه اء َس 

ََكَه َنَلهََمَع  ََالزَ َبس  َةَ ين 

َ ََّو  َالت ف ََرَ ختهَب 
َیَالَ  ََدَ سج َم  َيَإ َن َبَ َنََّإ َف  َائ َسر  َمَي َلَ َيل  َنهلع  ََّواَح  َت َب َيَل  َن ََس  َس  َهَهاؤه َالزَ َمه َين  َة 

َ َتَ و  َختهَب  واَف َره
َیَالَ  َم  َس  از حضنرت عایشنه )رض(   ََ.رواهَابَنَماجَهَ.َدَ اج 

َ)روایت شده است كه بناری پینامبر   َاللَهل َص  ََى ََيَه َل َع  َو  در مسنجد   (مل َس 

نشسته بود كه زنی از طایفه مزینه در حالی كنه خرامنان   

َ)همراه با صدای زیور آالت  به مسجد وارد شد . پیامبر  ىَل َص 

ََاللَه ََيَه َل َع  َو  سنتعما   فرمود : ای مردم زنانتان را از پوشیدن و ا (مل َس 

زیور آالت و خرامان آمدن به مسجد بازدارید . همانا بننی  

اسرائیل مورد لعن و نفنرین قنرار نگرفتنند و از رحمنت     

خداوند محروم نشدند تا هنگامی زنانشان آرای  كرده بنا  

 زیور آالتشان خرامان و با ناز در مساجد حضور یافتند .


