
لبیت )ع(       معارف اهل ا تحقیقات ونشر  مسجد رفنتآداب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    موسسه   به 

1 www.ahlolbait.com 

 

 به مسجد رفتنآداب     

شوى، و به وقت بيرون رفتن از خانه به قصد   و با حالت آرامش و وقار به جانب مسجد روانه مى

 گويى: مسجد مى 

 

ذى ُهَو ُيْطِعُمىن َوَيْسقنِي  ديِن َواله ذى َخَلَقىن َفُهَو ََيْ ِ اله  ِبْسِم اَّلله

 نوشاندم،  خوراند و مى و به من مى  كند، به نام خدايى كه مرا آفريد،پس مرا هدايت مى 

 

ه ُيحْینِي  ُ
ذى ُُيیُتىن ُث  َوِاذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشفنِي َواله

 كند،  ميراند، سپس زنده مى كه مرا م  دهد، و آن  بيمار شوم شفايم مى  و چون

 

َم الّديِن  َئىت ََيْ ذى َاْطَمُع َاْن َيْغِفَر ىل َخطیه  َواله

 خطايم را در روز جزا بيامرزد،كه طمع دارم  و آن

 

ْقىن ِبالّصاِلحنَي َواْجَعْل ىل ِلساَن ِصْدٍق ِِف ااْلِخريَن   َربِّ َهْب ىل ُحْكما َوَاْلحِ

 خدايا به من حكم ببخش، و به شايستگان ملحق كن، و نزد آيندگان خوش نامم فرما ،
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ىب ََ عمِي َواْغِفْر اِل ِة النه  َواْجَعْلىن ِمْن َوَرَثِة َجنه
 و مرا از وارثان بهشت نعيم قرار ده، و پدرم را بيامرز.

 

كفش خود را مالحظه كن كه آلودگى همراه آن نباشد   چون خواستى وارد مسجد شوى، ابتدا كف

 بعد پاى راست را مقدّم بدار، آنگاه اين دعا را بخوان:

 

ِ َوَخْيُ  ِ َوِاىَل اَّلله ِ َوِمَن اَّلله ِ َوِباَّلله ِ  ِبْسِم اَّلله ها َّلِله  ااَلْْسآِء ُكلِّ

 به نام خدا، و به ذات خدا، و از خدا، و به سوى خدا، و بهترين همه نامها براى خداست،

 

 ِ َة ِااّل ِباَّلله ِ َوال َحْوَل َوال ُقوه ْلُت لََعَ اَّلله كه  ََتَ

 بر خدا توكّل نمودم، و جنبش و نيرويى نيست مگر به خدا،

 

َبِتَك  ِتَك َوََتْ ٍد َواْفَتْح ىل َاْْباَب َرْْحَ ٍد َوآِل ُمحَمه  َالّلُهمه َصلِّ لََع ُمحَمه

 ات را به روى من باز كن، خدايا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست، و درهاى رحمت و توبه 

 

 َوَاْغِلْق َعىّن َاْْباَب َمْعِصَیِتَك َواْجَعْلىن ِمْن ُزّواِرَك َوُعّماِر َمساِجِدَك 

 ات را به روى من ببندد، و مرا از زائرانت و آبادكنندگان مساجدت قرار ده،  نافرمانى  و درهاى
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 ْ
ذيَن ُُهْ ِف َصلوهِِتِ هاِر َوِمَن اله ْیِل َوالنه ْن ُيناجیَك ِف الله  خاِشُعوَن َوِِمه

 كنند، و از آنان آكه در نمازشان افتاده حالند، و از كسانى كه در شب و روز، با تو رازونياز مى 

 

عنَي . جمَي َوُجُنوَد ِاْبلیَس َاْْجَ ْیطاَن الره  َواْدَحْر َعىنِّ الشه
 ابليس را از من دور كن.  و شيطان رانده شده، و تمام لشگرهاى 

 


