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دیباچه «
در طلیعله چهلل سلالگی انقلالب شلکوهمند اسلالمی و بعلد از چهلار دهله تلالش و 
مجاهلدت در عرصله هلای اقتصلادی، سیاسلی، نظاملی و فرهنگلی، فکر و کالم رسلا و 
راسلخ املام راحلل بله گلوش می رسلد کله: »مسلجد محلی اسلت کله از آن بایلد امور 
اداره شلود. ایلن مسلاجد بلود که ایلن پیلروزی را برای ملت ما درسلت کلرد. این مراکز 
حساسلی اسلت که ملت باید به آن توجه داشلته باشلند. اینطور نباشلد که خیال کنند 
کله حلاال دیگلر ما پیروز شلدیم، دیگر مسلجد می خواهیم چله کنیم. پیلروزی ما برای 

اداره مسلجد است.«1 
در تمام این سلال ها، فعالیت های شلایان توجهی در بسلیاری از نهادها و سلازمان های 
متوللی در حلوزه مسلجد صلورت گرفته اسلت. املا دانلش تخصصی مدیریت مسلجد و 
تدویلن نظریلات و تجربیلات مرتبلط بلا آن، در ایلن دوره، امری مغفول و فراموش شلده 
 بلود کله در آسلتانه چهلل سلالگی انقلالب اسلالمی و عطف بله فرمایش املام عزیز
کله پیلروزی ملا برای اداره مسلجد اسلت، بر آن شلدیم، داشلته هلای خلود را در مرکز 
رسلیدگی بله املور مسلاجد کله بله تعبیلر مقلام معظلم رهبلری، بله عنلوان »مرکز و 

20/4/59 :  1



جلد دوم10

مرجع مقبول، آگاه و نافذالکلمه ای در امر مسلاجد1« محسلوب می شلود، در حوزه های 
مطالعاتلی، برنامله ای و عملیاتلی تجمیلع و تدویلن نملوده و بله محضر صاحلب نظران، 

دسلت انلدرکاران و کارگلزاران عرصه مسلجد تقدیلم نماییم. 
امیلد اسلت ضملن مطالعله و بهره منلدی از این مجموعه، بلا ارائه نظرات و پیشلنهادات 
خلود، در تکمیلل هلر چله بهتلر و کیفی محصلوالت در حوزه مدیریت مسلجد، سلهیم 
باشلید. فراملوش نکنیم »چنانچه مسلاجد کیفیت شایسلته خلود را بیابلد، هزینه های 

ملادی و معنلوی بسلیاری از دوش جامعه، مردم و مسلئوالن برداشلته خواهد شلد2«. 

مرکز«رسیدگی«به«امور«مساجد

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

2  : رهبرمعظم انقالب 19/7/1390
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پیش«گفتار
پلس از پیلروزی انقالب اسلالمی و اسلتقرار نظلام جمهوری اسلالمی در ایلران، رویکرد 
ملردم بله دیلن و نهادهلا و اماکلن مذهبلی، بیلش از پیلش گسلترده  تر شلد. انتظلارات 
آنلان از دیلن و متولیلان املور دینلی، فزونلی گرفلت و نیازهلا بله عرضه دیلن حقیقی، 
بیشلتر و عمیق تلر گشلت. اکنلون و در دهه چهارم حکومت جمهوری اسلالمی، شلاهد 
پر  رنگ تلر شلدن نقش مسلجد بله عنلوان یکلی از اصلی  تریلن نهادهای دینی هسلتیم. 
مسلجد در زندگلی اجتماعلی و دینلی ملردم ایلن روزگار، زنلده و پرجللوه اسلت و این  
جایلگاه و رویکلرد خجسلته، وظایلف روحانیلت را در مقلام اصلی  ترین رکلن برپا کننده 
یلا نگاه دارنلده مسلجد، سلنگین تر کلرده اسلت. در روزگار کنونلی، مسلاجدی به حیات 
پرنشلاط خلود ادامله می دهنلد که پذیرای نسلل نلو و پاسلخ گوی پرسلش ها و نیازهای 
نوپدیلد ملردم باشلند؛ مردمانلی بلا عالقله و باورهلا و گرایش هلای دینی، اما سرشلار از 
اشلتیاق دانایی و آگاهی. مسلجد در زندگلی امروز مردمان، نهادی فعلال و اثرگذار تلقی 
می شلود و ایلن بله معنای لزوم جان بخشلیدن به آن در سلبک زندگی دینلی کودکان، 

جوانلان و کهن سلاالن ایلن ملرز و بوم اسلت. 
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خوش بختانله تأسلیس نهادهایلی برای هدایت امور مسلاجد و سلازماندهی تشلکیالتی 
ایلن املر، توانسلته اسلت بسلیاری از نیازهلا را پاسلخ گویلد. ایلن سلاماندهی توانسلته 
اسلت در عرصله پژوهلش نیلز زمینله تولیلد و تألیلف چنلد کتلاب کوچلک و بلزرگ و 
چندیلن رسلاله و پایان نامله و صدها مقالله خرد و کالن را فراهلم آورد؛ کتاب هایی مانند 
فرهنگ نامله مسلجد و سلیمای مسلجد کله از منابلع اصللی نوشلته پیش رو به شلمار 
می رونلد و هلر یلک در جایلگاه خلود موفلق و اثرگلذار بوده انلد. در این میلان کتابی که 
بله گونله ای نلاب بله منابلع دینی نظلر افکند و تنهلا بر پایله گلردآوری آیلات و روایات 
فریقیلن، بله تحلیلل جایلگاه و نقلش مسلجد بپلردازد، الزم می نملود. از ایلن رو تألیف 
کتلاب دوجللدی »مسلجد در آینله ثقلیلن« در دسلتور کار قلرار گرفت. جلد نخسلِت 
ایلن مجموعله از دیلد قلرآن کریلم به مسلجد نگریسلته و مجللد حاضر، همین نلگاه را 
از چشلم روایلات داشلته اسلت؛ نگاهلی از زاویه تقریب میلان مذاهب و حفلظ وحدت و 
الفلت جامعله بلزرگ مسللمانان. از ایلن رو، به منابلع فریقین و کتاب های اصلی تفسلیر 
و حدیلث شلیعه و اهلل سلنت مراجعه کلرده و به انلدازه تلوان و امکانات در دسلترس، 
از همله آن هلا بهلره برده  ایلم. بسلیاری از متلون حدیثلی و تاریخلی فریقیلن، ناظلر بله 
یکدیگرنلد و در تکمیلل داده هلای یکدیگلر مؤثرنلد. ایلن نلگاه می توانلد به غنی سلازی 
پژوهش هلای کتاب خانله ای کله روش اصللی در تحقیلق ایلن کتلاب بوده اسلت کمک 
کنلد. گفتنلی اسلت، منبلع رهنمون کننلده ما بله منابلع روایلی فریقین در بسلیاری از 
ابلواب، کتلاب کم حجلم، املا پرمایه فرهنگ نامه مسلجد بوده اسلت. این کتلاب، حاصل 
کار چندسلاله پژوهشلکده علوم و معارف حدیث، وابسلته به مؤسسله علمی ل فرهنگی 
دارالحدیلث اسلت. احادیث ایلن کتاب در جریان یلک کار گروهی، پیش تلر فراهم آمده 
و بخلش عملده آن در برخلی نرم افزارهلا، ماننلد نرم افلزار »حدیث اهل بیلت« ارائه 
شلده اسلت. نتیجله ایلن رویکلرد را می تلوان در پانوشلت های کتاب مشلاهده کلرد. ما 
کوشلیده ایم در حلد وسلع خلود، روایلات و گزارش های خلود را به منابلع اصلی فریقین 
مسلتند کنیلم. افلزون بلر این، تلالش کرده  ایلم در کنار منبلع اصلی حدیث، بله جوامع 
حدیثلی شلیعه و برخلی مجموعه هلای حدیثلی اهل سلنت مانند بحلار االنوار، وسلائل 
الشلیعه و کنلز العملال نیلز ارجلاع دهیلم و ایلن را در بیشلتر ملوارد رعایلت کرده  ایلم. 
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ایلن کتاب هلا بیشلتر در دسلترس هسلتند و کار خواننده پی گیر مسلتندات متلن را در 
دسلت یابی بله منبلع روایلی، آسلان تر می کند. 

نکتله پایانلی این کله دسلته بندی کتلاب، متأثلر از نیازهلا و پرسلش های املروز دربلاره 
مسلجد اسلت. از ایلن رو تلالش شلده عنوان هلا بله گونله ای انتخلاب شلوند که بله این 
نیازهلا اشلاره کننلد؛ عنوان هایلی ماننلد: حکملت وجلودی مسلجد، اهمیلت، فضیلت، 
برکلت و گونه  هلای مسلجد و نیلز کارکردهلا و حقلوق و حتلی نلکات الزم بلرای بنلا 
و سلاخت مسلجد. در دو فصلل پایانلی نیلز بله گونله مبسلوط بله آداب مسلجد و نیلز 
آسیب شناسلی آن پرداخته ایلم. انگیلزه تفصیلل در ایلن دو بخش، به ویژه بخلش آداب، 
آن اسلت کله ثمردهلی کامل مسلجد، در گلروی رعایلت آداب متعدد و متنلوع ورود به 
مسلجد، حضلور و خلروج از آن و نیلز پرهیلز از گرفتلار آملدن به آسلیب های آن اسلت. 
عبدالهادی«مسعودی
زمستان«1394
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مسجد
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رسلم بلر این اسلت که در آغلاز ورود به هلر بحث، از مفهوم و پیشلینیه آن آگاه شلویم. 
روشلن شلدن ایلن دو موضلوع، می تواند ملا را آسلان و زود با موضوع اصللی مرتبط کند 
و پی گیلری مباحلث بعلدی را هموارتلر سلازد. ابتلدا مفهوم و معنای مسلجد را بررسلی 

می کنیلم و سلپس تاریخچله مختصری از مسلجد ارائله می دهیم. 
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مفهوم«مسجد
»مسلجد« اسلم ملکان از »سلجود« اسلت.1 ایلن معنلای لغلوی در قلرآن و احادیلث 
کاربلرد دارد، املا معنلای اصطالحلی آن کاربلرد فراون تلری دارد. مسلجد در اصطلالح 
فقهلی بله جایلی محدود و مشلخص گفته می شلود کله برای نملاز و دیگلر عبادت های 
مشلروع وقلف شلده باشلد. اگر وقف کننلده نیت پاك و الهی خلود را ابراز کنلد و بر زبان 
بیلاورد و یلا بنویسلد، تردیلدی نیسلت کله آن مکان به مسلجد تبدیل شلده اسلت، اما 
اگلر چنیلن نکنلد و به قصلد و نیت درونی خویش بسلنده کند، نیاز اسلت پلس از وقف 
او یلک نفلر در آن جلا نملاز بگلزارد و همیلن نیز کافی اسلت تا آن جلا را مسلجد بدانیم 
و بخوانیلم2؛ مکانلی کله احلکام خاص خلود را داراسلت؛ احکامی که موجلب تفاوت آن 
بلا حسلینیه ها و تکایلای دائلم و موقلت می شلود و مسلجد را از نمازخانه هلای کوچلک 
و بزرگلی جلدا می سلازد کله در دل مجتمع های آموزشلی و تجاری سلاخته می شلوند. 
ایلن نمازخانه هلا اگرچه مسلجد نامیلده می شلوند، از نظر فقهی و اصطالحی مسلجد به 

1 . واژه شناسلی »مسلجد« بله گونله مبسلوط در جللد نخسلت ایلن مجموعه به قلم دوسلت فرزانله، حجه االسلالم دکتر علی 
راد آمده اسلت. 

2 . ر.ك: تحریر الوسیله، ج 1،  ص 152، مسئله 19.
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شلمار نمی آینلد، زیلرا صیغله وقلف بر آن هلا جاری نشلده و ماللک آن ها، قصلدی برای 
بیلرون کلردن آن قطعله زمین از ملک خود نداشلته و سلخنی بر زبان نیاورده اسلت. به 
سلخن دیگلر، اگرچه روایلات متعددی بله اختصاص جایی بلرای نماز خوانلدن در خانه 
سلفارش کرده انلد، املا این به معنلای اختصاص دادن جایلی برای خواندن نماز اسلت1؛ 
جایلی نله چندان وسلیع کله می تواند اتاقی کوچلک در خانه یلا حتی فضایی بله اندازه 
یک سلجاده در گوشله اتاق باشلد. این فضاها، مسلجد اصطالحی نیسلتند و در تعریف 
مسلجد جلای نمی گیرنلد. از ایلن رو روایلات سلفارش کننده بله داشلتن ایلن فضاها در 
خانله، احلکام مسلجد را بر آن ها جلاری ندانسلته اند؛ برای نمونله، در حدیث زیلر اجازه 
داده شلده کله مسلجِد درون خانله را به آسلانی تخریلب و جا به جا کنیم بلا آن که زمین 
مسلجد، وقلف می شلود و جا به جایلی آن جز بله دلیل مصاللح بزرگی ماننلد حفظ جان 

و پلاس داری از مصاللح اجتملاع، مشلروع نیسلت. متن حدیلث را می آوریم:
الکافلي علن أبلي الجارود: َسلأَلُت أبلا َجعَفرٍ  َعلِن الَمسلِجِد یَکوُن فِلي الَبیلِت، َفُیریُد 
لعوا بِطائَِفلٍه ِمنلُه، أو یَُحوِّللوُه إلی َغیِر َمکانِلِه، قاَل: ال بَلأَس بِذلَِک2؛  أهلُل الَبیلِت أن یََتَوسَّ
ابوجلارود: از املام باقلر  دربلاره نمازخانله درون خانله پرسلیدم، چه این که سلاکنان 
خانله در صددنلد بلا بخشلی از فضلای آن، ]دیگر قسلمت های [ خانه را توسلعه دهند یا 

آن را بله جلای دیگلری منتقل کنند. فرملود: »مانعلی ندارد.« 
مسلجد نلزد مسللمانان، مکانلی مقلدس، شلریف، نظیلف، واجلب االحتلرام و پر  خیلر و 
برکت شلمرده می شلود. این مکان واال، کارکردهای متنوع و گسلترده ای داشلته اسلت، 
املا همله مسلاجد در یک حقیقلت با هم مشلترکند؛ همه مسلجدها خانه خلدا، متعلق 
به خدا و از آِن او هسلتند. شلاید گفته شلود: همه چیز هسلتی از آِن خداسلت و مسلجد 
هلم یکلی از ایلن بی شلمار هستی هاسلت. بله سلخن دیگلر، در ایلن میان مسلجد چه 

ویژگلی خاصلی دارد کله آن را متمایلز از بقیله دارایی هلای خلدا و خانله او می کند؟
پاسلخ آن اسلت کله خداونلد متعلال به انسلان اجلازه فرملوده بسلیاری از چیزهلا را به 
1 1. ایلن روایت هلا در کتاب هلای حدیثلی شلیعه و اهلل سلنت آملده و در فصلل یازدهلم کتلاب رسلاله المسلجد گلردآوری 
شلده اسلت. از ایلن رو تنهلا بله یک منبع شلیعی و یک منبع اهل سلنت ارجلاع  می دهیم؛ ر.ك: سلنن أبلي داود، ج 1،  ص 124، 

ح 455؛ المحاسلن، ج 2،  ص 452، ح 2558.
2  . الکافي: ج 3 ص 368 ح 2، تهذیب األحکام: ج 3 ص 259 ح 727.
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ملکیلت و تسلخیر خویلش درآورد. آدملی می توانلد زمیلن را احیلا و مللک خلود کند، 
بلرای خلود مزرعله و مرتلع و خانه و کاشلانه بسلازد و در آن سلکنا گزیند یلا در اختیار 
دوسلتان و محبوبلان خلود بنهلد، بلر مرکبلی راهلوار بنشلیند و راه بسلپارد، حیوانلات 
را صیلد کنلد و نلگاه دارد یلا خلوراك خلود و دیگلران کنلد، املا مسلجد قطعله زمینی 
اسلت کله آدملی از آن چشلم می پوشلد. این قطعله زمین دیگلر نه منزل و خانه کسلی 
می شلود و نله در مبلادالت تجلاری، سلرمایه و بهلای معاملله ای می شلود. ایلن خانه ای 
بلرای پرسلتش خلدا و مخصلوص عبلادت او می شلود. ایلن قطعله محلدود چنلان اوج 
می گیلرد کله خاکش تسلبیح گوی خلدا می گردد و سلاکنانش را بله آسلمان و از آن جا 
بله پردیلس خلدا می بلرد و این گونه اسلت کله خداونلد آن را بله خود نسلبت می دهد 

و آن را خانله خلود می شلمرد. 
امام جعفر صادق  به نقل از رسول خدا می فرماید: 

قلال اهلل تبلارك و تعاللی: إن بیوتلي فلي األرض المسلاجد، تضیلئ ألهلل السلماء کملا 
تضیلئ النجلوم ألهلل األرض1؛ خانه هلای ملن در زمیلن، مسلاجد هسلتند. آنلان بله 
آسلمانیان نورافشلانی می کننلد، آن گونله کله سلتارگان بله زمینیلان نور می افشلانند. 
بلر ایلن پایله، مسلجد از آِن خلدا می شلود؛ نله از آِن ماللک قبلی اسلت و نه فلرد دیگر. 
واقلف مسلجد، پلس از وقف و تبدیل ملکش به مسلجد، دیگر تفاوت و برتری ای نسلبت 
بله دیگلران نلدارد. او اگر به مسلجد پا بگلذرد، اجازه نلدارد جایی هرچنلد کوچک را به 
تصلرف خلود درآورد و دیگلران را محلروم کند. او همان حقی را دارد کله فرد تازه وارد به 
مسلجد دارد. او تنها اجری گران، سلترگ و بی حسلاب از دادار هسلتی را امید می برد. او 
خلود و بلا اختیلار خویلش، و با سللب حق ملکیلت از خود و وقلف دارایلی اش، به پادش 

آن سلرا اندیشیده است. 
مسلجد، همیشله و همه جا برای همه اسلت. مسلجد به سلاکنانش اختصلاص نمی یابد. 
نمازگزار بزرگ سلاِل مشلهور و متشلخصی که ده ها سلال هر روز در صف نخسلت نماز 
جماعلت بله نملاز ایسلتاده و هلر روز و هر شلب عبای خود را در آن جا گسلترده اسلت، 
اگلر روزی دیرتلر بیلاد و جوانلی تلازه وارد و غریلب را در جلای معهلودش ببینلد، حلق 

1 . کتاب من ال یحضره الفقیه، ج 1،  ص 239، ح 720؛ وسائل الشیعه، ج 1،  ص 381،  ح 1007 و 1008. 
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نلدارد او را از جایلش بلنلد کنلد. املام جماعلت مسلجد نیلز تنهلا در اقامله جماعت بر 
پیش نملازان دیگلر مقلدم اسلت و در دیگر حقوق و اسلتفاده های دیگر از مسلجد، مانند 

دیگران اسلت. 
این هلا همه احکام روبنایی و ظاهری اسلت. مسلجد معنای حقیقلی و نهفته ای نیز دارد. 
مسلجد خانله خداسلت؛ یعنلی محل مالقلات خدا با بنلدگان محبوبش و محفلل انس و 
خللوت بلا دوسلتانش اسلت. ملا برای زیلارت دوسلت صمیمی بله خانله اش می رویم. او 
ملا را بله درون خانله اش راه می دهلد و از ملا پذیرایلی می کنلد. راه یابلی بله درگاه الهی 
نیلز، از مسلیر مسلجد می گلذرد. انسلان مسللمان در درون جماعت و از طریلق عبادت، 
بله انلدرون خانله خلدا راه می یابلد. خلدا بله ملا اجلازه مالقلات می دهلد و سلپس از ما 
پذیرایلی می کنلد. در جلای خلود و در همیلن کتلاب خواهیلم گفلت کله خداونلد چه 
سلفره گسلترده ای از نعمت هلای ملادی و معنلوی خویلش را بلرای رفت وآمد کنندگان 

به خانه  اش گسلترده اسلت. 
در ایلن تصویلر از مسلجد، بله آسلانی تصدیلق می کنیلم که همسلایه مسلجدی که به 
همسلایه اش سلر نمی زنلد، نله حرملت همسلایگی را پلاس داشلته و نه حّق دوسلتی با 
خلدا را ادا کلرده اسلت. او خانله دوسلت را کله در کنارش اسلت، رها کرده و از مسلیری 
بلس دور و دراز می خواهلد خلود را به خدا برسلاند! او غافل اسلت که شلیطان در بیرون 
خانله خلدا تسللط بیشلتری دارد و ابزارهلای فراوان تری برای بله کژراهه بردنلش دارد. 

تاریخچه«مسجد«1««
بلر پایله مشلاهدات میدانلی و نیلز مطالعلات تاریخلی و جغرافیایلی، بسلیاری از اقلوام 
و ملت هلای متملدن، جایلی را بلرای انجلام مناسلک دینلی خلود سلاخته و داشلته اند. 
نگاهلی سلاده بله عکس هلای معابد باسلتانی چیلن، ژاپن و ویتنام در شلرق دوردسلت، 
یلا معبدهلای بودایی در هندوسلتان، به آسلانی این نکتله را تأیید می کنلد. هم چنین با 
سلفری سلاده بله شلهرهای مرکزی ایلران مانند یلزد، شلیراز و اصفهان و یا روسلتاهای 
دورافتلاده در گوشله و کنلار آن، می تلوان آتشلکده ها و نیایشلگاه هایی را دید که همگی 

1 . در جلد نخست، به ادوار تاریخی مسجد اشاره شده است. 
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محلل عبلادت درسلت یلا نادرسلت پیشلینیان ملا بوده انلد. وجلود ایلن معابلد در اقوام 
یهلودی و مسلیحی نیلز قابلل مشلاهده اسلت. »هیلکل« یلا هملان معبد سللیمان در 
فلسلطین اشلغالی، و کلیسلاهای از شلمار بیلرون اروپلای شلرقی و غربلِی، شلاهد ایلن 

ادعاسلت؛ املری کله قلرآن نیز بله آن اشلاره کلرده و چنین آورده اسلت:
َُّنلا اهلل َو لَلْواَل َدْفلُع اهلل النَّلاَس  َِّذیلنَ أُْخِرُجلوا ِملْن ِدیَارِِهلْم بَِغْیلِر َحلقٍّ إاِلَّ أَْن یَُقولُلوا َرب ال
َملْت َصَواِملُع َو بَِیٌع َو َصلَلَواٌت َو َمَسلاِجُد یُْذَکُر فِیَها اْسلُم اهلل َکِثیًرا َو  بَْعَضُهلْم بَِبْعلٍض لَُهدِّ
لََیْنُصلَرنَّ اهلل َملنْ یَْنُصلُرُه إِنَّ اهلل لََقلِويٌّ َعِزیلٌز1؛ آن هایلی که بله ناحق از دیارشلان رانده 
شلده اند، جلز آن بلود کله می  گفتند: پلروردگار ما خلدای یکتاسلت؟ و اگر خلدا بعضی 
را بله وسلیله بعضلی دیگلر دفع نکلرده بود، دیرها، کلیسلاها، کنشلت ها و مسلجدهایی 
کله نلام خلدا بله فراوانلی در آن برده می شلود، ویلران می گردیلد و خدا هر کلس را که 

یلاري اش کنلد، یلاری می کنلد و خدا توانلا و پیروزمند اسلت. 
در قلرآن، هم چنیلن مسلجد بله معنای کللی عبادتگاه و نیایشلگاه خداونلد در چند آیه 
ملورد اشلاره قلرار گرفتله اسلت. مسلجد االقصلی، کله دو بلار در قلرآن از آن بله عنوان 
مسلجد نلام بلرده شلده، معبلد یهودیان بلوده و در زملان نلزول قلرآن کاربلرد عبلادی 
داشلته اسلت.2 هم چنیلن در داسلتان اصحلاب کهلف، قلرآن از زبلان کسلانی کله در 
پلی بنلای یادبلودی بلر پیکر های اصحلاب کهلف بودنلد، آورده اسلت: لََنتَِّخلَذنَّ َعلَْیِهْم 
َمْسلِجدا3ً؛ بلر ملزار آنلان مسلجدی بنلا خواهیلم کلرد. ایلن مسلجد بلا توجله بله دین 

مرسلوم آن روز، کلیسلا یا کنیسله بلوده اسلت. 
در روزگار پیدایلش اسلالم و در جزیلره العلرب نیلز بت پرسلتان و پیلروان ادیلان دیگلر، 
معبدهایلی بلرای خود داشلته اند. بت پرسلتان جایگاه هایی را برای نگله داری بتان خود و 
خللوت افلراد بلا آن ها سلاخته بودند، وللی هیچ کدام نام مسلجد نداشلتند. این مکان ها 
بله گفتله ملورخ مشلهور عراقی، دکتر جلواد عللی، »بیلوت العبلاده« )= عبادت خانه یا 
عبادت سلرا( نامیلده می شلدند.4 تولیلت و سرپرسلتی ایلن عبادتگاه ها را برخلی کاهنان 

1 . حج، آیه 40. 
2 . اسراء، آیات 1 و 7. 

3 . کهف، آیه 21. 
4 . ر.ك: المفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم، ج 6، ص456. 



25 فصل اول: مفهوم و تاریخچه مسجد

و شلیوخ قبیله هلا به عهده داشلتند کله برای حفظ موقعیت خود و توسلعه معابدشلان، 
از انجلام برخلی کارهلای نلاروا و فریفتن مردم سلاده و بی نلوا روی گلردان نبودند؛ امری 
کله خداونلد در آیلات سلوره »انعام« بله آن ها اشلاره کرده اسلت.1 آنان اختیلار ورود و 

خلروج بله ایلن عبادتکده هلا را نیلز در اختیار داشلتند و آن را محدود کلرده بودند. 
در ایلن میلان، مسلجد الحلرام را بایلد اسلتثنا کلرد. ایلن اولین بیلت عتیق کله از همه 
بندهلای شلیطانی و شلرك، آزاد بود و قدمتی بله درازای تاریخ آدملی دارد، محلی برای 
حلج مردملان بلود و همله شهرنشلینان و بادیه نشلینان آزاد بودند تا به مکله بیایند و به 
مسلجد الحلرام وارد شلوند؛ اگرچله ورود بله کعبه بلا محدودیت هایی همراه بلود. افزون 
بلر ایلن، مشلرکان زورمنلد مکله کله خیال سلیادت بلر تملام جزیره العلرب را در سلر 
می پروراندنلد، مسلجد الحلرام را جایلگاه بتلان خلود کلرده بودنلد. جایی کله پیامبرانی 
ماننلد حضلرت آدم و ابراهیم خلیل و فرزندش حضرت اسلماعیلبرای عبادت خدای 
یگانله و توحیلد و یکتاپرسلتی بنلا نهلاده بودند، به صلورت بتکده ای بلزرگ درآمده بود.

نخستین«مسجد«مدینه««
پلس از پیدایلش اسلالم و هجلرت پیامبلر اکلرم بله مدینله، زمینه تأسلیس بنایی 
مخصلوص آیین هلای عبلادی مسللمانان، آملاده شلد. پیامبلر اکلرم در نخسلتین 
منزلگاهشلان در نزدیکلی مدینله، یعنی محله »قبا« مسلجدی بنا نهادند کله قرآن آن 
را سلتود. سلپس مسللمانان بله تدریلج و بلا هدایت و نظلارت پیامبر اکرم مسلاجد 
دیگلری بلرای قبیله هلای خود سلاختند. حدیثلی از کتاب کافلی به این موضوع اشلاره 

کرده است که صدر آن را می آوریم: 
ُعقَبلَه بلِن خالِلد: َسلأَلُت أبا َعبلِد اهلل : إنّلا نَأتِي الَمسلاِجَد الَّتي َحلوَل الَمدیَنلِه َفِبَأیِّها 

ِ بَِزْعِمِهلْم َو َهلَذا لُِشلَرَکائَِنا َفَما َکاَن لُِشلَرَکائِِهْم َفلاَل یَِصُل إِلَی  لا َذَرأَ ِملنَ الَْحلْرِث َو األْنَْعلاِم نَِصیًبلا َفَقالُلوا َهلَذا هلِلَّ ِ ِممَّ 1 . َو َجَعُللوا هلِلَّ
ِ َفُهلَو یَِصللُ إِلَلی ُشلَرَکائِِهْم َسلاَء َملا یَْحُکُملوَن * َو َکَذلِلَک َزیَّلَن لَِکِثیٍر ِمَن الُْمْشلِرِکیَن َقْتلَل أَْواَلِدِهْم ُشلَرَکاُؤُهْم  اهلل َو َملا َکاَن هلِلَّ
لُِیْرُدوُهلْم َو لَِیلِْبُسلوا َعلَْیِهلْم ِدیَنُهلْم َو لَلْو َشلاَء اهلل َملا َفَعُللوُه َفَذْرُهلْم َو َملا یَْفَتلُروَن * َو َقالُوا َهلِذِه أَنَْعلاٌم َو َحْرٌث ِحْجلٌر اَل یَْطَعُمَها 
َملْت ُظُهوُرَهلا َو أَنَْعلاٌم اَل یَْذُکلُروَن اْسلَم اهلل َعلَْیَها اْفِتلَراًء َعلَْیِه َسلَیْجِزیِهْم بَِما َکانُلوا یَْفَتُروَن *  إاِلَّ َملنْ نََشلاُء بَِزْعِمِهلْم َو أَنَْعلاٌم ُحرِّ
ٌم َعلَلی أَْزَواِجَنلا َوإِْن یَُکْن َمْیَتلًه َفُهْم فِیِه ُشلَرَکاُء َسلَیْجِزیِهْم َوْصَفُهْم  َو َقالُلوا َملا فِلي بُُطلوِن َهلِذِه األْنَْعلاِم َخالَِصلٌه لُِذُکوِرنَلا َو ُمَحرَّ
ُموا َملا َرَزَقُهُم اهلل اْفِتلَراًء َعلَلی اهلل َقْد َضلُّوا َو َملا َکانُوا  َِّذیلَن َقَتُللوا أَْواَلَدُهلْم َسلَفًها بَِغْیِر ِعلْلٍم َو َحرَّ َّلُه َحِکیلٌم َعلِیلٌم * َقلْد َخِسلَر ال إِن
ُمْهَتِدیلَن؛ انعلام، آیلات 136ل140. بلرای آگاهلی بیشلتر از چگونگی ایلن خرافه ها و بدعت هلا نزد عرب جاهلی ر.ك: موسلوعه 

العقائلد االسلالمیه، ج 1، ص 430 بله بعد. 
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 َّلُه أَوُل َمسلِجٍد َصلّی  فیِه َرسلوُل اهلل أبلَدا؟ َفقلاَل: ابلَدأ بُِقبلاَء َفَصللِّ فیلِه و أکِثلر، َفإِن
فلي هلِذهِ الَعرَصلِه1؛ ُعقَبله بلن خاللد: از املام صلادق  پرسلیدم: ملا سلراغ مسلاجد 
اطلراِف مدینله می رویلم. از کلدام یک آغاز کنلم؟ فرملود: »از قبا آغاز کلن. در آن، نماز 
بخوان، بسلیار هم بخوان، چراکه نخسلتین مسلجدی اسلت که پیامبر خدا در این 

پهنله، در آْن نملاز خوانده اسلت.« 

مسجد«نبوی«««
پیامبلر اکلرم پلس از ورود بله مدینه، در پی جایلی بودند که بتوانند مسلجد جامع 
مدینله را در آن بنلا کننلد. بلرای ایلن منظلور، زمینلی را در قبیله بنی  نجار پسلندیدند 
کله چلون ملال شلخصی دو یتیم بلود، پیشلنهاد دادنلد آن را قیمت کنند تا بلا رضایت 
مالکانلش بخرنلد. مطابلق نقلل بخاری از انلس بن مالک، قبیلله بنی نجلار ادب کردند و 
آن را رایلگان در اختیلار پیامبلر اکلرم نهادنلد. طبق فرملان پیامبر، بوته هلای آن را 

کندنلد و آن را تسلطیح کردنلد و سلپس گرداگرد آن را محصلور کردند.2 
در متلون تاریخلی و نیلز روایلات شلیعی، اطالعلات دقیقلی در ایلن باره موجود اسلت؛ 
بلرای نمونله در دو کتلاب کهن و مفصل تاریخی طبقات ابن سلعد و نیز البلدء و التاریخ 
کله مؤللف آن را ابلو     زیلد احمد بن سلهل بلخی از عالملان سلخت کوش و پرتألیف قرن 
چهلارم هجلری دانسلته اند، اطالعلات مفیدی دربلاره مسلاجد اولیه مدینه آمده اسلت. 
در بخشلی از ایلن دو کتلاب آملده که در مدینه و حومه آن، نُه مسلجد بود و مسللمانان 
بله گونله معملول در آن هلا نملاز می خواندنلد و تنها روزهلای جمعه همگی در مسلجد 
پیامبلر گلرد هلم می آمدند.3 بلخلی نیز در گزارش خود، مسلجد قبلا را با صراحت، 
نخسلتین مسلجد ساخته شلده در مدینه دانسلته اسلت. هم چنین در ادامه، از چگونگی 
سلاخت مسلجد نبلوی سلخن گفتله و زمیلن آن را متعللق بله دو فرزند یتیلم عمرو به 
نام هلای سلهل و سلهیل دانسلته اسلت کله بلا وجلود پیشلنهاد انصلار بلرای واگلذاری 
مجانلی اش، پیامبلر اکلرم آن را خریلد و با قطلع بوته ها و انتقال سلنگ و چوب، آن 

1  . الکافي: ج 4 ص 560 ح 2، تهذیب األحکام: ج 6 ص 17 ح 39.
2 . ر.ك: صحیح البخاري، ج 2،  ص 661، ح 1769؛ الطرائف،  ص 287، ح 374. 

3  . البدء و التاریخ، ج 4،  ص 85.
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را بنلا نملود.1 ابن سلعد در کتاب مشلهورش، طبقلات، بهای پرداختی از سلوی پیامبر را 
َده دینلار گزارش کرده اسلت. 2

از وقایلع جاللب توجله در ماجلرای سلاخت مسلجد، همراهلی پیامبلر اکلرم بلا 
مسللمانان در آوردن سلنگ بوده که کاری سلخت و دشلوار اسلت. نکته جالب دیگر در 
گزارش هلای تاریخی، شلعرخوانی پیامبر و مسللمانان در هنلگام کار برای تقویت روحیه 
شلرکت کنندگان در بنلای مسلجد بوده اسلت. برخی کتابها شلعر پیامبلر را چنین 

گلزارش کرده اند3:
ال عیلش إالَّ عیلش اآلخلره / فاغفلر لألنصلار و المهاجلره؛ زندگلی جلز زندگلی آخلرت 

نیسلت. خدایلا! انصلار و مهاجلران را بیاملرز. 
و در همان جا آمده که شعر مسلمانان این گونه بوده است: 

لئلن قعدنلا و النبلّي یعملل / فلذاك مّنلا العمل المضلَّلل؛ اگر ملا بنشلینیم و پیامبر کار 
کنلد، آن گاه کار ملا بله سلاِن کار گمراهان اسلت. 

گفتنلی اسلت، در گزارش هلای تاریخلی منقلول در دو کتلاب پیلش گفتله، اطالعاتلی 
هماهنلگ بلا احادیث شلیعی درباره جنس دیوار و سلایه بان مسلجد آمده اسلت4. از این 
رو در ادامله، متلن یکلی از احادیث شلیعی را می آوریم که کلینی، محلدث بزرگ جهان 
اسلالم آن را نقلل کلرده اسلت. او کله به ایلن موضوع پرداختله، به گونه تفصیللی و ریز، 
تاریخچله سلاخت مسلجد نبوی را بازگو کرده اسلت. متلن این روایت بلنلد را می آوریم: 
لمیِط، ثُمَّ إنَّ الُمسلِلمیَن َکُثروا  اإلمام الصادق : إنَّ َرسلوَل اهلل بَنی  َمسلِجَدُه بِالسَّ
َفقاللوا: یلا َرسلوَل اهلل، لَلو أَملرَت بِالَمسلِجِد َفزیلَد فیلِه، َفقاَل: نََعلم، َفَأَملَر بِِه َفزیلَد فیِه و 
لعیَدهِ. ثُلمَّ إنَّ الُمسللِمیَن َکُثروا َفقالوا: یا َرسلوَل اهلل، لَلو أَمرَت بِالَمسلِجِد َفزیَد  بَنلاه بِالسَّ
َکِر. ثُلمَّ اشلَتدَّ َعلَیِهُم  فیلِه، َفقلاَل: نََعلم، َفَأَملَر بله َفزیلَد فیلِه، و بَنی  ِجلداَرُه بِاالنثلی  و الذَّ
الَحلرُّ َفقاللوا: یلا َرسلوَل اهلل، لَو أَملرَت بِالَمسلِجِد َفُظلَِّل، فقال: نََعلم، َفَأَمَر بِلِه َفاقیَمت فیِه 
سلوادي ِملن ُجلذوِع النَّخِل، ثُمَّ ُطِرَحلت َعلَیِه الَعلواِرُض و الَخَصُف و اإلِذِخِر، َفعاشلوا فیِه 

1  .  همان.
2  . طبقات ابن سعد، ج1،  ص 240 .

3  . البدء و التاریخ، ج 4،  ص 86، البدایه و النهایه ، ج 3 ص  263 .
4 . برای آگاهی بیشتر ر.ك: البدء و التاریخ، ج 4،  ص  84 به بعد؛ طبقات ابن سعد، ج1،  ص 240.
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َحّتلی  أصابَتُهلُم األَمطلاُر، َفَجَعلَل الَمسلِجُد یَِکُف َعلَیِهلم، َفقالوا: یا َرسلوَل اهلل، لَلو أَمرَت 
بِالَمسلِجِد َفُطیِّلَن، َفقلاَل لَُهلم َرسلوُل اهلل: ال، َعریلٌش َکَعریِش موسلی  ، َفلَم یََزل 
َکذلِلَک َحّتلی  ُقِبلَض َرسلوُل اهلل. و کاَن ِجلداُرُه َقبلَل أن یَُظلَّلَل قاَمًه، َفلکاَن إذا کاَن 
هلَر، و إذا کاَن ِضعلَف ذلَِک َصلَّلی الَعصَر1؛  الَفلي ُء ِذراًعلا و ُهلَو َقلدُر َمربِلِض َعنلٍز َصلَّی الظُّ
املام صلادق : پیامبلر خلدا، مسلجد خویلش را بلا خشلت های یک ردیفله سلاخت. 
چلون مسللمانان افلزون شلدند، گفتنلد: ای پیامبلر خلدا! کاش فرمان دهی بر مسلجد 
بیفزاینلد. فرملود: »باشلد.« دسلتور داد بلر آن افزودند و از یک خشلت و نیلم، بنا کرد. 
بلاز هلم مسللمانان افلزون شلدند، گفتنلد: ای پیامبلر خدا! کاش دسلتور دهی مسلجد 
را بلزرگ کننلد. فرملود: »باشلد.« و دسلتور داد آن را بلزرگ کردند و دیلوار آن را با دو 
ردیلف خشلت، بنلا کرد. سلپس گرما بر آنان شلدت یافت. گفتند: ای پیامبلر خدا! کاش 
دسلتور می دادی سلایه بانی بر مسلجد می زدند. پیامبر دسلتور داد و سلتون هایی از تنه 
درخلت خرملا برپلا کردنلد. سلپس چوب هلای پهن، شلاخ و برگ خرملا و اذِخلر2 بر آن 
افکندنلد و در آن بله سلر بردنلد، تلا آن کله باران هلا به آنان رسلید و از مسلجد، بلر آنان 
می چکیلد. گفتنلد: ای پیامبلر خدا! کاش فرمان دهی مسلجد را ِگل انلدود کنند. فرمود: 
»نله؛ بلکه سلقف و سلایه بانی، همچون سلایه بان موسلی.« مسلجد چنان بلود تا آن که 
پیامبلر خلدا از دنیلا رفت. دیوار مسلجد، پیلش از آن که سلایه بان بر آن بزنند، بله اندازه 
قاملت بلود. هلرگاه سلایه بله انلدازه یلک ذراع  ل  که بله انلدازه آغل بُلز بود  ل  می رسلید، 

نملاز ظهلر را می خوانلد. سلایه، دوبرابلِر آن که می شلد، نملاز عصلر را می خواند. 
نکتله قابلل توجله آن کله، حدود مسلجد متناسلب با جمعیلت گرداگلرد آن و بلا توجه 
بله امکانلات محلدود مسللمانان صدر اسلالم بوده اسلت، هرچند صفلا و معنویت حضور 
انسلان هایی فرشلته خو و در رأس آنلان، پیامبلر اکلرم، امیر مؤمنلان عللی و 
حضلرت فاطمله زهلرا، آن را مکانی برای معراج صدها مسللمان ایمان آورده مشلتاق 

شلهادت کلرده بود. 
راویان هوشلمند شلیعی، از مسلاحت و حدود مسلجد پیامبلر جویا شلده و امامانبا 

1 . الکافي، ج 3،  ص 295، ح 1؛ تهذیب األحکام، ج 3،  ص 262، ح 738؛ بحار األنوار، ج 99، ص 380، ح 5. 
2 . نوعی گیاِه خشک سبز؛ گورگیاه؛ فرهنگ الروس. 
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دقلت و ظرافلت پاسلخ داده اند. برخلی روایت ها را می آوریم. روایت نخسلت به مسلاحت 
آن اشاره دارد:

الکافلي علن َعبلِد األَعللی  َمولی  آِل سلام: ُقلُت أِلَبي َعبِد اهلل : َکم کاَن َمسلِجُد َرسلوِل 
 لًرا1؛ عبلد األعلی: بله امام صادق ِمَئِه ِذراٍع ُمَکسَّ اهلل؟ قلاَل: کاَن ثاَلثَلَه آالٍف و ِسلتَّ
گفتم: مسلجد پیامبر خدا، چه قدر بود؟ فرمود: »سله هزار و ششلصد ذراِع شکسلته.«2
ایلن حدیلث، مسلاحت مسلجد نبلوی را 3600 ذراع مربلع دانسلته که اندکلی بیش از 
دوهلزار متلر مربلع می شلود. دلیل این سلخن آن اسلت که هلر ذراع، حدود سله وجب 
معموللی و هلر وجلب معموللی حدود بیسلت سلانتی متر اسلت. بر ایلن پایه، هلر ذراع 
حلدود شلصت سلانتی متر یا شلش دهِم متلر می شلود و اگلر آن را در 3600 ذراع ضرب 
کنیلم، علدد 2160 بله دسلت می آیلد. ایلن عدد نشلان می دهد مسلجد نبلوی چندان 
وسلیع نبلوده، اگرچله کوچلک نیلز نبلوده اسلت و بله عنلوان نخسلتین مسلجد جامِع 

ساخته شلده در تاریلخ اسلالم، قابلل مقایسله بلا مسلجد الحرام بوده اسلت. 
روایلت دیگلر، حلد و مرز مسلجد پیامبر را مشلخص کرده اسلت. این روایت نیلز به امام 

صادق نسلبت داده شلده است:
االصول السلّته عشلر علن َذریح: َسلأَلُتُه ]اإلِملاَم الّصلاِدقَ  [ َعن َحلدِّ الَمسلِجِد، َفقاَل: 
ِملَن االسلُطوانَِه إللی  ِعنلِد رأس الَقبِر إلی  اسلُطوانََتیِن ِملن َوراءِ الِمنَبِر َعن یَمیلِن الِقبلَِه. 
ُجلُل ُمنَحِرًفا، و َزَعَم أنَّ سلاَحه  و کاَن ِملن َوراءِ الِمنَبلِر َطریلٌق تَُملرُّ فیلِه الّشلاُه أو یَُمرُّ الرَّ
الَمسلِجِد إلَلی الَبلالِط ِملَن الَمسلِجِد3؛ ذریح محاربلی : از امام صادق  دربلاره محدوده 
مسلجد ]پیامبلر [ پرسلیدم. فرملود: »از سلتون تلا باالسلر قبر تا دو سلتون پشلِت 
منبر در سلمت راسلت قبله. و از پشلت منبر، راهی بود که گوسلفند از آن می گذشلت 
یلا کسلی کله َکَجکلی بخواهلد بلرود.« و بلر ایلن عقیلده بلود کله محوطله مسلجد تا 

سلنگ فرش، جزء مسلجد اسلت. 
ایلن حلد و مرزهلا بلرای ملا در عصلر کنونلی کله دور از ایلن مسلجد شلریف بله سلر 

1 . الکافلي، ج 4،  ص 555، ح 7 و ج 3،  ص 296، ح 3؛ تهذیلب األحلکام، ج 3،  ص 261، ح 737؛ کتلاب ملن ال یحضلره الفقیله، ج 1،  
ص 229، ح 683؛ وسلائل الشلیعه، ج 3،  ص 546، ح 6559. 

2 . مقصود از »ذراع مکّسر«  می تواند به معنای حاصل ضرب طول در عرض باشد؛  مرآه العقول، ج 18، ص 267. 
3 . االصول السّته عشر،  ص 88. و نیز ر.ك: الکافي، ج 4،  ص 554، ح 4؛ وسائل الشیعه، ج 3،  ص 546، ح 6558. 
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می بریلم و نیلز بلا توجله بله تعمیرات و توسلعه مسلجد نبلوی، اندکی مبهلم می نماید، 
املا روایلات دیگلری نیلز در دسلترس داریم کله مجموعشلان، مرزهای مسلجد را برای 

اهلل دقلت و مطالعله اندکلی روشلن تر می کنلد. متلن روایلات را می آوریلم:
لالِل و َحلدُّ  وَضلِه فلي َمسلِجِد الرَّسلوِل إللی  َطلَرِف الظِّ اإلملام الصلادق : َحلدُّ الرَّ
ریلِق ِمّملا یَللي سلوَق اللَّیِل1؛  الَمسلِجِد إلَلی االسلُطوانََتیِن َعلن یَمیلِن الِمنَبلِر إلَلی الطَّ
محلدوده روضله در مسلجد پیامبلر تلا طلرف سایه بان هاسلت و حلّد مسلجد تا دو 
سلتونی کله سلمت راسلِت منبلر به طلرف راه اسلت، نزدیلک سلوق اللّیل )بازار شلب(. 
گفتنلی اسلت، مسلجد النبلی ماننلد مسلجد الحلرام و بسلیاری مسلاجد دیگر، شلاهد 
توسلعه های مکلّرری بلوده اسلت. ایلن بلدان معناسلت کله سلخن از مرزهای مسلجد، 
تنهلا بحثلی تاریخی اسلت، هرچنلد در برخی حاالت، ثملره فقهی نیلز دارد. اگر فقیهی 
مقلدار توسلعه یافته را جزو مسلجد ندانلد، آن گاه در احکام مختص مسلجد نبوی، مانند 
جلواز تملام خوانلدن نملاز بلرای مسلافر، بایلد بله هملان محلدوده اولیه مسلجد که به 
فرملان و دسلتان مبلارك پیامبلر بنلا نهلاده شلده، اکتفا کنلد؛ امری که چنلدان با 

علرف سلازگار نیسلت و یلک حدیلث نبلوی نیلز آن را رد می کند. 
رسلول اهلل: لَلو بُِنلَي َمسلِجدي هذا إللی  َصنعاَء کاَن َمسلِجدي2؛ اگر این مسلجِد من 

تلا صنعا سلاخته می شلد، باز مسلجد ملن بود. 
نکتله مهم آن اسلت که بدانیم نخسلتین توسلعه، به دسلت مبلارك سلازنده آن، پیامبر 
خلدا در سلال هفتلم هجلری صلورت گرفتله اسلت3 و از ایلن رو، مقلدار آن اگلر 
مشلخص شلود، احلکام اختصاصلی مسلجد نبلوی را دارد. پلس از پیامبر، عمر به سلال 
هفدهلم هجلری و عثملان بله سلال 29 هجلری، نیلز هلر یک اندکلی از سلمت غرب و 
شلمال، به مسلجد افزودنلد.4 طبق نقلل برخی مورخلان، عثمان از سلمت قبله )جنوب 

1 . الکافي، ج 4،  ص 555، ح 6؛ تهذیب األحکام، ج 6،  ص 8، ح 14؛ بحار األنوار، ج 100، ص 146، ح 3. 
2 . کنز العّمال، ج 12،  ص 237، ح 34832؛ الفردوس، ج 3،  ص 378، ح 5152 و فیه »صنم« بدل »صنعاء«. 

3 . أخبلار مدینله الرسلول )ابلن نّجلار(، ص 70؛ وفلاء الوفلا، ج 1،  ص 351. و نیلز ر.ك: کنلز العّملال، ج 13، ص 74، ح 36280 و 
ص 101، ح 36336. 

4 . وفلاء الوفلا، ج 2،  ص 481 بله نقلل از تاریلخ الیافعلی. و نیلز ر.ك: کنلز العّملال، ج 8، ص 318، ح 23095 و ج 13، ص 502، 
ح 37294. 
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مسلجد(، چنلد سلتون افلزود و برای مسلجد، محراب سلاخت.1
در روزگار خلفای اموی نیز به مسلجد افزوده شلده اسلت. در سلال 88 هجری، عمر بن 
عبد العزیز، هنگام فرمانداری اش در مدینه از سلوی ولید بن عبد الملک، شلش سلتون 
از شلرق و غرب، و چهارده سلتون در شلمال مسلجد افزود.2 سلپس مهدی عباسلی در 
سلال 161 هجلری، ناحیله شلمالی مسلجد را توسلعه داد.3 در زملان سلالطین عثمانی 
نیلز ترمیم هلا و تعمیراتلی انجلام گرفلت و سللطان عبلد المجیلد عثمانلی، بیشلترین 
توسلعه، تعمیلر و تزییلن را انجلام داد. اقدامات او از سلال 1265 تا آخر دوره سللطنتش 
)1277ق( اسلتمرار داشلت.4 در روزگار معاصلر و در سلال های 1370 و 1406 قملری، 
توسلعه های فراوانلی را از همله سلوی مسلجد، جلز در سلمت قبلله، شلاهد بوده ایم که 
مسلاحت مسلجد را چنلد برابلر کرده اسلت و به علالوه، فضایی هلم در بیرون مسلجد، 
برای نماز، تسلطیح و سلنگ فرش شلده اسلت.5 جریان یافتن احکام فقهِی ویژه مسلجد 

النبلی در ایلن افزوده هلا، مورد تردید فقهاسلت.6
گفتنلی اسلت، مسلجد پیامبلر دو بار طعمه حریق شلده اسلت: نخسلت، در سلال 
654 هجلری و در زملان خالفت المسلتعصم باهلل بود که به تدریج، تعمیر شلد.7 سلپس 
در سلال 886 قملری، تملام مسلجد، جلز ُحجره شلریف نبلوی و گنبد، سلوخت که به 
دسلتور سللطان َمملوکلِی مصلر، مللک قایْتبلای، آن را از نلو سلاختند. ایلن تجدید بنا 
در سلال 888 قملری، پایلان یافلت و در ضملن آن، اندکی در جهت مشلرق، مسلجد را 

توسلعه دادند.8
شلایان ذکلر اسلت، پیامبلر اکرم در بنا و اداره برخی مسلاجد دیگلر مدینه نیز رکن 
اصللی بوده انلد. گاه پیامبلر اکلرم پیشلنهاد سلاخت مسلجدی را می دادنلد9 یلا در 

1 . وفاء الوفا، ج 2،  ص 501 و 502، 535 و 536، 521؛ تاریخ الطبری، ج 6،  ص 435. 
2 . همان. 
3 . همان. 

4 . مرآه الحرمین، ج 1،  ص 465ل468. 
5 . عماره و توسعه المسجد النبوی عبر التاریخ،  ص 165 و 202. 

6 . العروه الوثقی، ج 1،  ص 767، مسأله 11. 
7 . ر.ك: وفاء الوفا، ج 2،  ص 598ل605. 

8 . ر.ك: همان،  ص 633 و 644. 
9 . ر.ك: التراتیب االداریه، ج 2،  ص 77. 
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در مراسلم افتتلاح مسلجدی حضلور می یافتنلد و به تعیین قبلله آن اقلدام می فرمودند. 
هم چنیلن تعییلن املام جماعلت برای مسلاجد را بر عهلده داشلتند؛ برای نمونله، معاذ 

بلن جبلل را به املام جماعت مسلجد قبلا منصلوب فرمودند.1

مساجد«جهان«اسالم««
بنلا و تعمیلر دیگر مسلاجد جهان اسلالم نیز یک جریلان زنده اجتماعلی و حرکتی پویا 
و جاویلد در هلر دو عرصله دین و سیاسلت بوده اسلت؛ دیلن داران در پی کسلب پاداِش 
وعده داده شلده بر سلاختن مسلجد2 و سیاسلت مداران در پلی یاری گرفتلن از نمودهای 
دینلی بلرای تحکیلم پایه های مشلروعیت یلا مقبولیت خویلش. این بدان معناسلت که 
احصلا و بله شلماره درآوردن مسلاجد مسللمانان بله سلادگی میسلر نیسلت و حتی در 
پویشلی ناتملام نیلز بلا تعداد فلراوان مسلاجدی روبه رو هسلتیم که هر یک سرگذشلت 
خلود را دارند. مسلاجدی مانند مسلجد کوفه و شلام و یلا ابن طولون در قاهلره و زیتونه 
در تونلس و مسلاجد ترکیله و هندوسلتان و شلرق دور و حتی در کشلور ایلران، همگی 
نشلان از وسلعت و توجله عمیق مسللمانان به مسلجد اسلت؛ امری که گلزارش تاریخی 
کللی از آن را دچلار مشلکل می کنلد و نیاز بله فرصت فلراوان تحقیق میدانی گسلترده 
را بله رخ می کشلد. سلخن دیگلر این که اگرچله طبق آیه قلرآن، کعبه و مسلجد الحرام 
اولیلن مسلجد روی زمین اسلت و مسلجد به عنلوان نیایشلگاه و محلل گردهمایی آزاد 
مسللمانان، ابتدا در مدینه شلکل گرفت، اما هر جا که اسلالم رفت، مسلجد هم سلاخته 
شلد و مناره هلا نمایلان گشلت. امیلد کله در قیام مهلدی امت شلاهد باشلیم در هر 

جلا که انسلانی زندگلی می کند، مسلجدی باشلد و نمازگزاری!

1 . رك: تاریخ المدینه المنوره )ابن شّبه(، ج 1،  ص 45. 
2 . شلیخ صلدوق بله نقلل از املام باقلر آورده اسلت: »ملن بنلی مسلجدا کمفحلص قطلاه بنلی اهلل له بیتلا في الجنله«؛ هر 
کلس مسلجدی حتلی بله انلدازه آشلیانه کبوتلری بسلازد، خلدا خانله ای در بهشلت برایلش  می سلازد؛  کتلاب ملن ال یحضره 

الفقیله، ج 1،  ص 235، ح703. 
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در ایلن دنیلای خاکلی و پرهیاهلو، بلرای مطالعله نیازمنلد جایلی آرام و سلاکت بله نام 
کتاب خانله هسلتیم. بلرای بهره گیلری از وسلایل ارتباط جمعلی و شلبکه های رایانه ای، 
بله کافی نت هلا و سلالن های ویلژه ایلن کار نیلاز داریلم. بلرای معاینله و گفت وگلو بلا 
پزشلک، نیلز بله اتاقلی خللوت و بله دور از رفت وآمدهلای فلراوان و غیلر الزم احتیلاج 
داریلم. اینلک از خلود بپرسلیم: گفت وگو بلا آفریدگار هسلتی و پرداختن بله راز و نیاز با 
او، جایلی ویلژه ایلن کار نمی خواهد؟ برای گلرد آوردن همه نیروهلای درونی و تمرکز بر 
عبلادت، بله مکانلی نیاز نداریلم که ملا را از خانله گردوغبارگرفته دنیا جلدا کند؟ جایی 
کله ملا را بله همان جلا توجله دهلد کله از آن آمده ایلم و بله همان جلا بلاز می گردیلم؟ 

جایلی بلرای یاد کلردن معبود و سلخن از معشلوق حقیقی انسلان؟

وعده«گاه«وصل«««
نگاهلی سلاده بله روایلات، بله ملا می فهماند که مسلجد جایلی بلرای ارتباِط ما بلا نیمه 
پنهلان هسلتی اسلت؛ جایلی بلرای اتصلال خاك بله افالك، ملاده بله معنا و انسلان به 
خلدا. از ایلن رو مسلجد جلای خریلد و فلروش1، قصه گویلی و داستان سلرایی نیسلت.2 
مسلجد جایی برای بیهوده گویی3 و رفتارهای بی حاصل نیسلت.4 مسلجد را نسلاخته اند 

1 . ر.ك: وسائل الشیعه، ج 5، ص233،  ح 6420. 
2 . ر.ك: همان، ص244، باب 38. 

3 . »اترك الّلغو ما دمت فیها«؛ ر.ك: همان، ص234،  ح 6421. 
4 . ر.ك: همان، ص233، باب 27. 
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تا در آن به دنیا بپردازند1، شلعر بسلرایند2 و از گم شلده ها سلراغ بگیرند.3 مسلجد جایی 
بلرای نملاز خوانلدن اسلت؛ بهترین وسلیله ارتبلاط آدمی با خدا.4 مسلجد جلای تالوت 

قلرآن اسلت5؛ بهتریلن شلیوه پیام دهی خدا به انسلان. 

حمام«روح«««
مسلجد جایی برای تطهیر روح و پاکیزه سلاختن جان اسلت و روشلن اسلت که تطهیر 
جسلم و جلان چله کمکلی بله ایلن املر می کنلد. بلرای ورود به مسلجد خویشلتن را با 
وضلو پاکیلزه می کنیلم6 و مسلجد را نیلز پلاك و از نجاسلت دور می داریلم.7 در چنیلن 
ملکان دور نگاه داشلته از ناپاکلی و لغلو و بیهودگی اسلت که خدا دوسلت دارد یاد شلود8 

و افلرادی پلاك و شلیفته، به پرسلتش برخیزند. 
معنلای مسلجد و معنلای مقلدس و منلزه بلودن این اسلت؛ جای پیشلانی سلاییدن به 
خلاك بلرای رسلیدن به افلالك؛ جایی پاك و پیراسلته از همله آلودگی هلای ظاهری و 
باطنلی. فلسلفه وجلودی مسلجد در اسلالم جز این نیسلت؛ جایلی محصور کله همواره 
پاك نگاه داشلته شلود و از حضور ناپاکان، دیوانگان و کودکان در آن جلوگیری شلود9؛ 
جایلی کله از هیاهلوی زندگلی و آملد و شلد هملگان10 به کنار باشلد و مکانلی خلوت و 
دل پذیلر را بلرای رازگویلی بلا معبلود فراهلم آورد. در ایلن صلورت سزاسلت کله چنین 
جایلی خانله خلدا در زمین نامیده شلود11 و هر ذره از خاك آن، تسلبیح گوی خداوندگار 

هستی گردد.12

1 . ر.ك: همان، ص217، باب 17 و ص 214،  ح 6364. 
2 . ر.ك: همان، ص 213،  ح 6361. 
3 . ر.ك: همان، ص234، باب 28. 

4  ر.ك: الصاله فی الکتاب و السنه،  ص 15. 
5 . »إنما نصبت المساجد للقرآن«؛ الکافی، ج 3،  ص 369، ح 5. 

6 . ر.ك: وسائل الشیعه، ج 5،  ص 244، باب 39. 
7 . ر.ك: همان، ص 229، باب 24. 
8  ر.ك: همان، ص 225،  ح 6396. 

9 . ر.ك: هملان، ص 233، بلاب »کراهله البیلع و الشلراء فلي المسلجد، و تمکیلن الصبیلان و المجانیلن منه، و انفلاذ األحکام و 
إقامله الحلدود و رفلع الصلوت فیله، و اللغلو، و الخوض فلي الباطل«. 

10 . ر.ك: همان، ص 293، باب »کراهه جعل المساجد طرقا و المرور بها حتی یصلي رکعتین«. 
11 . ر.ك: همان، ص245،  ح 6452. 

12 . کتاب من الیحضره الفقیه، ج 1،  ص 237، ح 717؛ وسائل الشیعه، ج 5،  ص 232، ح 6418. 
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مسلجد، قللب تپنلده جامعله اسلالمی اسلت. مسلجد را می تلوان یکلی از مهم تریلن 
پایگاه هلای فرهنگلی و سیاسلی حکوملت  دینلی دانسلت. نقلش مسلجد در حاکمیلت 
ارزش هلای دینلی ، نقشلی بی بدیلل و غیلر قابلل انکار اسلت. مسلجد، مهم تریلن پایگاه 
اقامله شلعائر دینی اسلت. مسلجد را باید خیمه اصلی نظام اسلالمی دانسلت کله تداوم 
ارزش هلای اسلالمی را در جامعله تضمیلن می کند. نقش مؤثر مسلجد در استوارسلازی 
پایه هلای اسلالم و تحکیلم ارکان جامعله دینلی را نمی تلوان نادیلده گرفلت. مسلجد، 
جایلگاه ویلژه ای در بهبلود و تعمیلق فرهنلگ دینلی و عموملی جامعله اسلالمی دارد و 
فرهنگ سلازی دینلی از ایلن پایلگاه الهلی آغلاز می شلود. از ایلن رو تقویت ایلن پایگاه، 
یکلی از بهتریلن و مؤثرتریلن شلیوه ها بلرای اصالح دین و فرهنگ  امت اسلالمی اسلت. 
روایلات اسلالمی نیلز بله بیلان اهمیت و فضیلت مسلجد پرداختله  و بر ایلن نکته تأکید 
کرده انلد. چگونگلی تأکیلد روایات به یکی از این چند شلیوه اسلت: گاه بله ارزش گذاری 
کار پرداختله و اهمیلت و فضیللت کار را بله ملا نشلان داده انلد؛ گاه با تکرار فلراوان و به 
گونله مسلتقیم بلر اهمیلت کاری و چیزی پلای فشلرده اند؛ گاه نیز چیلزی و کاری را با 
چیلز بلزرگ دیگلری مقایسله کرده و در سلنجش بلا آن، بله بزرگ تر بودن آن گوشلزد 
کرده انلد؛ متلون دینلی گاه نیلز پلاداش کاری را برجسلته کلرده و چنلدان از ثواب هلا و 
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اجر هلای فلراوان آن سلخن گفته انلد کله بزرگلی اش بی هیچ شلک و تردیلدی در ذهن 
می گیرد.  جلای 

گلچین«خدا««از«زمین«««
روایلات بله شلیوه های گوناگونلی، مطالبلی را دربلاره فضیللت و اهمیلت مسلجد بازگو 
کرده انلد. روایلات گاه به گونه مسلتقیم از فضیلت مسلجد سلخن گفتله و آن را بهترین 
جلای زمیلن و گلچیلن خداوند متعلال از همه این کلره خاکی خوانده اند. شلیخ صدوق 
در کتلاب ملن الیحضلره الفقیله کله یکلی از چهار کتلاب اصللی و کهن حدیث شلیعه 
اسلت، پرسلش و پاسلخی را از پیامبر روایت می کند. این پرسلش و پاسلخ را امام 
عللی  نقلل کرده و به روشلنی بر فضیلت مسلجد دالللت دارد. عربی بیابانلی از قبیله 
بنلی عاملر بله خدملت پیامبلر اکلرم می رسلد و از بد تریلن و بهتریلن مکان هلای 
زمیلن می پرسلد. پیامبر اکلرم مطالبی را دربلاره بد ترین مکان زمیلن ارائه می دهد 

و سلپس می فرمایلد: »خیلر البقاع المسلاجد«1؛ بهترین مکان، مسلاجد هسلتند. 
اهلل سلنت نیلز ایلن معنلا را از پیامبر خلدا نقلل کرده انلد. در روایتی، عبلداهلل بن 
عملر از رسلول خلدا از جبرئیلل نقل می کنلد که خداونلد فرموده اسلت: »إّن خیر 

البقلاع المسلاجد«2؛ بهترین مکان ها مسلاجد هسلتند. 
گفتنی اسلت، در نقل صحیح مسللم چنین آمده اسلت: »أحّب البالد إلی اهلل  عّز و جّل 
مسلاجدها«3؛ دوست داشلتنی ترین سلرزمین ها نزد خدای عزیز و جلیل مسلاجدند؛ که 
این متن نیز داللت روشلنی بر فضیلت مسلجد دارد. صحیح مسللم نیشلابوری در قرن 
سلوم هجلری نگاشلته شلده و یکلی از مهم  تریلن کتاب های حدیثی اهل سلنت اسلت. 
ایلن کتلاب جلزو »صحاح سلته«، یعنی یکی از شلش کتلاب اصلی حدیث اهل سلنت 

اسلت و پلس از صحیلح بخاری قلرار دارد و از نگاه بسلیاری با آن هم رتبه اسلت. 
از اهل بیت پیامبر نیز امام صادق می فرماید:

إّن اهلل  اختلار ملن بقلاع األرض سلّته: البیلت الحلرام و الحلرم و مقابلر األنبیلاء و مقابلر 

1 . کتاب من الیحضره الفقیه، ج 3،  ص 199،  ح 3751؛ بحار األنوار، ج 84، ص 11، ح 87. 
2 . المستدرك علی الصحیحین، ج 1،  ص 168، ح 306؛ السنن الکبری، ج 3،  ص 92، ح 4984. 

3 . صحیح مسلم، ج 1،  ص 464، ح 671. 
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األوصیلاء و مقاتلل الشلهداء و المسلاجد التلي یذکلر فیهلا اسلم اهلل 1؛ خلدا از مکان های 
زمیلن، شلش جلا را برگزیلد: کعبله، حلرم )مکله(، آراملگاه  پیامبلران، آراملگاه اوصیا و 
جانشلینان ]پیامبلران [، قتللگاه شلهیدان و مسلجدهایی کله در آن هلا نلام خلدا ذکلر 

می شلود. 
در روایتلی دیگلر، چهلار ملکان بله عنلوان نفیس  تریلن و گرامی  تریلن جاهلای زمیلن 

معرفلی شلده اند. ایلن روایلت بله نقلل از پیامبلر خلدا چنیلن می گویلد:
اکلرم البیلوت عللی وجله االرض اربعله: الکعبله و بیت المقلدس و بیت یقرأ فیله القرآن 
و المسلاجد2؛ گرامی تریلِن خانه هلا بلر پهنله زمیلن، چهارتاینلد: کعبله، بیلت المقدس، 

خانله ای کله در آن قرآن تالوت شلود و مسلجدها. 

خانه«خدا««
خداونلد منلزه از ملاده و جسلم اسلت؛ از ایلن رو نیلازی به جا و ملکان نلدارد و مانند ما 
محتلاج خانله و کاشلانه نیسلت. بلا ایلن همه، روایلات متعلددی از پیامبر اکلرم در 
دسلت اسلت کله مسلجد را »خانله خلدا« می خوانلد. روشلن اسلت کله این نسلبت و 
اضافله، ماننلد آیله شلریفه: َو نََفخلُت فیله ِمن ُروِحلی 3اسلت؛ تعبیری کله مانند »عین 
اهلل« و »وجله اهلل« گونله ای اضافه تشلریفی و برای تکریم و بزرگ داشلت مضاف اسلت. 
هملان گونله کله خداوند متعال از دسلت و چشلم و روح و صورت، بی نیاز و منزه اسلت، 
خانله و آشلیانه نیلز نلدارد. نام گذاری مسلجد بله »خانه خلدا« یعنی تکریلم این مکان 

:و تقدیلس آن تلا آن جلا کله به عرش الهی سلر بسلاید. بله فرموده رسلول خدا
إنَّ بُیلوتَ  اهلل  فِلي األَرِض الَمسلاِجُد و إنَّ َحّقلا َعلَی اهلل أن یُکِرَم َملن زاَرُه فیها4؛ خانه های 
خلدا در زمیلن مسلجدها هسلتند. خلدا بلر خلود الزم کلرده تلا کسلانی را کله در آن 

خانه هلا بله دیلدارش می رونلد، گرامی بلدارد. 
مگلر خداونلد بله ما فرمان نداده اسلت که مهمانان و کسلانی را که به دیلدار ما می آیند، 
گراملی بداریلم؟ چگونله می تلوان تصلور کلرد که خداونلد، نمازگلزاران مهمان شلده در 

1 . کامل الزیارات،  ص 241، ح 358 عن عبداهلل  بن بکیر؛ بحار األنوار، ج 101، ص 66، ح 57. 
2 . المواعظ العددیه،  ص 211. 

3  . حجر، آیه 29 .
4 . المعجم الکبیر، ج 10،  ص 161، ح 10324 عن عبد اهلل؛ کنز العّمال، ج 7،  ص 580، ح 20347. 
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خانله اش را اکلرام نکنلد؟! ایلن معنلا در روایات شلیعی نیز به نقلل از امام صلادق  از 
پیامبلر نقلل شلده اسلت؛ نقلی کله ارزشلی بس فراتلر از دیگلر خانه ها به مسلجد 

می دهلد. 
رسلول خلدا : قلاَل اهلل تَبلاَرَك و تَعاللی: أال إنَّ بُیوتلي  فِلي  األَرِض  الَمسلاِجُد، تُضي ُء 
لماءِ َکملا تُضلي ُء النُّجوُم اِلهلِل األَرِض1؛ خداونلد می فرمایلد: خانه های من در  أِلَهللِ السَّ
زمین، مسلاجد هسلتند. آنان به آسلمانیان نورافشلانی می کنند، آن گونه که سلتارگان 

به زمینیلان نور می افشلانند. 
گفتنی است، پیامبر خدا در تعبیری صریح و آسان فهم، چنین فرموده است: 

َّها أفِنَیلُه اهلل و أبِنَیُتلُه، أِذَن في َرفِعهلا و باَرَك  َملن أَحلبَّ الُقلرآَن َفلُیِحلبَّ الَمسلاِجَد، َفإِن
فیهلا، َمیمونَلٌه َمیملوٌن أهُلهلا، ُمَزیََّنلٌه ُمَزیَّلٌن أهُلهلا، َمحفوَظلٌه َمحفلوٌظ أهُلهلا، ُهم في 
َصالتِِهلم َو اهلل فلي َحوائِِجِهلم، ُهلم في َمسلاِجِدِهم َو اهلل ِملن َورائِِهم2؛ هر کلس قرآن را 
دوسلت دارد، مسلجدها را نیلز دوسلت بلدارد، زیرا مسلاجد، آسلتان های خلدا و بناهای 
او ]برای بار یافتن به پیشلگاهش [ هسلتند. برافراشتنشلان را رخصت داده و مبارکشلان 
گردانلده اسلت. مسلجدها، خلود و اهلشلان بابرکتنلد، خلود و اهلشلان آراسلته اند و نیز 
آن ها و اهلشلان در امانند. مسلجدیان در پِی نماز خویشلند و خداوند، در پِی ]برآوردن [ 

نیازشلان. آنان در مسجدهایشلانند و خداوند، پشتیبانشلان اسلت. 

نور«خدا««
شلخصی را در نظلر آورید کله در دِل جاده ای سلرد و تاریک راه می سلپارد؛ نه رهگذری 
و نله همراهلی؛ نله نلوری روشلنی بخش و نله حتی کورسلوی امیلدی. او در پلی راهنما 
و نشلانی اسلت تلا مقصلد را گلم نکنلد و خلود را به مقصلودش برسلاند. در ایلن میان، 
هلر گاه از دور و یلا در ایلن سلو یلا آن سلوی راه، چراغلی افروختله و بلر بلاالی بلنلدی 
بدرخشلد، روشلنی آن همله ظلمت هلا، نومیدی هلا، سلردرگمی ها و تردیدهلا را بله 
یک بلاره می زدایلد و راه را می نمایانلد. مسلافر خیلال ملا بله آن سلو ملی دود و جانلش 

1 . ثلواب األعملال،  ص 47،  ح 2؛ المحاسلن، ج 1،  ص 119، ح 124 علن عبلد اهلل بلن جعفر علن أبیه؛ بحار األنلوار، ج 84، ص 14، 
ح 92. 

2 . مستدرك الوسائل، ج 3،  ص 355، ح 3766، به نقل از لّب اللباب. 
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آسلوده می شلود. مسلجد در مسیر هدایت انسلان، چنین نقشی دارد. مسلجد ها نورهای 
راه برنلده ملا بله سلوی خدا  ل  مقصود اصلی و نهایی انسلان  ل  هسلتند. انسلاِن سلرگردان 
در دنیلای ملادی هلر گاه بله جسلت وجوی نوری برخیلزد که راه را بله او بنمایلد و او را 
از حیلرت و نومیلدی بیلرون بیاورد، به مسلجد روی ملی آورد و از نلور و هدایت آن بهره 
می گیلرد. ایلن نکتله از تشلبیه زیبلای مسلجد به نلور الهی به دسلت می آیلد که قطب 
راونلدی آن را از پیامبلر اکلرم بدیلن گونه نقل کرده اسلت: »لّب اللباب: المسلاجد 

أنلوار اهلل«1؛ مسلاجد، نورهای خلدا در زمینند . 

سرای«ایمان«و«تقوا«««
پیامبلر خلدا مسلجد را خانله هلر شلخص متقلی2 و باایملان3 خواندنلد. مسلجد، 
آشلیانه ای املن بلرای کبوتلر ایمان اسلت. انسلان در طول روز با َده ها مسلئله و مشلکل 
دسلت و پنجله نلرم می کنلد. گاه بله نلدای رحمانلی گلوش می سلپارد و در شلاهراه 
هدایلت جللو ملی رود. گاه نیز شلیطان بر انسلان چیره می شلود و او را با ترسلاندن یا به 

طملع انداختلن، از راه بله در می بلرد و بله کژراهله می کشلد. 
انسلاِن خسلته از شکسلت یلا درگیلری، بایلد کملی از میلدان پرهیاهوی جنلگ بیرون 
آیلد، آبلی بنوشلد، نیروهایلش را متمرکز کنلد و دوباره بله مصاف دشلمن درون و برون 
بلرود. مسلجد پایگاهلی بلرای ایلن تجدید قوا و بهسلازی سلتون های ایمان و تقواسلت. 
ارزش مسلجد بله ارزش ایمان و تقواسلت؛ هر انلدازه که تقوا و ایمان در جامعه اسلالمی 
محبلوب و پربهلا باشلد، مسلجد نیلز بله دلیلل جایلگاه آن دو، قیملت می یابلد. انسلان 
مؤملن و باتقلوا در صلدر جامعله دینی اسلت و مسلجد، در صلدر مکان هلای آن جامعه. 

جایگاه«پیامبران«««
در حدیثی از امام علی ، مسجد محل جلوس پیامبراندانسته شده است: 

لیطان 4؛ مسلجدها، جایگاه جللوس پیامبران و  الَمسلاِجُد َمجالِلُس األَنِبیاءِ و ِحرٌز ِمنَ  الشَّ

1 . همان، ص 447، ح 3962، به نقل از لّب اللباب. 
2 . رسول اهلل : »المسجد بیت کل تقی«؛ شعب اإلیمان، ج7، ص379، 10657؛ المواعظ العددیه، ص17.

3 . رسول اهلل : »المسجد بیت کل مؤمن«؛ حلیه األولیاء، ج6، ص176. 
4 . کنزالعّمال، ج8، ص319، ح23097؛ مستدرك الوسائل، ج3، ص363، ح3786، به نقل از لّب اللباب. 
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حرزهلا و دژهایی در برابر شلیطان هسلتند. 
بلر پایله قاعلده مشلهور و عرفی »شلرف الملکان بالمکیلن«؛ شلرافت و ارزش مکان به 
ارزش فرد جای گرفته در آن اسلت، فضیلت مسلجد وابسلته به فضیلت پیامبران اسلت. 
پیامبرانگل های سرسلبد هسلتی و شلریف  ترین انسلان های قوم خود هسلتند. هر 
انلدازه کله پیامبلران نلزد خداونلد و مؤمنلان ارج و قلرب دارنلد، مسلجد نیلز بله اعتبار 

انتسلاب بله آنلان و با نسلبتی معیلن، ارزش می یابد. 
گفتنلی اسلت، عبلارت »حلرٌز ملن الشلیطان« نیلز معنلای مسلتقلی دارد و فضیللت 
مسلجد را نشلان می دهلد. مسلجد جایلی بلرای پنلاه بلردن بله خلدا از چنگ شلیطان 
رانده شلده اسلت. ایلن عبلارت هم چنین فضیلت پیشلین را نیز تبییلن و تأکید می کند. 
نقلش مسلجد در حفاظلت انسلان در برابلر شلیطان، بله تقویلت تقلوا و ایملان انسلان 
می انجاملد. در ایلن صلورت، مسلجد افلزون بلر این کله خانه پیامبران اسلت، خانله تقوا 

و ایملان نیز هسلت. 

باغ«بهشت««
صفت دیگری که برای مسلجد گفته شلده، »روضه جنت« یعنی باغ بهشلت اسلت. از 
پیامبلر خلدا  چنین نقل شلده اسلت: »ریاض الجّنه المسلاجد«1؛ باغ های بهشلت، 
مسلاجد هسلتند. بلاغ بلرای گلردش و گشلت و گذار و اسلتفاده از سلایه آن در گرملای 
روز و نیلز میوه هلای لذیلذ آن اسلت. بلاغ، انسلان را تغذیله می کنلد و ده هلا ویتأمیلن 
را در قاللب میوه هلای رنگارنلگ بله جسلم انسلان می رسلاند. هم چنیلن سلایه، خرملی 
و سرسلبزی اش موجلب می شلود، روح خسلته انسلان دملی بیاسلاید و لطافتلی بیابلد. 
مسلجد نیلز همیلن کار را می کنلد. فضیلت مسلجد در این اسلت که تنها باغلی دنیایی 
نیسلت؛ باغی از باغ های بهشلت اسلت. انسلان را به بهشلت می برد و او را از نعمت هایی 
برخلوردار می کنلد کله لذت هلای دنیایی در مقایسله بلا آن هیچ و پوچ به نظلر می آیند. 
مسلجد زمینله راه یابی انسلان را به سلعادت جاوید فراهم ملی آورد و برای مکانی سلاده 

چه فضیلتلی از ایلن باالتر؟!

1 . الفردوس، ج5، ص305، ح8267؛ کنز العّمال، ج7، ص648، ح20721.
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بلر پایله تعبیلرات قرآنلی، برخلی مسلاجد را می تلوان مسلجد تقلوا و برخی را مسلجد 
ضلرار و کفلر دانسلت. مسلجد تقوا یعنی مسلجِد بنا نهاده شلده برای خدا و بله نفع امت 
اسلالم، و مسلجد ضلرار یعنی مسلجدی که برای کفلر و اختالف افکنی میان مسللمانان 
و منافلع شلیطانی و نفسلانی بنلا شلده، اما منافقانله در ظاهلر و به دروغ، رنلگ صالح و 
مصلحلت و منفعلت اجتماعلی به آن زده شلده اسلت. مسلجد قبا، نمونه برجسلته گونه 

نخسلت مسلاجد1، و مسلجد ضلرار، مصداق بارز مسلجد نفلاق و بی تقوایی اسلت. 
مسلجد قبا در محله ای به همین نام و نزدیک مدینه سلاخته شلد و مردمش نخسلتین 
اسلتقبال  گران ورود پیامبلر اکلرم در هجرتلش بله مدینله بودنلد. ایلن مسلجد بله 
تعبیلر قلرآن، از آغازیلن روز بنلای خلود، بلرای خدا و بلر تقوای الهلی بنیاد نهاده شلد. 
از ایلن رو شایسلته نملاز گلزاردن و آبلاد کردن اسلت.2 برخی روایات که شلیعه و سلنی 
آن را نقلل کرده انلد، از پیامبلر اکلرم چنیلن آورده اند که پلاداش و فضیلت آمدن به 

لَس َعلی التَّقلوی؟ قاَل: َمسلِجُد ُقبلا«؛  الکافي، ج 3،   1 . »الحلبلي علن اإلملام الصلادق : قلاَل: َسلَألُتُه َعلِن الَمسلِجِد الَّذي اسِّ
ص 296، ح 2؛ تهذیلب األحلکام، ج 3،  ص 261، ح 736؛ بحلار األنلوار، ج 21، ص 256، ح 4. 

2 . »هرگلز در آن مسلجد )ِضلرار( ]بله عبادت [ نَایسلت؛ که مسلجدی )مسلجد ُقبلا( که از روز نخسلت، بر پایه پرهیلزگاری بنا 
شلده، شایسلته تر اسلت کله در آن ]بله عبلادت [ بِایسلتی. در آن، مردانی هسلتند که دوسلت دارند پاکیلزه باشلند؛ و خداوند، 

پاکیلزگان را دوسلت می دارد«؛ توبله، آیه 108.
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ایلن مسلجد و نملاز گزاردن در آن، برابر با یک عمره اسلت که پاداشلی قابل اعتناسلت. 
نقلل شلیعی روایت چنین اسلت:

رسلول اهلل: َملن أتلی َمسلِجدي َمسلِجَد ُقبلا َفَصلّلی فیلِه َرکَعَتیلِن، َرَجلَع بُِعملَره1ٍ؛ 
هلر کلس به مسلجد ملن، یعنلی مسلجد قبلا بیایلد و در آن دو رکعت نملاز بگلزارد، با 

]پلاداش [ یلک عملره بلاز خواهد گشلت. 
الُه في َمسلِجِد ُقبلاَء َکُعمَرهٍ«2؛ نماز در مسلجد  نقلل اهل سلنت نیز چنین اسلت: »الصَّ
قبلا، هماننلد یلک عملره اسلت. گفتنلی اسلت، نقل اهلل سلنت در منابع قدیم ترشلان 

اندکلی متفلاوت اسلت. نقلل حدیث در ایلن منابع چنین اسلت:
لَأ َفأَحَسلَن ُوضوَءُه ثُمَّ جاَء َمسلِجَد ُقبلا َفَرَکَع فیِه أربَلَع َرَکعاٍت،  رسلول اهلل: َملن تََوضَّ
کاَن ذلِلَک َکِعلدِل ُعملَره3ٍ؛ هلر کس نیکو وضو بسلازد، سلپس به مسلجد قبلا بیاید و در 

آن، چهلار رکعلت نملاز بگلزارد، عمل او به  سلاِن یک عمره اسلت. 
در گزارشلی دیگلر، ایلن کار پُرپلاداش و فضیللت را بله پیامبلر اکلرم نیز منسلوب 
داشلته اند. ایلن گلزارش می گویلد: پیامبلر اکلرم  خلود را بله هلر طریق به مسلجد 
قبلا می رسلاند و در آن نملاز می خوانلد؛ املری کله نشلان دهنده اهمیلت و فضیلت این 

مسلجد بنلا نهاده شلده بلر بنیان تقلوای الهی اسلت:
صحیلح مسللم علن ابلن عملر: کاَن َرسلوُل اهلل یَأتلي َمسلِجَد ُقبلاَء راِکبا و ماِشلیا، 
َفُیَصلّلي فیلِه َرکَعَتیلِن4؛ پیامبلر خدا، پیاده و سلواره، به مسلجد قبا می آملد و در آن، دو 

رکعلت نماز می گلزارد. 
دسلته دوم مسلاجد، مسلجد ضلرار و زیان هسلتند و نه تنهلا فضیلتی ندارنلد که آثاری 
زیانبلار دارنلد؛ مسلاجدی کله بله تعبیلر اماملان از اهلل بیت »مسلجد نفلاق« نیز 
نامیلده می شلوند5 و شایسلته نملاز خوانلدن و آباد کردن نیسلتند. این مسلاجد را نباید 

1 . کتاب من ال یحضره الفقیه، ج 1،  ص 229، ح 686؛ کامل الزیارات،  ص 66، ح 51؛ بحار األنوار، ج 100، ص 215. 
2 . سلنن الترملذي، ج 2،  ص 146، ح 324؛ سلنن ابلن ماجه، ج 1،  ص 452، ح 1411 عن أُسلید بن ظهیر األنصلاري؛ کنز العّمال، 

ج 12،  ص 263، ح 34962. 
3 . المصّنلف البلن أبلي شلیبه، ج 7،  ص 565، ح 2؛ المعجلم الکبیلر، ج 6،  ص 75، ح 5561 علن سلهل بلن حنیلف؛ کنلز العّمال، 

ج 12،  ص 264، ح 34968. 
4 . صحیح مسلم، ج 2،  ص 1016، ح 516؛ صحیح البخاري، ج 1،  ص 399، ح 1136. 

5 . در روایتلی مشلهور از املام باقلر و املام صادق، این گونه مسلاجد را »مسلجد نفاق« خوانده اند؛ ر.ك: تفسلیر العّیاشلي، 
ج 2،  ص 111، ح 136؛ بحلار األنوار، ج 21، ص 256، ح 5. 
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بلزرگ داشلت و پایلگاه قلرار داد، زیلرا جایلگاه عبلادت و ذکلر خلدا نیسلتند، بلکه النه 
 فتنله و جاسوسلی اند و از ایلن رو فضیلت و ارزشلی ندارند. به شلهادت تاریخ، پیامبر
بلا همله حرمتی که برای مسلجد قائل بود، فرمان داد نخسلتین مسلجد ضلرار را ویران 
کننلد و آن را بسلوزانند. تفسلیر قملی شلرح ماجرا را ذیلل آیه 107 سلوره توبه1 چنین 

است: آورده 
دلیلل نازل شلدن این سلخن خلدای متعال: »آنانی که مسلجدی سلاختند بلرای زیان 
]مسللمانان [ و ]تقویلت [ کفلر«، این بلود که گروهلی از منافقان نزد پیامبلر خدا آمدند 
و گفتنلد: ای پیامبلر خلدا! رخصلت می دهی تلا در میان ]قبیله [ بنی سلالم، مسلجدی 
بلرای بیملاران و شلب های بارانلی و کهن سلاالن بنلا کنیلم؟ پیامبلر خلدا در حاللی که 
علازم تبلوك بلود، اجلازه فرمود. گفتنلد: ای پیامبلر خلدا! ای کاش می آملدی و در آن، 
نملاز می خوانلدی. فرملود: »من عازم سلفرم. هرگاه به خواسلت خدا بازگشلتم، می آیم 
و در آن نملاز می گلزارم.« هنگاملی کله پیامبلر خلدا از تبلوك بازگشلت، ایلن آیه 
دربلاره آن مسلجد و شلخص ابوعاملر راهلب نلازل شلد، در حالی کله بلرای پیامبر خدا 
سلوگند یلاد کلرده بودند که مسلجد را بله قصد درسلت کاری و نیکویی می سلازند. پس 
خداونلد ایلن آیله را نازل فرمود: »آنانی که مسلجدی سلاختند برای زیان  ]مسللمانان [ 
و ]تقویلت [ کفلر و تفرقه افکنلی میان مؤمنلان... .« پلس پیامبر خدا، مالک بن َدجَشلم 
)/ َدحشلم( خزاعلی و عاملر بلن علدی، از قبیلله بنی عمرو بن عوف را گسلیل داشلت تا 
آن را ویلران کلرده، بسلوزانند. ماللک بله عاملر گفلت: منتظرم بلاش تا از خانه ام آتشلی 
بیاورم. آن گاه وارد خانه شلد، آتشلی آورد و شلاخه های خرما را آتش زد و با آن، مسلجد 

را بله آتش کشلاند و سلپس از آن جا پراکنده شلدند.2
تأملل در آیلات شلریف قلرآن از سلویی، و حکملت و فلسلفه وجودی مسلجد از سلوی 
دیگر، نشلان می دهد هدف بانیان و سلازندگان مسلجد، اثر مسلتقیمی در مسلجد تقوا 
یلا ضلرار دانسلتن آن دارد. اگلر هلدف بانیلان، بزرگ داشلت املر و اطاعلت خدا باشلد، 
َِّذیلنَ اتََّخلُذوا َمْسلِجًدا ِضلَراًرا َو ُکْفلًرا َو تَْفِریًقلا بَْیَن الُْمْؤِمِنیلَن َو إِْرَصاًدا لَِمْن َحاَرَب اهلل َو َرُسلولَُه ِمْن َقْبلُل َو لََیْحلُِفنَّ إِْن أََرْدنَا  1 . َو ال
َُّهلْم لََکاِذبُلوَن؛ خلدا شلهادت می دهلد، دروغ گوینلد کسلانی که مسلجدی می سلازند تا بله مؤمنان  إاِلَّ الُْحْسلَنی َو اهلل یَْشلَهُد إِن
زیلان برسلانند و میانشلان کفلر و تفرقله اندازنلد و کمین گاهلی برای کسلانی باشلد کله می خواهند بلا خلدا و پیامبرش جنگ 

کننلد، آن گاه سلوگند می خورنلد کله ملا را قصدی جلز نیکوکاری نبوده اسلت؛  توبله، آیه 107. 
2 . گزارش های تکمیل کننده این ماجرا و تحلیل آن را در جلد نخست این مجموعه ببینید. 
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بی تردیلد همله فضایلل و آثار خیر و بلرکات وجودی مسلجد را می یابد، املا اگر مقصود 
سلازندگان، پیروی از شلیطان و برافراشلتن َعلَم مخالفت با دین الهی باشلد، آن گاه این 
مسلجد نله تنهلا مشلمول نلگاه عنایت آمیلز الهی نمی شلود، بلکه بله قهر و لعلن خدای 

سلبحان نیلز دچار می شلود. 
در روایلات رسلیده از معصومان، این دسلته بندی به شلکل و تعبیلر دیگری نیز آمده 
اسلت. کلینلی بابلی را در کتلاب شلریف کافی گشلوده و سله روایلت را درباره مسلاجد 
کوفله در آن گنجانلده اسلت.1 بلر پایله روایت نخسلت این بلاب، مسلاجد را می توان به 

مسلاجد »مبلارك« و »ملعلون« دسلته بندی کلرد. متن روایت چنین اسلت:
ا الُمباَرَکُه َفَمسلِجُد  اإلملام الباقلر : إنَّ بِالکوَفلِه َمسلاِجَد َملعونًَه و مسلاِجَد ُمباَرَکًه، َفَأمَّ
َغِنليٍ ، َواهلل إنَّ قِبلََتلُه لَقاِسلَطٌه، و إنَّ طیَنَتلُه لََطیَِّبٌه، و لََقد َوَضَعُه َرُجللٌ ُمؤِمٌن، و ال تَذَهُب 
لَر ِمنلُه َعینلاِن، و تَکلوُن ِعنَدُه َجنَّتلاِن، و أهُللُه َملعونوَن و ُهَو َمسللوٌب  نیلا َحّتلی تََفجَّ الدُّ
لهلَِه، و َمسلِجٌد بِالَخمراءِ، و َمسلِجُد ُجعفيٍّ  ِمنُهلم، و َمسلِجُد بَنلي َظَفلٍر و ُهَو َمسلِجُد السَّ
و لَیلَس ُهلَو الَیلوَم َمسلِجَدُهم قلاَل: َدَرَس؛ فأمَّلا الَمسلاِجُد الَملعونَلُه: َفَمسلِجُد ثَقیٍف، و 
َمسلِجُد األَشلَعِث، و َمسلِجُد َجریٍر، و َمسلِجُد ِسلماٍك، و َمسلِجٌد بِالَخمراءِ بُِنَي َعلی َقبِر 
فِرَعلوٍن ِملَن الَفراِعَنلِه2؛ در کوفله، مسلاجدی نفرین شلده و مسلاجدی خجسلته وجلود 
دارد. مسلاجد خجسلته عبارتنلد از: مسلجد غنلی 3 که به خدا سلوگند، قبلله اش میزان 
]و دقیلق [ و ِگللش پاکیلزه اسلت؛ ملردی مؤملن، آن را بنلا کلرده اسلت و دنیلا به آخر 
نمی رسلد تلا در آن مسلجد، دو چشلمه روان می شلود و در کنلار آن دو چشلمه، دو باغ 
پدیلدار می شلود و اهلل آن مسلجد، همله ملورد نفریننلد و مسلجد را با ایشلان، کاری 
نیسلت. نیز مسلجد بنی َظَفر که همان مسلجد سلهله اسلت، و مسلجدی که در َخمراء 
اسلت، و مسلجد ُجعفلی کله املروزه دیگر وجود نلدارد و از بین رفته اسلت. اما مسلاجد 
نفرین شلده عبارتند از: مسلجد ثقیف، مسلجد اشلعث، مسلجد جریر، مسلجد ِسماك و 

نیلز مسلجدی در َخملراء که بلر گور یکی از فراعنه سلاخته شلده اسلت. 

1 . الکافی، ج 3،  ص 489، بَاُب َمَساِجِد الُْکوَفِه. 
2 . هملان،  ص 489، ح 1؛ تهذیلب األحلکام، ج 3،  ص 249، ح 685 علن محّملد بلن مسللم؛ األماللي )طوسلي(،  ص 168، ح 283 

علن خاللد بن عرعلره؛ بحلار األنلوار، ج 100، ص 438، ح 10. 
3 . طایفه ای از غطفان. 
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گفتنلی اسلت، بله فرملوده املام صلادق این نگاه بله برخی مسلاجد کوفله از روزگار 
املام عللی نیلز بوده اسلت. در گزارشلی از ایشلان چنیلن می خوانیم: 

الهِ في َخمَسلِه َمسلاِجَد: َمسلِجِد  إنَّ أمیَرالُمؤِمنیَن َصلَواُت اهلل َعلَیِه، نَهی بِالکوَفِه َعِن الصَّ
، و َمسلِجِد ِسلماِك بِن َمخَرَمَه، و  األَشلَعِث بِن َقیٍس، و َمسلِجِد َجریِر بِن َعبِد اهلل الَبَجلِيِّ
، و َمسلِجِد التَّیِم1؛ امیرمؤمنان ل که درودهای خدا بر او باد ل، از  َمسلِجِد َشلَبِث بِن ِربِعيٍّ
نملاز گلزاردن در پنج مسلجد کوفه نهی فرمود: مسلجد اشلعث بن قیس، مسلجد جریر 
بن عبد اهلل بََجلّی، مسلجد ِسلماك بن َمخَرمه، مسلجد َشلَبث بن ِربعی و مسلجد تَیم. 

بلر پایله گزارش هلا و اطالعلات تاریخی، می توان حلدس زد که برخی افلراد و قبیله های 
سلازنده ایلن مسلاجد یلا آمدوشلد کننده بله آن ها، سلر در اطاعلت کاملل از خالفت بر 
حلّق امیر مؤمنان نداشلته و حتی گاه سلر و سلّری بلا حکومت ننگین اموی در شلام 
نیلز داشلته اند. ایلن می توانلد مهلر تأییدی بر آنچله گفته شلد و تأکید کننلده این نکته 
باشلد کله نیلت سلازندگان مسلجد و چگونگی اسلتفاده از آن، اثر مسلتقیم بر حسلن و 

قبح آن دارد. 
یلک حدیلث دیگر از امام باقر  نشلان می دهد سلازندگان برخی مسلاجد پیش گفته، 
بلا حکوملت املوی رابطه های آشلکار و پنهانی داشلته اند. متلن حدیث را کلینلی آورده 

است:
َدت أربََعلُه َمسلاِجَد بِالکوَفلِه َفَرحلا لَِقتلِل الُحَسلینِ : َمسلِجُد  االملام الباقلر : ُجلدِّ
2؛ چهار مسلجد  األَشلَعِث، و َمسلِجُد َجریٍر، و َمسلِجُد ِسلماٍك، و َمسلِجُد َشلَبِث بِن رِبعيٍّ
در کوفه، به قصد شلادمانی از کشلته شلدن حسلین  بازسلازی شلد: مسلجد اشعث، 

مسلجد جریر، مسلجد ِسلماك و مسلجد َشلَبث بلن رِبعی. 
روشلن اسلت که چنین قصدی، خدایی نیسلت و مسلجد و سلازنده اش را مورد نفرین و 
غضلب خلدا قلرار می دهلد. این مسلاجد نیز مانند مسلجد ضرار بایلد ویلران گردند و یا 
تغییلر کاربلری داده شلوند. حدیث زیلر این مطللب را تأیید می کند، هرچند تشلخیص 
مصداقلی و خارجلی ایلن موضلوع بلا حکومت و املام جامعه اسلت و نمی توان بلا ادعای 

1 . الکافي، ج 3،  ص 490، ح 3؛ تهذیب األحکام، ج 6،  ص 39، ح 82؛ بحار األنوار، ج 100، ص 438، ح 12. 
2 . الکافي، ج 3،  ص 490، ح 2؛ تهذیب األحکام، ج 3،  ص 250،  ح 687؛ بحار األنوار، ج 45،  ص 189،  ح 35. 
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غیلر خدایلی و نادرسلت بودن نیت سلازندگان، بله مسلجد و آنچه سلاخته اند، حمله ور 
شلد و آن جلا را ویلران کلرد. گفتنلی اسلت، این حدیلث که بله روایت عالمه مجلسلی، 
آن را مفضلل بلن عملر از املام صادق نقل کرده اسلت، اعتبار سلندی باالیلی ندارد، 
املا متلن آن بله اختصلار و بلا گویایی تملام، تأثیر نیلت را در الحاق مسلجد بله هر یک 

از دو دسلته مسلاجد شلیطانی و الهی نشلان می دهد:
یَأتِلي القائِلمُ  بَعلَد أن یََطأَ َشلرَق األَرِض و َغربَها الکوَفَه و َمسلِجَدها، و یَهِدُم الَمسلِجَد 
الَّلذي بَنلاُه یَزیلُد بلُن ُمعاِویَلَه لَّملا َقَتَل الُحَسلیَن بلَن َعلِليٍّ  و ُهَو َمسلِجٌد لَیلَس هللِ، 
َملعلوٌن َملعلوٌن َملن بَنلاُه1؛ حضلرت قائلم پلس از این کله شلرق و غلرب زمیلن را 
درنوردیلد، بله کوفله و مسلجد آن می آیلد و مسلجدی را کله یزیلد بلن معاویله پس از 
قتلل حسلین بلن علی بنیلان نهاد، ویلران می کند و آن، مسلجدی نیسلت که برای 

خدا سلاخته شلده باشلد. آن مسلجد و سلازنده اش، ملورد نفرینند. 

1 . بحار األنوار، ج 53،  ص 34 عن المفّضل بن عمر. 
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مساجد«برتر
بلر پایه آنچه گفته شلد، مسلجد، فضیللت و اهمیت فراوانلی دارد. این فضیللت اما برای 
همله مسلاجد یکسلان نیسلت؛ برخی مسلجدها به دلیل نیت و شلخصیت بانیلان آن ها 
از فضیللت بیشلتری برخوردارنلد. به گونله خاص، چهار مسلجد از مسلاجد دیگر افضل 
هسلتند: مسلجد الحرام، مسلجد النبی، مسلجد کوفه و مسلجد االقصی. در حدیثی 

از املام عللی این معنا آمده اسلت:
 نیا: الَمسلِجُد الَحراُم و َمسلِجُد الرَّسلوِل اإلمام عليّ : أربََعٌه ِمن ُقصوِر الَجنَِّه فِي الدُّ
و َمسلِجُد بَیلِت الَمقلِدِس و َمسلِجُد الکوفله1؛ چهار جلا، از قصرهای بهشلتی در دنیایند: 

مسلجد الحرام، مسلجد پیامبر، مسلجد بیت المقدس و مسلجد کوفه. 
 در این جلا بله ایلن چهلار مسلجد می پردازیلم و سلپس بله گونله مختصلر، برخلی 
مسلجدهای دیگلر را بررسلی می کنیلم کله سلفارش ها و گزارش هایلی دربلاره آن ها در 

است.  دسلت 

1 . األمالي )طوسي(،  ص 369، ح 788؛ بحار األنوار، ج 99، ص 240، ح 4. 
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مسجد«الحرام««
بلر پایله روایلات در دسلترس، پیامبلر اکلرم مسلجد الحلرام را بلا صراحلِت هر چه 
تمام تلر، محترم  تریلن مسلجد و محبوب  تریلن و گرامی  تریلن آن هلا نزد خدوانلد متعال 

دانسلته اند: 
رسلول اهلل: أعَظلُم الَمسلاِجِد ُحرَملًه و أَحبُّهلا إلَلی اهلل و أکَرُمهلا َعلَلی اهلل تَعاللی ، 
الَمسلِجُد الَحلرام1؛ باحرمت تریلِن مسلجدها، دوست داشلتنی ترین آن هلا نلزد خلدا و 

گرامی ترینشلان در پیشلگاه خلدای متعلال، مسلجد الحلرام اسلت. 
در ایلن راسلتا ایشلان هم چنیلن مسلجد الحلرام را حتلی از مسلجد خودشلان  کله بلا 

دسلتان مبارکشلان سلاختند نیلز برتلر دانسلته و فرمودنلد:
َفضلُل الَمسلِجِد الَحلراِم َعللی  َمسلِجدي، َکَفضلِل َمسلِجدي َعلَلی الَمسلاِجِد2؛ فضیللِت 
مسلجد الحلرام بلر مسلجد ملن، همچلون فضیلِت مسلجد من بر سلایر مسجدهاسلت. 
ایلن حدیلث به شلکلی زیبلا، برتری ایلن دو مسلجد را بر بقیه مسلاجد اثبلات می کند؛ 

نکتله ای کله در حدیث زیر به روشلنی بیان شلده اسلت:
سلالم الحّنلاط علن رجل علن اإلمام الصلادق ، قلاَل: َسلأَلُتُه َعِن الَمسلاِجِد الَّتلي لََها 
الَفضلُل، َفقلاَل: الَمسلِجُد الَحلراُم و َمسلِجُد الرَّسلوِل3؛ سلالم حّنلاط، از ملردی: از املام 
صلادق  دربلاره مسلجدهایی که دارای فضیلت هسلتند، پرسلیدم. فرمود: »مسلجد 

».الحلرام و مسلجد پیامبر
دلیلل برتلری مسلجد الحلرام بلر همله مسلاجد دیگلر، آثلار و بلرکات فلراوان و بسلیار 
گران بهلای آن اسلت. نملاز در مسلجد الحلرام، عبادتلی بس بلزرگ و با پاداشلی فراوان، 
گاه برابلر بلا  صدهلزار4 و گاه بلا یلک میلیلون نماز در مسلاجد دیگر اسلت. علدد اخیر از 

محاسلبه مبتنلی بلر حدیلث مرسلل زیر بله دسلت می آید: 
لالُه فلي َمسلِجدي َکأللِف َصلالهٍ في َغیلِرهِ إال الَمسلِجَد الَحلراَم، فإنَّ  رسلول اهلل: الصَّ

1 . المستدرك علی الصحیحین، ج 4،  ص 531، ح 8490؛ کنز العّمال، ج 14، ص 624، ح 39739؛ بحار األنوار، ج 6،  ص 300. 
2 . أخبار مّکه لألزرقي، ج 2،  ص 64 عن عمرو بن شعیب. 

3 . تفسیر العّیاشي، ج 2،  ص 279، ح 13؛ بحار األنوار، ج 100، ص 405، ح 62. 
لالَه فیلِه تَعلِدُل ِمَئلَه ألِف َصلالٍه«؛  ثواب األعملال،  ص 50، ح 1؛ بحار األنلوار، ج 99، ص 241، ح 6؛ تاریخ دمشلق، ج 26،  4 . »الصَّ

ص 246، ح 5558؛ کنلز العّمال، ج 12،  ص 195، ح 34633. 
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لالَه فلي الَمسلِجِد الَحراِم تَعلِدُل ألَف َصالهٍ في َمسلِجِدي1؛ نماز در مسلجد من مانند  الصَّ
هلزار نملاز در غیلر آن اسلت، مگلر مسلجد الحرام کله نملاز در آن، برابلر هلزار نماز در 

مسلجد من اسلت. 
فضیللت نملاز در مسلجد الحرام بله گونه دیگری نیز بیان شلده اسلت. در روایتی که در 
پلی می آیلد، ارزش و برتلری نملاز در مسلجد الحلرام در مقایسله با نملاز در دیگر جاها، 
بله شلکل زمانلی و نه علددی بیان شلده اسلت. در این روایت، موسلی بن سلالم از امام 
رضلا نقلل می کنلد که نماز در مسلجد الحرام بیشلتر از شلصت ماه یا شلصت سلال 

نملاز در جاهای دیگلر می ارزد: 
َع الَبیلَت و صلاَر إللی  بلاِب الَحّناطیَن لَِیخلُرَج ِمنُه  اعَتَملَر ابوالحسلن الرِّضلا ، َفلَّملا َودَّ
َوَقلَف فلي َصحلِن الَمسلِجِد في َظهلِر الَکعَبِه، ثُمَّ َرَفلَع یََدیِه َفَدعلا، ثُمَّ الَتَفَت إلَینلا، َفقاَل: 
الهِ في َغیِرهِ ِسلّتیَن َسلَنًه أو  الُه فیِه أفَضلُل ِمَن الصَّ نِعلَم الَمطللوُب بِلِه الحاَجلُه إلَیلِه، الصَّ
َشلهًرا2؛ املام رضلا  عملره انجلام داد. چون با کعبله وداع کرد و به دِر حّناطین رسلید 
که از آن جا خارج شلود، در محوطه  مسلجد، پشلت کعبه ایسلتاد. سلپس دسلتانش را 
بلنلد کلرد و دعلا کلرد. آن گاه بله ملا توجه کلرد و فرمود: »چله جای خوبی اسلت برای 
حاجلت بلردن بله نلزد او! نماز در آن، برتر از شلصت سلال نماز در جای دیگر اسلت« و 

یلا فرملود: »برتر از شلصت ماه«. 
در حدیثلی دیگلر از املام باقلر، بله گونله دیگلری، فضیللت نملاز در مسلجد الحرام 
نشلان داده شلده اسلت. ایشلان در ایلن حدیث، بله برکت و اثلر نماز در مسلجد الحرام، 

پرداختله و آن را همیشلگی و جاویلدان دانسلته اند: 
اإلملام الباقلر : َملن َصلّلی  فِي الَمسلِجِد الَحلراِم َصلالًه َمکتوبًَه، َقِبلَل اهلل بِها ِمنلُه ُکلَّ 
لالُه، و ُکلَّ َصالهٍ یَُصلّیهلا إلی  أن یَملوَت3؛ هر  َصلالهٍ َصاّلَهلا ُمنلُذ یَلوَم َوَجَبلت َعلَیلِه الصَّ
کلس نملاز واجبی را در مسلجد الحرام به جلا آورد، خداوند، همه نمازهای پیشلین او را 
از زمانلی کله نملاز بلر او واجب شلده اسلت و هر نملازی را که تلا پایان حیاتلش خواهد 

می پذیرد.  خوانلد، 

1 . کتاب من الیحضره الفقیه، ج 1،  ص 228، ح 682. 
2 . عیون أخبار الرضا ، ج 2،  ص 17، ح 42؛ بحار األنوار، ج 99، ص 370، ح 1. 

3 . کتاب من الیحضره الفقیه، ج 1،  ص 228، ح 681 عن أبي حمزه الثمالي. 



جلد دوم56

بلر پایله ایلن فضیلت بلزرگ، امامانملا را به خوانلدن نماز در مسلجد الحلرام به هر 
انلدازه که میسلر اسلت توصیه کرده انلد و آن را رزقی معنوی دانسلته اند کله خداوند آن 

را نصیلب ملا کلرده و بلرای هر کس نیز معین شلده اسلت:
علاءِ في هَذا الَمسلِجِد، أما إنَّ لِلُکلِّ َعبٍد رِزًقا  الهِ و الدُّ اإلملام الصلادق : أکِثلروا ِملَن الصَّ
یُجلاُز إلَیلِه َجوًزا1؛ در این مسلجد )مسلجد الحلرام(، نماز و دعا زیاد بخوانید. آگاه باشلید 

کله بلرای هر بنده، روزی ای اسلت که به سلوی او سلوق داده می شلود. 
ائمله اطهار هم چنیلن نملاز در آن را بله صلورت فلرادا بلر نملاز جماعلت در دیگلر 
جاهلا و حتلی در بقیله شلهر مکله، حرم املن الهی، برتلری داده انلد؛ امری که بلا توجه 
بله فضیللت بی شلمار نماز جماعلت و پاداش سلترگ آن، نشلان دهنده عظمت مسلجد 

الحرام اسلت: 
الکافلي علن أحَملَد بلِن محملد بلِن أبلي نَصلٍر َعلن أبِلي الَحَسلنِ ، قلاَل: َسلأَلُتُه َعِن 
لَه أفَضلُل أو َوحلَدُه فِلي الَمسلِجِد الَحلراِم؟  ُجللِ یَُصلّلي فلي َجماَعلٍه فلي َمنِزلِلِه بَِمکَّ الرَّ
َفقلاَل: َوحلَدُه2؛ احملد بلن محمد بلن ابی نصلر  : از امام رضا  پرسلیدم: کسلی نماز را 
در خانله اش در مکله بله جماعلت بخوانلد، افضل اسلت یا در مسلجد الحرام بله تنهایی 

بخوانلد؟ فرملود: »بله تنهایی.«

»»مسجد«پیامبر
 مسلجد پیامبر در نخسلتین سلال هجرت پیامبر به مدینه ساخته شلد و رسول خدا
خانله خویلش را در کنلار آن بنلا کلرد و ملالزم آن شلد. کافی اسلت عطر وجلود و بوی 
خلوِش بزرگ  ملردی همچلون رسلول خلدا در آن بپیچلد تلا آن را بهترین مسلجد پس 
از مسلجد الحلرام بدانیلم. کافی اسلت فرشلته بلزرگ خلدا و امین وحی الهلی، جبرئیل 
امیلن بله گونله مکرر در جایی فلرود آید تا جای پلای او را درگاه ورودی بهشلت بدانیم. 
کافلی اسلت مسلجدی، وعلده  گاه اصحابلی ماننلد املام علی، حملزه، ابوذر، سللمان 
و مقلداد باشلد تا پشلت سلر پیامبرشلان نملاز بگزارنلد و آن گاه نملاز در آن، بله فرموده 

1 . الکافي، ج 4،  ص 526، ح 4 عن الکاهلي؛ وسائل الشیعه، ج 3،  ص 537، ح 6525. 
2 . الکافي، ج 4،  ص 527، ح 11؛ وسائل الشیعه، ج 3،  ص 511، ح 6440. 
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پیامبلر گاه ماننلد هلزار نملاز1 و گاه ده هلزار نملاز2 در مسلاجد دیگلر شلود. بر این 
پایله، اهلل بیلت گراملی پیامبلر اکلرم پیلروان خلود را به نملاز در مسلجد پیامبر 

ترغیلب کرده انلد. ابوبکلر حضرملی می  گوید: 
الَه في َمسلِجِد َرسلوِل اهلل َما اسلَتَطعُت، و قاَل:  أَمَرنلي ابلو َعبلِد اهلل  أن اُکِثَر الصَّ
إنَّلکَ ال تَقلِدُر َعلَیلِه ُکلَّملا ِشلئَت3؛ ابوبکلر َحضَرمی: امام صلادق  به ملن فرمود: »هر 
چله بیشلتر می توانی، در مسلجد پیامبر نملاز بگزار.« و افلزود: »همیشله نمی توانی در 

آن نملاز بخوانلی. )پلس هر گاه توانسلتی، غنیمت شلمار و زیاد نملاز بخوان(.«4

مسجد«االقصی«««
قلرآن از ایلن مسلجد  بله صراحت نام بلرده و محیط پیرامونلی آن را خجسلته و مبارك 
خوانده اسلت. آیه نخسلت سلوره »اسلراء« به این موضوع اشلاره کرده و چنین فرموده 

است:
ُسلْبحاَن الَّلِذي أَْسلری  بَِعْبلِدهِ لَْیلاًل ِملَن الَْمْسلِجِد الَْحلراِم إِلَلی الَْمْسلِجِد األْْقَصلی الَِّذي 
لِمیُع الَْبِصیلُر5؛ پاك اسلت آن خدایی که بنده  َُّه ُهَو السَّ باَرْکنلا َحْولَلُه لُِنِریَلُه ِملْن آیاتِنا إِن
خلود را شلبانه از مسلجد الحلرام به مسلجد األقصلی که گرداگلردش را برکلت داده ایم، 

سلیر داد، تلا بعضلی از آیلات خلود را بله او بنماییلم. هر آینه، او شلنوا و بیناسلت. 
از پیامبر اکرم نیز درباره مسجد االقصی نقل شده است که فرمود:

لَّملا َفلَرَغ ُسللَیماُن بلُن داووَد ِملن بِنلاءِ بَیلِت الَمقلِدِس، َسلَأَل اهلل  ثاَلثلاً: ُحکملاً یُصاِدُف 
ُحکَملُه، و ُمللکاً ال یَنَبغلي أِلََحلٍد ِملن بَعلِدهِ، و أاّل یَأتِلَي هلَذا الَمسلِجَد أَحلٌد ال یُریلُد إالَّ 
لالَه فیلِه إاّلَخلَرَج ِمن ُذنوبِلِه َکَیوَم َولََدتُه امُُّه6؛ چون سللیمان بن داود  از سلاختن  الصَّ
بیلت المقلدس فارغ شلد، سله چیز از خدا درخواسلت کلرد: قدرت قضاوتی کله با حکم 
1 . »َصلالٌه فلي َمسلِجدي ِمثلُل ألِف َصالٍه في َغیِرِه، إالَّ الَمسلِجَد الَحلرام «؛ تهذیب األحکام، ج 6،  ص 15،  ح 32؛ صحیح مسللم، 

ج 2،  ص 1012، ح 506 علن أبلي هریره؛ مسلند ابلن حنبلل، ج 2،  ص 232، ح 4646 عن ابن عمر. 
2 . »َصلالٌه فلي َمسلِجدي تَعلِدُل ِعنلَداهلل َعشلَرَه آالِف َصلالٍه فلي َغیلِرِه ِمَن الَمسلاِجِد، إالَّ الَمسلِجَد الَحلراَم«؛ ثلواب األعمال،  
ص 50،  ح 1 علن مسلعده بلن صدقله علن اإلملام الصادق علن آبائله ؛ بحلار األنلوار، ج 99،  ص 241،  ح 6؛ حلیه األولیلاء، ج 8،  

ص 46؛ کنلز العّملال، ج 12،  ص 195،  ح 34633.
3 . کامل الزیارات،  ص 43، ح 10؛ بحار األنوار، ج 99، ص 381،  ح 8. 

4 . برای آگاهی بیشتر از این افزوده توضیحی ر.ك: بحار األنوار، ج 97،  ص 182. 
5 . اسراء، آیه 1. 

6 . سنن ابن ماجه، ج 1،  ص 451، ح 1408؛ سنن النسائي، ج 2،  ص 34؛ کنز العمال، ج 11، ص 496، ح 32333. 



جلد دوم58

الهی  هماهنگ باشلد؛ سللطنتی که پس از وی سلزاوار کسلی نباشلد؛ و نیز پاك شلدن 
از گنلاه، ماننلد زملان تولّلد از ملادر بلرای کسلی که تنهلا به خاطلر نماز به این مسلجد 

بیاید. 
ایلن روایلت، برکلت بلاالی ایلن مسلجد را نشلان می دهلد؛ املری کله منحصر بله این 
روایلت نیسلت و در روایلت دیگلری، و از زاویله ای متفلاوت، اثلر گران قلدر نملاز را در 
ایلن مسلجد نشلان می  دهد. متلن روایت، حاصلل گلزارش گفت وگوی میمونه، همسلر 

پیامبلر اکلرم با ایشلان اسلت:
سلنن ابلن ماجله عن میمونله: ُقلُت: یلا َرسلوَل اهلل! أفِتنا في بَیلِت الَمقِدِس؟ قلاَل: أرُض 
الَمحَشلِر َو الَمنَشلِر. ائتلوُه َفَصلّوا فیِه، َفلإِنَّ َصالًه فیِه َکأَللِف َصالهٍ في َغیِرهِ. ُقللُت: أَرأَیَت 
لَل إلَیلِه؟ قاَل: َفُتهلدي لَُه َزیتاً یُسلَرُج فیِه، َفَمن َفَعلَل ذلَِک َفُهَو  إن لَلم أسلَتِطع أن أتََحمَّ
َکَملن أتلاه1ُ؛ میمونله: گفتلم: ای پیامبلر خلدا! دربلاره بیت المقلدس نظلرت را برایمان 
بازگلو. فرملود: »محلّل حشلر و نشلر ]در روز رسلتاخیز[ اسلت. بدان جا برویلد و در آن 
نملاز بگزاریلد، زیلرا یک نملاز در آن، همچون هزار نملاز در دیگر مکان هاسلت.« گفتم: 
نظر شلما چیسلت اگر تواِن سلفر به آن جا را نداشلته باشلم؟ فرمود: »روغنی را تقدیم 
او می کنلی تلا در آن روشلن شلود. هلر کلس چنیلن کند، همچون کسلی اسلت که به 

آن جا رفته اسلت.«
گفتنلی اسلت، ایلن روایلت می توانلد اثبات کننلده ایلن املر باشلد کله هدیله دادن بله 
مسلجد و هزینله کلردن برخی نذورات برای مسلاجد، امری رایج و شلرعی بلوده و نباید 

هیلچ دغدغله ای برای آن داشلت. 
نکتله قابلل ذکلر آن کله در برخی روایلات شلیعی، توجه چندانی به این مسلجد نشلده 
اسلت؛ حتلی در روایتلی کله به فضیلت سله مسلجد دیگلر می پلردازد، نامی از مسلجد 

االقصی برده نشلده اسلت:
اإلملام علليّ : ال تَُشلدُّ الرِّحلاُل إاّل إللی ثاَلثَلِه َمسلاِجَد: الَمسلِجِد الَحلراِم و َمسلِجِد 
َرسلوِل اهلل و َمسلِجِد الکوَفِه2؛ جز به سلوی سله مسلجد، بار سلفر بسلته نمی شلود: 

1 . سلنن ابلن ماجله، ج 1،  ص 451، ح 1407؛ مسلند ابلن حنبلل، ج 10،  ص 448، ح 27697؛ کنلز العملال، ج 12،  ص 285، 
ح 35061. 

2 . کتاب من ال یحضره الفقیه، ج 1،  ص 231، ح 694؛ الخصال،  ص 143، ح 166؛ بحار األنوار، ج 99، ص 379، ح 2. 
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مسلجدالحرام، مسلجد پیامبلر و مسلجد کوفه. 
توجله کمتلر دادن بله مسلجد االقصلی می تواند بلا پدیده وضلع و جعل حدیلث درباره 
مسلجد االقصلی ارتباط داشلته باشلد؛ یعنی با توجه بله وجود برخی افسلانه ها و روایات 
اسلرائیلی دربلاره بیت المقدس و مسلجد االقصی، پیشلوایان شلیعه از داملن زدِن بیش 
از انلدازه بله فضیللت مسلجد االقصلی خلودداری ورزیده انلد؛ بلرای نمونله می تلوان به 
روایلت مربلوط بله عروسلی کعبه و بیلت  المقدس اشلاره کرد. در این سلخن کله آن را 
کعلب األحبلار، یکلی از عالمان یهودِی مسلمان شلده نقلل می کند، بیلت  اهلل را به زفاف 
بیلت  المقلدس می برنلد1؛ املری کله در هیلچ یلک از روایلات پیامبلر اکلرم و اهل 
بیلت مطهلر ایشلان اثلری از آن دیلده نشلده و تنهلا در بافته  هلای عالمان تازه مسللمان 
می  تلوان از آن هلا سلراغ گرفلت. افلزون بلر ایلن، بلر پایله روایتلی کله در پلی می آیلد، 
امامانبله شلدت بلا اندیشله برتلری بیت المقلدس بلر کعبله درافتاده انلد. روایت را 
کلینلی در بلاب »َفْضلِل النََّظلِر إِلَلی الَْکْعَبِه« و با دو سلند که هر دو صحیلح و معتبرند، 

آورده اسلت. متلن آن بله تنهایلی گویلای همه چیلز در این باره اسلت: 
َعلِليُّ بْلُن إِبَْراِهیلَم، َعلْن أَبِیلِه؛ َو محملد بِْن إِْسلَماِعیَل، َعلِن الَْفْضِل بْلِن َشلاَذاَن َجِمیعاً، 
َعلِن ابْلِن أَبِلي ُعَمْیلٍر، َعْن ُعَملَر بِْن أَُذیَْنلَه، َعلْن ُزَراَرَه، َقلالَ : ُکْنُت َقاِعلداً إِلی  َجْنلِب  أَبِي 
َجْعَفلرٍ  َو ُهلَو ُمْحَتلبٍ  ُمْسلَتْقِبُل الَْکْعَبلِه، َفَقلاَل: »أََملا إِنَ  النََّظَر إِلَْیَهلا ِعَبلاَدٌه«. َفَجاَءهُ  
َرُجلٌل ِملْن بَِجیلَلَه یَُقلاُل لَُه: َعاِصُم بُْن ُعَملَر، َفَقاَل أِلَبِلي َجْعَفرٍ : إِنَّ َکْعلَب األْْحَباِر َکاَن 
یَُقلوُل: إِنَّ الَْکْعَبلَه تَْسلُجُد لَِبْیلتِ  الَْمْقِدِس  فِلي ُکلِّ َغَداهٍ، َفَقلاَل ابوَجْعَفلرٍ : »َفَما تَُقوُل 
فِیَملا َقلاَل َکْعلبٌ ؟« َفَقلاَل: َصَدَق، الَْقلْوُل َما َقلاَل َکْعلٌب، َفَقلاَل ابوَجْعَفلرٍ : »َکَذبَْت، َو 
َکلَذَب َکْعلُب األْْحَباِر َمَعَک« َو َغِضلَب. َقاَل ُزَراَرُه: َما َرأَیُْتُه اْسلَتْقَبَل أََحلداً بَِقْوِل »َکَذبَْت« 
َغْیلَرُه. ثُلَم َقلاَل: »َما َخلَلَق اهلل َعزَّ َو َجلَّ بُْقَعلًه فِي األْْرِض  أََحلبَّ إِلَْیِه ِمْنَها« ثُلمَّ أَْوَمأَ بَِیِدِه 
َم اهلل األْْشلُهَر الُْحلُرَم فِي ِکَتابِِه  نَْحلَو الَْکْعَبلِه »َو اَل أَْکلَرَم َعلَلی اهلل  َعلزَّ َو َجللَّ  ِمْنَها، لََها َحرَّ
ِه؛ َو  : َشلَواٌل َو ُذو الَْقْعلَدهِ َو ُذو الِْحجَّ لَماَواِت َو األْْرَض؛ ثاََلثَلٌه ُمَتَوالَِیلٌه لِلَْحلجِّ یَلْوَم َخلَلَق السَّ
َشلْهٌر ُمْفلَرٌد لِلُْعْملَرهِ َو ُهلَو َرَجلٌب«2؛ زراره می گویلد: کنار امام باقر در مسلجد الحرام 

1 . الدر المنثور، ج 1،  ص 136. 
2 . الکافی، ج 4،  ص 240، ح 1. 
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نشسلته بلودم. ایشلان روبله روی کعبه نشسلته و دسلتانش را گرد پاهایلش حلقه کرده 
بلود. املام فرملود: »بدان  که نگریسلتن بله کعبه عبادت اسلت.« ملردی از قبیله بجیله 
بله نلام عاصلم بلن عمر نلزد حضلرت آملد و گفلت: کعلب االحبلار می گویلد: کعبه هر 
باملداد در برابلر بیلت المقلدس سلجده می کند. املام باقر فرملود: »تو دربلاره آنچه 
کعلب می گویلد، چله می گویلی؟« ملرد گفت: راسلت می گوید. سلخن همان اسلت که 
کعلب می گویلد. املام باقلر فرملود: »تلو نادرسلت می گویلی و کعلب هم با تلو، هر 
دو اشلتباه می کنیلد« و املام خشلم گرفلت. زراره می گویلد: ملن جلز این فلرد، ندیدم 
کله املام باقلر رو  درروی کسلی بله او بگوید: نادرسلت می گویی. امام باقر سلپس 
فرملود: »خداونلد جایلی را نیافریلده کله از آن برایلش محبوب تلر باشلد ل و با دسلتش 
بله کعبله اشلاره فرملود ل و نه جایی کله نلزدش گرامی تر از آن باشلد. خداونلد ماه های 
حلرام را در کتابلش و از هملان روز خلقت آسلمان ها و زمین، برای )بزرگ داشلت( کعبه 
حلرام کلرد؛ سله ماه پیاپی: شلوال، ذی قعلده و ذی حجه و یلک ماه جدا بلرای عمره که 

همان رجب اسلت.«

مسجد«کوفه««
هملان گونله کله در ابتلدای ایلن بخش گفته شلد، مسلجد کوفله یکی از چهار مسلجد 
پرفضیللت و برتلر از بقیله مسلاجد دنیاسلت. فضیلت این مسلجد به اندازه ای اسلت که 
شلیخ کلینلی بابلی جداگانله را به آن اختصلاص داده و نُله روایت بلند و کوتلاه را در آن 
جلای داده اسلت.1 همیلن نکتله ملا را تشلجیع می کنلد کله در این جلا اندکی از شلکل 
کللی کتلاب بیلرون برویلم و احادیلث متعلددی را پلی در پلی بیاوریلم. ایلن احادیلث 
چنلدان فراواننلد کله ممکلن اسلت ایلن تصلور را پدیلد آورد کله اهمیت مسلجد کوفه 
بیلش از مسلجد مدینله و حتلی مسلجد الحرام اسلت. بلرای پیش گیلری از ایلن تصور 
نادرسلت می گوییلم کله در هیلچ یلک از روایاتی کله نقل می کنیم، پاداشلی بلرای نماز 
در ایلن مسلجد دانسلته نشلده کله از پلاداش نملاز در مسلجد الحلرام و مسلجد النبی، 
بیشلتر باشلد. همله روایات ایلن بخش، پاداش هلای بزرگ و بلرکات متعلددی را درباره 

1 . همان، ج 3، ص 490، باب »فضل المسجد األعظم بالکوفه و فضل الصاله فیه و المواضع المحبوبه فیه«. 
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مسلجد کوفله خبلر می دهنلد، املا آن را بلر مسلجد الحلرام و مسلجد پیامبلر برتلری 
نمی بخشلند. پرسشلی کله در این جلا نملود می یابد، این اسلت کله راز این همله تأکید 
پرشلمار از سلوی اهلل بیلت و فزونلی روایلات فضیلت مسلجد کوفه در سلنجش با 

روایلات فضیلِت دو مسلجد دیگر چیسلت؟ 
پاسلخ احتماللی را بایلد در نسلبِت میلان پیامبلر اکلرم و اهلل بیلِت مظللوم ایشلان یلا 
نسلبت قلرآن و حدیلث جسلت وجو کلرد. نزد مسللمانان صدر اسلالم و به ویلژه در دوره 
خلفلای جور اموی و عباسلی، انتسلاب سلخنی بله پیامبرکافی بود تلا آن را حجیت 
ببخشلد و ملردم را بله اطاعلت فلرا بخواند. ایلن اما دربلاره اهل بیت مظلوم و ناشلناخته 
ایشلان  کله بلا وجود همله سلفارش های پیامبر، حقشلان را غصب کلرده بودنلد و مردم 
را از آن هلا برکنلار نلگاه داشلته بودنلد، جاری نبلود. از ایلن رو اماملان ناگزیر بودند 
فضیللت مسلجد کوفله را بارهلا و بارهلا فلراز آورنلد و چنلدان بلر آن تأکیلد ورزنلد که 

دسلت کلم نزد هوادارانشلان جلای تردیلدی نماند. 
دلیلل دیگلر در نسلبِت قلرآن بله عنلوان متن معتبلر، مقبلول و مسللّم نزد مسللمانان 
بلا حدیلث بله عنلوان فعالیتلی انسلانی در گلزارش دانش معصوملان اسلت. قرآن، 
تحریلف نشلده و بلا حفظ بلر کوچک  تریلن نشلانه های زبانی، آوایلی و کتبلی آن نقل و 
خوانلده می شلود. ایلن املا دربلاره حدیث صلدق نمی کند و نقلل حدیث با آسلیب هایی 
برخاسلته از محدودیت هلای انسلانی راویان و محدثان روبه روسلت. بر ایلن پایه، فضیلت 
مسلجد الحلرام در قلرآن و سلخنان پیامبلر اکرم بیان شلده و از این رو به سلادگی 
و روانی، مقبول مسللمانان می گشلته اسلت. فضیلت مسلجد پیامبر نیز از سلوی پیامبر 
اکلرم بارهلا و بارهلا بیلان شلده اسلت. نتیجه آن کله، نیازی بله تأکید بیلش از حد 
بلر فضیللت ایلن دو مسلجد نبلوده اسلت. بر ایلن نکتله بیفزاییم کله فریضه حلج و نیز 
حج و عمره و زیارت مسلتحب، مسللمانان را به سلوی مسلجد الحرام و مسلجد پیامبر 
 می کشلانده و نیلاز بله تأکیلد را به سلوی دیگر می برده اسلت. حاصل آن کله، امامان
ناگزیلر بوده انلد از فضیللت مسلجد کوفله بارهلا و بلا زبان هلای گوناگون سلخن بگویند 
تلا قلدِر آن به درسلتی دانسلته شلده و میلان نقل های دیگر گم نشلود و از دسلت نرود. 
اینلک بلر پایله این مقدمله، احادیث قدمت و فضیلت مسلجد کوفه را گلزارش می کنیم. 
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قدمت«مسجد«کوفه«««
در روایتلی که بخشلی از مشلاهدات معراج پیامبلر اکرم را گلزارش می کند، به نقل 

از ایشلان چنین آمده است: 
لَّملا اسلِرَي بي َمَررُت بَِموِضِع َمسلِجِد الکوَفلِه و أنَا َعلَی الُبراِق و َمعلي َجبَرئیلُ ، َفقاَل 
للي: یلا محملد، انِزل َفَصلِّ في هلَذا الَمکاِن، قاَل: َفَنَزللُت َفَصلَّیُت. َفُقلُت: یلا َجبَرئیُل، أيُّ 
َشلي ءٍ هلَذا الَموِضلُع؟ قلاَل: یلا محمد، هلِذهِ کوفلاُن و هذا َمسلِجُدها، أّملا أنَا َفَقلد َرأَیُتها 
تَیِن َخمُسلِمَئِه َسلَنٍه1؛ هنگامی  ًه ُعمرانا، بَیلَن ُکلِّ َمرَّ ًه َخرابلا و ِعشلریَن َملرَّ ِعشلریَن َملرَّ
  کله سلوار بر بُلراق به معلراج برده شلدم، از محّل مسلجد کوفه گذر کلردم. جبرئیل
کله همراهلم بلود، بله من گفلت: ای محملد! در این ملکان، فلرود آی و نماز بگلزار. من 
نیلز فلرود آملدم و نملاز خوانلدم و گفتلم: »ای جبرئیل! ایلن مکان کجاسلت؟« گفت: 
ای محملد! این جلا کوفه اسلت و این هم مسلجد آن اسلت، املا من آن را بیسلت مرتبه 
خلراب و بیسلت مرتبله آبلاد یافته ام که بیلن هر بار خرابلی و آبادی، پانصد سلال فاصله 

بوده اسلت. 
ایلن بلدان معناسلت کله اکنلون عملر این مسلجد بیلش از ده هلزار سلال اسلت. از این 
رو اسلتبعادی نلدارد کله آن را در شلمار قدیمی تریلن بناهلای تاریخی و مسلاجد کهن 

بدانیلم، هرچنلد دیوارهلا و سلقف های آن چنلد بلار فرو ریخته باشلد. 
املام عللی نیلز مسلجد کوفله را جایگاه کشتی سلازی نلوح بله فرمان الهلی و محل 
 جوشلش آب در طوفلان بنیادبرافکلن کفلر و کافلران و نیلز مسلجد حضلرت  نلوح
می دانلد.2 در حدیثلی دیگلر از ایشلان، ویژگی هایلی دیگلری نیلز افلزوده شلده کله 

نشلان دهنده قدملت ایلن مسلجد اسلت. متلن ایلن حدیلث را می آوریلم: 
کتلاب ملن ال یحضلره الفقیله علن األَصَبلغ بلن نُباتله: بَینلا نَحلُن ذاَت یَلوٍم َحلوَل 
أمیِرالُمؤِمنیلنَ  فلي َمسلِجِد الکوَفلِه، إذ قلاَل: یلا أهلَل الکوَفلِه، لََقلد َحباُکلُم اهلل َعزَّ و 
َجللَّ بِملا لَلم یَحُب بِلِه أَحدا ِمن َفضلٍل: ُمَصاّلُکلم بَیُت آَدَم و بَیلُت نوٍح و بَیلُت إدریَس و 

1 . کتاب من ال یحضره الفقیه، ج 1،  ص 231، ح 695. 
2 . املام عللی : »فیلِه نََجلَر نلوٌح َسلفیَنَتُه و فیلِه فاَر التَّّنلوُر و بِلِه کاَن بَیُت نوٍح و َمسلِجُدُه«؛ در این مسلجد، نوح  کشلتی 
خلود را سلاخت و در آن، تنلور جوشلید و خانله و مسلجد نلوح نیلز در این جلا بلود؛ تفسلیر العّیاشلي، ج 2،  ص 147، ح 24؛ بحار 

األنلوار، ج 100، ص 387، ح 9. و نیلز ر.ك: کتلاب ملن ال یحضره الفقیله، ج 1،  ص 231، ح 693. 
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ُمَصلّلی إبراهیلَم الَخلیلِل و ُمَصلّی أِخلَي الِخضِر و ُمَصلاّلي؛1 روزی پیراملون امیرمؤمنان، 
در مسلجد کوفله نشسلته بودیلم کله فرملود: »ای کوفیلان! خداونلد، فضیلتی به شلما 
ارزانلی داشلته کله بله دیگران نلداده اسلت و آن، مصاّلی شماسلت که خانله آدم، نوح، 

ادریلس و محلّل نملاز ابراهیلم خلیلل و بلرادرم خضلرو نیلز نمازگاه من اسلت. 
نکتله جاللب توجله، توصیلف مشلابه اماملاناز سلابقه تاریخلی و فضیللت ایلن 
مسلجد اسلت. کلینلی و شلیخ طوسلی حدیثلی را گلزارش کرده انلد کله نشلان دهنده 
هم گونلی و هم سلانی نلگاه اهلل بیتبله مسلجد کوفله اسلت، و چلرا چنین نباشلد 
کله اهل بیتهمله دانلش خلود را از یلک سرچشلمه برگرفته انلد؟ متلن حدیلث را 

می آوریلم:
اإلملام الباقلر : َمسلِجُد کوفاَن َروَضلٌه ِمن ِریاِض الَجنَّلِه، َصلّی فیِه ألُف نَِبيٍّ و َسلبعوَن 
نَِبّیلا و َمیَمَنُتلُه َرحَملٌه و َمیَسلَرتُُه َمکلٌر، فیلِه َعصا موسلی  و َشلَجَرُه یَقطیلٍن و خاتَُم 
ُه بابَِل، و َمجَملُع األَنِبیاء2ِ؛  لفیَنُه و ِهَي ُصرَّ ُسللَیمانَ  و ِمنلُه فاَر التَّّنلوُر و نُِجَرِت السَّ
مسلجد کوفله، باغی از باغ های بهشلت اسلت. هزار و هفتلاد پیامبر در آن نملاز خواندند 
و سلمت راسلتش رحملت خلدا و سلمت چپلش مکلر اسلت. عصلای موسلی ، بوته 
کلدو ]کله یونلس  پلس از نجلات از شلکم ماهلی در سلایه آن آرمیلد[ و انگشلتری 
سللیمان  در آن جلا بلود. در مسلجد کوفله بلود کله آب از تنلور جوشلید و کشلتی 

]نلوح  [ سلاخته شلد و آن، مهم تریلن نقطله بابِل و محلّل تجمع انبیااسلت. 
افلزون بلر ایلن، حدیث صریحی از املام صادق کله در کتاب مقبول و مشلهور کافی 
نقلل شلده، کهن بلودن مسلجد کوفه را به روشلنی تأییلد می کند. متلن حدیث چنین 

است: 
المفّضلل بلن عمر علن اإلمام الصادق ، قلاَل: ُقلُت لَُه: إنَّ َمسلِجَد الکوَفِه َقدیلٌم؟ َفقاَل: 
نََعلم، و ُهلَو ُمَصلَّلی األَنِبیلاءِو لََقلد َصلّلی فیلِه َرسلوُل اهللحیلَن اسلِرَي بِلِه إلَلی 
 ،ِو ُمَصلَّی األَنِبیاء  َیا محمد هذا َمسلِجُد أبیلَک آَدم : ُلماءِ، َفقلاَل لَُه َجبَرئیل السَّ
لماء3ِ؛ مفّضل  َفانلِزل َفَصللِّ فیلِه، َفَنلَزَل َفَصلّی فیلِه، ثُلمَّ إنَّ َجبَرئیلَ  َعَرَج بِلِه إلَی السَّ

1  . کتاب من ال یحضره الفقیه، ج 1 ، ص 231، ح 696.
2 . الکافي، ج 3،  ص 493، ح 9؛ تهذیب األحکام، ج 3،  ص 252، ح 691؛ بحار األنوار، ج 100، ص 389، ح 13. 
3 . الکافي، ج 8، ص 281، ح 421؛ تفسیر العّیاشي، ج 2،  ص 146، ح 21؛ بحار األنوار، ج 100، ص 387، ح 7. 
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بلن عملر: بله امام صادق  گفتم: مسلجد کوفله، قدیمی اسلت؟ فرملود: »آری؛ و آن، 
محلل نملاز پیامبراناسلت. پیامبلر خلدا نیلز هنگامی کله به آسلمان برده شلد، در 
  به او گفلت: ای محمد! این جا مسلجد پلدرت آدم  آن بله نملاز ایسلتاد. جبرئیلل
و نملازگاه پیامبلران اسلت. فلرود آی و در آن، نملاز بگلزار. پلس فرود آمد و نملاز گزارد. 

سلپس جبرئیلل، او را به آسلمان برد.«
املام رضلا نیلز ایلن مسلجد را خانله نلوح دانسلته کله از قدیمی تریلن پیامبران 

الهلی اسلت. ایلن حدیث نیلز صریح و روشلن اسلت:
هٍ لََکَتَب اهلل لَُه مائَلَه َمغِفَرهٍ، أِلَنَّ  إنَّ َمسلِجَد الکوَفلِه بَیلُت نوحٍ ، لَلو َدَخلَُه َرُجٌل مائََه َملرَّ
فیلِه إجابَلَه َدعلَوهِ نوحٍ ، َحیُث قلالَ: َربِّ اْغِفْر لِي َو لِوالِلَديَّ َو لَِمْن َدَخلَل بَْیِتَي ُمْؤِمنا1ً؛ 
املام رضلا : مسلجد کوفله، خانله نلوح  اسلت. اگر کسلی صلد بلار وارد آن شلود، 
خداونلد  صلد بلار آملرزش برایش می نویسلد، زیرا دعای نوح  اسلت که دربلاره اش به 
اجابلت رسلیده اسلت، هنگاملی که عرضه داشلت: »پروردگارا! ملرا و پدر و ملادرم و هر 

کلس را کله باایمان بله خانه ام درآید، ببخشلا.« 

برکات«مسجد«کوفه««
کهلن بلودن ملکان تاریخلی بلرای فضیللت داشلتن آن کفایلت نمی کنلد. مکان هلای 
تاریخلِی برجای مانلده از حاکمان و کاخ های بزرگ و پرشکوهشلان، محل مناسلبی برای 
عبلادت و خللوت و انلس بلا خلدا و کسلب پاداش الهی نیسلت. ایلن گونله مکان ها تنها 
بلرای ملوزه شلدن و عبرت گیری از سرنوشلت کاخ نشلینان و زورگویان تاریخ مناسلبند. 
مسلجد کوفله املا افلزون بلر این کله مکانلی تاریخلی و کهن اسلت، مانند کعبله محلی 
مناسلب بلرای عبلادت، مناجلات، دعلا و بهره گیری از بلرکات آن اسلت. در ادامه، برخی 

از ایلن آثلار و بلرکات گران بهلا را می آوریلم. 
نخسلتین فایلده بلزرگ ایلن مسلجد، شلفاعت آن از اهلش اسلت. پیامبر اکلرم در 

ایلن بلاره و بلا اشلاره بله وقایع معلراج خلود، چنین فرموده اسلت:
نیلا أراني َمسلِجَد کوفلاَن، َفُقللُت: یلا َجبَرئیُل، ملا هذا؟  لماءِ الدُّ لَّملا اسلِرَي بلي إلَلی السَّ

1 . الغارات، ج 2،  ص 857 عن أبي شعیب الخراساني؛ بحار األنوار، ج 100، ص 262، ح 14. 
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قلاَل: َمسلِجٌد ُمبلاَرٌك، َکثیُر الَخیلِر َعظیُم الَبَرَکلِه، اختلاَرُه اهلل أِلَهلِِه، ُهَو یَشلَفُع لَُهم یَوَم 
الِقیاَملِه1؛ هنگاملی کله ]در شلب معلراج [ ملرا بله آسلمان دنیا بُردنلد، مسلجد کوفه را 
نشلانم دادنلد. گفتلم: »ای جبرئیلل! ایلن چیسلت؟« گفت: مسلجدی بسلیار مبارك و 
پُرخیلر و برکلت اسلت کله خداونلد، آن را بلرای اهل خود برگزیده اسلت و آن مسلجد، 

در روز رسلتاخیز، بلرای آنلان شلفاعت خواهد کرد. 
هم چنیلن پیامبلر خلدا از اثلر و برکلت دیگلر ایلن مسلجد چنیلن پلرده برداشلته 

ست:  ا
َّلي بَِمسلِجِد کوفلاَن یَأتلي یَلوَم الِقیاَملِه ُمحِرما فلي ُمالَءتَیِن، یَشلَهُد لَِملن َصلّی فیِه  لََکأَن
َرکَعَتیلِن2؛ گویلی مسلجد کوفله را می بینلم کله در روز رسلتاخیز، با دو جامله احرام بر 
تلن، آملده اسلت و به سلود کسلی کله در آن دو رکعلت نماز گلزارده، گواهلی می دهد. 
پلس از پیامبلر اعظلم، املام عللی نیز مسلجد کوفله را مسلجدی کهلن و دیرپا 
بله درازنلای تاریلخ نبلوت و وصایلت دانسلته و پلس از ذکر فضیللت و اثر و پلاداش نماز 
واجلب و مسلتحب در ایلن مسلجد، آن را مصلالی هلزار پیامبلر و هلزار وصلّی پیامبلر 

خوانلده و چنیلن فرموده اسلت:
ًه َمَع   َو الَفریَضلُه فیِه تَعلِدلُ  َحجَّ الّنافِلَلُه فلي هلَذا الَمسلِجِد تَعِدُل ُعملَرًه َمَع النَِّبليِّ
3؛ نملاز مسلتحب در این مسلجد،   و َقلد َصلّلی فیلِه أللُف نَِبليٍّ و أللُف َوِصليٍّ النَِّبليِّ
 و نماز واجلب در آن، هم سلنگ حّجی بلا پیامبر معلادل یلک عملره بلا پیامبلر

اسلت. هلر آینله، هزار پیامبلر و هزار جانشلین ]پیامبلر[، در آن بله نماز ایسلتاده اند. 
املام عللی  هم چنین مسلجد کوفه را یکی از چهار مسلجد برتر مسللمانان دانسلته و 
نماز در این مسلجد را دوسلت داشلته و آن را بر َده نماز در مسلاجد دیگر ترجیح داده4 

و با اشلاره به قدرت شلفاعت این مسلجد چنین فرموده اسلت: 
َِّتلي اختاَرَها اهلل َعزَّ و َجللَّ أِلَهلِها، و َکأَنّي  و إنَّ َمسلِجَدُکم هلذا أَلََحلُد األَربََعِه الَمسلاِجِد ال
َقلد اتِلَي بِلِه یَلوَم الِقیاَملِه فلي ثَوبَیِن أبَیَضیلِن یََتَشلبَُّه بِالُمحلِرِم، و یَشلَفُع أِلَهلِلِه و لَِمن 

1 . المزار الکبیر،  ص 126، ح 7 عن عبد اهلل بن مسعود؛ بحار األنوار، ج 100، ص 394، ح 27. 
2 . المزار الکبیر،  ص 130، ح 13 عن معاذ بن جبل؛ بحار األنوار، ج 100، ص 396، ح 32. 

3 . تهذیب األحکام، ج 6،  ص 32، ح 61؛ کامل الزیارات،  ص 72، ح 62؛ بحار األنوار، ج 100، ص 400، ح 48. 
4 . ر.ك: المزار الکبیر،  ص 128، ح 9؛ بحار األنوار، ج 100، ص 395، ح 29؛ کنز العّمال، ج 2،  ص 436، ح 4433. 
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یَُصلّلي فیلِه َفلال تُلَردُّ َشلفاَعُتُه، و ال تَذَهلُب األَیّلاُم َو اللَّیالي َحّتلی یُنَصَب الَحَجُر األَسلَوُد 
فیلِه. و لََیأتَِیلنَّ َعلَیلِه َزملاٌن یَکلوُن ُمَصلَّی الَمهلِديِّ ِمن ُوللدي، و ُمَصلّلی ُکلِّ ُمؤِمٍن، و ال 
بلوا إلَی اهلل   یَبقلی َعلَلی األَرِض ُمؤِملٌن إاّل کاَن بِلِه أو َحلنَّ َقلُبلُه إلَیلِه، َفال تَهُجلروُه، و تََقرَّ
لالهِ فیلِه، َوارَغبلوا إلَیِه فلي َقضلاءِ َحوائِِجُکم، َفلَلو یَعلَُم الّناُس ملا فیِه ِمَن  َعلزَّ و َجللَّ بِالصَّ
الَبَرَکلِه أَلَتَلوُه ِملن أقطلاِر األَرِض و لَلو َحبلوا َعلَلی الثَّللِج1؛ ایلن مسلجد، از جملله چهار 
مسلجدی اسلت کله خداوند آن هلا را برای اهل مسلجد، برگزیده اسلت و گویلا من، آن 
را هماننلد ُمحرملی در دو جامه سلپید می بینم که در روز رسلتاخیز، آورده شلده اسلت 
کله اهلل خلود و کسلانی را کله در آن نماز می گزارند، شلفاعت می کند و شلفاعتش هم 
رد نمی شلود و روزگاری خواهلد آملد کله حجر األسلود در آن نصب می شلود. بی تردید، 
زمانلی فلرا خواهد رسلید که آن جلا محّل نماز یکلی از فرزندانم، مهلدی، و نمازگاه همه 
مؤمنلان شلود و هیلچ مؤمنلی روی زمیلن باقلی نمی مانلد، مگلر این که در آن مسلجد 
اسلت و یلا دل بسلته اوسلت. پلس آن را وا مگذارید و با نملاز خوانلدن در آن، به خداوند 
نزدیلک شلوید و بلرای برآملدن نیازهایتلان، بِلدان رو کنیلد که اگلر مردم برکلت آن را 

بداننلد، اگرچله چهاردسلت و پا روی بلرف و یلخ، از هلر سلو بلدان روی می آورند. 
در گزارشلی دیگلر، ملردی نلزد امیر مؤمنلان می آید. ایشلان در مسلجد کوفله بوده 
اسلت. او بلر ایشلان سلالم می دهد و چون پاسلخ می شلنود، از قصد خود بلرای عزیمت 
بله مسلجد االقصلی خبلر می دهلد. املام عللی از قصلد و هلدف او می پرسلد. او 

می گویلد: از ایلن کار فضلل و پلاداش الهلی را می طلبلد. املام بله او می فرمایلد:
ٌه  الَه الَمکتوبَلَه فیِه َحجَّ َفِبلع راِحلََتلَک، و ُکل زاَدَك، و َصللِّ فلي هَذا الَمسلِجِد، َفلإِنَّ الصَّ
َمبلروَرٌه، َو الّنافِلَلَه فیلِه ُعملَرٌه َمبلروَرٌه، َو الَبَرَکلَه فیلِه َعلَی اثَني َعَشلَر میاًل یَمیُنلُه یُمٌن، 
و یَسلاُرُه َمکلٌر و فلي َوَسلِطِه َعیلٌن ِملن ُدهلٍن، و َعیلٌن ِمن لََبلٍن، و َعیلٌن ِمن ماءٍ َشلراٍب 
لِلُمؤِمنیلَن، و َعیلٌن ِملن ماءٍ ُطهٍر لِلُمؤِمنیَن، ِمنُه سلاَرت َسلفیَنُه نوحٍ  و کاَن فیِه نَسلٌر 
و یَغلوُث و یَعلوُق، َصلّلی فیلِه َسلبعوَن نَِبّیا و َسلبعوَن َوِصّیلا أنَلا أَحُدُهم. و قلالَ  بَِیِدهِ في 
َج َعنُه  َصلدِرهِ: ملا َدعلا فیلِه َمکروٌب بَِمسلَألٍَه في حاَجلٍه ِملَن الَحوائِلِج، إاّل أجابَُه اهلل و َفلرَّ

1 . کتاب من ال یحضره الفقیه، ج 1، ص231، ح 696؛ روضه الواعظین، 369؛ بحار األنوار، ج 100، ص 389 ح14. 
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ُکربََتلُه1؛ َمرکلِب سلواری خلود را بفلروش و توشله ات را مصلرف کلن و در ایلن مسلجد 
نملاز بخلوان کله نملاز واجلب در آن، برابلر بلا حّجلی پذیرفته شلده و نماز مسلتحب در 
آن، برابلر بلا عملره ای پذیرفته شلده اسلت و تا شلعاع دوازده میلی آن، برکت خیز اسلت. 
سلمت راسلتش برکت اسلت و سلمت چپش حیله ورزی اسلت.2 در میانه آن، چشمه ای 
از روغن، چشلمه ای از شلیر، چشلمه ای از آب نوشلیدنی و چشلمه ای از آب پاکیزه برای 
مؤمنلان اسلت. کشلتی نلوح  از آن جلا بله حرکلت درآملد و بت هلای نَسلر، یَغوث و 
یَعلوق، در آن قلرار داشلتند. هفتاد پیامبر و نیز هفتاد جانشلین ]پیامبلر[ که من یکی از 
آن هایم، در آن نماز گزارده اسلت. آن گاه، در حالی که دسلتش را بر سلینه اش گذاشلته 
بلود، فرملود: هیچ گرفتاری نیسلت کله در آن برای درخواسلت نیلازی از نیازهایش دعا 

کنلد، مگلر آن کله خداوند پاسلخش را می دهلد و گرفتلاری اش را برطرف می سلازد. 
  گفتنی اسلت، این گزارش را کلینی در کتاب معتبر و مشلهورش کافی از امام صادق
نقلل کلرده و از ایلن رو کمتلر می تلوان در آن خدشله کلرد. تنهلا یلک عبلارت از ایلن 
حدیلث، گنلگ اسلت و آن عبارت »و یَسلاُرُه َمکر« اسلت. برخلی احتملال داده اند این 
عبلارت، ناظلر بله وجود بازار در سلمت چپ مسلجد باشلد و آن جا را محلل حیله ورزی 
دانسلته اند، املا ایلن معنا، پشلتوانه تاریخلی و فقه الحدیثی نلدارد. به نظر می رسلد این 
عبلارت ناظلر بله دار االملاره کوفه بوده کله محل ملکاران حیله گری ماننلد عبیداهلل بن 
زیلاد و دیگلر فرملان داران زبیلری و اموی بوده اسلت. حدیث دیگر کلینلی در کافی این 

معنلا را تأییلد می کند:
الحسلن بلن عللي بن أبلي حمزه علن أبي بصیر علن اإلملام الصلادق ، قاَل: َسلِمعُتُه 
، و ِمنُه فلاَر التَّّنوُر،  یَقلوُل: نِعَم الَمسلِجُد َمسلِجُد الکوَفِه، َصلّلی فیِه ألُف نَِبيٍّ و أللُف َوِصيٍّ
لفیَنُه، َمیَمَنُتُه ِرضواُن اهلل، و َوَسلُطُه َروَضٌه ِمن ِریاِض الَجنَِّه، و َمیَسلَرتُُه  و فیِه نُِجَرِت السَّ
للطاِن3؛ حسلن  َمکلٌر. َفُقللُت أِلَبلي بَصیلٍر: ما یَعنلي بِقولِِه »َمکلٌر«؟ قاَل: یَعني َمناِزَل السُّ
بلن عللی بلن ابلی حملزه، از ابوبصیلر: از املام صادق  شلنیدم کله می فرملود: »چه 
خوب مسلجدی اسلت، مسلجد کوفه! در آن، هزار پیامبر و هزار جانشلین ]پیامبر[ نماز 

1 . الکافي، ج 3،  ص 491، ح 2؛ تهذیب األحکام، ج 3،  ص 251، ح 689؛ بحار األنوار، ج 100، ص 403، ح 59. 
2 . گفته شده که در جانب چپ مسجد کوفه، بازاری بوده که در آن، مکر و حیله می شده است. 

3 . الکافي، ج 3،  ص 492، ح 3؛ کتاب من ال یحضره الفقیه، ج 1،  ص 231؛ بحار األنوار، ج 83، ص 377، ح 45. 
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گزارده اند و در آن جا آب از تنور جوشلید و کشلتی ]نوح [ سلاخته شلد. سلمت راسلتش 
رضوان الهی اسلت و میانه آن، باغی از باغ های بهشلت و سلمت چپش مکر اسلت.« به 
ابوبصیلر گفتلم: منظلور از این سلخن که ]سلمت چپ آن [ مکر اسلت، چیسلت؟ گفت: 

مقصلود، قرارگاه سللطان )= دار الحکومه کوفه( اسلت. 
 گزارشلی مشلابه نیز در دسلت اسلت که مورخان آن را از َحّبه ُعَرنی  ل  یار امام علی

 ل  نقلل کرده اند. متن سلخن چنین اسلت: 
َّلُه أَحلُد  ُکل زاَدَك، و بِلع راِحلََتلَک، و َعلَیلَک بِهلَذا الَمسلِجِد یَعنلي َمسلِجَد الکوَفلِه َفإِن
الَمسلاِجِد األَربََعلِه. َرکَعتلاِن فیلِه تَعلِدالِن َعشلرا فیما ِسلواُه ِمَن الَمسلاِجِد1؛ توشله ات را 
مصلرف کلن و َمرکبلت را بفلروش و پاي بنلد ایلن مسلجد )یعنی مسلجد کوفله( باش، 
زیلرا یکلی از مسلاجِد چهارگانه اسلت. دو رکعت نملاز در آن، برابر بلا َده رکعت در دیگر 

است.  مسلاجد 
ایلن نقلل می توانلد مختصلر و یلا نقل بله معنای روایلت اصلی باشلد. در هر حلال آنچه 
مسللّم اسلت، آن اسلت کله از دیلدگاه اهلل بیلت ، فضیلت مسلجد کوفه بسلیار فراوان 
اسلت، هرچنلد نقل هلای شلیعی در کتب اصللی حدیث، مشلابه و تأیید کننلده یکدیگر 

و بیان کننلده برابلری نملاز در مسلجد کوفله بلا حج و عمره اسلت. 
روایلت شلیخ طوسلی در تهذیلب االحلکام  ل  یکی از چهلار کتاب اصلی حدیث شلیعه  ل  

بله نقلل از املام باقر  چنین اسلت: 
واِحلَل ِمن َملکاٍن بَعیٍد، إنَّ  لَلو یَعلَلُم الّنلاُس ما في َمسلِجِد الکوَفلِه، أَلََعلّدوا لَُه اللّزاَد َو الرَّ
لًه، و َصلالًه نافِلًَه تَعِدُل ُعملَرًه2؛ اگر مردم آنچه در مسلجد  َصلالًه َفریَضلًه فیلِه تَعِدُل َحجَّ
کوفله اسلت، می دانسلتند، از راه دور بلرای آن، توشله و َمرکب هایی فراهم می سلاختند. 
همانلا نملاز واجلب در آن، برابلر با حّجی اسلت و نماز مسلتحب، برابر با عمره ای اسلت. 
در روایتلی، حتلی ثلواب نملاز در مسلجد کوفله تا هلزار برابر نیلز اوج گرفته اسلت. این 

روایلت را شلیخ طوسلی از خالد قالنسلی نقل کرده اسلت: 

1 1. معجلم البللدان، ج 4،  ص 492؛ شلرح نهلج البالغله، ج 19، ص 132 )مختصلرا(؛ کنلز العّملال، ج 2،  ص 436، ح 4432؛ 
الغلارات، ج 2،  ص 413؛ الملزار الکبیلر،  ص 127، ح 8؛ بحلار األنلوار، ج 83، ص 359، ح 12. 

2 . تهذیب األحکام، ج 6،  ص 32، ح 60؛ کامل الزیارات،  ص 71، ح 60؛ بحار األنوار، ج 83، ص 376، ح 45. 
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اإلملام الصلادق : َصلالٌه فلي َمسلِجِد الکوَفِه بِأَللِف َصاله1ٍ؛ یلک نماز در مسلجد کوفه، 
برابلر بلا هزار نماز اسلت. 

در هلر حلال، اماملاِن پلس از املام عللی  نیز ماننلد نیای بزرگوارشلان، دوسلت داران 
خلود را بله نملاز خوانلدن در مسلجد کوفله سلفارش می کردنلد. در گزارشلی که جعفر 
بلن محملد بن قولویه، اسلتاد شلیخ مفیلد، آن را در کتاب مشلهورش کاملل الزیارت به 
 نقلل از حنلان بن سلدیر نقل کرده اسلت، ملردی از اهاللی کوفه به حضور املام باقر
شلرفیاب می شلود و پلس از سلالم کردن و نشسلتن، خلود را از کوفیان دوسلت دار امام 

معرفلی می کند. املام از او می پرسلد: 
أ تَُصلّلي في َمسلِجِد الکوَفلِه ُکلَّ َصلَواتَِک؟ قلاَل: َفقاَل الرَّجل: ال. َفقلاَل ابوَجعَفرٍ : إنََّک 
لََمحلروٌم ِملَن الَخیلِر2؛ املام باقلر  بله وی فرملود: »آیا همله نمازهایت را در مسلجد 
کوفله بله جلا ملی آوری؟« ملرد گفلت: خیلر. املام باقلر  فرملود: »همانا تلو از خیر، 

محرومی.«
همیلن مؤللف در همیلن کتلاب، حدیث دیگلری را از املام باقر گلزارش می کند که 
ضملن ترغیلب بله حضور در مسلجد کوفه، فضیللت و پاداش نملاز در آن را هفتلاد برابِر 

پاداش نماز در مسلاجد دیگر دانسلته اسلت: 
الَه  کاملل الزیلارات علن أبلي ُعَبیلده الَحلّذاء: قلال ابوَجعَفرٍ :ال تَلَدع یا أبلا ُعَبیلَدَه الصَّ
لالَه فیِه بَِسلبعیَن َصلالًه في َغیلِرهِ ِمَن  فلي َمسلِجِد الکوَفلِه و لَلو أتَیَتلُه َحبلوا، َفلإِنَّ الصَّ
الَمسلاِجِد3؛ ای ابوعبیلده! نملاز در مسلجد کوفله را ترك نکلن، اگرچه با چهاردسلت وپا 

رفتلن باشلد، زیلرا نملاز در آن، برابلر بلا هفتاد نماز در سلایر مسجدهاسلت. 
املام رضلا  بلر این علدد افلزوده و نماز فلرادا در مسلجد کوفله را باارزش تلر از هفتاد 

نملاز جماعلت در جاهای دیگر دانسلته اسلت: 
لالُه فلي َمسلِجِد الکوَفلِه َفلردا، أفَضلُل ِملن َسلبعیَن َصالًه فلي َغیلِرهِ َجماَعلًه4؛ نماز  الصَّ
گلزاردن بله تنهایلی در مسلجد کوفله، از هفتلاد نملاز جماعت در غیلر آن، برتر اسلت. 

1 . تهذیب األحکام، ج 6،  ص 33، ح 63؛ کامل الزیارات،  ص 73، ح 64؛ بحار األنوار، ج 100، ص 397، ح 36. 
2 . کامل الزیارات،  ص 77، ح 70؛ بحار األنوار، ج 100، ص 401، ح 53. 
3 . کامل الزیارات،  ص 77، ح 71؛ بحار األنوار، ج 100، ص 400، ح 52. 

4 . ثواب األعمال،  ص 50، ح 2؛ کامل الزیارات،  ص 78، ح 72؛ بحار األنوار، ج 100، ص 397، ح 34. 
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ترغیلب بله شلرکت در مسلجد کوفه از سلوی املام صادق  نیلز صورت گرفته اسلت. 
بله گلزارش محملد بلن جعفلر مشلهدی در کتلاب ملزار، ملردی به نلام حّماد بلن زید 
الحارثلي نلزد املام جعفلر صلادق  حضور داشلته اسلت. او می گویلد: خانه املام پر از 

کوفیلان بلوده اسلت و یکلی از آن هلا از امام می پرسلد: 
لالهِ فیِه. َفقلالَ : ائِِتِه، َفلَو  یَلا ابلَن َرسلوِل اهلل، إنّي ناءٍ َعِن الَمسلِجِد و لَیلَس لي نِیَُّه الصَّ
یَعلَلُم الّنلاُس ملا فیِه أَلَتَوُه و لَلو َحبوا. قاَل: إنّي أشلَتِغُل. قاَل: َفآئِتِه و ال تََدعلُه ما أمَکَنَک، 
َّلُه َمقاُم إبراهیلمَ ، و ِعنَد الخاِمَسلِه َمقاُم  و َعلَیلَک بَِمیاِمِنلِه ِمّملا یلَلي أبواَب ِکنلَدَه، َفإِن
َجبَرئیلَل: َوالَّلذي نَفسلي بَِیلِدهِ، لَو یَعلَلُم الّناُس ِملن َفضلِِه ما أعلَلُم اَلزَدَحملوا َعلَیِه5؛ ای 
  فرزنلد پیامبلر خلدا! ملن از مسلجد ]کوفله [ دورم و نّیلت نملاز در آن را نلدارم. امام
فرمود: »آن جا برو که اگر مردم آنچه در آن اسلت، می دانسلتند، اگرچه چهاردسلت وپا، 
بلدان روی می آوردنلد.« آن ملرد گفلت: گرفتلار کاری هسلتم. املام  فرملود: »بدان 
مسلجد بلرو و تلا آن جلا کله می توانلی، آن را تلرك نکلن. بر تو باد که به سلمت راسلت 
مسلجد، نزدیلک درهلای َکنلده بلروی کله مقلام ابراهیلم  آن جاسلت و نیلز در کنار 
]سلتون [ پنجلم مسلجد، که مقام جبرئیل  اسلت. سلوگند به خداوندی کله جانم در 
دسلت اوسلت، اگلر ملردم از فضیلت این مسلجد، آنچله من می دانلم، می دانسلتند، در 

آن ازدحلام می کردند.« 
ایلن گلزارش بلا نقلل کلینی در کتلاب کافلی تأیید می شلود. کلینی بله نقلل از هارون 
بلن خارجه که از راویان مشلهور اسلت و خلود طرِف خطاب امام صلادق قرار گرفته، 

چنیلن نقلل می کند:
هلارون بلن خارجله علن اإلملام الصلادق ، قلاَل: قاَل للي: یا هلاروَن بلَن خاِرَجلَه! َکم 
لَلواِت ُکلَّها؟  بَیَنلَک و بَیلَن َمسلِجِد الکوَفلِه، یَکلوُن میلاًل؟ ُقلُت: ال، قلاَل: َفُتَصلّلي فیِه الصَّ
ُقللُت: ال. َفقلاَل: أملا لَلو ُکنُت بَِحضَرتِلِه لََرَجلوُت أاّل تَفوتَني فیلِه َصالٌه، و تَلدري ما َفضُل 
ذلِلَک الَموِضلِع؟ ملا ِملن َعبلٍد صالِلٍح و ال نَِبليٍّ إاّل و َقلد َصلّی في َمسلِجِد کوفلاَن، َحّتی 
إنَّ َرسلوَل اهلل لَّملا أسلَری اهلل بِلِه، قلاَل لَلُه َجبَرئیللُ : تَلدري أیَن أنَت یا َرسلوَل 
اهلل الّسلاَعَه؟ أنلتَ ُمقابِلُل َمسلِجِد کوفاَن. قاَل: َفاسلَتأِذن لي َربّلي َحّتی آتَِیلُه َفاَصلَِّي فیِه 

5 . المزار الکبیر،  ص 128، ح 10؛ بحار األنوار، ج 100، ص 395، ح 30. 
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، َفلأَِذَن لَلُه. و إنَّ َمیَمَنَتلُه لََروَضلٌه ِملن ِریلاِض الَجنَِّه،  َرکَعَتیلِن. َفاسلَتأَذَن اهلل َعلزَّ و َجللَّ
لَرُه لََروَضلٌه ِملن ِریلاِض الَجنَّلِه، و إنَّ  و إنَّ َوَسلَطُه لََروَضلٌه ِملن ِریلاِض الَجنَّلِه، و إنَّ ُمَؤخَّ
لالَه الَمکتوبَلَه فیلِه لََتعِدُل ألَف َصلالهٍ، و إنَّ الّنافِلََه فیلِه لََتعِدُل َخمَسلِمائَِه َصالهٍ، و إنَّ  الصَّ
الُجللوَس فیلِه بَِغیلِر تِلالَوهٍ و ال ِذکلٍر لَِعبلاَدٌه، و لَلو َعلِلَم الّنلاُس ما فیلِه أَلَتَوُه و لَلو َحبوا1؛ 
املام صلادق  بله ملن فرملود: »ای هلارون بلن خارجله! فاصلله ]خانه [ تو و مسلجد 
کوفله چه قلدر اسلت؟ یلک میلل هسلت؟« گفتم: نله. فرملود: »آیلا همله نمازهایت را 
در آن بله جلا ملی آوری؟« گفتلم: نله. فرمود: »اگلر من نزدیلک آن بودم، امید داشلتم 
کله هیلچ نملازی در آن از ملن تلرك نشلود. می دانی فضیللت آن مکان چه قدر اسلت؟ 
هیلچ بنلده درسلت کار و یلا پیامبری نیسلت، جلز آن که در مسلجد کوفه نملاز گزارده 
اسلت. حتلی پیامبلر هنگاملی کله خداونلد او را به معلراج بُرد، جبرئیلل  به وی 
گفلت: می دانلی اکنلون کجایلی، ای پیامبلر خدا؟ تلو در برابر مسلجد کوفله ای. فرمود: 
"از پلروردگارم برایلم رخصلت بگیلر تلا داخلل آن شلده، دو رکعلت نماز بگلزارم." پس، 
از خداونلد اجلازه طلبیلد و خداونلد بله وی اجلازه داد. همانلا جانلب راسلت آن، باغی از 
باغ هلای بهشلتی اسلت و میانله آن و نیلز آخلر آن، باغلی از باغ های بهشلتی اسلت. هر 
نملاز واجلب در آن، برابلر بلا هزار نماز اسلت و نماز مسلتحب در آن، برابر بلا پانصد نماز 
اسلت. نشسلتن در آن ]حتلی [ بلدون تلالوت قلرآن و ذکلر، عبادت اسلت و اگلر مردم، 
فضیلتلی را که در آن اسلت، می دانسلتند، اگرچه چهاردسلت و پا، بلدان روی می آورند.« 
گزارش هلای تاریخلی نشلان می دهلد، افلزون بلر املام عللی کله در دوران خالفلت 
و اقامتلش در کوفله، در مسلجد کوفله نملاز می خوانلده اسلت، املام صلادق نیز در 
مسلجد کوفله نملاز خوانده اسلت. می دانیم که امام صادق از سلوی خلفای عباسلی 
بله کوفله احضلار شلده اسلت. املام این فرصلت را غنیمت شلمرده و به سلوی مسلجد 
کوفله شلتافته و در آن جلا نملاز گلزارده اسلت. کلینلی گلزارش مفصللی را در ایلن باره 

آورده کله درون خلود بخشلی از فضایلل مسلجد کوفله را بازگلو می کند.2

1 . الکافي، ج 3،  ص 490، ح 1؛ تهذیب األحکام، ج 3،  ص 250، ح 688؛ بحار األنوار، ج 100، ص 398، ح 39. 
2 . ملا بلرای جلوگیلری از تطویلل، از آوردن حدیلث خلودداری  می کنیم و خواننلدگان را به این منابع ارجلاع  می دهیم:  الکافي، 

ج 8، ص 279؛ ح 421؛ تفسیر العّیاشي، ج 2،  ص 144، ح 19؛ بحار األنوار، ج 100، ص 385، ح 6. 
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مسجد«سهله««
یکی دیگر از مسلاجد کهن و بافضیلت، مسلجد سلهیل یا سلهله اسلت. این مسلجد نیز 
در کوفله قلرار دارد و قدملت آن نیلز بله درازای تاریلخ نبوت اسلت. اگرچه این مسلجد 
در فضیللت و منزللت با مسلجد الحرام، مسلجد نبوی و مسلجد کوفه برابلری نمی کند، 
از ارج و ارزش فراوانلی برخلوردار اسلت. حدیلث زیلر قدملت و نیلز فضیلت این مسلجد 

را بله ملا می نمایاند:
تهذیلب األحلکام علن أبي بکر الحضرملي عن اإلملام الباقر ،قاَل: ُقللُت لَلُه: أيُّ الِبقاِع 
ِکیَّلُه  أفَضلُل بَعلَد َحلَرِم اهلل و َحلَرِم َرسلوِل اهلل؟ َفقلاَل: الکوَفلُه یلا أبلا بَکلٍر، ِهلَي الزَّ
الّطاِهلَرُه، فیهلا ُقبلوُر النَِّبّییَن الُمرَسللیَن و َغیلِر الُمرَسللیَن َو األَوِصیلاءِ الّصاِدقیَن، و فیها 
َمسلِجُد ُسلَهیٍل الَّلذي لَلم یَبَعلِث اهلل نَِبّیلا إاّل و َقد َصلّلی فیِه، و فیهلا یَظَهُر َعلدُل اهلل، و 
فیهلا یَکلوُن قائُِملُه َو الُقلّواُم ِملن بَعِدهِ، و ِهلَي َمنلاِزُل النَِّبّییلَن َو األَوِصیلاءِ َو الّصالِحیَن1؛ 
ابوبکلر َحْضَرملی: بله املام باقلر  گفتم: پلس از حرم خلدا و حلرم پیامبر خلدا، کدام 
ملکان بافضیلت تلر اسلت؟ فرملود: »ای ابوبکلر! کوفله که پلاك و پاکیزه اسلت و در آن، 
قبلور پیامبلران ُمرسلل و غیلر ُمرسلل و جانشلینان راسلتین قلرار دارد، و نیلز مسلجد 
ُسلَهیل کله هلر پیامبری را کله خدا برانگیخلت، در آن نملاز گلزارد و در آن، عدل الهی 
پدیلدار می شلود و در آن، قیام کننلده الهلی و به پا خاسلته های از پلِی او بله سلر می برند 

و منلزل پیامبلران و جانشلینان ]آن هلا[ و صالحلان هم در آن جاسلت.«
ایلن مسلجد نیز آثلار و برکات فراوانلی دارد. اثر مهّم نماز در این مسلجد، زدودن ابرهای 
تیلره بلال و گرفتلاری و سلختی اسلت. املام صلادق  در ایلن بلاره چنیلن راهنمایلی 

فرموده اسلت: 
لهلَِه َفُیَصلّي فیلِه َرکَعَتیِن بَیلَن الِعشلاَءیِن و یَدُعو اهلل  ملا ِملن َمکلروٍب یَأتي َمسلِجَد السَّ
َج اهلل َکربَلُه2؛ هیلچ گرفتلاری نیسلت که به مسلجد َسلْهله درآیلد و میان  تَعاللی، إاّل َفلرَّ
نملاز مغلرب و عشلا، در آن دو رکعلت نملاز بگلزارد و خلدا را بخواند، جز آن کله خداوند 

در گرفتلاری وی، گشایشلی پدید آورد. 

1 . تهذیب األحکام، ج 6،  ص 31، ح 57؛ کامل الزیارات،  ص 76، ح 69؛ بحار األنوار، ج 100، ص 440، ح 17. 
2 . تهذیب األحکام، ج 6،  ص 38، ح 77؛ المزار )مفید(،  ص 14، ح 3؛ بحار األنوار، ج 100، ص 440، ح 20. 
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ایلن ویژگلی چنلان قابل اعتناسلت که امام صلادق با اشلاره به قیلام تاریخی عموی 
شهیدشلان زیلد بن عللی1 می فرماید:

لهلَِه، لَو أنَّ َعّملي زیدا أتلاُه َفَصلّی فیِه َو اسلَتجاَر  بِالکوَفلِه َمسلِجٌد یُقلاُل لَلُه: َمسلِجُد السَّ
اهلل أَلَجلاَرُه ِعشلریَن َسلَنًه، فیلِه ُمنلاُخ الّراِکِب ]الخضلر  [، و بَیُت إدریلَس النَِّبيِّ ، و 
َج اهلل ُکربََتلُه2؛ در کوفه،  ملا أتلاُه َمکلروٌب َقلطُّ َفَصلّی فیِه بَیَن الِعشلاَءیِن و َدَعلا اهلل، إاّل َفرَّ
مسلجدی اسلت کله به آن مسلجد َسلْهله می گوینلد. اگر عمویلم زید به آن جلا می آمد 
و در آن نملاز می خوانلد و بله خلدا پناه می آورد، خداوند او را بیسلت سلال پنلاه می داد. 
ایلن مسلجد، محلّل بلار افکندن آن سلوار )خضلر ( و خانله ادریس پیامبر  اسلت 
و هرگلز گرفتلاری بلدان وارد نمی شلود کله میلان نملاز مغرب و عشلا به نماز بِایسلتد و 

خلدا را بخوانلد، مگلر آن کله خداونلد، اندوهش را برطرف می سلازد. 
گفتنلی اسلت، ایلن حدیث را کلینی و شلیخ طوسلی، مؤلفان سله کتاب از کتلب اربعه 
حدیلث شلیعه نقلل کرده انلد. حدیثی مشلابه و بلا تفصیل بیشلتر را نیز شلیخ صدوق و 
شلیخ طوسلی نقلل کرده انلد که آن نیلز مطلب مزبلور را تأییلد و بر آن تأکیلد می کند. 

متن آن چنین اسلت:
تهذیلب األحلکام علن عبلد الرحملن بلن کثیر علن اإلملام الصلادق ، قلاَل: َسلِمعُتُه 
: یلا أبلا َحملَزَه، َهلل َشلِهدَت َعّملي لَیلََه َخلَرَج؟ قلاَل: نََعم،  یَقلوُل أِلَبلي َحملَزَه الثُّمالليِّ
قلاَل: َفَهلل َصلّی في َمسلِجِد ُسلَهیٍل؟ قلاَل: و أیَن َمسلِجُد ُسلَهیٍل، لََعلََّک تَعني َمسلِجَد 
َّلُه لَو َصلّی فیلِه َرکَعَتیلِن، ثُمَّ اسلَتجاَر بِاهلل أَلَجاَرُه َسلَنًه.  لهلَِه؟ قلاَل: نََعلم، قلاَل: أما إن السَّ
لهلَِه؟ قلاَل: نََعم، فیلِه بَیلُت إبراهیَم  َفقلاَل ابوَحملَزَه: بِأَبلي أنلَت و اّملي، هلذا َمسلِجُد السَّ
الَّلذي کاَن یَخلُرُج ِمنلُه إلَلی الَعمالَِقلِه، و فیِه بَیلُت إدریَس الَّلذي کاَن یَخیُط فیلِه، و فیِه 
خلَرهِ الّطیَنلُه الَّتلي َخلََق  َصخلَرٌه َخضلراُء فیهلا صلوَرُه َجمیلِع النَِّبّییلَن، و تَحلَت الصَّ
، و فیلِه الِمعلراُج3؛ از املام صلادق  شلنیدم کله به ابوحملزه ثُمالی  اهلل ِمنَهلا النَِّبّییلنَ

1 . »زیلد بلن عللی بلن الحسلین« در کوفه بلر حکومت اموی شلورید. بیشلتر بیعت کننلدگان با او نتوانسلتند و یا نخواسلتند 
او را یلاری کننلد؛ از ایلن رو بلا تعلداد اندکلی از یلاران وفلادارش، در کناسله کوفله مظلومانه جنگید تلا بر اثر اصابلت تیر زخمی 
شلد و بله شلهادت رسلید. امویلان جنایلت کار، پیکلر پاکلش را بله دار آویختنلد و سلپس آن را سلوزاندند. زیلد، فلردی عالم و 

شلجاع بلود و یکلی از ناقلالن و راویلان صحیفه سلجادیه اسلت. روحش شلادمان باد!
2 . الکافي، ج 3،  ص 495، ح 3؛ بحار األنوار، ج 100، ص 439، ح 16. 

3 . تهذیب األحکام، ج 6،  ص 37، ح 76؛ بحار األنوار، ج 100، ص 436، ح 8. 
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می فرملود: »ای ابوحملزه! آیلا عمویم )زید( را در شلبی کله قیام کرد، دیلدی؟« گفت: 
آری. فرملود: »آیلا در مسلجد ُسلهیل، نملاز گزارد؟« گفت: مسلجد سلهیل کجاسلت؟ 
شلاید مقصود شلما مسلجد سهله اسلت؟ فرمود: »آری.« ]سلپس [ فرمود: »اگر در آن، 
دو رکعلت نملاز می گلزارد و سلپس به خلدا پناه می بُلرد، یک سلال او را پناه ملی داد.« 
ابوحملزه گفلت: پلدر و ملادرم فدایلت بلاد! ایلن، مسلجد سلهله اسلت؟ فرملود: »آری. 
خانله ابراهیلم  در آن اسلت؛ هملان که از او به سلوی َعمالِقه 1 ره سلپار می شلد. خانه 
ادریلس  نیلز کله آن جلا خّیاطلی می کلرد، در آن اسلت و در آن، صخلره ای سلبزفام 
وجلود دارد کله در آن، تصویلر همله پیامبلران هسلت و زیلر صخره ای خاکی اسلت که 

خداونلد، پیامبلران را از آن آفریلد و معلراج نیز در آن اسلت.«
افلزون بلر مؤلفلان کتلب اربعله، حمیلری در کتلاب بسلیار قدیملی قلرب االسلناد نیز 
حدیثلی را نقلل کلرده اسلت کله با اشلاره به ایلن ویژگی بلزرگ و پلرارزش، بله آن نام 
دیگلری می دهلد و از وجلود سلنگ شلگفت انگیزی در آن خبلر می دهلد. متلن حدیث 

چنین اسلت:
قلرب اإلسلناد علن الَعلالءِ بن َرزیٍن: قلاَل لي ابلو َعبلِد اهلل : تَُصلّي  فِي الَمسلِجِد الَّذي 
لری، ُقلُت: إنّي اَلَصلّي  لهلَِه، و نَحُن نُسلّمیِه َمسِجَد الشِّ ِعنَدُکُم الَّذي تَُسلّمونَُه َمسلِجَد السَّ
َج اهلل ُکربََتُه أو قلاَل: َقضی  َّلُه لَم یَأتِلِه َمکلروٌب إاّل َفلرَّ فیلِه ُجِعللُت فِلداَك. قلاَل: ائِتلِه؛ َفإِن
2؛ امام صلادق  به من فرمود:  حاَجَتلُه و فیلِه َزبَرَجلَدٌه فیهلا صوَرُه ُکلِّ نَِبليٍّ و ُکلِّ َوِصيٍّ
»آیلا در مسلجدی کله کنارتلان اسلت و شلما آن را مسلجد سلهله و ما مسلجد َشلری 
می نامیلم، نملاز می خوانلی؟« گفتلم: آری، فدایتلان شلوم! در آن جلا نملاز می خوانلم. 
فرملود: »بله آن مسلجد بلرو کله هیچ گرفتلاری بله آن جا نملی رود، جز آن کله خداوند 
در گرفتلاری اش گشایشلی را پدیلد ملی آورد ل یلا فرملود: حاجتلش برآورده می شلود  ل . 
در ایلن مسلجد، سلنگ ِزبَرجلدی قلرار دارد کله تصویلِر هر پیامبلر و جانشلینی در آن 

» هست.
اثلر گران بهلای دیگلِر ایلن مسلجد که فضیللت آن را نشلان می دهلد، باال رفتلن درجه 

1 . زورگویان و جبارانی از قوم عاد که در شام سکونت داشتند. 
2 . قرب اإلسناد،  ص 159، ح 582؛ بحار األنوار، ج 100، ص 437، ح 9. 
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دعاکننلده در آن اسلت. حدیلث زیلر نشلان می دهلد، ایلن درجله تلا درجله ادریلس 
پیامبلر قابلل اوج گرفتلن اسلت. حدیلث، تناسلب این دو را نیز روشلن کرده اسلت؛ 

مسلجد سلهله، خانله ادریس بوده اسلت: 
لهلَِه، َفَصللِّ فیلِه َواسلَأِل اهلل  اإلملام الصلادق : إذا َدَخللَت الکوَفلَه َفائلِت َمسلِجَد السَّ
لهلَِه بَیُت إدریَس  الَّلذي کاَن یَخیُط فیِه  حاَجَتلَک لِدیِنلَک و ُدنیاَك، َفإِنَّ َمسلِجَد السَّ
و یَُصلّلي فیلِه، و َملن َدَعلا اهلل فیلِه بِما أَحبَّ َقضی لَلُه َحوائَِجلُه، و َرَفَعُه یَلوَم الِقیاَمِه َمکانا 
نیلا و َمکائِلِد أعدائِِه1؛ هنگاملی که وارد  َعلِّیلا إللی َدَرَجلِه إدریلَس، و اجیَر ِملن َمکروهِ الدُّ
کوفله شلدی، به مسلجد سلهله بیلا و در آن، نملاز بخلوان و از خداوند، نیازهلای دین و 
دنیایت را بخواه که مسلجد سلهله، خانه ادریس  اسلت که در آن، خیاطی می کرد و 
نملاز می گلزارد. هر کس خلدا را در آن به آنچه دوسلت دارد، بخوانلد، خداوند حاجاتش 
را برملی آورد و در روز رسلتاخیز، او را تلا جایگاهلی رفیلع تا رتبه ادریلس  باال می برد 

و از رنلج دنیلا و حیله هلای دشلمنانش در امان نلگاه می دارد. 
گفتنلی اسلت، بلر پایله برخلی روایات، این مسلجد در قیلام قائم آل محملد، خانه و 
محلل اسلتقرار ایشلان در کوفله نیلز می شلود. روایتلی صریح در ایلن باره کله منبع آن 
نیلز کتاب هلای معتبلر و مشلهوری مانند کافلی کلینی، تهذیب االحکام شلیخ طوسلی 

و ارشلاد شلیخ مفیلد اسلت، در این بلاره چنیلن می گوید: 
َّلُه َمنلِزُل صاِحِبنلا إذا قلاَم بِأَهلِِه2؛  لهلَِه: أملا إن اإلملام الصلادق  فلي ِذکلر َمسلِجِد السَّ
آن مسلجد، جایلگاه صاحلب ماسلت، هنگاملی کله بلا بسلتگان خلود ]و یارانلش [ قیام 

می کنلد. 
حدیلث زیلر نیلز هلر دو نکتله پیش گفتله را تأیید می کنلد؛ هم مسلجد سلهله را خانه 
ادریلس نبلی می داند و هم محل اسلتقرار حضلرت مهدی و خانلواده گرامی اش. 

متلن حدیلث را بله عنلوان خاتمه بخش فضایل مسلجد سلهله می آوریم:
قصلص األنبیلاء علن أبلي بصیر عن اإلملام الصلادق : یا أبلا محملد، َکأَنّلي أری نُزوَل 
لهلَِه بِأَهلِلِه و ِعیالِلِه. ُقللُت: یَکلوُن َمنِزلَلُه؟ قلاَل: نََعلم، ُهلَو َمنِزُل  القائِلِم فلي َمسلِجِد السَّ

1 . قصص األنبیاء،  ص 80، ح 64 عن إسماعیل بن مهران؛ بحار األنوار، ج 100، ص 434، ح 1. 
2 . الکافي، ج 3،  ص 495، ح 2؛ تهذیب األحکام، ج 3،  ص 252، ح 692؛ بحار األنوار، ج 100، ص 439، ح 15. 
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إدریلَس ، و ملا بََعلَث اهلل نَِبّیلا إاّل و َقلد َصلّی فیلِه، َو الُمقیُم فیِه َکالُمقیِم في ُفسلطاِط 
َرسلوِل اهلل، و ملا ِملن ُمؤِملٍن و ال ُمؤِمَنلٍه إاّل و َقلُبلُه یَِحلنُّ إلَیلِه، و ملا ِملن یَلوٍم و ال 
لَیلَلٍه إاّل َو الَمالئَِکلُه یَلأووَن إللی هلَذا الَمسلِجِد یَعُبدوَن اهلل فیلِه. یا أبا محمد، أملا إنّي لَو 
ُکنلُت بِالُقلرِب ِمنُکلم ملا َصلَّیُت َصلالًه إاّل فیِه، ثُلمَّ إذا قاَم قائُِمَنلا انَتَقَم اهلل لَِرسلولِِه و لَنا 
أجَمعیلَن1؛ »ای ابامحملد! گویلا هم اکنلون، اقامت قائلم  همراه با اهلل و خانواده اش 
را در مسلجد سلهله می بینلم.« گفتلم: آیلا منزللش آن جاسلت؟ فرملود: »آری. آن جلا 
منلزل ادریلس  اسلت. خداونلد، هیلچ پیامبلری را برنینگیخلت، مگلر آن کله آن جلا 
نملاز خوانلد. کسلی کله در آن اقاملت کند، همانند کسلی اسلت کله در خیمله پیامبر 
خلدا اقاملت کلرده باشلد. هلر ملرد و زن مؤمنلی دل بسلته اوسلت. و هیلچ روز و 
شلبی نیسلت، جز آن که فرشلتگان در این مسلجد، ملأوا می گزیننلد و در آن به عبادت 
خلدا می پردازنلد. ای ابومحملد! اگلر ملن نزدیک شلما بودم، همله نمازهایلم را فقط در 
آن جلا می خوانلدم. اگلر قائلم ملا به پا خیلزد، خداونلد، انتقام پیامبلرش و همه ملا را ]از 

دشلمنان [ می گیلرد.«
قابلل ذکر اسلت کله در کوفه، مسلاجد بافضیلت دیگری نیز موجود اسلت کله با آوردن 

روایلت زیلر به نلام آن ها اشلاره می کنیم:
ا الُمباَرَکُه َفَمسلِجُد  اإلملام الباقلر : إنَّ بِالکوَفلِه َمسلاِجَد َملعونًَه و مسلاِجَد ُمباَرَکًه، َفَأمَّ
َغِنليٍ ، َواهلل إنَّ قِبلََتلُه لَقاِسلَطٌه، و إنَّ طیَنَتلُه لََطیَِّبٌه، و لََقد َوَضَعُه َرُجللٌ ُمؤِمٌن، و ال تَذَهُب 
لَر ِمنلُه َعینلاِن، و تَکلوُن ِعنَدُه َجنَّتلاِن، و أهُللُه َملعونوَن و ُهَو َمسللوٌب  نیلا َحّتلی تََفجَّ الدُّ
لهلَِه، و َمسلِجٌد بِالَخمراءِ، و َمسلِجُد ُجعفيٍّ  ِمنُهلم، و َمسلِجُد بَنلي َظَفلٍر و ُهَو َمسلِجُد السَّ
و لَیلَس ُهلَو الَیوَم َمسلِجَدُهم قاَل: َدَرَس2؛ در کوفه، مسلاجدی نفرین شلده و مسلاجدی 
خجسلته وجلود دارد. مسلاجد خجسلته عبارتند از: مسلجد غنلی 3 که به خدا سلوگند، 
قبلله اش میلزان ]و دقیلق [ و ِگللش پاکیلزه اسلت. ملردی مؤملن، آن را بنا کرده اسلت 
و دنیلا بله آخلر نمی رسلد تلا در آن مسلجد، دو چشلمه روان می شلود و در کنلار آن دو 
چشلمه، دو بلاغ پدیلدار می شلود و اهلل آن مسلجد، همه ملورد نفرینند و مسلجد را با 

1 . قصص األنبیاء،  ص 80، ح 63؛ بحار األنوار، ج 100، ص 435، ح 3. 
 .الکافي، ج 3،  ص 489، ح 1؛ تهذیب األحکام، ج 3،  ص 249، ح 685؛ بحار األنوار، ج 100، ص 438، ح 10 . 2
 .طایفه ای از غطفان . 3
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ایشلان، کاری نیسلت. نیز مسلجد بنی َظَفر که همان مسلجد سلهله اسلت، و مسجدی 
کله در َخملراء اسلت، و مسلجد ُجعفی که امروزه دیگلر وجود ندارد و از بین رفته اسلت. 

مسجد«َخیف««
مسلجد َخیلف، مسلجدی واقلع در منلا و نزدیلک به مکه اسلت. حج گلزاران در موسلم 
حلج و بله گاه اقاملت در منلا بله ایلن مسلجد می رونلد و در آن نملاز می گزارنلد. ایلن 
مسلجد نیلز نمازگاه پیامبلران بوده اسلت. در روایت نبوی، تعلداد پیامبلران نمازگزارده 
در ایلن مسلجد، هفتاد تن، ولی در روایات شلیعی، بسلیار بیشلتر و هفت صلد تن و هزار 

پیامبلر ذکر شلده اسلت. ابتلدا متلن روایت اهلل سلنت را می آوریم: 
رسلول اهلل: َصلّلی فلي َمسلِجِد الَخیِف َسلبعوَن نَِبّیا، ِمنُهم موسلی 1؛ در مسلجد 

َخیلف، هفتلاد پیامبلر از جمله موسلی  نملاز خواندند. 
متن روایت شیعی به نقل از امام باقر نیز چنین است:

2؛ در مسلجد َخیف، هفت صد  اإلملام الباقلر : َصلّی في َمسلِجِد الَخیِف َسلبُعِمَئِه نَِبليٍّ
پیامبر نملاز خواندند. 

و متن روایت از امام صادق چنین است: 
َصللِّ فلي َمسلِجِد الَخیِف و ُهَو َمسلِجُد ِمنی، و کاَن َمسلِجُد َرسلوِل اهلل َعللی َعهِدِه 
ِعنلَد الَمنلاَرهِ الَّتلي فلي َوَسلِط الَمسلِجِد و َفوَقهلا إلَلی الِقبلَلِه نَحوا ِملن ثاَلثیلَن ِذراعا و 
َعلن یَمیِنهلا و َعلن یَسلارِها و َخلِفهلا نَحوا ِملن ذلَِک. َفقلاَل: َفَتَحلرَّ ذلَِک َفإِِن اسلَتَطعَت 
َُّه  َي الَخیلَف أِلَن ، و إنَّما ُسلمِّ َُّه َقلد َصلّی فیِه أللُف نَِبيٍّ أن یَکلوَن ُمَصلاّلَك فیلِه َفافَعلل، َفإِن
ی َخیفا3؛ در مسلجد َخیف که همان مسلجد  ُمرتَِفلٌع َعلِن اللوادي، و َملا ارتََفَع َعنُه یُسلمَّ
مناسلت، نملاز بخلوان و سلجده گاه پیامبلر خلدا در زملان خلود ایشلان، کنار منلاره ای 
بلود کله در وسلط مسلجد قلرار گرفتله اسلت کله از سلمت جلو به سلوی قبله اسلت و 
نیز سلمت راسلت و چپ و پشلت آن، در حدود سلی گز مسلافت اسلت. اگر توانسلتی 

 .المعجم الکبیر، ج 11، ص 358، ح 12283 عن ابن عباس؛ کنز العّمال، ج 12،  ص 228، ح 34793 . 1
2 . الکافلي، ج 4،  ص 214، ح 7؛ کتلاب ملن ال یحضلره الفقیله، ج 1،  ص 230، ح 688 کالهملا علن جابلر؛ بحلار األنلوار، ج 14، 

ص 464، ح 33. 
3 . الکافلي، ج 4،  ص 519، ح 4. و نیلز ر.ك: تهذیلب األحلکام، ج 5،  ص 274، ح 939؛ کتلاب من ال یحضلره الفقیه، ج 1،  ص 230، 

ح 690. 
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محلّل نملازت را در ایلن مسلجد قلرار دهی، چنلان کن، زیلرا در آن جا هلزار پیامبر نماز 
گزارده انلد. این مسلجد، َخیف نامیده شلده، زیرا در سلطحی مرتفع نسلبت بله دّره واقع 

شلده اسلت و هلر چیلزی که چنیلن باشلد، آن را َخیلف می نامند. 
روایلات شلیعی هم چنیلن آثلار و پلاداش نملاز و ذکلر در ایلن ملکان مقلدس را ذکلر 

کرده انلد. در روایتلی از املام باقلر ، ایلن آثلار بله تفصیلل ذکلر شلده اسلت:
َملن َصلّلی فلي َمسلِجِد الَخیلِف بِِمنلی مائَلَه َرکَعلٍه َقبلَل أن یَخلُرَج ِمنلُه، َعَدلَلت ِعباَدَه 
َسلبعیَن عاملا، و َملن َسلبََّح اهلل فیِه مائََه تَسلبیَحٍه َکَتلَب اهلل لَُه َکأَجلِر ِعتِق َرَقَبلٍه، و َمن 
َهلَّللَ اهلل فیلِه مائَلَه تَهلیلَلٍه َعَدلَلت أجَر إحیاءِ نََسلَمٍه، و َمن َحِملَد اهلل فیِه مائَلَه تَحمیَدٍه 
ُق بِلِه فلي َسلبیِل اهلل َعزَّ و َجلّل1َ؛ هر کلس پیش از  َعَدلَلت أجلَر َخلراِج الِعراَقیلنِ  یََتَصلدَّ
خلارج شلدن از منلا،  صلد رکعلت نملاز در مسلجد َخیف کله در هملان ِمنا واقع اسلت، 
بخواند، پاداشلی برابر هفتاد سلال عبادت دارد؛ و هر کس در آن صد بار خدا را تسلبیح 
گویلد، خداونلد اجلر آزاد کلردن بنلده ای را برایش می نویسلد؛ و هر کلس در آن صد بار 
خلدا را بله یکتایلی وصف کنلد، عملش با پلاداش زندگی بخشلیدن به یک نفلر، برابری 
می کنلد؛ و هلر کلس در آن  صد بار خدا را سلپاس بگوید، چنان اسلت کله مالیات کوفه 

و بصلره را در راه خداونلد صدقه داده باشلد. 

مسجد«غدیر«خم«««
قداسلت مسلجد غدیلر خم به دلیلل وقوع رخداد بزرگ جانشلینی حضلرت علی در 
آن اسلت؛ جایلی کله خداوند فرسلتاده اش را مأمور کرد تا حقیقت وحی شلده را آشلکار 
کنلد و بله همله مسللمانان اعلالن کند کله محبلت و والیت عللی، الزمله جدایی ناپذیر 
دیلن اسلالم اسلت، هرچنلد برای کسلانی تللخ و گزنده باشلد. املام صادق با اشلاره 

بله این رخلداد تاریخی فرموده اسلت: 
 أقاَم فیلِه أمیَر الُمؤِمنیلنَ  و ُهَو  لالُه فلي َمسلِجِد الَغدیلِر أِلَنَّ النَِّبيَّ یُسلَتَحبُّ الصَّ
َموِضلٌع أظَهلَر اهلل علّز و جّل فیِه الَحّق2َ؛ نماز خواندن در مسلجد غدیر، مسلتحب اسلت، 

1 . کتاب من ال یحضره الفقیه، ج 1،  ص 230، ح 689 عن أبي حمزه الثمالي. 
2 . الکافلي، ج 4،  ص 567، ح 3؛ تهذیلب األحلکام، ج 6،  ص 19، ح 42؛ کتلاب ملن ال یحضلره الفقیله، ج 2،  ص 559، ح 3142 کلّها 

عن أبلان؛ بحار األنلوار، ج 37، ص 173، ح 56. 
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زیلرا پیامبلر امیرمؤمنلان را در آن ]بله امامت [ نصب کرد و آن، همان مکانی اسلت 
کله خداوند حق را در آن آشلکار سلاخت. 

اگرچله فضیللت مسلجد غدیلر بله انلدازه مسلاجدی ماننلد مسلجد الحلرام و مسلجد 
پیامبراکلرم نیسلت، آن انلدازه هسلت کله مسلافر را به سلوی خود جلب کنلد و او 
را از مرَکلب خویلش پاییلن بیلاورد تلا بلا نملاز خوانلدن در آن، بله ثلواب و فضیلت این 

مسلجد دسلت یابد. 
کلینی حدیثی را در کافی آورده است که نشان دهنده فضیلت این مسجد است:

الهِ في َمسلِجِد  الکافلي علن عبلد الرحملن بن الحّجلاج: َسلأَلُت أبا إبراهیلمَ  َعلِن الصَّ
َغدیلِر ُخلمٍّ بِالنَّهلاِر و أنَلا ُمسلافٌِر. َفقلاَل: َصللِّ فیِه؛ َفلإِنَّ فیلِه َفضاًل، و َقلد کاَن أبلي یَأُمُر 
بِذلِلَک1؛ عبلد الرحملن بلن َحّجلاج: از امام کاظلم  درباره نملاز در مسلجد غدیر خم 
بله هنگام روز و در حالی که مسلافر هسلتم، پرسلیدم. فرملود: »در آن نملاز بخوان، که 

بسلیار فضیللت دارد و پلدرم پیوسلته بدان املر می کرد.«
برخلی فقهای بزرگ و متقدم شلیعه مانند شلیخ طوسلی، قاضلی ابن بلراج، ابن ادریس 
حلّلی و ابلن حملزه2 و نیلز برخلی فقیهلان متأخلر و معاصلر3 از ایلن مسلجد یلاد کرده 
و نملاز در آن را مسلتحب دانسلته اند. موقعیلت جغرافیایلی و تاریخلی ایلن مسلجد از 
روزگاران گذشلته تا حال، مورد توجه و اعتنای عالمان بوده اسلت و سلمهودی شلافعی 
در کتلاب وفلاء الوفلاء ل کله از مفصل  ترین کتاب ها دربلاره مکه و مدینه اسلت ل به گونه 
تفصیللی بله آن پرداخته اسلت.4 در سلال های اخیر نیز دکتر شلیخ عبدالهلادی الفضلی 
تحقیقلات میدانلی وسلیعی دربلاره موقعیلت ایلن مسلجد بله انجام رسلاند کله ابتدا و 
بله مناسلبت هزارمیلن سال گشلِت واقعه غدیلر، در مجله تراثنا5 و سلپس در دانشلنامه 

امیرالمؤمنین6 نشلر یافت. 

1 . الکافي، ج 4،  ص 566، ح 1؛ تهذیب األحکام، ج 6،  ص 18، ح 41؛ کتاب من ال یحضره الفقیه، ج 2،  ص 559، ح 3143. 
2 . ر.ك: النهایه،  ص 286؛ المهذب، ج 1،  ص 274؛ السرائر، ج 1،  ص 651؛ الوسیله،  ص 196. 

3 . ر.ك: جواهر الکالم، ج 20، ص 7؛ کتاب الحج )سیدمحمود جناتی شاهرودی(، ج 5،  ص 158. 
4 . وفاء الوفاء باخبار المصطفی، ج 3،  ص 1018. 

5 . مجله تراثنا، سال ششم، شوال 1411 قمری، شماره 25. 
6 . دانشنامه امیرالمؤمنین، ج 2، ص 403. 
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برخی«مساجد«تاریخی«
در تاریلخ اسلالم و سلیره پیامبلر خاتم، سلخن از مسلاجد متعلددی به میلان آمده 
اسلت. در برخلی از ایلن مسلاجد، پیامبلر اکلرم نملاز گزارده انلد و در برخلی دعلا 
کرده انلد و یلا بله امور دیگر پرداخته اند. این مسلاجد همه از شلرِف انتسلاب بله پیامبر و 
شلاهد بودن برای بخشلی از تاریخ اسلالم برخوردارند؛ از این رو حضور در این مسلاجد، 
رفت و آملد بله آن هلا، نملاز گلزاردن در آن ها و حتلی معرفی آن هلا به دیگلران می تواند 
در پاس داشلت تاریلخ پرافتخلار صلدر اسلالم مؤثلر باشلد. به سلخن دیگر، هر کلدام از 
این مسلاجد، بخشلی از نمادهای یادآور پیشلینه دینی و تمدنی اسلالم هسلتند؛ امری 
کله در برخلی ادیلان دیگر کمتر دیده می شلود و به عنوان کاسلتی همیشلگی، رهبران 
آن هلا را آزار می دهلد. ملا باید بکوشلیم از این نمادهلای پابرجا نگاه داری کنیلم و اجازه 
ندهیلم صهیونیسلت ها، وهابیلان و داعشلیان، ایلن آثلار بر جای مانلده را ویلران کنند یا 
همچلون دولت ملردان سلعودی با تغییر مسلیر حاجیلان از راه های گذرنده بلر این ابنیه 

و یادگارهلای تاریخی، آن ها را به فراموشلی بسلپارند. 
ملا بلرای رعایلت اختصلار، تنهلا ناملی از این مسلاجد می بریلم و روایلت ناظر بله آن را 

می آوریلم. 
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مسجد«فتح:«««
ایلن مسلجد در ماجلرای جنلگ احلزاب، شلاهد دعای پیامبلر علیه مشلرکان بوده 
اسلت؛ مشلرکان مکله و برخلی از دیگلر جاهای جزیره العلرب که برای هجلوم به مدینه 
گلرد هلم آملده بودنلد. برخلی سیره نویسلان نیلز آن را جایگاه نلزول سلوره »فتح« بر 

پیامبلر دانسلته اند.1 روایلت ناظلر به دعلای پیامبر چنین اسلت:
 َدعا في َمسلِجِد الَفتلِح ثاَلثا،  مسلند ابلن حنبلل علن جابر بلن عبلد اهلل: إنَّ النَِّبليَّ
التَیِن،  یَلوَم اإلِثَنیلِن، و یَلوَم الثَّالثلاءِ، و یَلوَم األَربِعاءِ، َفاسلُتجیَب لَُه یَلوَم األَربِعاءِ بَیلَن الصَّ
َفُعلِرَف الُبشلُر فلي َوجِهلِه2؛ پیامبلر در مسلجد فتلح، سله بلار دعلا کلرد: روزهلای 
دوشلنبه، سه شلنبه و چهارشلنبه. پلس در روز چهارشلنبه و در فاصلله میلان دو نملاز، 

دعایلش بله اجابت رسلید و شلادمانی در رخسلار ایشلان، پدیدار گشلت. 

مسجد«فضیخ:««
 ایلن مسلجد نلام خلود را از رخلداد مشلهور تحریلم شلراب گرفتله و یلادآور آن اسلت. 
»فضلخ« بله معنلای شلکافتن سلر چیلزی مانند شلکافتن مشلک، و یا بیلرون ریختن 
چیلزی از چیلزی دیگلر ماننلد ظلرف اسلت. فضیخ نیلز به شلراب خرما گفته می شلود 
کله بله دلیلل فراوانلی اش در مدینله و کلم بلودن انگلور در حجلاز، بیشلتر دسلت مایه 
شراب سلازی می گشلت. چلون در ایلن ملکان، آیه تحریم شلراب نازل شلد، مسللمانان 
 مشلک های شلراب را دریدنلد یا ظرف هلای محتلوی آن را واژگون کردند. املام باقر

ایلن موضلوع را فلراز آورده اند: 
َي الَمسلِجُد الَّلذي َقَعلَد فیِه َرسلوُل اهلل یَلوَم اکِفَئِت الَمشلَربَُه، َمسلِجَد الَفضیِخ  ُسلمِّ
 َّلُه کاَن أکَثُر َشلي ءٍ اکِفَئ ِمَن األَشلِربَِه الَفضیخَ ؛3 مسلجدی که پیامبر ِملن یَوَمِئلٍذ، أِلَن
در روز واژگلون شلدن خمره هلای شلراب در آن نشسلته بلود، از آن روز، مسلجد َفضیخ 

نامیده شلد. 
گفتنلی اسلت، روایلت دیگری در دسلت اسلت کله دلیل نام گلذاری را درخلت خرمایی 

1  ر.ك: تاریخ المدینه، ج 1،  ص 58. 
2 . مسند ابن حنبل، ج 5،  ص 87، ح 14569. 

3  . تفسیر قمی، ج 1، ص 181.
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بله نلام فضیلخ می داند. ممکن اسلت ایلن روایت ناظر به وجلود گونله ای از درخت خرما 
بله نلام فضیلخ در ایلن ملکان باشلد یلا این کله ایلن گونله خرملا را در ایلن ملکان گرد 
ملی آورده و از آن شلراب می سلاختند. در ایلن صلورت، دو روایلت باهلم تعلارض ندارند 
و قابلل جملع شلدن بلا یکدیگر هسلتند. متن روایلت را می آوریلم و داوری نهایلی را به 

خواننلدگان واگلذار می کنیم:
َي َمسلِجَد  الکافي عن لیث المرادي: َسلأَلُت أبا َعبِد اهلل  َعن َمسلِجِد الَفضیِخ، لَِم ُسلمِّ
َي َمسلِجَد الَفضیِخ1؛ لیلث مرادی: از  ی الَفضیَخ، َفلِذلَِک ُسلمِّ الَفضیلِخ؟ َفقاَل: لَِنخٍل یَُسلمَّ
املام صلادق  درباره مسلجد َفضیخ پرسلیدم که چرا به این اسلم نامیده شلده اسلت. 
فرملود: »بله خاطلر نوعی درخت خرملا که َفضیخ خوانده می شلود، این مسلجد، َفضیخ 

نامیده شلده است.«
نکته مهم که در فضیلت مسلجد اثری بسلزا دارد، وقوع رویداد تاریخی »رّد الشلمس« 
بلرای حضلرت عللی در ایلن ملکان اسلت کله روایت ناظلر بله آن، خود بله تنهایی 

گویاست:
الکافلي علن عّملار بلن موسلی: َدَخللُت أنَلا و ابوَعبلِد اهلل  َمسلِجَد الَفضیلِخ، َفقلاَل: 
یلا َعّملاُر، تَلری هلِذهِ الَوهلَدَه؟ ُقللُت: نََعلم، قلاَل: کانَلِت املَرأَُه َجعَفلٍر الَّتلي َخلَلَف َعلَیها 
أمیلُر المؤمنیلنَ  قاِعلَدًه فلي هَذا الَموِضلِع و َمَعَهلا ابناها ِمن َجعَفلٍر َفَبَکت، َفقلاَل لََها 
ابناهلا: ملا یُبکیلِک یا امَّله؟ قالَلت: بََکیُت أِلَمیلِر الُمؤِمنیلنَ ، َفقلاال لَها: تَبکیلَن أِلَمیِر 
ثَني بِِه  الُمؤِمنیلَن و ال تَبکیلَن أِلَبینلا؟ قالَلت: لَیس هلذا هَکذا، و لِکلن َذَکرُت َحدیثلا َحدَّ
أمیلُر الُمؤمنیلنَ  فلي هلَذا الَموِضلِع َفأَبکانلي، قلاال: و ما ُهلَو ؟ قالَلت: ُکنُت أنَلا و أمیُر 
الُمؤِمنیلنَ  فلي هلَذا الَمسلِجِد، َفقاَل للي: تََریَن هلِذهِ الَوهَدَه؟ ُقللُت: نََعم، قلاَل: ُکنُت 
 ، أنَلا و َرسلوُل اهلل قاِعَدیلِن فیهلا، إذ َوَضلَع َرأَسلُه فلي ِحجلري ثُلمَّ َخَفَق َحّتلی َغطَّ
و َحَضلَرت َصلالُه الَعصلِر َفَکِرهلُت أن اَحلرَِّك َرأَسلُه َعن َفِخلذي َفأَکوَن َقد آَذیُت َرسلوَل 
، َصلَّیَت؟ ُقلُت:  اهلل، َحّتلی َذَهلبَ الَوقلُت و فاتَت. َفانَتَبَه َرسلوُل اهلل، َفقاَل: یا َعلِليُّ
ال، قلاَل: و لِلَم ذلِلَک؟ ُقللُت: َکِرهلُت أن اوِذیَلَک. قاَل: َفقلاَم َو اسلَتقَبَل الِقبلََه و َملدَّ یََدیِه 
لمُس إلی  ، َفَرَجَعِت الشَّ لمَس إللی َوقِتها َحّتی یَُصلِّلَي َعلِيٌّ ِکلَتیِهملا، و قلاَل: اللهمَّ ُردَّ الشَّ

1 . الکافي، ج 4،  ص 561، ح 5؛ تهذیب األحکام، ج 6،  ص 18، ح 40؛ بحار األنوار، ج 100، ص 214، ح 5. 
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لِت انِقضلاَض الَکوَکلِب1؛ عمار بن موسلی:  لالهِ َحّتلی  َصلَّیلُت الَعصلَر، ثُلمَّ انَقضَّ َوقلِت الصَّ
ملن هملراه املام صلادق  وارد مسلجد َفضیخ شلدیم. فرملود: »ای عمار! ایلن گودال 
را می بینلی؟« گفتلم: آری. املام  فرملود: »زِن جعفلر کله بعدها امیرمؤمنلان وی را 
بله همسلری گرفلت، در این جا نشسلته بود و پسلرانش از جعفلر، همراهلش بودند. زن 
گریسلت. پسلرانش گفتنلد: بلرای چه گریله می کنی، ملادر؟ گفلت: بلرای امیرمؤمنان. 
گفتنلد: بلرای امیرمؤمنلان گریله می کنلی و برای پلدر ما گریله نمی کنی؟! گفلت: این، 
از آن گونله ]گریه هلا[ نیسلت، بلکله بله یلاد سلخنی افتلادم کله امیرمؤمنلان، آن را در 
این جلا بله من گفلت و همین، ملرا به گریه انداخته اسلت. گفتند: آن سلخن چیسلت؟ 
گفلت: ملن و امیرمؤمنلان در ایلن مسلجد بودیلم کله او بله ملن فرملود: این گلودال را 
می بینلی؟ گفتلم: آری. امیرمؤمنلان فرملود: من و پیامبلر خدا در این جا نشسلته بودیم 
کله پیامبلر سلرش را در داملن ملن گذاشلت. آن گاه، ُچرتش برد و کلم کم خوابش 
عمیلق شلد. وقلت نملاز عصر رسلید. دلم نیاملد سلرش را از روی دامنلم بلردارم و او را 
اذیلت کنلم، تلا آن کله وقلت گذشلت و نملاز عصلر من، فوت شلد. سلپس پیامبلر خدا 
بیلدار شلد و فرملود: "ای عللی! نملاز خوانلده ای؟" گفتلم: نله. فرملود: "چلرا؟" گفتلم: 
دوسلت نداشلتم شلما را اذیلت کنلم. پیامبلر خلدا برخاسلت و رو بله قبله ایسلتاد و دو 
دسلتش را بلنلد کلرد و گفلت: "خداونلدا! خورشلید را بله وقت پیشلین آن برگلردان تا 
عللی نملاز بخوانلد." خورشلید به وقلت نماز برگشلت تا آن که ملن نماز خوانلدم. آن گاه 

همچلون سلتاره ای غلروب کرد.«
املام صلادق  از بی توجهلی بله ایلن مسلاجد نهی فرملوده و اصحلاب خلود را فرمان 
داده اسلت تلا بله زیلارت ایلن مسلجدها برونلد. متلن توصیله ایشلان بله یکلی از یاران 

خویلش را کلینلی نقلل کرده اسلت: 
لسَ  َُّه الَمسلِجُد الَّذي اسِّ اإلمام الصادق : ال تََدع إتیاَن الَمشلاِهِد ُکلِّها، َمسلِجِد ُقباَء؛ َفإِن
لهداءِ، و  َعلَلی التَّقلوی ِملن أَوِل یَلوٍم، و َمشلَربَِه امِّ إبراهیلَم، و َمسلِجِد الَفضیِخ، و ُقبورِ الشُّ
َمسلِجِد األَحلزاِب؛ و ُهَو َمسلِجُد الَفتِح2؛ آملدن به هیچ یک از مشلاهد ]و اماکن [ را ترك 

1 . الکافي، ج 4،  ص 562، ح 7؛ قصص األنبیاء،  ص 291، ح 388 نحوه؛ بحار األنوار، ج 100، ص 216، ح 15. 
2 . الکافي، ج 4،  ص 560، ح 1؛ تهذیب األحکام، ج 6،  ص 17، ح 38؛ بحار األنوار، ج 100، ص 215، ح 6. 
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نکلن؛ ماننلد مسلجد قبلا کله از روز نخسلت بلر پرهیزگاری بنا شلده اسلت، َمشلربه اّم 
ابراهیلم، مسلجد َفضیلخ، قبور شلهیدان و مسلجد احزاب، که همان مسلجد فتح اسلت. 
کلینلی هم چنیلن توصیله املام صلادق به زیلارت ایلن مسلاجد را نقل کرده اسلت. 
املام فرملان داده اسلت کله در برخلی از ایلن مسلاجد، نملاز و دعلا خوانلده شلود کله 
نشلان دهنده فضیللت خلاّص ایلن مسلاجد اسلت. متلن برخلی از ایلن ادعیله در نقلل 

کلینلی بله روایلت زیلر آمده اسلت:
الکافلي علن عقبله بلن خاللد: َسلأَلُت أبلا َعبلِد اهلل  إنّلا نَأتِلي الَمسلاِجَد الَّتلي َحلوَل 
َّلُه أَوُل َمسلِجٍد َصلّی فیِه  الَمدیَنلِه، َفِبَأیِّهلا أبلَدأُ؟ َفقلاَل: ابلَدأ بُِقبلاَء َفَصلِّ فیلِه و أکِثر؛ َفإِن
َرسلوُل اهلل فلي هلِذهِ الَعرَصلِه، ثُلمَّ ائلِت َمشلَربََه امِّ إبراهیلمَ  َفَصللِّ فیهلا، و ِهَي 
َمسلَکُن َرسلوِل اهلل و ُمَصلاّلُه، ثُمَّ تَأتي َمسلِجَد الَفضیلِخ َفُتَصلّي فیِه، َفَقلد َصلّی فیِه 
ِه  ، َفلإِذا َقَضیلَت هَذا الجانِلَب أتَیَت جانِلَب اُحٍد، َفَبَدأَت بِالَمسلِجِد الَّلذي دوَن الَحرَّ نَِبیُّلکَ
للبِ  َفَسللَّمَت َعلَیِه، ثُلمَّ َمَررَت  َفَصلَّیلتَ فیلِه، ثُلمَّ َملَررَت بَِقبلِر َحملَزَه بِن َعبلِد الُمطَّ
یلارِ، أنُتم لَنلا َفَرٌط و  لالُم َعلَیُکلم یا أهَل الدِّ لَهداءِ َفُقملَت ِعنَدُهلم، َفُقلَت: »السَّ بُِقبلوِر الشُّ
إنّلا بُِکلم الِحقلوَن«. ثُلمَّ تَأتِي الَمسلِجَد الَّلذي کاَن فِي الَمکاِن الواِسلِع إلی َجنلِب الَجَبِل 
َعلن یَمیِنلَک حیلَن تَدُخلُل اُحدا َفُتَصلّلي فیِه، َفِعنلَدُه َخلَرَج النَِّبّيُ إلی اُحلٍد َحیُث 
لالُه َفَصلّی فیِه، ثُمَّ ُمرَّ أیضلا َحّتی تَرِجَع  لَِقلَي الُمشلِرکیَن، َفلَلم یَبَرحوا َحّتی َحَضَرِت الصَّ
لَهداءِ ما َکَتلَب اهلل لََک. ثُمَّ املِض َعلی َوجِهَک َحّتی تَأتَِي َمسلِجَد  َفُتَصلِّليَ ِعنلَد ُقبلوِر الشُّ
األَحلزاِب َفُتَصلِّليَ فیلِه، و تَدُعلَو اهلل فیلِه، َفلإِنَّ َرسلوَل اهلل َدعلا فیلِه یَلوَم األَحزاِب، 
و قلاَل: یلا َصریلَخ الَمکروبیلَن و یا ُمجیلَب )َدعلَوهِ( الُمضَطّریلَن و یا ُمغیلَث الَمهمومیَن، 
اکِشلف َهّملي و َکربلي و َغّمي َفَقلد تَری حالي و حلاَل أصحابي1؛ ُعْقبه بن خاللد: از امام 
صلادق  پرسلیدم: ملا که بله مسلجدهای اطراف مدینله می رویلم، از کدام یلک آغاز 
کنلم؟ فرملود: »از ُقبا شلروع کن و در آن جا بسلیار نماز بگزار، زیرا نخسلتین مسلجدی 
اسلت کله پیامبلر خلدا در این منطقه، در آن به نماز ایسلتاده اسلت. سلپس به مشلربه 
اّم ابراهیلم بیلا و در آن نملاز بخوان که آن، محّل سلکونت و نماز پیامبر خداسلت. آن گاه 
بله مسلجد َفضیلخ آملده، در آن نماز می گلزاری که پیامبلرت در آن نماز خوانده اسلت. 

1 . الکافي، ج 4،  ص 560، ح 2؛ تهذیب األحکام، ج 6،  ص 17، ح 39؛ بحار األنوار، ج 100، ص 213، ح 4. 
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هنگاملی کله ایلن قسلمت را به آخر رسلاندی، به سلمت اُحلد رفته، از مسلجدی که در 
پاییلن َحلّره اسلت، آغلاز می کنلی و در آن نملاز می خوانی. سلپس ره سلپار قبلر حمزه 
بلن عبلد المّطلب می شلوی و بر او سلالم می کنلی. آن گاه بلر قبر شلهیدان می گذری و 
کنارشلان می ایسلتی و می گویی: "سلالم بر شلما، ای اهل این دیار! شلما پیشلتاز مایید 
و یقیناً ما هم به شلما خواهیم پیوسلت." سلپس به مسلجدی که در محّل وسلیع کنار 
کلوه، هملان کله در وقت ورود به اُحد در سلمت راسلتت قلرار گرفته، وارد می شلوی در 
آن بله نملاز می ایسلتی. از همان جلا بود که پیامبر هنگام مواجه شلدن با مشلرکان 
بله سلمت اُحلد، حرکلت فرملود و پلس تلا وقلت نملاز ماندنلد و ایشلان در آن جلا نماز 
گلزارد. سلپس هم چنلان به حرکت خلود ادامه بده تا بازگشلته و در کنار قبر شلهیدان، 
آن قلدر کله خداونلد بلرای تو نوشلته، نملاز بخوانی. سلپس از سلمت مقابل خلود بگذر 
تلا بله مسلجد احلزاب درآیلی و در آن، نملاز بگلزاری و خلدا را در آن جلا بخوانلی، زیلرا 
پیامبلر خلدا، در زملان جنگ احلزاب، در آن جا دعا کلرد و گفلت: "ای دادرِس گرفتاران 
و اجابت کننلده ]دعلای [ بیچلارگان و ای غم گسلار اندوهگینلان! اندوه و گرفتلاری و غم 

ملرا برطلرف سلاز، چله این که حلال ملن و یارانلم را می بینی".«
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اهمیلت و ارزش مسلجد، ماننلد هلر چیلز دیگری به دلیل آثلار ارزش مندی اسلت که از 
آن حاصلل می شلود. مسلجد در میان مسللمانان، تنهلا مکانی مقلدس و منطقه محدود 
جغرافیایی نیسلت. مسلجد، مکانی برای خدا و وقف شلده برای اوسلت و از این رو، همو 
آثلار وجلودی آن را می افزایلد و بله فرملوده پیشلوایان دیلن، بلرکات متعلددی را برای 

حاضلران در آن رقلم می زنلد. نخسلتین برکلت، نزول رحمت الهی اسلت. 



جلد دوم90

رحمت«الهی
نخسلتین برکلت مسلجد کله بله آن اشلاره می کنیلم، بله ارمغلان آوردن رحملت الهی 

اسلت. در حدیثلی، از پیامبلر اکلرم نقل شلده اسلت: 
االخِتلالُف إلَلی الَمسلاِجِد َرحَملٌه َو االجِتناُب َعنها نِفاٌق1؛ آمد و شلد به مسلاجد، ]مایه [ 

رحملت و پرهیلز از آن، ]موجب [ نفاق اسلت. 
شلایان ذکر اسلت، معنلای اصللی واژه »اختالف« در زبان عربی، »آمد و شلد« اسلت. 
ایلن واژه از ملاده »خللف« اخذ شلده اسلت کله گونه ای رفتلن چیزی و آملدن چیزی 
دیگلر بله جلای آن را می فهماند. اختلالف لیل و نهار در قلرآن و »مختلف المالئکه« در 
زیلارت جامعله به همین معناسلت. مقصلود ما از گشلودن این دریچه به معنلای لغوی، 
ارائله ایلن احتملال معنایی اسلت که آنچله زمینه نزول رحملت الهی را فراهلم می آورد، 
رفت و آملِد هملواره و مکلرر مسللمانان به مسلجد اسلت. به سلخن دیگلر، رفت و آمِد گاه 
بله گاه، چنیلن اثلری را نلدارد. رفت و آمدی، رحملت خداوند را فرود می آورد و مسللمان 
را از نفلاق سیاسلی و اجتماعلی دور می کنلد که پیاپلی و بدون فاصله زیاد باشلد، همان 

1 . کنز العّمال، ج 7،  ص 570، ح 20302. 
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گونله کله در اختلالف لیلل و نهار شلاهدیم. آری، هم زملان با رفتن شلب، روز به جایش 
می نشلیند و روز هنوز رخت برنبسلته، شلاهد آمدن شلب هسلتیم. مسللمان از مسلجد 
بیلرون نیاملده، بایلد به فکر بازگشلت باشلد و چه مکانی بهتر از مسلجد بلرای بار یافتن 

دوبلاره و مکرر به محضلر خدا؟!
گفتنلی اسلت، می تلوان چنیلن اندیشلید کله این حدیلث ناظر بله مجموع مسللمانان 
اسلت و مقصلود، حضلور همیشلگی دسلته ای از مسللمانان در مسلجد اسلت. در ایلن 
صلورت روایلت مزبلور، یکلی از مصداق هلای حدیث »اختلالف اُمتی رحمه« می شلود. 
ایلن حدیلث بله صلورت علام و کللی، رفت و آملد و جای گزینلی مسللمانان بله جلای 
همدیگلر را در عرصه هلای گوناگلون مانند سلنگر جهاد و عرصله کار و تالش و تحصیل، 
موجلب نلزول رحملت الهلی می دانلد. رفت و آملد بله مسلجد نیلز می توانلد هماننلد پر 
کلردن سلنگر جهلاد و علم انلدوزی، جایی باشلد تا مسللمانان با آمدوشلد بله آن، جای 

خاللی یکدیگلر را پلر کننلد و رحملت خداونلد را بله سلوی خود جللب نمایند. 
شلاید پرسلیده شلود: نملود و نشلانه ایلن برکت چیسلت؟ ایلن پرسلش از آن رو پیش 
می آیلد کله ممکلن اسلت گفتله شلود رحملت، املری معنلوی و ماورائلی اسلت؛ امری 
کله دیلده و حلس نمی شلود. ملا بلدون پذیلرش و یلا رّد ایلن سلخن کله خلود جلای 
بحلث دارد، می گوییلم برخلی از روایلات بله روشلنی، آثلاری را برای حضور در مسلجد 
برشلمرده اند کله جللوه رحملت الهلی را محقلق می کنلد. پیامبلر اکلرم در روایتی 

دیگلر می فرمایلد: 
إذا نََزلَلِت العاهلاُت َو اآلفلاُت عوفِلَي أهلُل الَمسلاِجِد1؛ هلرگاه آسلیب ها و آفت هلا فلرود 

آینلد، مسلجدیان در امانند. 
ایلن چیلزی بله جلز جللوه رحلم و بخشلش الهلی نیسلت. می دانیلم که بخلش بزرگی 
از دردهلای بشلر و بالهلای عموملی، نتیجه عملکلرد نادرسلت و کارهای ناروای انسلان 
اسلت. ایلن معنلا در آیله:  َو َملا أََصابَُکلْم ِملْن ُمِصیَبلٍه َفِبَملا َکَسلَبْت أَیِْدیُکلْم َویَْعُفو َعْن 
َکِثیلٍر2؛ و هلر مصیبتلی بله شلما برسلد بله سلبب دسلتاورد خلود شماسلت، و ] خدا [ 

 . 1 . الجعفریّات،  ص 39 عن اإلمام الکاظم عن آبائه
2  . شوری، آیه 30.



جلد دوم92

از بسلیاری درمی  گلذرد ؛ آملده اسلت. بلر پایه همیلن آیه، مانلع جلوگیرنده از رسلیدن 
بسلیاری از آفت هلا و آسلیب ها بله انسلان و جامعه بشلری، عفو و بخشلش الهی اسلت. 
ایلن جلوگیلری می توانلد درون فرآینلدی تعریلف شلود کله بلا نظلام علّلی و معلوللی 
هسلتی و سلسلله اسلباب عالم سلازگار باشلد. خداوند همان گونه که به دلیل کارهای 
زشلت انسلان، او را گرفتلار بلال و بیماری می کنلد، به دلیل نیکلوکاری و اعمال صالحش 
پلاداش می دهلد و از بیملاری، کاسلتی و آسلیب می رهانلد. یکلی از مصداق هلای نیکی 
و نیکلوکاری، حضور در مسلجد اسلت که نشلان خواهیلم داد خود زمینه بروز بسلیار از 

رفتار هلای درسلت انسلانی، اسلالمی و اجتماعی می شلود. 
نکتله جاللب توجله، تکرار این موضلوع در روایات متعدد اسلت. دو روایلت زیر بر همین 

موضلوع تأکیلد ورزیده انلد، اگرچله خواهیم گفت که نکتله دیگری را نیلز افزوده اند:
رسلول اهلل: إنَّ اهلل َجللَّ َجاللُلُه إَذا َرأی أهللَ َقریَلٍه َقد أسلَرفوا فِلي الَمعاصي، و فیها 
َسلت أسلماُؤُه: یا أهلَل َمعِصَیتي، لَو  ثاَلثَلُه نََفلٍر ِملَن الُمؤِمنیلَن، ناداُهم َجللَّ َجاللُُه و تََقدَّ
ال ملا فیُکلم ِمَن الُمؤِمنیلَن الُمَتحابّیلَن بَِجاللي، العاِمریلَن بَِصالتِِهم أرضي و َمسلاِجدي، 
الُمسلَتغِفریَن بِاألَسلحاِر َخوفلاً ِمّنلي، أَلَنَزللُت بُِکلم َعذابلي ثُلمَّ ال ابالي1؛ هلرگاه خداوند 
باشلکوه، ملردم دیلاری را غلرق در نافرمانلی ببینلد و در آن دیلار، سله مؤملن باشلند، 
خداونلد  ل  ناملش مقلدس بلاد  ل ، آنلان را چنین نلدا می دهلد: »ای نافرمانلان از من! اگر 
نبودنلد در میلان شلما ایمان آورندگانلی کله بله یلاد جالللت و شلکوه ملن بلا یکدیگلر 
دوسلتی می ورزنلد، آنلان کله بلا نمازشلان زمیلن و مسلاجد ملرا آبلاد می کننلد و در 
سلحرگاهان بله خاطلر تلرس از من، آملرزش می طلبنلد، بی تردیلد، عذابم را بلی آن که 

پلروا کنلم، بر شلما فلرو می فرسلتادم.«
این سخن از سوی امام علی نیز ابراز و بر این نکته تأکید شده است:

إنَّ اهلل تَبلاَرَك و تَعاللی إذا أراَد أن یُصیلبَ أهلَل األَرِض بَِعذاٍب قاَل: لَلو اَل الَّذین یََتحابّوَن 
بَِجالللي، و یَعُملروَن َمسلاِجدي، و یَسلَتغِفروَن بِاألَسلحاِر، لَوالُهم أَلَنَزللُت َعذابي2؛ هرگاه 
خداونلد بخواهلد زمینیلان را علذاب کنلد، می فرماید: »اگر نبودند کسلانی کله به پاس 

1 . علل الشرائع،  ص 522، ح 3؛ بحار األنوار، ج 73، ص 381، ح 3. 
2 . کتلاب ملن ال یحضلره الفقیله، ج 1،  ص 473، ح 1369؛ المحاسلن، ج 1،  ص 126، ح 143 علن موسلی بلن سلابق علن اإلمام 

الصلادق عن أبیله؛ بحلار األنلوار، ج 73، ص 382، ح 4. 
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بزرگلی و عظملت ملن، یکدیگلر را دوسلت می دارنلد، مسلجدهایم را آبلاد می کننلد و 
سلحرگاهان آملرزش می طلبنلد، بی تردیلد، عذابلم را فرو می فرسلتادم.«

نکتله افلزوده در ایلن دو روایلت آن اسلت کله حضلور در مسلجد و رفت و آملد بله آن، 
اثلرش تنهلا محدود به مسلجدیان نیسلت. به عبارت دیگر، مسلجدیان تنهلا بهره مندان 
از ایلن کار نیلک نیسلتند. عطلر حضلور آنلان در مسلجد، همه جلا را فلرا می گیلرد و 
رحملِت نازل شلده بلر آنان، داملن می گسلترد و همه اجتملاع را در بر می گیلرد. حضور 
دسلته ای از مسللمانان در مسلجد کافلی اسلت که ابلر رحمت الهلی بر همه جلا ببارد و 

مانلع رسلیدن آتش سلوزانی شلود کله زمینیلان خلود افروخته اند. 
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برکت«های«گوناگون
برخلی روایلات، برکت هلای متعلددی بلرای حضلور در مسلجد و رفت و آملد بله آن 
برشلمرده اند. ایلن آثلار چنلان متعلدد و گسلترده اسلت کله گلردآوری آن هلا ذیل یک 
عنلوان مشلکل اسلت. حدیلث زیلر بله نقلل از پیامبلر اکلرم، این آثلار را برشلمرده 
اسلت. گفتنلی اسلت، مطابلق بلا متلن حدیث، آثلار مزبلور بلرای رفت و آمد پیوسلته به 
مسلجد اسلت. ایلن معنلا از واژه »ادملان« در آغاز حدیث به دسلت می آیلد. »ادمان« 
در زبلان عربلی بله معنای ادامه، پیوسلتگی و تکرار کار اسلت. تفاوت کوچلک »ادمان« 
بلا »ادامله« در ایلن نکتله نهفته اسلت کله در ادملان، آنچه مهم اسلت علزم و تصمیم 
فلرد بلر ادامله و اسلتمرار کار اسلت، اگرچه ممکن اسلت در برخلی موارد بله دلیل بروز 
پلاره ای مشلکالت و موانلع، توانایلی عمللی ادامله کار نباشلد. ایلن نکتله می فهماند که 
اسلتمرار حضور در مسلجد به معنای حضور همیشلگی نیسلت، بلکه حضلور در صورت 
توانایلی و نبلود مانلع اسلت؛ امری که در حج نیز بدان اشلاره شلده و »مدملن الحج« را 
کسلی دانسلته اند کله عزم همیشلگی بلر حج دارد و هلر گاه راهلی بدان بیابلد، می رود. 

آری آمدوشلِد پیوسلته و هملواره به مسلجد، آثلار زیر را در پلی دارد: 
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عنله: َملن أدَملَن االخِتلالَف إلَی الَمسلاِجِد أصاَب إحلَدی الثَّملاِن: أخا ُمسلَتفاداً فِي 
ُّلُه َعللی ُهلدًی، أو اخلری تَصِرُفلُه َعلنِ   ، أو ِعلملا ُمسلَتظَرفا، أو َکلَِملًه تَُدل اهلل َعلزَّ و َجللَّ
نِب َحیاًء، أو َخشلَیه1ً؛ هر که پیوسلته به مسلاجد  اللرَّدی، أو َرحَملًه ُمنَتَظلَرًه، أو تَرَك الذَّ
آمدوشلد کنلد، بله یکی از هشلت چیز دسلت خواهلد یافت: بلرادری کله در راه خداوند 
از او بهلره بلَرد، یلا دانشلی لطیلف و نغز، یا سلخنی که او را بله هدایْت ره نمون شلود، یا 
از هالکلت بَرهانلد، یلا رحمتلی که چشلم به راهش باشلد و یا آن کله گناهلی را از روی 

شلرم یلا تلرس ]از خدا[ تلرك گوید. 
گفتنلی اسلت، ایلن نقل از حدیث دچار آسلیب »سلقط« شلده اسلت2؛ یعنی بخشلی 
از آن فلرو افتلاده و بله دسلت ملا نرسلیده اسلت. دلیلل این سلخن، ناهم خوانلی عدد و 
معدود اسلت. در صدر حدیث، آثار رفت و آمد پیوسلته به مسلجد را هشلت اثر دانسلته، 
املا در متلن حدیلث تنهلا شلش یلا هفلت ملورد را بیلان می کنلد، زیلرا جمله آخلر را 
می تلوان بله دو اثلر تجزیله کلرد. البتله ایلن مسلئله، از ارزش ایلن حدیلث کله منابلع 
متعلددی آن را نقلل کرده انلد، نمی کاهلد. در برخلی نقل هلای دیگلر ایلن حدیث، پس 
از عبلارت »علملا مسلتظرفا«، عبلارت »آیله محکمه« آمده اسلت که در ایلن صورت، 
حدیلث با مشلکلی رو بله رو نخواهد بلود. در هر حال، ایلن حدیث نشلان می دهد برکات 
حضلور در مسلجد تلا چله انلدازه پرپهنله و گسلترده اسلت و آثار آمدوشلد به مسلجد، 
منحصلر بله منافلع اخلروی و عبادی نمی شلود. مسللمان مرتبط با مسلجد به بلرادرِی 
دیگلر مسللمانانی دسلت می یابد کله از ارتباط بلا او جز رضایلت الهی را مقصلود ندارند 
و ایلن یکلی از بزرگ تریلن فوایلد هلر کس در زندگی اسلت. چه کسلی اهمیت دوسلت 
را در زندگلی نمی شناسلد؟ چله کسلی نیاز انسلان را به یک دوسلت یک رنلگ و یک دل 
انلکار می کنلد؟ چله کسلی می توانلد بهره هلای متعلدد و متنوع دوسلتی خدایلی را در 
زندگلی خویلش نادیلده بگیرد؟ دوسلت چنان مهم اسلت که می توان وضعیلت و فرجام 
کسلی را بلا کمک شناسلایی دوسلتانش شلناخت. قلرآن در بیلان علِت درآملدن برخی 
1 . الخصلال،  ص 410، ح 11 علن عمیلر بلن مأمون عن اإلمام الحسلن؛ تهذیلب األحلکام، ج 3،  ص 249، ح 681 عن األصبغ 
بلن نباتله علن اإلملام علليّ ؛ کتلاب ملن ال یحضلره الفقیله، ج 1،  ص 237، ح 713 عن اإلملام عللي؛ بحار األنلوار، ج 84، 
ص 2، ح 72؛ المعجلم الکبیلر، ج 3،  ص 88، ح 2750 علن عمیلر بلن مأملون علن اإلمام الحسلن عنه؛ کنلز العّمال، ج 7،  

ص 570، ح 20303. 
2 . برای آگاهی از آسیب سقط ر.ك: آسیب شناسی حدیث،  ص 68، درس پنجم. 
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دوزخیلان بله آتش قهلر الهلی، از زبان خلود آنلان می فرماید:
ُسلوِل َسلِبیاًل. یَلا َویْلََتی  الِلُم َعلَلی یََدیْلِه یَُقلوُل یَلا لَْیَتِني اتََّخْذُت َمَع الرَّ َو یَلْوَم یََعلضُّ الظَّ
لْیَطاُن  ْکِر بَْعلَد إِْذ َجاَءنِلي َو َکاَن الشَّ لَْیَتِنلي لَلْم أَتَِّخلْذ ُفاَلنًلا َخلِیلاًل. لََقلْد أََضلَِّني َعلِن الذِّ
لِْلِنَْسلاِن َخلُذواًل1؛ روزی کله کافلر دسلتان خلود را به دندان گلزد و گویلد: ای کاش راه 
فرسلتاده خلدا را در پیلش گرفتله بلودم! وای بر ملن! کاش فالن را دوسلت نمی گرفتم؛ 
ملرا از یلاد خلدا )یلا قلرآن( پلس از آن کله بله من رسلیده بلود، بلی راه نهاد و شلیطان، 

واگذارنلده آدمی اسلت. 
در بعلد معنلوی و خوش بختلی حقیقلی نیز این دوسلتی و برادری دینی اسلت که بیش 
از بسلیاری از عواملل دیگلر، بلر زندگلی انسلان اثلر می نهلد و او را بله سلرمنزل مقصود 
می رسلاند. حدیلث مشلهور »الملرء ملع ملن اَحلّب«؛ انسلان بلا محبلوب خود اسلت، 
ناظلر به همین معناسلت.2 انسلانی کله با نمازگلزاران، روزه داران و مسلجدیان رفت وآمد 
می کنلد، در هلر دو سلرای فانلی و جاوید، هملراه آنان خواهلد بود. او در همان بهشلتی 
خواهلد زیسلت کله در این دنیا بلرای خود آملاده کرده و هملراه پیامبران، فرسلتادگان 

و برگزیلدگان الهلی خواهد بود. 
ایلن حدیلث بلرای حضور در مسلجد، آثار دیگری نیز ذکر کرده اسلت. به دسلت آوردن 
دانلش نغلز و کارآملد، هدایلت به راه راسلت الهی، دوری از شلیطان و در نیفتلادن به راه 
و دام او، همله از آثلار رفت و آملد بله مسلجد شلمرده شلده اند. برشلمردن این آثلار به ما 
می فهماند که مسلجد اسلالمی باید چگونه باشلد و چه سلان اداره شلود؛ مسلئله ای که 

در »کارکردهای مسلجد« بله آن خواهیم پرداخت. 
از دیگلر آثلار برشلمرده در ایلن روایت، برخلورداری از رحمت الهی اسلت. این همان اثر 
اولیله و اصللی مسلجد اسلت که در اثر پیشلین به آن اشلاره شلد. نکته جاللب توجه در 
ایلن حدیلث آن اسلت کله حدیث مزبلور، این رحملت را رحمتلی قابل انتظلار و متوقع 
الحصلول دانسلته اسلت؛ گویلی خداوند رحملت خویلش را از پیش برای مسللمانی که 
بله خانله اش می آیلد، آملاده کلرده اسلت، و این بله هیلچ روی از مهمان نلوازی کریمانه 

1 . فرقان، آیات 27ل29. 
2 . ایلن حدیلث در کتاب هلای متعلددی نقلل شلده اسلت؛ ر.ك: دوسلتی در قلرآن و حدیلث،  ص 259؛ نقلش دوسلتی در 

سرنوشلت انسلان، احادیلث 843ل856. 
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خداوندگار هسلتی دور نیست. 
نکتله پایانلی در ایلن حدیث بلند، اشلاره به تأثیر جمع بلر تقلیل گناه و نافرمانی اسلت. 
شلخِص بله مسلجد درآملده یا از نملاز و قرائت قرآن خویلش و یا موعظه واعظ مسلجد، 
متنبله می شلود و از سلر خشلیت و خلوف الهلی گنلاه را بله کنلار می نهلد و یلا به علت 
حضلور در جمعلی دیلن دار و خداتلرس، و از سلر حیا و شلرم، گنلاه و معصیلت را از یاد 
می بلرد. ایلن نکته، تأثیر شلگرف حیا و سلودمندی زیسلتن در میانله گروه های مذهبی 
و متدیلن را نشلان می دهلد؛ نکتله ای کله در بسلیاری از روایلات مربلوط بله حیلا آمده 
اسلت.1 در هلر دو صلورت، چله تلرك گناه از ترس و خشلیت الهی باشلد و چله از ترس 
ملردم و شلرم حضلور، به هر حلال چنین فلردی، از هالکت رهیده و بله پرتگاه معصیت 

درنغلطیده اسلت. 
آثلار رفت و آملد بله مسلجد منحصر به آنچله آورده شلد، نمی شلود. برکت هلای دیگری 
نیلز در روایتلی بله نقلل از املام صلادق بله چشلم می آید. ایلن سلخن در خطاب به 

یکلی از راویلان شلیعی به نلام فضل بلن عبد الملک اسلت:
یلا َفضلُل، ال یَأتِلي الَمسلِجَد ِمن ُکلِّ َقبیلَلٍه إاّل وافُِدها و ِملن ُکلِّ أهِل بَیلٍت إاّل نَجیُبها. یا 
َفضلُل إنَّلُه ال یَرِجلُع صاِحلُب الَمسلِجِد بَِأَقلَّ ِمن إحلدی ثاَلٍث: إّملا ُدعاءٍ یَدعو بِلِه یُدِخُلُه 
نیلا، و إّما أٍخ یَسلَتفیُدُه  اهلل بِلِه الَجنَّلَه، و إّملا ُدعلاءٍ یَدعلو بِلِه لَِیصلِرَف اهلل بِِه َعنُه بَلالَء الدُّ
فِلي اهلل َعلزَّ و َجللَ 2؛ ای فضلل! از هلر قبیلله ای، جلز برگزیلده آن، و از هلر خاندانی، جز 
اصیلل آن، ره سلپار مسلجد نمی شلود. ای فضلل! مسلجدرو، دسلتِ  کم یکی از این سله 
چیلز نصیبلش می شلود: یلا دعایلی می کنلد کله خداونلد بلا آن او را به بهشلت می برد، 
یلا دعایلی کله بله سلبب آن، خداوند بالی دنیلا را از او دور می سلازد و یا بلرادری که در 

راه خداونلد بهلره اش می گردد. 
ایلن متلن زیبلا، بر اثلر گران بهای یافتن دوسلت و بلرادر خدایی در مسلجد تأکید کرده 
و دو اثلر دیگلر نیلز ذکلر کرده اسلت؛ دو اثلری که هر کلدام در نتیجه دعا و درخواسلت 
از خداونلد حاصلل می شلود: دعایلی بلرای آخلرت و راه یابلی بله بهشلت جاویلد خدا و 

1  ر.ك: پژوهشی در فرهنگ حیا، ج 1،  ص 715، باب الحیاء. 
2 . األمالي )طوسي(،  ص 47، ح 57 عن أبي العباس الفضل بن عبد الملک؛ بحار األنوار، ج 78، ص 195، ح 16. 
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دعایلی بلرای سلالمت در سلرای دنیلا و روی چرخاندن بلالی دنیا. از آن جلا که حدیث 
مزبلور، کارکلرد مسلجد را بله عنوان محلی بلرای ارتباط با خلدا و دعا و راز و نیاز نشلان 

می دهلد، در بخلش کارکردهای مسلجد نیلز بلدان می پردازیم. 
روایلت دیگلری از پیامبر اکرم در دسلت اسلت که به فضیلت مسلجد و مسلجدیان 
اشلاره دارد، اما بخشلی از آن ناظر به برکات حضور در مسلجد اسلت. ابتدا متن حدیث 

را می  آوریلم: 
َّها أفِنَیلُه اهلل و أبِنَیُتلُه، أِذَن في َرفِعهلا و باَرَك  َملن أَحلبَّ الُقلرآَن َفلُیِحلبَّ الَمسلاِجَد، َفإِن
فیهلا، َمیمونَلٌه َمیملوٌن أهُلهلا، ُمَزیََّنلٌه ُمَزیَّلٌن أهُلهلا، َمحفوَظلٌه َمحفلوٌظ أهُلهلا، ُهم في 
َصالتِِهلم َو اهلل فلي َحوائِِجِهلم، ُهلم في َمسلاِجِدِهم َو اهلل ِملن َورائِِهم1؛ هر کلس قرآن را 
دوسلت دارد، مسلجدها را نیلز دوسلت بلدارد، زیرا مسلاجد، آسلتان های خلدا و بناهای 
او ]برای بار یافتن به پیشلگاهش [ هسلتند. برافراشتنشلان را رخصت داده و مبارکشلان 
گردانلده اسلت. مسلجدها، خلود و اهلشلان بابرکتنلد، خلود و اهلشلان آراسلته اند و نیز 
آن ها و اهلشلان در امانند. مسلجدیان در پِی نماز خویشلند و خداوند در پِی ]برآوردن [ 

نیازشلان. آنان در مسجدهایشلانند و خداوند، پشتیبانشلان اسلت. 
ایلن حدیلث نشلان می دهلد افلزون بلر رحملت الهلی، برکلت و امنیلت نیلز ارزانلی 
مسلجدیان می شلود. »برکلت« بله معنلای ثبلوت و دوام نعمت و اسلتقرار داشلته های 
انسلان در زندگلی اسلت.2 مسللماِن مرتبلط بلا مسلجد می توانلد بلا دعاهلای خویلش، 
بالهلای آسلمانی را تلا آن جا کله حکمت خدا مقدر فرملوده، از خود بچرخانلد و آنچه را 

داشلته و بله دسلت آورده، محافظلت کند. 
اثلر زیبلای دیگلِر حضلور در مسلجد بلر پایه ایلن حدیلث، به دسلت آوردن پشلتیبانی 
خداونلد و باالتلر از آن کارگلزاری اوسلت. ایلن نکتله بسلیار مهملی اسلت کله خداوند 
افلزون بلر حمایلت از مسلجدیان، کارهای آن ها را خلود به عهده می گیلرد و در پی رفع 
حوایلج و نیازهلای آنلان اسلت. به سلخن دیگر، حضلور در مسلجد نه تنها وقت انسلان 
را نمی گیلرد و نله تنهلا او را از زندگلی عقلب نمی انلدازد، بلکله خداونلد را بله زندگی او 

1 . مستدرك الوسائل، ج 3،  ص 355، ح 3766. 
2 . ر.ك: خیر و برکت در قرآن و حدیث. 
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درملی آورد و نیرویلی عظیلم و چیلره بر همه اسلباب آشلکار و نهان هسلتی را به کمک 
او ملی آورد. راسلتی، چله کسلی بهتلر از خداونلد می تواند به ملا یاری دهلد و زندگی ما 

را بچرخانلد و بله آن رنلگ بدهلد؟ و من احسلن ملن اهلل صبغه؟!
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مسلجد در اسلالم کارکردهلای متنوعلی دارد. اگرچله هلدف اصللی از بنلای مسلجد، 
عبلادت و ذکلر خداونلد سلبحان اسلت، ایلن به معنلای نفی هر گونله فعالیلت دیگر در 
مسلجد نیسلت. مسلجد می توانلد پایگاهلی بلرای علم اندوزی، کملک به محروملان و یا 
اقامله مراسلم و شلعائر دینلی باشلد. شلرط اصلی همان اسلت کله هدف اصلی مسلجد 
فراملوش نشلود و در میلان کارهلای متنوع و متعلدد، از یاد نلرود. بر این پایله، برخی از 
کارکردهلای مسلجد را تذکلر می دهیم و می کوشلیم با جسلت وجو در منابلع تاریخی و 

سلیره و حدیلث، نمونه هایلی از آن هلا را ارائله دهیم. 
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کارکرد«عبادی«
کارکردهلای عبلادی مسلجد، روشلن و مسللّم اسلت. نلام »مسلجد« خود بله تنهایی 
کافلی اسلت تلا کارکرد اصلی آن را به ما نشلان دهد. مسلجد، اسلم مکان از »سلجود« 
اسلت و سلجده، باال تریلن عبلادت و بهترین نماد بندگی اسلت. بر پایه گلزارش راوندی، 
املام صلادق می فرمایلد: »السلجود منتهلی العباده من بنلي آدم«1؛ سلجده، نهایت 
عبلادت آدملی اسلت. هم چنیلن انسلان در حاللت سلجده، بیش تریلن نزدیکلی را بله 
خلدای سلبحان دارد. حدیلث منقلول از املام رضلا  ایلن نکتله را بله صراحلت بیان 
و آن را بله قلرآن نیلز مسلتند کلرده اسلت: »أقلرب ملا یکلون العبلد من اهلل علز و جل 
و هلو سلاجد، و ذللک قولله تبلارك و تعاللی: َو اسلُجد َو اقَتلِرب.«2 بلر این پایله، برخی 

کارکردهلای عبادی مسلجد را برمی شلمریم. 

ذکر«خدا؛«به«ویژه«نماز««
قلرآن در چنلد جلا بر این که مسلجد جایلگاه یاد خداسلت، تأکید کرده اسلت. آیه 114 

1 . الدعوات )راوندي(، ص33، ح70.
2  . علق، آیه 19.
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سلوره بقلره، ذکلر و یلاد خلدا را در مسلجد، اصل مفروض و مسللّمی دانسلته و با لحنی 
صریلح و تند فرموده اسلت: 

لْن َمَنلَع َمسلاِجَد اهلل أَْن یُْذَکَر فیَها اْسلُمُه َو َسلعی  في  َخرابِهلا أُولِئَک ما  َو َملْن أَْظلَلُم ِممَّ
نْیا ِخلْزٌي َو لَُهْم فِي اآْلِخلَرهِ َعذاٌب َعظیٌم؛  کاَن لَُهلْم أَْن یَْدُخُلوهلا إاِلَّ خائِفیلَن لَُهلْم فِي الدُّ
و کیسلت ظالم تلر از کسلی کله از مسلاجد خدا جلوگیری کلرد از این که نلام او در آن ها 
برده شلود و در ویرانی آن ها تالش کرد؟ آن ها را نرسلد و سلزاوار نباشلد که در آن وارد 
شلوند جلز بیمنلاك )از ملردم یلا از خدا(. بلرای آن ها در دنیلا خواري اسلت و در آخرت 

عذابی بلزرگ دارند. 
هم چنیلن در جایلی دیگلر، کارکرد مسلجد را به سلان عبادتکده های دیگر ادیلان، برای 

یادکلرد فلراوان نام خدا دانسلته و چنین فرموده اسلت:
َُّنلا اهلل َو لَلْو ال َدْفلُع اهلل النَّلاَس  الَّذیلنَ أُْخِرُجلوا ِملْن ِدیارِِهلْم بَِغْیلِر َحلقٍّ إاِلَّ أَْن یَُقولُلوا َرب
َملْت َصواِملُع َو بَِیٌع َو َصلَلواٌت َو َمسلاِجُد یُْذَکُر فیَها اْسلُم اهلل َکثیراً َو  بَْعَضُهلْم بَِبْعلٍض لَُهدِّ
لََیْنُصلَرنَّ اهلل َملنْ یَْنُصلُرُه إِنَّ اهلل لََقلِويٌّ َعزیلٌز1؛ آنان که از خانه های خلود به ناحق اخراج 
شلدند )و جرملی نداشلتند( جز آن کله می گفتند: پلروردگار ملا خدای یکتاسلت. و اگر 
خداونلد برخلی ملردم را با برخلی دیگر دفع نمی کلرد )در هر عصری کفلار را از مجتمع 
دینلی و مکان هلای مذهبلی به وسلیله مؤمنان دفلع نمی کلرد(، البته دیرهلای راهبان، 
کلیسلاهای ترسلایان، کنشلت های جهلودان و مسلجدهای مسللمانان کله بسلیاری از 
اوقلات نلام خلدا در آن هلا ذکلر می شلود، ویلران می گردیلد. و بی تردیلد خدا هلر که را 
کله او را یلاری می کنلد، یلاری خواهد کلرد. همانا خدا نیرومند و شکسلت ناپذیر اسلت.

گفتنلی اسلت، مسلاجد هم چنیلن برخلی از مصادیق آیه سلی و ششلم سلوره نلور نیز 
 2 هستند.

بلر پایله ایلن آیلات الهلی، کارکلرد اصللی مسلجد، یادکلرد نلام خلدا و هلدف از بنلای 
مسلجد، عبلادت اسلت. ایلن نکتله در فرملان صریلح الهلی بله پیامبر بزرگلش حضرت 

ابراهیلم نیلز دیلده می شلود: 

1 . حج، آیه 40. 
2 . فلي  بُُیلوٍت أَِذَن اهلل أَْن تُْرَفلَع َو یُْذَکلَر فیَهلا اْسلُمُه یَُسلبُِّح لَلُه فیهلا بِالُْغلُدوِّ َو اآْلصلاِل؛ )ایلن نلور( در خانه هایلی اسلت )مانند 
مسلاجد( کله خداونلد اذن داده تلا واالیلی یابنلد و ناملش در آن هلا بلرده شلود؛ باملدادان و شلامگاهان تسلبیح او می گوینلد.
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ائِِفیَن َو الَْقائِِمیَن  ْر بَْیِتَي لِلطَّ َو إِْذ بََوأْنَا إِلِبَْراِهیَم َمَکاَن الَْبْیِت أَْن اَل تُْشلِرْك بِي َشلْیًئا َو َطهِّ
وِد1؛ و ملکان خانله را بلرای ابراهیلم آشلکار کردیلم و گفتیلم: هیچ چیز  لجُ لِع السُّ َو الرُّکَّ
را شلریک ملن مسلاز و خانله ملرا بلرای طواف کننلدگان، بله نمازایسلتادگان، راکعان و 

سلاجدان پاکیلزه بدار. 
می دانیلم کله نملاز بهترین ذکر و وسلیله یادکرد خداوند اسلت و هلدف از آن اقامه ذکر 

الهی اسلت. خداوند خلود می فرماید:
َه لِِذْکِري2؛ خدای یکتا من هسلتم. هیچ  لالَ َِّنلي أَنَلا اهلل اَل إِلَلَه إاِلَّ أَنَلا َفاْعُبْدنِلي َو أَقِِم الصَّ إِن

خدایلی جلز من نیسلت. پس مرا بپرسلت و بلرای یادکرد من نملاز بگزار! 
ایلن بلدان معناسلت کله بدون هیلچ تردیلدی، کارکلرد اصلی مسلجد، برپایی نملاز در 
آن اسلت. اگرچله آیلات قرآنلی در این باره کافی اسلت، نگاهلی به رفتار و کلردار پیامبر 
اکلرم و دیگلر معصوملان اهل بیتنیز به سلادگی و روشلنی، این نکتله را تأیید 
و تأکیلد می کنلد. پیامبلر اکلرم مسلاجد مدینله را سلاختند تلا نمازهلای جماعت 
و جمعله را در آن برپلا کننلد. هم چنیلن گاه نمازهلای نافلله و مسلتحبی خویلش را در 
مسلجد خواندنلد و هم چنیلن در آن بله اعتلکاف ایسلتادند تلا بدیلن طریلق، کارکلرد 
عبلادی مسلجد را نشلان دهنلد. در روایتی معتبر کله کلینی آن را با سلند صحیحش از 

املام صلادق نقل کلرده اسلت، چنیلن می خوانیم:
َکاَن َرُسلوُل اهلل إَِذا َکاَن الَْعْشلُر األََواِخلُر اْعَتَکلَف فِلي الَْمْسلِجِد و ُضِربَلْت لَله ُقبٌَّه ِمْن 
َر الِْمْئلَزَر و َطلَوی فَِراَشله3؛ دهله آِخلر ملاه رمضان کله می شلد، پیامبر خدا  َشلْعٍر و َشلمَّ
در مسلجد معتکلف می شلد و بلرای او چادری بافته شلده از مو ]ی چارپایان [ برافراشلته 

می گشلت. کملر ]بله عبلادت [ می بسلت و بسلتر خلود را جملع می کرد. 
املام عللی  نیلز چله در روزگار خلفای نخسلتین و چه در روزگار خالفلت خویش، در 
مسلجد حضلور می یافت و در نماز جمعه شلرکت می کلرد. خطبه های املام علی در 
مسلجد کوفه و شلهادت به هنگام اقامه نماز، دو گواه و شلاهد این ادعایند. سلایر امامان 
نیلز در ایلن زمینله پیلش گام بودنلد. بر پایله روایتلی صحیح السلند، امام صلادق با 

1 . حج، آیه 26. 
2 . طه، آیه 14. 

3 . الکافی، ج 4، ص 175، ح 1. 
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وجلود اماملِت جماعلت اهل سلنت در مسلجد، بله پیروانش توصیله می فرملود که نماز 
را بلا آنلان و در صلف اول جماعلت ایشلان بخوانند، و آن را مانند نماز پشلت سلر پیامبر 
می دانسلت.1 املام بدیلن وسلیله، کارکلرد عبادی مسلجد و نیلز همراهی با اهل سلنت 

را تقریلر و امضلا می فرمود. 

قرائت«قرآن«««
قلرآن، منشلور و قانلون اساسلی اسلالم اسلت. تلالوت قلرآن، زمینله ارتبلاط انسلان با 
خداونلد را فراهلم ملی آورد و بله دینی کردن سلبک زندگلی کمک می کند. قلرآن خود 
بله تالوتلش توصیله کلرده2 و پیامبلر و اهلل بیلت معصوم ایشلان نیلز بر این سلفارش 
الهلی تأکیلد ورزیده اند. این به معنای وجود داشلتن امر شلرعی اسلت تلا بتوانیم قرائت 
و تلالوت قلرآن را بی دغدغله، مسلتحب و مطللوب شلارع بدانیلم. بلر این پایله می توان 
آن را بله عنلوان عبلادت در مسلجد به جای آورد؛ امری که در همه کشلورهای اسلالمی 
بله جلا آورده می شلود و هیلچ تردیدی در آن نیسلت. به سلخن دیگر، هیلچ منعی برای 
تلالوت کتلاب خلدا در خانله خدا نیسلت. قلرآن، کتاب خداسلت و در مسلجد که خانه 
اوسلت، خوانلده می شلود. ایلن اسلتدالل سلاده و روشلن را می توانیلم از حدیلث زیلر 

اسلتنباط کنیم:
ابوهریلره: قلال رسلول اهلل : ملا اجتمع قلوم في بیت من بیلوت اهلل یتللون کتاب اهلل 
و یتدارسلونه بینهلم إال نزللت علیهم السلکینه و غشلیتهم الرحمه و حفتهلم المالئکه و 
ذکرهلم اهلل فیملن عنلده3؛ هیچ گروهلی در خانله ای از خانه های خدا گرد هلم نیامدند 
و بله تلالوت و بحلث دربلاره کتاب خدا نپرداختند، جلز آن که آرامش الهی بلر آنان فرود 
آملد، رحملت الهی آنان را فرو پوشلاند، فرشلتگان گرد آن ها را فرا گرفتنلد و خداوند در 

جمع کسلانی کله نزد او هسلتند، از ایشلان یاد کرد. 
نکتله دیگلری کله از ایلن روایلت به دسلت می آید، حسلن تشلکیل حلقه بلرای قرائت 

لاٍد َعلِن الَْحلَِبيِّ َعلْن أَبِي َعْبلِد اهلل َقاَل: َملْن َصلَّلی َمَعُهْم فِي  1 . »َعلِليُّ بْلُن إِبَْراِهیلَم َعلْن أَبِیله َعلِن ابْلِن أَبِلي ُعَمْیلٍر َعلْن َحمَّ
لفِّ األَوَِّل َکاَن َکَملنْ َصلَّلی َخلَْف َرُسلوِل اهلل«؛ الکافلی، ج 2،  ص 380، ح 6. الصَّ

لَر ِملَن الُْقلْرَآِن َعلِلَم أَْن َسلَیُکوُن ِمْنُکْم َمْرَضلی َو َآَخُروَن یَْضِربُلوَن فِلي األْْرِض یَْبَتُغوَن ِمْن َفْضلِل اهلل َو َآَخُروَن  2 . َفاْقلَرُءوا َملا تََیسَّ
لَر ِمْنلُه؛ مّزمل، آیه 20. یَُقاتُِللوَن فِلي َسلِبیِل اهلل َفاْقَرُءوا َما تََیسَّ

3 . کنز العمال، ج 1،  ص 518، ح 2320. و نیز ر.ك: صحیح مسلم، ج 4،  ص 2074، ح 39. 
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دسلته جمعی قلرآن در مسلجد اسلت. از ایلن روایلت می توان اسلتفاده کرد کله وجود و 
تشلکیل چنیلن حلقه هایلی در مسلجد، بله آبادانی معنلوی آن کمک می کنلد و حضور 

فرشلتگان را در کنلار انسلان های حاضر در مسلجد نویلد می دهد. 
افلزون بلر آنچله گفتله شلد، حدیثلی داریم کله توصیه صریلح پیامبلر را نقلل می کند. 
مطابلق ایلن حدیلث، پیامبلر اکرم خواسلتار قرائلت قرآن در مسلجد شلده اند. این 
گلزارش در کتلاب کهلن حدیلث اهلل سلنت، مشلهور بله صحیح مسللم آمده اسلت و 

مطابلق بلا بلاور اهل سلنت، مقبلول و معتبر شلمرده می شلود:
ِه، َفقلاَل: أیُُّکلم یُِحبُّ أن  فَّ عقبله بلن عاملر: َخلَرَج َعلَینلا َرسلوُل اهلل و نَحُن فِلي الصُّ
یَغلُدَو کلَّ یَلوٍم إللی  بُطحلان  أِو الَعقیِق َفَیأتلي ِمنُه بِناَقَتیلِن َکوماَویِن في َغیلِر إثٍم بِاهلل و 
ال َقطلِع َرِحلٍم؟ َفُقلنلا: یلا َرسلوَل اهلل، نُِحلبُّ ذلَک قلاَل: أَفال یَغلُدَو أَحُدُکم إلَی الَمسلِجِد 
َفیعلَلَم أو یَقلَراَ آیََتیلِن ِملن ِکتلاِب اهلل َعزَّ و َجللَّ َخیٌر لَُه ِملن ناَقَتیِن و ثاَلٌث َخیلٌر لَه ِمن 
ثَلالٍث و أربَلٌع َخیلٌر لَله ِملن أربَلٍع و ِملن أعداِدِهلنِّ ِملَن اإلِبِلل1؛ پیامبر خلدا نزد ما 
کله در ُصّفله 2 نشسلته بودیلم، آملد و فرملود: »کدام یلک از شلما دوسلت دارد هر روز 
بله منطقله بُطحلان یا عقیلق برود و دو ماده شلتر بلزرِگ کوهان  سلفید به دسلت آورد، 
بلدون آن کله خداونلد را نافرمانلی کند یا پیونلِد خویشلاوندی را قطع نمایلد؟« گفتند: 
)همله( ملا این را دوسلت داریلم، ای پیامبر خدا! پیامبر فرمود: »آیا کسلی از شلما 
بله مسلجد نملی رود تا دو آیله از کتاب خداوند را یلاد بگیرد یا بخوانلد؟ اگر چنین کند، 
برایلش از دو ملاده شلتر، بهتلر اسلت؛ و اگلر سله آیه یلاد بگیرد، از سله شلتر؛ و چهار تا 
از چهلار تلا بهتلر اسلت و به هلر تعداد آیله که یاد بگیلرد، از هملان تعداد شلتر، برایش 

بهتر اسلت.«
افلزون بلر ایلن، گزارش هایلی نیلز در دسلت اسلت که نشلان می دهلد مسللمانان صدر 
اسلالم در مسلجد بله تلالوت پرداخته اند و پیامبر اکلرم نیز آن را تقریلر فرموده اند. 
بلر پایله روایتلی کله احمد بلن حنبل نقل کرده اسلت، پیامبلر اکرم دسلت یکی از 
اصحاب به نام »بُریده« را می گیرد و او را به درون مسلجد می برد و یکی از مسللمانانی 

1 . صحیح مسلم، ج 2، ص 197. 
2 . ُصّفله، جایلی در مسلجد پیامبلر  و محلل زندگلی موقت فقیلران مدینه بود که در پلِی مهاجرت به این شلهر، توان فراهم 

کلردن مسلکن و امکانلات زندگلی را نداشلتند. این مکان، به دسلتور پیامبر خدا ایجاد شلده بود. 
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را کله به قرائت قرآن مشلغول اسلت، نشلان می دهلد و قرائت او را می سلتاید.1
گفتنلی اسلت، بنلا بله نقلل ابلن عبلاس، پیامبلر اکرم خلود در مسلجد الحلرام به 
قرائلت قلرآن می پرداختله و صلدای خود را بله گونه ای بلنلد می کرده که قریشلیان آن 
را می شلنیدند و چلون هنوز اسلالم نیاورده بودنلد، از آن دل تنگ می شلدند.2 باید توجه 
داشلت کله اکنلون و بله دلیل تهی بودن مسلاجد از مشلرکان، نیلازی به بلنلد خواندن 
قلرآن و دعلا نیسلت. این کار ممکن اسلت گونله ای آزاررسلانی به دیگران باشلد و حتی 

االملکان بایلد از آن اجتناب کرد. 

دعا«و«نیایش«««
در پایلاِن کارکردهلای عبلادی مسلجد، می توان دعلا کردن را نیلز افزود. دعلا و نیایش، 

خلود عبادتی شلرعی اسلت. دلیلل این امر، آیه شلریفه سلوره »غافر« اسلت:
ُُّکلُم اْدُعوني  أَْسلَتِجْب لَُکْم إِنَّ الَّذیَن یَْسلَتْکِبُرونَ  َعْن ِعباَدتي  َسلَیْدُخُلوَن َجَهنََّم  َو قلاَل َرب
داِخریلن 3؛ و پروردگارتلان گفلت: ملرا بخوانید تلا شلما را اجابت کنم. بی گمان کسلانی 
کله از عبلادت ملن تکبلر می ورزند، بله زودی خوار و سلرافکنده وارد جهنم می شلوند. 

خداونلد در ایلن آیله شلریفه، ابتلدا از ما خواسلته اسلت کله او را بخوانیم تا پاسلخ ما را 
بدهد و سلپس کسلانی را که از عبادت او خودداری و تکبر می  ورزند، از کسلانی دانسلته 
کله خلوار و سلرافکنده بله دوزخ درمی آیند. للزوم ارتباط میلان ابتدا و انتهلای آیه، ما را 
بله ایلن نتیجه می رسلاند که دعا، هملان عبادت یا مصداق روشلنی از آن اسلت. روایات 
متعلددی نیلز بلر ایلن معنا تأکید دارنلد که یکی از آن ها در کتاب کافی شلریف اسلت.4 
افلزون بلر ایلن و بلر پایله روایتی از پیامبلر اکلرم ، دعا، مغلز و گوهر عبادت اسلت.5 
دعلا و خوانلدن خداونلد، مانند تلالوت قرآن، ارتباط ملا را با دادار هسلتی برقرار می کند 

و مطابلق بلا روایلت زیر، بر تریلن عبادت امت پلس از قرائت قرآن اسلت:

1 . مسند أحمد، ج 5،  ص 349. 
2 . مناقب )ابن شهر آشوب(، ج 1،  ص 68. 

3 . غافر، آیه 60. 
َِّذیلَن یَْسلَتْکِبُروَن َعْن ِعباَدتِلي َسلَیْدُخُلوَن َجَهنََّم داِخِریلَن َقاَل: ُهَو  4 . »َعلْن أَبِلي َجْعَفلٍر َقلاَل إِنَّ اهلل َعلزَّ وَجللَّ یَُقلوُل: إِنَّ ال

اُء«؛ الکافلی، ج 2،  ص 466، ح 1.  عَّ اه ُهلَو الدَّ اه َحلِیلٌم. َقاَل: األَوَّ َعلاُء. ُقلْلُت: إِنَّ إِبْراِهیلَم ألَوَّ َعلاُء و أَْفَضلُل الِْعَبلاَدِه الدُّ الدُّ
5 . المعجم االوسط )طبرانی(، ج 3،  ص 294. 
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ُُّکلُم اْدُعونِي  قلال: أفضلل عبلاده أمتي بعلد قراءه القلرآن الدعاء ثم قلرأ: َوَقلاَل َرب
َِّذیَن یَْسلَتْکِبُروَن َعْن ِعَباَدتِي َسلَیْدُخُلوَن َجَهنَّلَم َداِخِرین1َ 2؛ بر ترین  أَْسلَتِجْب لَُکلْم إِنَّ ال
عبلادت امتلم پلس از قرائلت قلرآن، دعا کلردن اسلت. پیامبر سلپس این آیه شلریفه را 
قرائلت کردنلد: »و پروردگارتلان گفلت: ملرا بخوانیلد تلا شلما را اجابت کنلم. بی گمان 
کسلانی کله از عبلادت ملن تکبلر می ورزنلد، بله زودی خلوار و سلرافکنده وارد جهنلم 

می شلوند.«
روشلن اسلت کله عملل عبادی دعلا را بلدون محذور می تلوان در مسلجد انجلام داد؛ با 
ایلن همله می تلوان بله روایتلی کله آن را احملد بلن حنبلل نقلل کلرد و ملا آن را ذیل 
عنلوان »قرائلت قلرآن« آوردیم، اسلتدالل کرد. صلدر این روایت می گوید که شلخصی 
در مسلجد دعلا می کلرده و پیامبلر اکرم آن را شلنیده و نه تنها منعلی نکرده، بلکه 

محتلوای دعلا را تأیید فرموده اسلت.3
افلزون بلر ایلن، حدیثلی در دسلت اسلت کله نشلان می دهلد امام صلادق  نیلز این 
کار را می  کلرده و بلرای دعلا کلردن بله مسلجد می  رفته اسلت. صدر حدیث بله تنهایی 

گویلای این مطلب هسلت:
لرُت فیها إلی  داود بلن فرقلد قلال: قلال ابلو عبلد اهلل : َعَرضلُت إلی َربّلي حاجلًه َفَهجَّ
المسلجِد و کذللَک أفعلُل إذا َعَرَضلت بلَي الحاجلُه4؛ نیازی بله خدایم پیدا کلردم؛ از این 
رو در گرملای نیلم روز بله مسلجد رفتلم و ملن هلر گاه نیاز بله چیزی پیدا کنلم، چنین 

می  کنلم. 
گفتنلی اسلت، ملکان بسلیاری از ادعیله حلج و عمره در مسلجد الحرام و مکان بخشلی 
از ادعیله پیلش و پلس از زیلارت رسلول اکرم در مسلجد نبوی اسلت. ایلن معنا به 
تنهایلی مشلروع بلودن و بلکه اسلتحباب دعلا را در مسلجد تأیید می کند. ملا این ادعیه 
را در کتلاب دعاهلای حلج و عملره گرد آورده ایلم.5 بخش عظیمی از ایلن دعاها، از کتب 

اربعه شلیعه و صحاح سلته اهل سلنت نقل شلده اسلت. 
1  . غافر، آیه 60. 

2 . بحار األنوار، ج 90، ص 300. 
3 . مسند أحمد، ج 5،  ص 349. 

4 . تفسیر عیاشی، ج 2،  ص 30، ح 82. 
5 . ر.ك: ادعیه الحج و العمره و ترجمه آن. 



111 فصل ششم: کارکردهای مسجد

اعتکاف«««
افلزون بلر نملاز، انجلام دیگلر عبادت هلا نیلز در مسلجد جایلز و رواسلت و از جملله 
کارکردهلای مسلجد بله شلمار ملی رود. یکلی از ایلن عبلادات، اعتکاف اسلت کله تنها 
جلای آن، مسلجد اصللی و جاملع شلهر اسلت. »اعتلکاف« بله معنلای توقلف و درنگ 
در جایلی و پرداختلن انحصلاری بله کاری اسلت، بله گونله ای کله از آن کار، متوجه کار 
دیگلری نشلویم. در علرف جامعه دینلی، اعتکاف به معنای اقامِت سله روزه و بیشلتر در 

مسلجد بلرای عبلادت و نماز و روزه داشلتن اسلت. 
کلینلی در کافلی بابلی دربلاره اعتلکاف گشلوده و چنلد حدیلث دربلاره اعتلکاف آورده 
اسلت. در حدیثلی صحیلح السلند، حلبلی از املام صلادق چنیلن نقل می کنلد: »اَل 
اْعِتَکاَف إاِلَّ بَِصْوٍم فِي الَْمْسلِجِد الَْجاِمِع«1؛ اعتکاف جز در مسلجِد جامع صحیح نیسلت. 
بلر ایلن قاعلده در حدیثلی دیگلر با سلند معتبلر تأکید شلده و افلزون بر آن به مسلجد 
الحلرام و مسلجد النبی نیز اشلاره شلده اسلت.2 در چنلد حدیث دیگر، مسلاجدی مانند 

مسلجد کوفله و بصره نیلز افزوده شلده اند:
َعلن ُعَملَر بلِن یَِزیلَد َقلاَل: ُقللُت: ألَبِي َعبلِد اهلل َملا تَُقوُل فِلي ااِلعِتلَکاِف بَِبغلَداَد فِي 
بَعلِض َمَسلاِجِدَها؟ َفَقلاَل: اَل اعِتلَکاَف إاِلَّ فِلي َمسلِجِد َجَماَعلٍه َقلد َصلَّلی فِیه إَِملاٌم َعدٌل 
بَِصلاَلهِ َجَماَعلٍه، و اَل بَلأَس أَن یُعَتَکلَف فِلي َمسلِجِد الُکوَفلِه و الَبصلَرهِ و َمسلِجِد الَمِدیَنِه 
لَه3؛ از املام صلادق دربلاره اعتلکاف در مسلاجد بغداد پرسلیدم. فرمود:  و َمسلِجِد َمکَّ
»اعتلکاف جلز در مسلجد جماعلت )و نله مسلجد شلخصی( کله در آن املام جماعلِت 
عادللی نملاز جماعت خوانده باشلد، روا نیسلت. اشلکال هم نلدارد که در مسلجد کوفه، 

بصلره، مسلجد نبلوی و مسلجد الحرام هلم اعتکاف شلود.«
گفتنلی اسلت، این شلیوه پیامبلر بوده و از جمله سلنت های رسلول اکلرم، اعتکاف 
دهله آخلر ملاه مبلارك رمضان در مسلجد بوده اسلت. حدیثلی صحیح السلند در کافی 

ایلن موضلوع را چنیلن گزارش کرده اسلت:
1 . الکافی، ج 4،  ص 176، ح 3. 

ٍد َعْن َداُوَد بِْن ِسلْرَحاَن َعْن أَبِلي َعْبِد اهلل َقلاَل: إِنَّ َعلِّیاً َصلََواُت اهلل َعلَْیله َکاَن یَُقوُل:  2 . »َسلْهُل بْلُن ِزیَلاٍد َعلْن أَْحَملَد بْلِن ُمَحمَّ
ُسلوِل أَْو َمْسلِجٍد َجاِمٍع«؛ همان،  ص 176، ح 2.  اَل أََری ااِلْعِتَکاَف إاِلَّ فِي الَْمْسلِجِد الَْحَراِم أَْو َمْسلِجِد الرَّ

3 . هملان،  ص 176، ح 1؛ و نیلز بله حدیلث سلوم رجلوع کنید: »علن أَبِي َعْبلِد اهلل َقاَل ُسلِئَل َعِن ااِلْعِتلَکاِف؟ َقلاَل: اَل یَْصُلُح 
ُسلوِل  أَْو َمْسلِجِد الُْکوَفِه أَْو َمْسلِجِد َجَماَعلٍه و تَُصوُم َما ُدْملَت ُمْعَتِکفاً.«  ااِلْعِتلَکاُف إاِلَّ فِلي الَْمْسلِجِد الَْحلَراِم أَْو َمْسلِجِد الرَّ
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اٍد َعلِن الَْحلَِبليِّ َعْن أَبِلي َعْبِد  َعلِليُّ بْلُن إِبَْراِهیلَم َعلْن أَبِیله َعلِن ابِْن أَبِلي ُعَمْیٍر َعلْن َحمَّ
اهلل َقلاَل: َکاَن َرُسلوُل اهلل إَِذا َکاَن الَْعْشلُر األََواِخلُر اْعَتَکلفَ فِي الَْمْسلِجِد و ُضِربَْت 
َر الِْمْئلَزَر و َطلَوی فَِراَشله1؛ پیامبر خلدا هنگامی کله دهه آخر  لَله ُقبَّلٌه ِملْن َشلْعٍر و َشلمَّ
ملاه رمضلان می شلد، در مسلجد معتکف می شلد. خیمله ای موییلن برایلش می زدند و 

بسلترش را جملع می کلرد و کملرش را بلرای عبلادت محکلم می کرد. 
نکتله شلایان ذکلر این کله، اکنلون نیلز برخلی مسللماناِن حلج و عمره گلزار بله هنگام 
حضلور در مکله، چنلد روزی را در مسلجد الحلرام اعتلکاف می کنند و این سلنت نبوی 

را پلاس می دارنلد. 

1 . الکافی، ج 4،  ص 175، ح 1. 
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کارکرد«علمی«و«آموزشی
هر گاه سلخن از تعلیم و تعلم در مسلاجد به میان می آید، حلقه های درسلی حوزه های 
علمیله و مجاللس پررونلق مراجلع عظام تقلیلد به ذهن می آیلد. این بدان معناسلت که 
مسلجد و عللوم دینلی چنلان بله هلم آمیختله و نزدیکند که سلخن از یکی، بله معنای 
سلخن از دیگلری اسلت. این مسلئله دلیل دیگلری هم دارد. دین اسلالم از بُن و ریشله 
بلا عللم و حکملت آغلاز گشلته و در تار و پود خود با آن تنیده شلده اسلت. »اِقَرأ بِاسلِم 
« در آغازیلن خطلاب وحلی، »َعلَّلم بِالَقلَلم« در سلوره قللم، »َعلَّمُه الَبیلان« در  ِّلکَ رب
سلوره الرحملن و ده هلا آیله بلزرگ و کوچلک دربلاره عللم، نشلان از آن دارد کله قرآن 
در مقلام منشلور مکتلوب دیلن اسلالم، اهمیلت فلوق العلاده ای بلرای دانش انلدوزی و 
فراگیلری حکملت قائلل اسلت: یُْؤتِلي الِْحْکَمَه َمْن یََشلاُء َوَملْن یُلْؤَت الِْحْکَمَه َفَقلْد أُوتَِي 
لُر إاِلَّ أُولُلو األْلَْباِب1؛بله هلر کله خواهلد حکمت عطا کنلد و به هر  کَّ َخْیلًرا َکِثیلًرا َوَملا یَذَّ
کله حکملت عطا شلده نیکلی فراوان داده شلده اسلت؛ و جلز خردمندان پنلد نپذیرند.

هم چنیلن وجلود نزدیلک بله دوهزار روایلت درباره عللم و حکمت، که بسلیاری از آن ها 

1  . بقره، آیه 269.
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ملورد اتفلاق شلیعه و اهل سلنت هسلتند، بلرای تأییلد و تأکیلد به هم آمیختگلی علم و 
دیلن در دیلن مبیلن اسلالم کافی اسلت. این بدان معناسلت کله علم آموزی در اسلالم، 
عبلادت بله شلمار می آیلد و از ایلن رو بله راحتلی و بلدون هیلچ دغدغله ای در عرصه و 

قلملرو فعالیت هلا و کارکردهلای مسلجد در جایلگاه یلک عبادتگاه، جلای می گیرد. 
یکلی از احادیثلی کله بله علم آملوزی در مسلجد اهمیلت داده و آن را عبلادت دانسلته 

اسلت، متلن زیلر اسلت که بله پیامبلر اکرم منسلوب اسلت:
رسلول اهلل:َملن َغلدا إلَی  الَمسلِجِد ال یُریلُد إاّل لَِیَتَعلَّلَم َخیلرا أو لُِیَعلَِّملُه، کاَن لَُه أجُر 
ُمعَتِملٍر تلامَّ الُعملَرهِ، و َمن راَح إلَی الَمسلِجِد ال یُریلُد إاّل لَِیَتَعلََّم َخیرا أو لُِیَعلَِّملُه، َفلَُه أجُر 
لِه1؛ کسلی کله صبح گاهلان روانله مسلجد شلود، تنهلا بدیلن خاطر که  حلاجٍّ تلامَّ الَحجَّ
خیلری را فلرا گیلرد یلا آملوزش دهلد، پلاداش کسلی را دارد که عملره کامللی را به جا 
آورده اسلت. و کسلی کله شلبان گاه روانله مسلجد شلود، تنهلا بلا این هدف کله خیری 
را فلرا گیلرد یلا آملوزش دهلد، اجِر کسلی را دارد کله حّج کامللی را به جا آورده اسلت. 
از گزارشلی دیگلر بله دسلت می آیلد کله نله تنهلا آهنگ مسلجد کلردن بلرای تعلیم و 
تعلیم، کاری اساسلی در مسلجد به شلمار می آید، بلکه اگر کسلی به مسلجد بیاید و در 
پلی یادگیلری چیلزی نباشلد، بی بهره مانده اسلت. این حدیلث، ما را به سلوی آموختن 
در همه جلا و از جملله مسلجد سلوق می دهلد. حدیث را محدثلان اهل سلنت از پیامبر 

اکلرم چنیلن روایلت کرده اند: 
َملن جلاَء َمسلِجدي هذا لَلم یَأتِِه إاّل لَِخیلٍر یََتَعلَُّملُه أو یَُعلُِّملُه َفُهلَو بَِمنِزلَلِه الُمجاِهِد في 
ُجِل یَنُظُر إللی َمتاِع َغیلِره2ِ؛ هر کس  َسلبیِل اهلل، و َملن جلاَء لَِغیلِر ذلَِک َفُهلَو بَِمنِزلَلِه الرَّ
بله ایلن مسلجد ملن درآید، تنهلا به ایلن خاطر که خیلری را بیاملوزد یا آملوزش دهد، 
همچلون مجاهلِد در راه خداسلت، و هلر که به قصد دیگری بیاید، همانند کسلی اسلت 

کله به کاالی شلخص دیگری چشلم دوخته اسلت. 
نکتله درخلور توجله آن کله، گردهم آیی افلراد برای تعلیلم و تعلم در مسلجد یا هر جای 
دیگلر متعللق بله خداوند، پلاداش و ثواب الهی را نیلز در بر دارد. حدیلِث بیان کننده این 

1 . منیله المریلد،  ص 106؛ بحلار األنلوار، ج 1،  ص 185، ح 105؛ المسلتدرك عللی الصحیحیلن، ج 1،  ص 169، ح 311 علن أبي 
امامه؛ کنلز العّملال، ج 10،  ص 166، ح 28859. 

2 . سنن ابن ماجه، ج 1،  ص 82، ح 227 عن أبي هریره؛ المعجم الکبیر، ج 6،  ص 175، ح 5911 عن سهل بن سعد. 
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معنلا را می آوریلم. محتلوای حدیلث ناظلر به تعلیلم و تدریس قلرآن کریم اسلت و این 
نشلان می دهلد کارکلرد مسلجد در ایلن عرصله، کارکلردی عبلادی و هم سلو بلا همان 
کارکلرد اصللی مسلجد اسلت. بلر ایلن اسلاس، نباید نسلبت بله علم آملوزی و تحصیل 
معلارف در مسلجد نگلران بود و دغدغه داشلت. متلن حدیث را مطابق با گزارش مسللم 

از پیامبلر اکلرم نقلل می کنیم:
َملا اجَتَملَع َقلوٌم في بَیٍت ِمن بُیلوِت اهلل یَتلوَن ِکتلاَب اهلل و یََتداَرسلونَُه بَیَنُهلم، إاّل نََزلَت 
تُهلُم الَمالئَِکُه و َذَکَرُهلُم اهلل فیَمن ِعنَده 1؛ هر  لکیَنُه و َغِشلَیتُهُم الرَّحَملُه و َحفَّ َعلَیِهلُم السَّ
گروهلی کله در خانله ای از خانه هلای خلدا، ِگلرد هلم بیایند و قلرآن تالوت کننلد و آن 
را بله یکدیگلر بیاموزنلد، آراملش بلر آنلان فلرود می آیلد و رحملت خلدا بلر آنان سلایه 
می افکنلد و فرشلتگان، آن هلا را در بلر می گیرنلد و خداونلد در میلان کسلانی کله نلزد 

اوینلد، از آنلان یلاد می کند. 
ایلن معنلا در حدیثلی دیگلر از پیامبلر تأییلد شلده اسلت. در این حدیلث، پیامبر 
اکلرم علم آملوزی در مسلجد را بلا دسلت آوردهای مادی سلنجیده و بدیلن طریق، 
نتیجله ململوس و محسلوس تری را در پیش دید مخاطبلان قرار داده اسلت. این حدیث 
را نیلز اهلل سلنت گلزارش کرده اند، اگرچله در میان محدثان متقدم شلیعی نیز شلیخ 

طوسلی آن را در أماللی خویش آورده اسلت:
سلنن أبلي داود علن عقبله بلن عاملر الجهني: َخلَرَج َعلَینلا َرسلوُل اهلل و نَحلُن فِي 
لِه، َفقلاَل: أیُُّکلم یُِحلبُّ أن یَغلُدَو إللی بُطحلان  أِو الَعقیلِق َفَیأُخلُذ ناَقَتیلِن َکوماَوینِ   فَّ الصُّ
َزهراَویلِن بَِغیلِر إثلٍم بِلاهلل َعزَّ و َجللَّ و ال َقطِع َرِحلٍم؟ قالوا: ُکلُّنا یا َرسلوَل اهلل. قلاَل: َفأَلَن 
یَغلُدَو أَحُدُکلم ُکلَّ یَلوٍم إلَلی الَمسلِجِد َفَیَتَعلَّلَم آیََتیلِن ِمن ِکتلاِب اهلل َعزَّ و َجللَّ َخیٌر لَُه 
ِملن ناَقَتیلِن، و إن ثَلالٌث َفَثلالٌث ِمثلُل أعداِدِهنِّ ِملَن اإلِبِِل2؛ پیامبر خلدا نزد ما که 
در ُصّفله  نشسلته بودیلم، آملد و فرملود: »کدام یک از شلما دوسلت دارد کله به منطقه 
بُطحلان یلا عقیلق3 برود و دو ماده شلتر بزرِگ کوهان سلفید به دسلت آورد، بدون آن که 
1 . صحیلح مسللم، ج 4،  ص 2074، ح 38؛ سلنن أبلي داود، ج 2،  ص 71، ح 1455 علن أبلي هریلره؛ کنلز العّملال، ج 1،  ص 544، 

ح 2436. 
2 . سلنن أبلي داود، ج 2،  ص 71، ح 1456؛ صحیلح مسللم، ج 1،  ص 552، ح 251؛ کنلز العّملال، ج 1،  ص 519، ح 2324؛ األمالي 

)طوسلي(،  ص 357، ح 741؛ بحار األنلوار، ج 92، ص 186، ح 4. 
3 . دو ناحیه در مدینه منوره هستند. 
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خداونلد را نافرمانلی کنلد یلا پیونلِد خویشلاوندی را قطع نمایلد؟« گفتند: همله ما، ای 
پیامبلر خلدا! پیامبلر فرملود: »هلر یک از شلما اگر هلر روز به مسلجد بیایلد و دو آیه از 
کتلاب خداونلد را یلاد بگیلرد، برایلش از دو ملاده شلتر، بهتلر اسلت؛ و اگلر سله آیه یاد 
بگیلرد، از سله شلتر؛ و بله هلر اندازه کله یاد بگیلرد، از همان تعداد شلتر، بهتر اسلت.«
کارکردهلای  از  یکلی  علم آملوزی  کله  نمی مانلد  تردیلدی  حدیلث،  همله  ایلن  بلا 
پایله ای مسلجد اسلت، املا سلزاوار اسلت کله نمونه هایلی از علم آملوزی را در روزگار 
معصومان ارائله دهیلم تلا بله گونله عینی تری، کارکرد آموزشلی مسلجد را به سلیره 
نبوی و علوی مسلتند سلازیم. حدیثی مشلهور در این باره، حدیثی اسلت که ابن ماجه 
آن را در سلنن خلود، کله جلزو کتلب شلش گانه حدیث اهل سلنت شلمرده می شلود، 

نقلل کرده اسلت:
علن عبلداهلل بن عمرو: َخَرَج َرسلوُل اهلل ذاَت یَلوٍم ِمن بَعِض ُحَجِرهِ َفَدَخَل الَمسلِجَد 
َفلإِذا ُهلَو بَِحلَقَتیِن: إحداُهملا یَقَرؤوَن الُقرآَن و یَدعوَن اهلل، َو االخلری  یََتَعلَّموَن و یَُعلِّموَن. 
: ُکلٌّ َعللی  َخیلٍر هُؤالءِ یَقلَرؤوَن الُقرآَن و یَدعلوَن اهلل، َفإِن شلاَء أعطاُهم  َفقلاَل النَِّبليُّ
و إن شلاَء َمَنَعُهلم، و هلُؤالءِ یََتَعلَّملوَن و یَُعلِّملوَن، و إنَّملا بُِعثلُت ُمَعلِّملاً َفَجلَلَس َمَعُهم1؛ 
پیامبلر خلدا روزی از یکلی از حجره هلای خلود بیلرون آمد و داخل مسلجد شلد و 
بلا دو حلقله روبله رو شلد: یک حلقه قلرآن می خواندنلد و خلدا را یاد می کردنلد و حلقه 
دیگلر بله یاد گرفتن و یاد دادن سلرگرم بودنلد. پیامبر فرمود: »همله این ها در کار 
خیرنلد. اینلان بله تلالوت قلرآن مشلغولند و دعا می کننلد. اگر خلدا بخواهد به ایشلان 
عطلا می کنلد و اگر بخواهلد بازمی دارد، و آنلان به آموختن و فراگرفتن سلرگرمند و من 

آملوزگار برانگیختله شلدم.« پس با آنان نشسلت. 
گفتنلی اسلت، دارملی نیلز ایلن حدیلث را بلا انلدك تفاوت هایی در سلنن خلود آورده 
اسلت. سلنن دارملي نیلز اگرچله جلزو کتلب شلش گانه حدیلث اهلل سلنت نیسلت، 
اعتبلاری نزدیلک بله آن هلا دارد و در برخلی برنامه هلای رایانله ای، آن را هملراه مسلند 
ابلن حنبلل در کنلار کتلب شلش گانه می آورنلد. دارمی نیز ایلن روایت را از عبلد اهلل بن 

عملرو نقلل می کنلد و متلن آن چنین اسلت: 

1 . سنن ابن ماجه، ج 1،  ص 83، ح 229؛ کنز العّمال، ج 10،  ص 147، ح 28751. 
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إنَّ َرسلوَل اهلل َملرَّ بَِمجلَِسلیِن في َمسلِجِدهِ، َفقاَل: ِکالُهما َعلی  َخیلٍر، و أَحُدُهما 
أفَضلُل ِملن صاِحِبلِه، أّملا هُؤالءِ َفَیدعلوَن اهلل و یَرَغبوَن إلَیِه، َفإِن شلاَء أعطاُهم و إن شلاَء 
َمَنَعُهلم، و أّملا هلُؤالءِ َفَیَتَعلَّملوَن الِفقلَه َو الِعللَم، و یَُعلِّملوَن الجاِهلَل، َفُهم أفَضلُل. و إنَّما 
بُِعثلُت ُمَعلِّملاً. ثُلمَّ َجلَلَس فیِهلم1؛ پیامبلر خلدا بر دو گروه در مسلجدش گذشلت 
و فرملود: »هلر دو در کار خیرنلد و یکلی بلر دیگلری برتلری دارد. املا اینلان خلدا را 
می خواننلد و بله او رغبلت می ورزنلد؛ پلس اگر خلدا بخواهلد، بدانان عطا می کنلد و اگر 
بخواهلد بازملی دارد، وللی اینلان فقه و دانش فلرا می گیرند و بله نلادان می آموزند؛ پس 

آنلان برترنلد و ملن آملوزگار برانگیخته شلدم.« پلس در میان آنان نشسلت. 
هلر دو متلن به روشلنی نشلان می دهند کله پیامبر خدا نله تنها علم آموزی در مسلجد 
را تقریلر و تأییلد کلرده، بلکله آن را بلر عبادتلی ماننلد قرائت قلرآن،  که پاداشلی بزرگ 
دارد و کاملاًل متناسلب بلا کارکلرد عبلادی مسلجد اسلت، ترجیح داده اسلت. افلزون بر 
ایلن، در روایتلی دیگلر شلخصی در مسلجد به حضلور پیامبر می رسلد و قصد خود 
را علم آملوزی اعلالم می کنلد. پیامبلر نله برمی آشلوبد، نله او را نهی می کنلد و نه رویش 
را تلرش و برزخلی می نمایلد، بلکله بلا کملال خوش رویی از او اسلتقبال می کنلد و به او 
خیلر مقلدم می گویلد. حدیلِث داللت کننده بر این مطللب را طبرانی در موسلوعه بزرگ 

خود آورده اسلت:
المعجلم الکبیلر علن صفوان بن عّسلال الملرادّي: أتَیُت َرسلوَل اهلل و ُهلَو ُمتَِّکٌئ فِي 
الَمسلِجِد َعللی  بُلرٍد لَلُه، َفُقلُت لَلُه: یا َرسلوَل اهلل، إنّي ِجئلُت أطُلُب الِعللَم. َفقلاَل: َمرَحباً 
بِطالِلِب الِعللِم، طالِلُب الِعللِم لََتُحفُّلُه الَمالئَِکُه و تُِظلُّلُه بِأَجِنَحِتهلا، ثُم یَرَکلُب بَعُضُه بَعضاً 
نیلا ِملن ُحبِِّهلم لِملا یَطُللُب2؛ نلزد پیامبلر خلدا آملدم. به  لماَء الدُّ َحّتلی  یَبُلُغلوا السَّ
حضلرت در حاللی کله در مسلجد بلر بُلردش تکیله داده بلود، علرض کلردم: ای پیامبر 
خلدا! ملن در جسلت وجوی دانلش آملده ام. حضلرت فرملود: »آفرین بر جویلای دانش! 
بی گملان فرشلتگان گرداگلرد جویلای دانلش را می گیرنلد و بلا بال هایشلان بر او سلایه 
می اندازنلد. سلپس از روی محبلت به مطلوب وی چنان از سلر و دوش هلم باال می روند 

1 . سنن الدارمي، ج 1،  ص 105، ح 355؛ جامع بیان العلم، ج 1،  ص 50. 
2 . المعجم الکبیر، ج 8، ص 54، ح 7347؛ منیه المرید،  ص 106. 
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تا بله آسلمان فرودین می رسلند.« 
نکتله قابلل ذکلر این که، ایلن حلقه های علمی شلامل هر گونله علم و دانایی نمی شلود، 
بلکله بایلد علمی سلودمند و مفیلد به حال اجتماع باشلد. بر ایلن پایه نمی تلوان انتظار 
داشلت کله پیامبلر اکلرم هلر حلقله علملی را تأیید کلرده باشلد. در گلزارش زیر، 

نمونله ای مشلهور به چشلم می آید: 
 َدَخَل الَمسلِجَد َفلَرأی  َجمعاً  جاملع بیلان العللم و فضله علن أبي هریلره: إنَّ النَِّبليَّ
ِملَن الّنلاِس َعللی  َرُجلٍل َفقلاَل: و ملا هلذا؟ قاللوا: یلا َرسلوَل اهلل، َرُجلٌل َعاّلَمٌه. قلاَل: و َما 
الَعاّلَملُه؟ قاللوا: أعلَلُم الّناِس بِأَنسلاِب الَعلَرِب و أعلَُم الّنلاِس بَِعَربِیَّلٍه و أعلَُم الّناِس بِِشلعٍر 
و أعلَلُم الّنلاِس بَِملا اخَتلَلَف فیِه الَعلَرُب. َفقاَل َرسلوُل اهلل: هلذا ِعلٌم ال یَنَفلُع و َجهٌل 

1. یَُضرُّ ال 
 در احادیث شلیعی و منسلوب به املام کاظم ،ایلن گلزارِش رفتلار پیامبلر اکلرم
نیلز نقلل شلده اسلت؛ از ایلن رو تنهلا به ترجمه متن شلیعِی در دسلترس، کله دقیق تر 
اسلت، می پردازیلم. دلیلل ایلن دقت، آن اسلت که در این متلن، عربیت را بله طور کلی 
نیلاورده، بلکله آن را بلا اضافله کلردن اشلعار، معیلن کرده اسلت. بلا توجه به ایلن متن، 
دیگلر نمی تلوان عللم نحلو و صلرف را نیز جلزو دانش هلای بی مصرف دانسلت. متن این 

گلزارش را می آوریلم و ترجمله را نیلز می افزاییم: 
اإلملام الکاظم :َدَخلَل َرسلوُل اهلل الَمسلِجَد َفلإِذا َجماَعٌه َقلد أطافوا بَِرُجلٍل َفقاَل: 
ملا هلذا؟ َفقیلَل: َعاّلَملٌه. َفقلاَل: و َملا الَعاّلَملُه؟ َفقاللوا لَُه: أعلَلُم الّنلاِس بِأَنسلاِب الَعَرِب و 
: ذاَك ِعللٌم ال یَُضرُّ َمن َجِهلَُه  َوقائِِعهلا و أیّلاِم الجاِهلِیَّلِه َو األَشلعاِر الَعَربِیَِّه. َفقلاَل النَِّبيُّ
و ال یَنَفلُع َملن َعلَِملُه2؛ پیامبر خدا داخل مسلجد شلد و دید گروهلی بر گرد مردی 
حلقله زده انلد. فرملود: »چله خبلر اسلت؟« گفتله شلد: عالمه ای اسلت. فرملود: »چه 
عالمله ای؟« گفتنلد: داناتریلن مردم به نََسلب های علرب و وقایع و جنگ هلای جاهلیت 
و شلعرهای علرب. پلس پیامبلر فرملود: »ایلن دانشلی اسلت که بله آن که ندانلد، زیان 

نمی رسلاند و بله آن کله می داند، سلود نمی بخشلد.«

1 . جامع بیان العلم و فضله، ج 2،  ص 23. 
2 . الکافلي، ج 1،  ص 32، ح 1؛ األماللي )صلدوق(،  ص 340، ح 403 علن إبراهیم بن عبدالحمید؛ مسلتطرفات السلرائر،  ص 127، 

ح 1 علن عبدالحمیلد بلن أبي العلالء؛ بحار األنلوار، ج 1،  ص 211، ح 5. 



119 فصل ششم: کارکردهای مسجد

در کنلار حلقه هلای علملی شلکل یافته در مسلاجد، می تلوان بله برخلی پرسلش و 
پاسلخ های پراکنلده در مسلجد نیلز اشلاره کلرد. ایلن پرسلش و پاسلخ میلان برخلی 
مسللمانان و معصومانبلوده اسلت. در هیلچ یلک از ایلن ملوارد ملا شلاهد نیسلتیم 
کله کسلی بله شلخص سلؤال کننده نهیلب بزنلد کله چرا در مسلجد سلؤال می پرسلی 
و چلرا در ملکان عبلادت، وقتلت را بله سلؤال و جلواب می گذرانلی. گزارش زیلر یکی از 
ایلن نمونه هاسلت. ایلن پرسلش و پاسلخ میلان امیر مؤمنلان و مردی ناشلناس روی 
داده اسلت. گفتنلی اسلت، خشلم املام و اعتلراض ایشلان بله شلخص مزبلور، نه به 
دلیلل پرسلش او، بلکله بله دلیل درخواسلت توصیفلی از خدای سلبحان بوده کله فراتر 
از ظرفیلت وی و بلکله نلوع انسلان ها بلوده اسلت. ناقل این گلزارش، مسلعده بن صدقه 

از املام صادق اسلت: 
َخَطلَب أمیُرالُمؤِمنیلنَ  بِهِذهِ الُخطَبِه ]أي ُخطَبَه األَشلباحِ [ َعلی ِمنَبلِر الکوَفِه، و ذلَِک 
ا  َّنا ِمثلَما نَلراُه ِعیانًا لَِنلزداَد لَُه ُحبًّ أنَّ َرُجلالً أتلاُه َفقلاَل لَلُه: یا أمیلَر الُمؤِمنیَن، ِصف لَنلا َرب
الَه جاِمَعلًه، َفاجَتَمَع الّناُس َحّتی َغصَّ الَمسلِجُد بِأَهلِِه،  و بِلِه َمعِرَفلًه، َفَغِضَب و نلادی: الصَّ
 ، َفَصِعلَد الِمنَبلَر و ُهلَو ُمغَضب  ُمَتَغیُِّر اللَّوِن، َفَحِمَد اهلل و أثنی َعلَیلِه و َصلّی َعلَی النَِّبيِّ
ثُلمَّ قلاَل: ... َفانُظلر أیَُّهلا الّسلائُِل: َفملا َدلََّک الُقلرآُن َعلَیلِه ِمن ِصَفِتلِه َفائَتمَّ بِِه و اسلَتِضئ 
لیطاُن ِعلَملُه ِمّما لَیَس فِلي الِکتاِب َعلَیَک َفرُضلُه، و ال في  بِنلوِر ِهدایَِتلِه، و ملا َکلََّفَک الشَّ
لِه الُهلدی أثَلُرُه، َفلِکل ِعلَمُه إلَلی اهلل ُسلبحانَُه، َفإِنَّ ذلِلَک ُمنَتهی   و أئِمَّ ُسلنَِّه النَِّبليِّ
َحلقِّ اهلل َعلَیلکَ 1؛ امیرمؤمنلان ایلن خطبه )خطبه اشلباح( را بر منبر کوفله خواند و این 
بلدان جهلت بلود که مردی نلزد حضرت آملد و گفلت: ای امیرمؤمنلان! پروردگارمان را 
چنلان برایملان توصیلف کلن که گویلی وی را آشلکارا می بینیم، تا معرفلت و محبت ما 
بله او افزون شلود. حضرت خشلمگین شلد و به نماز جماعلت ندا داد. ملردم گرد آمدند 
تلا آن کله مسلجد ماالمال از جمعیت شلد. حضرت خشلمناك و با رنگ چهلره دگرگون 
بلاالی منبلر رفلت و حملد و ثنلای الهی گفت و بلر پیامبلر درود فرسلتاد و فرمود: 
»... ای پرسلش گر! هلر صفتلی را کله قلرآن ره نملوده، پیلروی کلن و از نلور هدایتلش 
روشلنی گیلر و هلر صفتلی که شلیطان تلو را بدان وا ملی دارد، وللی کتاب بر تلو واجب 

1 . نهج البالغه، الخطبه 91؛ التوحید،  ص 48،  ح 13. 
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نکلرده اسلت و اثلری از آن در سلّنت پیامبر و پیشلوایان هدایت نیسلت، آگاهی به 
آن را بله خداونلد سلبحان واگلذار که این نهایلِت حّق خدا بر توسلت.«

نکتله قابلل اشلاره در پایلان ایلن مبحلث، توجله به وجلود کتاب خانله در کنار مسلجد 
اسلت. توسلعه عللم و گسلتردگی مسلائل علملی، وجلود کتاب خانه هلای پرکتلاب را 
ضلروری سلاخته اسلت. بنلای کتاب خانله در جنلب مسلجد و نزدیلک آن می توانلد در 
گرایلش نسلل جلوان و کتاب خلوان بله مسلجد، مؤثلر و منادی وحلدت و هم راسلتایی 
عللم و دیلن باشلد. گفتنی اسلت، اشلغال بخشلی از مسلجد و اختصلاص دادن آن برای 
مطالعله، در صورتلی مجلاز اسلت کله تعارضی با عبلادت و نماز خواندن نداشلته باشلد 
و در غیلر ایلن صلورت، نیازمنلد اسلتفتا از مراجلع معظلم تقلیلد اسلت. این املر درباره 

اختصلاص جلا بله مخلزن کتاب خانله نیلز قابلل پی گیری اسلت. 
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کارکرد«تبلیغی«
 کارکرد تبلیغی، از مشلهور ترین و رایج  ترین کارکردهای مسلجد اسلت. پیامبر اکرم
در مسلجد الحلرام بله تبلیلغ دیلن اسلالم و دعلوت ملردم بله نلدای الهی پرداخلت. در 
برخلی از مسلاجد مدینله خطبه هلای نملاز جمعله را ایراد فرملود و در مسلجد خویش 
نیلز خلوان ارشلاد و هدایلت گسلترد و با گفتلار و رفتار آسلمانی خود، اولیلن و واال ترین 
مبلّلغ دعوت به اسلالم بود. سلاخت و قلرار دادن منبلر از همان اوان پایه گذاری مسلجد 
النبلی، نملادی نمایلان برای اثبات اصلی بودن فعالیت تبلیغی در مسلجد اسلت. حدیث 

مشلهور زیلر نشلان دهنده وجلود منبر در مسلجد پیامبر اکرم اسلت:
لاٍل َعلْن َجِمیٍل َعلْن أَبِلي بَْکٍر  محملد بْلُن یَْحَیلی َعلْن أَْحَملَد بْلِن محملد َعلِن ابْلِن َفضَّ
الَْحْضَرِمليِّ َعلْن أَبِلي َعْبِد اهلل َقاَل َقاَل َرُسلوُل اهلل َملا بَْیَن بَْیِتي و ِمْنَبلِري َرْوَضٌه 
ِملْن ِریَلاِض الَْجنَّلِه و ِمْنَبلِري َعلَی تُْرَعلٍه ِمْن تَُرِع الَْجنَّلِه و َقَوائِلُم ِمْنَبِري ُربَّْت فِلي الَْجنَِّه 
َّله لَلْو ُکِشلَف الِْغَطلاُء لََرأَیُْتْم1؛ ابوبکلر حضرمی  َقلاَل ُقلْلُت ِهلَي َرْوَضلُه الَْیلْوِم َقلاَل نََعْم إِن
می گویلد: املام صلادق  فرمود: »پیامبلر خدا فرموده اسلت: "میان خانله و منبر من، 

1 . الکافی، ج 4،  ص 554،  ح 3. 
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باغلی از باغ هلای بهشلت اسلت و منبلر من، بلر دریچه ای از دریچه های بهشلت اسلت و 
پایه هلای منبلر ملن، در بهشلْت روییلده اسلت".« ابوبکر َحْضَرملی گفت: املروز هم باغ 

اسلت؟ املام صلادق  فرملود: »آری. اگر پلرده کنلار رود، هر آینله می بینید.«
نملاد دیگلر تبلیغ در مسلجد، اذان اسلت؛ آوای خوشلی که هلر روز و شلب از مناره های 
هلر مسلجد بلند اسلت و مسللمانان را بله نماز و عبادت فلرا می خواند؛ صدایلی که برای 
ملا مسللمانان مقیلم در شلهرها و روسلتاهای اسلالمی، چندان عادی و سلاده شلده که 
تصلور تبلیغلی بلودن آن، اندکلی نیازمنلد تحلیلل اسلت. اگلر بله جملالت اذان نظری 
بیفکنیلم، بُعلد تبلیغلی آن به آسلانی دریافت می شلود. ملؤذن، ندای توحیلد و عظمت 
الهلی را سلر می دهلد و بلا اعالم موضع و دین خویش، مسللمانان را به نماز و رسلتگاری 
فلرا می خوانلد. ملؤذن در نلدای روحانلی خویلش، نماز را بله توصیف می نشلیند و آن را 
»خیلر العملل« و بهتریلن کار می ناملد و تبلیغ خلود را فلراز ملی آورد. آری، اذان و نیز 

اقامله، شلعاری معنلادار و تبلیغلی بلیغ اسلت که جایگاه اصلی آن مسلجد اسلت. 
در هلر حلال، سلیره بنای منبلر برای سلخنرانی و مناره بلرای اذان، در میان مسللمانان 
صلدر اسلالم گسلترش یافلت. مسللمانان در هلر سلرزمین تلازه فتح شلده، مسلجدی 
سلاختند و در آن منبری بنا نهادند و مناره ای برکشلیدند و به تعلیم و تبلیغ آموزه های 
دینلی پرداختنلد؛ مسلاجدی که اکنلون نیز بقایلای آن ها در کشلور های علراق، ایران و 

دیگر ممالک اسلالمی مشلاهده می شلود. 
پلس از پیامبلر، املام عللی و املام حسلن نیلز هلر یلک در دوره کوتاه ملدت 
خالفلت خلود، تبلیلغ را به عنوان یکی از اساسلی  ترین کارهلا و وظایف خود قلرار دادند 
و در منبلر وعلظ و خطابله، در دعلوت مردملان بله سلوی دیلن کوشلیدند. بسلیاری از 
خطبه هلای بلنلد و کوتلاه امام علی که بخشلی از آن ها در میان شلیوا ترین سلخنان 
علرب و عجلم جللوه کلرده، در مسلجد کوفله بلر زبلان مبلارك املام عللی جلاری 
شلده اسلت. سلخنرانی های امام حسلن در مسلجد کوفه نیلز امتداد همیلن جریان 
فرخنلده اسلت. ایلن املر، یعنلی بهره گیلری از مسلجد بله عنلوان مکانلی بلرای تبلیغ، 

زمینله پیدایلش بزرگ تریلن خطیبلان و سلخنوران جهان اسلالم را فراهلم آورد. 
بله احتملال فلراوان، سلنت برگلزاری نملاز جمعله در مسلجد و قلرار دادن دو خطبه به 
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جلای دو رکعلت از نملاز ظهلر، در پدیلد آملدن ایلن جریان خجسلته مؤثر بوده اسلت. 
یلک نمونله متأخلر نسلبت بله عصلر نبلوی، در روزگار املام زین العابدین به چشلم 
می آیلد. ایلن گلزارش می توانلد مؤید خوبی برای مطلب فوق باشلد. سلعید بن مسلیب 

کله از عالملان روزگار خویلش و مرتبلط بله امام سلجاد اسلت، چنیلن می گوید: 
نیلا، و یَُرغُِّبُهم فلي أعماِل  ُدُهلم فِلي الدُّ کاَن َعلِليُّ بلُن الُحَسلینِ  یَِعلُظ الّنلاَس و یَُزهِّ
اآلِخلَرهِ بِهلَذا اللَکالِم فلي ُکلِّ ُجُمَعلٍه فلي َمسلِجِد َرسلوِل اهلل و ُحِفَظ َعنلُه و ُکتب، 
کاَن یَقلوُل: ...1؛ املام زین العابدیلن  هر جمعه، مردم را در مسلجد پیامبر خدا موعظه 
می کلرد و بله زهلد در دنیلا، فلرا می خوانْلد و بله کارهلای آخلرت، تشلویق می کلرد. 

شلنوندگان نیلز آن را بله خاطلر می سلپردند و می نوشلتند.2
اکنلون نیلز ایلن سلنت بله برکلت جمهلوری اسلالمی در ایلران اوج گرفته و شلاهد آن 
هسلتیم کله این سلیره عملی معصوملاندر تبلیغ دین در مسلاجد کنونلی و به ویژه 

در روزهلای جمعله ملورد توجله قرار گرفته اسلت. 

1 . الکافي، ج 8، ص 72، ح 29؛ األمالي )صدوق(،  ص 593، ح 822؛ بحار األنوار، ج 6،  ص 223،  ح 24. 
2 . متلن مواعلظ ایلن املام هملام، طوالنلی و دربردارنلده نکات فلراوان اخالقی و معرفتی اسلت. امیلد که روحانیلون و واعظان 

گراملی و فرهیختله، آن را در منبلر خطابله و موعظله خویش فلراز آورند. 
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کارکرد«اجتماعی«
مسلجد بله عنلوان مرکلز کارکردهلای ارتباطی میلان جامعه دین داران شلناخته شلده 
اسلت. فراتلر از ایلن، مسلجد در طول تاریلخ حیات خلود، کانون فعالیت هلای اجتماعی 
ماننلد کمک رسلانی، هم دللی و مشلاوره بلوده و در درازنلای تاریخ، شلاهد فعالیت هایی 
ماننلد فراهلم آوردن مقدمات همسلرگزینی و ازدواج، برگزاری مراسلم ختلم و عزاداری 
و نیلز مبادلله اطالعلات فلردی و گروهلی بلوده اسلت. بسلیاری از ایلن فعالیت هلا بله 
گونله طبیعلی و بلدون هدایلت مسلتقیم، صلورت گرفتله و می گیلرد و همیلن املر در 
گسلتردگی و پذیلرش عموملی آن مؤثلر بوده اسلت. در این جلا برخی از ایلن کارکرد ها 
را برمی  رسلیم و می کوشلیم تلا آن هلا را بله سلیره پیامبر اکلرم و اهل بیت ایشلان 

مسلتند کنیلم یلا ملوارد هماننلد آن را در میان مسللمانان صدر اسلالم نشلان دهیم. 

تبادل«اطالعات«اجتماعی«««
مسلجد بله مثابه عضلو زنده جامعله، در برقلراری و پویایی حیات اجتماعلی، نقش مهم 
و کم نظیلری دارد. مسلجد، کانلون وقایلع اجتماعلی و مرکلز تبادل اطالعلات در جامعه 
اسلت. خبردهلی و خبرگیلری از احلواالت شلخصی، هم دللی بلا دردمنلدان، مشلورت 
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بلا بزرگ سلاالن و متخصصلان، کمک رسلانی بله نیازمنلدان، فراهلم آوردن مقدملات 
ازدواج، عیلادت از بیملاران و ترتیلب مجاللس ختلم و علزاداری بلرای از دنیارفتلگان، 
بخشلی از جلوه هلای ایفلای نقلش اجتماعلی مسلجد اسلت. این نقلش مهم، بیشلتر از 
طریلق برقلراری نملاز جماعت حاصلل می آید، هرچند مسلجد در عرصه هلای دیگر نیز 

کارآیلی دارد. 
در روایتلی از اَنَلس داریلم کله پیامبلر اکلرم هرگاه یکلی از اصحاب را به مدت سله 
روز نمی دیلد، از حلال او پرس و جلو می کلرد. اگلر در شلهر نبلود و ) به سلفر رفتله بود(، 
برایلش دعلا می کلرد؛ و اگلر در شلهر بلود، بله زیارتلش می رفلت و اگلر بیملار بلود، به 

می  رفت.1 عیادتلش 
روشلن اسلت کله بخلش عظیملی از ایلن اتفلاق در مسلجد روی ملی داده اسلت؛ یعنی 
پیامبلر اکلرم در پلس و پیلش  نملاز و در طلی نشسلت و برخاسلت بلا نمازگلزاران 
مسلجد، آنلان را تفقلد می کلرده و حضلور و غیابشلان را زیلر نظر داشلته اسلت. اکنون 
و در روزگار ملا، املام جماعلت مسلجد اگلر چنین نقشلی را به عهلده بگیلرد و از احوال 
مسلجدیان و نمازگزارانلش و حتلی همسلایگان و مرتبطلان بلا مسلجد آگاهلی داشلته 
باشلد، آن گاه به آسلانی می توان شلاهد جذب جوانان و دیگر مردمان به سلوی مسلجد 
بلود. انسلان ها تشلنه محبلت هسلتند و انلدك التفلات و توجله بله ایشلان، در جذب و 

جللب دل و فکلر ایشلان بله سلوی آنچه مقصود اسلت اثلر دارد. 

هم«دلی«و«مشاوره««
نلگاه دقیق تلر بله کارکلرد اجتماعلی مسلجد، ملا را پیش تلر و جلوتلر می بلرد. در 
سلایه محبلت و ایجلاد ارتبلاط اجتماعلی، می تلوان زمینله هم دلی هلای عاطفلی و نیلز 
مشلاوره های سلودمند اجتماعلی و مذهبی را فراهم آورد. مشلاوره، امری توصیه شلده و 
در زندگلی اجتماعلی، بسلیار الزم و مفید اسلت. برقلی در کتاب محاسلن خویش که از 
قدیمی  تریلن کتاب های حدیث شلیعه اسلت، وصیتلی از پیامبر اکلرم را در خطاب 
بله املام عللی نقل کرده که سلید رضی نیلز آن را در نهلج البالغه، از قلول خود امام 

1 . »أنلس بلن ماللک: کان رسلول اهلل إذا فقلد الرجلل ملن إخوانله ثالثله أیلام سلأل عنه فلإن کان غائبلا دعا لله و إن کان 
شلاهدا زاره و إن کان مریضلا علاده«؛ مسلند ابلی یعللی، ج 6،  ص 150، ح 3429. 
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عللی آورده اسلت. متلن هر دو گلزارش، یکسلان و چنین اسلت: »ال ُمظاَهلَرَه أوثَُق ِمَن 
الُمشلاَوَرهِ«1؛ هیچ پشلتوانه ای محکم تر از مشلاوره نیسلت. 

مردملان و به ویلژه جوانلان در تصمیم گیری هلای شلخصی و اجتماعلی خلود نیازمنلد 
تکیله کلردن و اعتماد کردن به جایی اسلتوار و محکم هسلتند. یکی از ایلن تکیه گاه ها، 
روحانیونلی هسلتند کله در مسلاجد و یا مجالس گوناگون با مردم محشلور هسلتند و با 
آن هلا پیونلد دارنلد. در ایلن فضلا، مسلجد می تواند پایگاهی بسلیار سلالم و مفیلد برای 
تحقلق املر عظیلم مشلاوره باشلد؛ امری کله مطابق روایلت منقلول از امام باقلر ، در 
ادیلان پیشلین نیلز به آن سلفارش شلده و در تورات نیز نوشلته شلده بود: »فلي التوراِه 
أربَعُه أسلُطٍر: َمن ال یَسَتِشلیُر یَنَدُم...«2؛ در تورات چهار مطلب نوشلته شلده بود: کسلی 

که مشلورت کند، پشلیمان نمی شلود... . 
مشلاوره در ملکان مذهبلی، امری باسلابقه و تجربه شلده اسلت. افزون بر تجربله این امر 
در ایران و کشلورهای اسلالمی، در قرن نوزدهم و بیسلتم میالدی بسلیاری از کشیشلان 
و اسلقف ها نیلز از کلیسلا بله عنلوان جایی برای ارائه مشلورت های روان شلناختی سلود 
جسلتند. اگرچله ایلن افراد بلدون اطالعات عمیلق علمی گاه به اشلتباه و نادرسلتی، به 
مراجعلان متدیلن خلود، راهنمایی هلای غللط ارائله می کردنلد، املا ایلن نشلان داد که 
زمینله روحلی خوبلی در انسلان ها وجلود دارد کله هلر گاه از راه هلای درملان معموللی 
نومیلد شلوند، نگاهلی به جهان غیلب بیندازنلد و از ملاورای مادیات اسلتمداد کنند. به 
سلخن دیگلر، مذهلب و روحانیلون می تواننلد در نقش یک مشلاور، به درملان دردهای 
روحلی یلاری برسلانند و معبد حالت مطلب بیابد. ایلن حالت البته نبایلد زمینه دخالت 
بلدون پشلتوانه علمی را بلرای روحانیون فراهم آورد. تجربه شکسلت دخالت کلیسلا در 
املور مشلاوره نشلان داد کله وام گرفتلن چند اصطالح علملی و کاربرد خام چند شلیوه 
نلو، تنهلا بلرای وعلظ و خطابه، آن هلم بلرای دوره زمانی کوتاه مناسلب اسلت. در مقام 
عملل، آنچله به وقلوع می پیوندد، نومیلدی بیماران روحلی از راه حل های نسلجنیده به 
نلام دیلن اسلت. اگر می خواهیم مسلجد، جایلگاه و کارکلرد اجتماعی خلود را در عرصه 

1 . نهج البالغه، حکمت 113؛ المحاسن، ج2، ص435، ح2509. 
2 . المحاسلن، ج2، ص436، ح2510؛ بقیله حدیلث و سله مطللب دیگلر چنیلن اسلت: »و الفقلر الملوت األکبلر و کملا تدین 

تلدان و ملن ملک اسلتأثر.« 
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مشلاوره و راهنمایلی مردملان، به ویژه نسلل جوان بیابلد و آن را نگاه دارد، الزم اسلت یا 
بله سلرمایه دینلی و اخالقلی کهلن خلود اکتفلا کنیم یلا اگلر می خواهیم از شلیوه های 
نلوی علملی بهره ببریلم، آن ها را خوب یاد بگیریم و در حد متخصص مشلاوره، مسلجد 
را پایگاهلی بلرای ارائله مشلورت های علملی، املا مسلتند بله دیلن کنیلم. ایلن کار در 
گلروی تحصیلالت دینلی عمیلق و دانش هلای مرتبلط روز اسلت. در این صورت اسلت 
کله مسلجد به عنلوان پایلگاه تخصصی سلودمند بله کار دنیا و دیلن ملردم درمی آید و 

یکلی دیگلر از کارکردهلای مفید مسلجد رخ می نماید. 
 گفتنی اسلت، نمونه مشلهور تاریخی از مشلورت در مسلجد، مشلورت پیامبر اکرم
پیلش از جنلگ اُحلد و در مسلجد مدینله بلرای بیلرون رفتن از شلهر یا اسلتقرار در آن 
بلرای جنلگ بلا کفلاِر حمله ور شلده بله مسللمانان اسلت. ملا ایلن نمونله را در کارکلرد 

سیاسلی ل نظاملی مسلجد توضیح خواهیلم داد. 

کمک«رسانی««
تاریلخ انقلالب اسلالمی ایران به روشلنی نشلان می دهد مسلجد تا چله انلدازه در ایفای 
نقلش کمک رسلانی خلود موفق بوده اسلت. بسلیاری از سلالمندان و میان سلاالن امروز 
می تواننلد خاطره هایلی بلس شلنیدنی را از گلردآوری و انباشلت کمک هلای مردملی 
در صحلن و حیلاط مسلجد بله یلاد آورنلد؛ کمک هایلی که به صلورت منظم و پیوسلته 
بلرای جبهه هلای نبلرد حلق علیله باطلل ارسلال می شلد و یلا بله گاه سلیل و زلزله به 
مناطق نیازمند فرسلتاده می شلد. به احتمال فراوان، در روزگار صدر اسلالم نیز مسلجد 
جایلی بلرای کمک رسلانی اجتماعلی بوده اسلت، اگرچله گزارش های در دسلترس تنها 

کمک هلای فلردی بله فقلرای درخواسلت کننده را نشلان می دهلد؛ مانند آیله والیت: 
َکاَه َو ُهْم  لاَلَه َو یُْؤتُلوَن اللزَّ َِّذیلنَ یُِقیُملوَن الصَّ َِّذیلنَ آََمُنلوا ال ََّملا َولِیُُّکلُم اهلل َو َرُسلولُُه َو ال إِن
َراِکُعلوَن1؛ جلز ایلن نیسلت کله وللّی شلما خداسلت و رسلول او و مؤمنانلی کله نملاز 

می خواننلد و هم چنلان کله در رکوعنلد انفلاق می کننلد. 
ایلن آیله، انفلاق امیر مؤمنلان عللی را برمی نمایلد و نشلان می دهلد مسلجد مأوایی 

1 .  مائده، آیه 55.
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بلرای بینوایلان و بیچارگانلی بلوده اسلت کله پناهلگاه دیگلری بلرای خود جز مسلجد 
نمی یافتنلد. افلزون بلر ایلن، گاه پیامبلر شلخص مراجعه کننلده ای را کله گرسلنه 
بلود، بله خانله یلاران خویش می فرسلتاد تا سلیرش کننلد. گلزارش زیر به روشلنی این 

مطللب را برمی نمایلد: 
مسلتدرك الوسلائل علن عبد اهلل بن مسلعود: َصلّلی  َرسلوُل اهلل لَیلًَه َصالَه الِعشلاءِ، 
، َفقاَل: یا َمعاِشلَر الُمهاِجریلَن َو األَنصاِر، أنَا َرُجلٌل َغریٌب َفقیٌر،  فِّ َفقلاَم َرُجلٌل ِملن بَیِن الصَّ
و أسلَألُُکم في َمسلِجِد َرسلوِل اهلل، َفأَطِعموني. َفقاَل َرسلوُل اهلل:أیَُّهلا الَحبیُب، ال 
تَذُکلِر الُغربَلَه َفَقلد َقَطعلَت نِیلاَط َقلبي، أّملا الُغَربلاُء َفأَربََعٌه. قاللوا: یا َرسلوَل اهلل َمن ُهم؟ 
قلال: َمسلِجٌد َظهرانَلي قوٍم الیَُصلّلوَن فیِه، وُقلرآٌن في أیدي َقلوٍم ال یَقَرؤوَن فیلِه، و عالٌِم 
بَیلَن َقلوٍم ال یَعِرفلوَن حالَلُه و ال یََتَفقَّدونَلُه، و أسلیٌر في باِلِد اللّروِم بَیَن الُکّفلارِ ال یَعِرفوَن 
ئَلُه اهلل فِي الِفلرَدوِس األَعلی ؟  ُجِل؛ فُیَبوِّ اهلل. ثُلمَّ قاَل:َملنِ الَّلذي یَکفلي َمؤونََه هلَذا الرَّ
َفقلاَم أمیُرالُمؤِمنیلنَ  و أَخلَذ بَِیلِد الّسلائِِل، و أتی  بِلِه إلی  ُحجلَرهِ فاِطَملَه، َفقاَل: یا 
، لَم یَُکن  یلِف! َفقالَلت فاِطَمُه: یَلا ابَن الَعلمِّ بِنلَت َرسلوِل اهلل، انُظلري فلي أملِر هَذا الضَّ
فِلي الَبیلِت إاّل َقلیلٌل ِمَن الُبرِّ َصَنعُت ِمنُه َطعاملاً، َو األَطفاُل ُمحتاجوَن إلَیلِه و أنَت صائٌِم، 
علاِم و َوَضَعتُه،  علاُم َقلیلٌل ال یُغنلي َغیلَر واِحلٍد. َفقاَل: أحِضریلِه. َفَذَهَبلت و أتَت بِالطَّ َو الطَّ
َفَنَظلَر إلَیلِه أمیُرالُمؤِمنیلنَ  َفلَرآُه َقلیلاًل، َفقاَل فلي نَفِسلِه: ال یَنَبغلي أن آُکَل ِمن هَذا 
لراِج یُریلُد أن یُصلَِحلُه َفَأطَفأَُه، و  یلَف، َفَمدَّ یََدُه إلَی السِّ علاِم، َفلإِن أَکلُتلُه ال یَکِفي الضَّ الطَّ
یلُف أکلَُه ثُمَّ ایتینلي بِِه. و  قلاَل لَِسلیَِّدهِ النِّسلاءِ: تََعلَّللي في إیقلاِدهِ، َحّتی  یُحِسلَن الضَّ
َُّه یَلأُکُل و ال یَأُکُل، إلی  أن  یَف أن کاَن أمیُرالُمؤِمنیلنَ  یَُحلرُِّك َفَملُه الُمباَرَك، یُلِري الضَّ
عاُم  لراِج و َوَضَعتلُه، و کاَن الطَّ یلُف ِملن أکلِِه و َشلِبَع، و أتَلت َخیلُر النِّساءبِالسِّ َفلَرَغ الضَّ
علاَم؟ َفقاَل: یا أبَا الَحَسلِن أَکلُت  بِحالِلِه. َفقلاَل أمیُرالُمؤِمنیلنَ  لَِضیِفِه: لِلَم ما أَکلَت الطَّ
  َعاِم أمیلُر الُمؤِمنین علاَم و َشلِبعُت، و لِکلنَّ اهلل تَعاللی  باَرَك فیلِه. ثُمَّ أَکَل ِملَن الطَّ الطَّ
و َسلیَِّدُه النِّسلاءِ َو الَحَسلناِنو أعَطلوا ِمنُه جیرانَُهلم، و ذلَِک ِمّما بلاَرَك اهلل تَعالی  فیِه. 
 ، َفلَّملا أصَبلَح أمیلُر الُمؤِمنیلنَ  أتلی  إلی  َمسلِجِد َرسلوِل اهلل، َفقلاَل: یلا َعلِيُّ
یلِف؟ َفقاَل: بَِحملِد اهلل  ل  یا َرسلوَل اهلل  ل  بَِخیلٍر. َفقلاَل: إنَّ اهلل تَعالی   َکیلَف ُکنلَت َملَع الضَّ
یلِف. َفقاَل: َمن  لراِج َو االمِتناِع ِملَن األَکِل لِلضَّ تعجلب ِمّملا َفَعلَت الباِرَحلَه، ِمن إطفاءِ السِّ
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أخَبلَرَك بِهلذا؟ َفقلاَل: َجبَرئیلُل، و أتی  بِهلِذهِ اآلیَِه فلي َشلأنَِک: َو یُْؤثُِروَن َعلی  أَنُْفِسلِهْم1 
اآلیلَه2؛ عبلد اهلل بن مسلعود : شلبی پس از آن که پیامبلر خدا، نماز عشلا را خواند، مردی 
از میلان صلف ]نماز[ برخاسلت و گفلت: ای گروه مهاجلران و انصار! من ملردی غریب و 
فقیلرم و در مسلجد پیامبلر خدا، از شلما درخواسلت کملک می کنم. مرا غذایلی دهید. 
پیامبلر خلدا فرملود: »ای عزیلز! از غربلت مگلو که قلبلم را آتلش زدی. غریبلان، چهار 
نفرنلد.« گفتنلد: آن ها کیسلتند، ای پیامبر خدا؟ فرمود: »نخسلت، مسلجدی در میان 
قوملی کله در آن نملاز نمی خواننلد؛ دوم، قرآن در دسلت قوملی کله آن را نمی خوانند؛ 
سلوم، عالملی در میلان قومی کله جایگاهش را نمی شناسلند و به دیلدارش نمی روند؛ و 
چهارم، اسلیری در کشلور روم در میان کافران خدانشلناس.« سلپس فرمود: »کیسلت 
کله ایلن ملرد را غلذا دهد تلا خداونلد او را در بهشلت برین جلای دهلد؟« امیرمؤمنان، 
برخاسلت و دسلت سلائل را گرفلت و او را بله خانله فاطمله آورد و گفلت: ای دختلر 
پیامبلر خلدا! از ایلن میهملان، پذیرایلی کلن. فاطمله گفلت: پسلرعمو! در خانه، جز 
اندکلی گنلدم کله از آن غذایلی تهیه کرده ام، چیزی نیسلت و بچه ها بله آن محتاجند و 
تلو خلود نیلز روزه ای. غلذا کم اسلت و فقط بلرای یک نفر، کافی اسلت. عللی  گفت: 
هملان را بیلاور. فاطمله رفلت و غلذا را آورد و گذاشلت. امیرمؤمنلان، نگاه کلرد. دید 
کله غلذای اندکلی اسلت. با خود گفت: درسلت نیسلت کله من هلم از این غلذا بخورم؛ 
چلون اگلر بخلورم، میهمان را سلیر نمی کنلد. پس، دسلتش را به طرف چلراغ دراز کرد 
و بله بهانله این کله آن را درسلت کنلد، خاموشلش کلرد و بله بانلوی بانلوان گفلت: در 
روشلن کلردن چلراغ، تعلّلل کن تلا میهملان، غذایش را خلوب بخلورد. آن گاه چلراغ را 
نلزد ملن بیلاور. امیرمؤمنلان دهانلش را می جنبانلد تا بله میهملان وانمود کنلد که غذا 
می خلورد، در حاللی کله نمی خلورد، تا این که میهمان از خوردن دسلت کشلید و سلیر 
شلد. در ایلن هنلگام، آن بهتریلِن زنلان، چلراغ را آورد و گذاشلت، وللی غلذا هم چنلان 
دسلت نخورده باقلی بلود. امیرمؤمنلان بله میهمانلش فرمود: چلرا غذا نخلوردی؟ گفت: 
ای ابوالحسلن! خوردم و سلیر شلدم، املا خداوند متعال بله آن برکت داده اسلت. آن گاه 

1 . حشر، آیه 9. 
2 . مستدرك الوسائل، ج 7،  ص 216،  ح 8075. 
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امیرمؤمنلان، بانلوی بانلوان و حسلنین از آن غلذا خوردنلد و بله همسایگانشلان هم 
دادنلد و ایلن بله واسلطه برکتلی بلود کله خداونلد متعلال بله آن غلذا داده بلود. صبح 
کله شلد، امیرمؤمنلان  به مسلجد پیامبر خلدا رفت. پیامبلر فرملود: »ای علی! 
 بلا میهملان، چگونله بلودی؟« گفلت: بحملد اهلل  ل  ای پیامبلر خلدا  ل  خلوب. پیامبر
فرملود: »خلدای متعلال از کاری کله دیشلب انجلام دادی و بله خاطر میهملان چراغ را 
خاملوش کلردی و از خلوردن خلودداری ورزیلدی، تعجلب کلرد.« عللی  گفت: چه 
کسلی ایلن را به شلما خبلر داد؟ پیامبلر فرمود: »جبرئیلل . و این آیله را درباره 

تلو آورد: "و ]دیگلران را[ بلر خویشلتن، مقلدم می دارند...".«
هم چنیلن چنلد ملورد دیگلر از مراجعله فقیران بله پیامبر گزارش شلده اسلت که 
اگرچله بله ملکان مراجعه تصریلح ندارند، بلا توجه به قرائلن متنی و اجتماعلی می توان 
محلل مراجعله آن هلا را به احتمال فراوان همان مسلجد دانسلت. گزارشلی می گوید که 
ملردی بینلوا بله توصیله همسلرش بلرای کمک خواهی نلزد پیامبلر اکلرم می آید، 
املا ایشلان بلا کالمی کوتلاه و پرمعنلا، راه اصلی رفع نیلازش را که همان کار و کوشلش 

اسلت، بله او یلاد می دهلد. متن ایلن گلزارش را در پانوشلت می آوریم.1 
گلزارش دیگلری نیلز در همیلن راسلتا موجلود اسلت کله آن نیلز جاللب توجه اسلت. 
ایلن گلزارش بلر ایلن مطللب دالللت دارد کله نبایلد اجلازه داد فقیلران بله چاپلوسلی 
و مدیحه سلرایی از املام جماعلت و نمازگلزاران مسلجد روی بیاورنلد تلا از ایلن طریلق 

سلودی بله دسلت آورنلد. متلن گلزارش چنین اسلت:
موسلی بلن بکلر، علن رجلل، علن أبلي عبلد اهلل : »أتَلی الّنبلی أعرابلی َفقلاَل 
لَلُه: ألَسلَت َخیَرنلا أبلاً َو اُّملاً َو أکَرَمنلا َعِقبلاً َو َرئیَسلنا فِلی الْجاهلیله َو اإلسلالِم؟ َفَغِضَب 
النَّبلی َو قلاَل: »یلا أعرابلی! َکلْم ُدونَ  لِسلانَِک  َمن ِحجلاٍب؟« قلاَل: اثناِن: َشلَفتاِن َو 

  َفَقالَلْت لَه اْمَرأَتُه لَْو أَتَْیَت َرُسلوَل اهلل   َفَسلَألَْته  ْت َحاُل َرُجلٍل ِمْن أَْصَحلاِب النَِّبيِّ 1 . »َعلْن أَبِلي َعْبلِد اهلل َقلاَل: اْشلَتدَّ
ُجلُل َملا یَْعِنلي َغْیِري    َقلاَل َملْن َسلَألََنا أَْعَطْیَنلاه و َملِن اْسلَتْغَنی أَْغَنلاه اهلل َفَقلاَل الرَّ لا َرآه النَِّبليُّ   َفلَمَّ َفَجلاَء إِلَلی النَِّبليِّ
ا َرآه َرُسلوُل اهلل  َقلاَل: َمْن َسلَألََنا أَْعَطْیَناه و َمِن  َفَرَجلَع إِلَلی اْمَرأَتِله َفَأْعلََمَهلا َفَقالَلْت إِنَّ َرُسلوَل اهلل   بََشلٌر َفَأْعلِْمه َفَأتَاه َفلَمَّ
ُجُل َفاْسلَتَعاَر ِمْعَوالً ثُلمَّ أَتَی الَْجَبللَ َفَصِعَده َفَقَطَع َحَطبلاً ثُمَّ َجاَء  ُجلُل َذلَِک ثاََلثاً؛ ثُلمَّ َذَهَب الرَّ اْسلَتْغَنی أَْغَنلاه اهلل َحتَّلی َفَعلَل الرَّ
بِله َفَباَعله بِِنْصلِف ُملدٍّ ِملْن َدقِیلٍق َفَرَجَع بِه َفَأَکلَله ثُمَّ َذَهَب ِملَن الَْغِد َفَجلاَء بَِأْکَثَر ِمْن َذلِلَک َفَباَعه َفلَْم یَلَزْل یَْعَملُل و یَْجَمُع َحتَّی 
  َفَأْعلََمله َکْیَف َجاَء یَْسلَألُه و  اْشلَتَری ِمْعلَوالً ثُلمَّ َجَملَع َحتَّلی اْشلَتَری بَْکَریْلِن و ُغاَلملاً ثُمَّ أَثَْری َحتَّی أَیَْسلَر َفَجلاَء إِلَی النَِّبليِّ
: ُقلُْت لََک: َملْن َسلَألََنا أَْعَطْیَناه و َمِن اْسلَتْغَنی أَْغَناه اهلل«؛ الکافلی، ج 2،  ص 139، ح 7.    َفَقلاَل النَِّبليُّ َکْیلَف َسلِمَع النَِّبليَّ
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َُّه  أسلناِن. َفقلاَل النَّبلی: »َفملا کاَن فلی أَحِد هَذیِن ما یلُردُّ َعّنا َغرَب لِسلانَِک هلذا؟! أما إن
لَلم یُعلَط أَحلٌد فلی ُدنیلاُه َشلیئاً ُهلَو أَضرُّ لَلُه فلی آِخَرتِِه ِملن َطالَقه لِسلانِِه. یا عللی! ُقم 
َّلُه یقَطُع لِسلانَُه، َفأعطلاُه َدراِهَم1؛ عربی بادیه نشلین نزد  َفاقَطلع لِسلانَُه.« َفَظلنَّ الّنلاُس أن
پیامبلر آملد و گفلت: آیلا تلو بهتریِن ما از نظلر پدر و ملادر و گرامی  تریِن ملا از نظر 
نسلل و فرزنلد و رئیلس ما در جاهلیت و اسلالم نیسلتی؟ پیامبر خشلم گرفلت و فرمود: 
»ای علرب صحرانشلین! چنلد پلرده بر زبانت هسلت؟« عرب گفلت: دو پلرده: دو لب و 
دندان هلا. پیامبلر فرملود: »آیلا هیلچ یلک از این پرده هلا نتوانسلت این تیلزی زبانت را 
بگیلرد؟! بلدان  که به کسلی چیلزی در دنیایش داده نشلده کله برای آخرتلش زیانبارتر 
از گشلاده زبانی اش باشلد. ای عللی! برخیلز و زبانلش را قطلع کن.« مردم پنداشلتند که 

زبانلش را می بلرد، املا املام عللی چند درهلم به او عطلا کرد. 

زمینه«چینی«ازدواج««
ازدواج در اسلالم املری مقلدس و اصلی  تریلن نهلاد اجتماعلی اسلت. اسلالم بلر خالف 
برخلی فرقه هلای بودایلی و مسلیحی و مکتب هلای بدعت آمیز، نله تنهلا از ازدواج منع و 
نهلی نکلرده، بلکله ملردان و زنان و به ویلژه جوانان را بله آن ترغیب و جامعه اسلالمی را 

بله فراهلم آوردن مقدملات ازدواج فرمان داده و مکلف سلاخته اسلت:
الِِحیلَن ِملْن ِعَباِدُکْم َو إَِمائُِکلْم إِْن یَُکونُوا ُفَقلَراَء یُْغِنِهُم اهلل  َو أَنِْکُحلوا األْیَاَملی ِمْنُکلْم َو الصَّ
ِملْن َفْضلِلِه َو اهلل َواِسلٌع َعلِیلٌم2؛ َعزب هایتلان را و غالملان و کنیلزان خود را که شایسلته 
باشلند، همسلر دهیلد. اگلر بینوا باشلند، خدا بله کرم خود توانگرشلان خواهد سلاخت، 

کله خدا گشلایش دهنده و داناسلت.
حاجلی نلوری در کتلاب مسلتدرك الوسلائل بله نقلل از ابلن شلهر آشلوب در کتلاب 
مشلهورش مناقلب آل ابلی طاللب،  آورده اسلت کله پیامبلر اکلرم خطبله ازدواج 

حضلرت فاطمله را در بلاالی منبلر خوانلده اسلت.3

1 . معانی االخبار، ص 171، ح 1. 
2 . نور، آیه 32. 

3 . »خطلب النبلي  عللی المنبلر فلي تزویلج فاطمله خطبله رواهلا یحیی بلن معین فلي أمالیه، و ابلن بطه فلي اإلبانه، 
باسلنادهما علن أنلس بلن لماللک مرفوعلا و رویناها علن الرضلا  : "الحملد هلل المحملود بنعمته..."«؛ مسلتدرك الوسلائل، 

ج 14، ص 207، ح 16513؛ مناقلب )ابلن شهرآشلوب(، ج 3،  ص 127.
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هم چنیلن گزارشلی تاریخی در دسلت اسلت کله زنی نزد پیامبلر آمد و تقاضلای ازدواج 
بلا ایشلان را کلرد، املا پیامبلر از او اعلالم بی نیلازی کلرد، وللی در همان جلا برایلش 
همسلری یافلت و آن دو را بله همسلری هلم درآورد. ایلن واقعله در کتاب هلای اصللی 
حدیلث شلیعه و اهلل سلنت نقلل شلده، اما هیلچ کدام بله صراحت نشلان از وقلوع آن 
در مسلجد نمی دهلد. قرینله روی دادن ایلن واقعله در مسلجد آن اسلت کله زنی غریبه 
بلا قصلد قبللی و بلا علم بله آن که پیامبلر در کجا حضلور دارند، بله نزد حضلرت آمده و 
سلهل بلن سلعد سلاعدی ل راوی و گزارش دهنلده  ل  شلاهد ایلن قضیه بلوده و بالفاصله 
بلا اعلالم پیامبر، بلرای آن زن خواسلتگار پیدا می شلود. این هلا می تواند نشلان دهد که 
ایلن وقایلع در ملکان عمومی معهود رخ داده که به احتمال فراوان همان مسلجد اسلت. 
ملا متلن گلزارش کلینلی را می آوریم و بله گزارش بخاری در پانوشلت ارجلاع می دهیم:
 َفَقالَلت: َزوِّجِني  محملد بلِن ُمسللٍِم َعن أَبِلي َجعَفٍر َقاَل: َجلاَءِت امَرأٌَه إِلَلی النَِّبيِّ
َفَقلاَل َرُسلوُل اهلل: َملن لَِهلِذه؟ َفَقلاَم َرُجلٌل َفَقلاَل: أَنَا یَلا َرُسلوَل اهلل َزوِّجِنیَهلا. َفَقاَل: 
َملا تُعِطیَهلا؟ َفَقلاَل: َملا لِي َشليٌء. َفَقاَل: اَل. َقلاَل: َفأََعلاَدت َفأََعلاَد َرُسلوُل اهلل الَْکاَلَم 
هِ الثَّالَِثِه: أتُحِسلُن  ُجِل. ثُمَّ أََعلاَدت َفَقاَل َرُسلوُل اهلل فِلي الَمرَّ َفلَلم یَُقلم أََحلٌد َغیلُر الرَّ
ِملَن الُْقلرآِن َشلیئاً؟ َقلاَل: نََعلم. َفَقاَل: َقلد َزَوجُتَکَها َعلَی َما تُحِسلُن ِملَن الُْقلرآِن، َفَعلِّمَها 
 می گویلد: زنی نلزد پیامبلر اکرم إِیَّلاه1؛ محملد بلن مسللم بله نقلل از امام باقلر
آملد و گفلت: مرا به ازدواج )کسلی( درآور. پیامبر اکرم فرمود: »چه کسلی همسلر 
ایلن زن می  شلود؟« ملردی برخاسلت و گفلت: ای پیامبر خلدا! من. او را به همسلری ام 
درآور. پیامبلر فرملود: »چله چیلزی به او عطا می کنلی؟« مرد گفت: من چیلزی ندارم. 
پیامبلر نپذیرفلت. زن درخواسلتش را تکلرار کلرد و پیامبر خدا نیز سلخنش را باز  گفت. 
کسلی جلز آن ملرد برنخاسلت. زن درخواسلتش را تکرار کلرد و پیامبر خدا در بار سلوم 
بله آن ملرد فرملود: »آیا چیلزی از قرآن را بللدی؟« مرد گفت: آری. پیامبلر فرمود: »او 
را بلا مهلِر همیلن مقلدار کله از قرآن بلدی، بله ازدواج تلو درآوردم. آن را بله او بیاموز.« 
افلزون بلر ایلن، اعلالن ازدواج و دعلوت بلرای شلرکت در آن و حضور در ولیمله و اطعام 
آن نیلز در مسلجد صلورت گرفتله اسلت. در گزارش هلای مربلوط بله ازدواج خجسلته 

1 . الکافی، ج5، ص 380، ح 5؛ و ر.ك: صحیح بخاری، ج 6، ص 121. 



133 فصل ششم: کارکردهای مسجد

املام عللی و حضلرت زهلرا داریلم که املام علی  به مسلجد ملی رود و از همه 
حاضلران دعلوت می  کنلد تا در جشلن عروسلی اش شلرکت کنند.1

در عصلر کنونلی نیلز می تلوان از مسلجد بله عنلوان پایلگاه فعلال اجتماعلی بلرای 
آسان سلازی و هملوار کلردن مسلیر ازدواج، سلود بلرد. می تلوان زمینله شناسلایی و 
راهنمایلی جوانلان در آسلتانه ازدواج را در مسلجد فراهلم آورد. هم چنیلن می تلوان 
بلا گلردآوری کمک هلای ماللی و فکلری، بله زوج هلای کم بضاعلت یلاری رسلاند و در 
برگلزاری مراسلم عقلد و عروسلی بله آن هلا کملک کلرد. ایلن کمک هلا می توانلد همه 
مراحلل شناسلایی، خواسلتگاری و انتخلاب نهایلی همسلر را در بلر بگیلرد. مسلجد و 
مسلجدیان حتلی می تواننلد در تشلکیل کالس هایلی فعالیلت کننلد که بله اداره بهینه 
زندگلی زناشلویی کملک کنلد؛ امری کله می تلوان آن را عامللی مهم بلرای پیش گیری 
از طالق و جدایی عاطفی همسلران جوان دانسلت. متأسلفانه در سلال های اخیر، طالق 
و جدایلی افزایلش یافتله و حتلی در میلان خانواده هلای مذهبلی نیز رایج شلده اسلت! 
صلورت کم رنگ تلِر ایلن مبغوض  تریلن حلالل خداونلد سلبحان، همان طلالق خاموش 
یا گسسلتگی عاطفی همسلران از یکدیگر اسلت. مسلجد و نمازگزاران و فعاالن مسلجد 
می تواننلد بلا برقلراری رابطه هلای محبت آمیلز و صمیملی، مشلکالت همسلران جوان، 
به ویلژه مشلکالت روحلی را پیلش از تنلد و شلدید شلدن، شناسلایی کننلد و راه حلل 
آن هلا را بیابنلد. فراملوش نکنیم که شلفاعت بلرای ازدواج، از ارزش مند ترین شلفاعت ها 

و اصلالح میلان دو نفلر، از پراجر تریلن کارهاسلت. 

مراسم«ختم«و«عزاداری««
در حیات بشلری، مرگ، حقیقتی مسللّم دانسلته شلده اسلت. آیین اسلالم این حقیقت 
زندگلی را گونله ای انتقال و سلفر تکوینی دانسلته کله به دو گونه خوب و بد و متناسلب 
بلا عملکلرد هلر شلخص روی می دهد. ایلن معنا و تقسلیم بندی دربلاره فلرِد ازدنیارفته 
اسلت، املا در نسلبت با خویشلان و وابسلتگان، به گونه دیگلری باید اندیشلید. آن کس 
کله فلردی را از دسلت داده و در فقلدان عزیلز خویلش علزادار اسلت، نیازمند تسللی و 

1 . ر.ك: األمالی )طوسی(،  ص 40، ح 45. 
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تسلکین اسلت، خلواه فلرد ازدنیارفتله انسلانی شلریف باشلد یلا انسلانی نابکار. اسلالم، 
پیلروان خویلش را بله سلوی بازماندگان گسلیل داشلته تلا او را در این غم و انلدوه تنها 
نگذارند و با اظهار هم دردی، تسللی بخش او باشلند. شلیخ کلینی در کافی شلریف بابی 
بله نلام » ثلواب من عزی حزینلا« گشلوده و احادیثلی را از پیامبر اکلرم نقل کرده 
اسلت کله نشلان می دهد تعزیت و تسللیت شلخص اندوهگیلن و مصیبت دیلده، پاداش 

الهلی را در پلی دارد. متلن دو حدیلث ایلن بلاب را می آوریم:
السلکوني، علن أبي عبلد اهلل، عن آبائه قال: قال رسلول اهلل: َمن َعلّزی َحزیناً 
ُکسلَي فِلي الَموقِلِف ُحلّلٌه یُحَبُر بِهلا1؛ هر کس اندوهگینلی را تعزیت و تسللیت دهد، در 

قیاملت ) که همله برهنه اند( جامه ای آراسلته بر او بپوشلانند. 
و حدیث دیگر:

وهلب، علن أبلي عبلد اهلل قلال: قال رسلول اهلل: َملن َعلّزی ُمصابلاً کاَن لَلُه ِمثُل 
أجلِرهِ ِملن َغیلِر أن یَنَتِقَص ِملن أجِر الِمصاِب َشلیئا2ً؛ هر کس مصیبت دیده ای را تسللی 
دهلد، پاداشلی هماننلد هملو دارد، بی آن کله از پلاداش فرِد مصیبت دیده کاسلته شلود. 
افلزون بلر ایلن، پیامبر اکرم و به تبع ایشلان، اهل بیت معصلوم آن حضرت، توصیه 
کرده انلد کله شلخص مصیبت دیلده را تنهلا نگذارنلد و تلا دفن پیکلر فرد ازدسلت رفته، 
هملراه بازمانلدگان باشلند و پلس از خاك سلپاری و تعزیلت آنلان، بله خانله خویلش 
بازگردنلد.3 هم چنیلن سله روز برای خانواده شلخص ماتلم زده غذا آماده کننلد و ببرند.4 
شلاید از توصیله اخیلر بتوان اسلتفاده کرد کله بازمانلدگان می توانند در خانه به سلوگ 
عزیلزان بنشلینند و مجللس ماتلم برقلرار کننلد؛ املری کله روایلات کلینلی در کتلاب 
»جنائلز« کافلی آن را بله گونله دیگلری تأییلد می کند. کلینلی این احادیلث را در باب 
»ملا یجلب عللی الجیران ألهلل المصیبه و اتخلاذ المأتم« گلرد آورده اسلت.5 حال اگر 

1 . الکافی، ج 3،  ص 205،  ح 1. 
2 . همان،  ح 2. 

3 . ر.ك: همان،  ص 203، باب التعزیه. 
4 . سلنت اطعلام بازمانلدگان از سلوی دیگلران، فراموش و شلیوه ای عکس آن جای گزینش شلده اسلت. این املر بازماندگان را 

اندیشلناك هزینله علزاداری و تهیله غلذا برای تسللیت دهندگان  می کنلد و باری بلر بار آنلان  می افزاید! 
5 . همان،  ص 217. متن برخی از احادیث این باب را  می آوریم: 

لا ُقِتَل َجْعَفلُر بُْن أَبِلي َطالِبٍ ، أََملَر َرُسلوُل اهلل َفاِطَملَه أَْن تَتَِّخَذ  * »ِهَشلاِم بْلِن َسلالٍِم علن أَبِلي َعْبلِد اهلل ، َقلاَل: لَمَّ
لنَُّه أَْن یُْصَنلعَ  أِلَْهِل  َطَعاملاً أِلَْسلَماَء بِْنلِت ُعَمْیلٍس ثاََلثَلَه أَیَّلاٍم، َو تَْأتَِیَهلا َو نَِسلاَءَها، َفُتِقیلَم  ِعْنَدَهلا ثاََلثَلَه أَیَّاٍم، َفَجلَرْت بِذلَِک السُّ
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اندکلی تسلامح بله خلرج دهیم، می توان مراسلم تعزیلت و تسللیت را در مکانی عمومی 
برگلزار کلرد و عبادتلی ماننلد قرائلت قرآن و تذکلر و موعظله دادن را نیز افلزود. بر پایه 
ایلن توسلعه، مسلجد بله مثابله پایگاهلی عموملی، محلل مناسلبی بلرای ایلن عبادت 
اجتماعلی اسلت. مصیبت دیلدگان در سلاعتی معین و با اعالم پیشلین، در مسلجد گرد 
هلم می آینلد و همسلایگان و وابسلتگان نیلز در همان جلا حضلور می یابنلد و تعزیلت و 
تسللیتی می دهنلد و بله اختیلار خویلش قرائت قلرآن می کننلد و بازمی گردنلد. در این 
فضلای صمیملی و بلا ایلن شلیوه، مسلجد تعطیلل نگشلته و کارکلرد اجتماعلی و نیلز 
عبلادی آن بلروز یافته اسلت. اگرچه ما اکنون گزارشلی در دسلت نداریم کله در روزگار 
معصوماننیلز برپایلی مجللس علزا در مسلجد و چنین بوده باشلد، اما گلزارش نافی 
آن نیلز نداریلم؛ از ایلن رو چلون ایلن کار، منافی با هیچ یلک از احکام و اهداف مسلجد 
نیسلت، می تلوان آن را اقداملی جایلز و بلکله بله خاطلر صلدق عناویلن دیگلر بلر آن، 

مسلتحب دانست. 
گفتنلی اسلت، این اسلتدالل درباره علزاداری بر بلزرگان دین و اقامه عزای حسلینی در 
مسلاجد نیلز قابلل ارائه و قبول اسلت. عزاداری کاری پسلندیده، شایسلته و مقبول دین 
اسلت و از ایلن رو تلا آن جلا کله مانلع کارکرد هلای اصلی مسلجد ماننلد برگلزاری نماز 
و قرائلت قلرآن نشلود، می توانلد در مسلجد بله انجلام رسلد؛ به ویلژه آن که اکنلون و در 
روزگار ملا، علزادران حسلینی در وقلت نملاز، هلر کجا که هسلتند به نماز می ایسلتند و 
سلخنرانان مذهبلی، در قاللب وعلظ و خطابه، مسلجد را پایگاهی برای امر بله معروف و 

نهلی از منکلر و منبلر را جایی بلرای آملوزش تعالیم دینلی کرده اند. 

الُْمِصیَبِه َطَعامٌ  ثاََلثا.« 
* »ُزَراَرَه َعْن أَبِي َجْعَفرٍ ، َقاَل: یُْصَنُع  أِلَْهلِ  الَْمیِّتِ  َمْأتٌَم ثاََلثََه أَیَّاٍم ِمْن یَْوِم َماَت.«

َعاَم َعْنُه ثاََلثََه أَیَّاٍم.« * »أَبوبَِصیٍر َعْن  أَبِي َعْبِد اهلل ، َقاَل: یَْنَبِغي لِِجیَراِن َصاِحِب الُْمِصیَبِه أَْن یُْطِعُموا الطَّ
لنَِّه؛ أِلَنَّ َرُسلوَل اهلل  َقاَل:  4. »َحِریلٍز أَْو َغْیلِرِه، َقلاَل: أَْوصلی  أَبُلو َجْعَفلرٍ  بَِثَمانِِمائَِه ِدْرَهٍم لَِمْأتَِملِه، َو َکاَن یَری  ذلَِک ِمَن السُّ

اتَِّخلُذوا آِلِل َجْعَفٍر َطَعاماً؛ َفَقْد ُشلِغُلوا.«
، َقلالَ : ُقلْلُت أِلَبِلي الَْحَسلنِ : إِنَّ اْمَرأَتِلي َو اْمَرأََه ابْلِن َماِرٍد تَْخُرَجلانِ  فِي الَْمْأتَلِم، َفَأنَْهاُهَملا، َفَتُقوُل  5. »َعلْن َعْبلِد اهلل الَْکاِهلِليِّ
يِّ َشليْ ٍء تَْمَنُعَناهُ ؟ َفإَِذا َملاَت لََنا َمیٌِّت لَلْم یَِجْئَنا  لِلَي اْمَرأَتِلي: إِْن َکاَن َحَراملاً، َفانَْهَنلا َعْنلُه َحّتلی  نَْتُرَکلُه؛ َو إِْن لَلْم یَُکْن َحَراماً، َفلأِلَ
أََحلٌد؟ َقلاَل: َفَقلاَل أَبُلو الَْحَسلنِ : َعلِن الُْحُقوِق تَْسلَألُِني؟ َکاَن أَبِي  یَْبَعلُث أُمِّلي َو أُمَّ َفْرَوَه تَْقِضَیلانِ  ُحُقوَق أَْهلِل الَْمِدیَنه.« 
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کارکرد«سیاسی«
اسلالم، دین عبادت و سیاسلت توأم اسلت. سیاست و دیانت در اسلالم به هم آمیخته اند 
و از یکدیگلر جدا نشلدنی اند. بسلیاری از احلکام اسلالم، در هملان زمان  کله روح عبادی 
دارد، رنلگ سیاسلی نیلز دارد. جهلاد، امر بله معروف و نهلی از منکر، قضلاوت و داوری، 
از مهم  تریلن و اثرگذار تریلن فعالیت هلای سیاسلی هسلتند، املا از نگاه اسلالم، به همان 
انلدازه عبلادت خلدا بله شلمار می آینلد. از این رو می تلوان تا آن جلا که منعی نباشلد و 
یلا بلا فلسلفه بنلای مسلجد در تعارض نباشلد، انجلام آن ها را در مسلجد پذیرا شلد. در 

این جلا بله اختصار بله برخلی از ایلن فعالیت ها اشلاره می کنیم. 

قضاوت«و«داوری«««
در روزگار کنونلی، املور جامعله به صلورت تخصصی و به وسلیله کارشناسلان هر حوزه 
بله انجلام می رسلد. ایلن املر بله دلیلل افزایلش جمعیلت، فلراوان شلدن کارهلا و نیلز 
پیچیده و مشلکل شلدن آن هاسلت. املر قضا و داوری نیلز از زمره این امور اسلت. وجود 
میلیون هلا پرونلده و نیلاز بله هزاران قاضلی و دادسلتان و دادیار و وکیلل مدافع، موجب 
شلده اسلت یک سلوم امور در کشلور به قضا و داوری اختصاص یابد و صدها سلاختمان 
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و مجتملع، بلرای احقلاق حلق و ارائله دادخواسلت، بنا نهلاده شلود. در روزگار گذشلته 
املا چنیلن نبلوده اسلت. در صلدر اسلالم، جمعیلِت اندك مدینله و تعلداد کلِم دعواها 
و اختالف هلا از سلویی، و حضلور شلخص پیامبلر اکلرم در مسلجد از سلوی دیگر، 
افلراد را بلرای حلل اختالف هلای معدود میان خود به مسلجد می کشلاند. مسللمانان به 
مسلجد می آمدنلد و دعلوای خلود را در محضلر پیامبر مطلرح می کردنلد و گاه همان جا 
حکلم اعلالم و حتلی اجلرا می شلد. می تلوان مسلتند قرآنلِی این املر را آیلات مرتبط با 
حضلرت داود دانسلت. ایلن آیلات، ماجلرای ورود دو طرف دعوا را بلر محراب عبادت 
حضلرت داود بیلان می کند و به آسلانی نشلان می دهلد قضلاوت و داوری در عبادتکده، 

املری ناروا و یا شلگفت نیسلت.1 
در سلیره پیامبلر اکلرم نیلز ایلن املر به چشلم می آید. ابلن صباغ مالکلی در کتاب 
الفصلول المهمله ماجرایلی را نقلل می کنلد کله تأیید کننلده مطللب فلوق اسلت. متن 

گلزارش را می آوریلم:
أّن النبلّي کان جالسلا فلي المسلجد و عنده اناس  من الصحابله إذ جاءه رجالن 
یختصملان، فقلال أحدهملا: یا رسلول اهلل، إّن لي حملارا و لهذا بقلره، و إّن بقرته نطحت 
 حملاري فقتلتله، فبلدر رجلل من الحاضرین فقلال: ال ضملان  علی البهائم، فقال رسلول 
اهلل: اقلضِ بینهملا یلا عللّي، فقلال لهما عللّي کلّرم اهلل وجهله: أکان الحملار و البقره 
موثَّقیلن أم ]کانلا[ مرَسللین، أم أحدهما موثّقاً و اآلخر ُمرَسلال؟ فقلاال: کان الحمار موثّقاً 

ْیَر  ْرنَا الِْجباَل َمَعُه یَُسلبِّْحَن بِالَْعِشليِّ َو اإْلِْشلراِق * َو الطَّ َّا َسلخَّ اٌب * إِن َُّه أَوَّ 1 . اْصِبلْر َعللی  ملا یَُقولُلوَن َو اْذُکلْر َعْبَدنلا داُوَد َذا األْیْلِد إِن
ُروا الِْمْحراَب * إِْذ  َمْحُشلوَرًه ُکلٌّ لَلُه أَوَّاٌب * َو َشلَدْدنا ُملَْکلُه َو آتَْینلاُه الِْحْکَملَه َو َفْصلَل الِْخطلاِب * َو َهلْل أَتاَك نََبُأ الَْخْصلِم إِْذ تََسلوَّ
َدَخُللوا َعللی  داُوَد َفَفلِزَع ِمْنُهلْم قالُلوا ال تََخلْف َخْصملاِن بَغی  بَْعُضنا َعللی  بَْعٍض َفاْحُکلْم بَْیَننا بِالَْحقِّ َو ال تُْشلِطْط َو اْهِدنا إِلی  َسلواِء 
نِي فِي الِْخطلاِب * قاَل لََقلْد َظلََمَک  لراِط * إِنَّ هلذا أَِخلي لَلُه تِْسلٌع َو تِْسلُعوَن نَْعَجلًه َو لِلَي نَْعَجلٌه واِحَدٌه َفقلاَل أَْکِفلِْنیهلا َو َعزَّ الصِّ
الِحلاِت َو َقلِیٌل ما  َِّذیلَن آَمُنوا َو َعِمُللوا الصَّ بُِسلؤاِل نَْعَجِتلَک إِللی  نِعاِجلِه َو إِنَّ َکِثیلراً ِملَن الُْخلَطلاِء لََیْبِغلي بَْعُضُهْم َعلی  بَْعلٍض إاِلَّ ال
َّلُه َو َخلرَّ راِکعلاً َو أَنلاَب * َفَغَفْرنلا لَلُه ذلِلَک َو إِنَّ لَلُه ِعْنَدنا لَُزلْفی  َو ُحْسلَن َملآٍب * یا داُوُد  َّملا َفَتنَّلاُه َفاْسلَتْغَفَر َرب ُهلْم َو َظلنَّ داُوُد أَن
َِّذیَن یَِضلُّلوَن َعْن  َّلا َجَعلْنلاَك َخلِیَفلًه فِلي األْْرِض َفاْحُکلْم بَْیلَن النَّلاِس بِالَْحلقِّ َو ال تَتَِّبلِع الَْهلوی  َفُیِضلَّلَک َعلْن َسلِبیِل اهلل إِنَّ ال إِن
َسلِبیِل اهلل لَُهلْم َعلذاٌب َشلِدیٌد بِملا نَُسلوا یَلْوَم الِْحسلاِب؛ و آیا خبلِر دادخواهان ل چلون از دیوار خانه یلا محراب او بلاال رفتند ل به 
تلو رسلید، آن گاه کله ]ناگهلان [ بلر داود وارد شلدند و او از آنلان بله هلراس افتلاد؟ گفتند: نترس. دو مدعی هسلتیم کله یکی از 
ملا بلر دیگلری تجلاوز کلرده اسلت. پلس میلان ما به حلق داوری کلن و از حلق دور مشلو و ما را بله راه راسلت، راهبر بلاش. این 
]شلخص [، بلرادر ملن اسلت. او را نلود و نُله میش اسلت و مرا یلک میش و می گویلد: آن را به من واگلذار، و در سلخنوری، بر من 
غاللب آملده اسلت. ]داود[ گفلت: قطعلاً او در مطالبله میلش تلو ]اضافه [ بر میش هلای خویش، بر تو سلتم کلرده و در حقیقت، 
بسلیاری از شلریکان بله همدیگلر سلتم روا می دارنلد، بله اسلتثنای کسلانی کله ایملان آورده و کارهلای شایسلته کرده اند، و 
این هلا بلس اندکنلد. و داود دانسلت کله ما او را آزمایلش کرده ایم. پلس، از پروردگارش آمرزش خواسلت و بله رو درافتاد و توبه 

کلرد. و بلر او ایلن ]ماجلرا[ را بخشلودیم و در حقیقلت، بلرای او پیش ملا تقلّرب و فرجامی خلوش خواهد بود. 
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و البقلره مرسلله و کان صاحبهلا معهلا، فقلال: عللی صاحلب البقره الضملان، و ذلک 
بحضلره النبلّي، فقلّرر حکمله و أمضی قضاءه1؛ پیامبر در مسلجد نشسلته 
بلود و گروهلی از یارانلش نلزد ایشلان بودند. دو مرد کله با هم اختالف داشلتند، خدمت 
پیامبلر اکلرم رسلیدند. یکی از آن دو گفت: ای پیامبر خدا! من درازگوشلی داشلتم 
و ایلن ملرد گاوی دارد. گاوش بله درازگلوش ملن شلاخ زده و آن را کشلته اسلت. هنوز 
پیامبلر سلخنی نگفته بلود که فردی از میلان حاضران فلوری گفت: چهارپایلان، ضامن 
کارهایشلان نیسلتند. پیامبلر اکلرم رو بله املام عللی کلرد و فرمود: »تلو میان 
ایشلان داوری کلن.« عللی پرسلید: درازگلوش و گاو هلر دو بسلته بودند یلا رها؟ یا 
یکلی بسلته بلود و دیگلری رهلا؟ گفتنلد: درازگلوش بسلته و گاو رها و صاحلب گاو هم 
همراهلش بلوده اسلت. علی فرملود: صاحب گاو ضامن اسلت و باید خسلارت بدهد. 
ایلن داوری در حضلور پیامبلر بود و ایشلان حکم را امضلا و داوری علی را تأیید 

فرمود. 
بلر پایله اسلناد در دسلترس، املام عللی در روزگار خالفتش نیز خواسلتار آن شلده 
اسلت که قاضیان در مسلجد به قضاوت بنشلینند و از داوری در خانه خویش بپرهیزند. 
شلاید ایلن املر از آن رو بلوده کله داوری در مسلجد می توانلد بله شلفافیت آن کملک 
کنلد و بلر اعتملاد مردم به دسلتگاه قضایلی بیفزاید؛ امری کله نیاز بله آن در پی برخی 
ناداوری هلای عموملی و خصوصلی در دوره پیلش از املام عللی، احسلاس می شلده 
اسلت. فرملان زیلر شلاهد راجح بودن انجلام قضاوت در مسلجد و اثبلات کارکرد قضایی 
مسلجد اسلت؛ امری کله در روزگار کنونی می توانلد در قالب دادگاه هلای علنی به انجام 
رسلد. هرچنلد در عصلر معاصر، چندان نیلازی به برگزاری دادگاه در مسلجد، احسلاس 
نمی شلود، املا هم چنلان می توانلد محلل رفلع اختالف های کوچلک و بزرگ باشلد. این 
کار، ملردم را از مراجعله بله دادگاه هلای عریض و طویل می رهاند و دادرسلی را آسلان تر 

و سلریع تر می  کنلد. متلن فرملان املام عللی را می آوریم: 
إملام علليّ    ل  لَّملا بَلََغُه أنَّ ُشلَریحاً یَقضي فلي بَیِتِه  ل : یا ُشلَریُح، اجلِس فِي الَمسلِجِد؛ 

1 . الفصول المهمه في معرفه األئمه،  ص 195. 



139 فصل ششم: کارکردهای مسجد

َّلُه َوهلنٌ  بِالقاضلي  أن یَجلِلَس فلي بَیِتلِه1؛ هنگاملی که به  َّلُه أعلدُل بَیلَن الّنلاِس، و إن َفإِن
املام عللی خبر رسلید که شلریح در خانله اش داوری می کند، فرمود: ای شلریح! در 
مسلجد بنشلین کله آْن میان ملردم عادالنه تر اسلت. به درسلتی که برای قاضی سلُبک 

اسلت که در خانه اش بنشلیند.
نکتله جاللب توجله آن که بلر پایه برخلی گزارش هلا، امام عللی خود نیز در مسلجد 
بله قضلاوت می نشسلته و جایگاه ویژه ای برای این کار داشلته اسلت. متن گلزارش را به 

نقلل از ابلن ابلی جمهور در کتلاب عوالي الآلللي می آوریم:
ٌه  َّلُه کاَن یَفَعلُل ذلِلَک  ]أي الَقضلاَء[ في َمسلِجِد الکوَفِه، و لَُه بِلِه َدکَّ ُرِوَي َعلن َعلِليٍّ  أن
لِه الَقضلاء2ِ؛ روایت شلده که امام علی  در مسلجد کوفه قضلاوت می کرد  َمعروَفلٌه بَِدکَّ

و در آن جا سلّکویی داشلته که به سلّکوی قضا مشلهور اسلت. 

امر«به«معروف«و«نهی«از«منکر««
اگلر دعلوت پیامبلر اکلرم را بله خوبی هلای انسلانی و دینلی و نهلی ایشلان را از 
کژی هلای زندگلی جاهللی، املر بله معلروف و نهلی از منکلر بدانیلم، آن گاه می توانیلم 
مسلجد الحلرام را نخسلتین مسلجدی بدانیلم که این وظیفه سیاسلی و دینی را شلاهد 
بلوده اسلت. ایلن معنلا در مسلجد نبلوی نیلز در قاللب خطبه هلای نملاز جمعله و یلا 
سلخنرانی های گاه بله گاه پیامبلر اکلرم بر باالی منبر، قابل مشلاهده اسلت. همین 
معنلا را می تلوان در مسلجد کوفله و بله گاهِ سلخنرانی های آتشلین امام عللی  و پند 

و اندرزهلای ایشلان در آن سلراغ گرفلت. 
نمونله دیگلر، سلخنرانی و خطبله مشلهور حضلرت فاطمه در مسلجد مدینه اسلت. 
او از غصلب فلدك و نیلز خالفلت ولّیلش و زیلر پلا نهلادن حلّق همسلرش  ل  نخسلتین 
ملرد مسللمان ل برآشلفت. از ایلن رو، بله هملراه زنلان بنلی هاشلم و بلا رنلج حاصلل از 
مقاوملت قهرمانانله اش در برابلر یلورش حکوملت جلور و سلتم، به سلوی خلیفله رفت. 
او در مسلجد مدینله جللوس کلرده بلود و مهاجلران و انصار گلردش را فراگرفتله بودند. 
حضلرت زهلرا در حضلور همان هلا و بلدون هیلچ ترس و واهمله از حکوملت وقت، با 

1 . دعائم اإلسالم، ج 2،  ص 534، ح 1897. 
2 . عوالي الآللي، ج 2،  ص 344، ح 8. 
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فصاحلت و بالغلت تمام به ایراد خطبه مشلهورش پرداخت و داد سلخن سلر داد و یکی 
از بهتریلن، کامل  تریلن و آشلکار  ترین املر بله معلروف و نهلی از منکر هلا را بله صحنله 

وجلود درآورد.1 

کارکردهای«امروز«مسجد««
اگلر بپذیریلم کله مسلجد می توانلد بله مثابله پایلگاه سیاسلی عملل کنلد، آن گاه تنها 
محدودیتلی کله می توان بلرای این کار در نظلر آورد، منافات آن با هدف اصلی مسلجد، 
یعنی عبادت و انجام مناسلک و مراسلم عبادی اسلت. بر این پایه، رأی گیری و رأی دهی 
در مسلجد، تشلکیل جلسلات برخلی شلوراها و یلا برگزاری و تشلکیل برخلی نهادهای 
خودجلوش و مردملی در مسلجد، بله خودی خود مشلکلی نلدارد. تنها بایلد مراقب بود 
کله ایلن گونله کارهلا در اوقات نماز، تعطیل باشلد یا بله صورتی انجام گیلرد که مزاحم 
نملاز و کارهلای عبلادی در مسلجد نشلود. به سلخن دیگر، هملان گونه کله می توان در 
مسلجد حلقله زد و بله تالوت قلرآن پرداخت یلا بحث علمی کلرد، می توان از سیاسلت 
سلخن گفلت و تحلیلل سیاسلی ارائه کلرد. می تلوان از مردم درخواسلت کلرد، نظریات 
خلود را دربلاره مسلئله ای سیاسلی بازگو کنند یا پاسلخ آن را به صنلدوق اندازند، یا امام 

جماعِت مسلجد به ارشلاد سیاسلی و راهنمایلی مأمومان خویلش بپردازد. 
بله نظلر می رسلد، پیامبلر اکلرم و امام عللی و نیز املام حسلن در دوره های 
حکوملت ظاهلری خلود، از مسلجد و املکان خطبه خوانلی و سلخنرانی در آن اسلتفاده 
کلرده و سیاسلت های مردملی خویلش را از طریلق رسلانه مسلجد به گلوش مخاطبان 
و املت اسلالم می رسلانده اند. بله طلور کللی، خطبه هلای نملاز جمعله کله در مسلجد 
ارائله می شلده، گونله ای فعالیلت ارشلادی و سیاسلی بلوده و زمینله ابلالغ دسلتورها و 

جهت دهی هلای حکومتلی دربلاره ملردم و مملکلت را فراهلم ملی آورده اسلت. 
در پایلان تأکیلد می کنیلم کله تنهلا ملرز محدود کننلده فعالیلت سیاسلی در مسلجد، 
ماننلد دیگلر فعالیت هلا، مزاحملت بلا عبلادت، اصلی  تریلن هلدف بنای مسلجد اسلت. 
در پایلان شلایان ذکلر اسلت، فعالیت سیاسلی و مدیریتی، به ویلژه در سلطح کالن، اگر 

1 . ر.ك: کتاب من ال یحضره الفقیه، ج 3،  ص 567 و 568،  ح 4940؛ تفسیر قمی، ج 2،  ص 155 و 156. 



141 فصل ششم: کارکردهای مسجد

بلرای رضلای خلدا باشلد، خلود عبادت به شلمار می آیلد و از ایلن رو، هیچ دلیللی برای 
منلع از انجلام آن در مسلجد نیسلت؛ تنها شلرط آن اسلت کله از فعالیت اصلی مسلجد 
جلوگیلری نکنلد. بلرای تأکید بلر این نکته کله همه فعالیت هلای انسلان می تواند رنگ 
عبلادت بگیلرد، نقلل سلید رضلی در نهلج البالغه از نامله امام عللی به مالک اشلتر 

را می آوریلم: 
ثُلمَّ أملِض لِلُکلِّ یَوٍم َعَملَُه؛ َفلإِنَّ لُِکلِّ یَوٍم ما فیِه. َو اجَعل لَِنفِسلَک فیما بَیَنلَک و بَیَن اهلل 
لت فیَها النِّیَُّه  أفَضلَل تِللَک  الَمواقیلتِ ، و أجلَزَل تِلَک األَقسلاِم، و إن کانَت ُکلُّها هللِ إذا َصحَّ
ِعیَّلُه1؛ بهتریلن وقتلت و بیش ترین قسلمت از فرصتت را بلرای رابطه  و َسللَِمت ِمنَهلا الرَّ
خلود و خدایلت بگلذار، هرچنلد تملام آن هلا و کارهایلت برای خدا می شلود اگلر نیتت 

درسلت باشلد و مردم از آن آسلایش یابند. 

کارکردهای«نظامی«««
جهاد، عبادت شلیفتگان و خواسلتاران لقای الهی اسلت؛ از این رو، اگرچه مسلجد جای 
جنلگ و خون ریلزی نیسلت، می تلوان انتظلار داشلت کله برخلی مقدملات ایلن عملل 
عبلادی بلزرگ، در مسلجد صلورت گیلرد. به سلخن دیگلر، بسلیاری از املور مقدماتی 
جنلگ و جهلاد و دفلاع، ماننلد بسلیج نیلرو، مشلورت بلرای چگونگلی دفلاع یلا حمله، 
تجملع بلرای اعلزام و یلا جابه جایی مجاهلدان، آموزش سیاسلی و عقیدتلی رزمندگان، 
برقلراری سلتادهای پشلتیبانی و تلدارکات و نیز تقویت نیروی انسلانی، همله می توانند 
در مسلجد صلورت بگیرنلد، بلدون این کله مشلکل و مزاحمتلی بلرای برگزاری مراسلم 

عبلادی و نمازهلای فلردی و جماعلت، پدیلد آورند. 
بلر پایله گزارش هلای تاریخی می تلوان گفت: مسلجد در صدر اسلالم، کارکلرد نظامی به 
معنای پیش گفته نیز داشلته اسلت. مسللمانان از مسلجد، به عنوان پایگاهی برای بسلیج 
نیروهلا و یلا مشلورت در املور جنلگ و نیز رسلیدگی به مجروحان و خسلتگان اسلتفاده 
می کردنلد. گلزارش زیلر دربلاره یکلی از زنلان دالور صلدر اسلالم، ایلن کارکلرد را نشلان 

می دهلد. ایلن گلزارش را ابلن سلعد درباره کعیبه، دختر سلعد اسللمیه، آورده اسلت:

1 . نهج البالغه، نامه 53. 
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کعیبله بنلت سلعد األسللمیه بایعت بعلد الهجلره و هي التلي کانت تکون في المسلجد 
لهلا خیمله تلداوي المرضلی و الجرحلی و کان سلعد بلن معاذ حیلن رمي یلوم الخندق 
عندهلا تلداوي جرحه حتلی مات1؛ کعیبه، دختر سلعد اسللمیه، پس از هجلرت پیامبر 
اکلرم بله مدینه، با ایشلان بیعت کرد. او خیمه ای در مسلجد داشلت کله بیماران و 
مجروحلان را در آن ملداوا می کلرد؛ از جملله سلعد بن معلاذ را که در جنلگ خندق تیر 

خلورد، در خیمله او ملداوا می کردنلد تا آن گاه که به شلهادت رسلید. 
در گلزارش تاریخ نلگار صلدر اسلالم  ل  واقلدی  ل  ایلن موضلوع بلا تفصیلل بیشلتری نقل 
شلده اسلت. او در توضیلح جریلان داوری سلعد بن معاذ دربلاره قبیله پیمان شلکن بنی 

قریظله پلس از جنگ خندق، نوشلته اسلت: 
و سلعد یومئلٍذ فلي المسلجد فلي خیمله کعیبله بنت سلعد بلن عتبله و کانلت تداوي 
الجرحلی و تللم الشلعث و تقلوم عللی الضائلع و اللذي ال أحلد لله. و کان لهلا خیمه في 
المسلجد و کان رسلول اهلل جعل سلعداً فیها2؛ و سلعد در آن زمان در مسلجد، در 
خیمله کعیبله دختر سلعد بن عتبه بلود. او مجروحلان را ملداوا می کرد، امور را سلامان 

ملی داد و از بی کسلان و از پای افتلادگان مراقبلت می کلرد. 

1 . الطبقات الکبری )ابن سعد(، ج 8،  ص 291. 
2 . المغازی، ج 1،  ص 510. 
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مسلجد در مقلام پایلگاه دینلی، اجتماعی و سیاسلی، حریلم، حرمت و حقوقلی دارد که 
بایلد رعایلت شلود. پلاس داری از ایلن حقلوق، وظیفله شلرعی و اخالقی همگان اسلت. 
برخلی از ایلن حقوق، واجب و بایسلته و برخی مسلتحب و شایسلته اسلت. ما کوشلش 
می کنیلم برخلی از مهم  تریلن ایلن حقلوق را بازگو نماییم و می کوشلیم از تکلرار برخی 

مباحث پیشلین جلوگیلری کنیم. 
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بزرگداشت«مسجد
بلر طبلق روایتلی، امام علی  کسلانی را که به بزرگ داشلت مسلجد توجه داشلته اند، 
از افلراد شلادمان در قیاملت دانسلته اند. این حدیلث را امام جعفر صلادق از پدران و 
نیاکانلش نقلل کلرده و در یکلی از کهن  ترین کتاب های حدیثی شلیعه، یعنی محاسلن 
آملده اسلت. متلن حدیلث به روشلنی پاداش الهلی و بزرگ ایلن کار را نشلان می دهد: 

 َقلاَل: َمْن َوقََّر َمْسلِجداً لَِقلَي اهلل یَلْوَم یَلَْقاُه  لُکونِيِّ َعلنْ َجْعَفلٍر َعلْن أَبِیلِه َعلْن َعلِيٍّ السَّ
َضاِحلکاً ُمْسَتْبِشلراً َو أَْعَطاُه ِکَتابَلُه بَِیِمیِنِه.1

شلاید پرسلیده شلود: چرا باید مسلاجد را بزرگ داشلت؟ می توان پاسلخ داد که انسلان 
وظیفله دارد خلدای خویلش را بزرگ بشلمارد، چرا که به حق بزرگ اسلت و در سراسلر 
زندگلی بله ملا لطلف و عنایت کرده اسلت. مسلجد هلم خانه خلدا و متعلق به اوسلت و 
ایلن بله معنای للزوم بزرگ داشلت آن اسلت. مسلجد، قطعه کوچکلی از زمین نیسلت؛ 
مسلجد محللی بلرای ارتبلاط بلا بزرگ تریلن وجلود، بلکله تنهلا بلزرگ هسلتی اسلت. 
مسلجد، پایلگاه پاکلی و قلدس و محلل خللوت و انلس اسلت. انسلان محلل خللوت بلا 

1 . المحاسن، ج1، ص55،  ح 83. 
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محبوبلش را حرملت نهلاده و آن جلا را پلاس می نهلد. مسلجد، جایلی بلرای یلاد کردن 
خداونلد اسلت و جایلگاه یادکلرد خلدا کوچک نیسلت. مطابلق بلا روایتلی، ابوبصیر نیز 

عللت ایلن تعظیلم را از املام صلادق پرسلیده و چنین پاسلخ گرفته اسلت:
َّهلا بُیلوُت اهلل فِلي األَرِض1؛ از آن رو بله بزرگ داشلت  إنَّملا اِملَر بَِتعظیلِم الَمسلاِجِد أِلَن

مسلاجد فرملان داده شلده کله آن هلا، خانه هلای خلدا در زمیلن هسلتند. 
 بلر بزرگ داشلت مسلجد چنلان تأکیلد شلده اسلت کله در روایتلی از پیامبلر خلدا
اجلازه داده نشلده اسلت کله حتلی بله زبلان و سلخن، آن را کوچلک بشلماریم و از 
واژه »ُمَسلیِجد« )مسلجدك( اسلتفاده کنیلم. ایلن معنلا، بلا توجله بله آن کله در عالم 
واقلع برخلی مسلجدها کوچلک و کم وسلعت هسلتند، ایلن نکتله را فلراز ملی آورد کله 
بزرگ داشلت مسلجد باید به شلکل نکته ای مهلم در زندگی عبادی هر مسللمان درآید. 
متلن حدیلث بله گونه صریلح بر ایلن مطلب پلای فشلرده و از طریق شلباهت انداختن 
میلان خانله خلدا و کتلاب خلدا، از تصغیلر و کوچک کردن مسلجد در تلفلظ نهی کرده 
و عللت بزرگ داشلت مسلجد را محلل ذکلر خلدا بودن آن دانسلته اسلت. متلن حدیث 

چنین اسلت:
َّلُه بَیلٌت یُذَکُر اهلل فیلِه، و ال یَقولَلنَّ أَحُدُکم:  ال یَقولَلنَّ أَحُدُکلم لِلَمسلِجِد: »ُمَسلیِجٌد« َفإِن
ُجِل: »ُرَویِجلٌل«، و ال  لَر، و ال یَقولَلنَّ لِلرَّ »ُمَصیِحلٌف« َفلإِنَّ ِکتلاَب اهلل أعَظلُم ِملن أن یَُصغَّ
لِلَمرأَهِ: »ُمَریٌَّه«2؛ هرگز کسلی از شلما مسلجد را »مسلجدك« نخوانَد، زیرا آن خانه ای 
اسلت کله خداونلد در آن یلاد می شلود. و هرگلز کسلی از شلما »قرآنک« نگویلد، زیرا 
کتلاب خلدا، بزرگ تر از آن اسلت که به کوچکی یاد شلود. نیز کسلی ملرد را »مرَدك« 

و زن را »زنَلک« نخوانَد. 
گفتنلی اسلت، راه حلل یادکلرد مسلاجدی که کوچلک هسلتند در این حدیلث نیامده 
اسلت. بله احتملال فراوان، به جلای واژه »مسلجدك« باید از عبارت ترکیبی »مسلجد 
کوچلک« بهلره بلرد. ایلن نکتله بلا توجله بله مشلابهت ایلن واژه بلا واژه »ُرَجیلل« 
)ملردك( بله ذهلن می آیلد. اگر ما به کسلی »ملردك« بگوییلم ناراحت می شلود، زیرا 

1 . علل الشرائع،  ص 318، ح 1 عن أبي بصیر؛ بحار األنوار، ج 84، ص 6، ح 78. 
2 . الفردوس، ج 5،  ص 120، ح 7678 عن أبي هریره. 
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از آن گونله ای تصغیلر و توهیلن می فهملد، املا اگلر بله مردی کله واقعاً کوچک اسلت، 
»ملرد کوچلک« بگوییلم ناراحت نمی شلود. ایلن معنلا می توانلد در دو واژه »کوتاه« و 
»کوتولله« نیلز مصلداق بیابلد. احتملال دارد در زبلان عربی نیز چنیلن وضعیتی حاکم 

باشلد. ایلن معنلا در احادیلث شلیعی نیلز از امام علی  نقل شلده اسلت: 
ی الُمصَحُف ُمَصیِحفا و اَل الَمسلِجُد ُمَسلیِجدا1؛ مرد  ی الُمسلِلُم ُرَجیاًل و ال یَُسلمَّ ال یَُسلمَّ
مسللمان، »ملردك« و قلرآن، »قرآنک« و مسلجد، »مسلجدك« نامیده نمی شلود. 

پاداش«بزرگ«داشت«مسجد«««
ادیلان توحیلدی بلرای ترغیلب پیلروان خویش بله عمل صحیلح و کارهای شایسلته، از 
شلیوه های گوناگونلی بهره می برنلد. گاه آثار اجتماعلی عمل را برجسلته می کنند و گاه 
بله پلاداش و کیفلر اخلروی آن اشلاره می کننلد. دربلاره مسلجد و بزرگ داشلت آن نیز 
چنیلن شلیوه ای در پیلش گرفته شلده اسلت. افزون بلر آثار متعلددی که بلرای حضور 
در مسلجد و آمد و شلد به آن برشلمرده شلده اسلت، در روایت زیر به پاداش گران بهای 
بزرگ داشلت مسلجد، تصریلح شلده و بدیلن گونله، مسللمانان را به این عمل شایسلته 
ترغیلب کلرده اسلت. حدیلث از املام عللی  اسلت و در یکلی از بهتریلن و کهن  ترین 

کتاب هلای حدیثلی ما نقل شلده اسلت:
َملن َوقَّلَر َمسلِجدا، لَِقَي اهلل یَلوَم یَلقاُه ضاِحکا ُمسَتبِشلرا و أعطلاُه ِکتابَُه بَِیمیِنلِه2؛ هر که 
مسلجدی را حرملت نهلد، در روز مالقلات با خلدا، او را خندان و شلادمان دیدار می کند، 

در حالی که کارنامه اش را به دسلت راسلت او داده اسلت. 
حدیلث، دربردارنلده بیانلی مجلازی اسلت. خنلده خلدا و روی گشلاده او، بله معنلای 
خشلنودی از بنلده خویلش اسلت. ایلن حدیلث، رضایلت خداوند را از کسلی کله خانه 
او را بلزرگ داشلته و حرملت نهلاده اسلت، بیلان ملی دارد. هم چنین بلا تلمیح و اشلاره 
بله چنلد آیله قرآن، اثلر پلرارزِش دیگر ایلن کار را روشلن کرده اسلت: ملحق شلدن به 
کسلانی کله بله گفتله قلرآن، کتلاب عمل خویلش را به دسلت راسلت گرفتله و در روز 
قیاملت، از محاسلبه و مؤاخلذه الهلی می رهنلد و شلادمان و مسلرور بله سلوی خانواده 

1 . النوادر )راوندي(،  ص 194، ح 356؛ بحار األنوار، ج 76، ص 358، ح 27. 
2 . المحاسن، ج 1،  ص 127، ح 145 عن السکوني عن اإلمام الصادق عن أبیه؛ بحار األنوار، ج 7،  ص 304، ح 73. 
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خویلش بازمی گردنلد.1 اینلان بلا افتخار نامله عمل خویش را فلراز می آورنلد و مطابق با 
هملان یقیلن خلود، در بهشلت بریلن جای می گیرند و شلاد و سلرخوش برای همیشله 

می زینلد.2
روایلات رسلیده بله ملا، هم چنین بله نکوهش کسلانی پرداخته انلد که مسلجد را بزرگ 
نمی شلمرند و آن را حرملت نمی دهنلد. حدیثلی رسلیده از املام صلادق ، بله تندی 
و بلا صراحلت، کسلی کله حرملت مسلجد و خانه خلدا را پلاس ننهلد، ملعون و بله دور 
از رحملت خلدا دانسلته اسلت. ذیلل ایلن حدیلث نشلان می دهلد، ایلن مذملِت تنلد و 
صریلح متوجه کسلانی اسلت که در خانله خدا و در جایلی که تنها او باید عبادت شلود، 
بلرای خلدا شلریک تراشلیده و بله او شلرك ورزیده انلد. ما متلن حدیث و ترجمله آن را 
 می آوریلم تلا خوانندگان، حدیث را روشلن و شلفاف دریابنلد. حدیث از املام صادق

و خطلاب بله یکلی از یلاران ایشلان بله نام یونلس بن یعقوب اسلت: 
لَم اهلل تَعاللی َحلقَّ  َملعلوٌن َملعلوٌن َملن لَلم یَُوقِّلِر الَمسلِجَد. أ تَلدري یلا یونُلُس لِلَم َعظَّ
ِ َفال تَْدُعلوا َمَع اهلل أََحلدا3ً؟ کانَِت الَیهوُد  الَمسلاِجِد، و أنلَزَل هلِذهِ اآلیَلَه: َو أَنَّ الَْمسلاِجَد هلِلَّ
َد  َو النَّصلاری إذا َدَخللوا َکنائَِسلُهم أشلَرکوا بِلاهلل تَعاللی، َفَأَملَر اهلل ُسلبحانَُه نَِبیَّلُه أن یَُوحِّ
اهلل فیهلا و یَعُبلَدُه4؛ ملعون اسلت، ملعون، کسلی که مسلجد را حرمت ننهلد! ای یونس! 
آیلا می دانلی چلرا خداونلد، حّق مسلجدها را بلزرگ قلرار داده و این آیه را فرو فرسلتاده 
اسلت کله: »مسلاجد، از آِن خداینلد. پلس کسلی را با خلدا نخوانید«؟ ]زیلرا[ یهودیان 
و مسلیحیان، هلرگاه وارد عبادتگاه هلای خلود می شلدند، بله خلدای متعلال شلرك 
می ورزیدنلد. از ایلن رو، خلدای سلبحان به پیامبلرش فرملان داد تا در مسلاجد، خدا را 

یگانله بشلمارد و او را پرسلتش کند. 

ا َمْن أُوتَِي ِکَتابَُه بَِیِمیِنِه * َفَسْوَف یَُحاَسُب ِحَسابًا یَِسیًرا * َو یَْنَقلُِب إِلَی أَْهلِِه َمْسُروًرا؛ انشقاق، آیات 7ل9. 1 . َفَأمَّ
ِّلي ُملاَلٍق ِحَسلابَِیْه * َفُهَو فِلي ِعیَشلٍه َراِضَیٍه *  ِّلي َظَنْنلُت أَن 2 . َفَأمَّلا َملْن أُوتِلَي ِکَتابَلُه بَِیِمیِنلِه َفَیُقلوُل َهلاُؤُم اْقلَرُءوا ِکَتابَِیلْه * إِن
فِلي َجنَّلٍه َعالَِیلٍه * ُقُطوُفَهلا َدانَِیلٌه؛ املا هلر کلس کله نامله اعماللش را به دسلت راسلتش دهنلد، می  گویلد: نامه ملرا بگیرید و 
بخوانیلد. ملن یقیلن داشلتم کله حسلاب خلود را خواهم دیلد. او زندگی پسلندیده و خوشلی خواهد داشلت. در بهشلتی برین 

کله میوه هایلش در دسلترس باشلد؛ الحاقه، آیلات 19ل24.
3 . جّن، آیه 18. 
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خدمت«به«مسجد
آیاتلی از قلرآن  کریلم، ناظلر بله خدمت گلزاری ملردان و زنانی بزرگ به مسلجد اسلت؛ 
2. و زنانی مانند حضلرت مریم بتول 1مردانلی ماننلد حضلرت ابراهیم و اسلماعیل

احادیلث فریقیلن نیز خدمت به مسلجد را کاری محبوب خداوند دانسلته اند. در حدیثی 
بله نقلل از پیامبر اکرم چنین آمده اسلت: 

إنَّ اهلل َعلزَّ و َجللَّ إذا أَحلبَّ َعبلدا َجَعلَلُه َقیَِّم َمسلِجد3ٍ؛ همانلا خداوند، هلرگاه بنده ای را 
دوسلت بلدارد، او را برآورنلده نیازهلای مسلجد قلرار می دهد. 

گفتنلی اسلت، خدملت به مسلجد بله گونه  هلای مختلفلی می تواند جللوه یابد؛ روشلن 
کلردن مسلجد و نورانلی داشلتن آن، جلارو کلردن و تمیلز نلگاه داشلتن آن، خوش بلو 
کلردن مسلجد و... کله برخلی از ایلن املور در بخش هلای بعلدی می آیلد. در این جلا به 

لُجوِد؛ و به ابراهیم و اسلماعیل سلپردیم  ِع السُّ کَّ ائِِفیلَن َو الْعاِکِفیَن َو الرُّ لرا بَْیِتلَي لِلطَّ 1 . َو َعِهْدنلا إِللی  إِبْراِهیلَم َو إِْسلماِعیَل أَْن َطهِّ
کله: خانله ملرا برای کسلانی که برای طلواف، اعتلکاف و نماز می آینلد، پاکیزه سلازید؛ بقلره، آیه 125. 

لِمیُع الَْعلِیلُم؛ آن هنگام که  ََّک أَنْلَت السَّ راً َفَتَقبَّلْل ِمنِّلي إِن ِّلي نَلَذْرُت لَلَک ملا فِلي بَْطِنلي ُمَحلرَّ 2 . إِْذ قالَلِت اْملَرأَُت ِعْملراَن َربِّ إِن
زن عملران گفلت: پلروردگارا! نلذر کلرده ام کله آنچله در شلکم دارم، ]از کار دنیایلی [ آزاد بوده، تنهلا در خدمت تو باشلد. از من 

بپذیلر کله تو شلنوا و دانایلی؛ آل عملران، آیه 35. 
3 . الفردوس، ج 1،  ص 162، ح 598 عن ابن عباس؛ کنز العّمال، ج 7،  ص 653، ح 20750. 
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روشلن نگاه داشلتن مسلجد می  پردازیم که در گذشلته نله چنلدان دور، کاری زمان بَر و 
بلا انلدك زحمتلی همراه بوده اسلت. در روایتی شلیعی کله برخی منابع اهل سلنت نیز 

آن را آورده انلد، بله نقلل از پیامبلر اکلرم چنین آمده اسلت:
َملن أسلَرَج فلي َمسلِجٍد ِملن َمسلاِجِد اهلل ِسلراجا، لَلم تَلَزِل الَمالئَِکلُه و َحَملَلُه الَعلرِش 
لراِج1؛ هلر که در مسلجدی از  یَسلَتغِفروَن لَلُه ملا داَم فِلي الَمسلِجِد َضلوٌء ِملن ذلَِک السِّ
مسلجدهای خلدا چراغلی بیفلروزد، تلا زمانی که نلوری از آن چراغ در مسلجد هسلت، 

پیوسلته فرشلتگان و حاملالن  علرش، بلرای وی آملرزش می طلبنلد. 
نقل اهل سنت از این مضمون نیز در دست است. در این روایت چنین می خوانیم:

رسلول اهلل: َملن َعلََّق في َمسلِجٍد قِندیاًل، َصلّی َعلَیِه َسلبعوَن ألَف َملٍَک ملا داَم ذلَِک 
الِقندیلُل یَِقلُد2؛ هلر کله چراغلی در مسلجد بیاویزد، تلا زمانی کله آن چراْغ نورافشلانی 

می کنلد، هفتادهلزار فرشلته بر او درود می فرسلتند. 
بلر پایله روایتلی از پیامبر اکلرم، تکرار و اسلتمرار این املر، مطللوب و زمینه پاداش 

بیشلتر الهی را فراهلم می آورد:
رسلول اهلل: َملن أدَخلَل لَیلَلًه واِحَدًه ِسلراجا فِي الَمسلِجِد، َغَفَر اهلل لَُه ُذنوَب َسلبعیَن 
َسلَنًه، و َکَتلَب لَلُه ِعبلاَدَه َسلَنٍه، و لَلُه ِعنلَد اهلل تَعاللی َمدیَنلٌه، َفلإِن زاَد َعلی لَیلَلٍه واِحَدٍه 
، َفلإِذا تَمَّ َعشلُر لَیلاٍل ال یَِصُف الواِصفلوَن ما لَلُه ِعنَد اهلل  َفلَلُه بِلُکلِّ لَیلَلٍه یَزیلُد ثَلواَب نَِبيٍّ
َم اهلل َجَسلَدُه َعلَی الّنلار3ِ؛ هر کس چراغی را یک شلب  لهُر َحلرَّ ِملَن الثَّلواِب، َفلإِذا تَمَّ الشَّ
بله درون مسلجد ببلرد )و آن را از تاریکلی درآورد(، خداونلد از گناهلان هفتادسلاله او 
درمی گلذرد، عبلادت یلک سلال را برایش می نویسلد و بلرای او نزد خدا شلهری خواهد 
بلود، و اگلر بلر آن یلک شلب بیفزاید، بله ازای هلر شلِب افزوده شلده، پلاداش پیامبری 
را خواهلد داشلت. پلس اگلر َده شلب را کامل کنلد، توصیف کنندگان، توصیف پاداشلی 
را کله او نلزد خلدا دارد، نمی تواننلد کلرد، و اگلر یک ملاه بگلذرد، خداوند کالبلد او را بر 

آتلش، حلرام می گردانَد. 

1 . تهذیلب األحلکام، ج 3،  ص 261،  ح 733؛ بحلار األنلوار، ج 84، ص 15، ح 94؛ ربیلع األبلرار، ج 1،  ص 173؛ اللدّر المنثلور، ج 4،  
ص 144. 

2 . مسند الشامّیین، ج 2،  ص 274،  ح 1327 عن دفین عن اإلمام علّي؛ کنز العّمال، ج 7،  ص 656، ح 20768. 
3 . جامع األخبار،  ص 180،  ح 440؛ بحار األنوار، ج 83، ص 377، ح 45. 
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گفتنلی اسلت، بلر پایله گزارشلی تاریخی، روشلن کردن مسلجد در هملان روزگار عصر 
پیامبلر اکلرم صلورت گرفتله اسلت. شلخصی بلرای خدملت بله مسلجد و روشلن 
کلردن آن، صلرف هزینله کلرده و چلراغ و روغن خریداری کلرده و بله خادمانش فرمان 
داده اسلت کله زحملت روشلن کلردن چراغ هلا را به عهلده بگیرنلد. پیامبلر در تقدیر از 
ایلن همله کوشلش، دعایلی برای او کلرده که کمتلر پاداشلی را می توان با آن سلنجید. 

متلن ایلن گلزارش تاریخلی را می آوریم:
اسلد الغابله علن أبي هنلد: َحَملَل تَمیلٌم َمَعُه ِملَن الّشلاِم إلَلی الَمدیَنلِه َقنادیلَل و َزیتا، 
لا انَتهلی إلَلی الَمدیَنلِه واَفلَق ذلَِک لَیلَلَه الُجُمَعلِه، َفَأَمَر ُغالملاً لَُه یُقلاُل لَلُه: ابوالبراِد،  َفلَمَّ
لمُس أسلَرَجها و َخَرَج َرسلوُل  یَت، َفلَّما َغُربَِت الشَّ َفَعلَّلقَ الَقنادیلَل و َجَعلَل فیَها الماَء َو الزَّ
اهلل إلَلی الَمسلِجِد َفلإِذا ُهلَو یَزَهُر، َفقلاَل: َمن َفَعلَل هذا؟ َفقاللوا: تَمیٌم. َفقلاَل: نََورَت 
نیلا َو اآلِخَره1ِ؛ تمیم، بلا خود چراغ ها و روغنی از شلام به  اإلِسلالَم نَلَوَر اهلل َعلَیلکَ فِلي الدُّ
مدینله آورد. روز جمعله بلود کله بله مدینه رسلید. به خدملت کاری که ناملش ابوالبراد 
بلود، دسلتور داد تلا چراغ هلا را بیاویلزد و آب و روغلن در آن هلا بریلزد. چون خورشلید 
غلروب کلرد، آن هلا را روشلن کلرد. پیامبلر خدا هنگامی به سلوی مسلجد آملد که آن 
می درخشلید. فرملود: »چه کسلی چنین کرده اسلت؟« گفتند: تمیم. فرمود: »اسلالم 

را نورانلی کلردی. خداونلد در دنیلا و آخلرت، تو را نورانلی گردانَد!«
نکتله جاللب توجله در عبلارت پایانلی حدیلث، آن اسلت کله پیامبلر اکلرم نورانی 
کلردن مسلجد را بله نورانی کردن اسلالم هماننلد کرده اسلت. این می توانلد بدین معنا 
باشلد که مسلجد، نماد اسلالم و خدمت و بزرگ داشلت آن، بزرگ داشلت اسلالم اسلت. 
در پایلان، ذکلر ایلن نکتله خاللی از فایلده نیسلت کله در روزگار کنونی می  تلوان تقبل 
هزینله بلرق مسلجد را در حکلم نورانی کردن مسلجد دانسلت و پلاداش آن را به انتظار 
نشسلت. در ایلن صلورت الزم اسلت بلا صرفه جویلی در مصرف بلرق و یا تقسلیم هزینه 

آن بلر چنلد نفلر، راه را بلرای مشلارکت مردملی در کسلب این ثلواب بزرگ، بلاز کرد. 

1 . اسد الغابه، ج 6،  ص 25، ش5719؛ اإلصابه، ج 7،  ص 30، ش9609. 
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مهجور«ننهادن«مسجد««
 مسلجد در جامعله اسلالمی ماننلد موجود زنلده، حّق عنایلت و توجه دارد. دین اسلالم 
هم به سلاخت و تعمیر و آباد کردن مسلجد، سلفارش کرده و هم از مسللمانان خواسلته 
اسلت که مسلجد را پس از سلاخته شلدن، منعطل و بدون نمازگزار نگذارند. در روایتی 
از پیامبلر اکلرم، مسلجِد مهجور و بی نمازگزار را همچون انسلانی صالح و درسلت کار 
دانسلته کله در میلان انسلان های ناشایسلت و بلدکار، غریلب می نمایلد. متلن حدیلث 

چنین اسلت: 
نیلا أربََعلٌه: ُقلرآٌن فلي َجلوِف ظالِلٍم، و َمسلِجٌد فلي نادي  رسلول اهلل: الُغَربلاُء فِلي الدُّ
َقلوٍم ال یَُصلّلوَن فیلِه، و ُمصَحلٌف فلي بَیلٍت ال یُقلَرأُ فیلِه، و َرُجلٌل صالِلٌح َملَع َقوِم َسلوء1ٍ؛ 
غریبلان در دنیلا، چهلار چیزند: قرآن در سلینه فرِد ستم پیشله، مسلجدی کله در میان 
مردملی اسلت کله در آن نملاز نمی گزارنلد، قرآنی که در خانه ای اسلت کله آن را تالوت 

نمی کننلد و انسلاِن درسلت کار در میلان جمعیتلی بدکردار. 
طبیعلی اسلت کله انسلان غریلب، للب به شلکوه و شلکایت می گشلاید. مسلجد غریب 
هلم شلکایت می کنلد. در حدیثلی دیگلر از پیامبلر اکرم، به ایلن موضوع نیز اشلاره 

شلده است:
: الُمصَحُف َو الَمسلِجُد َو  عنله: یَجلي ُء یَلوَم الِقیاَملِه ثاَلثٌَه یَشلکوَن إلَلی اهلل َعزَّ و َجللَّ
لوني و  قوني، و یَقوُل الَمسلِجُد: یلا َربِّ َعطَّ قوني و َمزَّ الِعتلَرُه. یَقلوُل الُمصَحلُف: یلا َربِّ َحرَّ
دونا2؛ سله چیز در روز رسلتاخیز  َضیَّعونلي، و تَقلوُل الِعتلَرُه: یلا َربِّ َقَتلونا و َطَردونا و َشلرَّ
بله درگاه خداونلد شلکایت می برنلد: قلرآن، مسلجد و اهلل بیلت. قلرآن می گویلد: 
»پلروردگارا! ملرا سلوزاندند و پاره پلاره  کردند.« مسلجد می گویلد: »پلروردگارا! رهایم 
کردنلد و تبلاه سلاختند.« و اهلل بیلت می گوینلد: »پلروردگارا! ملا را ُکشلتند و دور 

سلاختند و تبعیدملان کردند.«
متلن حدیلث نشلان می دهلد، حرمت مسلجد چله اندازه واالسلت کله پیامبلر از آن در 
کنلار »قلرآن« و »عتلرت« یلاد می کند؛ دو یلادگار گران بهلای برجای مانلده از پیامبر 

1 . الفردوس، ج 3،  ص 108، ح 4301 عن أبي هریره؛ کنز العّمال، ج 1،  ص 616، ح 2845. 
2 . الخصلال،  ص 175، ح 232 علن جابلر؛ بحلار األنلوار، ج 7،  ص 222، ح 137؛ الفلردوس، ج 5،  ص 499، ح 8880 عن جابر؛ کنز 

العّمال، ج 11، ص 193، ح 31190. 



جلد دوم154

اکرم که رکن و ثقل اصلی دین هسلتند. شلاید دلیل واالیی مسلجد و نشسلتن در 
ردیلف ایلن دو ثقل ارزش مند، این باشلد کله تالوت قرآن و اطاعلت از فرمان اهل بیت و 
بهره منلدی از ارشلادات عتلرت پیامبر اکرم، بله جا و مکانی نیلاز دارد؛ مکانی که در 
آن یاد خدا، مانع اطاعت از شلیطان باشلد و محیطی مناسلب برای شلنیدن سلخن خدا 
و حجت هلای او باشلد. در ایلن صلورت، چله مکان مکینی بهتلر و واالتلر از خانه خدا؟! 

گفتنلی اسلت، مطابلق بلا حدیلث زیلر، کله در کتلاب معتبلر کافلی آملده، املام جعفر 
صلادق نیلز بله ایلن موضلوع اشلاره فرموده اسلت:

: َمسلِجٌد َخراٌب ال یَُصلّلي فیِه أهُلُه، و عالِلٌم بَیَن ُجّهاٍل،  ثاَلثَلٌه یَشلکوَن إلَلی اهلل َعزَّ و َجلَّ
و ُمصَحلفٌ  ُمَعلَّلقٌ  َقلد َوَقلَع َعلَیلِه الُغباُر ال یُقلَرأُ فیِه1؛ سله چیزند که به خداوند شلکایت 
می برنلد: مسلجِد خراب شلده ای که مردملش در آن نملاز نمی گزارند، فرد دانلا در میان 

نادانلان و قرآنلی که رها شلده و غبلار گرفته و تالوت نمی شلود. 
شلکایِت مسلجد در دادسلرای الهلی خریلدار دارد؛ خداونلد متعلال آن را می شلنود و 
بلر پایله آن حکملی می دهلد کله خلود آن را اجلرا نیلز می کنلد. حدیلث زیلر از املام 

صلادق ایلن حکلم را چنیلن بیلان کلرده اسلت:
عنله : َشلَکِت الَمسلاِجُد إلَلی اهلل تَعالی الَّذیلَن ال یَشلَهدونَها ِمن جیرانِهلا، َفأَوَحی اهلل 
تلي و َجالللي ال َقِبللُت لَُهلم َصلالًه واِحلَدًه، و ال أظَهلرُت لَُهلم فِي  َعلزَّ و َجللَّ إلَیهلا: و ِعزَّ
الّنلاِس َعدالَلًه، و ال نالَتُهلم َرحَمتلي، و ال جاَورونلي فلي َجنَّتلي2؛ مسلاجد نلزد خلدای 
متعلال، از همسلایگانی کله در آن ها حضور نمی یابند، شلکایت بردنلد و خداوند به آن ها 
چنیلن وحلی فرملود: »بله عزت و جاللم سلوگند، هیلچ نملازی را از آن هلا نمی پذیرم، 
هیلچ گاه عدالتی را از ایشلان در میان مردم آشلکار نمی سلازم، رحمتم شلامل حالشلان 

نمی شلود و آنلان در بهشلتم همسلایه ملن نمی گردند.«
حکلِم نخسلت ایلن مجازات سلنگین، یعنلی مقبول نشلدن نملاز، در روایلات متعددی 
ملورد تأکیلد قلرار گرفته اسلت. در روایتی از پیامبر اکرم گفته شلده: اگر همسلایه 
مسلجد نمازهلای خلود را در مسلجد نخوانلد، گویلی کله نملازی نخوانلده اسلت. متن 

1 . الکافي، ج 2،  ص 613، ح 3؛ الخصال،  ص 142، ح 163؛ بحار األنوار، ج 2،  ص 41، ح 4. 
2 . األمالي )طوسي(،  ص 696، ح 1485 عن رزیق؛ بحار األنوار، ج 83، ص 348، ح 1. 
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حدیلث، صریلح اسلت و محدثلان شلیعه و اهل سلنت آن را نقلل کرده اند. متن شلیعِی 
آن در کتاب مشلهور تهذیب االحکام، نوشلته شلیخ طوسلی به شلکل زیر آمده اسلت: 
ال َصلالَه لِجلارِ الَمسلِجِد إاّل فلي َمسلِجِده1ِ؛ نملاِز همسلایه مسلجد، جلز در مسلجدش 

]پذیرفته شده [نیسلت. 
هرچنلد ایلن حکلم صریلح و روشلن اسلت، در فقله آن را حملل بلر »نملاز کاملل« 
کرده انلد کله در جلای خلود بایلد از آن بحث شلود.2 آنچه اندکلی کار را آسلان می کند، 
اسلتثناهایی اسلت کله بر این حکم وارد شلده اسلت؛ مانند آنچه در چنلد حدیث پیش  

رو ملورد اشلاره قرار گرفته اسلت: 
َّلُه قاَل:  دعائلم اإلسلالم: ُرّوینلا َعلن َجعَفِر بلِن محمد َعلن أبیِه َعلن آبائِِه َعلن َعليٍّ  أن
ال َصلالَه لِجلارِ الَمسلِجِد إاّل فِلي الَمسلِجِد إاّل أن یَکوَن لَُه ُعلذٌر أو بِِه ِعلٌَّه، َفقیلَل له: و َمن 
جلاُر الَمسلِجِد یلا أمیَرالُمؤِمنیَن؟ قاَل: َمن َسلِمَع النِّلداَء3؛ از امام صلادق ، از پدرانش، 
از املام عللی  برایملان روایلت شلده که ایشلان فرمود: »برای همسلایه مسلجد، جز 
در مسلجد، نماز ]پذیرفته شلده ای [ نیسلت، مگر عذر و یا بیماری ای داشلته باشلد.« به 
ایشلان گفتند: همسلایه مسلجد کیسلت، ای امیرمؤمنان؟ فرمود: »هر کس که صدای 

اذان را می شلنود.«
و نیز این حدیث که آن نیز از امیر مؤمنان علی  نقل شده است:

لَلواِت الَمکتوبلاِت ِملن جیلراِن الَمسلِجِد، إذا کاَن فاِرغلاً  ال َصلالَه لَِملن لَلم یَشلَهِد الصَّ
َصحیحا4ً؛ برای آن دسلته از همسلایگان مسلجد که در حال آسلودگی و تن درسلتی، در 

نمازهلای واجلب حاضلر نمی شلوند، نملاز ]کامل یلا پذیرفته شلده ای [ نیسلت. 
حدیلث دیگلری نیز در دسلت اسلت که ضملن تأکید بر اصل مسلئله، اندکی شلرایط را 

آسلان می کنلد. این حدیلث از امام صادق  روایت شلده اسلت:

1 . تهذیلب األحلکام، ج 3،  ص 6 ذیلل، ح 16؛ السلنن الکبلری، ج 3،  ص 81، ح 4945 علن أبي هریره؛ کنز العّملال، ج 7،  ص 650، 
ح 20737. 

2 . فقیله معاصلر، آیهلاهلل خوئلی در بلاره ایلن حدیث  می نویسلد: »ظاهلره و إن کان نفلي الحقیقله الصالتیه. و لکلن جمعا بینه 
و بیلن ملا دل عللی الجلواز و المشلروعیه، ال منلاص من حمله عللی نفي الکملال«؛ کتاب الصلاله، ج 1،  ص 495. 

3 . دعائلم اإلسلالم، ج 1،  ص 148؛ بحلار األنلوار، ج 83، ص 379، ح 47؛ السلنن الکبلری، ج 3،  ص 81، ح 4943؛ کنز العّمال، ج 8، 
ص 254، ح 22800. 

4 . تهذیب األحکام، ج 3،  ص 261، ح 735؛ بحار األنوار، ج 83، ص 354، ح 7. 
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لالُه فلي َمنِزلِلَک َفلردا َهباًء َمنثلوراً ال یَصَعُد ِمنُه إلَی اهلل َشلي ٌء، و َمن َصلّلی في بَیِتِه  الصَّ
َجماَعلًه َرغَبلًه َعلِن الَمسلِجِد َفلال َصلالَه لَلُه و ال لَِمن َصلّلی َمَعُه، إاّل ِملن ِعلٍَّه تَمَنلُع ِمَن 
الَمسلِجِد1؛ نملاز گلزاردن بله تنهایلی در خانله، به غبلاری پراکنلده می مانَد کله چیزی 
از آن، بله سلوی خداونلد بلاال نمی رود. کسلی هم که به منظلور روی گردانی از مسلجد، 
نملاز جماعلت را در خانله بخوانلد، نملاز خودش و آنان که بله او اقتلدا کرده اند، پذیرفته 

نیسلت، مگلر آن کله علتی موجب حضور نیافتن در مسلجد شلده باشلد. 
اگلر ایلن اسلتثناها نبود و مقصود از حدیث نخسلت را نملاز کامل نمی دانسلتیم، آن گاه 
کاری دشلوار در پیلش رو داشلتیم. در آن صلورت الزم بلود همسلایه مسلجد در هلر 
شلرایط جسلمی و بلا هلر وضعیلت آب و هوایی، خلود را به مسلجد برسلاند و نمازش را 
در آن جلا بخوانلد. هرچند فقیهلان اکنون چنین حکملی را صادر نکرده انلد، اما احادیث 
می تواننلد اهمیلت بزرگ داشلت مسلجد و للزوم مهجلور ننهلادن آن را به گونله کامل و 

تمام عیلار اثبلات کنند. 
حکلم دوِم حدیلث پیشلین، یعنی عادل نکردن و علادل نخواندن چنین فردی از سلوی 
خلدای متعلال نیلز زیرپایله برخلی احکام دیگلر می شلود. این احلکام، گونله دیگری از 
 مجلازات مهجور کردن مسلاجد اسلت. این احلکام، در حدیثی به نقلل از امام صادق

از پیامبلر اکلرم روایت شلده و متن آن چنین اسلت:
اإلملام الصلادق : قلاَل َرسلوُل اهلل: ال َصلالَه لَِملن ال یَُصلّلي فِلي الَمسلِجِد َملَع 
الُمسللِمیَن إاّل ِملن ِعلَّلٍه. و قلاَل َرسلوُل اهلل: ال غیَبلَه إاّل لَِملن َصلّی في بَیِتلِه و َرِغَب 
َعلن َجماَعِتنلا، و َملن َرِغلَب َعلن َجماَعلِه الُمسللِمیَن َوَجلَب َعلَلی الُمسللِمیَن غیَبُتُه و 
َرُه،  َسلَقَطت بَیَنُهلم َعدالَُتلُه و َوَجلب ِهجرانُلُه، و إذا ُرفَِع إلی إماِم الُمسللِمیَن أنلَذَرُه و َحذَّ
َفلإِن َحَضلَر َجماَعلَه الُمسللِمیَن و إاّل أحلَرَق َعلَیلِه بَیَتلُه، و َملن لَلِزَم َجماَعَتُهلم َحُرَمت 
َعلَیِهلم غیَبُتلُه، و ثََبَتلت َعدالَُتلُه بَیَنُهم2؛ پیامبر فرمود: »نماِز کسلی که در مسلجد 
 بلا مسللمانان نملاز نخوانلد، پذیرفته نیسلت، مگر بلا عذر موّجله.« نیلز پیامبر خدا
فرملود: »غیبلِت کسلی که در خانه اش نملاز بخواند و از جماعت ما دوری کند، رواسلت. 

1 . األمالي )طوسي(،  ص 696، ح 1486 عن رزیق؛ بحار األنوار، ج 83،  ص 367،  ح 24. 
2 . تهذیب األحکام، ج 6،  ص 241، ح 596 عن ابن أبي یعفور؛ بحار األنوار، ج 88،  ص 5. 
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کسلی کله از جماعت مسللمانان روی بگرداند، غیبلت کردن و انتقاد از او، بر مسللمانان 
الزم و عدالتلش سلاقط و راندنلش واجلب اسلت، و زمانلی کله او را نزد رهبر مسللمانان 
ببرنلد، وی را هشلدار دهلد و بلر حذرش بلدارد. پس اگلر در جماعت مسللمانان حضور 
یابلد، ]در املان اسلت [ و در غیلر ایلن صلورت، خانله اش را بسلوزانَد. املا کسلی کله به 

جماعلت مسللمانان بپیونلدد، غیبلت کلردن از او حلرام و عدالتش ثابت اسلت.«
بلر پایله حدیثلی دیگلر، پیامبلر اکلرم مهجلور گذاشلتن مسلاجد را گونله ای نفاق 
دانسلته و آن را از نشلانه هایی خوانده که می توان منافقان را با آن شناسلایی کرد. متن 
حدیلث، چندیلن نشلانه را درباره منافقلان گزارش کلرده و ما متن تقطیع و کوتاه شلده 

آن را می آوریلم:
عنله: إنَّ لِلُمنافِقیلَن َعالملاٍت یُعَرفوَن بِها... ال یَقَربوَن الَمسلاِجَد إاّل َهجلرا، و ال یَأتوَن 
لالَه إاّل ُدبلرا...1؛ بلرای منافقلان، نشلانه هایی اسلت که بدان ها شلناخته می شلوند: ...  الصَّ
جلز از سلِر بی اعتنایلی ]و وانهادن [، به مسلاجد نزدیک نمی شلوند و مگلر دیرهنگام، به 

سلراغ نملاز نمی روند. 
در پایلاِن ایلن بخش، حکلم حکومتی حضرت عللی را می آوریم. البته ملا نمی توانیم 
اکنلون و از پلی ناپدید شلدن شلماری از قرینه هلای حدیث، بر اسلاس آن حکمی صادر 
کنیلم، چراکله بلرای فتلوا دادن باید تمام جهات سلندی و مضمونی حدیث را سلنجید، 
املا می توانیلم اهمیلِت مهجلور ننهلادن مسلجد را از ایلن حدیلث درك کنیلم. متلن 

حدیلث را در پایلان ایلن بخلش می  آوریم:
اإلملام الصلادق : ُرفِلَع إلی أمیلِر الُمؤِمنیلنَ  بِالکوَفلِه أنَّ َقوماً ِمن جیرانِ  الَمسلِجِد 
لالَه َجماَعلًه فِي الَمسلِجِد، َفقلالَ : لََیحُضلُرنَّ َمَعنا َصالتَنلا َجماَعًه، أو  ال یَشلَهدوَن الصَّ
لََیَتَحَولُلنَّ َعّنلا، و ال یُجاِورونلا و ال نُجاِوُرُهلم2؛ بله امیرمؤمنان در کوفله خبر دادند که 
گروهلی از همسلایگان  مسلجد، در نملاز جماعلت حاضر نمی شلوند. فرملود: »باید با ما 
در نماز جماعت حاضر شلوند و یا تغییِر مکان دهند و از همسلایگی ما چشلم بپوشلند 

و ملا نیز همسلایه آنان نباشلیم.« 

1 . مسند ابن حنبل، ج 3،  ص 147، ح 7931؛ کنز العّمال، ج 1،  ص 170، ح 862. 
2 . األمالي )طوسي(،  ص 696، ح 1484 عن رزیق؛ بحار األنوار، ج 88، ص 13، ح 25. 
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حریم«مسجد«
در دانلش فقله، به ویژه فقه شلیعی، این نکته مسللّم اسلت که برخی اشلیا حریلم دارند. 
بخشلی از احلکام ایلن حریم هلا، به معنای حرمِت برخی کارهایی اسلت کله در محدوده 
معینی از آن شلیء حریم دار واقع می شلود؛ برای نمونه، در شلهرها و روسلتاهای قدیم، 
هلر خانله بله انلدازه جلای ریختلن خاکروبله و راه ورود و خلروج آب بله درون خانله، تا 
محلدوده متعارفلی حریلم داشلته و همسلایه خانله نمی توانسلته در آن محلدوده کاری 
انجلام دهلد کله مخلّل به ایلن گونه کارهلای صاحب خانله شلود.1 یکی دیگلر از احکام 
حریلم، منع از احداث شلیء مشلابه در محدوده ای تعریف شلده اسلت؛ بلرای نمونه، اگر 
چاهلی حفر شلود تلا زمین های کشلاورزی را آبیلاری کننلد، آن گاه تا محلدوده معینی 
نمی تلوان چلاه دیگلری حفلر کلرد، زیرا بله انلدازه آب دهلِی چاه قبللی و کشلت و زرع 

صاحلب چاه نخسلت زیان می رسلاند. 
بلر ایلن پایله، در روایتی که شلیخ صلدوق آن را در کتلاب من الیحضره الفقیله با تعبیر 

»روی« نقل کرده، حریم مسلجد چهل ذراع دانسلته شلده اسلت:
1 . »فحریلم اللدار مطلرح ترابهلا و کناسلتها، و مصلّب میاههلا و ثلوجهلا، و مسللک الدخلول و الخلروج إلیهلا و منهلا في صوب 

البلاب«؛ اللدروس الشلرعیه في فقله اإلمامیله، ج 3،  ص 58، درس 211.
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 : قلال: قال أمیلر المؤمنینعقبله بلن خاللد، عن أبي عبلد اهلل، عن أبیله، عن آبائه
حریلم المسلجد أربعلون ذراعا1؛ حریم مسلجد، چهلل ذراع )حدود بیسلت و اندی متر( 

است. 
شلیخ صلدوق ایلن روایلت را در کتلاب خصال خود با سلند معتبلر2 نقل کلرده و از این 
رو نمی تلوان آن را مرسلل و ضعیلف دانسلت، املا برخی فقهلا این روایلت را دیده و نقل 
کلرده، املا بلر پایله آن فتلوا نداده انلد.3 برخی نیلز مانند عالمله محمدتقی مجلسلی آن 
را شلرح داده و هلر دو معنلا را محتمل دانسلته اند. متن نوشلته مجلسلی چنین اسلت: 
و روي »أن حریلم المسلجد أربعلون ذراعا من کل ناحیه« الظاهلر أن المراد به أن یکون 
حوالیله فضلاء للوضلوء و الطهلاره کملا هو المتعلارف في کثیر ملن البالد أنله لیس لهم 
إال فلي الرحلاب و یحتملل أن یکلون الملراد علدم إحداث مسلجد آخر في هلذا المقدار 
لئلال یعطلل األول ملن المصلیلن ) أو( حریمله فلي التعظیلم بلأن ال یکون راکبلا فیه بل 
إذا کان راکبلا مثلال صلار راجلال عنلده و أمثالله من التعظیلم و االحترام4؛ و روایت شلده 
کله: »حریلم مسلجد چهل ذراع )بیسلت و اندی متر( از هر سوسلت.« مفهلوم ظاهری 
ایلن حدیلث آن اسلت که اطلراف آن، فضای مختص وضلو و طهارت اسلت، همان گونه 
کله در بسلیاری از شلهرها متعلارف اسلت و این گونله جاها در کنار مسلجد قلرار دارد. 
احتملال دیگلر آن اسلت که مقصود از حریم، منع از احداث مسلجد دیگلر در این فاصله 
باشلد تا مسلجد نخسلت از حضور نمازگزاران خالی و تعطیل نشلود. هم چنین محتمل 
اسلت معنلای حریلم مسلجد، حریم حرملت و بزرگ داشلت آن باشلد؛ یعنی کسلی در 
ایلن محلدوده سلواره نیایلد و یا اگر سلواره اسلت، پیلاده شلود و از این گونله احترام ها. 

فرزند بزرگوار ایشان، عالمه محمدباقر مجلسی نیز چنین نوشته است:
موضلوع حریلم مسلجد را غاللب فقیهلان ذکلر نکرده انلد، املا شلهید اول در کتلاب 
اللدروس چنیلن گفتله اسلت: بله روایت شلیخ صلدوق، حریم مسلجد، چهل گلز از هر 
سوسلت و احتیلاط ایلن اسلت کله در زمین موات، چنانچه سلاختن مسلجد مقلدم ]بر 

1 . کتاب من ال یحضره الفقیه، ج 3،  ص 102،  ح 3419. 
2 . »حدثنلا الحسلن بلن أحملد بلن إدریلس رضلي اهلل عنه قلال، حدثنلي أبي عن محملد بن علي بلن محبوب علن محمد بن 
الحسلین علن الحسلن بلن عللي بن فضال علن علي بن عقبله بن خالد علن أبیه عقبله بن خاللد«؛  الخصلال،  ص 544، ح20. 

3 . تذکره الفقهاء، ج 2،  ص 414؛ مجمع الفایده و البرهان، ج 7، ص 496. 
4 . روضه المتقین في شرح من ال یحضره الفقیه، ج 6،  ص 244. 
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احیلای آن زمیلن [ باشلد، این مسلافت ]به نفع مسلجد[ رعایلت گردد. نیلز این حدیث، 
گویلای آن اسلت کله اسلتحباب حضلور در هلر مسلجد بلرای چهلل خانه از چهار سلو 

ملورد تأکیلد ویلژه اسلت، مگر آن کله مسلجد نزدیک تری وجود داشلته باشلد.1
گفتنلی اسلت، میلرزای قملی در کتاب فقهی اش جامع الشلتات، با اشلاره به شلاذ بودن 

روایلت، آن را حملل بر اسلتحباب کلرده و در توضیح آن چنین گفته اسلت: 
... از ظاهلِر نقلل شلیخ صلدوق برمی آیلد کله بله ایلن روایلت، عملل و حریم مسلجد را 
چهلل ذراع عنلوان کلرده اسلت، املا آیا به معنلای حرمت بنای مسلجد دیگلری در این 
محلدوده اسلت تلا نمازگزارانی که بله آن جا رفت و آملد می کنند، کاهش یابنلد و پاداش 
سلازنده مسلجِد نخسلت کم شلود یا بلرای رفلع نیازهلای مسلجد، ماننلد رفت و آمد به 

آن، ریختلن وسلایل تعمیلر، آباد کلردن و از این قبیل کارهاسلت؟2
در روزگار معاصلر نیلز شلیخ حسلین آل عصفلور به ایلن روایت پرداخته و چلون به نقل 
بدون سلند آن در کتاب من الیحضره الفقیه بسلنده کرده و نقل مسلند آن را در کتاب 
خصال شلیخ صدوق ندیده، روایت را مرسلل خوانده و در تببین آن چنین گفته اسلت: 
»بمعنلی أنله ال یحلدث في هلذا المقدار شليء ال أّن له حکلم المسلجدیه«3؛ یعنی در 
ایلن محلدوده چیلزی سلاخته نمی شلود، نله آن کله ایلن محدوده هم مسلجد اسلت و 

حکم مسلجد را دارد. 
در هلر صلورت، چه روایت را مسلند و چه مرسلل بدانیلم، همان گونه کله میرزای قمی 
فرملوده، روایتلی شلاذ اسلت و کسلی مطابلق آن فتوا نلداده اسلت؛ از ایلن رو نمی توان 
گفلت در فاصلله چهلل ذراعلی مسلجد، نبایلد چیلزی سلاخت و یلا بله گونله وجوبی و 
لزوملی بایلد از مرکلب پیاده شلد و از این قبیل احترام ها، هرچند بزرگ داشلت مسلجد 

ل هملان گونله کله در بخش قبلی گذشلت ل الزم اسلت. 

1 . بحار األنوار، ج 84، ص 3. 
2 . جامع الشتات، ج 3،  ص 264. 

3 . األنوار اللوامع في شرح مفاتیح الشرائع، ج 11، ص 175. 
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بهداشت«مسجد
مسلجد، ملکان عموملِی پررفت و آملد اسلت. نتیجله این سلخن، للزوم رعایت بهداشلت 
در فضلای اصللی و نواحلی جانبلی آن اسلت. این معنا، مطابق با دسلتور کللی و عمومی 

دین اسلالم اسلت کله پیامبرش بله آن فرملان داده و فرموده اسلت: 
فلوا بلُکلِّ ما اسلَتَطعُتم؛ فإنَّ اهلل تعالی  بََنی اإلسلالَم علَی النَّظاَفِه، و لَلن یَدُخَل الَجنََّه  تََنظَّ
1؛ بلا هلر چله می توانیلد، خلود را پاکیزه کنید کله خداوند متعال، اسلالم  إاّل ُکلُّ نَظیلفٍ

را بلر پاکیزگلی بنیان نهاده  اسلت و جز پاکیزگان وارد بهشلت نمی شلوند. 
لُف«2؛ نظافت داشلتن، از  و املام رضلا  نیلز می فرمایلد: »ِملن أخلالِق األنبیلاءِ التََّنظُّ

اخلالق پیامبران اسلت. 
اگرچله ایلن فرمان و سلخنان برای توصیه به حفظ نظافت فردی و اجتماعی در مسلجد 
کافلی اسلت، بلا ایلن همله دسلتورهای خاصی دربلاره مسلجد داریلم که نشلان دهنده 
اهمیلت بهداشلت مسلجد از دیدگاه اسلالم و پیشلوایان دینی اسلت. روایاتلی داریم که 
بله مسللمانان دسلتور می دهلد مسلجد را تمیلز، پاکیلزه و بهداشلتی نلگاه دارنلد. این 

1 . تاریخ بغداد، ج 5،  ص 143؛ الجامع الصغیر،  ص 474،  ح 3065. 
2 . تحف العقول،  ص 442. 
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روایلات بله جز روایاتی اسلت که در بخلش »آداب حضور در مسلجد« آوردیم. در آن جا 
احادیثلی را آوردیلم کله از آب دهلان انداختلن نهلی کلرده1 و فرمان داده اسلت که اگر 
انداخلت، اثلرش را از بیلن ببلرد.2 هم چنیلن بله جلز روایاتی اسلت که از نجلس و آلوده 
کلردن مسلجد و یلا حضور شلخص ُجنب و حائض در مسلجد نهی کرده انلد و می توانند 
در همیلن راسلتای رعایت حرمت مسلجد و حفظ بهداشلت آن به کار آینلد؛ به ویژه اگر 
بسلیاری از نجاسلت ها را بله یلاد آوریلم؛ نجاسلت هایی مانند خلون، منی، بلول و غایط 
کله حکملِت نجاسلت آن ها تا حدی معلوم اسلت. ما بلرای جلوگیری از تکلرار مالل آور، 
خواننلدگان محتلرم و مشلتاق را بله بخش مربوط ارجلاع می دهیلم.3 هم چنین حدیثی 
را که به دور کردن کودکان و دیوانگان از مسلجد دسلتور داده اسلت، در شلمار روایاتی 
کله در صلدد اسلتدالل و استشلهاد به آن ها هسلتیم، قلرار نمی دهیم، هرچنلد می توان 
آن را ناظلر بله بهداشلت ظاهلری و یلا روانلی و محیطلی مسلجد دانسلت4؛ به ویلژه اگر 
تحلیلل زیلر را بپذیریلم که با توجه به حساسلیت حضلور کودکان در مسلجد، در نقد و 

تحلیل آن نوشلته شلده است: 
حضلور کلودکان در مسلجد از سلال های آغازین شلکل گیری شلخصیت آنلان، می تواند 
زمینه سلاز پیونلد عمیلق و پایدارشلان بلا عمومی تریلن پایلگاه دینلی گلردد. از این رو، 
ضلرورت دارد کله بلا ایلن موضلوع بلا دقلت افزون تلری برخورد شلود. به نظر می رسلد، 
سلخن پیامبلر مبنلی بلر ممنوعیلت ورود کلودکان بله مسلجد، ناظر بله کودکانی 
باشلد کله بله دلیلل خردسلالی، توان مراعلات حرملت مسلجد را ندارند و ممکن اسلت 
موجلب آللوده شلدن محیلط مسلجد شلوند و یلا بلا بازیگوشلی، آرامش اهل مسلجد و 
نمازگلزاران را بلر هلم بزننلد. در کنلار هلم قلرار گرفتلن کلودکان و دیوانلگان در ایلن 

حدیث، شلاهد روشلنی بلر این ادعاسلت.5

1 . مسند ابن حنبل، ج 1،  ص 378، ح 1543 عن سعد بن أبي وّقاص؛ کنز العّمال، ج 7،  ص 664، ح 20808. 
2 . دعائم اإلسالم، ج 1،  ص 149؛ بحار األنوار، ج 83، ص 381، ح 51. 

3 . ر.ك: ناشایسته های حضور در مسجد، ص.
4 . »رسلول اهلل: َجنِّبلوا َمسلاِجَدُکم ِصبیانَُکلم و َمجانیَنُکلم و ِشلراَءُکم و بَیَعُکلم«؛ کلودکان  و دیوانگانتلان و نیلز خریلد و 
فروشلتان را از مسلاجد دور سلازید«؛  تهذیلب األحلکام، ج 3،  ص 254، ح 702 علن عبلد الحمید عن اإلملام الکاظم ؛ کتاب 

ملن ال یحضلره الفقیله، ج 1،  ص 237، ح 715. 
5 . فرهنگ نامه مسجد،  ص 177. 
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در این جلا روایاتلی را می آوریلم کله به گونه مسلتقیم و صریح به نظافت مسلجد توصیه 
کلرده و یلا پاداش هلای آن را بیلان کرده انلد؛ بلرای نمونه، روایتی در دسلت اسلت که از 

تبییلن دیده هلای پیامبلر خدا در شلب معراج چنین سلخن می گوید:
ِمّملا ُکِتلَب َعلی بَعلِض أبوابِ  الَجنَِّه: َملن أَحبَّ أاّل تَأُکلَلُه الّدیداُن تَحلَت األَرِض َفلَیکُنِس 
الَمسلاِجَد1؛ بر برخی از درهای بهشلت نوشلته شده است: هر کس دوسلت دارد خوراك 

ِکرم هلای زیِر خاك نشلود، مسلجدها را نظافت کند. 
پیامبلر اکلرم در توصیله ای به وصلّی بر حقش حضلرت امیر مؤمنان نیلز به این 

موضوع اشلاره کرده و فرموده اسلت: 
ریلِق، و إخلراَج الُقماَمِه ِمَن  : إماَطَه األَذی َعلِن الطَّ ، أعلِط الحوَر العیلَن ُمهوَرُهلنَّ یلا َعلِليُّ
الَمسلِجِد، َفذلِلَک َمهلُر الحوِر العیِن2؛ ای عللی! مهریه حوریان بهشلتی را بپرداز؛ برطرف 
کردن مانع از سلِر راه و بیرون بردن خاکروبه از مسلجد، مهریه حوریان بهشلتی اسلت. 
گفتنلی اسلت، روایلت مشلابهی در دسلت اسلت کله ایلن توصیله را از سلوی حضلرت 
رسلول اکلرم بله گونله عموملی و کلی نقلل کرده اسلت. در ایلن روایت نقل شلده 

کله پیامبلر اکلرم بلدون اشلاره و خطلاب بله فلرد خاصی چنیلن فرموده اسلت:
ابُنلوا الَمسلاِجَد و أخِرُجلوا الُقماَملَه ِمنهلا... و إخلراُج الُقماَملِه ِمنهلا ُمهوُر الحلورِ العیِن3؛ 
مسلجدها را بسلازید و خاکروبله را از آن هلا خارج سلازید... کله ُرفتن خاکروبله از آن ها، 

مهریه حوریان بهشلتی اسلت. 
مطابلق نقللی شلیعی، بله انجام این کار در پایان هفته نیز سلفارش شلده اسلت. شلاید 
بدین علت که در روزهای پنج شلنبه و جمعه، نمازگزاران بیشلتری به مسلجد می آیند. 
احتملال هلم دارد کله روایت در مقام بیان نظافت منظم و هفتگی مسلجد اسلت؛ امری 
کله هنلوز و در روزگار معاصلر نیلز به صلورت متعارف و معملول در خانه هلا و نیز اماکن 

عموملی رایج اسلت. متن روایت چنین اسلت: 
رسلول اهلل: َملن َکَنلَس الَمسلِجَد یَلوَم الَخمیلِس و لَیلَلَه الُجُمَعلِه، َفأَخلَرَج ِمنلُه ِمَن 

1 . الفضائل،  ص 129 عن عبد اهلل بن مسعود؛ بحار األنوار، ج 8، ص 145، ح 67. 
2 . الفلردوس، ج 5،  ص 328، ح 8335 علن اإلملام علليّ ؛ تفسلیر القرطبلي، ج 16،  ص 153 علن أبلي قرصافله و فیله ملن: 

»إخلراج القمامله...«؛ کنلز العّملال، ج 16،  ص 229، ح 44268. 
3 . المعجم الکبیر، ج 3،  ص 19، ح 2521 عن أبي قرصافه؛ کنز العّمال، ج 7،  ص 655، ح 20766. 
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التُّلراِب ملا یُلَذرُّ فِلي الَعیلِن، َغَفلَر اهلل لَلُه1؛ هلر کلس در روز پنج شلنبه و شلب جمعله، 
مسلجد را نظافلت کنلد و َگردوخاکلی را کله در چشلم ملی رود، بِروبَلد، خداونلد او را 

می آملرزد. 
گفتنلی اسلت روایات شلیعه و اهل سلنت، به پاداش داشلتن ایلن کار تصریلح کرده اند. 
ایلن شلیوه یکلی از روش های ترغیب پیشلوایان دینی به کارهای نیک اسلت. در روایتی 

از پیامبلر اکرم نقل شلده اسلت کله فرمود:
ُجُل ِمَن الَمسلِجِد2؛ پلاداِش کارهای  ُعِرَضلت َعلَليَّ اجلوُر اّمتي، َحتَّلی الَقذاَه یُخِرُجَهلا الرَّ
نیلک امتلم، حتی خار و خاشلاکی که شلخصی از مسلجد بیلرون می برد، بلر من عرضه 

شلده است. 
نکتله جاللب توجله، پاداش هلای گوناگلون در ازای ایلن عمل اسلت. در روایلات متعدد 
بلرای حفلظ نظافلت و بهداشلت مسلجد، پاداش هلای متنوعلی بیلان شلده اسلت. در 

روایلت زیلر، دو گونله پلاداش بلرای دو گونله عملل ذکر شلده اسلت:
رسلول اهلل َملن َقلمَّ َمسلِجدا َکَتلَب اهلل لَلُه ِعتلَق َرَقَبلٍه و َملن أخلَرَج ِمنُه ملا یُقذي 
َعینلا َکَتلَب اهلل َعلزَّ و َجللَّ لَلُه ِکفلَیلِن ِملن َرحَمِتلِه3؛ هر کس مسلجدی را جلارو کند، 
خداونلد بلرای او ثلواِب آزاد کلردن بنلده ای را می نویسلد و هر کس از مسلجد بله اندازه 
خاشلاکی کله بله چشلم ملی رود، بیلرون ببلرد، خداونلد وی را از رحمتلش دوچنلدان 

برخلوردار می گردانَلد. 
در روایتلی، پلاداش تمیزکننده مسلجد، خانه ای در بهشلت دانسلته شلده که خلدا بانِی 

است:  آن 
رسلول اهلل: َملن أخلَرَج أذًی ِملَن الَمسلِجِد، بََنلی اهلل لَلُه بَیتلا فِلي الَجنَّلِه4؛ هر کس 
چیلزی را کله موجلب آزار اسلت، از مسلجد بیلرون ببلرد، خداونلد خانله ای در بهشلت 

1 . تهذیلب األحلکام، ج 3،  ص 254، ح 703؛ ثلواب األعملال،  ص 51، ح 1 کالهملا علن اإلملام الکاظلم ؛ کتاب ملن ال یحضره 
الفقیله، ج 1،  ص 233، ح 700؛ األماللي )صلدوق(،  ص 591، ح 818 علن اإلملام الکاظلم علن آبائه عنله؛ بحلار األنلوار، 

ج 83، ص 385، ح 61. 
2 . أخبار مّکه )فاکهي(، ج 2،  ص 129، ح 1289 عن أنس. 

3 . األماللي )صلدوق(،  ص 246، ح 263 علن سلالم بلن غانم عن اإلملام الصادق عن آبائله ؛ المحاسلن، ج 1،  ص 129، ح 150 
علن اإلملام الصادق  عن رسلول اهلل؛ بحلار األنلوار، ج 83، ص 383، ح 56. 

4 . سنن ابن ماجه، ج 1،  ص 250، ح 757 عن أبي سعید الخدري؛ کنز العّمال، ج 7،  ص 649،  ح 20726. 
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برایلش بنلا می کند. 
در روایتلی دیگلر بله زیبایلِی هر چله تمام تر و شلاید با بیانلی مجلازی و نمادین، چنین 

پلاداش پرجاذبله ای برای این افراد بیان شلده اسلت:
رسلول اهلل: إنَّ الَّذیَن یَلَتِقطوَن الَقذی ِمَن الَمسلِجِد، ُهُم الَّذیَن یَلَتِقطوَن الیاسلمیَن 
فِلي الَجنَّلِه1؛ کسلانی کله آلودگی هلا را از مسلجد برمی چینند، در بهشلت گل یاَسلَمن 

 . می چینند
ایلن روایلت جلذاب، شلخصی را تصلور می نمایلد کله در گوشله و کنلار مسلجد خلم 
می شلود و آنچله را بلر زمیلن مسلجد ریختله شلده اسلت، یلک بله یلک برمی چینلد. 
چنیلن فلردی خلوب اسلت بدانلد کله در ازای ایلن کارش به بهشلت ملی رود و به جای 
زبالله و خاکروبله، گل هلای یاسلمن را از بوسلتان سرسلبز خلدا و گلشلن خوش رنگ او 
می چینلد. چنیلن فلردی محبلوب حوریلان بهشلتی می شلود و بله جلای این کله او در 
  پلی آنلان بلرود، آنان مشلتاق دیلدار و وصلال او می شلوند. در روایتی از املام صادق

چنیلن آمده اسلت:
إنَّ الَجنَّلَه َو الحلوَر لََتشلتاُق إللی َملن یَکَسلُح الَمسلاِجَد و یَأُخلُذ ِمنَها الَقذی2؛ بهشلت و 

حوریان، مشلتاق کسلی هسلتند کله مسلجدها را جلارو و غبارروبلی کند. 
بلر ایلن پایله، دور از انتظلار نیسلت که پیامبر خلدا نیز جویای حال چنین کسلانی 
باشلد و هنگاملی کله از ملرگ یکی از این دسلته افلراد آگاه می شلود، می پرسلد: »چرا 
ملرا از مرگلش آگاه نکردیلد؟« بله احتملال فلراوان، پیامبلر می خواسلتند نملاز بلر او 
بگزارنلد تلا در پرتو رحمت واسلعه الهی، تند و روان به سلوی بهشلت بلرود. متن روایت 

در صحیلح بخلاری نقلل شلده کله آن را می آوریم: 
  ابوهریلره: إنَّ َرُجلاًل أسلَوَد أِو املَرأًَه َسلوداَء کاَن یَُقمُّ الَمسلِجَد َفملاَت، َفَسلَأَل النَِّبيُّ
ُّونلي َعللی َقبلِرهِ أو قلاَل َقبِرهلا  َعنلُه، َفقاللوا: ملاَت، قلاَل: أَفلال ُکنُتلم آَذنُتمونلي  بِلِه؟ ُدل
َفأَتلی َقبَرهلا َفَصلّلی َعلَیهلا3؛ ملرد سیاه پوسلت یا زن سیاه پوسلتی که مسلجد را نظافت 
می کرد، درگذشلت. پیامبر از ]حال [ او جویا شلد. گفتند: درگذشلته اسلت. فرمود: 

1 . أخبار مّکه )فاکهي(، ج 2،  ص 128، ح 1287. 
2 . االصول السّته عشر،  ص 205، ح 189؛ بحار األنوار، ج 83، ص 382، ح 52. 

3 . صحیح البخاري، ج 1،  ص 175، ح 446؛ صحیح مسلم، ج 2،  ص 659، ح 71. 
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»چلرا ملرا خبلر نکردیلد؟ قبلرش را نشلانم دهید.« سلپس بر قبلر وی حضلور یافت و 
بلر او نملاز گزارد. 

خوش«بو«کردن«مسجد««
یکلی دیگلر از فرمان هلای منقلول از پیامبر اکلرم دربلاره مسلاجد، خوش بو کردن 
آن هاسلت. ایلن کار هم بزرگ داشلت مسلجد و هم بله گونه ای حفظ بهداشلت محیطی 
آن اسلت. طهلارت و نظافلت و خوش بلو کلردن با هم رابطله ای تنگاتنگ دارنلد. به گونه 
معملول و متعلارف، ملا ابتلدا چیزی را پلاك و پاکیزه و سلپس آن را خوش بلو می کنیم. 
مسلجد نیلز کله مکانلی عمومی اسلت، از ایلن قاعلده متداول مسلتثنا نیسلت، هرچند 
خوش بلو کلردن چیلزی بله معنلای احتلرام نهلادن و بزرگ داشلت آن نیلز هسلت. در 
روایتلی کله املام عللی آن را از پیامبلر اکلرم نقلل کرده اسلت، این هلا گرد هم 
آمده انلد و افلزون بلر پاکیزه سلازی مسلجد، بله خوش بلو کلردن آن نیلز توصیله شلده 

اسلت. متلن روایت چنین اسلت: 
َر، و أن تُجَعَل  اإلمام عليّ : أَمَر َرسلوُل اهلل أن تُبَنی الَمسلاِجُد، و أن تَُطیََّب و تَُطهَّ
َعللی أبوابَِهلا الَمطاِهلُر1؛ پیامبر خدا فرمان داد مسلجدها سلاخته شلوند، خوش بو و 

پاکیلزه گردنلد و در کنلار دِر هر یک، وضوخانه قرار داده شلود. 
فرملان بله خوش بلو کلردن در روایتلی دیگلر نیلز آملده اسلت. پیامبر اکلرم ضمن 
روَها  توصیه هایلی دربلاره آداب سلاختن و حضور در مسلجد چنین فرموده اسلت: »َجمِّ

فِلي الُجَملِع«2؛ در روزهلای جمعله، آن ها را خوش بو سلازید. 
اگلر ایلن روایلت را در کنلار روایتلی دیگر قرار دهیم کله محدثان شلیعی آن را از پیامبر 
اکلرم نقلل کرده انلد، می تلوان چنین فهمیلد که خوش بلو کردن هفتگی، مسلتمر 
و منظلم مسلاجد، به ویلژه در روز جمعله، مطللوب و سلفارش شلده اسلت: »أجِمروَهلا 
]الَمسلاِجَد[ فلي ُکلِّ َسلبَعِه أیّلاٍم«3؛ هلر هفته، مسلجدها را با بوی خلوش، بخور دهید. 

 . 1 . مسند زید،  ص 154 عن زید بن علّي عن آبائه
2 . سلنن ابلن ماجله، ج 1،  ص 247، ح 750 علن واثلله بن األسلقع؛ المعجلم الکبیلر، ج 20، ص 173، ح 369 عن معلاذ بن جبل؛ 

کنز العّملال، ج 7،  ص 670، ح 20834. 
3 . الجعفریّلات،  ص 51؛ النلوادر )راونلدي(،  ص 241، ح 495 کالهملا علن اإلملام الکاظلم علن آبائله ؛ دعائلم اإلسلالم، ج 1،  

ص 149 علن اإلملام علليّ ؛ بحلار األنلوار، ج 83، ص 349، ح 2. 
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بلوی خلوش در مسلجد، ارمغلاِن سلفر فرشلتگان را فراهم ملی آورد. فرشلتگان چون به 
مسلجد بیایند و در آن جا بوی خوش به مشلام جانشلان برسلد، آن را به  سلان سلوغاتی 
گران بهلا بلا خلود به آسلمان می برنلد. می توان حدیلث زیر را ناظلر به ایلن ره آورد فاخر 

فرشلتگان دانست:
َرسلوُل اهللِ: تُحَفلُه الَمالئَِکلِه تَجمیُر الَمسلاِجِد1؛ سلوغات فرشلتگان، خوش بو کردن 

مسجدهاست. 

1 . کنز العّمال، ج 7،  ص 658، ح 20781 نقاًل عن أبي الشیخ عن سمره. 
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آباد«کردن«مسجد
 پلس از بنلای مسلجد، نگله داری و آبلاد نلگاه داشلتن آن، املری الزم و بایسلته اسلت. 
سلاخت مسلجد بلدون مواظبلت از آن، به معنلای نهادن سلنگ بنایی بدون کشلیدن و 
چیلدن دیوار اسلت. مسلجد مانند هلر بنای دیگلری، نیازمنلد تعمیر و نگه داری اسلت. 
ایلن معنلا بله تصریح مترجمان و مفسلران قلرآن، یکی از معانی آیه شلریفه ذیل اسلت: 
کاَه َو لَْم  لالَه َو آتَی اللزَّ َّملا یَْعُملُر َمسلاِجَد اهلل َملْن آَملَن بِلاهلل َو الَْیلْوِم اآْلِخلِر َو أَقلاَم الصَّ إِن
یَْخلَش إاِلَّ اهلل َفَعسلی  أُولِئلکَ أَْن یَُکونُلوا ِملَن الُْمْهَتدیلَن1؛ جلز این نیسلت که مسلاجد 
خلدا را کسلانی آبلاد می کننلد )بله آبلادی ملادی و معنلوی( که به خلدا و روز واپسلین 
ایملان آورده و نملاز را برپلا دارنلد و زکات بپردازند و )در انجلام وظایف دینی( جز از خدا 

نترسلند. پلس امید اسلت کله آنلان از هدایت یافتگان باشلند.
در برخلی از احادیلث، به کسلی که در مسلجد نملاز می گزارد، عامر و آباد کننده مسلجد 
می گوینلد.2 مفسلران و مترجملان، نیلز حضلور در مسلجد و نملاز گلزاردن و رفت و آمد 

1 . توبه، آیه 18. 
2 . »أَنَّ َرُسلوَل اهلل  َقلاَل: إِنَّ اهلل تََبلاَرَك َو تََعالَلی إَِذا َرأَی أَْهللَ َقْریَلٍه َقْد أَْسلَرُفوا فِلي الَْمَعاِصي َو فِیَها ثاََلثَُه نََفٍر ِملَن الُْمْؤِمِنیَن 
ِّیلَن بَِجاَللِي الَْعاِمِریلنَ  بَِصاَلتِِهمْ   َسلْت أَْسلَماُؤُه یَا أَْهلَل َمْعِصَیِتي لَْو اَل َملْن فِیُکْم ِملَن الُْمْؤِمِنیَن الُْمَتَحاب نَاَداُهلْم َجللَّ َجاَللُلُه َو تََقدَّ
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بله مسلجد را از مصادیلق آبلاد کلردن مسلجد می شلمرند. ایشلان هم چنیلن تعمیلر و 
مرملت سلاختمان مسلجد را نیز آباد کردن مسلجد خوانلده و به دو گونه بلودن عمارت 
و آبادانلی، یعنلی تعمیلر ملادی و معنوی تصریلح کرده اند.1 بلرای نمونه، سلخن یکی از 

مفسلران را در ایلن بلاره می آوریلم. در تفسلیر نمونله در ایلن باره چنین آمده اسلت: 
آیا آباد سلاختن مسلاجد به معنی آبادی سلاختمان و تأسیسلات آن اسلت، یا به معنی 
اجتملاع و شلرکت در آن؟ بعضلی از مفسلران تنهلا یکی از این دو قسلمت را در تفسلیر 
»عملران مسلاجد« در آیله فلوق انتخلاب کرده انلد، در حاللی کله مفهلوم ایلن کلمله، 

مفهوملی وسلیع اسلت و همله این امور را شلامل می شلود.2
ملا در ابتلدای ایلن فصلل، از مهجلور ننهادن و آبلادی معنلوی حاصل از نماز گلزاردن و 
حضلور در مسلجد سلخن گفتیم. در این جلا حدیثی را می افزاییم که به روشلنی نشلان 
می دهلد آباد سلاختن مسلجد، تنها بله تعمیر و تجدید بنلای آن محدود نمی شلود. این 

حدیلث بله نام وصیلت پیامبر به ابوذر غفاری مشلهور اسلت:
: َملن أَجاَب داعَي اهلل، َو أَحَسلنَ ِعملاَرَه َمسلاِجِد اهلل، کاَن ثَوابُُه  َرسلوِلُ اهللِ: یلا أَبلا َذرٍّ
: بِأَبلي أَنلَت َو أُمِّلي یلا َرسلوَل اهلل، َکیَف تُعَملُر َمسلاِجُد اهلل؟ قاَل:  ِملَن اهلل الَجنَّلَه. َفُقللتُ
ال تُرَفلُع فیهلا األَصلواُت، َو ال یُخلاُض فیهلا بِالباِطِل، َو ال یُشلتری فیها َو ال یُبلاُع، َو اتُرِك 
: إِنَّ  اللَّغلِو ملا ُدملَت فیهلا، َفلإِن لَلم تَفَعل َفلال تَلوَملنَّ یَلوَم القیاَمِه إاِلَّ نَفَسلَک. یلا أَبلا َذرٍّ
اهلل تَعاللی یُعطیلکَ ملا ُدمَت جالِسلاً فلي الَمسلِجِد بُِکلِّ نَفلٍس تََنفَّسلتَ  فیلهِ  َدَرَجًه في 
الَجنَّلِه، َو تَُصلِّلي َعلَیلَک الَمالئَِکلُه، َو یُکَتُب لََک بُِکلِّ نَفٍس تََنفَّسلتَ  فیهِ  َعشلُر َحَسلناٍت، 
َو یُمحلی َعنلَک َعشلُر َسلیِّئاتٍ 3؛ »ای ابلوذر! هلر کلس دعوت خلدا را اجابت کنلد و در 
آبادانلی مسلجدها بهتلر بکوشلد، پاداش خدایی او، بهشلت اسلت.« گفتم: پلدر و مادرم 

أَْرِضلي َو َمَسلاِجِدي َو الُْمْسلَتْغِفِریَن بِاألْْسلحاِر َخْوفلاً ِمنِّلي، أَلَنَْزلُْت بُِکلْم َعَذابِي ثُلمَّ اَل أُبَالِي«؛ األمالي )صلدوق(، ص199. و نیز: 
  َقاَل: الَْمَسلاِجُد بُُیلوُت الُْمتَِّقیلَن َو َمْن َکانَلِت الَْمَسلاِجُد بَْیَتُه َضِملَن اهلل لَُه  اَونْلِديُّ فِلي لُلبِّ اللَُّبلاِب علن النَِّبليِّ »الُْقْطلُب الرَّ
لُب أُمَِّتي الُْجُللوُس فِي الَْمَسلاِجِد  لِب َقلاَل تََرهُّ   ائْلَذْن لََنلا فِلي التََّرهُّ لَراِط َو قِیلَل لِلنَِّبليِّ اَحلِه َو الَْجلَواِز َعلَلی الصِّ ْوِح َو الرَّ بِاللرَّ
َّملا یَْعُملُر َمسلاِجَد اهلل َملْن آَملَن بِاهلل «؛  ُجلَل یَْعَتلاُد الَْمَسلاِجَد َفاْشلَهُدوا لَلُه بِاإْلِیَملاِن أِلَنَّ اهلل یَُقلولُ ، إِن َو َقلاَل  إَِذا َرأَیُْتلُم الرَّ

 مسلتدرك الوسلائل، ج 3، ص362، ح 3786. 
1 . ر.ك: التبیلان، ج 5،  ص 189؛ مجملع البیلان، ج 5،  ص 21؛ جواملع الجاملع، ج 2،  ص 42؛ التفسلیر الکبیلر )مفاتیلح الغیلب(، 

ج 16،  ص 10؛ تفسلیر نمونله، ج 7،  ص 315، همگلی ذیلل آیله 18 توبله. 
2 . تفسیر نمونه، ج 7،  ص 316. 

3 . مکارم األخالق،  ص 467؛ بحار األنوار، ج 80، ص 370. 
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فلدای تلو بلاد، ای پیامبلر خدا! مسلجدهای خلدا را چگونله می تلوان آباد کلرد؟ فرمود: 
»در آن هلا صلدا بلنلد نشلود، به باطلل پرداخته نشلود، در آن ها خرید و فلروش صورت 
نگیلرد و تلا زمانلی کله در آن جلا هسلتی، بیهوده گویلی را رهلا کلن و اگر رهلا نکردی، 
تنهلا خلود را در روز رسلتاخیز نکوهلش کن. ای ابلوذر! خدای متعال تا زمانلی که تو در 
مسلجد نشسلته ای، بله هلر نفسلی که در آن می کشلی، یلک درجه تلو را بلاال می برد و 
فرشلتگان در آن، به تو درود می فرسلتند و برای هر نََفسلت، َده حسلنه نوشلته می شلود 

و َده گنلاه از تلو پلاك می گردد.« 
از آن جلا کله علام بودن و توسلعه داشلتن یا نداشلتن آیه شلریفه، بحثی قرآنی اسلت و 
جللد نخسلت ایلن مجموعه، مسلجد را از دیدگاه قلرآن کریم ملی کاود، در این بخش به 

همیلن انلدازه بسلنده می کنیم و طالبان مشلتاق را بله آن جا ارجلاع می دهیم. 
در این جلا بله دو پلاداش زیبلای عملران مسلجد اشلاره می کنیلم کله از دو روایلت 
برآمده انلد؛ بیان هایلی کله هرچند مجازی و نمادین هسلتند، نشلان دهنده ارج و منزلت 
واالی مسجدسلازان نلزد خلدای یکتلا و نیز قلرب حضور آنان اسلت. دو روایلت مزبور را 

می آوریلم:
1؛ بله راسلتی آبادگلران خانه هلای خلدا،  إنَّ ُعّملاَر بُیلوِت اهلل ُهلم أهلُل اهلل َعلزَّ و َجللَّ

خانلواده خداونلد هسلتند. 
و نیز: 

یَقلوُل اهلل َعلزَّ و َجللَّ یَلوَم الِقیاَمِه: أیَن جیراني؟ َفَتقلوُل الَمالئَِکُه: و َملن یَنَبغي أن یَکوَن 
َجلاُرَك؟ َفَیقلوُل: ُعّملاُر َمسلِجدي2؛ خداونلد در روز رسلتاخیز می فرماید: »همسلایگان 
ملن کجاینلد؟« فرشلتگان می گوینلد: چله کسلانی را ِسلزد کله همسلایه تلو باشلند؟ 

خداونلد می فرمایلد: »آبادگران مسلجدم.«
گفتنلی اسلت، از ایلن آیله شلریفه برمی آیلد کله تصلدی تعمیلرات و تجدیلد بنلای 
سلاختمان مسلجد و نیلز تولیلت آن همگلی بایلد از سلوی کسلانی انجلام گیلرد که به 
خداونلد و روز قیاملت ایملان دارنلد و خلود از نمازگلزاران و زکات دهندگان هسلتند. در 

1 . السنن الکبری، ج 3،  ص 93، ح 4989 عن أنس بن مالک؛ کنز العّمال، ج 5،  ص 5، ح 11792. 
2 . حلیه األولیاء، ج 10،  ص 213 عن أبي سعید الخدري؛ کنز العّمال، ج 7،  ص 578، ح 20338. 
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این جلا نیلز از سلخن مفسلران معاصلر کله ناظلر بله آیه فلوق و آیلات پس و پیلِش آن 
اسلت، اسلتفاده می کنیلم و دنبالله بحلث را بله جلد نخسلت ایلن مجموعله وامی نهیم:

مشلرکان و بت پرسلتان نه حق شلرکت در مسلاجد دارند و نه تعمیر و بنای سلاختمان 
آن هلا، و همله ایلن املور بایلد به دسلت مسللمانان انجلام پذیلرد. از این آیات اسلتفاده 
می شلود که مسللمانان نباید هدایا و کمک های مشلرکان، بلکه تمام فرق غیر اسلالمی 
را بلرای سلاختمان مسلاجد خلود بپذیرند، زیلرا آیه اول گرچه تنها سلخن از مشلرکان 
می گویلد، وللی آیله دوم کله با کلمه »انما« شلروع شلده، عمران مسلاجد را مخصوص 
مسللمانان می سلازد. و از این جلا روشلن می شلود که متولیلان و پاس داران مسلاجد نیز 
بایلد از میلان پاك تریلن افلراد انتخاب شلوند، نه این کله افراد ناپلاك و آللوده، به خاطر 
ملال و ثروتشلان و یلا بله خاطر مقلام یا نفلوذ اجتماعي شلان  ل  آن چنان که در بسلیاری 
از نقلاط متأسلفانه رایلج شلده  ل  بلر ایلن مراکلز عبلادت و اجتماعلات اسلالمی گمارده 
شلوند، بلکله تملام دسلت های ناپلاك را از تمام ایلن مراکز مقلدس باید کوتاه سلاخت. 
از آن روز کله گروهلی از زملام داران جبلار و یلا ثروتمنلدان آللوده و گنله کار دسلت بله 
سلاختمان مسلاجد و مراکلز اسلالمی زدنلد، روح و معنویلت و برنامه های سلازنده آن ها 
مسلخ شلد، و همین اسلت که می بینیم بسلیاری از این گونه مسلاجد، شلکل مسلجد 
ضلرار را بله خلود گرفتله اسلت! ممکلن اسلت بعضی چنیلن فکر کننلد که چله مانعی 
دارد، از سلرمایه های غیلر مسللمانان بلرای عملران و آبادی ایلن مراکز اسلتفاده کنیم؟ 
آن هلا کله چنیلن می گوینلد، توجله بله ایلن نکتله اساسلی ندارند کله اسلالم همه جا 
عملل صاللح را میلوه درخلت ایملان می شلمرد؛ عمل همیشله پرتلوی از نیلات و عقاید 
آدملی اسلت و همیشله شلکل و رنلگ آن را به خلود می گیلرد. نیت های ناپلاك ممکن 
نیسلت عملل پاکلی بله وجلود آورد و محصلول مفیلدی از خود نشلان دهد، زیلرا عمل 

بازتاب نیت اسلت.1

1 . تفسیر نمونه، ج 7،  ص 316. 



جلد دوم172

تأمین«هزینه«مسجد
سلاخت، تعمیلر و نگله داری مسلجد، نیازمنلد تأمیلن اعتبار بلرای پرداخلت هزینه های 
تأسلیس و مخلارج جاری آن اسلت. هم چنیلن تأمین هزینه برای کارکردهای مسلجد و 
برخلی خدمت گلزاران آن الزم اسلت. ایلن هزینه ها بیشلتر از طریق کمک هلای مردمی 
و بی  چشم داشلت بسلیاری از نمازگزاران تأمین می شلود. سلیره مسلتمره ائمه جماعات 
در مسلاجد متعلدد و نیلز فعالیلت هیئلت امنای مسلجد، همین املر را نشلان می دهد. 
ایلن کارهلا همگی در بسلیاری دیگلر از نهادها و مؤسسله ها، متعلارف و رویه  ای عقالیی 
بلرای نگله داری مسلجد اسلت. افلزون بلر ایلن، بلا توجله بله اهتمام شلارع مقلدس به 
مسلجد، ایلن قابلیلت وجود دارد که از برخی وجوه شلرعی ماننلد زکات نیز بهره گرفت. 
هم چنیلن وقلف بله عنلوان سلنتی دیرپلا می توانلد بله کملک ایلن املر بیایلد. در این 
صلورت، متولیلان مسلجد آنچله را بله گونله تبرعی، املا غیر قابلل محاسلبه، دریافت و 
هزینله می کننلد، بله شلکل نهادینله و قابل محاسلبه و اتلکا، در بودجه مسلجد منظور 
می کننلد. ایلن کار می توانلد نگله داری مسلجد را با اتلکا به موقوفله ای دائمی، آسلان تر 
کنلد، توسلعه بنا و فضای آن را میسلر نمایلد و کارکردهای آن را به صلورت برنامه ریزی 
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و حساب شلده در آورد. 
مشلکلی کله در این جلا بله چشلم می آید حدیثی اسلت که برخلی از ظاهلر آن، صحیح 
نبلودن وقلف را بلرای مسلجد فهمیده انلد. ایلن حدیلث را شلیخ صلدوق در کتلاب من 
الیحضلره الفقیله یلک بلار به صلورت مجملل، مختصر و مرسلل نقل کرده کله متن آن 
چنیلن اسلت: »و ُسلئَل َعن الُوقوِف َعلَی الَمسلاجِد، َفقلاَل: ال یَجوُز فإنَّ الَمجلوَس أَََوَقفوا 
َعلَلی بُیلوِت النَّلاِر«1، و یلک بلار هلم با سلند و متلن کامل تر نقلل کرده اسلت؛ هرچند 
سلند ایلن نقلل نیلز بله خاطر مجهلول بلودن حلال ابوصحلاری، راوی نخسلت حدیث، 

هم چنلان ضعیف اسلت. ایلن حدیلث را نیلز می آوریم: 
و روی العبلاس بلن عاملر، علن أبلي الّصحاری علن أبي عبلد اهلل  قال: قلت لله: َرجٌل 
اشلَتری داراً فَبقیلت َعرصلٌه َفبناها بَیلَت َغلَّلٍه أیُوقُِفه علَی الَمسلجِد؟ قلال: إنَّ الَمجوَس 

أَوَقفلوا علَی بیلِت النَّاِر.2
گفتنی اسلت، شلیخ طوسلی در تهذیب االحکام نیز این متن را با همین سلند ضعیف، 

نقلل کرده اسلت که شلاید به گونه ای بلر اعتبار نقلل دوم می افزاید. 
ایلن دو نقلل از نظلر سلندی ضعیفنلد و نمی تلوان بلا اسلتناد و اتلکای به آن هلا حکم و 
فتلوا داد؛ به ویلژه آن کله وجلود روایاتلی کله وقف را به گونه ای گسلترده، مسلتحب می 
داننلد، جایلی بلرای تردیلد در صحلت وقف برای ایلن گونه املور عام المنفعله و عبادی 
نمی گلذارد. مشلهور فقیهلان شلیعه هلم بلدون در نظلر گرفتن ایلن دو متلن منقول یا 
بلا توجیله آن هلا، با صراحلت تمام به جلواز وقف برای مسلجد فتلوا داده اند. شلهید اول 
کله از بزرگ تریلن فقهای شلیعه اسلت، در کتاب عظیملش الذکری چنین گفته اسلت:

یسلتحب الوقلف عللی المسلاجد بلل هلو ملن أعظلم المثوبلات لتوقلف بقلاء عمارتهلا 
علیله التلي هلي ملن أعظم ملراد الشلارع3؛ وقف برای مسلاجد مسلتحب اسلت، بلکه از 
بزرگ تریلن کارهلای پلاداش دار اسلت، زیرا آبادانی مسلجد کله از بزرگ تریلن مطلوبات 

شلارع اسلت، بر وقلف متوقف اسلت. 
شلهید اول سلپس تضعیف این دو روایت را از قول برخی عالمان تذکر داده و توجیهاتی 

1 . کتاب من ال یحضره الفقیه، ج1،  ص 238، ح 719. 
2 . همان، ص 251، ح 5594. 

3 . الذکری، ج 3، ص 132. 
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را نیلز دربلاره محتلوای حدیث آورده اسلت. صاحب جواهر الکالم، فقیه و مؤلف مشلهور 
شلیعی نیز چنین نظری دارد.1

 افلزون بلر ایلن، تنها متن نخسلت، به گونله صریح، وقف برای مسلجد را جایز نشلمرده 
اسلت. متلن روایلت دوم صراحلت نلدارد، زیرا بله همان انلدازه که ممکن اسلت مقصود 
امام  بازداشلتن از شلبیه شلدن مسللمانان به آتش پرسلتان باشلد، محتمل اسلت به 
گونله ای تحضیلض و ترغیلب بله وقلف کردن باشلد؛ یعنلی: ای مسللمانان! شلما نباید 
کمتلر از مجوسلان و آتش پرسلتان باشلید. آن هلا برای آتشلکده های خود، احتلرام قائل 
شلدند و بلرای تأمیلن هزینله آن ها، اموالی را وقف کردند. شلما هم چنیلن کنید. بر پایه 
ایلن احتملال ممکن اسلت روایت نخسلت را نیلز به گونله ای قرائت کنیم که نله تنها از 
صراحلت در علدم تجویلز بیفتلد، بلکه به معنلای ترغیب به وقف باشلد؛ بدیلن گونه که 
عبلارت »ال یجلوز« را بلا لحلن اسلتفهام انلکاری بخوانیم؛ گویی کله امام از این سلؤال 
اظهلار شلگفتی می کنلد و می فرمایلد: هنگاملی که مجوسلیان برای آتشلکده های خود 
وقلف کردنلد، چرا شلما سلؤال می کنیلد؟ آیلا می خواهید عقلب بمانید؟ گفتنی اسلت، 
فقیله بلزرگ شلیعی سلیدعلی طباطبایلی ایلن احتملال را بله صلورت اجماللی و گذرا 

مطرح کرده اسلت.2 
در میلان محدثلان و شلارحان بزرگ حدیلث نیز عالمه محمدتقی مجلسلی3، محمدباقر 
مجلسلی4 و شلیخ حلر عامللی5 با این سلخن موافقند و تنهلا فیض کاشلانی این حدیث 
را ظاهلِر در منلع دانسلته اسلت.6 بسلیاری از فقیهلان معاصلر نیلز مانند املام خمینی، 
آیلت اهلل  خوئلی، آیلت اهلل  بهجت و آیلت اهلل  خامنله ای نیز وقف برای مسلجد را صحیح 

می داننلد.7

1 . جواهر الکالم، ج 28، ص 30. 
2 . ریاض المسائل، ج 9، ص 310ل311. 

3 . »و گمان ندارم که غیر صدوق کسی به این خبر عمل کرده باشد بر عدم جواز«؛ لوامع صاحبقرانی، ج 3،  ص 270.
4 . »ظاهره تجویز الوقف کما هو المشهور بین األصحاب«؛ بحار األنوار، ج 81، ص 6، ذیل حدیث 80.

5 . »أقلول: و یأتلي ملا یلدل علی اسلتحباب الوقلوف و الصدقله الجاریه عموما فلي محله، و هلذا غیر صریح فلي المنع فیحتمل 
إراده الجلواز و االسلتدالل علیله باألولویه«؛ وسلائل الشلیعه، ج 5،  ص 291، باب حکم الوقوف علی المسلاجد.

6 . »المسلتفاد ملن الخبریلن تعلیلل المنلع بالتشلبه بالمجلوس و لعلل األصلل فیه خفله مئونه المسلاجد و علدم افتقارها إلی 
الوقلف إذا بنیلت کملا ینبغلي و إنملا افتقرت إلیله للتعدي عن حدهلا«؛ الوافلی، ج 7، ص 507.

7 . ر.ك: رساله های عملیه، باب وقف و نیز پایگاه های اینترنتی مراجع عالی قدر شیعه. 
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پشتیبانی«دولت«اسالمی«
آنچله درخلوِر یلادآوری اسلت، نقش حکوملت و برنامه ریلزان کالن مالی در کشلور های 
اسلالمی است. مسلجد، بنایی در راستای فرهنگ جامعه و سلرمایه گران بهای اجتماعی 
اسلت؛ سلرمایه ای وزیلن و سلنگین کله روابلط اجتماعلی و اخالقلی میلان بسلیاری از 
اقشلار جامعله را بهبود می بخشلد و خلود زمینه جذب و تولید بسلیاری از سلرمایه های 

اجتماعلی دیگر می شلود. 
ایلن معنلا اقتضلا می کنلد کله حکوملت و دسلتگاه برنامه ریلزی کالن کشلور، کمک به 
بنلای مسلجد و تأمیلن بخشلی از هزینه هلای آن را سلرمایه گذاری ببینلد و نله هزینله 
کلردن. دولت هلا می تواننلد هزینله آب و برق و انلرژی مصرفی مسلاجد را تخیف دهند. 
علوارض و مالیات هلای مسلتقیم و غیلر مسلتقیم مرتبلط بلا مسلجد را کاهلش دهند و 
ده هلا کار پیلدا و پنهلان دیگلر. این البتله نباید منجر به وابسلتگی مسلاجد به حکومت 
بینجاملد. مسلاجد بایلد هویت مردمی و اسلتقالل ماللی و اقتصادی خلود را حفظ کنند 
تلا در دوراهی هلای زندگلی، هلر جلا الزم شلد، در برابلر دولت هلا بایسلتند و هلر یک از 
دولت ملردان را کله بله کژراهله ملی رود، املر به معلروف و نهلی از منکر کننلد. از آن جا 
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کله حدیثلی بله گونله مسلتقیم و روشلن به ایلن مسلئله نپرداخته انلد، دامن سلخن را 
برمی کشلیم و دوسلت داران را بله کتاب هایی کهلن و نو درباره رابطه حکومت و مسلجد 

می دهیم.1  ارجلاع 

1 . ر.ك: االحکام السلطانیه؛ معالم القربه؛ مقدمه ابن خلدون؛ سیمای مسجد. 
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در ایلن نوشلته خلرد، سلخن از بنا و معماری مسلجد به معنلای ارائه دیدگاه پیشلوایان 
دیلن در ایلن بلاره اسلت؛ احادیثلی کله در فضیللت سلاختن مسلجد وارد شلده و نیلز 
روایاتلی کله بله باید هلا و نبایدهلا و شایسلته و ناشایسلته هایی در بنای مسلجد، اشلاره 
کلرده اسلت. از ایلن رو، ارائله یلا ارزیابلی اصلول معملاری و قواعلد هنلری در سلاخت 
مسلاجد منظلور نیسلت. ایلن املور در حیطله تخصلص ما قلرار نلدارد و خلود نیازمند 
پژوهشلی دامنه دار در مسلاجد جهان اسلالم اسلت؛ عرصه ای که متخصصان، متموالن، 
معملاران، کارگلران و صنعت گلران جهلان اسلالم، در هر بخش آن خوش درخشلیدند و 
هلزاران بنلای باسلتانی و هنلری را پدید آوردند؛ مسلاجدی که گاه آثلار برجای مانده آن 
نیلز چشلم ها را خیلره می کنلد و یادآور عصلر طالیلی و روزگار زرین تمدن شلکوهمند 
اسلالمی اسلت. افلزون بلر این، سلاخت مسلجد مانند هلر بنای دیگلری به شلرایط آب 
و هوایلی و جغرافیایلی محلل بنای آن بسلتگی دارد. این شلرایط متغیرنلد و در هر دوره 

تاریخلی نیلز ممکن اسلت متفاوت شلوند. 
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فضیلت«مسجدسازی«
مسلجد کله بهترین مکان پرسلتش و بندگی خداسلت، جایگاهی بی بدیلل در پراکندن 
عطلر توحیلد و عبلادت میلان مسللمانان دارد. مسلجد هم چنیلن اصلی  تریلن کانلون 
گردهم آیلی مسللمانان اسلت و بیش تریلن زمینله الفلت و ارتبلاط انسلانی را فراهلم 
ملی آورد. ایلن نلگاه می تواند بله ضمیمه آنچله در فصل های حکمت، فضیللت و اهمیت 
مسلجد بیلان شلد، به آسلانی حکملت پاداش هلای فراوانی را که برای سلاخت مسلجد 
گفتله شلده اسلت، توجیه کند. یکلی از ایلن پاداش های سلترگ، در روایت مسلتفیِض 

زیر نملود یافته اسلت: 
رسلول اهلل: َملن بَنلی َمسلِجدا و لَلو َمفَحلَص  َقطاهٍ، بََنلی اهلل لَلُه بَیتا فِي الَجنَّلِه1؛ هر 
کلس مسلجدی بسلازد، اگرچله به قدِر آشلیانه مرغ سلنگ خواره2 باشلد، خداونلد برای 

1 . األماللي )طوسلي(،  ص 183، ح 306 علن أبلي قالبه؛ کتاب من ال یحضلره الفقیه، ج 1،  ص 235، ح 703 علن اإلمام الباقر ؛ 
المحاسلن، ج 1،  ص 127، ح 147 علن هاشلم الخلاّلل علن اإلملام الصلادق ؛ بحلار األنلوار، ج 77، ص 121، ح 20؛ سلنن ابن 
ماجله، ج 1،  ص 244، ح 738 علن جابلر و فیله »کمفحلص قطلاه أو أصغلر«؛ مسلند ابلن حنبلل، ج 1،  ص 519، ح 2157 علن 
ابلن عبلاس؛ مسلند أبلي یعللی، ج 4،  ص 221، ح 4282 علن أنس؛ حلیله األولیلاء، ج 4،  ص 217 عن أبلي ذّر؛ کنلز العّمال، ج 7،  

ص 650، ح 20731. 
2 . »پرنده ای کوچک و سیاه رنگ است که دانه های بسار ریز شبیه سنگ ریزه را  می خورد«؛ ر.ك: لغت نامه دهخدا. 



181 فصل هشتم: بنای مسجد

او خانله ای در بهشلت خواهد سلاخت. 
این روایت، فضیلت سلاخت مسلجد را ورود به بهشلت و ملکیت خانه ای در آن می داند، 
املا انلدازه و وسلعت ایلن خانله بهشلتی را نشلان نمی دهلد. روایتلی دیگلر از پیامبلر 
اکرم در دسلت اسلت که میان وسلعت خانه بهشلتی و اندازه مسلجد ساخته شلده، 

تناسلب برقلرار کلرده اسلت. متن روایلت مزبور چنین اسلت:
َملن بَنلی هللِ َمسلِجدا، بََنلی اهلل لَلُه ِمثلَلُه فِلي الَجنَِّه1؛ هر کلس برای خدا مسلجدی برپا 

کنلد، خداونلد ماننلد آن را برایش در بهشلت برپلا خواهد کرد. 
بلر پایله ایلن روایلت، شلاید چنین پنداشلته شلود کله اگر مسلجدی کوچک بسلازیم، 
آن گاه جایلی کوچلک در بهشلت خواهیلم داشلت، املا روایلت زیر نشلان می دهد فضل 
خداونلد متعاللی بسلیار بیلش از ایلن اسلت. در واقلع بله کملک روایتلی کله در پلی 
می آوریلم، می تلوان گفلت: مقصلود از روایلت پیشلین، تماثلل و هماننلدی در انلدازه و 
مسلاحت نیسلت، بلکه در اصل سلاخت بنایی در بهشلت برای بانی مسلجد اسلت. متن 

روایلت چنین اسلت:
رسلول اهلل: َملن بَنلی هللِ َمسلِجدا، َفلإِنَّ اهلل یَبني لَلُه بَیتا أوَسلَع ِمنُه فِلي الَجنَِّه2؛ هر 
کلس بلرای خدا مسلجدی بسلازد، خداونلد خانله ای فراخ تر از آن در بهشلت بلرای وی 

می سلازد. 
خوش بختانله مسجدسلازی بله خانله برزخلی انسلان نیلز وسلعت می بخشلد. می دانیم 
کله قبلر، ملکان زیسلت ما در گذار از برزخ اسلت. تنگی این مکان، بسلیاری از ملا را آزار 
می دهلد؛ از ایلن رو، پیامبلر رحملت با اسلتناد به دیده هلا و مکاشلفات رحمانی خویش 

در شلب معلراج، ما را چنیلن راهنمایی فرموده اسلت: 
رسلول اهلل فلي بَیلاِن ملا َرأی فلي لَیلَِه الِمعلراِج ِمّما ُکِتَب َعللی بَعِض أبلواِب الَجنَِّه: 
َملن أَحلبَّ أن یَکلوَن َقبلُرُه واِسلعا َفسلیحا َفلَیبلِن الَمسلاِجَد3؛ در بیلان آنچله در شلب 
معلراج، بلر برخلی از درهلای بهشلت، نوشلته دیلد: هلر کلس دوسلت دارد کله قبرش 
1 . سلنن الترمذي، ج 2،  ص 134، ح 318؛ صحیح البخاري، ج 1،  ص 173، ح 439، نحوه؛ کنز العّمال، ج 7،  ص 649، ح 20730؛ 

مسلند زیلد،  ص 154 علن زید بن علّي علن آبائه ؛ روضله الواعظین،  ص 370. 
2 . مسلند ابلن حنبلل، ج 10،  ص 445، ح 27683 عن أسلماء بنت یزیلد؛ المعجم الکبیلر، ج 8، ص 225، ح 7889 عن أبي امامه؛ 

کنز العّمال، ج 7،  ص 650، ح 20734. 
3 . الفضائل،  ص 129 عن ابن مسعود؛ بحار األنوار، ج 8، ص 144، ح 67. 
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وسلیع و فراخ باشلد، مسلجدها را بسلازد. 
ایلن خیلر و برکلت جاری در زندگی، تا همیشله تاریخ و تلا روز قیامت به یلاری می آید. 
در واقلع سلاخت مسلجد جزو حسلنات و صدقات جاریه ای اسلت که ماننلد برخی دیگر 
از کارهلای مفیلد دنبالله دار، پلس از ملرگ انسلان نیز برای او سلودبخش اسلت. پاداش 
مسجدسلازی، هملواره و پیاپلی در نامله اعملال نیلک آدملی نگاشلته و ثبت می شلود. 

روایلت منقلول از پیامبلر اکلرم به این موضلوع تصریح کرده اسلت: 
َخمَسلٌه فلي ُقبورِِهلم و ثَوابُُهلم یَجري إللی دیوانِِهم... َمن بَنلی هللِ َمسلِجدا1؛ پنج نفر در 
گلور خویلش  آرمیده انلد، در حاللی کله پاداششلان، هم چنلان بله کارنامه آنان سلرازیر 

اسلت: ... کسلی کله برای خدا مسلجدی بسلازد. 
گفتنلی اسلت، ایلن مضملون را محدثلان اهلل سلنت بله نقلل از ابوهریلره با متلن زیر 

روایلت کرده  انلد:
إنَّ ِمّملا یَلَحلُق الُمؤِملَن ِملن َعَملِِه و َحَسلناتِِه بَعَد َموتِِه، ِعلما َعلََّمُه و نََشلَرُه... أو َمسلِجدا 
بَنلاُه2؛ از جملله اعملال و نیکوکاری  هلای مؤملن کله پس از مرگلش بله وی می پیوندد، 
دانشلی اسلت کله آن را آملوزش داده و منتشلر سلاخته... یلا مسلجدی کله برپلا کرده 

است. 
بلر ایلن پایله و بلا توجله به آنچله دربلاره عمومیت ملادی و معنلوی آباد کردن مسلجد 
گذشلت3، دور از انتظار نیسلت که بانیان مسلجد، آبادگران مسلجد نیز به شلمار آیند و 
و مطابلق دو حدیثلی کله در هملان فصل گذشلت، اهل و عیلال خدای متعال به شلمار 

آیند و در همسلایگی خدا جای داشلته باشلند. 
نکتله قابلل تأکیلد این که مطابلق برخی روایات، رحمت خداوند شلامل همه سلازندگان 
مسلجد، اعم از مسلجد کوچک و بزرگ و در شلهر و روسلتا و جاده می شلود. دو روایت 

زیلر این نکتله را تأییلد می کنند: 
أبوقرصافله: قلاَل َرسلوُل اهلل: َملن بَنلی هللِ َمسلِجدا بََنلی اهلل لَُه بَیتلا فِي الَجنَّلِه. قاَل 

1 . جامع األخبار،  ص 283، ح 756؛ بحار األنوار، ج 104، ص 97، ح 59. 
2 . سنن ابن ماجه، ج 1،  ص 88، ح 242؛ تفسیر القرطبي، ج 19، ص 99؛ کنز العّمال، ج 15، ص 952، ح 43657. 

3 . ر.ك: فصل »آباد کردن مسجد«، . 
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ریلِق؟ قاَل: نََعلم1؛ پیامبر خدا  َرُجلٌل: یلا َرسلوَل اهلل، و هلِذهِ الَمسلاِجُد الَّتي تُبنلی فِي الطَّ
فرملود: »هر که برای خدا مسلجدی بسلازد، خداوند در بهشلت بلرای او خانه ای خواهد 
سلاخت.« ملردی گفلت: ای پیامبر خلدا! همین مسلجدهای ساخته شلده در راه نیز ]از 

این قبیلند[؟ فرملود: »آری.« 
روایلت دوم، از اهلل بیلِت مطهلر پیامبلر اسلت و ایلن نکتله را صریح تر و روشلن تر 
بیلان و تأییلد می کنلد. خوش بختانله سلند حدیلث نیلز صحیلح و منبلع آن کافلی، 
معتبر تریلن کتلاب حدیثلی نلزد شلیعه و نیلز دو کتلاب دیگلر از کتب اربعه و محاسلن 

برقلی، کهن  تریلن جاملع حدیثلی موجلود شلیعه اسلت. متلن حدیلث را می آوریم:
ابوُعَبیلده الَحلّذاء: َسلِمعُت أبلا َعبلِد اهلل  یَقوُل: َملن بَنی َمسلِجدا بََنی اهلل لَلُه بَیتا فِي 
َه، و َقلد َسلَویُت بَِأحجاٍر  الَجنَّلِه، قلاَل ابوُعَبیلَدَه: َفَملرَّ بلي ابوَعبلِد اهلل  فلي َطریلِق َمکَّ
َمسلِجدا، َفُقللُت لَلُه: ُجِعلُت فِلداَك، نَرجو أن یَکوَن هذا ِملن ذلَِک، َفقاَل: نََعلم2؛ ابوعبیده 
َحلّذاء: از املام صادق  شلنیدم کله می فرمود: »هر کس مسلجدی برپا کنلد، خداوند 
در بهشلت برایلش خانله ای برپلا خواهلد کلرد.« املام صادق  در مسلیر مکله بر من 
گذشلت، در حاللی کله بلا سلنگ هایی مسلجدی را فراهلم کلرده بلودم. گفتلم: فدایت 

شلوم! امیلدوار باشلیم که ایلن، از آن جمله اسلت؟ فرملود: »آری.« 

1 . المعجم الکبیر، ج 3،  ص 19، ح 2521؛ کنز العّمال، ج 7،  ص 655، ح 20766. 
2 . الکافلي، ج 3،  ص 368، ح 1؛ تهذیلب األحلکام، ج 3،  ص 264، ح 748؛ کتلاب ملن ال یحضلره الفقیله، ج 1،  ص 235، ح 704؛ 

المحاسلن، ج 1،  ص 128، ح 148 کالهملا نحلوه ملع االختصلار؛ بحلار األنلوار، ج 84، ص 11، ح 86. 
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شایسته«های«مسجدسازی
در این جلا بله املوری اشلاره می کنیلم کله رعایت آن ها در همه مسلاجد بایسلته اسلت 
و بلر اعتبلار آن هلا دلیلل داریلم؛ روایاتی در دسلترس کله نکاتلی را درباره مهندسلی و 
سلاخت مسلجد بیلان کرده اند. ابتدا آن دسلته را می آوریلم که ایجابی و شایسلته انجام 

هسلتند و بله رعایت آن ها توصیه شلده اسلت. 

انگیزه«خالص«و«دارایی«حالل««
مسجدسلازی نیلز ماننلد هلر کار دیگلر عبلادی، بایلد بلا اخلالص و بله دور از ریلا، 
خودنمایلی و شلهرت طلبی انجلام گیلرد تا مقبلول درگاه الهی شلود. عبلارت »بنی هلل؛ 
بلرای خلدا بسلازد« در چنلد روایت ذکرشلده درباره فضیلت مسجدسلازی، این شلرط 
را بله روشلنی می نمایاند؛ شلرطی که مانع سلوء اسلتفاده از مسجدسلازی بلرای اهداف 
دنیایلی می شلود؛ خلواه این اهلدف دنیایلی در حوزه خرد و کسلب اعتبلار اجتماعی در 
محلله و شلهری باشلد یلا کالن و مانند آل سلعود در پی گدایی اعتبار بیلن المللی میان 

مسللمانان ظاهربین. 
افلزون بلر ایلن، مسجدسلازی نیازمنلد هزینه کردن اسلت و بایلد دارایی هزینه شلده از 
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ََّملا یََتَقبَّلُل اهلل ِمَن الُْمتَِّقیَن.1 این شلرط  راه حلالل باشلد تلا خداونلد آن را بپذیرد که: إِن
را حدیلث بعد متذکر شلده اسلت:

رسلول اهلل: َملن بَنلی هللِ بَیتلا یُعَبلُد اهلل فیلِه ِملن ملاٍل َحلالٍل، بََنلی اهلل لَلُه بَیتا فِي 
الَجنَّلِه ِملن ُدرٍّ و یاقلوٍت2؛ هلر کلس بلرای خلدا از دارایلی حلالل، خانله ای بسلازد کله 
خداونلد در آن پرسلتش شلود، خلدا برایلش در بهشلت، خانله ای از مرواریلد و یاقلوت 

سلاخت.  خواهد 

سادگی«««
می تلوان ادعلا کلرد کله بنای مسلجد بر سلادگی و اسلتواری اسلت. اسلالم دیلن زهد، 
و پیلام آور آن، نمونله بلارز سلادگی و بی پیرایگی اسلت.3 مسلاجد نخسلتین مسللمانان 
نیلز کله بله دسلت پیامبلر یلا فرملان و رضایلت ایشلان بنلا نهاده شلده اند، بسلیار 
سلاده سلاخته می شلدند و معملوالً دیلوار خشلتی و چوبی و سلقف حصیری داشلتند.4 
قرن هلا بعلد و به ویلژه هنگاملی کله اسلالم در ایلران رونلق یافلت، مسلاجد باشلکوهی 
سلاخته شلدند و گنبلد و سلپس مناره های بلنلد در معماری مسلاجد نمود پیلدا کرد.5 
هم چنیلن کاشی کاری سلنتی و به ویلژه با رنلگ آبی کله تداعی کننده آسلمان و عرفان 
اسلت، از مهم  تریلن عناصلر تزیینلی مسلاجد ایرانلی گشلت. تزیین هلای دیگر مسلجد 
نیلز در برخلی از مسلجد جامع شلهرهای بلزرگ نیز دیده می شلود. معماران زبردسلت، 
عالقله و اخلالص خلود را گاه در تلاب دادن آجرهلای ریز و درشلت و گاه ارائه طرح های 
هنلری بلا نصلب و کاربلرد سلنگ های رنگارنلگ نشلان داده اند. ملا بحث دیگلری را در 
ایلن بلاره و از زاویله ای متفلاوت، در بخش ناشایسلته های مسجدسلازی ارائله می کنیم. 

1 . مائده، آیه 27. 
2 . المعجم األوسط، ج 5،  ص 195، ح 5059 عن أبي هریره؛ کنز العّمال، ج 7،  ص 654، ح 20758. 

3 . ر.ك: سیره پیامبر خاتم، مقدمه کتاب، اصول حاکم، اصل سادگی. 
4 . روایت و گزارش های مربوط به بنای مسجد پیامبر در فصل »تاریخچه مسجد« گذشت. 

5 . قدیمی تریلن نمونله مسلاجد بلا گنبلد چهارطاقی، مربوط به مسلجد االقصی اسلت که پیش از اسلالم سلاخته شلده اسلت. 
در ایلران ساسلانی نیلز بیشلتر آتشلکده ها بله صلورت چارطاقلی و گنبلددار ملدّور بودند و همین سلبک در سلاخت مسلاجد 
ایلران بله کار گرفتله شلد و سلپس منلاره بر آن افزوده شلد. در کشلورهای شلمال آفریقا، مسلاجد فاقد گنبد اسلت و به صورت 

یک منلاره ای سلاخته می شلود. مسلاجد قدیمی تلر در جهلان علرب نیلز فاقد مناره هسلتند. 
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وسعت«««
مسلجد بلا هلر انلدازه و مسلاحت که سلاخته شلود، ارزش مند اسلت و گفتیلم که حتی 
کوچک  تریلن مسلجد نیلز قلادر اسلت سلازنده بااخلالص آن را بله بهشلت ببلرد. ایلن 
سلخن املا بلدان معنا نیسلت که اصل بنیادیلن معماری و مهندسلی، یعنی رفلع نیاز را 
نادیلده بگیریم. اگر مسلجد در محله ای کم جمعیت سلاخته می شلود، بله گونه طبیعی، 
نیلازی به بزرگ سلاختن آن نیسلت. ایلن حالت در مسلجِد محلله ای پرجمعیت عکس 
می شلود. اصلل پیشلین، یعنلی سلادگی و دوری از آراسلتن مسلجد، زمینله تحقق این 
املر را فراهلم ملی آورد. اگلر هزینه تزیین هلای غیر ضرور و بسلتن پیرایه هلای اضافی را 
کنلار بگذاریلم و در علوض بله مصرف تهیه زمین بیشلتر برای مسلجد و سلاختن بنای 
بزرگ تر برسلانیم، می توانیم با وسلعت دادن به مسلجد، نمازگزاران و مؤمنان بیشلتری 

را در مسلجد جلای دهیلم. گلزارش جاللب توجهی در این باره در دسلترس اسلت:
السلنن الکبلری علن أبلي َقتلاده: إنَّ َرسلوَل اهلل أتلی َعللی َقوٍم ِملَن األَنصلاِر و ُهم 
یَبنلوَن َمسلِجدا لَُهلم، َفقلاَل: أوِسلعوُه تَملَلؤوُه1؛ پیامبر خلدا بر گروهلی از انصار که 
بلرای خود مسلجدی می سلاختند وارد شلد و فرمود: »وسلیع و جلادار بنایش کنید که 

]در آینلده [ آن را پُلر خواهیلد کرد.«
ایلن گلزارش نشلان می دهلد، پیامبلر اکلرم آینده نگلری نیلز داشلته و آن را در 
بنلای مسلجد ملورد توجله قلرار داده انلد. بله سلخن دیگر، بنلای مسلجد باید بلا توجه 
بله نیازهلای املروز و فردای ملکان و افلرادی که در مجاورت مسلجد زندگلی می کنند، 
سلاخته شلود. رعایلت این امر می توانلد از بسلیاری هزینه های اضافی بعلدی جلوگیری 
کنلد و بانیلان مسلجد را از تخریلب و بازسلازی دوباره و توسلعه پیش بینی نشلده رهایی 

 . بخشد

ساخت«وضوخانه«در«کنار«مسجد««
مسلجد بلرای عبادت سلاخته می شلود و نماز اصلی  ترین عبادتی اسلت کله در آن انجام 
می پذیلرد. ایلن کاربلرد، نیاز بله تطهیر و وضو گرفتن را نشلان می دهد و مسلجد کامل، 

1 . السنن الکبری، ج 2،  ص 616، ح 4306؛ کنز العّمال، ج 7،  ص 658، ح 20780. 
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مسلجدی اسلت که ایلن نیاز نمازگلزاران را نیز برطرف کنلد. روایت زیر بله این موضوع 
اشاره دارد:

رسلول اهلل: َضُعلوا المطاِهلَر َعللی أبلواِب الَمسلاِجِد1؛ وضوخانه هلا را کنلار درهلای 
ورودی مسلجد قلرار دهیلد. 

گفتنلی اسلت، از همیلن روایت می تلوان فهمید که بهتر اسلت وضوخانه درون مسلجد 
نباشلد؛ به ویژه اگر واژه »مطاهر« را شلامل آبریزگاه و سلرویس های دستشلویی بدانیم. 
در ایلن صلورت، چلون نجس کردن زمین وقف شلده برای مسلجد، حرام اسلت، به طور 
قطلع بایلد از سلاختن آبریزگاه در آن اجتناب کرد و آن را کنار مسلجد سلاخت. گفتنی 
اسلت، احلکام تفصیللی سلاخت مکان هلای ملورد نیلاز مسلاجد در رسلاله های عملیله 

مراجلع عالی قدر شلیعه آمده اسلت. 

1 . بحار األنوار، ج 83، ص 383، ح 54. 
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ناشایسته«های«مسجدسازی
در کنلار برخلی املور کله در سلاخت مسلجد بایلد مورد توجله باشلند، چند املر را نیز 
بایلد کنلار نهلاد و از آن هلا پرهیلز کلرد؛ املوری ماننلد آراسلتن و آذین بنلدی مسلجد، 
تصویرگلری، کنگلره دار کردن مسلجد و سلاختن جان پناه بلرای امام جماعلت. این امور 

را بررسلی می کنیلم. 

آذین«بندی«««
 مسلجد جایلی بلرای بریدگلی از تعلقات دنیلوی و تذکر املور آخرت اسلت. نتیجه این 
نکتله سلاده، دور داشلتن مسلجد از پیرایه های دنیایی و زیورهای مادی اسلت. مسلجد 
جایلی بلرای سلبک کردن دل و سلخن گفتن با خدای رحمان اسلت. شلیطان را به این 
عرصله نبایلد راه داد و جللوی نفلوذ او را بایلد سلد کرد. یکلی از منفذهایی که شلیطان 
می توانلد از آن بله دل نمازگلزاران راه یابلد و نفلوذ خلود را گسلترش دهلد، بله پیلش 
چشلم کشلیدن زیبایی ها و زینت های پوشلالی دنیاسلت. اگر مسلجدی از این زیورها و 
زینت هلا تهلی باشلد و اگلر دل نمازگزاران بله جای دنیا به سلوی آخرت متوجه باشلد، 
آن گاه کار شلیطان سلخت خواهلد شلد و نفوذش دشلوار. می تلوان چنین اندیشله ای را 
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زمینله صلدور چندیلن روایلت زیر دانسلت که همله، یک صدا ملا را از تزیین و آراسلتن 
مسلجد بازداشلته اند، هرچنلد ممکلن اسلت حکملت نهی از آراسلتن مسلجد چیزهای 
دیگلری باشلد. ابتلدا حدیثلی قدسلی1 در ایلن بلاره و سلپس یکلی از احادیلث پیامبلر 

اکلرم را می آوریلم:
عیلون األخبلار فلي الحدیث القدسلي فیما أوَحلی اهلل إلی َشلعیا: یَُشلیِّدوَن لِلَي الُبیوَت 
و یَُزوِّقلونَ  لِلَي الَمسلاِجَد، و أيُّ حاَجلٍه بلي إلی تَشلییِد الُبیوِت و لَسلُت أسلُکُنها؟! و إلی 
سلوَن  تَزویلِق الَمسلاِجِد و لَسلُت أدُخُلهلا؟! إنَّما أَملرُت بَِرفِعها أِلُذَکَر فیها و اسلبََّح، و یَُنجِّ
أنُفَسلُهم و ُعقولَُهلم و ُقلوبَُهلم و یَُخرِّبونَهلا2؛ خانه هلا را برایلم برافراشلته می سلازند و 
مسلجدها را بله خاطلر ملن، آذین می بندنلد. مرا چله حاجت بله برافراشلتن خانه هایی 
کله در آن ها ُسلکنا نمی گزینم و به آراسلتن مسلجدهایی کله در آن ها وارد نمی شلوم؟! 
بله افراشلتن آن هلا فرملان داده ام، تنها برای این که در آن ها یاد شلوم و تسلبیحم کنند، 

در حاللی کله جان هلا، خردهلا و دل هایشلان را آللوده کلرده و ویران می سلازند. 
هم چنیلن در سلخنی منسلوب بله پیامبلر اکلرم که خطلاب به عبداهلل بن مسلعود 
شلرف صلدور یافتله، ایشلان آراسلته کلردن و زینلت دادن مسلاجد را صفلت کسلانی 
خوانلده کله اهلل دنیاینلد و از آخلرت بی خبلر و غافلل مانده انلد. ایلن گلزارش ماننلد 
روایلت پیشلین می توانلد تا انلدازه ای حکمِت بیان شلده برای نهی از آراسلتگی مسلجد 
را روشلن کنلد؛ مسلجد جایلی بلرای تذکر و تسلبیح خداسلت و نله یادکرد زیلور دنیا. 

متلن روایلت چنین اسلت: 
نیا إذا اخلِلَد فِي الّنلارِ؟! یَْعلَُملوَن ظاِهراً ِمَن  ُم فِلي الدُّ یَلا ابلَن َمسلعوٍد، ملا یَنَفُع َملن یََتَنعَّ
وَر و یَُشلیِّدوَن الُقصوَر و یَُزخِرفوَن  نْیلا َو ُهلْم َعِن اآْلِخَرهِ ُهلْم غافُِلوَن3. یَبنونَ  الدُّ الَْحیلاهِ الدُّ
نیلا؛4 ابن مسلعود! آن کله در در آتش جاویلدان خواهد  ُتُهلم إاَل الدُّ الَمسلاِجَد، لَیَسلت ِهمَّ
بلود، چله سلودی از نعمت هلای دنیا می بلرد؟ »آنان رویله و ظاهری از دنیلا را می دانند، 

1 . حدیلث قدسلی، سلخن خداونلد متعلال بله  جلز قرآن اسلت که پیامبلر آن را بلرای ما نقلل  می فرماید. از ایلن رو کالمی 
وحیانلی اسلت، املا معجلزه بله شلمار نمی آیلد. گفتنی اسلت، تمام سلخنانی که حدیث قدسلی خوانده  می شلوند، سلند قابل 
اعتملادی ندارنلد؛ از ایلن رو، نیازمنلد تقویلت مضمونی از طریق یافتن احادیث مشلابه و تشلکیل »خانواده حدیث« هسلتیم. 

2 . عیون األخبار )ابن قتیبه(، ج 2،  ص 264. 
3 . روم، آیه 7. 

4  . مکارم  االخالق، ص 449، بحار االنوار، ج 74 ص 97.
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املا از آخلرت بی خبرنلد.« خانه هلا می سلازند، کاخ هلا برپلا می کننلد، مسلجدها را بله 
زیلور می آراینلد و مقصلد همه تالش هایشلان تنها دنیاسلت. 

در حدیثلی بله نقلل ابن عباس، پیامبلر اکرم از وقلوع چنین املری در میان امتش 
خبر داده و در خطاب به سللمان فارسلی، آن را یکی از نشلانه های وقوع قیامت دانسلته 

است: 
رسلول اهلل فلي ِذکِر أشلراِط الّسلاَعِه: یلا َسللماُن إنَّ ِعنَدهلا تَُزخَرُف الَمسلاِجُد َکما 
تَُزخلَرُف الِبَیلُع َو الَکنائِلُس1؛ پیامبر خدا در بیان نشلانه های رسلتاخیز: ای سللمان! 

در آن هنلگام، مسلجدها همچون کلیسلاها و کنیسله ها زینت می شلوند. 
در حدیثلی دیگلر، پیامبلر اکرم این پدیده را در نسلل های واپسلیِن امتش دانسلته 
کله بلا صراحلت، حدیلث پیشلین را تأییلد می کنلد، زیلرا پس از اسلالم دینلی نمی آید 
و قیاملت در حاللی برپلا می شلود کله اسلالم بلر جهلان حاکلم اسلت. حدیلث را ذکلر 

می کنیلم تلا قضلاوت کنید: 
رسلول اهلل: َسلَیکوُن في آِخلِر امَّتي أقلواٌم یَُزخِرفوَن َمسلاِجَدُهم و یَُخرِّبلوَن ُقلوبَُهم، 
یَتَّقلي أَحُدُهلم َعللی ثَوبِِه ملا ال یَتَّقي َعلی دیِنِه، ال یُبالي أَحُدُهم إذا َسلُلَمت لَلُه ُدنیاُه ما 
کاَن ِملن أملِر دیِنلِه2؛ در آخِر امتم کسلانی پدیدار می شلوند که مسجدهایشلان را آذین 
می بندنلد و دل هایشلان را ویلران می سلازند. کسلی از آنلان، آن گونله کله بلر جامه اش 
پرهیلز می کنلد، بلر دینلش نمی پرهیلزد. چنانچله دنیایلش در مخاطلره نباشلد، بر کار 

دینش بیملی ندارد. 
پرسشلی کله در این جلا رخ می نمایلد، آن اسلت کله چلرا بلا وجلود ایلن همله نهلی و 
هشلدار پیشلوایان دینی، باز شلاهد تزییلن و آذین بندی صدها مسلجد کوچک و بزرگ 
در طلول تاریخ و در سرتاسلر کشلورهای اسلالمی هسلتیم؟ یلک احتمال می تلوان این 
باشلد کله مسلجد در ابتلدای پیدایلش اسلالم، مکانلی بود کله بیشلتر برای عبلادت از 
آن اسلتفاده می شلد، املا انلدك انلدك و با رشلد تملدن اسلالمی و پا گرفتلن نهادهای 
مدنلی جامعه اسلالمی، اسلتفاده های دیگر از مسلجد فزونلی یافلت؛ فعالیت هایی مانند 

1 . تفسیر القّمي، ج 2،  ص 305؛ بحار األنوار، ج 6،  ص 307، ح 6؛ الدّر المنثور، ج 7،  ص 474. 
2 . کنز العّمال، ج 10،  ص 205، ح 29088. 
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قضلاوت، نگله داری بیلت الملال، برپایلی اجتماعات بلزرگ و برخلی کارکردهلای دیگر 
کله در فصلل مربوطله بیلان کردیلم.1 کلم کلم مسلجد، نملاد قدرتمنلد اسلالم شلد و 
عرصه هلای دینلی و قلمروهلای دنیلوی را یک جلا در بلر گرفلت؛ ایلن در حاللی بود که 
بناهای کوچک و مسلاجد سلاده نمی توانسلت پاسلخ گوی نیازهای مذکور باشلد. فقدان 
نهادها و بناهای رسلمی عمومی نظیر تاالر شلهر و یا محاکم اسلالمی، نقشلی دووجهی 
را بلرای مسلجد، به ویلژه مسلجدهای بلزرگ و جاملع رقلم زد. بله منظور حفلظ این دو 
جنبله، بزرگلی مسلجد و بله تدریلج زیبایلی و شلکوه آن ملد نظلر معملاران زبردسلت 
مسللمان قلرار گرفلت و مسلجد بزرگ یا مسلجد جامع، مسلجدی شلد که هلم ابعادی 

بزرگ تلر و هلم تزیینات بیشلتری داشلت. 
احتملال دیگلر را می تلوان بله نکتله ای بازگردانلد کله در حدیث زیر به آن اشلاره شلده 
اسلت. ابتلدا حدیلث را می آوریلم و سلپس تحلیلل برخلی نویسلندگان معاصلر را از آن 

ارائله می دهیلم:
رسلول اهلل:ملا سلاَء َعَملُل َقوٍم َقلطُّ إاّل َزخَرفلوا َمسلاِجَدُهم2؛ هیچ گاه کلردار مردمی 

ناشایسلت نگردیلد، مگلر آن کله مساجدشلان را به زیور آراسلتند. 
در تحلیللی از ایلن روایت چنین گفته شلده که هر گاه انسلان ها از محتلوا و پرداختن به 
ارزش های اصلی و اصیل دسلت می کشلند، به مسلائل روبنایی و حاشلیه ای می پردازند 
و ایلن در رفتلار فلردی و اجتماعلی نملود می یابد. جامعه ای که در کشلاکش سلختی ها 
و تعارض هلای دنیلا و آخلرت، جلذب دنیلا گشلته اسلت، املا هنلوز می خواهلد آب و 
رنلگ مسللمانی داشلته باشلد، برای پاسلخ گویی بله ندای درونلی خویلش و اقناع حس 
دینلی خلود، به سلوی جللوه بخشلیدن به مظاهلر مذهبلی می گرایلد. افلراد در چنین 
جامعله ای، وجلدان مذهبلی خلود را به گونه کلی و کامل از دسلت نداده انلد و از این رو، 
بلا روکلش تعظیم شلعائر الهلی، وجدان خلود را بلا مسلّکن هایی مانند تزیین مسلاجد، 

آرام می دارنلد.3 

1 . ر.ك: فصل »کارکردهای مسجد«. 
2 . سلنن ابلن ماجله، ج 1،  ص 245، ح 741؛ تفسلیر ابلن کثیلر، ج 6،  ص 67 علن عملر بن الخّطلاب؛ کنز العّملال، ج 7،  ص 668، 

ح 20828. 
3 . ر.ك: سیمای مسجد، ج 1،  ص 237. 
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این در حالی اسلت که مقصود از تعظیم شلعائر، نگه داشلت رویه و پوسلته ظاهری دین 
بلر هسلته درونلی و تقوای درونی اسلت و نله حفظ ظاهلر کار بدون توجه بله باطن امر؛ 
ََّها ِملْن تَْقَوی الُْقُللوِب1؛ آری،  ْم َشلَعائَِر اهلل َفإِن هملان  کله در آیه شلریفه:  َذلِلَک َو َمْن یَُعظِّ
کسلانی کله شلعائر خلدا را بزرگ می شلمارند، کارشلان نشلان پرهیزگاری دل هایشلان 
باشلد، ملورد اشلاره قلرار گرفته اسلت. این تحلیلل، دور از واقلع نیسلت و احادیث دیگر 

نیلز آن را تأییلد می کننلد؛ بلرای نمونله از امام علی چنین نقل شلده اسلت:
إنَّ الَقوَم إذا َزیَّنوا َمسلاِجَدُهم َفَسلَدت أعمالُُهم2؛ هرگاه مردم مسجدهایشلان را بیارایند، 

کردارشلان تباه شده است. 
سلوگ مندانه بایلد گفلت کله در تاریلخ جامعله اسلالمی، دوره هلای متعلدد هرچنلد 
متنلاوب و نله مسلتمری داشلته ایم که مسلجد به عنلوان نماد دیلن، بیلش از جوهره و 
گوهلر دیلن ملورد توجله قلرار گرفته اسلت؛ املری کله گاه از جانب حکومت هلای جور 
و غاصلب خالفلت، داملن زده شلد و هنلوز نیلز در میلان جواملع اسلالمی و به ویلژه در 
کشلورهای ثروتمنلد و نفت خیلز قابلل مشلاهده اسلت. روایلت نبلوی زیلر، وقلوع ایلن 

پدیلده را پیش بینلی کلرده اسلت:
رسلول اهلل: إذا َرأَیُتلُم الَمصاِحلَف ُحلَِّیلت، َو الَمسلاِجَد ُزیَِّنلت، َو الَمنلاَرَه ُطوِّلَلت، َو 
ملاِن أَعزُّ ِملَن الِکبریِت  اتُِّخلَذ الُقلرآُن َمزامیلَر، َو الَمسلاِجُد ُطُرقلا، الُمؤِملُن فلي ذلِلَک الزَّ
األَحَملِر، أملا إنَّ َمسلاِجَدُهم ُمَزخَرَفلٌه و أبدانَُهلم نَِقیَّلٌه و ُقلوبَُهلم أنَتلنُ  ِملَن الجیَفلِه3؛ 
هلرگاه دیدیلد کله قرآن هلا، جامله ای زیبا بلر تن کرده انلد و مسلاجد، زینلت یافته اند و 
مناره هلا، قلد برافراشلته اند و قلرآن، بلا سلاز و آواز خوانده می شلود و مسلجدها، گذرگاه 
قلرار گرفته انلد، مؤملن در آن روزگار، از گوگلرد سلرخ، کمیاب تلر خواهلد بلود. آری، 
مساجدشلان آذین بنلدی و جسمشلان پاکیلزه، املا دل هایشلان از ُملردار، بدبوتر اسلت. 
گفتنی اسلت، هرچند سلند و منبع این روایت چندان معتبر نیسلت، به وسلیله روایت 
زیلر تلا انلدازه ای قابل تأیید اسلت. روایلت زیر را کلینی با سلند مقبلول در کتاب معتبر 
کافلی و شلیخ صلدوق در ثلواب االعملال گلزارش کرده اند. سلید رضی نیز مشلابه آن را 

1 . حج، آیه 32. 
2 . المصّنف )عبد الرزاق(، ج 3،  ص 154، ح 5134 عن إبراهیم بن المهاجر؛ أعالم الساجد بأحکام المساجد،  ص 336. 

3 . روضه الواعظین،  ص 370. 
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بلا اندك اختالفلی، در میان حکمت هلای نهج البالغه آورده اسلت:
: َعن أَبِي َعبلِد اهلل ، َقاَل: »َقاَل  لُکونِيِّ ، َعِن السَّ َعلِليُّ بلُن إِبَْراِهیلَم، َعن أَبِیِه، َعِن النَّوَفلِيِّ
أمیُرالُمؤِمنیلنَ : َقاَل َرُسلوُل اهلل: َسلَیأتِي َعلَلی النَّاِس َزَماٌن اَلیَْبقی  ِملَن الُْقرآنِ  إاِلَّ 
وَن بِلهِ  َو ُهم أَبَعُد النَّلاِس ِمنُه، َمَسلاِجُدُهم َعاِمَرٌه  َرْسلُمهُ ، َو ِملَن اإلِْسلاَلِم إاِلَّ اسلُمُه، یَُسلمَّ
َو ِهلَي َخلَراٌب ِملَن الُهلدی«1؛ بله زودی، روزگاری بلر ملردم فلرا می رسلد کله از قلرآن، 
جلز نوشلته هایش و از اسلالم، جلز ناملش باقی نمی مانَد. خلود را مسللمان می نامند، در 
حاللی کله دورتریِن مردم از اسلالمند؛ مسجدهایشلان ]از بنا[ آباد اسلت، املا از هدایت، 

خراب )تُهی( هسلتند. 

تصویرگری«««
در دنبالله منلع از آراسلتن مسلجد، روایتی صریح در دسلت اسلت که ناخرسلندی امام 
باقر را درباره نقاشلی اشلیا بر در و دیوار و سلقف مسلجد نشلان می دهد. این روایت 
هرچنلد در کافی آمده اسلت، سلند قابلل اعتمادی نلدارد و برخی راویان واقع در سلند، 
ناشلناخته هسلتند. افزون بر این، در متن آن واژه »کراهت« به کار رفته اسلت که گاه 
در معنلای حرملت و گاه در معنلای اصطالحلی کراهت بله کار می رود. از ایلن رو، برخی 
فقیهلان بلزرگ شلیعه مضملون حدیلث را داّل بلر حرملت2 و بسلیاری داّل بلر کراهت3 
دانسلته اند. برخلی نیلز میان نقش موجلودات جلان دار و بی جان تفصیلل داده اند.4 متن 
حدیلث را می آوریلم و مشلتاقان روشلن شلدن حکلم نهایلی را بله کتاب هلای فقهلی و 
رسلاله های عملیله ارجلاع می دهیلم. در برخلی از ایلن کتاب هلا، از اختصلاص حکلم 
تصویلر موجلودات جلان دار یا شلمول حکم نسلبت به تصویر همه اشلیا نیز بحث شلده 
اسلت. در هلر صلورت، قلدر متیقن این روایت، ناپسلند بلودن تصویرگری جلان داران بر 

سلقف و دیوار مسلجد اسلت. متلن روایلت را می آوریم:
الهِ فِي الَمسلاِجِد الُمَصلَوَرهِ، َفقلاَل: أکَرُه  عملرو بلن ُجَمیع: َسلأَلُت أبلا َجعَفرٍ  َعلِن الصَّ

1 . الکافی، ج 8، ص 307، ح 479؛ ثواب األعمال،  ص 301،  ح 4. 
2 . منتهی المطلب، ج 6،  ص 325. 

3 . ذکری الشیعه في أحکام الشریعه، ج 3،  ص 100؛ جامع المقاصد، ج 2،  ص 152؛ الحدائق، ج 7،  ص 277. 
4 . »و قلد علملت ضعلف دلیلل تحریلم النقش و التصویلر و الزخرفه. نعم، تصویلر ذي الروح حرام في غیر المسلجد ففیه أولی«؛ 

روض الجنان في شلرح ارشلاد األذهان، ج 2،  ص 633.
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ذلِلَک و لِکلن ال یَُضرُُّکلم ذلِلَک الَیلوَم، و لَو َقد قلاَم الَعدُل َرأَیُتلم َکیَف یَصَنُع فلي ذلَِک1؛ 
عملرو بلن ُجَمیلع: از املام باقلر  دربلاره نملاز خوانلدن در مسلجدهای نقاشی شلده 
پرسلیدم. فرملود: »آن را نمی پسلندم، لیکلن امروزه شلما را زیان نمی رسلاند. اگر عدل 

برپلا شلود، خواهیلد دیلد در این بلاره چه خواهلد کرد.«
گفتنی اسلت، این حدیث شلامل نگارش هنرمندانه آیات و روایات و یا نقاشلی  خط های 
امروزیلن نمی شلود. در ایلن هنلر زیبلا و نو، برخلی مطاللب را گاه با خطاطی زیبلا و گاه 
بلا خطاطی  هلای نمایشلی و متفلاوت بلا خلط متعلارف، بلر در و دیلوار مسلجد نقلش 
می کننلد. ایلن خطلوط در نظلر علرف، تصویر شلمرده نمی شلوند و از این رو، مشلمول 
حدیلث زیلر می گردنلد کله آن را علی بلن جعفلر از برادر بزرگوارشلان حضرت موسلی 

بلن جعفلر نقل کرده اسلت: 
علن عللي بلن جعفر، عن أخیله، قال: سلألته عن المسلجد، یکتب فلي قبلته القلرآن أو 
الشلئ ملن ذکلر اهلل؟ قلال: ال بلأس2؛ از بلرادرم، امام موسلی کاظم درباره مسلجدی 
پرسلیدم کله در قبلله آن، قلرآن یلا دیگلر ذکرهای الهی نوشلته می شلود. املام فرمود: 

»اشلکالی ندارد.« 
شلایان ذکلر اسلت، دنبالله حدیلث، نقش های ایجادشلده به وسلیله گلچ یا رنلگ را در 
مسلجد بی اشلکال دانسلته اسلت3؛ امری کله می توانلد کاشلی کاری و گچ بُلری را مجاز 
کنلد، هرچنلد نمی  توانلد ناپسلندی توجه و التفات بله آن ها را در حال نملاز از بین ببرد. 

این هلا دو مسلئله جلدا از هلم هسلتند و ما در قبلال آن هلا دو وظیفه متفلاوت داریم.4
نکتله دیگلر که در معماری مسلجد تذکر داده شلده اسلت، کراهت سلقف زدن برای آن 

اسلت. این سلخن به حدیث زیر هم مسلتند اسلت: 
اَلُه فِیَهلا؟ َقاَل: نََعم  الَحلَِبليِّ َقاَل: ُسلِئَل ابوَعبلِد اهلل َعِن الَمَسلاِجِد الُمَظلَّلَِه أیُکلَرُه الصَّ
ُکلُم الَْیلوَم؛ و لَلو َقلد َکاَن الَعلدُل، لََرأَیُتلم َکیلَف یُصَنلُع فِي َذلِلَک5؛ از امام  و لَِکلن اَل یَُضرُّ

1 . الکافي، ج 3،  ص 369، ح 6؛ تهذیب األحکام، ج 3،  ص 259، ح 726؛ بحار األنوار، ج 52، ص 374، ح 171. 
2 . وسائل الشیعه، ج 5،  ص 215، ح 6367، به نقل از قرب اإلسناد،  ص 290. 

3 . »و سلألته علن المسلجد ینقلش فلي قبلتله بجلص أو أصبلاغ؟ قلال، ال بلأس بله«؛ قلرب اإلسلناد،  ص 290، ح 1149. و نیز 
ر.ك: جواهلر اللکالم، ج 14،  ص 93. 

4 . ر.ك: الحدائق الناضره، ج 7،  ص 278. 
5 . الکافی، ج 3،  ص 368، ح 4. 
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صلادق درباره مسلاجد سلقف دار پرسلیدند: آیلا نماز در آن هلا کراهلت دارد؟ فرمود: 
»آری، املا در ایلن روزگار بلرای شلما زیانلی ندارد و اگلر عدالت برپا می شلد، می دیدید 

کله بلا این موضلوع چه می شلود.« 
سلند حدیلث معتبلر اسلت و در کتلاب کافی نقل شلده، اما احتملال دارد کله صورت و 
نقلل مصحلف روایت پیشلین باشلد؛ روایتی که در صفحله پیش درباره کراهلت نماز در 
مسلاجد مصلوره گذشلت. ایلن نکتله بلا توجه به شلباهت کتبلی و تقریبی »المسلاجد 
المظلّلله« و »المسلاجد المصلوره« چنلدان دور از واقع نمی نماید. جاللب توجه این که، 
در نقلل کنونلی کتلاب فقهلی ل حدیثلی منتقلی الجمان، نوشلته شلیخ حسلن، فرزند 
برومنلد شلهید ثانلی، عبلارت » المسلاجد المظلمله« یعنلی مسلاجد بلدون نلور آمده 
اسلت.1 از ایلن رو، اطمینلان به عبارت »المسلاجد المظلّله« در روایلت تحقق نمی یابد. 
افلزون بلر ایلن، در متلن حدیلث آمده اسلت کله در روزگار کنونلی، حضور در مسلاجد 
سلقف دار مشلکلی ندارد. هم چنین پیامبر اکرم نیز به درخواسلت مسللمانان برای 
سلقف زدن مسلجد تلازه ساخته شده شلان پاسلخ مثبت دادنلد، هرچند سلقفی با چوب 
و علف و گیاه بود و نه گل و خشلت و آجر.2 بر همین اسلاس و به دلیل سلیره و سلخن 
پیامبلر اکلرم در سلاخت مسلجد نبوی مدینله، برخی ماننلد محقلق بحرانی میان 
سلقف اسلتوار و بنایی شلده با سقف سلاده، داربسلتی و سلایه بان مانند، تفاوت نهاده اند.3 
ایلن وجله جملع در همله سلرزمین ها قابلل اجلرا نیسلت. در برخلی مناطق سردسلیر 
کله بلرف و بلاران فلراوان دارنلد، سلقف های محکلم و همیشلگی الزم اسلت. پیش تلر 
از بحرانلی، عالمله محمدتقلی مجلسلی بله این تفصیلل اشلاره و آن را رد کرده اسلت.4 

1 . منتقی الجمان، ج 2، ص 162. 
2 . »ثُلمَّ اشلَتدَّ َعلَیِهلُم الَحلرُّ َفقالوا: یا َرسلوَل اهلل، لَو أَمرَت بِالَمسلِجِد َفُظلِّلَل، فقال: نََعم َفَأَملَر بِِه َفاقیَمت فیِه سلوادي ِمن ُجذوِع 
، ثُلمَّ ُطِرَحلت َعلَیلِه الَعلواِرُض و الَخَصلُف و اإلِذِخلِر، َفعاشلوا فیِه َحّتلی  أصابَتُهُم األَمطلاُر، َفَجَعَل الَمسلِجُد یَِکلُف َعلَیِهم،  النَّخللِ
َفقاللوا: یلا َرسلوَل اهلل، لَلو أَملرَت بِالَمسلِجِد َفُطیِّلَن، َفقاَل لَُهلم َرسلوُل اهلل : ال، َعریٌش َکَعریِش  موسلی    «؛ سلپس گرما بر 
آنلان، شلدت یافلت. گفتنلد: ای پیامبلر خدا! کاش دسلتور می دادی سلایه بانی بر مسلجد می زدند. دسلتور داد تا سلتون هایی 
از تنله درخلت خرملا برپلا کردنلد. سلپس چوب های پهن، شلاخ و بلرگ خرما و اذِخر )نوعی گیاِه خشلک سلبز( بلر آن افکندند 
و در آن بله سلر بردنلد، تلا آن کله باران هلا بله آنان رسلید و از مسلجد، بر آنلان می چکیلد. گفتنلد: ای پیامبر خلدا! کاش فرمان 
دهلی مسلجد را ِگل انلدود کنند. فرمود: »نه؛ بلکه سلقف و سلایه بانی، همچون سلایه بان موسلی«؛ الکافلی، ج 3، ص 296، 

ح1؛ أعلالم الوری ، ج 1،  ص 158؛ بحلار األنوار، ج 19، ص 111.
3 . ر.ك: الحدائق الناضره، ج 7،  ص 268. 

4 . ایشلان  می فرمایلد: »جمعلی از علملا ذکلر کرده انلد کله داربسلت در بلالد حلاّره خلوب اسلت، اما در بلالد بارده کله برف و 
بلاران می آیلد و یلخ می بنلدد اگلر مسلجد سلقف نداشلته باشلد، سلبب ایلن می شلود کله کسلی در مسلجد نماز نکنلد؛ پس 
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شلهید اول  ل  از زبردسلت  ترین فقیهلان شلیعه و مؤلف کتاب مشلهور لمعله  ل  نیز به این 
مسلئله اشلاره کرده و لزوم سلقف زدن برای جلوگیری از سلرما و گرما را متذکر شلده 

اسلت.1 از ایلن رو، نمی تلوان بله کراهلِت سلقف زدن برای مسلجد حکم کرد. 

کنگره«سازی«««
بلر پایله چندین حدیلث، پیامبر اکرم و امام علی از کنگره سلازی برای مسلاجد 
نهلی فرموده انلد. کنگلره یلا هملان »ُشلرفه« بله معنلای برآمدگی های محرابی شلکل 
اسلت کله بلر باالی دیلوار قلعله و حصلار و کاخ می سلازند2 و بله گونه ای شلکوه، جالل 
و جبلروت بنلا را بله رخ می کشلد. ایلن کار در میان پیلروان ادیان پیشلین رواج یافته و 
کنیسله و کلیسلاهای سلاخت یهودیلان و مسلیحیان دارای چنین کنگره هایلی بوده اند. 
بله احتملال فلراوان، پیامبلر اکرم برای رعایت سلادگی مسلجد و دوری از شلباهت 
به یهودیان و مسلیحیان، مسللمانان را از کنگره سلازی و برافراشلتن کاخ مانند مسلاجد، 

بازداشلته اند. برخلی از احادیلث را می خوانیم:
َفِت الَیهوُد َکنائَِسلها، و َکما  فوَن َمسلاِجَدُکم بَعدي َکما َشلرَّ رسلول اهلل: أراُکم َسُتَشلرِّ
َفِت النَّصلاری بَِیَعهلا3؛ شلما را می بینلم که پلس از ملن، مسلجدهایتان را کنگره دار  َشلرَّ
می سلازید، هملان گونله که یهودیان، کنیسله های خود و مسلیحیان، کلیساهایشلان را 

می سلازند.  کنگره دار 
پیامبلر خلود مسجدشلان را بدون کنگره سلاختند و فرمودنلد: »اِمرُت بِالَمسلاِجِد 

ُجّملا«4؛ به ]سلاختن [ مسلجدهای بی کنگلره، فرملان یافته ام. 
بلر پایله روایتلی دیگلر، پیامبلر اکلرم هم چنیلن بله برافراشلتن مسلاجد فرملان 

خوب اسلت که بعضی مسلقف باشلد و بعضی سرگشلاده باشلد و تا مقدور باشلد، در سلرباز نماز کنند و چون هوا بسلیار سلرد 
شلود، در مسلقف نملاز کننلد. ولیکلن چلون الیوم که حضرت ظاهر نیسلت، حضلرات ائمه معصومیلن ل صللوات اهلل علیهم ل ما 
را رخصلت داده انلد، بهتلر آن اسلت کله بله آن رخصلت نملاز کنیلم تا حضلرت صاحب االملر ظاهر شلود و بعد از ظهلور هر چه 

فرماینلد متابعلت کنیم؛ و اهلل تعاللی یعلم«؛ لوامع صاحبقرانلی، ج 3،  ص 254. 
1 . »و قلد سللف اّن النبلّي ظلّل مسلجده و لعلّل المراد بله تظلیل جمیع المسلجد، أو تظلیلل خاص، أو في بعلض البلدان، 

و اال فالحاجله ماّسله إللی التظلیل لدفلع الحّر و القّر«؛  الذکلری، ج 3،  ص 124. 
2 . ر.ك: لغت نامه دهخدا، واژه »کنگره«. 

3 . سنن ابن ماجه، ج 1،  ص 244، ح 740 عن ابن عباس؛ کنز العّمال، ج 7،  ص 667، ح 20823. 
4 . السنن الکبری، ج 2،  ص 616، ح 4301 عن أنس؛ کنز العّمال، ج 7،  ص 657، ح 20771. 



197 فصل هشتم: بنای مسجد

نداشلته اند: »ملا اِمرُت بَِتشلییِد الَمسلاِجِد«1؛ به برافراشلته سلاختن مسلجدها، فرمان 
داده نشلده ام. 

مطابلق بلا روایتی دیگلر، پیامبر خواسلتار تفاوت نهلادن میان مسلاجد و خانه های 
شلهر شلده اند؛ مسلاجد را سلاده، بلدون تشلریفات و متفلاوت بلا دیگلر بناهلای شلهر 

خواسلته اند. متلن روایلت چنین اسلت:
َفًه2؛ مسلجدهایتان را بی کنگره و شلهرهایتان  ابنوا َمسلاِجَدُکم ُجّما َو ابنوا َمدائَِنُکم ُمَشلرَّ

)خانه ها یتلان( را کنگره دار بسلازید. 
گفتنلی اسلت، سلید رضلی ایلن روایلت را بله گونله ای مشلابه نقلل کلرده و آن را بله 
گونله ای شلرح کرده اسلت که معنایش بله آنچه آوردیم نزدیک اسلت: »عنله: ابُنوا 

الَمسلاِجَد َو اتَِّخذوهلا ُجّملا«3؛ مسلجدها را بسلازید و آن هلا را بی کنگلره قلرار دهید. 
تقبیح این کار و همانند دانسلتن آن با کار مسلیحیان در سلاخت کلیسلا، در روزگار امام 

عللی نیز به چشلم می آیلد. در روایتلی از امام باقر  چنیلن می خوانیم: 
َّلُه بیَعلٌه، إنَّ الَمسلاِجَد تُبنلی  إنَّ َعلِّیلا  َرأی َمسلِجدا بِالکوَفلِه َقلد ُشلرَِّف، َفقلاَل: َکأَن
ُف4؛ عللی  در کوفله، مسلجدی کنگره دار مشلاهده کرد. فرملود: »گویا  ُجّملا ال تَُشلرَّ

کلیساسلت! همانلا مسلاجد، بلدون کنگره سلاخته می شلوند.«
ایلن روایلت، برخلوردی را از سلوی املام علی نقلل نمی کند و تنها نکوهش و ارشلاد 
ایشلان را بازگلو می نمایلد. در روایلت زیر املا، امام باقر سلخن از انهلدام کنگره های 
مسلاجد کنگلره دار سلخن گفته اسلت؛ امری کله مانند بسلیاری دیگر از املور، مختص 
روزگاری اسلت کله اسلالم راسلتین بلا سلادگی هر چله تمام تر و بلدون هیلچ پیرایه ای 
رخ می نمایلد و قائلم آل محملد عداللت را در سرتاسلر جهلان می گسلتراند. به امید 

آن روز، حدیلث زیلر را بازخوانلی می کنیم: 
اإلملام الباقلر : إذا قلاَم القائِلمُ  سلاَر إلَی الکوَفلِه َفَهَدَم بِهلا أربََعَه َمسلاِجَد، َفلَم یَبَق 

1 . سلنن أبلي داود، ج 1،  ص 122، ح 448؛ السلنن الکبلری، ج 2،  ص 615، ح 4298؛ المصّنلف )عبلد اللرّزاق(، ج 3،  ص 152، 
ح 5127؛ حلیله األولیلاء، ج 7،  ص 313 کلّهلا علن ابلن عبلاس؛ کنلز العّملال، ج 7،  ص 668، ح 20827. 

2 . کنز العّمال، ج 7،  ص 656، ح 20769 نقاًل عن المصّنف البن أبي شیبه عن ابن عباس. 
3 . المجازات النبویّه،  ص 105، ح 66؛ کنز العّمال، ج 7،  ص 657، ح 20770. 

4 . تهذیب األحکام، ج 3،  ص 253، ح 697؛ کتاب من ال یحضره الفقیه، ج 1،  ص 236، ح 708؛ بحار األنوار، ج 83، ص 352، ح 5. 
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َمسلِجٌد َعللی َوجلِه األَرِض لَلُه ُشلَرٌف إاّل َهَدَمهلا و َجَعلَها َجّملاَء1؛ زمانی کله قائم  به 
پلا خیلزد، بله کوفه رفتله، چهار مسلجد را در آن ویران خواهد سلاخت. پلس کنگره هر 

مسلجدی را کله دارای آن باشلد، ویلران کلرده، آن را بدون کنگلره خواهد کرد. 

ساخِت«جان«پناه««
در روزگار پیامبلر اکلرم و نیز خلفای پلس از او، امام جماعت مانند مأمومان خویش 
در عرصله مسلجد می ایسلتاده و هیلچ حفاظ و جان پناهی نداشلته اسلت. مطابق برخی 
اسلناد تاریخی، نخسلتین کسلی که این شلیوه متلداول را دگرگون کرد، معاویله بود. او 
در سلال 44 هجلری قملری پلس از تسللط غاصبانه بر شلام و عراق و سرتاسلر مملکت 
اسلالمی، فرملان داد تلا برایش جان پناهی بسلازند تلا او را هنگام امامت جماعت، از سله 
طلرف حفاظلت کنلد و تیری به سلویش پرتاب نشلود و شمشلیری به سلوی وی حواله 
نگلردد.2 بله احتملال فلراوان، وی محافظلان و خلواص خلود را نیز در صف اول و پشلت 
سلر خلود جلای ملی داده تلا از هیلچ سلو در خطلر قلرار نگیلرد. پلس از وی نیلز دیگر 
جبلاران، مسلتکبران و گردن فلرازان تاریلخ در هلر جا که مسلجدی سلاختند، مقصوره 
یلا هملان جان پناهلی بلرای خلود بنلا نهادند تا بله خیال خلام خلود، به هنلگام امامت 

جماعلت نیلز از تلرور و سلوء قصد مظلوملاِن جان  به   لب  رسلیده ایملن بمانند. 
پیشلوایان شلیعه ایلن کار را تأیید نکردنلد و آن را بدعلت خواندند. بر پایله روایتی، امام 
باقلر نملاز کسلانی را کله بله چنیلن املام جماعت هلای سلتم کاری اقتلدا می کنند، 

دانسلته  اند: باطل 
اإلملام الباقلر : هلِذهِ الَمقاصیلُر لَلم یَُکلن فلي َزملاِن أَحلٍد ِملَن الّنلاِس، و إنَّملا أحَدثََها 
الَجّبلاروَن، لَیَسلت لَِملن َصلّلی َخلَفهلا ُمقَتِدیا بَِصلالهِ َمن فیها َصلالٌه3؛ ایلن مقصوره ها در 
زملان هیلچ یک از خلفای پیشلین وجود نداشلت. ستم پیشلگان، آن را پدیلد آوردند. نماِز 
کسلی که در پشلت آن به امام جماعِت ایسلتاده در درون آن، اقتدا کند، صحیح نیسلت. 

1 . اإلرشاد، ج 2،  ص 385؛ الغیبه )طوسي(،  ص 475، ح 498؛ بحار األنوار، ج 52، ص 339، ح 84. 
لَنِه ]َسلَنِه 44 هل [ َعِمَل ُمعاِویَُه الَمقصوَرَه فِي الَمسلِجِد«؛ و در این سلال، معاویه، مقصوره در مسلجد سلاخت؛  2 . »في هِذِه السَّ

تاریخ الیعقوبي، ج 2،  ص 223. و نیز ر.ك: األوائل )عسلکری(، ج 1،  ص 325. 
3 . الکافلي، ج 3،  ص 385، ح 4؛ تهذیلب األحلکام، ج 3،  ص 52، ح 182 کالهملا علن زراره؛ کتلاب ملن ال یحضلره الفقیله، ج 1،  

ص 386، ح 1144. 
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از ایلن رو، در روایتلی از املام حسلن عسلکری  ل  پلدر بزرگلوار املام زملان  ل  نقل 
شلده اسلت که چلون قائلم آل محمدقیلام کنلد، این جان پناه هلا را خلراب می کند. 
ایشلان نیلز عللت ویلران کلردن آن ها را بدعت بودنشلان دانسلته اسلت. متلن روایت به 

تنهایی گویاسلت:
الغیبله للطوسلي علن داود بن قاسلم الجعفلري: ُکنُت ِعنَد أبلي محمد  َفقلاَل: إذا قاَم 
القائِلُم یَهلِدُم الَمنلاَر َو الَمقاصیلَر الَّتي فِي الَمسلاِجِد. َفُقللُت في نَفسلي: أِلَيِّ َمعنًی هذا؟ 
لٌه1؛ نزد امام  َفأَقَبلَل َعلَليَّ َفقلاَل: َمعنی هلذا انها ُمحَدثَلٌه ُمبَتَدَعٌه، لَم یَبِنهلا نَِبيٌّ و ال ُحجَّ
عسلکری  بلودم کله فرمود: »هلرگاه قائم  قیلام کنلد، مناره هلا و مقصوره هایی را 
کله در مسلاجد اسلت، منهلدم خواهد کلرد.« با خود گفتلم: این کار چه معنایلی دارد؟ 
املام  رو بله ملن کلرد و فرملود: »معنایش آن اسلت که آن هلا بدعلِت در دینند؛ چه 

این کله هیلچ پیامبلر و حّجلت خدایی به سلاخت آن هلا اقدام نکرده اسلت.«
ایلن شلکِل بنلا، بعدهلا بلا انلدك تغییر بله عنلوان »محلراب« بله کار رفت و هلدف از 
سلاخت آن نیلز تغییلر کرد. محراب بیشلتر بله کار جهت یابلی و آگاهی از قبله مسلجد 
آملد و اکنلون واردشلوندگان به مسلجد از دیدن محراب مسلجد، قبله را آسلان و راحت 
تشلخیص می دهنلد. محلراب هم چنیلن هلر تلازه واردی را زود و دقیق از املام جماعت 

نیلز آگاه می کنلد؛ املری کله هم چنلان کاربلرد دارد، هرچند ضلرورت ندارد. 

ساختن«محراب««
در برخلی متلون حدیثلی، سلخن از در هلم شکسلتن محلراب مسلجد بله وسلیله 

امیر مؤمنلان عللی آملده و بله متلن زیلر اسلتناد شلده اسلت:
َّلُه ]َعلِّیلا  [ کاَن یَکِسلُر الَمحاریلَب إذا َرآها فِلي الَمسلاِجِد، و یَقوُل:  اإلملام الباقر :إن
َّهلا َمذابِلُح الَیهلود2ِ؛ عللی  محراب هایلی را کله در مسلاجد می دیلد، در هلم  َکأَن
می شکسلت و می فرملود: »آن هلا همچون محل هایی اسلت که یهودیلان در آن، قربانی 

می کننلد.«

1 . الغیبه )طوسي(،  ص 206، ح 175؛ کشف الغّمه، ج 3،  ص 208؛ بحار األنوار، ج 83، ص 376، ح 44. 
2 . تهذیلب األحلکام، ج 3،  ص 253، ح 696؛ عللل الشلرائع،  ص 320، ح 1 کالهملا علن طلحله بلن زیلد عن اإلملام الصادق ؛ 

کتلاب ملن ال یحضلره الفقیله، ج 1،  ص 236، ح 707؛ بحلار األنلوار، ج 83، ص 352، ح 5. 
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برخلی شلارحان حدیلث، ماننلد عالمله محمدتقلی مجلسلی1 و برخلی فقیهلان مانند 
محمدباقلر وحیلد بهبهانلی2 این حدیث را پذیرفتله و آن را ناظر به آنچله اکنون محراب 
گفتله می شلود، دانسلته اند. در این صورت ایلن حدیث در دنباله دو حدیث پیشلین قرار 
می گیلرد و ناظلر به سلاختن جان پناه در مسلجد اسلت؛ ایلن در حالی اسلت که حدیث 
می توانلد ناظلر بله معنلای کهلن و قدیم تلِر محراب باشلد. بر پایله برخلی پژوهش های 
زبان شناسلانه، »محلراب« می توانلد معلّرب »مهرابه« و با اسلتناد بله چگونگی نگارش 
آن، مرکلب از دو جلزء »مهلر« + پسلوند »آبله« باشلد. پسلوند مزبور، نشلان گر مکان 
اسلت و در کلماتلی ماننلد »سلردابه« و »گرمابله« نیلز بله کار رفتله اسلت. از این رو 
محتملل اسلت کله مهرابله نشلانه ای از آیین های »مهرپرسلتی«3 باشلد که تلا روزگار 
اسلالم باقلی مانلده و بعدها چون به کار مسللمانان برای نشلان دادن قبلله می آمده، آن 
را در معماری مسلجد به کار برده باشلند. مهرابه ها در آیین مهرپرسلتی، محل برگزاری 
آیین هلای مربلوط بله »مهر« یا »میتلرا« بوده اند. میتلرا )یا میثره( یکلی از کهن  ترین 

1 . »و کان عللّی صللوات اهلل علیله اذا رأی المحاریلب فلی المسلاجد کسلرها و یقول کانّها مذابح الیهود؛ و منقول اسلت به سلند 
موثلق کله حضلرت امیرالمؤمنیلن ل صللوات اهلل علیله ل چلون می دیدنلد محراب هلای داخلله در مسلجد را یلا داخلله در بنا را 
خلراب می کردنلد و می فرمودنلد کله بله مذابلح یهلودان می مانلد کله قربلان می کننلد در آن. بلدان کله از جملله بدعت هلای 
عثملان ایلن بلود کله مقصلوره از جهت خود سلاخت داخل مسلجد که خود در آن جا بایسلتد و ممتاز باشلد از دیگلران و والیان 
عثملان نیلز در بلالد اسلالم از جهلت خلود سلاختند و حضلرت امیرالمؤمنیلن ل صللوات اهلل علیله ل در زمان خالفلت ظاهری، 
بدعت هلای عثملان را برطلرف می نمودنلد و بدعت هلای ابوبکلر و عمر را نمی توانسلتند بر طلرف کردن. حاصل آن که، دو قسلم 
محلراب سلاختند؛ یکلی داخلل در بنلا و آن را مشلکل بلود خراب کلردن، مگر به خلراب کردن دیوار و مفسلده پر نداشلت، زیرا 
کله اگلر املام در آن جلا رود و اگلر دو طلرِف صلف املام را نله بینند، ولیکلن می بینند کسلانی را که املام را می بیننلد و اما آن که 
داخلل مسلجد بلود، قریلب بله دو صلف در دسلت راسلت و چپ می ایسلتادند که نله املام را می دیدند و نله کسلی را می دیدند 
کله املام را ببینلد. از ایلن جهلت خلراب می فرمودنلد و دلیللی که علوام فهمنلد، می فرمودند که شلبیه بله مذبح یهود اسلت و 

حضلرت رسلول خلدا فرموده اند کله مخالفت کنیلد یهلودان را«؛ لوامع قدسلیه، ج 3،  ص 254. 
2 . »الظاهلر ملن لفلظ »الکسلر« کلون المراد المحاریلب الداخله في المسلجد، و الظاهر أنّهلا التي أحدثها الجّبلارون من األئمه، 
لقیامهلم فیهلا حلال إمامتهلم خوفلا ملن القتل، کملا صلدر بالثانلي، أو لتجّبرهم و تکّبرهلم، کما یظهلر من األخبلار«؛ مصابیح 

الظلالم في شلرح مفاتیح الشلرائع، ج 6، ص 114. 
3 . آییلن ِمهلر علالوه بلر گسلترش در ایلران، در غلرب و به ویلژه در سلرزمین های امپراتوری روِم باسلتان پیش از مسلیحیت و 
در اوایلل ظهلور مسلیح، رواج داشلته و بله همیلن دلیل مهرابه ها، مجسلمه ها و نقش برجسلته های متعلددی از میتلرا در اروپا 
وجلود دارنلد. بیشلتر نیایش گاه هلای میتلرا در اروپلا نیلز سلردابه های غارمانندی اسلت کله نقش برجسلته میتلرا در تاقچه یا 
مهرابله انتهایلی آن قلرار داشلته اسلت. دلیلل ایلن امر آن اسلت کله بنا بر اسلطوره ها، مهر یلا میترا در غلار به دنیا آمده اسلت و 
مهرابله بلا سلقف قوس دارش بله نوعلی تداعی کننده محل تولد اوسلت. در برخلی  مهرابه هلای میترایی، در اطلراف فرورفتگی 
دیلوار، آتشلدان  هایی نیلز قلرار داشلته اسلت. در ایلران برخی مکان ها را منسلوب به مهلر یا میتلرا می دانند، وللی در این جاها، 
نقش برجسلته، تندیلس،  یلا نقاشلی از مهلر در حلال قربانی کلردن وجود نلدارد، در حالی که به طلور کللی در مهرابه های آیین 
میتلرا و به ویلژه در نمونه هلای موجلود در هنلد یلا اروپا، از تصاویر میتلرا یا نقش برجسلته های او در حال قربانی کردن اسلتفاده 
می شلده اسلت. گفتنلی اسلت، در مهراب هلای اسلالمی تزیینلات بلر پایه نقلوش انتزاعی، هندسلی و اسللیمی و یلا طرح های 

گیاهلی قلرار گرفته انلد. هم چنیلن آیلات مقلدس نیز بلر حاشلیه برخی مهراب ها نقش بسلته اسلت. 
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اسلطوره های ایرانلی و هنلدی اسلت. او نملاد خورشلید و گرملا و مهر و دوسلتی ا سلت 
و بلا قربانلی کلردن گاو مقلدس و ریختلن خلون آن، زمین و گیاهلان را بارور می سلازد. 
در کلیسلاهای مسلیحی نیلز شلکل معملاری مهراب وجلود دارد که بسلیار وسلیع تر از 
محلراب  مسلجد اسلت و بله خلالف آن، نله پایین تر و نه هم سلطح مسلجد اسلت، بلکه 
 »Altar« نسلبت به سلطح اصلی کلیسلا مرتفع تر و باالتر اسلت. به مهراب های کلیسلا
یلا »مذبلح« هلم گفته می شلود. در آیین یهودیت نیلز، اعتقاد بر آن اسلت که در معبد 
اول اورشللیم، جایلی کله خیمه حضرت موسلی  قلرار گرفته بلود، مقدس  ترین محل 
معبلد بله شلمار می رفته اسلت. از ایلن رو، پس از آن و در بازسلازی های بعلدی، همواره 
محللی محصلور و محفلوظ را بله آن اختصلاص داده انلد و نیایلش در برابلر آن صلورت 

اسلت.  می گرفته 
حلال بلا توجله به شلباهت احتماللی محراب هلای ساخته شلده در برخی مسلاجد صدر 
اسلالم بلا مهرابه هلای دیگر ادیلان، و با عنایت به سلنت قربانی کلردن در چنین مکانی، 
حدیلث فلوق بلا صراحلت می گویلد که املام علی بدیلن امر راضلی نبلوده و آن ها را 

ویران کرده اسلت. 
شلایان ذکر اسلت، مفسلران متعلددی »محلراب« را کلمله ای عربی از ملاده »حرب« 
دانسلته و بله معنلای آوردگاه مؤمن با شلیطان و نفلس اّماره، یا جای بلنلد، مرتفع و واال 
قلملداد کرده انلد.1 در هلر صورت، امروزه در کلیسلا و کنیسله قربانی نمی کنند و شلاید 
شلکل محراب هلای امروزین هلم برای افلراد معموللی، تداعی کننده مهرابه نباشلد. این 
نکتله بله ملا کملک می کند کله جلوگیلری از بنای محلراب یا ویلران سلاختن آن را در 

روزگار کنونی واجب نشلمریم. 

1 . »المحلراب، مقلام االملام ملن المسلجد و أصلله أکرم موضع فلي المجلس و أشلرفه«؛ التبیلان، ج 2،  ص 447. »و المحراب، 
مقلام اإلملام ملن المسلجد، و أصلله أکلرم موضلع فلي المجلس و أشلرفه. و قلال الزجلاج: هو الملکان العاللي الشلریف، و یقال 
للمسلجد أیضلا، محلراب و منله: ما یشلاء ملن محاریب أي: مسلاجد. و قیل: إنه أخلذ من الحرب ألنله یحارب فیها الشلیطان«؛ 
مجملع البیلان، ج 2،  ص 283؛ »و قیلل: إنله بنی لهلا زکریاء محرابا في المسلجد، أي: غرفله تصعد إلیها بسللم، و قیل: المحراب 
أشلرف المجاللس و مقدمهلا، کأنهلا وضعت في أشلرف موضع من بیلت المقدس، و قیل: کانت مسلاجدهم تسلمی محاریب«؛ 

جواملع الجامع، ج 1،  ص 282. 
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ساخت«مناره««های«بلند««
»منلاره« اسلم ملکان از ملاده »نلور« و در اصلل لغت به معنای نشلانه ای اسلت که در 
راه هلا برپلا می کرده انلد تلا وجلود منزلگاهلی یلا حلّد و ملرز جایلی را اعلالم کننلد.1 به 
احتملال، در مناره  هلا، گاه بلا آتلش افروختن در تاریکی شلب، نور و در روزهلا دود پدید 
می آوردنلد تلا مسلافران را از منزللگاه و یلا مدافعلان شلهر و قلعله را از هجلوم دشلمن 
باخبلر سلازند.2 منلاره در روزگار پیامبلر اکلرم وجود نداشلته و مطابلق روایت علی 
 در روزگار پیامبر اکرم ،بلن جعفلر از بلرادر بزرگوارشلان امام موسلی بلن جعفلر

روی زمیلن اذان می گفتنلد:
عللّي بن جعفر: َسلأَلُت أبَا الَحَسلنِ  َعِن األَذاِن فِي الَمناَرهِ، أُسلنٌَّه ُهَو؟ َفقلاَل: إنَّما کاَن 
 4  فِلي األَرِض و لَلم تَُکن یَوَمِئٍذ َمناَرٌه3؛ علی بن جعفر : از ابوالحسلن ِ ُن لِلنَِّبليّ یُلَؤذَّ
 درباره اذان گفتن بر مناره پرسلیدم که: آیا این، سلنت اسلت؟ فرمود: »برای پیامبر

در روی زمین، اذان گفته می شلد و آن روزها مناره ای وجود نداشلت.«
ایلن روایلت، منلاره سلاختن را سلنت و مسلتحب نمی دانلد، املا آن را بدعت و ناپسلند 
نیلز نمی شلمرد. افلزون بر ایلن، روایتی طوالنی در دسلت اسلت که نشلان دهنده وجود 
منلاره در روزگار امیر مؤمنلان اسلت. در ایلن روایلت، هیلچ نکوهش و ردعلی درباره 
وجلود منلاره از سلوی املام عللی نقل نشلده و ایشلان تنها به تفسلیر و تأویلل اذان 
پرداخته انلد.5 از ایلن رو، می تلوان ماننلد برخلی فقیهلان، مناره سلاختن را جایلز و بلکه 
مسلتحب دانسلت و یلا بلا توجله بله حدیث پیلش رو، تنهلا سلاختن مناره هلای بلند را 

1 . ر.ك: لسان العرب، ماده »نور«؛ لغت نامه دهخدا. 
2 . »منلاره« در عربسلتان پیلش از اسلالم، بله جلای بلنلدی اطلالق  می شلد که از فلراز آن بلا برافروختلن آتش و ایجلاد دود، 
عالملت  می دادنلد. افلزون بلر ایلن، برج های اسلتوانه ای متصلل به قلعه های اسلالمی واقلع در بخش هایلی از سلاحل آفریقای 

شلمالی مثلل تونلس کله بله عنلوان چراغ خانله و محلل دیده بانی ملورد اسلتفاده بلود نیز »منلاره« نامیده  می شلد. 
3 . تهذیب األحکام، ج 2،  ص 284، ح 1134؛ مسائل علّي بن جعفر،  ص 233، ح 542. 

4 . مقصود، امام کاظم یا امام رضا است. 
ُن الَمناَرَه  5 . »معانلي األخبلار بإسلناده علن الحسلین بلن عللّي بن أبلي طاللب : ُکّنا ُجلوسلاً فِلي الَمسلِجِد إذ َصِعلَد الُملَؤذِّ
ُن قلاَل: أتَدروَن  َفقلاَل: »اهلل أکَبلُر اهلل أکَبلُر«، َفَبکلی  أمیلُر الُمؤِمنیلَن َعلِليُّ بُن أبلي طالِبٍ  و بََکینلا لُِبکائِلِه، َفلَّما َفلَرَغ الُمَؤذِّ
ُن؟ ُقلنلا: اهلل و َرسلولُُه و َوِصیُّلُه أعلَلُم! قلاَل: لَو تَعلَملوَن ما یَقلوُل لََضِحکُتم َقلیلاًل و لََبَکیُتلم َکثیلراً! َفلَِقولِِه: »اهلل  ملا یَقلوُل الُملَؤذِّ
أکَبلُر« َمعلاٍن َکثیلَرٌه...«؛ املام حسلین : ملا در مسلجد نشسلته بودیلم که ملؤذن از مناره باال رفلت و گفلت: »اهلل أکبر، اهلل 
أکبلر.« امیرمؤمنلان عللی  گریسلت و ملا هلم از گریه او گریسلتیم. چون اذان تمام شلد، فرملود: »آیا می دانیلد مؤذن، چه 
می گویلد؟« گفتیلم: خلدا، پیامبلر و وصّیلش بهتلر می داننلد. فرملود: »اگلر می دانسلتید چله می گویلد، کلم می خندیدید و 

فلراوان می گریسلتید، چراکله "اهلل أکبلر" معانی فراوانلی دارد... .«
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ناپسلند و نکوهیلده خواند1:
اإلملام الصلادق علن آبائله: إنَّ َعلِّیاً  َملرَّ َعلی  َمنلاَرهٍ َطویلٍَه َفَأَملَر بَِهدِمها، ثُلمَّ قاَل: 
  علی : ال تُرَفلُع الَمنلاَرُه إاّلَملَع َسلطِح الَمسلِجد2ِ؛ امام صلادق   ل  به نقلل از پدرانش
از کنلار منلاره بلندی گذشلت. فرملان داد که آن را خراب کنند. سلپس فرملود: »مناره 

را نبایلد از بام مسلجد باالتلر بُرد.«
برخلی محدثلان و فقیهلان، دلیلِل این امر را مشلرف شلدن ملؤذن بر خانه هلای اطراف 
دانسلته اند کله گاه کار را بله آزار مؤملن و حرملت چنین کاری می کشلاند. قاضی نعمان 
مصلری، مؤللف کتلاب حدیثلی ل فقهی دعائم االسلالم، ذیلل این حدیث چنین نوشلته 

است:
و هلذا  ل  و اهلل أعللم  ل  فلي  المئذنله إذا کانلت تکشلف دور الناس و یری منهلا ما فیها من 
رقلي إلیهلا، فهلذا ضلرر للنلاس و کشلف لُِحَرِمِهلم و ال یجلوز ذللک3؛ این  ل  و خلدا بهتر 
می دانلد  ل  دربلاره مأذنله ای اسلت کله ُمشلرف به خانه هلای مردم باشلد و اگر کسلی از 
آن بلاال رود، داخلل خانه هلای آن هلا را می بینلد. ایلن، زیلان رسلاندن بله ملردم و دیده 

شلدن محلارم آن هاسلت و چنیلن چیزی جایز نیسلت. 
محمدباقر وحید بهبهانی، فقیه و اصولی مشلهور شلیعه نیز همانند این سلخن را آورده 

است.4
بلر پایله حدیلث و با اسلتناد به عمِل قاطلع امام علی می تلوان احتمال قلوی داد که 
دلیلل ویلران کلردن مناره هلا در روزگار قیلام مهدوی نیلز همین بلنلدی و مرتفع بودن 
مناره هلا باشلد. البتله اگلر مشلرف شلدن ملؤذن بلر خانه هلا در وضعیت فعلی مسلاجد 
و مناره هلا صلدق نکنلد، نمی تلوان بله کراهت سلاخت مناره هلای مرتفع، حکلم قطعی 
کلرد. در روزگار کنونلی، ملؤذن بلر بلاالی منلاره نملی رود و آپارتمان هلای گاه بلندتر از 
مسلاجد و مناره هلا گلرد آن هلا را فلرا گرفته اند. بله طور کللی، اکنون از مناره  هلا تنها به 
عنوان نماد و نشلانی برای راهنمایی مسللمانان به سلوی مسلجد اسلتفاده می شلود. در 

1 . ر.ك: جامع المقاصد، ج 2،  ص 145؛ جواهر الکالم، ج 14 ص8؛ عروه الوثقی، فی المساجد و احکامها. 
2 . تهذیب األحکام، ج 3،  ص 256، ح 710 عن السکوني؛ بحار األنوار، ج 84، ص 162، ح 67. 

3 . دعائم االسالم، ج 1،  ص 147. و نیز ر.ك: جامع المقاصد، ج 2،  ص 145؛ جواهر الکالم، ج 14، ص 80. 
4 . »لعلّل علَّله المنلع لئلالَّ یشلرف المؤّذن عللی الجیران. و القائل بالتحریم هو الشلیخ فلي »النهایه«. و أّما علدم تعلیتها، فلعلَّه 

لملا ذکر«؛ مصابیح الظالم في شلرح مفاتیح الشلرائع، ج 6،  ص 114. 
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هلر صلورت، حدیلث زیلر به ویران کلردن مناره ها از سلوی املام مهدی  اشلاره دارد. 
گفتنی اسلت، فقیه بزرگ شلیعی محمدحسلن نجفی، ایلن روایت را ناظر بله مناره های 

بلندتر از بام مسلجد دانسلته است5: 
داود بلن قاسلم الجعفلري: ُکنلُت ِعنلَد أبلي محملد  َفقلاَل: إذا قلاَم القائِلمُ  یَهِدُم 
  الَمنلاَر َو الَمقاصیلَر الَّتلي فِي الَمسلاِجِد6؛ داوود بن قاسلم جعفری : نزد امام عسلکری
بلودم. فرملود: »هلر گاه قائم  ظهلور کند، مناره هلا و مقصوره های 7 مسلاجد را از بین 

می بلرد.« 
ممکلن اسلت ایلن روایلت را علام و شلامل همله مناره هلا، حتلی مناره هلای کوتلاه نیز 
بدانیلم، زیلرا منلاره جایی مقدس و منتسلب به دین نیسلت، بلکه تنها نملادی معماری 
اسلت کله در گذشلته، جایلی بلرای اذان گویلی بلود و اکنلون نشلان گر و نمایان گلِر 
وجلود مکانلی مقلدس مانند مسلجد یا مرقد شلخص شلریفی در آبادی یا شلهر اسلت. 
بله سلخن دیگلر، می تلوان مهم  تریلن دلیلل وجلود منلاره را در مسلاجد، جایلی بلرای 
اذان گویلی دانسلت. اکنلون املا و بلا توجه به وجلود میکروفن هلا و بلندگوهلای قوی در 
مسلاجد می تلوان گفت، این نیاز برطرف شلده اسلت، هرچنلد نماد بودن منلاره از میان 
نرفته و مناره هنوز نمایان گر و نشلان دهنده وجود مسلجد در میان شلهر و روستاسلت. 
شلاید بله احتملال قلوی، در روزگار قیلام مهلدوی، نماد بلودن منلاره نیز از میلان برود 
و مسلاجد بله گونله دیگلری مشلخص شلوند؛ از ایلن رو، نیلازی در آن روزگار بله مناره 
نباشلد و سلاختن آن بله معنای اتلالف میلیون ها توملان دارایی مسللمانان و یا گونه ای 
خودنمایلی و آراسلته کلردن مسلجد باشلد؛ املری کله از آن نهی شلده اسلت. می توان 

حدیلث زیر را اشلاره بله آن زمان دانسلت:
رسلول اهلل: إذا َرأَیُتلُم الَمصاِحلَف ُحلَِّیلت، َو الَمسلاِجَد ُزیَِّنلت، َو الَمنلاَرَه ُطوِّلَلت، َو 
ملاِن أَعزُّ ِملَن الِکبریِت  اتُِّخلَذ الُقلرآُن َمزامیلَر، َو الَمسلاِجُد ُطُرقلا، الُمؤِملُن فلي ذلِلَک الزَّ
األَحَملِر، أملا إنَّ َمسلاِجَدُهم ُمَزخَرَفلٌه، و أبدانَُهلم نَِقیَّلٌه، و ُقلوبَُهلم أنَتلنُ  ِملَن الجیَفلِه8؛ 

5 . »و لعل المراد الطوال منها إن لم یکن هو الظاهر«؛ جواهر الکالم، ج 14، ص 80. 
6 . الغیبه )طوسي(،  ص 206، ح 175؛ الخرائج و الجرائح، ج 1،  ص 453، ح 39؛ بحار األنوار، ج 83، ص 376، ح 44. 

7 . »مقصلوره«، هملان جان  پنلاه و اتاقکلی اسلت کله بلرای محافظلت از شلخص، سلاخته می شلود. نخسلتین کسلی کله در 
مسلجد مقصلوره سلاخت، معاویه بلود؛ ر.ك: األوائلل )عسلکری(، ج 1،  ص 325.

8 . روضه الواعظین،  ص 370. 
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هلرگاه دیدیلد کله قرآن هلا جامله ای زیبلا بلر تلن کرده انلد، مسلاجد زینلت یافته انلد، 
مناره هلا قلد برافراشلته اند، قلرآن بلا سلاز و آواز خوانلده می شلود و مسلجدها گلذرگاه 
قلرار گرفته انلد، مؤملن در آن روزگار از گوگلرد سلرخ، کمیاب تلر خواهلد بلود. آری، 
مساجدشلان آذین بنلدی و جسمشلان پاکیلزه، املا دل هایشلان از ُملردار، بدبوتر اسلت . 
افزون بر این، نسلاختن و نبود مناره، شلکل مسلجد را به مسلجد نبوِی سلاخته دسلتان 
 شلبیه تر و نزدیک تلر می کند. گفته شلد که برای پیامبلر اکرم مبلارك پیامبلر
در روی زمیلن اذان گفتله می شلد. روایت دیگری نیز در دسلت اسلت کله فرمان پیامبر 
بله اذان گویلی بلالل را نقلل می کنلد. در ایلن روایلت، پیامبر اکلرم بالل را تشلویق 
می کنلد کله بلرای گفتلن اذان بله بلاالی دیوار بلرود. ایلن روایت نیلز دلیلی بلر نبودن 
منلاره در عهلد نبوی اسلت، هرچند به اسلتحباب اذان گویلی از فراز جایی مرتفع اشلاره 

دارد. بخلش مربلوط از متن حدیلث را می آوریم:
 َقاَمًه، َفلَکانَ  یَُقوُل َقاَل: َکاَن ُطوُل َحائِِط َمْسلِجِد َرُسلوِل اهلل ، االملام الصلادق
لِِبلالٍل إذا َدَخلَل الَوقلُت : یلا بِلالُل، اعللُ  َفلوقَ  الِجلدارِ َو ارَفلع َصوتَلَک بِلاألَذاِن، َفلإِنَّ اهلل 
لماء1ِ؛ ارتفاع دیوار مسلجد نبوی به انلدازه قامت  َل بِلاألَذاِن ریحلاً تَرَفُعلُه إلَلی السَّ َقلد َوکَّ
انسلان بلود. پیامبلر اکرم هر گاه وقت نماز می شلد، بله بالل می فرملود : »ای بالل! 
بلاالی دیلوار بلرو و صدایلت را به اذان بلند کن، زیلرا خداوند بادی را برای اذان گماشلته 

اسلت که آن را به آسلمان فلراز برد.«
شلاید عللت آن که هنلوز در برخی مناطق اسلالمی از سلاختن مناره اجتنلاب می کنند، 
همیلن علدم نیلاز بله آن باشلد. در برخی مسلاجد، تنها سلّکویی در بام مسلجد در نظر 
گرفته انلد کله ملؤذن از آن جلا اذان می گوید. از ایلن رو تأکید می کنیم بهتر اسلت مناره 
را بله تعالیلم و آموزه های اسلالمی منتسلب ندانیلم، بلکه آن را گونله ای معماری قلمداد 
کنیلم کله پیلش از اسلالم وجلود داشلته و به مسللمانان به ارث رسلیده اسلت، اما آنان 

در راسلتای هویت بخشلی بله آیین های خلود، از آن اسلتفاده کرده اند. 

1 . الکافلي، ج 3،  ص 307، ح 31؛ تهذیلب األحلکام، ج 2،  ص 58، ح 206 علن عبلد اهلل بلن سلنان علن اإلملام الصلادق ؛ بحار 
األنلوار، ج 84، ص 148، ح 42. 
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مسلجد کله محللی مقلدس و مکانلی متعللق بله خلدا و خللق اوسلت، آداب ورود و 
خلروج و حضلوری دارد کله رعایلت آن ها توصیه شلده اسلت. در این فصل، ابتلدا آداب 
سفارش شلده هنلگام ورود و سلپس خلروج و آن گاه حضلور را کله در احادیلث نبلوی 
و اهلل بیت بله چشلم می آینلد، بررسلی می کنیلم. دلیلل تقدیلم آداب خلروج بلر 
حضلور، طلرح بیشلتر آداب خلروج در احادیث ناظر به آداب ورود اسلت. هلر یک از این 

ملوارد را بلر پایله احادیلث آن شلرح می دهیلم. 
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شایسته«های«ورود
ورود بله مسلجد ماننلد هلر ملکان دیگلری می توانلد برخلی آداب ویلژه خود را داشلته 
باشلد. این آداب، برخی بایسلته و شایسلته و برخی نابایسلته و ناشایسلته هسلتند. در 
ابتلدا آن دسلته از آداب ورود را می آوریلم کله بدان هلا توصیله شلده و سلپس آنچله را 
از آن بازداشلته اند، شلرح می دهیلم؛ شایسلته هایی ماننلد: سلبقت جسلتن در رفتن به 
سلوی مسلجد، اخلالص و دوری از خودنمایلی، طهلارت، پرهیلز از خوردنی هلای بدبلو، 
نهلادن کفش هلا در بیلرون مسلجد، ذکلر اسلتعاذه، دعلا کلردن، تقدیلم پای راسلت بر 

پلای چلپ، نملاز تحیلت و رو به قبله نشسلتن. 

سبقت«گرفتن«««
مسلجد، بهتریلن و نیکو تریلن موضلع زمیلن نزد خدای خالق هسلتی اسلت. ایلن معنا 
اقتضلا می کنلد کله آدملی خلود را از دیگلر جاها جلدا کنلد، از دیگلران ببرد و خلود را 
بله سلوی مسلجد بکشلاند؛ کاری کله بلا گرفتاری هلای روزملره انسلان و وسوسله های 
همیشلگی شلیطان، چندان آسلان نیسلت. از این رو کسلانی که بتوانند از همه تعلقات 
برهند و خود را به مسلجد برسلانند، جزو پیشلی گرفتگان یا به تعبیر قرآن »سلابقون« 
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خواهنلد بلود. در راسلتای همیلن نکتله و بلر پایله روایلت زیر، پیامبلر اکلرم افراد 
سلبقت گیرنده به سلوی مسلجد را از زمره سلابقان و مقربان درگاه الهی دانسلته اسلت:
ُر إلَی الَمسلِجِد و آِخُر َمن یَخُرُج  بُلوَن1: أَوُل َمن یَُهجِّ لابُِقوَن * أُولِئلَک الُْمَقرَّ لابُِقوَن السَّ السَّ
ِمنلُه2؛ »پیش گاملان ]بله سلوی طاعت، کله [ پیش گامان ]به سلوی بهشلتند[، همانان، 
مقّربلان ]درگاه خلدا[ هسلتند«: نخسلتین کسلی کله روانه مسلجد می شلود و آخرین 

کسلی کله از آن، خلارج می گردد. 
ایلن افلراد هم چنیلن جلزو محبوب  تریلن آدمیان نلزد خدای سلبحان خواهند بلود، اگر 
در بیلرون آملدن در مسلجد درنلگ کننلد. روایت زیر کله مؤلفان کتب اربعله آن را نقل 
کرده انلد، ایلن موضلوع را نشلان می دهد. روایلت را امام باقر  از پیامبلر اکرم نقل 

کرده اسلت:
؟ قاَل:  قلاَل َرسلوُل اهلل لَِجبَرئیللَ : یلا َجبَرئیُل، أيُّ الِبقلاعِ  أَحُب  إلَی اهلل َعلزَّ و َجلَّ
الَمسلاِجُد، و أَحلبُّ أهلِهلا إلَلی اهلل أَولُُهلم ُدخلواًل و آِخُرُهم ُخروجا ِمنهلا3؛ پیامبر به 
جبرئیلل فرملود: »ای جبرئیلل! کلدام ملکان نلزد خداونلد محبوب تلر اسلت؟« گفت: 
مسلاجد، و دوست داشلتنی ترین مسلجدیان در پیشلگاه خدا، کسلی اسلت که پیش از 

همله وارد می شلود و پلس از همله بیلرون می رود. 
 شلایان ذکلر اسلت، نقل شلیخ صلدوق از ایلن روایت نشلان می دهلد، پیامبلر اکرم
ایلن سلخن را در سلخن بلا عربلی بادیه نشلین فرملوده اسلت.4 ایلن علرب از قبیله بنی 
عاملر بله نلزد پیامبر آملده و دربلاره بهترین و بد تریلن جاها سلؤال کرده بلود. از این رو 
می تلوان ایلن گونله گفلت کله پیامبر در پی پاسلخ به اعرابلی بلوده و از ایلن رو آن را از 
جبرئیلل جویا شلده و سلپس پاسلِخ داده شلده را بله اعرابی بازگفته اسلت. ایلن فرآیند 

اگرچله حدسلی اسلت، مشلابه دارد و می توانلد مضملون فلوق را تقویت کند. 
پلاداش ایلن افلراد نیلز مشلابه با ایلن عمل نیکلوی ایشلان در دنیاسلت. مطابلق روایت 
زیلر، ایلن افلراد در روز قیاملت، پرچلم به دسلت و پیشلاپیش دیگران به سلوی بهشلت 

1 . واقعه، آیات 10 و 11. 
2 . الفردوس، ج 2،  ص 348، ح 3574 عن ابن عباس؛ الدّر المنثور، ج 8، ص 6. 

3 . الکافلي، ج 3،  ص 489، ح 14؛ األماللي )طوسلي(،  ص 145، ح 237 کالهملا علن جابلر؛ کتلاب ملن ال یحضلره الفقیله، ج 3،  
ص 199، ح 3751 علن اإلملام عللّي؛ بحلار األنلوار، ج 84، ص 4، ح 76؛ کنلز العّملال، ج 7،  ص 652، ح 20747. 

4 . ر.ك: کتاب من ال یحضره الفقیه، ج 3،  ص 199، ح 3751. 
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روان می شلوند:
، طوبلی أِلَصحلاِب األَلِویَلِه یَلومَ  الِقیاَمِه،  : یلا أبلا َذرٍّ رسلول اهلل فلي َوِصیَِّتلِه أِلَبلي َذرٍّ
یَحِملونَهلا َفَیسلِبقوَن الّنلاَس إلَلی الَجنَّلِه، أال و ُهم الّسلابِقوَن إلَی الَمسلاِجِد بِاألَسلحاِر و 
َغیِرهلا1؛ ای ابلوذر! خوشلا بلر پرچلم داران روز رسلتاخیز! آن را بلر دوش می ِکشلند و از 
ملردم به سلوی بهشلت، پیشلی  می گیرنلد. آگاه باشلید که آنلان، پیش گامان به سلوی 

مسلجدها در سلحرگاهان و زمان هلای دیگرنلد. 

«اخالص«««
دوری از خودنمایلی و ریلاکاری، شلرط نخسلتین هر عمل عبادی اسلت. هر عمل بدون 
خللوص، ملزد و اجلر و ثملره ای نلدارد، زیلرا خداونلد بهترین شلریک اسلت و هر عملی 
را کله بلرای او و کلس دیگلری انجلام گیلرد، بله همان شلریک می بخشلد و از ایلن رو، 
ملزد آن بایلد از هملان شلریک خلدا گرفته شلود.2 حلال با توجه بله این نکتله می توان 
پنداشلت کله کسلی جلز خلدا در آن سلرای جاویلد و حتلی در این سلرای فانلی، تواِن 
دادن پلاداش ملا را داشلته باشلد؟! بلر ایلن پایله، روایت زیلر از پیامبر اکلرم جالب 

می نماید:  توجله 
لُه3؛ هلر کله برای چیلزی به مسلجد بلرود، همان،  َملن أتَلی الَمسلِجَد لَِشلي ءٍ َفُهلَو َحظُّ

بهلره او می شلود. 
مشلابه ایلن سلخن بلرای کسلی کله به جهلاد ملی رود، نیز در دسلت اسلت. ایلن اصل و 
قاعلده ای در هسلتی اسلت کله کوشلش انسلانی او را بله جایی می رسلاند کله در طلبش 
کوشلیده اسلت. آیله شلریفه:  أن لَیلَس لاِلنَسلاِن ااّل َملا َسلَعی به ملا می فهماند کله ما به 
زودی چیلزی را خواهیلم دیلد کله بلرای آن کوشلیده ایم.4 اگلر بلرای دیلد و بازدیلد بله 
مسلجد می رویلم، اگلر بلرای گفت وگلو و برقلراری تملاس و گلرد هلم آملدن به مسلجد 
می رویلم، اگلر بلرای ارائه چهلره ایمانی از خلود و نمایش اعمال و عبادات خود به مسلجد 

1 . األمالي )طوسي(،  ص 529، ح 1162؛ أعالم الدین،  ص 192 عن أبي ذّر؛ بحار األنوار، ج 77، ص 78، ح 3. 
2 . ر.ك: میزان الحکمه، باب »ریاء«. 

3 . سنن أبي داود، ج 1،  ص 128، ح 472 عن أبي هریره؛ کنز العّمال، ج 7،  ص 652، ح 20746. 
4 . َو أَْن لَْیلَس لِْلِنْسلاِن إاِلَّ ملا َسلعی  * َو أَنَّ َسلْعَیُه َسلْوفَ  یُلری؛ و این کله بلرای انسلان، جلز حاصلِل تالش او نیسلت و ]نتیجه [ 

کوشلش او بله زودی دیلده خواهد شلد؛ نجم، آیلات 39 و 40.



213 فصل نهم: آداب مسجد

می رویلم و... بایلد بدانیلم کله تنهلا به همین هلا خواهیم رسلید. این تصریلِح حدیث فوق 
اسلت و بلا اصلول حاکم بر هسلتی، هماهنلگ و هم نواسلت. نکته تللخ در این میلان، دام 
گسلترده شلیطان اسلت. او تارهای عنکبوتی خویش را تنیده و در سراسلر روح و جان ما 
گسلترانده اسلت. شلیطان اگر بله جان ما بیفتلد و نتواند ما را بلرای یکی از ایلن انگیزه ها 
به مسلجد بکشلاند، به سلراغ انگیزه دیگری می رود و از دام دیگری سلود می جوید. یکی 
از ایلن دام هلا، فخرفروشلی اسلت؛ املری که به گفتله حدیث نبوی زیلر، دیر یلا زود روی 

خواهلد داد و مؤمنلان را بله کام خلود خواهد فلرو برد:
ال تَقلوُم الّسلاَعُه َحّتلی یََتباَهلی الّنلاُس فِي الَمسلاِجِد1؛ رسلتاخیز برپا نمی شلود تا آن که 

ملردم در مسلجدها بله یکدیگر، فخر بفروشلند. 

طهارت««
مقدمله بسلیاری از اعملال عبلادی، داشلتن حاللت »طهلارت« و پاکلی معنوی اسلت. 
مسلجد نیلز خانله خلدا و محلل عبادت اسلت. نملاز، قرائلت قلرآن و خواندن ادعیله، از 
عباداتلی اسلت کله بله گونه معملول می توانلد در مسلجد به انجلام رسلد؛ عبادت هایی 
که شلرط ضروری و یا اسلتحبابی آن ها، داشلتن طهارت اسلت. از این رو، ورود با حالت 
طهلارت به مسلجد، می تواند یاری گر انسلان در اسلتفاده بیشلتر از فرصلت حضورش در 
مسلجد باشلد. داشلتن طهلارت، هم چنیلن می توانلد فلرد را متوجله کند که به سلوی 
چله جایلی و بلا چله هدفلی ملی رود. حدیلث نبوی زیلر بله زیبایی ایلن نکته را یلادآور 

می شود: 
أَ فلي بَیِتِه ثُمَّ زاَرني فلي بَیتي2؛ خداوند  قلاَل اهلل تَبلاَرَك و تَعاللی: ... أال طوبلی لَِعبٍد تََوضَّ
فرملود: ... هلان! خوشلا بلر بنلده ای کله در خانه اش وضو بسلازد، سلپس ملرا در خانه ام 

دیلدار کند! 
شلایان ذکلر اسلت، ایلن حدیلث به گونله مشلابه دیگری نیلز نقل شلده اسلت. در این 
نقلل، املام صلادق  ایلن مضملون را نوشته شلده در تلورات دانسلته اسلت. هم چنین 

1 . سلنن أبلي داود، ج 1،  ص 123، ح 449؛ سلنن ابلن ماجله، ج 1،  ص 244، ح 739 علن أنلس؛ کنلز العّملال، ج 14، ص 222، 
ح 38484. 

2 . ثواب األعمال،  ص 47، ح 2 عن عبد اهلل بن جعفر عن أبیه؛ بحار األنوار، ج 84، ص 14، ح 92. 
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افلزوده ای دارد کله چنین اسلت: 
أال أن عللی الملزور، کرامله الزائلر1؛ هان! به عهده زیارت شلونده اسلت کله زیارت کننده 

خلود را تکریلم کند و بلزرگ بدارد. 
آری، چنیلن بنلده ای زمینه هلای ورود بله خانله خلدا را بله درسلتی فراهلم آورده و از 
ایلن رو، اسلتحقاق و شایسلتگی بهره منلدی از درآملدن بله سایه سلار درخلت بهشلتی 
طوبلی را نیلز خواهلد داشلت. شلاید نهلی پیامبلر از درآملدن بلدون طهلارت بله 
مسلجد2 نیلز همین نکته باشلد کله فرد مسللمان با درآملدن بدون طهارت به مسلجد، 
خلود را از بسلیاری از بهره هلای معنلوی محلروم می کنلد؛ املری کله در روز قیامت وی 
را حسلرت زده می کنلد و زبلان مسلجد را بله او می گشلاید کله: تلو درون ملن حضلور 
داشلتی و سلاعت ها از عملر خلود را سلپری کلردی، بی آن کله توشله ای گران سلنگ از 

برگیری! ملن 
بهلره معنلوی و دسلت آورد بزرگ کسلی که بلا طهارت قدم به مسلجد می گلذارد، ثبت 
نلام وی در جرگله زائلران خداسلت. افلزون بلر ایلن افتخلار بلزرگ و بی همتلا، خداوند 
گناهلان چنیلن فلردی را می زداید و او را بله پاس پاکی و طهارتلش، از گناهانش پاك و 
رهلا می سلازد. این نه سلخن این بنلده، که فرموده صادق آل محمد اسلت. ایشلان 

چنین فرموده اسلت:
لَرُه اهلل ِمن  را َطهَّ َعلَیُکلم بِإِتیلاِن الَمسلاِجِد َفإِنّهلا بُیلوُت اهلل فِي األَرِض، و َملن أتاها ُمَتَطهِّ
ُذنوبِلِه و ُکِتلَب ِملن ُزّواِره3ِ؛ بله مسلجدها درآیید کله خانه های خداونلد در زمینند، و هر 
کلس بلا طهلارت وارد آن هلا شلود، خداونلد او را از گناهانش پلاك می کنلد و نامش در 

ُزملره دیدار کننلدگان خداوند نوشلته می شلود. 
طهلارت و پاکلی، فاصلله بنلده را از زمین خاکی تا آسلماِن خدا کم می کنلد و او را آماده 
باریافتلن بله پیشلگاه خلدا می نماید. آن کلس که با طهلارت روی به مسلجد می گذارد، 
بله زیلارت خلدا می رود و خلدا برای بزرگ داشلت مهمانلش، او را به حّماِم جلان می برد 
و بدی هایلش را نادیلده می گیلرد تا نامش در فهرسلت رهیدگان از آتش نوشلته شلود. 

1 . ثواب األعمال،  ص 47. 
هاَرِه«؛ جز با طهارت، وارد مسجدها مشو؛ بحار األنوار، ج 83، ص 377، ح 45.  2 . »ال تَدُخِل الَمساِجَد إاّل بِالطَّ

3 . األمالي )صدوق(،  ص 440، ح 584 عن مرازم بن حکیم؛ بحار األنوار، ج 83، ص 384، ح 59. 
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وارسی«کفش«ها««
ایلن ادب را می تلوان دنبالله و بخشلی از طهلارت و پاکلی دانسلت. برخلی عالملان آن 
را مصداقلی از فرملان الهلی »ُخلُذوا زیَنتکلم ِعنلَد ُکّل مسلجد« دانسلته و بله پیامبلر 
اکلرم منسلوب داشلته اند.1 هم چنیلن ایلن ادب را می تلوان جزئی از ادب پیشلین، 
یعنلی پاکلی و طهلارت دانسلت. اگلر به حکمت هلر دو ادب بیندیشلیم و ارتبلاط آن را 
بلا مسلجد در نظلر آوریلم، می توانیلم به آسلانی تصدیلق کنیم کله وارسلی کفش ها به 
هنلگام ورود بله مسلجد، به گونه کامل و دقیق در همان راسلتای حفلظ طهارت و پاکی 
مسلجد اسلت. ایلن ادب در جوامع پیشلین، با تأکید بیشلتری هملراه اسلت. در روزگار 
گذشلته ماننلد املروزِ جواملع روسلتایی، وضعیلت جاده ها و حیاط مسلاجد بله گونه ای 
بلوده اسلت کله هنگام بارش بلاران و نزوالت جلّوی، گل و الی به کفش ها می چسلبیده 
و ورود بی محابلا بله مسلجد می توانسلته مسلجد را کثیلف و گاه آلوده کنلد. اگرچه این 
گل و الی لزوملًا و همیشله نجلس نیسلت، در هلر حلال بله تمیلزی و زیبایلی مسلجد 
لطمله می زنلد. در حدیثلی نبلوی کله شلیعه و اهل سلنت آن را نقلل کرده انلد، به این 
ادب چنیلن فرملان داده شلده اسلت: »تَعاَهدوا نِعالَُکم ِعنلَد أبواِب الَمسلاِجِد«2؛ نزدیک 

درهلای مسلاجد، کفش هایتلان را وارسلی کنید. 
و در حدیلث نبلوی دیگلری، پاداشلی درخلور بلرای ورودی ایلن گونله به مسلجد بیان 

شلده است:
یِه أو نَعلَیلِه، تَقوُل الَمالئَِکلُه: ِطبَت و  َملن أراَد أن یَدُخلَل الَمسلِجَد َفَنَظلَر في أسلَفِل ُخفَّ
طابَلت لَلَک الَجنَُّه، ادُخل بَِسلالٍم3؛ کسلی که می خواهد وارد مسلجد شلود، چنانچه زیر 
پاپلوش یلا کفلش خلود را وارسلی کنلد، فرشلتگان می گویند: »نیکلو و پاکیزه شلدی. 

بهشلت گلوارای تو باد! به سلالمت، وارد شلو!«

1 . مکارم األخالق،.
2 . تهذیلب األحلکام، ج 3،  ص 256، ح 709 علن عبلد اهلل بلن میملون علن اإلملام الصلادق علن أبیله؛ بحلار األنلوار، ج 83، 

ص 367، ح 23؛ المصّنلف )عبلد اللرزاق(، ج 1،  ص 388، ح 1515 علن عطلاء؛ کنلز العّملال، ج 7،  ص 663، ح 20799. 
3 . حلیله األولیلاء، ج 5،  ص 204؛ تاریلخ أصبهلان، ج 1،  ص 226 الرقلم 344؛ تاریلخ دمشلق، ج 36، ص 393 کلّهلا علن عقبه بن 

عاملر؛ کنز العّملال، ج 7،  ص 665، ح 20809. 
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استعاذه«««
اسلتعاذه بله خداونلد، بله معنلای پناه بلردن بله ذات اقدس الهی از شلرور و آفلات و نیز 
شلیطان و دیگلر بدی هلای عالم اسلت. خلدای متعال خود به ایلن کار فرملان داده و در 
آیه هلای مکلرری از قلرآن، این دسلتور را فراز آورده اسلت. دو سلوره پایانلی قرآن ل فلق 
و نلاس ل نیلز بله گونله کامل بله ایلن ادب در همه زندگی اشلاره دارند. یکلی از جاهایی 
کله بله این ادب سلفارش شلده، هنلگام ورود به مسلجد اسلت. در گزارش هلای مربوط 
بله پیامبلر اکلرم آمده اسلت که ایشلان بله گاه ورود به مسلجد، ذکلری این چنین 

را بلر لبلان مبلارك خویش جاری می سلاخت: 
لیطاِن الرَّجیلِم...1؛ پناه  أعلوُذ بِلاهلل الَعظیلِم و بَِوجِهلِه الَکریلِم و ُسللطانِِه الَقدیلِم، ِمَن الشَّ
می بلرم بله خلدای بزرگ و به روی کریمانه و سللطه ازلی اش، از شلیطاِن رانده شلده!...«
در جایلی کله پیامبلر اکلرم بلا همله معصومیتلش و با وجلود حفاظت همیشلگی 
خداونلد سلبحان از او، این چنیلن از شلیطاِن رانده شلده بله خداوند پناه می برد، روشلن 
اسلت کله ملا بایلد چگونه عمل کنیلم. اسلتعاذه پیامبر نشلان می دهد، ورود به مسلجد 
در هملان حلال کله انسلان را وارد فضایلی قدسلی و پلاك می کنلد، او را در معلرض 
وسوسله های شلیطانی نیلز قلرار می دهلد. ایلن مسلئله قابلل مقایسله بلا اسلتعاذه بله 
هنلگام قرائلت قلرآن اسلت. در آن جلا نیلز ملا اقلدام بله کاری شایسلته و عمللی صالح 
می کنیلم، املا املر به اسلتعاذه نیلز داریم. شلاید این فرملان به اسلتعاذه از آن رو باشلد 
کله در مسلجد و هنلگام انجام عملی عبلادی، شلیطان از دریچه ریا و تظاهلر به قلب ما 
رخنله می کنلد و نیلت و انگیلزه ملا را تبلاه می نماید. هم چنیلن پس از عملل نیز ُعجب 
و خودپسلندی را بله دیلده ملا جلوه می دهلد و پاداش کار ملا را از میلان می برد. حدیث 
زیلر کله از یکلی از دو املام باقلر یا املام صادق نقل شلده، به زیبایی این مسلئله 

را فراز آورده اسلت: 
َدَخلَل َرُجلاَلِن الَْمْسلِجَد أََحُدُهَملا َعابِلٌد َو اآْلَخلُر َفاِسلٌق َفَخَرَجا ِمَن الَْمْسلِجِد َو الَْفاِسلُق 
َّلُه یَْدُخُل الَْعابُِد الَْمْسلِجَد ُمِدالًّ بِِعَباَدتِِه یُلِدلُّ بَِها َفَتُکوُن  یلقٌ  َو الَْعابِلُد َفاِسلٌق َو َذلَِک أَن ِصدِّ
ِم َعلَلی فِْسلِقِه َو یَْسلَتْغِفُر اهلل َعزَّ َو  فِْکَرتُلُه فِلي َذلِلَک َو تَُکلوُن فِْکلَرُه الَْفاِسلِق فِلي التََّنلدُّ

1 . سنن أبي داود، ج 1،  ص 127، ح 466؛ تفسیر القرطبي، ج 12،  ص 273؛ األذکار )نووي(،  ص 37. 
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نُلوِب؛1 دو تلن وارد مسلجد می شلوند؛ یکلی عابلد و دیگلری  لا َصَنلَع ِملَن الذُّ َجللَّ ِممَّ
فاسلق. آن دو تلن از مسلجد خلارج می شلوند، در حاللی کله فلرد فاسلق از صّدیقلان 
و انسلان های راسلتین شلده اسلت و فلرد عابلد، فاسلق شلده اسلت. دلیلل ایلن امر آن 
اسلت کله فلرد عابلد با عبلادت خویش بلر خداونلد فخر و نلاز می فروشلد و به خلود )و 
عمللش( می اندیشلد، املا فرد فاسلق در اندیشله پشلیمانی از گناه خویش اسلت و برای 

کرده هلای خلود از خلدا آملرزش می طلبلد. 
آری، خودشلیفتگی بله عملل و مّنلت نهلادن بلا این اعملال ناقلص و ُخرد، انسلان عابد 
به مسلجد رفته را فاسلق بیلرون می آورد و برای شلیطان چله موفقیتی بزرگ تلر از این؟! 
این جاسلت کله بایلد در هملان هنگام ورود به مسلجد، اسلتعاذه کلرد و بله خداوند پناه 
بلرد. اسلتعاذه، انسلان را بله درون دژ اسلتوار الهلی می بلرد و او را از شلّر شلیطان ایمن 
ملی دارد. بله تعبیلر منقلول از پیامبلر اکلرم، اسلتعاذه کملر شلیطان را می شلکند؛ 
هم چنیلن پاداشلی افلزون بر ثلواب ورود به مسلجد دریافلت می کند؛ هدیله ای الهی به 
قیمت یک سلال عبادت. متن سلخن منقول از پیامبر گرامی اسلالم چنین اسلت:
لیطاُن  لیطاِن الرَّجیلِم«، قاَل الشَّ إذا َدَخلَل الَعبلُد الَمسلِجَد و قلاَل: »أعلوُذ بِلاهلل ِملَن الشَّ
الرَّجیلُم: »ُکِسلَر َظهلري«، و َکَتلَب اهلل لَلُه بِهلا ِعباَدَه َسلَنٍه2؛ هر گاه بنده، داخل مسلجد 
شلود و بگویلد: »بله خلدا پنلاه می بلرم از شلیطان رانده شلده«، شلیطان رانده شلده 
می گویلد: »کملرم شکسلت« و خداوند به خاطلر این کار برای آن گوینلده، عبادت یک 

سلال را می نویسلد. 

دعا«به«هنگام«ورود«««
افلزون بلر اسلتعاذه کله خلود درخواسلت از خداونلد و دعایلی مؤثلر بله شلمار می آید، 
دعاهلای دیگلری نیلز سلفارش شلده اسلت. تعلداد روایلات گزارش دهنلده ایلن دعاها 
نسلبت بله جزئلی بودن مسلئله، فراوان اسلت، اما همله آن ها بلر دو نکته تأکیلد دارند؛ 
نکتله نخسلت، درود فرسلتادن بلر پیامبلر اکلرم و نکتله دوم، درخواسلت گشلوده 
شلدن درهای رحمت الهی اسلت. علت هر دو تأکید نیز روشلن اسلت. درود فرسلتادن 

1 . الکافي، ج 2،  ص 314، ح 6. 
2 . جامع األخبار،  ص 176، ح 418؛ بحار األنوار، ج 84، ص 26، ح 19. 
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بر پیامبر، گونه ای بزرگ داشلِت ایشلان اسلت و قدرشناسلی ما را به شلخصیتی ابراز 
می کند که بنیان گذار دین جهانی اسلالم و سلازنده نخسلتین مسلجد برای مسللمانان 
اسلت. هم چنیلن بله فرملوده امام عللی درود و صلوات بلر پیامبر، موجب اسلتجابت 
دعلای صورت گرفتله در کنلار آن می شلود، زیلرا دعا در پشلت حجاب می مانلد تا آن گاه 

کله درود بلر پیامبلر، پرده را کنلار بزند.1 
تناسلب درخواسلت گشلوده شلدن رحمت الهی با درآمدن به درگاه مسلجد نیز روشلن 
اسلت. مقصلود ملا از درآملدن بله مسلجد، ورود بله دریلای رحملت الهلی اسلت و این 
افلزون بر اسلتعاذه و دوری از شلیطان، نیازمند آن اسلت که خداوند رحملان، آغوش باز 

رحمت واسلعه اش را روی ما بگشلاید. 
ملا در این جلا متلن ادعیله سفارش شلده بلرای ورود به مسلجد را همراه ترجمه فارسلی 
آن هلا بله نقل از کتلاب فرهنگ نامه مسلجد می آوریم. نکتله جالب توجه آن که، بیشلتر 
ایلن روایلات از خلود پیامبلر اکرم نقل شلده اسلت و ایشلان خود نیز به این شلیوه 

عملل می کردند:
إذا َدَخلَل أَحُدُکلُم الَمسلِجَد َفلُیَسللِّم َعلَلی النَِّبلّيِ، ثُمَّ لَیُقلل: »اللهمَّ افَتح للي أبواَب 
َرحَمِتلَک«، َفلإِذا َخلَرَج َفلَیُقلل: »اللهلمَّ إنّي أسلَألَُک ِملن َفضلَِک«2؛ هر یک از شلما که 
وارد مسلجد می شلود، بلر پیامبر سلالم کنلد و بگویلد: »خداوندا! درهلای رحمتت 
را بله رویلم بگشلا« و زمانلی کله بیلرون ملی رود، بگویلد: »خداونلدا! از تلو، از فضللت، 

می کنم.«  درخواسلت 
لیطاِن  ، َولَیُقل: اللهمَّ أِجرني ِمَن الشَّ و نیلز:  إذا َدَخلَل أَحُدُکُم الَمسلِجَد َفلُیَصلِّ َعلَی النَِّبيِّ
الرَّجیلِم3؛ هلرگاه یکلی از شلما وارد مسلجد می شلود، بر پیامبلر درود بفرسلتد و بگوید: 

»خداونلدا! مرا از شلیطان رانده شلده، پناه ده.« 
و هم چنین حدیث دیگری به نقل ابوهریره:

، َولَیُقلل: »اللهلمَّ  رسلول اهلل: إذا َدَخللَ أَحُدُکلم الَمسلِجَد َفلُیَسللِّم َعلَلی النَِّبليِّ
«؛  کنز العّمال، ج1، ص 490، ح2153.  1 . »اإلماُم عليٌّ : ُکلُّ ُدعاٍء َمحُجوٌب حّتی  یَُصلَّی  علی النبيِّ

2 . سلنن أبلي داود، ج 1،  ص 126، ح 465 علن أبلي حمیلد أو أبي اسلید األنصاري؛ سلنن ابلن ماجله، ج 1،  ص 254، ح 772 عن 
أبلي حمیلد السلاعدي؛ کنز العّملال، ج 7،  ص 657، ح 20773؛ تهذیب األحلکام، ج 3،  ص 263، ح 745 عن عبد اهلل بن الحسلن؛ 

األماللي )طوسلي(،  ص 596، ح 1237 عن اإلملام عليّ ؛ بحار األنلوار، ج 84، ص 26، ح 20. 
3 . المستدرك علی الصحیحین، ج 1،  ص 325، ح 747 عن أبي هریره. 
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، َولَیُقل: »اللهلمَّ اعِصمني  افَتلح للي أبلواَب َرحَمِتلَک«، و إذا َخلَرَج َفلُیَسللِّم َعلَلی النَِّبليِّ
لیطاِن الرَّجیلِم«1؛ هلر یلک از شلما کله وارد مسلجد می شلود، بر پیامبلر درود  ِملَن الشَّ
بفرسلتد و بگویلد: »خداونلدا! درهلای رحمتت را به رویم بگشلا« و هنگاملی که بیرون 
ملی رود، بلر پیامبلر درود بفرسلتد و بگویلد: »خداونلدا! مرا از شلیطاِن رانده شلده، 

حفلظ کن.«
برخلی گزارش هلا نشلان می دهلد، ایلن امر از سلوی خود پیامبلر اکرم نیلز صورت 
می گرفتله و ایشلان بله هنلگام ورود بله مسلجد، نلام خلدا را بلر زبلان مبلارك جلاری 
می کلرده و سلپس بلر خلود سلالم می دادنلد. ایلن، نکتله ای جاللب توجله اسلت کله 
کسلی بلر خلود درود فرسلتد. دقلت در این امر نشلان می دهلد، پیامبلر عبارتی را 
کله بلر زبلان خویلش آوردند، بسلیار دقیلق برگزیدند. ایشلان نه بر شلخص خلود که بر 
شلخصیت خلود و بله اعتبلار رسلالتش، بر خلود درود می فرسلتند. این معنلا، از تصریح 
ایشلان به واژه »رسلول اهلل« به دسلت می آید. ایشلان نفرموده اسلت: »سلالم بر من«، 
بلکله فرملوده اسلت: »سلالم بلر فرسلتاده خلدا«. ایلن تفلاوِت ظریلف می فهمانلد که 
شلأن پیامبلری و منزلت سلفیر الهی چنلدان احتلرام و عظمتی دارد که خود فرسلتاده 
الهلی نیلز آن را حرملت می نهلد. متلن گلزارش در دسلت اسلت و می تلوان ایلن نکتله 
را از آن دریافلت. گزارش کننلده ایلن نکتله نیلز حضلرت فاطمه  اسلت؛ کسلی که به 
پیامبلر اکلرم بسلیار نزدیلک بوده و در شلب ها و روزهلای فراوانی، شلاهد ورود پدر 
بزرگلوارش بله مسلجد بوده اسلت؛ مسلجدی کله در مجاورت خانله پیامبلر و دخترش 
حضلرت فاطمله زهلرا قرار داشلته و حضلرت علی و فاطمله به آن در داشلته اند. 

متلن روایت چنین اسلت:
لالُم َعلی َرسوِل  فاطمه: کاَن َرسلوُل اهلل إذا َدَخَل الَمسلِجَد یَقوُل: »بِسلِم اهلل َو السَّ
اهلل، اللهلمَّ اغِفلر للي ُذنوبلي َو افَتلح لي أبلواَب َرحَمِتلَک«، و إذا َخلَرَج قاَل: »بِسلِم اهلل، َو 
لالُم َعللی َرسلوِل اهلل، اللهمَّ اغِفر للي ُذنوبي َو افَتح للي أبواَب َفضلِلَک«2؛ پیامبر خدا،  السَّ
هلرگاه وارد مسلجد می شلد، می گفلت: »بله نلام خدا و سلالم بلر پیامبر خلدا. خداوندا! 

1 . سنن ابن ماجه، ج 1،  ص 254، ح 773؛ کنز العّمال، ج 7،  ص 659، ح 20783. 
2 . سلنن ابلن ماجله، ج 1،  ص 253، ح 771؛ سلنن الترمذي، ج 2،  ص 128، ح 314؛ کنز العّملال، ج 7،  ص 61، ح 17962؛ األمالي 

)طوسلي(،  ص 401، ح 894؛ بحار األنوار، ج 84، ص 23، ح 14. 
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گناهانلم را ببخشلا و درهلای رحمتلت را به رویم بگشلا«، و هنگامی که خارج می شلد، 
می گفلت: »خداونلدا! گناهانلم را ببخشلا و درهلای فضلت را به رویلم باز کن.« 

حضلرت فاطمله نیز خلود به این دعا و درود فرسلتادن بر پیامبر سلفارش کرده 
اسلت. نکتله جاللب توجله در ایلن گلزارش آن اسلت که حضلرت فاطمه بلا اقتباس 
آیله ای از قلرآن، بله گونله ای زیبلا و نلرم، دلیلل قرآنلی ایلن درود فرسلتادن را گوشلزد 
می کنلد. متلن گلزارش در یکلی از بهتریلن منابلع حدیثلی شلیعه، یعنلی در تهذیلب 
االحلکام آملده اسلت. ایلن کتلاب جزو کتب اربعه و نوشلته شلیخ طایفه شلیعه، شلیخ 

طوسلی است:
تهذیلب األحلکام علن َسلماعه: قالَت فاطمله: إذا َدَخللَت الَمسلِجَد َفُقل: »بِسلِم اهلل َو 
لالُم  لالُم َعللی َرسلوِل اهلل، إنَّ اهلل و َمالئَِکَتلُه یَُصلّلوَن َعللی محملد و آِل محمد، َو السَّ السَّ
َعلَیِهلم و َرحَملُه اهلل و بََرکاتُلُه، َربِّ اغِفلر للي ُذنوبلي َو افَتلح للي أبلواَب َفضلِلَک«، و إذا 
َخَرجلَت َفُقلل ِمثلَل ذلِلَک1؛ فاطمله فرمود: هرگاه وارد مسلجد شلدی، بگلو: »به نام 
خلدا. و سلالم بلر پیامبر خلدا باد! همانا خلدا و فرشلتگانش بر محمد و خانلدان محمد، 
درود می فرسلتند. سلالم و رحملت خداونلد و برکت هلای او بلر آنلان بلاد! پلروردگارا! 
گناهانلم را ببخلش و درهلای فضللت را به رویم بگشلا.« هنگام خارج شلدن نیز همین 

بگو.  را 
ایلن شلیوه دربلاره املام عللی نیز نقل شلده اسلت؛ املری که بلا توجه به مشلابهت 
و گام نهلادن امیر مؤمنلان بلر جلای پلای پیامبلر، املری متوقع الحصول اسلت؛ 
تنهلا تفلاوت آن اسلت کله امام علی  سلالمش بلر پیامبر خدا به گونله گفت وگو 
بلا ایشلان اسلت و ایلن، تفصیلل و احتلرام بیشلتری را می طلبد کله در گلزارش زیر نیز 

بازتاب یافته اسلت: 
لالُم  َّلُه کاَن إذا َدَخَل الَمسلِجَد قاَل: بِسلِم اهلل و بِاهلل، السَّ دعائلم اإلسلالم علن علليّ  أن
لالُم َعلَینا و َعلی ِعبلاِد اهلل الّصالِحینَ؛2 هرگاه  َعلَیلَک أیَُّهلا النَِّبيُّ و َرحَمُه اهلل و بََرکاتُُه. السَّ
املام عللی  وارد مسلجد می شلد، می گفلت: »به نلام خلدا و از او یلاری می جویم. ای 

1 . تهذیلب األحلکام، ج 3،  ص 263، ح 744؛ األماللي )طوسلي(،  ص 401، ح 894؛ دالئلل اإلمامله،  ص 75، ح 14؛ کشلف الغّمه، 
ج 2،  ص 207 کلّهلا علن فاطمله الزهلراء و کلّهلا نحوه؛ بحلار األنلوار، ج 84، ص 21، ح 8. 

2 . دعائم اإلسالم، ج 1،  ص 150؛ بحار األنوار، ج 84، ص 23، ح 12. 
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پیامبلر! سلالم و رحملت خلدا و برکت هلای او نثلار تلو بلاد! سلالم بلر ملا و بلر بندگان 
شایسلته خدا باد!«

ایلن روایلت نشلان می دهلد در لحظله ورود بله مسلجد، بهتلر اسلت افلزون بلر درود 
فرسلتادن و سلالم کلردن بله پیامبلر اعظلم، بلر خلود و دیگر مسللمانان نیلز درود 

فرسلتاد؛ هملان کاری کله در پایلان هلر نملاز بله انجلام می رسلانیم. 
بلر پایله گزارشلی دیگلر، امام صلادق نیز به ایلن کار فرمان داده اسلت. ایلن گزارش 
دسلتور بله سلتایش خداونلد و ثنلای او را پیلش از درود فرسلتادن بلر پیامبر نقل 

کلرده اسلت. متلن روایت چنین اسلت:
اإلملام الصلادق : إذا َدَخلَت الَمسلِجَد َفاحَملِد اهلل و أثِن َعلَیِه، و َصلِّ َعلَلی النَِّبّي1ِ؛ 
 هلرگاه وارد مسلجد شلدی، سلپاس خلدا را بله جلای آور و او را ثنا بگو و بلر پیامبر

بفرست.  درود 
گفتنلی اسلت، دعاهلای دیگری نیز برای ورود به مسلجد ذکر و گزارش شلده اسلت که 
 برخلی را در این جلا می آوریلم. یکلی از ایلن گزارش هلا نشلان می دهلد امام حسلن
نیلز بله هنگام ورود به مسلجد، دعا می کرده اسلت. متن دعا و درخواسلِت گزارش شلده، 

شلبیه دعایلی اسلت کله پیش از آغلاز نماز با خلدای خویش مطلرح می کنیم:
لأَ تََغیَّلَر لَونُُه،  َّلُه کاَن إذا أراَد أن یََتَوضَّ تنبیله الغافلیلن: ُرِوَي َعلِن الَحَسلِن بلِن َعلِليٍّ  أن
َفُسلِئَل َعلن ذلِلَک، َفقاَل: إنّلي اریُد الِقیلاَم بَیَن یَلَدِي الَملِلِک الَجّبلاِر. و کاَن إذا أَتی باَب 
الَمسلِجِد َرَفلَع َرأَسلُه و یَقوُل: »إلهلي، َعبُدَك بِبابَِک، یا ُمحِسلُن َقد أَتاَك الُمسلي ُء، َو َقد 
أََمرَت الُمحِسلَن ِمّنا أَن یََتجاَوَز َعِن الُمسلي ءِ، َفأَنَت الُمحِسلُن َو أَنَا الُمسلي ُء، َفَتجاَوز َعن 
  َقبیلِح ملا ِعندي بَِجمیِل ملا ِعنَدَك یا َکریُم« ثُمَّ َدَخَل الَمسلِجَد2؛ درباره امام حسلن
روایلت شلده که هنلگام وضو گرفتن، رنگ ُرخسلارش تغییلر می یافت. سلببش را جویا 
شلدند. فرمود: »می خواهم در پیشلگاه پادشلاهی چیره دسلت بِایسلتم.« هلر گاه به دِر 
مسلجد می رسلید، سلرش را بلنلد می کلرد و می گفلت: »خداونلدا! بنلده ات بلر درگاه 
تلو ایسلتاده اسلت. ای نیکلوکار! ایلن بدکردار بله حضورت آمده اسلت، در حاللی که به 

1 . تهذیب األحکام، ج 2،  ص 65، ح 233 عن أبي بصیر؛ بحار األنوار، ج 99، ص 190، ح 5. 
2 . تنبیه الغافلین،  ص 539، ح 871. 
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نیکلوکاِر از میلان ملا فرمان داده ای تلا از بدکردار درگذرد. تو نیکلوکاری و من بدکردارم. 
پلس بله زیبایلِی آنچله در نلزد توسلت، از زشلتِی آنچله در نلزد من اسلت، درگلذر، ای 

بخشلنده!« سلپس وارد مسلجد می شد. 
در پایلان ایلن بخلش، یکلی از بزرگ ترین دعاهلا در این عرصله را می آوریلم. این دعای 
نسلبتاً مفصلل، از املام کاظلم نقل شلده و افلزون بر دعلا، ادب رفتن به سلوی مصال 
و نملاز جماعلت را نیلز گوشلزد می کند. ملا متن و مجملوع روایت را به همیلن دلیل به 

صلورت کاملل می آوریم: 
لَط و تََطیََّب، ثُمَّ َمشلی ِمن بَیِتلِه َغیَر ُمسلَتعِجٍل و  َملن أسلَبَغ ُوضلوَءُه فلي بَیِتلِه، و تََمشَّ
لکیَنُه َو الَوقلاُر إللی ُمَصلاّلُه َرغَبلًه في َجماَعِه الُمسللِمیَن، لَلم یَرَفلع َقَدما و لَم  َعلَیلِه السَّ
یََضلع اخلری إاّل ُکِتَبلت لَُه َحَسلَنٌه، و ُمِحَیلت َعنُه َسلیَِّئٌه، و ُرفَِعت لَلُه َدَرَجٌه؛ َفلإِذا َدَخَل 
الَمسلِجَد قلاَل: »بِسلِم اهلل و بِلاهلل، و َعللی ِملَّلِه َرسلوِل اهلل، و ِملَن اهلل و إلَلی اهلل، و ما 
، و أغلِق َعّني أبواَب  شلاَء اهلل و ال ُقلَوَه إاّل بِلاهلل، اللهمَّ افَتح لي أبلواَب َرحَمِتَک و َمغِفَرتِلکَ
وحُ  َو الَفلَرُج، اللهمَّ إلَیَک ُغلُدّوي و َرواحي، و بِِفنائَِک  َسلَخِطَک و َغَضِبلَک، اللهمَّ ِمنلَک الرَّ
وَح َو الّراَحَه  أنَخلُت ، أبَتغلي َرحَمَتلَک و ِرضوانََک و أتََجنَُّب َسلَخَطَک، اللهمَّ و أسلَألَُک اللرَّ
لُه إلَیَک بِمحمد و َعلِليٍّ أمیِر الُمؤِمنیلَن، َو اجَعلني  َو الَفلَرَج«، ثُلمَّ قلاَل: »اللهلمَّ إنّي أتََوجَّ
َب إلَیَک بِِهملا، و َقرِّبنلي بِِهما ِمنَک  لَه إلَیلَک بِِهما، و أقلَرَب َمن تََقلرَّ ِملن أوُجلِه َملن تََوجَّ
الَه َمَع إملاِم َجماَعٍه،  ُزلفلی ، و ال تُباِعدنلي َعنلَک، آمیلَن یلا َربَّ العالَمیَن«؛ ثُمَّ افَتَتلَح الصَّ
إاّل َوَجَبلت لَلُه ِملَن اهلل الَمغِفلَرُه َو الَجنَُّه، ِمن َقبِل أن یَُسللَِّم اإلِملام1ُ؛ هر کس در خانه اش 
نیکلو وضلو بگیلرد و مویلش را شلانه کنلد و خلود را خوش بو سلازد، سلپس از خانه اش 
بلا آراملش و وقلار، خلارج شلود و از روی رغبت برای شلرکت در جماعت مسللمانان، به 
مصلاّل بلرود، قدملی برنملی دارد و بلر زمیلن نمی گلذارد، مگلر آن کله َحَسلنه ای برایش 
نوشلته می شلود و گناهلی از وی پلاك می گلردد و درجه ای بلاال برده می شلود. و هر گاه 
درون مسلجد بلرود و بگویلد: »بله نلام خلدا و با یاری جسلتن از خلدا و بر دیلن پیامبر 
خلدا، و از سلوی خلدا و به سلوی خلدا، و آنچه خلدا بخواهد که هیچ نیرویلی جز نیروی 
خدا نیسلت. خداوندا! درهای رحمت و آمرزشلت را به رویم بگشلا و درهای ناخشلنودی 

1 . االصول السّته عشر،  ص 191، ح 159 عن زید النرسي؛ بحار األنوار، ج 88، ص 98، ح 68. 
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و خشلمت را بلر ملن فلرو بنلد. خداونلدا! آرامش و گشلایش، از توسلت. خداونلدا! روز و 
شلبم بله سلوی تو در چرخش اسلت و ملن، به امید برخلورداری از رحمت و خشلنودی 
تلو، و دور مانلدن از ناخشلنودی تلو، در پیشلگاهت زانلو بر زمیلن زده ام. خداونلدا! از تو 
آرامش، آسلایش و گشلایش می طلبم« و سلپس بگویلد: »خداوندا! من بله مدد محمد 
و عللی، امیرمؤمنلان، بله تلو روی آورده ام. پلس مرا از آبرومندترین کسلانی قلرار ده که 
بله وسلیله آن دو بله تلو رو آورده انلد و در زمره نزدیک ترین کسلانی به شلمار آور که به 
سلبب آن دو بله تلو تقلرب جسلته اند و ملرا به خاطلر آن دو، به خلود نزدیک فرملا و از 
خلود، دور مسلاز. آمیلن، ای پلروردگار جهانیلان!«، آن گاه بلا امام جماعت، نملاز را آغاز 
کنلد، پیلش از این کله املام، نملاز را بله پایلان ببرد، خلدا او را می آملرزد و بهشلت را بر 

وی حتملی می گردانَد. 

نماز«تحیت«««
مسلجد هماننلد بسلیاری از مکان هلای مقلدس، احتلرام و حرملت دارد. شلاید بتلوان 
مسلجد را موجودی زنده برشلمرد؛ در این صورت، سلالم دادن و درود فرسلتادن بر آن 
شایسلته اسلت. ماجلرای زیلر به روشلنی این مطللب را نشلان می دهد. ابلوذر می گوید:

َدَخللُت َعللی َرسلوِل اهلل و ُهلَو جالٌِس فِي الَمسلِجِد َوحلَدُه، َفاغَتَنمُت َخلَوتَلُه، َفقاَل 
، لِلَمسلِجِد تَِحیَّلٌه، ُقلُت: و ملا تَِحیَُّتُه؟ قلاَل: َرکَعتلاِن تَرَکُعُهما1؛ حضور  للي: یلا أبا َذرٍّ
پیامبلر خلدا رسلیدم، در حاللی کله تنها در مسلجد نشسلته بلود. تنهایلِی او را غنیمت 
شلمردم. بله ملن فرملود: »ای ابلوذر! مسلجد، سلالم دارد.« گفتم: سلالِم او چیسلت؟ 

فرملود: »دو رکعلت نملاز کله آن را به جلا آوری.«
شاید بر همین پایه است که پیامبر خدا فرمان داده است: 

إذا َدَخلَل أَحُدُکلُم الَمسلِجَد َفلَیرَکلع َرکَعَتیِن َقبلَل أن یَجلَِس2؛ هرگاه یکی از شلما وارد 
مسلجد می شلود، پیلش از این که بنشلیند، دو رکعت نملاز بگزارد. 

در تعبیلری دیگلر، نملاز تحّیت یا همان سلالم و درود به مسلجد، حّق مسلجد دانسلته 
1 . الخصلال،  ص 523، ح 13؛ األماللي )طوسلي(،  ص 539، ح 1163؛ بحلار األنلوار، ج 84، ص 19، ح 2؛ المسلتدرك عللی 

الصحیحیلن، ج 2،  ص 652، ح 4166؛ کنلز العّملال، ج 16،  ص 131، ح 44158. 
2 . صحیح البخاري، ج 1،  ص 170، ح 433؛ صحیح مسللم، ج 1،  ص 495، ح 69؛ سلنن النسلائي، ج 2،  ص 53؛ مسلند ابن حنبل، 

ج 8، ص 372، ح 22641 کلّهلا علن أبي قتاده؛ کنلز العّمال، ج 7،  ص 658، ح 20776. 
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شلده اسلت؛ گویلی که مسلجد موجود زنده ای اسلت کله انسلان ها باید حلّق او را پاس 
بدارند و آن را ادا کنند. در هر دو دسلته از احادیث شلیعه و اهل سلنت، به این موضوع 
تصریلح شلده اسلت. ابلن خزیمله، محلدث متقلدم اهلل سلنت، بله نقلل از ابلی قتاده 

چنین آورده اسلت:
قلاَل َرسلوُل اهلل: أعُطلوا الَمسلاِجَد َحقَّهلا، قیلَل: و ملا َحقُّها؟ قلاَل: َرکَعتلاِن َقبَل أن 
تَجلِلَس1؛ پیامبلر خلدا فرملود: »حلّق مسلجدها را ادا کنیلد.« گفتله شلد: حلّق آن ها 

چیسلت؟ فرملود: »دو رکعلت نملاز، پیلش از آن کله بنشلینی.«
و قاضی نعمان مغربی از امام علي چنین نقل کرده است: 

کَعَتیلِن أن تَقَرأَ  ِملن َحلقِّ الَمسلِجِد إذا َدَخلَتلُه أن تَُصلِّلَي فیلِه َرکَعَتیلِن، و ِمن َحلّق الرَّ
فیِهملا بِلامِّ الُقلرآِن2؛ از جملله حقلوق مسلجد، این اسلت که هلرگاه بدان پا نهلادی، دو 
رکعلت نملاز بگلزاری، و از جمله حقوق آن دو رکعت، این اسلت کله در آن ها »اّم القرآن 

)سلوره حملد(« را بخوانی. 
شلایان ذکلر اسلت، در روایتلی از پیامبلر اکلرم از تلرك ایلن کار نهی شلده اسلت؛ 

املری که نشلان از اهمیلت ایلن کار دارد:
إذا َدَخلَل أَحُدُکلُم الَمسلِجَد َفلال یَجلِلس َحّتی یَرَکلَع َرکَعَتیِن3؛ هرگاه یکی از شلما وارد 

مسلجد می شلود، ننشلیند تا آن کله دو رکعت نملاز بگزارد. 

پیش«نهادن«پای«راست،«هنگام«ورود«و«پای«چپ،«هنگام«خروج«««
یکلی دیگلر از آداب گام نهلادن به مسلجد، تقدیم پای راسلت بر پای چپ اسلت. روایت 
داللت کننلده بلر این ادب، گزارشلی اسلت که ابن عبلاس نقل کرده اسلت. او می گوید:

کاَن َرسلوُل اهلل... إذا َدَخللَ الَمسلِجَد أدَخَل ِرجلَُه الُیمنی4؛ پیامبلر خدا... هرگاه 
وارد مسلجد می شلد، ]نخسلت [ پای راسلت خود را داخلل می کرد. 

1 . صحیلح ابلن خزیمله، ج 3،  ص 162، ح 1824؛ المصّنلف )ابلن أبلي شلیبه(، ج 1،  ص 375، ح 4 علن أبلي قتاده؛ کنلز العّمال، 
ج 7،  ص 657، ح 20774. 

2 . دعائم اإلسالم، ج 1،  ص 150؛ بحار األنوار، ج 84، ص 23، ح 12. 
3 . صحیلح مسللم، ج 1،  ص 495، ح 70 علن أبلي قتلاده؛ سلنن ابن ماجله، ج 1،  ص 323، ح 1012 علن أبي هریره؛ کنلز العّمال، 

ج 7،  ص 658، ح 20776. 
4 . المعجم الکبیر، ج 10،  ص 315، ح 10766؛ تفسیر القرطبي، ج 19، ص 22؛ کنز العّمال، ج 7،  ص 124، ح18301. 
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در گزارشلی دیگلر، نتیجله ایلن عملل را دعلای فرشلتگان برای انسلان دانسلته اند. این 
گلزارش بله نقل از رسلول خلدا و متلن آن چنین اسلت: 

إذا َدَخلَل الُمؤِملُن فِلي الَمسلِجِد و َوَضَع ِرجلَلُه الُیمنی، قالَلِت الَمالئَِکُه: »َغَفلَر اهلل لََک«، 
و إذا َخلَرَج َفَوَضلَع ِرجلَلُه الُیسلری، قالَِت الَمالئَِکلُه: »َحِفَظَک اهلل، و َقضی لَلَک الَحوائَِج، و 
َجَعلَل ُمکاَفَأتَلَک الَجنََّه«1؛ هرگاه مؤمن وارد مسلجد شلود و پای راسلت خلود را بگذارد، 
فرشلتگان می گوینلد: »خداونلد، تلو را ببخشلاید!« و هنگاملی کله خلارج شلود و پای 
چلپ خلود را بگذارد، فرشلتگان می گوینلد: »خداوند، تلو را محفوظ بلدارد و نیازهایت 

را برآَوَرد و پاداشلت را بهشلت قلرار دهد!« 
گفتنلی اسلت، در روایتلی از یونلس و به نقلل از معصومان ، این کار فضیلت دانسلته 
شلده اسلت. ایلن روایلت در کافلی، یکلی از معتبر تریلن کتاب هلای حدیثی نقل شلده 

است:
الکافلي علن یونس عنهلم علیهم السلالم : الَفضُل فلي ُدخوِل الَمسلِجِد أن تَبلَدأَ بِِرجلَِک 
الُیمنلی إذا َدَخللَت، و بِالُیسلری إذا َخَرجلَت2؛ فضیللت، ایلن اسلت کله در هنلگام وارد 

شلدن بله مسلجد بلا پای راسلتت و زملان خارج شلدن، بلا پلای چپت آغلاز کنی. 
از روایتلی دیگلر در ایلن بلاره هویلدا می شلود کله در صلورت هملراه شلدن ایلن کار با 
برخلی اذکار، می تلوان پاداشلی گران سلنگ و پلرارزش را بله انتظلار نشسلت؛ پاداشلی 
گران بهلا کله دل کنلدن از آن و در نظلر نیاوردنش، آسلان نیسلت؛ پاداشلی متناسلب و 

برخاسلته از فضلل خداوند: 
جاملع األخبلار: کاَن َرسلوُل اهلل إذا َدَخلَل الَمسلِجَد یََضلُع ِرجلَلُه الُیمنلی و یَقلوُل: 
، و ال َحلوَل و ال ُقلَوَه إاّل بِلاهلل«، و إذا َخلَرَج یََضلُع ِرجلَلُه  للتُ »بِسلِم اهلل و َعلَلی اهلل تََوکَّ
، َمن  لیطاِن الرَّجیِم«. ثُلمَّ قاَل: یا َعلِليُّ الُیسلری و یَقلوُل: »بِسلِم اهلل، أعلوُذ بِلاهلل ِملَن الشَّ
َدَخلَل الَمسلِجَد و قلاَل َکملا ُقللُت، تََقبَّلَل اهلل ]َصالتَلهُ [3 و َکَتلَب لَلُه بِلُکلِّ َرکَعلٍه َصاّلها 
نلوَب، و َرَفَع لَلُه بُِکلِّ  َفضلَل ِمَئلِه َرکَعلٍه، َفلإِذا َخلَرَج و قلاَل ِمثلَل ما ُقللُت، َغَفَر اهلل لَلُه الذُّ

1 . جامع األخبار،  ص 176، ح 419؛ بحار األنوار، ج 84، ص 26، ح 19. 
2 . الکافي، ج 3،  ص 308، ح 1؛ بحار األنوار، ج 84، ص 21، ح 8. 

3 . ما بین المعقوفین أثبتناه من بحار األنوار. 
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َقلَدٍم َدَرَجلًه، و َکَتلَب اهلل لَلُه بِلُکلِّ َقلَدٍم مائَلَه َحَسلَنٍه1؛ پیامبلر خدا هنلگام ورود به 
مسلجد، نخسلْت پلای راسلتش را می گذاشلت و می گفلت: »بله نام خلدا و با تلوکل بر 
خلدا. هیلچ نیلرو و قدرتلی، جلز بله خواسلت خداوند نیسلت.« و هنلگام خارج شلدن، 
نخسلْت پلای چپلش را می گذاشلت و می گفلت: »بله نلام خلدا. پنلاه می بلرم بله خدا، 
از شلیطاِن رانده شلده!« سلپس فرملود: »ای عللی! هلر که به مسلجد درآیلد و آنچه را 
گفتلم، بگویلد، خداونلد ]نملازش را[ می پذیلرد و بلرای او در برابلر هلر رکعتلی که نماز 
گلزارده، فضیللت صلد رکعت را می نویسلد. پلس اگر زمان بیلرون رفتن نیلز مانند آنچه 
گفتلم، بگویلد، خداونلد گناهانش را می بخشلاید و در برابلر هر گاملی، او را درجه ای باال 

می بلرد و نیلز در برابلر هلر گام، صلد نیکلی برایش می نویسلد.«

ادِب«کامل«ورود«««
برخلی از آنچله برشلمردیم، اذکاری هسلتند کله دل و پیکلر را بلا هم مشلغول خداوند 
متعلال و یلاد او می سلازند؛ آدابلی کله در ظلرف و زمینله جلان و تفکلر درونلی و ذکلر 

باطنلی تحقلق می یابنلد و گاه در عرصله ظاهلر و بلرون نیلز جللوه می یابنلد. 
در ایلن بخلش گزارشلی را می آوریلم که یک سلر به عملل قلبی و تذکر باطنی شایسلته 
بله هنلگام ورود بله مسلجد پرداخته و به گونله ای فراتر و باالتلر از معملول، ادب ورود و 
حضلور را تذکلر داده اسلت. منبلع ایلن گزارش، کتلاب مصباح الشلریعه اسلت. مطالب 
ایلن کتلاب بله املام صادق  منسلوب شلده اسلت، املا قالب و محتلوای عرفانلی آن، 
برخلی محدثلان بلزرگ ماننلد عالمه مجلسلی را دربلاره برخلی از مطالب آن بله تردید 
افکنلده اسلت؛ نکتله ای که در سلوی مقابلل، برخی عالمان علارف را به مقبولیلت و واال 
خوانلدن آن کشلانده اسلت. گفتنلی اسلت، مطالب کتلاب سلند ندارند و اصل انتسلاب 
کتلاب بله املام صادق نیلز مورد تردید واقع شلده اسلت؛ از این رو، عملل به گزارش 
زیلر را نله از سلر تعبلد، بلکله بلر پایله معقلول و مقبلول بلودن آن توصیله می کنیلم. 
محتلوای گلزارش، ادب باطنلی ورود و حضور به مسلجد را نشلان می دهلد؛ امری که در 
کنلار آداب ظاهلری می توانلد مکّملل آن هلا و حتی گاه زمینه سلاز انجام آن هلا و امتثال 

1 . جامع األخبار،  ص 175، ح 417؛ بحار األنوار، ج 84، ص 26، ح 19. 
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کاملل و تمام عیارشلان گردد:
مصباح الشلریعه فیما نََسلَبُه إلَلی اإلِماِم الّصلاِدقِ : إذا بَلَغَت باَب الَمسلِجِد، َفاعلَم أنََّک 
لروَن، و ال یُلؤَذُن لُِمجالََسلِتِه  َقَصلدَت بلاَب بَیلِت َملِلٍک َعظیلٍم، ال یََطلُأ بِسلاَطُه إاَل الُمَطهَّ
َّلَک َعلی َخَطٍر  ّدیقلوَن، وَهلبِ الُقلدوَم إللی بِسلاِط ِخدَمِه الَملِلِک َهیَبلَه الَملِِک َفإِن إاَل الصِّ
َّلُه قلاِدٌر َعلی ما یَشلاُء ِملَن الَعدِل َو الَفضلِل َمَعَک و بِلَک، َفإِن  َعظیلٍم إن َغَفللَت. َواعلَلم أن
َعَطلَف َعلَیلَک بَِرحَمِتلِه و َفضلِلِه َقِبَل ِمنَک یَسلیَر الّطاَعلِه و أجَزَل لََک َعلَیهلا ثَوابا َکثیرا، 
لدَق َو اإلِخلالَص َعلداًل بِلَک َحَجَبلَک و َردَّ طاَعَتلَک و إن  و إن طالََبلَک بِاسلِتحقاقِِه الصِّ
َکُثلَرت، و ُهلَو َفّعلاٌل لِملا یُریلُد. َو اعَتلِرف بَِعجلِزَك و ُقصلوِرَك و تَقصیِرَك و َفقلِرَك بَیَن 
هلَت لِلِعباَدهِ لَُه َو الُمؤانََسلِه بِلِه، َو اعِرض أسلراَرَك َعلَیلِه، َو لُیعلَم 1  َّلَک َقلد تََوجَّ یََدیلِه، َفإِن
أنَّلُه ال یَخفلی َعلَیلِه أسلراُر الَخالئِِق أجَمعیلَن و َعالنَِیُتُهم. و ُکلن َکَأفَقِر ِعباِدهِ بَیلَن یََدیِه، 
َُّه ال یَقَبلُل إاَل األَطَهلَر َو األَخلََص.  ِّلَک، َفإِن و أخلِل َقلَبلَک َعلن ُکلِّ شلاِغٍل یَحُجُبَک َعن َرب
َو انُظلر ِملن أيِّ دیواٍن یَخُرُج اسلُمَک، َفلإِن ُذقَت ِمن َحلالَوهِ ُمناجاتِِه و لَذیلِذ ُمخاَطباتِِه، 
و َشلِربَت بِلَکأِس َرحَمِتلِه و َکراماتِلِه ِمن ُحسلِن إقبالِلِه و إجابَِتلِه، َفَقد َصلَحلتَ  لِِخدَمِتِه، 
َفادُخلل َفلَلَک اإلِذُن َو األَملاُن، و ااّل َفِقلف ُوقلوَف ُمضَطلرٍّ َقلِد انَقَطلَع َعنُه الِحَیلُل، و َقَصَر 
َعنلُه األََملُل، و ُقِضلَي األََجلُل، َفلإَِذا َعلِلَم اهلل َعلزَّ و َجللَّ ِملن َقلِبَک ِصلدَق االلِتجلاءِ إلَیِه، 
َّلُه َکریٌم  أَفلِه َو الرَّحَملِه َو اللُّطلِف و َوفََّقلَک لِملا یُِحلبُّ و یَرضی، َفإِن نََظلَر إلَیلَک بَِعیلِن الرَّ
یُِحلبُّ الَکراَملَه لِِعبلاِدهِ الُمضَطّریلَن إلَیلِه، الُمحَتِرقیلَن َعلی بابِلِه بَِطلَِب َمرضاتِلِه، قاَل اهلل 
تَعاللی: أَمَّلْن یُِجیلُب الُْمْضَطلرَّ إِذا َدعلاه2ُ 3؛ هنگاملی کله بله درِ مسلجد رسلیدی، بدان 
کله تلو آهنلِگ در خانله بزرْگ پادشلاهی را کلرده ای که بر فلرش او، جز پاکیزه شلدگان 
گام نمی زننلد و بلرای هم نشلینی بلا او، جلز آنان کله رفتارشلان، گفتارشلان را تصدیق 
می کنلد، رخصلت داده نمی شلوند. از قدم گلذاردن به عرصله خدمت گزاری به پادشلاه، 
ترسلان بلاش، هملان گونه که از خوِد پادشلاه ترسلانی، چله این که اگر غفللت کنی، در 
معلرض خطلر بزرگلی خواهلی بود. و بلدان کله او می تواند، به علدل یا به فضلل، هر آن 
گونله کله بخواهلد، بلا تلو رفتلار نمایلد. پس اگلر از سلِر رحمت و فزون بخشلی خلود با 

1 . في بحار األنوار: »و لتعلَْم«. 
2 . نمل، آیه 62. 

3 . مصباح الشریعه،  ص 86؛ بحار األنوار، ج 83، ص 373، ح 40. 
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تلو سلر کنلد، فرمان بَلری ناچیز تلو را می پذیلرد و در برابرش بله تو پاداشلی بس بزرگ 
عطلا می کنلد و اگلر در رفتلاری عادالنله با تلو، فراخور اسلتحقاق خلود، از تو راسلتی و 
اخلالص بخواهلد، در پلس پلرده پذیرش، تلو را وامی نهلد و اطاعتت را مردود می سلازد، 
کله او هلر چله بخواهلد، می تواند انجلام دهد. بله ناتوانی، کوتاهلی، تقصیر و نیلز به فقر 
خلود در پیشلگاه او اعتلراف کن، زیلرا تو به بندگی او و انس یافتن بلا وی، روی آورده ای. 
رازهایلت را بله حضلورش عرضله کن و بلدان که پنهلان و آشلکاِر هیچ یلک از بندگان، 
بلر او پوشلیده نیسلت. همچلون نیازمندتریلِن بندگانش، در حضلور او باش و خلود را از 
هلر دلْ مشلغولی ای کله پلرده ای میلان تلو و پلروردگارت باشلد، تهی سلاز، زیلرا او جز 
پاك تریلن و خالص تریلن را نمی پذیلرد. و بنگلر کله نام تو از کلدام دفتر بیلرون می آید. 
پلس اگلر از شلیرینِی مناجلات بلا او و للذت گفت وگو بلا وی، چیزی چشلیدی و از جام 
رحملت و کرامت هایلش کله از نیکلو روی کلردن و اجابت کردنش سرچشلمه می گیرد، 
شلربتی نوشلیدی، بلرای خدمت گلزاری بله او شایسلتگی یافتله ای. پس داخل شلو که 
رخصلت و املان یافتله ای، و در غیلِر حاللت یادشلده، همچلون ناگزیر بیچلاره ناامید که 
مرگلش فلرا رسلیده، همان جلا درنگ کن، کله اگر خدای علز و جل دریابد که تو از سلِر 
راسلتی بله او پنلاه آورده ای، بله دیده مهربانی، رحملت و لطف به تو خواهد نگریسلت و 
در راه آنچله دوسلت می دارد و می پسلندد، موّفقلت خواهد کرد، زیرا او ارج مندی اسلت 
کله ارج نهلادن بله بندگانی را کله درماندگان پیشلگاهش و دل سلوختگان درگاهش در 
راه جللب خشلنودی اوینلد، دوسلت دارد. خلدای متعلال می فرماید: »یا کیسلت که به 

درمانلده، آن گاه کله وی را می خوانلد، پاسلخ دهد؟«
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شایسته«های«خروج«از«مسجد
بیلرون آملدن از مسلجد نیلز آدابلی دارد. اگرچه بر حسلب ترتیب زمانلی و طبیعی، این 
آداب را بایلد پلس از آداب حضلور در مسلجد بیاوریلم، بله دلیلل یکسلانی برخلی آداب 
ورود و خلروج، ماننلد اسلتعاذه و درود فرسلتادن بلر پیامبلر اکلرم و نیلز مشلابهت 
در اصلل دعلا و درخواسلت، ایلن آداب را در این جلا مطلرح می کنیلم. گزارش نخسلت، 
سلفارش پیامبلر را نقلل می کنلد کله هملان اسلتعاذه از شلیطان و پنلاه بلردن به 

خداوند اسلت: 
إنَّ أَحَدُکلم إذا أراَد أن یَخلُرَج ِملَن الَمسلِجِد تَداَعلت ُجنوُد إبلیَس و أجلََبلت، َو اجَتَمَعت 
َکملا تَجَتِملُع النَّحلُل َعلی یَعسلوبِها، َفإِذا قلاَم أَحُدُکم َعلی باِب الَمسلِجِد َفلَیُقلل: »اللهمَّ 
ُه1؛ وقتی هر یک از شلما  َّلُه إذا قالَها لَم یَُضلرَّ إنّلي أعلوُذ بِلَک ِملن إبلیلَس و ُجنلوِدهِ«، َفإِن
می خواهلد از مسلجد بیلرون رود، لشلکر ابلیس یکدیگلر را فرا می خواننلد و مانند جمع 
شلدن زنبورهلا بلر ِگلرد َملَکه، از هر سلو ِگرد هلم آمده، اجتملاع می کنند، املا هنگامی 
کله یکلی از شلما بر دِر مسلجد بایسلتد و بگویلد: »خداونلدا! از ابلیس و لشلکر او به تو 

1 . عمل الیوم و اللیله )ابن السّني(،  ص 59، ح 155 عن أبي امامه؛ کنز العّمال، ج 7،  ص 660، ح 20786. 
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پنلاه می بلرم«، بلا این گفته، بله وی )گوینلده( زیانی نمی رسلد. 
گزارشلی دیگلر، سلفارش مکلرر پیامبلر بله همین کار اسلت؛ افلزون بر ایلن، درود 

فرسلتادن بلر ایشلان در مقام رسلول و سلفیر الهلی را نیلز توصیه کرده اسلت: 
، َولَیُقلل: »اللهمَّ افَتح  رسلول اهلل:إذا َدَخللَ أَحُدُکم الَمسلِجَد َفلُیَسللِّم َعلَی النَِّبيِّ
، َولَیُقلل: »اللهلمَّ اعِصمنلي ِمَن  للي أبلواَب َرحَمِتلَک«، و إذا َخلَرَج َفلُیَسللِّم َعلَلی النَِّبليِّ
لیطاِن الرَّجیلِم«1؛ هلر یلک از شلما کله وارد مسلجد می شلود، بر پیامبلر درود  الشَّ
بفرسلتد و بگویلد: »خداونلدا! درهلای رحمتت را به رویم بگشلا« و هنگاملی که بیرون 
ملی رود، بلر پیامبلر درود بفرسلتد و بگویلد: »خداونلدا! مرا از شلیطاِن رانده شلده، 

حفلظ کن.« 
در روایلت زیلر از املام صلادق نیز درود فرسلتادن بلر پیامبر خدا را در هلر دو لحظه 

ورود و خروج سلفارش کرده اسلت:
 و إذا َخَرجلَت َفافَعلل ذلِلَک2؛ هلرگاه وارد  إذا َدَخللَت الَمسلِجَد َفَصللِّ َعلَلی النَِّبليِّ
مسلجد شلدی، بلر پیامبلر درود فرسلت و هنلگام خلارج شلدن نیلز چنیلن کلن. 
در روایتلی دیگلر، دعلای خروج با دعای ورود متفاوت اسلت. ما متن روایلت را می آوریم 

و سلپس اندکلی آن را تحلیل می کنیم:
، ثُمَّ لَیُقلل: »اللهمَّ  رسلول اهلل: إذا َدَخللَ أَحُدُکلُم الَمسلِجَد َفلُیَسللِّم َعلَی النَِّبليِّ
افَتلح للي أبلواَب َرحَمِتلَک«، َفلإِذا َخلَرَج َفلَیُقل: »اللهلمَّ إنّي أسلَألَُک ِمن َفضلِلَک«3؛ هر 
یلک از شلما کله وارد مسلجد می شلود، بر پیامبر سلالم کنلد و بگویلد: »خداوندا! 
درهلای رحمتلت را بله رویلم بگشلا« و زمانی که بیلرون ملی رود، بگویلد: »خداوندا! از 

تلو، از فضللت، درخواسلت می کنم.«
در ایلن روایلت، دعلای هنگام ورود بلا خروج متفاوت اسلت. در لحظه ورود، درخواسلت 

1 . سنن ابن ماجه، ج 1،  ص 254، ح 773 عن أبي هریره؛ کنز العّمال، ج 7،  ص 659، ح 20783. 
2 . الکافلي، ج 3،  ص 309، ح 2 علن عبلد اهلل بن سلنان؛ تهذیب األحلکام، ج 6،  ص 7، ح 12؛ کامل الزیلارات،  ص 51، ح 28 کالهما 

علن معاویه بلن عّمار؛ بحار األنلوار، ج 84، ص 21، ح 8. 
3 . سلنن أبي داود، ج 1،  ص 126، ح 465؛ سلنن الدارمي، ج 1،  ص 345، ح 1366؛ السلنن الکبری، ج 2،  ص 619، ح 4319 کلّها 
علن أبلي حمیلد أو أبلي اسلید األنصاري؛ سلنن ابلن ماجله، ج 1،  ص 254، ح 772 عن أبلي حمید السلاعدي؛ کنلز العّمال، ج 7،  
ص 657، ح 20773؛ تهذیلب األحلکام، ج 3،  ص 263، ح 745 علن عبلد اهلل بلن الحسلن؛ األماللي )طوسلي(،  ص 596، ح 1237 

علن اإلملام علليّ  و کالهما نحوه؛ بحلار األنلوار، ج 84، ص 26، ح 20. 
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رحملت الهلی را داریلم و هنلگام خلروج درخواسلت فضلل خدا را. شلاید عللت تفاوت، 
ایلن باشلد کله قصلد از ورود به مسلجد، اندوختن توشله بلرای آخرت و نیلل به رحمت 
و مغفلرت واسلعه الهلی اسلت. در ایلن صلورت، درخواسلت ما بایلد متمرکز بلر رحمت 
الهلی باشلد، زیلرا در قیاملت و در سلرای آخرت، عملل و کار و اخالق ملا نجات بخش ما 
نیسلت، زیلرا همله این هلا بله انواع شلرك خفی و ریلای جلی آللوده اسلت و تنها ناجی 
ملا، نلگاه رحمانلی و دیده مهربان خداوند اسلت. این مسلئله در هنگام خروج از مسلجد 
تغییلر می یابلد. انسلان مسللمان پلس از خروج از مسلجد، به دنبلال روزی حلالل روان 
می شلود و از ایلن رو نیازمنلد فضلل خداوند اسلت. شلایان توجه اسلت که در بسلیاری 
از دعاهلا، درخواسلت بلرای رزق و روزی بلا همیلن کلمه کلیدی »فضل« مطرح شلده 
اسلت. ایلن نکتله را می تلوان بله آیه 10 سلوره »جمعله« نیز مسلتند سلاخت. در این 

آیله خداونلد متعلال می فرماید: 
لالُه َفانَْتِشلُروا فِلي األْْرِض َو ابَْتُغلوا ِملْن َفْضلِل اهلل ؛ پلس از ادای نملاز  َفلإِذا ُقِضَیلِت الصَّ
پراکنلده شلوید و در پلی جسلت وجوی روزی و قسلمت خلود از فضلل الهلی برویلد. 
گفتنلی اسلت، ایلن بدان معنا نیسلت که فضل الهی شلامل روزی و رزق معنوی انسلان 
 نشلود، بلکله در این جلا توجله ملا بلدان بیشلتر اسلت. روایلت زیلر از پیامبلر خلدا
عمومیلت را نشلان می دهلد. ایلن گزارش، عملل به طاعلت و دوری از ناخشلنودی خدا 

را از مصادیلق فضل الهی برشلمرده اسلت:
إذا َصلّلی أَحُدُکلُم الَمکتوبََه و َخَرَج ِمَن الَمسلِجِد، َفلَیِقف بِباِب الَمسلِجِد ثُلمَّ لَیُقل: اللهمَّ 
َدَعوتَنلي َفأََجبلُت َدعَوتَلَک، و َصلَّیلُت َمکتوبََتلَک، َو انَتَشلرُت فلي أرِضلَک َکملا أَمرتَني، 
َفَأسلَألَُک ِملن َفضلِلَک الَعَملَل بِطاَعِتلَک، َو اجِتنلاَب َسلَخِطَک، َو الَکفلاَف ِملَن اللرِّزِق 
بَِرحَمِتلَک1؛ هلرگاه یکلی از شلما نملاز واجب را به جا آوْرد و از مسلجد خارج شلد، کنار 
دِر مسلجد بایسلتد و بگویلد: »خداونلدا! دعوتلم کلردی، دعوتت را پاسلخ گفتلم و نماز 
واجبلت را بله جلا آوردم و چنان کله فرملان دادی، در زمینلت پراکنلده شلدم. پلس، از 
فضللت، فرمان بُلرداری از تلو و پرهیلز از ناخشلنودی ات را درخواسلت می کنلم و نیلز به 

رحملت تلو، روزی بله قدرِ نیلاز را.«

1 . الکافي، ج 3،  ص 309، ح 4 عن أبي حفص العّطار؛ بحار األنوار، ج 84، ص 22، ح 9. 
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ادب«جامع««
در پایلان ایلن بخلش دو حدیلث را گلزارش می کنیلم که در مجملوع، بیلش از َده ادب 
ورود و خلروج را برشلمرده اند. برخلی از ایلن آداب در جلای خلود آمده انلد، املا آدابلی 
همچلون سلالم کلردن بلر اهل مسلجد، در ایلن دو حدیلث مورد اشلاره قلرار گرفته اند: 
رسلول اهلل: لِلّداِخللِ فِي الَمسلِجِد َعشلُر ِخصلاٍل: أَولُهلا أن یََتعاَهَد ُخفَّیلِه أو نَعلَیِه، و 
أن یَبلَدأَ بِِرجلِلِه الُیمنلی، و إذا َدَخَل یَقوُل: »بِسلِم اهلل الرَّحمِن الرَّحیِم، بِسلِم اهلل َو الَحمُد 
لالُم َعللی َرسلوِل اهلل َو الَمالئَِکلِه، اللهمَّ افَتح لَنلا أبواَب َفضلَِک و أبلواَب َرحَمِتَک  هللِ َو السَّ
َم َعلی أهِل الَمسلِجِد، و أن یَقوَل إذا لَم یَُکن فِي الَمسلِجِد  إنََّک أنَت الَوّهاُب«، و أن یَُسللِّ
لالُم َعللی ِعبلاِد اهلل الّصالِحیلَن، أشلَهُد أن ال إللَه إاَل اهلل، و أشلَهُد أنَّ محملدا  أَحلٌد: »السَّ
َعبلُدُه و َرسلولُُه«، و أاّل یَُملرَّ بَیلَن یَلَدِي الُمَصلّي، و أاّل یَدُخلَل إاّل بُِوضلوءٍ، و أاّل یَعَمَل فیِه 
نیلا، و أاّل یَخلُرَج َحّتی یَُصلِّليَ َرکَعَتیلِن، و أن یَقوَل  نیلا، و أاّل یََتَکلَّلَم بِلَکالِم الدُّ بَِعَملِل الدُّ
إذا قلاَم لَِیخلُرَج: ُسلبحانََک اللهلمَّ و بَِحمِدَك، أشلَهُد أن ال إلَه إاّل أنَت أسلَتغِفُرَك و أتوُب 
إلَیلَک1؛ کسلی کله وارد مسلجد می شلود، باید َده ویژگی داشلته باشلد: نخسلت آن که 
کفلش و پاپلوش خلود را وارسلی کنلد؛ و این کله بلا پلای راسلْت آغلاز کنلد؛ و هنگامی 
کله وارد شلد، بگویلد: »به نلام خداوند مهرگسلتر مهربان. به نلام خدا، و سلتایش، ویژه 
اوسلت. و درود بلر پیامبلر خلدا و فرشلتگان! خداونلدا! درهلای فضل و درهلای رحمتت 
را بله رویلم بگشلا، کله همانا تو بسلیار بخشلنده ای«؛ و این کله بر حاضران در مسلجد، 
سلالم کنلد و اگلر کسلی در مسلجد نبلود، بگویلد: »سلالم بلر بنلدگان شایسلته خدا! 
گواهلی می دهلم خدایلی جلز اهلل نیسلت و گواهی می دهم کله محمد، بنده و فرسلتاده 
اوسلت«؛ و این کله از جللوی نمازگلزاری نگذرد؛ و بی وضلو وارد نشلود؛ و کار دنیایی در 
آن نکنلد؛ و سلخن دنیایلی بله زبان نیلاورد؛ و تا دو رکعت نملاز نگزارده، بیلرون نرود؛ و 
این کله هنلگام بیرون رفتلن بگوید: »پروردگارا! تلو پاکی و من، تو را می سلتایم. گواهی 
می دهلم خدایلی جلز تو نیسلت. از تلو آمرزش می طلبلم و به سلوی تو بلاز می گردم.« 
حدیلث دوم بسلی کوتاه تلر اسلت، املا منبلع و سلند آن در سلنجش با حدیث پیشلین 
بسلی برتر اسلت. حدیلث را جابر جعفلی از امام صادق و ایشلان از پدر بزرگوارشلان 

1 . المواعظ العددیّه،  ص 371. 
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کرده اند: نقلل 
اإلملام الباقلر : إذا َدَخللَت الَمسلِجَد و أنَت تُریلُد أن تَجلَِس َفال تَدُخللُه إاّل طاِهرا، و إذا 
َدَخللَت َفاسلَتقِبِل الِقبلَلَه، ثُلمَّ ادُع اهلل َو اسلَألُه، و َسللِّم حیلَن تَدُخُلُه، َو احَملِد اهلل و َصلِّ 
1؛ هرگاه به قصد این که بنشلینی، وارد مسلجد شلدی، جلز پاکیزه، وارد  َعلَلی النَِّبليِّ
مشلو. و هنگامی که وارد شلدی، رو به قبله بِایسلت. سلپس خدا را بخوان و از او بخواه. 

و زملان وارد شلدن، سلالم کلن و خدا را سلپاس گلو و بر پیامبر درود بفرسلت. 

1 . تهذیب األحکام، ج 3،  ص 263، ح 743؛ بحار األنوار، ج 84، ص 21، ح 7. 
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ناشایسته«های«ورود«و«خروج«و«حضور«
بلر پایله آنچله دربلاره آداب ورود و خلروج گفتله شلد، می تلوان چارچلوب نگاهی کلی 
و اجماللی را دربلاره ورود و خلروج پلی افکنلد. آنچله می توانلد بله دقیق تلر شلدن ایلن 
نلگاه کملک کنلد، آگاهلی از ناشایسلته های ورود و خلروج اسلت. این آگاهلی، مرزهای 
گرداگلرد تصویلری را می سلازد کله تلا حلدودی قابلیلت انطبلاق بلر مطللوب دیلن در 
ورود و خروج پیروانشلان به معبد و مسلجد را دارد. این ناشایسلت ها را برمی شلمریم و 
در آغلاز بله ایلن نکتله توجله می دهیم که تعلداد ایلن آداب اندك اسلت، زیلرا گونه ای 
محدودیلت اسلت و در دیلن مبیلن اسلالم، محدودیت هلا به گونله دل خواه و گسلترده 
مطلرح نمی شلوند، بلکله تنها بلر پایه حکملت و علتی هرچند ناشلناخته از دیلدگاه ما، 

ایجلاد و ابلراز می گردند. 

اعمال«ناهمسو«با«حکمت«مسجد««
مسلجد، محلل عبلادت اسلت. ایلن بلدان معناسلت کله مسللمانان باید جایلی مختص 
اعملال عبادی خویش داشلته باشلند؛ جایی کله دور از غوغای روزانه و کنلار از هیاهوی 
زمانله، بلا خلدای خویلش راز و نیاز کنند و سلّر دل خویلش را با معبود و معشلوق خود 
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در میلان بگذارنلد. انسلان مسللمان این حق را دارد که گوشله ای از این زمیلن پهناور را 
بله او اختصلاص داد تلا فلارغ از دنیای پسلت دون، به آخلرت ماندگار خویش بیندیشلد 
و جلان و روح خویلش را در آب حیلات معنلا بشلوید. ایلن نکتله روشلن می توانلد دلیل 
چنلد حکلم توصیه شلده در عبارت هلای زیلر را در باره مسلجد برای ما روشلن کند. این 
عبارت هلا بخشلی از متلن بلنلدی اسلت که بله پیامبر اکرم منسلوب اسلت و آن را 

پیش تلر در بخلش ادب جاملع آوردیم: 
نیا، و أاّل  ... و أاّل یَُملرَّ بَیلنَ یَلَدِي الُمَصلّي، و أاّل یَدُخَل إاّل بُِوضلوءٍ، و أاّل یَعَمَل فیِه بَِعَمِل الدُّ
نیلا، و أاّل یَخُرَج َحّتلی یَُصلَِّي َرکَعَتیِن؛1 ... و این کله از جلوی نمازگزاری  یََتَکلَّلَم بِلَکالِم الدُّ
نگلذرد؛ و بی وضو وارد نشلود؛ و کار دنیایی در آن نکند؛ و سلخن دنیایلی به زبان نیاورد؛ 

و تلا دو رکعت نماز نگلزارده، بیرون نرود. 

َمعبر«کردن«مسجد««
برخلی مسلاجد، بیلش از یلک درب دارنلد و به دلیل قرار گرفتن در مسلیر و بر سلر راه، 
می تواننلد بلرای گلذرگاه مورد اسلتفاده رهگذران قلرار گیرند. این کار می تواند مسلجد 
را بله ماننلد کوچله و بلازار درآورد و آن را از حکمت اصلی اش دور کنلد. به عبارت دیگر، 
مسلجد را بله ازدحلام کاذب دچلار نماید و جا و ملکان را بر عبادت گران و کسلانی تنگ 
کنلد کله بله قصلد کار اصلی بله مسلجد آمده انلد. بر پایله گزارش زیلر، دسلتور صریح 

پیامبلر اکرم چنین اسلت:
ال تَتَِّخلُذوا الَمسلاِجَد ُطُرقلا إاّل لِِذکلٍر أو َصاله2ٍ؛ مسلاجد را راه قرار ندهیلد، جز برای ذکر 

یلا نماز. 
گزارشلی از امام صادق نشلان می دهد کسلی که از مسلجد می گذرد، نیکوسلت دو 

رکعت نملاز در آن بگزارد:
ال تَجَعُللوا الَمسلاِجَد ُطُرقلا َحّتلی تَُصلّلوا فیهلا َرکَعَتیلِن3؛ مسلجد را راه قلرار ندهیلد، تا 

1 1. المواعظ العددیّه: ص 371.
2 . المعجلم الکبیلر، ج 12،  ص 242، ح 13219؛ تاریلخ دمشلق، ج 41، ص 456 علن سلالم علن أبیه؛ مسلتدرك الوسلائل، ج 3،  

ص 433، ح 3937 نقلاًل علن القطلب الراونلدي فلي للّب اللبلاب و لیس فیله: »إاّل لذکلر أو صاله«. 
3 . کتلاب ملن ال یحضلره الفقیله، ج 4،  ص 4، ح 4968؛ األماللي )صلدوق(،  ص 509، ح 707؛ ملکارم األخلالق، ج 2،  ص 306، 

ح 2655؛ بحلار األنلوار، ج 76، ص 328، ح 1. 
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آن گاه کله دو رکعلت نملاز در آن بخوانیلد. 
روایتلی دیگلر، گلذر کردن از مسلجد بدون خوانلدن نماز را گونه ای جفا در حق مسلجد 
یلا مسللمانان دانسلته اسلت. ایلن روایلت اگرچه مرسلل و بدون سلند اسلت، در کتابی 
کهلن نقلل شلده و مفلادش بلا حکملت مسلجد و روایاتلی کله ذکلر شلد، هماهنلگ و 

هم سوسلت:
أنَّ ِملنَ الَجفلاءِ أن تَُملرَّ بِالَمسلِجِد و ال تَُصلِّلي فیِه1؛ گلذر کردنت از مسلجد بی آن که در 

آن نملاز بخوانی، گونه ای جفاسلت. 
نکتله جاللب توجه، هشلدار منقلول از پیامبر درباره این کار اسلت. بلر پایه گزارش 
زیلر، گلذر کلردن از مسلاجد بلدون خواندن حتلی دو رکعت نملاز در آن، از نشلانه های 
آخلر الزملان و نزدیکلی رسلتاخیز برشلمرده شلده اسلت. منبع ایلن روایلت کتاب های 

حدیثلی اهلل سلنت هسلتند، اما می تلوان شلواهد صدقی بلر آن یافت: 
ُجلُل فِلي الَمسلِجِد ال یَُصلّلي فیلِه  رسلول اهلل: إنَّ ِملن أشلراِط الّسلاَعِه أن یَُملرَّ الرَّ
َرکَعَتیلِن2؛ از نشلانه های قیاملت آن اسلت که فرد از مسلجد عبور کنلد و دو رکعت نماز 

در آن نخوانلد. 

عجله«کردن«برای«خروج««
مسلجد، جایلگاه برقلراری رابطه با خداوند هسلتی اسلت؛ او که همه خلقلت را آفریده و 
در عیلن بی نیلازی بله ملا و در کملال توانایی، بله ما اجازه فرملوده که دمی بلا او خلوت 
کنیلم و لختلی در دریلای عنایلت و رحمتش غرقه شلویم. آیا سزاسلت کله این فرصت 
را آسلان و راحلت از دسلت بدهیلم؟ عجله کلردن برای خلروج، در واقع بله معنای بهره 
نبلردن از ایلن فرصت طالیی اسلت. بیلرون آمدن عجوالنه از مسلجد، این فضلای آماده 
الهلی، اندوختله معنلوی انسلان را کاهلش می دهلد و او را فقیلر می کند. شلاید این فقر 
معنلوی بله فقلر مادی نیلز بینجامد. در ایلن صورت می تلوان حدیث زیر را شلاهد آورد: 
رسلول اهلل: ِعشلروَن َخصلَلًه تلوِرُث الَفقلَر: ... تَعجیُل الُخروِج ِمَن الَمسلِجِد3؛ بیسلت 

1 . مستدرك الوسائل، ج 3،  ص 433، ح 3937 نقاًل عن القطب الراوندي في لّب اللباب. 
2 . صحیلح ابلن خزیمله، ج 2،  ص 284، ح 1326؛ المعجلم الکبیلر، ج 9، ص 297، ح 9489 کالهملا عن عبد اهلل بن مسلعود؛ کنز 

العّمال، ج 9، ص 129، ح 25335. 
3 . جامع األخبار،  ص 343، ح 951؛ بحار األنوار، ج 76، ص 315، ح 2. 
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ویژگلی، مایله فقلر اسلت: ... عجله برای بیلرون رفتن از مسلجد. 
گفتنلی اسلت، حدیلث زیلر نیلز بلر ایلن مطللب دالللت دارد کله پیش تلر بله هملراه 
مشلابه هایش در اولیلن ادِب ورود بله مسلجد، یعنلی سلبقت گرفتلن آوردیلم. روایت را 

املام باقلر  از پیامبلر اکلرم نقلل کرده اسلت:
؟ قاَل:  قلاَل َرسلوُل اهلل لَِجبَرئیللَ : یلا َجبَرئیُل، أيُّ الِبقلاعِ  أَحُب  إلَی اهلل َعلزَّ و َجلَّ
الَمسلاِجُد، و أَحلبُّ أهلِهلا إلَلی اهلل أَولُُهلم ُدخلوالً و آِخُرُهم ُخروجا ِمنهلا1؛ پیامبر به 
جبرئیلل فرملود: »ای جبرئیلل! کلدام ملکان نلزد خداونلد محبوب تلر اسلت؟« گفت: 
مسلاجد، و دوست داشلتنی ترین مسلجدیان در پیشلگاه خدا، کسلی اسلت که پیش از 

همله وارد می شلود و پلس از همله بیلرون می رود. 

1 . الکافلي، ج 3،  ص 489، ح 14؛ األماللي )طوسلي(،  ص 145، ح 237 کالهملا علن جابلر؛ کتلاب ملن ال یحضلره الفقیله، ج 3،  
ص 199، ح 3751 علن اإلملام علليّ ؛ معانلي األخبلار،  ص 168 علن مفّضل بن سلعید؛ بحلار األنلوار، ج 84، ص 4، ح 76؛ کنز 

العّملال، ج 7،  ص 652، ح 20747. 
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شایسته«های«حضور
حضلور در مسلجد بله معنلای حاضلر شلدن در پیشلگاه خداونلد سلبحان اسلت. ایلن 
حضلور گران قلدر، تهلی از برخلی آداب و برخی شایسلته ها و بایسلته ها نیسلت. حضور 
در مسلجد ماننلد ورود بله مسلجد و خلروج از آن، نیلز بله وسلیله پیشلوایان دینلی ما 
تعریف و شایسلته ها و ناشایسلته های آن روشلن شلده اسلت. ابتدا شایسلته های حضور 
را برمی رسلیم کله در احادیلث موجلود، کمتلر بله آن پرداختله شلده اسلت. دلیلل این 
املر می توانلد، علدم نیلاز به تذکر به مسلجدیان باشلد؛ انسلان هایی مؤملن و متدین که 
بلرای عبلادت بله مسلجد پلا می  نهنلد و دغدغه ای جلز راز و نیاز بلا حق تعاللی و عبادت 
خلدای سلبحان ندارنلد. از ایلن رو احادیلث به املوری دالللت کرده اند که ممکن اسلت 
از سلِر ناآگاهی یا غفلت و وسوسله شلیطان، از مؤمِن به مسلجد آمده سلر زند. ما برخی 

از شایسلته های حضلور را بیلان می کنیلم. 

نماز«در«مسجد«محل««
برخلی مسلجدیان و به ویلژه برخلی جوانان، در پی مسلجدی خلاص و یا املام جماعتی 
محبلوب، مسلجد محلله خلود را رهلا می کننلد و به مسلجدی دورتلر از محلله خویش 
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می رونلد. ایلن کار اشلکال شلرعی نلدارد و نمی تلوان از آن منلع کلرد، اما ممکن اسلت 
ایلن کار به ویلژه اگلر به شلکل گسلترده انجلام گیرد، مسلجد محلل را از رونلق بیندازد 
و گونله ای بی اعتنایلی بله آن بله شلمار آیلد. شلاید دلیلل چنیلن کسلانی موجله هلم 
باشلد؛ مثلاًل بگوینلد: املام جماعلت مسلجد، مسلائل را خلوب توضیلح نمی دهلد و یلا 
طوالنلی صحبلت می کنلد و یلا هیئلت امنلای مسلجد بله فعالیت هلای ملا روی خوش 
نشلان می دهلد. این هلا همله می تواننلد اصلالح شلوند و یلا بهبود یابنلد، املا هیچ یک 

نمی توانلد مجلوز مخالفلت بلا حدیلث زیر باشلد:
رسلول اهلل: لُِیَصللِّ أَحُدُکلم فلي َمسلِجِدهِ و ال یََتَتبَِّع الَمسلاِجَد1؛ هر یک از شلما در 
مسلجد ]محّل سلکونت [ خلود نماز بگزارد و مسلاجد را جسلت وجو ]و گزینلش [ نکند. 

به«سوی«قبله«نشستن«««
مسلجد بلرای روی آوردن بله خلدای سلبحان بنلا شلده و از ایلن رو، توصیله شلده در 
نخسلتین لحظه هلای ورود، نملاز بخوانیلم و بلا او سلخن بگوییلم. هم چنیلن در طلول 
حضلور در مسلجد و هنگاملی هم که در نماز نیسلتیم، نشسلتِن خود را رو بله قبله قرار 
دهیلم و در حالتلی باشلیم که توجله به خدای متعال را از دسلت ندهیم. ایلن کار روش 

پیامبلر بلوده و املام عللی آن را گوشلزد کرده اسلت: 
لنَِّه إذا َجلَسلَت فِلي الَمسلِجِد، أن تَسلَتقِبَل الِقبلَلَه2؛ از جملله  اإلملام علليّ : ِملَن السُّ

سلنت ها ایلن اسلت کله نشسلتنت در مسلجد، رو بله قبلله باشلد. 

آداب«باطنی«حضور««
آنچله تلا کنلون گفته شلد، ناظر به آداب ظاهری مسلجد اسلت؛ آدابی که بیشلتر عملی 
و رفتلاری هسلتند. رعایلت ایلن آداب ظاهلری، مسلجد را محیطی کاماًل مناسلب برای 
عبلادت و راز و نیلاز بلا خلدای هسلتی می کنلد. ایلن املا برای تحقلِق عبادتلی حقیقی 
و پرستشلی عمیلق کافلی نیسلت؛ دل و جلاِن پرسلتنده و روح عبادت کننلده نیلز مهم 
اسلت. ایلن انسلان اسلت که بایلد درون خود را پاك و نلاب کند و دل به کسلی جز خدا 

1 . المعجم الکبیر، ج 12،  ص 283، ح 13373 عن ابن عمر؛ کنز العّمال، ج 7،  ص 659، ح 20782. 
2 . دعائم اإلسالم، ج 1،  ص 148؛ بحار األنوار، ج 83، ص 380، ح 48. 
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نبنلدد و بلا قلبلی ماالمال از محبت خالقش بله راز و نیاز با او روی بیلاورد. چند حدیث، 
ناظلر بله همین مسلئله اسلت. در ایلن احادیث به طهارت معنوی کسلی که به مسلجد 
پلا می نهلد، اشلاره شلده اسلت. در روایتلی از پیامبلر خدا، ایشلان مضملون یکی از 

پیام هلای خداونلد را بله یکلی از فرسلتادگانش چنین نقلل می کند: 
أوَحلی اهلل تَعاللی إللی نَِبيٍّ ِملَن األَنِبیاءِ: ما بلاُل ِعبادي یَدُخللون بُیوتي یَعِني الَمسلاِجَد 
تي و َجاللي  بُِقللوٍب َغیلِر طاِهلَرهٍ، و أیٍد َغیلِر نَِقیٍَّه، أبي یَغَتلّروَن؟ أو إیّاَي یُخاِدعلوَن؟ و ِعزَّ
و ُعُللّوي فِلي ارتِفاعلي، أَلَبَتلَِینَُّهلم بَِبلِیَّلٍه أتلُرُك الَحلیَم فیهلم َحیراَن، ال یَنجلو ِمنُهم إاّل 
َملن َدعلا َکُدعلاءِ الَغریلِق1؛ خداونلد بله پیامبلری از پیامبلران، وحلی فرملود کله: »چه 
شلده اسلت که بندگانم بلا دل های ناپاك و دسلتانی آللوده، به خانه های من )مسلاجد( 
درمی آینلد؟ آیلا بله ملن غّره می شلوند؟ یا ملرا می فریبنلد؟ به علزت و ُشلکوه و بلندی 
مقاملم سلوگند کله آنلان را بله چنلان بالیلی گرفتار می سلازم که شلخص بردبلار را در 
آن سرگشلته کنلم! از ایشلان، تنهلا آن کلس نجات می یابلد که چونان شلخِص در حال 

غرق شلدن، دعلا کند.«
از گزارشلی دیگلر بله دسلت می آید کله این پیلام الهی به حضرت مسلیح نیلز داده 
شلده تلا ایشلان نیلز آن را بله مخاطبلان دعوتلش برسلاند. محتملل اسلت کله مقصود 

پیامبلر اکلرم در حدیلث پیشلین نیز ایشلان باشلد. متلن گلزارش را می آوریم:
اإلملام علليّ : إنَّ اهلل تَبلاَرَك و تَعاللی أوحلی إلَی الَمسلیِح عیَسلی بِن َمریَلَم: ُقل 
لِلَملأَلِ ِملن بَنلي إسلرائیَل: ال تَدُخلوا بَیتا ِملن بُیوتي إاّل بُِقللوٍب طاِهَرهٍ، و أبصاٍر خاِشلَعٍه، 
و أُکلفٍّ نَِقیَّلٍه، و ُقلل لَُهلم: إنّلي َغیلُر ُمسلَتجیٍب أِلََحلٍد ِمنُکلم َدعلَوًه و أِلََحٍد ِملن َخلقي 
قَِبلَلُه َمظلَِملٌه2؛ خداونلد بله مسلیح عیسلی بن مریلم  وحی فرملود که: »به اشلراف 
بنلی اسلرائیل بگلو: جز بلا دل های پاك، دیلدگان فروفتاده و دسلتانی پاکیزه و به سلتم 
نیاللوده، بله خانله ای از خانه هلای من وارد نشلوید. و به آنلان بگو: بدانید که ملن، دعاِی 
کسلی از شلما را کله حّق یکلی از آفریدگان من بر گردن اوسلت، مسلتجاب نمی کنم.«
ایلن دو حدیلث نشلان می دهنلد کله دل پلاك و دسلت پاکیزه، اثلر خطیلری در قبولی 

1 . حلیه األولیاء، ج 3،  ص 48؛ الفردوس، ج 1،  ص 145، ح 517 کالهما عن أنس. 
2 . فالح السائل،  ص 93، ح 28؛ تنبیه الخواطر، ج 2،  ص 244 عن نوف؛ بحار األنوار، ج 93، ص 319، ح 27. 
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عبلادت و دعلای نمازگلزار دارد. بله سلخن دیگلر، همان گونه کله آلودگی ظاهلری باید 
بلا تطهیلر و وضلو و غسلل زدوده شلود تا شلخص آمادگلی ورود به مسلجد را بیابد، دل 
و باطلن او نیلز بایلد پلاك و بله دور از آلودگی باشلد. نکتله جالب توجله در این حدیث، 
توجله بله پاکلی دسلت در کنار پاکی دل اسلت. این نکتله از آن رو مهم اسلت که پاکی 
دسلت، مقدمله پاکلی دل اسلت؛ نمی تلوان ملال ملردم را خلورد و دل را پلاك داشلت؛ 
نمی تلوان بلا لقمله حلرام، دل آسلوده داشلت و آن را متوجه خدای سلبحان کلرد. خدا 
خلود عبلادت کسلی کله درونلش از حلرام پُر کلرده، نمی پذیلرد. آیلا می تلوان به خلق 
خلدا سلتم کلرد و بلا خاللق آنلان نلرد عشلق باخلت؟! آیا می تلوان بلر سلجاده ای که با 
ملال یتیلم تهیله شلده، بله راز و نیلاز پرداخلت و به معلراج رفلت؟! این چیلزی بیش از 
فریلب کاری نابخردانله نیسلت کله سلزایش هملان گرفتلار آملدن بله بالیلی اسلت که 

حلیلم و بردبلار نیلز در آن حیران و سرگشلته می شلود. 
در حدیثلی مشلابه، پیامبلر بازگو کننده پیام دیگری از خداوند سلبحان اسلت. این 
پیلام بلر این نکتله تأکید دارد کله ظالمان و رباینلدگان حّق دیگران نبایلد منتظر نزول 
رحملت الهلی باشلند. آن هلا باید بفهمند کله خدا از حلّق دیگلران نمی گلذرد و آنان را 
بله سلایه رحمتلش درنملی آورد، حتلی اگلر بله خانه اش پلا نهاده باشلند. متلن حدیث 

خود صریح و گویاسلت:
رسلول اهلل: أوَحلی اهلل إلَليَّ أن یلا أَخلا الُمرَسللیَن، و یلا أَخلا الُمنِذریَن، أنلِذر َقوَمَک 
ال یَدُخللوا بَیتلا ِملن بُیوتلي و أِلََحلٍد ِملن ِعبلادي ِعنلَد أَحٍد ِمنُهلم َمظلَِملٌه، َفإِنّلي ألَعُنُه 
ملا داَم قائِملا یَُصلّلي بَیلَن یَديَّ َحّتلی یَُردَّ تِللَک الَمظلَِملَه، َفأَکوَن َسلمَعُه الَّذي یَسلَمُع 
بِلِه، و أکلوَن بََصلَرُه الَّلذي یُبِصلُر بِلِه، و یَکلوَن ِملن أولِیائلي و أصِفیائلي، و یَکلوَن جاري 
لَهداءِ َو الّصالِحیلَن فِلي الَجنَّلِه1؛ خداونلد بله من چنین  ّدیقیلَن َو الشُّ َملَع النَِّبّییلَن َو الصِّ
وحلی فرملود: »ای از طایفله پیامبلران و بیم دهنلدگان! بله ملردم خلود هشلدار ده که 
تلا زمانلی کله حلّق یکلی از بنلدگان من بر گلردن هر یلک از آن هاسلت، به خانله ای از 
خانه هلای ملن وارد نشلود کله در ایلن صورت، تلا آن گاه کله در برابرم به نماز ایسلتاده، 

1 . علّده الداعلي،  ص 129؛ تنبیله الخواطلر، ج 1،  ص 53 علن حذیفله؛ بحار األنلوار، ج 84، ص 257، ح 55؛ تاریخ دمشلق، ج 65، 
ص 44، ح 13182 علن حذیفله؛ کنز العّملال، ج 15، ص 933، ح 43600. 
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نفرینلش می کنلم، مگلر آن کله حلّق او را ادا کنلد، که اگلر حلق را بازگردانلد ) و به نماز 
ایسلتد(، خلود، گلوش او خواهلم شلد که با آن می شلنود و دیلده وی خواهم شلد که با 
آن می بینلد. او از دوسلتان و برگزیدگانلم می گلردد و نیلز در بهشلت، هملراه پیامبران، 

صّدیقلان، شلهیدان و صالحلان، همسلایه من خواهلد بود.«
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ناشایسته«های«حضور
چنان کله گفتله شلد، آنچله به عنلوان امور ناشایسلت به هنلگام حضور در مسلجد بیان 
شلده و در روایلات بله دسلت ملا رسلیده، بیشلتر از سلفارش های مربوط به شایسلته ها 
و بایسلته های حضلور اسلت. شلاید دلیلل ایلن املر، تأکیلد بر حفلظ حد و مرز مسلجد 
در مقلام پایگاهلی عبلادی و تفاوت نهلادن میان آن بلا جاهای دیگر اسلت؛ تأکیدی که 
اگلر صلورت نگیلرد، ممکن اسلت مانند برخی جاهلا و کارهای دیگرمان بله هم آمیخته 
شلود و مسلجد را از جایلگاه واالیلش فرو کشلد. عناویلن و مطالبی که در پلی می آیند، 

بله گونله ای این مطللب را تأییلد می کنند. 

سخن«دنیایی««
مسلجد بلرای چه چیزی سلاخته شلده اسلت؟ آیا هدف گذاری مسلجد بلرای پی گیری 
کارهلای دنیلا بوده اسلت یا جایی برای رسلیدگی به امور اخروی اسلت؟ پاسلخ روشلن 
اسلت و می توانیلم بر اسلاس آن بگوییم: سلخن از دنیلا و همت گماردن به حل مسلائل 
دنیلوی در مسلجد، گونله ای خلروج از مقصلود اصلی بنای مسلجد اسلت. ایلن یعنی به 
کار بلردن چیلزی در جلای غیلر اصللی خود که ممکن اسلت به تباهی در هلر دو عرصه 
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بینجاملد؛ در عرصله مسلجد، آن را بلرای عبلادت و نملاز و دعلا نامناسلب بنمایلد و کار 
دنیایلی مطرح شلده را نیلز تبلاه و ناموفق کند. 

بلر طبلق حدیلث زیلر، پیامبلر گراملی خلدا دردمندانله ایلن حاللت را پیش بینی 
کلرده و بله آن، ایلن گونله هشلدار داده اسلت:

نیا، لَیَس هللِ فیِهم  ُتُهلم إاَل الدُّ یَأتلي َعلَلی الّناِس َزماٌن یََتَحلَّقوَن في َمسلاِجِدِهم لَیَس ِهمَّ
حاَجلٌه َفلال تُجالِسلوُهم1؛ روزگاری بر مردم فرا خواهد رسلید که در مسجدهایشلان ِگرد 
هلم می آینلد، در حاللی کله جلز دنیلا غملی ندارنلد. خلدا را بله اینلان، نیازی نیسلت. 

بنابرایلن با آنان، هم نشلین نشلوید. 
ایلن سلخن بله روشلنِی هر چله تمام تر، عملل دنیایلی در مسلجد را تقبیح کلرده و در 
پایلان گلزارش بله دوری از آن هلا فرملان داده و دلیلل دوری از آنلان را نیلز ذکلر کلرده 
اسلت. ایلن حدیلث می فرماید که خلدا با چنین افلراد دنیلازده ای کاری ندارد و روشلن 
اسلت کسلی کله بله کار خلدا نمی آیلد، محبلوب او هلم نیسلت. ایلن حدیث بلا اندکی 

تفلاوت به شلکل زیلر هم نقل شلده اسلت: 
ملاِن انلاٌس ِمن امَّتلي یَأتلوَن الَمسلاِجَد یَقُعدوَن فیهلا َحلَقلا، ِذکُرُهُم  یَأتلي فلي آِخلِر الزَّ
نیا، ال تُجالِسلوُهم َفلَیلسَ هللِ بِِهم حاَجٌه2؛ در آخر زملان، مردمی از اّمتم  نیلا و ُحلبُّ الدُّ الدُّ
پدیلدار گردنلد که در مسلاجد، ِگرد هم می آیند، اما ذکرشلان دنیا و دوسلتی دنیاسلت. 

بلا آن ها هم نشلینی نکنیلد که خدا را بدیشلان، حاجتی نیسلت. 
در ایلن نقلل به جای »همت«، از واژه »ذکر« اسلتفاده شلده اسلت؛ یعنی کسلانی که 
هملت دنیایلی و محبلت خلود را بله دنیلا بر زبلان می آورنلد. در ایلن صلورت، راحت تر 
می تلوان حدیلث را پذیرفلت، چراکله بسلیاری از ملا همتملان هملان دنیاسلت، اما این 
هملت و عالقله چنلدان زیلاد نیسلت کله در جایی مانند مسلجد نیلز طغیان کنلد و ما 
را بلا خلود بله باتلالق سلخن دنیایی در جایلی اخلروی بکشلاند؛ باتالقی کله از رحمت 
و عنایلت خلدا بله دور اسلت و میلان ملا و مسلجدیاِن آخرت اندیلش جدایلی می افکند. 

1 . المسلتدرك عللی الصحیحیلن، ج 4،  ص 359، ح 7916 علن أنلس؛ المصّنلف )ابلن أبلي شلیبه(، ج 8، ص 268، ح 124 علن 
الحسلن البصلري؛ المعجلم الکبیلر، ج 10،  ص 199، ح 10452 علن عبلد اهلل بلن مسلعود؛ کنلز العّملال، ج 11، ص 192. 

2 . جاملع األخبلار،  ص 179، ح 435؛ تنبیله الخواطلر، ج 1،  ص 69؛ إرشلاد القلوب،  ص 186؛ بحار األنلوار، ج 83، ص 368، ح 27؛ 
ربیلُع األبلرار، ج 1،  ص 305؛ تفسلیر القرطبلي، ج 12،  ص 277 علن ماللک بن دینار. 
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گونه ای از سلخنان دنیایی در مسلجد، سلخن ناحق اسلت. اگر خدای ناکرده، کسلی به 
دنبال خوردن حّق کسلی باشلد و از این کار ناروا در مسلجد سلخن به میان آورد، آن گاه 
بهتریلن اندوختله خلود را از دسلت می دهلد. ایلن کار ناشایسلت موجلب می شلود کله 
مرتکلب چنیلن کاری، نیکی هایلی را کله گاه بلا مشلقت و سلختی به انجام رسلانده، در 
پرونلده خلود نبینلد و نتوانلد در روز قیاملت از آن ها بهره ببرد. تشلبیه زیبای نقل شلده 

از پیامبلر خلدا را در حدیلث زیلر می خوانیم: 
لَحدیلُث الَبغليِ  فِلي الَمسلِجِد، یَأُکُل الَحَسلناِت َکملا تَأُکُل الَبهیَمُه الَحشلیَش1؛ سلخن 
گفتلن بله سلتم ]و ناحلق [ در مسلجد، نیکی هلا را می خلورد، آن گونله کله چارپا، علف 

خشلکیده را می خلوَرد. 
بله طلور کلی، بسلیاری از سلخنان غیلر عبلادی در مسلجد، می تواند مصداقلی از کالم 
دنیایلی و یلا بله تعبیلر حدیلث زیلر »لغو و بیهوده« باشلد. این سلخن درسلتی اسلت 
کله در هلر جلا بایلد مناسلب بلا همان جا سلخن گفلت و عملل کلرد؛ در تجارت خانه و 
بلازار بایلد بله فکلر کار و کسلب بود، در مدرسله به تحصیلل و تعلیم پرداخلت، در خانه 
در اندیشله خانلواده بلود و در مسلجد به عبلادت و نماز و قرائت قلرآن روی آورد. حدیث 
زیر به روشلنی، چند کار نیک را اسلتثنا کرده و بقیه سلخنان را در مسلجد لغو دانسلته 
اسلت. گفتنلی اسلت اسلتثناهای حدیلث، به گونه ای اسلت کله قابلیت گسلترش دارد. 
عبلارت »ذکلر اهلل«و نیز سلؤال از خیر و اعطلای خیر، عناوین فراگیری  اند که بسلیاری 

از کارهلای خیلر و علام المنفعله را در بلر می گیرنلد. متن حدیلث را می آوریم: 
عنله: ُکلُّ َکالٍم فِلي الَمسلِجِد لَغٌو، إاَل الُقلرآَن و ِذکَر اهلل َعزَّ و َجلَّ و َمسلَألًَه َعِن الَخیِر 
أو إعطلاَءه2ُ؛ هلر سلخنی در مسلجد، بیهوده اسلت، جز ]قرائلت [ قرآن و ذکلر خداوند و 

از خیر پرسلیدن یا خیر رسلاندن. 

تجارت«و«خرید«و«فروش««
یکلی از نمودهلای سلخن و کار دنیایلی در مسلجد، تجلارت و خریلد و فلروش اسلت. 
روایلات بله گونله صریلح و روشلن، از خریلد و فروش در مسلجد نهلی کرده انلد. ابوداود 

1 . جامع األخبار،  ص 179، ح 432؛ بحار األنوار، ج 83، ص 377، ح 45. 
2 . الفردوس، ج 3،  ص 258، ح 4764 عن أبي هریره؛ کنز العّمال، ج 7،  ص 671، ح 20840. 
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روایتی را در سلنن خویش آورده اسلت. راوی این حدیث عمرو بن شلعیب اسلت که از 
طریلق پلدرش، شلعیب، روایلت را از جلدش نقلل می کنلد. او چنین گفته اسلت:

َّلٌه و أن  لراءِ َو الَبیلِع فِلي الَمسلِجِد و أن تُنَشلَد فیِه ضال إنَّ َرسلوَل اهلل نَهلی َعلنِ الشِّ
یُنَشلَد فیلِه ِشلعر1ٌ؛ پیامبلر خلدا از خریلد و فلروش در مسلجد و این کله در آن، 

گم شلده ای جسلت وجو گلردد و یلا شلعری خوانلده شلود، نهلی فرملود. 
افلزون بلر ایلن، گزارش هایلی داریلم کله مسلتقیم و صریلح، دسلتور داده اند کله داد و 
سلتد در مسلجد را محکلوم کنیم و آن را در مسلجد شایسلته ندانیم. گلزارش زیر یکی 

آن هاست: از 
رسلول اهلل: إذا َرأَیُتلم َملن یَبیُع أو یَبتاُع فِي الَمسلِجِد، َفقولوا: ال أربَلَح اهلل  تِجاَرتََک2؛ 
هلرگاه کسلی را در مسلجد، در حلال خریلد و فروش دیدیلد، بگویید: خداونلد، تجارتت 

را سلودبخش قرار ندهد! 
اگرچله ایلن حدیث، دسلتور صریح بله برخورد تنلد و کوبنده با کسلانی دارد که حرمت 
مسلجد را پلاس نداشلته اند و بله خریلد و فلروش در مسلجد پرداخته انلد، املا این گونه 
عملل کلردن، بله دلیلل محکم تلری نیلاز دارد، زیلرا این سلخن تنلد و صریلح می تواند 
آنلان را آزرده خاطلر کنلد و دو مسللمان را برنجاند. اگرچه آنان کار شایسلته ای نکرده اند 
و بلر پایله ایلن حدیلث، ممکن اسلت هیلچ سلودی از تجلارت خود نبرنلد، املا این کار 
تنهلا مکلروه اسلت و حلرام نیسلت. از ایلن رو نمی تواند مجوز برخلورِد تند ما باشلد که 

بسلی محتمل اسلت آزاردهنلده گردد. 

داستان«سرایی««
بلر پایله آنچله در بخلش پیش گفته شلد، داستان سلرایی های بیهلوده در مسلجد را نیز 
می تلوان مصداقلی دیگلر از سلخن دنیایلی یلا لغلو دانسلت کله نبایلد در مسلجد بدان 
پرداخلت. چنلد حدیلث بله ایلن مسلئله پرداخته انلد و گاه برخوردهلای تنلدی را بله 
ائمه نسلبت داده انلد کله توجیله آن در گلروی بررسلی مسلئله قصه گویلی در صلدر 
1 . سلنن أبلي داود، ج 1،  ص 283، ح 1079؛ سلنن ابلن ماجه، ج 1،  ص 247، ح 749؛ سلنن الترملذي، ج 2،  ص 139، ح 322 عن 

عبلد اهلل بن عملرو؛ کنز العّملال، ج 7،  ص 669، ح 20830. 
2 . سلنن الترملذي، ج 3،  ص 611، ح 1321؛ السلنن الکبلری، ج 2،  ص 627، ح 4345 عن أبي هریلره؛ کنز العّمال، ج 7،  ص 666، 

ح 20817. 
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است.  اسلالم 
قصه پلردازان در صلدر اسلالم، به جای وعظ و تفسلیر، داسلتان های خودسلاخته را با نام 
سلیره پیامبلران نقل می کردنلد و بدون هیچ معرفت و دانشلی، تنها برای کسلب درآمد 
و شلهرت بله صحنله می آمدنلد و بلر مسلند وعلظ و پاسلخ دهی تکیله می زدنلد. از این 
رو، امیر مؤمنلان گاه قصه گلو را در مسلجد می  آزملود و چلون می دیلد کله ناسلخ و 
منسلوخ قلرآن را از یکدیگلر بازنمی شناسلد، او را هالك شلده و هالك کننلده می خواند1 
و او را اخلراج می کلرد. از روایتلی منسلوب بله املام صلادق می تلوان اسلتنباط کرد 
کله اخلراج قصه پلردازان از مسلجد، بله گونله شلدیدتری بلوده اسلت. حضلرت چنیلن 

می فرمایلد:
 َرأَی َقاّصلاً فِلي الَْمْسلِجِد َفَضَربَلُه، َفَطلَرَدُه2؛ امیر مؤمنلان إِنَّ أَِمیلَر الُْمْؤِمِنیلَن

قصه پلردازی را در مسلجد دیلد، پلس او را زد و رانلد. 
املام عللی بله تهدید قصه پلردازان نیلز پرداخته اسلت. مطابلق نقل برخی تفاسلیر، 
حضلرت فرملوده اسلت: »هلر کلس ماجلرای داود را آن گونه بگوید که قصه سلرایان 

پرداخته انلد، او را 160 تازیانله می زنلم، زیلرا حلّد افتلرا بلر پیامبران چنین اسلت.«3 
املام حسلن، املام باقر و املام صادقنیز قصه پلردازان متکلّلف را4، جلزو »خائنان به 
آیلات الهلی«5 و از »غاوون«6 دانسلته اند. هم چنیلن امام صادق آنلان را لعنت کرد7 
و عللت لعلن آنلان را تشلنیع ایشلان بلر اهل بیتدانسلته و چلون از حضلرت درباره 

1 . تفسیر عیاشی، ج 1،  ص 12،  ح 9. 
2 . الکافی، ج 7،  ص 263،  ح 20. 

3 . تفسلیر مجملع البیلان، ج 8،  ص 354؛ تفسلیر ثعلبلی، ج 8،  ص 190؛ تنزیه األنبیاء،  ص 132؛ حّد افترا، هشلتاد تازیانه اسلت 
و محتملل اسلت کله دو برابلر شلدن آن به دلیل شلخصیت حقیقی و حقوقی »حّق نبوت« ایشلان باشلد. ماجلرای داود و 
اوریلا و رّد املام عللی و املام رضلا بلر آن معروف اسلت؛ ر.ك: عیون أخبلار الرضا، ج 2،  ص 171؛ متأسلفانه ایلن ماجرای 
نادرسلت بلدون انتسلاب بله معصوم در تفسلیر منسلوب بله قمی نیز آمده اسلت، املا عالمه مجلسلی آن را رد کرده اسلت؛ 
ر.ك: تفسلیر قملی، ج 2،  ص 230؛ بحلار األنلوار، ج 14،  ص 24؛ گفتنلی اسلت، تهدیلد بله اجلرای حلد بله املام صلادق نیز 

منتسلب اسلت؛ ر.ك: بحار األنلوار، ج 14،  ص 26،  ح 6. 
4 . قصه پلردازی در گفت وگلو بلا املام حسلن خلود را مذّکلر یا قّصلاص  می خواند. املام می فرمایلد: »تو هیچ یلک از این ها 

نیسلتی، بلکله متکلّفلی؛ یعنی املری را ادعا می کنی که شایسلتگی  اش را نلداری«؛ ر.ك: تاریخ یعقوبلی، ج 2،  ص 227. 
5 . در تفسلیر عیاشلی آملده اسلت کله املام باقلر آیله: و إذا رأیلت الذین یخوضلون فی آیاتنلا )انعلام، 68( را بلر قصه گویان 

تطبیلق کلرده و فرملوده اسلت: »إّن منهم القّصاص«؛ تفسلیر عیاشلی، ج 2،  ص 362. 
6 . املام صلادق نیلز آیله: الشلعراء یتبعهلم الغلاوون؛ شلاعران را گمراهان پیلروی می کنند، بلر قصه پلردازان تطبیق کرده 

اسلت؛ ر.ك: االعتقلادات،  ص 109؛ بحار األنلوار، ج 72،  ص 264،  ح 1. 
7 . الصحیح من سیره النبی األعظم، ج 1،  ص 192. 
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حکم گوش سلپردن به سلخنان ایشلان سلؤال  شلد، چنین فرمود: 
َملْن أَْصَغلی إِلَلی نَاِطلٍق َفَقْد َعَبلَدُه َفلإِْن َکاَن النَّاِطُق یُلَؤدِّي َعلِن اهلل َعزَّ َو َجلَّ َفَقلْد َعَبَد 
لْیَطاَن1؛ هر کس به سلخنرانی  لْیَطاِن َفَقلْد َعَبَد الشَّ اهلل َو إِْن َکاَن النَّاِطلقُ یُلَؤدِّي َعلنِ الشَّ
گلوش بسلپارد، او را پرسلتیده اسلت؛ پلس اگر سلخنران از سلوی خدا سلخن می راند، 
خلدا را پرسلتیده اسلت و اگلر سلخنران از سلوی شلیطان سلخن می گوید، شلیطان را 

پرسلتیده است. 
گفتنلی اسلت، ائمهبا قصه پلردازی مخالفتی نداشلتند، بلکه داستان سلرایانی را طرد 
می کردنلد کله بله جای عالمان راسلتین بر منبر نشسلته و خالفلت جائِر وقلت را تأیید 
و آن را تحکیلم می کردنلد. بله سلخن دیگلر، امامانبلا شلکل و قاللب و یا شلخص و 
فلرد خاصلی مخالفلت نداشلتند. آنان محتلوا و مطاللب عرضه شلده را نقلد می کردند و 
از ایلن رو، هلر گاه داسلتان پردازی را بلا پرسلش از قلرآن و معلارف دینلی می آزمودنلد 
و از معرفلت او بله قلرآن و فقله، مطمئلن می شلدند، بله او اجلازه می دادنلد تلا به وعظ 
و انلدرز بپلردازد و حتلی برخلی از پیروان ایشلان مانند سلعد اسلکاف، ابان بلن تغلب و 
علدی بلن ثابلت کوفلی در مسلاجد و حوزه های شلیعه، بله داسلتان گویی بلرای اندرز و 
تذکلر بله ملردم می پرداختنلد و املام باقر دوسلت داشلتند که امثال سلعد اسلکاف 

بیشلتر هم باشد.2

خواندن«اشعار«بیهوده««
شلعر در اسلالم گاه نکوهیلده و گاه سلتوده شلده اسلت. بلر ایلن پایله، افلزون بلر آیات 
پایانلی سلوره شلعراء، روایلات متعددی نیز ناظر به شلعرخوانی وجود دارد که بخشلی از 
آن هلا ناظر به شلعرخوانی در مسلجد اسلت. برخلی از ایلن احادیث، از شلعرخوانی منع 
کلرده و برخلی آن را اجلازه داده انلد. شلیخ حلر عاملی در کتاب شلریف و جامع وسلائل 
الشلیعه بابلی را بله نام »کراهه انشلاد الشلعر فلي المسلجد، و التحدث بأحادیلث الدنیا 
فیله، دون قلراءه القلرآن« گشلوده و چهار حدیث در آن آورده که سله حدیلث آن ناظر 

1 . الکافی، ج 6،  ص 434،  ح 24. 
2 . الصحیح من سیره النبی األعظم، ج 1،   ص 193. 
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بله شلعرخوانی در مسلجد اسلت.1 از ایلن سله حدیلِث مرتبلط با بحلث ملا، دو حدیث 
از شلعرخوانی منلع کلرده و یلک حدیلث آن را جایلز دانسلته اسلت. ابتلدا دو حدیلث 

منع کننلده را می آوریلم: 
محملد بلن یحیلی، علن أحملد بلن محمد، علن ابلن محبلوب، عن عبلد الرحملن بن 
 :قال: قال رسلول اهلل الحجلاج، علن جعفلر بلن إبراهیلم، عن عللي بلن الحسلین
ملن سلمعتموه ینشلد شلعرا في المسلاجد فقوللوا: فض اهلل فلاك إنما نصبت المسلاجد 
للقلرآن2؛ اگلر شلنیدید کسلی در مسلجد شلعر می خواند، بگوییلد: خدا دهانلت را خرد 

کنلد! مسلجدها بلرای قرآن برپا شلده اسلت. 
سلند ایلن حدیلث صحیلح اسلت، زیلرا همه افلراد واقلع در سلند از افراد شناخته شلده 
و توثیق شلده اند. از نظلر طبقله و اسلتاد و شلاگردی نیلز همله بله همدیگلر متصلنلد و 
می تواننلد از یکدیگلر نقلل حدیلث کننلد و از ایلن رو، سلند حدیلث متصل می شلود و 
عیبلی از ایلن نظلر نلدارد. هم چنیلن منبلع آن یکلی از بهتریلن مآخلذ حدیلث، یعنی 
کافلی اسلت که نخسلتین کتلاب از کتب اربعه اسلت. اما حدیث دوم کله در پی می آید، 
بلا وجلود آن کله در کتلاب ملن ال یحضلره الفقیه، یکلی از کتب اربعه نقل شلده اسلت، 
ولی به دلیل وجود »شلعیب بن واقد« در سلند آن، ضعیف شلمرده می شلود. شلعیب 

بلن واقلد از نظلر رجالی، حالش روشلن نیسلت.3 
محملد بلن علي بن الحسلین باسلناده عن شلعیب بلن واقد، عن الحسلین بلن زید عن 
الصادق، عن آبائه ل  في حدیث المناهي  ل  قال: نهی رسلول اهلل أن ینشلد الشلعر 

في المسلجد4؛ پیامبر خدا از خواندن شلعر در مسلجد نهی فرمودند. 
در برابلر ایلن دو حدیلث، حدیثلی داریلم کله به صراحلت، شلعر خواندن در مسلجد را 
بی اشلکال می دانلد. ایلن حدیث نیز صحیح السلند اسلت و در یکی دیگلر از کتب اربعه، 

یعنلی تهذیب االحکام نقل شلده اسلت:
و باسلناده علن محملد بلن عللي بلن محبلوب، علن محملد بلن أحملد الهاشلمي، عن 

1 . وسائل الشیعه، ج 5،  ص 213، باب  6361. 
2 . الکافی، ج 3،  ص 369، ح 5. 

3 . ر.ك: برنامه »درایه النور« از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی )نور(. 
4 . ر.ك: کتاب من الیحضره الفقیه، ج 4،  ص 4، ح 1. 
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العمرکلي، علن عللي بلن جعفلر، عن أخیله موسلی ، قال: سلألته علن الشلعر أصلح 
أن ینشلد فلي المسلجد؟ فقلال: ال بأس5؛ از بلرادرم امام موسلی کاظم پرسلیدم: آیا 

شایسلته اسلت که در مسلجد شلعر خوانلده شلود؟ فرمود: »اشلکالی نلدارد.«
افلزون بلر ایلن روایلت، برخلی روایلات نیز هسلتند که بلر رضایلت پیامبر اکلرم از 
انشلاد شلعر در مسلجد و یلا دسلت کم نهی نکلردن از آن دالللت دارنلد. در کتاب کهِن 
تاریلخ مدینله دمشلق می خوانیلم کله: روزی پیامبلر در مسلجد نشسلته بودنلد. 
خفلاف بلن نضلله بن عملرو بلن بهدلله الثقفلي، یکلی از شلاعران آن روزگار بر ایشلان 
وارد شلد و شلعر بلنلدی خوانلد. پیامبر نله تنها او را نهلی نفرمود، بلکله او را تأیید 
فرملود و شلعرش را نیکو شلمرد و ایلن عبارت را در تأیید شلاعر فرمود: »اّن ِمن الّشلعر 

کالحکلم«؛ برخلی از اشلعار، حکمت هسلتند.6 
شلاید ایلن عبلارت پایانی، بتواند مشلکل این تعارِض نه چندان دشلوار را حلل کند. این 
جملله می توانلد تفصیلل قابلل قبوللی را ارائه دهلد؛ روایلات اجازه دهنده، ناظلر به جواز 
سلرودن و خوانلدن اشلعار حکمت آمیز در مسلجد، و روایلات نهی کننده، ناظر به اشلعار 
هلزل و بیهلوده باشلند. بلر این پایه می توان انشلاد اشلعار حکمت آموز را در مسلجد، روا 
دانسلت و احادیثی را که از انشلاد شلعر در مسلجد نهی کرده، ناظر به اشلعار جاهلی و 

دنیایی دانسلت که با فلسلفه وجودی مسلجد در تعارض اسلت. 
گفتنلی اسلت، روایلت صحیلح السلند زیلر نیلز می تواند شلاهد خوبلی برای ایلن وجه 
جملع باشلد. ایلن روایلت از املام کاظلم نقلل شلده و دربلاره انشلاد شلعر در طواف 
اسلت، املا بلا توجه بله این که طواف در مسلجد الحلرام انجام می شلود، ناظر به مسلئله 

ملا نیلز می تواند باشلد: 
عللي بلن یقطیلن قال: سلألت أبلا الحسلن  عن الکالم فلي الطواف و إنشلاد الشلعر و 
الضحلک فلي الفریضله أو غیر الفریضه، أیسلتقیم ذلک؟ قال: ال بأس به، و الشلعر ما کان 
ال بلأس بله منله7؛ از امام کاظم درباره سلخن گفتن و نیز شلعر خوانلدن و خندیدن 
هنلگام طلواف پرسلیدم؛ خلواه طلواف واجب و یلا طواف مسلتحبی. آیا این کار درسلت 

5 . تهذیب االحکام، ج 3،  ص 249، ح 3. 
6 . تاریخ دمشق، ج 3،  ص 455، ح 772؛ کنز العّمال، ج 3،  ص 859، ح 8956 و فیه »لَِحکَمًه« بدل»کالِحَکم«. 

7 . تهذیب االحکام، ج 5،  ص 127، ح 418. 
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اسلت؟ امام فرمود: »اشلکالی ندارد و شلعرهایی که اشلکالی ندارند.«
بسلیاری از فقیهلان شلیعه1 و اهلل سلنت2 نیلز به همیلن تفصیل فتلوا داده اند. ایشلان 
بلا اسلتناد بله روایلات مزبلور، انشلاد اشلعار حکیمانله و یلا مراثلی اهل بیلتو آنچه 
انسلان را بله یلاد خلدا می انلدازد و گونله ای عبلادت محسلوب می شلود، مجلاز و روا، و 
سلرودن و خوانلدن اشلعار دنیایلی و نامتناسلب بلا مسلجد را مکلروه دانسلته اند. دلیل 
ایشلان در حملل روایلات نهی کننلده بلر کراهلت، همان روایلت صحیح السلند علی بن 
جعفلر از بلرادر بزرگلوارش، امام کاظم  اسلت که متلن آن را گزارش کردیلم.3 بر این 
پایله، دلیللی نلدارد کله از خوانلدن سلرودهای انقالبی و یا عقیدتی مناسلب با مسلجد 
جلوگیلری کنیلم؛ به ویلژه آن کله در برخلی گزارش ها آمده اسلت که پیامبلر بارها 
در مسلجد بله اشلعار اصحابش گلوش فرا داده اسلت. طبرانی در کتابش بله نقل از جابر 

بن سلمره چنین آورده اسلت: 
هٍ فِلي الَمسلِجِد، یَجلِلُس أصحابُلُه یََتناَشلدوَن   أکَثلَر ِملن ِمَئلِه َملرَّ جالَسلُت النَِّبليَّ
لعر4َ؛ بیلش از صلد بلار در مجللس پیامبر در مسلجد شلرکت کردم. ایشلان در  الشِّ

جملع یارانلش می نشسلت  و آنلان بلرای یکدیگلر، شلعر می خواندنلد. 
می تلوان حلدس زد کله ایلن کار مکلرر، بله صورت سلنتی مقبلول و معلوم هملگان در 
صلدر اسلالم درآمده باشلد؛ در این صورت، مخالفت کسلی در حد خلیفله هم نمی تواند 
مانع شلعرخوانی در مسلجد شلود. گزارش زیر به روشلنی این مسلئله را ثابت می کند: 
لعَر في َمسلِجِد  تاریخ دمشلق عن سلعید بن المسلّیب: بَیَنما َحّسلاُن بُن ثابٍِت یُنِشلُد الشِّ
لعَر؟  َرسلوِل اهلل، َفجاَء ُعَمُر َفقاَل: یا َحّسلاُن! أ تُنِشلُد في َمسلِجِد َرسلوِل اهلل الشِّ
قلاَل: َقلد أنَشلدُت و فیلِه َملن ُهلَو َخیلٌر ِمنَک! قلاَل: َصَدقلَت. َو انَصلَرَف5؛ زمانی حّسلان 
بلن ثابلت، در مسلجد شلعر می خوانلد که عملر از راه رسلید و گفلت: ای حّسلان! آیا در 

1 . ر.ك: ذکلری الشلیعه، ج 3،  ص 122؛ جاملع المقاصلد، ج 2، ص 151؛ الروضله البهیله، ج 1، ص 548؛ مجملع الفائلده، ج 2،  
ص 156؛ مسلتند الشلیعه، ج 10، ص 315؛ جواهلر اللکالم، ج ،  ص 119؛ ملالذ األخیلار فلي فهم تهذیب األخبلار، ج 5، ص 468ل 

469. عالمله مجلسلی بله تمثلل املام عللی در خطبه هایلش بله اشلعار عربلی نیز اسلتدالل کرده اسلت. 
2 . ر.ك: الفقه علی المذاهب األربعه و مذهب أهل البیت، ج 1،  ص 404. 

3 . »عللي بلن جعفلر علن أخیله موسلی  قال، سلألته عن الشلعر أیصلح ان ینشلد في المسلجد؟ قلال، ال بأس، و سلألته عن 
الضالله أیصللح ان تنشلد في المسلجد؟ قال، ال بلأس«؛ تهذیب االحلکام، ج 3،  ص 249، ح 683.

4 . المعجم الکبیر، ج 2،  ص 237، ح 1990؛ کنز العّمال، ج 3،  ص 858، ح 8953. 
5 . تاریخ دمشق، ج 12،  ص 385؛ کنز العّمال، ج 13، ص 335، ح 36946 و ر.ك: الغدیر، ج 2،  ص 108. 
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مسلجِد پیامبلر خدا، شلعر می خوانلی؟! وی در پاسلخ گفت: در گذشلته، شلعر خواندم، 
در حاللی کله بهتلر از تو )پیامبر( در مسلجد بود! عمر گفت: راسلت گفتلی. و رفت. 
گفتنلی اسلت حّسلان بلن ثابلت، شلاعر سلپاه اسلالم بلود و پیامبلر منبلری برایش در 
مسلجدش نهلاده بلود تا حسلان بلر آن بایسلتد و او بله سلتایش از پیامبر اکلرم یا 
دفلاع از ایشلان، اشلعاری را بسلراید و برای ملردم بخواند؛ کاری به شلکل نبرد تبلیغاتی 
و جنلگ روانلی کله در روزگار جاهلیلت و صدر اسلالم، جلزو ضروریات جامعله در حال 
جنلگ و پایلداری بلود. در برخلی گزارش هلا ضملن تأکیلد بلر این مسلئله، سلخنی از 
پیامبلر را نیلز دربلاره حسلان نقلل کرده انلد کله نشلان دهنده تأییلد الهلی اسلت، 

هرچنلد بله صلورت موقلت و مشلروط به همان سلتودن یلا دفلاع از پیامبر اسلت: 
سلنن الترملذي علن علروه علن عائشله: کاَن َرسلوُل اهلل یََضلُع لَِحّسلاَن ِمنَبلراً فِي 
 .أو قاَل: یُنافِحُ 1 َعن َرسلوِل اهلل الَمسلِجِد یَقلوُم َعلَیلِه قائِماً یُفاِخُر َعن َرسلوِل اهلل
و یَقلوُل َرسلوُل اهلل: إنَّ اهلل یَُؤیِّلُد َحّسلاَن بِلروِح الُقلُدِس، ملا یُفاِخلُر أو یُنافِلُح َعلن 
َرسلوِل اهلل2؛ پیامبر خدا برای َحّسلان در مسلجد، منبری می گذاشلت و او روی آن 
می ایسلتاد و بله پیامبلر افتخلار می کلرد و یا از پیامبلر خدا، دفاع می کرد، و ایشلان 
می فرملود: »خداونلد، َحّسلان را تلا وقتلی کله به پیامبلر خدا مباهلات می ورزد یلا از او 

دفلاع می کنلد، بلا روح الُقلُدس یلاری می فرماید.«
نکتله جاللب توجله، دقت پیامبر اکرم در اشلعار خوانده شلده و تصحیح آن هاسلت. 
ایلن نلگاه از دو زاویله قابلل توجله اسلت؛ نلگاه نخسلت این کله پیامبلر اکلرم بلا همله 
گرفتاری هلا و دل مشلغولی هایش، در کلمله بله کلمله شلعِر خوانده شلده در مسلجدش 
دقلت می کنلد و از کوچک  تریلن انحرافلی جلو می گیرد. این نشلان دهنده پلاس داری از 
مرزهلای عقیلده و فرهنلگ در لحظله لحظه زندگی اسلت. نلگاه دوم به ایلن می پردازد 
کله الزم نیسلت بله بهانله بیتلی نادرسلت و یلا یکلی ل دو بخلش کوچلک، از همله کار 
مانلع شلویم. هنگاملی کله می تلوان بلا تصحیلح یکلی ل دو کلمله، هدف شلعِر آملاده و 
سروده شلده و هنلِر پرداختله و ساخته شلده را تصحیلح کلرد، چله لزوملی دارد کله بله 

1 . »ناَفَح، أي داَفَع«؛  النهایه، ج 5،  ص 89، »نفح«. 
2 . سنن الترمذي، ج 5،  ص 138، ح 2746؛ سنن أبي داود، ج 4،  ص 305، ح 5015. 
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صلورت سللبی و منفلی برخورد کنیلم و اصل کار را از میلان برداریم؟ گلزارش زیر خود 
گویلای ایلن دو مطلب اسلت:

ثَُه َعلن امِِّه و ِهلَي ابَنُه  تاریلخ دمشلق علن یحیلی بن سلعید: إنَّ َعبَد اهلل بلَن انَیلٍس َحدَّ
َکعلِب بلِن مالِلٍک، أنَّ َرسلوَل اهلل َخلَرَج َعللی َکعلِب بلِن مالٍِک في َمسلِجِد َرسلوِل 
َّلُه الَقَملُر، َفقلاَل َرسلوُل اهلل: ملا ُکنُتم َعلَیِه؟ قلاَل َکعٌب:  اهلل یُنِشلُد، َفلَّملا َرآُه َکأَن
ُکنلُت انِشلُد، َفقلاَل َرسلوُل اهلل: َفأَنِشلدني َحّتلی َملرَّ بَِقولِلِه: نُقاتِلُل َعن ِجذِمنلا ُکلَّ 
ُقحَملٍه. َفقلاَل َرسلوُل اهلل: ال تَُقلل: نُقاتِلُل َعلن ِجذِمنا، و ُقلل: َعن دیِننلا؛ عبد اهلل بن 
انَیلس، از ملادرش، یعنلی دختلر کعب بلن مالک، حکایت کلرد که پیامبلر خدا در 
مسلجد خلود بلر کعب بلن مالک وارد شلد، در حاللی که وی شلعر می خوانلد. هنگامی 
کله پیامبلر او را دیلد، همچون ماه ]تابان و گشلاده رو[ بود. پیامبر خلدا فرمود: »به 
چله کاری مشلغول بودیلد؟« کعب گفت: شلعر می خوانلدم. پیامبر خدا فرملود: »برای 
ملن هلم بخلوان.« وی خوانلد تلا آن که به این بیلت رسلید: در حمایت از خانلدان خود 
بلا همله مشلکالت طاقت فرسلا می سلتیزیم. پیامبلر خلدا فرملود: »نگلو: در حمایت از 

خانلدان خلود، بلکله بگلو: در حمایت از دیلن خود.« 

در پایلان می افزاییلم کله شلعرخوانی در مسلجد، بله روزگار پیامبلر اکلرم منحصر 
نبلوده اسلت. برخلی گزارش ها نشلان می  دهلد که شلعرخوانی در مسلجد، در پیش دید 
اماملان معصلوم و بزرگلوار ملا هلم صلورت گرفتله اسلت و آنلان نله تنهلا شلاعر را منع 
نکرده انلد، بلکله خلود نیز در پاسلخ به او از زبان شلعر اسلتفاده کرده اند. گلزارش جالب 

توجله زیلر را بخوانیم:
المناقلب البن شلهر آشلوب: َقِدَم أعرابيٌّ الَمدیَنَه َفَسلَأَل َعلن أکَرِم الّناِس بِهلا، َفُدلَّ َعلَی 

الُحَسلینِ ، َفَدَخَل الَمسلِجَد َفَوَجَدُه ُمَصلِّیا، َفَوَقَف بِإِزائِِه و أنَشلَأ:

لَم یَِخب اآلَن َمن َرجاَك و َمن 
َك ِمن دوِن بابَِک الَحلََقه  َحرَّ
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أنَت َجواٌد و أنَت ُمعَتَمُد
أبوَك َقد کاَن قاتَِل الَفَسَقه 

لَو اَل الَّذي کاَن ِمن أوائِلُِکم 
کانَت َعلَیَنا الَجحیُم ُمنَطِبَقه 

قلاَل: َفَسللََّم الُحَسلینُ  و قلاَل: یلا َقنَبلُر، َهلل بَِقَي َشلي ٌء ِمن ملاِل الِحجازِ؟ قلاَل: نََعم 
أربََعلُه آالِف دینلاٍر. َفقلاَل: هاتِهلا، َقلد جلاَء َملن ُهلَو أَحقُّ بِهلا ِمّنلا. ثُمَّ نَلَزَع بُرَدیلِه و لَفَّ 

، و أنَشلَأ: نانیلَر فیِهملا و أخلَرَج یَلَدُه ِملن ِشلقِّ الباِب َحیلاًء ِملَن األَعرابِيِّ الدَّ

ُخذها َفإِنّي إلَیَک ُمعَتِذٌر
اعلَم بِأَنّي َعلَیَک ذو َشَفَقه... . 

  بیابان نشلینی به مدینه آمد و سلراغ ارجمندترین فرد مدینه را گرفت. امام حسلین
را بله وی معرفلی کردنلد. داخلل مسلجد شلد و او را در حلال نملاز یافلت. در برابلرش 

ایسلتاد و چنین سلرود: 
نومید نشد کسی که به تو امید بست  

و نیز هر کس که حلقه دِر خانه ات را جنباند. 

تو بخشنده ای و مورد اعتمادی   
پدر تو ُکشنده نابکاران بود. 

اگر نبودند پیشینیاِن شما  
دوزخ، ما را در خود فرو برده بود. 

املام حسلین  نملاز را بله پایلان بلرد و فرملود: »ای قنبلر! آیلا از مال حجلاز، چیزی 
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باقلی مانلده اسلت؟« گفلت: آری! چهارهزار درهلم. فرملود: »آن را بیاور، زیرا کسلی از 
راه رسلیده کله از ملا بلدان سلزاوارتر اسلت.« آن گاه، روپلوش خلود را از تلن در آورد و 
دینارهلا را در آن پیچیلد و بلا عذرخواهی از مرد بیابان نشلین، دسلتش را از پشلت لنگه 

در بیلرون آورد و چنین سلرود:
این را بگیر که از تو عذرخواهم           

و بدان که من نسبت به تو مهربانم. 

داد«و«فریاد«زدن««
مسلجد جلای راز و نیلاز و مناجلات بلا خداونلد اسلت؛ ایلن کار نیلازی بله بلنلد کردن 
صلدا و داد و فریلاد نلدارد. بلنلد کلردن صلدا در مسلجد، بله آراملش دیگلران آسلیب 
می زنلد و فرصلت مناجلات و عبلادت را از آنلان می گیلرد. صلدای بلنلد در مسلجد، 
گونله ای مزاحملت بلرای بلرادران و خواهران ایمانی اسلت. این کار اگلر نتیجه مخاصمه 
و کشلمکش های لفظی باشلد، بسلیار زشلت شلمرده می شلود. این گونه کشلمکش ها 
برخاسلته از خودگرایلی و اثبلات خلود و نفسلانیت خویلش اسلت. بله نظلر می رسلد، 
حدیلث زیلر نیلز همیلن معنلا را از بلند کردن صلدا، منظور داشلته که آن را تلا این حد 

زشلت و از موجبلات حللوِل بلال بلر املت محمد برشلمرده اسلت:
اإلملام علليّ : قلاَل َرسلوُل اهلل: إذا َعِملَلت امَّتلي َخملَس َعَشلَرَه َخصلَلًه َحللَّ بَِها 
الَبلالُء، قیلَل: یا َرسلوَل اهلل و ما ِهَي؟ قلاَل: إَذا... ارتََفَعِت األَصواُت فِي الَمسلاِجِد1؛ »هرگاه 
اّملت ملن بله پانلزده ویژگلی عمل کند، بلال بر او فلرود می آیلد.« گفته شلد: ای پیامبر 

خلدا! آن هلا چیسلت؟ فرمود: »هنگاملی که... صداها در مسلاجد، بلند شلوند.« 
در ایلن صلورت، ایلن حدیلث را می تلوان هم سلو بلا حدیثی دانسلت که اهل سلنت آن 
را نقلل کرده  انلد. ایلن حدیلث نیز به همین مطلب اشلاره دارد که سلوگند خلوردن، که 
بیشلتر میان کشلمکش و سلتیزه های لفظلی پدید می آیلد، همچون خاکروبه ای اسلت 
کله مسلجد را بایلد از للوث آن پلاك کلرد. اگلر چنین دیلدی داشلته باشلیم، آن گاه بر 
سلر هلر مسلئله جزئلی در مسلجد بله مجادلله و جنلگ لفظی نمی ایسلتیم و بله جای 

1 . الخصلال،  ص 500، ح 1 علن محّملد بن الحنفّیه؛ األمالي )طوسلي(،  ص 516، ح 1128؛ بحار األنوار، ج 6،  ص 304، ح 4؛ سلنن 
الترملذي، ج 4،  ص 494، ح 2210؛ کنز العّمال، ج 14، ص 556، ح 39589. 
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رازگویلی بلا خداونلد، بله هیاهلو و غوغلا بلا بندگانلش نمی پردازیلم. حدیلث مزبلور را 
می آوریلم:

عن أبي هریره عن رسلول اهلل: إنَّ لِکلِّ َشلئٍ ُقماَمًه و ُقماَمُه الَمسلِجِد: ال َواهللِ و بلَی واهلل1ِ؛ 
هلر چیلز را خاکروبله ای اسلت و خاکروبه مسلجد، سلوگند خلوردن )در کشلمکش ها( 

است. 

جست«وجو«از«گم«شده«««
در آنچله گفتله شلد، ایلن مسلئله روشلن گشلت که مسلجد برای چله چیزی سلاخته 
شلده و بلرای کدامیلن مقصلود اختصاص یافته اسلت. مسلجد تا سلرحّد املکان باید از 
کارهلای دنیلوی بله دور و کنلار باشلد. ایلن کار اگر مباح نیز باشلد، از آن جلا که آرامش 
مسلجد را بله هلم می ریلزد و مسلجدیان را از ذکلر و توجله بله معبلود بازملی دارد، در 
مسلجد ناشایسلت و مکروه شلمرده می شود. جسلت وجو از گم گشلته نیز چنین حالتی 
دارد. ایلن کار بله خلودی خلود مبلاح و گاه برای تأمین معیشلت زندگی الزم می شلود، 
املا شلیء گم شلده به گونه معملول امری دنیایی اسلت؛ یا مرکبی اسلت، یا وسلیله کار 
اسلت و یلا چیلزی تزیینلی و از این قبیل که همه، بخشلی از دنیا هسلتند. فلراز آوردن 
ایلن گونله چیزهلا، بازگشلت دوبلاره به دنیایی اسلت کله از آن کنلاره گرفتله   و از آن به 
مسلجد پنلاه برده  ایلم. مطابق بلا برخی گزارش ها، رسلول خلدا خلود چنین کاری 
را در مسلجد خویلش دیلده و آن را نپسلندیده و حتلی دعلا کرده که خداوند گم گشلته 
چنیلن فلردی را بله او بازنگردانلد! بلر طبق گزارش شلیخ صلدوق، هنگامی کله پیامبر 

می شلنود فلردی گم شلده خلود را در مسلجد فریلاد می زنلد، می فرماید:
ََّتَک، َفإنَّها لَِغیِر هذا بُِنَیت2؛ به وی بگویید: خدا گم شلده ات  قوللوا لَلُه: ال َردَّ اهلل َعلَیلکَ ضال

را به تو بازنگردانَد، زیرا مسلجدها برای کار دیگری سلاخته شلده اند. 
گفتنلی اسلت ایلن شلیوه، مختلص پیامبلر و یلا مسلجد نبلوی نیسلت. دلیلل ما 
نقل هلای هم سلو بلا ایلن روایلت اسلت کله در آن هلا پیامبلر اکلرم به گونله کلی و 

1 . معجم اوسط )طبرانی(، ج1،  ص 251 و نیز ر.ك: فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، ج 2،  ص 651. 
2 . کتلاب ملن ال یحضلره الفقیه، ج 1،  ص 237، ح 714؛ علل الشلرائع،  ص 319، ح 1؛ بحار األنلوار، ج 83، ص 362؛ المصّنف )عبد 

اللرّزاق(، ج 1،  ص 440، ح 1722 نحوه؛ کنز العّمال، ج 7،  ص 671، ح 20842. 
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عموملی چنیلن فرموده اسلت: 
َهلا اهلل إلَیَک، َفإِنَّ الَمسلاِجَد لَم  َّلًه فِي الَمسلِجِد َفلَیُقل: ال َردَّ َملن َسلِمَع َرُجاًل یَنُشلُد ضال
تُبلَن لِهلذا1؛ هر که شلنید کسلی گم شلده ای را در مسلجد جسلت وجو می کنلد، بگوید: 

»خداونلد، آن را بله تلو بازنگردانَد!«، زیرا مسلجدها برای این کار، سلاخته نشلده اند. 
نکتله جاللب توجله آن کله، ایلن گم شلده هرچنلد هلم قیمتلی باشلد، بلاز نمی توانلد 
توجیه کننلده فریلاد زدن بلرای یافتلن و فلراز آوردن آن در مسلجد باشلد. روایلت زیلر 
می توانلد بله ایلن مطللب اشلاره داشلته باشلد، زیلرا آنچله در این گلزارش خبلر از گم 
شلدنش داده شلده، شلتری سرخ موسلت که برای اعراب صدر اسلالم، جزو نفیس  ترین 

دارایی هلا شلمرده می شلده اسلت: 
صحیلح مسللم عن سللمان بلن بریده عن أبیله: إنَّ َرُجاًل نََشلَد فِي الَمسلِجِد، َفقلاَل: َمن 
: ال َوَجلدَت، إنَّما بُِنَیِت الَمسلاِجُد لِملا بُِنَیت  َدعلا إلَلی الَجَملِل األَحَملِر؟ َفقاَل النَِّبليُّ
لَلُه2؛ ملردی در مسلجد، بانلگ برآورد و گفت: چه کسلی شلتر سلرخ موی گم شلده ام را 
یافتله اسلت؟ پیامبلر فرملود: »]امیدوارم [ بله آن دسلت نیابی، زیرا مسلاجد برای 

کار دیگری سلاخته شلده اند.« 

خوابیدن«بدون«ضرورت««««
انسلان، اختیلار خلود را در حلال خلواب از دسلت می دهلد و تلا بیلدار نشلود، متوجله 
اعمال صادرشلده از خود نخواهد شلد. این اگرچه اشلکال شلرعی و قانونی را متوجه ما 
نمی کنلد، در هلر حلال بدین معناسلت که ممکلن اسلت در حالت خواب خطایلی از ما 
سلر زند که شایسلته شلخصیت ما نباشلد. این نگرانی هنگامی تشلدید می شلود که ما 
میلان جمعلی خوابیده باشلیم و افراد ناآشلنا، ناظر حال ما باشلند. وضعیت نامناسلب تر 
از ایلن حاللت، آن اسلت کله ملا در جایلی بله خواب رفته باشلیم کله مکانلی مقدس و 
ویلژه کار خاصلی مانند عبادت باشلد. اگر در حال اسلتراحت باشلیم و کاری نامتناسلب 
بلا مکانلی ماننلد مسلجد از ملا سلر بزنلد، نله تنهلا آبلروی اجتماعی خلود را از دسلت 
1 . صحیلح مسللم، ج 1،  ص 397، ح 79؛ سلنن أبلي داود، ج 1،  ص 128، ح 473؛ مسلند ابن حنبلل، ج 3،  ص 260، ح 8596؛ کنز 

العّملال، ج 7،  ص 666، ح 20818؛ الطرائلف،  ص 223، ح 327 کلّهلا علن أبي هریره. 
2 . صحیلح مسللم، ج 1،  ص 397، ح 80؛ مسلند ابلن حنبل، ج 9، ص 31، ح 23106 نحوه؛ کنلز العّمال، ج 7،  ص 666، ح 20819؛ 

الطرائف،  ص 223، ح 326. 
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داده ایلم، بلکله بله گونله ای حلق و احتلرام مسلجد را پلاس نداشلته ایم. ایلن می توانلد 
زمینله فرملان صریلح و روشلِن ذیلل باشلد کله از پیامبلر اکلرم نقل شلده اسلت: 

»قوملوا، ال تَرُقلدوا فِلي الَمسلِجِد«1؛ برخیزید و در مسلجد نخوابید. 
بلر طبلق برخلی گزارش هلا، این نهلی صریلح را پیامبر اکلرم خود در مسجدشلان 
جامله عملل می پوشلاندند و مانلع از خوابیلدن افلراد در آن جلا می شلدند. گلزارش زیر 

همیلن موضلوع را بازگلو می کند:
 و نَحلُن ُمضَطِجعوَن فِي الَمسلِجِد، فلي یَِدِه  تاریلخ المدینله علن جابلر: جلاَء النَِّبليُّ
َعسلیبٌ  َرطلٌب، َفَضَربَنلا، َفقلاَل: تَرُقلدوَن فِي الَمسلِجِد و ال یُرَقُد؟!2؛ پیامبلر آمد، در 
حاللی کله ما در مسلجد، دراز کشلیده بودیم. در دسلت ایشلان، شلاخه ای  تلر از درخت 
خرملا بلود. ملا را ]بلا آن [ نواخلت و فرملود: »در مسلجد می خوابیلد، حال آن کله نباید 

در آن خوابیلد؟!«
بلر پایله گزارشلی دیگلر، پیامبلر ایلن کار را یک بلار با پلای مبارك خویلش انجام 

داده اند:
سلنن الدارملي عن أبلي ذّر: أتاني نَِبليُّ اهلل و أنَا نائٌِم فِي الَمسلِجِد، َفَضَربَنلي بِِرجلِِه، 
قلاَل: أال أراَك نائِملا فیلِه؟ ُقللُت: یلا نَِبيَّ اهلل َغلََبتنلي َعیني3؛ پیامبر خدا به سلراغم 
آملد، در حاللی که در مسلجد بله خواب رفته بلودم. با پایش ملرا نواخت و فرملود: »آیا 
تلو را درون مسلجد، در خلواب می بینلم؟!« گفتلم: ای پیامبلر خلدا! دیدگانلم بلر ملن 

چیره شلدند. 
گفتنلی اسلت، گزارشلی نیلز فرجلام نامبارکلی را برای فردی کله بدون عذر در مسلجد 
خوابیلده، اعلالم داشلته اسلت. این حدیث بدون سلند و فقلط در یک منبع یافت شلده 
اسلت؛ منبعلی کله جلزو منابع اولیه و معتبلر حدیث نیسلت.4 از این رو، تنهلا باید آن را 

محتملل و نه قطعی دانسلت. 

1 . المصّنف )عبد الرّزاق(، ج 1،  ص 422، ح 1655 عن جابر؛ کنز العّمال، ج 7،  ص 663، ح 20801. 
2 . تاریلخ المدینله، ج 1،  ص 37؛ کنلز العّملال، ج 8، ص 325، ح 23126 نحلوه؛ کشلف الغّمله، ج 1،  ص 152 و لیلس فیله »و ال 

یرقلد«؛ بحلار األنلوار، ج 37، ص 260، ح 18. 
3 . سنن الدارمي، ج 1،  ص 346، ح 1371؛ مسند ابن حنبل، ج 8، ص 88، ح 21440. 

4 . »رسلول اهلل: َملن نلاَم فِلي الَمسلِجِد بَِغیلِر ُعلذٍر، ابَتلالُه اهلل بِلداٍء ال َزواَل لَلُه«؛ هلر کلس بدون علذر در مسلجد بخوابد، 
خداونلد او را بله مرضلی مانلدگار، دچلار خواهد سلاخت؛  جاملع األخبلار،  ص 179، ح 434. 
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شلاید اشلکال شلود که خواب و گرسلنگی همزاد بشلر هسلتند و به هنگام روی آوردن 
آن هلا، انسلان چلاره ای جلز بلرآوردن آن هلا نلدارد، املا می توان پاسلخ داد کله حصول 
مقدملات آن یلا پیش گیلری ابتدایلی از آن، در اختیلار انسلان اسلت. دسلت کلم آدمی 
می  توانلد جلای خلود را تغییلر دهلد و در جایلی غیلر از مسلجد به اسلتراحت بپلردازد. 
توصیله زیلر، همیلن مطللب را به نقلل از پیامبر اکرم و به سلادگی و روانی گوشلزد 

می کنلد: 
إذا نََعلَس أَحُدُکلم فِلي الَمسلِجِد یَلوَم الُجُمَعلِه َفلَیَتَحلَول ِمن َمجلِِسلِه ذلَِک إللی َغیِره1ِ؛ 
هلر کلس را روز جمعله در مسلجد، چرت فرا گرفت، جای نشسلتن خلود را تغییر دهد. 
نکتله پایانلی این کله، روایتی از اهل سلنت در دسلت اسلت که بلر پایله آن، خواب های 
سلبِک نیم روزی از این امر اسلتثنا شلده اند. اگلر این گزارش را بپذیریلم، دیگر نمی  توان 
از اسلتراحت چنیلن اشلخاصی جلوگیلری کرد. این روایلت اندکی طوالنی اسلت؛ از این 

رو تنهلا عبارت مربوطله را می آوریم:
ال یُمَنلُع القائِلَلُه فِي الَمسلاِجِد ُمقیما و ال َضیفا2؛ از اسلتراحت نیم روزِی کسلی که مقیم 

یلا میهملان اسلت، ممانعت به عملل نمی آید. 

آلوده«کردن«محیط««
بنلای مسلاجد قدیملی ماننلد مسلاجد کنونلی نبوده انلد. در روزگار کنونی، مسلاجد را 
بله شلکلی می سلازند کله کمتلر کار آلوده کننلده ای زمینله تحقلق دارد؛ کف مسلاجد 
را سلنگ فرش می کننلد، دیوارهلا را صلاف و مرتلب می نماینلد و چنلان آن را تمیلز 
و آراسلته نلگاه می دارنلد کله کمتلر کسلی را تلواِن آن اسلت کله بله خلود اجلازه دهد 
آن را آللوده و کثیلف کنلد. در گذشلته املا چنیلن نبلوده اسلت؛ حیاط خاکلی و بدون 
سلنگ فرش مسلاجد، و نبلود فلرش و قالیچه، زمینله کارهایی مانند آب دهلان افکندن 
را فراهلم ملی آورده اسلت. می تلوان گفلت: فرهنلگ جاهللی عرب کله هنلوز در صیقِل 
تربیلت اسلالمی جلال نخلورده بلود نیز در ایلن امور اثر داشلته اسلت. این همله موجب 

1 . عواللي الآلللي، ج 1،  ص 158، ح 139؛ سلنن أبلي داود، ج 1،  ص 292، ح 1119 علن ابلن عمر؛ المعجم الکبیلر، ج 7،  ص 247، 
ح 7004 عن سلمره نحلوه؛ کنز العّملال، ج 7،  ص 741، ح 21189. 

2 . المعجم الکبیر، ج 2،  ص 139، ح 1589 عن جبیر بن مطعم؛ کنز العّمال، ج 7،  ص 672، ح 20850. 
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گشلته اسلت کله پیامبر اکلرم و نیز املام علی به صلورت صریح و مسلتقیم، از 
افکنلدن آب دهان در مسلجد نهی کننلد و اعراب تازه مسللمان را از این فرهنگ جاهلی 
منلزه بدارنلد. چنلد گلزارش زیر بله این مسلئله اشلاره دارد. بر پایله ایلن گزارش ها که 
نشلان دهنده تأکیلد پیشلوایان دینلی بلر ایلن املر اسلت، می توان ایلن حکلم را تعمیم 
داد و بله گونله ای حفلظ بهداشلت و نظافت فلردی و عمومی را در مسلجد، مورد اهتمام 
دیلن دانسلت. بله سلخن دیگلر، افکنلدن آب دهان بله عنلوان نمونله ای بلارز و رایج از 
آلوده سلازی محیلط مسلجد ملورد اشلاره قلرار گرفتله و برخلی املور دیگلر که بلا این 
کار هم سلو هسلتند نیلز ملد نظلر بوده انلد، اگرچه ممکن اسلت بله خاطر عدم شلیوع، 
چنلدان ملورد تصریلح و نهی قلرار نگرفته باشلند. ما برخلی از این احادیلث را می آوریم 
و گوشلزد می کنیلم کله برخلی گزارش هلای دیگلر نیلز موجلود اسلت کله بله دلیلل 
جلوگیلری از طوالنلی شلدن، تنهلا بله منبع آن هلا ارجلاع می دهیم. حدیث نخسلت را 

املام عللی از پیامبلر اکلرم نقلل می کند:
لِع  فِلي الَمسلاِجِد1؛ پیامبلر اکلرم از... آب دهلان  نَهلی َرسلوُل اهلل َعلنِ ... التََّنخُّ

انداختلن در مسلاجد، نهلی فرملود. 
بنا بر روایت دوم، پیامبر خدا می فرماید:

ُعِرَضلت َعلَيَّ أعماُل امَّتي َحَسلُنها و َسلیُِّئها، َفَوَجدُت في َمحاِسلِن أعمالِهلا: األَذی یُماُط 
ریلِق و َوَجلدُت فلي َمسلاِوِئ أعمالِهلا: النُّخاَعلَه تَکلوُن فِلي الَمسلِجِد ال تُدَفُن2؛  َعلِن الطَّ
خلوب و بلِد کارهلای اّمتلم بلر ملن عرضله شلد. در میلان کارهای نیلک املت، برطرف 
کلردن موانلع آزاردهنلده از گذرگاه هلا را یافتلم و در میلان کارهلای بدشلان، آب دهان 

انداختلن در مسلجد را، بلدون آن کله دفلن گردد. 
در برخلی گزارش هلا، راه حللی نیلز بلرای جبلران ایلن عمل عرضه شلده اسلت. این راه 
حل که از حدیث دوم نیز قابل اسلتفاده اسلت، متناسلب با وضعیت مسلاجد در روزگار 
صلدور ایلن احادیلث اسلت. در روزگار کنونی نیز می توان بلا الگوگیری از این شلیوه، به 

1 . کتلاب ملن ال یحضلره الفقیله، ج 4،  ص 4، ح 4968؛ األماللي )صلدوق(،  ص 509، ح 707 کالهملا علن الحسلین بلن زید عن 
اإلملام الصلادق عن آبائله ؛ بحلار األنلوار، ج 84، ص 12، ح 89. 

2 . صحیلح مسللم، ج 1،  ص 390، ح 57؛ سلنن ابلن ماجله، ج 2،  ص 1214، ح 3683؛ السلنن الکبلری، ج 2،  ص 414، ح 3590، 
کلّهلا عن أبلي ذّر؛ کنلز العّملال، ج 7،  ص 672، ح 20846. 
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گونله دیگلری در دفلع ایلن آلودگی کوشلید. احادیلث درباره ایلن موضلوع را می آوریم. 
ایلن احادیلث همگلی از پیامبلر خلدا هسلتند؛ امری کله تأیید کننده سلخن قبلی 

مبنلی بلر به ارث بلردن این فرهنلگ از دوره جاهلی اسلت. 
در حدیث نخست، پیامبر چنین می فرماید:

الُبلزاقُ  فِلي الَمسلِجِد َخطیَئلٌه، و َکّفاَرتُهلا َدفُنها1؛ آب دهلان انداختن در مسلجد، کاری 
خطاسلت و کّفلاره آن، از بیلن بلردن ]اثر[ آن اسلت. 

در برخلی از ایلن احادیلث، حکملِت توصیله به رفع این آلودگی بیان شلده اسلت؛ امری 
کله بلا اندکلی تأملل برای انسلان روشلن می شلود و نیاز به بررسلی سلندی و پی جویی 
اعتبلار صلدوری حدیلث را از میلان می برد. متن حدیث خود گویاسلت. ایلن حدیث نیز 

از پیامبر اکرم است: 
لَم أَحُدُکم فِي الَمسلِجِد َفلُیَغیِّلب نُخاَمَتُه، أن تُصیَب ِجلَد ُمؤِملٍن أو ثَوبَُه َفُتؤِذیَُه2؛  إذا تََنخَّ
هلرگاه کسلی در مسلجد آب دهان بینلدازد، باید ]اثلر[ آن را از بین ببرد، مبلادا به بدن 

یلا لباس کسلی برخورد کنلد و او را بیازارد. 
حدیلث بعلدی ناظلر بله وضعیتلی اسلت کله چنیلن آلودگلی حاصل شلده و شلخص 
آلوده کننلده هلم اقداملی صلورت نلداده و اثلر ایلن کار ناپسلند در مسلجد باقلی مانده 
اسلت. در ایلن حدیلث کله عبلداهلل بلن عملر آن را گلزارش کلرده اسلت، کار زیبایی را 
از پیامبلر اکلرم نقلل می کنلد کله می تلوان از آن سرمشلق گرفلت. بلر پایله ایلن 
گلزارش، پیامبلر اکلرم افلزون بلر زدودن اثلر ایلن کار ناشایسلت، ملاده خوش بویلی را 
می طلبلد تلا جلای آلوده شلده را بلا آن شست و شلو دهد و محیلط مسلجد را عطرآگین 

سلازد. متلن حدیلث را می آوریلم:
َصلّلی َرسلوُل اهلل فِلي الَمسلِجِد، َفلَرأی فِلي  الِقبلَلِه نُخاَمًه، َفلَّملا َقضی َصالتَلُه قاَل: 
َّلُه، و إنَّ اهلل تَباَرَك و تَعالی یَسلَتقِبُلُه  َُّه یُناجلي َرب إنَّ أَحَدُکلم إذا َصلّلی فِلي الَمسلِجِد َفإِن
ُه بِلِه. ثُمَّ  َملنَّ أَحُدُکلم فِلي الِقبلَلِه و ال َعلن یَمیِنلِه، ثُمَّ َدعا بِعلوٍد َفَحکَّ بَِوجِهلِه، َفلال یََتَنخَّ

1 . صحیلح البخلاري، ج 1،  ص 161، ح 405؛ صحیلح مسللم، ج 1،  ص 390، ح 56 و فیله »التفل« بدل »البلزاق« عن أنس؛ کنز 
 . ّالعّملال، ج 7،  ص 664، ح 20804؛ تهذیلب األحلکام، ج 3،  ص 256، ح 712 عن اإلمام علي

2 . مسند ابن حنبل، ج 1،  ص 378، ح 1543 عن سعد بن أبي وّقاص؛ کنز العّمال، ج 7،  ص 664، ح 20808. 
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َدعلا بَِخللوقٍ  َفَخَضَبلُه1؛ پیامبلر خلدا در مسلجد نملاز گلزارد و در سلمت قبله، آب 
دهانلی را ]بلر زمیلن [ مشلاهده کلرد. چلون نمازش بله پایان  رسلید، فرملود: »هر یک 
از شلما کله بله نماز می ایسلتد، بلا پلرودگارش مناجات می کنلد و خداونلد روی خود را 
بله سلوی وی می کنلد. پلس هیلچ یلک از شلما به سلوی قبلله و یلا جانب راسلت آن، 
آب دهلان نینلدازد.« آن گاه، تکه چوبلی خواسلت و بلا آن، آب دهلان را ُزدود. نیلز مایع 

خوش بویلی خواسلت و بلا آن، آن جلا را شست وشلو داد. 
گفتنلی اسلت، برخلی روایات دیگر نیز در دسلت اسلت که ناظلر به بیلرون افکندن آب 
دهلان اسلت. ملا بلرای بله درازا نکشلیدن ایلن بخلش، تنهلا متلن دو روایلت از آن ها را 

می آوریلم:
علن رسلول اهلل: إنَّ الَمسلِجَد لََینلَزوي ِملَن النُّخاَمِه َکملا تَنلَزِوي الِجلَدُه فِلي الّنار2ِ؛ 
همانلا مسلجد، از آب دهلان، همچلون در هم کشلیده شلدن پوسلتی در آتلش، در هم 

کشلیده می شلود. 
و علن اإلملام عللّي: َملن َوقََّر الَمسلِجَد ِمن نُخاَمِتلِه لَِقَي اهلل یَلوَم الِقیاَملِه ضاِحکا، َقد 
اعِطلَي ِکتابَلُه بَِیمیِنِه، و إنَّ الَمسلِجَد لََیلَتوي ِملَن النُّخاَمِه َکما یلَتوي أَحُدُکلم بِالَخیُزرانِ  
إذا َوَقلَع بِلِه3؛ هلر کلس با پرهیلز از آب دهلان انداختن، مسلجد را بزرگ بلدارد، در روز 
رسلتاخیز، خداونلد را خنلدان دیلدار خواهلد کلرد، در حاللی کله کارنامله او به دسلت 
راسلتش داده شلده اسلت. همانا مسلجد، از آب دهان در هم کشلیده می شلود، همچون 

در هلم کشلیده شلدن هلر یک از شلما، هنگامی کله  بلر وی تازیانه زده می شلود.

مصرف«خوراک«بدبو««
مسلجد جایلی بلرای ارتبلاط اجتماعلی نیلز هسلت. ایلن بله معنلای حفلظ جاذبه های 
میان فلردی بلرای برقلراری ارتباط بیشلتر اسلت. یکی از ایلن  جاذبه ها، آراسلتگی ظاهر 

1 . مسلند ابلن حنبلل، ج 2،  ص 275، ح 4908؛ السلنن الکبلری، ج 2،  ص 415، ح 3595 علن أنلس نحلوه؛ کنلز العّملال، ج 8، 
ص 174، ح 22438. 

2 . المجلازات النبویّله،  ص 211، ح 173؛ بحلار األنلوار، ج 83، ص 364، ح 19؛ المصّنلف )عبلد اللرّزاق(، ج 1،  ص 433، ح 1691؛ 
المصّنلف )ابلن أبلي شلیبه(، ج 2،  ص 260، ح 9؛ تاریلخ المدینله، ج 1،  ص 26 کلّهلا علن أبي هریلره؛ کنز العّملال، ج 8، ص 317، 

ح 23092. 
3 . دعائم اإلسالم، ج 1،  ص 149؛ تهذیب األحکام، ج 3،  ص 256، ح 713؛ بحار األنوار، ج 83، ص 381، ح 50. 
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و دیگلری بلوی خوش اسلت. آیه: ُخلُذوا زینتُکم ِعنَد ُکّل َمسلِجد1 و نیلز برخی احادیث 
مرتبلط بلا آیله، کله کا  رهایلی ماننلد شلانه زدن مو را بله هنگام نملاز توصیله می کنند، 
ناظلر به مؤلفه نخسلت هسلتند. احادیث باب پیلش رو نیز می توانند ناظلر به مؤلفه دوم 
باشلند. هملان گونله کله عطر زدن نیکو شلمرده می شلود، بوی بد نیز ناپسلند شلمرده 
می شلود. کسلی که خلوراك بدبویی مانند پیاز و سلیر خلورده و به میلان جمع می آید، 
نله تنهلا بله جاذبه خویش نیفزوده که از آن کاسلته اسلت. چنین فلردی، گاه ناخودآگاه 
دیگلران را از خلود می رانلد و خلود را منلزوی و یلا دیگلران را متلأذی می کنلد. برخلی 
متلون حدیثلی اهل سلنت، نهلی پیامبلر را از خوردن سلیر نقلل کرده انلد. در این 
نقل هلا، ابتلدا نهلی را به صورت مسلتقیم متوجه خلوردن برخی خوراکی ها دانسلته، اما 
پلس از مشلاهده نیلاز یافتلن مسللمانان به خلوردن ایلن دو خوراکی، نهی خلود را تنها 
متوجله آملدن بله مسلجد پس از خلوردن آن ها کرده اسلت. یلک گلزارش را می آوریم: 
صحیلح مسللم علن جابلر: نَهلی َرسلوُل اهلل علن أکِل الَبَصلِل َو الُکلّراِث، َفَغلََبتنلا 
لَجَرهِ الُمنِتَنِه َفال یَقَربَنَّ َمسلِجَدنا؛ َفإِنَّ  الحاَجلُه َفأََکلنلا ِمنها، َفقاَل: َملن أَکَل ِمن هِذهِ الشَّ
الَمالئَِکلَه تَلأَّذی ِمّملا یََتلأَّذی ِمنلُه اإلِنلُس2؛ پیامبلر خدا از خلوردن پیلاز و تََره نهی 
فرملود، املا بله آن ها نیازمند شلدیم و ناگزیر از آن هلا خوردیم. پس پیامبلر فرمود: »هر 
کلس از ایلن گیلاه بدبلو خلورد، هیچ گاه به مسلجد ملا نزدیک نشلود، زیرا فرشلتگان از 

هلر چله انسلان ها از آن آزرده شلوند، آزرده می گردند.«
برخلی نقل هلای دیگلر و نیلز همله نقل هلای شلیعی املا، ایلن نهلی را هیلچ گاه مطلق 
ندانسلته اند، بلکله از ابتلدا آن را متوجه بوی بِد اثرگذار سلیر در مسلجدیان دانسلته اند. 
حاصلل ایلن نهلی، کراهلت خلوردن این خوراك ها نیسلت، بلکله آمدن به مسلجد پس 
از خلوردن آن هاسلت. در این جلا ابتلدا روایت دیگر اهل سلنت و سلپس روایات شلیعی 

را می آوریلم کله بله گونله  ای نظر پیشلین را تصحیح کرده اسلت: 
سلنن أبلي داود علن أبي سلعید الخدرّي: ُذِکلَر ِعنَد َرسلوِل الّثوُم َو الَبَصلُل، قیَل: یا 
: ُکللوُه، و َمن أَکلَُه ِمنُکم  َرسلوَل اهلل، و أَشلدُّ ذلِلکَ ُکلِّلِه الّثوُم، أ َفُتَحرُِّملُه؟ َفقاَل النَِّبيُّ

1 . اعراف، آیه 31. 
2 . صحیلح مسللم، ج 1،  ص 394، ح 72؛ مسلند ابلن حنبلل، ج 5،  ص 169، ح 15018؛ الّدعلوات،  ص 159، ح 439 نحلوه؛ بحلار 

األنلوار، ج 66، ص 251، ح 15. 
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َفلال یَقلَرب هَذا الَمسلِجَد َحّتلی یَذَهَب ریُحُه ِمنلُه1؛ در حضور پیامبر خدا از سلیر و 
پیاز سلخن به میان آمد. گفته شلد: ای پیامبر خدا! بد]بو[ ترینشلان سلیر اسلت. آیا آن 
را حلرام می کنیلد؟ پیامبلر اکرم فرملود: »آن را بخورید، لیکن هر کس از شلما که 

آن را خلورد، تلا زمانلی که بویلش از ]دهان [ او نرفته، به این مسلجد نزدیک نشلود.«
 نقل هلای شلیعی، صراحلت بیشلتری دارنلد. دو روایلت را از املام باقر و املام صادق

می آوریلم:
الکافلي علن محمد بن مسللم علن اإلمام الباقلر ، قاَل: َسلأَلُتُه َعلن أکِل الّثلوِم، َفقاَل: 
إنَّملا نَهلی َرسلوُل اهلل َعنلُه لِریِحلِه، َفقلاَل: َمن أَکَل هلِذهِ الَبقلَلَه الَخبیَثَه َفلال یَقَرب 
َمسلِجَدنا، َفَأّملا َملن أَکلَلُه و لَلم یَأِت الَمسلِجَد َفال بَلأَس2؛ از امام باقر  دربلاره خوردن 
سلیر پرسلیدم. فرملود: »پیامبر خدا تنها بله خاطر بویش از آن نهی کلرد و فرمود: 
هر کس از این سلبزِی بدبو خورد، به مسلجد ما نزدیک نشلود، اما سلیر خوردن کسلی 

کله به مسلجد نیاید، اشلکالی ندارد.«
گلزارش دیگلر نیلز نهلی را بله همیلن گونله، متوجله درآملدن بله مسلجد و آزار دادن 

مسلجدیان کلرده اسلت. ایلن نقلل را نیلز می آوریلم: 
علاِم َفال یَدُخل  َمسلِجَدنا.  اإلملام الصلادق : قلاَل َرسلوُل اهلل: َملن أَکَل ِمن هَذا الطَّ
َّلُه َحراٌم3؛ پیامبر اکلرم فرمود: »هر کلس از این خوراکی  یَعِنلي الّثلوَم، و لَلم یَُقل: إن

)یعنی سلیر( خورد، وارد مسلجد ما نشلود«، املا نفرمود: »آن، حرام اسلت.«
بلر پایله روایتلی دیگلر، ایلن نهلی تنها متوجله خوراك هلای نام برده شلده مانند سلیر و 
پیلاز نیسلت، بلکله هر خوراکی کله بویش، دیگران را آزار دهد مشلمول این نهی اسلت. 
ایلن نکتله بلا تأملل و تفکلر قابل تأیید اسلت. حتلی می  توان گفلت، اگر روایتی ملا را به 
ایلن نکتله راهنمایلی و ارشلاد نکنلد نیلز می توانیلم آن را دریایبلم. متن روایلت از امام 

عللی گلزارش شلده و منابلع آن از کتاب هلای مشلهور حدیثی به شلمار می آیند:

1 . سنن أبي داود، ج 3،  ص 360، ح 3823؛ السنن الکبری، ج 3،  ص 109؛ کنز العّمال، ج 15، ص 267، ح 40911. 
2 . الکافلي، ج 6،  ص 374، ح 1؛ تهذیلب األحلکام، ج 9، ص 96، ح 419؛ کتاب من ال یحضلره الفقیه، ج 3،  ص 358، ح 4269؛ بحار 

األنلوار، ج 66، ص 247، ح 2؛ مسلند ابلن حنبل، ج 4،  ص 122، ح 11583 عن أبي سلعید نحوه. 
3 . تهذیلب األحلکام، ج 9، ص 96، ح 418؛ المحاسلن، ج 2،  ص 331، ح 2132 علن داود بلن فرقلد علن اإلمام الصلادق ؛ بحار 
األنلوار، ج 66، ص 250، ح 13؛ صحیلح مسللم، ج 1،  ص 393، ح 68؛ السلنن الکبلری، ج 3،  ص 107، ح 5050 کالهملا علن ابلن 

عملر نحوه. 
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املام علليّ : َملن أَکَل َشلیئا ِملَن الُمؤِذیلاِت ریُحهلا َفلال یَقَربَلنَّ الَمسلِجَد1؛ هلر کس 
چیلزی خلورد کله بلوی آن آزاردهنلده اسلت، هرگلز بله مسلجد نزدیک نشلود. 

نکتله جاللب توجله در ایلن روایلت، آن اسلت کله آزاردهندگلی بله صلورت مطلق ذکر 
شلده اسلت. می تلوان چنین برداشلت کرد که ممکن اسلت شلخص مصرف کننلده و یا 
یکلی ل دو تلن از نزدیلکان شلخص از بلوی بِد آنچله وی خورده آزرده نشلوند، املا افراد 
دیگلر نتواننلد تحملل کننلد. در ایلن صورت نیلز نباید چنین شلخصی به مسلجد برود. 
ایلن نکتله چنلان مهم اسلت که شلخصیتی ماننلد املام باقلر را از رفتن به مسلجد 
جلّدش در مدینله بازملی دارد. گزارش دهنلده ایلن ماجرا، حسلن َزیّلات )زیتون فروش( 

اسلت. او می گویلد: 
لَّملا أن َقَضیلُت نُُسلکي، َملَررُت بِالَمدیَنِه، َفَسلأَلُت َعن أبي َجعَفلرٍ ، َفقاَل: ُهلَو بَِینُبعَ 2، 
َفَأتَیلُت یَنُبلَع، َفقاَل لي: یا َحَسلُن َمَشلیَت إللی هاُهنا؟ ُقللُت: نََعم ُجِعلُت فِلداَك، َکِرهُت 
أن أخلُرَج و ال أراَك. َفقلالَ : إنّلي أَکلُت ِملن هِذهِ الَبقلَِه یَعِني الثَّوَم َفلأََردُت أن أتََنّحی 
َعلن َمسلِجِد َرسلوِل اهلل3؛ هنگاملی کله اعمال حج را بله پایان بردم، بله مدینه رفتم 
و از املام باقلر  جویا شلدم. گفتند: در یَنُبع اسلت. به یَنُبع آمدم. فرمود: »ای حسلن! 
در پلی ملن بله این جا آمدی؟« گفتم: آری، فدایت شلوم! خوش نداشلتم بلدون مالقات 
شلما، این جلا را تلرك کنلم. املام  فرملود: »ملن از ایلن گیلاه )یعنلی سلیر( خورده 

بودم، خواسلتم که از مسلجد پیامبر خدا دور باشلم.«

غسل«دادن«و«کفن«و«دفن«مردگان«««
روایلت مسلند، صریلح و روشلنی در دسلت نداریلم که بتلوان بلر پایه آن حکلم قطعی 
بله جلواز یلا حرملت کارهلای مربوط بله ملردگان در مسلجد کرد. ایلن فقلدان نص در 
مسلئله، موجلب گشلته که فقیهان بلرای اسلتنباط احکام مزبلور به دلیل هلای دیگری 
ماننلد اجملاع فقیهلان، حرمت تنجیس مسلجد و یا اخالل به توسلعه مسلجد، اسلتناد 

1 . تهذیلب األحلکام، ج 3،  ص 255، ح 708 علن أبلي بصیلر؛ الخصلال،  ص 630، ح 10 عن أبي بصیر و محّمد بن مسللم و کالهما 
علن اإلمام الصلادق عن آبائه ؛ تحلف العقول،  ص 119. 

2 . »یَنُبُع، بین مّکه و المدینه، و فیها ُعیوٌن ِعذاب غزیره«؛ معجم البلدان، ج 5،  ص 450.
3 . الکافي، ج 6،  ص 375، ح 3؛ المحاسن، ج 2،  ص 331، ح 2131؛ بحار األنوار، ج 66، ص 250، ح 12. 
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کننلد.1 از آن جلا کله ایلن دلیل هلا هلر یلک بلا موانلع و اختالل هایلی روبه رو هسلتند، 
حکلم هلر یلک از ایلن حلاالت را هلر مکللف باید با توجله به شلرایط عینی و خلاص، از 
مرجلع تقلیلد خلود جویا شلود؛ بلرای نمونله در عصلر کنونی، بله امام خمینی نسلبت 
داده شلده کله دفلن مردگان را در مسلجد جایز نمی شلمرد و آن را ماننلد دفن در مکان 
غصبلی می دانلد.2 این انتسلاب اگر درسلت باشلد، به این معناسلت که الزم اسلت حتی 
پلس از دفلن ملرده در مسلجد، نبلش قبلر کرد و جنلازه را بله جلای دیگر انتقلال داد، 
زیلرا تخلیله ملکان از غاصلب الزم اسلت. هم چنین شلاید الزم باشلد از ابتدا ملرده ای را 
در مسلجد دفلن نکننلد تا دچار یکی از این دو محذور شلرعی نشلوند: نبلش قبر مؤمن 
اگلر بخواهنلد جانلب توسلعه مسلجد را مقلدم بدارنلد، یلا اختلالل در توسلعه مسلجد 
اگلر بخواهنلد حکلم حرملت نبلش قبلر را ترجیلح دهنلد. گفتنلی اسلت، این هلا همه 
در صورتلی اسلت کله غسلل دادن یلا تکفیلن و تدفیلن مرده، موجب نجاسلت مسلجد 
نشلود، وگرنله چلون تنجیلس مسلجد حرام اسلت، بایلد از هلر کاری که موجلب آلوده 
شلدن مسلجد می شلود پرهیلز کلرد. هم چنیلن نباید هیچ یلک از ایلن کارهلا، توهین 
بله مسلجد و مایله وهن آن تلقی شلود یا مانلع و مزاحم برگزاری نماز شلود کله در این 

صلورت نیز جایز نیسلت.3 

نماز«خواندن«بر«مردگان«««
مسلجد جای نماز اسلت و یکی از اصلی  ترین اهداف سلاخت مسلجد، برگزاری نمازهای 
مسلتحب و واجلب و نیز فرادا و جماعت در آن اسلت. نمازهای جماعلت روزانه و جمعه، 
جایشلان در مسلجد اسلت. از ایلن رو ممکلن اسلت تصلور شلود کله نملاز بر ُملرده که 
واجلب کفایلی اسلت، نیلز باید و یلا بهتر اسلت در مسلجد خوانده شلود، اما ایلن تصور 

1 . ر.ك: جواهر الکالم، ج 14، ص 100ل 103. 
2 . ر.ك: سیمای مسجد،  ص 321. 

3 . فتلوای آیهلاهلل بهجلت چنیلن اسلت: »دفلن مّیلت در مسلجد جایلز نیسلت در صورت ایلذاء و مزاحملت مصلَّین یلا تلویث 
باطلن مسلجد؛ و در غیلر ایلن تقدیلر، اظهلر چنان کله مقتضلای اصل اسلت، عدم حرمت اسلت؛ اگرچله احوط، ترك اسلت«؛ 
جاملع المسلائل،  ص 507. هم چنیلن در اسلتفتائات از آیهلاهلل خامنله ای چنیلن آمده اسلت: »س 407: آیا جایز اسلت وصیت 
کنلم کله ملرا بعلد از ُملردن، در مسلجد محلله کله تلالش فراوانلی بلرای آن کلرده ام، دفن کننلد، زیلرا دوسلت دارم در داخل 
یلا صحلن آن دفلن شلوم؟ ج: اگلر هنلگام اجلرای صیغه وقلف، دفن مّیت اسلتثنا نشلده باشلد، دفن در مسلجد جایز نیسلت و 

وصیلت شلما در ایلن ملورد اعتبلاری نلدارد«؛ به نقلل از: پایلگاه اینترنتلی معظم له.
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بله دلیلل وجلود روایتی رنلگ می بازد. کلینلی حدیثی را نقل کرده اسلت کله داللت بر 
نهلی املام کاظلم از نملاز خوانلدن بر ُملرده در مسلجد دارد. این حدیلث هرچند به 
دلیلل ناشلناخته بلودن راوی آن »ابوبکلر علوی« ضعیف السلند اسلت، اما بلرای عمل 

در ایلن گونله املور غیلر مهم کافلی به نظر می رسلد. متلن حدیلث را می آوریم: 
الکافلي علن أبلي بکلر بلن عیسلی بن أحملد العللوي: ُکنلُت فِلي الَمسلِجِد و َقلد جي َء 
بِِجنلاَزهٍ َفلأََردُت أن اَصلِّلَي َعلَیهلا، َفجلاَء ابوالحسلن األََولُ  َفَوَضلَع ِمرَفَقلُه في َصدري 
َفَجَعلَل یَدَفُعنلي َحّتلی أَخَرَجنلي  ِملَن الَمسلِجِد، َفقاَل: یلا أبا بَکلٍر، إنَّ الَجنائِلَز ال یُصلّی 
َعلَیهلا فِلي الَمسلاِجِد1؛ در مسلجد بلودم کله جنلازه ای آوردنلد. خواسلتم بلر وی نملاز 
بگلزارم کله املام کاظلم  آملد. آرنجلش را بلر سلینه ام گلذارد و ملرا تلا جایلی که از 
مسلجد خلارج سلازد، بله عقب رانلد و فرملود: »ای ابوبکر! بر ُملردگان، در مسلجد نماز 

خوانلده نمی شلود.«
گفتنلی اسلت، بله دلیلل روایلت دیگلری از املام صلادق خواندن نملاز بر ُملرده در 

مسلجد، جایلز و صحیلح اسلت. متلن روایلت را می آوریلم:
الفضل بن عبد الملک، قال: سلألُت أبا عبِد اهلل  َهل یُصلَّی علَی الَمیِِّت فِي الَمسلِجِد؟ 
قلال: نَعلم2؛ از امام صادق  پرسلیدم: آیا در مسلجد بلر ُمرده نماز می خواننلد؟ فرمود: 

»آری.« 
بلر پایله جملع میان ایلن دو حدیث، بیشلتر فقیهان شلیعه به صحلت نماز بر ُملرده در 

مسلجد حکم کلرده، املا آن را مکروه دانسلته اند.3

اجرای«حدود«««
اسلالم بلرای برخلی گناهان و کارهلای ناشایسلت، مجازات هایی را در نظر گرفته اسلت. 
برخلی از ایلن مجازات هلا بایلد در پیش دیلد مردملان بله اجلرا درآیلد تلا مایله عبلرت 
دیگلران شلود. ایلن املا بدان معنا نیسلت که هر جلا و هر ملکان برای این کار مناسلب 
باشلد. پیامبلر اکرم خلود از اجرای حدود در مسلاجد، نهی و جلوگیلری فرموده اند. 

1 . الکافي، ج 3،  ص 182، ح 1؛ تهذیب األحکام، ج 3،  ص 326، ح 1016. 
2 . الفقیه، ج 1،  ص 165، ح 473. 

3 . ر.ك: جواهر الکالم، ج 12،  ص 99. 
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دو گلزارش حلاوی ایلن نهلی را می آوریم:
سلنن ابلن ماجله علن عملرو بن شلعیب علن أبیله علن جلّده: إنَّ َرسلوَل اهلل نَهی 
َعلن إقاَملِه الَحدِّ فِي الَمسلاِجد1ِ؛ پیامبر خلدا از اجرای حد در مسلاجد، نهی فرمود. 
و نیز: رسلول اهلل: ال تُقاُم الُحدوُد فِي الَمسلاِجِد2؛ کیفرها )حدود(، در میان مسلاجد 

اجرا نمی شلوند. 
بلر پایله این نهی، همه فقیهان شلیعی و بیشلتر فقیهان اهل سلنت نیز مسلجد را جای 
مناسلبی بلرای اجلرای حلد نمی داننلد. شلیخ طوسلی، فقیه بلزرگ و متقدم شلیعه که 
سلخنش در فقله، بله گونه ای سلخن و فتوای عمومی قدمای فقهاسلت، بله این موضوع 

تصریح کرده اسلت.3
گفتنلی اسلت، افلزون بلر اجلرای حلدود الهلی، مسلجد جلای قصلاص و خون خواهلی 
نیسلت. اگرچله عبلارت داللت کننلده بلر این مطللب در حدیثلی ضعیف السلند از اهل 
سلنت اسلت، می تلوان به طریلق »تنظیر« و یلا »قیلاس اولویت« گفلت: در جایی که 
سلتاندن حلّق الهلی روا و پسلندیده نباشلد، بله طریق اولی از سلتاندن حّق انسلانی نیز 
نهلی شلده اسلت. عبلارت ناظر بله این معنا را کله از پیامبر اکرم نقل شلده اسلت، 
می آوریلم: ِخصلاٌل ال تَنَبغلي فِلي الَمسلِجِد: ... و ال یُضلَرُب فیِه َحلدٌّ و ال یُقَتلصُّ فیِه ِمن 
أَحلٍد4؛ و برخلی کارهلا در مسلجد شایسلته نیسلت: ... و در آن، حلد جلاری نمی گردد و 

کسلی را آن جلا قصلاص نمی کنند. 

برکشیدن«سالح«««
ملردان در گذشلته نله چنلدان دور، سلالح جنگی و دسلت کلم شمشلیر و خنجری به 
هملراه داشلتند. ایلن کار بیشلتر بلرای حفاظلت از خلود بلود و به تدریلج و با اسلتقرار 

1 . سلنن ابلن ماجله، ج 2،  ص 867، ح 2600؛ کنلز العّملال، ج 7،  ص 669، ح 20831 عن ابن عمر؛ دعائم اإلسلالم، ج 1،  ص 149 
علن اإلملام عليّ  نحوه؛ بحلار األنلوار، ج 83، ص 381، ح 51. 

2 . سلنن الترملذي، ج 4،  ص 19، ح 1401؛ سلنن ابلن ماجله، ج 2،  ص 867، ح 2599، کالهما عن ابن عباس؛ مسلند ابن حنبل، 
ج 5،  ص 301، ح 15579 علن حکیلم بلن حلزام؛ کنلز العّملال، ج 7،  ص 669، ح 20829؛ المقنعه،  ص 783؛ عواللي الآللي، ج 1،  

ص 189، ح 268. 
3 . شلیخ طوسلی در ایلن بلاره  می نویسلد: »ال تقلام الحلدود فلي المسلاجد و به قلال جمیلع الفقهاء و قلال ابن أبي لیللی: تقام 

فیهلا. دلیلنلا، إجملاع الفرقله و أخبارهلم. و قوله: ال تقام الحلدود في المسلاجد«؛ الخالف، ج5، ص 498، مسلأله 15. 
4 . سنن ابن ماجه، ج 1،  ص 247، ح 748 عن ابن عمر؛ کنز العّمال، ج 7،  ص 667، ح 20820. 
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نهادهلای مدنی و تشلکیل نیروهای امنیتلی و نظامی، ضرورت آن از میلان رفت. در این 
فضلا، هملراه داشلتن و آوردن اسللحه بله خانله و مهمانی و عروسلی و حتلی مکان های 
مقلدس ماننلد مسلجد نیلز، کاری نامتعلارف به شلمار نمی آملد. از این رو بسلی ممکن 
بلود، کسلی شمشلیر به کمر بسلته و یا تیلر و کمان به گلردن انداختله، از میان صفوف 
به هم فشلرده نملاز جماعلت عبلور کند و پیلکان تیز تیلرش و یا نوك برنده شمشلیرش 
بله صلورت و پیکلر نمازگلزاری بخلورد و او را زخمی و خونین و مسلجد را آلوده و نجس 
کنلد. پیامبلر خلدا بلرای جلوگیلری از چنین پی آمدهلای ناخجسلته ای فرمان داد 
که شمشلیرها را در مسلجد از غالف بیرون نکشلند و تیرها را در مسلجد این  سلو و آن 
سلو نیندازنلد و بلاال و پایین نکنند و به هنگام حمل آن، سلر تیزش را در دسلت بگیرند 
تلا مبلادا کسلی را زخملی کنلد. روایلات گزارش دهنلده ایلن توصیه هلای حکیمانله در 

منابلع حدیثلی شلیعه و اهل سلنت نقل شلده کله برخلی از آن ها در پلی می آید: 
لیوُف و ال تُنَثُر النَّبُل فِي الَمسلاِجِد1؛ در مسلاجد، شمشیرها  رسلول اهلل: ال تَُسللُّ السُّ

]از نیلام [ بیلرون کشلیده نمی شلوند و تیر، پرتاب نمی شلود. 
عنله: ِخصلاٌل ال تَنَبغي فِي الَمسلِجِد: ... و ال یُشلَهُر فیِه ِسلالٌح2؛ برخی کارها سلزاوار 

مسلجد نیسلت: ... و در آن، اسللحه ای از نیام بیرون نمی آید. 
گفتنلی اسلت در روزگار کنونلی، ایلن احتیلاط در کار بلا تفنلگ و هفت تیر بایلد به کار 
بسلته شلود؛ برای نمونه، نباید سلالح را در مسلجد باز و بسلته و یا لوله آن را تمیز کرد. 
برخلی از اتفاقلات ناگوار پلس از پیروزی انقالب اسلالمی در سلال های 1357 تا 1360، 
بلر اثلر بی توجهلی بله همین نکات ریلز، اما اثرگلذار بوده اسلت. برخی از کسلانی که به 
اقتضلای وضعیلت خطرنلاك اول انقلالب، سلالح به کمر می بسلتند، گاه در مسلجد آن 
را بلاز و بسلته و یلا تمیلز می کردنلد و در اثلر غفلت و یا علدم تجربه کافلی، گاه تیری از 
سلالح شللیک می شلد و کسلی را زخمی می کلرد و حادثله ای می آفرید؛ مسلئله ای که 

اکنلون نیز بله مراقبت و دقت نیلاز دارد. 
نکتله دیگلر آن کله بر پایله چند گلزارش، از برخلی کارهای دیگلر مرتبط با اسللحه نیز 

1 . المعجم الکبیر، ج 2،  ص 139، ح 1589 عن جبیر بن مطعم؛ کنز العّمال، ج 7،  ص 672، ح 20850. 
2 . سنن ابن ماجه، ج 1،  ص 247، ح 748 عن ابن عمر؛ کنز العّمال، ج 7،  ص 667، ح 20820. 
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نهی شلده اسلت. یکی از آن ها، آویختن سلالح از دیواره مسلجد در سلمت قبله اسلت. 
ایلن کار می توانلد بله دلیل دوری فضای مسلجد از خشلونت باشلد و ممکن اسلت برای 

حفلظ تمرکلز نمازگلزار بر عبادتلش و منحرف نکلردن ذهن وی از نمازش باشلد. 
لیُف، أو یُرملی فیهلا  اإلملام علليّ : نَهلی َرسلوُل اهلل َعلن ... أن یَُسللَّ فیَهلا السَّ
بِالنَّبللِ ... أو یَُعلَّلقَ فِلي الِقبلَلِه منهلا ِسلالٌح، أو تُبلری فیهلا نَبلٌل1؛ پیامبر خلدا از... 
شمشلیر از نیام کشلیدن یا تیر انداختن یا آویختن اسللحه در سلمت قبله یا تراشلیدن 

تیلر در مسلجدها، نهلی فرمود. 
هملان گونله که در این حدیث مشلاهده می شلود، تراشلیدن تیلر نیز در مسلجد کاری 
ناپسلند اسلت. ذیل حدیث، علت را بیان کرده اسلت؛ مسلجد برای کار دیگری تأسلیس 
شلده و از ایلن رو، کارهایلی از قبیلل تراشلیدن تیلر و صنعت گلری در آن روا نیسلت. 

حدیلث دیگلری در تأییلد ایلن مطلب در کافی نقل شلده اسلت:
لیفِ   الکافلي علن محمد بن مسللم علن أحدهما: نَهی َرسلوُل اهلل َعن َسللِّ السَّ
فِلي الَمسلِجِد، و َعلن بَلرِي النَّبلِل فِي الَمسلِجِد، قاَل: إنّملا بُِنَي لَِغیلِر ذلَِک2؛ املام باقر )/ 
املام صلادق(  فرملود: پیامبلر از برهنه کردن شمشلیر و نیز از تراشلیدن تیر در 
مسلجد، نهلی کلرد و فرمود: »بی تردید، مسلجد برای جز این، تأسلیس شلده اسلت.«

1 . دعائم اإلسالم، ج 1،  ص 149؛ بحار األنوار، ج 83، ص 381، ح 51. 
2 . الکافي، ج 3،  ص 369، ح 8؛ تهذیب األحکام، ج 3،  ص 259، ح 724؛ بحار األنوار، ج 83، ص 350. 
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کارهای«حرام«در«مسجد
در ادامله کارهلای ناشایسلت در مسلجد بله املوری می رسلیم کله ناروایلی آن هلا از 
ملرز کراهلت و ناپسلندی درگذشلته و بله آن حلد رسلیده کله شلارع مقلدس آن ها را 
حلرام کلرده اسلت. ایلن املور در تعارض بلا برخی اهداف مسلجد و یلا رویلارو با بعضی 
ویژگی هلای اصلی مسلجد هسلتند؛ برای نمونه، نجس کردن مسلجد و یلا حضور ُجُنب 
و حائلض در مسلجد، می توانلد پاکلی و طهارت مسلجد را کله از لوازم برگلزاری عبادت 
خداسلت، بله خطلر انلدازد. روایلات متعددی بله این مسلئله، هشلدار و فقیهلان نیز بر 
پایله همیلن روایلات ُحکلم به حرمت داده  انلد. در روایتی بله نقل از پیامبلر اکرم، به 
صلورت کللی از نزدیلک کردن نجاسلت به مسلجد پرهیز داده شلده اسلت.1 در روایتی 
دیگلر، حکملِت ایلن مسلئله بیان شلده اسلت. ایلن روایلت را اَنس بلن ماللک از پیامبر 

اکلرم نقلل کرده اسلت:
إنَّ هلِذهِ الَمسلاِجَد ال تَصُللُح لَِشلي ءٍ ِملن هلَذا الَبلوِل و اَل الَقَذِر. إنَّملا ِهَي لِِذکلِر اهلل َعزَّ و 

1 . »رسلول اهلل : َجنِّبلوا َمسلاِجَدُکُم النَّجاَسلَه«؛ مسلجدهایتان را از آلودگلی دور بداریلد؛ وسلائل الشلیعه، ج 3،  ص 504، 
ح 6410.
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لالهِ و قِلراَءهِ الُقلرآِن1؛ همانلا این مسلجدها بلا آلودگی ادرار و مدفوع، نسلبتی  َجللَّ َو الصَّ
ندارنلد. آن هلا تنهلا برای یلاد خداوند و نملاز و تلالوت قرآنند. 

گفتنلی اسلت، منلع از حضور ُجُنب در مسلجد به دسلتور مسلتقیم خداوند بیان شلده 
اسلت. خدای سلبحان در قلرآن چنین فرموده اسلت:

الَه َو أَنُْتْم ُسلکاری  َحتَّی تَْعلَُملوا ما تَُقولُلوَن َو ال ُجُنباً  َِّذیلَن آَمُنلوا ال تَْقَربُلوا الصَّ یلا أَیَُّهلا ال
إاِلَّ عابِلِري َسلِبیٍل َحتَّی  تَْغَتِسلُلوا2؛ ای کسلانی که ایملان آورده اید! در حال مسلتی ِگرد 
نملاز مگردیلد تلا بدانیلد که چله می گوییلد، و نیز در حلال جنابت، تا غسلل کنید، مگر 

آن که ره گذر باشلید. 
ایلن حکلم املا بلرای حائلض بلا روایلات اثبلات شلده اسلت. روایلات ملا، حائلض را بله 

شلخص جنلب ملحلق کرده انلد. روایلت ذیلل را شلاهد می آوریلم:
عللل الشلرائع علن زراره و محملد بلن مسللم علن اإلملام الباقلر : ُقلنلا لَلُه: الحائُِض 
َو الُجُنلُب یَدُخلالِن الَمسلِجَد أم ال؟ قلاَل: الحائِلُض َو الُجُنلُب ال یَدُخلالِن الَمسلِجَد إاّل 
ُمجتاَزیلِن؛ إنَّ اهلل تَبلاَرَك و تَعاللی یَقلوُل: َو ال ُجُنبلاً إاِلَّ عابِلِري َسلِبیٍل َحتَّی  تَْغَتِسلُلوا3؛ 
زراره و محملد بلن مسللم: بله املام باقر  گفتیلم: آیا حائلض و ُجُنب، حلق دارند وارد 
مسلجد شلوند یلا خیر؟ فرملود: »حائض و جنلب، جز در حلال گذر، نباید وارد مسلجد 
شلوند. خداونلد می فرمایلد: "نیلز در حلال جنابلت ]به نملاز نایسلتید[ تا غسلل کنید، 

مگلر آن کله ره گذر باشلید".« 
شلایان ذکلر اسلت، ایلن حکلم برگرفتله از سلنت و دسلتور پیامبلر اسلت. روایلت ذیل 
از پیامبلر اکلرم ایلن نکتله را تأییلد می کنلد: »إنَّ الَمسلِجَد ال یَِحللُّ لُِجُنلٍب و ال 

لِحائِلٍض«4؛ مسلجد، بلرای هیلچ ُجُنلب و حائضلی روا نیسلت. 
نکتله پایانلی این کله، آنچله بر جنلب و حائض حرام اسلت، توقلف و جلوس در مسلجد 

1 . صحیح مسلم، ج 1،  ص 237، ح 100؛ تفسیر القرطبي، ج 12،  ص 269؛ کنز العّمال، ج 7،  ص 661، ح 20793. 
2 . نساء، آیه 43. 

3 . عللل الشلرائع،  ص 288، ح 1؛ تفسلیر القّملي، ج 1،  ص 139 علن اإلملام الصلادق . و نیلز ر.ك: کتاب من ال یحضلره الفقیه، 
ج 1،  ص 87، ح 191. 

4 . سلنن ابلن ماجله، ج 1،  ص 212، ح 645؛ السلنن الکبری، ج 7،  ص 104، ح 13400 عن اّم سللمه؛ کنلز العّمال، ج 7،  ص 668، 
ح 20825؛ تحلف العقلول،  ص 430 علن اإلملام الرضلا  عنله؛ المناقلب )ابن شلهر آشلوب(، ج 2،  ص 194 عن ام سللمه؛ 

بحار األنلوار، ج 39، ص 30، ح 11. 



273 فصل نهم: آداب مسجد

اسلت. گلذر کلردن و عبور کردن از مسلجد حلرام نیسلت و چنین اشلخاصی می توانند 
از میلان مسلجد بگذرنلد، املا موظفنلد مسلجد را آلوده و نجلس نکنند. ایلن نکته برای 
ُجُنلب از هملان اسلتثنای برآمده از عبارت »إاِلَّ عابِِري َسلِبیٍل« در آیه قرآن به روشلنی 
فهمیلده می شلود. روایلات نیلز بلر ایلن نکتله تأکیلد ورزید انلد و حائلض را نیلز ملحق 

کرده انلد. چنلد روایلت را می آوریم: 
اإلملام علليّ  فلي َقلوِل اهلل عز و جلل: َو ال ُجُنباً إاِلَّ عابِِري َسلِبیٍل: ُهَو الُجُنلُب  یَُمرُّ فِي 
الَمسلِجِد ُملرورا و ال یَجلِلُس فیلِه1؛ املام عللی درباره این سلخن خداونلد: »در حال 
جنابلت، مگلر آن کله ره گذر باشلید« فرمود: مقصود، شلخص ُجُنب اسلت کله  می تواند 

از مسلجد عبور کنلد، اما در آن نمی نشلیند. 
حدیلث دیگلر در ایلن بلاره، از املام باقر اسلت. این حدیلث ضمن بیان اصل مسلئله 
بله اسلتثنای دیگری نیز اشلاره کلرده و آن ممنوعیت گلذر کردن ُجُنلب و حائض از دو 
مسلجد بلزرگ و مهلم مسللمانان، یعنلی مسلجد الحرام و مسلجد نبوی اسلت. ایشلان 

فرموه اند: چنیلن 
الُجُنُب َو الحائُِض... یَدُخالِن الَمسلِجَد ُمجتاَزیِن، و ال یَقُعداِن فیِه، و ال یَقَرباِن الَمسلِجَدیِن 
الَحَرَمیلِن2؛ جنلب و حائلض... در حلال گذر می توانند وارد مسلجد شلوند، لیکلن در آن 
ننشلینند. و به دو مسلجِد بسلیار باحرمت )مسجد الحرام و مسلجد الّنبی( نباید نزدیک 

شوند. 
گفتنلی اسلت، روایلات دیگری نیز در دسلت اسلت کله به دلیلل اختصار، تنهلا به آن ها 

ارجلاع می دهیم.3
نکتله شلایان ذکلر، تأکیلد شلارع مقلدس بر حکلم خلود دربلاره حرمت توقلف و حتی 
گذشلتن و عبلور کلردن شلخص ُجُنلب و حائلض از دو مسلجد نبلوی و مسلجد الحرام 
اسلت. تأکیلد شلارع از روایلت زیلر هویداسلت. در ایلن حدیلث حتلی بله شلخصی که 

1 . دعائلم اإلسلالم، ج 1،  ص 149؛ بحلار األنلوار، ج 83، ص 382، ح 51؛ سلنن الدارملي، ج 1،  ص 280، ح 1157؛ المصّنلف )ابلن 
أبلي شلیبه(، ج 1،  ص 171، ح 3 کالهملا علن أبلي عبیده. 

2 . تهذیب األحکام، ج 1،  ص 371، ح 1132 عن محمد بن مسلم. 
3 . کتلاب ملن ال یحضلره الفقیله، ج 1،  ص 188، ح 575؛ الخصلال،  ص 327، ح 19 عن إسلحاق بن عّمار عن اإلملام الصادق ؛ 
األماللي )صلدوق(،  ص 118، ح 104 علن غیلاث بن إبراهیم علن اإلمام الصادق علن آبائه ؛ المحاسلن، ج 1،  ص 73، ح 31 عن 

سللیمان الدیلملي عن اإلملام الصادق ؛ مجمع البیلان، ج 3،  ص 81؛ بحار األنلوار، ج 79، ص 277، ح 1. 
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خوابیلده بلوده و در خلواب محتللم و حائلض شلده، اجلازه داده نشلده اسلت کله بدون 
تیملم کلردن از جلای خود برخاسلته و به بیرون مسلجد برود. او موظف اسلت همان جا 
تیملم کنلد و سلپس بلرای غسلل کلردن، از درون مسلجد بگلذرد و بیرون بیایلد. متن 

روایلت چنین اسلت:
 ُجلُل نائِملا فِلي الَمسلِجِد الَحلراِم أو َمسلِجِد الرَّسلوِل االملام الباقلر: إذا کاَن الرَّ
ما َحّتی یَخلُرَج ِمنُه  لم، و ال یَُملرُّ فِلي الَمسلِجِد إاّل ُمَتَیمِّ َفاحَتلَلَم َفَأصابَتلُه َجنابَلٌه َفلَیَتَیمَّ
ثُلمَّ یَغَتِسلَل، و َکذلِلَک الحائِلُض إذا أصابََهلا الَحیلُض تَفَعلُل َکذلِلَک، و ال بَلأَس أن یَُملّرا 
فلي سلائِِر الَمسلاِجِد و ال یَجلِسلاِن فیهلا1؛ هلر گاه ملردی در مسلجد الحلرام و مسلجد 
پیامبلر بخوابلد و در اثلر احتلالم، ُجُنلب گلردد، باید تیّملم کند و از مسلجد، جز با 
تیملم عبلور نکنلد تلا از مسلجد، بیلرون رود و غسلل کنلد. زن حائض نیلز هنگامی که 
دچلار علادت ماهانه می شلود، چنین نمایلد. در دیگر مسلاجد، بی آن که بنشلینند، گذر 

کلردن آن دو، اشلکالی ندارد. 
ایلن مسلئله برخاسلته از اهمیلت فوق العاده این دو مسلجد در جهان اسلالم اسلت؛ دو 
مسلجدی کله بانیلان و پایه گلذاران آن پیامبلران الهی، حضلرت آدم و ابراهیلم و پیامبر 
خاتمبوده انلد و اختصاصلی دیگلری هلم دارنلد کله در بخلش خلود به آن ها اشلاره 

خواهیلم کرد. 
حکلم دیگلری کله مخصلوص حائلض و ُجُنلب اسلت و در واقلع بله گونله ای از پاکلی، 
نظافلت و بهداشلت مسلجد مراقبلت می کند، نهلادن چیزی در مسلجد از سلوی جنب 
و حائلض اسلت. ایلن حکلم بله وسلیله چنلد روایت بیان شلده اسلت. متن یلک روایت 

را می آوریلم:
عبلد اهلل بن سلنان: َسلأَلُت أبا َعبلِد اهلل  َعِن الُجُنلِب َو الحائِِض یََتناَوالِن ِمَن الَمسلِجِد 
  الَمتلاَع یَکلوُن فیلِه؟ قاَل: نََعلم، و لِکن ال یََضعلاِن فِي الَمسلِجِد َشلیئا2؛ از امام صادق
پرسلیدم: آیلا جنب و حائلض، می توانند کاالی خلود را از درون مسلجد بردارند؟ فرمود: 

»آری، املا نمی تواننلد چیزی در مسلجد بگذارند.«

1 . الکافي، ج 3،  ص 73، ح 14؛ تهذیب األحکام، ج 1،  ص 407، ح 1280 کالهما عن أبي حمزه. 
2 . الکافي، ج 3،  ص 51، ح 8؛ تهذیب األحکام، ج 1،  ص 125، ح 338؛ وسائل الشیعه، ج 1،  ص 491، ح 1. 
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 نکتله جاللب توجله در ایلن میلان، عنایلت شلارع مقدس بله نیازهلای انسلانی و دقت 
در ایجلاد محدودیلت و ممنوعیلت اسلت. هملان گونله که از حدیث باال آشلکار اسلت، 
نهلادن چیلزی در مسلجد از سلوی حائلض و جنب اشلکال دارد، اما برداشلتن چیزی از 
آن اشلکال نلدارد. شلاید در نظلر نخسلت، ایلن دو مانند هم به شلمار آیند و این سلؤال 
را پدیلد آورد کله دو کار هماننلد هلم، دو حکلم ناهماننلد دارند؛ همانندی در کشلاندن 
جنلب و حائلض بله مسلجد و عبورشلان از مسلجد و انلدك توقفشلان در مسلجد، و 
ناهماننلدی در روا بلودن یکلی و ناروا بودن دیگری. این سلؤال برای یکلی از بزرگ ترین 
 راویلان شلیعی، یعنلی زراره بلن اعیلن نیلز پدیلد آملده و ایشلان آن را از املام باقر
پرسلیده اسلت. پاسلخ املام به گونله ای دقیق، عنایلت دین را بله نیازهای عادی انسلان 

نشلان می دهلد. متلن پرسلش و پاسلخ، خلود گویلای این ظرافت اسلت: 
الکافلي َعلن ُزراَرَه َعلِن اإلملاِم الباقِرِ ، قاَل: َسلأَلُتُه َکیَف صلاَرِت الحائِلُض تَأُخُذ ما فِي 
الَمسلِجِد و ال تََضلُع فیلِه؟ َفقلاَل: أِلَنَّ الحائَِض تَسلَتطیُع أن تََضلَع ما في یَِدها فلي َغیِرهِ، 
و ال تَسلَتطیُع أن تَأُخلَذ ملا فیلِه إاّل ِمنلُه1؛ زراره: چگونله اسلت کله زن حائلض می تواند 
  آنچه در مسلجد گذاشلته اسلت، بردارد، اما نمی توانلد چیزی را در آن بگلذارد؟ امام
فرملود: »زیلرا حائلض می توانلد آنچله دارد، در جایی غیر از مسلجد بگذارد، املا ناگزیر 

اسلت آنچله در مسلجد باقی گلذارده، از همان جا بلردارد.«
ایلن اسلتدالِل درسلت و روشلن می فهمانلد کله محدودیلت اعالم شلده بلرای حائض و 
ُجُنلب در آملد و رفلت و درنلگ در مسلجد، بله گاه رخ نملودن برخلی نیازها، برداشلته 
می شلود و یلا کمتلر می گلردد؛ املری کله بلا توجله بله سلهولت و سلماحت دیلن 
اسلالم، املری علادی و قابلل انتظلار اسلت. بلر پایله همیلن سلهولت در دیلن، می توان 
محدودیت هلای اعمال شلده و برخاسلته از برخلی احلکام مسلجد را ماننلد بقیله احکام 
دینلی، ناشلی از تضلاد بلا مصلحت هایلی بزرگ تلر دانسلت؛ مصلحت هایلی مانند حفظ 
مکانلی پیراسلته از همله آلودگی هلا بلرای تحقلق عبادتلی پلاك و بی آالیش، تلا هدف 

اصللی خلقلت انسلان را تحقق بخشلد. 

1 . الکافي، ج 3،  ص 106، ح 1؛ تهذیب األحکام، ج 1،  ص 397، ح 1233؛ وسائل الشیعه، ج 2،  ص 583، ح 1. 
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آسلیب بله معنلای گزنلد و صدمله، در بسلیاری از ملوارد، دامن گیلر چیزهلای بلاارزش 
می شلود و بهره منلدی از آن را دشلوار یلا ناشلدنی می کند. از ایلن رو، اسلتفاده کاملل 
و گسلترده از هلر شلیء پلرارزش بله شناسلایی، پیش گیلری و درملان آسلیب های آن 
نیلز نیازمنلد اسلت. در ایلن بخلش، از آسلیب هایی سلخن می گوییلم که ممکن اسلت 
دامن گیر سلاخت مسلجد یا شلرکت کنندگان در مسلجد و نیز متولیان و اداره کنندگان 
مسلجد شلود. گفتنلی اسلت، در ایلن بخش بسلیار کوتلاه سلخن می گوییلم. دلیل این 
املر، اتلکا بله بسلیاری از گفته هلای پیشلین در همیلن کتلاب و نیلز فصللی مفصل در 

کتلاب سله جلدی آیین مسلجد اسلت.1

1 . کتلاب آییلن مسلجد، نوشلته محمدعللی موظف رسلتمی و نشلر انتشلارات گویله در تهران ) سلال 1381ش( اسلت. فصل 
دهلِم آن در جللد سلوم، مختلص موضوع »آسیب شناسلی« اسلت. 
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آسیب«های«ساخت«مسجد
آسلیب های متعلددی در سلاختن مسلجد می تلوان روی دهلد. برخی از این آسلیب ها، 
مهم تلر و مخرب تلر هسلتند. ما دو آسلیب مهلم را گوشلزد می کنیم و تأکیلد می ورزیم 
کله اهمیلت ایلن آسلیب ها از آن روسلت که ممکن اسلت همله ارزش عملل را از میان 
ببلرد و یلا آن را بسلیار کاهلش دهلد. آسلیب نخسلت، ریلا و خودنمایی و آسلیب دوم، 

بی توجهلی بله نیاز واقعی در سلاخت مسلجد اسلت. 

ریا«و«خودنمایی«««
نخسلتین آسلیبی که به نظر می رسلد در سلاخت مسلجد روی دهد، نبوِد نیت خالصانه 
و خدایلی در آن اسلت. ایلن آسلیب ماننلد آفتلی به جان ملا می افتد و همله تالش های 
ملا را بله بلاد می دهلد. اگلر بانیلان مسلجد، خلدای ناکلرده در پی چشلم و هم چشلمی 
باشلند و یلا بلرای خودنمایلی و ریلا مسلجد را بسلازند، آن گاه می تلوان زحمات ایشلان 
را رنجلی بی حاصلل دانسلت. دلیلل آن کله، کاِر اینلان از دو حلال بیرون نیسلت؛ یا همه 
کارهلای سلاخت مسلجد را بلرای ملردم کرده اند که در ایلن صورت نباید توقع پاداشلی 
را از غیلر آنلان داشلته باشلند. ایشلان باید بله آفرین گفتن ملردم و سلتایش زبانی آنان 
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دل خلوش دارنلد و جلز از ملردم چیلزی نخواهنلد. ایلن دسلته، حقلی بلر خلدا ندارند 
و از ایلن رو، از پلاداش او بهلره ای نخواهنلد بلرد. در حاللت دوم، ایشلان بلرای ملردم و 
خداونلد هلر دو کار کرده انلد. ایشلان هلم خلدا را در نظر داشلته اند و هم سلتایش مردم 
را در انگیلزه خلود دخاللت داده انلد. ایلن دسلته نیلز بنلا بله روایلت زیلر، از ثلواب الهی 

بی بهره انلد و خلدا پلاداش آن را بله شلریکانش واگلذار خواهلد کرد: 
: إِذا َجَملَع اهلل األََولیلَن َو اآلِخریَن  المعجلم الکبیلر عن شلّداد بلن أَوس: قلاَل النَِّبليُّ
اعي، قلاَل: أَنَا َخیلُر َشلریٍک ، ُکلُّ َعَمٍل کاَن  بَِبقیلعٍ  واِحلٍد یَنُفُذُهلُم الَبَصلُر و یُسلِمُعُهُم الدَّ
نیلا کاَن لي فیِه َشلریٌک َفأَنَا أََدُعُه الَیلوَم، و ال أَقَبُل الَیلوم إاِّل خالِصاً.  ُعِملَل للي فلي داِر الدُّ
ِّلِه َفلَْیْعَمْل َعَملاًل صالِحاً َو ال  1 َفَملنْ کاَن یَْرُجلوا لِقاَء َرب ثُلمَّ َقلَرأَ: إاِلَّ ِعبلاَد اهلل الُْمْخلَِصیلنَ
ِّلِه أََحلدا2ً؛ آن گاه کله خداونلد همله انسلان ها را از اول تلا آخلر عاللم،  یُْشلِرك  بِِعبلاَدهِ َرب
در دشلتی فلراخ گلرد آورد، بله طلوری کله همه آن هلا در چشم رسلند و صلدا به گوش 
هملگان می رسلد، می فرمایلد: »ملن بهتریلن شلریک هسلتم. هلر عملی که در سلرای 
دنیلا بلرای من انجام شلده و در آن برایم شلریکی بوده اسلت، من املروز آن را وامی نهم 
و املروز جلز خاللص را نمی پذیرم.« پیامبر سلپس قرائت کرد: »مگلر بندگان ناب 
خلدا«، و نیلز »هلر کس بله دیدار پروردگارش امیلد ]و ایمان [ دارد، بایلد کار نیک کند 

و هیلچ کلس را در عبادت پروردگارش شلریک نگرداند.«
گفتنلی اسلت، مضملون و مقصلود اصللی این حدیلث در کتاب هلای حدثی شلیعه نیز 

آملده اسلت. یکلی از آن هلا را می آوریم:
عثملان بلن عیسلی ، علن علّي بن سلالم، قلال: َسلِمعُت أبا عبلد اهلل  یقلوُل: »قال اهلل 
تبلارَك و تعاللی : أنلا َخیُر شلریٍک ، فَمن أشلَرَك َمعَي َغیري فلي َعمٍل َعِملَه للم أقَبلُه، و 
ال أقَبللُ إاّل ملا کاَن للي خالِصلاً«3؛ خداونلد فرمود: »ملن بهترین شلریکم. هر کس جز 
ملرا در عمللی کله انجلام می دهلد با من شلریک گردانلد، از او نمی پذیرم. ملن جز آنچه 

را بلرای ملن خالصانه انجام شلده باشلد، نمی پذیرم.« 

1 . صاّفات، آیه 40. 
2 . المعجم الکبیر، ج 7،  ص 291، ح 7167. 

3 . الکافلي، ج 2،  ص 295،  ح 9؛ المحاسلن، ج 1،  ص 392،  ح 874؛ تفسلیر العّیاشلي، ج 2،  ص 353،  ح 94؛ بحلار األنلوار، ج 67،  
ص 243،  ح 15. 
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بلر ایلن پایله، دیگلر بلرای ثبلت عنلوان و نلام سلازنده مسلجد بلر سلردِر ورودی آن یا 
پیشلانی بنلای مسلجد، رقابتلی در نمی گیلرد و دیگر از املام جماعت مسلجد، توقع نام 
بلردن و تمجیلد و سلتایش ندارنلد. اگلر ریلا کنلار زده شلود، بانیلان مسلجد خلود را با 
دیگلر نمازگلزاران مسلجد و شلرکت کنندگان در مراسلم، متفاوت نمی بینند، خواسلتار 
احتلرام الزم و حتملی از نمازگلزاران نمی شلوند و جایلی اختصاصی را در درون مسلجد 
نمی طلبند. در صورتی که ریا و خودنمایی در بانیان مسلجد کشلته شلود، اداره مسلجد 
را نیلز به انسلان هایی شایسلته می سلپارند، اگرچه اشلکالی نلدارد که خود نیلز به دلیل 

شایسلتگی و ایمانشلان، در هیئت امنای مسلجد عضو باشلند. 

بی«توجهی«به«نیازها««
در بخلش »آداب مسجدسلازی« گذشلت کله مسلجد بلا هلر انلدازه و مسلاحتی کله 
سلاخته شلود، ارزش منلد اسلت و گفتیم کله حتی کوچک  ترین مسلجد نیز قادر اسلت 
سلازنده بااخلالص آن را بله بهشلت ببلرد. هم چنیلن گفته شلد کله نتیجه این سلخن، 
 للزوم کوچلک بلودن آن نیسلت و روایتلی را آوردیلم که نشلان می داد پیامبلر اکرم
خواسلتار توسلعه در مسلجدی در میلان انصلار مدینله شلده بودنلد.1 باید بله این اصل 
بنیادیلن اندیشلید که سلاختن مسلجد بلرای رفلع نیلاز عبادت کننلدگان و نمازگزاران 
اسلت. اگلر مسلجد در محلله ای کم جمعیت سلاخته می شلود، بله گونه طبیعلی، نیازی 
بله بلزرگ سلاختن آن نیسلت. این حالت در مسلجِد محلله پرجمعیت عکس می شلود. 
بلر ایلن اسلاس، دیگلر نمی توان بله دلیلل در اختیار داشلتن بودجله فراوان، مسلجدی 
چنان وسلیع سلاخت که در بیشلتر طول سلال، تنها نیمی از آن به زحمت پر می شلود. 
نمی تلوان در نزدیکلی مسلجِد کاملل ساخته شلده و بدون آن کله نیازی رخ کرده باشلد، 
مسلجد دیگلری بنلا نهلاد. گفتیلم کله یکلی از معانلی حریم مسلجد همین معناسلت؛ 
یعنی مسلجدی در نزدیکی مسلجد دیگری سلاخته نشلود، به گونه ای که از نمازگزاران 
آن بکاهلد و مسلجد را بله تعطیللی بکشلاند. البته آینده نگلری نیز مهم اسلت و باید آن 

1 . »علن أبلي َقتلاده: إنَّ َرسلوَل اهلل  أتلی َعلی َقلوٍم ِمَن األَنصلاِر و ُهم یَبنوَن َمسلِجدا لَُهم، َفقاَل: أوِسلعوُه تَملَلؤوُه«؛ پیامبر 
خلدا بلر گروهلی از انصلار کله بلرای خود مسلجدی می سلاختند، وارد شلد و فرمود: وسلیع و جلادار بنایش کنیلد که ]در 

آینلده [ آن را پُلر خواهیلد کرد؛  السلنن الکبلری، ج 2،  ص 616، ح 4306؛ التاریخ الکبیلر، ج 7،  ص 226، الرقم 972. 
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را در بنلای مسلجد ملورد توجله قلرار داد. بله سلخن دیگلر، بنای مسلجد باید بلا توجه 
بله نیازهلای املروز و فردای ملکان و افلرادی که در مجاورت مسلجد زندگلی می کنند، 
سلاخته شلود. رعایلت این املر می تواند از هزینه هلای اضافی و تحمیللی جلوگیری کند 
و بانیلان مسلجد را از تخریلب و بازسلازی دوبلاره و توسلعه و گسلترش های اضطراری و 

پیش بینی نشلده رهایی بخشلد. 
هم چنیلن مسلجد را بلا توجله بله نیاز هلای هلر عصلر بایلد بله گونله ای سلاخت کله 
نمازگلزاران بیشلتری برای آمدن به مسلجد رغبلت کنند. وقتی پیامبلر اکرم اجازه 
نمی دهنلد کسلی حتلی آب دهلان در مسلجد بینلدازد و طبلق نقل ابن حجلر، محدث 
و عاللم اهلل سلنت، بلا دیلدن کوچک  تریلن آثلار آلودگلی در مسلجد، املام جماعت را 
برکنلار می کنلد1 و هنگاملی کله پیامبلر اکرم از کسلانی که دهانشلان بوی بلد می دهد 
می خواهنلد کله بله مسلجد نیاینلد2، آن گاه نمی تلوان در سلاخت مسلجد بله گونله ای 
عملل کلرد کله بوی بد سلرویس های بهداشلتی بله فضای مسلجد راه یابد و ملردم را از 
آملدن به مسلجد بلازدارد؛ نمی توان سیسلتم خنک رسلانِی آن را چنلان ضعیف طراحی 
کلرد کله در فصلل تابسلتان، بوی عرق، ملردم را آزار دهلد؛ نمی تلوان آن را در مجاورت 

جایلی بنلا نهلاد که بوی بلد مرداب یلا زباله، سلاکنان آن را بیلازارد. 
اگلر در سلاخت مسلجد بله نیازهلای هر عصلر و هر نسلل توجله کنیلم، آن گاه راهرو و 
راه پلله و ورودی و خروجلی آن را بله گونه ای طراحی نمی کنیم کله بالی جان معلوالن، 

سلالمندان و جانبازان ایثارگر شلود. 
اگلر بله رفلع نیازهلای اصللی بیندیشلیم، آن گاه بلا آسلیِب آراسلتن بیلش از انلدازه 
مسلجد روبله رو نخواهیلم بلود؛ به ویلژه اگلر مسلجد هایی در یکلی ل دو محله آن سلوتر ، 
بله اساسلی  ترین وسلایل نیازمنلد باشلند. آن گاه دیگلر بودجله ایجلاد کتاب خانه هلای 

1 . »ذکلر ابلن خالویله، أن النبلي لملا رأی النخامله فلي المحلراب قلال: ملن إمام هلذا المسلجد؟ قالوا: فلالن. قال: قلد عزلته، 
فقاللت امرأتله: لِلَم علزل النبلي زوجلي علن اإلمامله؟ فقلال: رأی نخامله في المسلجد، فعملدت إلی خللوق طیلب فخلقت به 
المحلراب، فاجتلاز علیله الصلاله و السلالم بالمسلجد فقلال: ملن فعلل هلذا؟ قلال: املرأه اإلملام قلال: قد وهبلت ذنبله المرأته 

ورددتله إللی اإلمامه«؛ عملده القلاری، ج 4، ص 149. 
 لَجَرِه الُمنِتَنلِه َفال یَقَربَنَّ َمسلِجَدنا؛ َفلإِنَّ الَمالئَِکَه تَلَأّذی ِمّما یََتلَأّذی ِمنُه اإلِنلُس«؛ پیامبر خدا 2 . »َملن أَکَل ِملن هلِذِه الشَّ
فرملود: هلر کلس از ایلن گیلاه بدبو )پیلاز و تََره( خلورد، هیچ گاه به مسلجد ما نزدیک نشلود، زیرا فرشلتگان از هر چه انسلان ها 
از آن آزرده شلوند، آزرده می گردنلد؛ صحیلح مسللم، ج 1،  ص 394، ح 72. و نیلز ر.ك: بخلش »ناشایسلته های حضلور«، 

»مصلرف خلوراك بدبو«. 
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کوچلک کاربلردی و کالس هلای مفیلد در مسلجد را بلرای برافراشلتن بیلش از انلدازه 
مناره هلای مسلجد هزینله نخواهیلم کلرد؛ مناره هایی کله از بام مسلجد نیلز فراتر رفته 
و مطابلق برخلی احادیلث باید منتظر تخریب آن ها از سلوی دادگسلتر جهلان، حضرت 

باشلیم.1  مهدی

لدٍ  َفقاَل: إذا قلاَم القائُِم یَهلِدُم الَمنلاَر َو الَمقاصیلَر الَّتي فِي الَمسلاِجِد.  1 . »داود بلن قاسلم الجعفلري، ُکنلُت ِعنلَد أبلي ُمَحمَّ
لٌه«؛ نزد امام  َفُقللُت فلي نَفسلي: أِلَيِّ َمعنلًی هلذا؟ َفَأقَبلَل َعلَليَّ َفقاَل: َمعنلی هذا أنَّهلا ُمحَدثَلٌه ُمبَتَدَعٌه، لَلم یَبِنها نَِبليٌّ و ال ُحجَّ
عسلکری  بلودم کله فرملود: »هلرگاه قائلم  قیام کنلد، مناره هلا و مقصوره هایی را که در مسلاجد اسلت، منهلدم خواهد 
کلرد.« بلا خلود گفتلم: ایلن کار چله معنایلی دارد؟ املام  رو بله من کلرد و فرملود: »معنایش آن اسلت که آن هلا بدعِت در 
دیننلد، چله این کله هیلچ پیامبلر و حجلت خدایی اقدام به سلاخت آن هلا نکرده اسلت«؛ الغیبله )طوسلي(، ص206، ح 75. 
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آسیب«های«مدیریت«مسجد
هلدف اصللی بنای مسلجد، مشلارکت عموملی ملردم در برنامه های فرهنگلی و عبادی 
دیلن مبیلن اسلالم اسلت. تحقلق ایلن هلدِف واال در گلروی ایجلاد ارتبلاط صحیلح و 
مسلتمر میلان اداره کننلدگان مسلجد و شلرکت جویان در فعالیت هلای متنلوع مسلجد 
اسلت؛ ارتبلاط بلا نمازگلزاران از هر قشلر و طبقله و با هر سلن و اسلتعداد و تحصیالت. 
ایلن ارتباط گسلترده، نیازمنلد مهارت های ارتباطلی و توانایی امام جماعلت، هیئت امنا 
و حتلی خادم مسلجد با مراجعه کنندگاِن هر روز و هر شلب مسلجد اسلت. اگلر بتوانیم 
حاضلران در مسلجد را بله گونه زیر تقسلیم کنیم، آن گاه آسلیب های ارتبلاط به هر یک 

را بهتلر می تلوان شناسلایی کرد. 
دسلته نخسلِت حاضلران در مسلجد، هملان نمازگزاران هسلتند. ایلن افراد بلرای انجام 
مراسلم عبلادی و بله گونه مداوم و مسلتمر، در مسلجد حضور می یابند. در واقع، دسلته 
اصللی مسلجدیان همیلن افلراد هسلتند که اقشلار مختلفلی را در خلود جلای داده اند؛ 
اقشلاری ماننلد جوانلان، سلالمندان، کلودکان، زنلان، تحصیل کلردگان و بی سلوادان. 
اگرچله حضور ایشلان ممکن اسلت همیشلگی نباشلد، به گونله معمول، در اوقلات نماز 



جلد دوم286

در مسلجد حاضلر می شلوند و در اصطلالح علرف، »مسلجدی« نامیده می شلوند. 
بله  تعزیلت  ماننلد  موقلت،  فعالیت هایلی  بلرای  کله  هسلتند  کسلانی  دوم  دسلته 
مصیبلت زدگان و شلرکت در مراسلم ختلم و مجللس ترحیلم بله مسلجد می آینلد. بله 
ایلن دسلته می تلوان کسلانی را افلزود کله بله گونه موقلت و بلرای شلرکت در مجالس 
روضه خوانلی و بزرگ داشلت شلهادت پیشلوایان دینلی به مسلجد می آینلد و در محافل 
جشلن و سلرورِ مرتبلط بلا توللد بلزرگان دیلن و دیگلر وقایع فرخنلده تاریخ اسلالم نیز 

حاضلر می شلوند. 
دسلته سلوم، نیازمنلدان مراجعه کننلده بله مسلجدند. ایلن نیازمنلدان بلرای اعلالم 
نیازمنلدی خلود بله مسلجد می آینلد و درخواسلت خلود را بلا املام جماعلت و یلا بله 
گونله مسلتقیم بلا ملردم در میلان می نهند. روشلن اسلت که این دسلته نیز در مراسلم 
عبلادی مسلجد شلرکت دارنلد و بله اقتضلای وظیفله دینلی خلود رفتلار می کننلد، اما 
شلرك کننده دائملی و اهلل مسلجدی کله بله آن مراجعه کرده انلد، به شلمار نمی آیند. 

آسیب«های«ارتباط«با«نمازگزاران«همیشگی««
ملا تفلاوت مسلجد و املام جماعلِت جاذبله دار را با مسلجد و املام جماعلِت بی جاذبه به 
روشلنی می فهمیلم. بسلیاری از ملا بله هنلگام تصمیم گیری بلرای رفتن به دو مسلجد 
بلا فاصلله تقریبی یکسلان، گاه خلودآگاه و گاه ناخلودآگاه به یکی از آن هلا میل و رغبت 
بیشلتری نشلان می دهیلم و رفتلن بله آن را ترجیلح می دهیلم. به نظر می رسلد، برخی 
املور در رغبلت و بی رغبتلی ملا اثرگذار اسلت. بی تردید، مسلجدی که تمیز، بهداشلتی 
و مرتلب اسلت، بلر مسلجدی کله ایلن گونه نیسلت مقدم اسلت. ایلن اما همله آنچه ما 
را بله حضلور در مسلجدی خاص ترغیلب یا ملا را از آن دور می کند، نیسلت؛ گاه حضور 
به موقلع املام جماعلت مسلجد، کوتاه یا درسلت تر خواندن نملاز، کم یا به اندازه سلخن 
گفتلن سلخنران مسلجد و املوری از این قبیل نیز مؤثر اسلت. بیشلتر از همله، جذابیت 
فلردی املام جماعت، برخورد بزرگان مسلجد و حتی خادم مسلجد با نمازگزاران اسلت. 
اگر امام جماعتی، آراسلته نباشلد، بزرگان مسلجد تندخو باشلند و خادم مسلجد کم کار 
و تللخ، آن گاه نمی تلوان انتظلار داشلت جوانلان و نوجوانلان جلذب مسلجد شلوند. اگلر 
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پیش نملاز مسلجد، به تعبیلر برخی احادیلث، »اقلرأ« نباشلد1، آن گاه تحصیل کردگان، 
به ویلژه محصلالن عللوم دینی و روحانیان، رغبتی نشلان نخواهند داد. اگر خادم مسلجد 
از حداقلل مهارت هلای ارتباطلی برخلوردار نباشلد و نتوانلد بلا سلالمندان یلا کلودکان، 
بجوشلد و گلرم گیلرد، دافعه اش بلر جاذبله اش می چربلد و در برخی ملوارد، نمازگزاران 
را دل زده و دل سلرد می کنلد. خدمت گلزار مسلجد بهتلر اسلت بدانلد کله بله حضلرت 
ابراهیلم اقتلدا کلرده اسلت؛ او کله پیامبلر بلزرگ خلدا و دوسلت او بلود. مطابق آیه 
ائِِفیَن  ْر بَْیِتلَي لِلطَّ شلریفه: َو إِْذ بََوأْنَلا إِلِبَْراِهیلَم َملَکاَن الَْبْیِت أَْن اَل تُْشلِرْك بِي َشلْیًئا َو َطهِّ
ود2ِ؛ و ملکان خانله را بلرای ابراهیم آشلکار کردیلم و گفتیم:  لجُ لِع السُّ َو الَْقائِِمیلَن َو الرُّکَّ
هیلچ چیلز را شلریک من مسلاز و خانله مرا بلرای طواف کننلدگان و به نمازایسلتادگان 
و راکعلان و سلاجدان پاکیلزه بلدار(، حضلرت ابراهیلم تطهیلر خانه خلدا را به عهده 
داشلت و مطابلق بلا آیله ای دیگلر، ایلن مسلئولیت را بله فرملان الهلی هملراه فرزندش 
حضلرت اسلماعیل بله انجلام رسلاند؛ فرزندی کله خود نیز پیامبر شلد و از نسللش 
پیامبلران بزرگلی و در رأس همله آنلان، حضلرت محملد مصطفی به دنیلا آمدند: 

َو إِْذ َجَعلَْنلا الَْبْیلَت َمَثابَلًه لِلنَّلاِس َو أَْمًنلا َو اتَِّخلُذوا ِمْن َمَقلاِم إِبَْراِهیَم ُمَصلًّلی َو َعِهْدنَا إِلَی 
وِد3؛ و )یاد کن(  لجُ ِع السُّ ائِِفیَن َو الَْعاِکِفیَن َو الرُّکَّ لَرا بَْیِتلَي لِلطَّ إِبَْراِهیلَم َو إِْسلَماِعیَل أَْن َطهِّ
آن گاه را کله خانله )کعبله( را بلرای ملردم، جلای بازگشلت و املن کردیلم و )گفتیم( از 
»مقلام ابراهیلم« نملازگاه برگیریلد و به ابراهیم و اسلماعیل سلفارش کردیلم که خانه 
ملرا بلرای طواف کننلدگان و مجلاوران )حلرم( و رکوع کننلدگان سلجده گزار، پاکیلزه 

بدارید. 
هم چنیلن نیکوسلت سلخنران مسلجد بله این نکتله توجه کند کله خطبه هلای پیامبر 
اکلرم کوتلاه و در هملان حلال، جامع، نغلز و پرمطلب بوده اسلت. برخی خطبه های 
متعلددی کله از پیامبلر اکلرم در دسلت اسلت، نشلان می دهلد طول آن هلا کمتر 
از خطابله و سلخنرانی های یک سلاعتی برخلی پیش نملازان و واعظلان کنونلی اسلت. 
1 . در برخلی روایلات، بله ایلن موضلوع تصریح شلده که بهتر اسلت کسلی پیش  نماز شلود کله قرائِت قرآنش بیشلتر یلا نیکوتر 
 اسلت. عملرو بلن أبلي سللمه  می گویلد: »کنلت غالما حافظلا و قد حفظلت قرآنلا کثیلرا فانطلق أبی وافلدا إلی رسلول اهلل
فلي نفلر ملن قومه فقلال النبلي، یؤمکم أقرئکلم لکتلاب اهلل فقدموني. فکنت أصللی بهم«؛  تذکلره الفقهلاء، ج 1، ص 176. 
 .حج، آیه 26 . 2

3 . بقره، آیه 125.



جلد دوم288

حضلرت محملد مصطفلی خلود فرموده اند:
إنّلي َقلد اوتیلُت  َجواِملعَ  الَکلِلمِ  و َخواتَِمُه، َو اخُتِصلَر لَِي اللَکالُم اخِتصارا1ً؛ بله من جوامع 
الَکلِلم )سلخنان جاملع( و َخواتِلُم الَکلِلم )فصلل الخطاب هلا( داده شلده و گفتلار، برایم 

کاماًل مختصر شلده اسلت. 
افلزون بلر ایلن، پیامبر اکرم دیگلران را نیز به کوتاه کردن خطبه سلفارش می کرده 
اسلت. ابلوداود، محلدث بزرگ و کهن اهل سلنت، در کتاب سلنن خود کله یکی از کتب 
 شلش گانه آنلان اسلت، از عّمار بن یاسلر چنیلن نقل کرده اسلت: »أَمَرنا َرسلوُل اهلل

بِإِقصلارِ الُخَطلِب«2؛ پیامبلر خلدا ما را به کوتلاه کردن خطابه هلا فرمان داد. 
ابوداود هم چنین از جابر بن سمره نقل کرده است:

کاَن َرسلوُل اهلل ال یُطیللُ الَموِعَظلَه یَلوم الُجُمَعِه، إنَّما ُهنَّ َکلِماٌت یَسلیراٌت3؛ پیامبر 
خلدا موعظله روز جمعله  را طوالنلی نمی کلرد و خطابه ایشلان، تنها چنلد کلمه کوتاه 

بود. 
ایلن کوتاهلی و جامعیلت را در خطبه هلای املام عللی نیلز می تلوان مشلاهده کرد. 
مراجعله ای سلاده بله کتلاب شلریف نهلج البالغله تأییلد می کنلد کله خطبله و خطابه 
امیر مؤمنلان نیلز کوتاه بوده اسلت. شلاید اشلکال شلود که سلید رضلی، مؤلف نهج 
البالغله، بسلیاری از سلخنان و کلملات املام علی را ابتلدا تقطیع و مختصلر کرده و 
سلپس نقلل کلرده اسلت؛ از این رو، شلاید خطبه های ایشلان بسلیار بلندتر بوده باشلد. 
در پاسلخ می  گوییلم: اصلل این معنا درسلت اسلت، اما بسلیاری از آنچله در نهج البالغه 
آملده اسلت، در کتاب هلای پیلش از آن و یلا هم زملان و هم تلراز آن ماننلد کافی شلیخ 
کلینلی و برخلی کتاب هلای شلیخ صدوق موجود اسلت. متن آن ها نیز بسلیار مشلابه و 
بله همیلن کوتاهلی و گاه بلا انلدك افزوده هایلی اسلت. اضافه کلردن ایلن افزوده ها نیز 
طلول سلخنرانی بسلیاری از خطبه هلای در دسلترس از امام علی را چنلدان افزایش 

1 . فتلح البلاري، ج 13، ص 525؛ تفسلیر ابلن کثیلر، ج 4،  ص 296 علن عملر؛ کنلز العّملال، ج 16،  ص 112، ح 44087؛ عواللي 
الآلللي، ج 4،  ص 120، ح 194 و لیلس فیله »و خواتمله«. 

2 . سلنن أبلي داود، ج 1،  ص 289، ح 1106؛ المسلتدرك عللی الصحیحیلن، ج 1،  ص 426، ح 1066؛ السلنن الکبلری ، ج 3،  
ح 5766.  ص 295، 

3 . سلنن أبلي داود، ج 1،  ص 289، ح 1107؛ المسلتدرك عللی الصحیحیلن، ج 1،  ص 427، ح 1067؛ السلنن الکبلری ، ج 3،  
ص 294، ح 5762؛ کنلز العّملال، ج 7،  ص 63، ح 17969. 
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نمی دهلد کله حتلی به یک سلاعت برسلد. اگرچله ممکن اسلت معدود سلخنرانی های 
پیامبلر و امامانطوالنلی بلوده باشلد، به گونه عموملی و متعارف چنین نبوده اسلت. 
بلر طبلق روایلات موجلود، امام عللی  نیز ماننلد پیامبر اکلرم به مختصلر کردن 
سلخن سلفارش کرده اسلت.1 هم چنین زیبایی و نیکویی گفتار را در اختصار دانسلته و 
فرملوده اسلت: »َجلوَدُه الَکالِم فِي االخِتصلاِر«2؛ زیبایی گفتار، در کوتاه بودن آن اسلت. 
ایشلان  کله خلود ابللِغ بلغا و افصح فصحا هسلتند با تشلبیهی زیبلا، حکملت و راز لزوم 

کوتاهلی سلخن را چنیلن فرموده اند: 
واءِ؛ َقلیُللُه یَنَفلُع و َکثیُرُه قاتٌِل3؛ گفتار، مثل داروسلت؛ اندکش، سلودبخش  اللَکالُم َکاللدَّ

و زیادی اش، ُکشلنده است. 

«؛ تلا آن جا کله روا می دانی،  َّلُه بِلَک أجَملُل، و َعللی  َفضلِلَک أَدلُّ 1 . املام عللی : »اخَتِصلر ِملن َکالِملَک َملا اسَتحَسلنَتُه؛ َفإِن
گفتلارت را مختصلر کلن، چلون بلرای تلو مناسلب تر و بله فضیلِت تلو ره نمون تلر اسلت؛ غلرر الحکلم، ج 2،  ص 320، ح 2735؛ 

عیلون الحکلم و المواعلظ،  ص 100، ح 2293. 
2 . المواعظ العددیّه،  ص 55. 

3 . غرر الحکم، ج 3،  ص 159، ح 2182؛ عیون الحکم و المواعظ،  ص 67، ح 1692. 
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آسیب«های«ارتباط«با«شرکت«کنندگان«موقت«
دسلته دوم حاضلران در مسلجد، کسلانی هسلتند کله بله گونله موقلت و بیشلتر برای 
انجلام کاری دیگلر بله مسلجد روی می آورند. ممکن اسلت این دسلته در نملاز جماعت 
و مراسلم عبلادی مسلجد هلم شلرکت کننلد، اما هلدف اصلی آنلان نبوده اسلت. هدف 
اصلی و یا دسلت کم هدف مشترکشلان، کارهایی مانند شلرکت در مراسلم ختم کسلی 
و یلا مجللس روضله اسلت. در همله این ملوارد، مدیریت مسلجد می تواند با اسلتقبال و 
خوش رویلی و همراهلی و هم یلاری، برخی از این افراد را به نمازگزار همیشلگی مسلجد 
تبدیلل کنلد. حضلور امام جماعلت در مجللس ترحیم و تسللیت دادن به بسلتگان فرد 
درگذشلته، همراهلی هیئت امنلا و نیز خادم مسلجد با مصیبت زدگان و کملک به آنان، 
در جلذب ایلن افراد مؤثر اسلت. در مقابلل، بی اعتنایی و یاری نکردن، اثلر معکوس دارد 
و ممکلن اسلت ایلن دسلته را برای همیشله از مسلجد برانلد و از دین دور کنلد. گفتنی 
اسلت، ملا نبایلد در پلی یارگیلری و افزایلش مریلدان و فراوانلی مأموملان و نمازگزاران 
پشلت سلر خلود باشلیم. ایلن خلود آسلیبی بلزرگ و آفتلی خطرنلاك اسلت. انگیزه و 
قصلد ملا بایلد مسلجدی و مؤمن کلردن این افراد باشلد؛ کسلانی کله در درون مؤمنند، 
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املا چنلدان رابطله ای بلا مسلجد و نملاز جماعلت و دیگلر مراسلم عبلادی ندارنلد. گاه 
دیلده می شلود برخلی افلراد و نمازگلزاران به این اشلخاص بله گونه ای دیگلر می نگرند. 
ایلن نمازگلزاران افلرادی را کله بله دلیلل برقلراری روضله و یا عزای شلخصی بلزرگ یا 
فلردی خویشلاوند، بله مسلجد گام نهاده انلد، از خلود دور می بینند و گاه بله آنان طعنه 
می زننلد! ایلن کار منافلی بلا احادیثلی اسلت کله ایملان را دارای درجلات مختللف و 
مؤمنلان را قرارگرفتله بلر پله هلای نردبلان می دانلد؛ احادیثلی کله از بار کلردن تکالیف 
گلروه فراتلر بر گلروه فروتر و وظایلف افراد باالتر بر مؤمنلان رده های پایین تر، بازداشلته 
و نهلی کرده انلد. دو حدیلث زیلر بله روشلنی ایلن مطللب را می فهمانلد و نیز سلفارش 
می کنلد کله مبلادا توقع و انتظاری کله از مؤمنان کامل تلر داریم، از مؤمنلان در درجات 

فروتر نیز داشلته باشلیم: 
دِق  اإلملام الصلادق : إنَّ اهلل عّز و َجلَّ َوَضَع اإلِیماَن َعلی  َسلبَعِه أسلُهٍم: َعلَلی الِبرِّ َو الصِّ
لَم ذلِلَک بَیلَن الّنلاِس، َفَملن َجَعلَل  َو الَیقیلِن َو الرِّضلا َو الَوفلاءِ َو الِعللِم َو الِحللِم، ثُلمَّ َقسَّ
لهَم و لَِبعٍض  لَم لَِبعلِض الّناِس السَّ لبَعَه األَسلُهِم َفُهلَو کاِمللٌ  ُمحَتِملٌ ، و َقسَّ فیلِه هلِذهِ السَّ
لبَعِه. ثُمَّ قلاَل: ال تَحِملوا َعللی  صاِحِب  لهَمیِن و لَِبعلٍض الثَّالثَلَه َحتَّلی انَتَهلوا إلَلی السَّ السَّ
لهَمیِن ثاَلثَلًه َفَتبَهضوُهم  ثُلمَّ قاَل: َکذلِلَک َحّتی   لهِم َسلهَمیِن، و ال َعللی  صاِحلِب السَّ السَّ
لبَعِه1؛ خداونلد، ایمان را هفلت بهره قلرار داد: نیکوکاری، راسلت گویی،  یَنَتِهلَي إلَلی السَّ
یقیلن، خرسلندی، وفلاداری، دانایی و بردباری. سلپس آن ها را میان مردم قسلمت کرد. 
پلس در هلر کلس همله این هفت بهلره را قلرار داد، او کامل اسلت و بار کاملل ایمان را 
بله دوش می کشلد. بله برخلی از مردم، تنهلا یک بهره داد؛ بله برخی دو بهلره، به برخی 
سله بهلره، تلا به هفلت بهره رسلند. به کسلی که یلک بهلره دارد، دو بهره بلار مکنید و 
بله کسلی کله دو بهره دارد، سله بهره بلار مکنید، که در ایلن صورت، بر آنان فشلار وارد 

می آوریلد. و بله همیلن  سلان اسلت تا بله هفت بهره برسلد. 
افلزون بلر ایلن حدیلث، حدیثلی دیگلر خلود مؤمنلان را نیلز دارای درجلات مختللف 
می خوانلد و تلوان آن هلا را متفلاوت می دانلد. مضمون حدیلث در حدیث پیشلین و نیز 
داسلتانی کله خواهیلم آورد، آمده اسلت و از این رو، متن حدیث را بلرای رعایت اختصار 

1 . الکافي، ج 2،  ص 42، ح 1؛ الخصال،  ص 354، ح 35 کالهما عن عّمار بن أبي األحوص؛ بحار األنوار، ج 69، ص 159، ح 1. 
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در پانوشلت می آوریلم.1
برخی مؤمنان دلسلوز از سلر احسلاس وظیفله، ولی بدون مهارت در تبلیلغ و جذب، گاه 
بله دعلوت نسلنجیده از این اشلخاص روی می آورند؛ این افراد را به مسلجد می کشلانند 
و سلپس در هملان مراحلل نخسلتین، چنان بر این گروه سلخت می گیرند کله از همان 
راه آملده، بازشلان می گرداننلد، یلا بله تعبیلر حدیث زیلر، آنلان را از یک در به مسلجد 
درمی آورنلد و از دِر دیگلر بیلرون می برنلد! حکایلت اینلان در حدیلث زیلر آمده اسلت؛ 

حدیثی داسلتانی و زیبلا در کافی: 
  یعقلوب بلن الّضّحلاك علن رجلل ملن أصحابنلا سلّراجٍ  و کاَن خاِدملا أِلَبي َعبلِد اهلل
بََعَثنلي ابلو َعبلِد اهلل  في حاَجلٍه و ُهَو بِالحیلَرهِ أنَا و َجماَعلًه ِمن َموالیِه. قلاَل: َفانَطلَقنا 
فیهلا، ثُلمَّ َرَجعنلا ُمغَتّمیَن. قلاَل: و کاَن فِراشلي فِلي الحائِِر الَّلذي ُکّنا فیِه نُلزواًل، َفِجئُت 
و أنَلا بِحلاٍل، َفَرَمیلُت بَِنفسلي، َفَبینلا أنَا َکذلِلَک إذا أنَلا بِأَبي َعبلِد اهلل  َقد أقَبلَل. قاَل: 
َفقاَل: َقد أتَیناَك أو قاَل: ِجئناَك َفاسلَتَویُت جالِسلا، و َجلََس َعلی َصدِر فِراشلي، َفَسلَألَني 
َعّملا بََعَثنلي لَلُه، َفأَخَبرتُُه، َفَحِملَد اهلل. ثُمَّ َجلری ِذکُر َقوٍم، َفُقللُت: ُجِعلُت فِلداَك! إنّا نَبَرأُ 
َُّهلم ال یَقوللوَن ملا نَقلوُل. قلاَل: َفقلاَل: یََتَولَّونلا و ال یَقولوَن ملا تَقوللوَن؛ تَبَرؤوَن  ِمنُهلم؛ إن
ِمنُهلم؟! قلاَل: ُقللُت: نََعلم. قلاَل: َفُهلَو ذا ِعنَدنلا ملا لَیلَس ِعنَدُکلم، َفَینَبغلي لَنلا أن نَبلَرأَ 
ِمنُکلم؟! قلاَل: ُقللُت: ال، ُجِعللُت فِلداَك! قلاَل: و ُهلَو ذا ِعنلَد اهلل ملا لَیلَس ِعنَدنلا، أ َفَتراُه 
َرَحنلا؟! قلاَل: ُقللُت: ال َواهلل، ُجِعللتُ فِداَك! ما نَفَعُل؟ قلاَل: َفَتَولَّوُهلم، و ال تَبَرؤوا ِمنُهم؛  اطَّ
إنَّ ِملنَ الُمسللِمیَن َملن لَلُه َسلهٌم، و ِمنُهم َمن لَلُه َسلهماِن، و ِمنُهم َمن لَُه ثاَلثَُه أسلُهٍم، 
و ِمنُهلم َملن لَلُه أربََعلُه أسلُهٍم، و ِمنُهلم َملن لَلُه َخمَسلُه أسلُهٍم، و ِمنُهلم َملن لَُه ِسلتَُّه 
1 . »اإلملام الباقلر : إنَّ الُمؤِمنیلَن َعللی  َمنلاِزَل، ِمنُهلم َعللی  واِحلَدٍه، و ِمنُهم َعلَلی اثَنَتیِن، و ِمنُهلم َعلی  ثَلالٍث، و ِمنُهم َعلی  
، و ِمنُهم َعلی  َسلبٍع. َفلَو َذَهبلَت تَحِمُل َعللی  صاِحِب الواِحلَدِه ثِنَتیِن لَلم یَقَو، و  أربَلٍع، و ِمنُهلم َعللی  َخملٍس، و ِمنُهلم َعللی  ِسلتٍّ
َعللی  صاِحلِب الثِّنَتیلِن ثاَلثلاً لَلم یَقلَو، و َعلی  صاِحلِب الثَّالِث أربَعلاً لَم یَقلَو، و َعلی  صاِحلِب األَربَِع َخمسلاً لَم یَقلَو، و َعلی  صاِحِب 
َرجلاُت«؛ مؤمنلان، دارای درجاتنلد؛ برخی یک  لتِّ َسلبعاً لَلم یَقلَو، و َعللی  هلِذِه الدَّ الَخملِس ِسلّتاً لَلم یَقلَو، و َعللی  صاِحلِب السِّ
درجله دارنلد، بعضلی دو درجله، بعضی سله درجله، بعضی چهلار درجه، بعضی پنلج درجه، بعضی شلش درجله و بعضی هفت 
درجله. بنابرایلن، اگلر خواسلته باشلی بلر آن  کله یلک درجله دارد، دو درجله بار کنلی، تاب نملی آورد. اگلر بر آن کله دو درجه 
دارد، سله درجله بلار کنلی، تلاب نملی آورد. اگلر بر آن که سله درجله دارد، چهلار درجه بلار کنی، تاب نملی آورد. اگر بلر آن که 
چهلار درجله دارد، پنلج درجله بلار کنلی، تاب نملی آورد. اگر بلر آن که پنلج درجه دارد، شلش درجه بلار کنی، تلاب نمی آورد 
و اگلر بلر آن کله شلش درجله دارد، هفلت درجه بلار کنی، تاب نملی آورد. درجلات، این گونه انلد؛ الکافلي، ج 2،  ص 45، ح 3 عن 

سلدیر؛ بحار األنلوار، ج 69، ص 167، ح 6. 
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لهِم َعلی ما  أسلُهٍم، و ِمنُهلم َملن لَُه َسلبَعُه أسلُهٍم؛ َفلَیلَس یَنَبغي أن یُحَملَل صاِحُب السَّ
لهَمیِن َعلی ما َعلَیلِه صاِحلُب الثَّالثَِه، و ال  لهَمیِن، و ال صاِحلُب السَّ ُهلَو َعلَیلِه صاحلُب السَّ
صاِحلُب الثَّالثَلِه َعللی ما َعلَیِه صاِحلُب األَربََعِه، و ال صاِحلُب األَربََعِه َعلی ملا َعلَیِه صاِحُب 
ِه َعلی ما  لتَّ لتَِّه، و ال صاِحُب السِّ الَخمَسلِه، و ال صاِحُب الَخمَسلِه َعلی ما َعلَیِه صاِحُب السِّ
لبَعِه. و َسلأَضِرُب لََک َمَثلاًل: إنَّ َرُجاًل کاَن لَلُه جلاٌر و کاَن نَصرانِّیا َفَدعاُه  َعلَیلِه صاِحلُب السَّ
إلَلی اإلِسلالِم و َزیََّنلُه لَلُه، َفأَجابَلُه، َفَأتلاُه َسلحیرا َفَقلَرَع َعلَیلِه الباَب، َفقلاَل لَلُه: َمن هذا؟ 
الهِ.  لأ َو الَبس ثَوبَیلَک، و ُمرَّ بِنا إلَلی الصَّ قلاَل: أنَلا ُفلالٌن. قلاَل: و ملا حاَجُتَک؟ َفقلاَل: تََوضَّ
لأَ و لَِبلَس ثَوبَیلِه و َخلَرَج َمَعلُه. قلاَل: َفَصلَّیلا ما شلاَء اهلل، ثُلمَّ َصلََّیا الَفجلَر، ثُمَّ  قلاَل: َفَتَوضَّ
ُجُل: أیلَن تَذَهُب!  َمَکثلا َحّتلی أصَبحلا. َفقلاَم الَّلذي کاَن نَصرانِّیا یُریلُد َمنِزلَُه، َفقاَل لَلُه الرَّ
هَر.  هِر َقلیلٌل. قاَل: َفَجلَلَس َمَعُه إلی أن َصلَّلی الظُّ النَّهلاُر َقصیلٌر، َوالَّلذي بَیَنلَک و بَیلَن الظُّ
هِر َو الَعصِر َقلیٌل. فاحَتَبَسلُه َحّتلی َصلَّی الَعصَر. قاَل: ثُلمَّ قاَم و أراَد  ثُلمَّ قلاَل: و ملا بَیَن الظُّ
أن یَنَصلِرَف إللی َمنِزلِلِه، َفقلاَل لَلُه: إنَّ هذا آِخُر النَّهلاِر، و أَقلُّ ِملن أَولِِه. َفاحَتَبَسلُه َحّتی 
َصلَّلی الَمغلِرَب. ثُلمَّ أراَد أن یَنَصلِرَف إللی َمنِزلِِه، َفقلاَل لَُه: إنَّملا بَِقَیت َصالٌه واِحلَدٌه. قاَل: 
قلا. َفلَّما کاَن َسلحیرا، َغدا َعلَیِه َفَضلَرَب َعلَیِه  َفَمَکلَث َحّتلی َصلَّی الِعشلاَء اآلِخلَرَه، ثُمَّ تََفرَّ
أ َو الَبلس ثَوبَیَک  البلاَب، َفقلاَل: َملن هذا؟ قلاَل: أنَا ُفلالٌن. قاَل: و ملا حاَجُتَک؟ قلاَل: تََوضَّ
. قلاَل: اطُللب لِهلَذا الّدیلِن َمن ُهلَو أفلَرُغ ِمّني؛ أنَا إنسلاٌن ِمسلکیٌن، و  َو اخلُرج بِنلا َفَصللِّ
َعلَليَّ ِعیلاٌل. َفقلاَل ابلو َعبلِد اهلل : أدَخلَلُه في َشلي ءٍ أخَرَجلُه ِمنلُه! أو قلاَل: أدَخلَُه ِمن 
ِمثلِل هلِذه و أخَرَجلُه ِملن ِمثلِل هذا؛1 یعقوب بلن ضحاك، به نقلل از مردی چلرم دوز از 
هم کیشلان ملا، کله خدمت کار امام صلادق  بود: زمانلی که امام صلادق  در حیره 2 
بلود، ملرا با جمعی از دوسلتانش، در پِی کاری فرسلتاد. ما پلِی آن کار رفتیم و دیروقت 3 
بازگشلتیم. فلرش و بسلتر من، در َسلردابی بود که آن جلا اتراق کرده بودیم. من خسلته 
و کوفتله آملدم و خلودم را انداختلم. در همیلن حلال، دیلدم کله امام صلادق  آمد و 
فرملود: »ملا پیش تو آمدیم.«4 من راسلت نشسلتم و ایشلان باالی بسلتر من نشسلت 

1  . الکافی،  ج 2، ص 42، ح 2.
2 . شهری در شمال جزیره العرب، که بقایای آن در جنوب عراِق امروز ) استان نجف(، واقع است. 

3 . در بعضی نسخه ها، واژه »معتمین« آمده که به معنای وقت نماز عشاست ) یادداشت محّقق الکافی(. 
4 . به اصطالح، »یا اهلل« گفت تا وارد شود. 
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و از کاری کله ملرا در پلِی آن فرسلتاده بود، پرسلید. ملن هم گزارش دادم و ایشلان خدا 
را سلپاس گفلت. سلپس سلخن از گروهلی بله میلان آمد و ملن گفتلم: قربانلت گردم! 
ملا از آنلان بیلزاری می جوییلم1، چلون بله چیزهایلی که ملا معتقدیلم، اعتقلاد ندارند. 
املام صلادق  فرملود: »آن هلا ملا را دوسلت دارند؛ وللی چون عقیلده شلما را ندارند، 
از ایشلان بیلزاری می جوییلد؟« گفتلم: آری. فرملود: »ما هلم چیزهایی داریم که شلما 
نداریلد. پلس سلزاوار اسلت کله از شلما بیلزاری بجوییلم؟!« گفتم: نله، قربانلت گردم! 
فرملود: »و خلدا هلم چیزهایلی دارد کله ملا نداریم. پلس به نظر تلو، خداوند ملا را دور 
انداختله اسلت؟!« گفتلم: نه، به خدا. فدایت شلوم! چله کنیم؟ فرمود: »آن هلا را خودی 
بدانیلد و از ایشلان بیلزاری نجویید. برخی از مسللمانان، تنها یک بهلره ]از ایمان [ دارند، 
برخلی دو بهلره، برخلی سله بهلره، برخلی چهلار بهلره، برخی پنلج بهره، برخی شلش 
بهلره و برخلی هفلت بهلره. بنابراین، نباید کسلی را که یک بهلره دارد، بله آنچه درخور 
دارنلده دو بهلره اسلت، واداشلت، یلا کسلی را که دو بهلره دارد، بله آنچه درخلور دارنده 
سله بهره اسلت، وا داشلت، یا کسلی را که سله بهلره دارد، بله آنچه درخلور دارنده چهار 
بهلره اسلت، واداشلت، یا کسلی را که چهلار بهره دارد، بله آنچه درخور دارنلده پنج بهره 
اسلت، واداشلت، یلا کسلی را کله پنلج بهلره دارد، بله آنچله درخلور دارنده شلش بهره 
اسلت، واداشلت، یلا کسلی را کله شلش بهلره دارد، به آنچله درخلور دارنده هفلت بهره 
اسلت، واداشلت. برایت مثالی بزنلم: مردی ]مؤمن [، همسلایه ای نصرانی داشلت. او را به 
اسلالم دعلوت کلرد و از محاسلن آن برایش گفت، تا آن که مسللمان شلد. سلحرگاه نزد 
او رفلت و در زد. تازه مسللمان گفلت: کیسلت؟ ملرد مؤمن گفت: منم، فالنلی. گفت: چه 
کار داری؟ گفلت: وضلو بگیلر و لباس هایلت را بپلوش و بلا ملا به نملاز ]جماعلت [ بیا. او 
وضلو گرفلت، لباس پوشلید و با او رفلت. آن دو، قدری نماز خواندند و سلپس نماز صبح 
را بله جلا آوردنلد و ماندنلد، تا هوا روشلن شلد. آن که پیش تلر نصرانی بود، برخاسلت تا 
بله منزللش برود. مرد مسللمان گفت: کجلا می روی؟ روز، کوتاه اسلت و چیلزی تا ظهر 
نمانلده. او هلم نشسلت، تلا آن کله نماز ظهلر را هلم خواند. مرد مسللمان گفلت: تا نماز 
عصلر هلم چیلزی نمانلده اسلت. و او را نگله داشلت تا نملاز عصلر را هم خواند. سلپس 

1 . در بعضی نسخه ها آمده است: »من از آنان بیزاری می جویم.«
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برخاسلت تلا بله منزلش بلرود. مرد مسللمان گفلت: اکنون، آخلِر روز اسلت و چیزی به 
پایلان آن نمانلده. و او را نگله داشلت، تلا نماز مغلرب را هم خواند، و خواسلت به منزلش 
بلرود کله آن ملرد گفلت: تنهلا یلک نماز دیگلر، باقلی مانده اسلت. ملرد تازه مسللمان، 
مانلد تلا نملاز عشلا را نیلز خوانلد و آن گاه از هلم جلدا شلدند. سلحرگاه روز بعلد، باز به 
سلراغ او رفلت و درِ خانله اش را کوبیلد. ملرد گفت: کیسلت؟ گفلت: منم، فالنلی. گفت: 
چله کار داری؟ گفلت: وضلو بگیلر و لباس هایلت را بپلوش و بلا ما بیلا نماز بخلوان. مرد 
تازه مسللمان گفلت: بلرو بلرای این دین، شلخصی بیکارتر از ملن بیاب! مِن بیچلاره، زن 
و بچله دارم.« املام صلادق  فرملود: »بدیلن ترتیلب، او را وارد همان چیلزی )دینی( 
کلرد کله از آن، بیرونلش آورده بلود.« یلا فرملود1: »او را از ایلن ]در[ وارد کلرد و از این 

یکی، بیلرون راند.«2

1 . تردید، از راوی است. 
2 . ر.ك: المیزان فی تفسیر القرآن، ج 1،  ص 301 ) توضیحی درباره درجات اسالم و ایمان(. 
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آسیب«های«ارتباط«با«نیازمندان«
دسلته سلوِم حاضلران در مسلجد، کسلانی هسلتند کله برای علرض حاجت به مسلجد 
آمده انلد. ایلن افلراد بیشلتر نیازهای ماللی دارند و گاه نیازهلای دیگر.1 منعلی نیز از این 
کار نیسلت و نمی تلوان و نبایلد از ایلن کارکرد اجتماعی مسلجد جلوگیری کلرد. وجود 
ُصّفله در مسلجد نبلوی و شلکل گیری اصحلاب صفله، خلود دلیلل خوبی بر بی اشلکال 
بودن حضور یا مراجعه تنگ دسلتان در مسلجد اسلت. ُصّفه، سلایبانی در مسلجد پیامبر 
خلدا در مدینله بلود کله بی خانمان هلا و بینوایلان، در آن جلا زندگلی می کردنلد. ایلن 
مؤمنلان تنگ دسلت بله »اصحلاب ُصّفله« مشلهور بودنلد و پیامبلر خلود معلاش 
آن هلا را بلر عهلده داشلت، با آنان ملراوده داشلت و با آنان نشسلت و برخاسلت می کرد 

و همدمشلان بود. 
مشلکلی کله در این جلا گاه بله صلورت آسلیب رخ می نمایلد، بلر هلم خلوردن نظلم 
نملاز و مراسلم عبلادی مسلجد و نیلز فراهلم آملدن زمینه گدایی و کالشلی اسلت. گاه 
مراجعله بیلش از انلدازه گدایلان و حاجت منلدان، مناظلری را در پیش دیلد نمازگزاران 
1 . در »کارکردهلای اجتماعلی مسلجد« گذشلت کله برخلی اشلخاص بلرای املر ازدواج نیلز بله پیامبلر اکلرم مراجعله 

 می کردنلد. 
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قلرار می دهلد کله رّقت بلار و گاه چندش آور اسلت. حضور معللوالن یا بانلوان متکدی به 
هملراه کلودکان معصلوم و بی نوا، یادآور سلتم های اجتماعی و بی فکلری برخی نهادهای 
اجتماعلی مسلئول در ایلن زمینه می شلود و حاِل عبلادت را از حاضران می گیلرد. برای 
مدیریلِت ایلن کار بایلد املام جماعلت مسلجد، افلرادی را بگمارد تلا در سلاعات فراغت 
خلود، از حلال بینوایلان آبرومنلد محلله خلود و فقیلران مجلاور مسلجد تحقیلق کنند. 
در ایلن صلورت، پیلش از آن کله آنلان بله مسلجد روی بیاورنلد و فقلری را کله از آن 
بله سلتوه آمده انلد، علنلی نماینلد، مسلجدیان به کمکشلان می شلتابند. املام جماعِت 
مسلجد بلا اعلالم کللی نیاز و بلدون نام بلردن از کسلی، اعانه هلای جزئی نمازگلزاران را 
گلردآوری می کنلد و آن را بله گونله پنهانلی بله نیازمندان می رسلاند. این البتله منافی 
یا جلوگیرنده از مراجعه مسلتقیم نیازمندان و کمک آشلکار مسلجدیان به آنان نیسلت، 
املا از آن هلا می کاهلد؛ مراجعه ها و اظهلار نیازهایی که گاه ممکن اسلت دروغین باشلد 

و بله صلورت رفتلاری علادی و شلغل و حرفه برای کسلانی درآمده باشلد! 
گفتنلی اسلت، پیامبلر اکلرم نیز خلود به اصحلاب صّفه کمک ملی داده و بلا وجود 
تنگ دسلتی مسللمانان، غلذای بخلور نمیلر آنلان را تأمیلن می کلرده اسلت. روایت زیر 
نشلان می دهلد، پیامبلر اکلرم ایلن کار را می کلرده اسلت. ایلن روایلت هم چنیلن 
نشلان می دهلد دریافت کننده کمک هلا نباید در اندیشله پس انداز کلردن و زراندوزی از 
ایلن راه باشلد؛ کاری کله متکدیان حرفله ای انجام می دهند و مسلجد، خیابان و محله را 
جلوالن گاه کار خلود می کننلد. متلن روایلت را عبدالرحمان بن حجاج از کسلی گزارش 

کلرده کله او خلود از امام صادق چنین پرسلیده اسلت:
َّلُه بَلََغنلا أنَّ َرسلوَل اهللِ قلاَل: أیملا َرُجٍل تَلَرَك دیناَریلِن َفُهما َکليٌ  بَینَ   ُقلْلُت لَلُه: إن
َعیَنیلهِ . قلاَل: َفقلاَل: أُولِئلَک َقلْوٌم کانُوا أْضیافاً َعلي َرسلوِل اهللِ، َفإذا أْمسلي قلاَل: یا ُفالٌن، 
اْذَهلْب َفَعلشِّ هلذ. َفلإذا أْصَبَح قلاَل: یا ُفلالٌن، اْذَهلْب َفَغدِّ هلذ، َفلَلْم یُکونُوا یخاُفلوَن أْن 
 ُِجلُل ِمْنُهْم دیناَریِن، َفقاَل َرسلوُل اهلل یْصِبُحلوا بَِغیلِر َغلداءٍ َو ال بَِغیِر َعشلاءٍ، َفَجَمعَ  الرَّ
لَنِه، َفلِلرَّجلِل أْن یأُخَذ  لَنِه إللي السَّ فیلِه هلِذهِ الَمقالَلَه، َفلإنَّ الّنلاَس إنَّملا یْعَطْوَن ِمَن السَّ
لَنِه1؛ به امام صلادق گفتم کله پیامبر  لَنِه إللي السَّ ملا یْکفیلِه َو یْکفلي ِعیالَلُه ِمَن السَّ

1 . معانی األخبار،  ص 153. 
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خلدا فرملوده اسلت: »هلر کس کله دو دینار بر جلای بگذارد، پیشلانی اش را بلا آن داغ 
می نهنلد.« املام فرملود: ایلن درباره کسلانی بود کله مهملان پیامبر خدا بودنلد و چون 
شلب می شلد، پیامبلر بله او )مهملان( می فرمود: »بلرو و خلود را با این غذا سلیر کن.« 
و چلون صبلح می شلد، مبلغی ملی داد و می فرمود: »بلرای خود صبحانله ای تهیه کن.« 
و از ایلن نمی هراسلیدند کله بلدون صبحانه و شلام به سلر برنلد. از این میلان، مردی دو 

دینلار اندوخلت و پیامبلر خدا دربلاره اش این جملله را فرمود. 
افلزون بلر ایلن، پیامبلر اکلرم گاه در هملان مسلجد و مجللس، فقیلر را کملک 
می کلرد. نمونه هلای ایلن کار و نیلز کمک رسلانی املام عللی در حلال رکلوع، در 
کارکردهلای اجتماعلی مسلجد گذشلت.1 این هلا همله، جواز کملک مسلتقیم و فردی 
بله مراجعه کننلدگان نیازمنلد بله مسلجد را اثبلات می کنلد، اما مانلع از آن نیسلت که 
بلرای حلل عموملی آن چاره جویلی نشلود؛ چلاره و راه حلل میانله  ای میلان رد نکلردن 
فقیلر و سلائل از سلویی، و حفلظ آرامش و نظم و زیبایی مسلجد از سلوی دیگلر. در هر 
حلال، حلل کامل این آسلیب اجتماعی که گوشله اش مسلاجد را نیز می  گیلرد، نیازمند 

تدبیرهلای مدیریتلی در عرصه هلای اقتصلادی و فرهنگلی اسلت. 

1 . ر.ك: کارکردهای اجتماعی مسجد، کمک رسانی. 
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آسیب«های«حضور«در«مسجد
در بخش »آداب مسلجد« به آداب ورود و خروج و نیز حضور در مسلجد پرداختیم. در 
ایلن بخلش به اختصلار، آسلیب  های احتمالی حضلور برخی اقشلار خاص را در مسلجد 
بیلان می کنیلم. نیکوسلت بلر این نکته پای بفشلریم که این آسلیب  ها هیلچ یک قطعی 
و حتملی نیسلتند، بلکله به صلورت احتماللی، امکان وقلوع دارند و مطرح کلردن آن ها، 

بیشلتر جنبله پیش گیلری و آمادگی بلرای حل و فصلل آن ها در صورت وقلوع دارد. 

حضور«برخی«کودکان«««
مسلجد جایلی مقلدس و مختلص عبادت اسلت. کودکان نیلز می توانند عبلادت کنند و 
احادیثلی در ایلن باره در دسلترس اسلت؛ از جمله روایاتلی داریم که به پلدران و اولیای 
کلودکان توصیله کلرده اسلت، فرزنلدان نابالغ خلود را نیلز به نملاز خواندن وادارنلد.1 از 
سلوی دیگلر، مسلجد جایی اسلت کله باید هملواره پلاك و به گونله مناسلب، آرام نگاه 
داشلته شلود. ایلن بله معنلای ناپسلندِی در اختیلار نهادن فضای مسلجد برای کسلانی 

1 . ر.ك: مسلتدرك الوسلائل، ج 3،  ص 18، باب اسلتحباب أمر الصبیان بالصاله لسلت سلنین أو سلبع و وجوب إلزامهم بها عند 
البللوغ و ص 19، بلاب اسلتحباب أمر الصبیان بالجملع بین الصالتیلن و التفریق بینهم. 
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اسلت کله احتملال مزاحملت آنان داده می شلود؛ کسلانی ماننلد کودکان خردسلال که 
ممکلن اسلت بلا سلروصدا کلردن، بازی کلردن، ایجلاد هیاهلو، خندیدن و گریسلتن به 
گونله ای مخلّل آراملش نمازگلزاران باشلند.1 حدیثلی صریح در ایلن باره، بله دور کردن 

کلودکان و دیوانلگان از مسلجد دسلتور داده و چنین فرموده اسلت: 
رسلول اهلل: َجنِّبلوا َمسلاِجَدُکم ِصبیانَُکم و َمجانیَنُکلم و ِشلراَءُکم و بَیَعُکم2؛ کودکان  

و دیوانگانتلان و نیز خرید و فروشلتان را از مسلاجد، دور سلازید. 
مشلابه ایلن حدیلث، روایتی نیلز از امام علی در دسلت اسلت که حضور کلودکان را 
در مسلجد مانند حضور یهودیان و مسلیحیان در مسلجد، به صراحت آسلیب زا خوانده و 
کیفر سلختی را برای کسلانی که مانع حضور این سله دسلته نمی شلوند، اعالم داشلته 

است.3 
ایلن دو حدیلث هلر دو صریلح هسلتند، املا هیلچ یلک سلند قلوی و معتبلری ندارند؛ 
بنابرایلن، در صلورت مخالفلت بلا قواعلد پذیرفته شلده یا برخلی مصالح دیگلر، می توان 
آن هلا را مقیلد و محلدود کلرد. از این رو، عالمه محمدتقی مجلسلی در شلرحش بر این 

حدیلث چنین آورده اسلت: 
و حملل عللی ملا للم یکلن ممیلزا فإنله یسلتحب تمرینهلم بإحضارهلم إلی المسلاجد 
للصللوات للعلاده فلإن الخیر علاده4؛ این حدیث بر کودکان غیر ممیز حمل شلده اسلت، 
زیلرا مسلتحب اسلت کودکان ممیلز ل کودکانی که خلوب و بد را می فهمنلد  ل  را تمرین 
دهنلد در مسلاجد حضلور یابند و نماز خواندن برایشلان عادی )و آسلان( شلود که خیر 

و نیکلی اگلر علادت شلود، بهتر انجلام می گیرد. 
عالمله مجلسلِی پلدر هم چنیلن در شلرح فارسلی اش بر این حدیلث، دلیل نظلر خود را 

تقویلت کرده و چنین نوشلته اسلت:
حملل کرده انلد بلر اطفلال غیر ممّیز که اگر )قدرت( تمییز داشلته باشلد، سلّنت اسلت 

1 . ر.ك: وسلائل الشلیعه، ج 5،  ص 233، بلاب کراهله البیلع و الشلراء فلي المسلجد، و تمکیلن الصبیلان و المجانین منله و انفاذ 
األحلکام و إقامله الحلدود و رفلع الصلوت فیله و اللغلو و الخوض فلي الباطل. 

2 . تهذیلب األحلکام، ج 3،  ص 254، ح 702 علن عبلد الحمید عن اإلملام الکاظم؛ کتاب من ال یحضلره الفقیه، ج 1،  ص 237، 
ح 715. 

3 . دعائم االسالم، ج 1،  ص 149؛ مستدرك الوسائل، ج 3،  ص 379. 
4 . روضه المتقین، ج 2،  ص 106. 
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کله ایشلان را پلدران بلا خود به مسلجد برند تلا عادت کننلد، چنان که در سلایر عبادات 
ایشلان را به آن هلا بازمی دارند.1

فرزنلد عالمله مجلسلی، یعنلی عالمله محمدباقلر مجلسلی نیلز در تبیین ایلن حدیث، 
مطللب پلدر بزرگلوارش را تأییلد و آن را این چنیلن تحکیلم کلرده اسلت: 

ال خلالف فلي کراهه تمکین المجانیلن و الصبیان لدخول المسلاجد، و ربما یقید الصبي 
بملن ال یوثلق بله، أملا ملن علم منله ما یقتضلي الوثوق بله لمحافظتله عللی التنزه من 
النجاسلات و أداء الصللوات، فإنله ال یکلره تمکینله، بلل یسلتحب تمرینه و ال بلأس به2؛ 
اختالفلی نیسلت کله راه دادن دیوانلگان و کلودکان به مسلجد مکروه اسلت؛ و چه بسلا 
ایلن حکلم بله کودکانلی مقید شلود کله به آن هلا اعتمادی نیسلت، املا کودکلی که از 
حلاِل او دانسلته می شلود کله می تلوان بله وی اعتملاد کلرد، زیلرا از آلودگی هلا خود را 
کنلار می کشلد و نمازهایلش را می خوانلد، راه دادن چنیلن کودکلی بله مسلجد مکروه 

نیسلت، بلکه مسلتحب اسلت کله او را تمرین دهنلد و اشلکالی ندارد. 
جاللب توجله این که، محقلق بحرانی در کتاب فقهلی و بزرگش الحدائلق الناضره همین 

بیلان را از عالمله مجلسلی نقل کرده و آن را تأیید کرده اسلت.3
افلزون بلر ایلن، حضور کودکان در مسلجد از آغازین سلال های شلکل گیری شلخصیت 
آنلان، می توانلد زمینه سلاز پیونلد عمیلق و پایدارشلان بلا عمومی تریلن پایلگاه دینلی 
گلردد. از ایلن رو، ضلرورت دارد کله بلا ایلن موضلوع بلا دقلت افزون تری برخورد شلود؛ 
به ویلژه بله ایلن نکتله توجله کنیم کله حدیث نخسلت، کلودکان و دیوانلگان را در کنار 
هلم آورده اسلت. شلاید مقصلود کودکانی باشلند که ممیز و اهل تشلخیص خلوب از بد 
نیسلتند و ماننلد دیوانلگان رفتلار می نماینلد و مسلجد را آللوده یا شللوغ و پرسلروصدا 

می کننلد.4

حضور«نابهنجار«زنان««
تردیلدی نیسلت کله زنلان می تواننلد در مسلجد حضور یابنلد و ماننلد ملردان در نماز 

1 . لوامع صاحبقرانی، ج 3،  ص 264. 
2 . بحار األنوار ج 80، ص 349. 

3 . الحدائق الناضره، ج 7،  ص 285. 
4 . ر.ك: فرهنگ نامه مسجد،  ص 177. 
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جماعلت و دیگلر مراسلم عبلادی مسلجد شلرکت جوینلد. هیچ یلک از فقهای اسلالم، 
حضلور زنلان را در مسلجد حلرام و نلاروا ندانسلته و تنها برخلی از فقیهلان مانند عالمه 
حللی، آن را بله دالیللی مکلروه دانسلته اند.1 نگاهلی کوتلاه به تاریلخ صدر اسلالم نیز بر 
حضلور زنلان در مسلجد گواهلی می دهلد. دقلت در آیه زیر و سلبب نزولی کله برای آن 

نقل شلده اسلت، نخسلتین نشلانه حضور زنان در مسلجد اسلت: 
یَلا أَیَُّهلا النَِّبليُّ ُقلْل أِلَْزَواِجَک َو بََناتِلَک َو نَِسلاءِ الُْمْؤِمِنیَن یُْدنِیلَن َعلَْیِهنَّ ِملْن َجاَلبِیِبِهنَّ 
َذلِلَک أَْدنَلی أَْن یُْعَرْفلَن َفلاَل یُْؤَذیْلَن َو َکاَن اهلل َغُفلوًرا َرِحیًما؛ ای پیامبر! به همسلرانت و 
دخترانلت و زنلان باایملان بگلو جلباب های )روسلری های بلنلد( خود را بلر خویش فرو 

افکننلد؛ ایلن کار بلرای این که شلناخته شلوند و ملورد آزار قلرار نگیرند بهتر اسلت. 
سبب نزول منقول در تفسیر قمی چنین است: 

چلون زنلان برای شلرکت در نملاز جماعت مغرب و عشلا به مسلجد می رفتنلد، جوانان 
بلر سلر راه آنلان می نشسلتند و آنلان را آزار می دادنلد و متعلرض ایشلان می شلدند. از 
ایلن  رو، پلس از نلزول آیله، زنلان انصار با لباس سلیاه و بلنلد و با حجاب کاملل در نماز 

جماعلت حاضر می شلدند.2 
در روایتی دیگر از امام علی چنین گزارش شده است:

 َفُکلنَّ یُْؤَملْرَن أَْن اَل یَْرَفْعلَن ُرُءوَسلُهنَّ َقْبلَل الرَِّجاِل  َکانَ  النَِّسلاُء یَُصلِّیلنَ  َملعَ  النَِّبلیِّ
لِِضیلِق اأْلُُزر3ِ؛ زنلان پشلت سلر ملردان، نملاز جماعلت را بلا پیامبلر اکلرم  بله جلا 

1 . عالمله حللی می فرمایلد: »یکلره للنسلاء االتیلان اللی المسلاجد لملا فیله من التبلّرج المنهلی عنه.« علده کثیلری از فقها 
نیلز حکلم بله کراهلت حضلور زن در مسلجد نداده انلد، وللی خوانلدن نملاز در خانله را برای زنلان برتر شلمرده اند. شلهید اول 
می نویسلد: »و یسلتحب للنسلاء االختلالف الیهلا کالرجلال و ان کان البیلت افضلل و خصوصلاً للذوات الهیئلات.« هم چنیلن 
صاحلب غنائلم  االیلام می گویلد: »و املا الملرأه فصالتهلا فلی البیلت افضل.« ایلن دو گلروه از فقها، دلیلل خود را آیلات قرآن و 
احادیلث معصومانذکلر کرده انلد کله تبلّرج )آشلکار شلدن در برابلر دیلدگان ملردم( را بلرای زنلان منلع کلرده و به حفظ 
عفلاف و رعایلت حجلاب و علدم اختلالط زنان و ملردان و نیز جلوگیری از وقلوع فتنه و مفاسلد اجتماعی و اخالقلی فرمان داده 
اسلت. برخلی دیگلر از فقهلای شلیعه نله  تنهلا جلواز، بلکله اسلتحباب را در حضلور و نماز خوانلدن زن در مسلجد دانسلته اند. 
محقلق اردبیللی می نویسلد: »گرچله بنلا بلر برخلی روایلات فضیللت حضلور در مسلجد مختص ملردان اسلت، لکن بلا توجه 
 بله دیگلر روایلات و ضعفلی کله در سلند روایلت یونس  بن  ظبیلان وجلود دارد، می تلوان گفت: و ملع ذلک الیبعد االسلتحباب 
اذا کلن ال یراهلن احلد و ال یرونله ملع علدم مفسلده اخری.« املام خمینلی نیز فرموده انلد: »بلرای زن ها نملاز خواندن در 
خانله، بلکله در صنلدوق خانله و اتلاق عقلب بهتر اسلت، وللی اگلر بتوانند کاملاًل خلود را از نامحرم حفلظ کنند، بهتر اسلت در 

مسلجد نملاز بخوانند.« 
2 . تفسیر القمی، ج2، ص 196؛ المیزان، ج 16،  ص 344. 

3 . کتاب من ال یحضره الفقیه، ج 1،  ص 396، ح 1176؛ علل الشرائع، ج 2،  ص 344، باب 49،  ح 1. 
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می آوردنلد و چلون لبلاس ملردان کوتلاه بلود، به زنان دسلتور داده شلده بلود که پیش 
از ملردان، سلر از سلجده برندارند. 

هم چنین در برخی روایات آمده است:
اَلَه َفَتصیُر  هِ َفُیَخفُِّف الصَّ لالَ ِبلیِ  یَبِکی  َو ُهَو فِی  الصَّ َکاَن َرُسلوُل اهلل یَسلَمعُ  َصْوتَ  الصَّ
اِلَیلِه أُمُّلُه1؛ پیامبلر اکلرم در حلال نملاز، چلون صلدای گریله طفل را می شلنیدند، 

نملاز را کوتلاه می کردنلد تلا مادرش سلراغ فرزنلدش برود و نگران نشلود. 
ایلن دو روایلت نشلان می دهنلد که حضور زنلان در مسلجِد پیامبر املری متعارف 
بلوده اسلت، هرچنلد بله فاصلله اندکلی پلس از پیامبلر، مقاومت هایلی در ایلن بلاره به 
چشلم می آیلد. حدیثلی در دسلترس نشلان می دهلد برخلی اشلخاص تنلدرو، از اجازه 

دادن بله زنلان بلرای رفتلن شلبانه بله مسلجد خلودداری می کردند:
: »ائَذنوا لِلنِّسلاءِ إلَی  سلنن أبلي داود علن مجاهد: قاَل َعبلُد اهلل بُن ُعَملَر: قاَل النَِّبليُّ
 ! الَمسلاِجِد بِاللَّیلِل.« َفقلاَل ابلٌن لَلُه: َو اهلل ال نَلأَذُن لَُهنَّ َفَیتَِّخذنَلُه َدغاًلُ َو اهلل ال نَلأَذُن لَُهنَّ
« و تَقلوُل: ال نَأَذُن  قلاَل: َفَسلبَُّه و َغِضلَب و قلاَل: أقلوُل: قلاَل َرسلوُل اهلل: »ائَذنوا لَُهلنَّ
؟!2 عبلد اهلل بلن عملر گفلت: پیامبر فرملود: »به زنلان خود، شلبْ هنگام برای  لَُهلنَّ
رفتلن بله مسلجد، رخصلت دهید.« یکلی از پسلرانش گفت: بله خدا سلوگند، رخصت 
نمی دهیلم کله آن را دسلتْ مایه فریلب کاری قلرار دهنلد! بله خلدا سلوگند، رخصلت 
نمی دهیلم! پلس او را دشلنام داد و خشلمگینانه گفلت: می گویم که پیامبر خلدا فرمود: 

»بله زنلان خلود اجلازه دهید« و تلو می گویلی اجلازه نمی دهیم؟!
هملان گونله کله متلن حدیلث نشلان می دهلد، ایلن مقاوملت بله دلیلل اجلازه صریح 
و روشلن پیامبلر، و نیلز فراوانلی نسلبی روایلات اجازه دهنلده3، زود و تنلد در هلم 
شکسلته شلد. شلاید احادیلث پیلش رو، افلزون بلر اجلازه دادن در زملان خلود پیامبر، 
گونله ای پیش بینلی ایلن امر را نیز در بر داشلته اند: »ال تَْمنُعلوا إماَء اهلل  َمَسلاجَد اهلل «4؛ 

کنیلزان خلدا را از رفتلن بله مسلاجد خدا منلع نکنید. 

1 . علل الشرائع، ج 2،  ص 344، باب 49،  ح 1؛ کتاب من الیحضره الفقیه، ج1،  ص 390، ح 1155. 
2 . سنن أبي داود، ج 1،  ص 155، ح 568؛ سنن الترمذي، ج 2،  ص 459، ح 570؛ کنز العّمال، ج 16،  ص 413، ح 45169. 
3 . مجمع الزوائد، ج 2،  ص 32، باب خروج النساء إلی المساجد و غیر ذلک و صالتهن في بیوتهن و صالتهن في المسجد. 

4 . همان، ص33. 
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و نیز:  رسلول اهلل: ال تَمَنُعوا النِّسلاَء ُحظوَظُهنَّ ِمَن الَمسلاِجِد إَذا اسلَتأَذنوُکم 1؛ هرگاه 
زنلان ]بلرای رفتن به مسلجد[ از شلما اجلازه طلبیدند، آنلان را از بهره ای که از مسلاجد 

دارند، محروم نسلازید. 
و إَِذا اْسلَتْأَذنَْت أََحَدُکلُم اْمَرأَتُلُه إِلَلی الَْمْسلِجِد َفلاَل یَْمَنْعَهلا2؛ هلرگاه بانوی یکی از شلما 

اجلازه رفتلن به مسلجد خواسلت، مانع وی نشلود. 
گفتنلی اسلت، مطابلق روایلات اهل سلنت، ایلن توصیله نبوی، مختلص روز و سلاعات 
خاصلی نبلوده اسلت. دو نقلل زیلر، عمومیلت جلواز آملدن زنلان بله مسلجد را نشلان 

می دهنلد. در ایلن نقل  هلا از پیامبلر اکلرم ایلن گونله آملده اسلت: 
التَْمَنُعلوا نَِسلائُکْم ِملَن الُخلروِج الِلی الَمسلاِجد بِالَلْیلِل؛3 زنان خلود را از رفتن شلبانه به 

مسلاجد منلع نکنید. 
و إذا اِْسلَتأَذنَُکم نِسلائُُکم بِاللَّیلِل الِلی الَمسلِجِد َفأَذنلوا لَهلّن4؛ و اگر زنانتان از شلما اجازه 

خواسلتند که شلبانه بله مسلجد بروند، اجلازه دهید. 
افلزون بلر ایلن روایلات صریلح، جلواز حضور زنلان در مسلجد بلرای اعتکاف نیز نشلانه 

دیگلری از تأییلد پیشلوایان دینلی بلر ایلن امر اسلت. املام صلادق  می فرماید:
إِنَّ َعلِّیلًا َصلَلَواُت اهلل َعلَْیلِه َکاَن یَُقوُل اَل أََری ااِلْعِتَکاَف إاِلَّ فِی الَْمْسلِجِد الَْحَراِم أَْو َمْسلِجِد 
ُسلوِل أَْو َمْسلِجٍد َجاِملٍع َو اَل یَْنَبِغلی لِلُْمْعَتِکلِف أَْن یَْخلُرَج ِملَن الَْمْسلِجِد إاِلَّ لَِحاَجٍه اَل  الرَّ
بُلدَّ ِمْنَهلا ثُلمَّ اَل یَْجلِلْس َحتَّلی یَْرِجَع َو الَْملْرأَُه ِمْثُل َذلِلَک؛5 اعتکاف یا در مسلجد الحرام 
یلا مسلجد پیامبلر یلا مسلجد جامِع هر شلهری منعقد می شلود و سلزاوار نیسلت 
معتکلف از مسلجد خارج شلود، مگر این کله ضرورت باشلد و وقتلی کارش را انجام داد، 

بلدون این که بنشلیند، برگلردد. و زنلان مانند مردان هسلتند. 
می تلوان پیلام ایلن روایات متعدد را این نکته دانسلت کله زنان از فضایلل و آثار معنوی 

مسلجد محروم نشلوند و فضیلت نماز خواندن در مسلجد برای آنان نیز ثابت اسلت. 

1 . صحیلح مسللم، ج 4،  ص 328، ح 140؛ مسلند ابلن حنبلل، ج 2،  ص 399، ح 5644 عن ابن عمر؛ کنلز العّمال، ج 16،  ص 413، 
ح 45172. 

2 . صحیح مسلم، ج 4،  ص 161. 
3  . مسند ابن حنبل، ج2، ص43.
4 . صحیح بخاری، ج1،  ص 210. 

5  . الکافی:  ج 4، ص 476، ح 2.
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بلا ایلن همله در برخلی روایات، نملاز خوانلدن در خانه را بلرای زنان پرفضیلت دانسلته 
و گاه بلر نملاز در مسلجد ترجیلح داده انلد. ایلن روایلات بله گونه  هلای مختلفلی و در 
کتاب هلای حدیلث شلیعه و اهلل سلنت نقل شلده اند. دسلته ای از روایلات، نملاِز زن را 
در خانله و منلزل مسلکونی اش دارای فضیللت دانسلته اند. در روایتلی به نقلل از پیامبر 

خلدا آمده اسلت:
َصلاَلُه الَْملْرأَهِ َوْحَدَهلا فِلی  بَْیِتَهلا َکَفْضلِل َصاَلتَِها فِلی الَْجاِمِع َخْمسلاً َو ِعْشلِریَن َدَرَجًه؛1 
نملاز فلرادای زن در خانله اش همچلون نملاز در مسلجد، بیسلت و پنلج درجله فضیلت 

دارد. 
در برخلی روایلات، خانله زن، بهتریلن مسلجد او و نملاز زن در هر جا که نهان تر باشلد، 

ارجمندتلر خوانلده شلده اسلت. روایتی مرسلل به نقل شلیخ صدوق چنین اسلت:
ِتَها  أَنَ  َخْیلَر َمَسلاِجِد النَِّسلاءِ الُْبُیوتُ  َو َصلاَلَه الَْمْرأَهِ فِلی بَْیِتَها أَْفَضُل ِمْن َصاَلتَِهلا فِی ُصفَّ
ِتَهلا أَْفَضلُل ِملْن َصاَلتَِهلا فِی َصْحلِن َدارَِهلا َو َصاَلتََها فِی َصْحلِن َدارَِها  َو َصاَلتََهلا فِلی ُصفَّ
أَْفَضلُل ِملْن َصاَلتَِهلا فِی َسلْطِح بَْیِتَها2؛ بهترین مسلاجِد زنلان، خانه  ها هسلتند. نماز زن 
در اتلاق خانله، از نملاز او در ایوان برتر اسلت. نملاز او در ایوان، برتر از نملازش در حیاط 

خانله و نملازش در حیلاط خانه، بهتر از پشلت بام خانه اسلت. 
بخلش نخسلِت ایلن روایلت را شلیخ طوسلی بله صلورت مسلند از امام صلادق نقل 
کلرده اسلت: »َخْیلُر َمَسلاِجِد نَِسلائُِکمُ  الُْبُیلوُت«3؛ بهتریلن مسلاجد برای زنانتلان خانه 
اسلت. مشلابه بخلش دوم را نیلز شلیخ صلدوق خلود به نقل از هشلام بلن سلالم از امام 

صلادق نقلل کرده اسلت.4 
همانند این روایات در منابع اهل سلنت نیز از پیامبر نقل شلده اسلت. أم سللمه از 
قول رسلول خدا می گوید: »َخْیُر َمَسلاِجِد النَِّسلاءِ َقعُر بیوتِِّهَن«5؛ بهترین مسلاجد 

برای زنان، ژرفای خانه هایشلان اسلت. 
شلاید ایلن روایلات را با دسلته نخسلت معلارض ببینیم، اما به نظر می رسلد دسلته اول 

1  . مکارم االخالق، ص 233.
2 . کتاب من ال یحضره الفقیه، ج1، ص 374، ح 1088. 

3 . تهذیب االحکام، ج3، ص 252، ح 694. 
4 . کتاب من ال یحضره الفقیه، ج 1،  ص 397،  ح 1179. 

5 . مسند ابن حنبل، ج 6، ص297. 
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ناظلر بله اصلل جواز شلرکت زنان در مسلجد اسلت؛ امری که بله دلیل روایلات متعدد، 
فضیللت و پلاداش دارد. دسلته دوم نیلز ضمن پذیرش ایلن فضل و ثواب، نملاز خواندن 
زن را در خانله اش افضلل و برتلر می دانلد. ایلن دو مطللب بلا هلم قابلل جمع هسلتند؛ 
امری مسلتحب اسلت و پاداش دارد و امری دیگر نیز مسلتحب اسلت و پاداشلی بیشلتر 

دارد. می تلوان حدیلث زیلر را ناظلر به این معنا دانسلت: 
1؛ زنان خود را از ]رفتن  رسلوُل اهلل: ال تَمَنعوا نِسلاَءُکُم الَمسلاِجَد، و بُیوتُُهنَّ َخیٌر لَُهنَّ

به [ مسلجدها بازندارید، هرچند خانه های آنان، برایشلان نیکوتر اسلت. 
شلاید وجله ایلن برتلری، آسلیب های محتملل در رفت و آملد زنان بله مسلاجد و برخی 
حضورهلای خلارج از علرف و هنجلار اجتماعی زنان در مسلاجد باشلد؛ امری که اسلالم 
بله خاطلر آن آیلات حجاب را نلازل فرمود و بر زنان پوشلاندن خود و بر ملردان پرهیز از 
نگاه  هلای فتنه انگیلز را واجب سلاخت. یلک از ایلن نابهنجاری ها، عطر زدن و اسلتعمال 
بلوی خلوش از سلوی زنلان اسلت. اگلر زنلی خلود را خوش بلو کند و به سلوی مسلجد 
برود، شلیطان را بر خود و بر دوسلتان شلیطان مسللط کلرده و به جای پلاداش با عذاب 

الهلی روبله رو خواهلد شلد. حدیث نبوی بله صراحت از ایلن کار نهی کرده اسلت:
أبوهریلره علن النَّبلِي قلال: ال تَمَنُعلوا إملاَء اهللِ َمسلاجَد اهللِ َو لَیخُرجلَن تَِفلالٍت2؛ 

کنیلزان خلدا را از مسلاجد خلدا بازنداریلد، املا بلدون بلوی خلوش بیلرون بیاینلد. 
همین معنا را زینب همسر عبد اهلل )بن مسعود( چنین نقل کرده است: 

قلال لَنا رسلوُل اهللِ : إذا َشلِهَدت إحداکنَّ الَمسلجَد َفلال تََمسَّ طیبا3ً؛ هلر گاه یکی از 
شلما زنلان در مسلجد حاضلر می شلود، بوی خلوش و عطر به خلود نزند.

اهمیلت ایلن نهلی نبوی هنگامی آشلکار می شلود که بله یاد آوریلم یکلی از آداب نماز، 
اسلتفاده از بلوی خلوش و عطلر زدن اسلت. با ایلن همه، ایلن ادب برای زنی کله بیرون 

از خانله بله سلر می بلرد، برداشلته و از آن نهی می شلود. 
خلروج ایلن گونله زنلان در برخلی مواقلع، خطرات بیشلتری بلرای آنلان و در کل، برای 

1 . سلنن أبلي داود، ج 1،  ص 155، ح 567؛ المسلتدرك عللی الصحیحیلن، ج 1،  ص 327، ح 755 علن ابلن عملر؛ کنلز العّملال، 
ج 16،  ص 414، ح 45174. 

2 . مسند ابن حنبل، ج2، ص 475؛ سنن دارمی، ج 1،  ص 293. 
3 . صحیح مسلم، ج 2، ص33. 
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جامعله دارد. از ایلن رو ایلن نهلی در هنگام خروج شلبانه زنلان مورد تصریح واقع شلده 
اسلت. حدیث زیلر بر ایلن مطلب دالللت دارد:

رسلوُل اهلل لَِبعلضِ النِّسلاءِ: إذا َخَرَجت إحداُکنَّ إلَی الِعشلاءِ َفلال تََمسَّ طیبا1ً؛ پیامبر 
خلدا بله یکلی از زنلان: هرگاه یکی از شلما بخواهد بلرای ]نماز[ عشلا از خانه خارج 

شلود، نباید خود را خوش بو سلازد. 
شلاید گفتله شلود کله احادیلث پیشلین بلا ایلن حدیلث مقیلد می شلوند؛ یعنلی نهی 
پیامبلر از خلروج عطرآگیلن زنلان، ناظلر به همین خروج شلبانه باشلد که بیشلتر 
تحریلک می کنلد و در نتیجله خطلر افزون تلری هلم دارد. در واقلع، ایلن گونله بگوییم 
کله خلروج شلبانه و خلروج عطرآگیلن هیچ یک بله گونه عموملی و مطلق، ملورد نهی 
نیسلتند؛ آنچله مورد نهی شلارع اسلت، ترکیلب و تلفیق این دو اسلت. به سلخن دیگر، 
خلروج عطرآگین زنان در شلب مورد نهی شلارع اسلت و خروج شلبانه زنلان بدون عطر 

زدن و خلروج عطرآگیلن آنلان در روز ملورد نهی نیسلت. 
در پاسلخ می گوییلم کله ایلن دو فرملان، بلا هلم متعلارض نیسلتند تلا بلرای عملل به 
هلر دو ناگزیلر باشلیم یکلی را بله وسلیله دیگلری قیلد بزنیلم، بلکه هلر دو با هلم قابل 
عملل هسلتند. بله دیگر سلخن، هلر دو بیان بلا هلم معتبرند و یکلی می توانلد تأکید و 
تشلدید کننده دیگلری باشلد. این بدان معناسلت که هلم خروج عطرآگیلن و هم خروج 
شلبانه زنلان بله گونه جداگانه و مسلتقل، مورد نهلی پیامبر اکرم قرار گرفته اسلت. 
تأیید کننلده ایلن احتملال، دو دسلته احادیث عام و مطلقی اسلت که خلروج عطرآگین 
زنلان و نیلز عطلر زدن ایشلان را در بیلرون از خانله به صلورت مطلق تقبیلح کرده اند. از 
دسلته نخسلت، حدیثلی را می آوریلم کله از خلروج عطرآگیلن زنلان به صلورت مطلق 

سلخن گفتله و آن را بله شلب و روز مقید نکرده اسلت: 
رسلوُل اهلل: أیَُّملا املَرأَهٍ تََطیََّبت، ثُلمَّ َخَرَجت إلَی الَمسلِجِد، لَم تُقَبل لَهلا َصالٌه َحّتی 
تَغَتِسلَل2؛ هلر زنلی کله خلود را خوش بلو کنلد و بله مسلجد در  آیلد، نملازش پذیرفتله 
نیسلت تلا هنگاملی کله خلود را شست وشلو دهلد ]و بوی عطلر را از تلن خلود بُزداید[. 

1 . مسند ابن حنبل، ج 10،  ص 296، ح 27115؛ سنن النسائي، ج 8، ص 190؛ کنز العّمال، ج 16،  ص 415، ح 45182. 
2 . سلنن ابلن ماجله، ج 2،  ص 1326، ح 4002؛ مسلند ابلن حنبلل، ج 3،  ص 156، ح 7964 علن أبلي هریره؛ کنلز العّمال، ج 16،  

ص 392، ح 45067. 
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در آن سلو نیلز حدیلث علام و مطللق داریلم که به گونله ای گسلترده تر، بر للزوم پرهیز 
زنلان از عطلر زدن در بیلرون از خانله، خلواه بلرای رفتن به مسلجد و خلواه جایی دیگر، 

می کند:  تأکیلد 
الَولِیلِد بلِن َصِبیلٍح َعلن أَبِي َعبلِد اهلل َقاَل: َقلاَل َرُسلوُل اهلل: أَيُّ املَرأَهٍ تََطیََّبت ثُمَّ 
 َخَرَجلت ِملن بَیِتَهلا َفِهَي تُلَعُن َحتَّلی تَرِجَع إِلَی بَیِتَهلا َمَتی َما َرَجَعلت1؛ پیامبر خدا
فرملود: هلر زنلی کله خلود را خوش بلو کنلد و از خانله اش بیلرون بیایلد، ملورد نفریلن 
اسلت تلا آن گاه کله بله خانله اش بازگلردد، هلر زمان  کله بازگلردد )و هلر انلدازه که به 

بکشد(.  درازا 
گزارشلی دیگلر نیلز نشلان می دهلد وضعیت حضلور زنلان در مسلاجد در عصلر پیامبر 
اکلرم بهنجلار و مقبلول بلوده اسلت؛ وضعیتلی کله املکان و اجلازه حضور آنلان را 
در مجاملع عموملی و مسلاجد ملی داده اسلت. از ایلن رو پلس از پیامبلر، چلون عایشله 
وضعیلت متفلاوت حضور زنان را در مسلجد می بینلد، آن را به گونه زیلر تقبیح می کند: 
یحیلی ل و هلو ابلن سلعید  ل  علن ُعملَره بنلت عبد الرَّحملان آن ها سلمعت عائشله زوَج 
النَّبلي: تقلول: للو أنَّ َرسلوُل اهللِ َرأی ما أَحلَدَث النِّسلاُء لََمَنَعُهنَّ الَمسلجَد َکما 
ُمِنَعلت نِسلاُء بَنلي إسلرائیَل. فقلت لُِعملَرهِ: أَ نِسلاُء بَني إسلرائیَل ُمِنعَن الَمسلجَد؟ قالت: 
نَعلم2؛ یحیلی از عملره نقلل می کنلد کله از عایشله چنیلن شلنیده اسلت: اگلر پیامبلر 
خلدا می دیلد کله زنان چه کارهایلی می کنند و چله وضعیتی پدیلد آورده اند، آنان 
را از آملدن بله مسلجد منلع می کلرد، هملان گونله که زنلان بنی اسلرائیل منع شلدند. 
یحیلی از عملره می پرسلد: مگلر زنان بنی اسلرائیل از رفتن به مسلجد منع شلدند؟ و او 

پاسلخ می دهلد: آری. 
اگلر ایلن گلزارش تاریخی صحیح باشلد، نشلان می دهلد برخی آسلیب های پدیلده ای، 
می تواننلد اصلل آن را دچلار مشلکل کننلد. ایلن یلک نکتله ظریلف و حکیمانله اسلت 
کله دیلن اسلالم در برابلر حضور زنلان در مجاملع فرهنگی، علملی، اقتصادی، سیاسلی 
و پذیلرش مسلئولیت های اجتماعلی از سلوی آنلان، موضلع مثبتلی دارد، املا ممکلن 

1 . الکافی، ج 5،  ص 519، ح 2.
2  . صحیح مسلم، ج2، ص 34. 
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اسلت برخلی آسلیب های آن را برنتابلد یلا بخواهلد آن را بله گونله ای مهلار و مدیریلت 
کنلد. سلبب نلزول »آیله حجلاب« کله در ابتدای همیلن بحلث آورده شلد، این چنین 
می نمایلد. سلبب نزول آیه شلریفه می گویلد: حتی زمانی کله زنان مورد چشلم چرانی و 
مزاحملت جوانلان قرار  گرفتنلد، خدای متعال به خانه نشلینی و ایجلاد محدودیت حکم 
نلداد، بلکله بلا ارائه طلرح  مصونیت آفرین حجلاب، راه را بلرای حضور بدون آسلیب آنان 

 . گشود
بلر ایلن پایله، حضور زنان در مسلجد، بلا لباس های رنگارنلگ و عطرآگیلن و چهره های 
آرایش کلرده، نله تنهلا مصلداق عبادت و اطاعت نیسلت که مصلداق تبلّرج و خودنمایی 
َج الَْجاِهلِیَِّه اأْلُولَلی1؛ مانند روزگار  ْجَن تََبلرُّ اسلت؛ کاری کله به دلیل آیه شلریفه: َو اَل تََبرَّ
جاهلیلِت قدیلم، زینت هلای خلود را آشلکار مکنیلد، مصلداق نافرمانی خلدای متعال و 

پیامبلر وارسلته اش حضرت محمد مصطفی اسلت. 
بله سلخن دیگلر، وظیفله و شلکل حضلور بانلوان باایملان در مسلجد بلا شلکل حضور 
ملردان در مسلجد تفلاوت اسلت. برای ملردان، عطر زدن به هنگام نماز مسلتحب اسلت 
و می تواننلد ایلن کار را بله هنلگام حضلور در مسلجد و میلان دیگلران نیز انجلام دهند. 

دلیلل آن نیلز روایلت منقلول از املام صادق اسلت کله چنین فرموده اسلت:
َصلاَلُه ُمَتَطیِّلبٍ أَْفَضلُل ِمْن َسلْبِعیَن َصلاَلًه بَِغْیِر ِطیٍب2؛ نمازِ کسلی که خلود را خوش بو 

کلرده، برتلر از هفتاد نملاز بدون بوی خوش اسلت. 
ایلن املا دربلاره زنلان بله دلیلل مسلائل مهم تلری ماننلد حفلظ عفلت و جلوگیلری از 
طملع ورزی انسلان های بیملاردل دگرگلون می شلود. حفلظ حریلم و حرملت زن و کور 
کلردن چشلم طملع شلهوت  رانان بیماردل، چنان مهم اسلت کله حتی بانلوان را ناگزیر 
می کنلد مراقلب نوع سلخن گفتن خلود نیز باشلند. ایشلان نباید در مسلجد و هر جای 
دیگلر بله گونله ای سلخن بگوینلد که چشلم طملِع ایلن دسلته از انسلان های مریض را 
بگشلاید؛ املری کله آیه شلریفه سلی و دوم سلوره »احلزاب« از آن نهی فرموده اسلت. 
در پایلان می افزاییلم کله حضلور نابهنجلار در مسلجد، مختلص زنلان نیسلت و بسلی 

1 . احزاب، آیه 33. 
2 . الکافی، ج 6،  ص 511، ح 7. 
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ممکلن اسلت ملردان نیز با لباس هلای نامتعارف حضور یابنلد و یا به برقلراری ارتباطات 
کالملی نادرسلت روی بیاورنلد. هم چنیلن ممکلن اسلت در نتیجله معملاری نادرسلت 
مسلجد و یلا بله دلیل کمبلود و نبلود امکانات، درهلای اختصاصلی بلرای ورود و خروج 
جداگانله ملردان و زنان بنا نشلده باشلد و هنلگام ورود و خروج نمازگلزاران، اختالط زن 
و ملرد پیلش بیایلد؛ املری کله می توانلد در نتیجله رعایت نکردن هلر دو قشلر بانوان و 
آقایلان در عرصه هلای دیگلر نیلز روی دهلد؛ نکتله ای که مطابلق نقل پیلش رو، پیامبر 

اکلرم بله آن توجله داشلته و مسلجدیان را از آن بازداشلته اند:
 سلنن أبلي داود علن حملزه بن أبي اسلید األنصاري علن أبیه: أنَّه َسلِمَع َرسلوَل اهلل
ریِق، َفقاَل َرسلوُل  یَقلوُل و ُهلَو خلاِرٌج ِمَن الَمسلِجِد، َفاخَتلََط الرِّجلاُل َمَع النِّسلاءِ فِي الطَّ
ریلقَ ، َعلَیُکلنَّ بِحاّفلاِت  َّلُه لَیلسَ لَُکلنَّ أن تَحُققلَن الطَّ اهلل لِلنِّسلاءِ: اسلَتأِخرَن؛ َفإِن
1؛ حملزه بلن ابلی اسلید انصلاری، از پلدرش: وی از پیامبلر خلدا زمانی که  ریلقِ الطَّ
خلارج از مسلجد بلود و ملردان و زنلان در طول مسلیر، در هم آمیخته بودند، شلنید که 
بله زنلان می فرملود: »بمانید )و پس از مردان بیایید(. سلزاوار نیسلت که از وسلط جاده 

حرکلت کنیلد، بلکله کناره هلای راه را برگزینید.« 
هم چنیلن، در احادیلث اهلل سلنت داریم کله روزی پیامبر اکرم به یکلی از درهای 
مسلجد اشلاره کردند و فرمودند: »لو ترکنا هذا الباب للنسلاء«2؛ خوب اسلت این درب 
را بله بانلوان اختصلاص دهیلم. و بدین ترتیب، درِب آمدوشلد زنان به مسلجد را از درب 
 ،ملردان جلدا کردنلد. در ادامله همین گزارش آمده اسلت که برخی اصحلاب پیامبر
دیگلر هیلچ گاه از ایلن درب عبلور نکردنلد. در گزارشلی دیگلر هلم داریلم کله عملر از 

رفت و آملد از درب ویلژه زنلان نهلی می کرد.3
هم چنیلن حضلور در مسلجد نبایلد بهانله ای برای ایجلاد ارتباطلات کالملی و نگاه های 
آللوده میلان دو جنلس مخاللف باشلد؛ هملان گونه کله نباید ایلن فرصت گران بهلا را با 
سلخنان بیهلوده و کارهلای کم ارزش از دسلت داد و بهترین سلرمایه الهلی، یعنی وقت 

1 . سنن أبي داود، ج 4،  ص 369، ح 5272، 580؛ تفسیر ابن کثیر، ج 6،  ص 53؛ کنز العّمال، ج 16،  ص 388، ح 45036. 
2 . سنن أبي داود، ج1،  ص 113، ح 462. 

3 . هملان، بلاب فلي اعتلزال النسلاء فلي المسلاجد علن الرجال، علن نافلع أن عمر بن الخطلاب کان ینهلی أن یدخلل من باب 
 . ء لنسا ا
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 و عملر را در یکلی از بهتریلن مکان هلای محبلوب خلدا از دسلت داد. رسلول اعظم
خطلاب بله ابلوذر می فرمایند: 

یَلا أَبَلا َذرٍّ ُکلُّ ُجُللوٍس فِلی الَْمْسلِجِد لَْغٌو إاِلَّ ثاََلثَلًه قَِراَءُه ُمَصللٍّ أَْو ِذکُر اهلل تََعالَی أَْو َسلائٌِل 
َعلْن ِعلْلٍم1؛ ای ابلوذر! هر نشسلتنی در مسلجد لغلو و بیهوده اسلت، مگر برای سله کار: 

قرائلت نمازگلزار یلا ذکر خلدای متعال یلا تحصیل عللم و دانش. 
آری، مسلجد جایلی بلرای پلاك شلدن از آلودگی هلای جلان و زدودن تیرگی هلای 
بنشسلته بلر آن اسلت؛ فرصتی بلرای آن که همچلون قطره های آب در پرتلو آفتاب، ناب 
و شلفاف از ناخالصی هلا جلدا شلویم و بله سلوی محبوب حقیقلی پر بکشلیم. دریغا که 
در ایلن سلفر آسلمانی، هلدف تیرهای مسلموم شلیطان شلویم و در اوج پرواز، سلقوط 

کنیلم و بله کام شلیطان درافتیم!

1 . مکارم االخالق،  ص 468. 
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مسجد«معیار«
ایلن مسلئله طبیعلی بله نظر می رسلد که همله مسلاجد نمی تواننلد هم تراز با مسلاجد 
برتلر شلوند و در ردیلف مسلاجدی ماننلد مسلجد الحرام و مسلجد نبوی قلرار گیرند. از 
سلوی دیگر، انتظار جهان اسلالم و مسللمانان معاصر آن اسلت که مساجدشلان، فروتر 
از معابلد دیگلر نباشلد و قابلل رقابت بلا مکان های مذهبی متعلق به سلایر ادیان باشلد. 
ایلن دو معنلا بلرای ملا دو ملرز می سلازد کله می تلوان از آن به کف و سلقف نیلز تعبیر 
کلرد. آنچله در میانله ایلن دو حد باال و پایین پیشلنهاد می شلود، مسلجد معیار اسلت؛ 
مسلجدی که حداقل های مکان مذهبی را داشلته باشلد و وضعیت آن، چنان باشلد که 
بتوانلد مسللمانان را جلذب کنلد و نمازگلزاران و به ویلژه جوانان جذب شلده به مسلجد 

را نگاه دارد. 
از نلگاه ایلن قللم و بلر پایله روایت هایی که گذشلت و نیلز در پی می  آید، مسلجد معیار، 
مسلجدی سلاده و بله دور از تشلریفات اسلت. اگرچله فضیللت مسلجد بله مسلاحت و 
گنجایلش آن مرتبلط نیسلت، فضا و مسلاحت و بنای مسلجد معیار، متناسلب با شلمار 
نمازگلزاران و نیلز گسلتره فعالیت هلای ملورد نیلاز در آن اسلت. این معنا ممکن اسلت 
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مسلجدی بلزرگ را بله دلیل بی نیلازی بله آن، مصداق مسلجد معیار نداند و مسلجدی 
کوچلک در روسلتایی دورافتلاده را بله درون تعریلف درآورد. مسلجد معیلار هم چنیلن، 
مکانی تمیز، بهداشلتی و پاکیزه اسلت. سلرویس های بهداشلتی آن در دسلترس، اما به 
گونله ای هسلتند که مزاحمتی برای مسلجد و اهاللی آن ندارند. تهویه و گرما و سلرمای 
آن، نمازگلزاران را راغلب بله مانلدن در مسلجد می کنلد، نه آن کله آنان را تنهلا تا پایان 

نملاز نلگاه دارد و پلس از آن هیچ. 
ایلن اهمیلت در فلرش و هلر زیرانلداز دیگلر مسلجد نیلز نملود دارد. تمیلزی، زیبایی و 
حتلی رنلگ زیرانلداز مسلجد می توانلد در حضلور هلر چله بیشلتر نمازگزار در مسلجد 

باشلد.  مؤثر 
چگونگلی صلوت مسلجد نیلز مهلم اسلت. در مسلاجد امروزیلن نمی تلوان بله توزیلع 
درسلت و یک نواخلت صلدا نیندیشلید؛ هم چنان کله نمی تلوان بلنلدی و کوتاهلی آن را 
نادیلده گرفلت و در هلر صلورت، ایلن صلدا در مسلجد معیار، مخلل و مضر به آسلایش 

همسلایگان مسلجد نیست. 
نیروی انسلانی مسلجد هم در رسلیدن مسلجد به کف قابل قبول، اثری بسلزا دارد. امام 

جماعلت، خادم مسلجد و هیئت امنا، سله بخش اثرگذار در ایلن زمینه اند. 
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