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<اهمیت و جایگاه مساجد

ِ النَّاَس بَْعَضُهْم بَِبْعٍض  ... َولَْوَل َدْفُع اللَّ
َمْت َصَوِمُع َوبَِيٌع َوَصلََوٌت َو َمَسِجُد ُيْذَكُر  لَُّهدِّ
ُ َمن َينُصُرُه  ِ َكثِيراً َولََينُصَرنَّ اللَّ ِفيَها اْسُم اللَّ

َ لََقِوىٌّ َعِزيٌز   حج / 40     إِنَّ اللَّ
و اگر خداوند )ظلم و تجاوز( بعضى از مردم را 
به وسيله ى بعضى ديگر دفع نكند، صومعه ها و 
كنيسه ها و كليساها و مساجدى كه نام خداوند 
در آنها بسيار برده مى شود ويران مى گردد، و 
قطعاً خداوند كسى كه )دين( او را يارى كند، 
نيرومند شكست  يارى مى دهد، همانا خداوند 

ناپذير است.
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نكات تفسيري :
1 -  براى حفظ مراكز دينى، گاهى بايد خون داد. »َدفُع اللهّ 

النهّاس بعضهم ببعض ...«
2 - آنچه مهم است، دفاع از حريم مساجد است، خواه با جنگ 

» باشد و وخواه با قلم و بيان و يا برنامه هاى ديگر. »َدفُع اللهّ
3 - مهم ترين برنامه ى دشمن، نابودى مراكز دينى بيدار كننده 

مت« )معابد، نشانه ى حضور دين در جامعه است( است. »لَُهدهّ
ار و متجاوزين با ياد خدا و راه  4 - نام عبادتگاه مهم نيست، كفهّ
او به هر شكل و در هر كجا كه باشد مخالفند. »َصوامع - بَِيع 

- َصلَوات – مساجد«
5 -  ياد خدا هدف اصلى و روح اعمال در مراكز دينى است. 

» »ُيذكر فيها اسم اللهّ
6 -  مساجدى مورد ستايش قرآن است كه در آنها از خداوند 
بسيار ياد شود و به حداقل اكتفا نشود. »كثيراً« )در هر مكانى كه 

بيشتر ياد او شود، مقدهّس تر است(
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<چگونگي برخورد با مسجد

هّ َمْسِجٍد     اعراف/ 31 َيَبنِى َءاَدَم ُخُذواْ ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِ 
اى فرزندان آدم! نزد هر مسجد )به هنگام نماز، لباس و( 

زينت هاى خود را برگيريد
نكات تفسيري

1 - قرآن به مال و فرزند، »زينت« گفته است، »المال و 
نيا«]كهف، 46[ بنابراين ممكن است  البنون زينه الحياة الدهّ

آيه بيانگر اين باشد كه مال و فرزند خود را هنگام رفتن 
به مسجد همراه داشته باشيد، تا با مال، به حل مشكالت 
اقتصادى مسلمين بپردازيد و با حضور فرزند در مساجد و 

جماعات، مشكالت تربيتى نسل آينده را حل كنيد. 
2 - در روايات، امام جماعِت عادل، آراستگى ظاهر، عطر 

زدن ولباس زيبا پوشيدن به هنگام نماز، بلند كردن دستان 
به هنگام ركوع و سجود در نماز، شركت در نماز عيد و 

نماز جمعه،از جمله مصاديق زينت شمرده شده اند. ] تفاسير 
نورالثقلين، منهج الصادقين و اثنى عشرى  [

در مسجد،  نماز و حضور  به هنگام  السالم  عليه  امام مجتبى 
بهترين لباس خود را مى پوشيد و مى فرمود: »انهّ اللهّ جميل يحبهّ 
ل لربهّى«، خداوند زيباست و زيبايى را دوست دارد،  الجمال فاتجمهّ
و من لباس زيباى خود را براى پروردگارم مى پوشم و آنگاه اين 

آيه را تالوت مى فرمودند. ]تفسير مجمع البيان [
3 - خداوند زيبايى و زينت را دوست دارد و گرنه به آن امر 
نمى فرمود، »خذوا زينتكم« چنانكه اسالم، آيين فطرى است و 

ت مى برد.  انسان نيز فطرتاً از زينت لذهّ
با زينت به مسجد رفتن، احترامى است به بندگان خدا، به عبادت 
خدا و همچنين سبب ايجاد جاذبه و ترغيب عملى ديگران به 

آمدن در آنجاست. 
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<ویژگي متولیان مسجد

لَوةَ  ِخِر وأََقاَم الصَّ ِ َوالَْيْوِم اْلَ ِ َمْن َءاَمَن بِاللَّ إِنََّما َيْعُمُر َمَسِجَد اللَّ
َ َفَعَسى  ُأْولَئَِك أَن َيُكونُواْ ِمَن  َكوَة َولَْم َيْخَش إِلَّ اللَّ َوَءاتَى الزَّ

الُْمْهَتِديَن     توبه / 18
مساجد خدا را تنها كسانى بايد آباد كنند كه به خدا و روز قيامت 
ايمان دارند و نماز را به پا داشته و زكات مى پردازند و جز از خدا 

نمى ترسند. اميد است كه آنان از ره يافتگان باشند.
نكات تفسيري :

1 - توليت و تعمير مسجد شرايطى دارد: 
الف: از جهت اعتقادى، ايمان به مبدأ و معاد. »آمن بالل و اليوم 

الخر«
ب: از نظر عملى، برپا داشتن نماز وپرداخت زكات. »اقام الصلوة 

وآتى الزكوة« 
 » ج: از جهت روحى، شجاعت و نفوذناپذيرى. »لم يخش ال اللهّ
)اگر متولهّى مسجد، شجاع باشد، مسجد نيز كانون حركت هاى 

ضدهّ ظلم خواهد بود(
2 -  وظيفه ى متولهّيان مساجد و تعميركنندگان آنها، رسيدگى به 

محرومان است. »انهّما يعمر... آتى الزكوة«
3  - ايمان از عمل جدا نيست، »آمن... و اقام« نماز از زكات 
جدا نيست، »اقام الصلوة و آتى الزكوة« و مسجد از انقالب جدا 

... و لم يخش« نيست. »مساجد اللهّ
4 - با وجود ايمان، عمل صالح، نماز، زكات و شجاعت، باز هم 
مغرور نشويم، هنوز خطر انحراف وجو دارد. »فعسى اولئك من 

المهتدين«
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<بناي مسجد باید توحیدي باشد 

َوالَِّذيَن اتََّخُذواْ َمْسِجداً ِضَراراً َوُكْفراً َوتَْفِريَقا بَْيَن الُْمْؤِمنِيَن َو إِْرَصاداً 
َ َوَرُسولَُه ِمن َقْبُل َولََيْحلُِفنَّ إِْن أََرْدنَآ إِلَّ الُْحْسَنى   َِّمْن َحاَرَب اللَّ ل

ُ َيْشَهُد إِنَُّهْم لََكِذبُونَ  توبه /107 َواللَّ
و )گروهى ديگر از منافقان( كسانى هستند كه مسجدى براى 
ميان  تفرقه افكنى  و  كفر  ترويج  براى  و  اسالم  به  زدن  ضربه 
مؤمنان و كمينگاهى براى )مساعدت( به دشمنان ديرينه ى خدا 
خير،  جز  كه  مى خورند  سوگند  همواره  و  ساختند،  پيامبرش  و 
قصدى نداريم! )ولى( خداوند گواهى مى دهد كه آنان دروغگويانند.

شأن نزول:
آيه، به داستان مسجد ضرار اشاره دارد كه منافقان به بهانه ى 
افراد ناتوان و بيمار يا روزهاى بارانى، در برابر مسجد ُقبا مسجدى 
ع خودشان بود، و از پيامبر در  ساختند كه در واقع پايگاه تجمهّ
آستانه ى عزيمت به جنگ تبوك، خواستند آنجا نماز بخواند و 
افتتاح كند. بعد از مراجعت پيامبرصلى الل عليه وآله از تبوك، آيه 
نازل شد و نيهّت شومشان را بر مال كرد. پيامبر فرمان داد مسجد 

را آتش بزنند و ويران كنند و محلهّ آن را زباله دان كنند.
نكات تفسيري :

استفاده  سوء  مذهب  عليه  مذهب،  و  مسجد  از  دشمن،    -  1
مى كند، ظاهر شعارها و القاب، فريبمان ندهد!»اتهّخذوا مسجداً 

ضراراً«
2-  توطئه گران مى خواهند حتهّى از نماِز پيامبر نيز به نفع خود 

ه به شأن نزول( سوء استفاده كنند. )با توجهّ
م نيست، بايد انگيزه هاى بانيان و متولهّيان  3 - مسجدسازى مههّ

خالص باشد.»اتهّخذوا مسجداً ضراراً و...«
4 -  در اسالم، هرگونه ضرر، ممنوع است، گرچه تحت عنواِن 

مسجد باشد. »اتهّخذوا مسجداً ضراراً« 
5 -  احترام و قداست مسجد، در شرايطى كه مورد سوءاستفاده 

ه به شأن نزول( دشمنان باشد، برداشته مى شود. )با توجهّ
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6 -  خداوند حامى پيامبر و دين خود مى باشد و از طريق وحى 
اتهّخذوا مسجداً  الذين  »و  مى كند.  افشا  را  منافقان  توطئه هاى 

ضراراً...«
7 -  هر مسجدى كه عامل تفرقه ميان مسلمانان باشد، مسجد 

ضرار است. »اتهّخذوا مسجداً... تفريقاً بين المؤمنين«
» ارند. »ارصاداً لمن حارب اللهّ 8 -  منافقان در خدمت كفهّ

<مسجد و سیاست

ِل َيْوٍم أََحقُّ أَن  َس َعلَى التَّْقَوى  ِمْن أَوَّ َل تَُقْم ِفيِه أَبَداً لََّمْسِجٌد أُسِّ
ِرينَ    هِّ ُ ُيِحبُّ الُْمطَّ ُرواْ َواللَّ تَُقوَم ِفيِه ِفيِه ِرَجاٌل ُيِحبُّوَن أَن َيَتَطهَّ

توبه / 108
در آن )مسجد ضرار،( هرگز )براى نماز( نايست، همانا مسجدى 
كه از روز نخست بر اساس تقوا بنا شده، سزاوارتر است كه در 
آن نماز برپادارى. )زيرا( در آن مسجد، مردانى هستند كه دوست 

دارند خود را پاك سازند و خداوند پاكان را دوست مى دارد.
نكات تفسيري :

1 - در مسجدى كه پايگاه مخالفاِن نظام اسالمى است، به نماز 
نايستيم. »لتقم فيه ابداً«

2 -  عبادت از سياست جدا نيست. حتهّى با نماز نبايد باطلى را 
تقويت كرد.»ل تقم فيه ابداً« )تائيد كفر و نفاق وتفرقه حرام 

است(
بايد  مى داريم،  باز  فساد  مراكز  به  رفتن  از  را  مردم  اگر    -  3
مكان هاى سالم و مفيدى را جايگزين و به آن راهنمايى كنيم. 

»لتقم، تقوم«
نيهّات  و  انگيزه ها  و  اهداف  به  وابسته  هرچيز  ارزش    -  4

بنيان گزاران آن دارد. »اُسس على التقوى«
5 - مسجد، زمينه ى پاكى از پليدى هاى جسمى و روحى است. 

وا« »فيه رجال يحبهّون ان يتطهرهّ
6 - همنشينى با صالحان ارزش است. »فيه رجال...«
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7 - ارزش مكان ها، بسته به افرادى است كه به آنجا رفت وآمد 
مى كنند. ارزش يك مسجد به نمازگزاراِن آن است، نه گنبد و 
گلدسته ى آن.»لمسجٌد ... احقهّ ان تقوم، فيه رجال يحبون ان 

يتطهروا«
8 -  نماز و مسجد، وسيله ى تهذيب و پاكى است. »مسجد 

روا« فيه... يتطههّ

<تخریب مسجد باالترین ستمها

ِ أَْن ُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه َوَسَعى  فى  َنَع َمَسِجَد اللَّ ْن مَّ َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ
نَْيا  َخَرابَِها اُؤلَئَِك َما َكاَن لَُهُم أَْن َيْدُخُلوَهآ إلَّ َخآئِِفيَن لَُهْم ِفى الدُّ

ِخْزٌي َولَُهْم ِفى اَلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ   بقره /114
كيست ستمكارتر از آنكه نگذاشت نام خدا در مساجد الهى برده 
شود و سعى در خرابى آنها داشت؟ آنان جز با ترس و خوف، حقهّ 
ورود به مساجد را ندارند. بهره ى آنان در دنيا، رسوايى و خوارى 

و در آخرت عذاب بزرگ است.
توضيح :

بنابر آنچه از شأن نزول ها و برخى روايات بدست مى آيد، آيه 
مساجد  تخريب  درصدد  كه  است  شده  نازل  كسانى  درباره ى 
برآمده بودند. در طول تاريخ، تخريب مساجد ويا جلوگيرى از 
طاغوت ها صورت  و  منحرف  افراد  دست  به  بارها  آنان  رونق 
گرفته است. از تخريب بيت المقدهّس و آتش زدن تورات بدست 
تا  گرفته،  »فطلوس«  نام  به  شخصى  رهبرى  به  مسيحيان 
ممانعت قريش از ورود مسلمانان به مسجدالحرام، نشانه اى از 

همين تالش ها است. 
صدر  از  باقيمانده  مساجد  تخريب  شاهد  يك سو  از  نيز  امروز 
اسالم در كنار قبور ائمه بقيع عليهم السالم به عنوان مبارزه با 
شرك هستيم و از طرف ديگر ويرانى مساجد تاريخى، همانند 
مسجد بابرى در هند را كه نشانگر قدمت مسلمانان در شبه قارهّه 
است، به چشم مى بينيم. اينها همه حكايت از روحيهّه ى كفرآلود 
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طاغوت ها و جاهالنى دارد كه از ياد ونام خداوند كه در مراكز 
توحيد طنين انداز مى شود، وحشت دارند. 

 نكات تفسيري :
)در  اظلم«  بزرگترين ظلم هاست. »و من  1 - ظلم فرهنگى، 
قرآن »اظلم«، به افترا بر خدا و بستن خانه خدا گفته شده كه هر 

دو جنبه فرهنگى دارد.(
2 - خرابى مسجد تنها با بيل و كلنگ نيست، بلكه هر برنامه اى 
»منع  است.  آن  خرابى  در  تالش  بكاهد،  مسجد  رونق  از  كه 

» مساجد اللَّ
3 - مساجدى مورد قبول هستند كه در آنها ياد خدا زنده شود. 

مطالب خداپسند و احكام خدا بازگو شود. »يذكر فيه اسمه«
4 -  دشمن از در و ديوار مسجد نمى ترسد، ترس او از زنده شدن 

نام خدا و بيدارى مسلمانان است. »ان يذكر فيها اسمه«
5 -  مساجد سنگر مبارزه اند، لذا دشمن سعى در خرابى آنها دارد. 

»سعى  فى خرابها«
6 -  مسجد بايد پر رونق و پر محتوى وهمانند سنگر فرماندهى 
نظامى باشد. همچنان كه جاسوس از رخنه به مراكز نظامى در 
وحشت و اضطراب است، بايد مخالفان و دشمنان نيز از نفوذ 
و ورود به مساجد، در ترس ونگرانى باشند. »ما كان لهم ان 

يدخلوها الهّ خائفين«
سات دينى به مبارزه برمى خيزند، عالوه بر  7 - كسانى كه با مقدهّ
قهرالهى در قيامت، گرفتار ذلهّت وخوارى دنيا نيز مى شوند»سعى 

فى خرابها... لهم فى الدنيا خزى«
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