
مسجد به عنوان مرکز ثقل شکل گریی متدن اسالیم

 از ابتدای رسالت پیامرب مکرم اسالم دارای نقش ها و کارکردهایی متنوع بوده است، لیکن نباید محوریت مناز و برنامه های 

عباید و نیاییش را در 

تاسیس این نهاد مقدس نادیده گرفت

. چرا که اصیل ترین و اولنی دلیل شکل گریی مسجد اقامه ی مناز است.نام مسجد نزی تدایع کننده

 هویت عباید و نیاییش این نهاد مقدس است. با این توصیف یم توان گفت ستون اصیل خیمه ی مسجد، بر پایه عبادت استوار شده است. از این رو الزم است 

که اهمیت و جایگاه برنامه های عباید و 

نیاییش مسجد مورد تحلیل قرار گرید و مزیان ارزشمنید آن در انبوه کارهای ین ک مسجید و تنوع کارکردها و 

برنامه ها، ارزش گزایر شود.در فصل نخست، مرویر خواهیم داشت بر اهمیت و جایگاه برنامه های 
عباید و نیایش مسجد که نقطه ی 

آغاز 

و 

زیربنای سایر برنامه های مسجید نزی محسوب 

یم شود. هاد مسجد، اصیل ترین 

و 

ریشه دار ترین نهاد اسالیم و برخوردار از کا

رکردهای متنویع است که در ابعاد مختلف زندیگ 

ان
سان مسلمان اثر گذار یم باشد. گویا دین مبنی اسالم 

با 

بنا نهادن این مکان مقدس، مامین برای 

تامنی نیازهای گوناگون جامعه بشیر مهیا ساخته 

و 

آن 

را مکاین برای رشد و تعایل 

فرید و اجتمایع جامعه ی اسالیم 

قرار 
داده 

است. 

اما روشن است که در میان کارکردهای 

مختلف مسجد، بُعد معنیو و کارکرد عباید آن 

از 

همه 

جوانب دیگر، مهمرت بوده و نقیش محویر 

و اسایس دارد. در واقع همه کارکرده

ای مسجد، حول محور امیان 

به 

خدا، 

معنویت و عبادت 

خودمنایی یم کند.   مقام معظم رهربی با اشاره به 

این 

نکته کلیید یم فرماید:  ولنی مساله، 

اهمیت خود مسجد است و این ابتکایر که ا

سالم در آغاز والدت خود برگزید و محل تجمع مردم را بر محور 

ذکر، 

دعا و توجه به خدای 

متعال قرار 

داد. اجتماعات مردم به طور طبییع دارای 

تاثریایت است. ... )اما( وقیت اجتماع بر محور مناز و ذکر به وجود آمد، آن وقت یک 

معنای دیگیر 

پیدا 

یم کند، یک جهت دیگیر پیدا 

یم کند، دلها را به سمت دیگیر یم کشاند؛ این ابتکار اسالم بود. 

بنابراین 

باید 

توجه داشت که اگرچه مسجد 

مکاین برای اجتماع مسلمانان است و کارکردهای گوناگوین 

برای 

آن در نظر گرفته شده، اما قوام آن به بُعد 

معنیو و عباید آن است. روشن است که هر چه این نخ 

تسبیح 

و 

این محور اسایس جید تر گرفته شود 

و بر کیفیت آن تاکید گردد، رشد و ارتقاء دیگر 

فعالیت ها 

و 

کارکردهای مسجد نزی محقق یم شود و گسرته 

نور افشاین آن متام اجتماع مسلمنی را دربرخواهد 

گرفت. 

با 

این توصیف الزم است  که مهمرتین و اسایس 

ترین دغدغه مسئوالن مسجد،  

دارک     برگزایر شایسته  رنامه های عباید و نیاییش  

د تا 
از 

این 

رهگذر توانند، دیگر فعالیت های گوناگون مسجد را بر پایه این  محور 

ارزشمند رشد وتعایل 

بخشند. 

یب 

تردید 

اصیل 

ترین  

برنامه   برنامه های 

مر

تبط 
با 

کارکرد عباید 

و نیاییش 

مسجد اقامه ی مناز با کیفیت و به صورت جماعت 

یم باشد. 
به 

واقع اقامه ی 

مناز 
با 

کیفیت 

ستون 

خیمه ی 

برنامه های مسجید 

است 

و همه ی برنامه-های دیگر باید 

در 

مسری تقویت و ارتقای کییف مناز جماعت طرایح و 

اجرا گ

ردند. اقامه ی 

مناز 

با 

کیفیت منوط به توجه به مقدمات فرید و جمیع و همچننی فراهم آوردن محیط 

مناسب 

در 

مسجد 

است. عالوه بر اقامه ی مناز  جماعت سایر برنامه های عباید و نیاییش مکمل نزی به صورت مستمر و 

منظم یا در بسرت مناسبت های 

عباید و نیاییش در مساجد اجرا یم شوند که ارتقای کییف این برنامه ها نزی یم تواند موجبات تقویت بهره منید 
اهایل مسجد از مسجد را فراهم 

آورد. آنچه در این نوشتار پیش ریو شماست، از یک سو بیان چارچوب ها و اصول حاکم بر برنامه ی  عباید و نیاییش مسجد است که 

با بهره گریی از قران و روایات و همچننی دیدگاه ها، فتاوا و نظرات رهرب حکیم و عالیقدر انقالب 

و سایر مراجع عظام استخراج و تنظیم گردیده است و از سیو دیگر در مقام بیان نکایت کار

برید در جهت تقویت کیفیت برگزایر مناز جم

اعت و سایر برنامه های عباید و نیاییش یم باشد. معاونت 

جذب و آموزش مرکز رسیدیگ به امور مساجد با 

www.masjed.ir

»مسجد محیل است که از آن باید امور اداره شود.
 این مساجد بود که این پریویز را برای ملت ما درست کرد. 

کز حسایس است که ملت باید به آن توجه داشته باشند.  این مرا
اینطور نباشد که خیال کنند که حاال دیگر ما پریوز شدیم، 

دیگر مسجد یم خواهیم چه کنیم. پریویز ما برای اداره مسجد است.« 
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دیباچه
در طلیعه چهل سالگی انقالب شکوهمند اسالمی و بعد از چهار دهه تالش و 
مجاهدت در عرصه های اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی، فکر و کالم رسا 
و راسخ امام راحل به گوش می رسد که: »مسجد محلی است که از آن باید امور 
اداره شود. این مساجد بود که این پیروزی را برای ملت ما درست کرد. این مراکز 
حساسی است که ملت باید به آن توجه داشته باشند. اینطور نباشد که خیال 
کنند که حاال دیگر ما پیروز شدیم، دیگر مسجد می خواهیم چه کنیم. پیروزی 

ما برای اداره مسجد است.«1 
در تمام این ســـالها، فعالیت های شـــایان توجهی در بســـیاری از نهادها و 
ســـازمان های متولی در حوزه مسجد صورت گرفته است. اما دانش تخصصی 
مدیریت مسجد و تدوین نظریات و تجربیات مرتبط با آن، در این دوره، امری 
مغفول و فراموش شده بود که در آستانه چهل سالگی انقالب اسالمی و عطف 
به فرمایش امام عزیز  که پیروزی ما برای اداره مسجد است، بر آن شدیم، 

59/4/20   .1
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داشته های خود را در مرکز رسیدگی به امور مساجد که به تعبیر مقام معظم 
رهبری، به عنوان »مرکز و مرجع مقبول، آگاه و نافذالکلمه ای در امر مساجد1« 
محسوب می شـــود، در حوزه های مطالعاتی، برنامه ای و عملیاتی تجمیع و 
تدوین نموده و به محضر صاحب نظران، دســـت اندرکاران و کارگزاران عرصه 

مسجد تقدیم نماییم. 
امید اســـت ضمن مطالعه و بهره مندی از این مجموعه، بـــا ارائه نظرات و 
پیشنهادات خود، در تکمیل هر چه بهتر و کیفی محصوالت در حوزه مدیریت 
مسجد، سهیم باشید. فراموش نکنیم »چنانچه مساجد کیفیت شایسته خود 
را بیابد، هزینه های مادی و معنوی بسیاری از دوش جامعه، مردم و مسئوالن 

برداشته خواهد شد2«. 

مرکز رسیدگی به امور مساجد

1.   ابالغیه ی رهبر معظم انقالب به آیت  اهلل مهدوی کنی برای تاسیس مرکز

2. رهبرمعظم انقالب -1390/7/19
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مقدمه
نهاد مسجد، اصیل ترین و ریشه دار ترین نهاد اسالمی و برخوردار از کارکردهای 
متنوعی است که در ابعاد مختلف زندگی انسان مسلمان اثر گذار می باشد. گویا 
دین مبین اســـالم با بنا نهادن این مکان مقدس، مامنی برای تامین نیازهای 
گوناگون جامعه بشری مهیا ســـاخته و آن را مکانی برای رشد و تعالی فردی و 

اجتماعی جامعه ی اسالمی قرار داده است.
اما روشن است که در میان کارکردهای مختلف مسجد، بُعد معنوی و کارکرد 
عبادی آن از همه جوانب دیگر، مهمتر بوده و نقشی محوری و اساسی دارد. در 
واقع همه کارکردهای مســـجد، حول محور ایمان به خدا، معنویت و عبادت 

خودنمایی می کند. 
مقام معظم رهبری با اشاره به این نکته کلیدی می فرماید:

اولین مساله، اهمیت خود مســـجد است و این ابتکاری که اسالم در آغاز والدت 
خود برگزید و محل تجمع مردم را بر محور ذکر، دعا و توجه به خدای متعال قرار 
داد. اجتماعات مردم به طور طبیعی دارای تاثیراتی است. ... )اما( وقتی اجتماع بر 
محور نماز و ذکر به وجود آمد، آن وقت یک معنای دیگری پیدا می کند، یک جهت 



12

دیگری پیدا می کند، دلها را به سمت دیگری می کشاند؛ این ابتکار اسالم بود.1
بنابراین باید توجه داشت که اگرچه مســـجد مکانی برای اجتماع مسلمانان 
اســـت و کارکردهای گوناگونی برای آن در نظر گرفته شده، اما قوام آن به بُعد 

معنوی و عبادی آن است.
روشن است که هر چه این نخ تسبیح و این محور اساسی جدی تر گرفته شود 
و بر کیفیت آن تاکید گردد، رشد و ارتقاء دیگر فعالیت ها و کارکردهای مسجد 
نیز محقق می شود و گستره نور افشانی آن تمام اجتماع مسلمین را دربرخواهد 
گرفت. با این توصیف الزم است که مهمترین و اساسی ترین دغدغه مسئوالن 
مسجد، تدارک و برگزاری شایسته برنامه های عبادی و نیایشی باشد تا از این 
رهگذر بتوانند، دیگر فعالیت های گوناگون مسجد را بر پایه این محور ارزشمند، 

رشد و تعالی بخشند.
بی تردید اصلی ترین برنامه از برنامه های مرتبط با کارکرد عبادی و نیایشـــی 
مسجد اقامه ی نماز با کیفیت و به صورت جماعت می باشد. به واقع اقامه ی نماز 
با کیفیت ستون خیمه ی برنامه های مسجدی است و همه ی برنامه-های دیگر 
باید در مسیر تقویت و ارتقای کیفی نماز جماعت طراحی و اجرا گردند. اقامه ی 
نماز با کیفیت منوط به توجه به مقدمـــات فردی و جمعی و همچنین فراهم 

آوردن محیط مناسب در مسجد است.
عالوه بر اقامه ی نماز جماعت سایر برنامه های عبادی و نیایشی مکمل نیز به 
صورت مستمر و منظم یا در بستر مناسبت های عبادی و نیایشی در مساجد 
اجرا می شوند که ارتقای کیفی این برنامه ها نیز می تواند موجبات تقویت بهره 

مندی اهالی مسجد از مسجد را فراهم آورد.
آنچه در این نوشـــتار پیش روی شماست، از یک سو بیان چارچوب ها و اصول 

1. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران، تاریخ 1395/5/31.
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حاکم بر برنامه ی عبادی و نیایشی مسجد اســـت که با بهره گیری از قران و 
روایات و همچنین دیدگاه ها، فتـــاوا و نظرات رهبر حکیم و عالیقدر انقالب و 
سایر مراجع عظام اســـتخراج و تنظیم گردیده است و از سوی دیگر در مقام 
بیان نکاتی کاربردی در جهت تقویت کیفیت برگزاری نماز جماعت و ســـایر 

برنامه های عبادی و نیایشی می باشد.
نکات کاربردی این نوشتار حاصل تجربه نگاری تعدادی از ائمه محترم جماعات، 
کارگزاران و فعالین فرهنگی مســـاجد اســـت که با آزمون و خطا در برگزاری 
برنامه های فرهنگی و نیایشی، ســـعی کرده اند به یک الگوی مناسب مبتنی بر 
آموزه های دینی و روایی در برگزاری این برنامه ها دست یابند. بدیهی است نظرات 
و تجربیات شما اعزه گرامی به عنوان مخاطبین این اثر چراغ راه، تولید محصوالت 
محتوایی غنی تر و پربارتری در حوزه های تولید محتوای کاربردی خواهد بود. 
مرکز رسیدگی به امور مســـاجد، پذیرای نظریات، تجربیات و پیشنهادات و 

انتقادات شما جهت هر چه پربار تر نمودن چنین محصوالتی است. 
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فصل اول «

اهمیت و جایگاه برنامه های 
عبادی و نیایشی مسجد
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17  اهمیت و جایگاه برنامه های عبادی و نیایشی مسجد

مقدمه
مســـجد به عنوان مرکز ثقل شکل گیری تمدن اســـالمی از ابتدای رسالت 
پیامبر مکرم اسالم دارای نقش ها و کارکردهایی متنوع بوده است، لیکن نباید 
محوریت نماز و برنامه های عبادی و نیایشـــی را در تاسیس این نهاد مقدس 
نادیده گرفت. چرا که اصلی ترین و اولین دلیل شـــکل گیری مسجد اقامه ی 
نماز است.نام مسجد نیز تداعی کننده هویت عبادی و نیایشی این نهاد مقدس 

است. 
با این توصیف می توان گفت ستون اصلی خیمه ی مسجد، بر پایه عبادت استوار 
شده است. از این رو الزم است که اهمیت و جایگاه برنامه های عبادی و نیایشی 
مســـجد مورد تحلیل قرار گیرد و میزان ارزشمندی آن در انبوه کارهای نیک 

مسجدی و تنوع کارکردها و برنامه ها، ارزش گزاری شود.
در فصل نخست، مروری خواهیم داشت بر اهمیت و جایگاه برنامه های عبادی 
و نیاشی مســـجد که نقطه ی آغاز و زیربنای ســـایر برنامه های مسجدی نیز 

محسوب می شود.
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بخش اول
 نقش »مسجد« و »نماز جماعت« در تعالی انسان  «

مومن و جامعه ی ایمانی

توجه و تاکید فراوان آموزه های دینی به اهمیت و جایگاه نماز و عبادات از یک 
سو و سفارش فراوان به حضور در محیط معنوی مسجد از سوی دیگر، بیانگر 
این نکته است که پروردگار متعال در مسیر رشد و تعالی انسان مومن و جامعه ی 
ایمانـــی، نماز را به عنوان یک رفتار فردی و حضور در مســـجد و اقامه ی نماز 
جماعت را به عنوان جلوه ی جمعی این عبادت، دارای اهمیتی مضاعف و نقشی 

تعیین کننده تبیین نموده است.
با این مقدمه می توان فهرستی طوالنی از اثرات نماز و مسجد در رشد و اعتالی 
فرد و جامعه ی اسالمی متصور شد که برخی از موارد آن به شرح زیر است:

الف( نقش عبادت در رشد معنوی انسان
قرآن هدف عالی و فلسفه ی آفرینش انسان را عبادت پروردگار معرفی کرده است:
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َو ما َخلَْقُت الِْجنَّ َو اْلِنَْس إاِلَّ لَِیْعُبُدوِن.1
من جّن و انس را نیافریدم جــز برای اینکه عبادتم کنند )و از این راه تکامل یابند و به من 

نزدیک شوند(!

خداوند در این آیه ی پرمحتوا، »کمال انســـان« را در ســـایه ی »عبادت و 
عبودیت«دانسته و مسیر رشد او را قدم نهادن در این مسیر معرفی کرده است. 

رسول مکرم اسالم در مورد جایگاه عبادت در زندگی انسان می فرماید:
ها بَقلِبِه، و باَشرَها بَِجَسِدهِ، و  أفَضُل الّناِس َمن َعِشَق الِعباَدَه َفعانََقها، و أَحبَّ
نیا: َعلی ُعسٍر أم َعلی یُسرٍ.2 تَفرََّغ لَها،  َفُهو ال یُبالي َعلی ما أصَبَح ِمَن الدُّ
برترین مردم کسی است که عاشق عبادت شود؛ پس، دست در گردن آن آویزد و از صمیم 

دل دوستش بدارد و با پیکر خود با آن در آمیزد و خویشتن را وقف آن گرداند؛ پس چنین 

شخصی را باکی نباشد که دنیایش به سختی گذرد یا به آسانی.

ب( مسجد، ارزنده ترین بستر عبادی 
عبادت، در بُعد فردی و اجتماعی خود، نیازمند بستری با عظمت و پرظرفیت 
است تا بتواند خیل عظیم انســـان ها را به هدف عالی خلقت برساند. خداوند 
»نهاد مسجد« را بستری اصلی و اساسی برای این پرواز روحانی قرار داده است. 
بهترین مکان برای رشد و تعالی انسان، مسجد است که می تواند عبادتی عارفانه 

را برای او رقم زند. 
روشن است که عبادت پروردگار می تواند در هر مکان و در هر زمانی و با هر روش 
و شیوه ای انجام پذیرد. اما در این میان هیچ »عبادتگاهی« همچون »مسجد« 
و هیچ »عبادتی« همچون »نماز« و هیچ »شیوه ای« همچون »نماز جماعت« 

توانایی حرکتی پرشتاب و فزاینده به سوی پروردگار را ندارد.

1. سوره ذاریات، آیه 56.
2. محمد بن یعقوب کلینی، الکافي، چاپ چهارم )تهران: دار الکتب االسالمیه، 1407(، ج 2، 83.
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ج( جایگاه محوری و اساسی »نماز«در مجموعه تعالیم دینی 
در میان همه ی عبادات، هیچ عبادتی نظیر نماز، نمی تواند انسان را به پروردگار 
عالم نزدیک گرداند. چراکه نماز محبوب ترین عبادتها نزد خداوند است. امام 

صادق می فرماید:
الُه، و هي آِخُر وَصایا األنبیاءِ.1 أَحبُّ األعماِل إلی اهلّل َعزَّ و جلَّ الصَّ

محبوبترین کارها نزد خداوند عّز و جّل، نماز است و آن آخرین سفارش پیامبران می باشد.

به همین دلیل خداوند به انسان سفارش کرده تا از نماز، بهترین بهره را بگیرد 
و از این عبادت ارزشمند، در مسیر زندگی خود یاری طلبد. قرآن می فرماید:

َّها لََکبیرٌَه إاِلَّ َعلَی الْخاِشعیَن.2 الهِ َو إِن ْبِر َو الصَّ َو اْسَتعیُنوا بِالصَّ
و از صبر و نماز یاری جویید و این کار جز برای خاشعان، گران و سنگین است.

اما نکته ی مهمتر آن است که در مجموعه ی آموزه های دینی، افزون بر اینکه 
سفارش فراوانی به اقامه ی نماز شده است، به نقش کلیدی و اساسی این عبادت 

پربرکت نیز تاکید گردیده است. رسول خدا می فرماید:
الهِ َمَثُل َعموِد الُفسطاِط؛ إذا ثََبَت الَعموُد  الُه َعموُد الّدیِن،3... َمَثُل الصَّ الصَّ
نََفَعِت األطناُب و األوتاُد و الِغشاُء، و إذا انَکَسَر الَعموُد لم یَنَفْع ُطُنٌب و ال 

وَتٌِد و ال ِغشاٌء.4
نماز، ستون دین است. َمَثل نماز، َمَثل ســتون خیمه )دین( است؛ اگر ستون محکم باشد، 

طنابها و میخها و چادر کارآیی دارند، اّما اگر ســتون بشــکند، نه طنابی به کار می آید و نه 

میخی و نه چادری.

بنابراین نماز، تنها یک عبادت تاثیر گذار و پراهمیت نیست بلکه ستونی است 

1. محمد بن علی ابن  بابویه، من ال یحضره الفقیه، چاپ دوم )قم: جماعه المدرسین في الحوزه العلمیه بقم، مؤسسه النشر 
السالمي، 1413(، ج 1، 210.

2. سوره بقره، آیه 45.
3. محمد بن حسن طوسی، األمالي للطوسي، چاپ اول )قم: دار الثقافه، 1414(، 529.

4. کلینی، الکافي، ج 3، 266.
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که تمامی آیین ما به آن استوار گردیده و در مجموعه ی تعالیم ما از جایگاهی 
محوری و اساسی برخوردار است.

د( نقش نماز در مسیر رشد و ارتقای فردی مومنان
بی شک ثمرات و پیامدهای شـــگفت انگیزی که در منابع دینی ما پیرامون 
مســـاله ی نماز مطرح گردیده، بی نظیر و منحصر به فرد است. در واقع چنین 
جایگاهی و چنین ثمراتی در مورد هیچ عبادتی عنوان نشـــده اســـت. امام 

صادق می فرماید:
اَلهِ َفإَِذا ُقِبلَْت ُقِبَل ِمْنُه َسائُِر َعَملِِه َو إَِذا  أَوَُّل َما یَُحاَسُب بِِه الَْعْبُد َعلَی الصَّ

ْیِه َسائُِر َعَملِِه. ْیِه رُدَّ َعلَ رُدَّْت َعلَ
نماز، اولین چیزی است که در قیامت برای هر کسی محاسبه می شود. پس اگر نماز پذیرفته 

شود، ســایر اعمالش نیز پذیرفته می شود و اگر نماز پذیرفته نشود، دیگر اعمال انسان نیز 

پذیرفته نمی شود. 

به همین جهت، توجه به این ثمرات و پیامدهای مبارک می تواند شـــعاع دید 
انسان مومن را گسترش دهد و انگیزه ای مضاعف برای بهره گیری از این عبادت 
 ویژه بیافریند. در ادامه به برخی از این پیامدها از دریچه ی کالم اهل بیت

اشاره می کنیم:

وسیله ی تقرب الهی  ●
در روایتی از امام رضا نقل شده که فرمودند:

1. الُه ُقرباُن ُکّل تَِقيٍّ الصَّ
نماز، بهترین وسیله ی تقّرب هر انسان پرهیزکار به خدا است.

1. همان، ج 3، 265.
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سبب استجابت دعا ●
رسول خدا می فرماید:

َمْن أَدَّی َفرِیَضًه َفلَُه ِعْنَد اهللِ َدْعَوٌه ُمْسَتَجابٌَه.1
هر کس نماز واجبی بخواند، پس نزد خداوند برای او یک دعای مستجاب وجود دارد.

امام صادق نیز در این باره می فرماید:
لََواِت فِي أََحّب األْْوَقاِت َفاْسأَلُوا َحَوائَِجُکْم َعِقیَب َفرَائِِضُکْم.2 إِنَّ اهللَ َفرََض الصَّ
خداوند، نمازهای پنجگانه را در بهترین اوقات واجب کرده است. پس حاجات و درخواست های 

خود را در پی نمازهای واجبتان از خداوند درخواست کنید.

سبب آمرزش گناهان ●
امیر مومنان علی می فرماید:

نُوَب َحتَّ الَْورَِق َو تُْطلُِقَها إِْطاَلَق الرّبَِق.3 ََّها لََتُحتُّ الذُّ إِن
نماز همچون ریختن برگ درخت، گناهان را می ریزد و همچون بندی که باز گردد بند گناهان 

را می گشاید.

همچنین امیر مومنان در ادامه به مثالی از رسول خدا اشاره می کند و 
چنین می فرماید:

رســـول خدا نماز را به چشمه ی آب گرمی که بر خانه انسان باشد و شبانه 
روزی پنج نوبت خود را در آن بشوید تشبیه کرده است که آیا چرک و آلودگی 

در بدن چنین کسی باقی خواهد ماند؟

بازدارنده از گناهان ●
قرآن کریم می فرماید:

1. طوسی، األمالي للطوسي، ج 2، 209.
2. احمد بن محمد ابن فهد حلی، عده الداعي و نجاح الساعي، چاپ اول )بیروت: دار الکتب االسالمیه، 1407(، 58.

3. نهج البالغه )صبحی صالح ( )قم: موسسه دار الهجره، بدون تاریخ( خطبه 199.
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الَه تَْنهی َعِن الَْفْحشاءِ َو الُْمْنَکرِ.1 الَه إِنَّ الصَّ أَقِِم الصَّ
و نماز را برپا دار، که نماز )انسان را( از زشتی ها و گناه بازمی دارد.

دور کننده ی شیطان از انسان ●
از رسول خدا روایت شده که فرمود:

لََواِت الَْخْمِس َفإَِذا  ْیَطاُن یَرَْعُب ِمْن بَِني آَدَم َما َحاَفَظ َعلَی الصَّ اَل یَزَاُل الشَّ
ْیِه َو أَْوَقَعُه فِي الَْعَظائِم .2 َعُهنَّ یَْجَترُِئ َعلَ َضیَّ

شــیطان تا وقتی که فرزند آدم بر نماز های پنجگانه محافظت و مواظبت دارد از وی ترسان 

است و چون نمازها را ضایع کرد بر او دلیر می شود و او را در گناهان بزرگ می اندازد.

وسیله 
تقرب الهی

سبب 
آمرزش گناهان

سبب 
استجابت دعا

بازدارنده 
از گناه

دورکننده ی 
شیطان از انسان

نقش 
نماز در مسیر 

رشد و ارتقای فردی
مومنان

1. سوره عنکبوت، آیه 45.
2. محمد بن محمد شعیری، جامع األخبار، چاپ اول )نجف اشرف: المطبعه الحیدریه، بدون تاریخ(، 73.
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هـ( نقش نماز در گستره ی اجتماع
همانطور که نماز بـــه دو گونه ی فرادا و جماعت خوانده می شـــود، ثمرات و 
پیامدهای آن نیز به دو گونه ی فردی و اجتماعی تسّری می یابد. اما باید در نظر 
داشت که ثمرات نماز جماعت بسیار بیشتر و موثرتر از نماز فرادا است. چراکه 
پیامدهای مادی و معنوی جماعت در کالم اهل بیت بســـیار پررنگ تر و 

شگفت انگیزتر از نماز فرادا است.
تاثیرات نماز در بعد اجتماعی نیز به مراتب بیشتر از بعد فردی آن است. چراکه 
اساساً نماز جماعت با تمام ارزش و جایگاهی که دارد برای بعد اجتماعی انسان 

قرار داده شده و مسلماً ثمرات آن نیز در بعد اجتماعی جریان خواهد یافت.
مهمترین تاثیری که نماز به صورت کلی و نمـــاز جماعت به صورت خاص، 
می تواند بر فرد و جامعه داشته باشـــد، قوه ی بازدارندگی از گناه و کم کردن 
الَه  معضالت و مفاسد و بزه های اجتماعی است. عمومیتی که در آیه ی »أَقِِم الصَّ
الَه تَْنهی  َعِن الَْفْحشاءِ َو الُْمْنَکِر؛1 و نماز را برپا دار، که نماز )انســـان را(  إِنَّ الصَّ
از زشـــتیها و گناه بازمی دارد« وجود دارد، گویای آن اســـت که نماز توانایی 

پیشگیری از جرائم و مفاسد گوناگون اجتماعی را داراست. 
در همین راستا، بی تردید می توان گفت مسجد، مهمترین نقش را در عمل به 
این آیه ی کریمه ایفا می کند. بنابراین باید به این باور رسید که هر چه بر گرمی 
و شور و حال فعالیت های مساجد افزوده شود، رشد و ارتقاء معنویت در جامعه 
روز افزون خواهد شـــد و نه تنها از آمار جرم و جنایات و رذایل اخالقی کاسته 

می شود، بلکه بر گسترش فضایل و کرامات اخالقی افزوده خواهد گردید.

1. سوره عنکبوت، آیه 45.
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 نماز جماعت و تاثیرات شگفت انگیز آن ●
اگر چه ثمرات شگفت انگیزی که برای نماز بیان شده است، برای تمامی انواع 
آن می باشد، اما نکته جالب این اســـت که این ثمرات و پیامدها در مورد نماز 

جماعت، چندین برابر محاسبه می گردد.
روایات اهل بیت نشان می دهد که تاثیر نماز جماعت و ثواب فوق العاده ی 

آن به هیچ وجه قابل مقایسه با نماز فرادا نیست. امام رضا می فرماید:
َفْضُل الَْجَماَعِه َعلَی الَْفرِْد ُکلُّ رَْکَعٍه بِأَلَْفْي رَْکَعٍه.1

برتری نماز جماعت بر فرادی به ازای هر رکعت )از جماعت ( دو هزار رکعت )از فرادی( است.

از رسول خدا نقل شده که می فرمایند:
َماَواِت َو األْرِْض  ُکلَُّها ِمَداداً َو  َفلَْو َصارَْت بَِحاُر السَّ ... إِْن زَاُدوا َعلَی الَْعَشرَهِ 
اباً لَْم یَْقِدرُوا أَْن یَْکُتُبوا ثََواَب رَْکَعٍه  َقاَلِن َمَع الَْماَلئَِکِه ُکتَّ األْْشَجاُر أَْقاَلماً َو الثَّ

َواِحَدهٍ.2
اگر تعداد نمازگزاران در نماز جماعت از ده نفر بیشــتر شود، چنانچه دریاها همگی جوهر 

شوند و تمامی درختان، قلم شوند و گروه های مختلف فرشتگان، نویسنده باشند، نمی توانند 

ثواب یک رکعت از چنین نمازی را بنویسند.

حقیقتاً این ضریب فزاینـــده در ارزش گذاری میان نماز فرادا و نماز جماعت، 
انسان را شـــگفت زده می کند و او را بیش از پیش به ایستادن به صف جماعت، 

ترغیب می نماید.

»نماز جماعت« محور عبادی مسجد ●
روشن است که خاســـتگاه اصلی نماز جماعت، مسجد است و اساس این نهاد 

1. حسن بن علی ابن شعبه حّرانی، تحف العقول، چاپ دوم )قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسالمی، 
.417 ،)1404

2. حسین بن محمد محدث نوری، مستدرک الوسائل، چاپ اول )قم: موسسه آل البیت الحیاء التراث، 1408(، ج 6, 444.
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مقدس بر پایه ی برگزاری این عبادت شـــورانگیز بنا نهاده شده است. گویا که 
میان مسجد و نماز جماعت، پیوندی ناگسســـتنی وجود دارد و علت اصلی 

تشکیل مسجد برگزاری نماز جماعت بوده است. 
رسول خدا در این باره می فرماید:

َمْن َمَشی إِلَی َمْسِجٍد یَْطُلُب فِیِه الَْجَماَعَه َکاَن لَُه بُِکّل ُخْطَوهٍ َسْبُعوَن أَلَْف 
َل اهلُل  رََجاِت ِمْثُل َذلَِک َفإِْن َماَت َو ُهَو َعلَی َذلَِک وَکَّ رَْفُع لَُه ِمَن الدَّ َحَسَنٍه َو یُ
َبّشرُونَُه َو یُْؤنُِسونَُه فِي وَْحَدتِِه َو  بِِه َسْبِعیَن أَلَْف َملٍَک یَُعوُدونَُه فِي َقْبرِهِ َو یُ

ْبَعَث.1 ی یُ یَْسَتْغِفرُوَن لَُه َحتَّ
هر که برای اقامه نماز جماعت به سوی مسجدی گام بردارد، برای هر گامی هفتاد هزار حسنه 

برایش ثبت می شود و برابر آن، درجه اش باال می رود و اگر در این حال بمیرد، خداوند هفتاد 

هزار فرشته به سوی قبرش روانه می کند که به او بشارت می دهند و در تنهاییش با او انس 

می گیرند و برایش طلب آمرزش می کنند تا زمانی که در قیامت مبعوث گردد.

رشد و اعتالی 
فرهنگی جامعه

ارتقاء معنویت 
در جامعه

گسترش فضائل و 
کرامات اخالقی

بازدارندگی از 
گناه و کاستن از 

معضالت اجتماعی

ثمرات
اجتماعی

نمــــــاز

1. ابن  بابویه، من ال یحضره الفقیه، ج 4، 17.
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بخش دوم
نقش نماز مطلوب و با کیفیت در مسجد «

نماز، عبادتی است که با روح و جان انسان مرتبط است. بنابراین کیفیت آن نیز 
نقشی اساسی در روح و جان وی دارد. روشن است که اگر قرار باشد، نماز نقشی 
اساسی در رشد معنوی فرد و جامعه ایفا کند باید از کیفیتی مطلوب برخوردار 

باشد. 

الف( جایگاه نماز با کیفیت و مطلوب در رسیدن به ثمرات نماز
یکی از شبهاتی که ممکن است ذهن بسیاری از مومنان را با خود درگیر کند، 
 این است که چرا بســـیاری از پیامدهای نماز، که از سوی قرآن و اهل بیت
معرفی شده است، قابل رویت نیست و در بستر عمومی جامعه ظهور و بروزی 

ندارد.
در پاسخ باید گفت که ثمرات و پیامدهای نماز، بسته به میزان کیفیت و درجه ی 
خلوص عبادت است. نمازی که با کمترین توجه و از روی اجبار خوانده می شود، 
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پیامدهای حداکثری نماز را نداشـــته و کمترین تاثیر را در حوزه ی فردی و 
اجتماعی در پی خواهد داشت.

به همین جهت منابع دینـــی ما، کم توجهی و ضایع کـــردن نماز را یکی از 
آسیب های مهم جامعه ی اسالمی برشمرده و مردم را از پیامدهای ناگوار آن 

برحذر داشته اند. قرآن کریم می فرماید:
یَلَْقْوَن  َهواِت َفَسْوَف  اتََّبُعواالشَّ َو  الَه  بَْعِدِهْم َخلٌْف أضاُعوا الصَّ »َفَخلََف ِمْن 

َغّیا«.1
»آن گاه، پس از آنان جانشینانی به جای ماندند که نماز را تباه ساختند و از هوس ها پیروی 

کردند و بزودی )سزای(گمراهی )خود( را خواهند دید«

امیر مومنان علی در نامه ی خود به محمد بن ابی بکر می فرماید:
الَه  َع الصَّ َو اعلَْم یا محّمـُد أنَّ ُکلَّ َشـيءٍ تََبـٌع لَِصالتَِک، و اعلَْم أنَّ َمن َضیَّ

فُهو لَِغیرِها أضَیُع.2
بدان، ای محّمد! که همه چیز تابع نماز توست و بدان که هر کس نماز را ضایع گرداند، دیگر 

کارها را بیشتر ضایع می کند.

ب( لزوم کیفیت بخشی به نماز در راستای بهره برداری از ثمرات 
ویژه ی آن

نگاهی گذرا به مجموعه ی آیات و روایات، گویای آن اســـت که نماز، ثمرات 
منحصر به فردی را برای مومنان به همراه خواهد داشت. اما نباید فراموش کرد 
که این پیامدهای اعجاب انگیز، در پی نماز واقعی و با کیفیت، ظهور و بروزی 

جدی خواهد یافت.

1. سوره مریم، آیه 59.
2. نهج البالغه )صبحی صالح ( نامه 27.
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الزم است که مسجد، مقدمات برگزاری نماز باکیفیت را فراهم نموده و مومنان 
را در جهت اقامه ی چنین نمازی یاری نماید. البته بار اصلی این مساله بر دوش 
امام جماعت به عنوان جلودار این عبادت عارفانه است. مقام معظم رهبری در 

این زمینه می فرماید:
واقع قضّیه این اســـت که نمازهای ما یا در موارد بســـیاری بی کیفّیت است، 
یا کیفّیت الزم را ندارد. به عمق اذکار نماز باید رســـید. خب، نماز ما ]باید[ از 
این آفات چارواداری مصون و محفوظ بمانَد... یعنی آفت غفلت درحال نماز، 
بی توّجهی به مفاهیم نماز و به مخاطب نماز که ذات اقدس الهی است؛ این یکی 

از آفات است. 
اگر از این آفت توانســـتیم خودمان را محفوظ بداریم و نیز از یک آفت دیگر که 
ّک فی دیِنک« که در دعا  ـــمَعِه َو الشَّ یاءِ َو السُّ ریا ]است [ -»َو ابَرأ َقلبی ِمن الِرّ
هست- توانستیم خودمان را نجات بدهیم، تازه نماز ما می شود یک نماز عادی 

و معمولی؛ عمق نماز باز محفوظ نیست.
خب، وقتی ما می گوییم »ُســـبحاَن َربَِّی الَعظیِم َو بَِحمِده«، این عظمت را چه 
]می دانیم [؟ چه تصّوری از این عظمت در دل ما اســـت؟ این عظمتی که در 
مقابل او تعظیم می کنیم و او را تسبیح می کنیم و تقدیس می کنیم، چیست؟ 
آن معدن عظمتی که در این دعا مـــورد توّجه قرار میگیردکه »َهب لی َکماَل 
االِنِقطاع اِلَیک« تا برسد به »اِلی َمعِدِن الَعَظَمه«، کجا است؟ چیست؟ ُسبحاَن 
َربَِّی الَعظیم، ُسبحاَن َربَِّی االَعلی ، اِیّاَک نَعُبُد َو اِیّاَک نَسَتعین؛ ما هیچ توّجهی به 
این معانی و این مفاهیم عمیق، عبودیّت انحصاری خداوند، استعانت انحصاری 
از خداوند، دل را با این معارف آشـــنا کردن، نماز را با این کیفّیت به جا آوردن 

داریم؟ خب ما یک مقداری باید تمرین کنیم تا به این جاها برسیم.
این کیفّیت را به نماز ببخشـــید، این رنگ و بو را بـــه آن بدهید؛ آن وقت نماز 
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در درون انســـان رونق به وجود می آورد. این تراوش میکند و سرریز میشود به 
همه ی کسانی که متوّجه نماز ما هستند و با ما نماز می خوانند.1

ج( لزوم تصحیح نگرش عمومی نسبت به جایگاه واقعی نماز
اگر باور عمومی نســـبت به نماز، همچون دیگر مسائل فرعی و پیش پا افتاده 
باشد، رشد معنوی و ارتقاء معرفتی شکل نخواهد گرفت. به همین جهت یکی از 
نکات کلیدی مورد اشاره ی مقام معظم رهبری، تصحیح نگرش عمومی نسبت 

به جایگاه واقعی نماز است. ایشان می فرماید:
ما احتیاج داریم به اینکه به نماز با یک نگاه دیگری نگاه کنیم. ماها، عموم مردم، 
آنچنان که باید و شـــاید، همچنان قدر نماز را نمیدانیم. نماز به معنای واقعی 
کلمه عمود دین است؛ معنای عمود این است که اگر نبود، سقف فرو میریزد؛ 
بنا شکل بنایِی خود را از دست میدهد؛ نماز این است. بنابراین پیکره ی عظیم 
دین متوّقف است به نماز. کدام نماز میتواند این پیکره را حفظ کند؟ آن نمازی 
که دارای خصوصّیات مطلوب خود باشد: ُقرباُن ُکّل تَقّی، ناهی از فحشا و منکر، 
نمازی که با ذکر همراه باشـــد؛ َو لَِذکُر اهللِ اَکَبر؛ این ذکری را که در درون نماز 

است، هم باید عمل کنیم، هم باید ترویج کنیم.
به نظر بنده یکی از کارهای مهم ائمه ی محترم جماعات در مســـجد، تبیین 
مساله ی نماز برای مردم است که قدر نماز را بدانیم. اگر این شد، نمازها کیفیت 

پیدا خواهد کرد.2

د(محبوب سازی نماز در باور عمومی
نکته دیگر در تصحیح نگرش عمومی، محبوب سازی این عبادت عاشقانه در 

1. مقام معظم رهبری در دیدار با ائمه ی جماعات استان تهران/31 مرداد 1395
2. مقام معظم رهبری در دیدار با ائمه ی جماعات استان تهران/31 مرداد 1395
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میان عموم مردم است. در واقع گرایش به نماز، افزون بر باور و اعتقاد، نیازمند 
یک موتور محّرک عاطفی و احساسی است. زیرا پرواز انسان به سوی معبود با دو 
بال عقل و دل شکل می گیرد و این حرکت هماهنگ و مداوم این دو بال خواهد 

بود که می تواند پروازی عاشقانه را برای انسان رقم زند.
مقام معظم رهبری در این زمینه می فرماید:

اینکه ما در درون جامعه ی خودمان - در جامعه ی اسالمی - کسانی را داشته 
باشیم که با نماز بیگانه باشند، این خیلی چیز بزرگ و خیلی چیز مهمی است. 
باید جامعه ما این جور باشـــد که مثل یک امر محبوب و مطلوب دنبال نماز 
برویم؛ نه به عنوان یک تکلیِف از ســـر بازکردنی؛ )نماز باید( به عنوان یک چیز 

شوق انگیز،یک چیز جّذاب )باشد(.1

1. مقام معظم رهبری/همان
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بخش سوم
برنامه های عبادی و نیایشی و تاثیر آن بر سایر  «

ابعاد برنامه ای و کارکردی مسجد

الف( کیفیت یابی برنامه های فرهنگی و اجتماعی مسجد از کیفیت 
نماز جماعت 

تردیدی وجود ندارد که کیفیت بخشی به نماز جماعت موجب خواهد شد سایر 
ابعاد کارکردی و برنامه ای مسجد نظیر برنامه های فرهنگی تربیتی، برنامه های 
اجتماعی و سایر کارکردهای مسجد نیز از سپهر معنوی عبادت بهره مند شده 

و برکت می یابند و اثر گذاری بیشتری را بر بدنه ی مخاطبان خواهند داشت.

ب( برنامه های عبادی و نیایشی با کیفیت، بستر جذاب برای سایر 
برنامه های مسجد

یکی از ویژگی های برنامه های عبادی و نیایشـــی این است که مخاطبانی از 
طیف های متنوع و گوناگون را به محیط معنوی مسجد دعوت می کند که شاید 
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در هیچ یک از برنامه ها وفعالیت های مسجد، حضور نداشته باشند. برنامه های 
عبادی و نیایشی، ظرفیت ممتازی را برای جذب طیف های گوناگون مخاطبان 
به محیط مسجد دارند و این دقت نظر، ســـلیقه و ابتکار عمل برنامه ریزان و 
متولیان مساجد است که می تواند این حضور موقت و موضوعی را به ارتباطی 
مســـتمر بدل نموده و از این برنامه ها برای جذب و ارتباط گیری با مخاطبان 

بهره مند شوند.

ج( برنامه های عبادی و تاثیر گفتمانی در بین اهالی مسجد
کثرت و تنوع فعالیت های مســـجد در برخی موارد دست اندرکاران را از اصول 
ارزشی این نهاد مقدس، که مبتنی بر اندیشه ی توحیدی و خدامحوری است، 
غافل می کند و این برنامه های عبادی و نیایشی، به ویژه نماز جماعت است که 
در فاصله ی زمانی کوتاهی این اصول ارزشی را باز خوانی و یادآوری می کند و به 
منزله ی میثاقی مشترک، عطر معنویت و اخالص را در فضای تعاملی کارگزاران و 

دست اندرکاران برنامه ها و فعالیت های مسجد متنشر می نماید.

د( زیبایی وحدت و یکرنگی نماز جماعت، در کنار تنوع سالیق در 
برنامه های فرهنگی

مساجد فعال اغلب از گستره ی متنوعی از برنامه ها و فعالیت ها در ابعاد مختلف 
بر خوردارند. برنامه هایی که با اهداف مختلف، ولی مبتنی بر اصول ارزشی این 
نهاد مقدس طراحی شده اند. با وجود این تنوع و تفاوت،آنچه موجب یکرنگی، 
وحدت و هماهنگی اهالی و کارگزاران مســـاجد و همچنین شبکه ی مساجد 
در سطح جامعه ی اسالمی می شود، نماز جماعت و سایر برنامه های عبادی و 
نیایشی مسجد است. به این ترتیب در مسیر طراحی و اجرای برنامه های عبادی 
و نیایشی، رعایت اصول، قواعد و بایسته های محتوایی و اجرایی نسبت به بروز 
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ابتکار و خالقیت اولویت دارد و مهم است که این برنامه ها مطابق با چارچوب 
تعیین شده در سنت پیامبر مکرم اسالم و اهل بیت برگزار شوند

هـ( تاثیر متقابل برنامه ها و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در 
تقویت برنامه های عبادی

برگزاری با کیفیت برنامه های عبادی و نیایشـــی، به ویژه نماز جماعت، اثرات 
مثبت و سازنده ای را در نسبت با سایر برنامه ها و فعالیت های مسجد دارد، اما 
تاثیر متقابل برنامه های فرهنگی و اجتماعی را نیز بر تقویت برنامه های عبادی 

و نیایشی، به ویژه نماز جماعت، نباید از نظر دور داشت.
با این توصیف، همانگونه که نماز جماعت و سایر برنامه های عبادی و نیایشی 
درگاه مناسبی برای جذب مخاطبان به سایر برنامه ها و فعالیت های مسجدی 
محسوب می شوند، برنامه های فرهنگی و اجتماعی نیز می توانند مخاطبان 
اختصاصی خود را به ســـوی نماز و برنامه های عبادی و نیایشی مسجد سوق 

دهند.
به عنوان نمونه می توان انتظار داشـــت که نوجوانی کـــه برای بهره مندی از 
خدمات کتابخانه ی مسجد، به این نهاد مقدس می آید، برای نماز جماعت هم 
دعوت شود و با برخورد نیکو و شایسته ی کارگزاران مسجد، او نیز به مرور یکی 

از مخاطبان مستمر نماز جماعت مسجد محسوب گردد.
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نماز و برنامه های عبادی و نیایشی با کیفیت؛
بستر جذبی مناسب برای سایر فعالیت های مسجدی

وحدت و یکرنگی در نماز جماعت در کنار تنوع 
سالیق در اجرای برنامه های فرهنگی اجتماعی

تاثیر متقابل برنامه های فرهنگی و اجتماعی 
در تقویت نماز و برنامه های عبادی نیایشی

نماز و برنامه های عبادی و نیایشی و اثرگذاری 
گفتمانی در بین کارگزان و اهالی مسجد

برکت یافتن برنامه های فرهنگی و 
اجتماعی از کیفیت نماز جماعت

نماز با کیفیت

مسجد موفق

برنامه های عبادی و نیایشی
و تاثیر آن بر سایر ابعاد برنامه ای و کارکردی مسجد
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فصل دوم «

بایسته های سخت افزاری 
و محیطی مسجد
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مقدمه
تمامی فعالیت ها و امورات مسجد، خصوصاً برگزاری نماز جماعت، که مهمترین 
و اصلی ترین این فعالیت ها است، نیازمند بستری مناسب و محیطی مهیا برای 
رسیدن به اهداف عالیه ی این نهاد مقدس است. بنابراین الزم است که مسئوالن 
مسجد پیش از هر چیز، در جهت فراهم آوردن این ملزومات همت گمارند تا قدمی 
به ســـمت برگزاری نماز جماعت مطلوب و با کیفیت برداشته باشند. نخستین 
الزمه برای اقامه ی نماز در مسجد، بازبودن درب مسجد به نحوی است که اهالی 
محله و منطقه و رهگذران بتوانند از فیض نماز جماعت در سه وعده بهره مند شوند 
و یا اینکه چنانکه موفق به حضور در نماز جماعت نشده اند، نماز خود را در اوقات 
نماز در محیط معنوی مسجد اقامه نمایند. البته بهداشت، نظافت و آراستگی 
مناسب محیط مســـجد نیز مخاطبان را به حضور و اقامه ی نماز در این مکان، 
ترغیب می کند و در نهایت اینکه بهره مندی از امکانات و تجهیزات مناسب، به ویژه 
سیستم صوتی مطلوب می تواند در کیفیت برنامه های عبادی و نیایشی مسجد 
به ویژه نماز جماعت تاثیری به سزا داشته باشد. در این بخش، بایسته های سخت 
افزاری مسجد در اقامه ی نماز با کیفیت، در سه بخش مطابق با محورهای فوق 

الذکر مورد بررسی و واکاوی قرار می گیرند.
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بخش اول
تداوم در برقراری عبادت در مسجد )ساعت های  «

باز بودن مسجد(

کارکرد اصلی مســـجد، عبادت و نیایش است. بنابراین محیط مسجد باید به 
صورت دائمی پذیرای امور عبادی مردم باشد. به این ترتیب، درب های مسجد 

در ساعات عبادی روزانه نباید بر عموم مردم بسته باشد.

الف( برقراری مداوم نماز جماعت در مسجد 
مسجد باید در هر سه وعده پذیرای مردم مومن و مسلمان جامعه باشد. یعنی 
الزم است که درهای مسجد در هر سه وعده برای برگزاری نماز جماعت به روی 
عموم مومنان گشوده باشـــد. مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود در جمع 

ائمه جماعات استان تهران فرمودند:
یک نکته ای که بنده بارها این را عرض کرده ام، این اســـت که مسجد بایستی 
برقرار باشـــد؛ که حاال خب ]با توّجه به[ آمارهایی که بیان کردند، بحمداهلل تا 
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حدودی گویا این جور شده، تحّقق پیداکرده، لکن باید کامل بشود. وقت نماز، 
مسجد باید باز باشد. هرسه وقت در مسجد باید نماز جماعت برگزار بشود.1

در رساله مراجع نیز آمده است:
مستحب است نمازهای واجب خصوصاً نمازهای یومیه را به جماعت بخوانند.

خصوصاً برای همسایه ی مســـجد و کسی که صدای اذان مسجد را می شنود، 
بیشتر سفارش شده است.2

پیشنهادات ●
اگر در یکی از وعده ها نظیر نماز صبح، نماز جماعتی در مســجد برپا نمی شود،   

درب های مسجد باید به روی مردم گشوده باشد تا مومنان بتوانند از محیط مسجد 
برای عبادت و راز و نیاز بهره گیرند.

ب( برقراری مداوم مسجد در دیگر ساعات عبادی
نکته ی دیگری که در باب برقراری مسجد وجود دارد این است که ممکن است 
بعضی از مومنان به هر دلیلی نتوانند خود را به نماز اول وقت و یا نماز جماعت 
برسانند. با این حال، مســـجد باید مقدماتی را برای عبادت و نیایش این گروه 
از مردم نیز فراهم آورد. مقام معظم رهبری در ادامه ی بحث برقراری مســـجد 

فرمودند:
دِر مســـجد از پیش از ظهر که باز میکنند برای نماز ظهروعصر، تا شب بعد از 
نماز عشا باز باشد؛ این جور نباشد که دِر مسجد را ببندند. بنده شنیدم بعضی ها 
میگفتند »عصری وارد تهران شدیم، نماز ظهروعصر میخواستیم بخوانیم، دِر 

هر مسجدی رفتیم بسته بود«؛ نه، مسجد باید باز باشد.3

1. سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با ائمه جماعات استان تهران، 1395/5/31.
2. سید روح اهلل موسوی امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل مراجع، چاپ هشتم )قم: دفتر انتشارات اسالمی 

وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1424( مساله 1399.
3. سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با ائمه جماعات استان تهران، 1395/5/31.
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پیشنهادات ●
حتی المقدور، شبستان مسجد در تمامی ساعاتی که برای نماز تعیین شده، باز   

باشــد. اما اگر امکان چنین کاری وجود ندارد، مکانی مسقف و مفروش در بیرون 
شبســتان مسجد برای نماز خواندن عموم مردم در نظر گرفته شود تا اگر در غیر 
ساعات برگزاری جماعت، نیازی به مکانی برای اقامه ی نماز بود، دسترسی مردم 

به چنین مکانی سهل الوصول باشد.

ج( برقراری نماز صبح
اگرچه برگزاری نماز جماعت در تمامی نمازهای واجب یومیه، مستحب و مورد 
سفارش قرار گرفته اســـت اما در این میان، به نماز صبح و نماز مغرب سفارش 

ویژه شده است. امام صادق می فرماید:
أُنَاٍس  َعْن  َفَسأََل  أَْصَحابِِه  َعلَی  بِوَْجِهِه  َفأَْقَبُل  الَْفْجَر   ِاهلل رَُسوُل  َصلَّی 
َفَقاَل  اَلَه َفَقالُوا اَل یَا رَُسوَل اهللِ  َسّمیِهْم بِأَْسَمائِِهْم َفَقاَل َهْل َحَضرُوا الصَّ یُ
َُّه لَْیَس ِمْن َصاَلهٍ أََشدَّ َعلَی الُْمَنافِِقیَن ِمْن َهِذِه  ٌب ُهْم َقالُوا اَل َفَقاَل أََما إِن أَُغیَّ

اَلهِ َو الِْعَشاءِ َو لَْو َعلُِموا أَيُّ َفْضٍل فِیِهَما أَلَتَْوُهَما َو لَْو َحْبواً.1 الصَّ
رســول خدا پس از آنکه نماز صبح را به جماعت خواند، رو به اصحابش کرد و با اسم و 

مشخصات درباره گروهی از مسلمانان، سوال پرسید که آیا این ها در نماز حاضر بودند؟ مردم 

گفتند: نه! ای رسول خدا )این افراد حضور نداشتند(. 

حضرت سؤال کردند آیا آنها در مدینه حضور ندارند و غایب هستند؟ اصحاب عرض کردند: 

نه یا رســول اهلل. پیامبر فرمود: نمازی بدتر و ســخت تر بر منافقین از این نماز صبح و 

نماز عشاء نیســت. زیرا حاضر نشدن آنها از روی نفاق بود.سپس حضرت فرمودند: اگر می 

دانســتند چه فضل و ثوابی در این دو نماز صبح و عشــاء وجود دارد، قطعاً در این دو نماز 

شرکت می کردند و لو چهار دست و پا یا سینه خیز.

1. طوسی، تهذیب االحکام، ج 3، 25.
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پیشنهادات ●
حتی المقدور امام جماعت مسجد، باید در برگزاری نماز جماعت صبح، پیشتاز   

و ثابت قدم باشد تا رونق نماز جماعت صبح در بین اهالی مسجد نهادینه گردد.
الزم است که شورای فرهنگی مســجد، تدابیر الزم را به همراه برنامه ریزی و   

تبلیغات شایسته، برای رونق بخشیدن به نماز جماعت صبح، سامان دهد.
کم توجهی به برگزاری نماز جماعت صبح در برخی مســاجد از یک سو و بسته   

بودن درب های بسیاری از مساجد از سوی دیگر، از رونق این نهاد عبادی خواهد 
کاست. بنابراین الزم است حتی اگر در مسجدی نماز جماعت صبح برپا نمی شود، 
درب های مســجد از ده دقیقه پیش از اذان صبح تا طلوع آفتاب به روی مردم باز 

باشد. 
مقام معظم رهبری در این زمینه می فرماید: چرا بنده باید بشــنوم که در تهران   

با این عظمت، برای نماز صبح در اول اذان، چندان مســجدی باز نیست و چندان 
نماز جماعتی برقرار نمیشود!؟ ما باید صبح ها و ظهرها و شبها برویم و با مردم نماز 

بخوانیم؛ این اّولی ترین و ضروری ترین کار ما در مساجد است.1

مقام معظم رهبری در پیام خود به گردهمایی ساالنه نماز می فرماید:
به همه ی دســـت اندرکاران این مهم و دیگر مدیران و مسؤوالن کشور توصیه 

می کنم که: - نماز صبح در مساجد اقامه شود.2
این مساله در مساجدی که در مسیر مسافران قرار دارد، ضروری تر می باشد. به 

هیچ بهانه ای نباید درب مسجد در این گونه از مساجد بسته باشد.

د( برقراری نماز ظهر و عصر
نماز ظهر و عصر در اوج فعالیت روزانه برگزار می شود. به همین جهت ممکن 
است نسبت به آن کم توجهی شـــود. بنابراین الزم است مسئوالن مسجد در 

برقراری این دوره ی عبادی نیز کوشا باشند.

1. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از روحانیون، تاریخ 1370/12/14.
2. تاریخ 1375/6/31.
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پیشنهادات ●
درب مسجد حداقل یک ربع قبل از برگزاری نماز ظهر و عصر باز باشد تا مومنان   

پیش از اذان، به استقبال بانگ دلنشین الهی روند و خود را آماده ی عبادت نمایند. 
درب مسجد در مساجدی که غیر از اهالی محل، رفت و آمد قابل توجهی به آنها   

وجود ندارد، حداقل تا نیم ساعت بعد از پایان نماز عصر باز باشد.
درب های مســجد در مســاجدی که رفت و آمد مردم غیر محلی زیاد است و   

احتمال اســتفاده از مســجد برای عبادت دیگران نیز وجود دارد، حد اقل یک 
ساعت بعد از پایان نماز عصر باز باشد. پس از آن نیز تا نماز مغرب، مکان دیگری 
بیرون از شبستان مســجد برای اقامه ی نماز دیگران آماده گردد تا درب اصلی 

مسجد به هیچ وجه به روی مردم بسته نشود.

هـ( برقراری نماز مغرب و عشاء
در طول شبانه روز، پرشـــکوه ترین دوره برگزاری نماز، متعلق به نماز مغرب 
و عشاء اســـت. زیرا عموم مردم از کارهای روزانه ی خود فارغ شده و فرصت 

بیشتری برای حضور در مسجد دارند. 

پیشنهادات ●
به جهت آنکه ممکن اســت برخی از مردم فرصت خواندن نماز ظهر و عصر را   

تا تنگنای وقت پیدا نکرده باشند، الزم اســت محیط مسجد در آخرین فرصت 
باقیمانده نیز مهیای حضور این افراد باشــد. بنابراین شبســتان هر مسجدی به 

تناسب موقعیت خود باید پیش از اذان مغرب باز باشد. 
با توجه به اینکه بنا بر فتوای اکثر مراجع، وقت نماز ظهر و عصر تا غروب آفتاب   

است نه اذان مغرب و با در نظر داشتن فاصله حدود بیست دقیقه ای میان غروب 
آفتاب و اذان مغرب، باید درب های شبســتان مسجد نیم ساعت و یا دقایق قابل 

توجهی پیش از غروب آفتاب، به روی مردم گشوده گردد.
در مساجدی که غیر از اهالی محل، رفت و آمد قابل توجهی به آنها وجود ندارد،   

درب مسجد چهل و پنج دقیقه قبل از اذان مغرب به روی مردم گشوده گردد.
در مســاجدی که رفت و آمد مردم غیر محلی زیاد است و احتمال استفاده از   
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مسجد برای عبادت دیگران نیز وجود دارد، درب های شبستان مسجد در زمستان 
حد اقل یک ســاعت و در تابستان یک ساعت و نیم قبل از اذان مغرب باز گردد. 
افزون بر این همانطور که گفته شــد، بین اذان ظهر تا مغرب، مکان دیگری برای 

این کار مهیا باشد.

باز بودن مسجد حداقل یک ساعت قبل از اذان در زمستان و یک ساعت و  •
نیم در تابستان در مساجد پر رفت و آمد

باز بودن مسجد حداقل 45 دقیقه قبل از اذان مغرب در مساجد محله ای •
باز بودن مسجد در آخرین فرصت نماز عصر •
تاکید بر اقامه نماز  جماعت مغرب و عشاء •

تاکید بر مساجد مستقر در مسیرهای تردد و مسافرپذیر •
باز بودن درب از 10 دقیقه قبل از اذان صبح تا طلوع آفتاب •
ضرورت برنامه ریزی و تبلیغات برای نماز صبح •
پیشتازی و ثبات قدم امام جماعت در نماز جماعت صبح  •

بح
 ص

ماز
ن

اختصاص مکان دیگری خارج از شبستان برای اقامه نماز تا مغرب •
باز بودن درب مسجد حداقل نیم ساعت پس از پایان نماز عصر در مساجد  •

محله ای
باز بودن درب مسجد حداقل یک ربع قبل از اذان ظهر •
تاکید بر اقامه نماز  جماعت ظهر و عصر •
صر

و ع
هر 

 ظ
ماز

ن
شاء

و ع
ب 

غر
ز م

ما
ن

ساعات باز بودن مسجد
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بخش دوم
بهداشت، نظافت و آراستگی مسجد «

در اهمیت نظافت مسجد و مراقبت از این مکان مقدس همین بس که خداوند 
دو پیامبر بزرگ خود را موظف به این کار کرده و در مورد آنها چنین می فرماید:

ائِفیَن َو الْعاِکفیَن َو  ْراهیَم َو إِْسماعیَل أَْن َطّهرا بَْیِتَي لِلطَّ ... َو َعِهْدنا إِلی  إِب
ُجوِد.1 ِع السُّ الرُّکَّ

و ما به ابراهیم و اســماعیل امر کردیم که: »خانه ی مرا بــرای طواف کنندگان و مجاوران و 

رکوع کنندگان و سجده کنندگان، پاک و پاکیزه کنید!«

با این توصیف بهداشت و مراقبت در مسائل زیر قابل توجه می باشد:

الف( طهارت شبستان مسجد
شبستان مسجد مهمترین مکان مسجد در زمینه رعایت بهداشت و طهارت 

است. در رساله ی مراجع آمده است:

1. سوره بقره، آیه 125.
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نجس کردن زمین و ســـقف و بام و طرف داخل دیوار مسجد، حرام است و هر 
کس بفهمد که نجس شده است باید فوراً نجاست آن را برطرف کند. و احتیاط 
واجب آن اســـت که طرف بیرون دیوار مسجد را هم نجس نکنند، و اگر نجس 
شود نجاستش را برطرف نمایند، مگر آن که واقف آن را جزء مسجد قرار نداده 

باشد.1

پیشنهادات ●
خادم مسجد باید احکام مربوط به نجاست و طهارت مسجد را به خوبی بداند و   

در وقت ضرورت، پیش از دیگران به این امر مبادرت ورزد. اگرچه طهارت مسجد 
وظیفه همه ی مومنان اســت، اما روشن است که خادم مسجد، وظیفه ای افزون بر 

دیگران خواهد داشت.
خادم مسجد باید به وجوب فوری در این مساله دقت داشته باشد و همیشه ابزار   

طهارت را آماده و در دسترس قرار دهد. 
خادم مســجد به دلیل رفت و آمد مداوم به مسجد، باید مراقبت جدی در امر   

طهارت خود و خانواده اش داشته باشد.
طهارت، دو گونه اســت. طهارت از خبث و طهارت از حدث. به بیان دیگر خادم   

مسجد و خانواده او باید هم در مساله ی نجاسات و پرهیز از آن، توجه ویژه داشته 
باشند و هم در مساله ی غســل های واجب، مراقبت قابل توجهی را انجام دهند. 
بنابراین، این بزرگواران به دلیل رفت و آمد فراوان، باید مراقب باشند که به دلیل 
عادی شــدن رفت و آمد به مســجد، در حال جنابت و یا حیض قدم به شبستان 

مسجد نگذارند.
شایسته است امام جماعت مسجد هر از چندی احکام مرتبط با طهارت مسجد   

را در یک جلســه خصوصی برای خادم محترم مسجد و خانواده ی او بازگو نماید. 
بنابراین در این جلسه، تمامی اعضای خانواده خادم که به مسجد رفت و آمد دارند 

باید حضور داشته باشند و به نکات کلیدی امام جماعت گوش فرا دهند.

1. امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل مراجع مساله 900.
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ب( نظافت و بهداشت مسجد
رسول خدا می فرماید:

َمْن َقمَّ َمْسِجداً َکَتَب اهللُ لَُه ِعْتَق رََقَبٍه َو َمْن أَْخرََج ِمْنُه َما یَْقِذي َعْیناً َکَتَب 
اهللُ َعزَّ َو َجلَّ لَُه ِکْفلَْیِن ِمْن رَْحَمِتِه.1

هر که مسجد را جاروب کند، خدا ثواب آزاد کردن بنده ای در نامه ی عملش می نویسد و هر که 

از مسجد به اندازه خاشاک چشمی بیرون برد، خدای عز و جل دو بهره از رحمتش به او می دهد.

پیشنهادات ●
رعایت نظافت و پاکیزگی مسجد یک وظیفه عمومی است که همه ی نمازگزاران   

مسجد باید خود را دخیل در این کار بدانند. البته وظیفه ی اصلی با خادم مسجد 
است.

خوب اســت که امام جماعت مسجد هر از چندی با بیان ارزش و جایگاه نظافت   
مسجد، عموم مردم را در این کار پر خیر و برکت دخیل کند و نظافت مسجد را با 

مشارکت عمومی همراه سازد.
خدمت گزاری به مسجد، شــغل انبیائی همچون ابراهیم و اسماعیل بوده   

اســت. بنابراین، افزون بر آنکه خود خادم باید بر شغل خود ببالد، مردم نیز باید 
برای خادم مسجد و وظیفه نظافت گری او احترام ویژه قائل باشند.

نشــان خدمت گزاری افتخاری برای مسجد نیز باید در میان اهالی مسجد، یک   
ارزش قابل توجه تلقی شــود. بنابراین فرهنگ سازی موضوع خادم افتخاری در 
مســاجد، از یک سو وظیفه ای بر دوش دستگاه های اجرایی خواهد بود و از سوی 
دیگر وظیفه ای بر گردن امام جماعت مســجد در راستای ترغیب عموم مردم به 

این کار مبارک می باشد.
نظافت همگانی در هر شب جمعه و یا شب جمعه ی اول ماه، امری بسیار مطلوب   

و شایسته خواهد بود. رســول خدا در این باره می فرماید: َمْن َکَنَس الَْمْسِجَد 
َراِب َما یَُذرُّ ِفي الَْعْیِن َغَفَر اهلُل لَُه.2 یَْوَم الَْخِمیِس َو لَْیَلَه الُْجُمَعِه َفَأْخَرَج ِمْنُه ِمَن التُّ

1. محمد بن علی ابن بابویه، أمالي الصدوق، چاپ ششم )تهران: کتابچی، بدون تاریخ(، 151.
2. طوسی، تهذیب االحکام، ج 3، 254.
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هر کس روز پنجشــنبه و شب جمعه مســجد را جاروب کند و به اندازه سرمه ی 
چشم خاک از مسجد بیرون برد، گناهانش آمرزیده خواهد شد.

نظافت، پاکیزگی و آراســتگی خادم نیز یکی از نکات کلیدی است. مسئوالن   
مســجد، می توانند لباسی ثابت را برای فصل سرما و گرمای خادم مسجد در نظر 
بگیرند و از آن نمونه لباس، به مقدار مورد نیاز او در اختیارش قرار دهند تا وی با 
لباسی آراسته و همیشگی به خدمت در خانه ی خدا همت گمارد. عالوه بر پوشش، 
استحمام و تناسب وضعیت ظاهری خادم با محیط معنوی مسجد نیز از موارد مهم 

و تاثیرگذار در این مقوله است. 
افزون بر نظافت های هفتگی و ماهیانه، الزم است که در مسجد یک خانه تکانی   

و غبارروبی سالیانه نیز انجام شود. شستشوی ســالیانه ی فرش ها، سجاده ها و 
دیگر وسائل قابل شستشــو، در هفته ی غبار روبی مساجد و یا هر زمان دیگری 
که مسئوالن مسجد، صالح می دانند، مشارکت عموم مردم و با کیفیتی قابل قبول 

انجام پذیرد. 

ج( سادگی و بی پیرایگی شبستان مسجد
رسول خدا در این باره می فرماید:

اَل تُزَْخرُِفوا َمَساِجدَُکْم َکَما زَْخرَْفِت الَْیُهوُد َو النََّصارَی بَیَعُهْم.
مســجدهایتان را، آن گونه که یهودیان و مسیحیان عبادت گاه های خود را زینت می کنند 

زینت نکنید .1

پیشنهادات ●
در زیباسازی شبستان مسجد باید تالش کرد که سادگی مسجد به هیچ عنوان   

تحت الشــعاع قرار نگیرد. بنابراین اســتفاده از تزئینات گــران قیمت، همانند 
لوسترهای اشرافی مناسب نیست.

محراب مسجد و همچنین دیوارهای منتهی به سمت قبله که در منظر مستقیم   
نمازگزاران هستند، باید خالی از هر گونه تزئین زائد باشند. 

1. محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج 3، 372.
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حتی المقدور عکس، تصویر و نقاشــی بر روی دیوارهای شبستان مسجد قرار   
داده نشــود. شایسته است عکس ها، تصاویر و نقاشــی های مذهبی و آئینی در 
حیاط و یا دیگر اماکن مســجد نصب گردد. برای نمونه خوب است که در حیاط 
مسجد، مکانی شایســته با طراحی و نورپردازی مناسب برای تمثال امام راحل و 
مقام معظم رهبری و عکس های معنویت آفرین شهدای دفاع مقدس فراهم آید و 

از قرار دادن این تصاویر مبارک در شبستان مسجد خودداری گردد. 

د( شمیم بوی خوش در شبستان مسجد
از رسول خدا نقل شده که فرمودند:

َجّمرُوَها فِي ُکّل َسْبَعِه أَیَّاٍم.1
در هر هفت روز هفته، مسجدها را )با بخور عود( خوشبو و آراسته گردانید.

پیشنهادات ●
شایســته است در تمامی مســاجد، دســتگاه های خوش بو کننده نصب و به   

کارگیری شود.
در مســجد از عطرها و خوش بو کننده های تند و تیــز پرهیز گردد و تنها از   

عطرهای مالیم و متناسب با اماکن مذهبی بهره گیری شود. 
بهترین شمیمی که تناسب بســیار زیادی با اماکن دینی و معنوی دارد، شمیم   

خوش گل محمدی است که طبعی گرم و مزاجی آرام بخش و معنویت افزا به همراه 
دارد. در روایتی از رسول خدا نقل شده که فرمودند: َمْن أََراَد أَْن یََشمَّ َرائَِحِتي 

َفْلَیَشمَّ الَْوْرَد اْلَْحَمر.2
هر که بوی مرا می خواهد گل سرخ )گل محمدی( را ببوید.

افراط در ارائه ی بوی خوش نیز ممکن است برخی از نمازگزاران را بیازارد و سبب   
سرفه و حساســیت شود. بنابراین دستگاه خوش بو کننده باید به گونه ای تنظیم 

گردد که فضای مسجد را به گونه ای مالیم، خوشبو نماید.
کارگزاران مســجد که دائمًا با عموم مردم در ارتباط هستند باید در این زمینه   

1. قاضی نعمان مغربی، دعائم السالم، چاپ دوم )قم: موسسه آل البیت الحیاء التراث، 1385(، ج 1، 149.
2. حسن بن فضل طبرسی، مکارم األخالق، ج 1، مکارم األخالق )قم: شریف رضی، 1370(، 44.
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مراقبت جدی داشته باشند. امام جماعت، مسئوالن اجرائی و حتی خادم مسجد 
تا آنجا که می توانند برای خود از عطری مالیم اســتفاده کنند. شایسته است که 

مسئوالن مسجد، عطری خوش بو برای خادم مسجد نیز مهیا نمایند.
در صورتی که مســجد دارای حیاط و باغچه، یا حتی فاقد این موارد اســت،   

گلدانهای مخصوصی برای این کار فراهم گردد و گل های خوشبویی همچون یاس 
و شب بو، به تعداد فراوانی کاشته شود، تا بوی خوش طبیعی را در فضای مسجد 

ایجاد نماید. 
یکی از مســائل آزار دهنده در مسجد، بوی ناخوشایند جوراب و بوی بد دهان   

است. 
امیر مومنان علی می فرماید:  

َمْن أََکَل َشْیئًا ِمَن الُْموِذیَاِت ِریُحَها َفال یَْقَربَنَّ الَْمْسِجَد.1
هر کس از خوراکی هایی که بویش آزار دهنده اســت می خورد، نزدیک مســجد 

نشود.
بنابراین اوالً شایسته است که خود نمازگزاران مسجد این نکات را به جّد رعایت 
کنند. ثانیًا الزم است که امام جماعت هر از چندی به تذکر این نکته بپردازد. ثالثًا 
خود مسئوالن مسجد پیش از هر کس این نکته را رعایت کنند. خوب است که در 
حیات مسجد و یا داخل ســرویس های بهداشتی، محل ویژه ای برای شستن پاها 

فراهم گردد. 
هیچ کس با هیچ عنوان و جایگاهی اکیداً حق ندارد در فضای مســجد سیگار و   

دخانیات استعمال نماید. گذشته از آنکه بوی سیگار افراد سیگاری نیز گاهی آزار 
دهنده اســت. امام جماعت می تواند در تذکری عمومی این نکته را گوشزد کند 
که پیش از ورود به مسجد از استعمال دخانیات پرهیز گردد تا بوی آن در فضای 

مطبوع مسجد، سبب آزار عموم نمازگزاران خصوصًا کودکان و بانوان نگردد.
تا آنجا که ممکن است افرادی که بیماری مسری دارند، در مدت بیماری خود به   

مسجد نیایند. اما در صورت حضور، حتما از ماسک طبی استفاده شود.

1. طوسی، تهذیب االحکام، ج 3، 255.
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هـ( بهداشت اسباب و وسائل داخل شبستان
افزون بر پاکیزگی محیطی مسجد، ابزار و وسائلی که در مسجد مورد استفاده ی 

مردم قرار می گیرند، باید از پاکیزگی و نظافت قابل توجهی برخوردار باشند. 

پیشنهادات ●
در رساله ی مراجع آمده است:  
برای سجده بهتر از هر چیز، تربت حضرت سید الشهداء می باشد، بعد از آن   

خاک، بعد از خاک سنگ و بعد از سنگ گیاه است.1
بنابراین، در هنگام تهیه ی ُمهر برای مسجد بهتر است این مساله رعایت شود.  
برای بهداشــت بهینه ی ُمهرها و همچنین بهانه ندادن به دست بدخواهان و کج   

فهمان، بهتر است در مسجد از مهرهایی استفاده شود که دو طرف آن صاف است 
و هیچ نقش و نگاری بر روی آن نیست.

به دلیل اســتفاده ی فراوان از ُمهرها ممکن است بعضی از ُمهرها چرک بگیرد   
و مانع رســیدن پیشانی به خاک یا سنگ شــود. مقام معظم رهبری در این باره 

می فرماید:
اگر چرک روی ُمهر به مقداری باشد که حائل بین پیشانی و مهر شود، سجده و   

نماز باطل است.2
بنابراین، الزم اســت که هر هفته مهرهای مسجد توسط یکی از نمازگزاران به   

صورت افتخاری، با ســمباده الیه برداری و تمیز گردد. اما اگر کسی از نمازگزاران 
حاضر به انجام این کار نشد، خادم مسجد موظف است این کار را به صورت هفتگی 

انجام دهد.
ُمهرهایی که چرک گرفته بالفاصله از مجموعه خارج شــود و در صورت امکاِن   

تنظیف، پس از پاکســازی به مجموعه برگردد. در صورت مســتعمل شدن و در 
صورت عدم امکان تنظیف نیز مهرهای جدید جایگزین شوند.

حتی المقدور ُمهرها و وسائل مصرفی، وقف مسجد نشود تا امکان تصمیم گیری   
برای بازسازی و تجدید آنها سهل الوصول باشد.

1. امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل مراجع مساله 1083.
2. خامنه ای، أجوبه االستفتاءات  )فارسی( سوال 491.
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مساجد بزرگ می توانند با تهیه ی قالبی شــکیل هر از چندی مهرها را به ِگل   
تبدیل کرده و خودشان به ساخت ُمهر مبادرت ورزند. 

نظافت چادرها در بخش بانوان به دلیل اســتفاده ی همیشــگی از این وسائل،   
از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. این چادرها هفته ای یکبار باید توسط بانوان 

شستشو داده شود تا از مکان اجتماع این وسائل بوی نامناسب استشمام نشود.
اگر در مســجد از نوارهای پارچه ای برای نظم صفوف جماعت استفاده می شود   

حتما در پایان هفته شستشو شود.
کتابخانه ی داخل شبســتان مســجد و مکان نگهداری قرآن و مفاتیح باید به   

صورت هفتگی گرد گیری شود. گردگیری قرآن و دیگر کتب نیز باید مورد توجه 
قرار گیرد.

لیوان ها، اســتکان ها، قندان ها و دیگر ابزاری که ممکن اســت در هفته مورد   
استفاده قرار گیرند، اگر چه در همان شب شستشو می شوند اما به صورت هفتگی 

یا دو هفته یکبار، با مواد شوینده ی قوی شستشو و ضد عفونی شوند.
سعی شود تا آنجا که ممکن است، از تولید زباله ی بی جا پرهیز شود. بنابراین، تا   

آنجا که مقدور است از ظروف عادی نظیر ظروف شیشه ای استفاده شده و استفاده 
از ظروف یکبار مصرف محدود گردد. 

اگر در مســجد از ظروف یکبار مصرف برای نوشیدن آب، چای و اطعام استفاده   
می شود، حتی المقدور استفاده از ظروف قابل بازیافت در دستور کار قرار گیرد تا 

این اقدام در فرهنگ سازی عمومی نیز تاثیر گذار باشد.

و( وضوخانه و سرویس های بهداشتی
نظافت و پاکیزگی در سرویس بهداشتی، یکی دیگر از مسائل مهم در مسجد 
است. الزم است که سرویس بهداشتی مسجد در هر شرایطی پاکیزه و دارای 

استانداردهای اولیه ی بهداشتی باشد. 
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پیشنهادات ●
مکان سرویس بهداشــتی حتی المقدور از شبستان مسجد فاصله داشته باشد   

تا بوی ناخوشایند آن به مسجد نرسد. بهتر است که دستشویی، بیرون مسجد و 
نزدیک به درب اصلی مسجد باشد.1 

رسول خدا در این باره می فرماید: َو اْجَعُلوا َمَطاِهَرُکْم َعَلی أَبَْواِب َمَساِجِدُکْم.2  
دستشویی را در جلوی درب مساجدتان قرار دهید.

افزون بر دستشویی، یک وضوخانه ی ساده در نزدیکی شبستان مسجد در نظر   
گرفته شود تا اگر کسی فقط به وضو نیاز داشت، به راحتی قابل استفاده باشد.

در تمامی وعده ها شستشوی کلی سرویس ها انجام گرفته و اجازه ی آلوده ماندن   
دستشویی ها داده نشود.

صابون مایع همیشه بایستی در دسترس باشد.  
نصب آینه و تابلویی که دعای وضو بر آن نقش بسته، از بایسته های وضوخانه و   

سرویس بهداشتی مساجد است.
ضروری است شــیرهای آب در وضوخانه و سرویس بهداشتی، متناسب با فضا   

باشد. بنابراین استفاده از شیرهای فانتزی، کوتاه و یا خیلی بلند مناسب نیست. 
همچنین ارتفاع قرار گرفتن شیرها نه خیلی باال و نه خیلی پایین باشد.

حتی المقدور آب گرم در سرویس بهداشتی مهیا باشد. برای جلوگیری از اسراف   
می توان دمای آب را در حّد میانه و ولرم نگه داشت.

به جهت جلوگیری از اسراف، بهتر است از شیرهای هوشمند و چشمی استفاده   
شود.

به جهت نیاز مبرم افراد سالخورده به دستشویی فرنگی، الزم است این وسیله   
به صورت دائم یا موقت در سرویس بهداشتی، تعبیه شود. اما مهمتر از قرار گرفتن 

این وسیله، رعایت بهداشت و مراقبت از آن است.

1. عالمه محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار، چاپ دوم )بیروت: دار احیاء 
التراث العربي، 1403(، ج 80، 350: عالمه مجلسی با استفاده از این روایت این نتیجه را مطرح کرده که دستشویی داخل 

حیات مسجد نباشد.
2. سید روح اهلل موسوی امام خمینی، تهذیب االصول. نقدی بر، توسط جعفر سبحانی تبریزی )قم: جماعه المدرسین في 

الحوزه العلمیه بقم، مؤسسه النشر السالمي، 1405(، ج 3، 254.
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ز( فضای سبز
امیر مومنان علی می فرماید:

َظُر إِلَی الُْخْضرَهِ نُْشرَه.1 النَّ
نگاه کردن به )گل و گیاه و( سبزه نشاط آور است و کسالت را بهبودی می بخشد.

پیشنهادات ●
اکثر قریب به اتفاق مساجد، دارای حیاط و فضای مناسب برای ایجاد فضای سبز   

متناسب با محیط مسجد هســتند. بنابراین، خوب است که بعضی از نمازگزاران 
مسجد که روحیه و تخصص در این زمینه دارند، با عنوان خادم افتخاری به تدارک 

و حفظ و نگهداری فضای سبز مسجد مبادرت ورزند.
کاشــت گل های خوش بویی مثل یاس، شب بو و محمدی نیز می تواند به گونه ی   

دیگری بر این جذابیت بیافزاید.
کاشــت گلهای زیبا در گلدانهای کوچک یا بزرگ و جانمایی مناســب آنها در   

مســیرهای رفت و آمد نمازگزاران می تواند قدم دیگری در این راستا به حساب 
آید.

1. نهج البالغه )صبحی صالح ( حکمت 400.
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بایسته های 
بهداشت  و نظافت 

و آراستگی
 مسجد

نظافت و بهداشت 
مسجد

طهارت
شبستان مسجد

سادگی و
بی پیرایگی 

شبستان مسجد

شمیم بوی
خوش در شبستان

مسجد

نظافت و
پاکیزگی وضوخانه 

و سرویس های
بهداشتی

فضای سبز 
مسجد

بهداشت اسباب 
و وسایل داخل 

شبستان
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بخش سوم
سیستم صوتی «

بسیاری از فعالیت های مسجد از جنس کارهای تبلیغی است و روشن است که 
الزمه ی کارهای تبلیغی، اطالع رسانی به موقع و با کیفیت است. در این راستا 
سیستم صوت در مسجد، یکی از مهمترین ابزارهای تبلیغ به حساب می آید. 
البته این بدان معنا نیست که کار مســـجد متوقف بر چنین ابزارهایی باشد و 
بدون آن فعالیت های اساسی مسجد، به سرانجام نرسد. بلکه این ابزار کار آمد، 
می تواند بر بازده کارهای مسجد بیافزاید و دستیابی به برخی از اهداف را سهل 

الوصول تر نماید. 

الف( صوت بیرون مسجد
مســـجد، مرکز عبادی تمامی شهرهای اسالمی اســـت. بنابراین مهمترین 
وظیفه ی دستگاه صوتی بیرونی مسجد، پخش اذان در سه وعده ی صبح، ظهر 
و مغرب است. پس الزم اســـت که صدای اذان در هر سه وعده از بلندگوهای 
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مسجد، دلهای مومنان را نوازش دهد و نماز جماعت را به آنان یادآور شود.
اما این مهم، نباید ما را از دیگر مســـائل بازدارد و سیســـتم صوتی مسجد در 
بردارنده ی آسیب های دیگری نظیر مردم آزاری باشد. مقام معظم رهبری در 

این باره می فرماید:
مسجد باید در هر منطقه و محل؛ مأمن و مایه ی خیر و برکت باشد و به طریق 
اولی، وسیله ی زحمت و آزار مجاوران نگردد. پخش صداهای آزاردهنده، بویژه 
در شب و هنگام آسایش مردم، کاری ناروا و در مواردی خالف شرع است. تنها 
صدائی که باید از مسجد در فضا طنین بیفکند بانگ اذان با صوت خوش و دلنواز 

است.1

 سخت افزار صوت بیرون مسجد( 1

الزم است دستگاه های صوتی بیرونی مسجد برای هر سه وعده ی صبح و ظهر 
و مغرب، مهیای پخش اذان گردد و هیچ وقفه ای در این مســـاله ایجاد نشود. 
بلندگوهای بیرونی مســـجد، جهت اطالع رسانی به عموم مردم محّل در نظر 
گرفته شده اند. بنابراین باید دارای دو ویژگی باشند: اول اینکه بتوانند قسمت 
قابل توجهی از محله را پوشش دهند و ثانیاً مزاحمتی برای همسایگان محل 
نداشته باشند. به همین جهت الزم است که این بلندگوها در مکانی مرتفع بر 
بام مسجد طراحی شـــوند و صدای آن برای فاصله ی دور تنظیم گردد تا برای 

همسایگان مسجد، آزاری نداشته باشد.

1. تاریخ 1389/7/20.
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پیشنهادات ●
برای دستیابی به دو مساله ی فوق )پوشــش صوتی برای کل محله و عدم آزار   

همسایگان(، می توان از چند بلندگوی ضعیف تر در اطراف مسجد، استفاده کرد 
تا منبع صوت از چند مکان متعدد اما با شدت صوت ضعیف تری، پخش گردد.

تنظیم بلندگو از بایسته های جدی مساجد است که حتمًا باید فردی مشخص از   
مسئولین مســجد، این وظیفه را بر عهده داشته باشد. البته در اکثر مساجد این 
کار را خادم مســجد انجام می دهد که در این صورت الزم است مسئوالن مسجد، 

نکات الزم را به وی گوشزد نمایند.
تنظیم صوت بیرونی باید در هنگام پخش اذان صبح، ظهر و مغرب متفاوت باشد.   

به این صورت که صدای اذان صبح به دلیل ســکوت حاکم بر شهر، باید کمتر از 
دیگر مواقع باشد اما صدای اذان ظهر و مغرب به دلیل ازدحام صوت، باید بلندتر 

و متناسب با صدای اطراف مسجد باشد.
کیفیت صوت، زیر و بم آن و دیگر مسائل مرتبط با این مساله نیز باید به مسئول   

صوت آموزش داده شــود تا صوتی با کیفیت از بلندگوی مســجد به گوش مردم 
برسد.

 قرآن پیش از اذان صبح( 2

رهبر معظم انقالب در پاسخ به استفتائی در اینباره فرموده اند:
پخش اذان به نحو متعارف برای اعالم داخل شـــدن وقت نماز صبح، به وسیله 
بلندگو اشکال ندارد، ولی پخش آیات قرآنی و دعا و غیر آن از بلندگوی مسجد، 
اگر موجب اذیت همسایگان شود، توجیه شـــرعی ندارد و بلکه دارای اشکال 

است.
بنابراین به دلیل آنکه معمول مساجد در محالت قرار گرفته اند و همجوار منازل 
مردم می باشند، احتمال آزرده خاطر شدن مردم کم نیست. پس الزم است که 
بلندگوهای بیرونی مساجد در هنگامه ی اذان صبح، تنها به پخش اذان بسنده 

کرده و از پخش قرآن و یا ادعیه و مناجات، بپرهیزند.
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 پخش اذان صبح( 3

شرافت و جایگاه اذان صبح به قدری است که امام صادق می فرماید:
لََواِت ُکلَّها َفإِْن تَرَْکَتهُ َفاَل تَْترُْکُه فِي الَْمْغرِِب َو الَْفْجِر  اَل تََدِع األَْذاَن فِي الصَّ

َُّه لَْیَس فِیِهَما تَْقِصیرٌ.1 َفإِن
اذان را در تمامی نمازهایت ترک نکن. پس اگر ترک کردی، در نماز مغرب و نماز صبح ترک 

نکن. زیرا در مورد این دو دیگر جای کوتاهی نیست.

بنابراین الزم است که اذان صبح در تمامی مساجد شهر، از بلندگوهای مسجد 
البته با رعایت شرایطی که در ادامه خواهد آمد، پخش شود.

پیشنهادات ●
در هنگامه ی اذان صبح، تنها باید اذان پخش شود و هیچ مطلب دیگری، پیش و   

یا پس از اذان، پخش نخواهد شد.
همانطور که گفته شد، صدای بلندگوها در اذان صبح باید کمتر از صدای معمول   

در اذان ظهر و مغرب باشد.
در پخش اذان صبح، از اذان های متناســب با این موقعیت زمانی استفاده شود.   

به بیان دیگر اذان صبحگاهی باید مثل شــبنم صبحگاهی لطیف و دلنواز باشد. 
بنابراین لطافت صدا و همچنین پرده صوت موذن باید متناسب با اذان صبح باشد.

یکی از بهترین اذان های موجود برای اذان صبح، اذان ابوزید است. البته اذان های   
اساتیدی همچون قاسم رضیی و شریف نیز تناسب خوبی با این موقعیت دارند. در 
رتبه ی بعد، می توان از اذان اســاتیدی همچون طنطاوی، متولی عبدالعال و خدام 

حسینی نیز بهره برد.
پخش بعضی از اذان ها در عین زیبایی و جذابیتی که دارند به دلیل پرده ی باالی   

صوتی و عدم تناســب با زمان صبحگاه، ممنوع می باشد. بنابراین اذان اساتیدی 
همچون موذن زاده اردبیلی و رضائیان به دلیل عدم تناسب با سکوت صبحگاهی 

به هیچ وجه نباید مورد استفاده قرار گیرد.

1. محمد بن حسن طوسی، تهذیب االحکام، چاپ چهارم )تهران: دار الکتب االسالمیه، 1407(، ج 2، 49.
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 قرآن و اذان ظهر و مغرب( 4

مقام معظم رهبری می فرماید: ما بارها، مکرر به آقایان ائمه ی جمعه، ائمه ی 
جماعت و روحانیون محترم در شهرستانها، در تهران توصیه کردیم که مساجد 
باید آباد باشد؛ صدای اذان باید از مساجد بلند شود. باید همه نشانه های توجه 
به نماز و اقامه ی نماز را در شـــهر اسالمی - بخصوص در شهرهائی مثل تهران 
و شهرهای بزرگ کشور - ببینند، باید احساس کنند؛ هم مردم خودمان، هم 
کسانی که وارد این شهرها میشوند. نشانه های اسالمی باید واضح و آشکار باشد؛ 
کما اینکه در مهندسی های ما باید نشانه های اسالمی آشکار باشد. صهیونیستها 
هر نقطه ی دنیا که خواستند یک ساختمانی بسازند، آن عالمت نحس ستاره ی 
داوود را سعی کردند یکجوری رویش تثبیت کنند. کار سیاسی شان اینجوری 
است. ما مسلمانها نشانه های اســـالمی و مهندسی اسالمی را باید در همه ی 

کارهایمان، از جمله در باب مهندسی بایستی مراعات کنیم.1
بنابراین، دقت در پخش بـــه موقع اذان ظهر و مغرب و پرهیز از تاخیر ضروری 

بوده و فراموشی در پخش آن، زیبنده ی جایگاه مسجد نمی باشد.

پیشنهادات ●
پخــش آیاتی از قرآن پیش از اذان ظهر و مغرب، اگر مزاحمت جدی برای مردم   

نداشته باشد، اشکالی نخواهد داشت. با این حال، بهتر است که این کار هم محدود 
به پنج دقیقه پیش از اذان باشد.

در محالتی که مسجد نزدیک بیمارستان و یا اماکن این چنینی است، شایسته   
است مراقبت بیشتری در این مورد انجام پذیرد و از پخش قرآن و اذان با صدای 
بلند پرهیز گردد. با این حال نباید به بهانه ی همجواری مســجد با بیمارســتان، 
پخش اذان از بلندگوهای مسجد، ترک شود. روشن است که صدای اذان و قرآن، 
اگر با لحنی لطیف و پرده ای مناســب، به گوش بیماران برسد، نه تنها آزاردهنده 

1. سخنرانی در تاریخ 1387/8/29.
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نخواهد بود، بلکه سبب التیام دردها و آرامش روحی آنها نیز خواهد شد. بنابراین، 
تمامی نکاتی که پیرامون پخش اذان صبح گفته شــد، در این گونه از مساجد نیز 

باید به صورت عمومی و در تمامی وعده های اذان رعایت گردد.

ب( صوت داخلی مسجد
تنظیم صوت داخلی مســـجد باید در دو گام سخت افزاری و نرم افزاری انجام 

پذیرد که هر دو از امور ضروری مسجد به حساب می آید.

 سخت افزار صوت داخلی مسجد( 1

- الزم است که مسئوالن مســـجد پیش از خریداری اجناس صوتی، با چند 
کارشناس خبره در این زمینه مشورت کنند و امکانات صوتی متناسب با محیط 
خود را تهیه و نصب نمایند. برای مثال دســـتگاه صوت و بلندگوی مورد نیاز 
برای فضای 300 متر مربع با سقف 4 متر ممکن است با دستگاه مورد نیاز برای 

فضای 500 متر با سقف 3 متر متفاوت باشد. 
- یکی از مشکالتی که گاه و بی گاه در سیســـتم صوتی مسجد رخ می دهد، 
سوت کشیدن دستگاه صوتی است که بسیار آزار دهنده است. باید دانست، در 
محیطی که هر روز از سیستم صوتی به صورت مداوم استفاده می شود، چنین 
معضالتی قابل توجیه نیست و کرامت نمازگزاران حکم می کند که برای این 

مساله پیشگیری های الزم انجام پذیرد.
- قطع و وصل شدن های مکرر، عدم کیفیت مناسب در صوت ارائه شده و عدم 
انتشار مساوی صوت در تمامی شبستان، مشکالت دیگری است که باید در این 

بخش به آن توجه ویژه داشت.
- تمامی مساجد باید یک مسئول مخصوص صوت داشته باشند و با آموزش های 

ویژه او را در این کار پشتیبانی نمایند. 
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- در برخی از مساجد تنها به سیســـتم صوتی قسمت آقایان توجه می شود و 
به کیفیت صوت در قسمت بانوان اهمیتی داده نمی شود. در حالی که نه تنها 
رعایت این نکته الزم و ضروری است بلکه با توجه به اینکه بانوان از تصویر امام 
جماعت، ســـخنران و یا دیگر برنامه ها بهره نمی برند، الزم است که توجه به 

کیفیت صوت در این بخش بیشتر از قسمت های دیگر باشد.

 صدای امام جماعت( 2

یکی از کارهای شایسته که در سال های اخیر انجام پذیرفته، پخش صدای امام 
جماعت برای نمازگزاران اســـت. اگر چه مکّبر وظیفه ی اطالع رسانی را انجام 
می دهد اما پخش حمد و سوره ی امام و همین طور اذکار وی، می تواند از یک 

سو جنبه ی آموزشی داشته و از سوی دیگر اطمینان آفرین باشد.

 صدای موّذن و مکّبر( 3

به دلیل آنکه معموال صدای موذن و مکبر نســـبت به دیگران، از قوت بیشتری 
برخوردار است، باید از شدت صدای بلندگو کاسته شود و یا اینکه به موذنین و 
مکبرین تذکر داده شود که پیش از خواندن، فاصله خود را با میکرفون تنظیم 

نمایند. زیرا ممکن است صدای زیاد، نمازگزاران مسجد را بیازارد.

 صدای ادعیه و تعقیبات( 4

تنظیم صدا در هنگام خواندن ادعیه و تعقیبات باید متناسب با حال و هوای آن 
باشد. یعنی هم باید بلندی صدا هماهنگ باشد و هم استفاده از تکرار مناسب و 

زیر و بم متناسب با خواننده ی ادعیه مورد توجه قرار گیرد.
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 صدای سخنرانی( 5

- در برخی از موارد به دلیل آنکه سخنران، پس از خواندن ادعیه به سخنرانی 
می پردازد، تکرار دســـتگاه صوت، روشن است و تکرار گفته های گوینده برای 
مخاطبان آزار دهنده و گاه نامفهوم می شـــود. بنابراین مسئول صوت موظف 

است پیش از سخنرانی، دستگاه صوتی را برای سخنرانی تنظیم کند.
- گاهی دســـتگاه صوت به گونه ای تنظیم می شود که سخنران صدای خود را 
نمی شنود و باالجبار بر قوت صدای خود می افزاید. در چنین شرایطی صدای 
زیاد از یک سو برای مخاطبان آزار دهنده می شـــود و از سوی دیگر حنجره 
سخنران را خسته و آزرده می کند. بنابراین الزم است در طراحی سیستم صوت 

به این مساله نیز توجه ویژه شود.

 صدای مرثیه سرایی و مدح( 6

- نکات پیش گفته در بخش ادعیه و تعقیبات و همچنین نکته مرتبط با شنیدن 
صدا توسط گوینده در اینجا نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

- افزون بر آن در بخش مدیحه سرایی گاهی قدرت صدای بلندگو برای مردم 
آزار دهنده می شود که باید توسط مسئول تنظیم صوت، رعایت شود. اگرچه 
اکثر مداحان عالقه مند به پخش صدای بلند هســـتند اما آنچه که مهم است 

رضایت عموم مردم و ارائه یک صوت دلنشین در این بخش می باشد.

 سیستم و ابزار نمایش تصویری7( 

ابزار نمایش تصویری می تواند یکی از امکانات مطلوب در جهت ارائه ی معارف 
دینی به عموم نمازگزاران باشد. به بیان دیگر در برخی از موارد، ارائه مطالب می تواند 
با استفاده از سیستم نمایشـــی، به سمع و نظر عموم نمازگزاران و یا نمازگزاران 
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خاص برســـد. برای نمونه پخش دیداری مراسم سخنرانی برای بانوان می تواند 
بر توجه آنها به محتوای سخنرانی بیافزاید و از آسیب های حین سخنرانی، نظیر 
گفتگوهای شخصی میان بانوان بکاهد. بنابراین خوب است که مسجد، مجهز به 

ابزارهای نمایش نظیر تلویزیون های بزرگ و یا ویدئو پرژکتور باشد. 
همچنین پخـــش دیداری متون ادعیه نیز می توانـــد همراهی عمومی را در 
خواندن ادعیه افزایش دهد. این مســـاله خصوصاً در ادعیه ی ماه های رجب، 
شعبان و رمضان از اهمیت بیشتری برخوردار است. زیرا معموال ادعیه ای که با 

پارچه یا پوستر نصب می شوند برای همه نمازگزاران قابل رویت نیست.
به هر حال سیســـتم نمایش تصویری در مسجد می تواند ابزاری ارزشمند در 

جهت ارتقاء کیفیت باشد.

پیشنهادات ●
در هنگام خریداری و تهیه ی ابزار نمایش تصویری، طول و عرض محیط مسجد   

در نظر گرفته شــود و حتما پیش از خریداری با کارشناســی خبره در این مورد 
مشورت گردد. 

در هنگام خریداری، قسمت بانوان مســجد نیز در نظر گرفته شود و حتی در   
برخی از موارد در اولویت قرار داده شود.

نمایش فیلم یا تصویری که متناسب با برنامه های فرهنگی مسجد است، بر غنا   
و کیفیت کار فرهنگی می افزاید. اما باید در نظر داشــت که اصل اساسی در این 
محیط حفظ قداست و حرمت مسجد است که نباید به هیچ بهانه ای تحت الشعاع 
قرار گیرد. بنابراین باید از پخش موسیقی های حالل و بدون مشکلی که تناسبی 

با حریم مسجد ندارد نیز پرهیز گردد.
گاهــی برای جذب نوجوانان و جوانان به مســجد، برنامــه ی پخش فیلم های   

سینمایی در شبستان اصلی مســجد قرار داده می شود. این کار با شان مسجد 
ســازگاری ندارد. بنابراین سعی شود تا آنجا که ممکن است از نمایش چنین فیلم 
هایی پرهیز شود و مسئوالن مســجد، جذب نوجوانان و جوانان را از مسیرها و 
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ابزارهای دیگری پیگیری کنند و برای آن طرق جذاب دیگری بیابند. البته بر فرض 
ضرورت، می توان چنین کاری را با رعایت موازین شرعی در محیط های دیگری به 

غیر از شبستان مسجد، نظیر سالن های جانبی و یا همجوار مسجد، انجام داد.
در پاسخ به استفتائی، مقام معظم رهبری فرموده اند:  
تبدیل مسجد به مکانی برای نمایش فیلم های سینمایی جایز نیست، ولی نمایش   

فیلم های مذهبی و انقالبی دارای محتوای مفید و آموزنده به مناسبت خاصی و بر 
حسب نیاز و تحت نظارت امام جماعت مسجد اشکال ندارد.1

بنا بر فرموده ی رهبر معظم انقالب، پخش فیلم های آموزنده و مفید به شرط آنکه   
تحت نظارت امام جماعت باشد اشکالی ندارد. بنابراین پخش فیلم های آموزشی 
و تربیتی برای نوجوانان و همینطور فیلم های مســتند انقالبی و مرتبط با سیره ی 
شهدا در شبستان مسجد و برای عموم مردم نمازگزار اگر با هماهنگی کامل امام 

جماعت باشد، اشکالی نخواهد داشت.
پخش موسیقی یکی دیگر از مسائل مبتال به در مسجد است. اساسًا شان مسجد   

با موسیقی سازگاری چندانی ندارد و تا آنجا که ممکن است باید از پخش موسیقی 
از بلندگوهای مسجد و یا در حریم عبادی آن پرهیز کرد. 

واضح است که مسجد جایگاه شرعی خاصی دارد، لذا اگر پخش موسیقی در آن   
منافی با حرمت مسجد باشد، حرام است، حتی اگر موسیقی غیر مطرب باشد.2

نکته ی اساسی در همه ی این مسائل، حفظ حریم و قداست مسجد است که در   
هر صورت باید مورد توجه جدی مسئوالن فرهنگی مسجد باشد.

1. همان سوال 398.
2. مقام معظم رهبری، همان مساله 399.
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بایسته های سیستم صوتی مسجد

لزوم کیفیت بخشی به صوت در مراسم گوناگون مسجد •
پرهیز از آسیب های احتمالی نظیر قطع و وصل شدن مکرر،  •

عدم کیفیت مناسب و عدم انتشار مساوی صوت
ضرورت اخذ مشاوره تخصصی هنگام خرید سیستم صوتی •

پخش صوت امام هنگام قرائت نماز •
توجه به سیستم صوتی بانوان •

پذیرش مسئولیت صوت توسط یک فرد کارآزموده و مجرب •

صوت داخل مسجد

صوت بیرون مسجد

پرهیز از آزار و اذیت همجواران با دقت در تنظیم صوت مناسب •
لزوم پخش اذان در هر سه وعده از بلندگوهای بیرونی مسجد •
پوشش حداکثری صوت در محله در عین پرهیز از آزار و اذیت •

انتخاب اذان جذاب و دل نواز به تناسب هر یک از  •
وعده های نماز به خصوص در نماز صبح

عدم پخش قرآن در وعده صبح و اکتفا به پخش اذان •
دقت در پخش به موقع اذان •
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فصل سوم «

اقامه ی نماز با کیفیت
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مقدمه
اثرات بی نظیری که در بخش های پیشین برای اقامه ی نماز به ویژه نماز جماعت 
عنوان گردید، در نسبت با یک شاخص و اصل کلیدی حاصل خواهد شد و آن 
اقامه ی با کیفیت نماز است. به تعبیر بهتر این کیفیت بخشی به نماز جماعت 
است که موجب می شـــود اقامه کنندگان از ثمرات فردی آن بهره مند شوند و 
جامعه اســـالمی نیز از ثمرات و نتایج جمعی و اجتماعی این فریضه برخوردار 

گردد.
مقوله ی کیفیت در برگزاری نمـــاز جماعت، اگر چه به عنوان یک وصف برای 
نماز مطرح گردیده است، اما فراتر از یک توصیف کلی بوده و نسبت مشخصی با 
تعدادی از شاخص ها و ویژگی های فردی و جمعی دارد که در این فصل به بحث 

و بررسی پیرامون این ویژگی ها می پردازیم.
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بخش اول
مقدمات فردی نماز با کیفیت «

در بحث کیفیت بخشی به اقامه ی نماز جماعت،گام نخست از اقدامات فردی 
و بایســـته هایی آغاز می شود که ضروری است اهالی مسجد از همان هنگامی 
که قصد حضور در این مکان مقدس را دارند، به آن توجه کنند. البته تردیدی 
نیست که جمع نمازگزاران مسجد به عنوان مهمترین تشکل اسالمی، حتی 
در خصوص بایســـته ها و مقدمات فردی نیز می توانند به صورت تشکیالتی و 
با ایجاد پیمان ها و عهد بستن های گروهی، توجه به این عادات و ویژگی های 
خوب را در بین خود گسترش دهند و با تکیه بر اصل امر به معروف، با رویکردی 

صمیمانه و دلسوزانه یکدیگر را به این بایسته ها دعوت نمایند.
برخی از این مقدمات فردی کیفیت بخشی به نماز، بدین شرح است:

 رفت و آمد مداوم به مسجد( 1

رفت و آمد مداوم به مســـجد و کثرت حضور در این مـــکان مقدس، یکی از 
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مستحبات دینی است. رسول خدا در این باره می فرماید:
ی یَرِْجَع  َمْن َمَشی إِلَی َمْسِجٍد ِمْن َمَساِجِد اهللِ َفلَُه بُِکّل ُخْطَوهٍ َخَطاَها َحتَّ
إِلَی َمْنزِلِِه َعْشُر َحَسَناٍت َو ُمِحَي َعْنُه َعْشُر َسّیَئاٍت َو رُفَِع لَُه َعْشُر َدرََجاٍت.1
کســی که به سوی مسجدی از مساجد خدا قدم بردارد، به ازای هر قدمی که بر می دارد )از 

لحظه بیرون آمدن از خانه( تا به هنگام بازگشت، پاداش ده حسنه خواهد داشت و ده گناه 

)نیز( از نامه اعمال او پاک می شــود و مقام و منزلت او را )در نزد حضرت حق( ده درجه باال 

می برند.

وضو گرفتن از خانه( 2

وضو گرفتن در منزل و مهیا شدن برای نماز جماعت در مسجد، از مستحبات 
حضور در مسجد به حساب می آید. امام صادق فرمودند: 

َر فِي  ْورَاهِ َمْکُتوباً أَنَّ بُُیوتِي فِي األْرِْض الَْمَساِجُد َفُطوبَی لَِمْن تََطهَّ  أَنَّ فِي التَّ
بَْیِتِه ثُمَّ زَارَنِي فِي بَْیِتي َو َحقٌّ َعلَی الَْمزُوِر أَْن یُْکرَِم الزَّائِرَ.2

در تورات نوشته شده است که مساجد، خانه های من بر روی زمین هستند. پس خوشا بر آن 

کس که در خانه اش وضو گیرد و سپس مرا زیارت کند و بر عهده زیارت  شونده )یعنی خدا( 

است که زیارت کننده را بزرگ بدارد و احترام کند.

 عطر زدن به خود( 3

اســـتحباب عطر زدن در هنگام اقامه نماز و ورود به مسجد از تاکید بیشتری 
برخوردار است. امام صادق می فرماید:

رَْکَعَتاِن یَُصلّیِهَما ُمَتَعّطٌر أَْفَضُل ِمْن َسْبِعیَن رَْکَعًه یَُصلّیَها َغْیُر ُمَتَعّطرٍ.3

1. محمد بن علی ابن بابویه، ثواب األعمال و عقاب األعمال ، چاپ دوم )قم: دار الشریف الرضی للنشر، 1406(، 343.
2. همان، 28.

3. محمد بن علی ابن بابویه، الخصال )قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسالمی، 1403(، ج 1، 166.
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دو رکعت نمازی که شخص معطر می خواند برتر از هفتاد رکعتی است که شخص غیر معطر 

می خواند.

 پوشیدن لباس پاکیزه و فاخر( 4

مسجد، میعادگاه مومن با پروردگار است. بدین جهت الزم است که برای حضور 
در برابر حضرت حق، خود را بیاراید و لباس های ارزشمند و پاکیزه ی خود را بر 

تن کند. خداوند در آیه 31 از سوره ی مبارکه ی اعراف می فرماید:
یا بَني  آَدَم ُخُذوا زیَنَتُکْم ِعْنَد ُکّل َمْسِجٍد.

ای فرزندان آدم! زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد، با خود بردارید!

این آیه می تواند اشاره ای به تمامی زینتهای جسمانی نظیر پوشیدن لباسهای 
مرتب و پاک و تمیز و شانه زدن موها و به کار بردن عطر و مانند آن داشته باشد. 

در احواالت امام مجتبی آمده است:
کان الحسن بن علي إذا قام إلی الصاله لبس أجود ثیابه، فقیل له: 
یا ابن رسول اهلل لم تلبس أجود ثیابک فقال: إن اهلل تعالی جمیل یحب 
الجمال فأتجمل لربي، و هو یقول: »ُخُذوا زِیَنَتُکْم ِعْنَد ُکّل َمْسِجٍد« فأحب 

أن ألبس أجود ثیابي.1
امام حسن هر گاه به نماز می ایستاد بهترین لباس هایش را می پوشید. وقتی از حضرت 

پرسیده می شد که چرا بهترین لباس هایتان را می پوشید می فرمود: همانا خداوند زیبا است 

و زیبایی را دوست دارد. من هم برای پروردگارم خود را می آرایم.

در رساله مراجع نیز آمده است:
کسی که می خواهد مســـجد برود، مستحب است خود را خوشبو کند و لباس 

پاکیزه و )فاخر و( قیمتی بپوشد.2

1. محمد بن مسعود عّیاشی، تفسیر العّیاشی، چاپ اول )تهران: المطبعه العلمیه، 1380(، ج 2، 14.
2. مساله 912.
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 مراقبت از بوی ناخوشایند دهان( 5

مســـجد، مکانی عمومی و محلی برای اجتماع شکوه مند مسلمین است. به 
همین جهت باید برای حضور در چنین جمعـــی مراعات حال عموم مردم را 
نمود و از آزردن خاطر دیگران به شدت پرهیز کرد. یکی از مسائلی که در جمع 
عمومی سبب آزار مردم می باشـــد، بوی بد دهان است که با خوردن برخی از 
خوراکی ها ایجاد می شود. اگرچه خوردن پیاز یا سیر هیچ اشکالی ندارد و حتی 
در مواقعی خواص درمانی هم دارد اما برای شـــرکت در نماز جماعت باید از 
خوردن چنین خوراکی هایی پرهیز کرد. امام صادق در مورد خوردن پیاز، 

تره و سیر می فرمایند:
اَل بَأَْس بِأَْکلِِه نِّیاً َو فِي الُْقُدوِر َو اَل بَأَْس بِأَْن یَُتَداوَی بِالثُّوِم َو لَِکْن إَِذا أََکَل 

أََحُدُکْم َذلَِک َفاَل یَْخرُْج إِلَی الَْمْسِجِد َکرَاِهَیَه أََذاُه َمْن یَُجالُِس.1
خوردن آن چه پخته و چه خام و چه برای مداوا )و غیر آن(، اشــکالی ندارد اما اگر یکی از 

شما آنرا خورد، به مسجد نرود زیرا بوی آن همنشینان شخص در مسجد را اذیّت می کند.

در رساله مراجع نیز آمده است:
کسی که پیاز و سیر و مانند اینها خورده که بوی دهانش مردم را اذیت می کند، 

مکروه است به مسجد برود.2

 شتاب به سوی مسجد همراه با آرامش دل و وقار( 6

قرآن در مورد عموم کارهای خیر به مسلمانان دستور داده تا با اشتیاق به سوی 
این اعمال بشـــتابند. )َفاْسَتِبُقوا الَْخْیراِت3؛ در نیکی ها و اعمال خیر بر یکدیگر 
ســـبقت گیرید.( همچنین به صورت ویژه در مورد نماز جمعه و جماعت نیز 

1. محمد بن علی ابن بابویه، علل الشرائع، چاپ اول )قم: مکتبه الداوری، 1385(، ج 2، 520.
2. مساله 915.

3. سوره بقره، آیه 148.
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شتاب و سعی و تالش مجدانه را از مسلمانان درخواست کرده است. )َفاْسَعْوا إِلی  
ِذْکِر اهلل1ِ؛ به سوی ذکر خدا )نماز جمعه( بشتابید(

بنابراین شایسته است که نمازگزاران با اشتیاقی وافر به سوی مسجد بشتابند. 
امام صادق می فرماید:

ِکیَنُه َو الَْوَقاُر  اَلهِ إِْن َشاَء اهللُ َفأْتَِها َسْعیاً َو لَْتُکْن َعلَْیَک السَّ إَِذا ُقْمَت إِلَی الصَّ
ُه.2 َفَما أَْدرَْکَت َفَصّل َو َما ُسِبْقَت بِِه َفأَتِمَّ

هرگاه خواســتی به نماز بایستی - اگر خدا خواســت - به سوی نماز )جماعت( بشتاب اما 

مراقب باش در وقت حرکت، با وقار و آرامش راه روی. حال اگر نماز )جماعت( را درک کردی 

و به آن رســیدی، البته آن را بخوان و اگر مقداری از آن را خوانده بودند خود را برســان و 

تمامش نما.

پیشتازی برای حضور به موقع در مسجد ( 7

شایسته است که نمازگزاران پیش از تشکیل نماز جماعت، خود را به مسجد 
برســـانند و دقایقی را پیش از برگزاری جماعت، به حضور قلب و رسیدگی به 

احواالت خود سپری کنند. امام باقر در این باره می فرماید:
َقاَل رَُسوُل اهللِ لَِجْبرَئِیَل یَا َجْبرَئِیلُ- أَيُّ الِْبَقاِع أََحبُّ إِلَی اهللِ َعزَّ َو 
َجلَّ َقاَل الَْمَساِجُد َو أََحبُّ أَْهلَِها إِلَی اهللِ أَوَّلُُهْم ُدُخواًل َو آِخرُُهْم ُخرُوجاً ِمْنَها.
رســول خدا به جبرئیل فرمود: کدام مکان نزد خداوند محبوب تر است. جبرئیل گفت: 

مساجد )محبوبترین اماکن نزد خدا هستند( و محبوبترین اهالی مسجد نزد خدا نیز اولین 

نفراتی هســتند که به مسجد وارد می شــوند و آخرین نفراتی هستند که از مسجد خارج 

می شوند.

در رساله مراجع نیز آمده است:

1. سوره جمعه، آیه 9.
2. ابن بابویه، علل الشرائع، 357.
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مستحب است از همه زودتر به مسجد آید و از همه دیرتر از مسجد بیرون رود.1

 نشستن در مسجد و انتظار کشیدن برای نماز جماعت( 8

حضور زود هنگام در مسجد و نشستن در ســـجاده ی عبادت، حضور قلب و 
آمادگی باطنی برای اقامه ی نماز را ایجاد می کند. گویا که انتظار کشیدن برای 
نماز جماعت، نشانه از اشـــتیاق به مالقات با پروردگار است و به نوبه ی خود 

عبادتی مجزا به حساب می آید. امیر مومنان علی می فرماید:
ْیِه الَْماَلئَِکُه،  اَلَه َفُهَو فِي َصاَلهٍ، َو َصلَّْت َعلَ َمْن َجلََس فِي َمْجلِِسهِ  یَْنَتِظُر الصَّ

ْیِه: اللُهمَّ اْغِفْر لَُه اللُهمَّ ارَْحْمُه.2 َو َصاَلتُُهْم َعلَ
هر کس در جایگاه خود به انتظار نماز بنشیند، پس )گویا( او در نماز است و فرشتگان بر او 

درود می فرستند و چنین می گویند: خداوندا! او را بیامرز و با او مهربان باش.

 پرهیز از سخنان لغو و دنیوی در مسجد( 9

مســـجد، مکانی الهی و سرشار از معنویات است. بنابراین الزم است که در این 
مکان مقدس، از تمامی اعمال و گفتاری که انسان را از هدف اصلی بازمی دارد، 

پرهیز کرد. رسول خدا در نصیحتی به ابوذر می فرماید:
یَا أَبَاَذرٍّ َمْن أََجاَب َداِعَي اهللِ َو أَْحَسَن ِعَمارََه َمَساِجِد اهللِ َکاَن ثََوابُُه ِمَن اهللِ 
َه َفُقلُْت َکْیَف یُْعَمُر َمَساِجُد اهللِ َقاَل اَل تُرَْفُع فِیَها األْْصَواُت َو اَل یَُخاُض  الَْجنَّ
َباُع َو اتْرُِک اللَّْغَو َما ُدْمَت فِیَها َفإِْن لَْم  فِیَها بِالَْباِطِل َو اَل یُْشَترَی فِیَها َو اَل یُ

تَْفَعْل َفاَل تَُلوَمنَّ یَْوَم الِْقَیاَمِه إاِلَّ نَْفَسَک.3
یــا اباذر: هر که ندای دعوت کننده ی خدا )مؤذن( را جواب گوید )و به ســوی نماز جماعت 

1. مساله 912.
2. مجلسی، بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار، ج 34، 332.

3. طبرسی، مکارم األخالق، 1:467.
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بشتابد( و مساجد را نیکو آباد کند، پاداش عمل او بهشت است. گفتم: پدر و مادرم فدایت 

یا رسول اهلل! چگونه مساجد را آباد کند؟ فرمود: در مسجد صدایش را بلند نکند و در باطل 

فرو نرود و در آن خرید و فروش ننماید و تا در مسجد است لغو را ترک گوید و اگر نکند در 

قیامت جز خود را مالمت منماید.

خواندن ادعیه و اذکار هنگام ورود به مسجد( 10

مساجد، همانند کعبه، حریم امن الهی و خانه های خدا بر روی زمین هستند. 
ََّها بُُیوُت اهللِ فِی األْْرِض.1( پس ورود به این مکان  ََّما أُِمَر بَِتْعِظیِم الَْمَساِجِد أِلَن )إِن
مقدس نیز باید با ادب و احترام همراه باشد. از روایات اهل بیت برمی آید که 

ورود به مسجد آدابی دارد و آداب ورود به مسجد عبارتند از:
یکم؛ توقف در برابر درب مسجد؛ رسول خدا می فرماید:

َیِقْف بَِباِب الَْمْسِجِد ثُمَّ  إَِذا َصلَّی أََحُدُکُم الَْمْکُتوبََه َو َخرََج ِمَن الَْمْسِجِد َفلْ
لَْیُقِل ... 

هرگاه یکی از شــما برای نماز واجب به سوی مسجد رفت، پس باید پیشاپیش درب مسجد 

توقف کند و این دعا را بخواند ...

دوم؛ خواندن این دعا که از رسول خدا نقل شده است:
اللُهمَّ َدَعْوتَِني َفأََجْبُت َدْعَوتََک َو َصلَّْیُت َمْکُتوبََتَک َو انَْتَشرُْت فِي أَرِْضَک 
الَْعَمَل بَِطاَعِتَک َو اْجِتَناَب َسَخِطَک َو  َکَما أََمرْتَِني َفأَْسأَلَُک ِمْن َفْضلَِک 

الَْکَفاَف ِمَن الرّزِْق بِرَْحَمِتَک.2
خداونــدا تو مرا دعوت کردی و من دعوت تو را پذیرفتم و اجابت کردم و نماز واجبت را به جا 

آوردم و )برای این کار( چنانچه امر فرمودی بر روی زمین تو حرکت کردم )و به مسجد آمدم(. 

حال از تو درخواست دارم که از روی فضل و احسانت به من توفیق دهی تا از تو اطاعت کنم و 

1. ابن بابویه، علل الشرائع، 318.
2. کلینی، الکافي، ج 3، 309.
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از عقوبت و غضب تو دوری کنم و همچنین از روی مهربانی روزی ام را کفایت کنی.

سوم؛ ورود به مسجد و ایستادن رو به قبله.
چهارم؛ فراخواندن خداوند.

پنجم؛ گفتن بسم اهلل الرحمن الرحیم.
ششم؛ ستایش خداوند با گفتن الحمد هلل رب العالمین.

هفتم؛ صلوات فرستادن بر رسول خدا؛ امام باقر می فرماید:
إَِذا َدَخلَْتُه َفاْسَتْقِبِل الِْقْبلََه ثُمَّ اْدُع اهللَ َو َسلُْه َو َسّم ِحیَن تَْدُخُلُه َو اْحَمِد 

1.ِبّي اهللَ َو َصّل َعلَی النَّ
هنگامی که وارد مسجد شدی رو به قبله کن سپس خدا را فرابخوان و از او درخواست نما و 

به هنگام ورود، بسم اهلل به زبان جاری کن و حمد الهی بگو و بر رسول خدا درود بفرست.

هشتم؛ خواندن این دعا که از امام باقر نقل شده است:
اللُهمَّ اْغِفْر لِي ُذنُوبِي َو اْفَتْح لِي أَبَْواَب رَْحَمِتَک.

بار الها! گناهان من را بیامرز و درهای )مهربانی و( رحمتت را به روی من بگشا. 

هنگام خروج نیز بگوید:
اللُهمَّ اْغِفْر لِي َو اْفَتحْ  لِي  أَبَْوابَ  َفْضلَِک .2

بار الها! مرا بیامرز و درهای )احسان و( فضلت را به روی من بگشا.

 ورود به مسجد با پای راست و خروج با پای چپ11( 

از امام باقر نقل شده است که فرمود:
الَْفْضُل فِي ُدُخوِل الَْمْسِجِد أَْن تَْبَدأَ بِرِْجلَِک الُْیْمَنی إَِذا َدَخلَْت َو بِالُْیْسرَی 

إَِذا َخرَْجَت.3

1. طوسی، تهذیب االحکام، ج 3، 263.
2. کلینی، الکافي، ج 3، 489.

3. همان، ج 3، 308.
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فضیلت و استحباب داخل شدن به مسجد، آن است که اول با پای راست وارد شوی و هنگام 

خروج با پای چپ )خارج شوی(

 خواندن نماز تحیت( 12

تحیت در لغت، به معنای آرزوی سالمتی و در اصطالح به معنای سالم کردن و 
احترام در برخورد اولیه و در هنگام مالقات با یکدیگر است. در آیین ما تحییت و 

سالم دادن از آداب مهم اسالمی به حساب می آید.
مســـجد نیز، یک موجود زنده و حتی حیات بخش برای جامعه اسالمی است. 
بنابراین در هنگام مواجهه ی با آن، باید تحیتی متناسب با آن انجام پذیرد. به 

همین جهت رسول خدا به ابوذر می فرماید:
ُتُه َقاَل رَْکَعَتاِن تَرَْکُعُهَما.1 ًه ُقلُْت َو َما تَِحیَّ یَا أَبَاَذر إِنَّ لِلَْمْسِجِد تَِحیَّ

ای اباذر! مســجد نیز تحیتی دارد. گفتم: تحیت مسجد چیست؟ رسول خدا فرمود: دو 

رکعت نماز است که بخوانی. 

در رساله ی مراجع نیز آمده است:
وقتی انسان وارد مسجد می شود، مستحب است دو رکعت نماز به قصد تحیت 
و احترام مسجد بخواند و اگر نماز واجب یا مستحب دیگری هم بخواند کافی 

است.2

1. ابن بابویه، الخصال، ج 2، 523.
2. مساله 913.
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ت
نماز با کیفی

رفت و آمد مداوم به مسجد

وضوگرفتن از خانه

عطر زدن به خود

پوشیدن لباس فاخر و پاکیزه

مراقبت از بوی ناخوشایند دهان

شتاب به سوی مسجد همراه با آرامش دل و وقار

پیشتازی برای حضور به موقع در مسجد

نشستن در مسجد و انتظار کشیدن برای نماز جماعت

پرهیز از سخنان لغو و دنیوی در مسجد

خواندن ادعیه و اذکار هنگام ورود به مسجد

خواندن نماز تحیت

ت فردی نمازگزاران
مقدما
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بخش دوم
اذان گویی و مکبری «

اذان گویی یکی از آداب اصلی و از مقدمات برپایی نماز است. اذان، دارای آداب 
خاص، موازین معین و بایسته ها و الزاماتی تعریف شده در شرع مقدس است که 
توجه به آن در کیفیت بخشی به نماز، به ویژه نماز جماعت، ضرورت دارد. تکبیر 
گویی و مکبری نیز یکی از رسوم متداول در اقامه ی نماز جماعت است که در 
ایجاد انسجام، هماهنگی و نظم نماز جماعت بسیار موثر است. در این فصل در 
خصوص این دو موضوع، بایسته ها و الزاماتی بیان خواهد شد که ابتدا پیرامون 

اذان و سپس درخصوص مکبری سخن گفته می شود.

الف(اذان و اذان گویی
 اذان، شعاری اســـت موزون، کوتاه، پر محتوا و ســـازنده، که در بر دارنده ی 
اساسی ترین پایه های اعتقادی و جهت گیری عملی مسلمانان است. الزم است 
که صدای اذان در هر ســـه نوبت به صورت مداوم در تمامی ایام سال به گوش 
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مردم برسد. اما با این حال، رعایت نکاتی در این زمینه الزم است که در ادامه به 
آنها اشاره خواهد شد.

اذان اعالم و اذان نماز( 1

 اذان دو گونه است. یکی اذان اعالم است و دیگری اذان نماز که هر یک شرایط 
خاص خود را دارد.1

نوع اول: اذان اعالم

اذان اعالم آن است که در اول وقت و برای اعالم وقت نماز، گفته می شود. گاهی 
اذان اعالم، با صدای زنده ی موذنی که در مسجد اذان می گوید، ارائه می گردد و 
گاهی هم با صدای ضبط شده و یا صدای رادیو پخش می شود.اگر موّذِن خوش 
صدا در مسجد وجود دارد، اولویت با اذان زنده ای است که توسط فردی از میان 
نمازگزاران مســـجد، ارائه می گردد. اما در غیر اینصورت برای اذان اعالم )بر 

خالف اذان نماز( می توان به اذان رادیو نیز بسنده کرد.
در مورد پخش اذان از بلندگوهای مسجد، نکات قابل توجهی در بخش سیستم 
صوت مسجد مطرح شد. اذان اعالم می تواند هم به صورت دسته جمعی و هم به 

صورت انفرادی ارائه گردد.

اذان اعالم دسته جمعی

یکی از سنت های شایسته که می تواند به صورت مداوم در مساجد انجام پذیرد، 
اذان گویی دســـته جمعی است. مقام معظم رهبری در پاسخ به سوالی در این 

زمینه می فرماید:

1. سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، العروه الوثقی فیما تعم به البلوی مع تعلیقات عده من الفقهاء، چاپ اول )قم: جماعه 
المدرسین في الحوزه العلمیه بقم، مؤسسه النشر الســـالمي، 1419(، ج 2، 411: إّن األذان قسمان: أذان العالم و أذان 

الصاله.
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اذان اعالم در اّول وقت نمازهای واجب یومیه و تکرار آن با صدای بلند از طرف 
شنوندگان، از مستحبات شرعی مؤّکد اســـت و اذان گفتن به صورت دسته 
جمعی در معابر عمومی، اگر موجب سّد معبر و یا اذیّت دیگران نشود، اشکال 

ندارد.1
بنابراین برای اجرای اذان دســـته جمعی، شایسته است که جوانان و دیگر اقشار 
مسجد، پیش از وقت اذان در مقابل مسجد و در مکانی از پیش تعیین شده، رو به قبله 
بایستند و فردی را به عنوان موذن اصلی انتخاب کرده و دیگران نیز پس از شنیدن 
صدای او، جمالت اذان را با همان صـــوت و لحن تکرار نمایند. به این تکرار کردن 

جمالت اذان، حکایت گفته می شود که از جمله مستحبات اذان به حساب می آید.2
با این حال همانطور که رهبری معظم نیز تذکر داده اند، باید توجه داشت که این کار 
به سّد معبر در خیابان یا پیاده رو و همچنین آزار رسانی به مردم نیانجامد که نقض 

غرض خواهد شد.

 اذان اعالم انفرادی در جوار مسجد

یکی دیگر از فعالیت هایی که می تواند تاثیر اجتماعی شایسته ای برای جامعه 
پیرامونی مسجد داشته باشد، اذان گویی انفرادی در اماکن از پیش تعیین شده 
در جوار مسجد است. این کار از یک سو اهالی مسجد را به تکاپو و جنب و جوش 
می اندازد و از ســـوی دیگر تبلیغی برای حضور در نماز جماعت در مسجد به 

حساب می آید.
 مسئوالن مسجد می توانند با اســـتفاده از روایاتی که پیرامون مقام ارزشمند 
موذن به دست ما رسیده است، به تبلیغ و ترغیب جوانان مسجدی برای این کار 

پراهمیت، همت گمارند. برای نمونه امیر مومنان علی می فرماید:

1. خامنه ای، أجوبه االستفتاءات  )فارسی(: سوال 451.
2. امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل مراجع مساله 927: کسی که اذان و اقامۀ دیگری را می شنود مستحب 

است هر قسمتی را که می شنود بگوید. .
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یُْحَشُر الُْمَؤّذنُوَن یَْوَم الِْقَیاَمِه ِطَواَل األْْعَناِق.1
اذان گویان در روز قیامت سر برافراشته و سر بلند محشور می شوند.

همچنین در روایتی از امام صادق نقل شده است که فرمودند:
ِه َعلَی الِْمْسِک األْْذَفِر ُمَؤذٌّن أَذََّن اْحِتَساباً َو إَِماٌم أَمَّ َقْوماً َو ُهْم  ثاََلثٌَه فِي الَْجنَّ

بِِه رَاُضوَن َو َمْمُلوٌک یُِطیُع اهللَ َو یُِطیُع َمَوالَِیُه.2
سه گروه در بهشت بوی خوشی می دهند که در همه جا پراکنده می شود. موذنی که برای خدا 

اذان بگوید، امام جماعتی که برای مردم نماز می خواند و مردم از او رضایت دارند و بنده ای 

که از خدا و موالیش تبعیت می کند.

از رسول خدا نقل شده که فرمودند:
ُه.3 َمْن أَذََّن فِي ِمْصٍر ِمْن أَْمَصاِر الُْمْسلِِمیَن َسَنًه وََجَبْت لَُه الَْجنَّ

هر کس یک سال در شهری از شهرهای مسلمانان اذان بگوید، بهشت بر او واجب می شود.

نوع دوم: اذان و اقامه نماز

برای مرد و زن مستحب است پیش از نمازهای یومیه، اذان و اقامه بگویند.4 اما 
در نماز جماعت، اگر موذن یا امام جماعت، اذان و اقامه گفته باشند، کسی که با 

آن جماعت نماز می خواند، نباید برای نماز خود اذان و اقامه بگوید.5
 اذان نماز حتما باید به صورت زنده و از جمع نمازگزاران قرائت شود. بنابراین در 
اذان نماز نمی توان به صدای رادیو و یا صوت ضبط شده اکتفا کرد. چنانکه رهبر 

معظم انقالب در پاسخ به سوالی در این زمینه می فرمایند:
اذانی که به وسیله نوار ضبط صوت پخش می شود، حکم اذان موذن را ندارد.6

1. احمد بن محمد بن خالد برقی، المحاسن، چاپ دوم )قم: دار الکتب االسالمیه، 1413(، 49.
2. طوسی، تهذیب االحکام، ج 2، 283.

3. همان.
4. امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل مراجع مساله 916.

5. همان: مساله 923.
6. استفتائات جدید در سایت رهبر معظم انقالب، قسمت اذان و اقامه.
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شرط اصلی در اذان نماز، متصل بودن اذان به نماز است.1 بنابراین نباید میان 
»اذان و اقامه« با »نماز جماعت« فاصله بیافتد.2

 همچنین بین »اذان« و »اقامه« نیز نباید فاصله بیافتد و اگر بین آنها به قدری 
فاصله دهند که اذانی را که گفته شده، اذان این اقامه حساب نشود، مستحب 
است دوباره اذان و اقامه را بگویند و نیز اگر بین اذان و اقامه و نماز به قدری فاصله 
دهد که اذان و اقامه ی آن نماز حساب نشود، مستحب است دوباره برای آن نماز، 

اذان و اقامه بگویند.3
بنابراین نباید میان هیچ یک از این سه عبادت، یعنی اذان، اقامه و نماز جماعت 
فاصله بیافتد. اما در برخی از مســـاجد مرسوم است که موذن پس از اذان نماز، 
به خواندن قطعه شعری مناجات گونه و یا بیان نکاتی برای صلوات فرستادن 

دیگران می پردازد که باید از چنین کارهایی پرهیز کرد.
- مستحب است انسان در موقع گفتن اذان، رو به قبله بایستد و با وضو یا غسل 
باشد و دســـتها را به گوش بگذارد و صدا را بلند نماید و بکشد و بین جمله های 

اذان، کمی فاصله دهد و بین آنها حرف نزند.4

اهمیت اذان گویی در مسجد( 2

در روایات فراوانی از اهل بیت پیرامون جایگاه ویژه اذان گویان ســـخن به 
میان آمده است. برای نمونه از رسول خدا نقل شده است که فرمودند:

و هر کس اذان مسجدی از مســـاجد خدا را بر عهده گیرد و در آن اذان گوید و 
هدفش خشنودی خدا باشـــد، خداوند پاداش چهل هزار هزار پیامبر و چهل 
هزارهزار صّدیق و چهل هزار هزار شهید به او عطا می کند و چهل هزار هزار اّمت 

1. یزدی، العروه الوثقی فیما تعم به البلوی مع تعلیقات عده من الفقهاء، ج 2، 412.
2. امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل مراجع: مساله 928.

3. همان: مساله 933.
4. همان مساله 938.
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را که هر اّمتی چهل هزار هزار نفرند مشمول شفاعت او می گرداند ... 
و هنگامی که مؤّذن اذان گوید و ذکر »اشـــهد ان ال اله ااّل اهلل« را بر زبان جاری 
کند چهل هزار هزار فرشته او را در برمی گیرند و همه بر او درود می فرستند و 
برای وی طلب آمرزش می کنند و پیوسته تا پایان اذان در سایه رحمت خداست 
و ثواب آن را چهل هزار هزار فرشته ثبت می کنند و سپس آن را به سوی خدا باال 

می برند.1
بنابراین شایسته است که اوال در انتخاب اذان گو توجه ویژه شود و ثانیا تکریم 

جایگاه او مورد توجه مسئوالن مسجد قرار گیرد. 

ویژگی های موذن( 3

روایات اهل بیت نشان می دهد که ارزش و فضیلت اذان گویی افزون بر تصور 
عادی ما است. بنابراین مسئوالن فرهنگی مسجد باید در انتخاب موذن مسجد، 

دقت نظر و توجه ویژه داشته باشند. 
روایتی از رسول خدا نقل شده که نشان دهنده ی دغدغه مندی آن حضرت 

نسبت به انتخاب موذن شایسته است. رسول خدا می فرماید:
یَأْتِي َعلَی النَّاِس زََماٌن یَْطرَُحوَن األَْذاَن َعلَی  ُضَعَفائِِهمْ  َفِتلَْک لُُحوٌم َحرََّمَها 

ارِ.2 اهللُ َعلَی النَّ
زمانی برای مردم پیش خواهد آمد که أذان را )کوچک شمرده و از روی بی اعتنائی( به گردن 

بیچارگان و ضعیفان وامی گذارند و )اما( همین بدنهای ضعیفان اســت که خداوند عّز و جّل 

آن را بر آتش دوزخ حرام میسازد.

1. محمد بن علی ابن بابویه، ثواب األعمال و عقاب األعمال ، چاپ دوم )قم: دار الشـــریف الرضی للنشر، 1406(، 290: َو َمْن 
َن فِیِه َو ُهَو یُِریُد َوْجَه اهللِ تََعالَی أَْعَطاُه اهللُ ثََواَب أَْربَِعیَن أَلَْف أَلِْف نَِبيٍّ َو أَْربَِعیَن أَلَْف أَلِْف  تََولَّی أََذاَن َمْسِجٍد ِمْن َمَساِجِد اهللِ َفأَذَّ
َن  ٍه أَْربَُعوَن أَلَْف أَلِْف َرُجٍل . َفإَِذا أَذَّ ٍه َو فِي ُکّل أُمَّ ِصّدیٍق َو أَْربَِعیَن أَلَْف أَلِْف َشِهیٍد َو أَْدَخَل فِي َشَفاَعِتِه الَْجنََّه أَْربَِعیَن أَلَْف أَلِْف أُمَّ
الُْمَؤّذُن َفَقاَل أَْشَهُد أَْن اَل إِلََه إاِلَّ اهللُ اْکَتَنَفُه أَْربَُعوَن أَلَْف أَلِْف َملٍَک ُکلُُّهْم یَُصلُّوَن َعلَْیِه َو یَْسَتْغِفُروَن لَُه َو َکاَن فِي ِظّل اهللِ َحتَّی 

یَْفُرَغ َو َکَتَب ثََوابَُه أَْربَُعوَن أَلَْف أَلِْف َملٍَک ثُمَّ َصِعُدوا بِِه إِلَی اهللِ تََعالَی .
2. ابن  بابویه، من ال یحضره الفقیه، ج 1، 283.
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در واقع، پیامبر در این روایت از تکبر و بی رغبتی برخی از مسلمانان نسبت 
به مقام ارزشـــمند اذان و موذن گالیه داشته و از این روش نامناسب خبر داده 
است.1به همین جهت باید پیش از انتخاب موذن، به ویژگی هایی که در روایات 

به آنها اشاره شده توجه ویژه داشت. این ویژگی ها عبارتند از:

یکم؛ مرد بودن موذن مساجد

تقریبا در رساله همه مراجع عظام آمده است که: 
اذان و اقامه نماز جماعت را باید مرد بگوید، ولی در جماعت زنان اگر زن، اذان و 

اقامه بگوید کافی است.2
البته به طور معمول این مساله در تمامی مساجد مراعات می شود.

دوم؛ صحت قرائت

یکی از مهمترین مسائل مرتبط با مســـاله ی اذان و اقامه، لزوم رعایت صحت 
واژه ها است. در رساله ی همه ی مراجع آمده است:

اذان و اقامه باید به عربی صحیح گفته شود. پس اگر به عربی غلط بگوید، یا به 
جای حرفی، حرف دیگر بگوید، یا مثاًل ترجمه ی آنها را به فارسی بگوید صحیح 

نیست.3
اهمیت این مســـاله در نیابت اذان و اقامه، ظهور و بروز پیدا می کند. به بیان 
دیگر اگر موذن، با واژه های غلط اذان بگوید، چنین اذانی صحیح نخواهد بود 
و در نتیجه اذان از گردن دیگران نیز ساقط نخواهد شد. بنابراین امام جماعت 

1. عالمه محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبار، چاپ اول )قم: کتابخانه آیت اهلل العظمی 
مرعشی نجفی، 1406(، ج 4، 389.

2. امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل مراجع مساله 930.
3. همان مساله 934.



89   اقامه ی نماز با کیفیت

وظیفه خواهد داشت تا دوباره اذان را تکرار کند.

نکته کاربردی
رعایت صحت قرائت از نکات اساسی و مبتال به در مساجد است. زیرا   •

در برخی از مساجد دیده می شــود که بعضی از افراد به دلیل جایگاه، 
اعتبار، احترام و یا سن و سالی که دارند، مبادرت به گفتن اذانی می ورزند 
که غلط های فراوانی در آن وجود دارد. این غلط ها، گاه در اصل حروف، 

گاه در حرکات و گاهی در مخارج حروف مرتبط با اذان دیده می شود. 

سوم؛ عدالت

در رساله همه مراجع آمده است:
مستحب است کسی را که برای گفتن اذان معّین می کنند، عادل و وقت شناس 

باشد.1
همانطور که گفته شد اذان گفتن موذن در نماز جماعت، اذان گفتن را از دیگران 
ساقط می کند. بنابراین باید در انتخاب چنین فردی که گویا به نیابت از دیگران 

این عمل عبادی را انجام می دهد، توجه ویژه داشت. 

نکته کاربردی
موذن، به دلیل رویارویی فراوان با عموم مردم، به طور معمول الگوی   •

رفتاری گروهی از اهالی مســجد مثل کودکان، نوجوانان و جوانان قرار 
خواهد گرفت و نگاه های فراوانی را به ســوی خود جلب خواهد کرد که 

این مساله هم بر اهمیت سالمت نفس و عدالت موذن می افزاید.

1. همان مساله 941.
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چهارم؛ وقت شناسی و دقت در زمان اذان

همانطور که گفته شد، مستحب است که موذن وقت شناس باشد و بتواند زمان 
اذان را تشخیص دهد. البته در دوران کنونی، شناسایی وقت اذان کار دشواری 
نیست. زیرا تمامی اوقات اذان توسط رسانه های گوناگون قابل دسترسی است. 

اما آنچه مهم است مراعات زمان اذان گفتن است. در رساله مراجع آمده است:
اذان و اقامه باید بعد از داخل شـــدن وقت نماز گفته شود و اگر عمداً یا از روی 

فراموشی پیش از وقت بگوید باطل است.1

نکته کاربردی
گاهی در برخی از مساجد، موذن پیش از موعد اذان و بدون در نظر   •

گرفتن وقت اذان، به گفتــن اذان اعالم مبادرت می ورزد که حتما باید 
مورد توجه قرار گیرد. همچنین گاهی نیز به دلیل فراموشی و یا افزایش 
جمعیت نمازگزاران، وقت اذان اعالم را )خصوصا در اذان صبح( به تعویق 

می اندازند.
اهمیت رعایت این دو مســاله در ماه رمضان دو چندان است. زیرا   •

ممکن اســت روزه داران با اعتماد به اذان صبــح و مغرب موذنین، به 
خوردن و آشامیدن بپردازند که این حاکی از اهمیت وقت شناسی موذن 

می باشد.

پنجم؛ بلندی و رسایی صدای موذن

در رساله همه مراجع آمده است:
مستحب است کسی را که برای گفتن اذان معّین می کنند، صدایش بلند باشد.2

1. همان مساله 935.

2. همان مساله 941.
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نکته کاربردی
اگر اذان نماز در مسجد و بدون بلندگو، قرائت می شود، شایسته است   •

که به این مساله اهمیت داده شود. اما با توجه به اینکه در شرایط کنونی 
معموال از بلندگو برای اذان گفتن استفاده می شود، ممکن است، بتوان از 

دیگر افراد که صدای آنچنان بلندی هم ندارند، استفاده کرد.

ششم؛ لحن خوش و فصاحت

یکی از مســـتحبات اذان و اقامه، فصاحت در ادای حروف است.1 فصاحت به 
معنای ادا کردن حروف با حالتی رســـا و زیبا اســـت که تقریبا امروزه از آن با 
عنوان »لحن شایسته« یاد می شود. لحن خوب، مردم را مجذوب نماز و مسجد 

می کند و بر تعداد نماز گزاران خواهد افزود.

هفتم؛ صدای خوش

یکی دیگر از مستحبات مربوط به موذن، خوش صدا بودن و با صدای زیبا اذان 
گفتن است که بسیاری از فقیهان متقدم و متاخر به این مساله اشاره کرده اند.2

1. محمد بن حسن طوسی، النهایه في مجرد الفقه و الفتاوی، دوم )بیروت: دار الکتاب العربي، 1400(، 67: و ینبغي أن یفصح 
فیهما بالحروف، و بالهاء في الشهادتین.

2. سید جواد بن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه في شرح قواعد العالمه، چاپ اول )قم: جماعه المدرسین في الحوزه 
العلمیه بقم، مؤسسه النشر السالمي، 1419(، ج 6، 436.
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پیشنهادات ●
مساله ی بهره گیری از صدای خوش در مساجد، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.   

زیرا انتخاب موذنی که صدای جذاب و گیرا دارد، می تواند عموم مردم را به فضای عمومی 
مســجد بکشاند و حتی حال خوشی را بر فضای مسجد و دل های نمازگزاران مسجد، 
حاکم کند. به همین دلیل است که برخی از فقهای بزرگ گفته اند که صدای خوش در 
اذان، پذیرش دلهای مردم را به همراه خواهد داشت1 و به طور معمول، صدای خوش برای 

نفس انسان خوشایند تر و برای گوش او جذاب تر است.2
جهت تقویت مســاله ی صحت قرائت، لحن و همچنین صدای خوش، شایسته   

اســت که با استفاده از اساتید با ســابقه، کالس ها و کارگاه های آموزشی در این 
زمینه، به صورت عمومی و یا مخصوص اذان گویان فراهم آید.

جهت رشد و ارتقاء کیفیت اذان و همچنین رغبت عمومی به این عبادت پربرکت، شایسته   
است که مساجد محل، با همکاری یکدیگر به برگزاری مسابقه ای در این رشته همت گمارند.

1. محمد بن مکی عاملی شهید اول، ذکری الشیعه في أحکام الشریعه، چاپ اول )قم: موسسه آل البیت لحیاء التراث، 
1419(، ج 3، 221.

2. حسن بن یوســـف عالمه حلی، نهایه الحکام في معرفه األحکام، چاپ اول )قم: موسسه آل البیت لحیاء التراث، 
1419(، ج 1, 422.
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ویژگی های مؤذن

مرد بودن مؤذن مسجد

صحت قرائت

عدالت

وقت شناسی و دقت در زمان اذان

بلندی و رسایی صدای مؤذن

لحن خوش و فصاحت

صدای خوش
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تذکر 1: اذان گویی کودکان و نوجوانان نابالغ

در صحت اذان گفتن کودک برای خود، جـــای هیچ بحثی وجود ندارد. بلکه 
سخن پیرامون مجزی بودن اذان کودک برای دیگران است که آیا با اذان گفتن 

او، اذان از دیگران ساقط می شود؟
مشهور فقهای امامیه، از گذشـــته تا دوران معاصر، بلوغ را شرط صحت اذان 
گفتن برای دیگران نمی دانند. به همین جهت، همه ی مراجع کنونی اساســـا 
در مساله مجزی بودن اذان برای دیگران، بلوغ را شرط نکرده اند و حتی برخی 
از بزرگان، صحت این مســـاله را به صراحت بیان داشته اند. آیت اهلل سیستانی 

می فرماید:
بلوغ در اذان شرط نیست و اگر انسان اذان بچه ی نا بالغ ممیز را بشنود یا حکایت 
نماید یا بچه نا بالغ ممیز برای نماز جماعت اذان بگوید می توان به آن اکتفاء نمود 

اّما بنابر احتیاط واجب نمی توان به اقامه بّچه نابالغ ممیز اکتفاء کرد.1

نکته کاربردی
بنا بر آنچه که گفته شد، می توان برخی از موذنین را از میان کودکان   •

و نوجوانان خوش صدا و دارای شرایط بیان شده انتخاب کرد و به همین 
بهانه آنها را با مسجد، نماز جماعت و دیگر مسائل معنوی آشنا و مانوس 
نمود. البته نباید در این زمینه نیز افراط شــود و این کار تنها به دست 
کم سن و سال ها سپرده شود تا آنجا که بزرگساالن مسجد، شانه از این 

عبادت ارزشمند خالی کنند و ارزش آن را کمرنگ بیانگارند.

تذکر 2: برنامه منظم برای موذنین

برای نظم دادن به برنامه اذان و همچنین به جهت همکاری همه جانبه مومنین 

1. سید علی حسینی سیستانی، رساله توضیح المسائل جامع آیت اهلل سیستانی )قم: دفتر آیت اهلل سیستانی، بدون تاریخ( 
مساله 1097.
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نماز گزار در این عبادت ارزشمند و همچنین به جهت دخیل سازی نوجوانان و 
جوانان مسجدی در این فعالیت عبادی، پیشنهاد می شود برنامه ای منظم برای 
موذنین مسجد، تدارک دیده شود. اما در این برنامه هفتگی نباید یک جانبه به 
مسائل نگاه کرد و تنها از افراد و یا گروه های خاصی بهره برد. بلکه این برنامه باید 

متشکل از افرادی با سنین مختلف و اقشار گوناگون مردم باشد.

تذکر 3: شهادت سوم در اذان و اقامه

اذان و اقامه، دارای دو شهادت اســـت که یکی شهادت به وحدانیت پروردگار 
و دوم شهادت به نبوت رسول خدا ص اســـت. اما اجازه داده شده که افزون بر 
این دو شهادت، به والیت امیر مومنان علی نیز شهادت داده شود. اما این 
شهادت سوم نباید به نیت خود اذان باشد. بلکه باید با قصد قربت خوانده شود. 

در رساله بسیاری از مراجع آمده است:
»اْشَهُد انَّ َعلِّیاً َولِیُّ اهللِ«جزءاذان واقامه نیست ولی خوب است بعد از»اْشَهُدانَّ 

داً َرُسوُل اهلّل«،به قصد قربت گفته شود.1 ُمَحمَّ
رهبر معظم انقالب نیز در پاسخ به پرسشی در این زمینه می فرماید:

گفتن »اشهد ان علیاً ولی اهلل«به عنوان شعار تشیع خوب و مهم است و باید به 
قصد قربت مطلقه گفته شود،ولی جزو اذان واقامه نیست.2

نکته کاربردی
در ســال های اخیر در برخی از مســاجد، افزون بر این سه شهادت،   •

شــهادت به عصمت فاطمه زهرا نیز خوانده می شود که باید از اضافه 
کردن این فراز به اذان و اقامه پرهیز نمود. مقام معظم رهبری در پاسخ به 

سوالی در این زمینه می فرماید:

1. امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل مراجع مساله 919.
2. خامنه ای، أجوبه االستفتاءات  )فارسی( سوال 456.
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مقام شامخ و منزلت رفیع و عصمت حضرت فاطمه زهرا در جهان   •
اسالم مخصوصاً نزد طائفه ی امامّیه، مبرهن و واضح است. ولی در عین 
حال اضافه کردن شــهادت به آن، بر فصول اذان و اقامه به مالحظه ی 

تبعاتی که دارد، جایز نیست هر چند به قصد تبّرک باشد.1
آیت اهلل مکارم نیز در پاســخ به سوالی در این زمینه می فرماید: این   •

کار جایز نیست، و عالوه بر عدم مشروعّیت، زیانهای فراوانی برای عالم 
تشّیع دارد. ابراز عالقه به آن بزرگوار، راه های بسیار بهتری دارد.2

چند نکته ی کلیدی درباره ی 
اذان و اقامه نماز

شرط اصلی در اذان متصل بودن اذان به نماز است.

اذان نماز باید به صورت زنده باشد.

اگر امام جماعت یا موذن اذان و اقامه 
گفته باشند، مامومین نباید بگویند.

فاصله انداختن بین اذان و اقامه در نماز جایز نیست.

رو به قبله بودن در هنگام اذان مستحب است.

اذانی که به وسیله ضبط صوت پخش شود 
برای نماز، حکم اذان موذن را ندارد.

اگر بین اذان ، اقامه و نماز فاصله بیافتد، 
مستحب است دوباره اذان بگویند.

1. استفتاء نهاد رهبری در دانشگاه ها از دفتر رهبر معظم انقالب.
2. ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، چاپ دوم )قم: انتشارات مدرسه امام علی، 1427(، ج 3، 78.
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ب( مکبری در نماز جماعت
اگرچه در مجموعه روایات اهل بیت مطلبـــی پیرامون تکبیر گویی نماز 
جماعت مطرح نشده، اما می توان این کار را مصداقی از سنت های نیکو دانست. 
زیرا در بسیاری از نمازهای جماعت، عدم وجود مکّبر، تبعیت از امام جماعت را 

برای مامومان دشوار می کند و از نظم نماز جماعت می کاهد.

پیشنهادات ●
شاید بتوان کار مکّبر را مصداقی از آیه »تعاونوا علی البّر و التقوی«1 دانست. زیرا   

وی به نظم و انسجام نماز جماعت کمک می کند و تبعیت را برای نماز گزاران سهل 
الوصول می نماید. با این حال باید دانست که ثواب نماز جماعت قابل مقایسه با این 
کار نیست. به همین جهت تا آنجا که می شود باید از ترک نماز جماعت پرهیز کرد 

و این کار را به غیر مکلفان یعنی کودکان و نوجوانان واگذار کرد.
با اینکه کودکان مکلف به نماز نیستند، اما نباید آنها را نیز از ثواب نماز جماعت   

دور کرد و توفیق عبادت تمرینی را از آن ها سلب نمود. به همین جهت، برای آنکه 
هر دو کار در کنار یکدیگر انجام شــود، خوب است که تکبیر هر یک از نمازها را 
به یکی از کودکان یا نوجوانــان واگذار کرد و اجازه تکبیر گویی دیگری را منوط 
به شــرکت در نماز جماعت دانست. بنابراین تنها کودکان و نوجوانانی می توانند، 

تکبیر نماز را بگویند که یکی از نمازهای جماعت را شرکت کرده باشند.
تکبیر گویی در ذهن کودکان و نوجوانان، یکی از فعالیت های مهم و حائز اهمیت   

به حساب می آید که می تواند سبب جذب حداکثری آنها به مسجد باشد. بنابراین 
مسئوالن فرهنگی مسجد باید از این ابزار مبارک برای جذب و ماندگاری این قشر 

از جامعه بهترین استفاده را داشته باشند.
تکبیر گویی باید با آموزش همراه باشــد و صرف تکرار واژه ها نباشد. بنابراین   

مکبر باید بنابر شیوه نامه ای مدون، به اعالم حرکات نماز بپردازد.
اگرچه در نمازهای کم جمعیت، نیازی به مکبر نیست اما در صورت عالقه مندی   

کودکان به تکبیر گویی، مانعی برای این کار وجود ندارد.

1. سوره مائده، آیه 2.
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اگرچه مکّبری یک جایگاه شــرعی نیست اما شایسته است که در انتخاب این   
افراد، مسائل اخالقی نیز در نظر گرفته شود.

تلفظ صحیح در تکبیر گویی یکی از نکات حائز اهمیت اســت که معموالً مورد   
توجه قرار نمی گیرد. باید دانســت که عدم توجه به این مســاله گاهی به ادای 
کلماتی مضحک، غلط و یا ناشایست منتهی می گردد. بنابراین الزم است مسئوالن 
فرهنگی مسجد، پس از آزمونی مختصر و اطمینان از صحت الفاظ مکّبر، اجازه ی 

این کار را برای او صادر نمایند.
برای نمونه، بســیاری از مکّبران، آیه ی صلوات را که معموالً پس از نماز، قرائت   

می شود، با اغالط فراوانی می خوانند. در چنین شرایطی اوالً باید مکّبر را وادار به 
یادگیری صحیح کرد. ثانیــًا در صورت عدم یادگیری می توان خواندن این آیه را 
)پس از خواندن تسبیحات حضرت زهرا( به کسی که تعقیبات و ادعیه را قرائت 

می کند، واگذار نمود.
یعنی مکّبر بالفاصله پس از پایان پذیرفتن نماز، مردم را به خواندن تسبیحات   

حضرت زهرا سفارش می کند و سپس کار خود را پایان یافته می بیند و خواندن 
آیه را به ادعیه خوان ها واگذار می نماید.

مکّبر باید بتواند برخی از نکات مطرح شده در بخش های گذشته را حفظ و بازگو   
کند. برای نمونه قبل یا بعد از »قد قامت الصاله« بگوید:

نمازگزاران محترم! مستحب است صفهای جماعت منظم باشد و بین کسانی که   
در یک صف ایستاده اند فاصله نباشد.

مکّبر باید هماهنگ با امام جماعت باشد و افعال امام را در زمان خودش به مردم   
گزارش کند. امــا در برخی از موارد برخی از مکّبران از روی عادت، زودتر از امام 
به گزارش برخی از اعمال می پردازند و مردم را به اشتباه می اندازند. برای نمونه، 
برخی از ائمه ی جماعت، قدری بین دو سجده تامل کرده و سپس به سجده ی دوم 
می روند، اما گاهی مکّبر، دو تکبیر پی در پی را به عنوان برخواســتن از سجده ی 
اول و رفتن به ســجده ی دوم، اعالم مــی دارد. در حالی که هنوز امام جماعت به 

سجده ی دوم نرفته است.
اهمیت این نکته، در پیش افتادن ماموم در ارکانی مثل رکوع، دو چندان می شود   

که گاه منجر به ابطال نماز جماعت مامومان و فرادا شدن نماز آن ها خواهد شد.
یکــی از آموزش های الزم برای مکّبران، مراقبــت از اعمال اصلی نماز، همانند   
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تعداد رکعات و یا جایگاه تشــّهد است تا در مواقع ضروری بتواند تذکرات الزم را 
به امام جماعت گوشزد نماید. بنابراین مکّبر در نماز باید آمادگی همیشگی داشته 
باشــد و در صورت رؤیت خطا از جانب امام جماعت، به آرامی به او اطالع رسانی 

نماید.
صدای مکّبر باید متعادل باشــد. یعنی نه آنقدر بلند باشــد که عموم مردم را   

بیازارد و نه آنقدر ضعیف باشد که قابل تشخیص برای نمازگزاران نباشد.
مکبــر باید آهنگی روان، آرام و در عین حال زیبا داشــته باشــد. اما باید از   

تحریرهای زیاد و نابه جا پرهیز نماید.
نظم مستمر در برنامه مکّبران، یکی از وظایف مسئوالن فرهنگی مسجد است.   

بنابراین، شخصی که مسئولیت این کار را بر عهده گرفته باید با ارائه یک برنامه ی 
هفتگی منســجم، این نظم را بر محیط مسجد حکم فرما نماید. البته ممکن است 
برنامــه ریزی هفتگی، معضالتی را همچون عدم حضور برخی از مکّبران در موقع 
مقتضی، به همراه داشته باشد که با پیش بینی الزم می توان از کنار آن عبور کرد. 
برای نمونه معرفی مکّبر جانشــین برای روزهای مختلف می تواند راهکار خوبی 

برای حل این مساله باشد.
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بخش سوم
مقدمات و الزامات جمعی نماز گزاران «

کیفیت بخشـــی به اقامه ی نماز جماعت که در ایـــن بخش، محور گفتگوی 
ماست، عالوه بر مقدمات فردی، متضمن فراهم آوردن برخی مقدمات جمعی 
از ســـوی نمازگزاران یا دست اندرکاران مسجد است. به تعبیر دیگر، برگزاری 
نماز جماعت قواعد و احکام خاص خود را دارد که نمازگزاران باید آگاهی کافی 
نسبت به این احکام را داشته باشند و خود را آماده ی این عبادت جمعی نمایند. 
اگرچه برخی از این احکام باید در حیـــن نماز جماعت و تا پایان پذیرفتن آن 
انجام پذیرد، اما آماده سازی و مهیا شدن برای این شرایط، خود مقدمه ای برای 

حضور در نماز جماعت و مسجد است. این احکام عبارتند از:

نبودن حائل برای مردان( 1
حضرت امام در تحریر الوسیله می فرماید:

یکی از شروط نماز این است که بین مأموم و امام، یا بین مأمومینی که واسطۀ 
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اتّصال به امام می باشند، حائلی که مانع دیدن است، وجود نداشته باشد.
این در صورتی اســـت که مأموم مرد باشد، ولی اگر زن به مرد اقتدا کند، وجود 
حائل بین او و امام یا بیـــن او و مأمومین مرد، مانع ندارد. ولی وجود حائل بین 
مأموم زن و زن های مأموم دیگر، که واسطۀ اتّصال به امام هستند، محّل اشکال 

است.1

پیشنهادات ●
در برخی از مســاجد، فضای محراب با دیوارهایی محصور گردیده که ســبب   

می شــود برخی از افراد صف اول، امام جماعت را نبینند. روشــن است که بنا بر 
مســاله ی مذکور، نماز این افراد باطل می باشد.2 بطالن نماز این افراد ممکن است 
به دیگر صفوف نیز سرایت کند. زیرا در برخی از موارد همین افراد، تنها واسطه ی 
اتصال میان صفوف بعد می شــوند که در چنین شرایطی، اتصال کل صفوف تحت 
الشعاع قرار خواهد گرفت. بنابراین، مسئوالن مسجد و خصوصًا امام جماعت، باید 

مراقب این مساله باشند.
البته باید توجه داشــت که اگر قابل رویت نبودن امام، صرفا به خاطر طوالنی   

بودن صف باشــد و حائلی در این میان وجود نداشته باشد، نماز جماعت صحیح 
خواهد بود.3

در برخی از مســاجد، ستون ها و یا دیوارهایی وجود دارد که ممکن است حائل   
بین دو صف از نمازگزاران گردد. در چنین شرایطی باید صفوف به گونه ای طراحی 
شــود که تمامی افراد صف عقب، حداقل یکی از افراد صف پیشین را ببینند. در 
غیر این صورت نماز کســانی که صف جلو را نمی بینند اشکال دارد، بلکه باطل 

است.4

1. سید روح اهلل موسوی امام خمینی، تحریر الوسیله، چاپ اول )قم: موسسه مطبوعات دار العلم، بدون تاریخ(، ج 1، 268.
2. امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل مراجع مساله 1411.

3. همان مساله 1412.

4. همان مساله 1413.
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نظم صف های جماعت( 2
نماز جماعت، نمایی از وحدت و انسجام مسلمانان است. بنابراین باید با نظم 

خاص خود برگزار گردد. در رساله ی مراجع آمده است:
مستحب اســـت صف های جماعت منظم باشد و بین کسانی که در یک صف 

ایستاده اند فاصله نباشد و شانه ی آنان ردیف یکدیگر باشد.1

نکته کاربردی
مکّبر می تواند پیش یا پــس از گفتن »قد قامت الصاله« مامومین را   •

)با خطاب محترمانــه ی »نمازگزاران گرامی!«(، مورد خطاب قرار داده و 
مساله ی مذکور را عیناً و بدون کم و کاست برای مردم بازگو کند. 

رعایت فاصله ی بین صفوف( 3
حضرت امام در تحریر الوسیله می نویسد:

بین مأموم و امام یا بین ماموم و صف جلوتر از او، فاصله ای که زیادتر از معمول 
است، نباشد، و احتیاط آن است که بین جای سجده ی مأموم و جای ایستادن 
امام یا بین سجده ی کسی که عقب ایستاده است و جای ایستادن کسی که )در 
صف( جلو قرار گرفته، بیشتر از یک قدم معمولی، فاصله نباشد و احتیاط بیشتر 
از آن این است که جای سجده ی شخصی که عقب ایستاده، بدون فاصله پشت 

پای جلوتری قرار بگیرد.2

1. همان مساله 1483.
2. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 1، 269.
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نکته کاربردی
در سال های اخیر اکثر مساجد، مفروش به فرش هایی با شمایل سجاده   •

شــده اند که به طور معمول رعایت این مساله را آسان کرده است. اما در 
مساجدی که مفروش به فرش های عادی است، باید فاصله بین صفوف به 
وسیله ی ابزار دیگری نظیر پارچه هایی که مشخص کننده جای سجده ی 
نمازگزاران است، سامان پذیرد. البته پاکیزگی این پارچه ها از یک سو و 
رعایت فاصله منظم بین آنها از سوی دیگر باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

رعایت اتصال بین نمازگزاران( 4
یکی از شرایط نماز جماعت، اتصال بین امام و مامومین و همینطور اتصال میان 
خود مامومین است. این اتصال ممکن است از صف های جلو و یا از نمازگزارانی 
که در ســـمت چپ یا راست ایستاده اند، حاصل شود. فاصله ی مجاز در اتصال 
ماموم با صف جلو در مســـاله ی قبل گفته شد. اما در اینجا سوال این است که 
فاصله ی مجاز میان نمازگزارانی که در صف اول قرار دارند و یا کســـانی که در 
دیگر صفوف قرار گرفته و اتصالشان از افراد کناریشان برقرار می شود، چه اندازه 

است؟
در کتاب عروه الوثقی آمده است:

هرگاه بین ماموم و امام و یا بین ماموم و دیگر مأمومین مّتصل به امام، زیاده از 
یک گام بلند، فاصله نباشد، اقتداء او صحیح است و اگر از هیچ طرفی مّتصل به 

امام نباشد، باطل است.1
بنابراین اندازه ی مجاز بـــرای اتصال نمازگزارانی که از طریق صف جلو متصل 

نیستند، یک گام بلند می باشد.

1. یزدی، العروه الوثقی فیما تعم به البلوی مع تعلیقات عده من الفقهاء، ج 3، 149.
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پیشنهادات ●
ایســتادن کودکان غیر ممیز در ال به الی صفوف جماعت، به شرط آنکه بین دو   

نمازگزار بیشتر از حد مجاز، فاصله نیافتد اشکالی نخواهد داشت. بنابراین به شرط 
رعایت حد مجاز، حتی اگر دو کودک هم باشند، خللی ایجاد نخواهد شد.

کودکان ممیزی که نمازشــان صحیح اســت، نمازگزار محســوب می شوند و   
می توانند ســبب اتصال نماز جماعت باشند.1 بنابراین هیچ اشکالی ندارد که چند 
کودک ممیز، کنار هم بایســتند و یا اینکه تعدادی از کودکان ممیز، صفی از نماز 
جماعت را تشــکیل دهند. البته بهتر آن است که کودکان بین نمازگزاران متفرق 

باشند.

ایستادن و سکوت نمازگزاران در هنگام شنیدن »َقْد َقاَمِت ( 5
الُه« الصَّ

در رساله ی مراجع آمده است:
الُه« مأمومین برخیزند.2 مستحب است بعد از گفتن »َقْد َقاَمِت الصَّ

در کتاب عروه الوثقی نیز آمده است: 
الُه« مکروه است.  سخن گفتن بعد از گفتن »َقْد َقاَمِت الصَّ

نکته کاربردی
در برخی از مساجد، نمازگزاران تا لحظه ی گفتن تکبیره االحرام سخن   •

می گوینــد و گاهی صدای تکلم آن ها تا زمانی که امام جماعت به رکوع 
برود، شنیده می شود. به همین جهت شایسته است که امام جماعت در 
مواقع الزم این نکته را برای نمازگزاران بازگو نماید. از سوی دیگر، مکّبر 
نیز می تواند با هماهنگی امام جماعت، بعد از گفتن »قد قامت الصاله«، 

همین مساله را برای مردم بازگو نماید. 

1. امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل مراجع مساله 1417.
2. همان مساله 1484.
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پرکردن صف های جلوتر( 6
نظم حاکم بر نماز جماعت، بر جلوه و شکوه این عبادت پرارزش می افزاید. در 

رساله ی مراجع آمده است:
اگر در صف های جماعت جا باشد، مکروه است انسان تنها بایستد.1

نکته کاربردی
- نتیجه ی عملیاتی این مساله آن است که تا صفوف پیشین تکمیل   •

نشــده، شایسته نیست صف جدیدی تشکیل شــود، اما متاسفانه در 
بسیاری از مساجد این نکته رعایت نمی شود و صفوف مختلف جماعت 

بدون تکمیل صف های پیشین شکل می گیرد. 

نزدیک بودن به امام جماعت( 7
قرار گرفتن در صفوف مقدم نماز جماعت، بر ثواب نماز می افزاید. در این باره در 

کتاب عروه الوثقی آمده است:
یکی از مستحبات نماز جماعت، نزدیک بودن به امام جماعت است.2

بنابراین شایسته است که مامومین در تکمیل صفوف اول، از یکدیگر سبقت 
بگیرند.

آهسته گفتن اذکار نماز توسط مامومین( 8
در رساله ی همه مراجع آمده است:

مکروه است مأموم ذکرهای نماز را طوری بگوید که امام بشنود.3

1. همان مساله 1488.
2. همان، ج 3، 195.

3. امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل مراجع مساله 1489.
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پیشنهادات ●
بعضی از مامومین خصوصًا آنها کــه در صف اول قرار دارند، گاهی اذکار نماز را   

بلند می خوانند که شایسته است این افراد را با تذکر، پیش و پس از نماز، به پرهیز 
از چنین کاری توصیه نمود.

گاهی که امام جماعت با نظمی خاص اذکار نماز را می خواند، برخی از نمازگزاران با   
صدای بلند به صورت دسته جمعی امام را همراهی می کنند که به طور معمول صدای 

آن به امام جماعت می رسد. چنین کاری بنا بر مساله مذکور، مکروه می باشد.

جایگاه نمازگزاران خاص( 9
در سال های اخیر، برای نمازگزارانی که به دلیل بیماری هایی نظیر کمر درد و 
پادرد، نمی توانند به طور عادی بر روی زمین نماز بخوانند، صندلی ها و ابزارهای 
مناسبی فراهم گردیده که می تواند بر حضور حداکثری مردم در نماز جماعت 
بیافزاید. اما باید در مورد جایگاه قرار گرفتن این صندلی ها و همینطور نظم آنها 

در مسجد، دقت و توجه ویژه داشت.

پیشنهادات ●
به جهت بر قراری نظم صفوف مسجد، تا آنجا که ممکن است این صندلی ها در   

یک گوشه و یا یک ضلع مسجد قرار بگیرند و به صورت متوالی و پشت سر هم در 
انتهای هر صف از صفوف نماز گزاران مستقر باشند.

به جهت اهمیت اتصال در صف اول و احتمال اســتفاده نشدن این صندلی ها،   
حتی المقدور از قرار گرفتن این صندلی ها در صف اول اجتناب گردد.

خوب اســت که امام جماعت هر از چندی سخن خود را به احکام مرتبط با نماز   
خواندن بر روی صندلی اختصاص دهد. شایســته است که این احکام به صورت 

مختصر و خالصه بر روی این صندلی ها الصاق گردد.
توجه داشتن به این صندلی ها به منزله تشــویق نمازگزاران از استفاده از این   

وسائل نیســت. بنابراین باید توجه داشت که این وســیله تنها برای ناتوان ها و 
ناچارها است.
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ایستادن و سکوت نمازگزاران در هنگام شنیدن
قد قامت الصلوه

نبودن حائل برای مردان

پر بودن صف های جلوتر

رعایت فاصله بین صفوف

آهسته گفتن اذکار نماز توسط مأمونین

نظم صف های جماعت

نزدیک بودن به امام جماعت

رعایت اتصال بین نمازگزاران

مناسب سازی جایگاه نمازگزاران خاص
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بخش چهارم
وظایف امام جماعت در برگزاری نماز جماعت  «

مطلوب

امام جماعت در برگزاری نماز با کیفیت، نقشـــی محوری و کلیدی دارد.سهم 
امام جماعت در برگزاری و اقامه ی نماز با کیفیت از یک ســـو نقشی ترویجی و 
گفتمانی است و از سوی دیگر ایفای نقش فردی او نیز در این جهت بسیار موثر 
اســـت.به واقع نقش آفرینی مثبت و سازنده ی امام جماعت و توجه به الزامات 
نماز با کیفیت، تا حد زیادی می تواند ضامن کیفیت بخشـــی به نماز جماعت 
باشد و سایر اهالی مسجد و ماموین را نیز در این مسیر همراه نماید. در این فصل 

مواردی از الزامات و بایسته های این نقش آفرینی، مورد واکاوی قرار می گیرد:

حضوربه موقع امام جماعت( 1
انتظار کشیدن برای شـــروع نماز جماعت هم برای امام و هم برای مأمومین، 
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مستحب است.1رسول خدا می فرماید:
اَلهِ ِعَباَدٌه.2  الُْجُلوُس فِي الَْمْسِجِد انِْتَظاَر الصَّ

نشستن در مسجد و انتظار کشیدن برای نماز عبادت است.

اما در این میان، شایسته است که امام جماعت در این امر نیز پیشتاز باشد و ده 
دقیقه پیش از اذان، در محراب عبادت حاضر شـــده و در انتظار نماز بر سجاده 

خود بنشیند.
پیشنهادات ●

در برخی از مساجد، مردم بر ســجاده ها می نشینند و افزون بر انتظار کشیدن   
برای ورود به وقت نماز، منتظر حضور امام جماعت هم می مانند. روشــن است که 
نه تنها امام جماعت، نباید با تاخیر به نماز جماعت برسد، بلکه الزم است دقایقی 
)حدود ده دقیقه( پیش از اذان بر سجاده خود بنشیند و مهیای نماز جماعت گردد.

پاسخگویی به پرســش های گوناگون مردم که نیازی به پاسخ طوالنی ندارد نیز   
می تواند در همین زمان انجام پذیرد. بنابراین خوب اســت که شورای فرهنگی 
با تبلیغ در تابلوهای اعالنات مســجد، پاسخگو بودن امام جماعت در این بازه ی 

زمانی را به اطالع عموم مردم برسانند.
مقام معظم رهبری در مورد وظیفه ی روحانی مبنی بر پاسخگویی و رسیدگی به   

امور فکری و اعتقادی مردم چنین می فرماید:
ارتبــاط با مردم، هم یک ارتباط دو جانبه و تنگاتنگ اســت. مردم به روحانی   

می رســند، روحانی به مردم می رســد. رســیدگی روحانی به مــردم هم فقط 
مســئله گویی نیســت؛ در حالی که در بین ما این طوری جا افتاده است. روحانی 
گره گشایی می کند، مشورت فکری می دهد و حل و فصل خصومت ها و اختالفات 
را می کند؛ االن هم همین طور اســت. می نشیند، حرف می زند، نصیحت می کند و 
دل بــه دل مردم می دهد. لذا هر جایی هم که منصوبان ما در مشــاغل گوناگون 
هســتند و رفقا و طلبه ها و فضالیی را می فرستیم، سفارش من به آنها این است؛ 
مثاًل در مورد دانشگاه می گویم در دانشگاه آن طور رفتار کنید که گویا در مسجد 

1. یزدی، العروه الوثقی فیما تعم به البلوی مع تعلیقات عده من الفقهاء، ج 3، 204.
2. کلینی، الکافي، ج 2، 357.
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پیشنمازید، با مردم می نشینید، حرف می زنید، سؤال می کنند، جواب می دهید، 
گله گزاری دارند، مشکل دارند، مشکل روحی دارند، مشکل فکری دارند.1

حضور مستمر در نماز جماعت( 2
امام راتِب مسجد، همانطور که از اســـم آن نیز پیدا است باید به صورت مرتّب 
در نماز جماعت مسجد حضور داشته باشـــد. بنابراین شایسته نیست که به 
بهانه های مختلف و یا در روزهای مشخصی از هفته، نماز جماعت را ترک و به 
دیگران واگذار کند. تجربه نیز نشان داده که مساجد دارای امام جماعت مستمر 
و مرتـــب، هم از نظر کیفیت و هم از نظر جمعیت، موفق تر از دیگر مســـاجد 

هستند.

پیشنهادات ●
امام جماعت مسجد، جز در مواقع اضطرار، باید برای حضور مستمر در این مکان   

مقدس، برنامه و انگیزه ای جّدی داشته باشد. بنابراین کارهای جانبی و فعالیت های 
دیگر نمی تواند بهانه ی خوبی برای غیبت و یا عدم حضور به موقع امام جماعت در 

مسجد باشد. مقام معظم رهبری در این باره می فرماید:
قدر مساجد را بدانیم؛ قدر جلسات مذهبی را بدانیم. و مسجد مورد بی اعتنایی   

قرار نگیرد. من با روحانیونی که در یک اداره ای مشــغول کار میشوند، در حالی 
که پیشــنماز فالن مسجد هم هستند، مخالفم؛ چون یک روز در هفته، دو روز در 
هفته، سه روز در هفته برای اقامه  نماز جماعت به مسجد نمیروند. میگوییم چرا؟ 
میگوید گرفتار شدم؛ سرم شــلوغ بود. یا می رود نماز، ولی دیر می رود؛ مردم در 
صف جماعت منتظر نشســته اند؛ حاال آقا بعد از مدتی دوان دوان می آید؛ گاهی 
یک کیف سامسونت هم دستش اســت! من با این روش موافق نیستم. پیشنماز 
مســجد، باید مسجد را خانه ی خود، جایگاه خود و اداره  ی خود بداند؛ وقتی وارد 
مسجد شد، »کالّسمک فی الماء« باید باشد؛ احساس کند که اینجا جای اوست و 

1. بیاناترهبری در دیدار روحانیون استان سمنان، 1385/8/17.
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عجله ای برای بیرون رفتن از مسجد نداشته باشد؛ این درست است.1
آنچه که در تمامی مســاجد به عنوان مطلوب شارع مقدس به حساب می آید،   

برگزاری نماز جماعت مسجد در هر سه نوبت صبح و ظهر و مغرب است. بنابراین 
الزم است که امام جماعت راتب مسجد، هر سه وعده ی نماز را خودش اقامه کند 

و مردم را به حضور مستمر در هر سه وعده دعوت نماید.

هماهنگی روحانی جایگزین در مواقع ضروری( 3
همانطور که گفته شـــد برگزاری نماز جماعت در هر سه نوبت صبح و ظهر و 
مغرب، مطلوب شارع است و امام جماعت باید تمام تالش خود را برای دستیابی 
به این مساله فراهم کند. با این حال ممکن است امام جماعت راتب مسجد، در 
مواقعی بنا بر ضرورت نتواند به نماز جماعت برسد. اما در چنین شرایطی موظف 
است روحانی دیگری را به عنوان جایگزین خود به مسجد اعزام کند و گذشته از 
آن، بر ساعت حضور و نحوه ی عملکرد او پرس و جو کرده و نظارت داشته باشد.

پیشنهادات ●
روحانی جایگزین باید تمامی شرایط امام جماعت را داشته باشد. بنابراین امام   

جماعت در انتخاب و اعزام روحانی جایگزین باید دقت نظر ویژه داشته باشد.
نظارت و پرس و جــوی امام جماعت پس از حضــور روحانی جایگزین، امری   

ضروری است که نباید به هیچ وجه فراموش گردد.
در برخی از مســاجد، به صورت کلی نماز جماعت صبح یا ظهر به امام جماعت   

جایگزین واگذار شده است. اگرچه مطلوب آن است که امام جماعت راتب، خود 
به اقامه نماز هر ســه وعده بپردازد، اما اگر بنا بر دالیــل خاص و موجه، پس از 
هماهنگی با مرکز رسیدگی به امور مساجد، چنین امری صورت پذیرفت، نظارت 

مستمر بر عملکرد امام جماعت جایگزین بر عهده امام راتب خواهد بود. 
گاهی از مواقع امام جماعت، افزون بر آنکه نمی تواند در نماز جماعت شــرکت   

کند، موفق به هماهنگی حضور روحانی دیگری هم نمی شــود. در چنین شرایطی 

1. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار روحانیون استان سمنان. 1385/8/17.
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باید یکی از نمازگزاران مستمر مسجد را که دارای سه شرط عدالت، صحت قرائت 
نماز و آگاهی به احکام نماز است، از پیش برای اقامه نماز هماهنگ نماید. 

با این حال، رعایت ســه نکته بسیار ضروری اســت: اوالً چنین کاری نباید به   
عنوان رویه ی دائمی، مرسوم گردد و برای مثال اقامه ی نماز صبح بر عهده ی چنین 
شخصی قرار گیرد. ثانیًا امام جماعت در انتخاب چنین فردی باید توجه ویژه نماید 
و از افراد بدون حاشیه و دارای مقبولیت همگانی،برای چنین امری بهره گیری کند. 
ثالثًا تا آنجا که ممکن اســت، با هماهنگی و پیگیری های متعدد، شرایط را برای 

حضور یک روحانی معّمم فراهم نماید. 
باید دانســت که فتوای اکثر قریب به اتفاق مراجع، آن اســت که تا زمانی که   

دسترســی به روحانی وجود دارد، نماز خواندن پشــت سر غیر روحانی صحیح 
نیســت. بنابراین امام جماعت مسجد در صورت عدم حضور خود باید تمام تالش 
خود را برای هماهنگی روحانی جایگزین انجام دهد. حضرت امام در استفتائی 

می فرماید:
در فرض مرقوم )باب شدن پیشنماز شدن غیر روحانی( امامت غیر روحانی در   

مساجد درست نیست.1
ایشان این پرسش را با فرض نبودن روحانی، در محله چنین پاسخ داده اند:   
اگر دسترســی به روحانی نباشــد، غیر روحانی با وجود سایر شرائط می تواند   

امامت نماید.2
مقام معظم رهبری نیز در این زمینه می فرماید:  
با دسترســی به روحانی به غیر روحانی اقتدا نکنند3 و منظور از روحانی کسی   

است که عالوه بر داشتن صالحیت های الزم، ملبس به لباس مقدس روحانیت هم 
باشد.4

آیات عظام فاضل لنکرانی، مکارم، تبریزی، نوری همدانی و بســیاری دیگر از   
مراجع نیز همین دیدگاه را در استفتائات خود مطرح کرده اند.

1. سید روح اهلل موسوی امام خمینی، استفتائات )امام خمینی ره(، چاپ پنجم )قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم، 1422( سوال 536.

2. همان سوال 509.
3. خامنه ای، أجوبه االستفتاءات  )فارسی( سوال 563.

4. استفتائات جدید در سایت رهبری، باب نماز جماعت.



113   اقامه ی نماز با کیفیت

برگزاری نماز جماعت با حضور قلب و با کیفیت مطلوب( 4
امام جماعت به عنوان جلودار حرکت معنوی مردم، باید پیشـــتاز در ارتباط 
ناب معنوی با پروردگار باشـــد. بنابراین حضور قلب او، توجه، اخالص، پاکی و 
صفای او در دیگر نمازگزاران تاثیـــر گذار خواهد بود و پروازی وصف ناپذیر به 
سوی معبود رقم خواهد زد. مقام معظم رهبری در دیدار خود در جمع ائمه ی 
جماعات استان تهران، به این نکته اساسی اشاره کرده و آن را از مسائل ضروری 
ائمه جماعت برشمرده اند. ایشان پس از بیان برخی از آفات نماز همچون کم 
توجهی به مفاهیم، نداشـــتن حضور قلب و افتادن در دام ریا، به لزوم کیفیت 
بخشی به نماز جماعت تاکید کرده و در نهایت این مساله را برای امام جماعت 

ضروری تر و مهمتر بر شمرده اند. ایشان فرمودند:
... این کیفّیت را به نماز ببخشـــید، این رنگ و بو را به آن بدهید؛ آن وقت نماز 
در درون انســـان رونق به وجود می آورد. این تراوش میکند و سرریز میشود به 
همه ی کسانی که متوّجه نماز ما هستند و با ما نماز میخوانند. بعضی از روایات 
در باب امام جماعت دارد که حســـنات مأمومین و ِوزر مأمومین بر دوش امام 
جماعت اســـت. مراد از این، آن چیزهایی که مبطل نماز است نیست،)بلکه( 
یعنی همین مفاهیم عالی. اگرچنانچه اینها بود، اینها آن وقت سرریز میشود به 

]مأمومین [. به هرحال نماز این است.1

تبیین جایگاه نماز جماعت و ثمرات آن برای مردم( 5
امام جماعت افزون بر اینکه تالش می کند تا بر کیفیت نماز خود بیافزاید، در 
پی ایجاد انگیزه در میان نمازگزاران مسجد نیز خواهد بود. به همین جهت الزم 
است امام جماعت هر از چندی مباحثی را پیرامون اسرار، رمز و رازها و مفاهیم 

1. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با ائمه ی جماعات استان تهران 1395



114

عالی نماز با مردم در میان بگذارد و آنها را با نماز مطلوب آشنا نماید. مقام معظم 
رهبری در این باره می فرماید:

به نظر بنده یکی از کارهای مهّم ائّمه محترم جماعات در مساجد، تبیین مسئله 
نماز برای مردم اســـت که قدر نماز را بدانیم؛ اگر این شد، نمازها کیفّیت پیدا 

خواهد کرد.1

رفتار شایسته و اخالق نیکو در مواجهه با نمازگزاران( 6
امام جماعت به عنوان امام و جلودار مســـجد، الگوی تمام عیار اخالق، رفتار و 
منش زندگی است. نگاه مردم در مسجد متوجه امام مسجد است و کارهای او را 
به عنوان معیار و مالک قرار خواهند داد. بنابراین امام جماعت موفق کسی است 
که اوالً بتواند با رفتار شایســـته خود الگویی برای دیگران باشد و ثانیاً با چنین 
رفتاری سبب جذب حداکثری عموم مردم خصوصا جوانان و نوجوانان گردد. 

روشن است که این رفتار شایســـته باید در وهله ی اول در اصلی ترین برنامه 
مسجد، یعنی نماز جماعت، نمود داشته باشد و مردم اخالق نیکو را در برگزاری 

مداوم نماز جماعت با جان و دل درک نمایند. 

پیشنهادات ●
نمود اصلی اخالق و رفتــار امام جماعت، هنگام ورود او به مســجد و هنگام   

مواجهه ی او با مردم اســت. پیشتازی در ســالم دادن به مردم، گشاده رویی در 
مواجه با آنها، احوال پرســی و اطالع از اوضاع و احوال آنها، فرق نگذاشتن میان 
فقیر و غنی و غافل نشــدن از احوال بچه های مســجد، نمونه ای از بایسته های 
اخالقی امام جماعت به حســاب می آید. روشن است که امام جماعتی که همراه 
با رفتاری مناسب با مردم، بر سر سجاده می نشیند، دل های فراوانی را به عبادت 
پروردگار متمایل خواهد کرد. مقام معظم رهبری در مورد لزوم توجه به این مساله 

1. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با ائمه ی جماعات استان تهران 1395
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می فرماید:
همیشــه گرم ترین نماز جماعت ها متعلق به پیشنمازهای مردمی است. با مردم   

گرم می گیرند؛ با مردم خوش اخالقی می کنند؛ بی حوصلگی نشــان نمی دهند؛ 
بدخلقی نشــان نمی دهند، جواب مسأله شــان را می دهند؛ یک وقت اگر کسی 
بیماری و مشکلی داشته باشد، اگر با پول نتوانند، با اخالق آن مشکل را تسکین 

می دهند. 
به عنوان آخوندی، دست ما گشاده نیســت؛ اما آبرویمان که می تواند گشاده   

باشد. بنده خودم سالها پیشــنمازی کرده ام؛ می دانم انسان چگونه باید با مردم 
رفتار کند.1

در بعضی از مســاجد، بعضی از افراد مکانی اختصاصی برای خود و دوستانشان   
مهیا کرده اند و به دیگران نیز اجازه نشســتن در این صفوف را نمی دهند. همین 
مســاله گاهی باعث تنش با نمازگزاران تازه وارد شده و آنها را از مسجد  دلزده 
می کند. بنابراین ضروری است امام جماعت با تذکری آرام و لطیف، این جایگاه های 
اختصاصی را بر هم زند و این گونه از نمازگزاران را دعوت به خوش اخالقی با تازه 

واردان نماید.
شایســته است که امام جماعت هر از چندی به مساله ی وقف عام بودن مسجد و   

حرمت اختصاص فضای آن به هر شخصی حتی واقف، متولی و یا نمازگزاران دائمی 
اشاره نماید.2

اگر چه مستحب است که بهترین افراد در صف اول حضور پیدا کنند،3 اما این به   
معنای اختصاصی کردن صف اول و راه ندادن دیگران در این صف نیست. بنابراین 
حضور در صف اول نماز جماعت نیز نباید اختصاصی باشد و هیچ کس نباید برای 
حضور در صف اول مانعی برای خود ببیند. البته اگر امام جماعت تشخیص می دهد 
که شخصی به دلیل غلط بودن نمازش، مانع اتصال خواهد بود و نباید در صف اول 
بایســتد، با زبانی لین و رفتاری شایسته به او تذکر خواهد داد و او را به صف های 
دیگر راهنمایی خواهد کرد. اما دیگر نمازگزاران حق ندارند کسی را از جای خود 

به جای دیگر جابه جا کنند.

1. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن عقیدتی، سیاسی نیروی انتظامی. 1383/10/23.
2. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، 69 مساله 28.

3. یزدی، العروه الوثقی فیما تعم به البلوی مع تعلیقات عده من الفقهاء، ج 3، 195.
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رعایت این نکته در مورد جوانان که از روح حســاس تری نســبت به دیگران   
برخوردارند، ضروری تر است. 

برپایی به موقع نماز جماعت( 7
در روایات اهل بیت به نماز اول وقت، ســـفارش زیادی شده است. بنابراین 
شایسته اســـت که نماز جماعت نیز در اول وقت آن برگزار شود و به بهانه های 

مختلف به تعویق نیافتد. در رساله ی مراجع آمده است:
مستحّب است انسان، نماز را در اّول وقت آن بخواند و راجع به آن خیلی سفارش 

شده است و هر چه به اول وقت نزدیک تر باشد بهتر است.1
همچنین در برخی از روایات آمده است که نماز جماعت بالفاصله پس از اذان 
باید برگزار گردد و انتظار کشـــیدن مامومین برای آمدن امام جماعت مکروه 

است.2

پیشنهادات ●
در برخی از مســاجد، به دالیل مختلفی نماز جماعت را به تعویق می اندازند که   

این کار افزون بر از دســت رفتن فضیلت اول وقت، نظم و نظام مسجد را بر هم 
می ریزد. باید توجه داشت یکی از دالیل ریزش و کاهش جمعیت در مساجد عدم 
رعایت همین مساله است. بنابراین شایسته است بالفاصله بعد از اذان اعالم، اذان 
نماز و سپس اقامه گفته شود و نماز جماعت بالفاصله در پی آن بر پا گردد و هیچ 

فاصل و فاصله ای میان این برنامه ها قرار نگیرد.
در برخی از مساجدی که نماز صبح در آنها اقامه می شود، معموال نماز با تاخیری   

حدود بیست الی نیم ســاعته برگزار می گردد. اما شایسته است که این نماز نیز 
بدون تاخیر قابل توجه، اقامه گردد و تاخیری در برپایی آن وجود نداشــته باشد. 
اسحاق بن عمار می گوید: به امام صادق گفتم: به من بگویید که بهترین وقت 

1. امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل مراجع مساله 751.
2. حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشـــریعه، ج 8، 379 بَاُب َکَراَهِه انِْتَظاِر الَْجَماَعِه اْلَِماَم بَْعَد إَِقاَمِه 

اَلهِ َو اْسِتْحَباِب تَْقِدیِم َغْیِرهِ َو إِْن َکاَن اْلَِماُم ُهَو الُْمَؤّذَن. الصَّ
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برای خواندن نماز صبح چه زمانی است؟ حضرت فرمود:
َمعَ ُطُلوِع الَْفْجِر إِنَّ اهللَ تََعالَی یَُقولُ  إِنَّ ُقْرآَن الَْفْجِر کاَن َمْشُهوداً.1 یَْعِني َصاَلَه الَْفْجِر 
ْبِح َمَع ُطُلوِع الَْفْجِر  تَْشَهُدهُ  َماَلئَِکُه اللَّْیِل َو َماَلئَِکُه النََّهاِر َفِإَذا َصلَّی الَْعْبُد َصاَلَه الصُّ

تَْیِن تُْثِبُتُه َماَلئَِکُه اللَّْیِل َو َماَلئَِکُه النََّهاِر.2 أُثِْبَت لَُه َمرَّ
همراه با ســپیده دم )اذان صبح(. زیرا خداوند فرموده اســت: »قرآن فجر )نماز 
صبح( را به پا دار. چرا که قرآن فجر، مورد مشاهده )فرشتگان شب و روز( است.«
ســپس حضرت فرمود: معنای این آیه این است که نماز صبح هم مورد مشاهده 
فرشتگان شب و هم مورد توجه فرشتگان روز است. پس وقتی بنده ای نماز صبح 
را در هنگام طلوع فجر )اذان صبح( می خواند، این نماز دو بار برای او ثبت می شود. 

یک بار توسط فرشتگان شب و یک بار توسط فرشتگان روز.
البته به جهت احتیاط در داخل شدن وقت، الزم است که نماز صبح پس از حدود   

شش دقیقه از اذان صبح بر گزار گردد. مقام معظم رهبری در پاسخ به سوالی در 
این زمینه می فرماید:

مقتضی است که مؤمنین محترم أیّدهم اهلل تعالی جهت رعایت احتیاط درمورد   
امســاک روزه و وقت نمازصبح، هم زمان باشروع اذان صبح ازرسانه ها، برای روزه 
امســاک نمایند وحدود پنج إلی شش دقیقه بعد از اذان، شروع به ادای فریضه ی 

صبح نمایند.3

میانه روی در برگزاری نماز جماعت( 8
یکی از مسائل مورد ابتال در نماز جماعت، مقدار زمان برگزاری آن است. یعنی 
باید دید که از لحاظ تندی و کندی چه نمازی شایسته ی برگزاری در محیط 

عمومی است. در رساله ی مراجع آمده است:
مستحب است امام جماعت حال مأمومی را که از دیگران ضعیف تر است، رعایت 
کند و عجله نکند تا افراد ضعیف به او برسند و نیز مستحب است قنوت و رکوع 

1. سوره اسراء، آیه 78.
2. طوسی، تهذیب االحکام، ج 2، 37.

3. خامنه ای، أجوبه االستفتاءات  )فارسی(، 73 سوال 362.
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و سجود را طول ندهد، مگر بداند همه ی کسانی که به او اقتدا کرده اند، مایلند.1

پیشنهادات ●
اگرچه نمی توان زمان دقیقی را به عنوان الگوی نماز جماعت متعادل بیان کرد   

اما می توان به طور معمول، رعایت چند نکته را در این زمینه ضروری دانست:

1-8( اعتدال در سرعت قرائت اذکار ●
بعضی از ائمه ی جماعات، قرائت اذکار و کلمات نماز را با کندی و حال و هوای 
معنوی خاصی می خوانند. اما باید توجه داشـــت که استحباب طوالنی شدن 
نماز، تنها برای نماز فرادی اســـت و نماز جماعت باید به یک حالت متوسط و 

متعادل برگزار گردد.
در طرف مقابل نیز برخی از ائمه ی جماعـــات، به قدری در ادای واژه ها عجله 
می کنند که گاه الفاظ آنها قابل اســـتماع نیست. باید توجه داشت که استماع 
قرائت امام جماعت، یکی از مستحبات است.2بنابراین، این قرائت باید به شکل 

زیبا و روان برای نمازگزاران ارائه گردد.

2-8( اعتدال در سرعت اذکار رکوع و سجود ●
در قرائت اذکار رکوع و سجود هم همین مساله باید رعایت شود. گاهی یک ذکر 
امام جماعت به قدری طول می کشد که مامومین در این بازه ی زمانی، همان 
ذکر را سه یا پنج مرتبه تکرار می کنند و گاهی هم به قدری تند خوانده می شود 
که مامومین به یکبار خواندن اذکار رکوع و ســـجود هم نمی رسند. بنابراین 
روشن است در این مساله نیز سرعت امام جماعت باید در حّد عموم نمازگزاران 

1. امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل مراجع مساله 1485.
2. یزدی، العروه الوثقی فیما تعم به البلوی مع تعلیقـــات عده من الفقهاء، ج 1، 666: االولی االنصات. اولویت با گوش دادن 

قرائت امام جماعت است.
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مسجد باشد.

3-8( حذف اذکار و ادعیه طوالنی ●
در نماز جماعت باید از اذکار و ادعیه مستحب و طوالنی نظیر ادعیه طوالنی در 
قنوت و یا آنچه که بین اذان و اقامه و یا بین اقامه و نماز خوانده می شود، پرهیز 

گردد و تنها به ادعیه و اذکار کوتاه بسنده شود.
رعایت این مساله در اذکار رکوع و سجود لزوم بیشتری می یابد. بنابراین در نماز 
جماعت می توان تنها به یک ذکر واجب بسنده نمود و حداکثر یک ذکر دیگر را 

به عنوان ذکر مستحب، ادا کرد.

4-8( انتخاب سوره های کوتاه قرآن ●
در این زمینه بهتر اســـت به استحباب انتخاب سوره قدر در رکعت اول و سوره 
توحید در رکعت دوم عمل شود تا به عنوان سنت حسنه در بین نمازگزاران نیز 

نهادینه گردد. در رساله ی همه ی مراجع آمده است:
مستحب است در تمام نمازها در رکعت اول، سوره »إنا أنزلناه« و در رکعت دوم، 

سورۀ »قل هو اهلّل احد«را بخواند.1

صحت قرائت( 9
یکی از شـــرایط اساســـی در امام جماعت، احراز صحت قرائت او است. امام 

خمینی در کتاب تحریر الوسیله می نویسد:
امامت کسی که نمی تواند قرائت را به خوبی ادا کند؛ یعنی، حروف را از مخرج 
آنها ادا نمی نماید، یا آن را تبدیل به غیـــر خودش می کند، حتی غلط اعرابی 
)مثل زیر و زبر( اگر چه توانایی بر اینها را نداشـــته باشد، برای کسی که آن را به 

1. امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل مراجع مساله 1018.
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خوبی ادا می کند، جایز نیســـت. همچنین در امامت کسی که قرائتش در دو 
رکعت آخر خوب نباشد، اشکال وجود دارد. )یعنی در غیر جایی که امام تحّمل 
قرائت مأمومین را دارد، قرائت او خوب نباشد( بلکه احتیاط در این زمینه نباید 

ترک شود.1
در بحث صحت قرائت نماز نیز چنین آمده است:

واجب است که قرائت نماز، صحیح باشد، پس اگر عمدا، یک حرف، یا حرکت، یا 
تشدید، یا مانند آن را اخالل کند، نمازش باطل است و کسی که حمد یا سوره را 

نمی تواند بخوبی بخواند، واجب است یاد بگیرد.2
بنابراین روشن است که امام جماعت در این مساله باید توجه ویژه داشته باشد و 
خود را ضامن صحت قرائت تمامی مامومان خود بداند. در این رابطه، شخصی از 

امام صادق در مورد قرائت مامومین سوال کرد. حضرت پاسخ داد:
إِنَّ اْلَِماَم َضاِمٌن لِلِْقرَاَءهِ.3

امام جماعت ضامن قرائت )مأمومان( است.

حضرت امام در تحریر الوسیله شرایط الزم در صحت قرائت را چنین مطرح 
کرده اند:

1-9( رعایت مخارج حروف و تشدیدها ●
معیار در صحیح بودن قرائت نماز این اســـت که حروف، از مخارج خودشان، 
ادا شـــوند، بطوری که اهل این زبان )مثال عربی در وقت ادای کلمۀ »صراط«( 

بگویند: که او فالن، حرف ]ص[ را ادا کرد نه حرف دیگر ]مثال س[ را.

1. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 1، 275: ال یجوز إمامه من ال یحسن القراءه بعدم تأدیه الحروف من مخرجه أو إبداله بغیره 
حتی اللحن في العراب و إن کان لعدم استطاعته لمن یحسنه. . و في جواز إمامه من ال یحسن القراءه  في غیر المحل الذي 

یتحملها االمام عن المأموم کالرکعتین األخیرتین لمن یحسنها إشکال، فال یترک االحتیاط.
2. همان، ج 1، 167: مسأله 12 یجب أن تکون القراءه صحیحه، فلو أخّل عامدا بحرف أو حرکه أو تشدید أو نحو ذلک بطلت 

صالته و من ال یحسن الفاتحه أو السوره یجب علیه تعلّمهما.
3. ابن  بابویه، من ال یحضره الفقیه، ج 1، 378.
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2-9( حرکات و اعراب کلمات ●
و )نیز باید( حرکات اســـتخوان بندی کلمه و آنچه که در هیأت و شکل کلمه 
دخالت دارد و حرکت ها و ســـکونهای مربوط به اعراب و بناء مطابق آنچه که 

علمای نحو و صرف، نوشته اند، مراعات شود.

3-9( همزه ی وصل: ●
و همزه ی »وصل« وقتی در اثنای قرائت قرار می گیرد )که مّتصل به کلمه قبل 
می شـــود(، مثل همزه ی »ال« و همزه ی »اهدنا«، بنابر احتیاط واجب، حذف 
شده و خوانده نشـــود، و همزه ی قطع ثابت مانده و خوانده شود، مثل: همزه ی 

»انعمت«.1

پیشنهادات ●
با عرض تاسف باید گفت که مشاهده میدانی نشــان می دهد، برخی از ائمه ی   

جماعات، هر چند بسیار اندک، در صحت قرائت نماز دچار مشکل می باشند. البته 
برخی هم وجود دارند که اگر چه قرائتشان صحیح است اما از زیبندگی و فصاحت 
مناسب برخوردار نیســت. بنابراین پیگیری این نکته و ارتقاء بخشیدن به سطح 

کیفی قرائت نماز توسط خود ائمه ی جماعات، الزم و ضروری می باشد.
یکی از کارهایی که امام جماعت محترم مسجد در این زمینه می تواند انجام دهد،   

عرضه ی قرائت نماز خود به اساتید قرائت قرآن و آموزگاران علم تجوید است.
افزون بر این، امام جماعت باید به صورت مستمر برای تصحیح قرائت نمازگزاران   

هم برنامه داشــته باشد. این برنامه می تواند به دو صورت انجام پذیرد. اول اینکه 
جلســه ای ماهیانه برای آموزش قرائت نماز توســط خود امام جماعت و یا یکی 
از اســاتید قرائت قرآن، طراحی و اجرا گردد. دوم اینکه ساعاتی در هفته برای 
عرضه ی قرائت نمازگزاران و تصحیح آن توســط خود امام جماعت و یا هر استاد 

قرائت قرآنی که مورد تایید امام جماعت است، برنامه ریزی گردد.

1. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 1، 167.
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رعایت تجوید در قرائت نماز( 10
اگرچه در مســـاله ی قرائت نماز، تنها احراز صحت قرائت امام جماعت، کافی 
است اما کیفیت و زیبایی قرائت نیز در ارزش گذاری ها حائز اهمیت می باشد. 
به طوری که این مساله از جمله اولین مرّجحات انتخاب امام جماعت مطرح 
گردیده و حتی پیش از اعلمیت به احکام نماز مورد توجه واقع شده است. این 

مساله در تحریر الوسیله چنین مطرح گردیده است:
در صورتی که بین مأمومین اختالف بیفتد، یا کسی را جلو نیندازند، باید کسی 
که فقیه جامع الشرائط است، برای امامت جلو بیفتد و اگر چنین فقیهی نباشد یا 
متعّدد باشند، کسی که قرائتش بهتر  است جلو بیفتد و اگر او نبود، کسی که در 
احکام نماز افقه است، جلو بیفتد و اگر او نبود، از همه مسن تر جلو بیفتد و البّته 
امام همیشگی مسجد برای امامت اولویّت دارد، اگر چه غیر او افضل باشد، لکن 

بهتر آن است که افضل را جلو بیندازد.1

نکته کاربردی
 شایسته اســت که امام جماعت، افزون بر شرایط صحت قرائت، که   •

قطعا باید دارای آن باشــد، قدری هم به مسائل تجوید تسلط یابد و با 
تمرین در این زمینه، قرائت خود را زیباتر و جذاب تر از گذشته گرداند.

امام خمینی در تحریر الوســـیله، اگرچه رعایت ریزه کاری های تجویدی 
در قرائت نماز را الزم نمی داند، اما در مراعات برخی از نکات تجویدی احتیاط 

کرده اند. ایشان می نویسند:
در تعیین و تشخیص مخارج حروف، مراعات ریزه کاری های علمای تجوید الزم 
نیست، چه رسد به جهاتی که به صفات حروف برمی گردد از قبیل »شّدت« و 

»رخوت« و »تفخیم« و »ترقیق« و »استعالء« و غیر اینها.

1. همان، ج 1، 277.
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ولی احتیاط آن است که مراعات مّد الزم را بنماید و مّد الزم، آن است که حرف 
مّد و دو سبب آن؛ یعنی، همزه و سکون در یک کلمه جمع شوند، مثل: »جاء« و 

»سوء« و »جی ء« و »دابّه« و »ق« و »ص«.
و همچنین است، ترک وقف بر حرف حرکت دار و وصل به سکون )که احتیاط 
ترک آن اســـت(. و رعایت ادغام تنوین و نون ساکن در حروف »یرملون« )که 

احتیاط مراعات آن است( اگر چه، هیچ یک از مذکورات، الزم نیست.1
از بیان حضرت امام برمی آید که احتیاط مطرح شـــده در این زمینه ها، 
احتیاط مسحب اســـت. بنابراین شایسته است که امام جماعت، این احتیاط 

مستحب را لباس عمل بپوشاند.

لحن خوش و صدای نیکو در نماز( 11
یکی از مسائلی که بر جذابیت و لطافت نماز جماعت می افزاید، صدای خوش 
امام جماعت است. صدای خوش، طبع انسان را نوازش می دهد و برای همگان 
خوش آیند و جذاب است. در تاریخ آمده است هنگامی که پیامبر خدا شب 
را به قرائت قرآن ســـپری می کرد، به جهت زیبایی قرائتش، قریش با عالقه ی 

فراوان، پنهانی به صدایش گوش می سپردند.2
شخصی از امام ســـجاد در مورد زیبایی صوت پیامبر در نماز پرسید. 

حضرت پاسخ داد:
اگر امام، قدری از آواز خـــوش خود را به مردم اظهار کند، مردم به خاطر خوبی و 
خوشی آن، توان تحمل آن را نخواهند داشت. )به همین جهت( رسول خدا به 

1. همان، ج 1، 167.
2. علی بن ابراهیم قّمی، تفسیر القّمی، چاپ سوم )قم: دار الکتاب، 1404(، ج 2، 20.
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قدر تحمل کسانی که پشت سرش نماز می خواندند، صدای خود را بلند می کرد.1

پیشنهادات ●
شایسته است امام جماعت از لحن عربی برای خواندن نماز استفاده کند. رسول   

خدا می فرماید:
اْقَرُءوا الُْقْرآَن بَِألَْحاِن الَْعَرِب َو أَْصَواتَِها.2

قرآن را با لحن ها و صوت عرب، قرائت کنید.
امام جماعت می توانــد از میان لحن های مختلف قاریــان و یا ائمه ی جمعه و   

جماعت، یک لحن شایســته و متناسب با صدای خود را برگزیند و از همان لحن 
تقلید نماید.

اگرچه صوت خوش، نمونه ای از هنرآفرینی به حســاب می آید و حد اعالی آن   
اکتسابی نیست، اما روشــن است که بسیاری از مقدمات قرائت نیکو، اکتسابی و 
آموختنی است. بنابراین شایسته است که امام جماعت برای دستیابی به این ابزار 

کارآمد، وقت کافی بگذارد و از تاثیر آن غافل نماند.

بلندی صدای امام جماعت( 12
در رساله ی همه ی مراجع آمده است:

مستحب است امام جماعت در حمد و ســـوره و ذکرهایی که بلند می خواند، 
صدای خود را به قدری بلند کند که دیگران بشنوند ولی باید بیش از اندازه صدا 

را بلند نکند.3

ََّما َمرَّ بِِه الَْمارُّ َفَصِعَق ِمْن ُحْسِن َصْوتِِه َو إِنَّ اْلَِماَم لَْو أَْظَهَر ِمْن  1. کلینی، الکافي، ج 2، 615: إِنَّ َعلِيَّ بَْن الُْحَسْیِن ع َکاَن یَْقَرأُ َفُرب
َذلَِک َشْیئاً لََما اْحَتَملَُه النَّاُس ِمْن ُحْسِنِه ُقلُْت َو لَْم یَُکْن َرُسوُل اهللِ ص یَُصلّي بِالنَّاِس َو یَْرَفُع َصْوتَُه بِالُْقْرآِن َفَقاَل إِنَّ َرُسوَل اهللِ 

ص َکاَن یَُحّمُل النَّاَس ِمْن َخلِْفِه َما یُِطیُقوَن.
2. همان، ج 2، 614.

3. امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل مراجع مساله 1486.
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نکته کاربردی
 اگر چه مکّبر وظیفه ی اطالع رســانی حــرکات امام جماعت را به   •

مامومین، بر عهده دارد، اما شایســته است که افزون بر آن، برای امام 
جماعت نیز بلندگویی تدارک دیده شود تا مامومین صدای قرائت امام 

جماعت را بشنوند. این کار چند فایده دارد:

نخســـت اینکه آرامش عبادی مامومان بیشتر خواهد شد و مردم با اطمینان 
بیشتری با امام جماعت همراه خواهند شد.

دوم اینکه گوش کردن قرائت صحیح نماز، تمرینی برای کسانی است که قرائت 
صحیحی ندارند. 

و سوم اینکه ِصرف شنیدن قرآن و همچنین اســـتماع قرائت امام جماعت، 
مستحب اســـت و دارای ثوابی مجزا است. در تفســـیر آیه »َو إِذا ُقِرَئ الُْقْرآُن 
َفاْسَتِمُعوا لَُه َو أَنِْصُتوا لََعلَُّکْم تُْرَحُموَن.«1»هنگامی که قرآن خوانده شود، گوش 
فرا دهید و خاموش باشید شاید مشمول رحمت خدا شوید!« در روایتی از امام 

باقر نقل شده است که فرمودند:
یَْعِني فِي الَْفرِیَضِه َخلَْف اْلَِمامِ  َفاْسَتِمُعوا لَُه َو أَنِْصُتوا لََعلَُّکْم تُرَْحُمونَ .2

این آیه به معنای آن اســت که در نماز جماعت واجبی که پشت سر امام جماعت خوانده 

می شود، )قرائت قرآن امام جماعت را( گوش فرا دهید و خاموش باشید.

مکان ایستادن امام جماعت( 13
در رساله ی مراجع آمده است: جای ایســـتادن امام باید از جای مأموم بلندتر 

نباشد ولی اگر مکان امام مقدار خیلی کمی بلندتر باشد اشکال ندارد.3

1. سوره اعراف، آیه 204.
2. ابن  بابویه، من ال یحضره الفقیه، ج 1، 392.

3. امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل مراجع مساله 1415.
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نکته کاربردی
گاهی ممکن است در برخی از شب های سال، مسجد جمعیت بیشتری   •

را به خود ببیند و صفوف جماعت از صحن مسجد خارج شده و به حیاط و 
دیگر اماکن متصل به مسجد کشیده شود. در چنین فرضی باید مراقب بود 
که مکان نمازگزاران پایین تر از مکان امام جماعت نباشد. برای نمونه ممکن 
است سطح حیاط مسجد، پایین تر از سطح مسجد باشد که نماز کسانی که 

در حیاط می ایستند، صحیح نخواهد بود. 
البته در محاســبه باید جایگاه خود امام جماعت را در نظر گرفت.   •

بنابراین در مساجدی که محراب مسجد، قدری پایین تر از سطح مسجد 
است باید با احتساب جایگاه امام جماعت به محاسبه ی سطح مامومین 

توجه کرد.

ایستادن امام در وسط صف مامومین( 14
مکان ایستادن امام جماعت، نقطه ی ثقل برگزاری این عبادت اجتماعی است. 
بنابراین نسبت به این جایگاه باید توجه ویژه داشت. در رساله ی مراجع آمده 

است:
مستحب است امام در وسط صف بایستد و اهل علم و کمال و تقوی در صف اول 

بایستند.1

نکته کاربردی
در برخی از مســاجد، جایگاه امام جماعت را در گوشه ی صف پیش   •

بینی می کنند که بهتر است، به وسط صفوف انتقال یابد.

1. همان مساله 1482.
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فاصله ی بین دو نماز( 15
اگر چه مستحب است نمازهایی که وقت مشـــترک دارند، هر یک به صورت 
جداگانه در وقت فضیلت خود خوانده شـــوند اما به جهت معذوریت هایی که 
وجود دارد، این نماز ها به طور معمول در مســـاجد در یک زمان و با فاصله ی 
اندکی اقامه می شوند. روشن است که در شرایط کنونی نمی توان نماز عصر را در 
وقت فضیلت آن که حدودا دو ساعت و نیم بعد از اذان ظهر است و یا نماز عشاء 
را در وقت فضیلت آن که حدود چهل یا پنجاه دقیقه بعد از اذان مغرب اســـت، 

اقامه کرد. 
بنابراین بهتر است به جهت پرشور شدن مساجد و حضور حداکثری مردم در 
مســـاجد، فاصله بین دو نماز را به حداقل رسانده و هر دو نماز با فاصله اندکی 

اقامه کرد.
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پیشنهادات ●
در فاصله ی بین دو نماز، تنها به تعقیبات عمومی و مختصر اکتفا شــده و حتی   

المقدور از سخنرانی، روضه خوانی و یا اجرای دیگر برنامه ها پرهیز گردد.
در فاصله ی بین نماز مغرب و عشاء، در صورت تمایل عمومی به خواندن نماز نافله   

یا نماز غفیله، حداکثر به اندازه چهار یا پنج دقیقه زمان به این امر اختصاص یابد.
در صورتی که امام جماعت یا دیگر مسئوالن مسجد )با هماهنگی امام جماعت(   

ارائه ی نکاتی حائز اهمیت را برای تمامی نمازگزاران مسجد، ضروری بدانند، تنها 
می توانند به اندازه پنج دقیقه به ارائه نکاتی مختصر و کوتاه بپردازند.

در برخی از مساجد، امام جماعت سخنرانی خود را در بین الصالتین ارائه می دهد   
که سبب برگزاری نماز فرادا در گوشه ی مســجد می گردد. بنابراین از سخنرانی 
بیش از پنج دقیقه در فاصله ی بین دو نماز جداً پرهیز گردد و سخنرانی را به پس 

از نماز دوم موکول نمایند.
در برخی از مســاجد، تریبون مسجد در اختیار یکی از مسئوالن مسجد اعم از   

هیات امنا، پیشکسوتان و یا معتمدین قرار دارد که گاهی با صالحدید شخصی و 
بدون در نظر داشتن مصالح عمومی به ارائه مطالب گوناگون در بازه زمانی طوالنی 
می پــردازد. به همین جهت، هیچ کس حق اســتفاده متناوب و دائمی از تریبون 
مســجد را ندارد و هر کس در هر جایگاه و مسئولیتی، تنها با هماهنگی موردی 
با امام جماعت )نــه اجازه کلی و دائمی(، می تواند بــه صورت مختصر از فضای 

شنیداری مسجد استفاده کند.
یکی از ســنت های حسنه در مساجد، تالوت آیات یک صفحه از قرآن است. اما به   

دالیل فوق الذکر بهتر است حتما قرائت قرآن بعد از برگزاری هر دو نماز انجام پذیرد.

حضور امام بعد از اتمام نماز( 16
- مستحب اســـت که امام جماعت بعد از سالم نماز، از حالت نماز خارج نشود 
و سر جای خود بنشـــیند تا تمام مأمومین حتی آنان که در رکعت آخر به نماز 

جماعت رسیده اند، از نماز خود فارغ شوند.1

1. یزدی، العروه الوثقی فیما تعم به البلوی مع تعلیقات عده من الفقهاء، ج 3، 196.
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نکته کاربردی
 شایسته است که امام جماعت، پس از پایان پذیرفتن نماز، حداقل   •

برای مدت زمان نیم ساعت در مسجد حضور داشته باشد و به پاسخگویی 
به پرسش های گوناگون مردم و یا همنشینی و بررسی از احواالت آنان 

بپردازد.
 مقام معظم رهبری می فرماید: بنده خودم سالها پیشنمازی کرده ام؛   •

می دانم انســان چگونه باید با مردم رفتار کند. وقتی نماز تمام می شد، 
برمی گشتم رو به مردم می نشستم. تسبیحات حضرت زهرا را هم که 
می گفتم، افراد می آمدند و می دیدند راه باز است. جوان می آمد، مزلّف 

می آمد، بازاری می آمد، ریش دار می آمد، بی ریش می آمد.1

طوالنی کردن رکوع برای تازه واردها( 17
در رساله ی مراجع آمده اســـت: اگر امام در رکوع بفهمد کسی تازه رسیده و 
می خواهد اقتدا کند، مستحب است رکوع را دو برابر همیشه طول بدهد و بعد 

برخیزد، اگر چه بفهمد کس دیگری هم برای اقتدا وارد شده است.2

پیشنهادات ●
مرســوم است که مامومی که دیر رســیده، با گفتن »یا اهلل« و یا جمله »ان اهلل   

مع الصابرین« امام جماعت را از این مســاله مطلع نماید. مکّبر نیز با تکرار همین 
جمالت )با صدای کوتاه( می تواند امام جماعت را از این مساله مطلع نماید.

خوب اســت که امام جماعت نیز بنا بر آنچه در مساله آمده و برای رعایت حال   
دیگر نمازگزاران، رکوع خود را بیش از دو برابر همیشــه طول ندهد. زیرا ممکن 

است این کار برای دیگر نمازگزاران ناخوشایند باشد.

1. بیانات رهبری در دیدار مسئوالن عقیدتی، سیاسی نیروی انتظامی. 1383/10/23.
2. امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل مراجع مساله 1487.
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حضور به موقع امام جماعت

صحت قرائت

تبیین جایگاه نماز جماعت و ثمرات آن برای مردم

مکان ایستادن امام جماعت پایین تر از مأمومین

هماهنگی روحانی جایگزین در مواقع ضروری

لحن خوش و صدای نیکو در نماز

برپایی بموقع نماز جماعت

حداقل فاصله بین دو نماز

حضور مستمر در نماز جماعت

رعایت تجوید در قرائت نماز

رفتار شایسته و اخالق نیکو در مواحهه با نمازگزاران

ایستان امام در وسط صف های مأمومین

برگزاری نماز جماعت با حضور قلب و با کیفیت مطلوب

بلندی صدای امام جماعت

میانه روی در مدت زمان برگزاری نماز جماعت

حضور امام بعد از اتمام نماز

طوالنی تر کردن رکوع برای تازه واردها

1

9

3

11

2

10

4

12

5

13

6

14

8

16

17

7

15

وظایف امام جماعت در برگزاری نماز جماعت مطلوب

نماز با کیفیت
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بخش پنجم
تعقیبات نماز «

تعقیبات به مجموعه ای از اعمال گفته می شود که بعد از نماز انجام می پذیرد. 
این اعمال عبارتند از: دعا، ذکر، تالوت یا غیر آنها از افعال حســـنه، مثل تفّکر 
در عظمت و جاللت الهی و مثل گریه کردن از خشـــیت، خوف و یا رغبت به 
پروردگار. تعقیبات نماز از سنن مورد تاکید شارع می باشد و منافع فراوان دینی 

و دنیوی درپی دارد. از رسول خدا روایت شده است که فرمود:
َب في َصالتِِه فهو في َصاَله.1 َمْن َعقَّ

هر کس در نمازش تعقیبات بگوید، گویا در نماز است.

همچنین در این خصوص امام صادق می فرماید:
رِْب فِي الِْباَلِد.2 ْعِقیُب أَبْلَُغ فِي َطلَِب الرّزِْق ِمَن الضَّ التَّ

اثر تعقیبات نماز در طلب رزق و روزی بیشتر از مسافرت به بالد و پیمودن راه ها است.

1. مجلسی، مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبار، ج 3، 604.
2. طوسی، تهذیب االحکام، ج 2، 104.
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 در این خصوص باید گفت ضروری است تعقیبات نماز، مّتصل به آخر نماز باشد 
و نماز گزار نباید مشـــغول به کار دیگری شود و بهتر آن است که تعقیبات در 
همان مکان نماز، رو به قبله و با طهارت انجام شود و در نهایت اینکه دعا خواندن 
بعد از نماز فریضه، افضل است از نماز نافله و دعا بعد از فریضه، افضل است از دعا 

بعد از نافله.
 دعا را می توان به زبانهای دیگر، جز عربی، خواند اما افضل و برتر آن اســـت که 

نمازگزاران به ادعیه ی مأثوره مشغول شوند که عبارتند از:

تکبیرات سه گانه( 1
اول: گفتن ســـه مرتبه »اهلل اکبر«بعد ازسالم درحالتی که دست ها را همانند 

تکبیرات نماز، بلند کنند.

پیشنهادات ●
مرسوم است که همراه این تکبیرات شعارهای انقالبی نیز داده می شود. اگرچه   

این کار اشــکالی ندارد، اما به جهت رعایت تعالیم اهل بیت شایسته است که 
بالفاصله پس از نماز، تکبیرات ســه گانه به صورت شــخصی گفته شود و سپس 
تسبیحات حضرت زهرا، که سفارشات فراوانی در روایات مختلف به آن شده، 
انجام پذیرد و پس از آن، آیه ی صلوات قرائت شده و صلوات های سه گانه، توسط 
عموم مردم به صورت منظم خوانده شود و در نهایت تکبیرات سه گانه و شعارهای 

انقالبی به صورت عمومی و دسته جمعی گفته شود.
در برخی از مساجد مرسوم است که نمازگزاران بالفاصله پس از پایان پذیرفتن   

نماز جماعت، با یکدیگر دســت می دهند و مصافحه می کنند. این عمل اگرچه از 
لحاظ اکثر مراجع، بدعت نیست و اشکالی ندارد1 اما بر خالف تعقیبات نماز است 
و سفارشی هم به آن نشده و گاهی برهم زننده آرامش تعقیبات نماز نیز می شود.

   گذشته از آنکه در مورد بعضی از تعقیبات نماز نظیر تسبیحات حضرت زهرا

1. خامنه ای، أجوبه االستفتاءات  )فارسی( سوال 730.
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امر شــده تا این عمل بدون خارج شدن از حالت نماز، خوانده شود. بنابراین بهتر 
آن اســت که مصافحه پس از تسبیحات حضرت زهرا و پس از پایان پذیرفتن 

صلوات های سه گانه، انجام پذیرد. 

2 )تسبیحات حضرت زهرا
»دوم« تســـبیح حضرت فاطمه  زهرا اســـت که به گفته ی همه ی علماء 

)رضوان اهلل علیهم(، برترین تعقیبات است.
- امام باقر می فرماید:

ْحِمیِد أَْفَضَل ِمْن تَْسِبیِح َفاِطَمَه َو لَْو َکاَن  ِمَن التَّ بَِشيْ ءٍ  َما ُعِبَد اهللُ 
1.َفاِطَمَه  َِشيْ ٌء أَْفَضَل ِمْنُه لََنَحلَُه رَُسوُل اهلل

هیچ ستایشی برای عبادت خداوند برتر از تسبیحات فاطمه زهرا نیست و اگرچیزی از آن 

افضل بود، رسول خدا آن را به فاطمه هدیه می داد.

- از امام صادق پرســـیدند: منظور از ذکر کثیر در آیـــه »اْذُکُروا اهللَ ِذْکراً 
َکِثیراً«2چه ذکری است؟ امام صادق فرمودند:

َح تَْسِبیَح َفاِطَمَه َفَقْد ذََکَر اهللَ الذّْکَر الَْکِثیرَ.3 َمْن َسبَّ
هر کس تسبیحات فاطمه زهرا را بگوید، قطعا ذکر کثیر را گفته است.

- امام صادق می فرماید:
َيَّ ِمْن َصاَلهِ أَلِْف  تَْسِبیُح َفاِطَمَهفِي ُکّل یَْوٍم فِي ُدبُِر ُکّل َصاَلهٍ أََحبُّ إِل

رَْکَعٍه فِي ُکّل یَْوٍم.4
تسبیحات حضرت فاطمه علیها السالم در تعقیب همه نمازهای روزانه و در تمامی روزهای 

سال برای من محبوب تر از خواندن هزار رکعت نماز است.

1. کلینی، الکافي، ج 3، 343.
2. سوره احزاب آیه 33.

3. محمد بن علی ابن بابویه، معاني األخبار، چاپ اول، معاني األخبار )قم: جماعه المدرسین في الحوزه العلمیه بقم، مؤسسه 
النشر السالمي، 1403(، 193.

4. کلینی، الکافي، ج 3، 343.
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- کیفیت تسبیحات حضرت زهرا: سی و چهار مرتبه »اهللُ اکبر«، بعد از آن 
سی وسه مرتبه »الحمُدهلّل«و بعد از آن سی وسه مرتبه»ُسبحاَن اهلّل«است که 

مجموع آنها صدمرتبه می شود. 

● پیشنهادات پیرامون تسبیحات حضرت زهرا
- از امام صادق نقل شده که فرمود:   

َمْن َسبََّح تَْسِبیَح َفاِطَمَه َقْبَل أَْن یَْثِنَي ِرْجَلُه ِمْن َصاَلِه الَْفِریَضِه َغَفَر اهلُل لَُه.1
هر کس بعد از نماز فریضه، پیش از آن که دو زانو شود، تسبیحات فاطمه زهرارا 

بخواند، به مغفرت خدا نایل می شود.
بنابراین بهتر اســت که پس از پایان پذیرفتن نماز و پس از تکبیرات ســه گانه، 
نمازگزاران بالفاصله مشغول به تسبیحات حضرت زهرا شوند و سپس به دیگر 

تعقیبات بپردازند.
 در همین راســتا، مکّبر نیز پس از پایان نماز و پس از تکبرات، با گفتن جمله   

تســبیحات حضرت زهرا مردم را به خواندن آن تشویق می کند. سپس منتظر 
پایان پذیرفتن ذکر امام جماعت می ماند و پس از آن آیه صلوات را قرائت می کند.

 به جهت آنکه ممکن است تســبیحات برخی از نمازگزاران، قدری طوالنی تر   
از دیگران شود، بهتر اســت که آیه صلوات را کسی قرائت کند که ادعیه و دیگر 

تعقیبات نماز را می خواند.

ذکر صلوات پس از آیه صلوات( 3
- پس از تســـبیحات حضرت زهرا، یکی دیگـــر از تعقیبات نماز، صلوات 
فرستادن بر حضرت رسول است. مســـتحب است که انسان هر وقت نام 
مبارک آن بزرگوار را بر زبان جاری کرد و یا اینکه شـــنید، صلوات بفرستد و 

تفاوتی میان اسامی و القاب و کنیه آن حضرت وجود ندارد.
- در روایتی از امام صادق نقل شده که می فرماید: 

1. همان، ج 3، 342.
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ْحِمیِد اَل إِلََه  َح تَْسِبیَح الزَّْهرَاءِ َفاِطَمَه ... َو َقاَل بَْعَد َما یَْفرُُغ ِمَن التَّ َمْن َسبَّ
ْیِه  َِّذیَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَ َُّها ال ِبّي یا أَی إاِلَّ اهللُ،»إِنَّ اهللَ َو َمالئَِکَتهُ یَُصلُّوَن َعلَی النَّ
ٍد َو آِل  ََّنا َو َسْعَدیَْک«،»اللُهمَّ َصّل َعلَی ُمَحمَّ ْیَک رَب َو َسلُّموا تَْسلِیماً«1»لَبَّ
ٍد«و ... َغَفَر اهللُ ُذنُوبَُه ُکلََّها َو َعاَفاُه ِمْن یَْوِمِه َو َساَعِتِه َو َشْهرِهِ َو َسَنِتِه  ُمَحمَّ
إِلَی أَْن یَُحوَل الَْحْوُل ِمَن الَْفْقِر َو الَْفاَقِه َو الُْجُنوِن َو الُْجَذاِم َو الَْبرَِص َو ِمْن 

َماءِ إِلَی األْرِْض َو ...  ٍه تَْنزُِل ِمَن السَّ ِیَّ ْوءِ َو ِمْن ُکّل بَل ِمیَتِه السَّ
هر کس تسبیحات حضرت زهرا بگوید و سپس آیه »إِنَّ اهللَ َو َمالئَِکَتهُ یَُصلُّوَن َعَلی النَِّبیِّ 

ََّنا َو  ُموا تَْسِلیماً« را بخواند و پس از آن بگوید »لَبَّْیَک َرب وا َعَلْیِه َو َســلِّ َِّذیَن آَمُنوا َصلُّ یا أَیَُّها ال

« و ...، خداوند گناهان او را می آمرزد و روز و  ــدٍ ٍد َو آِل ُمَحمَّ َســْعَدیَْک اللُهمَّ َصلِّ َعَلی ُمَحمَّ

ســاعت و ماه و سالش را به سالمت می دارد و زندگی او را از فقر و بیماری و مرگ ناپسند و 

بالی آسمانی دور می کند.2

پیشنهادات ●
بنا بر روایتی که از امام صادق نقل شــد، آیه ی صلوات باید پس از خواندن   

تســبیحات حضرت زهرا خوانده شود و پس از آن مردم بگویند: »لبیک ربنا و 
سعدیک« و سپس صلوات بفرســتند. بنابراین باید به این ترتیبی که در روایت 
آمده، پایبند بود. اما در برخی از مساجد، ابتدا آیه ی صلوات خوانده شده و سپس 
تســبیحات گفته می شود که شایسته اســت، مطابق فرمایش معصوم انجام 

پذیرد.
در برخی از مساجد، فرستادن صلوات دسته جمعی بسیار نامنظم و با سبک های   

مختلف خوانده می شود. به گونه ای که برای شنونده حالت ناخوشایندی را ایجاد 
می کند. به همین جهت، شایســته است که مکّبر یا کسی که ادعیه را می خواند، 
پس از قرائت آیه ی صلوات، نمازگزاران را در خواندن صلوات دسته جمعی همراهی 
کرده و برای نظم بخشیدن به قرائت آنها، خودش نیز با آنها زمزمه کند. در پایان 

1. سوره احزاب، آیه 56.
2. سید بن طاووس، فالح السائل و نجاح المسائل، چاپ اول )قم: بوستان کتاب، 1406(، 137.
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صلوات سوم نیز به صورت دسته جمعی عبارت »و عّجل فرجهم و العن اعدائهم« 
گفته شود و افزون بر آن عبارت دیگری بیان نگردد.

صلوات، یکی از اساسی ترین شعار های اسالمی است که باید با ادب خاص خود   
و به صورت شعار گونه خوانده شود. رسول خدا می فرماید: 

ََّها تَْذَهُب بِالنَِّفاِق.1 الِه َعَليَّ َفِإن اْرَفُعوا أَْصَواتَُکْم بِالصَّ
صدای خود را با صلوات بر من بلند کنید، زیرا که آن نفاق را برطرف می سازد.

بنابراین خوب است که هنگام فرستادن صلوات، با خواندن این روایت از مردم   
خواسته شود تا صلوات را با صدایی بلند و نظمی شایسته و یکنواخت بخوانند.

تکبیر و شعارهای انقالبی پس از آن( 4
تکبیر و شعارهای انقالبی که پس از آن گفته می شود و یا در قالب دعا و برائت، به 
صورت دسته جمعی خوانده می شود، روحیه ی انقالبی را برای همیشه در دل 

مومنان مسجد باقی نگاه می دارد. در سوالی از رهبر معظم انقالب آمده است:
در نماز جماعت بعد از سالم، ابتدا آیه ی صلوات بر پیامبر تالوت می شود 
و نمازگزاران سه مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد می فرستند، بعدازآن 
سه بار تکبیر می گویند وسپس شعارهای سیاسی به صورت دعا و برائت توسط 

مؤمنین باصدای بلند داده می شود، آیا این کار اشکال دارد؟
مقام معظم رهبری در پاسخ فرمودند:

قرائت آیه و ذکر صلوات بر پیامبر و آل او نه تنها اشکال ندارد بلکه مطلوب 
بوده وثواب دارد، ومواظبت برشعارهای اسالمی وشعار انقالب اسالمی )تکبیر 
و ملحقات آن( که یادآور رسالت واهداف بلند انقالب اسالمی است، هم مطلوب 

است.2

1. کلینی، الکافي، ج 2، 493.
2. خامنه ای، أجوبه االستفتاءات  )فارسی( سوال 371.
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ادعیه( 5
افزون بر دعاهایی که به صورت مشـــترک بـــرای تعقیبات همه ی نمازهای 
پنجگانه مطرح گردیده، به برخی از ادعیه به عنوان تعقیبات مخصوص به هر 
نماز نیز سفارش شده است. شـــیخ عباس قمی این ادعیه را به تفصیل در 

کتاب شریف مفاتیح الجنان آورده است که به مهمترین آنها اشاره می گردد.

تعقیب نماز صبح

ٍد َو آِل  ٍد َعلَْیَک َصّل َعلَی ُمَحمَّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ اللُهمَّ إِنّي أَْسأَلَُک بَِحّق ُمَحمَّ
ٍد َو اْجَعِل النُّوَر فِي بََصرِي َو الَْبِصیرََه فِي دِیِني َو الَْیِقیَن فِي َقلِْبي َو  ُمَحمَّ
ْکَر لََک  َعَه فِي رِزْقِي َو الشُّ الَمَه فِي نَْفِسي َو السَّ اْلِْخالَص فِي َعَملِي َو السَّ

أَبَدا َما أَبَْقْیَتِني.
این دعا برای نماز مغرب نیز سفارش شده است.

تعقیب نماز ظهر

ال اِلَه ااِل اهللُّ الَْعظیُم الَْحلیُم. ال اِلَه ااِلاهللُّ رَبُّ الَْعرِْش الْکریُم.اَلَْحْمُد هلِلّ رَّب 
َّئَِم َمْغِفرَتِک َو الَْغنیَمَه  الْعالَمیَن. اَللُّهمَّ اِنّی اَْسَئُلک ُموِجباِت رَْحَمِتک َو َعزا
الَمَه ِمْن کّل اِثٍْم. اَللُّهمَّ ال تََدْع لی َذنْباً ااِلّ َغَفرْتَُه واَل َهّماً  ِمْن کّل بِرٍّ َو السَّ
ااِلّ َفرَّْجَتُه َو الُسْقماً ااِلّ َشَفیَتُه َو ال َعیباً ااِلّ َسَترْتَُه َو ال رِزْقاً ااِلّ بََسْطَتُه َو ال 
َِی فیها َصالٌح  َخْوفاًااِلّ اَمْنَتُه َو ال ُسوًَّء ااِلّ َصرَْفَتُه َو ال حاَجًه ِهَی لَک رِضاً وَل

ااِلّ َقَضیَتها یا اَرَْحَم الرّاِحمیَن امیَن رَبَّ الْعالَمیَن.

تعقیب نماز عصر

اَْسَتْغِفُر اهللَّ الَّذی ال اِلَه ااِلّ ُهَو الَْحیُّ الَْقیوُم الرَّْحمُن الرَّحیُم ُذوالَْجالِل وَاالِْکراِم 
َو اَْسَئُلُه اَْن یُتوَب َعلَیَّ تَْوبََه َعْبٍد َذلیٍل خاِضٍع َفقیٍر باَّئٍِس ِمْسکیٍن ُمْسَتکیٍن 

ُمْسَتجیٍر ال یْملِک لَِنْفِسِه نَْفعاً َو الَضرّاً َو ال َموْتاً َو ال َحیوًه َو ال نُُشوراً.
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َقلٍْب ال یْخَشُع َوِمْن ِعلٍْم  اِنّی اَُعوُذ بَِک ِمْن نَْفٍس ال تَْشَبُع َو ِمْن  اَللُّهمَّ 
ال یْنَفُع ِو ِمْنَصلوهٍ ال تُرَْفُع َو ِمْن ُدعاَّءٍ ال یْسَمُع اَللُّهمَّ اِنّی اَْسَئُلَک الْیْسَر 
اَللُّهمَّ ما بِنا ِمْن نِْعَمٍه  هِ  بَْعَدالُْعْسِر َو الَْفرََج بَْعَد الْکرِْب َو الرَّخاََّء بَْعَد الّشدَّ

َفِمْنَک ال اِلَه ااِلّ اَنَْت اَْسَتْغِفرَُک َو اَتُوُب اَلِیَک.

تعقیب نماز مغرب

اِر َو  َجاَه ِمَن النَّ اللُهمَّ إِنّي أَْسأَلَُک ُموِجَباِت رَْحَمِتَک َو َعزَائَِم َمْغِفرَتَِک َو النَّ
ٍد  الِم َو ِجَواَر نَِبّیَک ُمَحمَّ ِه َو الرّْضَواَن فِي َدارِ السَّ ٍه َو الَْفْوَز بِالَْجنَّ ِیَّ ِمْن ُکّل بَل
الُم اللُهمَّ َما بَِنا ِمْن نِْعَمٍه َفِمْنَک ال إِلََه إاِل أَنَْت أَْسَتْغِفرَُک َو  ْیِه َو آلِِه السَّ َعلَ

أَتُوُب إِلَْیَک.

تعقیب نماز عشاء

ََّما أَْطُلُبُه بَِخَطرَاٍت تَْخُطُر َعلَی  َُّه لَْیَس لِي ِعلٌْم بَِمْوِضِع رِزْقِي َو إِن اللُهمَّ إِن
ِبِه الُْبلَْداَن َفأَنَا فِیَما أَنَا َطالٌِب َکالَْحْیرَاِن ال أَْدرِي أَ فِي  َقلِْبي َفأَُجوُل فِي َطلَ
َسْهٍل ُهَو أَْم فِي َجَبٍل أَْم فِي أَرٍْض أَْم فِي َسَماءٍ أَْم فِي بَرٍّ أَْم فِي بَْحٍر َو 
َعلَی یََدْي َمْن َو ِمْن قَِبِل َمْن َو َقْد َعلِْمُت أَنَّ ِعلَْمُه ِعْندََک َو أَْسَبابَُه بَِیدَِک 
ٍد  َو أَنَْت الَِّذي تَْقِسُمُه بُِلْطِفَک َو تَُسّبُبُه بِرَْحَمِتَک اللُهمَّ َفَصّل َعلَی ُمَحمَّ
َبُه َسْهال َو َمأَْخَذُه َقرِیباً َو ال  َو آلِِه َو اْجَعْل یَا رَّب رِزَْقَک لِي َواِسعا َو َمْطلَ
ََّک َغِنيٌّ َعْن َعَذابِي َو أَنَا َفِقیٌر  تَُعّنِني بَِطلَِب َما لَْم تَُقّدْر لِي فِیِه رِزْقا َفإِن
ََّک ُذو  ٍد َو آلِِه َو ُجْد َعلَی َعْبدَِک بَِفْضلَِک إِن إِلَی رَْحَمِتَک َفَصّل َعلَی ُمَحمَّ

َفْضٍل َعِظیٍم.
به جهت آنکه تعقیب نماز عشاء قدری طوالنی است، می توان به جای آن دعای 

سالمتی امام زمان   را به صورت دسته جمعی زمزمه کرد: 
اللُهمَّ ُکْن لَِولِّیَک الحجه بِْن الحسن)صلواتک علیه و علی آبائه( فِي َهِذِه 
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ی  ِّیاً َو َحافِظاً َو َقائِداً َو نَاِصراً َو َدلِیاًل َو َعْیناً َحتَّ اَعِه َو فِي ُکّل َساَعٍه وَل السَّ
تُْسِکَنُه أَرَْضَک َطْوعاً َو تَُمّتَعُه فِیَها َطوِیال.

پیشنهادات ●
خوانندگان ادعیه، در قالب برنامه ای روشن و مشخص، از پیش تعیین شده باشند   

و بالفاصله پس از نماز و اذکار پیشین، برنامه ی دعا را به خوبی قرائت نمایند.
خواننــدگان ادعیه، از افراد مختلف امــا دارای صالحیت ادعیه خوانی انتخاب   

شوند تا دیگران هم از این توفیق بهره مند گردند.
خوانندگان ادعیه، از میان افراد خــوش صدا انتخاب گردند تا قرائت دعا برای   

نمازگزاران لذت بخش و روح افزا باشــد. بنابراین از خواندن دعا توسط افراد بد 
صدا که گاهی خودشــان تمایل زیادی به خواندن دعا نشــان می دهند، با ادب و 

احترام جلوگیری شود.
عبارات ادعیه باید به عربی صحیح خوانده شــود. بنابراین یکی دیگر از شروط   

خواندن دعا، صحت عبارات ادعیه اســت. در همین راســتا، مسئوالن فرهنگی 
مســجد باید با ادب و احترام از دعا خواندن افرادی که گاهی با اغالط فراوان به 

قرائت ادعیه می پردازند، جلوگیری نمایند.
حتی المقدور، خوانندگان ادعیه از میان جوانان انتخاب شــوند تا این موضوع،   

جاذبه ای برای حضور آنان باشد.
در صورت کثرت چنین افرادی، برنامه ای برای قرائت دعا تنظیم گردد.  
خوانندگان دعا باید در صف های پیشین نماز حضور داشته باشند تا هم ترغیبی   

به حضور در صفوف اول به حســاب آید و هم در صورت لزوم، هماهنگی با امام 
جماعت حاصل گردد.

خوانندگان ادعیه از خواندن ادعیه ی طوالنی و متعدد پرهیز نمایند و به همین   
ادعیه ای که در اینجا ذکر شــد، بسنده کنند. البته در تعقیبات نماز صبح، منعی 

برای طوالنی شدن وجود نخواهد داشت.
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6 )دعا برای فرج امام زمان
اگرچه در تعقیبات نماز به ادعیه ی مخصوص به هر نمازی اشاره شد، اما دعای 
برای فرج حضرت ولی عصر باید به صـــورت دائمی ورد زبان منتظران آن 
حضرت باشد و از آن غفلت نکنند. امام زمان در نامه ای به یکی از نواب خود 

می فرماید:
َعاَء بَِتْعِجیِل الَْفرَِج َفإِنَّ َذلَِک َفرَُجُکْم.1 أَْکِثرُوا الدُّ

برای تعجیل فرج، بسیار دعا کنید. به راستی که فرج شما در آن است.

در روایتی از ائمه نقل شده که فرموده اند:
تَُکرُّر ... َکْیَف أَْمَکَنَک َو َمَتی َحَضرََک ِمْن َدْهرِک .2

دعای فرج را در هر حال که می توانی و هر گاه که در طول عمرت به یادت آمد، بخوان.

پیشنهادات ●
بهتر است دعای فرج، بعد از تعقیبات نماز صبح، نماز عصر و نماز عشاء خوانده   

شود تا فواصل بین نمازها طوالنی نشود.
شایسته اســت هنگام خواندن دعای فرج، همه ی نمازگزاران به خواندن دسته   

جمعی دعا فراخوانده شــوند تا با شــور و حالی معنوی، ظهور امام عصر را از 
پروردگار بخواهند.

تالوت نور( 7
 ،یکی از مهمترین تعقیبات نماز، تالوت آیات قرآن است. در روایات اهل بیت
گاهی به خواندن سور و یا آیات خاصی مثل ســـوره توحید و یا آیت الکرسی 
سفارش شده و گاهی هم به صورت عمومی به خواندن قرآن فرمان داده شده 

است. رسول خدا در این باره می فرماید:

1. محمد بن علی ابن بابویه، کمال الدین و تمام النعمه، چاپ دوم )تهران: دار الکتب االسالمیه، 1395(، ج 2، 485.
2. کلینی، الکافي، ج 4، 162.
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ََّما نُِصَبِت الَْمَساِجُد لِلُْقرْآنِ .1 إِن
همانا مساجد برای تالوت قرآن به پا شده اند.

پیشنهادات ●
الزم اســت که در تمامی مساجد، به تالوت قرآن پس از برگزاری نماز جماعت،   

اهمیت داده شــود و هر شب پس از پایان نماز جماعت عشاء، یک صفحه قرآن با 
همراهی نمازگزاران تالوت شود.

تالوت قرآن توســط یکی از نمازگزاران خوش صدا و آشنای به اعراب و تجوید   
قرآن انجام پذیرد.

الزم اســت که قاری قرآن، قبل از تالوت، خود را آماده کند و صفحه ی مذکور   
را مرور نماید. بنابراین تالوت آیات قرآن به هیچ وجه نباید همراه با غلط اعرابی 

باشد.
شایســته اســت که پس از خواندن قرآن، ترجمه ی همــان صفحه نیز برای   

نمازگزاران خوانده شود.
شایسته است که مشــارکت عموم قاریان توانمند مسجد، خصوصا نوجوانان و   

جوانان، در این مســاله لحاظ شــده و با برنامه ریزی مشخص هر شب به یکی از 
قاریان اختصاص یابد.

1. همان، ج 3، 369.
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تعقیبات
نمـــاز

تکبیرات سه گانه

ادعیه)تعقیبات مخصوص(

ذکر صلوات پس از آیه صلوات

تالوت نور

تسبیحات حضرت فاطمه

دعا برای فرج امام زمان

تکبیر و شعارهای انقالبی پس از آن

1

3

2

4

5

6

7
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مقدمه
اگرچه نماز جماعت رکن اصلی برنامه های مســـجدی محسوب می شود و 
ضروری است کیفیت بخشی به آن در راس دغدغه ها و جهت گیری های امام 
جماعت،کارگزاران و اهالی مسجد قرار گیرد، اما برنامه های عبادی و نیایشی 
دیگری نیز وجود دارند که به صورت هفتگی و مســـتمر یا به صورت مناسبتی 
در محیط معنوی مســـجد برگزار می گردند و می توانند در ارتقای کیفی نماز 

جماعت و اثربخشی آن نیز موثر واقع شوند.
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بخش اول
برنامه های عبادی و نیایشی مستمر «

مقصود از برنامه های عبادی و نیایشی مستمر، برنامه هایی هستند که در هر 
هفته به صورت متناوب در مسجد اجرا می شوند یا اینکه قابل اجرا هستند. این 
برنامه ها عبارتند از دعای توســـل، دعای کمیل، دعای ندبه، زیارت عاشورا و 

دعای سمات.
یکی از ویژگی های برنامه های فوق الذکر این است که عالوه بر مخاطبان دائمی 
نماز جماعت،مخاطبان دیگری را نیز به حضور در محیط معنوی مسجد جذب 
می نمایند. به تعبیر دیگر، برخی از اهالی محله و منطقه ی تحت پوشش مسجد 
ممکن اســـت فقط برای حضور در این برنامه ها به مسجد بیایند و این نشان 
دهنده ی فرصتی اســـت که برنامه های عبادی نیایشی مستمر برای جذب 

مخاطب، در اختیار مسجد قرار می دهد.
البته ضروری است دو اصل کلیدی بدین شرح در خصوص این برنامه ها مورد 

توجه و دقت نظر قرار گیرد:
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اصل اول؛ جهت گیری برنامه های عبادی و نیایشی مستمر، باید تقویت نماز 
جماعت باشد .

اصل دوم؛ ضروری است برنامه های عبادی نیایشی مستمر،علیرغم استمرار، 
با نشاط،با کیفیت و جذاب برگزار شوند تا شکل یک عادت کسالت آور هفتگی 

را به خود نگیرند.
در این بخش در خصوص برنامه های فوق الذکر، با رویکرد ارتقای کیفی و توجه 

به الزامات و بایسته های اجرایی نکاتی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

پیشنهادات ●
شایسته نیست به بهانه ی کثرت برگزاری این گونه از برنامه ها از کیفیت آن کاسته   

شود و یا اینکه کم اهمیت انگاشته شود. پس باید در نظر داشت که هر مراسمی در 
حد و اندازه ی خود و در زمان برگزاری خود، اهمیت ویژه دارد و باید به نحو احسن 

اجرا شود و به سرانجامی مطلوب برسد.
برگزاری مراسم دعای توسل در سه شنبه شبها، مراسم دعای کمیل در شب های   

جمعه و برگزاری مراســم دعای ندبه در صبح های جمعه، نمونه ی قابل توجهی از 
این مراسم ها است که هم اکنون نیز در اکثر مساجد اجرا می شوند.

رویکرد اصلی مسجد، افزون بر معنویت سازی و رشد ایمانی نمازگزاران، معرفت   
افزایی و رشد شناختی آنان اســت. بنابراین شایسته است که در صورت امکان، 
برای هر یک از مراسم های مذکور یک جلسه ی کوتاه سخنرانی نیز در نظر گرفته 
شــود. برای نمونه، پیش از برگزاری دعای توســل که حدود نیم ساعت به طول 
می انجامد، امام جماعت محترم مســجد می تواند در پنج یا هفت دقیقه پیرامون 
فضایل اهل بیت روایاتی جذاب و انگیزشی برای مردم ارائه نماید و سپس مداح 

محترم به قرائت این دعای ارزشمند بپردازد.
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دو اصل کلیدی در خصوص برنامه های عبادی نیایشی مستمر

در مسیر تقویت نماز جماعت اجرا شود.

با نشاط، با کیفیت و جذاب برگزار شود.

دعای توسل( 1
توسل به اهل بیت از لوازم بندگی و تقرب الهی است. به همین جهت، الزم 
است که انســـان مومن به صورت مداوم آبروداران عالم را واسطه ی بین خود و 
خدا قرار دهد. مسجد، نیز که بستر تقرب است باید در برنامه های نیایشی خود 
به این نکته ی اساسی توجه ویژه داشته باشد.به همین جهت است که سه شنبه 
شبها، خواندن دعای توسل در میان مومنان به سنتی حسنه تبدیل گردیده که 

شایسته است به صورت مداوم در تمامی مساجد، ادامه یابد.
شیخ عباس قمی در کتاب شـــریف مفاتیح الجنان پیرامون این دعا آورده 

است:
عاّلمه مجلسی فرموده است: 

در بعضی از کتابهای معتبر از محّمد بن بابویه نقـــل کرده اند که این دعا را از 
امامان روایت کرده و گفته است: در هیچ امری آن را نخواندم مگر آنکه به 

زودی اثر اجابت آنرا یافتم.
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اما باید دانست که توسل به اهل بیت ریشه در آیات و روایات معتبری دارد 
که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

مبنای توسل به اهل بیت

عالم هستی بر اساس نظام اسباب و مسببات استوار شده و تمسک به سبب ها 
و وسایل، برای رســـیدن به کماالت مادی و معنوی، الزمه ی این نظام است. 
بنابراین الزمه ی ارتباط با پروردگار نیز یافتن وسائلی شایسته و آبرومند است. 
قرآن نیز به این اصل اساسی اشـــاره کرده و به همگان دستور داده تا در مسیر 
تقرب الهی، واسطه ای درخور بیابند و به وسائلی متوسل شوند. در آیه 35 سوره 

مائده می خوانیم:
َْیِه الَْوِسیلََه َو َجاِهُدواْ فِی َسِبیلِِه لََعلَُّکْم  َِّذیَن َءاَمُنواْ اتَُّقواْ اهللَ َو ابَْتُغواْ إِل َُّها ال یَأَی

تُْفلُِحوَن.
ای کسانی که ایمان آورده اید! از )مخالفت فرمان( خدا بپرهیزید! و وسیله ای برای تقرب به 

او بجوئید! و در راه او جهاد کنید، باشد که رستگار شوید!

»وسیله« در اصل به معنی تقرب جســـتن و یا چیزی است که باعث تقرب به 
دیگری از روی عالقه و رغبت می شود.

بنا بر این، وسیله در آیه ی فوق معنی بسیار وسیعی دارد و هر کار و هر چیزی را 
که باعث نزدیک شدن به پیشگاه مقدس پروردگار می شود، شامل می گردد. 
وجود نازنین پیامبران و امامان و بندگان صالح خدا، که طبق صریح قرآن باعث 

تقرب به پروردگار می گردد، در مفهوم وسیع توسل داخل است.1

1. ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، چاپ اول )تهران: دار الکتب االسالمیه، 1415(، ج 4، 363.
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رسول خدا در مورد مساله ی توسل، استدالل بسیار جالبی را مطرح کرده 
است. آن حضرت در این باره می فرماید:

َْیُکْم َحَوائُِج ِکَباٌر اَل  إِنَّ اهللَ َعزَّ َو َجلَّ یَُقوُل یَا ِعَبادِي أَ َو لَْیَس َمْن لَُه إِل
َکرَاَمًه  تَْقُضونََها  َْیُکْم  إِل الَْخلِْق  بِأََحّب  ْیُکْم  َعلَ َل  یََتَحمَّ أَْن  إاِلَّ  بَِها  تَُجوُدوَن 
ٌد َو أَُخوُه  لَِشِفیِعِهْم أاََل َفاْعلَُموا أَنَّ أَْکرََم الَْخلِْق َعلَيَّ َو أَْفَضلَُهْم لََديَّ ُمَحمَّ
ْتُه  َیْدُعِني َمْن َهمَّ َفلْ َيَّ أاََل  إِل الَْوَسائُِل  َِّذیَن ُهُم  ال ُه  األْئِمَّ بَْعِدهِ  َعلِيٌّ َو ِمْن 
ّیِبیَن  ٍد َو آلِِه الطَّ رِیُد َکْشَف َضرَرَِها- بُِمَحمَّ رِیُد نَْفَعَها أَْو َدَهْتُه َداِهَیٌه یُ َحاَجٌه یُ

ْیِه. اِهرِیَن-أَْقِضَها لَُه أَْحَسَن َما یَْقِضیَها َمْن یَْسَتْشِفُعوَن بِأََعّز الَْخلِْق َعلَ الطَّ
خداوند عّز و جّل به بندگانش می فرماید: ای بندگان من! آیا جز آنســت که وقتی کســی 

حاجت های بزرگ به شما دارد و شما به او نمی دهید، عزیزترین کسانتان را نزد شما شفیع 

قرار می دهد و شما حاجتش را بر می آورید. زیرا آن شفیع نزد شما کرامت دارد و عزیز است. 

آنگاه بدانید که عزیزترین مردم و افضل ایشان نزد من، محمد و برادرش علی و ائمه 

علیهم السالم هستند که وسائل توسل بندگان نزد من هستند. پس هر کس نیازش او را به 

زحمت انداخته که می خواهد بر آورده شود و یا حادثه ای بر او فرود آمده است و می خواهد 

ضرر آن حادثه بر طرف شــود، مرا به واسطه ی محمد و آل محمد، که پاکیزه و مطهرند، 

بخواند، من به بهترین گونه ای که ممکن است کسی شفاعت را از عزیزترین افراد قبول کند، 

حاجتش را بر آورم.

الزم به تذکر اســـت که هرگز منظور این نیست چیزی را به صورت مستقل از 
شخص پیامبر یا امام معصوم تقاضا کنیم. بلکه منظور این است که آن بزرگواران 

را واسطه و شفیع بین خود و خدا قرار دهیم. 
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پیشنهادات ●
به جهت آنکه دعای توسل به صورت مداوم و هفتگی قرائت می شود، الزم است   

که مداح محترم مقتضای حال مخاطبان را در نظر بگیرد و مجموعه ی دعا و روضه 
خوانی را از نیم ساعت نگذراند.

با اینکه ذکر مصیبت اهل بیت نمک هر مجلســی است و مخاطبان مجلس   
دعای توسل نیز خواهان آن می باشند، اما الزم است که مداح محترم، هر جلسه ی 
دعــا را تنها به ذکر مصیبتی مختصر از یکــی از اهل بیت اختصاص داده و از 

طوالنی کردن این بخش بپرهیزد.
فهم مفهوم توســل و شــبهات پیرامونی آن، یکی از دقایق معارف دینی است   

که باید مورد توجه قرار گیرد. به همین جهت شایســته اســت امام جماعت در 
صورت نشــاط و پذیرش مخاطبان، دقایقی کوتاه به یک نکته ی اجمالی پیرامون 

این موضوع بپردازد.

دعای کمیل ( 2
واژه ی »مناجات«به معنای »درگوشی سخن گفتن«، »راز گفتن« و »سخن 
گفتن خصوصی با دیگری« است.1بنابراین »مناجات با خدا« یعنی »خلوت 
کردن با پروردگار عالم« و »نیایش بـــا او« و »ارتباطی خالصانه و مخفیانه با 

حضرت حق« و »اوج عشق ورزی به مبدا هستی«.
باید گفت که »مناجات« نوعی دعا اســـت که از سوز و گداز و خلوص بیشتری 

برخوردار است. امیر مومنان علی می فرماید:
َعاءِ َما َصَدَر َعْن َصْدٍر نَِقيٍّ  َجاِح َو َمَقالِیُد الَْفاَلِح َو َخْیُر الدُّ َعاُء َمَفاتِیُح النَّ الدُّ

َجاهِ.2 َو َقلٍْب تَِقيٍّ َو فِي الُْمَناَجاهِ َسَبُب النَّ
دعاء، کلیدهای نجات و گنجینه های رستگاریست و بهترین دعاء آن دعائیست که از سینه 

پاک و دلی پرهیزکار برآید و وسیله نجات در مناجات )و خلوت با خدا( است. 

1. علی اکبر قرشی بنابی، قاموس قرآن، ج 1، قاموس قرآن )تهران - ایران: دار الکتب االسالمیه، 1371(، ج 7، 26.
2. کلینی، الکافي، ج 2، 468.
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مناجات نیز همانند دعا ممکن اســـت با هر زبان و هر گویشی انجام گیرد. اما 
در این زمینه هم پیروی از معصومان، بـــی تردید نتایج مطلوب تری خواهد 
داشت. به همین جهت، شایسته اســـت که انسان ادعیه و مناجاتی که از زبان 
اهل بیت به دست ما رسیده، پیشـــاپیش خود قرار دهد و در هنگام دعا و 

مناجات، بر زبان خود جاری کند.
یکی از دعاها و مناجات های پر خیر و برکتی که از ائمه به دست ما رسیده، دعای 

کمیل است. شیخ عباس قمی در مفاتیح می گوید:
دعای کمیل بن زیاد، از دعاهای بسیار معروف است. عاّلمه مجلسی فرموده: 

این دعا از بهترین دعاهاست و دعای خضر پیغمبر است.
امیر المؤمنین آن را به کمیل، که از خواّص اصحاب آن حضرت بود، آموخت 
و نیز فرموده: در شـــب های نیمه شعبان و در هر شب جمعه خوانده می شود و 
برای کفایت از گزند دشمنان و گشوده شدن درهای روزی و آمرزش گناهان 

سودمند است.
شیخ طوسی و سّید ابن طاووس آن را در کتاب های دعای خود آورده اند و من 

متن این گنجینه ملکوتی را از »مصباح المتهجد« روایت می نمایم.

پیشنهادات ●
معموال شب های جمعه، جمعیت مسجد بیشتر از دیگر شبها است. بنابراین باید   

حال عمومی نمازگزاران را در نظر گرفت و از طوالنی کردن مراسم دعا پرهیز کرد. 
با این توصیف، مجموعه ی برنامه ی دعای کمیل، بین 40 دقیقه تا یکساعت برگزار 

خواهد شد.
پیش از خواندن دعا، مناجات خوانی به زبان فارسی، می تواند حال خوبی را برای   

مخاطبان ایجاد نماید. بنابر این توصیه می شود که مداح محترم، پنج دقیقه ی اول 
مجلس را به مناجات خوانی مختصر اختصاص داده و از اضافه کردن حواشــی به 

اصل دعا در خالل خواندن دعا بپرهیزد.
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   شایسته است که پایان مجلس نیز به ذکر مصیبتی مختصر و توسل به اهل بیت
متبرک گردد. بنابرایــن مداح محترم از روضه خوانی در خالل دعا پرهیز کرده و 

آنرا به خاتمه ی مجلس انتقال دهد.
از آنجا که این دعا، از معصوم به دست ما رسیده و باید مطابق با آن خوانده شود،   

الزم اســت که مداح محترم تا آنجا که می تواند از قطعه قطعه کردن دعا بپرهیزد 
و در خالل دعا تنها به ترجمه ی اجمالی برخی از فرازها بسنده نماید و از خواندن 

مناجات های میانی و یا روضه خوانی و عرض توسل بپرهیزد.

دعای ندبه( 3
ندبه به معنای ناله و ندای محزون و دلسوز برای هر چیز است1 که معموال این ناله 

و ندای محزون برای اموات بوده و همراه با ذکر خوبی های آنها انجام می پذیرد.2
اما دعای ندبه، که یکی از مشـــهورترین ادعیه در منابع شیعه است، ناله ای بر 
 و ندایی جانســـوز برای غیبت حضرت ولی عصر مظلومیت اهل بیت

می باشد. عالمه مجلسی در مورد این دعا می گوید:
 دعای ندبه مشتمل بر عقاید حقه ی شیعه و تأسف بر غیبت حضرت مهدی
است که با سند معتبر از امام صادق به دســـت ما رسیده است. خواندن 
این دعا در اعیـــاد چهارگانه یعنی روز جمعه، عید فطر، عید قربان و عید غدیر 

مستحب می باشد.3
مداومت بر این دعا در روزهای جمعه، عطر خوش بوی مهدوی را در دل مومنان 

زنده نگه می دارد و آمادگی برای فرج و ظهور آن حضرت را گوشزد می نماید.

1. و هو من النََّدب للجراح، ألَنه اْحِتراٌق و لَْذٌع من الُحْزن ... النُّْدبُه، و هو من أَبواب النحو؛ کلُّ شـــي ءٍ في نِدائه وا فهو من باب 
النُّْدبه.

2. أَن تَْذُکَر النائحُه المیَت بأَحســـن أَوصافه و أَفعاله. محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، چاپ سوم )بیروت: دار الفکر 
للطباعه و النشر و التوزیع-دار صادر، 1414(، ج 1، 753.

3. عالمه محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، زاد المعاد، چاپ اول )بیروت: موسسه االعلمی للمطبوعات، 1423(، 303.
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پیشنهادات ●
اگرچه دعای ندبه، پیر و جوان و زن و مرد نمی شناســد، اما گویا مخاطب اصلی   

این دعا، جوانان و نوجوانان به عنوان نیروهای محرک جامعه اســالمی، هستند. 
چراکه این دعا، از یک سو مجموعه ای از امام شناسی و معرفت اهل بیت است 
و از سوی دیگر هســته ای برای ابراز احساسات و تحریک عواطف نسبت به امام 

عصر می باشد که هر دو مساله ی مذکور از لوازم مهم جوان انقالبی است. 
بنابراین الزم است که مسئوالن مسجد تمام تالش خود را برای حضور حداکثری   

جوانان و نوجوانان در این دعای روح افزا داشته باشند.
زمینه ســازی برای حضور جوانان و نوجوانان، لوازم خاصی دارد که از آن جمله   

خالصه بودن برنامه ی دعای ندبه می باشد. به همین جهت الزم است که قرائت دعا 
بین چهل دقیقه تا یک ساعت و سخنرانی بعد از دعا نیز بین بیست دقیقه تا نیم 

ساعت برگزار گردد.
الزم است که سخنرانی بعد از دعا نیز همسو و هم جهت با معارف دعای ندبه باشد   

تا مخاطبان از معارف موجود در دعای ندبه آگاه شوند و به مرور زمان با خواندن دعا، 
قدری از معارف بلند آن را به خاطر بیاورند و در ذهن خود مرور کنند.

الزم است که مداح محترم، حتی المقدور از ذکر مصیبت و روضه خوانی در خالل   
دعا بپرهیزد و عرض توسل را به پایان دعا و پس از اتمام آن منتقل گرداند.

   طعم خوش چای و شــیرینی ســفره ی صبحانه ای که به نام حضرت مهدی
گســترده می شود، مذاق جوان را با مســجد و دعای ندبه گره خواهد زد و مذاق 
معنوی او را نیز همســو خواهد نمود. بنابراین حتــی المقدور بعد از دعای ندبه، 

صبحانه ای هر چند ساده، برای مخاطبان فراهم گردد.

زیارت عاشورا( 4
اگرچه در روایات اهل بیت به زیارت یکایک ائمه - چه از نزدیک و چه از راه دور 
- سفارش شده1 اما در این میان زیارت هر روزه امام حسین از جایگاهی ویژه 

برخوردار است. امام صادق  به یکی از اصحاب خود به نام سدیر می فرماید:

1. محمد بن حسن حّر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، چاپ اول )قم: موسسه آل البیت الحیاء التراث، 1409(، ج 14، 
319 ابواب المزار و ما یناسبه.
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یَا َسِدیُر تَزُوُر َقْبَر الُْحَسْیِن فِي ُکّل یَْومٍ؟ ُقلُْت ُجِعلُْت فَِداَک اَل. َقاَل َفَما 
أَْجَفاُکْم!...یَا َسِدیُر أَْن تَزُوَر َقْبَر الُْحَسْیِن ع فِي ُکّل ُجْمَعٍه َخْمَس َمرَّاٍت َو 
فِي ُکّل یَْوٍم َمرًَّه ُقلُْت ُجِعلُْت فَِداَک إِنَّ بَْیَنَنا َو بَْیَنُه َفرَاِسَخ َکِثیرًَه َفَقاَل لِي 
َماءِ ثُمَّ  اْصَعْد َفْوَق َسْطِحَک ثُمَّ تَلَْتِفُت یَْمَنًه َو یَْسرًَه ثُمَّ تَرَْفُع رَأَْسَک إِلَی السَّ
اَلُم َعلَْیَک َو رَْحَمُه  اَلُم َعلَْیَک یَا أَبَا َعْبِد اهللِ السَّ انُْح نَْحَو الَْقْبِر َو تَُقولُ- السَّ
ََّما َفَعلُْت  ٌه َو ُعْمرٌَه َقاَل َسِدیٌر َفرُب اهللِ َو بَرََکاتُُه تُْکَتُب لََک زَْورٌَه َو الزَّْورَُه َحجَّ

ْهِر أَْکَثَر ِمْن ِعْشرِیَن َمرًَّه. فِي الشَّ
ای ســدیر! آیا در هر روز قبر امام حسین را زیارت می کنی؟ عرض کردم: فدایت شوم، 

خیر. حضرت فرمودند:چقدر جفا می کنی! ای سدیر! الزم است که قبر امام حسین را در 

هر جمعه پنج بار زیارت کنــی و در هر روز نیز یک مرتبه زیارت کنی. عرض کردم: فدایت 

شــوم. بین ما و قبر ایشان فرسنگ ها فاصله است. حضرت به من فرمودند: به پشت بام برو 

سپس به جانب چپ و راســت خود توجه کن و بعد سر به آسمان بلند کن. سپس سر را به 

طرف قبر امام حســین برگردان و بعد بگو: درود بر تو ای ابا عبداهلل. درود بر تو و رحمت 

و برکات خدا بر تو.

بنابراین زیارت هر روزه حضرت سید الشهدا از مستجباتی است که امامان 
معصوم تاکید فراوانی نســـبت به آن داشته اند. اما در این میان زیارتی که 
برای روز عاشورا وارد شـــده و به همین نام نیز شهرت یافته، از جایگاه ویژه ای 
برخوردار اســـت. زیارتی که امام باقر برای آن ثواب دو هزار حج و دو هزار 
عمره و دو هزار مرتبه جهاد در جوار رســـول خـــدا و ائمه طاهرین را از جانب 

خداوند متعال وعده داده است.
امام باقر پس از آنکه این زیارت را قرائت کرد و به شـــیعیان خود آموخت، 

چنین می فرماید:
َو إِِن اْسَتَطْعَت أَْن تَزُورَُه ُکلَّ یَْوٍم بَِهِذهِ الزّیَارَهِ ِمْن َدارَِک َفاْفَعل َو لََک ثََواُب 
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َجِمیِع َذلِک .1
و اگر می توانی هر روز از خانه ات با این زیارت )زیارت عاشورا(، امام حسین ع را زیارت کنی، 

این کار را انجام بده که تمامی آن ثواب )زیارت روز عاشورا در جوار قبر امام حسین برای 

تو خواهد بود.

پیشنهادات ●
در روایت مذکور از امام باقر ســفارش شــده که زیارت عاشورا صبحگاه و   

پیش از آنکه ظهر شود، خوانده شود. به همین جهت شایسته است که در مسجد 
هر روز صبح بعد از نماز صبح و تعقیبات آن، زیارت عاشــوراء به صورت مختصر 

خوانده شود.
در متن روایت زیارت عاشوراء، صد لعن به قاتالن سید الشهدا و صد سالم به آن   

حضرت و فرزندان و یاوران ایشــان وجود دارد که معموال به جهت طوالنی شدن 
مجالس، زیارت اصلی به همراه صد لعن و صد سالم خوانده نمی شود و تنها به یک 
لعن و یک سالم بسنده می گردد. با این حال شایسته است، در طول سال خصوصًا 

در روز عاشوراء این زیارت پرخیر و برکت، به صورت تمام و کمال خوانده شود.
شایســته اســت که هر از چندی خصوصا در ایام ماه محرم و ماه صفر، یکی از   

برنامه های مسجد، اختصاص به قرائت زیارت عاشورا همراه با صد لعن و صد سالم 
داشته باشد. 

زیارت عاشــوراء متنی اســت که از امام معصوم به دست ما رسیده است.   
بنابراین شایسته است که عین همان کلمات بدون هر گونه اضافاتی آورده شود. 
بنابراین مداحان محترم باید از اضافه کردن سالم های بیشتر نظیر »و علی عباس 

الحسین و علی زینب الحسین « بپرهیزند.
با اینکه متن زیارت عاشــوراء در بین عموم مردم شهرت یافته است اما گاهی   

برخی از عبارت ها به صورت اشــتباه خوانده می شــود. برای نمونه عبارت »َو أَْن 
یَْرُزَقِنــي َطَلَب  ثَاِري  َمــَع إَِماٍم َمْهِدي « را برخی »طلــب ثاریکم« می خوانند که 
اساســا چنین عبارتی در زبان عربی وجود ندارد و غلط به حساب می آید. منشأ 

1. محمد بن حسن طوسی، مصباح المتهجد، ج 1، مصباح المتهجد )تهران: المکتبه االسالمیه، -(، ج 2، 777.
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این اشــتباه، حاشیه ای اســت که در کتاب مفاتیح الجنان نوشته شده است. در 
این کتاب برای آنکه به خواننده بفهماند که در یکی از نســخه های زیارت عاشورا 
عبــارت »أَْن یَْرُزَقِني َطَلَب ثَاِرُکْم َمَع إَِماٍم َمْهِدي« و می توان به جای کلمه »ثاری« 
از کلمه »ثارکم« استفاده کرد، در باالی کلمه »ثاری« واژه »کم« را قرار داده است. 
اما خوانندگان به اشــتباه گمان کرده اند که می توان این دو عبارت را به یکدیگر 

متصل کرد.

دعای سمات( 5
شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان پیرامون این دعا می گوید:

این دعا معروف به دعای ُشبّور )دعای عطا و بخشش( است، که خواندن آن در 
ساعت آخر روز جمعه مستحب اســـت و پوشیده نماند که این دعا از دعاهای 

مشهور است و بیشتر علمای گذشته بر خواندن این دعا مواظبت می نمودند.
در )مصباح( شیخ طوسی و )جمال االسبوع( سّید ابن طاووس و کتب کفعمی 
به سندهای معتبر از جناب محّمد بن عثمان عمروی رضوان اهلل علیه که از نّواب 
حضرت صاحب االمر بود از حضرت باقر و امام صادق روایت شده. عاّلمه 

مجلسی رحمه اهلّل این دعا را همراه با شرح در کتاب )بحار( ذکر نموده است.

نکته کاربردی
دعای سمات، مناجاتی پرمحتوا است که در عین معانی بلند، متنی   •

مختصر دارد. به همین جهت قرائت آن کمتر از بیست دقیقه طول خواهد 
کشید. بنابراین شایسته است که خواندن دعای سمات در غروب آفتاب 
روز جمعه و یا دقایقی پیش از آن، در برنامه های مناجاتی مســجد قرار 
گرفته و حدود نیم ســاعت قبل از نماز مغرب روز جمعه، حال و هوای 

معنوی را برای نمازگزاران به ارمغان آورد.
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بخش دوم
برنامه های عبادی و نیایشِی مناسبتی «

همانگونه که در مقدمه فصل چهـــارم عنوان گردید، عالوه بر نماز جماعت به 
عنوان محوری ترین برنامه ی مسجد، برنامه های عبادی و نیایشی دیگری نیز 
در محیط معنوی مســـجد برگزار می شوند که برخی از آنها مستمر و هفتگی 
بوده و برخی دیگر مناسبتی و ساالنه هســـتند و در مناسبت های قمری به 

صورت سالگشت برگزار می گردند.
برنامه های عبادی و نیایشی مناســـبتی یک ویژگی ممتاز دارند و آن اینکه 
طیف گســـترده ای از مخاطبان را به حضور در مسجد فرامی خوانند. به واقع 
در مناسبت های عبادی و نیایشـــی، جمعیت مخاطبان مسجد چندین برابر 
می شود و حضور این طیف از افراد جدید، مسئولیت مهمی را در جهت برگزاری 
با کیفیت برنامه ها، توجه به آداب و بایسته های هر مناسبت و همچنین مغتنم 
شمردن فرصت برای جذب و تثبیت مخاطبان و تبدیل آنها به مشتری دائمی 
مسجد، بر دوش امام جماعت و سایر کارگزاران و برنامه ریزان مسجد می گذارد.
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در این بخش، در خصوص این نوع از برنامه های مناسبتی، که جنبه ی عبادی 
و نیایشی دارند و الزامات و بایسته های برگزاری با کیفیت این برنامه ها سخن 
خواهیم گفت. این برنامه ها عبارتند از مراسم شبهای قدر، اعمال عبادی شب 
نیمه ی شـــعبان، نماز عید فطر و قربان، دعای عرفـــه و برنامه های مربوط به 
اعتکاف، که الزامات و بایسته های اجرایی و محتوایی این برنامه ها به اختصار 

بررسی خواهد شد.

مراسم 
شب های قدر

اعتکاف دعای عرفه

اعمال 
عبادی شب
نیمه شعبان

نماز عید 
فطر و قربان

برنامه های 
عبادی نیایشی 

مناسبتی
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اول( مراسم شب های قدر
 شب قدر، ارزشمندترین شب سال است که در آن ارزشمندترین کتاب آسمانی 
َّا أَنَزلَْناُه فِی لَْیلَِه الَْقْدِر؛1ما آن  از سوی خداوند برای بشر نازل شده اســـت. )إِن
)قرآن( را در شب قدر نازل کردیم.( به همین جهت، بستر نزول قرآن از چنان 

ارزشی برخوردار است که خداوند در مورد آن می فرماید:
َو َما أَْدرَئَک َما لَْیلَُه الَْقْدرِ.لَْیلَُه الَْقْدِر َخْیٌر ِمْن أَلِْف َشْهرٍ.2
و تو چه می دانی شب قدر چیست؟! شب قدر برتر از هزار ماه است!

برخی از یاران امام صادق از آن حضرت پرسیدند که چگونه شب قدر از هزار 
ماه برتر است؟ امام صادق فرمودند: 

اَلهِ َو الزََّکاهِ َو أَنَْواِع الَْخْیِر َخْیٌر ِمَن الَْعَمِل فِي  الُِح فِیَها ِمَن الصَّ الَْعَمُل الصَّ
أَلِْف َشْهٍر لَْیَس فِیَها لَْیلَُه الَْقْدر.3

یعنی هر عمل شایسته و کار خیری )نظیر نماز و زکات و انواع کارهای خیر( که در این شب 

انجام پذیرد، از عمل در هزار ماه که دارای شب قدر نباشد، برتر است. 

بنابراین تمامی اعمال نیک و عبادات شایسته ی انسان در این شب، »سی هزار 
برابر« خواهد شد. به همین جهت الزم است که انسان بهترین استفاده را از این 
شب بزرگ داشته باشد و بهترین اوقات ســـال را در بهترین مکان عالم یعنی 
»مسجد« سپری نماید. در زمینه ی احیاء شب قدر در مسجد، روایاتی وجود 

دارد که در ادامه خواهد آمد.
 ماه رمضان برترین ماه ها و شب قدر برترین شب های ماه رمضان است. به همین 
جهت رسول خدا این شب را قلب ماه رمضان معرفی کرده است. )َقلُْب َشْهِر 

1. سوره قدر، آیه 1.

2. سوره قدر، آیه 3.
3. کلینی، الکافي، ج 4، 157.
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َرَمَضاَن لَْیلَُه الَْقْدِر.1(
 یکی از معانی شب قدر این اســـت که در این شب،تقدیر امور یکساله ی عالم 

نوشته می شود. امام باقر در این زمینه می فرماید:
نِه إلی ِمثلِها ِمن قابٍِل  ُر في لَیلِه الَقدِر ُکلُّ َشيءٍ یکوُن في تلَک السَّ یَُقدَّ
ِمن َخیٍر أو َشرٍّ أو طاَعٍه أو َمعصَیٍه أو َمولوٍد أو أَجٍل أو رِزٍق، فما ُقّدَر في 

تِلَک اللَّیلِه و ُقضَي فُهو ِمن الَمحتوِم و هلّل ِِ فیِه الَمشیئُه.2
در شب قدر، هر چیزی که در آن سال وجود دارد، از خیر و شّر یا طاعت و معصیت یا والدت 

و مرگ یا رزق و روزی، مقّدر می شود. آنچه در آن شب مقّدر و حکم شود، حتمی است و البته 

مشّیت و خواست خدا در آن دخالت می کند.

به همین جهت، شایسته است که این شب به دعا و مناجات و راز و نیاز به درگاه 
الهی سپری شود و بهترین درخواست ها به درگاه الهی عرضه گردد.

الف(ز مان شب قدر ●
قرآن کریم، موقعیت زمانی شـــب قدر را در ماه مبارک رمضان معرفی کرده 

است. قرآن کریم می فرماید:
َشْهُر رََمضاَن الَِّذي أُنْزَِل فِیِه الُْقرْآُن.3

ماه رمضان، ماهی است که در آن قرآن نازل شده است.

اما مساله این است که کدامیک از شبهای ماه مبارک رمضان، شب قدر است؟ 
از روایات اهل بیت بر می آید که شب قدر، یکی از شب های نوزدهم، بیست 
و یکم یا بیست و ســـوم ماه رمضان است. جالب اینجاست که آن بزرگواران، با 
اینکه می توانستند موقعیت دقیق این شب را بیان کنند، اما گویا به خاطر آن که 

1. همان، ج 4، 66.
2. ابن بابویه، ثواب األعمال و عقاب األعمال ، 1406، 92.

3. سوره بقره، آیه 185.
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مومنان هر سه شب را به درگاه پروردگار پناه برند، شب قدر را در یکی از این سه 
شب محصور کرده اند. بنابراین، هر سه شب مذکور از جایگاهی ویژه برخوردار 
اســـت و الزم است که مومنان در برگزاری مراســـم احیاء این سه شب همت 
گمارند. شخصی از امیر مومنان علی درخواست کرد تا زمان شب قدر را به 

او بگوید. حضرت پاسخ داد:
ََّما یَْسُترَُها  َما أَْخُلو ِمْن أَْن أَُکوَن أَْعلَُمَها َفأَْسُتَر ِعلَْمَها َو لَْسُت أَُشکُّ أَنَّ اهللَ إِن
َُّکْم لَْو أَْعلََمُکُموَها َعِملُْتْم فِیَها َو تَرَْکُتْم َغْیرََها َو أَرُْجو أَْن  َعْنُکْم نََظراً لَُکْم أِلَن

اَل تُْخِطَئُکْم إِْن َشاَء اهللُ.1
من زمان آن را می دانم اما مخفی می دارم. زیرا شــک ندارم که خداوند زمان آن را از شما 

مخفی داشته است. چراکه اگر می دانستید، تنها در آن شب عمل می کردید و دیگر شبها را 

رها می نمودید. 

امام صادق در مورد ارزش این سه شب می فرماید:
ْرَاُم فِي لَْیلَِه إِْحَدی َو ِعْشرِیَن َو اْلِْمَضاُء  ْقِدیُر فِي لَْیلَِه تِْسَعَه َعَشَر َو اْلِب التَّ

فِي لَْیلَِه ثاََلٍث َو ِعْشرِیَن.2
تقدیرات عالم در شــب نوزدهم صورت می گیرد و در شب بیست و یکم، ثبت می شود و در 

شب بیست و سوم امضاء و تایید می گردد.

با این حال، با اســـتفاده از روایات می توان فهمید که شب بیست و سوم از شب 
بیست و یکم و شب بیست یکم از شـــب نوزدهم پراهمیت تر است. چنانکه 
پیامبر از غافل شدن از شب بیست و یکم و شب بیست و سوم نهی می کرد.3

همچنین امام باقر می فرماید: عربی بیابانگرد خدمت رسول خدا رسید 
و گفت: ای رسول خدا ! من شترها و گوســـفندانی دارم که نمی توانم هر سه 

1. مجلسی، بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار، ج 94، 5.
2. کلینی، الکافي، ج 4، 159.

3. مجلسی، بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار، ج 94، 9.
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شب، خدمت برسم. بنابراین تنها یک شب را به من بگو تا به محضر شما بیایم.
پیامبر نیز جوابش را در گوش او گفت. سپس آن شخص هر ساله در شب 

بیست و سوم ماه رمضان با خانواده اش خدمت پیامبر می رسید.1
در روایت دیگری آمده است که وقتی یکی از اصحاب امام صادق از حضرت 
پرسید: اگر شخصی مریض شد و نمی توانست هر سه شب را درک کند، کدامیک 

از این سه شب را درک نماید؟ امام صادق پاسخ داد: شب بیست و سوم.2

ب(برنامه های مسجد در شب های قدر ●

1( احیاء در مسجد یا بیدار بودن تا اذان صبح

یکی از مهمترین اعمال شـــب قدر، بیدار ماندن و شب زنده داری است که در 
روایات از آن به »احیاء« تعبیر شده است. امام باقر می فرماید:

َماءِ َو َمَثاقِیَل  َمْن أَْحَیا لَْیلََه الَْقْدِر ُغِفرَْت لَُه ُذنُوبُُه َو لَْو َکانَْت َعَدَد نُُجوِم السَّ
الِْجَباِل َو َمَکایِیَل الِْبَحارِ.3

هر کس در شب قدر، شــب زنده داری کند، گناهانش آمرزیده می شود حتی اگر به اندازه 

ستارگان آسمان و یا به سنگینی کوه ها و یا به قدر دریاها باشد.

- از سیره ی اهل بیت بر می آید که ِصرف بیدار ماندن و توجه به عظمت این 
شب نیز ارزشمند و مثمر ثمر می باشد. امیر مومنان علی می فرماید:

َکاَن رسول اهلل  یُوقُِظ أَْهلَُه لَْیلََه ثاََلٍث َو ِعْشرِیَن َو َکاَن یَرُشُّ وُُجوَه الّنَیاِم 
ْیلَِه َو َکانَْت َفاِطَمُه ع اَل تََدُع أََحداً ِمْن أَْهلَِها یََناُم تِلَْک  بِالَْماءِ فِي تِلَْک اللَّ
َهاِر َو تَُقوُل َمْحرُومٌ  َمنْ   ُب لََها ِمَن النَّ َعاِم َو تََتأَهَّ ْیلََه َو تَُداوِیِهْم بِِقلَِّه الطَّ اللَّ

1. طوسی، تهذیب االحکام، ج 4، 330.
2. ابن  بابویه، من ال یحضره الفقیه، ج 2، 160.

3. حّر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ج 10، 358.
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ُحرِمَ  َخْیرََها.1
رســول خدا خانواده خود را در شب بیست و سوم بیدار می کرد و در این شب با آب به 

صورت های خواب آلود می پاشید. فاطمه زهرا نیز اجازه نمی داد یکی از )فرزندان و( اهل 

خانه اش در این شب بخوابد. به همین جهت به آنها غذای کم و سبکی می داد و از روز آنها 

را برای بیدار ماندن در این شب آماده می کرد و می فرمود: محروم کسی است که از خیر این 

شب بازبماند.

- همانطور که در ابتدا نیز گفته شد، بهترین مکان برای احیاء و شب زنده داری 
شب قدر، مسجد است. اگرچه اعمال این شب را می توان در هر مکانی انجام داد، 
اما شایسته است که برای ارتباط با خداوند، به »خانه خدا« یعنی »مسجد« قدم 

نهاد و شب قدر را در حریم امن پروردگار سپری کرد. 
این مساله به قدری مهم و ارزشمند است که امام صادق در حال بیماری هم 
از حضور در مسجد در شب قدر صرف نظر نمی کردند. نقل است که حضرت، 
بیماری شدیدی داشتند، اما با این حال دستور دادند که ایشان را در شب بیست 
و سوم به مسجد ببرند و حضرت با همان حال بیماری، تمام شب را در مسجد 
بیتوته فرمودند.2 بنابراین هیچ مکانی ارزشـــمندتر از مسجد، برای شب زنده 

داری شب قدر وجود ندارد. 

پیشنهادات ●
شایسته است در ابتدای مراسم شب های قدر، نکاتی پیرامون اهمیت برگزاری   

این مراسم در مسجد و ارزش حضور مردم در این مکان مقدس، بیان گردد. 
شایسته است که مســئوالن مسجد با اجرای با شــکوه برنامه های شب قدر،   

عموم مردم را با خانه ی خدا مانوس تر از گذشته گردانند و از این طریق بر تعداد 

1. قاضی نعمان مغربی، دعائم السالم، ج 1، 282.
ا َکاَن لَْیلَُه ثاََلٍث َو ِعْشِریَن أََمَر َمَوالِیِه َفَحَمُلوُه إِلَی الَْمْسِجِد َو َکاَن فِیِه لَْیلَُته.  مجلسی،  2. َمِرَض أَبُو َعْبِد اهللِ ع َمَرضاً َشِدیداً َفلَمَّ

بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار، ج 95، 169.
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نمازگزاران دائمی مسجد، بیافزایند.
شایسته اســت که جذابیت و تنوع برنامه های مسجد در شب قدر، به گونه ای   

باشد که مخاطبان مسجد را تا ســحرگاه میهمان خانه ی خدا نگاه دارد. بنابراین 
باید از برنامه های خســته کننده و یا طوالنی پرهیز نمود و با تدبیر شایســته بر 

جذابیت هر یک از برنامه ها افزود.
الزم اســت پس از برگزاری هر برنامه و پیش از آغاز برنامه ی بعد، زمانی برای   

استراحت یا پذیرایی و یا تجدید وضوی مردم در نظر گرفته شود تا میهمانان شب 
قدر با شادابی الزم در مراسم شرکت کنند.

ارائه پذیرایی ســبک و مناســب در بین مردم، مانند چای، شــربت، خرما و   
شیرینی های ســبک، می تواند کمکی برای بیدار ماندن مردم و استفاده شایسته 

از این شب عزیز باشد.
در صورتی که توان اجرایی مســجد برای ارائه برنامه های متنوع و جذاب کافی   

نیست، برگزاری یک برنامه ی مختصر و مفید، بسیار ارزشمندتر از طوالنی کردن 
برنامه ها و ارائه مراســمی بی کیفیت و خســته کننده خواهد بود. همچنین در 
مساجدی که اقبال و تمایل عمومی به ادامه یافتن برنامه های شب قدر تا سحرگاه 
نیست، الزم است که برنامه ها بسیار مختصر برگزار گردیده و مراسم بر سر نهادن 

قرآن نیز زودتر از موعد انجام گیرد.
در صورتی که برنامه های مســجد دارای کشش و جذابیت قابل قبولی است و از   

سوی دیگر اقبال و تمایل عمومی نیز به ادامه ی برنامه ها تا سحر گاه وجود دارد، 
شایسته است که برنامه ها تا ساعات پایانی ســحرگاه ادامه یابد. چراکه بهترین 

زمان برای دعا ساعات پایانی سحر می باشد.
در محالتی که مســاجد مختلفی وجود دارد، شایسته است با هماهنگی میان   

مسئوالن مساجد، سه گونه برنامه مختصر، متوسط و طوالنی طراحی و هر یک، در 
یکی از این مساجد برگزار گردد تا عموم مردم با انتخاب هر یک از برنامه ها، یکی 

از مساجد را برای شرکت در مراسم شب قدر انتخاب نمایند.
حضور کودکان و نوجوانان در برنامه ی شب های قدر، بسیار مغتنم و حائز اهمیت   

است. زیرا از یک سو شرکت در چنین مراسماتی تاثیری مستقیم بر روح و روان آنها 
خواهد داشت و از سوی دیگر، آموزشی برای زندگی آینده ی آنها به حساب خواهد 

آمد و فردایی معنوی برایشان رقم خواهد زد.
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چنانکه گفته شــد، حاضر کردن کودکان در مراسم شــب های قدر، از سیره   
اهل بیت خصوصا صدیقه طاهره فاطمه زهرا بوده است. از این رو الزم است 
که نهاد مســجد افزون بر تبلیغ و تشویق مردم برای آوردن کودکان و نوجوانان 
به مســجد، آمادگی های الزم برای حضور کودکان و نوجوانان در محیط مسجد را 

کسب کند و پذیرای دل های پاک آنها باشد.

2( تالوت قرآن

- مهمترین افتخار شـــب قدر این است که قرآن، در بستر آن به بشریت عرضه 
َّا أَنَْزلْناُه فی  لَْیلَِه الَْقْدِر. ما آن )قرآن( را در شب قدر نازل کردیم!(  شده است. )إِن
به همین جهت یکی از بهترین اعمال این شب، قرائت قرآن و تفکر و تدبر در آن 

است.
- به این ترتیب می توان چنین نتیجه گرفت که برترین عمل در شب قدر، تالوت 
قرآن و انس با کتاب خدا اســـت. زیرا از طرفی رسول خدا ثواب تالوت یک 
آیه ی قرآن در ماه رمضان را معادل یک ختم قرآن معرفی کرده است1 و از طرف 
دیگر، هر عمل خیری در شب قدر معادل هزار ماه، یعنی سی هزار شب عادی، 
محاسبه می گردد.2 بنابراین ارزش و ثواب یک آیه ی قرآن در شب قدر به قدری 

زیاد است که گویا قابل محاسبه نیست.

پیشنهادات ●
شایسته است بخشی از مراسم احیاء شب قدر به قرائت قرآن اختصاص یابد. در   

بسیاری از مساجد در هر شب ماه رمضان یک جزء از قرآن قرائت می شود که این 
عمل مبارک، می تواند یکی از برنامه های شب قدر نیز باشد. همچنین در برخی از 
روایات به خواندن برخی از سور خاص نظیر سوره ی کهف، دخان، عنکبوت، روم و 
قدر در شب قدر سفارش شده که می تواند یکی از برنامه های شب قدر قرار گیرد.

ـــُهورِ. محمد بن علی ابن بابویه، عیون أخبار  1. َمْن تاََل فِیِه آیًَه ِمَن الُْقْرآِن َکاَن لَُه ِمْثُل أَْجِر َمْن َخَتَم الُْقْرآَن فِي َغْیِرهِ ِمَن الشُّ
الرضا، چاپ اول )تهران: نشر جهان، 1378(، ج 1، 296.

2. کلینی، الکافي، ج 4، 157.
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در روایتی از امام صادق سفارش شده که در شب قدر هزار مرتبه سوره قدر   
خوانده شود.1 از این رو می توان زمانی مختصر از برنامه های شب قدر را به خواندن 
و تکرار بخشــی از این تعداد )مثال صد مرتبه( اختصاص داد و افزون بر آن را به 
خود مردم واگذار کرد تا در مواقع استراحت به تالوت و تکرار این سوره مشغول 

گردند.

3( دعا و مناجات و راز و نیاز

- به فرموده ی امام باقر در این شب، درهای آسمان به روی بندگان گشوده 
ـــَماءِ تَُفتَُّح.(2بنابراین شایسته است که انسان بهترین  می شود. )إِنَّ أَبَْواَب السَّ
استفاده را از این موقعیت داشته باشـــد و بهترین درخواست ها را از پروردگار 

مورد نظر قراردهد.
- امام صادق در احواالت پدر بزرگوارشان می فرماید: 

َکاَن أَبُو َجْعَفرٍ إِْذ َکانَْت لَْیلَُه إِْحَدی َو ِعْشرِیَن َو ثاََلٍث َو ِعْشرِیَن أََخَذ فِي 
ی یَزُوَل اللَّْیُل َفإَِذا زَاَل اللَّْیُل َصلَّی .3 َعاءِ َحتَّ الدُّ

وقتی شــب بیست و یکم و شب بیست و سوم ماه رمضان می رسید، امام باقر تمام شب 

را دعا می خواند. 

- عالمه ی مجلسی می فرماید: بهترین اعمال در این شب ها، درخواست 
آمرزش و دعا اســـت، برای حوائج دنیا و آخرت خود، پدر و مادر و خویشان و 

برادران و خواهران مومن، چه آنان که زنده اند و چه آنان که از دنیا رفته اند.4

پیشنهادات ●
بهترین ادعیه، همان محتوایی است که اهل بیت در اختیار ما قرار داده و به   

خواندن آنها در شب های ماه رمضان و یا به صورت ویژه در شب های قدر سفارش 

1. طوسی، تهذیب االحکام، ج 3، 100.
2. ابن بابویه، ثواب األعمال و عقاب األعمال ، 1406، 92.

3. کلینی، الکافي، ج 4، 155.
4. مفاتیح الجنان، اعمال شب های قدر.
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کرده اند. به همین جهت، خواندن دعای افتتاح، قسمت هایی از دعای ابوحمزه ی 
ثمالی و یا دعای سحر، می تواند زینت بخش برنامه های شب قدر باشد.

یکی از ادعیه ی پرفضیلت و زیبا که در تمامی شــبهای ماه رمضان به خواندن   
آن سفارش شده، »دعای جوشــن کبیر« است که عالمه ی مجلسی، خواندن آن 
را یکی از اعمال شب های قدر می داند.1 خوشبختانه خواندن این دعا در شب های 
قدر به صورت »سنتی حسنه« درآمده و استقبال عمومی به خواندن این دعا نیز 

بسیار زیاد است.
شایسته است که دعای جوشن و یا ادعیه دیگری همانند آن را فردی خوش صدا   

و آشنای به الفاظ و اعراب دعا، تالوت نماید تا مردم نهایت استفاده را از شنیدن 
و هم نوایی با آن بنمایند. اگرچه مشارکت در خواندن دعا و تقسیم آن میان چند 
نفر از قاریان و مداحان، امری پسندیده اســت اما باید در نظر داشت که به این 

بهانه، افراد ناآشنا و یا کم توان به این عرصه ورود پیدا نکنند. 
یکی از مهمترین خواسته های انسان در شــب قدر، آرزوی سالمتی برای امام   

زمان و دعا برای ســالمتی آن حضرت است. چنانکه در اعمال شب قدر آمده 
است که دعای »اللهم کن لولیک« را که به دعای فرج مشهور است، در هر حالی 
تکرار کنید.2 بنابراین شایسته اســت توسل به حضرت حجت و قرائت دعای 

فرج و تکرار آن، یکی از برنامه های مختصر شب قدر باشد.

4( عرض توسل و عزاداری

 شب نوزدهم، شب ضربت خوردن امیر مومنان علی و شب بیست و یکم نیز 
شب شهادت این بزرگ مرد تاریخ است. بنابراین گویا که تقدیر الهی چنین رقم 

خورده است که شب قدر با توسل خاصه به آن بزرگوار عجین گردد.
به همین جهت عالمه مجلسی بر اساس روایات، شب بیست و یکم را شب 

زیارت مخصوص امیر المومنین علی می داند.3
 با اینکه شب های قدر، مصادف با شهادت امیر مومنان علی است، اما اهمیت 

1. مجلسی، زاد المعاد، 127.
2. کلینی، الکافي، ج 4، 162.

3. مجلسی، بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار، ج 97، 354.
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و ارزش زیارت حضرت سید الشهدا سبب شده که زیارت آن حضرت، یکی 
از اعمال مهم شب قدر به حساب آید. روایاتی که از اهل بیت در این زمینه 
به دست ما رســـیده، به قدری تاثیرگذار است که عالمه ی مجلسی در این باره 
می گوید: زیارت امام حسین در هر یک از شب های قدر، از جمله مستحّبات 

موکد به حساب می آید.1
از امام صادق نقل شده است که فرمودند:

ْیلََه  اللَّ تِلَْک  ُمَناٍد  أَْمٍر َحِکیٍم«2 نَادَی  یُْفرَُق ُکلُّ  »فِیها  الَْقْدرِ  لَْیلَُه  إَِذا َکاَن 
ْیلَِه.3 ِمنْ بُْطَناِن الَْعرِْش أَنَّ اهللَ َقْد َغَفَر لَِمْن أَتَی َقْبَر الُْحَسْیِن فِي َهِذهِ اللَّ
هنگامی که شب قدر فرا برسد، یعنی شبی که در آن هر امری بر اساس حکمت )الهی( تدبیر 

می گردد، از طرف عرش منادی نداء می کند: خداوند متعال در این شب گناهان کسی را که 

به زیارت قبر حضرت امام حسین رفته، می آمرزد.

پیشنهادات ●
شایسته است در برنامه ی دو شب اول از لیالی قدر، قرائت »زیارت امین اهلل« که   

زیارت مختصر و پرمحتوایی است و سفارش فراوانی به خواندن آن شده، گنجانده 
شود.نقل است که امام ســجاد در هنگام خواندن این زیارت، آنچنان اشک 
می ریخت که محاسنش از شدت اشک خیس می شد.4 عالمه ی مجلسی فرموده 

که آن بهترین زیارات از جهت متن و سند است.5
شایسته است مراسم عزاداری مختصر و مفیدی در برنامه های دو شب اول لیالی   

قدر گنجانده شــود که معموال این مراسم بعد از سخنرانی و پیش از قرآن به سر 
نهادن، انجام می شود.

اگرچه زیارت حضرت ســید الشهدا در هر سه شــب از لیالی قدر سفارش   

1. مجلسی، زاد المعاد، 126.
2. سوره دخان، آیه 4.

3. جعفر بن محمد ابن قولویه، کامل الزیارات، چاپ اول )نجف اشرف: دار المرتضویه، 1397(، 184.
4. مجلسی، بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار، ج 97، 267.

5. مفاتیح الجنان.
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شده اما ممکن است به جهت تراکم برنامه ها در دو شب اول از لیالی قدر، فرصتی 
مجزا برای این مســاله مهیا نگردد. به همین جهت شایسته است که عرض توسل 
به ساحت مقدس حضرت سید الشهدا در خالل برنامه ی عزاداری حضرت امیر 
 انجام گیرد. اما در شب بیست و سوم، برنامه ای مجزا برای توسل به امام حسین

تدارک شود و زیارت عاشورا به عنوان یکی از برنامه های این شب قرار گیرد.
همانطور که گفته شــد الزم است تمامی این برنامه ها به صورت مختصر و موجز   

ارائه گردد.

5( نماز 

 یکی از مهمترین اعمال شب قدر، اقامه ی نماز است. رسول خدا در این باره 
می فرماید:

َم ِمْن َذنِْبهِ 1 َو َمْن َصلَّی لَْیلََه الَْقْدِر إِیَماناً َو اْحِتَساباً َغَفَر اهللُ لَُه َما تََقدَّ
هر کس در شــب قدر با ایمان و اخالص نماز بخواند، خداوند گناهان گذشته ی او را خواهد 

بخشید.

به همین جهت در احواالت امام سجاد گفته اند:
اَلهِ.2 َکاَن یَْقِضي أَْکَثَر لََیالِي رََمَضاَن بِالصَّ

امام سجاد اکثر شبهای ماه رمضان را به نماز خواندن سپری می کرد.

 مستحب است در شبهای قدر صد رکعت نماز خوانده شود. زیرا امام صادق 
فرمودند: اگر می توانی در این شب صد رکعت نماز بخوان.3

1. طوسی، األمالي للطوسي، 150.
2. مجلسی، زاد المعاد، 92.

3. طوسی، تهذیب االحکام، ج 3، 58.
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پیشنهادات ●
یکی از ســنت های حسنه ای که در شــب های قدر در برخی از مساجد انجام   

می گیرد، خواندن نماز جماعت قضا اســت که می توان این کار را به عنوان یکی از 
برنامه های شب قدر قرار داد. معموالً سه شبانه روز نماز قضا، یک ساعت به طول 

می انجامد که زمان مناسبی برای این کار می باشد.
یکی از مســائل مهم در خواندن نماز جماعت قضا این اســت که امام جماعت   

نمی تواند احتیاطًا نماز قضا بخواند. در رساله مراجع آمده است:
اگر امام جماعت قضــای نماز یومیه ی خود را می خواند، می شــود به او اقتدا   

کــرد؛ ولی اگر نمازش را احتیاطًا قضا می کند یا قضای احتیاطی نماز کس دیگر را 
می خواند، اگر چه برای آن پول نگرفته باشد، اقتدای به او اشکال دارد.1

بنابراین الزم است که امام جماعت به این مساله توجه ویژه داشته باشد.

برنامه های
شب قدر

تالوت
قرآن

احیاء
در مسجد

دعا، مناجات
و راز و نیاز

توسل و
عزاداری

نمــــاز

1. مساله 1409.
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دوم( اعمال عبادی شب نیمه ی شعبان
شب نیمه ی شعبان، یکی از ارزشمندترین شبهای سال است که در روایات با 

شب قدر مقایسه شده است. امام باقر در فضیلت این شب می فرماید:
ُل اهلُل  أَنَّ لَْیلََه الّنْصِف ِمْن َشْعَباَن أَْفَضُل اللََّیالِي بَْعَد لَْیلَِه الَْقْدِر َو یََتَفضَّ
ْیلَِه َعلَی ِعَباِدهِ َو یَْغِفُر لَُهْم ُذنُوبَُهْم بِإِْحَسانِِه َفاْسَعْوا فِي  تََعالَی فِي َهِذهِ اللَّ
ََّها لَْیلٌَه آلَی اهللُ َعزَّ َو َجلَّ َعلَی نَْفِسِه أَْن اَل یَرُدَّ فِیَها  ْیلَِه َفإِن ِعَباَدهِ َهِذهِ اللَّ

َسائاًِل َما لَْم یَْسأَِل اهللَ َمْعِصَیًه.1
شب نیمه شعبان برترین شب سال، بعد از شب قدر است که خداوند در این شب بر بنده اش 

احســان و تفضل می کند و گناهانش را می آمرزد. پس در عبادت در این شب بکوشید زیرا 

خداوند سوگند یاد کرده و بر خود متعهد شده است که در این شب هیچ درخواست کننده ای 

را تا زمانی که معصیت خدا را درخواست نکرده، برنگرداند.

بنابراین، شایسته است که مومنان مانند شب قدر به این شب بزرگ نیز توجه 
ویژه داشته باشند و به اعمال عبادی آن لباس عمل بپوشانند.

 شب نیمه شعبان مصادف است با والدت با سعادت امام زمان، که بر ارزش 
این شـــب افزوده و قدر و منزلت آن را دو چندان کرده است. به همین جهت 

عبادات این شب باید با دعای برای فرج آمیخته باشد.

1( احیاء در مسجد و انجام اعمال عبادی مرتبط

مهمترین عمل عبادی این شب، بیدار ماندن برای عبادت پروردگار و شب زنده 
داری است که در روایات از آن به »احیاء« تعبیر شده است. رسول خدا در 

این باره می فرماید:

1. مجلسی، زاد المعاد، 56.
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ُبُه یَْوَم تَُموُت  َمْن أَْحَیا لَْیلََه الِْعیِد َو لَْیلََه الّنْصفِ  ِمنْ  َشْعَبانَ  لَْم یَُمْت َقلْ
الُْقُلوُب.1

هر که شب عید و شب نیمه ی شعبان را زنده نگاه دارد )بیدار بماند(، روزی که دل ها می میرند 

دل او نمیرد.

امیر مومنان علی به نقل از رسول خدا می فرماید:
َفإِنَّ  بِالّصَیاِم  یَْوَمُه  َو  بِالِْعَباَدهِ  لَْیلََتُه  َفاْقُضوا  َشْعَباَن  ِمْن  الّنْصُف  َصاَر  إَِذا 
ی آِخرَِها: أاََل َهْل ِمْن ُمْسَتْغِفٍر ِمْن  ْیلَِه َحتَّ ُمَنادَِي اهللِ  یَُنادِي ِمْن أَوَِّل َهِذهِ اللَّ

ُذنُوبِِه َفَنْغِفَر لَُه؟ أاََل َهْل ِمْن َطالِِب رِزٍْق َفُنَوّسَع فِي رِزْقِِه.2
هرگاه نیمه ی شعبان شد، شب را به عبادت و روز را به روزه بگذران. )زیرا( منادی پروردگار 

از اول تا آخر این شب ندا می دهد: آیا استغفار کننده ای هست که ما گناهانش را بیامرزیم؟ 

و آیا روزی طلبی هست که روزی اش را وسیع کنیم؟

پیشنهادات ●
برگزاری مراسم احیاء شب نیمه ی شــعبان یکی از سنت های حسنه است که   

خوشــبختانه در سال های اخیر مورد توجه برخی از مســاجد قرار گرفته است. 
با این حال ضروری اســت که این مراسم به تناسب ســفارش های فراوانی که از 
جانب اهل بیت به دست ما رسیده، گسترش بیشتری یابد و با کمیت و کیفیت 
باالتری انجام پذیرد. به همین جهت شایسته است که این مراسم در اغلب مساجد 
خصوصا مساجد بزرگ برگزار گردد و مســئوالن مساجد در جهت برگزاری آن 

برنامه ریزی الزم را انجام دهند.
شایسته است که تبلیغات مناســبی برای برگزاری این مراسم انجام پذیرد تا   

مومنان با ثمرات و برکات این مراسم آشنا شوند.
شکل برگزاری این مراسم و برنامه های موجود در آن، همانند برنامه ی شب های   

قدر اســت. اما اعمال و ادعیه خاصی هم برای این شب سفارش شده که شایسته 

1. ابن بابویه، ثواب األعمال و عقاب األعمال ، 1406، 77.
2. مجلسی، زاد المعاد، 53.
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است آنها نیز به تناسب زمان در برنامه ی این شب قرار گیرد.
به جهت اینکه هنوز مراسم احیاء شب نیمه ی شــعبان، در بین مردم نهادینه   

نشــده، بهتر است که این مراسم با کیفیتی متناســب و با مدت زمانی محدود و 
مختصر برگزار گردد. چراکه کیفیت الزم و اختصار در برگزاری مراســم، می تواند 

مخاطبان بیشتری را با شیرینی مناجات و عبادت شب نیمه شعبان آشنا کند.
اطالع رسانی و تبلیغات محیطی در محله،منطقه و محدوده ی پیرامونی مسجد   

نیز می تواند مخاطبان بیشتری را برای حضور در این برنامه ی معنوی ترغیب نماید.

2( دعای کمیل و دیگر ادعیه ی اختصاصی

در میان ادعیه ای که برای این شب سفارش شده است، مناجات خضر نبی که 
به دعای کمیل مشهور شده از درخشش ویژه ای برخوردار است. کمیل بن زیاد 
می گوید: من به همراه گروهی از اصحاب،نزد امیر مومنان علی در مسجد 

بصره نشسته بودیم که آن حضرت در مورد شب نیمه ی شعبان فرمود: 
ْیِه  »لَْیلَُه الّنْصِف ِمْن َشْعَبان ...  َما ِمْن َعْبٍد یُْحِییَها َو یَْدُعو بُِدَعاءِ الْخضِر َعلَ

اَلُم إاِلَّ أُِجیَب.«  السَّ
هیچ بنده ای نیســت که شب نیمه ی شــعبان را زنده می دارد و در آن شب دعای خضر را 

می خواند مگر آنکه خداوند دعای او را مستجاب می گرداند.

سپس کمیل می گوید: وقتی حضرت از مسجد خارج شد من به دنبال حضرت 
رفتم. ایشان از من پرسید: چرا در پی من می آیی؟ عرض کردم ای امیر مومنان! 

دعای خضر را می خواهم. حضرت فرمود:
ْهِر  َعاَء َفاْدُع بِِه ُکلَّ لَْیلَِه ُجُمَعٍه أَْو فِي الشَّ اْجلِْس یَا ُکَمْیُل إَِذا َحِفْظَت َهَذا الدُّ
َنِه َمرًَّه أَْو فِي ُعُمرَِک َمرًَّه تُْکَف َو تُْنَصْر َو تُرْزَْق َو لَْن تُْعَدَم  َمرًَّه أَْو فِي السَّ

الَْمْغِفرَهِ.1
ای کمیل بنشین. اگر این دعا را حفظ کردی، پس آن را در هر شب جمعه یا ماهی یک مرتبه 

1. همان، 60.
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و یا در کل سال یک مرتبه و یا در کل عمرت یک مرتبه آن را بخوان که تو را کفایت می کند 

و یاریت می نماید و رزق و روزی به تو می رساند و آمرزش تو را از بین نمی برد.

پیشنهادات ●
شایســته است دعای کمیل در شب نیمه ی شــعبان در تمامی مساجد برگزار   

گردد. بنابراین حتی اگر تصمیمی برای برگزاری مراسم احیاء وجود ندارد، نباید از 
برگزاری دعای کمیل غافل شد و این دعای عظیم را که به خواندن آن در این شب 

بزرگ سفارش ویژه شده، رها کرد.
در صورت برگزاری مراسم احیاء شب نیمه ی شعبان، الزم است دعای کمیل یکی   

از برنامه های اصلی باشد.

3( زیارت امام حسین و توسل به آن حضر ت

یکی از برترین اعمال شب نیمه ی شعبان زیارت امام حسین است که به آن 
سفارش فراوانی شده است. امام صادق می فرماید:

َم ِمْن ُذنُوبِِه  َمْن زَاَر الُْحَسْیَن لَْیلََه الّنْصفِ  ِمنْ  َشْعَبانَ  َغَفَر اهللُ لَُه َما تََقدَّ
رَ.1 َو َما تَأَخَّ

هر کس امام حسین را شــب نیمه شعبان زیارت کند، خداوند متعال گناهان گذشته و 

آینده اش را می آمرزد.

1. ابن قولویه، کامل الزیارات، 174.
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پیشنهادات ●
یکی از برنامه های مناســب در مراسم احیاء شب نیمه ی شعبان، زیارت حضرت   

سید الشهداء اســت که امام صادق کمترین نوع آن را رو کردن به سمت 
کربال و سالم دادن به آن حضرت دانسته اســت.1بنابراین می توان با یک توسل 

مختصر، به این سفارش بزرگ رخت عمل پوشاند.
اگر چه می توان هر یک از زیارات امام حســین را که در کتب ادعیه آمده   

قرائت کرد اما عالمه مجلســی زیارت وارث را برای این شــب پیشنهاد کرده 
است.2

احیاء در مسجد 
و انجام اعمال 
عبادی مرتبط

دعای کمیل
و دیگر ادعیه 

اختصاصی

اعمال عبادی شب نیمه شعبان

زیارت
امام حسین

و توسل به
آن حضرت

1. مجلسی، زاد المعاد، 54.
2. همان.
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سوم( نماز عید فطر و عید قربان
یکی از زیباترین آیین های نیایشی مساجد، برگزاری نماز با شکوه عید فطر و 

عید قربان است. در رساله ی اکثر مراجع آمده است:
نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام واجب اســـت و باید به جماعت 
خوانده شود و در زمان ما که امام غایب است، مستحب می باشد و می شود 

آن را به جماعت یا فرادی خواند.1
البته حضرت امام و مقام معظم رهبری)حفظه اهلل( در برگزاری نماز عید، 

اذن ولی فقیه را شرط دانسته اند که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

الف( امام جماعت نماز عید

- نظر امام خمینی در این مســـاله، این است که در دوران غیبت، خواندن 
نماز عید به صورت جماعت، تنها با اذن ولی فقیه امکان پذیر است و در غیر این 
صورت، احتیاط واجب آن اســـت که این دو نماز به جماعت خوانده نشود. در 

رساله ی ایشان آمده است:
نماز عید فطر و قربان در زمان ما که امام غایب است، مستحب می باشد و 
احتیاط واجب آن اســـت که آن را به جماعت نخوانند، ولی به قصد رجاء مانع 
ندارد و چنانچه ولّی فقیه یا مأذون از طرف او اقامه ی جماعت نماید، اشـــکال 

ندارد.2
- مقام معظم رهبری نیز در تکمیل این دیدگاه می فرماید:

جایز است نمایندگان ولی فقیه که از طرف وی مجاز در اقامه ی نماز عید هستند و 
هم چنین ائمه ی جمعه ی منصوب از طرف او، نماز عید را در عصر حاضر به صورت 
جماعت اقامه نمایند، ولی احوط این اســـت که غیر آنان آن را فرادی بخوانند و به 

1. مساله 1516.

2. مساله 1516.
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جماعت خواندن آن به قصد رجاء نه به قصد ورود، اشکال ندارد. 
بله، اگر مصلحت اقتضا کند که یک نماز عید در شهر برگزار شود، بهتر است که غیر از 

امام جمعه ی منصوب از طرف ولی فقیه، کسی متصدی اقامه ی آن نشود.1

پیشنهادات ●
بر اســاس نظر امام و رهبری معظم، تمامی ائمه ی جماعتی که از ســوی مرکز   

رسیدگی به امور مساجد، که زیر نظر ولی فقیه است، منصوب شده اند، می توانند 
نماز عید را به قصد ورود بخوانند.

شایسته اســت که امام جماعت محترم مسجد در شب های پیش از عید، عموم   
مردم را به شرکت در نماز عید تشویق و ترغیب نماید.

شایسته است که امام جماعت مسجد، ابتدا مردم را به شرکت در نماز با شکوه   
مصالی شــهر که معموال به امامت ولی فقیه و یا نماینده مستقیم ایشان برگزار 
می گردد، دعوت نماید و پس از آن مردم را به حضور با شکوه در نماز عید مسجد 

ترغیب کند.

ب( وقت نماز عید

وقت نماز عید فطر و قربان از اول آفتاب روز عید است تا ظهر.2 به همین جهت 
مستحّب است نماز عید قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند و در عید فطر 
مستحب است بعد از بلند شدن آفتاب افطار کنند و زکات فطره را هم بدهند و 

بعد از آن نماز عید را بخوانند.3

پیشنهادات ●
الزم است مسئوالن مســجد مقدمات الزم را برای برگزاری به موقع نماز عید   

فراهم نمایند و راس ساعت مقرر به اقامه ی نماز بپردازند.
بهتر اســت زمان برگزاری نماز عید به صورت هماهنگ، بین ساعت هفت و نیم   

1. سید علی خامنه ای، أجوبه االستفتاءات ، چاپ سوم )بیروت: دار االسالمیه، 1420( سوال 625.
2. مساله 1517.
3. مساله 1518.
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تا هشت و نیم صبح برگزار گردد. اما به جهت حضور حداکثری مردم، خوب است 
که مساجد نزدیک به هم با هماهنگی با یکدیگر با فاصله ای اندک به اقامه ی نماز 
بپردازند تا اگر کســی به نماز یکی از مساجد نرسید خود را به نماز مسجد دیگر 

برساند.
در روز عید فطر، الزم است که مسئوالن مسجد صندوق های متحد الشکلی را   

جهت دریافت فطریه مهیا سازند و مسئوالنی را با لباس یا کارت مخصوص، جهت 
دریافت فطریه مشخص نمایند.

الزم اســت که صندوق های فطریه ی سادات از غیر سادات جدا گردیده و کامال   
مشخص و مجزا باشد.

شایسته است پیش از اقامه ی نماز، مقداری خرما و چای و یا دیگر خوراکی های   
سبک برای افطار پیش از نماز عید فراهم گردد.

ج( کیفیت نماز عید

نماز عید فطر و قربان دو رکعت اســـت که در رکعت اول بعد از خواندن حمد و 
سوره، باید پنج تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند و بعد از قنوت 

پنجم تکبیر دیگری بگوید و به رکوع رود و دو سجده به جا آورد و برخیزد.
در رکعت دوم نیز چهار تکبیر بگویـــد و بعد از هر تکبیر قنوت بخواند و تکبیر 
پنجم را بگوید و به رکوع رود و بعد از رکوع، دو سجده انجام دهد و تشهد بخواند 

و نماز را سالم دهد.1
در قنوت نماز عید فطر و قربان هر دعا و ذکری بخوانند کافی اســـت ولی بهتر 
اســـت این دعا را )به قصد امید ثواب( بخوانند: »اللُّهمَّ اْهَل الِْکْبِریاءِ َو الَْعَظَمِه َو 
ْحَمِه َو اْهَل التَّْقوی َو الَْمْغِفَرهِ اْسَألَُک بَِحّق  اْهَل الُْجوِد َو الَْجَبروِت َو اْهَل الَْعْفِو َو الرَّ
ٍد َصلَّی اهللُّ َعلَْیِه َو آلِِه ُذْخراً َو َشَرفاً  هذا الَْیْوِم الَِّذی َجَعلَْتُه لِلُْمسلِمیَن عیداً َو لُِمَحمَّ
ٍد َو اْن تُدِخلَنی فی ُکّل َخْیٍر  ٍد َو آِل ُمَحمَّ َو َکراَمًه َو َمزیداً اْن تَُصلَّی َعلَی ُمَحمَّ
داً  ٍد َو اْن تُْخِرَجِنی ِمْن ُکّل ُسوءٍ اْخَرْجَت ِمْنُه ُمَحمَّ داً َو آَل ُمَحمَّ أَْدَخلَْت فیِه ُمَحمَّ

1. مساله 1519.
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ٍد َصلَواتَُک َعلَْیِه َو َعلْیِهْم اللُهمَّ إِنّی اْسألَُک َخْیَر ما َسَألََک بِِه ِعباُدَک  و آَل ُمَحمَّ
ا اْسَتعاَذ ِمْنُه ِعباُدَک الُْمْخلَُصوَن«.1 الُِحوَن َو اُعوُذ بَِک ِممَّ الصَّ

پیشنهادات ●
الزم است که مکبر نماز عید، که می خواهد تکبیرهای نماز و دعای قنوت را برای   

مردم زمزمه کند، از میان افراد خوش صدا و آگاه به واژه ها و لغات ادعیه انتخاب 
گردد. بنابراین اشتباه در خواندن دعای قنوت به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

مکّبر باید پیش از نمــاز با امام جماعت هماهنگی هــای الزم را انجام دهد تا   
پیوستگی و نظم نماز به بهترین نحو مراعات گردد.

د( مکان برگزاری نماز عید

 اگرچه خواندن دیگر نمازها در محیط مسجد، ثواب مضاعفی دارد اما در مورد 
نماز عید سفارش شده که این نماز در محیطی باز و زیر آسمان برگزار گردد. 

یکی از مستحبات نماز عید آن است که نماز را زیر آسمان و یا فضای باز همچون 
صحرا بخوانند. به همین جهت کراهت دارد نماز عید را زیر سقف بخوانند.2

پیشنهادات ●
شایسته است نماز عید در یکی از خیابان های وسیع اطراف مسجد که گنجایش   

جمعیت احتمالی نمازگزاران را دارد، برگزار گردد. 
شایسته است مکان انتخابی برای نماز عید، به گونه ای پیش بینی شود که شکوه   

و عظمت نماز عید جلوه ای زیبا داشته باشد.
در صورتی که مسجد دارای شبستان غیر مسقف و یا حیاط و صحن بزرگ است،   

می توان نماز را در چنین مکانی نیز برگزار کرد.
الزم است مســئوالن مسجد، از شب قبل از عید، مقدمات و امکانات الزم نظیر   

فرش، موکت و مهر برای این مراســم را فراهم آورند. همچنین توصیه می شــود 
کارهای گوناگون این مراسم را به دوش جوانان و نوجوانان فعال مسجدی بسپارند.

1. مساله 1520.

2. مساله 1528.
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هـ(مستحّبات نماز عید

همانطور که گفته شد، نماز عید فطر و قربان در عصر غیبت مستحب است. اما 
در همین عمل مستحبی نیز مستحباتی وجود دارد که شایسته است رعایت 
گردد. همچنین امام جماعت محترم افزون بر اینکه خود پیشتاز در عمل به این 
مسائل اســـت، به بازگو کردن این نکات برای عموم مردم در شب قبل از عید و 

پیش از برگزاری نماز خواهد پرداخت.

1( بلندی قرائت
مستحب است در نماز عید فطر و قربان قرائت را بلند بخوانند.1

2( خواندن سور خاص 

نماز عید سوره ی مخصوصی ندارد ولی بهتر است که در رکعت اول آن سوره ی 
شمس )سوره ی 91 قرآن( و در رکعت دوم سوره ی غاشیه )سوره ی 88 قرآن( 
را بخوانند و یا در رکعت اول سوره ی اعلی)سوره ی 87 قرآن( و در رکعت دوم 

سوره ی شمس )سوره ی 91 قرآن(« را بخوانند.2

3( افطار قبل از نماز عید فطر

مستحب است روز عید فطر، قبل از نماز عید، به خرما افطار کنند و در عید قربان 
از گوشت قربانی بعد از نماز قدری بخورند.3

1. مساله 1521.

2. مساله 1522.

3. مساله 1523.
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نکته کاربردی
همانطور که گفته شــد، شایسته است پیش از اقامه ی نماز، مقداری   •

خرما و چای و یا دیگر خوراکی های سبک برای افطار پیش از نماز عید 
فراهم گردد.

4( سجده بر زمین

- مستحب اســـت در نماز عید، بر زمین سجده کنند و در حال گفتن تکبیرها 
دستها را بلند کنند و نماز را بلند بخوانند.1

5( گفتن تکبیرات مخصوص بعد از نماز عید و دیگر نمازها

- بعد از نماز مغرب و عشـــای شب عید فطر و بعد از نماز صبح و ظهر و عصر روز 
عید و نیز بعد از نماز عید فطر مستحب است این تکبیرها را بگوید: »اهللُّ أَْکَبُر اهللُّ 

أَْکَبُر ال إِلَه اال اهللُ و اهللُ اْکَبُر اهللُّ أَْکَبُر َو هللِ الَْحْمُد اهللُ أَْکَبُر َعلی ما َهدانا«.2
- مستحب است انسان در عید قربان بعد از ده نماز که اول آنها نماز ظهر روز عید 
و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است این تکبیرها را بگوید: »اهللُّ أَْکَبُر اهللُّ أَْکَبُر 
ال إِلَه اال اهللُ و اهللُ اْکَبُر اهللُّ أَْکَبُر َو هللِ الَْحْمُد اهللُ أَْکَبُر َعلی ماَهدانا«و بعد از آن بگوید: 

»اهللُ أَْکَبُر َعلی ما َرَزَقنا ِمْن بَِهیَمِه األنْعاِم َو الَْحْمُد هلِلِ َعلی ما اباْلنا«.

پیشنهادات ●
الزم است که مکّبر نماز عید، همین تکبیرهای مخصوص عید را بیاموزد و قبل   

از برگزاری نماز عید، مردم را به گفتن این تکبیرها وادارد. 
روشن اســت که این تکبیرها با صدای بلند و رسا و با لحنی مناسب عید قرائت   

می گردد تا در دل مردم شــادی و شعف روز عید پدیدار گردد و معنویتی مضاعف 
برای آنها فراهم آورد.

1. مساله 1525.

2. مساله 1526.
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و( خطبه های نماز عید

- بر امام جماعت مستحب است که دو خطبه مثل خطبه ی نماز جمعه بخواند. 
اما زمـــان خطبه های نماز عید، به خالف نماز جمعه، بعد از نماز عید اســـت. 

بنابراین جایز نیست دو خطبه بر نماز مقدم شود. 
- در زمان غیبت، ترک دو خطبه جایز اســـت. هر چند نماز آن را به جماعت به 

جا آورند.
- حاضر بودن در وقت دو خطبه و گوش دادن به آن واجب نیست.

- سزاوار است که در خطبه ی عید فطر، شروط زکات فطره و مقدار و وقت اخراج 
آن را ذکر کنند و در خطبه ی عید قربان به احکامی که متعلّق به قربانی است، 

بپردازند.1

پیشنهادات ●
الزم است خطبه های نماز عید، بسیار خالصه برگزار گردد تا نمازگزاران شادابی   

و معنویت حاصل شــده از نماز را با خود داشته باشند. بنابراین شایسته است که 
هر خطبه بین پنج الی ده دقیقه بیشتر نباشد.

شایسته اســت که قبل از نماز عید، اختصار در برگزاری خطبه ها و استحباب   
حضور در خطبه ها به مردم گوشزد گردد.

1. یزدی، العروه الوثقی فیما تعم به البلوی مع تعلیقات عده من الفقهاء، ج 3، 396.
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چهارم( دعای عرفه
روز نهم ماه ذی حجه معروف به روز عرفه است که از روزهای ارزشمند سال به 

حساب می آید. شیخ عباس قمی در این مورد می گوید: 
این روز از اعیاد عظیمه است؛ اگرچه به اسم عید نامیده نشده است.روزی است 
که حق تعالی بندگان خویش را بـــه عبادت و طاعت خود خوانده و َموائد ُجود 
و احسان خود را برای ایشان گسترانیده و شیطان در این روز خوار و حقیرتر و 

رانده تر و خشمناکترین اوقات خواهد بود.1
امام صادق در مورد عظمت این روز می فرماید:
ِعیٌد ِمْن أَْعَیاِد الُْمْسلِِمیَن، َو یَْوُم ُدَعاءٍ َو َمْسأَلٍَه.2

روز عرفه عیدی از اعیاد مسلمانان و روز دعا و حاجت طلبی و درخواست از خداوند است.

نقل است که امام ســـجاد در روز عرفه صدای سائلی را شنید که از مردم 
گدائی می کرد. حضرت به او فرمود:

َُّه لَُیرَْجی لَِما فِي بُُطوِن الَْحَبالَی فِي  وَیَْحَک أَ َغْیَر اهللِ تَْسأَُل فِي َهَذا الَْیْوِم إِن
َهَذا الَْیْوِم أَْن یَُکوَن َسِعیداً.3

وای بر تو! آیا در این روز از غیر خدا ســؤال می کنی و حاجت می طلبی؟! حال آنکه در این 

روز برای بچه هایی که در شکمهای زنان باردار هستند، امید میرود که فضل خدا شامل آنها 

شود و خوشبخت گردند.

به همین جهت عالمه مجلسی می گوید: 
بهترین اعمال در این روز، دعا و مناجات با پروردگار است.4

اعمالی که در این روز سفارش شده عبارتند از:

1. شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان )قم: اسوه، بدون تاریخ(.
2. طوسی، األمالي للطوسي، 667.

3. ابن  بابویه، من ال یحضره الفقیه، ج 2، 211.
4. مجلسی، زاد المعاد، 170.
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1- غسل پیش از ظهر.
2- روزه.

3- زیارت امام حسین که احادیث فراوانی در فضیلت آن مطرح شده است.
4- ادعیه ی مخصوص این روز که از معصومان به دست ما رسیده است.

 از جمله مناجات ها و دعاهای مشهور در روز عرفه دعای حضرت سید الشهدا
است. راویان این دعا می گویند: 

امام حسین عصر روز عرفه در صحرای عرفات، با حالتی از خشوع و تذلل 
از خیمه ی خود بیرون آمدند و گروهی از خانواده و فرزندان و شـــیعیان ایشان 
نیز آن حضرت را همراهی می کردند. پس در جانب چپ کوه ایستادند و روی 
مبارک را به سوی کعبه گردانیدند و دستها را برابر روی خود برداشتند و مانند 

مسکینی که غذا می خواهد، این دعا را خواندند.1
راویان بعد از نقل مقدار قابل توجهی از دعا می گویند:

سپس امام صدایش را بلند کرد و نگاهش را رو به آسمان دوخت و اشک از 
چشمان مبارک همچون مشک می بارید.2

پیشنهادات ●
خوشــبختانه مراسم دعای عرفه در بسیاری از مســاجد با رونق و گرمی قابل   

توجهی برگزار می گردد و عموم مردم با تاســی از حضرت ســید الشهدا با 
پروردگار خود راز و نیاز می کنند. بنابراین الزم اســت که بر شــکوه و غنای این 

مراسم افزوده شود و برگزاری آن به بهترین شیوه انجام پذیرد.
به دلیل آنکه این دعا ســالی یکبار خوانده می شــود و برای مداحان، عبارات   

نا آشنای فراوانی دارد، الزم اســت که از مداحان آشنا به عبارات و متون عربی 
استفاده شود. افزون بر آن الزم است که مداح محترم، پیش از دعا مروری اجمالی 

1. مجلسی، بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار، ج 95، 214.
2. همان، ج 95، 213.
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بر فرازهای دعا داشته باشد.
به دلیل طوالنی بودن دعا، الزم است که مداح محترم از ذکر مصیبت های طوالنی   

در میانه ی دعا بپرهیزد و بیشتر به متن خوانی بسنده نماید.
به دلیل طوالنی بودن دعا الزم اســت که مداح محترم با ســرعت بیشتری به   

خواندن فرازها بپردازد.
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پنجم( اعتکاف

الف( چیستی اعتکاف ●
»اعتکاف« در لغـــت به معنای توقف، همراهی و مالزمتی اســـت که با نیت 
بزرگداشت و تعظیم آن شیئ انجام پذیرد. 1 در اصطالح شرعی نیز به معنای 
توقف در مساجد برای عبادت می باشد که حداقل آن سه روز است و شرط آن 

روزه داشتن و ترک بعضی از لذائذ است.
این عبادت، اثر عمیقی در تصفیـــه ی روح و توجه مخصوص به پروردگار دارد 
و آداب و شـــرائط آن در کتب فقهی ذکر شده اســـت. البته این عبادت ذاتاً از 

مستحبات است ولی در پاره ای از موارد نیز واجب می شود.

1- اعتکاف، سنت دیرینه ی ادیان آسمانی

اعتکاف، یکی از آداب و مستحبات آیینی است که در سال های اخیر، به برکت 
انقالب اسالمی احیا گردیده است. این سنت نیکو در طول تاریخ اسالم و ادیان 
آسمانی طرفدارانی داشته اســـت. چنانکه قرآن از وجود این عبادت در دوران 

حضرت ابراهیم یاد کرده است.2
همچنین این عبادت ارزشـــمند از صدر اسالم در عموم بالد اسالمی و به طور 

خاص در شهرهای شیعه و مراکز حوزوی مورد توجه بوده است.
مساجد شهرهای مقدس نجف و کربال و کاظمین و سامرا و مشهد و قم و اصفهان 
و شیراز و بسیاری دیگر از شهرهای شـــیعه، خاطره حضور پر نور نیایشگران و 

معتکفان »ایام البیض « ماه رجب و احیانا دهه ی آخر ماه رمضان را در سینه دارد.
این عبادت که قبل از پیروزی انقالب اسالمی حالت فراگیر و عمومی نداشت،در 
چند ساله ی اخیر در میان جمع کثیری از صالحان و نیکان، از اقشار گوناگون 

1. حسین بن محمد راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، چاپ اول )بیروت - دمشق: دار العلم - دار الشامیه، 1412(، 579.
ُجود. سوره بقره، آیه 125. ِع السُّ ائِفیَن َو الْعاِکفیَن َو الرُّکَّ 2. َو َعِهْدنا إِلی  إِبْراهیَم َو إِْسماعیَل أَْن َطّهرا بَْیِتَي لِلطَّ
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اجتماعی به ویژه دانشجویان و طالب،متداول گردیده است و مساجد بسیاری 
از شهرهای ایران و جهان اسالم پذیرای مهمانان خدا در ایام البیض ماه پربرکت 

رجب است.

2- اعتکاف در سیره نبوی

امام صادق در روایتی، اعتکاف را سیره دائمی پیامبر دانسته است. آن 
حضرت در این باره می فرماید:

َکاَن رَُسوُل اهللِ إَِذا َکاَن الَْعْشُر األَْواِخُر اْعَتَکَف فِي الَْمْسِجِد َو ُضرِبَْت لَُه 
َر الِْمْئزََر َو َطوَی فِرَاَشُه.1 ٌه ِمْن َشْعٍر َو َشمَّ ُقبَّ

هنگامیکه ده روز آخر ماه رمضان فرا می رسید،رسول خدا  در مسجد اعتکاف می کرد 

و برای ایشان خیمه ای بپا می کردند. ایشان نیز کمر بر عبادت می بست و بستر خود را جمع 

می کرد.

3- اهمیت اعتکاف از دیدگاه قرآن

همراهی با مسجد و عبادت و راز و نیاز در آن، به قدری در فرهنگ قرآن ارزشمند 
است که خدمت رسانی به چنین افرادی را از وظایف اولیای خدا بر می شمرد. 

قرآن کریم می فرماید:
ْراهیَم ُمَصلًّی َو  َو إِْذ َجَعلَْنا الَْبْیَت َمثابًَه لِلنَّاِس َو أَْمناً َو اتَِّخُذوا ِمْن َمقاِم إِب
ِع  ائِفیَن َو الْعاِکفیَن َو الرُّکَّ ْراهیَم َو إِْسماعیَل أَْن َطّهرا بَْیِتَي لِلطَّ َعِهْدنا إِلی  إِب

ُجوِد.2 السُّ
و )به یادآور( هنگامی که خانه ی کعبه را محل بازگشت و اجتماع و مرکز امن برای مردم قرار 

دادیم )و گفتیم:( از مقام ابراهیم، جایگاهی برای نماز انتخاب کنید و به ابراهیم و اسماعیل 

تکلیــف کردیم که خانه مرا برای طواف کنندگان و معتکفان و راکعان و ســاجدان، پاک و 

1. ابن  بابویه، من ال یحضره الفقیه، ج 2، 184.
2. سوره بقره، آیه 125.
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پاکیزه کنید.

عبادتی که خادمانش پیامبران الهی باشند، بی تردید در عالم واال ارزشی وصف 
ناپذیر خواهد داشت. بنابراین، پیرامون جایگاه رفیع معتکفان همین بس که 
ابراهیم و اسماعیل، مسئول طهارت و پاک سازی مسجد برای حضور 

گرم آنان در این محیط نورانی شده اند.

ب( احکام اعتکاف ●
 احکامی که در ادامه خواهد آمد مجموعه ای از فتاوای حضرت امام خمینی
در کتاب تحریر الوسیله است که بســـیاری از آنها مورد وفاق دیگر مراجع نیز 
می باشد. اما تالش شـــده تا در موارد اختالفی به گوشه ای از دیدگاه های دیگر 

مراجع نیز اشاره گردد.

1- وظیفه امام جماعت مسجد در زمینه احکام اعتکاف

از آنجا که احکام اعتکاف، احکامی ویژه و مناســـبتی است، الزم است که امام 
جماعت محترم به موارد زیر توجه داشته باشد:

الزم اســـت که امام جماعت و یا نماینـــده وی در همان ابتدای ورود  ■
معتکفان به مسجد، بخش های اساســـی این احکام را به اطالع عزیزان 
معتکف برساند. اما بهترین موقعیت برای بیان احکام اعتکاف، بعد از نماز 
صبح روز اول است که قطعا همه ی معتکفان آمادگی برای گوش فرادادن به 

این نکات را خواهند داشت.

 امام جماعت محترم در فواصل مختلف، به تناسب زمان و مکان و حال  ■
معتکفان، برخی از این احکام را بازگو خواهد نمود. برای نمونه در پایان روز 
اول، مسائل مرتبط با احتالم و خروج فوری از مسجد خصوصا برای جوانان 

به صورت گروهی و یا عمومی تکرار گردد.
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 امام جماعت محترم با اعالم قبلی به معتکفان، ساعتی از روز یا شب را  ■
برای پاسخگویی انفرادی به سواالت احکام و یا دیگر سواالت معتکفان قرار 

دهد.

 برخی از احکام کلی که مورد نیاز جدی برای معتکفان است در احکام  ■
اعتکاف مطرح نگردیده که الزم است امام جماعت مسجد به آنها نیز توجه 
داشته و در جایگاه مناسب متذکر آنها شود. برای نمونه مساله ی حق الناس، 
رعایت حیا، مراعات پوشش متعارف، رعایت حجاب شرعی بانوان در محیط 

رفت و آمد و مسائلی از این قبیل قابل ذکر هستند.

 برخی از کارها با روح اعتکاف ســـازگاری ندارد که الزم است توسط  ■
امام جماعت تذکر داده شود: شوخی های پیاپی، بازی های دسته جمعی 
یا فردی، بازی های رایانه ای، خنده های بلند و قهقهه زدن خصوصا برای 
بانوان، ارتباط مســـتمر تلفنی، اســـتفاده از اینترنت و وب گردی، گپ و 

گفت های دنیوی و ...

2- تعریف فقهی اعتکاف

- اعتکاف عبارت است از ماندن در مســـجد و درنگ در آن به قصد عبادت و 
بندگی خدا. بنابراین الزم نیست نّیت عبادت دیگری غیر از ماندن در مسجد 
به آن ضمیمه شود. اگر چه احتیاط مستحب است. )آیت اهلل بهجت: ظاهرا در 

اعتکاف منضم شدن قصد عبادت دیگری که خارج از اوست، معتبر می باشد.(
- اعتکاف ذاتاً و در اصل شرع اسالم، مستحب است اما گاهی انجام آن به خاطر 

نذر یا عهد یا قسم یا اجاره و مانند آن واجب می شود. 

3- زمان اعتکاف

- اعتکاف در هر زمانی که روزه گرفتن صحیح باشد، جایز و صحیح است، ولی 
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بافضیلت ترین اوقات آن ماه رمضان است و برترین ایام ماه رمضان، دهه ی آخر 
آن است.1

- اگرچه ایام البیض هر ماه قمری یعنی سه روز میانی آن )سیزدهم و چهاردهم و 
پانزدهم( از ارزش ویژه ای برخوردار است، اما دلیل خاصی بر استحباب اعتکاف 
در خصوص ایام البیض هر ماه و یا در خصوص ماه رجب وجود ندارد. به همین 

جهت مقام معظم رهبری در پاسخ به پرسشی در این زمینه می فرماید:
اعتکاف وقت خاصی ندارد، هرچند اعتکاف در ده روز آخر ماه مبارک رمضان 
فضیلت بیشتری دارد. همچنین دلیل خاصی بر استحباب اعتکاف در خصوص 

ماه رجب نیافتیم.2
- با این حال روزه داری در ایام البیض هر ماه خصوصا ایام البیض ماه رجب مورد 

سفارش اهل بیت قرار گرفته است. رسول خدا می فرماید:
َِّذیَن یَُصوُموَن أَیَّامَ  الِْبیِض .3 َه َفرَأَیُْت أَْکَثَر أَْهلَِها ال َدَخلُْت الَْجنَّ

وارد بهشت شــدم و دیدم اکثر اهالی بهشت کسانی هستند که ایام البیض هر ماه را روزه 

می دارند.

امام صادق نیز می فرماید:
تََعالَی لَُه بُِکّل یَْوٍم َصْوَم َسَنٍه َو  َمْن َصاَم أَیَّامَ  الِْبیِض  ِمنْ رََجٍب َکَتَب اهللُ 

قَِیاَمَها َو َوَقَف یَْوَم الِْقَیاَمِه َمْوقَِف اْلِمِنین .4
هر کس ایام البیض ماه رجب را روزه بدارد، خداوند بزرگ مرتبه برای او در برابر هر روز، روزه 

و عبادت یکسال را می نویسد و در روز قیامت در جایگاهی ایمن قرار خواهد گرفت.

1. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 1، 304.
2. استفتائات جدید، سایت مقام معظم رهبری.

3. محمد بن محمد ابن اشعث کوفی، الجعفریات )األشعثیات ( )تهران: مکتبه النینوی الحدیثه، بدون تاریخ(، 59.
4. طوسی، مصباح المتهجد، ج 1، ج 2، 1:819.
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4- شرایط اعتکاف

 برای صحیح بودن اعتکاف چند چیز شرط است:

عقل: ●
- بنابراین اعتکاف از شـــخص دیوانه اگر چه ادواری باشد در زمان دیوانگی و از 

شخص مست و مانند او از کسانی که فاقد عقل می باشند، صحیح نیست.

نّیت )قصد قربت(: ●
- الزم است که بعد از معّین کردن اعتکاف، قصد قربت و اخالص، نماید. بنابراین 

هر گونه ریا و خودنمایی اعتکاف را باطل می کند.
- در اعتکاف نیازی به قصد وجه )یعنی قصد اســـتحباب در مستحبات و قصد 
وجوب در واجبات( نیست. اگر چه سومین روز اعتکاف باشد. البته بهتر است 

که از آغاز در نّیت خود، مالحظه ی وجوب روز سّوم را بکند. 
- تجدید نیت در روز ســـوم الزم نیست. )آیت اهلل صافی: بهتر است که تجدید 
نیت وجوب نماید. آیت اهلل بهجت: تجدید نیت در روز سوم الزم نیست،گر چه 

احوط است.(
- وقت نّیت در آغاز اعتکاف، اّول طلوع فجر روز اول است؛ یعنی، تأخیرش از آن 
جایز نیست. ولی جایز است که در اّول شب یا در بین شب، اعتکاف را شروع کند 
و از همان زمان، شروع نّیت اعتکاف می کند، بلکه احتیاط آن است که شب اّول 

را نیز در اعتکاف داخل کند و از اّول شب نّیت کند.

روزه گرفتن: ●
 - اعتکاف بدون روزه صحیح نیســـت. بنابراین انجام دادن هر کاری که روزه را 

باطل کند، اعتکاف را نیز باطل خواهد کرد.
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- الزم نیست که روزه برای اعتکاف باشد، بلکه روزه ی غیر اعتکاف هم کفایت 
می کند، چه واجب باشد )مثل روزه ی قضا و روزه ی نذر(، چه مستحب، خواه 
برای خودش انجام دهد و خواه از دیگری به عهده گرفته باشد، بدون اینکه فرقی 
بین اقسام اعتکاف و انواع روزه باشد. حّتی صحیح است که اعتکافی را که نذر 

کرده یا برای انجام آن اجیر شده است، در ماه رمضان انجام دهد. 

زمان اعتکاف از سه روز کمتر نباشد. ●
- زمان اعتکاف نباید از سه روز کمتر باشد. اما بیشتر از آن مانعی ندارد و محدود 
به حد معّینی نیست، اگر چه بعد از هر دو روز، سّومین روز آن واجب است. پس 
اگر پنج روز اعتکاف کند، روز ششم واجب است و اگر هشت روز اعتکاف کند، 

روز نهم بنابر احتیاط واجب، واجب است.
- مراد از روز، از طلوع فجر  است تا برطرف شدن سرخی طرف مشرق. پس اگر از 

طلوع فجر )روز اّول( تا غروب روز سوم اعتکاف کند کفایت می کند.

مکان اعتکاف، مساجد چهارگانه و مساجد جامع ●
- اعتکاف تنها در مسجد صحیح اســـت. بنابر این اگر کسی در خانه خود یا در 
تکیه یا حسینیه یا در حرم معتکف شـــود صحیح نیست و از مساجد نیز تنها 
در مساجد چهارگانه یعنی مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد جامع کوفه و 
مسجد بصره جایز است و در مسجد جامع هر شهر نیز به قصد رجاء )یعنی به 

نیت مطلوب بودن و به امید پاداش و ثواب( می توان معتکف شد.
- مسجد جامع، مسجدی است که برای اجتماع عموم اهالی شهر ساخته شده 

و اختصاص به گروه خاصی یا اهالی محله ای نداشته باشد.
- در این مســـاله، فرقی بین مردان و زنان نیست. بنابر این اگر دختران و بانوان 

بخواهند معتکف شوند، باید در یکی از همین مساجد باشد.
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- اگر در یک شـــهر، دو یا چند مسجد جامع وجود داشته باشد، در هر کدام که 
بخواهد می تواند معتکف شود.

- اگر معتکف جنب شود و با حال جنابت در مسجد بماند، اعتکاف او باطل است. 
چون توقف او در مسجد، حرام است.

- اگر جای شـــخص دیگری را غصب کند یا عمدا بر فرش غصبی بنشیند، هر 
چند گناه کرده است ولی اعتکافش باطل نیست.

دیدگاه مراجع پیرامون اعتکاف در غیر مساجد جامع:

امام خمینی: در غیر مســـاجد جامع، مانند مسجد قبیله یا بازار جایز  ■
نیست.

آیت اهلل خامنه ای: اعتکاف در دیگر مساجد نیز همانند مساجد جامع،  ■
به قصد رجاء اشکالی ندارد.

آیت اهلل بهجت: ظاهرا جایز نیست و احکام اعتکاف را ندارد. ■

آیت اهلل سیستانی: مشروع نیست و احکام آن را ندارد. ■

آیت اهلل مکارم: اعتکاف باید فقط در مساجد جامع باشد و منظور از مسجد  ■
جامع، مسجدی است که قشرهای مختلف شهر در آن شرکت کنند.

اذن کسی که اذنش معتبر است

- معتکف باید اجازه و اذن کسی را که اذنش در مورد او معتبر است، داشته باشد. 
مانند شوهر نسبت به زن و پدر و مادر نسبت به فرزند.

- اگر اعتکاف با حق شوهر منافات داشته باشد، محّل اشکال است، با این حال 
بنابر احتیاط رعایت اذن شوهر به صورت کلی ترک نشود. 

- اجازه ی والدین اگر باعث اذیّت آنان باشـــد، الزم است وگرنه اذن آنان معتبر 
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نیست، اگر چه احتیاط )مستحب( است.

استمرار داشتن ماندن در مسجد

  اگر عمـــدا و با اختیار، برای غیر آن جهاتی که بیرون رفتن را تجویز می کند، از 
مســـجد بیرون رود، اعتکاف باطل می شود اگر چه جاهل به حکم باشد. البته 
اگر از روی فراموشـــی یا اکراه بیرون رود، باطل نمی شود و همچنین است اگر 
به حکم عقل یا شرع و یا به حسب متعارف ناچار باشد و بیرون رود، مانند اینکه 
قضای حاجت، بول یا غایط کند و یا برای غسل جنابت و مانند اینها خارج شود 

)اعتکافش باطل نمی شود(.

موارد جواز خروج از مسجد

 در مواردی خارج شدن از مسجد برای معتکف جایز خواهد بود: 
1- برای گواهی دادن در دادگاه.

2- برای تشـــییع جنازه، در صورتی که مّیت،  یک نحو وابستگی به معتکف 
داشته باشد به طوری که شرکت در تشییع جنازه او از ضرورت های عرفی او به 

حساب آید.
3- برای انجام ســـایر کارهای ضروری عرفی یا شـــرعی، خواه واجب باشد یا 
مستحب، مربوط به امور دنیوی باشـــد یا اخروی ولی مصلحتی در آن نهفته 

باشد.
4- شخصی که اعتکاف می کند، می تواند هنگام نّیت کردن شرط کند که اگر 
برای او عذری پیش آید، حتی در روز سّوم بتواند دست از اعتکاف بردارد ، اگر چه 

عذر او عرفی و معمولی باشد.

موارد وجوب خروج از مسجد

 در مواردی خارج شدن از مسجد بر معتکف واجب است:
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1- برای انجام غسل جنابت.
2- برای پرداخت طلب دیگران، در صورتی که نتواند در مسجد آن را بپردازد.

3- برای انجام کار واجب دیگری که الزم باشد از مسجد خارج شود.
- اگر بیرون بودن از مسجد، در مواردی که ناچار است به قدری طول بکشد که 

صورت اعتکاف محو شود ، اعتکاف باطل می شود.

مصادیقی از خروج

- خارج شدن معتکف از مسجد در موارد ذیل چه حکمی دارد؟
الف:برای وضو و غسل مستحبی و مسواک زدن

. ب:جهت تلفن زدن به خانواده در موارد غیر ضروری و امور متعارف.
ج:جهت دیدار با خانواده در بیرون و در حیاط.

آیت اهلل خامنه ای:
الف - جایز است اما زیاد معطل نشود.

ب - در موارد ضروری اشکالی ندارد و در موارد غیر ضروری اگر امور مستحبی را 
در بر بگیرد و طول هم نکشد اشکالی ندارد.

 ج - در بعضی موارد اشکالی ندارد،مثل رسیدگی امور خانواده و دیدن فرزندان، 
که عدم دیدار باعث مفسده و اشکاالتی می شود.

آیت اهلل بهجت: 
ضابطه کلی در موارد جواز خروج نیســـت،هر کاری که خروج برای آن عقاًل یا 
شرعاً یا عادتاً الزم است از امور واجبه باشد یا راجحه چه متعلق به امور دنیا باشد یا 
امور آخرت، ولی باید اقرب طرق را مراعات نماید و اقتصار کند بر مقدار حاجت و 

ضرورت،البته خروج هم به قدری طول نکشد که محو صورت اعتکاف شود.
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آیت اهلل سیستانی:
 به احتیاط واجب جایز نیست،مگر در مورد حاجت ضروری باشد.

آیت اهلل مکارم: 
الف - برای وضو و غسل مستحبی اشکالی ندارد و برای مسواک که مقدمه آن 

باشد نیز اشکالی ندارد.
ب - اشکال ندارد.
ج - اشکال دارد.

5-  محرمات اعتکاف

برخی از کارها بر معتکفان حرام است.

رابطه شهوانی با جنس مخالف

- مباشرت شهوت انگیز با جنس مخالف اعم از جماع، لمس کردن و بوسیدنی 
که از روی شهوت باشد، بر معتکف حرام است. بلکه اعتکاف را باطل می کند. در 

این مساله تفاوتی میان مردان و زنان نیست.

بوییدن بوی خوش برای لّذت بردن

- استفاده از عطریات و گیاهان خوشبو اگر برای لذت باشد، حرام است.

خرید و فروش

- خرید و فروش در اعتکاف حرام است و بنابر احتیاط )واجب( سایر انواع کسب 
و تجارت را نیز باید ترک کنـــد، مثل صلح، اجاره و غیر آنها. ولی اگر معامله ای 

انجام دهد، بنابر اقوا آن معامله صحیح می باشد و اثر بر آن مترتب می شود. 
- اگر ناچار به خرید و فروش باشد، مانعی ندارد، بلکه اگر برای خوردن و نوشیدن 
نیاز به خریدوفروش باشد و نتواند وکیل بگیرد و نقل و انتقال بدون خریدوفروش 
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هم ممکن نباشد، در این صورت خرید و فروش نیز مانعی ندارد.

مجادله و نزاع در امر دنیوی یا دینی

- اگر مجادله به خاطر غلبه کردن بر طرف مقابل و اظهار فضیلت باشـــد،حرام 
است. بنابراین اگر به خاطر اظهار حق و برگرداندن طرف از اشتباه باشد، اشکالی 

ندارد.

ج( قواعد و اصول حاکم بر مراسم اعتکاف  ●
فضای اعتکاف به گونه ای است که برنامه ریزی در آن باید در چهارچوب قوانین 
و اصول خاصی انجام گیرد. این اصول را می توان در آیینه سخنان رهبر معظم 

انقالب1چنین دریافت کرد:

1- حذف برنامه های غیر ضروری

یکی از آســـیب های اعتکاف، فراوانی برنامه ها و اضافه کردن برنامه های غیر 
ضروری است. در برنامه ریزی اعتکاف باید توجه داشت که تنها به موضوعات 
مرتبط با مســـائل معنوی پرداخته شود و ذهن معتکفان به مسائل حاشیه ای 
کشانده نشـــود. برای نمونه، پخش فیلم های مختلف فرهنگی و یا تحلیل و 
تفسیر آنها، ارائه محتوا در جهت آسیب های فضای مجازی و ماهواره و یا ترسیم 
سیاست های فرهنگی غرب اگر چه به صورت کلی موضوعات خوبی برای ارائه 
به جوانان می باشـــند، اما برنامه های مناسبی برای اعتکاف نیستند و ممکن 
است سمت و ســـوی این عبادت پرارزش را دچار اختالل کنند. مقام معظم 

رهبری در این باره می فرماید:
حاال فرض کنیم مثاًل یکی بیایـــد برنامه  ریزی کند که برای این اعتکاف فیلم 
نشـــان بدهیم! خب، فیلم که همه جا آدم می بیند؛ فیلـــم که احتیاج به روز 

1. بیانات مقام معظم رهبری در جمع اعضای ستاد مرکزی اعتکاف، تاریخ 93/2/20.
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ایّام  البیض و در مســـجد و مانند اینها ندارد. اعتکاف برای نزدیک شدن به خدا 
است. شما ببینید چه کار می توانید بکنید که هم دل او به خدا نزدیک بشود، 
هم مغز و ذهنش به خدا نزدیک بشود؛ که طبعاً وقتی انسان در درون، در دل، در 
باطن با خدای متعال انس پیدا کرد، در ظاهِر او هم اثر می گذارد و در ظاهر هم 

نشان داده می شود. 
از جنجال های گوناگونی که در حاشیه  سازی  های معمول جامعه نقش دارند، 
پرهیز بشود و این سه روز را بگذاریم برای جهات معنوی. حاال بعد آمدند بیرون، 
خیلی میدانهای دیگر و عرصه  های دیگر زندگی هست که انسان در آن عرصه  ها 
در جامعه وارد می شود، اّما در این ســـه روز، ارتباط گیری با خدا اصل باشد و 
]برای آن[ برنامه  ریزی بشود؛ این آن چیزی است که ]اصل است[ و ان  شاءاهلل 

بیشتر هم خواهد شد.

2- اصل تقرب به خدا در سایه کسب معنویت و معارف دینی

سمت و ســـوی همه ی برنامه های اعتکاف، باید معنوی و یا معرفت افزا باشد. 
موضوع سخنرانی ها، حلقه های معرفت و یا دیگر برنامه های تدارک دیده شده 
باید از زاویه ی معنویت و یا افزایش معارف دینی باشد. مقام معظم رهبری در 

این باره می فرماید:
اعتکاف برای نزدیک شدن به خدا است. شما ببینید چه کار می توانید بکنید که 
هم دل او به خدا نزدیک بشود، هم مغز و ذهنش به خدا نزدیک بشود؛ که طبعاً 
وقتی انسان در درون، در دل، در باطن با خدای متعال انس پیدا کرد، در ظاهِر او 

هم اثر می گذارد و در ظاهر هم نشان داده می شود.
وقتی حالت خشوع به انسان دست داد، خضوع هم به دنبال خشوع می  آید؛ و این 
آن  وقت در زندگی اثر می گذارد؛ این جوانی که بعد از این سه روز از اعتکاف آمد 
بیرون، پاکیزه می شود، شستشو می شود و می  آید بیرون؛ طهارتی پیدا می کند 
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معنای او؛ این برایش ذخیره است. این خیلی چیز باعظمت و مهّمی است: سه 
روز روزه  داری، و انقطاع از دنباله  های متعارف زندگی، و توّجه به خدای متعال و 
به معنویّات و به معارف و به توحید؛ اینها خیلی باارزش است. مراقب باشید این 
درست انجام بگیرد، درست هدایت بشود؛ گویندگان خوبی باشند، بروند حرف 

بزنند، معارف دینی را به آنها یاد بدهند. 

3- رعایت خلوت معتکفین

یکی از مهمترین برنامه های اعتـــکاف، فراهم آوردن محیطی خلوت و به دور 
از هیاهوی معمول برای معتکفان اســـت. اساساً اعتکاف برای خلوت گزینی 
است. پس نباید با تراکم برنامه ها هر چند که خوب و مفید هم باشند - خلوت 
معتکفان را بر هم ریخت و آنها را از فکر و تامل و برنامه ریزی معنوی و خودسازی 
روحی بازداشت. این مساله یکی از آسیب های جدی برنامه ریزان اعتکاف است 

که باید اهتمامی ویژه به آن داشت. مقام معظم رهبری در این باره می فرماید:
من همینجا به مسئولین مربوط - در این امور اعتکاف ها - یک سفارشی بکنم: 
اگرچه که اجتماع هزاران نفر در جاهای مختلف یک فرصت خوبی اســـت و 
شنیده ایم بعضی از مسئولین مســـاجد، در این فرصتها برنامه های جمعی 
می گذارند که مثاًل افراد، بیشتر استفاده بکنند؛ لکن من می خواهم عرض بکنم 
این برنامه های جنبی مراکز اعتکاف، جوری نباشـــد که با خلوت هر کدام از 

معتکفین منافات پیدا کند.
این اعتکافی که جوان ها انجام می دهند، در واقع دارند با خدا خلوت می کنند. 
اعتکاف بیشتریک کار فردی است؛ ایجاد یک ارتباط با خداست. جوری نشود 
که برنامه های جمعی این مراکز اعتـــکاف، حال خلوت و حال ارتباط فردی و 

قلبی با خدا را در افراد، ضعیف بکند یا بگیرد.
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4- اصل انس با قرآن

قرآن کتاب زندگی و تنها دســـتور العمل پیشرفت انسان به قله های کماالت 
است. اما با این وجود بسیاری از مسلمانان ارتباطی صمیمی با این کتاب مقدس 
ندارند. مراسم اعتکاف می تواند تمرینی برای انس با قرآن باشد. چراکه ماهیت 
اعتکاف، توقف در مسجد است و از سوی دیگر یکی از مهمترین کارکردهای 

مسجد انس با قرآن است. چنانکه رسول خدا می فرماید:
ََّما نُِصَبِت الَْمَساِجُد لِلُْقرْآِن.1 إِن

مساجد برای )انس با( قرآن برپا شده اند.

مقام معظم رهبری نیز در این باره به برنامه ریزان اعتکاف چنین ســـفارش 
می کند:

)برنامه ریزان اعتکاف( مجال بدهند؛ وقت بگذارند؛ بگذارند این جوانها قرآن 
بخوانند، نهج البالغه بخوانند، صحیفه ی سجادیّه بخوانند.

بخصوص من در این ایام اعتکاف، صحیفه ی ســـجادیه را توصیه می کنم. این 
صحیفه ی سجادیه واقعاً کتاب معجزنشانی است. خوشبختانه حاال ترجمه هم 
شده و ترجمه هائی هســـت. از این معارف موجود در دعاهای حضرت علی بن 

 الحسین در صحیفه ی سجادیه، استفاده کنند؛ بخوانند؛ تأمل کنند.

5- الگو قرار دادن اهل بیت

یکی از مهمترین محورهای پیشرفت معنوی، یافتن الگویی مناسب در مسیر 
 کماالت است. روشن است که برای انسان مومن هیچ الگویی بهتر از اهل بیت
وجود ندارد. بنابراین معرفی شخصیت پیشوایان شیعه خصوصا امیر مومنان 
علی در این ایام، باید از برنامه های اصلی اعتکاف به حساب آید. مقام معظم 

1. کلینی، الکافي، ج 3، 369.
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رهبری می فرماید:
ماه رجب است، ماه عبادت است، ماه توسل به پروردگار است، ماه تضرع است؛ و 
در این راه، ماه تشبه به امیرالمؤمنین است. با خدا ارتباطمان را قوی کنیم تا در 
میدانهای زندگی بتوانیم با اراده ی محکم، با قدم استوار و با ذهن روشن، وارد 

هر میدانی بشویم.

6- اصل تضرع، توبه و توسل

اعتکاف، مراسمی برای پاکسازی دل از زنگارها و آلودگی ها است. بنابراین، باید 
از بهترین ابزارهای معنوی در این زمینه بهره جست و دل را به معنویت صفا داد. 
روشن است که گریه و توبه، همراه با اشک و توسل، همراه با انابه بهترین ابزارها 
و سالح ها در این راستا است که باید در برنامه ی اعتکاف مراعات گردد. فراهم 
آوردن محیطی برای اشک و انابه در قالب مناجات خوانی و مرثیه سرایی یکی از 

مسیرهای دستیابی به این مساله است. مقام معظم رهبری می فرماید:
ماه رجب، بهار عبادت و تضّرع و توسل الی اهلل است. این ایام عبادت را - این ماه 

رجب را، ماه شعبان را و باالتر، ماه رمضان را - دست کم نباید گرفت.
رجب، ماه صفا دادن به دل و طراوت بخشیدن به جان است؛ ماه توسل، خشوع، 
ذکر، توبه، خودسازی و پرداختن به زنگارهای دل و زدودن سیاهی ها و تلخی ها 
از جان است. دعای ماه رجب، اعتکاف ماه رجب، نماز ماه رجب، همه وسیله ای 
است برای این  که ما بتوانیم دل و جان خود را صفا و طراوتی ببخشیم؛ سیاهی 
ها، تاریکی ها و گرفتاری ها را از خود دور کنیم و خودمان را روشن سازیم. این 
فرصت بزرگی است برای ما؛ به خصوص برای کسانی که توفیق پیدا میکنند در 

این ایام اعتکاف کنند.
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7- اصل تفکر و اندیشه

معنویت حقیقی و ریشـــه ای، بدون تفکر و اندیشه سامان نخواهد پذیرفت. 
بنابراین الزم است که معنویت اعتکاف همراه با تفکر و اندیشه باشد و در کنار 
هر برنامه معنوی یک برنامه ی معرفتی، ظهور و بروزی جدی داشته باشد. مقام 

معظم رهبری نیز می فرماید:
همین مسجد دانشگاه، شـــاهد عبادت و راز و نیاز و نماز جماعت و اعتکاف و 
روزه دارِی برجسته ترین جوانان این مملکت است. بهترین جوانان هر کشور، 

جوانانی هستند که صاحب فکر و با اندیشه باشند. 

8- اصل خودسازی و برنامه ریزی برای یکسال

اعتکاف، تنها یک همایش سه روزه نیست. بلکه یک اردوگاه خودسازی و برنامه 
ریزی برای آینده ی معنوی معتکفان به حســـاب می آید. بنابراین، در برنامه 
ریزی اعتکاف باید به این دو مساله توجه ویژه شود. مقام معظم رهبری در این 

باره می فرماید:
در ایام اعتکاف در ماه مبارک رجب، در بسیاری از مساجد سراسر کشور، جوانان 
ما، زنان و مردان از قشرها و سنین مختلف، رفتند و در مسجد ماندند؛ سه روز 
روزه گرفتند و با خدا مأنوس شدند. بعد از آن هم با گریه و اشک و آه، مسجد را 

وداع گفتند و بیرون آمدند، تا برای سال آینده آماده شوند.

9- آموزش و تمرین مراقبه

اعتکاف، یک کارگاه آموزشی و یک منزلگاه تمرین و آماده سازی است. بنابراین 
در برنامه ریزی اعتکاف باید به گونه ای عمل شـــود که معتکفان به این مساله 
توجه ورزند و تمرین مراقبت از خود را تجربه نمایند. مقام معظم رهبری در این 

باره می فرماید:
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توصیه ی من این است که در این سه روزی که شما در مسجد هستید، تمرین 
مراقبت از خود بکنید. حرف که میزنید، غذا که میخورید، معاشرت که میکنید، 
کتاب که میخوانید، فکر که میکنید، نقشه که برای آینده میکشید، در همه ی 
این چیزها مراقب باشید رضای الهی و خواست الهی را بر هوای نفستان مقدم 
بدارید؛ تســـلیم هوای نفس نشوید. تمرین این چیزها در این سه روز، میتواند 

درسی باشد برای خود آن عزیزان و برای ما.

10- ارتباط معنوی معتکفان با یکدیگر

فراهم آوردن محیط صمیمی و به دور از آلودگی های مرسوم در جامعه، ثمرات 
فراوانی را به دنبال خواهد داشـــت که یکی از آن ثمرات، تجربه ی یک رفاقت 
معنوی و برادری دینی است. به همین جهت الزم است که برنامه های اعتکاف 
در جهت این نکته ی پراهمیت برنامه ریزی شود و همانطور که معنویت را در 
بعد فردی نهادینه می ســـازد، در بعد روابط اجتماعی نیز موثر واقع شود. مقام 

معظم رهبری در این باره می فرماید:
اعتکاف جای عبادت است؛ البّته عبادت فقط هم نماز خواندن نیست؛ تماّس 
خوب با معتکفین، ارتباط دوســـتانه و برادرانه، فراگیری از آنها، تعلیم  دهی به 
آنها، معاشرت اسالمی را تجربه کردن و آموختن؛ همه  ی اینها فرصتهایی است 

که در اعتکاف ممکن است پیش بیاید؛
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د( محورهای برنامه ای اعتکاف ●
برگزاری مراسم شـــکوهمند اعتکاف یکی از دشوارترین برنامه های مرتبط با 
مسجد اســـت که باید با برنامه ریزی دقیق و ریشه ای انجام پذیرد. مسلماً یک 
برنامه ی خوب، می تواند بر تاثیر معنوی اعتکاف بیافزاید و سایه ی معنویت را بر 
فضای ذهنی معتکفان بیش از پیش بگستراند. بنابراین برنامه ریزی شایسته 
برای اعتکاف وظیفه ای است پراهمیت که بر دوش مسئوالن مسجد سنگینی 

می کند. مقام معظم رهبری در این باره می فرماید:
)برای اعتکاف( باید برنامه  ریزی بشـــود. مهم  ترین کار، برنامه  ریزی است. اگر 
چنانچه برنامه  ریزی نشد و کمک نشدند این جمِع جواِن مشتاق و شوریده  ای 
که برای اعتکاف وارد این مسجد شده  اند، این نیروها هدر خواهد رفت و احیاناً 
زیان  آفرین خواهد شد. برنامه  ریزی هم باید، هم هوشمندانه باشد، هم با توّجه 

به معنای اعتکاف باشد.1

1- سخنرانی

با توجه به اصول پیش گفته، الزم است که در بخش سخنرانی اعتکاف، نکات 
زیر رعایت گردد:

- موضوع سخنرانی بیشتر در زمینه ی مسائل مرتبط با اعتکاف باشد. دعوت 
به خودسازی، مراحل خودسازی، رذائل و فضائل اخالقی، روش های تقویت 

ارتباط با خدا می تواند نمونه های خوبی برای موضوعات سخنرانی باشد.
- الزم است که در موضوعات سخنرانی از موضوعات عام و کلی پرهیز شده و به 

موضوعات کاربردی تر سوق داده شود.
- شایسته است که در ســـخنرانی ها از راهکارهای عملی و روش های برنامه 

ریزی و اجرای خودسازی و پیشرفت معنوی سخن به میان آید.

1. بیانات مقام معظم رهبری در جمع اعضای ستاد مرکزی اعتکاف، تاریخ 93/2/20.
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- به دلیل آنکه اعتکاف محیطی برای برنامه ریزی زندگی است می توان یکی 
از سخنرانی های اعتکاف را در راستای شعار سال انتخاب نمود. برای نمونه در 
سال اقتصاد مقاومتی می توان یکی از برنامه های سخنرانی را به برنامه ریزی 
اقتصادی از دیدگاه اســـالم اختصاص داد و در آن از اقتصاد معنویت محور و 
اقتصاد مقاومتی در سایه ی پرهیز از اســـراف، تبذیر، زیاده خواهی و تجمل 

گرایی سخن گفت.
- شایسته اســـت که در موضوعات ســـخنرانی، به اعمال عبادی ماه رجب و 
همچنین آماده سازی برای حضور در میهمانی بزرگ الهی در ماه رمضان اشاره 

شود.
- شایسته است که در جهت تنوع و تلطیف فضا و جذابیت بیشتر برای معتکفان، 
از سخنران های مختلف بهره گیری شـــود. در همین راستا می توان ائمه ی 
جماعت مساجد همجوار را به صورت چرخشی در همان مساجد خودشان به 

عنوان سخنران دعوت نمود.

2- مناجات و عزاداری

مناجات، یکی از پایه های اساسی اعتکاف اســـت. زیرا مناجات، اوج رابطه ی 
معنوی بنده با پروردگار و ســـکوی پرش به آغوش الهی است. بنابراین در این 

برنامه نیز باید نکاتی ویژه مراعات گردد:
- برای مناجات حتما از ادعیه و مناجات ماثوره که از زبان اهل بیت به دست 
ما رسیده استفاده شود و از افزودن بیش از حّد جمالت و کلمات خود ساخته 

پرهیز گردد.
- بهترین زمان برای مناجات، پیش از اذان صبح است. اما باید توجه داشت که 
پیش یا پس از مناجات، وقت کافی برای نماز شب و دیگر اعمال معتکفان فراهم 

گردد.
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- صدای مناجات به گونه ای لطیف و معتدل باشد تا خلوت دیگران را بر هم نزند.
- در مناجات از مداح خبره در فن مناجات خوانی بهره گیری شود و صرفا از هر 

مداحی استفاده نگردد.
در بخش عرض توسل و عزاداری نیز باید به نکات ویژه ای توجه داشت:

- عرض توســـل و عزاداری در مراســـم اعتکاف کوتاه و موجز انجام پذیرد تا 
معتکفان از اعمال عبادی باز نمانند.

- عزاداری صرفا در شـــب وفات حضرت زینب  انجام پذیرد و به شب و شام 
 ســـرایت داده نشود. البته توسل به حضرت امیر والدت حضرت امیر
می تواند همراه با اشک و تضرع شکل گیرد و ارتباط معنوی خوبی با آن حضرت 
ایجاد کند. اما باید توجه داشت که این توسل همراه با اشک به عزاداری منتهی 

نگردد.
- مراسم عزاداری کوتاه و مختصر انجام شود.

- از مدیحه ســـرایی برای امیر المومنین غفلت نشود و از اشعار پرمغز و 
پرمحتوا در این راستا بهره گیری شود.

3- اعمال عبادی

- الزم است اعمال عبادی شـــب و روزهای اعتکاف از همان ابتدا به معتکفان 
گوشزد گردد.

- افراط در برنامه های مستحبی، مالل آور و گاهی آسیب زا است. بنابراین هم در 
برنامه ریزی و هم در اجرا باید از افراط و یا طوالنی شدن اعمال عبادی پرهیز شود.

- شایسته است که امام جماعت محترم، این نکته را به معتکفان گوشزد نماید 
که اعمال عبادی مستحب هســـتند و تا آنجا که با حال و اشتیاق فرد همراه 

باشند، موثر خواهند بود.
- خوب است در برنامه ی شبانه در جهت تمرین دادن معتکفان، ساعتی برای 
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نماز شب قرار داده شود و آموزش نماز شب برای عموم معتکفان بازگو گردد.
- در روز سوم، حجم و بار برنامه ها برای اجرای اعمال ام داود کم شود تا معتکفان 

خود را برای اعمال ام داود آماده سازند.
- در روز دوم، کلیت اعمال ام داود و آماده سازی جهت این اعمال، به معتکفان 

گوشزد گردد.
- در قرائت قرآن در اعمال ام داود، حتما از صحت قرائت و توانایی روان خوانی 

قاری اطمینان حاصل شود.
- حتی المقدور قاریان از خود معتکفان باشند تا مشارکت معتکفان بر جذابیت 

و معنویت این اعمال بیافزاید.
- حتی المقدور قرائت قرآن بین چند نفر انجام گیرد و انحصاری خوانده نشود.

- الزم است که از قاریان خوش صدا استفاده شود.
- برای مناجات و دعای آخر اعمال ام داود، برنامه ریزی ویژه ای انجام گیرد. زیرا 

نقطه حساس و مهم اعتکاف در لحظات پایانی رقم خواهد خورد. 
- الزم است که امام جماعت یا روحانی مدعو، سکان برنامه ی پایانی را در دست 

داشته باشد و معتکفان را به ارتباط دائمی با مسجد و روحانیت دعوت نماید.

4- حلقه های معرفت

حلقه های معرفت و جلسات پرسش و پاسخ، یکی از جذاب ترین و موثرترین 
بخش های معرفت افزای مراسم اعتکاف است که نباید از اهمیت آن غافل شد. 
اما به هر حال موضوعات انتخابی در این جلســـات و همچنین نحوه ی اداره و 
حتی شخص اداره کننده ی آن در تاثیرگذاری آن نقشی اساسی دارد. بنابراین 
الزم است که امام جماعت برای این مساله تدبیری مجزا بیاندیشد و در صورت 
توانمندی خود در اداره چنین جلســـاتی، مدیریت آن را بر عهده گیرد. اما در 
صورت عدم توانمندی در این زمینه و یا وجود روحانی توانمندتر از خود، الزم 
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است که مقدمات دعوت و برنامه ریزی پیرامون این مساله انجام پذیرد.
- الزم است که انتخاب موضوع با توجه به اصول یادشده در برنامه ریزی اعتکاف 

انجام پذیرد.
- الزم اســـت که انتخاب موضوع با توجه به تراکم جمعیت، گونه شناســـی 
معتکفان، سن و سال و ســـطح علمی و فرهنگی و اجتماعی آنان و همچنین 

نیازمندی های خود گفته ی مخاطبان انجام پذیرد.
- الزم است که برای حلقه های معرفت بانوان، از بانوان اهل علم بهره گیری شود.

پیشنهادات)در زمینه ی بهداشتی( ●
سرویس های بهداشتی در این سه روز به صورت پیاپی تنظیف گردد.   
خادم مسجد به صورت پیاپی داخل مسجد را نظافت و جارو کند و مراقبت ویژه   

در جهت این مساله داشته باشد.
الزم اســت که به تناسب جمعیت معتکفان، از خدام افتخاری بهره گیری شود و   

حداقل یک هفته پیش از مراســم، تدابیر الزم در جهت آماده سازی و هماهنگی 
خادمان اعتکاف انجام پذیرد.

الزم اســت که امام جماعت و نماینده ی او توصیه هایــی را در زمینه رعایت   
بهداشت عمومی مسجد به عموم معتکفان گوشزد نماید. 

الزم است که بهداشت فردی خصوصا مسواک و اهمیت آن در فرهنگ اسالمی   
به معتکفان گوشزد شود.

الزم اســت تعویض لباس در صورت تعرق بیش از حد بدن و یا بوی نامطبوع به   
معتکفان گوشزد شود تا سبب آزار دیگران نگردد.

شایسته است فضای مسجد با عطری مالیم به اندازه ای که لذت بخش نباشد و   
از جمله محرمات اعتکاف به حساب نیاید، معطر گردد.

الزم اســت که در تهیه ی غذا از انتخاب مواد سالم غفلت نگردد و به هیچ وجه   
کیفیت، فدای کمیت نشود.

الزم اســت که غذای معتکفان مقوی، ساده و سالم باشد. بنابراین از ارائه غذای   
گران قیمت و یا پرحجم کم کیفیت به جد پرهیز گردد.
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