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حيِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ
ََلُة  ِه َربِّ اْلَعاَلِميَن َو الصَّ یَن  َعلىاْلَحْمُد ِللَّ ِبيَن الّطاِهِر يِّ ْهِل َبْيِتِه الطَّ

َ
ٍد َو َعَلى أ ِدَنا ُمَحمَّ  َسيِّ

 بود. بيان شدد کده ار روایدا  شهر ه درمساحت محل هآن به پایان رسيد مسئل هدربارمطلب پنجمى که بحث 
ای اسدت بایدد د که هرجا محلهوشمى استفاده «جوار المسجد اربعون دارا  »روایا  مربوط به  مخصوصا   متعدد

درون آن محلده هر جهدت  قرار داشته باشد. همچنين تا چهل خانه ار آن مسجد درمحله  مرکز آن محله مسجد
. وقتى جدار مسدجد بده حسداب آمدندد آن این چهل خانه همه جار مسجد هستند به دليل اینکه ؛آیدبشمار مى

شدود. معلدو  و تطبيد  مدىپيداده « ون دارا  اربعد»بر این « الصَلة لجار المسجد ااّل فى المسجد»وقت روایا  
الصدَلة لجدار المسدجد اال فدى »شود که این چهل دار همه باید بيایند در این مسجد نمدار بخوانندد چراکده مى

شدود کده ر مىار آغک مسجد دیگر با یک جوار مسجد دیگعبور کردیم ی «اربعون دار»ار این  وقتى«. المسجد
 کنيم.این را بحث کردیم و دیگر تکرار نمىدیگری است.  همحل در حقيقت یک

ن این است آاست و  مطلب ششم ار مطالب مربوط به اصول کلى نظا  عمران شهری هدربار این جلسهبحث 
شدود. ار مى اسدتخرا ار مجمدو  روایدا   باشد و نه عمودی. ایدن مطلدب افقىدر جهت باید که نظا  شهری 

خواهد و منطب  با معيارهای دیندى آن شهری که اسَل  مىدر شود که شرعى و روایا  استفاده مى هادل همجموع
نباید در شدهری  .یابندبه حالت افقى در سطح شهر گسترش مى بلکهروند ها به سمت باال نمىساختمان ،است

شدهر گيری معمداری تجه ،پس در کل های بلند وجود داشته باشد.ساختمانکه منطب  بر موارین دینى است 
شود بيان مىالبته اینکه  .ىطول به سمت عرض است و نه به شکل ى به دالیل مختلفى که بيان خواهد شداسَلم

باید ار دیدد سداکنان اف  شهر ن باشد ریرا ساکنان شهر ههمکه اف  شهر در دید باشد  طوریبهیعنى جهت افقى 
، ارتباط ساکنان شدهر بدا افد  دید ساکنان شهر پوشيده باشند و نباید ار شهر پنهان شود، نباید آسمان و طبيعت

 قطع شود.  آسمان و آیا  الهى آسمان
یداد سداختمانار  نهى هاآنت، روایاتى است که ار اول ار روایاتى که دال بر مدعای ماس همجموع  هاارتفا  ر

   ؛کندنقل مى صادقار اما   کلينىشيخ که مرحو   است نظير روایاتى شودبرداشت مى
ْو » ِه ْبِن اْلَفْضِل النَّ ِبيِه، َعْن َعْبِد اللَّ

َ
ِد ْبِن َخاِلٍد، َعْن أ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ْصَحاِبَنا، َعْن أ

َ
ٌة ِمْن أ َیداِد ِعدَّ َفِلِِّّ، َعْن ِر

َثهُ  ْبِن َعْمٍرو ْن َحدَّ هِ  اْلُجْعِفِِّّ، َعمَّ ِبِّ َعْبِد اللَّ
َ
َل َمَلکدا  ِباْلِبَنداِ  َیُقدوُل ِلَمدْن َرَفدَع ِإنَّ ، َقاَل: َعْن أ َه َعزَّ َو َجلَّ َوکَّ اللَّ

یُد َیا َفاِسُ   ْیَن ُتِر
َ
ْذُرٍ  أ

َ
   .1«َسْقفا  َفْوَق َثَماِنَيِة أ
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سداختمانى بسدارد کده ارتفداع  ار  وقتدى کسدى ها کرده است وای را موکل ساختمانخدای متعال فرشته
   !روی ای فاس کند که به کجا مىخطاب به او مى ت ذر  باالتر برود این ملکهش

چه به معنای لغوی و چده بده  هرحالبهفاس  به معنای لغوی آن بکار رفته باشد.  هاین کلم البته ممکن است
یاد ساختمان  ست. هامعنای شرعى بکار رفته باشد کاشف ار مبغوضّيت ارتفا  ر

گيری تراکمدى ایدن جهدتنيسدتيم،  سداریبلندمرتبهبده مجبدور یک نکته هم اینکده در حدال حاضدر اصدَل  
آن سودی کده ار ایدن تدراکم بيدرون  شود؛گذارها در نظر گرفته مىع سرمایهها به سمت باال بيشتر به نفساختمان

 ههمدپدول سداختمان و خواهد ساکن سداختمان شدود مىفردی که  برد ریراگذار مىرا آن شخص سرمایهآید مى
پارتمان با یک واحد معمدولى خرید یک آ هفرق ریادی ميان هزین اخت خواهد کرد.ده را پردهای انجا  شهزینه

 .شودگذار مىسود اصلى عائد سرمایه نيست اما در صور  ساخت آپارتمان
 هایههزیند و همچندين ای سدَلمتىههزینده نگدى وهدای فرههزینده البته باید به این مطلب اضافه کرد کده

 د.شوساری بر جامعه تحميل مىاین نو  ساختماندیگر بر اثر مختلف 
؛ یعندى یدک سداری اسدتار سوی تمدن غرب به ما تحميل شده اسدت اصدل موضدو که ى ار چيزهایى یک
اصدل ایدن  برای آن داشته باشند. وقتىو دليلى  بدون اینکه برهان دهندرا به عنوان اصل موضو  قرار مى چيزی

ها این اصل موضدو کنند که وادار مىکنند و همه را زار و یک مطلب بنا مىه آنروی  ساخته شد بعدها موضو 
معيار بدر مدا  های بدون دليل وین اصل مسلمها و ااین اصل موضو  هها ار ناحيار این فساد بسيارید. نرا بپذیر

 شود. تحميل مى
آرادی باشد خوب اسدت.  هدر مقولهر چيزی که را بپذیرید ریرا  «آرادی»گویند که فرضا  اصل مثَل  به ما مى

مثَل  کنند. روی آن یک چيزهایى را بر ما تحميل مىبر آیند و مى ،پذیرفتيمعنوان اصل مسلم  بعد وقتى این را به
ود و اصل لذ  که باید آد  هر کاری را که لذ  او در آن است دنبال کند بدون آنکه این اصدل درسدت تبيدين شد

کردن ساری ای آن تمدنهای مبهم و برمبناصل مسلمتراشيدن ساری و این مبهم .اصول و حدودش معلو  باشد
 ای تمدن غرب است. هار آفت یکى

های ها و پایدههریشد و بحثى شعاری نيست؛ یعنى وقتى در تمدن غرب بروید واین بحث خيلى مهمى است 
اصول مسدلم فرضدى اسدت کده و بایدهای غير برهانى  هاریشهلب این بنگرید مشاهده خواهيد کرد که اغرا  ن آ

داری بده خيلى ار همين اصول مسلمه بر مبنای دیدد سدرمایه. اندها را با جنجال در جوامع جا انداختهاین فرض
سداری اندد کده جدز تراکمکردهمسدلم امرور بدر مدا ار جمله اینکه  ؛جامعه و رندگى اجتماعى تحميل شده است

 نيست.  به این شکل کهدرحالى ،ساری ممکن نيستمرندگى اجتماعى بدون تراکَل  اص ای نبوده وچاره



 

مضمون  نزدیدک  کهکند روایت مى ار اما  صادقکه است محاسن الدر  روایت مرحو  برقى روایت دو 
 به روایت قبل است؛ 

ِبِّ ُعَمْيٍر َعْن »
َ
ِبِّ ُیوُسَف َعِن اْبِن أ

َ
ِبيِه َعْن أ

َ
هِ َعْنُه َعْن أ ِبِّ َعْبِد اللَّ

َ
ُجُل َفدْوَق َقاَل:  َرُجٍل َعْن أ ِإَذا َبَنى الرَّ

یُد  ْیَن ُتِر
َ
ْفَسَ  اْلَفاِسِقيَن أ

َ
ْذُرٍ  ُنوِدَي: َیا أ

َ
   .1«َثَماِنَيِة أ

یاد باال برود گفته مىبنای خانه را کسى که  به یعنى   !به کجا برویخواهى مىشود ای افس  الفاسقين ر
متوجده یدک  سارد که شر  و فرهنگ دینى اسَل   مىمعلو «فاس  أین ترید»یا  «الفاسقينیا افس  »تأکيد 

 ومربوط به رمدان قددیم  گفت که این روایا باید ن پسهای بلند بوده است. ار این ساختمان گرفتهنشئتفاجعه 
 کدرده اسدت.فسد  تلقدى  دیده که آن راها ضرری مىبلندساری در این مقدسشار   بلکهشرایط گذشته است. 

های بلندد دارد، آد  سدالم که در این شدهری کده سداختمان استاین امر های اجتماعى منشأ آلودگىبرای مثال 
 شود.تربيت نمى

این اما گيرند که چرا این حکومت اسَلمى بعد ار سى و پنج این همه مشکل دارد؟ امرور گاهى به ما ایراد مى
اسدَل   هرکجا ایم؛ت که ما اسَل  را اجرا نکردهار این اس گرفتهنشئت نيست بلکه ار اسَل  گرفتهنشئتمشکَل  
 ایم.ایم به نتيجده رسديدهکردهتبعيت های دینى ار مبادی و اررش ایم و هرجاایم موف  و پيرور بودهکرده را رعایت

   که خواستيم به شکل دیگری عمل کنيم ناموف  شدیم. هرکجااما 
 کند: روایت مىکلينى به سند صحيح شيخ مرحو  نيز  روایت سو  را

دِد » َیاٍد َعْن َجْعَفِر ْبِن َبِشيٍر َعِن اْلُحَسْيِن ْبِن ُرَراَرَة َعدْن ُمَحمَّ ْصَحاِبَنا َعْن َسْهِل ْبِن ِر
َ
ٌة ِمْن أ ْبدِن ُمْسدِلٍم ِعدَّ

هِ  ُبو َعْبِد اللَّ
َ
ْذُرٍ  فَ  َقاَل َقاَل أ

َ
َماِ  اْبِن َبْيَتَك َسْبَعَة أ َياِطيَن َلْيَسْت ِفِّ السَّ َياِطيُن ِإنَّ الشَّ َما َکاَن َفْوَق َذِلَك َسَکَنُه الشَّ

َما َتْسُکُن اْلَهَواَ . ْرِض َو ِإنَّ
َ
 2«َو اَل ِفِّ اْْل

شدود. فدرق شديطان بدا تعبيدر مى «شيطان» هواژ موجودا  بد و عوامل پست به وسيله ار در واژگان شرعى
شدود شديطان منظدور او اما وقتدى گفتده مى ليس اشاره به آن شيطان مخصوص استاب هم همين است؛ابليس 

 اند کده اگدر خانده تميدزَل  فرمودهمث شده است؛به همين معنای عا  استفاده  نيست. در خيلى ار روایا  شيطان
آن  هکده لبدظرفدى داریدد  شدود. یدا اگدرمى مأوای شدياطين آنجاد ها در خانه و پشت در جمع کنينشود و رباله

ای اسدت اژهشکسته است ار محل شکستگى آب ننوشيد که آنجا مأوای شيطان است. شيطان در ایدن مدوارد و

ها وقتدى سداختمان اندد؛ پدسرسان استفاده کردهعامل آسيبر و هر برای هر عامل مض که ائمه معصومين
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شود که استفاده مى هاآنه روایا  که ار این یک دستشود و در کل بار مى راه برای عوامل منفى و مضر باال برود
 های بلند با اغراض شرعى سارگار نيست. ساختمان

ای بلند بدرای مسداجد داللدت دارد. نظيدر: دو  روایا ، روایاتى است که بر کراهت ساختن مناره همجموع
 : که به این شکل استسکونى  هموثق

ِبيهِ »
َ
ُکوِنِِّّ َعْن َجْعَفٍر َعْن أ ْوَفِلِِّّ َعِن السَّ ٍد َعِن اْلَبْرِقِِّّ َعِن النَّ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
نَّ  َعْن آَباِئدِه ِبِإْسَناِدِه َعْن أ

َ
أ

َمَر ِبَهْدِمَها ُثمَّ َقاَل اَل ُتْرَفُع اْلَمَناَرُة ِإالَّ َمَع َسْطِح اْلَمْسِجِد. َعِلّيا  
َ
یَلٍة َفأ  1«َمرَّ َعَلى َمَناَرٍة َطِو

ور اند. دسدتجایى مسجدی با یک گلدسته بسيار بلند ساختهدر  کرد و دیدگذر مى منينحضر  اميرالمؤ
ارتفدا  گلدسدته  نباید بداالتر ار سدقف مسدجد باشدد و: گلدسته فرمودند گلدسته را خراب کنند و سپس دادند

 ها با مذاق شریعت سارگار نيست.که این ارتفا دهد مىسطح خود مسجد است. این روایت هم نشان 
ای بلنددتر ار کعبده در مکده داللدت هیاتى اسدت کده بدر ممنوعيدت سداختمانسو  ار روایا ، روا همجموع

های سداختن سداختمانار  حضدرا  معصدومينکند. روایا  ریادی وجود دارندد کده در شدهر مکده ار مى
در گدودال . اینکه ار ارتفا  کعبه باالتر نباشد به چه معناست؟ موقعيت فعلدى کعبده اندکردهتر ار کعبه منع مرتفع

هدر  کدهطوریبه شهر مکده قدرار دارد هترین نقط. کعبه در پایينبوده است که ار قدیم هم به همين نحوقرار دارد 
 مسدجدالحرا شوند. جمع مىدر آنجا کنند و حرکت مى مسجدالحرا ها به سمت آب هبارد همرمان که باران مى

د سداخته شدوخانده پس اگر کمى دورتدر . استتر ار کعبه دورتر شوید مرتفع هرچقدر دره است و اطراف آندر 
ار به لحدا  متدراژ بنابراین نباید ارتفا  آن  خواهد شد.ارتفاع  ار کعبه بيشتر بارهم  هم باشد اگر یک متر حتى

 ها دارد. نظر به اصل عد  ارتفا  ساختمان ارتفا  دیوار کعبه بيشتر باشد ریرا روایت
سداختمان ریاد کنيم که اجماال  ارتفا  استفاده مى هاآنار  شهر مکه وارد شده است منتها هاین روایا  دربار

کعبده های بلندتر ار سو  ار روایا ، روایاتى است که بر ممنوعيت ساختمان هپس مجموعمطلوب شر  نيست. 
 که به این شکل است:محمد بن مسلم  هصحيحر نظي داللت دارند؛

ِد ْبِن اْلُحَس » ِد ْبِن َیْحَيى َعْن ُمَحمَّ َعدْن  2ْيِن َعْن َعِلِِّّ ْبِن اْلَحَکِم َو َصْفَواَن َجِميعا  َعدِن اْلَعدََلِ  َو َعْن ُمَحمَّ

ِبِّ َجْعَفرٍ 
َ
ِد ْبِن ُمْسِلٍم َعْن أ ُل َعْنَهدا َو  ُمَحمَّ َة َسَنة  ُقْلُت َکْيَف َیْصَنُع َقاَل َیَتَحدوَّ ْن ُیِقيَم ِبَمکَّ

َ
ُجِل أ َقاَل: اَل َیْنَبِغِّ ِللرَّ

ْن  اَل َیْنَبِغِّ
َ
َحٍد أ

َ
   3«ِبَنا   َفْوَق اْلَکْعَبِة. َیْرَفَع  ِْل

 ساختمانى نسارد.کسى باالتر ار کعبه 
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 عمدرانآل هاب نگاه به آسمان و قرائت آیدا  اواخدر سدوربحاست هنروایاتى است که در رمي ؛چهار  همجموع
رسدول اللده  هکه بعضى ار این روایدا  سدير است وارد شده است. روایا  متعددی وارد شدهقبل ار نافله شب 

 حضر  رسول مثَل  کنند که را بيان مى خواندند. در روایا  است که حضدر  چگونه نمار شب مى
در بخ  سدو  پدنج دو  نيز چهار رکعت و  کردند؛ بخ  اول چهار رکعت، بخ قطعه مى نمار شب خود را سه

هدر بخشدى ار خواندند. ایشان قبدل ار خوانددن مى -صبح هسه رکعت نمار شفع و وتر و دو رکعت نافل-رکعت 
 ند؛ خواندرا مى عمرانآل هسور هگانکرد و این آیا  پنجنگاه مى شدند و به آسماننمار شب بلند مى

ْلَباِب »
َ
وِلِّ اْْل

ُ
َهاِر َلََیاٍ  ِْل ْيِل َو النَّ ْرِض َو اْخِتََلِف اللَّ

َ
َماَواِ  َو اْْل دَه  ِإنَّ ِفِّ َخْلِ  السَّ ِذیَن َیدْذُکُروَن اللَّ * الَّ

نَ  ْرِض َربَّ
َ
َماَواِ  َو اْْل ُروَن ِفِّ َخْلِ  السَّ ا َما َخَلْقَت ٰهَذا َباِطَل  ُسدْبَحاَنک َفِقَندا ِقَياما  َو ُقُعودا  َو َعَلى ُجُنوِبِهْم َو َیَتَفکَّ

اِر *  ندا َسدِمْعنا ُمناِدیدَعَذاَب النَّ ندا ِإنَّ ْنصدار* َربَّ
َ
داِلميَن ِمدْن أ ْیَتُه َو ما ِللظَّ ْخَز

َ
اَر َفَقْد أ َك َمْن ُتْدِخِل النَّ نا ِإنَّ ا  ُیندادي َربَّ

نا ئاِتنا َو َتَوفَّ ا َسيِّ ْر َعنَّ نا َفاْغِفْر َلنا ُذُنوَبنا َو َکفِّ ا َربَّ ُکْم َفآَمنَّ ْن آِمُنوا ِبَربِّ
َ
نا َو آِتنا ما َوَعْدَتنا َعلدى ِلْْلیماِن أ ْبرار * َربَّ

َ
 َمَع اْْل

َك ال ُتْخِلُف اْلميعاد  «.  ُرُسِلَك َو ال ُتْخِزنا َیْوَ  اْلِقياَمِة ِإنَّ

شده است و اجمداال  ار اینکده  نيز قریب به همين مضمون روایا  معصومين هو ائم منينالمؤار امير

 هداآنآیا  آسمانى و تأمل و تدبر در باب نگاه به آسمان و حد این استيتأکبر این بوده است  ائمه اطهار هسير
یدرا هدم شود. البته فقط صدرف نگداه کدردن نيسدت و تأمدل و تفکدر قبل ار نمار شب فهميده مى مهدم اسدت ر

َماَواِ  : »فرمایدمى ُروَن ِفِّ َخْلِ  السَّ  .  ...« َو َیَتَفکَّ
هایى در شهر سارگار است؟ یعنى اگر مرد  بخواهند بده روایا  و آیا  با چه نو  ساختمان گونهاین هرحالبه

اش این نيست که سوار ماشين شدوند و بده خدار  شدهر کنند؟ اینکه معنى کارچهاین دستورا  عمل کنند باید 
ند ]بلکه به این معناسدت کده انند و نمار شب بخوبروند و آنجا آسمان را ببينند و آیا  را قرائت کنند و بعد برگرد

 آیا  آسمانى را تماشا کند.[ هاآنها باید به شکلى باشند که انسان بتواند در خود خانه
آن شهری که با مذاق شار  سارگار است، شدهری اسدت کده دارای شود همچنين ار این روایا  استفاده مى

های  به حدی نباشد که جلدوی دیدد اختماننباشد. حداقل باید شهری باشد که ارتفا  س مرتفعهای ساختمان
تنها بده بخد  کدوچکى ار  توانند به اغلب آسمان نگاه کنند نه اینکهانسان را نسبت به آسمان بگيرد. مرد  باید ب

َماِ  » :فرمایدمى چراکهه باشند آن دید داشت َب َبَصَرُه ِفِّ السَّ این سو و آن سدوی آسدمان را نگداه به حضر   ؛«َقلَّ
فضدای آسدمان در برابدر که باید شود معلو  مىپس . باشند ای ار آسمانه گوشهبکردند و نه اینکه فقط خيره مى

 تقلب بصر برای او حاصل شود. به این طرف و آن طرف آسمان نگاه کند وبتواند  بار باشد تاانسان 
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ِد ْبِن َعِلِِّّ ْبِن َمْحُبوٍب َعن» ُد ْبُن اْلَحَسِن ِبِإْسَناِدِه َعْن ُمَحمَّ دِه ْبدِن  ُمَحمَّ اِس ْبِن َمْعدُروٍف َعدْن َعْبدِد اللَّ اْلَعبَّ

هِ  َبا َعْبِد اللَّ
َ
ِبِِّّ َو َذَکَر َصََلَة  َیُقول اْلُمِغيَرِة َعْن ُمَعاِوَیَة ْبِن َوْهٍب َقاَل َسِمْعُت أ َقداَل: َکداَن ُیدْؤَتى ِبَطُهدوٍر  النَّ

ُه َفِإَذا اْسَتْيَقَظ َجَلَس  ِسِه َو ُیوَضُع ِسَواُکُه َتْحَت ِفَراِشِه ُثمَّ َیَناُ  َما َشاَ  اللَّ
ْ
ُر ِعْنَد َرأ َماِ  ُثدمَّ َفُيَخمَّ َب َبَصَرُه ِفِّ السَّ ُثمَّ َقلَّ

ُر ُثمَّ َیُقوُ  ِإَلى اْلَمْسدِجِد َفَيْرَکد :ِعْمَراَن َتََل اَلَْیاِ  ِمْن آِل  ْرِض اَلَْیاِ  ُثمَّ َیْسَتنُّ َو َیَتَطهَّ
َ
ٰماٰواِ  َو اْْل ُع ِإنَّ ِفِّ َخْلِ  السَّ

ى ُیَقاَل َمَتد ْرَبَع َرَکَعاٍ  َعَلى َقْدِر ِقَراَ ِتِه ُرُکوُعُه َو ُسُجوُدُه َعَلى َقْدِر ُرُکوِعِه َیْرَکُع َحتَّ
َ
دى أ َسدُه َو َیْسدُجُد َحتَّ

ْ
ى َیْرَفدُع َرأ

ُه ُثمَّ َیْسَتْيِقُظ َفَيْجِلُس َفَيتْ  َسُه ُثمَّ َیُعوُد ِإَلى ِفَراِشِه َفَيَناُ  َما َشاَ  اللَّ
ْ
دُب ُیَقاَل َمَتى َیْرَفُع َرأ ُلو اَلَْیاِ  ِمْن آِل ِعْمدَراَن َو ُیَقلِّ

َماِ  ُثمَّ َیْسَتنُّ َو یَ  ْرَبَع َرَکَعاٍ  َکَما َرَکَع َقْبدَل َذِلدَك ُثدمَّ َیُعدوُد ِإَلدى َبَصَرُه ِفِّ السَّ
َ
ِّ اْْل ُر َو َیُقوُ  ِإَلى اْلَمْسِجِد َو ُیَصلِّ َتَطهَّ

ُب َبَص  ُه ُثمَّ َیْسَتْيِقُظ َو َیْجِلُس َو َیْتُلو اَلَْیاِ  ِمْن آِل ِعْمَراَن َو ُیَقلِّ دَماِ  ُثدمَّ َیْسدَتنُّ َو َرُه ِفدِّ ِفَراِشِه َفَيَناُ  َما َشاَ  اللَّ السَّ
ََلةِ  ْکَعَتْيِن ُثمَّ َیْخُرُ  ِإَلى الصَّ ِّ الرَّ ُر َو َیُقوُ  ِإَلى اْلَمْسِجِد َفُيوِتُر َو ُیَصلِّ  1«َیَتَطهَّ

ای کدرد و پارچدهمىحضدر  آب وضدوی  را آمداده است؛  رسول حضر  نمارخواندن هدربار روایت
کرد و وضدو خواست مسواک مىهرگاه برمى گذاشت ورا هم ریر رختخواب  مى مسواک  گذاشت،روی آن مى

کردندد و به آسدمان نگداه مى وشدند و سپس بيدار مى خوابيدندخواند. حضر  کمى مىبعد نمار مى نمود ومى
چهدار و رفتندد مى -لزوما  مسدجد الرسدول نيسدت– به مسجدبعد و نمودند را تَلو  مى عمرانآلآیا  انتهایى 

مجدددا  بيددار  خوابيدندد.کردندد و بعدد دوبداره مىهدا را  طدوالنى مىا و رکو هسجده ،دخواندنمىرکعت نمار 
 خواندند. که در مرتبه آخر پنج رکعت مىنمودند شدند و این اعمال را تکرار مىمى

 و صلى الله على محمد آله و سلم
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