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 "بسمٍ تعالی"

 اجتماعیي  فزدیاخالق  تعالیوقش مساجد در 

 ريحاوی یشدی اهلل سیف

 يآمد بٍ مسجد رفت اخالقیي  اجتماعی ،علمی فًاید

دس  تلىِ ؛ًیستتشدى  حَاب فمظ ضَد هیاًساى هسلواى  ًصیةٍآهذ ٍ اًس تا هسجذ  اص سفت وِ ای تْشُ

اًساى هؤهي  ًصیة فشاٍاًی سیاسیٍ  اجتواػی ،یػلو ،تشتیتی ،اخاللیٍ آحاس  فَایذ ًیضجْاى  ّویي

 اًساًی فشهایٌذ هیٍآهذ تِ هسجذ  سفت یُ اص آحاس ساصًذ تشخی تیاىدس همام  السالم( )ػلیِاهیشالوَهٌیي .ضَد هی

 :ضَد هی صًصیثگاًِ  ّطتاهَس  ایي اص یىی ون دست وٌذ هیٍآهذ  تِ هسجذ سفت وِ

  ؛وٌذٍ استفادُ خذاًٍذ اص ا هسیشدس  وِ ایواًی تشادسی -1

 ؛ػلن ٍ داًص ًَ -2

 ؛لشآى آیاتاص  ای آیِفْن  -3

 ؛سّوٌَى تاضذ ّذایتاٍ سا تِ  وِ سخٌی ضٌیذى -4

 ؛وطذ هیاس آى سا اص جاًة خذاًٍذ اًتظ وِ سحوتی -5

 ؛ّالوت تاص داسدٍ  گوشاّیاٍ سا اص  وِ سخٌی -6

  ضَد؛ یهآهذٍضذ تِ هسجذ تِ للة اٍ ٍاسد  ی سایِدس  وِ ای خذاتشسیسثة  گٌاُ تِ تشن -7

 .دس هسجذ تا آًاى آضٌا ضذُ است وِخَد  ایواًیاص تشادساى  حیا دلیل گٌاُ تِ تشن -8

 اصیل جایگاُ وِوٌذ  ایي اهَس سا ًصیة اًساى هسلواى هی یهسجذٍآهذ تِ  سفت پیذاستالثتِ 

ٍ تَجِ تِ ػظوت  ایواىسٍح  آًىِتش ٍآهذ تِ هسجذ ػالٍُ سفت ،ّشحال تِ .حفؼ وشدُ تاضذسا  خَیص

فشاّن  ًیضٍ استثاط اٍ سا تا افشاد هؤهي ٍ صالح  آضٌایی ی صهیٌِ ،وٌذ هی تمَیتذاًٍذ سا دس اًساى خ

 اًحشافات خَاّذ تَد. اص گٌاُ ٍ  دٍسیاص ػَاهل  یىیاهش خَد  ایيٍ  وٌذ هی

 الُیديستان  یافته مزکشمسجد 

 یاٍسٍ  هؼیيخَب  . دٍستًیست ًیاص تیاص دٍستاى خَب  خَیص اجتواػی صًذگیدس  اًساًی ّیچ

آهذُ  سٍایاتدس  .ّاست سختیٍ  هطىالتس اٍ دس اٍ غوخَ یاسٍ  ووالساُ سؼادت ٍ  عیاًساى دس 

 دٍست خَب هسجذ است. یافتي است وِ یىی اص هشاوض
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 مسجدی َای اوسانبًدن  مؤمه

ٍ آهذٍضذ  اجتواػیهسجذ اساساً هحل  وِاست  ّای هسجذی هؤهي ّستٌذ ایي ىِ اًساىایٌػلت 

 یِ خاً ساهسجذ  حذیخیدس  (آلٍِ  ػلِ اهلل لی)صاسالم پیاهثش است. پیطِ تمَیصالح ٍ  ،تشگضیذُ ّای ساىاً

 است ٍ خذاًٍذ هتؼال سحوت ٍ ساحت ٍ ػثَس تش پشّیضواساى یِ خاًهساجذ » :اًذ پشّیضواساى داًستِ

 دیگشی سٍایت دس .«اًذ ضواًت ًوَدُ است لشاس دادُ خَیص ی خاًِهساجذ سا  وِآًاى  تشایصشاط سا 

 ّا ٍ هحفَػ اص اًحشاف اًساًی وواالت صیَسآساستِ تِ  ،هثاسن ،سا فشخٌذُ هسجذی ّای اًساى ًیض

ٍآهذ تِ هسجذ هذاٍهت  تش سفت هشدی دیذی وِ ٌّگاهی»اًذ:  ایطاى ّوچٌیي فشهَدُ .اًذ وشدُ هؼشفی

 .«تذاًیذسا هؤهي  ٍی ،وٌذ هی

 اویآسم بالَایماودن اَل مسجد اس  سالم

هصَى  الْی اییٍ اص تال است ًاى ضذُضاهل حال آ تؼالیسحوت حك  وِّستٌذ  هسجذی ّای اًساى ایي

اّل هساجذ سالن ٍ  ،ٌّگام ًضٍل تال ٍ آفت» :آهذُ است (آلٍِ  ػلیِ اهلل لی)صاسالم پیاهثشاص  حذیخی. دس هاًٌذ هی

 .«هاًٌذ هیهحفَػ 

 الُیماوع وشيل عذاب  مسجدی َای اوسان

. اًذ ضٌاختِ الْیًضٍل خطن  تأخیشسفغ ٍ  سثةسا  هسجذی ّای اًساىٍجَد  ،سٍایاتاص  ایُ پاس دس

ًواص  تشای وِ جَاًاًید تِ ٍجَ تاتَجِ» :فشهایذ هیهَضَع فَق  پیشاهَى حذیخیدس  (السالم لیِ)ػىااهیشالوَهٌ

 صهیياّل  تواهی، تِ ذگشفتي لشآى ّستٌیاددس حال  وِ ًْاالًیًَ ًیضٍ  داسًذ هیذ گام تش جسه سَی تِ

 .«اًذاصد هی تأخیشاب آًاى سا تِ سحن ًوَدُ ٍ ػز

 جًاومزد ي بامزيت َایی اوساناَل مسجد 

ٍ  اًذ وشدُ روشسا جَاًوشدتَدى آًاى  هسجذی ّای اًساى ّای خصَصیتاص  یىی ،سٍایاتدس 

 .سٍد هیضواس  تِ جَاًوشدیاص لَاصم هشٍت ٍ  یىیدس هسجذ  یافتيحضَس

 در مسجد پزاکىدگیتفزقٍ ي مبارسٌ با 

تا  تایذهسجذ  ،تٌیادیيًمص  ّویيتش  تأویذ ی تشپایٍِحذت هسلواًاى است.  تجلی جایگاُهسجذ 

حضَس  .یاتٌذ هیتِ ٍحذت هسلواًاى دس هسجذ حضَس  وشدىخذضِ ٍاسد شایت وِ تشخَسد وٌذ وساًی
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 ّای ًیاصهٌذیٍ  هطىالت صاتا آًاى  وٌذ هیفشاّن  هٌاسة یهسلواًاى دس هسجذ فشصت ی ّوِ سٍصُ

 ّویاسیٍ  ّوىاسی ّا سفغ آى ساستایدس  خَیصٍ تِ لذس تَاى  هغلغ ضًَذ یىذیگش اجتواػیٍ  فشدی

 .وٌٌذ

 ای سلقٍي  مذَبی َای اختالفمسجد ي 

خاظ تٌا ضذُ  هزّثی پیشٍاى سَیاص  وِاختصاظ ًذاسد  هسجذیٍ حَاب حضَس دس هسجذ تِ  فضیلت

. دهسجذ سا داس ّای فضیلتٍ  احىام وشدُ تاضذهسجذ تٌا  ی هخاتِ تِ هسلواًی وِ هىاًیّش  تلىِ ؛تاضذ

هسجذ  تلىِ، ضَد ًوی یىذیگشس اّل هزاّة گًَاگَى دس هساجذ تٌْا هاًغ حضَ ًِ هزّثی ّای اختالف

. آًگاُ ذوٌ هی ًضدیه یىذیگشٍ هسلواًاى سا تِ  وٌذ هیهثاسصُ  ّا اختالف ایيػاهلی هؤحش تا  ی هٌضلِ تِ

اضش حخذا  ی دس خاًِ ،اص هسائل ای پاسُ دسختالف تا ٍجَد ا ،ّة گًَاگَى اسالماهز پیشٍاى وِ

ًماط  وِ آٍسًذ هی یاد تِ خَتی تِ ،گضاسًذ هیًواص  سَ یهٍ تِ  ایستٌذ هیدٍش ّن  تِ دٍش ،ضًَذ هی

 ٍحذتی تشایسا  هٌاسثی یِ صهیٌخَد  ایياست.  ّایطاى تش اص اختالف هشاتة فشاٍاى آًاى تِ هطتشن

 .آٍسد هیفشاّن  پایذاستشٍ  استَاستش

ٍحذت هسلواًاى ٍ  ضىَُ ًوایطگشس هسجذ د اسالهیهزاّة هختلف  پیشٍاىَس حض تشایي، ػالٍُ

تشخَسد آسا ٍ  ی هایِوِ حضَس تشداساًِ  ایيٍ ًفاق است.  وفشٍاحذ  ی آًاى دستشاتش جثِْ یىپاسچگی

 ی صهیٌِسد ٍ ادًثال د هسلواًاى سا تِ فشٌّگیٍ  اجتواػیى سضذ سٍصافضٍ ًتیجِدس ،گًَاگَى است افىاس

 ایي ّای جلَُاص  یىی .آٍسد هیفشاّن  حمیمتحك ٍ  سَی تِ جَیاى حك ساّیاتی تشای سا هٌاسثی

هسلواًاى دس هساجذ ٍ صفَف ًواص جواػت  ی وویتِحضَس ٍحذت  ،ٍ اسالم وفش هیاىهمذس  ی هثاسصُ

ٍ جاٍداًِ  اسالهی یسٌت دیٌی اسّایپاداضتي ضؼِ ػثادت ٍ ت ایدس هسجذ تشاست. حضَس  یىذیگش

 وِ ّایی اختالف ؛ای سلیمِ ّای اختالف واّص ون دست یا تشدى تیياص تشایاست  جایگاّیهسجذ  است.

 ػاهلیهسجذ سا تِ چٌاًچِ  ،ایيٍجَد داسد. تٌاتش یدیگش ی ّوچَى ّش جاهؼِ ًیض اسالهی ی جاهؼِ دس

آى تاص  تٌیادیسسالت  ایفایسا اص ایي هىاى  ،وٌین تثذیلهََّم  ّای تٌذیٍ هشص تٌذی صف تشای

 تضسي دس حك هسجذ. است گٌاّی وِ این داضتِ
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 َای جامعٍ َای مسجدی الگًَا ي ومًوٍ اوسان

 صویویدٍستاى  یافتي تشای ی استهٌاسث هشوضهسجذ  است. دیيتجوغ دلسَصاى  پایگاُهسجذ 

 تىاهلی هسیشٍ اٍ سا دس  وٌٌذ هی دستگیشیساى ًَادث اص اسخت ح دسوَساى وِ یدٍستاً ؛الْیٍ 

 ،غیشتوٌذاى ،حضَس جَاًوشداى جایگاٍُ . هسجذ هحفل اًس وٌٌذ ی هییاساهلل  سَی تِ حشوت

 .است ای جاهؼٍِ ًخثگاى ّشگشٍُ ٍ  تشگضیذگاى

 مسجد ي رضًان الُی

است. دلثاختگاى  الْیٍ سضَاى  خطٌَدی وسةٍآهذ تِ هسجذ  سفت پیاهذّایآحاس ٍ  دیگشاص   

 ی ّوًِضد  ىِتل ،خذایٌذتٌْا هحثَب  ًِ ،ٍسصًذ هی پایذاسیدٍست  ی هذٍضذ تِ خاًِآش ت وِهسجذ 

ٍ حضَس دس هحفل  ضْیذاىٍ  صذیماىتا  ّوٌطیٌیاسهغاى  هسجذیاى .اًذ گشاهیٍ  ػضیض ًیضاٍ  ّای آفشیذُ

 ًَسی ّوچٌیي، .آٍسًذ هی دست تِ ،جذهذٍضذ تِ هسآ ی سایِدس  ،دس تْطت سا الْیتضسي  آٍساى پیام

آًاى  ًصیة ،پیوایٌذ هیسا ّوچَى تشق  دیگشجْاى  ّای تاسیىیدس پشتَ آى  وِ ،تاتٌاندسخطاى ٍ 

صشاط گزس  اصآساى  ًاىآ .گیشد هیسا دس تش  هسجذیاى آسایصسحوت ٍ  اص سَی خذاًٍذ .ضَد هی

سا اص  هسجذی ّای اًساى ًیض (السالم لیِ)ػصادقاهام جؼفش  .گضیٌٌذ هی هأٍیػشش خذا  وٌاسٍ دس  وٌٌذ هی

 .اًذ وشدُ هؼشفیجاهؼِ  تشگضیذگاىٍ  تشتشیي

خذا سا پاسخ گفتِ ٍ  سَی تِ یُ وٌٌذ دػَت ًذای وِخَضا تِ حال آًاى » :اًذُ فشهَد (آلٍِ  ػلیِ اهلل لی)صاوشم ًثی

هسجذ گام تش  سَی تِخَاٌّذ تَد  ساويدس تْطت  وِ هؤهٌیٌیٍ تٌْا  وٌٌذ حشوتهسجذ  سَی تِ

ٍ ضْذا تشاتش  ىاصذیمهٌضلت تا سا اص ًظش همام ٍ  هسجذیاًساى  یدیگش حذیجدس ایطاى . «داسًذ هی

 .«اٍست پیاهثشًوَدى اص خذاًٍذ ٍ  هسجذ اعاػت سَی تشداضتي تِ گام»اًذ:  ٍ فشهَدُ اًذ تِداًس

 هٌثغ : هشوض سسیذگی تِ اهَسهساجذ

 


