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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 فرهنگی، فکر و کالم رسلا و 
راسلخ املام راحلل بله گوش می رسلد که: »مسلجد محلی اسلت کله از آن بایلد امور 
اداره شلود. ایلن مسلاجد بلود که ایلن پیروزی را برای ملت ما درسلت کلرد. این مراکز 
حساسلی اسلت کله مللت بایلد بله آن توجه داشلته باشلند. اینطور نباشلد کله خیال 
کننلد کله حلاال دیگلر ما پیروز شلدیم، دیگر مسلجد ملی خواهیم چه کنیلم. پیروزی 

ما برای اداره مسلجد اسلت.«1 
در تملام ایلن سلال ها، فعالیلت های شلایان توجهلی در بسلیاری از نهادها و سلازمان 
هلای متوللی در حلوزه مسلجد صلورت گرفتله اسلت. املا دانلش تخصصلی مدیریلت 
مسلجد و تدویلن نظریلات و تجربیلات مرتبلط بلا آن، در ایلن دوره، املری مغفلول و 
فراملوش شلده بلود که در آسلتانه چهل سلالگی انقالب اسلالمی و عطف بله فرمایش 
املام عزیلز کله پیلروزی ملا برای اداره مسلجد اسلت، بلر آن شلدیم، داشلته های 
خلود را در مرکلز رسلیدگی بله املور مسلاجد کله بله تعبیلر مقلام معظم رهبلری، به 

59/4/20 :  1
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عنلوان »مرکلز و مرجلع مقبلول، آگاه و نافذالکلمله ای در املر مسلاجد1« محسلوب 
می شلود، در حلوزه هلای مطالعاتلی، برنامله ای و عملیاتی تجمیع و تدویلن نموده و به 
محضلر صاحلب نظران، دسلت انلدرکاران و کارگلزاران عرصه مسلجد تقدیلم نماییم. 
امیلد اسلت ضملن مطالعه و بهره مندی از ایلن مجموعه، با ارائه نظرات و پیشلنهادات 
خلود، در تکمیلل هلر چله بهتر و کیفلی محصوالت در حوزه مدیریت مسلجد، سلهیم 
باشلید. فراملوش نکنیم »چنانچه مسلاجد کیفیت شایسلته خود را بیابلد، هزینه های 

مادی و معنوی 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 1390/7/19



یک )زید عزه( تقریرات درس استاد محسن ارا
سالتحصییل 93-92 و  94-95
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مقدمه««
تاریلخ مسلجد بله آغلاز هبلوط بشلر روی زمیلن و شلکل گیلری هسلته اولیله جامعله 
بشلری در کلره خاکلی باز می گلردد. »قل امر ربی بالقسلط و اقیملوا وجوهکم عند کل 
مسلجد و ادعلوه مخلصیلن لله الدین«. سلیاق این آیه نشلان از این دارد کله بحث روی 
آوردن بله مسلاجد، در ملورد شلکل گیلری نخسلتین جامعه بشلری روی زمین اسلت. 
 و اسلماعیل غاللب پیامبلران از جملله بله نلص صریح قلرآن، حضلرت ابراهیلم

خلادم مسلجد و بیلت اهلل بلوده اند. 
بلا ایلن حلال مسلاجد، در دیلن مبیلن اسلالم جایلگاه ویلژه ای دارنلد. به گونله ای که 
بلا نیلم نگاهلی بله آیلات قلرآن و روایلات معصومیلن ملی تلوان پی بلرد که ایلن مکان 
مقلدس، در جامعله دینلی از اهمیلت و ارزش بلی نظیلری برخوردار اسلت تلا جایی که 
بهتریلن ملکان هلای روی زمین، مسلاجد هسلتند، عملران، آبادانی و سلاختن مسلجد 
عبلادت شلمرده شلده و حاضریلن در مسلجد ضیلوف و میهمانلان حضرت حلق تعالی 
محسلوب ملی شلوند. خداونلد در آیه 29 سلوره اعلراف به وضلوح مومنیلن را به حضور 
در مسلاجد تاکیلد و توصیله ملی فرمایلد: »و اقیملوا وجوهکلم عند کل مسلجد«. نظر 
بله ایلن اهمیلت خداونلد بلرای حضور در مسلجد شلرایطی ماننلد: اجتناب از شلرك و 
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ناپاکلی، اظهلار خضوع و خشلوع و اسلتفاده از زینت را وضع کلرده، تا مومنین در فضایی 
آرام، در بعلد معنلوی بله یادخلدا، اقامه نماز و اعتلکاف پرداخته و در بعلد تربیتی ضمن 
رعایلت نظافلت و تاکیلد بلر زیبایلی، حاجات خلود را بر حضلرت معبود عرضله بدارند و 
آملوزه هلای الزم را در انلواع عرصله هلای سیاسلی، علملی، اجتماعلی و ... فراگیرند. در 
بعلد اجتماعلی حیات دین در جامعه، انس و وحدت، مسلاوات و سلتم گریزی در بسلتر 
مسلجد شلکل گرفتله و بله بار ملی نشلیند و از منظر اقتصلادی نیز مسلجد مایه برکت 

و هدایت جامعه مسللمین اسلت. 
پیامبلر اکلرم بلا لحاظ تملام این قابلیت ها و ظرفیت ها، مسلجد را به عنلوان پایگاه 
و مرکلز هدایلت و تبلیلغ خود برگزید. ملوالی متقیان حضلرت امیرالمومنین ضمن 
اقامله نملاز و عبلادت، در مسلجد، به حکوملت، قضاوت، آملوزش، تربیت و سلازماندهی 
تشلکیالت مومنیلن پرداخته اسلت. حضرت صادق مکاتب و حلوزه های علمیه خود 
را در مسلجد تاسلیس کلرده و حضرت صاحلب الزمان )عج( مرکلز حکومت و فرماندهی 
خلود را مسلجد قلرار خواهلد داد. این سلیر حرکت و البته موثلر و تاثیرگذار مسلاجد از 

بلدو تشلکیل مدینله نبوی تا دوران معاصر ادامه داشلته اسلت. 
انقلالب اسلالمی ملا، حرکلت و خیلزش مردملی خلود را مدیلون مسلجد اسلت. غالب 
جوانلان انقالبلی، هلر آنچله از معلارف و مبارزات اسلالمی اخذ کلرده و در بسلتر انقالب 
بلکار گرفتنلد، از مسلجد و ائمله جماعلات آموختله بودنلد. وقلوع ایلن خیلزش بلزرگ 
مردمی، در سلیر تکامل حرکت شلیعه، نوید بخش دوران موعود منتظر اسلت، زمانه ای 
کله اقتضائلات تمدنلی دوران امروز، باید بر مهندسلی تمدن اسلالمی، بر اسلاس معارف 
شلیعی منطبلق گلردد. طبیعلی اسلت که در ایلن عصر، توجله بیش از بیش به مسلجد 

و کارکردهلای آن بسلیار مهلم خواهد بود.
در چنیلن فضلا و بسلتری، املام جماعلت مسلجد، در نقلش مدیلر طبیعلی ایلن مکان 
مقلدس، مسلئولیتی خطیلر را بله دوش می کشلد. آشلنایی با مسلجد و مسلائل فقهی 
مرتبلط بلا ایلن ملکان مقدس در سلطح دروس خلارج حوزه، بلرای هر طلبله ای که در 

جامعله اسلالمی، نقلش املام جماعلت را ایفلا ملی نمایلد، الزم و ضروری ملی نماید. 
مرکلز رسلیدگی بله امور مسلاجد نیز بلا درك این ضلرورت و الزام در آغلاز فعالیت های 
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علملی و آموزشلی خلود از سلال 92، اقلدام بله تدوین و تشلکیل بحث فقه المسلجد با 
محوریلت اسلتاد معظلم و صاحلب سلبک، آیلت اهلل اراکی نملود. در این دوره آموزشلی 
اسلتاد با سلبک و سلیاق خاص خود، پس از پرداختن به مبحث مسلجد از حیث لغت، 
بله مسلاله مسلجد و تعابیری که نسلبت بله آن در آیات، روایلات و ادبیات علرب، آمده، 
ملی پلردازد. آنگاه بلا ورود به بعد تاریخی مسلجد، مباحث شهرسلازی اسلالمی را مرور 
کلرده و سلاختار مسلجد بملا هو مسلجد را بلا معرفی مسلاجد اربعله، تشلریح و تبیین 
ملی نمایلد. در مباحلث بعدی احکام و مسلائل فقهلی مرتبط با این ملکان مقدس مورد 

مداقله و بررسلی قلرار خواهد گرفت. 
آنچله پیلش روی شماسلت ویراسلت نخسلت اولیلن دوره از مجموعله سلخنرانی های 
حضلرت آیلت اهلل اراکلی پیراملون فقله المسلجد در سلال تحصیللی 93-92 در مرکلز 
آموزشلی- فرهنگلی محلراب اسلت. بدیهلی اسلت نظر بله اینکله کتاب حاضلر، حاصل 
پیاده سلازی سلخنرانی های حضرت اسلتاد اراکی اسلت، در حوزه ویراسلت و بازنویسی 
خاللی از ایلراد نخواهلد بلود، للذا ویراسلت نخسلت ایلن اثلر مانلدگار و فاخلر محتوایی 
تقدیلم شلما عزیلزان می گردد. امید اسلت ضملن مطالعه و بهلره بلرداری از این کتاب 
آموزشلی، ملا را در هلر چله بهتلر شلدن محتوا و سلاختار چاپ هلا و مجلدهلای بعدی، 

یلاری فرمایید. 
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انواع«مسجد
بحلث مسلجد،  بحثلی فرعلی یلا کم اهمّیلت نیسلت؛ بلکه بله سلاختار جامعه اسلالمی 
مربوط اسلت و سلاختار جامعه اسلالمی، با مسلئله مسلجد پیوند خورده اسلت. در فقه 
اسلالمی، سله نوع مسلجد از لحاظ جایگاه آن در سلاختار جامعه اسلالمی مطرح اسلت: 

مسلجد مرکزی، مسلجد المدینه، مسلجد محله. 

مسجد«مرکزی««
مسلجد مرکزی، بیت اهلل الحرام و مسلجدالحرام اسلت که خداوند درباره آن می فرماید: 
ِّلنَّلاِس َوأَْمنلاً؛1 و چلون خانله ]کعبله [ را بلرای ملردم محل  »َوإِْذ َجَعلَْنلا الَْبْیلَت َمَثابَلًه ل
اجتملاع و ]جلای [ امنلی قلرار دادیلم« کله بیلت اماملت کبری اسلت؛ چنان کله قرآن 
أْنَلا ِلِبَْراِهیلَم َملَکاَن الَْبْیلِت؛2 و آنلگاه کله بلرای ابراهیم خانه  کریلم می فرمایلد: »َوإِْذ بَوَّ
خلدا را جایلگاه قلرار دادیلم«. مسلجدالحرام مرکز اصللی جامعه جهانی اسلالم و محور 
شلکل گیری جامعله جهانلی اسلت؛ لذا مسلجد مرکلزی محسلوب می شلود. همچنین 

1 . بقره: 125.
2 . حج: 26.
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مسلجد رسلول اهلل و مسلجد الکوفله، مسلاجد مرکلزی هسلتند کله بلرای همله جامعه 
اسلالمی مرکزیلت دارنلد؛ بنابرایلن احلکام خاصی بر این مسلاجد بار می شلود. مسلجد 
االقصلی را نیلز می تلوان بله ایلن مسلاجد اضافله کلرد کله در حقیقت مسلجد حضرت 
ولی عصلر محسلوب می شلود؛ چراکله مسلجدالحرام، بیت اهلل اسلت، مسلجد مدینه 
مسلجد رسلول اهلل است، مسلجد کوفه، مسلجد امیرالمؤمنین و ائمه اطهار است 
و مسلجد االقصی، مسلجد حضرت ولی عصر اسلت؛ زیرا »هو الَمسلِجُد الّذی یَُصلّی 
 فِیله اوََّل صالتله«. بنلا بلر احادیلث متواتلره شلیعه و اهل سلنت، حضلرت ولی عصر
بعلد از برپایلی حکوملت جهانلی اسلالم، اولیلن نملاز خلود را در مسلجد االقصلی اقامه 
می کننلد. هنلگام نملاز صبلح حضلرت عیسلی از آسلمان نلازل می شلود و بله امام 
زملان اقتلدا می کنلد. این مطللب به قلدری اهمّیت دارد که رسلول اکلرم به آن 
مباهلات کلرده اسلت. کمتلر حادثه ای اسلت که رسلول اکرم بله آن مباهلات کند. 
از جملله مطالبلی کله در روایلات متواتلر از رسلول اکرم آملده، این اسلت که روزی 
خواهلد آملد که عیسلی از آسلمان فرود می آید و با شلما نملاز می گلذارد؛ در حالی 
کله املام جماعلت از شلما اسلت؛ یعنی عیسلی مأموِم امام شلما اسلت. ایلن، هم از 
لحلاظ داللت  هلای مفهومی و هلم از لحاظ داللت هلای مربوط به سلاختار جامعه جدید 

اسلالمی، حادثله ای بلزرگ و واقعه ای عظیم اسلت. 
پلس ایلن مسلاجد چهارگانله جایلگاه خاصلی در سلاختار جامعه اسلالمی دارنلد. البته 
جایلگاه ویلژه ایلن چهلار مسلجد، فقلط به لحلاظ آثلار اخلروی آنها نیسلت؛ بلکله آثار 
اخلروی ایلن مسلاجد فلرع جایگاهی اسلت کله در سلاختار جامعله اسلالمی در همین 
عاللم دارنلد. ایلن مسلاجد جایلگاه ویلژه ای از لحاظ سلاختار جامعله اسلالمی و تکوین 

جامعله ای دارنلد کله ملورد نظر خلدای متعال اسلت. 
عللت آنکله نماز در مسلجد الحرام و مسلجد رسلول اهلل و مسلجد کوفه آثلار خاصی 
دارد و ثلواب ویلژ ه ای بلر آن مترتّلب می شلود، ایلن اسلت کله اگلر یلک نفلر در ایلن 
مسلاجد نملاز بخوانلد، هماننلد آن اسلت کله یک علده در آنهلا نملاز خوانده انلد و نماز 
در ایلن مسلاجد، بله منزلله احیای جامعه اسلالمی اسلت؛ بنابراین نماز در این مسلاجد 
بلا نملاز در دیگلر مسلاجد تفلاوت دارد. ایلن مسلاجد، مسلاجد رتبله اولی هسلتند که 
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محور همه مسلاجد جامعه اسلالمی محسلوب می شلوند. در واقع مراکزی هسلتند برای 
شلکل گیری کل جامعله اسلالمی و هلر یلک از ایلن چهلار مسلجد، جایلگاه خاصی در 

سلاختار جامعه اسلالمی دارد. 

مسجد«المدینه««
مسلجد مرحلله دوم، مسلجد المدینله یلا مسلجد شلهر اسلت. هر شلهری یک مسلجد 
مرکلزی دارد کله »تَُقلاُم فیلِه الجمعله«. مسلجدالحرام محلل اجتماع همه مسللمانان 
جهلان اسلت. مسلاجد سله گانه دیگلر نیلز محلل اجتملاع مسللمانان در مناسلبت های 
مختللف اسلت. در مرحلله بعد، مسلاجد مدینه قرار دارند. در هر شلهری باید مسلجدی 
مرکلزی وجود داشلته باشلد کله »تَُقلاُم فیِه َصلالُه الُجُمَعله« و بافت اجتماعی شلهر با 

آن شلکل  بگیرد. 
ایلن نکتله کله بایلد فاصلله بین محلل برگلزاری هلر نماز جمعله  تا نملاز جمعله دیگر 
حداقل یک فرسلخ باشلد، در حقیقت فاصله مرز شلهر اسلالمی را تعیین می کند. یعنی 
اگر بخواهیم شلهری بسلازیم که با معیارهای اسلالمی سلازگار باشلد،  باید مرکزی برای 
آن معّیلن کنیلم که این مرکز، مسلجد محل برگزاری نماز جمعه آن شلهر اسلت. وقتی 
می خواهیم شلهر اسلالمی بسلازیم، باید مسلجد را مرکز شلهر قرار دهیم و شلعاع شلهر 
را نسلبت بله ایلن مرکلز، از هر سلمت، شلش کیلومتر حسلاب  کنیلم. فراتلر از آن، مرز 
شلهر دیگلر شلروع می شلود و در آنجلا نیلز بعلد از شلش کیلومتلر، یلک مسلجد دیگر 
اسلت؛ للذا »ال یَکلون بَیلَن الُجمَعله و الُجمَعله أَقل ِملن ثاَلثَله امیال« فاصلله بین نماز 
جمعله و نملاز جمعله دیگلر بایلد حداقلل یلک فرسلخ باشلد. یکلی از شلروط برپایلی 
جامعله اسلالمی، شهرسلازی بر مبنای نحلوه اقامه نماز جمعه اسلت. این مطلب نشلان 
می دهلد کله مسلجد بلا سلاختار جامعله اسلالمی و حتلی شهرسلازی اسلالمی ارتباط 
دارد. ایلن مبنلای سلاختار جامعله اسلالمی اسلت کله شلهر بایلد بر اسلاس آن شلکل 
بگیرد. در سلاختار مسلاجدی و تفکر اسلالمی، مسلاجد شلهر رتبه دوم را دارا هسلتند. 

مسجد«محّله««
مسلاجد محلّله، رتبله سلوم را در میلان دیگلر مسلاجد دارنلد. هلم محلّه و هم مسلجد 
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محلّله، تعریلف خاص خلود را دارد. امام باقر فرموده اسلت: »َحدُّ الِجلَوارِ أربَُعوَن َداَراً 
ِملن ُکلِّ َجانِلٍب ِملن بَیلِن یََدیلِه و ِمن َخلِفله وَعن یَمیِنه وَعن ِشلمالِِه؛1 حد همسلایگی، 
چهلل خانله اسلت؛ از هلر طلرف: روبله رو، پشلت، راسلت و چلپ خانله«. می تلوان این 
روایلت را مبنایلی بلرای تعریلف محلله قلرار داد و معنی اش این اسلت که ما باید شلهر 
را محله به محلله بسلازیم. در مرکلز هلر محله ای باید مسلجدی باشلد و فاصلله هر محله 
بلا محلله دیگلر، بایلد به گونله ای تعییلن شلود کله از هر سلمت، چهلل خانه از مسلجد 
مرکلزی محلله فاصلله داشلته و بعلد از این چهلل خانه، محله دیگر شلروع شلود که در 
آن  مسلجد مرکلزی دیگلری قلرار دارد. ملردم هلر محلل باید روزی سله یا پنلج مرتبه 
در مسلجد مرکلزی محلّله حضلور یابنلد. به این ترتیب سلاختار جامعه اسلالمی شلکل 
می گیلرد؛ سلاختاری کله در آن بله ترتیلب املام مسلجد محلل، املام جمعله و املام 
جامعه قرار دارد. این سلاختار یک سلاختار تشلکیالتی اسلت که نشلان می دهد جامعه 

اسلالمی حلول مسلجد شلکل می گیلرد و معنلا می یابد. 
أْنَا ِلِبَْراِهیَم َمَکاَن  مسلاجد در وهله اول بیوت اهلل هسلتند و سلپس بیوت االمام: »َوإِْذ بَوَّ
الَْبْیلِت؛2 و آنلگاه کله بلرای ابراهیلم خانه خلدا را جایگاه قلرار دادیم«. آن هلم ابراهیمی 
ِّي  ُهنَّ َقلاَل إِن ُّلُه بَِکلَِملاٍت َفَأتَمَّ کله بله مقام اماملت رسلیده بلود: »َوإِِذ ابَْتلَلی إِبَْراِهیلَم َرب
َجاِعُللَک لِلنَّلاِس إَِماًما؛3 و چلون ابراهیم را پروردگارش با کلماتلی بیازمود، و وی آن همه 
را بله انجلام رسلانید، ]خلدا به او[ فرملود: من تو را پیشلوای مردم قرار دادم«. مسلاجد، 
بیلوت االملام و بیلوت رهبری هسلتند و رابطه امام با امامت، از طریق سلاختار مسلاجد 
شلکل می گیلرد؛ للذا مسلاجد جامعله را می سلازند. پلس بیلن دو بیلت، یعنلی بیلت 
المؤملن و بیلت اهلل ربطلی وجود دارد. دربلاره بیت المؤمن به این مضملون روایت داریم 
کله: »ُکلُّ ُمؤِملٍن بَیلٌت«. توضیلح خواهیلم داد کله »بیلت« مفهوم خاصلی در تفکر و 
فقله اسلالمی دارد. بیلت مرکلز پلرورش انسلان اسلت. یلک بیلت داریم که شلخصیت 
فلردی انسلان در آن شلکل می گیلرد و آن خانلواده اسلت؛ از ایلن  رو فرموده انلد: »ُکلُّ 
ُمؤِملٍن بَیلٌت«. در بیلت مؤملن شلخصیت فلردی مؤملن شلکل می گیرد. بیلت دیگری 

1  . اصول کافی، ج 2، ص 699.
2 . حج: 26.

3 . بقره: 124.
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نیلز وجلود دارد کله بیلت الجماعه و بیت جامعه اسلالمی اسلت که مسلاجد هسلتند و 
مسلجد مرکلزی آن، بیلت اهلل الحلرام اسلت. قلرآن کریلم درباره ایلن بیلت می فرماید: 
ِّلَْعالَِمیَن؛1 در حقیقت، نخسلتین  َه ُمَباَرًکا َوُهًدی ل »إِنَّ أَوََّل بَْیلتٍ ُوِضلَع لِلنَّلاِس لَلَِّذي بَِبکَّ
خانله ای کله بلرای ملردم نهاده شلده، همان اسلت کله در مکه اسلت و مبلارك، و برای 
جهانیلان ]مایله [ هدایلت اسلت«. از ایلن آیه می تلوان نتیجله گرفت که ایلن بیت تنها 
بیتلی نیسلت کله »ُوِضلَع لِلنَّلاِس«؛ بلکله »ُکلُّ الَمَسلاِجِد ُوِضَعلت لِلنَّاِس ولِکلن ذلَِک 
َه ُمَبلاَرکاً وُهلدی للَعالَمیلَن«. بیتی که  الَمسلِجَد ُهلو اوَُّل بَیلٍت ُوِضلَع لِلنَّلاِس الَّلذی بَِبکَّ
أْنَلا ِلِبَْراِهیلَم َملَکاَن  در آیله »إِنَّ أَوََّل بَْیلتٍ ُوِضلَع لِلنَّلاِس«2 آملده هملان بیلت »َوإِْذ بَوَّ

الَْبْیِت3« اسلت. 
بله همیلن دلیلل بلر فقه المسلجد تأکیلد داریلم و معتقدیلم که جایلگاه مسلجد نباید 
مفهوملی را بله ذهلن متبلادر کنلد کله از کنیسله ها و کلیسلاها و معابلد سلیک ها و 
بودایی هلا برداشلت  می شلود؛ زیلرا بیلن دو نلوع معبلد هیلچ ربطلی وجلود نلدارد. ملا 
لالهِ«. البته این  مصللی داریلم: »یُسلَتَحبُّ لِلُکلِّ إنَسلاٍن أن یَجَعلَل فی بَیِتله َمکانلاً لِلصَّ
تنهلا کارکلرد مسلجد نیسلت. مسلجد، بیت اهلل، بیلت النلاس و بیت االمامه اسلت. یک 
ترتلب بیلن انلواع مسلاجد وجلود دارد کله بر مبنلای این ترتلب و طبقه بندی، سلاختار 

جامعله اسلالمی شلکل می گیرد. 
بلرای برپایلی جامعله اسلالمی، بایلد ابتلدا جایلگاه مسلجد را در جامعه تعریلف کنیم و 
جامعه و شلهر را بر مبنای تعریف خود از مسلجد بسلازیم. یعنی شلکل شلهر بر مبنای 
جایلگاه مسلجد تعیین می شلود. چنانچه مسلجد را تعریلف کنیم، روش شهر سلازی ما 

نیز روشلن می شلود. 

1 . آل عمران: 96.
2 . همان

3 . حج: 26.
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ملا ابتلدا برخلی از مبلادی تصوریله و تصدیقیله فقله المسلجد را در فصلل اول مطلرح 
می کنیلم و سلپس وارد بحلث می شلویم. 

البحث«االول:«مفهوم«المسجد«

مسجد«در«لغت««
ُّلل" را سلجود می گویند؛ یعنلی برترین  لُجوِد«. "َغایَلُه التَّذل »الَمسلِجُد اسلُم َملکاٍن لِلسُّ
و بیشلترین تذلّلل را سلجود می گوینلد. "َسلَجَد" یعنی "تََذلَّلَل". »َو هللِ یَسلُجُد َمن فِی 
لَماَواِت" یعنی همه چیلز در برابر خدا ذلیل  لَماَواِت و األرِض1«. ُسلجود "َملن فِی السَّ السَّ
و مطیع انلد. مسلجد ملکان ایلن سلجود اسلت. تلاج العلروس در تعریف مسلجد چنین 
لُجوِد نَْفِسله و فلي ِکتلاِب الُفُروق  می گویلد: »و الَمْسلِجُد بَِکسلِر الِجیلم: أَي َموِضلعُ  السُّ
البلنِ بَلّرّي: الَمْسلِجُد: الَبْیُت  الذي  یُْسلَجُد فِیله «. راغب اصفهانی نیلز در مفردات چنین 
ُّلِل«.2 تطامن، یعنلی همواری  لُجوُد فِلی االصِل بَِمعَنلی التَّطاُملِن والتََّذل می گویلد: »السُّ
و کلمله طمأنینله از آن گرفتله شلده اسلت. تذلّل به معنای خاکسلاری اسلت: »و ُجِعَل 
ُّلِل هلل و ِعباَدتِله«. مسلجد در لغلت بله معنلای ملکان سلجود و  ذللک ِعَبلاَرًه َعلن التََّذل

سلجود بله معنلای نهایت تذلّل اسلت.

1 . رعد: 15.
2    . المفردات للراغب االصفهانی، ماده سجد.
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«مسجد«در«شرع««
لالِه  مسلجد در شلرع عبلارت اسلت از: »الملکاُن الموقلوُف عللی کافَّلِه الُمسللِمیَن لِلصَّ
َفلوُخلصَّ بعضلاً منُهلم لَلم یَکلن َمسلِجداً«. ایلن عبلارت مرحلوم صاحب جواهر اسلت. 
پلس مسلجد، مکانی اسلت کله به منظور نمازگزاردن مسللمانان وقف شلده باشلد. پس 
اگلر مسلجدی را مختلص طائفله و گروهلی کنند،  دیگر مسلجد محسلوب نمی شلود و 
وقلف باطلل اسلت. یلا اگر واقلف بگوید من مسلجد را وقلف می کنم که مثلاًل فقط فالن 
دسلته یلا گلروه در آن نملاز بگذارنلد، آن ملکان دیگر مسلجد نیسلت و مصللی خواهد 
بود. خاصیت مسلجد این اسلت که موقوف اسلت به همه مسللمانان. یعنی مسلجدیت 
متقلّوم بله وقلف اسلت و این وقلف بایلد از جهت "کافَّله الُمسللِمیَن" باشلد و نمی تواند 
بلرای گلروه و جمعیلت و دسلته ای خاص باشلد. همچنین کسلی نمی توانلد بگوید این 

مسلجد را ملن وقلف خلودم می کنم. 

کاربری«های«مسجد«در«کتاب«و«سنت««
  در قلرآن کریلم واژه مسلجد در ملوارد مختللف و متعلدد تکرار شلده اسلت. بلرای این 
کله کاربلری و مفهلوم ایلن لفلظ را از قلرآن به دسلت آوریم، الزم نیسلت همله آیات را 
بررسلی کنیلم. بلکله تعلدادی از آیلات را بررسلی می کنیلم تا جایگاه مسلجد بلرای ما 

مشلخص  شود. 
ِّي بِالِْقْسلِط َو أَقِیُملوا ُوُجوَهُکْم ِعْنَد ُکلِّ    خداونلد در قلرآن کریلم می فرماید: »ُقْل أََمَر َرب
یلَن؛1 بگو: پلروردگارم بله دادگری فرمان داده اسلت،  َمْسلِجٍد َو اْدُعلوُه ُمْخلِِصیلَن لَلُه الدِّ
و ]ایلن کله [ در هلر مسلجدی جهلت روی خود را مسلتقیم کنیلد، و در حاللی که دین 
خلود را بلرای او خاللص گردانیده ایلد، وی را بخوانیلد«. سلیاق ایلن آیه نشلان می دهد 
کله بحلث در ملورد شلکل گیری نخسلتین جامعله بشلری بلر روی کلره زمیلن اسلت. 
نَّاُکلْم فِلي األْْرِض َو َجَعلْنلا لَُکلْم فِیها  ابتلدا از داسلتان آدم شلروع می شلود: »َو لََقلْد َمکَّ
ْرناُکْم ثُلمَّ ُقلْنا لِلَْمالئَِکِه اْسلُجُدوا  َمعایِلَش َقلِیلاًل ملا تَْشلُکُروَن * َو لََقلْد َخلَْقناُکْم ثُلمَّ َصوَّ
لاِجِدیَن؛2 و قطعلاً شلما را در زمیلن قلدرت  ُدوا إاِلَّ إِبْلِیلسَ لَلْم یَُکلْن ِملَن السَّ ِلَدَم َفَسلجَ

1 . اعراف: 29.
2 . همان: 10 ل 11.
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عملل دادیلم، و برای شلما در آن، وسلایل معیشلت نهادیلم، ]اما[ چه کم سپاسلگزاری 
می کنیلد«. سلپس بله جایی می رسلد کله می فرمایلد ما دسلتور دادیلم تا فلرود آیید: 
»َوُقلَْنلا اْهِبُطلواْ بَْعُضُکلْم لَِبْعٍض َعلُدوٌّ َولَُکْم فِي األَْرِض ُمْسلَتَقرٌّ َوَمَتاٌع إِلَلی ِحیٍن؛1 فرمود: 
فلرود آییلد که بعضی از شلما جدا از بعضلی ]دیگرید[ و برای شلما در زمین، تا هنگامی 
]معّیلن [ قلرارگاه و برخلورداری اسلت«. به این ترتیب نخسلتین جامعه بشلری شلکل 

می گیلرد. 
  از آغلاز فلرود آملدن بشلر روی کلره زمیلن و شلکل گیری هسلته اوللی جامعه بشلری 
ِّلي بِالِْقْسلِط َو أَقِیُملوا ُوُجوَهُکْم  روی کلره خاکلی ایلن املر صادر شلد کله: »ُقلْل أََملَر َرب
یلَن«.2 لذا مسلجد همراه با پیدایش انسلان  ِعْنلَد ُکلِّ َمْسلِجٍد َو اْدُعلوُه ُمْخلِِصیلَن لَلُه الدِّ
بلر روی کلره خاکلی بله وجلود آملد. در روایلات زیلادی تنصیلص و تصریلح بله ایلن 
مطللب داریلم کله مسلجد الحلرام، مسلجد اولیلن املام روی کلره زمیلن اسلت. یعنی 
وقتلی حضلرت آدم و حضلرت حلوا فلرود آمدنلد و اولیلن خانلواده  در روی کلره زمیلن 
شلکل گرفلت، ایلن بیت بشلری بلا این بیت الهلی هر دو هم زملان با هم شلکل گرفتند. 
بیلت آدم هملان مسلجدی بلود که خداونلد متعال دسلتور به اقامله آن داد؛ للذا از آغاز 
ِّي بِالِْقْسِط« و »َو  شلکل گیری جامعه بشلری این دو دسلتور صادر شلده اسلت: »أََمَر َرب
یلَن َکَما بََدأَُکلْم تَُعوُدوَن«.  أَقِیُملوا ُوُجوَهُکلْم ِعْنلَد ُکلِّ َمْسلِجٍد َو اْدُعلوُه ُمْخلِِصیلَن لَُه الدِّ
در دو آیله بعلد می گویلد: »یلا بَِنلي آَدَم ُخُذوا ِزیَنَتُکلْم ِعْنَد ُکلِّ َمْسلِجٍد َو ُکُلوا َو اْشلَربُوا 
َّلُه ال یُِحلبُّ الُْمْسلِرفِیَن؛3 ای فرزنلدان آدم، جامله خلود را در هلر نملازی  َو ال تُْسلِرُفوا إِن
برگیریلد، و بخوریلد و بیاشلامید ]وللی [ زیلاده روی مکنید که او اسلرافکاران را دوسلت 
نملی دارد«. خالصه همه تشلاریع سیاسلی، اقتصلادی و اجتماعی انبیلاء در طول تاریخ 
در ایلن چنلد آیله آملده اسلت. للذا از آغلاز شلکل گیری جامعله بشلری مسلجد و بیت 
امامت شلکل گرفته اسلت. از آغاز دسلتور »أَقِیُموا ُوُجوَهُکْم ِعْنَد ُکلِّ َمْسلِجٍد« »ُخُذوا 
ِزیَنَتُکلْم ِعْنلَد ُکلِّ َمْسلِجٍد«»َو ُکُللوا َو اْشلَربُوا َو ال تُْسلِرُفوا« همه اینها هملراه با این امر 
هسلتند. در روایلات زیلادی داریلم که حضلرت ابراهیم مجلّدد کعبه اسلت، نه بانی 

1 . همان: 24.

2 . همان: 29.
3 . همان: 31.
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و موّسلس آن. روایلات زیلادی نیز در کتلاب الحج بحاراألنوار و کتلاب مخصوص حضرت 
آدم، کتلاب الحجله اصلول کافلی و روضله الکافلی در تاریلخ تأسلیس مسلجد الحلرام 
وارد شلده کله می تلوان بله آنهلا مراجعله کلرد. حضلرت آدم کعبه و مسلجد الحلرام را 
سلاخت و اولیلن کسلی بود کله حج انجلام داد و در مشلعر و عرفات وقوف داشلت. روح 
تشلریعات بنیادین از آغاز شلکل گیری جامعه بشلر شلکل گرفته اسلت. در بسلیاری از 
آیلات کریمله قلرآن، از مسلجد به بیلت تعبیر می شلود. برای نمونله در ایلن آیه چنین 
لَه ُمباَرکاً َو ُهلدًی لِلْعالَِمیَن فِیِه آیاٌت  می خوانیلم: »إِنَّ أَوََّل بَْیلتٍ ُوِضلَع لِلنَّاِس لَلَِّذي بَِبکَّ
بَیِّنلاٌت َمقلاُم إِبْراِهیلَم َو َملْن َدَخلَلُه کاَن آِمنلاً؛1 در حقیقت، نخسلتین خانله ای که برای 
ملردم، نهلاده شلده، هملان اسلت که در مکه اسلت و مبلارك، و بلرای جهانیلان ]مایه [ 
هدایلت اسلت. در آن، نشلانه هایی روشلن اسلت ]از جمله [ مقلام ابراهیم اسلت و هر که 
أْنلا ِلِبْراِهیَم َمکاَن  در آن درآیلد در املان اسلت«. یا در جلای دیگر می خوانیلم: »َو إِْذ بَوَّ
لُجوِد؛2و  ِع السُّ ائِِفیلَن َو الْقائِِمیلَن َو الرُّکَّ لْر بَْیِتَي لِلطَّ الَْبْیلِت أَْن ال تُْشلِرْك بِلي َشلْیئاً َو َطهِّ
آنلگاه کله بلرای ابراهیلم خانه خلدا را جایگاه قلرار دادیم ]بلدو گفتیم:[ چیلزی را با من 
شلریک مگلردان و خانله ام را بلرای طواف کننلدگان و قیام کننلدگان و رکوع کننلدگان 
]و[ سلجده کننلدگان پاکیلزه دار«. بیت اهلل فقط شلامل کعبه نمی شلود. کعبه سلمبل 
مسلجد الحرام اسلت. کعبه »مایُطاُف بِه« اسلت و جزئی از مسلجد محسلوب می شلود. 
مسلجد الحلرام بلا »مایطلاف حولله« تفلاوت دارد. مسلجد مطلاف، یعنی محلل طواف 
اسلت؛ پلس مختلص بله کعبله نیسلت و اعلم از کعبه اسلت. ملا بایلد دور کعبله طواف 
کنیلم و کعبله رملزی اسلت از »مایُطلاُف َحولَه« درون این مسلجد. مثل مقلام ابراهیم 
که مقامی درون این مسلجد اسلت. معلوم نیسلت که از ابتدا مسلجد سلاختمانی داشلته 
یلا نه. البته مرزی داشلته، اما روشلن نیسلت که مرز سلاختمانی بوده اسلت. ایلن مرز را 
ابتلدا بلا سلنگ چین معّین کرده اند. همین مسلجد اسلت کله از آن به بیت تعبیر شلده 
اسلت. وقتلی گفتله می شلود: »إِنَّ أَوََّل بَْیلٍت ُوِضلَع لِلنَّلاِس«3 منظلور سلاختمان کعبه 
لْر بَْیِتَي  نیسلت؛ بلکله منظور خود مسلجد الحرام اسلت. یا وقتی گفته می شلود: »َو َطهِّ

1 . آل عمران: 96.
2 . حج: 26.

3 . آل عمران: 96.
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؛1 و خانله ام را بلرای طواف کننلدگان، پاکیلزه دار«. بیتلی کله طائفیلن در آن  ائِِفیلنَ لِلطَّ
طلواف می کننلد، کدام بیت اسلت؟ کعبله که »الیَطوُفلوَن فیله و انَّما یَطوُفلوَن َحولَه« 
اسلت؛ پلس ایلن تطهیر برای همه مسلجد اسلت. بنابراین بیتلی که در ایلن آیات گفته 
شلده اسلت، به کعبله محدود نمی شلود و کعبه »ُجزٌء ِملَن الَبیت«، یعنلی جزئی از آن 
بیلت الهلی اسلت »والَبیلُت َکلُّ الَبیت«. جزء و کل اسلت، نله عاّم و خلاص. »َفرٌق بَین 
العلامِّ و الخلاصِّ و الجلزءِ و اللکّل« اگلر رابطه جلزء و کل در نظر بگیریم، جلزء نمی تواند 
همله کل را در بلر بگیرد. دسلت شلما جلزء شماسلت و نمی توانید ادعا کنید که دسلت 
خلود شلخص اسلت. املا اگلر گفتیلم علام و خاص اسلت، بله شلکل دیگری می شلود. 
وقتلی کله می گوییلم مسلجد، اوسلع از کعبله اسلت. کعبله از لحلاظ دایلره شلمول از 
مسلجدالحرام اضیلق اسلت کله ایلن را بله صلورت علام و خلاص هلم می توانیلم تعبیر 
کنیلم و بگوییلم مسلجد اعلم از کعبه اسلت. منظور از بیت، کل مسلجد الحرام اسلت و 
أْنا  نله فقلط کعبله. بایلد این نکتله را در نظلر گرفت. وقتی کله گفتله می شلود: »َو إِْذ بَوَّ
لْر بَْیِتلَي« یا وقتلی گفتله می شلود: »إِنَّ أَوََّل بَْیٍت  ِلِبْراِهیلَم َملکاَن الَْبْیلِت« یلا »َو َطهِّ
ُوِضلَع لِلنَّلاِس«2 منظلور خصوص کعبه نیسلت؛ بلکه منظور همه مسلجد الحرام اسلت. 
اصلاًل در دوران هلای زیلادی ل بله علل مختلفی همچون سلیل یا اقدامات دشلمنان خدا 
ل هلم کعبله از بین رفته و هم مسلجد الحرام در و دیواری نداشلته اسلت. سلپس دوباره 
آن را بنلا کردنلد. وقتلی حضلرت ابراهیلم، هاجر و اسلماعیل را به آنجلا آورد، خطاب به 
یَِّتلي بَِواٍد َغْیلِر ِذي َزْرٍع؛3 پلروردگارا،  ََّنلا إِنِّي أَْسلَکنُت ِمن ُذِرّ خداونلد عرضه داشلت: »َرب
ملن ]یکلی از[ فرزندانم را در دّره ای بی کشلت سلکونت دادم«. بعد فرملود: »ِعنَد بَْیِتَک 
ِم؛ نلزد خانله محتلرم تلو«. پلس در آن هنلگام خانله و سلاختمانی نبوده اسلت.  الُْمَحلَرّ
بیلت ربطلی بله دیلوار و در نلدارد؛ لذا مسلاجد معموللی هلم همین گونه انلد. یعنی اگر 
مسلجدی وقف در مسلجدیّت شلد، اگر همه در و دیوارش با خاك یکسلان شلد، مسجد 
از مسلجدیّت خلارج نمی شلود و چنانچله مسلجدی در جلاده و خیابانلی افتلاد، حکلم 
مسلجدیّت از آن زائلل نمی شلود. ایلن مطلب »اتّفق علیه الفقهاء« اسلت؛ پس مسلجد 

1 . حج: 26.
2 . آل عمران: 96

3 . ابراهیم: 37
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دایرملدار در و دیلوار نیسلت. مسلجد ماهیتلی دارد کله اگلر ایلن ماهیت شلکل گرفت، 
دیگلر از بیلن نملی رود. اگلر بله فلرض شلخص جنبلی خلود را در فضای باالی مسلجد 
معللق کنلد، بلا آنکله روی زمین مسلجد هلم نیسلت، کار حراملی انجلام داده و چنین 
کاری جایلز نیسلت. مسلجدیت دایلر مدار در و دیوار نیسلت و حکم خاص خلود را دارد. 
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البحث«الثانی:«ارکان«مسجد
  مسلجد چهلار رکلن دارد کله برای تبییلن مفهوم و جایگاه مسلجد در آیلات و روایات، 
بایلد بله ایلن چهار رکلن توجه کنیم تلا ببینیلم در آیات و روایلات برای هر یلک از این 

ارکان اولیله مسلاجد، چه جایگاهی در نظر گرفته شلده اسلت. 

1.«مکان«مسجد««
  نخسلتین رکلن مسلاجد ملکان خلاص بلودن اسلت کله دربلاره آن گفته انلد: »َمکاٌن 
لاله«. رکن  یُسلَجُد فیلِه هلل« یلا بله تعبیر فقهلا مکانی که »ُوِضلَع لِلُمصلّیلَن ألجِل الصَّ
اول مسلجد ملکان اسلت. البتله مسلجد مطللق المکان نیسلت؛ بلکله مکانی اسلت که 

»یُسلَجُد فیه هلل«.

«2.«اهل«مسجد««
  رکلن دوم، سلاکنان مسلجد و اهلل ایلن ملکان اسلت. چه کسلانی به این ملکان رفت 
و آملد می کننلد و ایلن ملکان بلرای حضور چه نلوع افرادی در نظر گرفته شلده اسلت؟



30

3.«اقوال«و«افعال«اهل«مسجد«««
  رکلن سلوم کاری اسلت کله بنا اسلت در این ملکان انجام بگیلرد. مکانی وجلود دارد و 
اهللی در آنجلا حضلور پیلدا می کننلد. اهلل این ملکان در این ملکان برای انجلام کاری 

اجتملاع می کننلد. آن کار چیسلت و چله جایگاهی دارد؟ 

4.«غایت«مسجد««
  رکلن چهلارم غایلت و هدفلی اسلت که از هر سله رکن سلابق منظور اسلت. مکانی که 
ایلن اهلل و بلا ایلن عملل در آن حضور پیلدا می کنند، برای چله غایت و هدفلی مقرر و 

به پا شلده اسلت؟
  اگلر ایلن چهلار رکلن را از دریچله آیلات و روایات تحلیلل و تبیین کنیلم، می توانیم به 

یک برداشلت و تبیین نسلبتاً جامعی از مسلاجد برسیم. 

خصوصیات«رکن«اول
  املا رکلن اول کله مکانلی اسلت »یَُصلّلی فیلِه« یا »یُسلَجُد هلل فیلِه«، به چله اوصاف 
و خصوصیاتلی توصیلف شلده اسلت؟ خصوصیلات این ملکان از آن نظر که مکان اسلت 
چیسلت؟ چنلد خصوصیت بلرای مسلاجد از لحاظ مکان در آیلات و روایات آمده اسلت 

کله ملا به پنلج ملورد آن اشلاره می کنیم.

1.«بیت«اهلل«بودن

ََّهلا بُُیوُت اهللِ«. مسلاجد به  خصوصیلت اول مسلاجد از لحلاظ مکانیلت این اسلت که »ان
عنلوان بیلوت خداوند توصیف شلده اند. مرحوم صلدوق روایت می کند: »علن ابی بصیر 
ََّملا أُِملَر بَِتْعِظیِم  قلال: َسلَألُْت أَبَلا َعْبلِد اهللِ َعلِن الِْعلَّلِه فِلي تَْعِظیلمِ  الَْمَسلاِجِد َفَقاَل إِن
ََّهلا بُُیلوُت اهللِ فِلي األْْرض؛1 ابابصیر می گوید: علت تعظیم مسلاجد را از امام  الَْمَسلاِجِد أِلَن
صلادق پرسلیدم. حضلرت فرمودنلد: علت تعظیم مسلاجد این اسلت کله خانه های 

خدا در زمین هسلتند«. 
در روایات متعددی به این مطلب اشلاره شلده اسلت. مرحوم صدوق به سلند صحیحی  

1 . وسائل الشیعه، باب احکام المساجد، باب 70، ح 1.
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از املام صلادق روایلت می کننلد کله فرملود: »أَنَّ فِلي التَّلْوَراة َمْکُتوبلاً أَنَ  بُُیوتِي  فِي  
لَر فِلي بَْیِتِه ثُلمَّ َزاَرنِي فِي بَْیِتلي أاََل إِنَّ َعلَلی الَْمُزوِر  األْْرِض  الَْمَسلاِجُد َفُطوبَلی لَِعْبلٍد تََطهَّ
لاِطِع یَْوَم الِْقَیاَمه؛1  ُلَماِت إِلَی الَْمَسلاِجِد بِالنُّوِر السَّ لاءِیَن فِي الظُّ لِر الَْمشَّ ائِِر أاََل بَشِّ َکَراَمَه الزَّ
در تلورات نوشلته شلده اسلت: خانه هلای ملن در روی زمین مسلجدهایند. پس خوشلا 
بنلده ای کله در خانله اش خلود را پاکیلزه کند و سلپس در خانه ملن، به دیلدارم بیاید. 
بدانیلد! بلر میزبان اسلت کله میهملان را گراملی دارد. هان! آنلان را کله در تاریکي های 
شلب بله مسلاجد می رونلد، بشلارت بلادا بله نلور درخشلان در روز رسلتاخیز«. معللوم 
می شلود کله نوعلی لقلاء اهلل و دیدار خداوند در مسلاجد محقق می شلود. از ایلن روایت 
اسلتفاده می شلود کله مسلاجد، جایگاه لقلاء اهلل و مکانی هسلتند که خداونلد تعالی در 
آنهلا تجللی پیلدا می کنلد. ایلن اولین وصفی اسلت کله در روایلات برای مسلاجد گفته 

شلده است. 

2.«رفیع«بودن

  خصوصیلت دیگلری در روایلات ذکلر شلده کله ایلن بیوت نظیر سلایر بیوت نیسلتند، 
بلکله بیوتلی هسلتند کله »أَِذَن اهللُ أَن تُْرَفلَع؛2 خلدا رخصلت داده کله ]قلدر و منزلت [ 
آنهلا رفعلت یابلد«. بیوت رفیعه هسلتند؛ یعنی بیوتی هسلتند که جایلگاه رفیعی دارند 
و بله همیلن جهلت شایسلته تعظیم هسلتند. به همین عللت اعمال دنیوی در مسلاجد 
کراهت دارد و بیع و شلراء و سلایر مقوالتی از این دسلت، در مسلاجد مناسلب نیسلت. 
هلر مقولله لهلو و هلر چیلزی کله در آن نسلیان ذکلر خداونلد باشلد، حتی اگلر حالل 
باشلد، در مسلاجد مکلروه اسلت. مسلاجد بلرای کارهای لهو وضلع نشلده اند؛ بلکه برای 
کارهلای رفیلع وضلع شلده اند. در مسلجد کاری را می توان انجلام داد کله از مقوله ذکر 
خداونلد باشلد؛ زیلرا »فِي بُُیلوٍت أَِذَن اهللُ أَن تُْرَفلَع َویُْذَکَر فِیَها اْسلُمُه؛3 در خانه هایی که 
خلدا رخصلت داده کله ]قلدر و منزللت [ آنهلا رفعلت یابلد و ناملش در آنها یاد شلود«. 
پلس بلرای ایلن بیوت، رفعلت و جایگاه خاصی در نظر گرفته شلده اسلت؛ للذا آن چه از 

1 . من الیحضره الفقیه، ج1، ص239. 
2 . نور، 36.
3 . همان.
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مقولله ذکلر اسلت، در این بیوت شایسلته و بجا اسلت. اینکله گاه بزرگان و فقهلای ما از 
بعضلی از رفتارهلا در مسلاجد نهلی می کردند، بله همین دلیل اسلت. رفتارهلای لهوی 
یلا از جنلس لهو و متناسلب با رفتارهای لهوی، مثل سلوت و کف، در مسلجد جایگاهی 
نلدارد. البتله فلرح و خوشلحالی در آنچه کله خداوند و اهلل بیت را خوشلحال می کند، 
از مقولله ذکلر اسلت و از مقولله لهلو نیسلت. البته ایلن خوشلحالی باید خوشلحالی ای 
باشلد کله خداونلد متعلال و رسلول اکلرم را خوشلحال می کنلد. حلال اگلر بر کف 
زدن چنیلن کاری صلدق کنلد، تحلت مقولله ذکر مندرج می شلود که موضوعلاً از تحت 
مقولله لهلو خلارج می شلود. بله هلر حلال بایلد بله ایلن نکتله توجه کلرد که مسلاجد 
جایگاهلی اسلت کله آنچله بلا رفتارهلای لهلوی و نسلیان از خداونلد مناسلب اسلت، با 
مسلجد مناسلبت ندارد. از این دسلت اسلت اختصاص دادن جایی در مسلجد برای بازی 
کلودکان. اینکله کلودکان وقلت بازی، بلازی کنند و وقت نماز در مسلجد نملاز بخوانند، 
چیلز خوبلی اسلت. املا اینکله خود مسلجد را جلای بلازی قرار دهنلد، مثاًل میلز پینگ 
پنلگ را در مسلجد قلرار دهنلد، بلا جایلگاه مسلجد تناسلب نلدارد. ایلن از مقولله ذکر 
نیسلت و جزء لعب و بازی اسلت. مقوله بازی با مسلجد سلازگار نیسلت. مساجد جایگاه 
ذکلر خلدا و جایلگاه رفیعی اسلت کله اعمال رفیلع بایلد در آن انجام گیلرد؛ اعمالی که 

از جنلس ذکلر خدا و متناسلب بلا رفعت بیوت اسلت.
  در چنلد جلای قلرآن و روایلات بله این خصوصیت اشلاره  شلده اسلت؛ از جملله »فِي 
بُُیلوٍت أَِذَن اهللُ أَْن تُْرَفلَع َو یُْذَکلَر فِیَهلا اْسلُمُه یَُسلبُِّح لَلُه فِیهلا بِالُْغلُدوِّ َو اْلصلاِل؛1 در 
خانه هایلی کله خلدا رخصلت داده کله ]قلدر و منزلت [ آنها رفعلت یابد و ناملش در آنها 
یلاد شلود. در آن ]خانه [هلا هلر باملداد و شلامگاه او را نیایش می کنند«. در تفسلیر این 
آیله از رسلول اکلرم سلؤال شلد: »ُسلِئَل َعلن الُبُیلوِت َفقیلَل لَله أیُّ بُُیوٍت هلِذهِ یا 
َرُسلوَل اهللِ؟ قلاَل: بُُیلوُت األنِبَیلاءِ، قلال: َفَقاَم إلیلِه أبوبَکٍر َفقاَل: یا َرُسلوَل اهللِ: هلذا الَبیُت  
 قاَل: نََعلم ِمن أفاِضلَِها؛2 شلخصی از پیامبر ) ِمنَهلا؟ )یَقُصلُد بَیلَت َعلِيٍّ و فاِطَملَه
پرسلید: ای رسلول گراملی! مقصلود از این بیلوت کدام اسلت؟ پیامبر فرملود: خانه های 

1 . نور: 36.
2 . مجمع البیان، ج 7، ص 227. به همین مضمون در: تفسیر قمی،  ج 2، ص 103.



33 الفصُل االّوُل؛ َمفهوُمه و تاریُخه و موقُعه فی النِّظاِم االسالمی و اَّوُل َمسِجٍد بُِنَی فی االسالم 

پیامبلران. ابوبکلر برخاسلت و )در حاللی که به خانله علی و فاطمه  اشلاره می کرد( 
گفلت: آیلا ایلن خانله از هملان خانه هلا اسلت؟ پیامبلر در پاسلخ فرملود: بللی، از 

برجسلته ترین آنها اسلت«.
ّراج قلال: َسلِمْعُت أَبَا َعْبلِد اهللِ یَُقوُل  کلینلی نیلز روایلت کرده اسلت: »عن َجمیل بلن ُدَ
َقلاَل َرُسلوُل اهللِ َصلاَلٌه فِي َمْسلِجِدي تَْعِدُل عشلَره آاَْلَف َصاَلهٍ فِیَما ِسلَواُه ِمَن الَْمَسلاِجِد 
إاِلَّ الَْمْسلِجَد الَْحلَراَم َقلاَل َجِمیلٌل ُقلْلُت لَلُه بُُیلوُت النَِّبليِّ َو بَْیلُت َعلِليٍّ ِمْنَهلا َقلالَ  نََعلمْ  
َو أَْفَضلل «.1 افضلل بخش هلای مسلجد رسلول اهلل ، بیلت أمیرالمؤمنیلن اسلت. 
ه«  بعدهلا خواهیلم گفلت که اصوالً شلرف المسلاجد بله »َکونَُهلا بُُیلوُت األنِبَیلاءِ و األئمَّ
اسلت. ایلن اشلتراك حکملی  کله بیلن مسلاجد و مشلاهد مشلّرفه وجلود دارد از قبیل 
حرملت تنجیلس یلا وجوب ازاله نجاسلت یلا عدم جواز دخلول جنب و هلر مقوله ای که 
 بلا مقوله طهارت مسلاجد سلازگار نیسلت، در اصل حکلم بیوت األنبیلاء و بیت علی
و فاطمه اسلت. یعنی سلبب طهارت مسلاجد طهارت »َمن فی الَمسلاِجد« اسلت. 
ائِِفیلَن َوالَْعاِکِفیَن  َرا بَْیِتَي لِلطَّ از  ایلن  رو بله اسلماعیل و ابراهیم امر می شلود: »أَن َطهِّ
أْنَلا ِلِبَْراِهیلَم َملَکاَن الَْبْیلِت3«، خانه کعبه، بیت خداسلت و  وِد2«. »َوإِْذ بَوَّ لجُ لِع السُّ َوالرُّکَّ
چلون املام جانشلین خداونلد روی زمیلن اسلت، کعبله بیت المام اسلت و چلون بیت 
لَس َعلَلی التَّْقلوی  ِملْن أَوَِّل یَْوٍم  االملام اسلت این گونله توصیف می شلود: »لََمْسلِجٌد أُسِّ
ُروا؛4 مسلجدی که از روز نخسلتین بر  أََحلقُّ أَْن تَُقلوَم فِیلِه فِیلِه رِجلالٌ  یُِحبُّلونَ  أَْن یََتَطهَّ
پایله تقلوا بنا شلده، سلزاوارتر اسلت که در آن ]بله نملاز[ ایسلتی. ]و[ در آن، مردانی اند 
ُروا«  کله دوسلت دارند خود را پاك سلازند«. مسلجد بله »فیه رِجلالٌ  یُِحبُّلونَ  أَْن یََتَطهَّ
توصیلف شلده اسلت. و نیلز »فِلي بُُیلوٍت أَِذَن اهللُ أَْن تُْرَفلَع َو یُْذَکلَر فِیَها اْسلُمُه یَُسلبُِّح 
لَلُه فِیهلا بِالُْغلُدوِّ َو اْلصلاِل ِرَجلاٌل اَل تُلِْهیِهلْم تَِجلاَرٌه َواَل بَْیلٌع َعلْن ِذْکلِر اهللِ؛5 مردانی که 
نله تجلارت و نله داد و سلتدی، آنلان را از یلاد خلدا به خود مشلغول نمی دارد«. شلرف 
مسلاجد بله »َمن فِی الَمسلِجد« اسلت. مسلاجد کله بیوت اهلل هسلتند، وضع شلده اند 

1 . وسائل الشیعه، ابواب احکام المساجد، باب 57، ح 4.
2  . بقره، 125

3 . حج: 26
4 . توبه: 108.

5 . نور: 36 ل 37
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تلا مقلّر اماملت باشلند و چلون مقلّر املام اسلت، مقلّر اماملت، طهلارت و رجلال اهلل 
طهلارت اسلت؛ للذا »یُمَنُع فیَهلا ُدُخوُل الُجُنلب« و »یُمَنلُع َعن تَنجیِسلَها« و »یَِجُب 
تَطهیُرَهلا«. دخلول جنلب و نجلس کلردن آن حلرام و پاکیلزه کلردن آن واجب اسلت. 
بنابرایلن هلر جلا بیت االمام اسلت، حکم مسلجد دارد. مسلجدیت مسلجد بله بیت امام 
بلودن اسلت؛ از ایلن رو گفتله شلده اسلت بیلت حضلرت وللی عصلر مسلجد سلهله 
 اسلت؛ مسلجد کوفه، بیلت علی مسلجد رسلول اهلل ، اسلت؛ بیت رسلول اهلل
اسلت. ایلن مسلجدیت بله لحلاظ ارتبلاط بلا بیلت طهلارت اسلت و اصلوالً کار املام در 
جامعله بشلری تطهیلر اسلت. بله همیلن علت آیله تطهیر نلازل شلد: »إِنََّملا یُِریلُد اهلُل 
َرُکلْم تَْطِهیلراً؛1 خدا می خواهلد آلودگی را از  ْجلَس أَْهلَل الَْبْیلِت َویَُطِهّ لُِیْذِهلَب َعنُکلُم الِرّ
شلما خانلدان ]پیامبلر[ بزداید بطور مخصوص و شلما را پلاك و پاکیزه گردانلد«. ما در 
مباحلث امامت اشلاره کردیم کله آیه تطهیر »تَکِفی ِداللَلًه َعلی إماَمِه االئّملِه االطَهار«. 
در مباحلث اماملت علرض کردیلم کله همه احلکام امامت بر وجلود فاطمه زهلرا بار 
می شلود. منتهلا تعبیلر ملا این اسلت کله املروز در برخلی از سلاختارهای دولتی گفته 
می شلود وزارت بلدون مأموریلت خلاص. »َوزاَرٌه ِملن دوِن َحقیَبله«. وزیلر اسلت، وللی 
مأملور بله مأموریلت خاصی نیسلت و مأموریلت مدیریتی به او داده نشلده اسلت. وجود 
مقلّدس حضلرت فاطمله زهلرا املام اسلت؛ املا مأموریلت امامتی بله او داده نشلده 
اسلت؛ للذا مطهلره و قوللش حجت اسلت؛ یعنلی آنچله از صدیقه کبری نقل شلود، 
نظیلر کالم رسلول اهلل حجلت اسلت. امرش مطاع اسلت و نیل رضایش واجب اسلت 
و سلخطش سلخط خداسلت. ایلن که رضلای صدیقه کبلری رضای خداسلت، مقام 
اماملت اسلت و مقاملی  از ایلن باالتر بلرای امام نمی تلوان تصور کرد. للذا حیثیت امامت 
دارد، املا پسلت امامتلی نلدارد. یک وزارت بدون پسلت و یلک امام بدون پسلت امامتی 
اسلت و هلر حکملی  که برای عللی بن ابی طالب ثابت شلود، همه ائمله اطهار در آن 
حکم شلریک هسلتند. این موارد ذوقی نیسلت؛ بلکه بر مبنای روایات اسلت. در روایت 
 اسلت کله شلأن ملا شلأن واحدی اسلت و هلر چیزی کله برای عللی بن ابلی طالب
هسلت، بلرای ملا نیلز هملان اسلت. البتله »و لَِرُسلوِل اهللِ و لَِعلِیٍّ َفضلٌل«. با ایلن که ما 

1 . احزاب: 33.
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در همله احلکام اماملت بلا رسلول اهلل و امیرالمؤمنین شلریک هسلتیم، جایگاه 
رسلول اهلل و عللی ، جایگاهلی اسلت کله هیلچ کلس حتی سلایر ائمه اطهلار به 

آن نمی رسلند. 

3.«اذن«ذکر«در«آنها«داده«شده«است

  خصوصیلت سلوم این اسلت کله »إنَّهلا بُُیلوٌت أِذَن اهللُ أن یُذَکَر فیها إسلُمه«. خداوند 
متعلال اذن داده اسلت کله در ایلن بیلوت خداونلد متعلال یلاد شلود. اما ایلن اذن فقط 
اذن تشلریعی نیسلت. از قرائلن اسلتفاده می شلود کله اذن تکوینلی نیلز هسلت. چلرا؟ 
زیلرا اگلر ملراد از اذن تنها اذن تشلریعی بود، برای مسلاجد شلرفی محسلوب نمی شلد. 
»ُکلُّ َملکاٍن أِذَن اهللُ فِیله أن یُذَکلَر بِاسلِمه« سلیاق آیله ای که در این باره آمده، سلیاق 
اختصلاص اسلت. یعنلی مسلاجد خصوصیتلی دارنلد کله »أَِذَن اهللُ أَْن تُْرَفلَع َو یُْذَکلَر 
َنَع َمَسلاِجَد اهللِ  لن مَّ فِیَهلا اْسلُمُه1«. در آیله دیگلر خداوند می فرمایلد: »َوَملْن أَْظلَُم ِممَّ
أَن یُْذَکلَر فِیَهلا اْسلُمُه؛2 و کیسلت بیدادگرتلر از آن کلس کله نگلذارد در مسلاجد خدا، 
نلام وی بلرده شلود؟«. معللوم می شلود که مسلاجد بله ذکر اختصلاص یافته انلد. اینکه 
»أَِذَن اهللُ أَْن ... یُْذَکلَر فِیَهلا اْسلُمُه« اگلر اذن تشلریعی بلود، یعنلی اباحه ذکلر، که ذکر 
خلدا همه جلا مبلاح اسلت؛ حتلی در بیلت الخلأ. اسلتحباب ذکلر در همه جلا هسلت و 
ذکلر اهلل عللی کل حلال و فلی کل ملکان، مطللوب و دارای رجحان اسلت. پلس این که 
»أَِذَن« گفتله شلده، بله عنلوان خصوصیتلی بلرای این بیوت بیان شلده اسلت و معلوم 
می شلود کله ایلن اذن، اذن تکوینلی اسلت. یعنی مسلاجد تکویناً خصوصیتلی دارند که 
کسلی کله در آنهلا حضلور می یابلد، حلال ذکلر پیلدا می کنلد. تکوینلاً در حضلور قلب 
آدملی تأثیلر دارند. کسلی که در مسلجد بله ذکر خداوند می پلردازد، حلال دیگری دارد 
و فلرق می کنلد بلا کسلی کله در خانله اش ذکلر می گویلد. حلال ذکلر و عالَملی  که در 
آن وارد می شلود، عالَلم دیگلری اسلت. عالَلم مسلجد، ارفلع از دیگر عوالم  اسلت. ممکن 
اسلت مسلجد پلله نداشلته باشلد، وللی پللکان معنلوی دارد که انسلان وقتی پلا در آن 
می گلذارد، مثلل ایلن اسلت کله در عاللم برتلری حضور پیلدا می کنلد. عالَملی باالتر از 
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عواللم علادی اسلت و چلون باالتر اسلت، تأثیلر تکوینی در ذکر دارد. کسلی کله در این 
عاللم ارفلع و باالتلر حضلور پیلدا می کنلد، تکویناً حلال ذکر به او دسلت می دهلد. ما از 
آیلات و روایلات اسلتفاده می کنیلم کله حال ذکر حالتی نیسلت که همیشله به انسلان 
دسلت بدهلد و بله هلر کلس دسلت بدهد. بعضلی به طلور کاملل از حالت ذکلر محروم 
می شلوند. بله برخلی حاللت ذکلر، در بعضلی اوقات، دسلت می دهلد. به بعضلی، حالت 

ذکلر، دائلم دسلت می دهد. 
الُه َفانَْتِشلُروا فِلي األْْرِض َو ابَْتُغوا ِمْن َفْضِل اهللِ    در آیاتلی مثلل ایلن آیه »َفإِذا ُقِضَیِت الصَّ
َو اْذُکلُروا اهللَ َکِثیلراً؛1 و چلون نملاز گزارده شلد، در ]روی [ زمین پراکنلده گردید و فضل 
خلدا را جویلا شلوید و خلدا را بسلیار یلاد کنید« نیز بله نظر می رسلد که ایلن امر تنها 
املر تشلریعی نیسلت؛ بلکه  به شلکلی از مقولله اوامر تکوینیه اسلت، عالوه بر تشلریعی. 
یعنلی بعلد از نملاز جمعله تلازه حلال ذکر به شلما دسلت می دهلد و در عالم ذکلر وارد 
می شلوید. از ایلن حلال بهلره بگیرید. یکلی از موارد تأسلف برانگیز نملاز جمعه هایی که 
برگلزار می شلود ایلن اسلت که بله محض اتمام نملاز جمعه، نمازگلزاران بلرای خروج از 
محلل نملاز جمعله هجوم می آورنلد. حال آنکه انتشلار بعد از نملاز باید متناسلب با این 
ذکلر باشلد. یعنلی همان طلور کله باید ورود به مسلاجد و محلل نماز جمعه بلا طمأنینه 
متناسلب بلا ذکلر باشلد، خروجلش نیز بایلد با ذکر متناسلب و بلا حالت وقار و خشلوع 
باشلد. سلرمایه ای را که در نماز جمعه به دسلت آمده اسلت، نباید زود از دسلت داد. یا 
در مسلئله وقلوف در عرفه قلرآن می فرماید: »َفلإَِذا أََفْضُتم مِّلْن َعَرَفاٍت َفاْذُکلُرواْ اهللَ ِعنَد 
الَْمْشلَعِر الَْحلَراِم؛ 2 پلس چون از عرفلات کوچ نمودید، خدا را در مشلعر الحرام یاد کنید« 
تلازه بعلد از عرفله نوبلت ذکلر عند المشلعر می رسلد. معنی  »َفلإَِذا أََفْضُتلم مِّلْن َعَرَفاٍت 
َفاْذُکلُرواْ اهللَ ِعنلَد الَْمْشلَعِر الَْحلَراِم« ایلن اسلت کله وقلوف در عرفه تازه حاللت تکوینی 
ذکلر را در انسلان بله وجود آورده اسلت. علت تأکیدات بسلیار بر تعقیبات بعلد از نمازها 
ل مخصوصلاً تسلبیحات صّدیقله زهلرا - ایلن اسلت که تسلبیحات از مصادیلق بارزه 
ذکلر بعلد از صلاله اسلت. یعنی تلازه بعد از صلاله این رفعت یلا حضور در عاللم باالتری 
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کله عاللم ذکلر اسلت، بلرای انسلان تکویناً حاصل شلده اسلت و نبایلد این حاللت را به 
سلادگی از دسلت داد. از ایلن حاللت ذکلر بایلد بهره برد تا چاشلنی ذکر جلا بیفتد و اثر 
خلود را بگلذارد. کسلی کله پس از نملازش به سلرعت برمی خیلزد و مشلغول تعقیبات 

نمی شلود، مثل کسلی اسلت که غلذای نجویلده را ببلعد. 
  پلس مقولله اذن تکوینلی علالوه بلر اذن تشلریعی اسلت. عبلارت »َملن زاَرنلی فِلی 
بَیِتلی1« یعنلی حضلور در مسلجد مسلتحب و نوعلی زیارت اسلت. اگلر ما ذکلر را ذکر 
قلبلی بگیریلم، وقتی شلخص وارد مسلجد می شلود، قاعدتلاً به یلاد خدا می افتلد. البته 
برخی با حال غفلت وارد مسلجد می شلوند، مثل کسلانی که ورود عن ظلٍم در مسلاجد 
دارنلد کله قلرآن دربلاره آنها می فرمایلد: »َوَمن یُلِرْد فِیلِه بِإِلَْحاٍد بُِظلْلٍم نُِذْقُه ِملْن َعَذاٍب 
أَلِیلٍم؛2 و ]نیلز[ هلر کله بخواهلد در آنجا به سلتم ]از حق [ منحلرف شلود، او را از عذابی 
دردنلاك می چشلانیم« کله نشلان دهنده شلّدت عذاب و شلدت جلرم اسلت. ظاهر این 
اسلت که خود حضور در مسلجد فی نفسله اسلتحباب و مطلوبیت دارد؛ منتها به شلرط 
اینکله ایلن حضلور حضور بظللٍم و ظالمانه نباشلد. پس حضور در مسلجد تکوینلاً تأثیر 

دارد. ذکری 

4.«اقامه«وجه

  خصوصیت چهارم از خصوصیات مکانی مسلجد این اسلت که مسلاجد بیوتی هسلتند 
کله بلرای اقامله وجله هلل بله پلا شلده اسلت؛ چنان کله قلرآن می فرمایلد: »َو أَقِیُملوا 
ُوُجوَهُکلْم ِعْنلَد ُکلِّ َمْسلِجٍد؛3 و اینکله نزد هر مسلجدی ]و هنگام هر نملازی [ روی خود 
را ]بله سلوی او[ فلرا داریلد«. معللوم می شلود کله یکلی از خصوصیات مکانی مسلجد، 
اقامله وجله اسلت. اقامله وجله، یعنلی رو بله سلوی خلدا داشلتن و از غیلر خلدا روی 
برتافتلن. اقامله، بر اسلتواری و کملال داللت می کند؛ مثلل اقامه صاله. فلرق اقامه صاله 
بلا صلاله این اسلت که اقامله صاله یعنی درسلت و کامل برگلزار کردن و شایسلته به پا 
داشلتن. وقتلی گفتله می شلود اقامه وجله هلل، یعنلی روی را کاماًل به سلوی خدا متوجه 
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کلردن و روی بله سلوی خلدا داشلتن به صورت کاملل و شایسلته کله از آن به اخالص 
تعبیلر می شلود. مقلّوم و نتیجله ایلن معنلی، یعنلی از غیر خلدا برتافتلن و انصلراف به 
یِن َحِنیفلاً؛1و ]به من  سلوی خلدا از غیر خدا داشلتن؛ لذا داریلم: »َو أَْن أَقِلْم َوْجَهَک لِلدِّ
دسلتور داده شلده اسلت [ کله بله دیلن حنیلف روی آور«. یا در آیله دیگر داریلم: »ُقْل 
یلَن؛2 بگو: من مأملورم که خلدا را ل در حالی که  َّلُه الدِّ ِّلي أُِملْرُت أَْن أَْعُبلَد اهللَ ُمْخلًِصلا ل إِن
آیینلم را بلرای او خالص گردانیده ام ل بپرسلتم«. »َوأُِمْرُت أِلَْن أَُکوَن أَوََّل الُْمْسللِِمیَن؛3 و 
یِن«  یَن« با »أَقِلْم َوْجَهَک لِلدِّ َّلُه الدِّ مأمورم که نخسلتیِن مسللمانان باشلم«. »ُمْخلًِصا ل
یلک معنلا را می رسلاند. پلس خصوصیلت چهلارم ایلن اسلت که مسلاجد جایی اسلت 
کله »یَُقلاُم فیله الَوجلُه هللِ«. در مسلجد غیلر از خدا و توجه به سلوی خلدا، نباید وجود 
داشلته باشلد. حلال اگلر نماز اسلت، باید نماز هلل باشلد. اگر تعلیلم و تعلم اسلت، تعلیم 
و تعللم هلل باشلد. اگلر اسلتمداد بله جهاد اسلت، اسلتمداد به جهلاد هلل باشلد. اگر قولی 
اسلت، قول هلل باشلد. اگر عملی اسلت، عمل هلل باشلد. هر چیزی که در مسلجد صورت 

می گیلرد، بایلد در آن مقولله اقامله وجه هلل لحاظ شلود.

5.«تأسیس«بر«اساس«تقوا«

  خصوصیلت پنجلم کله آخریلن خصوصیلت از خصوصیات مکانی اسلت، این اسلت که 
لس َعللی التَّقلَوی« باشلد؛ یعنی »تَأِسلیس َعللی التَّقلَوی« رکن  مسلاجد بایلد »مؤسَّ
لَس َعلَلی التَّْقوی ِملْن أَوَِّل یَْوٍم أََحلقُّ أَْن تَُقلوَم فِیِه؛4  مقّوم مسلجد اسلت. »لََمْسلِجٌد أُسِّ
مسلجدی که از روز نخسلتین بر پایه تقوا بنا شلده، سلزاوارتر اسلت که در آن ]به نماز[ 
ایسلتی«. از ایلن آیله فقلط وصف یا بیلان یلک واقعیلت را نمی فهمیم. یعنلی این گونه 
نیسلت کله مثاًل مسلجد قبا یا مسلجد رسلول اهلل تنها مسلجدی باشلد کله »أََحقُّ 
لَس  ََّمْسلِجٌد أُسِّ أَْن تَُقلوَم فِیلِه«. از ایلن سلیاق تعلیلل را می فهمیم؛ یعنی می فهمیم »ل
َعلَلی التَّْقلَوی ِملْن أَوَِّل یَلْوٍم أََحلقُّ أَن تَُقلوَم فِیلِه«. از »أََحلقُّ أَْن تَُقلوَم فِیلِه« اسلتفاده 
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می کنیلم کله ایلن، مختص به رسلول اهلل نیسلت؛ بلکه از احکامی  اسلت کله »اُِمرنَا 
أن نَقَتِدی بِه فِیَها«. آیه »لََقْد َکاَن لَُکْم فِي َرُسلوِل اهللِ أُْسلَوٌه َحَسلَنٌه؛1 قطعاً برای شلما 
در ]اقتلدا بله [ رسلول خلدا سرمشلقی نیکو اسلت« و سلایر آیلات و روایلات داّل بر این 
اسلت کله هر چه رسلول اهلل انجلام داد ل جز در ملوارد خاص و اسلتثنائی ل حکمش 
بلرای ملا جاری و سلاری اسلت. بنابراین همه مسلاجد باید چنین باشلد. مسلاجدی که 
لَس َعلَی التَّْقلوی«. لذا  »یَِحلقُّ اَن یَکلُوَن االنسلاُن فِیَهلا«، مسلاجدی هسلتند که »أُسِّ
خواهیلم گفلت که هر مسلجد، مسلجدی نیسلت که »یَِحلقُّ اَن یَکلُوَن االنسلاُن فِیه«. 
ملا مسلاجد ملعونله داریلم و ایلن نکتله بسلیار مهملی  اسلت. باید دیلد مسلجد بر چه 
لرك«، یا  للم،  اُقِیَم لِلشِّ مبنایلی اقامه شلده اسلت. مسلجدی که »اُقِیلَم لِلرِّیلاء، اُقِیَم لِلظُّ
مسلجدی کله بلرای تفرقله بین مسللمین اقامه شلده اسلت، »لَیَس َمسلِجداً یَِحلقُّ أَْن 
تَُقلوَم فِیلِه«. للذا مسلجد از آن لحلاظ که مسلجد اسلت، باید دیلد برای چه تأسلیس و 
نصلب شلده اسلت. باید راز تأسلیس مسلجد را دانسلت. مسلجدی که بلر پایه تقلوا برپا 
نشلود، مسلجد مطلوب خداوند نیسلت و مسلجدی نیسلت که »یحّق أَْن تَُقوَم فِیِه« و 

مسلجدی نیسلت که »أَْن تُْرَفلَع َو یُْذَکَر فِیَها اْسلُمُه2«.
  حلال یلک سلؤال بله وجلود می آیلد و آن ایلن کله اگلر غیرمؤمنلی مکانلی را هلل وقف 
مسلجد کنلد، آیلا احلکام مسلجد را دارد؟ صحیح این اسلت که اگلر قصد قربلت از او بر 
آیلد هلر چنلد عقیلده اش فاسلد باشلد وقف برای مسلجدیت از سلوی چنین شلخصی 
صحیلح اسلت، لکلن اگلر به نیت فاسلد باشلد نظیلر تحریلف دین یلا ایجلاد تفرقه بین 
مسللمین در ایلن صلورت نیلت فاسلد موجلب بطالن وقلف اسلت. در صورتلی که نیت 
غیلر مؤمن فاسلد باشلد، احکام مسلجد بر آن بار نمی شلود و مسلجدیّت نلدارد؛ همانند 
مسلجد ضلرار کله تخریلب شلد. البتله ایلن در صورتی اسلت کله تصلرف غیرمؤمن در 
ماللی باشلد کله حق تصرف در آن داشلته باشلد و شلرعاً ماللک آن یا ملأذون به تصرف 

در آن باشلد.
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انواع«افعال«و«اقوال«اهل«مسجد
  از مجملوع منابلع اسلالمی  اسلتفاده می شلود که در مسلجد بایلد به چهار نلوع فعل یا 

قلول پرداخت.

1.«ذکر«کثیر«««
  نلوع اول، ذکر کثیر اسلت که خداوند در سلوره حلج می فرماید: »َولَْواَل َدْفلُع اهللِ الَنّاَس 
َمْت َصَواِملُع َوبَِیٌع َوَصلََواٌت َوَمَسلاِجُد یُْذَکُر فِیَها اْسلُم اهللِ َکِثیًرا؛1 اگر  بَْعَضُهلم بَِبْعلٍض لَُّهِدّ
خلدا بعضلی از ملردم را بلا بعض دیگر دفلع نمی کرد، صومعه ها و کلیسلاها و کنیسله ها 
و مسلاجدی کله نلام خلدا در آنها بسلیار برده می شلود، سلخت ویران می شلد«. شلاید 
ذکلر کثیلر اولیلن و مهم تریلن نلوع فعل و قولی اسلت که باید در مسلجد انجلام بگیرد. 
ذکلر کثیلر در قلرآن کریلم خاصله اهل ایمان شلمرده شلده و اکسلیر اکبری اسلت که 
اصلالح جامعله بلا آن تحقلق پیلدا می کنلد. قلرآن کریم ذکلر کثیلر را مائز بیلن مؤمن 
و غیلر مؤملن دانسلته اسلت. مطللق الذکلر امر عامی  اسلت که شلاید بتلوان گفت هیچ 
موجلودی از مطللق الذکلر خاللی نیسلت و هلر موجلودی از موجلودات عاللِم آفرینش، 

1 . حج: 40.
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بهلره ای از ذکلر دارد. همه انسلان ها بهلره ای از ذکلر دارند؛ حتی جّبارین و مسلتکبرین 
و طغلات. پنجره هایلی از ذکلر خلدا بله روی همه اینلان باز می شلود؛ چنان کله خداوند 
متعلال دربلاره منافقیلن می فرمایلد: »َوالَ یَْذُکلُروَن اهللَ إاِلَّ َقلِیلاًل؛1 و خلدا را جلز اندکی 
یلاد نمی کننلد«. منافقیلن ذکلر قلیل دارند و هیچ بشلری ل همان طور که ذکر شلد ل از 
مطللق الذکلر بی بهلره نیسلت؛ منتها آنچه مخصوص اهل ایمان اسلت، ذکر کثیر اسلت. 
 ذکلر کثیلر ملورد تأکیلد قلرآن کریم اسلت و اهل ذکلر کثیراند کله از رسلول خدا
پیلروی می کننلد و توفیلق اتبلاع از رسلول اهلل را پیدا می کننلد. »لََقلْد َکاَن لَُکْم فِي 
َِّملن َکاَن یَْرُجلو اهللَ َوالَْیْوَم اْلِخلَر َوَذَکَر اهللَ َکِثیلًرا؛2 قطعاً برای  َرُسلوِل اهللِ أُْسلَوٌه َحَسلَنٌه ل
شلما در ]اقتلدا بله [ رسلول خدا سرمشلقی نیکو اسلت؛ بلرای آن کس که به خلدا و روز 
َِّذیلَن آَمُنوا اْذُکلُروا اهللَ  بازپسلین امیلد دارد و خلدا را فلراوان یلاد می کنلد«. »یَا أَیَُّهلا ال
ِذْکلًرا َکِثیًرا *َوَسلبُِّحوُه بُْکلَرًه َوأَِصیاًل * ُهَو الَّلِذي یَُصلِّي َعلَْیُکْم َوَماَلئَِکُتلُه لُِیْخِرَجُکم مَِّن 
ُلَملاِت إِلَلی النُّلورِ َوَکاَن بِالُْمْؤِمِنیَن َرِحیًما* تَِحیَُّتُهلْم یَْوَم یَلَْقْونَُه َسلاَلٌم َوأََعدَّ لَُهْم أَْجًرا  الظُّ
َکِریًملا؛3 ای کسلانی کله ایملان آورده ایلد، خلدا را یاد کنید، یادی بسلیار و صبح و شلام 
او را بله پاکلی بسلتایید. او اسلت کسلی کله با فرشلتگان خود بر شلما درود می فرسلتد 
تلا شلما را از تاریکي هلا به سلوی روشلنایی بلرآورد، و به مؤمنلان همواره مهربان اسلت. 
درودشلان ل روزی کله دیلدارش کننلد ل سلالم خواهلد بود، و بلرای آنان پاداشلی نیکو 

آماده کرده اسلت«.
  ذکلر کثیلر انسلان را در مراتلب کملال بلاال می بلرد و بلا ذکلر کثیر اسلت که بشلر راه 
بله بهشلت پیلدا می کنلد. بلا ذکلر کثیلر خلروج از ظلملات بله نلور بلرای بشلر حاصل 
َِّذیَن آَمُنوا اْذُکلُروا اهللَ ِذْکًرا َکِثیًرا *َوَسلبُِّحوُه بُْکلَرًه َوأَِصیاًل« نتیجه  می شلود: »یَلا أَیَُّهلا ال
اش چیسلت؟ »ُهلَو الَّلِذي یَُصلِّلي َعلَْیُکلْم« صالتلی که خلدای متعال بر رسلول اکرم و 
َِّذیلَن آَمُنوا  اهلل بیلت او نلازل می کنلد. »إِنَّ اهللَ َو َمالئَِکَتلُه یَصلُّلوَن َعلَي النَِّبلي یا أَیَها ال
َصلُّلوا َعلَیلِه َو َسللُِّموا تَْسللِیماً«4 آن صلاله از دریچله رسلول اکرم و اهل بیلت او به 

1 . نساء: 142.
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سلایر مؤمنان می رسلد. حلاال در اینجلا می فرماید: »ُهلَو الَِّذي یَُصلِّلي َعلَْیُکلْم َوَماَلئَِکُتُه 
ُلَملاِت إِلَلی النُّلوِر«1 تلا آن صلاله الهی نباشلد، بهلره ای از نلور برای  لُِیْخِرَجُکلم مِّلَن الظُّ
انسلان حاصلل نخواهد شلد. جریان صلاله، جریان عجیبی اسلت و از مصادیلق بنیادین 
معلارف اسلالمی  و قرآنلی اسلت. آنچله انسلان را بله مرکلز عالم وجلود وصلل می کند، 
َِّذیلَن یَِصُللوَن َما أََملَر اهلُل  صللوات اسلت. وصللی بر انسلان واجب اسلت کله در آیله »َوال
بِلِه أَن یُوَصلَل؛2 و آنلان کله آنچله را خلدا بله پیوسلتنش فرملان داده می پیوندنلد« به 
آن اشلاره شلده اسلت. در امتثلال ایلن واجب دو نوع انسلان داریلم: بعضلی »َویَْقَطُعوَن 
َملا أََملَر اهللُ بِلِه أَن یُوَصلَل؛3 و آنچله را خداونلد بله پیوسلتنش امر فرموده می گسللند« 
َِّذیَن  کله وصلل نیسلتند بله مرکزی که بایلد به آن وصل باشلند و برخلی وصل انلد: »َوال
َُّهلْم َویََخاُفوَن ُسلوَء الِحَسلاِب؛4 و آنان که  یَِصُللوَن َملا أََملَر اهللُ بِلِه أَن یُوَصلَل َویَْخَشلْوَن َرب
آنچله را خلدا بله پیوسلتنش فرملان داده می پیوندند و از پروردگارشلان می ترسلند و از 
سلختی حسلاب بیلم دارنلد«. از سلوی دیگر قلرآن کریلم علده ای را این گونله توصیف 
ُر  ََّملا یََتَذکَّ ِّلَک الَْحقُّ َکَملْن ُهلَو أَْعَمی إِن ََّملا أُنلِزَل إِلَْیلَک ِمن َرب می کنلد: »أََفَملن یَْعلَلُم أَن
أُْولُلواْ األَلَْباِب؛5پلس، آیلا کسلی کله می دانلد آنچله از جانلب پلروردگارت بله تلو نلازل 
شلده، حقیقلت دارد، مانند کسلی اسلت که کوردل اسلت؟ تنها خردمنداننلد که عبرت 
می گیرنلد«. ایلن اعملی  همان اعمی  اسلت که در آیه دیگلر می فرماید: »یَلْوَم نَْدُعو ُکلَّ 
أُنَلاٍس بِإَِماِمِهلْم َفَملْن أُوتَِي ِکَتابَُه بَِیِمیِنِه َفُأْولَللِئَک یَْقلَرُؤوَن ِکَتابَُهلْم َوالَ یُْظلَُموَن َفِتیاًل* 
َوَملن َکاَن فِلي َهللِذهِ أَْعَملی َفُهلَو فِي الِخلَرهِ أَْعَملی َوأََضلُّ َسلِبیاًل؛6 ]یاد کلن [ روزی را 
کله هلر گروهلی را با پیشوایشلان فلرا می خوانیم. پس هر کلس کارنامه اش را به دسلت 
راسلتش دهنلد، آنلان کارنامه خلود را می خوانند و بله قدر نخک هسلته خرمایی به آنها 
سلتم نمی شلود. و هلر که در ایلن ]دنیا[ کلور ]دل [ باشلد در آخرت ]هم [ کلور ]دل [ و 
گمراه تلر خواهلد بود«. امام برای انسلانیت و برای انسلان ها چشلم، قلب و سلمع اسلت. 
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در قلرآن کریلم از کسلانی کله از املام حق برخوردار نیسلتند، بله نابینایان تعبیر شلده 
ََّما أُنلِزَل إِلَْیَک  اسلت. در ایلن آیله هم همین مطلب تکرار شلده اسلت: »أََفَملن یَْعلَلُم أَن
َِّذیلَن یُوُفلوَن بَِعْهِد اهللِ  ُر أُْولُلواْ األَلَْبلاِب* ال ََّملا یََتَذکَّ ِّلَک الَْحلقُّ َکَمْن ُهلَو أَْعَملی إِن ِملن َرب
َِّذیلَن یَِصُللوَن َملا أََملَر اهللُ بِلِه أَن یُوَصلَل؛1 پس، آیا کسلی که  َوالَ یِنُقُضلوَن الِْمیَثلاَق* َوال
می دانلد آنچله از جانلب پلروردگارت به تو نازل شلده، حقیقت دارد، مانند کسلی اسلت 
کله کلوردل اسلت؟ تنهلا خردمنداننلد که عبلرت می گیرند. همانلان که بله پیمان خدا 
وفادارنلد و عهلد ]او[ را نمی شلکنند و آنلان کله آنچه را خلدا به پیوسلتنش فرمان داده 
می پیوندنلد«. ایلن میثلاق همان میثاقی اسلت کله در آیه دیگلر می فرمایلد: »َواْذُکُرواْ 
نِْعَملَه اهللِ َعلَْیُکلْم َوِمیَثاَقلُه الَِّذي َواثََقُکم بِِه إِْذ ُقلُْتْم َسلِمْعَنا َوأََطْعَنلا؛2 و نعمتی را که خدا 
بلر شلما ارزانلی داشلته و ]نیلز[ پیمانلی را که شلما را به ]انجلام [ آن متعهلد گردانیده، 
بله یلاد آوریلد، آن گاه که گفتید: شلنیدیم و اطاعلت کردیم« آن میثلاق، میثاق والیت 
ُُّه  و اطاعلت اسلت. همان میثاقی اسلت کله در جای دیگر فرملود: »َوإِِذ ابَْتلَلی إِبَْراِهیَم َرب
ِّلي َجاِعُللَک لِلنَّاِس إَِماًما َقلاَل َوِملن ُذرِّیَِّتي َقاَل الَ یََنلاُل َعْهِدي  ُهلنَّ َقلاَل إِن بَِکلَِملاٍت َفَأتَمَّ
«3 ایلن عهلد و میثلاق، میثلاق محکمی  اسلت که بشلر را بله مرکزیت جهان  الِِمیلنَ الظَّ
آفرینلش وصلل می کنلد؛ للذا راه بلرای او هملوار می شلود تلا طلی درجات کملال کند 
و بلاال بلرود. وقتلی وصلل شلد، از آن طلرف بلر او صاله نلازل می شلود. این وصلل با آن 
صلاله اشلاره بله یلک قوس نلزول و قوس صعود اسلت؛ به سلوی خلدا رفتن و از سلوی 
خلدا رحملت را دریافلت کردن اسلت. با این وصلل، »یَِصُلوَن َملا أََمَر اهللُ بِلِه أَن یُوَصَل« 
َِّذیَن  محقَّلق می شلود. وقتلی وصلل محقَّلق شلد، از آن سلو، صلاله نلازل می شلود. »َوال
َِّذیلَن آَمُنلوا اْذُکلُروا اهللَ ِذْکًرا  َُّها ال یَِصُللوَن« نتیجله اش ایلن اسلت که می فرمایلد: »یَلا أَی
َکِثیلًرا« و راه ذکلر کثیلر همیلن اسلت. این چنیلن نیسلت کله هلر کلس کله بخواهد، 
بتوانلد بله ذکلر کثیلر کله هدیله و کراملت الهلی اسلت، دسلت یابلد. بله قلول موالی 
روملی: »لکلن ملزاد نیسلت که من رام یشلتری«. ذکر کثیلر، توفیلق و اذن می خواهد، 
ملأذون شلدن بله این وصل و صلله نیاز دارد: »فِلي بُُیلوٍت أَِذَن اهللُ أَن تُْرَفلَع َویُْذَکَر فِیَها 
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اْسلُمُه«.1 حضلرت سلجاد در »مناجلات ذاکریلن«، به ایلن حقیقت اشلاره ای دارد. 
از بزرگ تریلن نعمت هلای خداونلد متعلال، گشلودن راه ذکلر کثیلر بلرای بشلر اسلت. 
راه ذکلر کثیلر، راهلی اسلت کله به اذن گشلوده می شلود. ذکلر مطلق از مقولله رحمت 
عامله اسلت کله بلر هملگان نلازل می شلود و راه و پنجره ای اسلت کله بله روی همگان 
بلاز می شلود و بارانلی اسلت کله بلر هملگان سلرازیر می شلود. اما ذکلر خلاص و کثیر، 
از مقولله رحملت خاصه اسلت. در همیلن آیله می فرمایلد: »َوَکاَن بِالُْمْؤِمِنیلَن َرِحیًما« 
ایلن رحملت، رحمت خاصه ای اسلت. رحملت عامه خلودش می آید؛ املا رحمت خاصه 
تقاضلا نیلاز دارد؛ للذا در روایات داریلم: »َمَثُل اْلَِماِم َمَثلُل الَْکْعَبِه إِْذ یُْؤتَلی َو اَل یَْأتِي«2 
بیلن رسلالت و اماملت خیلی فرق اسلت. رسلول »طبیلٌب دّواٌر بطّبه«3 اسلت و درها را 
می زنلد. او بله سلراغ ملردم ملی رود؛ اما امام، نله؛ مردم باید به سلراغ او برونلد. در روایت 
»َمَثُل اْلَِماِم َمَثللُ الَْکْعَبلِه إِْذ یُْؤتَلی َو اَل یَْأتِلي« فلسلفه بسلیار بنیادینلی وجلود دارد و 
بله سلاختاری مربلوط اسلت که خلدای متعال و اسلالم برای سلاختن و تربیلت جامعه 
در نظلر گرفتله اسلت. رسلول از مقولله رحمت عامه اسلت؛ چنان کله قلرآن می فرماید: 
ِّلَْعالَِمیلَن؛4 و تلو را جز رحمتی برای جهانیان نفرسلتادیم«.  »َوَملا أَْرَسللَْناَك إاِلَّ َرْحَملًه ل
شلأن رحملت عامله این اسلت که خود به سلراغ مردم بیایلد؛ همه گیر و فراگیر اسلت و 
کافلر و مؤملن نمی شناسلد. ولی رحملت خاصه چنین نیسلت. رحمت عامله بر همگان 
نلازل می شلود؛ املا ایلن خلدا اسلت کله براسلاس طللب و درخواسلت مومنلان را در 
رحملت خاصله اش وارد ملی کند: »َفَسلُیْدِخُلُهْم فِي َرْحَملٍه مِّْنُه؛5 بله زودی ]خدا[ آنان 
را در جلوار رحملت و فضللی از جانب خویلش درآورد«. رحمت خاصه، اسلتدعا و طلب 
می خواهلد. رحملت عامله متوقف بر طلب نیسلت؛ املا رحمت خاصه، طللب می خواهد 
و اولیلن شلرط طللب، وفای به عهدی اسلت که اشلاره شلد و پلای میثاق ماندن اسلت. 
وقتلی پلای میثلاق ماندند، پیلروی و تبعیت کردند، وصلل حاصل می شلود و نتیجه آن  

1 . نور: 36.
2 . بحاراألنلوار، ج 36، ص 357، در روایلت دیگلر، پیغمبلر اکلرم 9در وصلف حضلرت علی می فرماینلد: »َمَثُللُه َکَمَثِل بَْیِت 

اهللِ الَْحلَراِم یُلَزاُر َو اَل یَلُزور«؛ بحاراألنوار، ج 39، ص37
3 . نهج البالغه دشتی، خطبه 108.

4 . انبیاء: 17
5 . نساء: 175.
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ذکلر کثیلر و نلزول صللوات الهلی و رحمت خاصه اسلت. بعضلی از آیات قلرآن کریم از 
آیلات بنیلادی هسلتند و راه را از اول تلا آخلر به انسلان نشلان می دهنلد. از جمله آیاتی 
کله راه را از آغلاز تلا انجلام بله انسلان نشلان می دهنلد، ایلن آیات سلوره احزاب اسلت: 
َِّملن َکاَن یَْرُجلو اهللَ َوالَْیلْوَم اْلِخلَر َوَذَکَر  »لََقلْد َکاَن لَُکلْم فِلي َرُسلوِل اهللِ أُْسلَوٌه َحَسلَنٌه ل
َِّذیلنَ آَمُنلوا اْذُکُروا اهللَ ِذْکلًرا َکِثیًرا *َوَسلبُِّحوُه بُْکلَرًه َوأَِصیاًل *  اهللَ َکِثیلًرا«.1 »یَلا أَیَُّهلا ال
ُلَماِت إِلَلی النُّلوِر َوَکاَن بِالُْمْؤِمِنیَن  ُهلَو الَّلِذي یَُصلِّلي َعلَْیُکلْم َوَماَلئَِکُتُه لُِیْخِرَجُکلم مَِّن الظُّ
َّا أَْرَسلْلَناَك  َرِحیًملا* تَِحیَُّتُهلْم یَلْوَم یَلَْقْونَُه َسلاَلٌم َوأََعدَّ لَُهْم أَْجلًرا َکِریًما * یَا أَیَُّها النَِّبيُّ إِن
لِر الُْمْؤِمِنیَن بِأَنَّ لَُهم  لًرا َونَِذیلًرا * َوَداِعًیلا إِلَی اهللِ بِإِْذنِِه َوِسلَراًجا مُِّنیًرا* َوبَشِّ َشلاِهًدا َوُمَبشِّ
مِّلنَ اهللِ َفْضلالً َکِبیلًرا« بنابرایلن ذکر کثیر مسلئله بنیادینی اسلت. در اینکله می گوییم 
مسلاجد، محلل ذکلر کثیلر هسلتند، مطالب بسلیاری نهفته اسلت. یعنی محلل تربیت 
انسلان های وصل شلده اسلت. محلل وصلل کلردن انسلان ها بله منبلع وصلل و منبلع 
اصللی، یعنلی منبلع رحمت خاصه اسلت. مسلجد محلل دریافلت رحمت خاصله الهی 

است. 

2.«عبادت««
  قلول و فعلل دوملی  کله در مسلجد انجام می گیلرد، عبادت اسلت. مسلجد جایگاه هر 
فعللی اسلت کله در آن، امتثلال امر خدا باشلد. عبادت یعنلی اطاعت؛ چنان کله در لغت 
بله ایلن معنی تفسلیر شلده اسلت: »الِعَبلاَدُه ِهلَی اِلّطاَعلٌه« در قلرآن کریم نیلز کاربرد 
واژه عبلادت، معملوالً بله معنای اطاعت اسلت. وقتلی گفته می شلود: »أَلَْم أَْعَهلْد إِلَْیُکْم 
َّلُه لَُکلْم َعلُدوٌّ مُِّبیلٌن *َوأَْن اْعُبُدونِلي َهلَذا ِصلَراٌط  لْیَطاَن إِن یَلا بَِنلي آَدَم أَن الَّ تَْعُبلُدوا الشَّ
مُّْسلَتِقیٌم؛2 ای فرزنلدان آدم، مگلر بلا شلما عهلد نکلرده بودم که شلیطان را مپرسلتید؛ 
زیرا وی دشلمن آشلکار شلما اسلت و اینکه مرا بپرسلتید این اسلت راه راست!«. منظور 
لْیَطاَن« یعنلی »ال تُِطیُعلوا«. از ایلن  رو، شلرکی کله در قلرآن کریلم  از »ال تَْعُبلُدوا الشَّ
معملوالً بله آن اشلاره می شلود، شلرِك در اطاعلت اسلت: »ُکلُّ َملن نََصلَب نَفَسلُه ُدوَن 
لِه َفُهلو ّطاُغلوُت یُعَبلُد ِملن ُدوِن اهللِ«، هلر رهبلر و مطاعلی کله خود را بله عنوان  الُحجَّ

1 . احزاب: 21.
2 . یس: 61-60
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»َملن تَِجلُب طاَعُتله« بله ملردم معرفلی کنلد و ملردم را مللزم بله اطاعت خود سلازد. 
اگلر ملأذون بله اطاعلت از سلوی خدا نباشلد، »َفُهلو طاُغلوٌت یُعَبُد ِملن َغیلِر اهللِ«. این 
یلک مفهلوم اساسلی و بنیادین در کل سلاختار اندیشله اسلالمی  اسلت. عبلادت، یعنی 
پرسلتش و اطاعلت. سلجود و رکلوع بلرای خدا عبادت اسلت؛ زیلرا اطاعت او اسلت. لذا 
اگلر خلدا بله فرشلتگان فرملود بر آدم سلجده کنید، این سلجده بله آدم، چلون اطاعت 
خدا اسلت، عبادت خدا اسلت نه عبادت آدم. حقیقت عبادت، اطاعت اسلت؛ نه سلجده 
و رکلوع. چنانچله سلجود و رکلوع بله املر خلدا شلد، می شلود اطاعلت خلدا. ایلن یک 
نکتله بسلیار بنیادین اسلت. حتلی در توّصلّیات، اگر کسلی املر توّصلی را بله نیتی غیر 
اطاعلت خلدا انجلام داد، بلاز هلم می شلود شلرك. مثلاًل اگر کسلی می خواهد لباسلش 
را بشلوید، املا می گویلد: لباسلم را می شلویم »اِطاَعتلاً لُِفالن« کله »ال یَُجلوُز اِطاَعُته« 
همیلن می شلود شلرك. اگر بله قصد اطاعت از کسلی که خلدای متعلال اذن به اطاعت 
او نلداده اسلت، عمللی انجلام دهد، همین می شلود شلرك؛ مگر ملأذون باشلد. خداوند 
متعلال املر کلرده اسلت کله انسلان از پدر و ملادر اطاعلت کند؛ للذا اطاعلت از والدین، 
اطاعلت خلدای متعال اسلت. اطاعلت امام، عین اطاعت خدا اسلت. اطاعت رسلول، عین 
اطاعلت خلدا اسلت. اطاعلت فقیله در عصلر غیبلت، عیلن اطاعت خلدا اسلت. هر کس 
کله خداونلد متعلال اذن بله اطاعت او داده باشلد، اطاعلت او اطاعت خدا می شلود. همه 
انحرافات از جایی شلروع می شلود که کسلی مأذون به اطاعت نیسلت، اما انسلان بگوید 
ملن مطیلع او هسلتم. در اینجلا اسلت که ما بلا اکثر فرِق صوفیله، از هم جدا می شلویم؛ 
چراکله آنهلا اطاعلت می کننلد از »َملن لَلم یَلأذن اهللُ بِإطاَعِتله«. آنهلا ادعلا می کننلد 
کله خلدا را عبلادت می کننلد؛ املا نله بله طریقله ای که »املراهلل بلأن یطلاع أو یعبد«. 
مشلکِل ابلیلس ایلن نبود کله نمی خواسلت عبادت کند؛ بلکله می خواسلت آن چنان که 
خلود می خواهلد خلدا را عبلادت کنلد؛ للذا عبادتش، عبلادت خدا نبلود. ملا نمی توانیم 
آن چنلان کله خلود می پسلندیم، خلدا را اطاعت کنیلم. تقلیلد از مرجع تقلیلد، از روی 
پسلند شلخصی نوعی خودپرسلتی و خودپسندی اسلت. کسلی را که خدا گفته اطاعت 
کلن، بایلد اطاعلت کلرد. اینجا بزنگاه اصلی اسلت. این مسلئله، سللب اختیلار نمی کند؛ 
املا مبنلای اسلالم ایلن اسلت کله گزینش انسلان باید تابلع گزینش خدا باشلد. انسلان 
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مختلار اسلت؛ املا سلخن در چگونله اختیلار کلردن اسلت. »َو َربُّلَک یَْخُللُق َما یََشلاُء َو 
ا یُْشلِرُکوَن؛1 و پلروردگار تو هر چه را  یَْخَتلاُر َملا َکاَن لَُهلُم الِْخَیَرُه ُسلْبَحاَن اهللِ َوتََعالَی َعَمّ
بخواهلد می آفرینلد و برمی گزینلد، و آنلان اختیلاری ندارند. منّزه اسلت خلدا، و از آنچه 
]بلا او[ شلریک می گرداننلد برتر اسلت«. شلرك یعنلی ترجیلح دادن گزینلش خود بر 
گزینلش خلدا. اسلاس و آغلاز شلرك، ترجیلح هوا و رضلای خود بلر رضای خدا اسلت. 
  همیشله در قرآن کریم دو راه فراروی بشلر ترسلیم شلده اسلت: یک راه، راه حق است: 
»َفاْحُکلم بَْیَنُهلم بَِملا أَنلَزَل اهللُ؛2 پلس میلان آنلان بلر وفق آنچه خلدا نازل کلرده حکم 
کلن«. راه دیگلر، راه هلوا و هلوس اسلت: »َوالَ تَتَِّبْع أَْهَواءُهلْم؛3 و از هواهایشلان پیروی 
مکلن«. همله راه هلای بشلری، در یکی از ایلن دو راه قرار می گیرد. اگر اتبلاع حق و خدا 
نبلود، اتبلاع هلوا اسلت؛ بنابرایلن عبادتی که مسلجد جایلگاه آن اسلت »ُکلُّ ملا اََمَراهلُل 
بِله« اسلت. لذا نملاز، مصادیق ذکلر کثیر، قضای حوائج مردم، پاسلخ به سلؤاالت مردم، 
تعلیلم دیلن، بلکله تعلیلم هر عللم مفیلد و نافعی، عبلادت اسلت و جایگاه آن، مسلجد 

اسلت. مسلجد می تواند جلای تعلیم و تعلّم باشلد.

خلل«در«سیستم«تعلیم«و«تربیت
  بله صلورت یلک بحلث حاشلیه ای باید گفت که سیسلتم تعلیلم و تعلّم ما، سیسلتمی 
غربلی اسلت کله در آن خللل وجلود دارد. ما اگلر تعلیم و تعلّلم را در خانه  ها و مسلاجد 
برقلرار و برگلزار می  کردیلم ل البتله در کنلار ملدارس ل بسلیار نتیجه  بخش  تلر بلود. در 
مدرسله ای بلا چندصلد دانش  آموز، نه فرصت تعلیم میّسلر می  شلود و نله فرصت تربیت. 
هیلچ گاه تعلیلم نمی توانلد از تربیت جدا باشلد. تعلیِم جلدای از تربیت خطرناك اسلت. 
یکلی از آسلیب هایی کله جامعله ملا با آن دسلت و پنجله نرم می  کنلد، تعلیِم جلدای از 
تربیلت اسلت. ملا بایلد خانه  هلا را بلرای تعلیلم و تربیت بلاز کنیم. چله مانعلی دارد که 
نظلام ملا، مملکلت ملا، مجلس ملا، نظامی  را تصویلب کند کله در خانه  ها تعلیلم و تعلّم 
صلورت بگیلرد؟ ملا االن چقدر خانلمِ متدیّن پاِك مقّیلِد به موازین داریم کله در خانه  ها 

1 . قصص: 68.
2 . مائده: 48.

3 . همان.
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حضلور دارنلد و نیلروی عظیم تربیتی هسلتند که مهمل و بدون اسلتفاده رها شلده اند؟ 
مجلّوز بدهیلم اینلان در خانه  هلا تدریس کننلد و مدرسله  های خانگلی راه بیندازند و به 
انلدازه گنجایلش خانه  هلا تدریس داشلته باشلند. ابتدایی و حتی دبیرسلتان ل بسلته به 
شلرایط ل بایلد تعلیلم و تربیلت به خانه  ها بلا محدوده  های کوچک و نه بسلیار گسلترده 
ل درحلد ده پانلزده نفلری ل برود. ما اگلر درِ خانه  های پاك را برای تعلیلم کودکانمان باز 
کنیلم و خانم  هلای متدیلن را بله کار بگیریم، می  توانیلم تعلیم و تربیت مطلوبی داشلته 
باشلیم. ملا بعلد از انقلالب، در جامعله الزهلراء ، نیروهلای زیلادی تربیلت کرده ایلم 
کله بیشلتر آنهلا جذب آملوزش و پلرورش نشلده اند و این ظرفیت رها شلده اسلت. زن 
ِمقّیلِد بله موازیلن، به راحتلی تلن بله ورود در اماکلن عموملی کار و اشلتغال نمی دهد و 
اگلر بدهلد از روی اضطلرار و اسلتثنا اسلت. نمی گوییلم ورود زن بله اماکلن عمومی کار 
و اشلتغال ممنلوع اسلت؛ املا حاللت اضطلرار و اسلتثنا دارد. خانله جایلگاه تربیت بشلر 
اسلت. در مباحلث آینلده به رابطله »بیت« و »مسلجد« خواهیم پرداخلت. خانواده در 
خانله شلکل می گیلرد و بشلر در خانله تربیت می شلود نله در بلازار و خیابلان و مدارس 

چندصلد نفری! 
َرکْم تَطِهیلراً«1 معصومین  ْجلس أَْهَل الَْبْیلِت َو یُطِهّ   »انََّملا یُِریلُد اهللُ لُِیْذِهلب َعنکلُم الِرّ
بیلوت هسلتند. همچنیلن در روایلات داریلم: »إنَّملا الُمؤِمُنلوَن بُُیلوٌت«، »ُکلُّ ُمؤِملٍن 
بَیلٌت«، »ملا بُِنَی فی االسلالِم بِنلاٌء اَحبُّ اللی اهللِ تَعالي ِملَن التَّزویج2«. نکاح، سلاختن 
خانله اسلت. ایلن بیت را نگه داریلم. یکی از آسلیب های فرهنگ غرب، قبل از متالشلی 
کلردن نهلاد خانلواده، متالشلی کلردن نهلاد بیت و خانه اسلت. خانواده متالشلی شلد، 
چلون بیلت متالشلی شلد. در دورانلی در مقالله ای نوشلته شلد که چلرا بله دور خانه ها 
دیوارهلای بلنلد می کشلید؟ در غلرب خانه هلا دیوار نلدارد و همه یکدیگلر را می بینند و 
از زیبایی هلای همدیگلر اسلتفاده می کننلد. ویران سلازی بیت و خانه منطلِق خطرناکی 
اسلت. در خانه هلای دیلواردار، بشلر پلاك تربیلت پیلدا می کنلد. پرنلدگان هلم بلرای 
پلرورش جوجه  هلا، از النله اسلتفاده می کننلد. النه حفاظ دارد. معماری نسلل گذشلته، 

1 . احزاب: 33.
2  . عیون أخبار الرضا، ج3، ص383
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یکلی از میراث هلای پلاك نسلل گذشلته بلرای ملا اسلت. صحلن خانله را بله گونله ای 
می سلاختند کله خانله ای بله آن مشلرف نباشلد. خانله را به گونله ای خانه می سلاختند 
کله خانلِم خانله، از جهلت اخالقلی در محیطلی املن پلرورش یابلد. خانله، چگونگی و 

شلرایط سلاخت آن اهمیت دارد. 
  سلاخت مسلاجد نیلز در مبانلی دینلی ملا دارای اصولی اسلت که سلازندگان مسلاجد 
بایلد بله آن توجله کنند. سلاخت خانه در کنار مسلجد اصوللی دارد. خانه ای کله دِر آن، 
بله چشلم  های هلرز و هوس آللود باز شلود، محلل تربیت نخواهلد بود. چشلم هوس آلود 
عکس العملل ایجلاد می کنلد و بیننلده و دیده شلده آسلیب می بیننلد. در روایلت داریم 
کله نابینایلی بله خانله رسلول اکلرم و خانله حضلرت زهلرا وارد شلد. حضلرت 
زهلرا در را کله بلاز کردنلد، خود را پوشلاندند. گفتند: نابینا اسلت و نمی بیند. فرمود: 
»ملن کله می بینلم«. مسلئله چشلم و عکس العمل هلای آن، بسلیار مهلم  اسلت. امروز 
ملا عّفلت را به فلروش گذاشلته ایم. جامعه ملا شایسلته این همه جنایت نیسلت. جامعه 
ملا، جامعله عللوی اسلت و مردم ملا عاشلورایی اند؛ اما به مقتضلای آن فرهنلگ، زندگی 

نمی کننلد.

3.«معاشرت«اهل«مسجد««
  سلوم مسلئله ای کله باید در مسلجد برقرار باشلد، اجتملاع اهل مسلجد و انس گرفتن 
بلا یکدیگلر اسلت که مسلئله مهمی  اسلت. مسلجد، محلل معاشلرت، مالقلات و دیدار 
اسلت. در اینجا دوباره مسلئله چشلم مطرح اسلت. دیدن یک عبادت کننده در مسلجد، 
انسلان را تعلیلم می دهلد و در او اثلر می گلذارد. مرحلوم پلدرم نقلل می کلرد هنگاملی 
کله در نجلف بلود، دیلدن مرحلوم کمپانلی در او اثر زیادی می گذاشلت. ایشلان به حرم 
مشلّرف می شلدند و روبله روی ضریلح می نشسلتند، سلر را بله پاییلن می انداختنلد و 
اشلک می ریختند. گاهی از شلدت اشلک سلینه ایشلان خیس می شلد. پدرم می فرمود: 
نیلازی نبلود مرحوم کمپانی به کسلی درس اخلالق بدهد. همین منظلره آدم را منقلب 
می کلرد و بله یلاد آخلرت می انداخلت. مرحوم پلدر، زیارت مرحلوم عالمه امینلی را هم 
نقلل می کردند که ایشلان وقتلی به در حلرم امیرالمومنین می رسلیدند، اذن دخول 
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کله می خواندنلد، بلی اختیار اشلک از چشمانشلان جلاری می شلد و بعد با صلدای بلند 
مثلل ملادر فرزنلد از دسلت داده گریه سلر می دادنلد. این حاللِت عالمه امینلی، هر زائر 
و عابلری را منقللب می کلرد. این گونله مالقات هلا در مسلجد صلورت می گیلرد. آملدن 
بله مسلجد تقویت کننلده ایمان اسلت. ملردم را باید به مسلجد دعلوت کلرد. در روایت 
اسلت کله اگر کسلی معصیلت کرد، بله او نگاه نکنیلد. نگاه بله معصیلت کار، روح آدم را 
آللوده می کنلد. در قلرآن بله ایلن مسلئله در داسلتان حضرت لوط اشلاره شلده اسلت. 
وقتلی بنلا شلد عذاب بر قلوم لوط نازل شلود، قلرآن می فرمایلد: »َفَأْسلِر بِأَْهلِلَک بِِقْطٍع 
لَن اللَّْیلِل َواتَِّبلْع أَْدبَاَرُهلْم َوالَ یَلَْتِفْت ِمنُکْم أََحلٌد َواْمُضواْ َحْیُث تُْؤَمُروَن؛1 پس، پاسلی از  ِمّ
شلب ]گذشلته [ خانلواده ات را حرکلت ده و ]خلودت [ به دنبلال آنان بلرو، و هیچ یک از 
شلما نبایلد بله عقلب بنگلرد، و هلر جا به شلما دسلتور داده می شلود بروید« کسلی به 
پشلت سلرش نلگاه نکنلد. بله دهکده ای که بنا اسلت علذاب شلود، نباید نلگاه کنید. به 
جللو برویلد و بله پشلت سلر نلگاه نکنید. ایلن نگاه، بخشلی از علذاب را به شلما منتقل 
می کنلد و شلما از ایلن علذاب، بلری و پاك هسلتید. مسلئله فضلای نگاه، بسلیار مهم و 
تربیت دهنلده اسلت. بلرای داشلتن جامعه پلاك، بایلد در خیابان ها، چشلم ها به چیزی 
بیفتلد کله حتلی المقلدور مذّکِر خدا باشلد. کسلی که وارد مسلجد می شلود، همه چیز 
مسلجد بلرای او ذکلر اسلت. باید برنامه ریزی شلود تلا به تدریلج، مسلاجد همه وقت باز 
باشلند. این اشلتباه اسلت که مسلاجد، فقط بلرای نمازهای روزانه باز باشلد. ملردم باید 
به مراوده با مسلجد تشلویق شلوند و خیلی از درس و بحث ها در مسلجد برگزار شلود. 

4.«»اَِقاَمُه«الَوجِه«لِلدِّین««یا«»اَِقاَمُه«الَوجِه«هلل«««
  ایلن عنلوان، مهم تریلن عنلواِن رکلن سلوم اسلت و دیگر عناویلن باید متعنلون به این 
عنلوان باشلند. اگلر متعنلون بله ایلن عنوان نشلد، شلأن مسلجد رعایت نشلده اسلت. 
همله افعلال و اقواللی کله »یُوتَلی بِلِه فِی الَمسلاِجد« باید متشلأن و متعنون بله عنوان 
یلن« یلا »اَِقاَمُه الَوجِه هلل« باشلد. این عنوان نیاز بله توضیح دارد. در  »اَِقاَملُه الَوجلِه لِلدِّ
قلرآن کریلم دو نلوع وجهله و رویکرد برای زندگی تعریف شلده اسلت. »لِلُکٍلّ ِوْجَهٌه ُهَو 

1 . حجر: 65.
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ُمَولِّیهلا؛1 و برای هر کسلی سلمت و جهتی اسلت که بلدان روی می کنلد«. قرآن کریم 
در ایلن آیله اساسلی را تأسلیس می کند. هر انسلانی در زندگی وجهله ای دارد که وجهه 
زندگلی او، شلخصیت او را شلکل می دهلد، سرنوشلت او را معیلن می کنلد و صلالح و 
فسلاد او را رقلم می زنلد. این وجهله، رویکرد او در زندگی اسلت. انسلان در تمامی  اقوال 
و افعلال خلود ل چله بدانلد و چله نداند و چه توجه داشلته یا نداشلته باشلد ل رویکردی 
دارد. ایلن رویکلرد، اسلاس شلکل  گیری شلخصیت انسلان ها و جوامع اسلت. پیوسلت و 
اجتملاع انسلان  ها، دارای شلخصیتی واقعلی، وحدتلی حقیقلی و وجهه و رویکرد اسلت. 
اقامله وجله هلل می توانلد عنلوان جامعی بلرای »کل ملا یوتی به فی المسلاجد« باشلد. 
می تلوان گفلت هلر آنچه در مسلاجد »یَنَبِغلی أن یُوتَی بِله«، یعنی همه افعلال و اقوال 
شایسلته مسلجد، تحلت ایلن عنوان قابلل اندراجند. معنلای اقامه وجه هلل این اسلت که 

جهت گیلری اجتماعلی، به سلوی خدا باشلد. 

1 . بقره: 148.
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نقش«امام«در«اقامه«وجه«هلل
  جهت گیلری اجتماعلی بلا اتّبلاع امام محقق می شلود. عنصر تشلکیل دهنده این وجهه 
و شلخصیت، امام اجتماع و جامعه اسلت. این امام اسلت که به جمع، شلخصیت جمعی 
می دهلد و سرنوشلت جملع را رقلم می زنلد. خلدای متعلال دربلاره املام نلور و ائمه نار 
عبارتلی دارد. از آنجلا کله شلخصیت مردم را امامشلان شلکل می دهد، در قلرآن داریم: 
»یَلْوَم نَْدُعلو ُکَلّ أُنَلاٍس بِإَِماِمِهْم؛1 ]یلاد کن [ روزی را که هر گروهی را با پیشوایشلان فرا 
می خوانیلم«. شناسلنامه شلخصیت هلر جمعلی را املام آنها شلکل می دهلد؛ به همین 
عللت در روایلات داریم در روز قیامت، اسلم مؤمنیلن، محمد ، یعنی »یُنلاَدوَن بِهذا 
االِسلم« یلا بله اسلم علی اسلت. اسلم محملد و علی یک اسلم اسلت. وجه 
ایمانلی مؤمنیلن را ایلن اسلم و ایلن وجهله شلکل می دهلد. املام، وجله جملع اسلت؛ 
للذا عیلن الجملع و چشلم جمع اسلت. قرآن کریلم می فرمایلد: »یَلْوَم نَْدُعلوا کلَّ أُنَاِس 
بِإَِماِمِهلْم َفَملْن أُوتلي کَتابَُه بَِیِمیِنلِه َفُأولَئک یَْقلَرُءوَن کَتابَُهْم َو ال یُظلَُملوَن َفِتیاًل* َو َمن 
کاَن فلي َهلِذهِ أَْعَملي َفُهلَو فلي االَِخلَرهِ أَْعَملي َو أَضللُّ سلِبیاًل«.2 اعمی  در ایلن جهان، 

1 . اسراء: 71.
2 . همان: 71 ل 72.
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کسلی اسلت کله اماِم نابینلا دارد. ازایلن رو جمعی که به ایلن چنین اماملی گرایش پیدا 
کنلد، جملِع اعمی  اسلت. در سلوره رعد هم ایلن مضمون این گونله آمده اسلت: »أََفَمن 
لُر أُْولُلواْ األَلَْباِب *  ََّملا یََتَذکَّ ِّلَک الَْحقُّ َکَملْن ُهَو أَْعَملی إِن ََّملا أُنلِزَل إِلَْیلَک ِملن َرب یَْعلَلُم أَن
َِّذیلنَ یَِصُلوَن َما أََملَر اهللُ بِِه أَن یُوَصَل  َِّذیلنَ یُوُفلوَن بَِعْهلِد اهللِ َوالَ یِنُقُضلوَن الِْمیَثاَق * َوال ال
َُّهلْم َویََخاُفلوَن ُسلوَء الِحَسلاِب«1 وجله وصلل جمع و مالك پیوسلت جمع،  َویَْخَشلْوَن َرب
املام اسلت؛ هملان حبلل الهلی کله بله اعتصلام بله آن امر شلده ایم و علدم اعتصلام به 
آن، موجلب تفرقله اسلت. بلا ایلن وجهه، اقامله وجه هلل محقق می شلود. مسلاجد محل 
این گونله اقامله وجله هلل اسلت. ایلن اقامله وجله اجتماعلی، در صورتلی انجام می شلود 
کله اجتماعلات در مسلاجد الهلی گلرد هلم بیاینلد. در مسلاجدی کله ملأذون باشلند، 
یعنلی »أَِذَن اهللُ أَن تُْرَفلَع«2 باشلند، ملردم بلا املام گلره می خورند؛ چنان کله گفته اند: 
»الَمسلاِجُد بُُیلوُت الَماَمله«. مسلاجدند که مردم را بله امام گره می زنند. مسلجد نظام 
خاصلی در فقله اسلالم دارد. این گونله نیسلت کله اتفاقلی، مسلجدی بله نلام بیلت اهلل 
الحلرام یلا مسلجد الحلرام یلا مسلجد النبی یا مسلجد کوفله بنا شلده باشلد. در روایات 
داریلم کله ملا سله حلرم داریلم: یک حلرم، حلرم اهلل اسلت کله مسلجدالحرام و حوالی 
آن اسلت. یلک حلرم، حلرم رسلول اهلل اسلت کله مسلجدالنبی اسلت. حلرم دیگلر 
حلرم امیرالمومنیلن و حلرم امامت اسلت و آن مسلجد کوفه اسلت. مسلجداألقصی 
هلم اگلر حرمتلی دارد، بله ایلن دلیل اسلت که قیلام موعلود اماملت، از آنجلا در جهان 
منتشلر می شلود؛ یعنلی پایله حکوملت الهلی و آغلاز انتشلار اماملت در جامعه بشلری، 
از مسلجد األقصلی اسلت. پیامبر اکلرم فرمودنلد: »َکیلَف اَنُتم اَِذا نَلَزَل ابلُن َمریََم و 
اِماُمُکلم ِمنُکلم؛3 چگونله خواهیلد بلود هنگاملي کله فرزند مریلم نزول کنلد و امام 
شلما از شلما باشلد؟«. نلزول عیسلی ، عمل به ایلن پیمان الهلی اسلت: »َو إِْذ أََخَذ 
َِّما  ٌق ل اهللُ ِمیَثلاَق النَِّبیِّیلنَ لََملا َءاتَْیُتکلم مِّلن کَتلٍب َو ِحْکَملٍه ثُلمَّ َجاَءکلْم َرسلوٌل مُّصلدِّ
َّلُه َقلاَل َء أَْقَرْرتُْم َو أََخْذتُْم َعللی َذلُِکْم إِصِری َقالُلوا أَْقَرْرنَا َقاَل  َمَعُکلْم لَُتْؤِمُنلنَّ بِلِه َو لََتنصُرن

1 . رعد: 19 ل 21.
2 . نور: 36.

3 . بحاراالنوار، ج51، ص85.
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َفاشلَهُدوا َو أَنَلا َمَعُکلم مِّلَن الشلِهِدینَ ؛1 و ]یلاد کن [ هنگاملی را که خداونلد از پیامبران 
پیملان گرفلت کله هلر گاه به شلما کتلاب و حکمتی دادم، سلپس شلما را فرسلتاده ای 
آملد کله آنچه را با شلما اسلت تصدیق کلرد، البته به او ایملان بیاورید و حتملاً یاري اش 
کنیلد. ]آنلگاه [ فرملود: آیا اقلرار کردید و در این بلاره پیمانم را پذیرفتیلد؟ گفتند: آری، 
اقلرار کردیلم. فرملود: پلس گلواه باشلید و من بلا شلما از گواهانلم«. خداونلد متعال از 
پیامبلران پیملان گرفتله اسلت که بله نصرت نبلی خاتلم برخیزند. خالفلت کبرای 
الهلی بلرای وجلود نبلی اعظم اسلت. خلدا بیشلتر از یک خلیفله روی زمیلن ندارد 
ُّلَک لِلَْماَلئَِکِه  کله آن، وجلود مقلدس نبی اکلرم اسلت. خداوند فرملود: »َوإِْذ َقلاَل َرب
ِّلي َجاِعلٌل فِلي األَْرِض َخلِیَفلًه؛2 و چلون پروردگار تو به فرشلتگان گفت: ملن در زمین  إِن
جانشلینی خواهلم گماشلت«. خالفت پیامبلران گذشلته، خالفت تمهیلدی، اعدادی و 
زمینه سلاز اسلت. خالفلت اماملان بعد از نبلی اعظم خالفلت امتدادی اسلت؛ همان 
خالفلت نبلی اعظلم اسلت کله در وجلود ائمله ادامله می یابلد. پلس یلک خالفلت 
روی کلره زمیلن داریلم و آن، خالفلت وجلود مقلدس نبلی اکرم اسلت. لذا عیسلی 
می آیلد تلا بله نیابلت از همله پیامبلران، به میثلاق گرفته شلده از آنلان عمل کنلد. این 
کله گفتله می شلود امیرالمؤمنیلن فقلط بله وجود مبلارك عللی گفته می شلود، به 
ایلن دلیلل اسلت کله ایلن، واژه خاصی اسلت. ایلن املارت، امارت بلر انبیا اسلت به جز 
َُّه3«. عیسلی می آید  بلر نبلی اعظلم ؛ زیلرا در آیله دارد: »لَُتْؤِمُنلنَّ بِلِه َو لََتنصُرن
تلا بله ایلن پیملان وفلا کنلد. شلأن و منزللت مسلاجد اربعله به خاطلر جایگاهی اسلت 
اله  کله ایلن مسلاجد در پیونلد بلا امامت کبلرٌی یافته انلد. علت این کله گفته انلد: »الصَّ
فلی َمسلِجِد الُکوفله أَشلدُّ ثَواباً ِملن الَمسلِجد األقَصی« این اسلت که محلی کله امامت 
کبری برای همیشله بعد از دوران ظهور امامت در آن مسلتقر خواهد شلد، کوفه اسلت. 
للذا حضلرت امیلر به کسلی که زاد و توشله آماده کلرده بود تلا به مسلجداألقصی برود، 
فرملود: زاد و توشله خلود را بفلروش و در همیلن مسلجد کوفله اقامه نماز کلن که نماز 

در ایلن مسلجد اشلّد ثوابلا از نماز در مسلجد األقصی اسلت. 

1 . آل عمران: 81.
2 . بقره: 30.
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  بنابرایلن، مسلاجد، مقلّرات و مقلاّر اماملت هسلتند. مردم از طریق مسلاجد، بلا امامت 
پیونلد می خورنلد و مسلاجد کانلال پیونلد جامعه بلا مقام اماملت کبری هسلتند. از این 
طریلق اقامله وجله هلل حاصلل می شلود. دلیلل این مطللب آیات 16 تلا 18 سلوره توبه 
َِّذیلَن َجاَهلُدواْ ِمنُکلْم َولَلْم یَتَِّخلُذواْ ِمن  لا یَْعلَلِم اهللُ ال اسلت: »أَْم َحِسلْبُتْم أَن تُْتَرُکلواْ َولَمَّ
ُدوِن اهللِ َوالَ َرُسلولِِه َوالَ الُْمْؤِمِنیلنَ َولِیَجلًه َواهللُ َخِبیلٌر بَِملا تَْعَمُلوَن * َما َکاَن لِلُْمْشلِرِکیَن 
أَن یَْعُمُرواْ َمَسلاِجَد اهلل َشلاِهِدیَن َعلَی أَنُفِسلِهْم بِالُْکْفِر أُْولَِئَک َحِبَطْت أَْعَمالُُهْم َوفِي النَّاِر 
لاَلَه َوآتَی  ََّملا یَْعُملُر َمَسلاِجَد اهللِ َملْن آَملَن بِلاهللِ َوالَْیلْوِم الِخلِر َوأََقاَم الصَّ ُهلْم َخالُِدوَن*إِن
َکاَه َولَلْم یَْخلَش إاِلَّ اهللَ؛ آیلا پنداشلته اید کله بله خلود واگلذار می شلوید، و خداونلد  اللزَّ
کسلانی را کله از میلان شلما جهلاد کلرده و غیر از خلدا و فرسلتاده او و مؤمنلان، محرم 
اسلراری نگرفته انلد، معللوم نملی دارد؟ و خلدا بله آنچله انجلام می دهیلد آگاه اسلت. 
مشلرکان را نرسلد کله مسلاجد خلدا را آباد کننلد، در حالی که به کفر خویش شلهادت 
می دهنلد. آناننلد کله اعمالشلان به هلدر رفته و خود در آتلش جاودانند مسلاجد خدا را 
تنهلا کسلانی آبلاد می کننلد که به خلدا و روز بازپسلین ایملان آورده و نماز برپا داشلته 
و زکات داده و جلز از خلدا نترسلیده اند«. »لَلْم یَْخلَش إاِلَّ اهللَ« در چله مواضعی از قرآن 
کریلم آملده اسلت؟ »َو یَْخَشلْونَُه َو ال یَْخَشلْوَن أََحلًدا إاِلَّ اهلل1؛ و از هیچ کس جز خدا بیم 
ندارنلد«، »الَْیلْوَم یَِئلَس الَِّذیلَن َکَفُرواْ ِمن ِدیِنُکْم َفاَل تَْخَشلْوُهْم َواْخَشلْوِن الَْیلْوَم أَْکَملُْت 
لَُکلْم ِدیَنُکلْم َوأَتَْمْمُت َعلَْیُکْم نِْعَمِتي َوَرِضیُت لَُکُم الِْسلاَلَم ِدیًنا«2. مسلأله »َو یَْخَشلْونَُه 
َو ال یَْخَشلْوَن أََحلًدا إاِلَّ اهللَ« دقیقلًا با قضیه امامت پیوند دارد؛ یعنی خشلیت خداوند که 
مقلرون بلا علدم خشلیت غیراهلل اسلت، جلز با اماملت حاصل نمی شلود. ایلن از مفاهیم 

بنیادیلن قضیه امامت اسلت. 
َکاَه َولَْم  لاَلَه َوآتَی اللزَّ ََّملا یَْعُملُر َمَسلاِجَد اهللِ َملْن آَملَن بِلاهللِ َوالَْیلْوِم الِخِر َوأََقلاَم الصَّ   »إِن
یَْخلَش إاِلَّ اهللَ َفَعَسلی أُْولَللِئَک أَن یَُکونُلواْ ِمَن الُْمْهَتِدیَن* أََجَعلُْتْم ِسلَقایََه الَْحلاجِّ َوِعَماَرَه 
الَْمْسلِجِد الَْحلَراِم َکَملْن آَملَن بِاهللِ َوالَْیلْوِم الِخلِر َوَجاَهَد فِي َسلِبیِل اهللِ الَ یَْسلَتُووَن ِعنَد 
َِّذیلنَ آَمُنلواْ َوَهاَجلُرواْ َوَجاَهلُدواْ فِلي َسلِبیِل اهللِ  * ال الِِمیلنَ اهللِ َواهللُ الَ یَْهلِدي الَْقلْوَم الظَّ

1 . احزاب: 39.
2 . مائده: 3.
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بَِأْمَوالِِهلْم َوأَنُفِسلِهْم أَْعَظلُم َدَرَجًه ِعنلَد اهللِ َوأُْولَِئَک ُهلُم الَْفائُِزوَن«1 اگر ایلن را به روایات 
شلیعه و سلنی ضمیمله کنیلم در رابطه با اینکله »َعلٌِی و ِشلیَعُتُه ُهُم الفائِلُزون2« و اگر 
ضمیمله کنیلم به آیه کریمه میثلاق که فرمود: »إِنَّ اهللَ اشلتَري ِمَن الُْمْؤِمِنیَن أَنُفسلُهْم 
ا في  َهُیَقِتُللوَن في سلِبیِل اهللِ َفَیْقُتُللوَن َو یُْقَتُلوَن َوْعلداً َعلَْیِه َحقًّ لم بِلأَنَّ لَُهلُم الَْجنَّ َو أَْمَولَهُ
التَّلْوَراهِ َو االنِجیللِ َو الُْقلْرَءاِن َو َمْن أَْوفي بَِعْهِدهِ ِمَن اهللِ َفاسَتْبِشلُروا بَِبْیِعُکلُم الَِّذي بَایَْعُتم 
بِلهِ َو َذلِلک ُهلَو الَْفلْوُز الَْعِظیلمُ « و چنانچله ایلن مطللب اضافله شلود بله آیه 15 سلوره 
َِّذیلَن آَمُنلوا بِاهللِ َوَرُسلولِِه ثُمَّ لَلْم یَْرتَابُلوا َوَجاَهلُدوا بَِأْمَوالِِهْم  ََّملا الُْمْؤِمُنلوَن ال حجلرات »إِن
اِدُقوَن« اسلاس ایمان حقیقی کله از نفاق جدا  َوأَنُفِسلِهْم فِلي َسلِبیِل اهللِ أُْولَِئلَک ُهُم الصَّ
می شلود همیلن نکتله »لَلْم یَْرتَابُلوا« اسلت. ایلن آیلات و روایلات به ضمیمله یکدیگر، 
تعیین کننلده خلط ایمانی اسلت کله همان وجهله الهی و اقامله وجه هلل اسلت. قوامش 
بله والیلت و پیونلد و پیوسلت بله املام اسلت. پیوسلت بلا املام را اگلر از حاللت ایمانی 
بگیریلم، اقامله وجله هلل از آن گرفته می شلود. در آن صورت، هر عملی کله انجام بگیرد، 
»َحِبَطلت اَعَمالُُهلم«3 بلر آن صلدق می کنلد. قانلون حبلط عملل، در سلوره مبارکله 
ُسلوَل  َِّذیَن آَمُنلوا أَِطیُعوا اهللَ َوأَِطیُعوا الرَّ محّملد خوب تبیین شلده اسلت: »یَا أَیَُّهلا ال
َوال تُْبِطُللوا أَْعَمالَُکلْم«4، »طاَعلٌه َو َقْوٌل َمْعلُروٌف َفإِذا َعَزَم األْْمُر َفلَْو َصَدُقلوا اهللَ لَکاَن َخْیراً 
لَُهلْم«5 حقیقلت اماملت و والیلت و ایمان و در مقابل آن، مسلئله حبط عمل و چگونگی 
حبلط ایملان در ایلن آیلات تبیین می شلود. تملام آیات مربوط بله کفِر بعلد از ایمان در 
قلرآن کریلم، مربلوط بله این گونله کفر اسلت. بله این آیله کریمه دقلت کنیلد: »َکْیَف 
ُسلوَل َحقٌّ َوَجاءُهلُم الَْبیَِّناُت«6 قرآن  یَْهلِدي اهللُ َقْوًملا َکَفلُرواْ بَْعَد إِیَمانِِهْم َوَشلِهُدواْ أَنَّ الرَّ
می فرمایلد آنانلی کله کفلِر بعلد از ایملان دارنلد، نه اینکله کافر باشلند به ایلن معنا که 
لداً َرُسلوُل اهللِ« می گویند،  منکر رسلالت باشلند؛ بلکله در عین اینکله »اَشلَهُد اَنَّ َمَحمَّ
قلرآن کریلم از آنلان ایلن گونله تعبیر می کند کله: »َکَفلُروا بَْعلَد إیمانِِهْم«، کفلر بعد از 

1 . توبه: 18 ل 20.
2  . بحار االنوار، ج8 َقاَل رُسول اهلل لَِعليٍّ : یا َعليّ شیَعُتَک ُهُم الفائزُون یَوَم الِقیاَمه 
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ایملان همان شلرك اسلت کله در اینجا مطرح می شلود. لذا قلرآن می فرمایلد: »َما کاَن 
لِلُْمشلِرِکیَن أَن یَْعُملُروا َمسلِجَد اهللِ شلاِهِدیَن َعللي أَنُفِسلِهم بِالُْکْفلِر«1 ایلن شلهادت بر 
کفر، همین شلهادت اسلت. »شلاِهِدیَن َعللي أَنُفِسلِهم بِالُْکْفِر« یعنی به اطاعت رسلول 
عملل نمی کننلد. در صحیلح بخلاری، صحیلح مسللم، مسلند احملد و در بسلیاری از 
صحلاح اهلل سلنت، ایلن روایلت آملده و ظاهلراً ایلن حادثله تکلرار شلده اسلت که در 
بعضلی روایلات آملده که پیامبر اکلرم به ابن مسلعود می فرمایلد و در بعضی روایات 
دارد کله بله »اََحلُد أصَحابِله« می فرمایلد: بلرای ملن قلرآن بخلوان. ابن مسلعود عرض 
می کنلد قلرآن را ملا از شلما شلنیده ایم و آموخته ایلم. حلال بلرای شلما بخوانیلم؟! 
حضلرت می فرمایلد: دوسلت دارم قرآن را بشلنوم. شلروع می کند برای رسلول اکرم 
قلرآن خوانلدن. سلوره نسلاء را می خواند تلا به این آیله می رسلد: »َفَکْیلَف إِذا ِجْئنا ِمْن 
ُکلِّ أُمَّلٍه بَِشلهیٍد َو ِجْئنلا بِلَک َعللی  هلُؤالءِ َشلهیداً* یَْوَمِئلٍذ یَلَودُّ الَّذیلَن َکَفلُروا َو َعَصُوا 
ُسلوَل لَلْو تَُسلوَّی بِِهلُم األْْرُض َو ال یَْکُتُملوَن اهللَ َحدیثلًا«2 بله ایلن آیله کله رسلید،  الرَّ
حضلرت بله شلدت گریسلت. علرض کلردم: »ملمَّ بکائُلک؟؛ از چله چیلز گریله 
لَمال« یا  َّلُه یَُجلاُء بِِرَجلاٍل ِمْن أُمَِّتلي َفُیْؤَخلُذ بِِهْم َذاَت الشِّ می کنلی؟«. فرملود: »أاَل َو إِن
ََّک ال تَْدِري َملا أَْحَدثُوا بَْعَدَك؟3«  ، أصیَحابِلي؟ َفُیقوُل: إِن در روایتلی دارد »َفَأُقلوُل: یَا َربِّ
تلو نمی دانلی کله چه ها بعلد از تو انجلام دادند. ایلن روایت کله در تبیین ایلن آیه آمده 
 اسلت، کفلِر بعلد از ایملان را تبیین می کند. کفر بعلد از ایمان، کفِر معصیه الرسلول
اسلت و کفر معصیه الرسلول ، در شلأن امامت اسلت. همه معصیه الرسلول در 
ایلن جملله خالصله شلده: اطاعت از رسلول بعلد از رسلول اهلل . ما کمتلر آیه ای 
ُموَك فیما َشلَجَر بَْیَنُهْم  بلا ایلن لحلن از تأکید داریم: »َفلال َو َربَِّک ال یُْؤِمُنلوَن َحَتّی یَُحِکّ
ُموَك« یعنی  ا َقَضْیَت َو یَُسللُِّموا تَْسللیماً«.4 »یَُحِکّ ثُلَمّ ال یَِجلُدوا في  أَنُْفِسلِهْم َحَرجلاً ِمَمّ
مرجعیلت رسلول اهلل در قضایلای خاصله. ایلن آیله، خصوصیت دارد. شلاید کسلی آیات 
ُسلول در احکام عامله و کلیات کند  ُسلول را حملل بلرِ اطاَعه الرَّ دیگلرِ اطاَعله الرَّ

1 . توبه: 17.
2 . نساء: 41ل42.
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کله بله اطاعلت املام بعلد از رسلول یلا املام منصلوب از سلوی رسلول نیلازی نلدارد و 
ُموَك فیما  می تلوان بله کتاب و سلنت رجلوع کرد. اما ایلن آیه می فرمایلد: »َحَتّلی یَُحِکّ
َشلَجَر بَْیَنُهلْم« بله پروردگارت سلوگند ایملان نخواهنلد آورد، مگر اینکه تلو را در آنچه 
میانشلان اختلالف می افتلد، َحَکلم قلرا دهند؛ یعنلی در امور جزئیله. »ثُمَّ ال یَِجلُدوا في  
ا َقَضْیَت َو یَُسللُِّموا تَْسللیماً« اگر رجوع به رسلول در امور جزئیه  أَنُْفِسلِهْم َحَرجاً ِممَّ
شلرط ایملان اسلت، آیلا این شلرط فقلط در زمان رسلول اکلرم برقرار اسلت؟ خیر، 
ایلن شلرط، مطلقاً شلرط ایملان اسلت. ایمان همله مؤمنلان در هر عصری مشلروط به 
تحکیلم الرسلول اسلت. املا رسلول کله در میان ملا نیسلت؟ این آیله داّل بر این اسلت 
کله رسلول اکرم باید منصوب از سلوی خود داشلته باشلد تلا رجوع بله او، رجوع به 
رسلول باشلد. همین آیه نه تنهلا بر والیت امیرالمؤمنیلن و ائمه اطهار دالللت دارد، بلکه 
حتلی بلر والیلت فقیله هلم دالللت می کنلد. یعنی بله هملان دلیل کله دالللت دارد بر 
اینکله بایلد بعلد از رسلول منصوبی از سلوی رسلول باشلد، داللت دارد بلر اینکه در 
ُملوَك فیما َشلَجَر بَْیَنُهْم«  زملان غیبلت هم باید منصوبی از سلوی امام باشلد تلا »یَُحِکّ
صلدق کنلد. یعنلی ما مؤملن نخواهیم بلود مگر اینکه در مسلائل گوناگلون اختالفی، به 
منصلوب املام رجوع داشلته باشلیم. هیلچ خفائی در ایلن آیه وجلود ندارد. للذا ما یکی 
از آیاتلی کله بلا آن والیلت فقیله را اثبلات می کنیلم، همین آیه اسلت. رجوع به رسلول 
در زملان خود رسلول، رجوع به شلخص حضلرت نبوده؛ بلکله »الرُُّجوُع إلَیلِه أو إلی َمن 
نََصَبلُه لِلَقَضلاء« بلوده اسلت. للذا اهل یملن، اگلر امیرالمؤمنیلن آنجا بلود گاهی به 
ایشلان رجلوع می کردنلد. گاهلی به معاذ بلن جبل رجلوع می کردند وقتی کله معاذ بن 
جبلل منصلوب رسلول اکلرم بلود. اهلل مدینه هلم این گونله بودند. فلارِق بیلن ایمان و 
کفلِر بعلد از ایملان، رجوع به رسلول در »ما َشلَجَر بَْیَنُهلْم« و تبعیت از ایشلان در »کلُّ 
ملا َصُغلر و َکُبر« اسلت. ما دو ایمان داریلم: ایمان اول و ایملان دوم. ایمان اول به همین 
اسلت کله ملن اقلرار کنم بله اینکه رسلول خلدا، حقاً رسلول خلدا اسلت و »اَشلَهُد اَنَّ 
لداً َرُسلوُل اهللِ« بگویلم. منظور از ایمان، تصدیق قلبی اسلت؛ املا این تصدیق کافی  َمَحمَّ
نیسلت. این ایمان اول اسلت. اقوامی  بودند که در رسلالت رسلول خدا شلک نداشلتند، 
لکلن ایملان ثانلی نداشلتند کله آن، اطاعلت اسلت. ایمانی اسلت کله در این آیه سلوره 
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ُسلوَل لَْو تَُسلَوّی بِِهلُم األْْرُض َو ال  نسلاء آملده اسلت: »یَْوَمِئٍذ یَلَوُدّ الَّذیَن َکَفُروا َو َعَصُوا الَرّ
ُسلوَل در ملورد چه کسلانی اسلت؟ کسلانی اسلت که  یَْکُتُملوَن اهللَ َحدیثلًا«1 َعَصلُوا الَرّ
رسلالت رسلول را قبلول دارنلد و او را معصیلت می کننلد؛ وگرنله در مورد کسلانی که از 
ُسلوَل صلدق نمی کند. آیه »أَْم َحِسلْبُتْم  اسلاس، رسلالت را قبلول ندارند تعبیر َعَصُوا الَرّ
َِّذیلنَ َجاَهلُدواْ ِمنُکْم َولَْم یَتَِّخلُذواْ ِمن ُدوِن اهللِ َوالَ َرُسلولِِه َوالَ  لا یَْعلَلِم اهللُ ال أَن تُْتَرُکلواْ َولَمَّ
الُْمْؤِمِنیلَن َولِیَجلًه« یلک قاعلده کللی در قلرآن کریلم اسلت. ایلن مؤمنیلن، مؤمنیلن 
خاصلی اسلت کله »تَِجلُب طاَعُتُهلم َکما تَِجلُب طاَعلُه اهللِ و َرُسلولُه«. هملان مؤمنینی 
ُسلوَل َوأُْولِي  هسلتند کله خداوند فرملود: »یَا أَیَُّهلا الَِّذیَن آَمُنلواْ أَِطیُعلواْ اهللَ َوأَِطیُعلواْ الَرّ
ُکْم اهللُ َو َرُسلولُُه َو  األَْملِر ِمنُکلْم«2 همان مؤمنینی هسلتند که خداوند فرملود: »اِنِّما َولُیّ
الَّذیلَن آَمُنلوا«3 مؤمنیلنِ معطلوف عللی اهلل و الرسلول، با مؤمنین مخاطبیلن به خطاب 
آیلات کریمله قلرآن دو دسلته اند. این قاعده کلی اسلت. »َولَْم یَتَِّخلُذواْ ِملن ُدوِن اهللِ َوالَ 
َرُسلولِِه َوالَ الُْمْؤِمِنیلَن َولِیَجلًه« آیلا خیلال کردیلد و گملان می کنیلد کله شلما را رهلا 
می کننلد، بلدون اینکله شلما را غربلال کننلد و معلوم شلود که چه کسلی راهلی به جز 
راه خلدا و رسلول و مؤمنیلن ملی رود؟ چله کسلی باند و مجموعله اش غیلر از باند خدا و 
رسلول اسلت. شلخصیت هر انسلان و سرنوشلت او، از شلکل پیوندی که با دیگران دارد، 
مشلخص می شلود. ایلن شلکل پیونلد، شلخصیت جمعلی آدملی  را تشلکیل می دهلد. 
شلخصیت جمعلی را قلرآن در قاللب ائمله نلور و ائمله نلار مطلرح می کنلد. ائمه نلور را 
بررسلی کردیلم؛ املا در ملورد ائمه نلار در قرآن دربلاره فرعون داریلم: »َوَما أَْملُر فِْرَعْوَن 
بَِرِشلیٍد *یَْقلُدُم َقْوَملُه یَْوَم الِْقَیاَملِه َفأَْوَرَدُهُم النَّلاَر َوبِْئَس الْلِوْرُد الَْملْوُروُد«4 تعبیر "َورُدوا 
الّنلاَر" نیسلت، »َفأَْوَرَدُهلُم النَّاَر« اسلت. این فرعون اسلت که آنها را چله بخواهند و چه 
نخواهنلد بله دنبال خلود به دوزخ فرومی کشلد. قرآن سرنوشلت واحد بلرای پیوند افراد 
بیلان می کنلد: »یَُقلوُل الَِّذیلَن اْسلُتْضِعُفوا لِلَِّذیَن اْسلَتْکَبُروا لَلْواَل أَنُتلْم لَُکَنّلا ُمْؤِمِنیَن«5 
سرنوشلت واحد را چه کسلی مشلخص می کند؟ این رهبر اسلت که سرنوشلت را برای 

1 . همان: 43.

2 . همان: 59.
3 . مائده: 55.

4 . هود: 97 ل 98.
5 . سبأ: 31.
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پیلروان رقلم می زند: »َوَملا أَْمُر فِْرَعْوَن بَِرِشلیٍد *یَْقلُدُم َقْوَمُه یَلْوَم الِْقَیاَملِه َفأَْوَرَدُهُم النَّاَر 
َوبِْئلَس الْلِوْرُد الَْملْوُروُد«. همان طلور کله رهبلر کفلر سرنوشلت را بلرای پیروانلش رقم 
می زنلد، رهبلر ایمانلی نیلز برای پیلروان خود سرنوشلت نیک، رقلم می زند. ایلن که در 
روایلت وارد شلده کله: »َعلِلٌی َقِسلیُم الَجنَّلِه و النَّلار«1 یلا »َمفاتِیلُح الَجنَّلِه والنَّلاِر بَِیِد 
َعلِلّي «2 یا در روز قیامت بر پیشلانی هر مؤمنی نوشلته شلده  اسلت: »َعلِلیُّ بُن ابِی 
طالِلب« و آیلات و روایلات دیگر، اشلاره اسلت به این نکتله که جمع مؤمنین به وسلیله 
پیونلد، جملع واحلد می شلود و این پیوند، شخصیتشلان را شلکل می دهد و پیوندشلان 
را املام تعییلن می کنلد و قلوام می بخشلد. لذا سرنوشتشلان را املام مقلرر می کند. این 
پیوندها در مسلاجد شلکل می گیلرد. »َوأَقِیُمواْ ُوُجوَهُکلْم ِعنَد ُکلِّ َمْسلِجٍد«3 با این نوع 

رفتار، رفتار ایمانی شکل می گیرد. 

مراتب«اسالم«و«ایمان«و«مراتب«کفر«و«شرک««
  در ارتبلاط بلا نلوع چهلارم از اقلوال و افعال مسلجد، نیاز بله بحث درباره مراتب اسلالم 
و ایملان و مراتلب کفلر و شلرك داریلم. از مجملوع آیات و روایات اسلتفاده می شلود که 
یلک اسلالم اول داریم، یک اسلالم آِخر و یلک ایمان اول داریم و یک ایملان آِخر. مراتب 
ایمانلی بدین گونله اسلت: اسلالم اول، بعلد ایمان اول، سلپس ایملان ثانی و اسلالم آِخر. 
این، مجموع مراتب رشلد و تعالی انسلان ها به طور کلی اسلت. اسلالم اول با شلهادتین 
حاصلل می شلود کله هملان اسلالم شناسلنامه ای اسلت. قلرآن در آیه ای جاللب چنین 
لا یَْدُخِل  َّلْم تُْؤِمُنلوا َولَِکن ُقولُلوا أَْسللَْمَنا َولَمَّ بیلان ملی دارد: »َقالَلِت األْْعلَراُب آَمنَّلا ُقلل ل
اْلِیَملاُن فِلي ُقُلوبُِکْم؛«.4 "أَْسللَْمَنا" در اینجا اسلالم اول اسلت. اولین پایه دیلن، اقرار به 
زبلان اسلت. بعلد از ایلن اسلالم، ایملان اسلت که تصدیلق قلبی به رسلالت رسلول خدا 
اسلت. ایلن، ایملان اول و مرتبله دوم تعاللی اسلت کله تصدیلق اختیاری نیسلت؛ یعنی 
اگلر حجلت بر پا شلد، انسلان چله بخواهد و چله نخواهلد، تصدیق قلبلی برایش حاصل 
می شلود. تصدیلق بله معنلای اذعان اختیاری نیسلت. هرچند بله زبان انلکار کند، وقتی 

1  . التفسیر الصافي، جلد: 6، صفحه: 538
2  . األمالي، جلد: 1، صفحه: 889

3 . اعراف: 29.
4 . حجرات: 14.
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حجلت تملام یا معجلزه اقامه شلد، چه بخواهلد و چه نخواهلد، تصدیق می کنلد. بعد از 
ایملان اول، ایملان ثانی اسلت که اختیاری اسلت. ایلن مرتبه، اخضاع القلب اسلت. قلب 
را بلرای آنچله تصدیلق کلردی، رام کنلی. اکنلون کله بلاور کردی رسلول خدا، رسلول 
خلدا اسلت، قلبلت را بلا رسلول خلدا رام کنلی و قلب مطیع شلود. ایملان ثانی 
ُسلول و لاِلَمام شلد، الزمه این  جلدای از عملل نیسلت؛ یعنی اگلر اخضاع َقللب، هللِ و للرَّ
اخضلاع قللب، اطاعلت اسلت. ایملان ثانلی در حقیقلت، ایمان بله معنای طاعت اسلت. 
 بعلد از ایلن مرحلله، اسلالم آِخر اسلت؛ همانی کله در داسلتان ابراهیم و اسلماعیل
تجللی یافلت: »َفَبّشلْرنَاُه بُِغلاَلٍم َحلِیٍم * َفلَّملا بَلََغ َمَعُه الّسلْعَي َقلاَل یَُبَنّي إِنّلَي أََرَی فِي 
الَْمَنلاِم أَنّلي أَْذبَُحلَک َفانُظلْر َملاَذا تَلَرَی َقاَل یَأَبَلِت اْفَعْل َملا تُؤَمُر َسلَتِجُدنَِي إِن َشلآَء اهلُل 
ِملَن الّصابِِریلَن * َفلَّملا أَْسللََما َوتَلُّه لِلَْجِبیلِن * َونَاَدیَْنلاُه أَن یَإِبَْراِهیُم * َقلْد َصّدْقَت الّرْؤیَآ 
إِنّلا َکَذلِلَک نَْجلِزي الُْمْحِسلِنیَن«1 اینجا اشلاره به پاداش ایمان ثانی اسلت کله ایمان به 
معنلای طاعلت اسلت کله پاداش آن اسلالم آِخر اسلت. این اسلالم آِخر، همان اسلالمی 
 اسلت کله قلرآن کریلم در جلای دیگلر از آن یلاد کرده اسلت: »َوَملن یَْرَغلُب َعلن مِّلَِّه 
الِِحیَن*  َُّه فِي الِخلَرهِ لَِمَن الصَّ نَْیا َوإِن إِبَْراِهیلَم إاِلَّ َملن َسلِفَه نَْفَسلُه َولََقِد اْصَطَفْیَناُه فِلي الدُّ
ُّلُه أَْسللِْم َقاَل أَْسللَْمُت لَِربِّ الَْعالَِمیَن«2 این اسلالم، اسلالم ابراهیمی اسلت  إِْذ َقلاَل لَلُه َرب
کله اسلالم آخلر اسلت کله در حقیقلت پلاداش ایملان دوم یعنلی اطاعلت از خداسلت. 
َّلْم تُْؤِمُنوا َولَِکلن ُقولُوا  این اسلالم اسلالمی  نیسلت کله در آیۀ »َقالَلِت األْْعَراُب آَمنَّلا ُقل ل
أَْسللَْمَنا« آمده اسلت. اسلالم در این آیه اسلالم اعرابی اسلت. اسلالم اعرابی، اسلالم اول 
اسلت و اسلالم ابراهیمی، اسلالم آِخر اسلت. »َفرٌق بَیَن السلالِم األعرابِّی و بَیَن السلالِم 
«. اسلالم ابراهیملی  کله اسلالم آِخلر اسلت، انلدکاك در مرضات اهلل اسلت.  البراِهیملیّ
ایلن اسلالم »ِرَضلی اهللِ ِرضانَلا أهلَل الَبیت3« و اسلالم »نَصِبُر َعللی باَلئه َفُیَوفِّینلا أُجوَر 
4« اسلت. البتله باالتریلن رتبه ایلن اسلالم، »إَِنّ اهللَ لََیْغَضُب لَِغَضلبِ  َفاِطَمَه َو  ابِریلنَ الصَّ
یَْرَضلی  لِِرَضاَهلا«5 اسلت. مرتبله ای اسلت کله خلدا رضایتلش را تابع رضایلت بنده اش 
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می کنلد. ایلن مقامی  اسلت کله ملا نمی توانیلم آن را ادراك کنیم.
  اقامله وجله اهلل از ایملان ثانلی کله اطاعت خدا اسلت آغاز می شلود، زیلرا حقیقت روی 
بله سلوی خلدا کلردن همیلن اطاعلت خدا اسلت، پلس انجلام اقامله الوجه اهلل اسلالم 
ابراهیملی اسلت لهلذا در آیه کریمله از زبان ابراهیم آمده اسلت: »وجهلت وجهی للذی 
فطر السلماوات و االرض« این وجهت وجهی همان: »اسللمت هلل رب العالمین« اسلت 

کله از آن بله اسلالم آخر تعبیلر کردیم.
  در آیلات 16 تلا20 سلوره توبله، بله ضمیمه روایلات مرتبلط، اجمالی از اقامله وجه هلل 
تبییلن می شلود و در روایلات وجه اهلل عنوانلی از عناوین امام حق اسلت. امام حق بدین 
جهلت وجله اهلل اسلت کله بلا املام حق اسلت که ملی توان به سلوی خلدا روانه شلد و 
گام بله سلوی خدا برداشلت. و للذا در دعای ندبه خطلاب به ولی عصر ارواحنلا فدا آمده 

اسلت: »أیلَن َوجُه اهلل أللِذی إلیه یََتَوَجلُه األولِیاء«.
  در آیلات کریمله قلرآن بله طور مکلرر به انلواع اختیار و آزمایش الهی اشلاره شلده که 
هلدف آن تربیلت انسلانها در جهت اقامۀ وجه اهلل، و جدا سلازی صلف مقیمین وجه اهلل، 
ا  بلا منافقلان و منحرفلان اسلت. خدای متعلال می فرمایلد: »أَْم َحِسلْبُتْم أَن تُْتَرُکلواْ َولَمَّ
َِّذیلنَ َجاَهلُدواْ ِمنُکْم َولَْم یَتَِّخُذواْ ِملن ُدوِن اهللِ َوالَ َرُسلولِِه َوالَ الُْمْؤِمِنیَن َولِیَجًه  یَْعلَلِم اهللُ ال
َواهللُ َخِبیلٌر بَِملا تَْعَمُللوَن« ایلن آیله اشلاره بله ایلن دارد که مؤمنیلن به حال خلود رها 
نمی شلوند تلا اینکله بر اثلر امتحان، مؤملن خالص از مؤملن غیر خالص تشلخیص داده 
شلود. ایلن مضمون در آیات متعددی آمده اسلت. »أََحِسلَب الَنّاُس أَن یُْتَرُکلوا أَن یَُقولُوا 
آَمَنّلا َوُهلْم اَل یُْفَتُنلوَن«1 یا »ملا کاَن اهللُ لَِیلَذَر الُْمْؤِمنیَن َعلی  ملا أَنُْتْم َعلَْیلِه َحتَّی یَمیَز 
یِّلِب«.2 پلس مضمون آیه اول، این اسلت کله مخلصیلن از راه امتحان  الَْخبیلَث ِملَن الطَّ
بازشلناخته می شلوند. آیله دیگلر ایلن اسلت: »َملا َکاَن لِلُْمْشلِرِکیَن أَن یَْعُمُرواْ َمَسلاِجَد 
اهلل َشلاِهِدیَن َعلَلی أَنُفِسلِهْم بِالُْکْفلِر أُْولَِئلَک َحِبَطلْت أَْعَمالُُهْم َوفِلي النَّارِ ُهلْم َخالُِدوَن«. 
عملارت مسلاجد، بلرای مشلرکین مجاز نیسلت. اینکه عمارت مسلاجد برای مشلرکین 
مجلاز نیسلت، نقطله مقابلل مضمونی اسلت که در آیله نور و آیله بعد از آن آمده اسلت 

1 . عنکبوت: 2.
2 . آل عمران: 179.
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کله می فرمایلد: »فلي بیلوت أِذَن اهللُ أْن تُْرَفلَع و یُْذَکَر فِیَها اْسلُمُه«1 بیوتی هسلتند که 
خداونلد متعلال اذن داده اسلت کله ایلن بیلوت، رفعت، سلمو و باالیی پیدا کننلد و اذن 
داده اسلت که ذکر خدا در آن مسلاجد شلود. در تفسلیر »أِذَن اهللُ أْن تُْرَفَع« گذشلت 
که این اذن، تنها اذن تشلریعی نیسلت و شلامل اذن تکوینی نیز می شلود؛ یعنی اصوالً 
مسلاجدی کله ذکلر خلدا در آنهلا میسلور اسلت و املکان دارد و محلل ذکلر خداینلد، 
مسلاجدی هسلتند که خداونلد متعال اذن داده اسلت کله در آنها ذکر گویند. »یَُسلِبُّح 
لَلُه فیهلا بِالُغلُدِوّ و الصلاِل * رِجلاٌل...«2 آن بیلوت بنلا بلر روایات شلیعه و سلنی، بیوت 
انبیلا اسلت و در روایلت آملده اسلت: "بیلُت َعلِلیٍّ و َفاِطَمه" »ِملن أفاِضلَِهلا«3. این نوع 
از مسلاجد، نقطله مقابل »َما َکاَن لِلُْمْشلِرِکیَن أَن یَْعُمُرواْ َمَسلاِجَد اهلل« اسلت. مسلاجد 
یلا سلایر بناهایلی کله مشلرکین بلا نیلت مشلرکانۀ خویش بلر پلا می سلازند خانه های 

شلرك است. 

1 . نور: 36
2 . همان: 36 ل 37

3 . مجمع البیان، ج 7، ص 227. به همین مضمون در: تفسیر قمی،  ج 2، ص 103.
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مسجد«مسلمین«و«مسجد«مشرکین!
  دو نوع مسلجد داریم: مسلجدی که محل اجتماع مشلرکین اسلت. با این که مسلجد 
ُح لَُه فیهلا بِالُغُدِوّ  اسلت، املا »یَجَتِمُع فیه الُمشلِرُکوَن«. مسلجدی هم داریم که: »یَُسلِبّ
کوِه  و الصلاِل * ِرجلاٌل ال تُلْهیِهلْم تِجلاَرٌه و ال بَْیلٌع َعلْن ِذْکِر اهللِ و إقلاِم الصالهِ و ایتلاءِ الَزّ
یَخافلوَن یَْوملاً تََتَقلَّلُب فِیلِه الُقُللوُب َواألبْصلاُر«1 ایلن رجال، بنا بلر آنچه در آیلات دیگر 
آملده، منطبلق بلر محّملد و آل محّملد اسلت و هملان رجاللی اسلت که در سلوره 
بَِّنا یَْوًما َعُبوًسلا َقْمَطِریلًرا. َفَوَقاُهُم  »َهلل أتَلی« از قولشلان می فرماید: »إِنَّلا نََخاُف ِملن َرّ
اهللُ َشلَرّ َذلِلکَ الَْیلْوِم«.2 ایلن همان رجال اسلت. اینجا فرملود: »ِرَجاٌل اَلّ تُلِْهیِهلْم تَِجاَرٌه 
َکاهِ یََخاُفلوَن یَْوًملا تََتَقلَّلُب فِیلِه الُْقُللوُب  لاَلهِ َوإِیَتلاء اللَزّ َواَل بَْیلٌع َعلن ِذْکلِر اهللِ َوإَِقلاِم الَصّ
َواألْبَْصلاُر«.3 پلس معللوم می شلود ملا دو نلوع مسلجد داریم: یک نوع مسلاجدی اسلت 
کله محلل ذکلر خدا و تسلبیح اوسلت و نوعلی دیگر»یَجَتِملُع فِیَهلا الُمشلِرُکوَن«. این 
کلدام مشلرکین اند کله در ایلن مسلاجد جملع می شلوند؟ ملراد از ایلن شلرك کلدام 

1 . همان.
2 . انسان: 10،11.

3 . نور: 37.
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شلرك اسلت؟ آیا شلرك بت پرسلتی اسلت؟ یعنی مثلاًل هندوهلا در این مسلاجد جمع 
می شلوند؟ یلا مشلرکین جاهلیلت علرب؟ این چنیلن نیسلت. این مشلرك، مشلرك در 
اطاعلت اسلت. همان مشلرکی اسلت کله در آیله کریمه 106 سلوره یوسلف آملده که: 
ْشلِرُکوَن«. سلائل از امام صادق پرسلید: مقصود  »َوَملا یُْؤِملُن أَْکَثُرُهْم بِاهللِ إاِلَّ َوُهم ُمّ
از مشلرك در اینجا چیسلت؟ کدام مشلرك اسلت که "یُؤِمُن" و "یُشلِرُك"؟ "و َما یُوِمُن 
أکَثُرُهلم بِلاهللِ ااّل و ُهلم فِلی َحلاِل ایَمانِِهلم ُمشلِرُکون" ایلن واو، واو حالیله اسلت؛ یعنی 
ایمانشلان ایمان مشلرکانه اسلت. این شلرکی اسلت که حبط عمل در آن اسلت. آیه در 
اینجلا می فرمایلد: »َما َکاَن لِلُْمْشلِرِکیَن أَن یَْعُمُرواْ َمَسلاِجَد اهلل َشلاِهِدیَن َعلَی أَنُفِسلِهْم 
بِالُْکْفلِر أُْولَِئلَک َحِبَطلْت أَْعَمالُُهلْم«1. ایلن مشلرکین، مشلرکینی هسلتند که عملشلان 
حبلط می شلود. معللوم می شلود کله اینان، مشلرکینی هسلتند کله عمل دارنلد؛ یعنی 
نملاز می خواننلد، روزه می گیرنلد، زکات می دهنلد، حلج می رونلد، املا در عیلن حلال، 

مشلرکند؛ لذا حبلط عمل می شلوند. 
  جریلانِ ِحبلِط عملل، در قلرآن کریلم، جریان مهمی  اسلت و مربوط به این نوع شلرك 
اسلت. این شلرك، شلرك خفی نیست؛ شلرك جلی اسلت؛ منتها شلاید بتوان گفت در 
سلوره محملد ، بیشلترین تبییلن و توضیلح بلرای ایلن نلوع از شلرك که هملراه با 
حبلط عمل اسلت، آمده اسلت. ملا چلاره ای نداریم جز اینکله معنای شلرك را در اینجا 
تبییلن بکنیلم؛ زیلرا بله بحلث مسلجد مربلوط اسلت. در اول این سلوره این گونله آمده 
واْ َعن َسلِبیِل اهللِ أََضلَلّ أَْعَمالَُهْم«2. معلوم می شلود که این  اسلت: »الَِّذیلَن َکَفلُرواْ َو َصُدّ
کفلر، کفلری اسلت کله همراه با عمل اسلت. یعنلی کافر به ایلن کفر، عملل دارد؛ همان 
عمللی کله در شلرع، به آن امر شلده اسلت. نماز می خوانلد، روزه می گیرد، حلج می رود. 
وگرنله، کافلری کله عملل نلدارد، کافلری که نله نملاز می خواند، نله روزه می گیلرد، نه 
عبلادت می کنلد و نله حلج می رود، طبعلاً "ال َعَمَل لَله" و معنلای »أََضلَلّ أَْعَمالَُهْم« در 
واْ َعلن َسلِبیِل اهللِ أََضلَلّ  حلق او صلادق نیسلت. نقطله مقابلل »الَِّذیلَن َکَفلُرواْ َو َصلُدّ
ُقّ  ٍد َو ُهَو الَحْ َمّ َل َعللیَ  مَحُ الَِحاِت َو َءاَمُنواْ بَِما نُِزّ أَْعَمالَُهلْم«، »َو الَِّذیلَن َءاَمُنلواْ َو َعِمُللواْ الَصّ

1  .توبه: 17.
2 . محمد: 1.
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ْم؛«1 اسلت. به این معنلا در بحث قبل نیز  ْم َو أَْصلَلَح بَالَهُ اتِهِ لْم َسلَیِّ لَر َعنُهْ لْم َکَفّ بِهِّ ِملن َرّ
اجملاالً اشلاره کردیلم؛ منتهلا اینجلا توضیلح می دهیلم. در قرآن کریلم بله دو مرتبه از 
ایمان اشلاره شلده اسلت. گذشلت که یک مرتبه اسلالم اول داریم و یک مرتبه اسلالم 
آخلر. بیلن ایلن دو مرتبه از اسلالم اول و اسلالم آخر، یلک ایمان اول داریلم و یک ایمان 
ثانلی. ترتیلب این مراتب، این گونه می شلود: اسلالم اول، ایملان اول، ایمان ثانی، اسلالم 
آخلر. اسلالم اول، اسلالم اعرابی اسلت: »َقالَلِت األْْعَراُب آَمَنّلا ُقل لَّلْم تُْؤِمُنوا َولَِکلن ُقولُوا 
أَْسللَْمَنا«2 ایلن، هملان اسلالم بلا شلهادتین اسلت. یلک اسلالم آخلر داریم که اسلالم 
ابراهیملی  اسلت. خداونلد در آیات 130 و 131سلوره بقره می فرماید: »َوَملن یَْرَغُب َعن 
َّلُه فِلي الِخلَرهِ لَِملَن  نَْیلا َوإِن مِّلَّلِه إِبَْراِهیلَم إاِلَّ َملن َسلِفَه نَْفَسلُه َولََقلِد اْصَطَفْیَنلاُه فِلي الدُّ
ُّلُه أَْسللِْم َقلاَل أَْسللَْمُت لِلَربِّ الَْعالَِمیلَن«. خداوند بله ابراهیم  * إِْذ َقلاَل لَلُه َرب الِِحیلنَ الصَّ
فرمود: »أَْسللِْم«. این اسلالم، همان اسلالم ابراهیمی  اسلت که با مصداق، تبیین شلده 
اسلت. در سلوره صافلات، آیات100 تلا 105در جریان خلواب ابراهیم درباره اسلماعیل، 
بیلان شلده اسلت که فرملود: »َفَبّشلْرنَاُه بُِغلاَلٍم َحلِیٍم«. ما بله ابراهیم مژده پسلری 
عاقلل و خردمنلد دادیلم. حلیم به معنای عاقلل و خردمند و حلم به معنای عقل اسلت. 
لْعَي َقلاَل یَا بَُنلَيّ إِنِّي أََری فِلي الَْمَناِم أَنِّي أَْذبَُحَک« دسلت پسلر را  لا بَلَلَغ َمَعلُه الَسّ »َفلََمّ
لْعَي«، مسلافتی نسلبتاً طوالنلی را با او طی  گرفلت و بله راه برد، وقتی که »بَلََغ َمَعُه الَسّ
کلرد، بله او گفلت: پسلرم در خواب دیدم که سلر تو را می بلرم. صریح و بی پلرده و بدون 
کنایله گفلت: »إِنِّلي أََری فِلي الَْمَنلاِم أَنِّلي أَْذبَُحلَک َفانُظْر َملاَذا تََری« نظرت چیسلت؟ 
ا أَْسللََما َوتَلَُّه  ابِِریلَن* َفلَمَّ »َقلاَل یَلا أَبَلِت اْفَعلْل َما تُْؤَملُر َسلَتِجُدنِي إِن َشلاء اهللُ ِملَن الَصّ
َّلا َکَذلَِک نَْجِزي الُْمْحِسلِنیَن«.  ْؤیَا إِن ْقلَت الرُّ لِلَْجِبیلِن * َونَاَدیَْنلاُه أَن یَلا إِبَْراِهیلُم *َقْد َصدَّ
ایلن اسلالم آخلر، جلزای احسلان محسلنین و یلک نوع پلاداش اسلت. یک نلوع نتیجه 
عملل مخلصانله اسلت کله عملل مخلصانه، انسلان را بله این مرتبله از اسلالم ابراهیمی 
 می رسلاند. ایلن مرتبه از اسلالم ابراهیمی، انسلان را بله مقام امامت می رسلاند؛ چنان که 
ِّلي َجاِعُلَک  ُهلنَّ َقاَل إِن ُّلُه بَِکلَِملاٍت َفَأتَمَّ در حلق ابراهیلم فرملود: »َوإِِذ ابَْتلَلی إِبَْراِهیلَم َرب

1 . همان: 2.
2 . حجرات: 14.
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لِلنَّلاِس إَِماًملا«.1 ایلن اتملام کلملات، بله وسلیله همیلن جریلانِ آمادگلی بلرای ذبلح 
اسلماعیل ، حاصل شلده اسلت. این اسلالم، اسلالم آخر اسلت. بین این دو اسلالم، 
دو پایله و مرحلله وجلود دارد. بلا ایلن دو پایله و مرحله، انسلان از این آغاز بله آن انجام 
می رسلد کله بعلد از اسلالم اول که اسلالم اقلرار به لسلان اسلت، مرحله ایملان می آید؛ 
یعنلی مرحلله تصدیلق قلبی. انسلان بلاور کند کله خدایی وجود دارد و رسلول، رسلول 
خلدا اسلت. ایلن مطاللب را تصدیلق کنلد؛ وللی تصدیلق کافی نیسلت. گاهلی تصدیق 
هسلت و می دانلد رسلول خلدا راسلت می گوید، منتهلا دلش را بلرای فرمان این رسلول 
رام نمی کنلد. اخضلاِع قللب، مطلب دیگری اسلت و فراتر از تصدیق قلب اسلت. تصدیق 
قلبلی نتیجله عللم بله برهلان اسلت. وقتلی انسلان عللم بله دلیلل پیلدا کلرد، نتیجله 
قهلری اش تصدیلق اسلت. ایلن مطللب مهملی  اسلت؛ چلون معنایلش ایلن اسلت کله 
کسلانی که بعد از اسلتماع مطالب برهانی، مخصوصاً قضیه وجود خدا و رسلالت رسلول 
خلدا دسلت به انلکار می زنند، انکارشلان، انکار جحدی اسلت، نله انکار جهللی. دو گونه 
انلکار داریلم: یلک انلکار جهلی و یلک انکار جحلدی. گاهی کسلی انکار می کنلد، چون 
نمی دانلد. ایلن انلکار جهللی اسلت. گاهلی انلکار می کنلد و می دانلد که هسلت. حق را 
می شناسلد و می دانلد کله حلق اسلت، املا انلکار می کنلد؛ چنان کله قلرآن می فرمایلد: 
ا«.2 تمام کسلانی که سلخن رسلول، به  »َوَجَحلُدوا بَِهلا َواْسلَتْیَقَنْتَها أَنُْفُسلُهْم ُظلًْما َوُعُلًوّ
آنهلا می رسلد و قلرآن را می شلنوند، و بلا برهلان روبله رو می شلوند. حقانیلت قلرآن و 
رسلول خلدا را تصدیلق می کنند، لکلن برخی از اینان ملع ذلک در برابر قرآن و رسلول 
خلدا خاضلع نمی شلوند، و حقانیلت قرآن و رسلول را منکر می شلوند. یک وقت کسلی 
نمی دانلد رسلولی هسلت و نمی دانلد این رسلول بّینه و قرآنلی دارد. در ایلن صورت اگر 
انلکار کنلد، انلکار جهللی اسلت. اما کسلی که به گوشلش رسلید و بّینله بلرای او اقامه 
شلد، بلا وجلود ایلن انکار کلرد، این انلکار، انکار جحلدی اسلت. در این آیه قلرآن به این 
نلوع انکار اشلاره شلده اسلت: »َکْیلَف یَْهلِدي اهللُ َقْوًملا َکَفُرواْ بَْعلَد إِیَمانِِهلْم َوَشلِهُدواْ أََنّ 
َناُت«3 اینان خودشلان، راه خودشلان را بسلته اند و همانانی  ُسلوَل َحلٌقّ َوَجاءُهلُم الَْبِیّ الَرّ

1 . بقره: 124
2 . نمل: 14

3 . آل عمران: 86.
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هسلتند کله ایملان اول دارنلد؛ یعنی ایمان به معنای تصدیق رسلول، بلرای آنان حاصل 
شلده اسلت؛ می داننلد رسلول حق اسلت، اما بعلد از آن ایمان، کفلر هم دارنلد. این کفر 
بعلد از ایملان، هملان کفلر دوم اسلت؛ یعنی کفر به ایمان دوم اسلت. گذشلت که ایمان 
اول، ایملان تصدیلق اسلت؛ املا ایمان دوم، بله تعبیر قلرآن کریم ایمان خضلوع، طاعت 
و فرمانبلرداری اسلت. خدای متعال در اشلاره ای به این ایمان دوم می فرمایلد: »َواْذُکُروا 
نِْعَملَه اهللِ َعلَْیُکلْم َوِمیَثاَقلُه الَّلِذي َواثََقُکلْم بِلِه إِْذ ُقلُْتْم َسلِمْعَنا َوأََطْعَنا«1 ایلن ایمان ثانی 
بِّلِه َوالُْمْؤِمُنوَن  ُسلوُل بَِما أُنلِزَل إِلَْیِه ِمن َرّ اسلت. نیز در همین راسلتا می فرماید: »آَمَن الَرّ
ُق بَْیلَن أََحٍد ِمّن ُرُّسللِِه َو َقالُواْ َسلِمْعَنا َو  ُکٌلّ آَملَن بِلاهللِ َو َمآلئَِکِتلِه َو ُکُتِبلِه َو ُرُسللِِه الَنَُفلِرّ
أََطْعَنلا«2؛ ایلن آیلات تبیین کننلده ایملان ثانی اسلت و این قاللوا، قالوی حال اسلت، نه 
قاللوی لسلان. یعنلی حلال و صفت آنها چنین اسلت که می شلنوند و اطاعلت می کنند. 
در مقابلل ایلن ایملان ثانلی، کفری اسلت که در سلوره محمد آملده اسلت: »الَِّذیَن 
واْ َعلن َسلِبیِل اهللِ أََضلَلّ أَْعَمالَُهلْم« در آیله بعلد بایلد توجه داشلت که دو  َکَفلُرواْ َو َصلُدّ
ٍد َو  َمّ َل َعللیَ  مَحُ الَِحلاِت َو َءاَمُنواْ بَِملا نُِزّ آمنلو آملده اسلت: »َو الَِّذیلَن َءاَمُنواْ َو َعِمُللواْ الَصّ
ْم«. ایمان و آمنلوی اول ایمان اول  ْم َو أَْصلََح بَالَهُ اتِهِ ْم َسلَیِّ لَر َعنُهْ ْم َکَفّ بِهِّ لُقّ ِملن َرّ ُهلَو الَحْ
اسلت و ایملان در آمنلوی دوم ایملان دوم اسلت. ایلن ایمان دوم اسلت کله »کفر عنهم 
سلیئاتهم و اصللح بالهلم«3 در پلی دارد. ایلن اصالح بال، اصلالح درون، اصالح سلریره، 
اصلالح جلان و پاکلی روح، از ایملان ثانلی برمی خیزد؛ اما باید دانسلت کله در این ایمان 
اطاعلت، چله نلوع طاعتی مورد نظر اسلت. در آیه 150 سلوره نسلاء معنلای این طاعت 
ُقوا بَْیلَن اهللِ َو  تبییلن شلده اسلت: »إِنَّ الَّذیلَن یَْکُفلُروَن بِلاهللِ َو ُرُسللِِه َو یُریلُدوَن أَْن یَُفرِّ
ُرُسللِِه َو یَُقولُلوَن نُْؤِملُن بَِبْعلٍض َو نَْکُفُر بَِبْعلٍض َو یُریلُدوَن أَْن یَتَِّخُذوا بَْیَن ذالَِک َسلبیاًل* 
أُولِئلَک ُهلُم الْکافِلُروَن َحّقلاً« در ایلن آیلات بله اطاعت تبعیضی و تلفیقی اشلاره شلده 
اسلت. در ایلن نلوع اطاعلت کله ویژۀ منافقان اسلت، کسلی کله مدعی ایمان اسلت آن 
بخلش از دیلن خلدا را کله با منافع و اغراض شلخصی اش سلازگار اسلت می پذیرد و آن 
بخلش را کله با منافعش سلازگار نیسلت نمی پذیرد و بله آن عمل نمی کنلد. در این آیه 

.:1 . مائده
2 . بقره: 285.
3 . محمد: 2.
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بله ایلن نلوع ایملان تلفیقی و منفعت طلبانه اشلاره شلده اسلت که منافقلان خطاب به 
رسلول خلدا می گفتنلد: »َهلل َهذا ِمنلَک أم ِملَن اهللِ؟«1 و به این ترتیلب در ایمان 
بله کتلاب و ایملان به رسلول تفرقله می انداختنلد. این مبنایلی که در بعضلی از مذاهب 
ُسلوُل یَُجلوُز أن یَُکلوَن ُمجَتِهلداً َفُیخِطی«، »یَُجلوُز الَخَطأ  اسلالمی  رایج اسلت که »الرَّ
َعللی َرُسلوِل اهللِ«، منجلّر بله ایملان بله بعض و کفر به بعض می شلود. رسلول، رسلول 
خلدا اسلت؛ اگلر گفلت ایلن کار را بکنیلد، باید انجام شلود. قلرآن می گوید: »َملْن یُِطِع 
ُسلوَل َفَقلْد أََطلاَع اهللَ«2، »َوَما أَْرَسللَْنا ِمن َرُّسلوٍل إاِلَّ لُِیَطاَع بِلإِْذِن اهللِ«3 و »َوَما آتَاُکُم  الَرّ
ُسلوُل َفُخلُذوُه َوَملا نََهاُکلْم َعْنلُه َفانَتُهلوا«4 هرچه رسلول گفلت خدا گفته اسلت. این  الَرّ
چله حرفلی اسلت کله می گویید: »َهلل َهذا ِمنلَک أم ِملَن اهللِ؟«. این چه حرفی اسلت 
کله می گوییلد: »یَُجلوُز أن یَجَتِهد فِی أفَعالِله َفُیخِطأ«. پس می توان به رسلول اعتراض 
کلرد و می تلوان گفلت این فعل رسلول را قبلول نمی کنیلم، آن فعل را قبلول می کنیم. 
هلر جلا دسلتور اسلت، املر اسلت و هلر جلا دسلتور باشلد، موللوی اسلت. معنلای امر 
مولوی، دسلتوری اسلت اسلت که از موال می رسلد. دسلتوری که از »َمن تَِجُب طاَعُته« 
می رسلد، هلر چله باشلد، به لحلاظ منبعش مولوی اسلت، نه بله لحاظ محتلوا. به لحاظ 
اینکله از ملوال اسلت، مولوی اسلت و موال کسلی اسلت کله »تَِجلُب طاَعُته«. هلر امری 
که از موال سلر زند، دسلتوری اسلت و امری اسلت که »تَِجُب طاَعُته«. آیه 150 سلوره 
نسلاء می فرمایلد: »یلا أَیَُّهلا الَّذیلَن آَمُنوا آِمُنلوا باهللِ و َرسلولِه« بنابرایلن دو ایمان وجود 
دارد. ایملان اول، خطلاب بله کسلانی اسلت کله بلاور دارند رسلول، رسلول خدا اسلت و 
می داننلد ایلن رسلول بّینه دارد. با بّینات و براهین این رسلول آشلنا شلده اند. در مرحله 
بعلد خطاب می شلوند: ایملان بیاوریلد، اطاعت کنید و بلرای این پیامبر، خاضع باشلید. 
آیلات »یلا أَیَُّهلا الَّذیَن آَمُنلوا آِمُنوا باهللِ و َرسلولِه« و »إِنَّ الَّذیلَن یَْکُفُروَن بِاهللِ َو ُرُسللِِه َو 
یُریلُدوَن أَْن یَُفرُِّقلوا بَْیلَن اهللِ َو ُرُسللِِه َو یَُقولُلوَن نُْؤِملُن بَِبْعلٍض َو نَْکُفُر بَِبْعلٍض« در ادامه 

آیاتی است که مورد بحث قرار می گیرد. 

1  . نفحات القرآن، نویسنده: الشیخ ناصر مکارم الشیرازي، جلد: 9، صفحه: 147
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  »َملا َکاَن لِلُْمْشلِرِکیَن أَن یَْعُملُرواْ َمَسلاِجَد اهلل« ایلن شلرکی که اینجا گفته می شلود، 
بله معنلای کفلر ثانلی اسلت. کفر ثانلی، یعنی کفلر در مقابلل ایملان ثانی. ایلن کفِر در 

مقابلل ایمان ثانی، همیشله شلرك اسلت. 
  در جنلگ بلدر وقتلی رسلول اکلرم می خواسلتند بلرای نخسلتین بلار اصحلاب را 
بلرای مواجهله بلا مشلرکین آملاده کننلد، معللوم نبلود کله در بیلرون از شلهر بلا چله 
چیلز روبله رو می شلوند. بلا کاروان تجارتلی روبه رو می شلوند. یلک کاروان غیلر جنگی، 
لْوَکِه«1 تعبیر می کنلد. یعنی  وللی پلر ثلروت کله قلرآن کریلم از آن بله »َغْیلَر َذاِت الَشّ
یلک بهلره بلدون خلار، میلوه خاللی از خلار. مشلخص نبلود کله بلا همچنیلن کاروانی 
روبله رو می شلوند یلا بلا یک لشلکر جنلگاوِر آماده بلرای جنگ کله چند برابر مسللمین 
نیلرو دارد. رسلول خلدا اصحلاب را آملاده و بلا آنهلا مشلورت کلرد. البته مشلورت، 
آماده سلازی روانلی بلود کله اگر ملا با چنین لشلکری روبله رو شلویم، چکار کنیلم. زیرا 
خبلر رسلیده بلود کله کاروان قریلش، کاروانلی تجارتلی اسلت کله از شلام برمی گردد. 
وللی قریلش این را هم می دانسلتند که ممکن اسلت مسللمانان مدینله کاروان را غارت 
کننلد. مسللمانان هلم می دانسلتند کله ممکلن اسلت که مشلرکان خبلردار شلده و با 
لشلکر جلّراری بلرای مقابله با مسللمین آمده باشلند. حضلرت، مسللمین را جمع کرد. 
در کتاب هلای تاریخلی اهلل سلنت آمده کله دو نوع صحابلی اطراف رسلول بودند. 
یلک نلوع از اصحلاب، مثلل مقلداد بودنلد که وقتی رسلول خدا بله آنهلا می فرماید: 
ممکلن اسلت چنین لشلکر جنلگاوری پیش رو داشلته باشلیم؛ بلند می شلود و سلخن 
می گویلد: یارسلول اهلل شلما هلر جا بگوییلد می رویم. ما کار نداریم شلما چله می گویید، 
هرچله شلما بگوییلد، ملا اطاعت می کنیم. خلواه این قافله، جنگاور باشلد، خلواه تجاری 
باشلد. هر چه باشلد شلما دسلتور دهید، ما تسللیم هسلتیم. این یک نوع منطق اسلت. 
تعلدادی از اصحلاب رسلول اهلل از ایلن نوع بودنلد. در مقابل، بعضی دیگلر از اصحاب 
رسلول اهلل گفتنلد: ملا مگلر می توانیم بلا این مشلرکین بجنگیلم؟ اینان جنلگاوران 
سلتبری دارنلد، اینلان سلالح دارنلد، اینلان جنگجلو دارنلد. ملا یک تعلداد انسلان های 
پابرهنله، بی سلالح و بلی ابلزار جنگلی هسلتیم. ما هفتلاد نفر هسلتیم؛ اما آنهلا ممکن 

1 . انفال:7.
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اسلت صدهلا نفر باشلند. چطور می شلود با آنهلا روبه رو شلویم؟ در این هملاوردی، هیچ 
تلوازن و تعادللی نیسلت. حرف هلا در مقوله نتوانسلتن بود. 

  غلرض آن کله آنهلا کله تسللیم خداینلد، وقتی خدا گفلت: انجلام ده، بی چلون و چرا 
می پذیرنلد. ایملان یعنلی فرمانبلری بلدون چون و چرا. اگر سلؤال و اسلتفهامی  باشلد، 
سلؤال و اسلتفهام اسلتعالمی  اسلت کله برای طللب دانش اسلت، نه طلب یقین. سلؤال 

از روی شلک نیسلت؛ بلکه سلؤال از روی یقین اسلت.
  توضیلح آن کله دو گونله سلؤال داریم: یلک گونه از روی تشلکیک و ناباوری اسلت که 
جدل مآبانه و چون و چرایی و بهانه جویانه اسلت، گونه دیگر سلوال، سلوال اسلتعالمی 
و اسلتفهامی اسلت. اهلل ایملان، سلؤال جلدل مآبانله و بهانه جویانله و چلون و چرایی 
لمِع و الّطاَعله«؛ چنان که قلرآن از  نمی پرسلند. وقتلی فرملان رسلید، می گوینلد: »بِالسَّ
قلول آنهلا می فرمایلد: »َوَقالُوا َسلِمْعَنا َوأََطْعَنلا«1 این معنلای ایمان دوم اسلت. اگر این 
ایملان دوم نبلود، اطاعلت رسلول خلدا نبلود. هیلچ گاه انسلان در اعملال اختیلاری 
بلدون انگیلزه عملل نمی کند. هلر عمل اختیاری و گزینشلی برخاسلته از انگیزه اسلت. 
اگلر انگیلزه، املر خلدا نبلود، املر دیگری اسلت کله آن املر، امر هوا اسلت. قلرآن کریم 
می فرمایلد کله فعلل اختیاری، بیلش از دو انگیلزه ندارد و در پشلت هر فعلل اختیاری، 
یکلی از ایلن دو انگیلزه وجلود دارد: یلا انگیلزه، املر خلدا اسلت یلا انگیلزه، هلوا اسلت: 
ِبلِع الَْهلَوی«.2 اگلر اطاعلت خدا نبود، ایلن اطاعت  »َفاْحُکلم بَْیلَن الَنّلاِس بِالَْحلِقّ َواَل تََتّ
هلوا اسلت کله هملان شلرك اسلت؛ یعنلی اطاعلت ُمطاعی غیلر از خلدای متعلال. لذا 
ایلن کفلر ثانی همیشله با شلرك در اطاعلت مالزملت دارد. یعنی ایمان بله ُمطاعی غیر 
از خلدای متعلال و سرسلپردگی بله فرمانلده دیگلری غیر از خلدای متعلال. این معنای 
شلرکی اسلت کله در آن آیله آملده اسلت. ایلن شلرك، هملراه با بلاور اسلت و می تواند 
همراه با عملی باشلد که ظاهرش صالح اسلت. در مقدمات کتاب الحج وسلائل الشلیعه 
آملده کله املام صادق بعلد از طواف، هملراه بعضی از اصحابشلان در مسلجد الحرام 
نشسلته بودنلد. عده ای مشلغول طلواف بودند. حضلرت به اصحاب اشلاره کلرد و به این 

1 . بقره: 285.
2 . ص: 2.
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لوَن فِلی الَجاِهلِیَّله«؛ ایلن حجلی کله اینلان  مضملون فرملود: »هَکلَذا کانُلوا و اهللِ یَِحجُّ
دارنلد، همان حج جاهلی اسلت؛ زیلرا اینان ایمان ثانلی ندارند: »َما َکاَن لِلُْمْشلِرِکیَن أَن 
یَْعُملُرواْ َمَسلاِجَد اهلل َشلاِهِدیَن َعلَلی أَنُفِسلِهْم بِالُْکْفِر«. این کفلر، »َکَفُروا بَعلَد ایَمانِِهم« 
اسلت کله »أُْولَِئلَک َحِبَطلْت أَْعَمالُُهْم«. گذشلت که در سلوره محمد بله این حبط 
َِّذیَن آَمُنلوا إِْن تَْنُصلُروا اهللَ یَْنُصْرُکْم َویَُثبِّلْت أَْقَداَمُکْم  َُّها ال عمل اشلاره شلده اسلت: »یَا أَی
َِّذیلنَ َکَفلُروا َفَتْعًسلا لَُهلْم َوأََضللَّ أَْعَمالَُهلْم«1 این کفلر در مقابل ایمان ثانی اسلت؛  * َوال

یعنلی کفر ثانی اسلت. 
وا َعْن َسلبیِل    در آیلات 32 تلا 34 همیلن سلوره می فرمایلد: »إِنَّ الَّذیلَن َکَفلُروا َو َصلدُّ
ُسلوَل ِملنْ بَْعلِد ملا تََبیَّلَن لَُهلُم الُْهلدي« راه را فهمیدنلد، املا مخالفلت  اهللِ َو َشلاقُّوا الرَّ
رسلول کردنلد: »لَلْن یَُضرُّوا اهللَ َشلْیًئا َو َسلُیْحِبُط أَْعمالَُهْم« معلوم می شلود جای حبط 
ُسلوَل َو ال تُْبِطُللوا  عملل اینجلا اسلت. »یلا أَیَُّهلا الَّذیلَن آَمُنلوا أَطیُعلوا اهللَ َو أَطیُعلوا الرَّ
وا َعلْن َسلبیِل اهللِ ثُمَّ ماتُلوا َو ُهْم ُکّفاٌر َفلَلْن یَْغِفَر اهلُل  أَْعمالَُکلْم * إِنَّ الَّذیلنَ َکَفلُروا َو َصلدُّ
لَُهلْم«. ایلن آیلات شلاهد بر ایلن آیات اسلت: »َملا َکاَن لِلُْمْشلِرِکیَن أَن یَْعُمُرواْ َمَسلاِجَد 
اهلل َشلاِهِدیَن َعلَلی أَنُفِسلِهْم بِالُْکْفلِر أُْولَِئلَک َحِبَطلْت أَْعَمالُُهْم َوفِلي النَّارِ ُهلْم َخالُِدوَن * 
اَلَه«. ایلن »آمن باهلل«  ََّملا یَْعُملُر َمَسلاِجَد اهللِ َملْن آَملَن بِلاهللِ َوالَْیْوِم الِخلِر َوأََقلاَم الصَّ إِن
َکاَه َولَلْم یَْخَش إاِلَّ  اَلَه َوآتَی اللزَّ ایملان ثانلی اسلت و »لم یخلش إال اهلل« در »َوأََقلاَم الصَّ
اهللَ«، عالملت ایلن ایملان ثانی اسلت. خشلیت در آیه »َفلاَل تَْخَشلْوُهْم َواْخَشلْوِن الیوم 
الَْیلْوَم أَْکَملْلُت لَُکلْم ِدیَنُکلْم َوأَتَْمْمُت َعلَْیُکلْم نِْعَمِتي َوَرِضیلُت لَُکُم اْلِْسلاَلَم ِدیًنا«2 یا در 
آیله »َو یَْخَشلْونَُه َو ال یَْخَشلْوَن أََحلداً إاِلَّ اهللَ«3 عالملت ایملان ثانلی اسلت. بنابراین این 
عمارت مسلاجد عمارت کسلانی اسلت کله: »یَْخَشلْونَُه َو ال یَْخَشلْوَن أََحلداً إاِلَّ اهللَ« که 
هملان مؤمنیلن بله ایملان ثانی انلد. این ایملان ثانی مؤمنانلی را که عمل صالحشلان در 
پرتلو ایملان ثانلی اسلت، به اسلالم ابراهیملی  منتهلی می کند. اسلالم ابراهیمی  اسلالم 
لَماَواِت َواألَْرَض َحِنیًفا َوَملا أَنَاْ ِمَن  ْهلُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطلَر الَسّ الوجله هلل اسلت: »إِنِّلي َوَجّ

1 . محمد: 7و8.
2 . همان: 3.

3 . احزاب: 39.
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الُْمْشلِرِکیَن«.1 اسلالم ابراهیملی  نتیجله ایملان ثانی اسلت. نتیجله ایمان ثانلی عمارت 
مسلاجد اسلت. پس معلوم می شلود »َو أَقیُموا ُوُجوَهُکلْم ِعْنَد ُکِلّ َمْسلِجٍد«2 اقامه وجه 

هلل اسلت کله هملان ایمان ثانی اسلت. 
  در حدیلث صحیلح از املام صلادق اسلت ذیلل آیله »ُکُلّ َشلْيءٍ َهالِلٌک إاَِلّ َوْجَهُه؛3 
همله چیلز نابودشلدنی اسلت مگلر وجله خدا« کله می فرمایلد ایلن وجه خلدا، همین 
اقامله وجله هلل و اطاعلت خلدا و املام اسلت. این ماندگار اسلت و هالك شلدنی نیسلت. 
ٍد َفُهلو الَوجلُه الّلِذی ال یَهلُِک«  فرملود: »َملن أتَلی بَِملا أَملَراهللُ بِه ِملن طاَعلِه ُمَحمَّ
ُسلوَل َفَقْد أََطاَع اهللَ«. مسلئله،  خیللی مطلب بلندی اسلت. و کذاللک قال: »َمْن یُِطِع الَرّ
اطاعلت و ایملان ثانلی اسلت. این ایمان ثانی اسلت که وجه انسلان را به سلوی خدا قرار 

می دهلد و اقامله وجله را هلل می کنلد.4 
  در روایلت دیگلری امام صادق از سلائل پرسلید که دیگلران درباره آیه »ُکُلّ َشلْيٍء 
َهالِلٌک إاَِلّ َوْجَهلُه« چه می گویند؟ »ُقلُت یَهلُِک ُکلُّ َشلیٍئ ااّل َوجلُه اهللِ« همه می میرند 
مگلر خلدا کله تنها او زنده می مانلد. یعنی وجله اهلل را ذات اهلل گفته اند. »َفقاَل ُسلبَحاَن 
ََّما َعَنی بِذللَک َوجَه اهللِ الّلذی ِمنه یُوتَی«.5 منظلور از این  اهللِ لََقلد قالُلوا َقلوالً َعظیملاً. ان
وجله، ذات خلدا نیسلت؛ وجله خلدا، یعنلی راه خلدا؛ آن راهلی کله از آن راه، به سلوی 
خلدا می رونلد و آن جهتلی کله از سلوی آن، به خدا می رسلند. منظور، ایلن راه و جهت 
اسلت. ایلن جهتلی اسلت کله از آن، بله خدا می رسلند؛ جهتلی کله امیلر المؤمنین در 
خطبله نهلج البالغله می فرمایلد: »الَ یَْهلُِک َعلَلی التَّْقَوی ِسلْنُخ أَْصلل، َوالَ یَْظَملُأ َعلَْیَها 
َزْرُع َقلْوم«6؛ هلر ریشله ای کله تقوایلی باشلد، هر ِکشلتی که ِکشلت تقوا باشلد، تشلنه 
نمی شلود. هلر قوملی  کله ِکشتشلان، ِکشلت تقوایلی باشلد، هیچ گاه کشتشلان تشلنه 

نمی شلود. کار تقوایلی، هالك شلدنی نیسلت. کار تقوایلی، همان وجه اهلل اسلت. 
لاِدِق »إِنَّ اهللَ    روایلت دیگلر در این باره از کافی اسلت. َرَواُه الُکلَیِنی بَِسلَنِده َعن الصَّ

1 . انعام: 79.
2 . اعراف: 29.
3 . قصص: 88.

4 . اصول کافی، ج1، ص143.
5 . همان.

6  . نهج البالغه )دشتی(، جلد: 1، صفحه: 17
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انَُه فِي َسلَمائِِه  َرنَا َفأَْحَسلَن ُصَوَرنَا، َو َجَعلََنا ُخزَّ ل َعلزَّ َو َجللَّ ل َخلََقَنلا َفأَْحَسلَن َخلَْقَنا، َو َصوَّ
، َو لَْوالَنَا َملا ُعِبَد اهللُ«1. و در  لَجَرُه، َو بِِعَباَدتَِنا ُعِبلَد اهللُ َعزَّ َو َجلَّ َو أَْرِضلِه، َو لََنلا نََطَقلِت الشَّ
ُه األولِیلاُء و أیَن بلاُب اهللِ الِّذی  دعلای ندبله می خوانیلم: »أیَن َوجلُه اهللِ الِّذی إلَیلِه یََتَوجَّ
ِمنلُه یُوتَلی«. ایلن ابلواب البیلوت در »یَْسلَألُونََک َعلِن األِْهلَّلِه ُقْل ِهلَي َمَواقِیلُت لِلنَّاِس 
َوالَْحلجِّ َولَْیلَس الِْبلرُّ بِلأَْن تَْأتُوا الُْبُیوَت ِملْن ُظُهورَِها َولَِکنَّ الِْبلرَّ َمِن اتََّقی َوأْتُلوا الُْبُیوَت ِمْن 
 أَبَْوابَِهلا«2 هملان بلاب اللهی اسلت که »یُراد ِمنلُه االَِملاُم«. در روایتی رسلول اکرم
دربلاره »َوأْتُلوا الُْبُیلوَت ِملْن أَبَْوابَِهلا« فرمود: »أنلا َمِدیَنُه الِْعلْلِم، َوَعلِلٌيّ بَابَُها، َفَملْن أََراَد 

الِْعلَْم َفلَْیلْأِت الَباَب«3. 

خصوصیات«رکن«چهارم««
  ایلن بخلش، دربلاره رکلن چهارم مسلجد اسلت کله عبارت اسلت از غایت مسلجد که 

در حقیقلت غایلت سله رکن اول آن اسلت.
  ایلن غایلت را از آیلات سلوره بقلره می توانیم بفهمیم. آیاتلی که ماجلرای تجدید بنای 
بیلت اهلل را توسلط حضلرت ابراهیم و اسلماعیل روایت می کنلد: »َو إِْذ یَْرَفُع إِبْراهیُم 
َّنا َو اْجَعلْنا  لمیُع الَْعلیلُم * َرب ََّک أَنَْت السَّ َّنا تََقبَّْل ِمنَّا إِن الَْقواِعلَد ِملَن الَْبْیلِت َو إِْسلماعیُل َرب
ُمْسللَِمْیِن لَلَک َو ِملْن ُذرِّیَِّتنلا أُمَّلًه ُمْسللَِمًه لَلَک َو أَِرنا َمناِسلَکنا«4 ایلن »َربَّنلا َو اْجَعلْنا 
ًه ُمْسلِلَمًه لََک َو أَرِنا َمناِسلَکنا« ارتباط دارد با »َو إِْذ یَْرَفُع  ُمْسللَِمْیِن لََک َو ِمْن ُذرِّیَِّتنا أُمَّ
إِبْراهیلُم الَْقواِعلَد ِملَن الَْبْیلِت َو إِْسلماعیُل«. مفهلوم ایلن دعا در حال سلاخت کعبه این 

اسلت کله غایتلی کله از بنای ایلن بیت در نظر اسلت، همین دعا و درخواسلت اسلت.
  غایت این اسلت که »امت ُمسللِمه« شلکل بگیرد و مردم به اسلالم برسلند؛ به همان 
اسلالمی  کله ملا تعریلف کردیلم. هملان طور که گذشلت، ملا دو گونله اسلالم در قرآن 
داریلم. ایلن دو گونله، دو مرحلله کاملاًل متفلاوت اسلت. یک اسلالم، اسلالم نقطله آغاز 
اسلت. یک اسلالم، اسلالم نقطه پایان و فرجام اسلت. اسلالم اعرابی که همان شلهادتین 
ا  اسلت، نقطله آغاز اسلت. »قالَلِت األْْعلراُب آَمنَّا ُقْل لَلْم تُْؤِمُنوا َو لِکلْن ُقولُوا أَْسللَْمنا َو لَمَّ

1  . الکافي، جلد: 1، صفحه: 476
2 . بقره: 189.

3  . بحار األنوار، جلد: 40، صفحه: 204
4 . همان: 127 ل 128.



75 الفصُل االّوُل؛ َمفهوُمه و تاریُخه و موقُعه فی النِّظاِم االسالمی و اَّوُل َمسِجٍد بُِنَی فی االسالم 

یَْدُخلِل اْلیملاُن في  ُقُلوبُِکْم«1 این اسلالم، اسلالم اعرابی و اسلالم شلهادتینی اسلت که 
ثبت نام رسلمی  در امت اسلالم اسلت.

  نقطله فرجلام، اسلالم ابراهیملی  اسلت: »َو َملْن یَْرَغلُب َعْن ِملَّلِه إِبْراهیلَم إاِلَّ َمْن َسلِفَه 
ُُّه  الِحیلَن إِْذ قلاَل لَلُه َرب َّلُه فِلي اْلِخلَرهِ لَِملَن الصَّ نْیلا َو إِن نَْفَسلُه َو لََقلِد اْصَطَفْینلاُه فِلي الدُّ
ُّلُه أَْسللِْم« همان طلور کله در شلرح »أَِذَن اهللُ أَْن تُْرَفَع«3  أَْسللِْم«2 ایلن »إِْذ قلاَل لَلُه َرب
گذشلت، اذن در ایلن آیله اذن محلض تشلریعی نیسلت؛ بلکله اذن تشلریعِی هملراه بلا 
هدایلت تکوینلی اسلت؛ یعنلی هملراه بلا ایجلاد حاللت ذکلر در اهل مسلجد اسلت. در 
اینجلا هلم »قلال« معنایلش این نیسلت کله خدا با زبلان بله ابراهیم گفت »اسللم« و 
مسلئله تمام شلد. خداوند که می گوید »اسللم«، یعنی راه این اسلالم را برای او هموار 
و او را بله ایلن اسلالم هدایلت می کنلد و در مراتب دسلتیابی به این اسلالم، دسلتگیری 

می کنلد. 
  گذشلت کله مصلداق این اسلالم ابراهیمی در جریلان ذبح حضرت اسلماعیل این گونه 
ِّلي أَْذبَُحَک َفانُْظْر  ِّي أَری  فِلي الَْمناِم أَن لْعَي قاَل یلا بَُنيَّ إِن لا بَلََغ َمَعُه السَّ آملده اسلت: »َفلَمَّ
ا أَْسللَما«.4  ابِریَن َفلَمَّ ملا ذا تَلری  قلاَل یا أَبَِت اْفَعْل ما تُْؤَمُر َسلَتِجُدني  إِْن شلاَء اهللُ ِمَن الصَّ

اینجلا مرحله خاصی از اسلالم معرفی می شلود.
  ایلن مرحلله از اسلالم بله شلکل دیگلر در آیلات قلرآن آمده اسلت. چون ایلن مطلب، 
مطللب مهملی  در قلرآن کریم اسلت، باید بیشلتر توضیلح داده شلود. قوام ایلن مرحله 

اسلالم ابراهیملی  چیسلت؟ قواملش در قلرآن کریلم بله وفای بله دو پیمان اسلت.
  در قلرآن کریلم، هفلت پیملان داریلم کله اینجلا جای شلرح ایلن پیمان ها نیسلت. دو 
پیملان از ایلن پیمان هلای هفت گانله، پیمان هایلی هسلتند کله شلرِط بللوغ بله ایلن 
اسلالم فرجاملی  اسلت. پیمان نخسلت، پیمانی اسلت کله در آیله هفت سلوره مائده به 
آن اشلاره شلده اسلت: »َو اْذُکلُروا نِْعَملَه اهللِ َعلَْیُکلْم َو میثاَقلُه الَّلذي واثََقُکْم بِلِه إِْذ ُقلُْتْم 
َسلِمْعنا َو أََطْعنلا«5 ایلن ایمان نخسلتین و پیمان اطاعت اسلت. این اطاعلت، اطاعت بی 

1 . حجرات: 14.
2 . بقره: 130 ل 131.

3 . نور: 36.
4 . صافات: 101 ل 103.

5 . مائده: 7.
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چلون و چلرا اسلت. اصلاًل معنای اطاعلت، چون و چرا نداشلتن اسلت. این مطللب، نیاز 
بله توضیلح دارد. ملا دو گونله اطاعت داریلم: یک اطاعلت از امر مولوی و یلک اطاعت از 

امر ارشلادی.
  رابطله ملا بلا خداونلد ماننلد رابطله ملا بلا پزشلک نیسلت. پزشلک وقتلی بله بیماری 
می گویلد بایلد فلالن دارو را اسلتفاده کنلی، بیملار، پزشلک را ملوالی خلود نمی بینلد 
و املر او را ارشلادی می دانلد. املا خداونلد متعلال در جایگاهلی اسلت کله می توانلد امر 

مولوی داشلته باشلد.
  در وجلوب امتثلال املر الهلی همین دلیل کافی اسلت که از خداوند متعال صادر شلده 
اسلت؛ زیلرا او، ملوالی ملن اسلت. البتله ملن می دانلم که ملوالی ملن، حکیلم، علیم و 
رحیلم اسلت و جلز از بلاب رحملت، حکملت و علم بله من دسلتوری نمی دهلد. اما من 
از بلاب حکملت کار، امتثلال نمی کنلم؛ بلکه بله خاطر صرف املر الهی امتثلال می کنم. 
ایلن اسلاس اطاعلت اسلت. عملل بله دسلتور پزشلک را اطاعلت نمی گوینلد. اگلر خود 
بیملار بله توصیه پزشلک برسلد، چه از بلاب تعلّم و چله از باب تجربه، بله این علم عمل 
می کنلد و نیلازی بله دسلتور پزشلک نیسلت. آنچله از آن بله اطاعلت تعبیلر می کنیم، 
اطاعلت موللوی اسلت. همیلن اسلت کله از آن بله میثلاق اطاعلت تعبیر می شلود. این 
ُِّکْم  َّنا َسلِمْعنا ُمناِدیاً یُنلادي لِْلیماِن أَْن آِمُنلوا بَِرب َّنا إِن میثلاق ترجمله »آمّنا« اسلت: »َرب
َفآَمنَّلا«1 »آمنلا« یعنلی میثلاق اطاعلت. ایلن را از آیات پایانی سلوره بقلره درمی یابیم: 
ِّلِه َو الُْمْؤِمُنلوَن ُکلٌّ آَمَن بِلاهللِ َو َمالئَِکِتلِه َو ُکُتِبِه َو  ُسلوُل بِملا أُنْلِزَل إِلَْیلِه ِمْن َرب »آَملَن الرَّ
ُرُسللِِه ال نَُفلرُِّق بَْیلَن أََحٍد ِمْن ُرُسللِِه َو قالُوا َسلِمْعنا َو أََطْعنا«. »قالوا« در این آیه، شلرح 
»آملن« اسلت. »آملن« یعنی »قالُوا َسلِمْعنا َو أََطْعنلا«. »أطعنا« شلرط میثاق ایمان 
ََّنلا آَمنَّلا بَِک« یعنلی خدایا تلو را به عنلوان ملوال پذیرفتیم و  اسلت. وقتلی گفتیلم: »رب

سلر در برابلر رسلول تلو فلرود آوردیم و خلود را در برابلر امر تو تسللیم کردیم.
  ایلن میثلاق اوللی اسلت که اسلالم ابراهیمی، بله این میثاق متقّوم اسلت. میثلاق دوم 
کله قلوام دیگلر اسلالم آخلر اسلت در آیه 111 سلوره توبله آمده اسلت کله می فرماید: 
»إِنَّ اهللَ اْشلَتری  ِملنَ الُْمْؤِمنیلنَ أَنُْفَسلُهْم َو أَْموالَُهلْم بِأَنَّ لَُهلُم الَْجنََّه یُقاتُِلوَن في  َسلبیِل 

1 . آل عمران: 193.
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ا فِلي التَّْوراهِ َو اْلِنْجیِل َو الُْقلْرآِن َو َمْن أَْوفی  بَِعْهِدِه  اهللِ َفَیْقُتُللوَن َو یُْقَتُللوَن َوْعلداً َعلَْیِه َحقًّ
ِملَن اهللِ َفاْسَتْبِشلُروا بَِبْیِعُکلُم الَّلذي بایَْعُتلْم بِلِه َو ذلِلَک ُهَو الَْفلْوُز الَْعظیُم«. بله این عهد 
دوم در سلوره احلزاب هم اشلاره شلده اسلت: »ِملَن الُْمْؤِمنیَن رِجلاٌل َصَدُقوا ملا عاَهُدوا 
لُوا تَْبدیلاًل«1. در مقابل،  اهللَ َعلَْیلِه َفِمْنُهلْم َملْن َقضلی  نَْحَبلُه َو ِمْنُهْم َملْن یَْنَتِظُر َو ملا بَدَّ
منافقیلن، آنهایلی هسلتند کله از جبهه هلای جنلگ، فلرار می کننلد و بلا ملال و نفلس 
جهلاد نمی کننلد: »َو لََقلْد کانُلوا عاَهلُدوا اهللَ ِمْن َقْبلُل«2 منافقین با اعالن اسلالم با خدا 
عهلد بسلته بودنلد کله در رویارویلی با دشلمنان خدا فلرار نکننلد و از ایثار جلان و مال 
در راه اسلالم مضایقله نکننلد لکلن پیمان شلکنی کردنلد: »َو لََقْد کانُلوا عاَهلُدوا اهللَ ِمْن 
ُّلوَن األْْدبلاَر َو کاَن َعْهلُد اهللِ َمْسلُؤالً«3 ایلن عهلد در اینجا، همان عهد اسلت. َقْبلُل ال یَُول

  ایلن عهلد دوم را قلرآن کریلم در سلوره حجلرات به شلکل دیگلری بیان نموده اسلت: 
ََّملا الُْمْؤِمُنلوَن الَّذیلَن آَمُنوا بِاهللِ َو َرُسلولِِه ثُمَّ لَْم یَْرتابُلوا َو جاَهُدوا بَِأْموالِِهْم َو أَنُْفِسلِهْم  »إِن
اِدُقلوَن«4. این آیه، آیه بسلیار مهم و بنیادی اسلت. این  فلي  َسلبیِل اهللِ أُولِئلَک ُهلُم الصَّ
»الصادقلون« هملان »َصَدُقلوا ملا عاَهلُدوا اهللَ َعلَْیِه« اسلت. اینان در عهلدی که با خدا 
بسلته اند، صادق انلد. در ایلن آیه اشلاره به هر دو پیمان شلده اسلت؛ آنجایی کله فرمود: 
ََّملا الُْمْؤِمُنلوَن الَّذیلَن آَمُنلوا بِلاهللِ َو َرُسلولِِه ثُمَّ لَلْم یَْرتابُوا« ایمان به معنای »سلمعنا  »إِن
و اطعنلا« اسلت. »َو جاَهلُدوا بَِأْموالِِهْم َو أَنُْفِسلِهْم في  َسلبیِل اهللِ« اشلاره بله این عهد و 

پیملان ثانی اسلت کله جان و ملال را در راه خدا دادن اسلت. 
  اینجلا می فهمیلم کله چلرا خداونلد متعلال در سلوره صافلات بعلد از نقلل جریلان 
لا أَْسللََما«؛ زیلرا ایلن نقطه، لحظه وفلای به ایلن عهد ثانی  اسلماعیل فرملود: »َفلَمَّ
بلود. ایلن پلدر و پسلر بلا ایلن عمل، وفلای به عهلد )عهد ثانلی( خلود را افلزون بر عهد 
اول بله اثبلات رسلاندند. پلس قوام این اسلالم ابراهیمی، وفلای به این دو عهلد و پیمان 
اسلت. جامعله وفلادار به ایلن پیملان، همان جامعه اسلالمی اسلت که خلدا می خواهد. 
ایلن وفلای بله پیمان اسلت که در قرآن کریم، بسلیار بر آن تأکید شلده اسلت؛ چنان که 
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ِّلَک الَْحقُّ َکَملْن ُهَو  َّملا أُنْلِزَل إِلَْیَک ِملْن َرب در سلوره رعلد می فرمایلد: »أَ َفَملْن یَْعلَلُم أَن
لُر أُولُلوا األْلْبلاِب * الَّذیلَن یُوُفلوَن بَِعْهلِد اهللِ َو ال یَْنُقُضوَن الْمیثلاَق * َو  َّملا یََتَذکَّ أَْعملی  إِن
َُّهْم َو یَخاُفوَن ُسلوَء الِْحسلاِب«.1  الَّذیلنَ یَِصُللوَن ملا أََملَر اهللُ بِلِه أَْن یُوَصلَل َو یَْخَشلْوَن َرب
»الَّذیلنَ یُوُفلوَن بَِعْهلِد اهللِ َو ال یَْنُقُضلوَن الْمیثلاَق« همیلن دو عهلدی اسلت که اشلاره 

کردیلم کله قوام اسلالم ابراهیملی  به آن دو اسلت. 
  غایلت مسجدسلازی و اقامله مسلاجد، اسلالم آخلر اسلت. »َو أَقیُملوا ُوُجوَهُکلْم ِعْنلَد 
یلِن َحنیفلاً فِْطلَرَت اهللِ الَّتلي  َفَطلَر النَّلاَس  ُکلِّ َمْسلِجٍد«2 هملان »َفَأقِلْم َوْجَهلَک لِلدِّ
ا َولَِکلن َکاَن َحِنیًفا مُّْسللًِما َوَما َکاَن ِمَن  َعلَْیهلا«3 و »َملا َکاَن إِبَْراِهیلُم یَُهوِدیًّلا َوالَ نَْصَرانِیًّ
الُْمْشلِرِکیَن«4 اسلت. این »حنیفاً مسللماً« همان اسلت که فرمود: »َو أَقیُموا ُوُجوَهُکْم 

ِعْنَد ُکلِّ َمْسلِجٍد«.
  هدف از مسلاجد، تربیت مسللم فردی و مسللم جمعی اسلت. این دو گونه از مسللم در 
ایلن آیله آمده اسلت: »َو إِْذ یَْرَفُع إِبْراهیلُم الَْقواِعَد ِمَن الَْبْیِت َو إِْسلماعیُل َربَّنلا تََقبَّْل ِمنَّا 
لمیُع الَْعلیلُم َربَّنلا َو اْجَعلْنا ُمْسللَِمْیِن لََک«5 تا اینجا اسلالم فردی اسلت.  َّلکَ أَنْلَت السَّ إِن
»َو ِملْن ُذرِّیَِّتنلا أُمَّلًه ُمْسللَِمًه لَلَک« در ایلن مرحله، اسلالم جمعی اسلت. رونلد تربیت 
جامعله بشلری همین گونه اسلت. مراحل تربیت جامعله از تربیت یک فرد کامل شلروع 

می شلود. یلک مسللم کامل یلک جامعه را می سلازد.
  پیدایلش »أُمَّلًه ُمْسللَِمًه لَلَک« هلدف اقامله مسلاجد اسلت کله توابلع و للوازم زیادی 
دارد. در مباحلث قبللی گذشلت کله مسلجد کله محلل تربیت امت مسللمه اسلت، در 
حقیقلت پایلگاه امامت اسلت. در سلوره حج هم غایت مسلاجد بیان شلده اسلت: »َو إِْذ 
ائِفیلَن َو الْقائِمیَن  لْر بَْیِتَي لِلطَّ أْنلا ِلِبْراهیلَم َملکاَن الَْبْیلِت أَْن ال تُْشلِرْك بي  َشلْیئاً َو َطهِّ بَوَّ
وِد«.6 سلپس می فرمایلد: »َو أَذِّْن فِي النَّلاِس بِالَْحجِّ یَْأتُوَك ِرجلاالً َو َعلی   لجُ لِع السُّ َو الرُّکَّ

1 . رعد: 19ل 21.
2 . اعراف: 29.

3 . روم: 30.
4 . آل عمران: 67

5 . بقره: 127و 128.
6 . حج: 26.



79 الفصُل االّوُل؛ َمفهوُمه و تاریُخه و موقُعه فی النِّظاِم االسالمی و اَّوُل َمسِجٍد بُِنَی فی االسالم 

ُکلِّ ضاِملٍر یَْأتیلَن ِملْن ُکلِّ َفلجٍّ َعمیلٍق«1 که قبلل این آیه، این گونله اسلت: »إِنَّ الَّذیَن 
وَن َعلْن َسلبیِل اهللِ«2 کله ملا، کفلر اول و ثانی را در مباحلث قبل توضیح  َکَفلُروا َو یَُصلدُّ
دادیلم و گذشلت کله کفر اول و کفر ثانلی چگونه در مقابل ایملان اول و در مقابل ایمان 

ثانی اسلت. 
أْنلا ِلِبْراهیلَم َملکاَن الَْبْیلِت3؛ ملا مکان بیلت را برای ابراهیم آماده سلاختیم«.    »َو إِْذ بَوَّ
ِّي جاِعُلَک لِلنَّاِس  ُهنَّ قلاَل إِن ُُّه بَِکلِماٍت َفَأتَمَّ ابراهیلم کیسلت؟ »َو إِِذ ابَْتلی  إِبْراهیلَم َرب

إِماملاً«.4 ابراهیم، امام اسلت.
  آماده سلازی »َملکاُن الَبیلت« بلرای ابراهیلم، یعنلی ایلن مکان، بلرای جایلگاه امامت 
تعریلف شلده اسلت. بیلت کعبه بله عنوان پایگاه امامت وضع شلده اسلت؛ پس مسلجد 
الحلرام، مسلجد النبلی، مسلجد الکوفله و مسلجد االقصی پایلگاه امامت اسلت. اهمیت 
مسلاجد اربعله و نکتله ایلن کله »الیَُجلوُز َشلدُّ الرَِّحلاِل ااّل الَی هلِذهِ الَمسلاِجِد« و بلکه 
لَداً« در ایلن اسلت که این مسلاجد،  »یُسلَتَحبُّ َشلدُّ الرَِّحلاُل الَلی هلِذهِ الَمسلاِجِد ُمؤکَّ
پایگاه هلای اماملت کبلری هسلتند. امامت کبلری، امامت فراگیر اسلت. مسلجد الحرام، 
پایلگاه اماملت ابراهیملی  اسلت کله در وجلود رسلول اکلرم تلداوم دارد: »إِنَّ أَْولَی 
النَّلاِس بِإِبْراهیلَم لَلَّذیلَن اتََّبُعوُه َو هَذا النَِّبليُّ َو الَّذیَن آَمُنوا«5 در اینجلا منظور از »الذین 
َّما َولِیُُّکُم اهللُ َو َرُسلولُُه َو الَّذیَن آَمُنلوا الَّذیَن یُقیُموَن  آمنلوا« همانی اسلت کله در آیه »إِن

کاَه َو ُهْم راِکُعوَن«6 اسلت. لالَه َو یُْؤتُلوَن اللزَّ الصَّ
  »إِنَّ أَْولَلی النَّلاِس بِإِبْراهیلَم«، »اوالُهلم بأملِر الَماَمله«. اینلان، وارثلان مقلام اماملت 
ابراهیملی  هسلتند. اینلان »اولَلی النَّلاِس بِالَبیلت« هسلتند. بیلت، بیلت امامت اسلت. 
مسلجد الرسلول ، بیت خاص حضرت رسلول اکرم اسلت. مسلجد الکوفه، بیت 
اماملت عللوی اسلت؛ للذا حضرت به شلخصی که خلودش را آملاده کلرده و زاد و راحله 
فراهلم کلرده بلود، فرملود: کجا ملی روی؟ گفلت: می خواهلم به مسلجد االقصلی بروم. 

1 . همان: 27.

2 . همان: 25.
3 . حج: 26.

4 . بقره: 124.
5 . آل عمران: 68.

6 . مائده: 55.
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فرملود: در اینجلا )مسلجد الکوفله( نملاز بخلوان که ثلواب بیشلتری دارد. چلون در آن 
زملان، املام، حاضر بود، مسلجد او اولویت داشلت. مسلجد االقصی مسلجدی اسلت که 
 در آنجلا انجام می شلود. این که عیسلی اعلالم اماملت جهانلی حضلرت مهلدی
لَماء«، بنلا بلر حدیث قطعی الصلدور، متواتر بیلن فریقین و وارد شلده  »یَنلِزُل ِملن السَّ
در صحلاح و مسلانید اهلل سلنت و کتب شلیعه، در زملان حضرت ولی عصر اسلت.

لَماء« که حضرت    هنلگام اولیلن نماز که نماز صبح اسلت، عیسلی »یَنلِزُل ِمن السَّ
ولی عصر احتراماً می فرماید: شلما امامت کن! حضرت عیسلی در پاسلخ می فرماید: 
»انَّملا ُوضَعلت أِلجلِلَک« ایلن جایلگاه، جایگاه تو اسلت. حضلرت ولی عصلر امامت 
می کنلد و حضلرت عیسلی بله او اقتلدا می کند1. ایلن مطلب را در چنلد جا حضرت 
رسلول بله عنلوان مباهلات، به این مضملون بیان کرده اسلت: »َکیلَف اَنُتلم اَِذا نََزَل 
ابلُن َمریَلَم و اِماُمُکلم ِمنُکلم ؛2 چله حالی دارید موقعی که عیسلی از آسلمان می آید 
و بلا شلما نملاز می گلذارد؛ در حالی کله مأموم اسلت نه امام و امامِ عیسلی از بین شلما 

است؟«.
  مسلجد االقصلی بیلت اماملت کبری اسلت. نکته »ُسلْبحاَن الَّلذي أَْسلری  بَِعْبلِدهِ لَْیاًل 
ِملَن الَْمْسلِجِد الَْحلراِم إِلَلی الَْمْسلِجِد األْْقَصلی الَّلذي باَرْکنلا َحْولَُه«3 بسلیار مهم اسلت. 
مسلئله اسلراء  و معراج دو سلفر بوده اسلت کله بایلد آن دو را از هم تفکیلک کنیم. یک 
سلفر، سلفر اسلرائی اسلت که از مکه تا مسلجد االقصی اسلت. یک سفر، سلفر معراجی 
اسلت کله به آسلمان ها اسلت. این دو سلفر دو گردش و گلزارش بوده اسلت که طی آن 
خلدای متعلال، رسلول اکلرم را بلا تملام وقایع آینلده جهان آشلنا کلرد و خداوند با 

ایلن سلیر، وقایلع آینده جهلان را به او نشلان داد.
اتفاقاتلی کله در آینلده می افتاده اسلت، دو مقطلع دارد: یک مقطع دنیوی کله آغاز آن، 
مکه و فرجام آن، مسلجد االقصی اسلت. این مقطع در سلفر اسلرائی به رویت رسلول اهلل 
رسلیده اسلت و یلک مقطلع اخلروی دارد کله در آن عاللم چله اتفاقاتی می افتلد که در 

سلفر معراجی به حضرت نشلان داده شلده اسلت.

1  . بحار األنوار، جلد: 14، صفحه: 349
2 . بحاراالنوار، ج51، ص85.

3 . اسراء: 1.
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  للذا ایلن کله می فرمایلد: »ُسلْبحاَن الَّلذي أَْسلری  بَِعْبلِدهِ لَْیلاًل ِملَن الَْمْسلِجِد الَْحلراِم 
إِلَلی الَْمْسلِجِد األْْقَصلی« نکته دارد. مسلجد االقصی، مسلجدی اسلت که پایلگاه امامت 
کبرایلی اسلت کله رسلالت پیامبلر بدسلت آن بله مقصلد، کله هملان برپایلی جامعه و 
حکوملت علدل جهانلی اسلت می رسلد. این مقصلد فرجام سلیر دنیلوی رهبلری الهی 
رسلول اهلل اسلت. این چهار مسلجد چون پایگاه های امامت کبری هسلتند، شلّد الرحال 
إلیهلا توصیه شلده اسلت. هر یک از این مسلاجد چهارگانله پایگاه مرحلله ای از مراحل 
اماملت الهلی زمیلن اسلت، مسلجد الحرام پایلگاه اماملت ابراهیملی که آغازگلر جامعۀ 
اسلالمی اسلت، مسلجد الرسلول کله پایلگاه اماملت محملدی اسلت کله محلور اصلی 
اماملت اسلالمی اسلت، مسلجد کوفه کله پایلگاه امامت علوی اسلت کله تلداوم امامت 
محملدی در آن پایله گلذاری شلده اسلت و مسلجد االقصی کله کلید حکوملت جهانی 

اماملت الهلی در آن زده خواهد شلد.
  پلس مسلجد، پایگاه امامت اسلت. همله مسلاجد، پایگاه های مدیریت جامعه اسلالمی 
 اسلت. غایلت مسلاجد هم تربیت جامعه مسللم اسلت؛ یعنی جامعله ای کله در برابر امر 
خلدا، تسللیم اسلت و جامعه ای که روابلط افراد با یکدیگلر بر مبنای اطاعت خدا اسلت.
  بلر همین اسلاس مرکز شلهر باید مسلجد مرکزی باشلد که »تَُقلاُم فِیله الُجُمَعه«. اگر 
می خواهیلم شلهر اسلالمی  داشلته باشلیم، باید خطوط کلی شلهر اسلالمی، بلر مبنای 
مسلجدمحوری باشلد. ملا یک مسلجد مرکلزی داریلم که بلرای جهان اسلالم مرکزیت 
دارد کله اولیلن آن مسلجد الحلرام اسلت و بعلد از آن، سلایر مسلاجد اربعله اسلت. بعد 
از مسلاجد اربعله، هلر شلهری از شلهرها بایلد یلک مسلجد مرکلزی داشلته باشلد کله 
گنجایلش آن بله تعلداد ملردم آن شلهر باشلد. ملا از ادله نملاز جمعه و اینکله محدوده 
هلر نملاز جمعله دو فرسلخ اسلت، می فهمیم که کسلانی که تلا دو فرسلخ از نماز جمعه 

فاصلله دارنلد، بایلد در نماز جمعله آنجا شلرکت کنند.
معللوم می شلود اگلر یک مسلجد مرکزی برای شلهری سلاختیم، باید شلهر بله اندازه 
محلدوده نملاز جمعه آن مسلجد باشلد. هر شلهر یلک مسلجد مرکلزی دارد که همه 
سلرویس های مرکلزی بایلد در گرداگلرد آن احلداث شلود. سلرویس های محللی باید 
در محلالت در دسلترس باشلد؛ املا خدملات مرکلزی بایلد در اطراف مسلجد مرکزی 
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تنظیم شلود.
  هر محله نیز باید یک مسلجد محله داشلته باشلد؛ و محله جایی اسلت که محدوده اش 
چهلل خانله از هلر سلمت مسلجد محله اسلت. چلرا کله فرموده انلد: »ِجلواُر الَمسلِجِد 
اَربَُعلوَن َداَراً«1. ضملن ایلن کله از ایلن روایلت می تلوان نتیجله گرفلت که مسلجد باید 
حداقل گنجایش سلاکنان چهل منزل را از هر سلمت داشلته باشلد. در اسلالم، سلاختار 
شهرسلازی بلر محور مسلجد شلکل می گیلرد. اگلر شلهرها را این چنین سلاختیم، امت 
مسللمه سلاخته خواهد شلد. وضعیت موجود مسلاجد، سازنده جامعه اسلالمی مطلوب 

 نیسلت. مسلاجد بایلد غایلت خود، یعنی سلاختن جامعله اسلالمی  را تأمین کنند.

1  . میزان الحکمه، جلد: 2، صفحه: 1260



83 الفصُل االّوُل؛ َمفهوُمه و تاریُخه و موقُعه فی النِّظاِم االسالمی و اَّوُل َمسِجٍد بُِنَی فی االسالم 

البحث«الثالث:«تحریفات«مفهوم«مسجد

تحریف«اول؛«تحریف«معنای«عبادت««
  یکلی از تحریفاتلی کله در رابطله بلا مفهلوم مسلجد انجلام گرفتله کله مهم تریلن و 
اساسلی ترین تحریلف اسلت، ایلن اسلت کله مفهلوم عبلادت تحریلف شلده اسلت و به 
دنبلال آن مفهلوم مسلجد کله محل عبلادت و ذکلر خدا اسلت نیز دسلتخوش تحریف 

است. شلده 
  عبلادت را یلک رابطله قلبلی فلردی و شلخصی بیلن انسلان و خلدای متعلال تفسلیر 
کرده انلد و خلدا را بله عنوان موجودی که در گذشلته های بسلیار دور جهلان را آفریده و 
دسلت از کار کشلیده و باز نشسته شده اسلت، تصویر کرده اند. در نتیجه، مسجد در نظر 
ایشلان بله جایلگاه پیرمردهلا و کسلانی تبدیل شلد کله از دنیلا بریده انلد و عافیت طلب 
و زاویه نشلین و گوشله گیر هسلتند. بله ایلن ترتیلب هلر کس کله می خواهلد از جامعه 
بگریلزد، بله مسلجد پنلاه می بلرد و مسلجد بله محلل گریلز از جامعله مبدل شلد. این 

بزرگ تریلن تحریفلی بلود کله در رابطه با مسلجد صلورت گرفت.
  در مقابل این مفهوم تحریف شلده، مفهوم اصیل قرآنی و برخاسلته از سلنت معصومین 
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ایلن اسلت کله اوالً، خلدای متعلال پلدر بازنشسلته، از کار افتلاده و گوشله گیر جهلان 
هسلتی نیسلت. خلدای متعلال ماللک اسلت، حکمران اسلت، فرمانلروا و همله کاره این 
وِس«1، »ُقْل  لماواِت َو ملا فِلي األْْرِض الَْملِلِک الُْقلدُّ ِ ملا فِي السَّ عاللم اسلت: »یَُسلبُِّح هلِلَّ
أَُعلوُذ بِلَربِّ النَّلاِس * َملِلِک النَّلاِس«2 ما با مللک روبه رو هسلتیم. وقتلی در مقابل خدا 
می ایسلتیم، در برابلر پادشلاه و سللطان حقیقلی و تنها کسلی کله »یَِصحُّ لَله و یَِحقُّ لَه 
ُعنلواُن الَملِلِک« می ایسلتیم. عنوان پادشلاه یعنلی »یَفَعُل َما یََشلاُء و ال یَفَعُل َما یََشلاء 
غیلُره«. ایلن موجلود با این وصلف و با این جایلگاه، همه کاره جهان هسلتی و حکمفرما 
و فرمانلروای ملا اسلت. ملا در زندگلی از فرملان او دسلتور می گیریلم و همله زندگِی ما 
بلا دسلتور او شلکل می گیلرد. روابلط اجتماعلی ما با دسلتور او جهلت می گیلرد. اینکه 
چگونله در بلازار معاملله کنیلم، چگونله در کارخانله و مدرسله حضلور داشلته باشلیم، 
چگونله حکوملت کنیلم، در اقتصلاد چگونله عمل کنیلم، همه و همله باید بله فرمان او 
باشلد. او »َملِلک« بله این معنا اسلت؛ لذا فرمود: »َوُهلَو الَْقاِهُر َفلْوَق ِعَبلاِدهِ«3 و »ابِْصْر 
ِخْذ  بِلِه َو أَْسلِمْع َملا لَُهلم ِمّلن ُدونِِه ِملن َولٍِیّ  َواَل یُْشلِرُك فِلی ُحْکِمِه أََحلداً«4 و »لَلْم یََتّ
َولَلًدا َولَلم یَُکلن لَّلُه َشلِریٌک فِلي الُْملْلِک«5 همله صفاتی کله در قلرآن کریلم و روایات 
معصومیلن دربلاره خلدای متعلال بیلان شلده، از خلدا مفهوملی  دیگلر ارائله می کننلد 
کله در یلک کلمله این گونله خالصله می شلود کله او همه کاره جهلان هسلتی و زندگی 
ملا اسلت. ملا در همله چیزملان بله او نیلاز داریم. مسلجد خانه چنیلن خدایی اسلت و 

عبلادت، خضلوع برای چنیلن پروردگاری اسلت.
  مسلجد جایلگاه تمریلن و تربیت خضوع برای چنین خدایی اسلت؛ لذا مسلجد جایگاه 
پاالیلش و محلل مدیریلت و هدایلت جامعله اسلت. مسلجد مرکلز و خاسلتگاه هدایت، 

تربیلت و مدیریلت همله رفتارهای اجتماعی اسلت.

1 . جمعه: 1. 
2 . ناس: 1 ل 2.

3 . انعام: 18.
4 . کهف: 26.

5 . إسراء: 111.
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تحریف«دوم؛«تغییر«متولیان«مسجد««
  ایلن تحریلف نیلز بسلیار مهلم اسلت. از روایلات اسلتفاده می شلود کله غم سلنگینی 
بلر دل رسلول اکلرم نشسلته بلود و ایلن غلم، در نتیجله عللم حضلرت بله وقلوع 
 چنیلن تحریفلی نسلبت بله مسلجد در آینده بلود. در روایت اسلت که رسلول اکرم
« سله چیلز در  می فرمایلد: »یَِجلی ُء یَلْوَم الِْقَیاَملِه ثاََلثَلٌه یَْشلُکوَن إِلَلی اهللِ َعلَزّ َو َجلَلّ
پیشلگاه خلدا شلکایت می کننلد. در روز قیاملت همله مظلومیلن شلکایت خلود را نزد 
خداونلد می برنلد و آنجلا جایگاهلی اسلت کله بله ظلم هلر ظالمی  رسلیدگی می شلود. 
بنلا اسلت حلق هر مظلوملی  از ظالم سلتانده بشلود. از اینکه فرملود: »ثاََلثٌَه یَْشلُکوَن« 
معللوم می شلود کله ایلن سله شلکایت، ریشله و بنیان همله شلکایت ها اسلت و عنواِن 
عاملی  اسلت کله همه شلکایت های دیگر تحلت آنها جمع می شلوند. مضملون فرمایش 
، الُْمْصَحُف  حضلرت ایلن اسلت: »یَِجلی ُء یَلْوَم الِْقَیاَمِه ثاََلثَلٌه یَْشلُکوَن إِلَی اهللِ َعلَزّ َو َجلَلّ
َو الَْمْسلِجُد َو الِْعْتلَرُه« سله چیلز در پیشلگاه خلدای متعلال شلکایت می کننلد:  یکلی 
قوني  قلرآن کریلم، دیگری مسلجد و سلوم عترت اسلت. »یَقلوُل الُمصَحلُف: یلا َربِّ َحرَّ
قونلي« قلرآن می گویلد: پلروردگارا، ملرا پاره پلاره کردنلد و ملرا آتش کشلیدند »و  وَمزَّ
دونا  ُعونِی و تَقوُل الِعتَرُه: یا َربِّ َقَتلونا وَطَردونا وَشلرَّ ُلونِلی َو َضَیّ یَُقلوُل الَْمْسلِجُد یَا َرِبّ َعَطّ
فأجُثلوا لِلرُّکَبَتیلِن لِلُخُصوَمله«1. وقتلی ایلن سله شلاکی در روز قیاملت دم از شلکایت 

می زننلد، ملن زانلو می زنلم مرافعله ایلن سله شلکایت را نلزد خلدا می برم.
  زانو زدن، هیئت تظلّم اسلت. حاالت معنوی انسلان و گفتارهای او، همراه با هیئت های 
جسلمانی عرضله می شلود. نملاز ملا ترکیبلی از رفتارهلا و هیئت جسلمانی اسلت و هر 
هیئتلی کله در نملاز به خلود می گیریم، بازگوکننده حالتی اسلت از حاالتلی که در نماز 

در پیشلگاه خدا باید داشلته باشیم.
  اگلر تکبیلر می گوییلم و دسلت ها را نزدیلک بناگلوش می بریلم و اگلر قیلام می کنیلم 
و اگلر رکلوع انجلام می دهیلم و اگلر سلجده می کنیلم و اگر می نشلینیم و... ایلن قیام و 
قعلود و سلجود، بازگوکننلده حالتلی اسلت. در دعلا دسلت ها را روبه روی صلورت و زیر 
آسلمان می گیریلم و تقلیلب یدیلن می کنیلم. ایلن حاللت با ایلن هیئت مقرون اسلت. 

1  . الخصال، جلد: 1، صفحه: 175
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  در دعلای رجبیله و در تعقیبلات رجلب یلک دسلت را بله ریلش یلا مو می گیریلم و با 
دسلت دیگر انگشلت سلبابه را تلکان می دهیم. به ایلن ترتیب هیئتلی را ایجاد می کنیم 
کله هیئلت تذلّل اسلت. سلگ ل یا هر حیلوان دیگر ل معملوالً وقتلی از صاحبش چیزی 
می خواهلد، ُدملش را تلکان می دهلد. انسلان هایی که می خواهنلد در برابلر بزرگی تذلّل 

کننلد، حالتی شلبیه بله این هیئلت را به خلود می گیرد. 
  تذلّلل کار خوبلی اسلت؛ منتهلا معنلای آن را بایلد فهمید. بایلد بدانیم که تلکان دادن 
انگشلت سلبابه املر لغوی نیسلت و ایلن هیئتی اسلت کله بازگوکننده حالت ما اسلت. 
ایلن حاللت در برابلر خلدا ل که نشلان دهنده التماس ما اسلت ل خضلوع در برابر عظمت 
و بزرگلی خلدا اسلت. ایلن حالِت التملاس و خضوع را بایلد در خود ایجلاد و آن را حفظ 

. کنیم
  بله هلر حلال، یکلی از هیئت  هایی که نشلان گر حالت اسلت، زانو زدن اسلت. »فأجُثوا 
لِلرُّکَبَتیلنِ لِلُخُصوَمله« پیامبلر می فرمایلد: در پیشلگاه خلدا بلرای مرافعه زانلو می زنم. 
»َفَیُقلوُل اهللُ َجللَّ َجاَللُلُه لِلي أَنَلا أَْولَلی بَِذلَِک«1 خلدا می فرماید این مرافعله را خود، به 
عهلده خواهلم گرفلت. اینجلا اسلت که شلاکی و حاکلم یکی خواهنلد شلد. در صحیح 
بخلاری، روایتلی اسلت کله مکمل ایلن روایلت اسلت و از عجیب ترین روایاتی اسلت که 
در صحیلح بخلاری اسلت. در صحیلح بخلاری آملده اسلت: »َعلن َعلِیِّ بلِن أبِلی طالٍِب 
َقلاَل: انَلا اَوَُّل َملن یَجُثو بَیَن یَلَدی الرَّحَمِن لِلُخُصوَمه یَوَم الِقیاَمه2؛ من نخسلتین کسلی 
هسلتم کله در پیشلگاه خلدا بلرای شلکایت و مرافعله زانلو می زنلم«. یعنلی حضلرت، 
اولیلن مظلوملی اسلت کله از زبلان همه مظلومیلن طول تاریخ در پیشلگاه خلدا مرافعه 
می کنلد. اولیلن زبلان کله بله او اذن رفلع شلکوا و خصوملت داده می شلود، زبلان عللی 
بلن ابلی طاللب اسلت. ایلن روایت مکملل روایتی اسلت که صلدوق در خصلال نقل 
می کنلد. از ایلن دو روایلت، ایلن مطللب اسلتفاده می شلود که اولین کسلی کله زبان به 
 شلکوا بلاز می کنلد و نماینلده عتلرت، مصحف و مسلجد اسلت، علی بن ابلی طالب
اسلت. او اول زبلان بله خصوملت بلاز می کنلد و از مصحلف، عتلرت و مسلجد می گوید. 

1  .همان
2  . صحیح بخاری - ح 3965
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بعلد، رسلول خلدا در ایلن موقلف، بله جلای عللی بلن ابی طاللب می نشلیند و 
می گویلد تلو کنلار بلرو، من خلود، شلکایت را بله عهلده می گیلرم. »فأجُثلوا لِلرُّکَبَتیِن 
لِلُخُصوَمله« بعلد، رسلول اکلرم که ایلن مرافعه را به پیشلگاه خدا عرضله می کند، نوبت 
بله خلود خدا می رسلد. خدا می فرمایلد: »َفَیُقلوُل اهللُ َجلَلّ َجاَللُُه لِلي أَنَا أَْولَلی بَِذلَِک« 
من اولی هسلتم که شلاکی این شلکایت باشلم. خودم این شلکایت را انجام خواهم داد. 
این تسلسلل شلاکیان، تسلسلل عجیبی اسلت و مشلهد و منظلر عجیبی را ایلن روایت 

می کند. ترسلیم 
ََّک    اصلل ایلن مطللب، در قرآن آمده اسلت. ایلن دو روایت تفسلیر این آیات اسلت: »إِن
ْن  ُِّکلْم تَْخَتِصُموَن * َفَملْن أَْظلَُم ِممَّ َُّکْم یَلْوَم الِْقیاَمِه ِعْنَد َرب َُّهلْم َمیُِّتلوَن * ثُلمَّ إِن َمیِّلتٌ َو إِن
لْدِق إِْذ جلاَءُه أَ لَْیلَس فلي  َجَهنَّلَم َمْثلوًی لِلْکافِریلَن«1 این  َب بِالصِّ َکلَذَب َعلَلی اهللِ َو َکلذَّ
َُّکلْم یَْوَم  َُّهلْم َمیُِّتلوَن * ثُلمَّ إِن َّلَک َمیِّلٌت َو إِن آیلات اشلاره بله خصوملت کبری اسلت. »إِن
ُِّکلْم تَْخَتِصُملوَن« شلما در روز قیاملت مخاصمه می کنید؛ یعنی شلاکی  الِْقیاَملِه ِعْنلَد َرب
و مشلتکی إلیله هسلتید. یکلی زبلان بله رفع شلکایت بلاز می کنلد و دیگری مشلتکی 
عنله اسلت. ایلن چله خصوملت و مرافعه ای اسلت؟ در قلرآن کریم بله طلرف دیگر این 
الِلُم َعللی  یََدیِْه یَُقلوُل یا  خصوملت بله صراحلت اشلاره شلده اسلت: »َو یَلْوَم یََعلضُّ الظَّ
ُسلوِل َسلبیاًل * یلا َویْلَتلی  لَْیَتنلي  لَلْم أَتَِّخْذ ُفالنلاً َخلیلاًل * لََقْد  لَْیَتِنلي اتََّخلْذُت َملَع الرَّ
ُسلوُل یا  لْیطاُن لِْلِنْسلاِن َخلُذوالً * َو قاَل الرَّ ْکلِر بَْعلَد إِْذ جاَءني  َو کاَن الشَّ أََضلَّنلي  َعلِن الذِّ

َربِّ إِنَّ َقْوِملي اتََّخلُذوا هلَذا الُْقلْرآَن َمْهُجوراً«2 
  ایلن ظاللم همانلی اسلت که شلکوای رسلول، علیه او اسلت. ایلن همان »ملن أظلم« 
َب بِآیاتِلِه«3. آن  لِن اْفَتری  َعلَلی اهللِ َکِذبلاً أَْو َکذَّ در سلوره انعلام اسلت: »َو َملْن أَْظلَُم ِممَّ
ظالملی  کله اولیلن شلکایت ها علیله او اسلت، خالصله و عصلاره ظلملی  که به بشلریت 
ُسلوُل« هملان بیلان شلکواییه  شلده اسلت، در ظللم او جللوه می کنلد. ایلن »قلاَل الرَّ

رسلول اهلل در روز قیاملت اسلت. 
  مقصود از خلیل، همان خلیلی است که آن ظالم را از راه به در برد. 

1 . زمر: 30 ل 32.
2 . فرقان: 27 ل 30.

3 . انعام: 21.
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ُسلوِل َسلبیاًل« همان سلبیلی اسلت که فرمود:    »سلبیل« در »یا لَْیَتِني اتََّخْذُت َمَع الرَّ
ِّه َسلبیال«1 و این سلبیل  »ُقْل َمللا أَْسلَئُلُکْم َعلَْیِه ِمْن أَْجر إاِلَّ َمْن شللاَء أَْن یَتَِّخَذ إِلی َرب
هملان عتلرت و اهلل بیلت رسلول خدا اسلت زیلرا خداونلد در جلای دیگر سلبیل را بر 
َه  ملودت ذی القربای رسلول تطبیق فرموده اسلت: »ُقْل ال أَْسلَئُلُکْم َعلَْیِه أَْجلراً إاِلَّ الَْمَودَّ
فِلي الُْقْربلی«2 در هلر صلورت، ایلن شلکایت رسلول اکلرم اشلاره به فاجعله بزرگی 
اسلت که تحریف عملی مسلجد اسلت. مسلجد رسلول اهلل در رأس این مسلاجد به 

شلمار می آیلد کله با تحریلف این مسلجد، همه مسلاجد دچار تحریف شلدند.
  تحریلف ایلن اسلت که مسلجدی که بایلد جایگاه املام الهی، ولی خدا و جانشلین خدا 
باشلد، جایلگاه دیگلران شلود. به تعبیلر بوعلی سلینا امام، سللطان أرضی اسلت. بوعلی 
عبارتلی دارد کله می گویلد: انبیلاء الهی، سللطان ارضی و زمینی هسلتند. این مسلاجد، 
جایلگاه َملِلک ارض هسلتند؛ چلون بیوت اهلل انلد. بیت اهلل یعنلی بیت َملِلک حقیقی که 
َملِلک علام، َملِک باالصاله و َملِک اصلی اسلت. مسلجد جایگاه پادشلاه پادشلاهان، یعنی 
خداوند متعال اسلت. جایگاه سللطان آسلمان و زمین اسلت و به اذن او، جایگاه خلیفه 
او اسلت. مسلجد جایگاه کسلانی اسلت که به املر او دسلتور می دهند؛ نهلی او را ترویج 
می کننلد؛ ملردم را از آنچله او بلاز داشلته، بلاز می دارنلد؛ مردم را بله آنچه او وا داشلته، 
وا می دارنلد؛ ملردم را در آن راهلی کله خواسلته و دسلتور داده، راه می برنلد و املر او را 

می کنند.  اجلرا 
َّملا یَْعُملُر َمسلاِجَد اهللِ َملْن آَملَن بِلاهللِ َو الَْیلْوِم اْلِخلِر«3    در روایلت داریلم کله آیله »إِن
در شلأن امیلر المؤمنیلن نلازل شلده اسلت. او، ابلرز مصادیلق ایلن آیله اسلت. ائمه 
اطهلار عامریلن و صاحبلان مسلاجدند. مسلاجد پایگاه هلای آنلان اسلت. مسلجد پایگاه 
أْنلا ِلِبْراهیلَم َملکاَن الَْبْیلت«4 ابراهیلم کیسلت؟ ابراهیلم  ابراهیلم بلوده اسلت: »َو إِْذ بَوَّ
ُهنَّ قاَل  ُّلُه بَِکلِملاٍت َفَأتَمَّ هملان اسلت که خلدا در حق او فرملود: »َو إِِذ ابَْتللی  إِبْراهیَم َرب
أ اهللُ لَه الَبیلَت«. آن بیتی کله »إِنَّ أَوََّل بَْیٍت  ِّلي جاِعُللَک لِلنَّلاِس إِماملاً« این امام »بَلوَّ إِن

1 . فرقان: 57
2 . شوری: 23.

3 . توبه: 18.
4 . حج: 26
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ُوِضلَع للنلاس«1 بلود بلرای ابراهیلم کله امام النلاس اسلت، مبّوأ شلد. مبلّوأ یعنی چه؟ 
یعنلی آملاده. بیلت بلرای ابراهیلم - املام الناس- آماده شلد. 

أْنلا ِلِبْراهیلَم َملکاَن الَْبْیلت «2؛ ما ملکان بیت را جایگاه ابراهیم قلرار دادیم؛ لذا    »َو إِْذ بَوَّ
»ِحجلر اسلماعیل« یعنلی خانه اسلماعیل و مادر او. للذا در طواف باید گلرد خانۀ کعبه 
و نیلز گلرد خانلۀ اسلماعیل که تلداوم دهنلدۀ امامت الهی اسلت انجام گیرد. للذا طواف 
بلر حجلر اسلماعیل انجلام می گیلرد »و ال یَُجلوُز أن یَُطلوَف أَحٌد ِملن داِخلِل الِحجِر«. 

چلرا طلواف دور کعبله به تنهایلی کفایت نمی کند؟ عراقی بسلیار زیبا سلروده اسلت: 
ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی

کین ره که تو می روی به ترکستان است

اعرابلی، واژه مهملی  اسلت. »قالَلِت األْْعلراُب آَمنَّا ُقْل لَلْم تُْؤِمُنلوا َو لِکْن ُقولُوا أَْسللَْمنا«3 
اعرابلی یعنی کسلی که به امامت نپیوسلته باشلد. ایلن واژه، واژه دقیلق و از واژگان مهم 
دینلی ملا اسلت. اعرابلی دقیقلاً در مقابلل مهاجلر و مواللی و کسلی اسلت که بلا والیت 
پیونلد خلورده اسلت. آن کلس کله هجرت الی الرسلول کلرد، مهاجر اسلت. للذا اعرابی 
در مقابلل مهاجلر اسلت. مهاجر کیسلت؟ در روایت آمده اسلت: »الِهجَرُه إللی اهللِ و إلی 
ُسلوِل و إللی الَملاِم« هجلرت یعنلی پیوسلتن بله محلور اماملت. کسلی که بله این  الرَّ
محلور پیونلد نخلورد، اعرابلی اسلت. کسلی کله دور خانله کعبله طلواف می کنلد، ولی 
 طوافلش دور املام نیسلت، طلواف مقبلول نخواهد داشلت. از زمان حضلرت ابراهیم
اُکُم  دوران جدیلدی آغلاز شلده اسلت؛ دورانی کله فرمود: »ِملَّلَه أَبیُکلْم إِبْراهیَم ُهَو َسلمَّ
الُْمْسللِمیَن ِملْن َقْبلُل«4 ابراهیلم و اسلماعیل بنیان گلذاران ایلن دوران جدیدانلد کله 
دوران توحیلد اجتماعلی اسلت؛ للذا فرملود: »َو إِْذ یَْرَفلُع إِبْراهیلُم الَْقواِعلَد ِملَن الَْبْیِت َو 
إِْسلماعیُل«5 گذشلت کله اسلماعیل هم بایلد در بنیان گذاری این خانه شلریک باشلد؛ 
زیلرا خلط امامت، خط فرزندان اسلماعیل اسلت کله محّمد و آل محّملد اند. خدای 

1 . آل عمران: 96.
2 . حج: 26.

3 . حجرات: 14.
4 . حج: 78.

5 . بقره: 127.
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متعلال بله ابراهیم بلزرگ وعده داد کله از ذریه تو به اماملت خواهند رسلید »َوإِِذ ابَْتلَی 
ِّلي َجاِعُلَک لِلنَّلاِس إَِماًما َقلاَل َوِمن ُذرِّیَِّتلي َقاَل الَ  ُهلنَّ َقاَل إِن ُّلُه بَِکلَِملاٍت َفَأتَمَّ إِبَْراِهیلَم َرب
الِِمیلَن«1 در ایلن آیله خداونلد به ابراهیم وعلده داد تا اماملت در ذریۀ  یََنلاُل َعْهلِدي الظَّ
غیلر ظاللم او تلداوم یابلد، و خداوند به ایلن وعدۀ خود وفا کلرد و فرمود: »أَْم یَْحُسلُدوَن 
النَّلاَس َعللی  ملا آتاُهلُم اهللُ ِمْن َفْضلِِه َفَقلْد آتَْینا آَل إِبْراهیلَم الِْکتاَب َو الِْحْکَملَه َو آتَْیناُهْم 
ُملْلکاً َعظیملاً«2 ایلن هملان »و ملن ذریتی« اسلت کله اماملت او در آیه دیگلر از خدا 
خواسلته شلده بلود. ایلن اماملت در ذریه ابراهیلم تلا روز قیامت قلرار داده شلده، اما به 
الِمیلَن«.3 ابتدا ایلن امامت در  شلرطی کله ظاللم نباشلند؛ چراکه »ال یَنلاُل َعْهلِدي الظَّ
آل اسلحاق گذاشلته شلد؛ یعنی در فرزندان اسلحاق و فرزنلدان یعقوب؛ للذا می فرماید: 
»وجعلنلا منهلم« یعنلی از بنی اسلرائیل »ائمه لملا صدقلوا« از اینان امام قلرار دادیم. 
وللی ایلن اماملت در ذریله یعقوب تلا آنجلا دوام یافت که در این آیه به آن اشلاره شلده: 
ْن َحَملْنا َملَع نُوٍح َو  »أُولِئلَک الَّذیلَن أَنَْعلَم اهللُ َعلَْیِهلْم ِملَن النَِّبیِّیلَن ِملْن ُذرِّیَّلِه آَدَم َو ِممَّ
ْحمِن  لْن َهَدیْنلا َو اْجَتَبْینلا إِذا تُْتلی  َعلَْیِهْم آیلاُت الرَّ ِملْن ُذرِّیَّلِه إِبْراهیلَم َو إِْسلرائیَل َو ِممَّ
لَهواِت َفَسلْوَف  الَه َو اتََّبُعوا الشَّ داً َو بُِکیًّلا * َفَخلََف ِملْن بَْعِدِهْم َخلٌْف أَضاُعوا الصَّ َخلرُّوا ُسلجَّ
لا«4 »َفَخلَلَف ِملْن بَْعِدِهلْم َخلْلٌف« اشلاره به انحرافی اسلت در ذریله ابراهیم  یَلَْقلْوَن َغیًّ
از نسلل یعقلوب کله موجلب سللب مقام اماملت از فرزنلد یعقلوب و انتقال آن بله ذریه 
اسلماعیل یعنلی محملد و آل محمدصللوات اهلل علیهلم شلد. املا چلرا این گونله شلد؟ خلدای 
لُْتُکْم  ِّي َفضَّ متعلال می فرمایلد: »یا بَني  إِْسلرائیَل اْذُکُروا نِْعَمِتَي الَّتلي  أَنَْعْمُت َعلَْیُکلْم َو أَن
َعلَلی الْعالَمیلَن«5 این چه نعمتی اسلت؟ این همان نعمتی اسلت که فرملود: »َو إِْذ قاَل 
ُموسلی  لَِقْوِملِه یا َقلْوِم اْذُکُروا نِْعَملَت اهللِ َعلَْیُکْم إِْذ َجَعلَل فیُکْم أَنِْبیلاَء َو َجَعلَُکْم ُمُلوکاً«6 
ایلن نعملت، نعملت رهبری و سللطنت الهلی بود. این نعمت سلتانده شلد. »ُقلِل اللُهمَّ 
ْن تَشلاُء َو تُِعزُّ َمْن تَشلاُء َو تُِذلُّ  مالِلَک الُْملْلِک تُْؤتِلي الُْملَْک َمْن تَشلاُء َو تَْنلِزُع الُْملَْک ِممَّ
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َملْن تَشلاُء«1 در ایلن آیله بله نزع مللک از بنی اسلرائیل و تحویلل آن به بنی اسلماعیل 
. اشلاره شلده اسلت؛ یعنی محّملد و آل محّمد

  خلدای متعلال بلا اشلاره بله سلبب اماملت و علزت از بنلی اسلرائیل می فرمایلد: »َو 
َُّهْم کانُوا یَْکُفلُروَن بِآیاِت  َّلُه َو الَْمْسلَکَنُه َو باُؤ بَِغَضلٍب ِمَن اهللِ ذلِلَک بِأَن ل ُضِربَلْت َعلَْیِهلُم الذِّ
اهللِ َو یَْقُتُللوَن النَِّبیِّیلنَ بَِغْیلِر الَْحلقِّ ذلِلکَ بِملا َعَصلْوا َو کانُلوا یَْعَتُدوَن«2. ایلن عصیان و 
تملرد از خلط خلدا، منجلر بله نزع مللک از آنهلا و انتقال آن به اوالد اسلماعیل شلد. لذا 
اسلماعیل جایلگاه بزرگلی در نظام شلریعتی و سلاختار فرهنگلی اعتقادی ملا دارد. 
انضملام حجلر اسلماعیل به کعبه، اشلاره به اماملت ذریه اسلماعیل در سراسلر تاریخ تا 
روز قیاملت دارد. همله ایلن ملوارد بله هلم پیونلد دارد و به طلور کلی مفاهیلم قرآنی و 

احلکام شلریعتی ملا به هم پیوسلته اسلت.
  بله هلر حلال، اماملت باید با خانه کعبه باشلد تلا خانه کعبله، خانه مطلوب خدا شلود. 
بایلد عملارت مسلجد بلا اماملت صلورت بگیرد. مسلجد بلدون اماملت، مسلجد عامری 

نیسلت، مسلجد معّطل است. 
  عمارت مسلجد به چیسلت؟ عمارت مسلجد به ذکر خدا و عبادت حقیقی خدا اسلت. 
عبلادت حقیقی به چیسلت؟ بله اطاعت او. اطاعت او به چیسلت؟ بله اطاعت خلیفه اش. 
ایلن راه و شلیوه و خلط و مسللک عبودیت در قرآن کریم اسلت. اخالص بلرای خدا این 

اسلت کله نقطه مقابلش شلرك به خدا اسلت.
  اخلالص در عبلادت ایلن اسلت کله وقتلی خلدا را عبلادت می کنلی، آن چنلان کله او 
می خواهلد عبلادت کنی. آن چنان کله او می خواهلد، یعنی آن چنان که فرملود. خداوند 
فرملوده اگلر ملرا اطاعلت می کنلی، با اطاعلت امام ملرا اطاعت کلن. نه همانند کسلانی 
کله می گفتنلد ملا می خواهیلم خلدا را اطاعت کنیلم، آن چنان کله خلود می خواهیم و 
کاری بلا املام نداریلم. آنلان هنگامی که رسلول اهلل از سلوی خداونلد امام بعلد از خود را 
در روز غدیلر نصلب و معرفلی نمود به رسلول اهلل گفتند: »َهلذا ِمنَک أم ِملَن اهللِ؟«3. در 

1 . آل عمران: 26.
2 . بقره: 61.
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َجَل لََیهُجلر«1 تفریق بین کتب و رسلل انجلام دادند: »إِنَّ  جلای دیگلر گفتنلد: »اِنَّ الرَّ
ُقوا بَْیَن اهللِ َو ُرُسلِلِه َو یَُقولُوَن نُْؤِمُن بَِبْعٍض  الَّذیلنَ یَْکُفلُروَن بِاهللِ َو ُرُسلِلِه َو یُریلُدوَن أَْن یَُفرِّ
ا«2.  َو نَْکُفلُر بَِبْعلٍض َو یُریلُدوَن أَْن یَتَِّخلُذوا بَْیلَن ذلَِک َسلبیاًل * أُولِئَک ُهُم الْکافِلُروَن َحقًّ
تفریلق بیلن خلدا و رسلول ایلن اسلت کله به رسلول بگوینلد این حلرف کله می زنی از 
ٌد  تلو اسلت یلا از خلدا؟ حال آنکله تویی در کار نیسلت. او رسلول اسلت: »ملا کاَن ُمَحمَّ
أَبلا أََحلٍد ِمْن رِجالُِکْم َو لِکْن َرُسلوَل اهللِ«3 یعنی تمام شلخصیت و وجود او، شلخصیت و 
لٌد إاِلَّ َرُسلوٌل«4. یعنی وجود  وجلود رسلول اللهی اسلت. در جلای دیگلر دارد: »َوَما ُمَحمَّ
مقلدس او رسلالت الهی اسلت و للذا »اِن تََکلَّلَم تََکلََّم بِما ُهلو َرُسلوٌل« و »اِن َفَعَل َفَعَل 
بِملا ُهلو َرُسلوٌل«. اگلر خندیلد خنلده اش خنده رسلول اسلت. اگلر گریسلت، گریه اش 
گریه رسلول اسلت. اگر خشلنود شلد، خشنودی اش خشلنودی رسول اسلت. اگر حزین 

شلد، حزنش حزن رسلول اسلت.
لٌد إاِلَّ َرُسلوٌل«5 چیلزی غیلر رسلول نیسلت. اگلر می فرمایلد: »أَنَلا بََشلٌر    »َوَملا ُمَحَمّ
« اسلت.  «. همه چیز او »یُوَحی إِلََيّ ِمثُلُکلم«6 بعلدش بالفاصله می گویلد: »یُوَحی إِلَلَيّ
« همان »إاِلَّ َرُسلوٌل« اسلت. همه چیزش از وحی اسلت؛ للذا فرمود:  ایلن »یُوَحلی إِلَلَيّ
»َوَملا یَنِطلُق َعلِن الَْهلَوی * إِْن ُهلَو إاَِلّ َوْحلٌي یُوَحلی«7. روایتلی در منابلع اهل سلنت 
وجلود دارد کله ظاهلراً دربلاره سلعید بن علاص اسلت. جوانی شلانزده هفده سلاله بود. 
او دنبلال رسلول اکلرم می رفلت و هلر چله رسلول اکلرم می فرمود، می نوشلت. 
می گویلد: قریلش دیلد هلر چه رسلول اکلرم می فرمایلد، می نویسلم. »َفَنَهْتِنلي ُقَریٌْش 
َوَقالُلوا: تَْکُتلُب ُکَلّ َشلْيءٍ َسلِمْعَتُه ِملْن َرُسلوِل اهللِ ، َوَرُسلوُل اهللِ بََشلٌر یََتَکلَُّم فِي 
َضلاءِ؟« گفتنلد: )اشلاره بله وجود مقدس نبی اکرم داشلتند( این بشلر  الَْغَضلِب َوالِرّ
اسلت. گاهلی از روی ناراحتلی سلخن می گویلد، گاهی از کسلی خوشلش می آیلد، از او 
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تعریلف می کنلد. ایلن تعریف هلا و تمجیدهلا و مذمت ها، شلخصی و بشلری اسلت.
  همیلن چیلزی کله بعضلی از معاصریلن ملا می گویند که پیامبر بشلر اسلت و گفتار او 
بشلری اسلت. »َفَأْمَسلْکُت َعلْن الِْکَتابِله« او می گوید: دیگر از نوشلتن دسلت برداشلتم. 
رسلول اکلرم روزی چشلمش بله ملن افتلاد و دیلد کله دیگر سلخنانش را نمی نویسلم. 
فرملود: چلرا دیگر نمی نویسلی؟ جریان را گفتلم. »َفَذَکلْرُت َذلَِک لَِرُسلوِل اهللِ«. به 

 .1» ملن فرملود: »اْکُتلْب، َفَوالَِّذي نَْفِسلي بَِیلِدهِ، َما َخلَرَج ِمْنلُه إاِلَّ َحقٌّ
جان فدای دهنش باد که در باغ نظر      

چمن آرای جهان، خوش تر از این غنچه نبست

  او رسلول بلود، آنچله می گفلت از خلود نمی گفلت. اگر در حلق فاطمه فرملود، اگر 
در حلق عللی فرمود، اگر در حق حسلن فرملود، اگر در حق حسلین فرمود، 
نله از ایلن بابلت بلود کله بسلتگان اوینلد. از بلاب تکلیلف و جایگاه الهلی اینلان بود که 
او وظیفله داشلت ایلن نعمت هلای کبلری را بله ملردم معرفلی و راه رحمت را به سلوی 

آنان بلاز کند.
  در هلر صلورت، ایلن دومیلن تحریفی بود کله در رابطه با کاربری مسلجد انجام گرفت. 
بله جلای اینکه مسلجد پایلگاه امامت کبلری، خالفت الهلی و عصمت و طهارت باشلد، 
پایلگاه داعیلان شلرك، مسلتکبران و طغیان گران شلد. آنچه املروز در مسلجد الحرام و 
مسلجد النبلی و امثلال این مسلاجد می بینیم، همان اسلت کله روز قیامت رسلول اکرم 
در پیشلگاه خلدا، آن شلکوائیه را انجلام می دهلد کله درباره مسلجد و از سلوی مسلجد 
قوني« و  قونلي وَمزَّ لُونِلی« و از سلوی کتاب می گویلد: »یا َربِّ َحرَّ می فرمایلد: »َربِّ َعطَّ

دونا«.  دربلاره اهل بیلت عرضه ملی دارد: »یلا َربِّ َقَتلونا وَطَردونا وَشلرَّ
  عبادتلی کله بایلد »اِسلالُم الَوجِه هللِ« باشلد، به روشلی برای خضوع برای مسلتکبران 
و ظالملان تبدیل شلد. مسلاجد مقّر تحکیم حکوملت ظالمان و تثبیت اسلاس حکومت 
مسلتکبران شلده اسلت. در نتیجه، مسلجد به جایگاه اظهار قدرت آنان تبدیل گشلت، 

بله جای اینکله جایگاه »اِخالص هلل« و »اسلالُم الَوجِه هلل« باشلد.

1  . معالم المدرستین، نویسنده: السید مرتضی العسکري، جلد: 2 صفحه: 56
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تحریف«سوم؛«ریاکاری«در«اداره«مسجد««
  تحریلف سلوم ایلن اسلت که مسلاجد به جلای این که محل اخلالص هلل باشلد؛ »َو أَنَّ 
ِ َفلال تَْدُعلوا َملَع اهللِ أََحلداً«1 جایلگاه ریاکاران و عوام فریبان شلد. مسلاجد  الَْمسلاِجَد هلِلَّ
بلزرگ جهلان اسلالم، مثل مسلجد الحلرام و مسلجد النبی که مسلاجد مرکلزی جهان 
اسلالم اند، بله جایلگاه ریلاکاران و عوام فریبلان بلدل گشلتند و از ایلن طریلق، ملردم از 
جلاده اسلالم خلارج شلدند. حال آنکه مسلجد بایلد راه را بلرای ملردم در طریق خضوع 

بلرای خلدا، تزکیله و تهذیب نفلوس و تقوا هملوار  کند. 
لَس َعلَلی التَّْقلوی« و محلل    مسلجد این گونله تعریلف شلد کله بایلد »لََمْسلِجٌد أُسِّ
لُروا«2 و »فلي  بُُیلوٍت أَِذَن اهللُ أَْن تُْرَفلَع َو یُْذَکلَر فیَهلا اْسلُمُه  »رِجلاٌل یُِحبُّلوَن أَْن یََتَطهَّ
یَُسلبُِّح لَلُه فیهلا بِالُْغُدوِّ َو اْلصاِل * ِرجلاٌل ال تُلْهیِهْم تِجاَرٌه َو ال بَْیٌع َعْن ِذْکِر اهللِ«3 باشلد. 
املا جوالنلگاه ریلاکاران، عوام فریبان و متظاهران شلد؛ جوالنگاه افرادی کله مصداق این 
آیه شلریفه هسلتند: »ال تَْحَسلَبنَّ الَّذیَن یَْفَرُحلوَن بِما أَتَلْوا َو یُِحبُّوَن أَْن یُْحَملُدوا بِما لَْم 
یَْفَعُللوا َفلال تَْحَسلَبنَُّهْم بَِمفلاَزهٍ ِمَن الَْعلذاِب َو لَُهْم َعلذاٌب أَلیٌم«4 نمازی که امام مسلجد 
الحلرام یلا مسلجد النبی می خواند، خاللی از هرگونه روح اخالص اسلت. جمعیت زیادی 
در آنجلا جملع می شلوند و املام سلعی می کنلد چنلد آیله ای را کله حفظ کلرده، به رخ 

آنها بکشلد!
  بلرای چله در مسلجد الحلرام در نملاز صبح سلوره سلجده را می خوانید؟ معلوم اسلت 
کله ایلن عملل، نمی توانلد هلل باشلد. در منابلع اهلل سلنت بلر تخفیلف بلر مأمومین و 
رعایلت حلال اضعلف مأمومین تأکیدات فراوانی شلده اسلت. مردم در ایلام حج به دلیل 
انجام مناسلک حج بسلیار خسلته می شلوند. گاهی بعضی ها از شلدت خسلتگی نزدیک 
اسلت بیفتنلد. بلا ایلن حلال امام جماعت مسلجد الحلرام و مسلجد النبی در نملاز خود 
سلوره های طوالنلی را می خواننلد. معللوم اسلت که ایلن حالت، حاللت ریاکارانه اسلت. 
   حضلرت رسلول خلدا حضلرت امیلر را بله یملن فرسلتاد. بنلا بر روایلات خود 

1 . جن: 18.
2 . توبه: 108.

3 . نور: 36 ل 37
4 . آل عمران: 188.
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اهلل سلنت در کتاب هایلی ماننلد صحیلح بخلاری و صحیلح مسللم، در زملان رسلول 
اکلرم یلک علده همیشله درصلدد بودند بر حضلرت امیر خلرده بگیرنلد، عیبی 
را از حضلرت پیلدا کننلد و پیلش رسلول اکلرم از او گلله کننلد. ایلن رفتلار خیلی 
تکلرار شلده اسلت. چنلد بلار ایلن رفتلار، موجلب ناراحتی حضرت رسلول شلد. به 
همیلن مناسلبت حضلرت فرمودنلد: »اِنَّ َعلِّیلا ِمّنلی و أنَلا ِمنله«1. یکی از ملواردی که 
ایلراد گرفتنلد ایلن بود که گفتند: شلما عللی را برای ما فرسلتادید اماملت کند، اما 
بعلد از حملد در هلر نملازی به »ُقلل ُهَو اهللُ أَحلٌد«2 اکتفلا می کند. رسلول اکرم از 
عللی پرسلید دلیلل ایلن کار تو چه بلود؟ علی عرض کلرد: »لِحّبی لقلل هو اهلل 
أحلد، فقلال النبلی صلی اهلل علیه وآله وسللم ملا أحببتها حتی أحبلک اهلل عزوجل3« و 
می توانلد یکلی از دالئلل ترجیح قرائت قلل هو اهلل احد تخفیلف بر نمازگزاران باشلد لذا 
در روایلت اسلت کله همچنین هنگاملی که معاذ بن جبلل در نماز جماعت، سلوره بقره 
قرائلت کلرد4، حضلرت بله او اعتراض کلرد و فرملود: »یا معاذ، إیلاك أن تکلون فتانا5ً« 
و در روایتلی دیگلر فرملود: »أ تریلد أن تکلون فتانلا یلا معاذ؟« مخصوصلاً ایلن نکته را 
تذّکلر دادنلد کله از ریلاکاری بپرهیزیلد. یعنلی اطالله خارج از حلد متعارف صلاله برای 
اماملی  کله مأمومیلن پشلت سلر اویند، حداقل شلبهه ریلا ایجلاد می کنلد. در بعضی از 

ملوارد شلبهه ریلا هم نیسلت، بلکله یقین به ریلا حاصل می شلود. 
  متأسلفانه مسلاجد بلزرگ کشلورهای اسلالمی  مخصوصلاً مسلاجد مرکلزی، جوالنگاه 
این گونله ریاکاری هلا شلده اسلت. بله ایلن ترتیلب روح نملاز از نملاز گرفته می شلود و 
دیگلر ایلن نملازی کله خوانلده می شلود، آن نمازی نیسلت کله خداونلد متعلال به آن 

دسلتور داده اسلت.
 ایلن قضیله دربلاره حلج نیلز صلادق اسلت. روایلت داریم که حضلرت املام صادق  
در ایلام حلج بعلد از طلواف و اعمال نشسلتند. بعضلی از اصحاب حضلرت روبه روی 
حضلرت جملع شلدند. حضرت بله طواف کنندگان نگاهی  کلرد و فرمود: ایلن طوافی که 

1  . إثبات الهداه، نویسنده: شیخ حر عاملی، جلد: 3 صفحه: 278
2  . توحید، 1

3  . وسائل الشیعه، ج 4، ص 740
4  . صحیح مسلم، ج 2، ص 42، باب القرائه فی العشاء

5  . وسائل الشیعه، ج 5، ص 470
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اینلان می کننلد، فرقی با طلواف جاهلیت ندارد. چلون روح طلواف، روح نماز، اخالص هلل 
اسلت و در اخلالص هلل، نقلش املام، نقلش اول اسلت. امام اسلت که روح اخلالص را در 

ملردم به وجود ملی آورد. 
  اماملی  کله در مسلجد جللو می ایسلتد، ملردم را بلا اخلالص آشلنا می کنلد. تبعیت از 
املام کله در نملاز جماعت شلرط صحلت نماز اسلت، فقط یلک تبعیت تعّبلدی محض 
نیسلت. ایلن تبعیلت در حقیقلت، تبعیلت از املام در خضلوع هلل اسلت؛ للذا نمازهلای 
جماعلت طبیعتاً اخالص آفرین اسلت. کسلی که در نماز جماعت شلرکت کنلد، طبیعتاً 

علادل بلار می آید.

احراز«عدالت«با«شرکت«در«نماز«جماعت««
  در روایلت داریلم کله ابلن ابلی یعفلور از املام صلادق سلؤال می کنلد: شلهادت 
را مشلروط بله عداللت شلاهد کرده ایلد. چگونله می تلوان عداللت شلاهد را دریافلت و 
بازشلناخت؟ حضلرت در جلواب می فرماید: همین که کسلی در نماز جماعت مسللمین 

شلرکت می کنلد، دلیلل بلر عدالت او اسلت1. 
  در قضاوت، عدالت شلاهد شلرط اسلت. در طالق، عدالت شلاهد شلرط اسلت، در امام 
جماعلت، عدالت شلرط اسلت؛ بلکله از این باالتلر، در نظلام کارگزاری دینی و اسلالمی 
 بلرای صاحلب والیتلی کله تصمیم گیلری دربلاره ملردم بله او واگلذار می شلود، عدالت 
شلرط اسلت. هلر کسلی که حلق تصمیم گیری داشلته باشلد، از وزیلر گرفته تلا وکیل، 

بایلد علادل باشلد و عدالتش محرز شلود.
  اگلر بخواهیلم یلک نظام اسلالمی  صحیحی داشلته باشلیم، باید تمام مسلئوالن عادل 
باشلند؛ یعنلی عداللت در آنهلا احراز بشلود. گاهی این سلؤال پیلش می آید کله مگر ما 
می توانیلم عداللت همله را احلراز کنیلم؟ احلراز عداللت، یعنلی عالملت و دلیللی برای 
عداللت داشلته باشلیم. دلیل بر عدالت چیسلت؟ شلرکت در نمازهای جماعلت دلیل بر 
عداللت اسلت. نملاز جماعلت مخصلوص علده خاصی نیسلت. عامه ملردم بایلد در نماز 
ُجلِل بَْیَن الُْمْسللِِمیَن؟  1  . در روایلت ابلن ابلی یعفلور از املام صلادق آمده اسلت کله در پاسلخ سلوال راوی: بَِم تُْعَرُف َعَدالَلُه الَرّ
لْتِر َو الَْعَفلاِف - تلا آنجلا کله فرمودند-: والداللله علی ذلک کله أن یکون سلاتراً لجمیع عیوبله - تا آنجا  فرمودنلد: أَْن تَْعِرُفلوُه بِالسَّ
کله فرملود -: ویکلون منله التعاهلد للصلوات الخملس إذا واظب علیهلن وحفظ مواقیتهن بحضلور جماعه من المسللمین، وأن 

ال یتخللف علن جماعتهلم في مصالهلم إال من عله . وسلائل الشلیعه، ج 18، صفحه 288
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جماعلت شلرکت کنند. 
  اگلر بنلا بلود صلدا و سلیمای ملا، آملوزش و پلرورش ملا، دانشلگاه های ملا، مراکلز 
فرهنگلی ملا، مراکلز تربیتلی ملا، جامعله را بلر وفلق مبانلی دینلی تربیلت کننلد، باید 
طلوری بله ملردم جهلت می دادنلد کله همه ملردم بله طلور متعلارف و به طلور عادی، 
وقلت نملاز به مسلجد برونلد و نماز جماعلت اقامه کننلد. در روایات متعلددی داریم که 
وقتلی کسلانی در خانه هلا می نشسلتند و در نملاز جماعلت شلرکت نمی کردند، رسلول 
اکلرم فرمودنلد: نزدیلک اسلت کله من دسلتور دهلم خانه را بلر اینان خلراب کنند 

یلا آتلش بزنند1.
  اسلالم تأکیلد زیلادی بلر حضلور در نمازهلای جماعلت دارد. بایلد کاری کنیلم کله 
نمازهلای جماعلت اهمیلت و جایلگاه خلود را پیلدا کنلد. تربیلت اجتماعلی اسلالم بلا 
شلرکت در نمازهلای جماعلت محقلق می شلود. ملا بایلد شلیوه های تربیلت اجتماعی 
اسلالمی  را در نظلر داشلته باشلیم تلا جامعه، اسلالمی  تربیت بشلود. اگر ملردم ما مقّید 
بودنلد وقلت نملاز جماعت، در مسلجد حضور یابنلد، حتملاً تربیت اسلالمی  می یافتند. 
  قباًل اشلاره شلد که سلازمان عمران شلهری دینی و اسلالمی  مبتنی بر این اسلت که 
در هلر محلله بله اندازه انسلان هایی کله در آن زندگلی می کنند، مسلجد در نظر گرفته 
شلود. ازایلن رو مسلجد محلله و مسلجد مدینه داریلم. مسلجد مدینه آن اسلت که نماز 
جمعه در آن اقامه می شلود. مسلاجد محله هم آن دسلته از مسلاجد اسلت که نمازهای 

روزانله در آن بله پا می شلود. 
  همله اهلل محلله بایلد بله مسلجد بیایند. اگر همه به مسلجد آمدند و پشلت سلر یک 
املام جماعلت منلزه، پلاك و باتقوا نملاز خواندنلد، طبیعتاً همه،- به اسلتثناء افراد شلاذ 
و نلادر- علادل و باتقلوا بلار می آینلد. بله همیلن علت حضور در مسلجد عالملت عدالت 

است. 
  برخلی سلؤال می کننلد کله در مسلافرت به شلهرهای مذهبلی، مثل قم و مشلهد، آیا 
می تلوان پشلت سلر امام جماعتی کله او را نمی شناسلیم، نملاز بخوانیم؟ بلله، می توان. 
حتلی در نمازخانه هلای میلان راه کله گاهلی یلک روحانلی جللو می افتلد و علده ای از 

1  . وسائل الشیعه، ج 5، صفحه 375، باب کراهه ترك حضور الجماعه
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ملردم پشلت سلر او نملاز می خواننلد، می شلود پشلت سلر چنیلن املام جماعتلی هلم 
می تلوان نملاز خوانلد. چلون در عدالت همین مقلدار که ملردم اعتماد می کننلد، کافی 
اسلت. چلرا مردم پشلت سلر ایلن روحانی نملاز می خواننلد، در حاللی که اگلر یک غیر 
روحانلی ایسلتاده باشلد، بله او اقتلدا نمی کننلد؟ دلیلش این اسلت که ایلن زّی عالمت 
و املاره عرفیله تقلوا و عداللت اسلت و می تلوان بلرای احراز عداللت، به این املاره عرفیه 
اعتملاد کلرد. آن عدالتی که الزم اسلت، همین اسلت. ایلن اماره عرفیله در روایات مورد 
تأکیلد قلرار گرفته اسلت. حضور مسلتمر در نماز جماعت املاره عرفیه بر عدالت اسلت. 
ملا می توانیلم بله صرف اینکه کسلی همیشله به مسلجد می آیلد، یعنی معملوالً و بدون 

علذر به مسلجد می آیلد، عداللت او را احلراز کنیم.
  عدالتلی کله شلورای نگهبلان برای مثلاًل صالحیلت نمایندگی یلا املوری از این قبیل 
نیلاز دارد، عدالتلی اسلت کله بلا همیلن املارات بایلد احلراز شلود. یعنلی بلرای چنین 
عدالتلی بله املاره دیگلری نیلاز نداریم. معنلای احلراز عدالت این نیسلت که بلا او چند 
سلال زندگلی کنیلم تا به زوایلای زندگی او پلی ببریم و بفهمیم که آدم درسلتی اسلت 
یلا خیلر. بلرای احراز عدالت اماره عرفیه مقبول، کافی اسلت. شلرع، حضلور در نمازهای 
جماعلت یلا بله تعبیلر برخلی فقهلا ظاهلر الصلالح بلودن را بلرای احلراز عداللت کافی 
می دانلد. ظاهلر الصلالح بلودن یعنی در جملع مردم اهل صلالح، او را به خوبلی و نیکی 

بشناسند. 
  هلر تصمیم گیلری عموملی، اختیلار والیتلی اسلت و هیچ ولیلی بدون عداللت مجاز به 
اعملال والیلت نیسلت. همه چیلز نظام والیتی بله عدالت بسلتگی دارد و بله عدالت گره 

خلورده اسلت. عدالت نباشلد، والیت هم نیسلت.
  البتله حضلور مسلتمر در مسلجد تلا وقتلی املاره بر عدالت اسلت کله به وسلیلۀ خود 
انسلان یلا به وسلیله عادل دیگلر خالف آن ثابت نشلود. مثاًل دروغ از او شلنیده شلود یا 
ببیننلد کله در مسلجد غیبلت می کند یا عادلی شلهادت دهد که او اهل معصیت اسلت. 
املاره ماداملی  اماریلت دارد که کاشلف باشلد. کاشلفیت ماداملی  وجود دارد که کشلف 

خلالف نشلده باشلد یلا اماره کاشلفه بر خالف وجود نداشلته باشلد.
  خالصله اینکله حضلور در مسلاجد و نمازهای جماعت در روایات ملا، اماره عدالت تلقی 
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شلده اسلت. نکته اش این اسلت که نماز جماعت در مسلجد، پشلت سلر یک امام منزه، 
پلاك، علادل و باتقلوا، خلواه ناخواه جامعله را تبدیل به یک جامعله باتقوا می کند.

  راه جامعه سلازی در اسلالم این گونله اسلت. خانله ای کله اسلالم ملردم را در آن تربیت 
می کننلد، مسلجد اسلت کله خانه خلدا و خانله امام تلقلی می شلود. یعنی خانله تقوا و 
تهذیلب اسلت. مسلجد خانله تطّهلر، تهذیب و سلاختن مردم اسلت. مسلجد اسلت که 
ملردم و جامعله باتقلوا می سلازد؛ للذا املام چنین مسلجدی، بایلد الگوی تقوا و پیشلتاز 

ملردم در موازین اسلالمی  باشلد.
  یکلی از تحریفاتلی کله در بسلیاری از مسلاجد بله وجلود آملده - و بله ویلژه مسلاجد 
مرکلزی مانند مسلجد الحرام و مسلجد النبی اسلت کله تربیت عمومی  جامعه اسلالمی  
در آن مکان هلا شلکل می گیلرد- تحریف کاربری مسلاجد اسلت. به جلای اینکه مردمی 

 کله بله مسلجد می آینلد، از تقلوا بهلره بگیرند، چیلزی دیگلری نصیب آنها می شلود.
  متأسلفانه این مسلاجد، به مراکز تربیت آدم کش مبدل شلده اسلت. بشلری که امروز 
ایلن مسلاجد تربیلت می کنلد، وحشلی ترین بشلر در تاریخ اسلت. مبلّغین آن مسلاجد، 
جوانلان را جملع و علیله ایران و شلیعه و سلایر مسللمین تحریک می کنند و مسللمین 

را بله جنلگ و سلتیز بلا یکدیگر فلرا می خوانند.
  املروزه مسلجد النبلی و مسلجد الحلرام محلل بسلیج این گونله انسلان ها بلرای 
آدم کشلی شلده اسلت. وضعیت به گونه ای شلده که در مسلاجدی که باید انسلان های 
باتقلوا تربیلت شلوند کله امنیلت را در جامعله ایجلاد کنند، عامل کشلتار ملردم تربیت 

می شلود.

«تقریب«و«وحدتی«که«ما«می«گوییم،«همان«است«که«ائمه«اطهار«به«آن«دعوت«««
می«کنند«

  طبلق روایلات وارده از معصومیلن اقتلدا به اهل سلنت ثلواب دارد. روش اقتلدای به آ نان 
این گونله اسلت کله اقتلدا می کنیلد، حملد و سلوره را خودتلان می خوانیلد، و اجهلار بله 
حملد و سلوره در ملوارد اجهلار الزم نیسلت. خواندن حمد و سلوره برای مأملوم را بعضی 
از مذاهلب اهلل سلنت نیلز تجویز می کننلد. یعنی مأملوم در عیلن اینکه اقتلدا می کند، 
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خلودش حملد و سلوره را بخوانلد. ما هم می توانیم پشلت سلر آنهلا اقتدا کنیلم و حمد و 
سلوره را هلم خودملان بخوانیلم. ایلن از اعظم قربات الهی اسلت. این گونه نملاز جماعت و 
اقتلدا بله آنلان طبلق فتلوای همه صحیح اسلت و راه بلر بهانه گیران بسلته می شلود. نظر 
برخلی فقها این اسلت که چون دسلتور خلاص آمده، اقتلدای به آنها بلدون خواندن حمد 
و سلوره نیلز مجلزی اسلت. برخلی نملاز را با آنلان می خواننلد، بعداً اعلاده می کننلد. این 
کار الزم نیسلت. احتیاط در اعاده نیسلت، احتیاط در همان روشلی اسلت که عرض شلد. 
این گونله نملاز جماعلت، طبق برخلی از مذاهب آنها جایز و رایج اسلت. خیللی از مذاهب 
آنلان خوانلدن حملد و سلوره را بلرای مأملوم جایلز می داننلد و مضّر بله اقتلدا نمی دانند. 
البتله اگلر از رکلوع بخواهلد اتصال پیدا بکنلد، می تواند به طلور صوری رکوع به جلا آورد؛ 
املا از رکعلت بعلد اقتلدا کنلد و حملد و سلوره اش را هلم بخواند تلا رعایت احتیاط شلده 
باشلد. ایلن احتیلاط برای این اسلت که ما بهانه را از دسلت دشلمن گرفته باشلیم. خروج 
از مسلجد هنلگام برگلزاری نملاز جماعت اهل سلنت به جهت اینکله اقتدا بله آنها نکرده 
باشلیم، غللط و ملورد نهلی اهل بیلت واقلع شلده اسلت. بله هلر حلال، اینکه بلا آنان 
نملاز می خوانیلم، راه را بلر این گونله جنایت هلای اجتماعلی افلراد بدخلواه خواهد بسلت. 
هلر چله ارتباطملان را بلا آنان نزدیک تر کنیلم، راه را بلر این تحریفات و توطئه ها بیشلتر 
می بندیلم. راه ایلن تحریفلات، بله وسلیله بسلتن راه ارتبلاط اینلان بلا اهل بیلت و معارف 
اهل بیلت بله وجلود می آیلد. در مقابل، ارتباط ما بلا آنلان راه را برای ارتباط آنهلا با معارف 
اهل بیلت و سرچشلمه های معرفلت بلاز می کنلد. تقریلب و وحدتلی کله ملا می گوییلم، 

هملان اسلت که ائمله اطهار بله آن دعلوت می کنند.
  روایلت داریلم کله »َصلُّلوا فِي َمَسلاِجِدِهْم َو ُعلوُدوا َمْرَضاُهلْم«1. این همله تأکید برای 
کیسلت؟ بلرای ما اسلت. چرا ایلن تأکید صورت گرفته اسلت؟ چون در صلورت برقراری 
ارتبلاط بلا آنلان، بلا معلارف اهل بیلت آشلنا می شلوند. اما اگلر ایلن راه را ببندیلد، تمام 
جامعله اهل سلنت کله اکثریلت مسللمین را تشلکیل می دهنلد، از این سرچشلمه های 
معلارف بریلده می شلوند و در دل آنهلا علیه شلیعیان اهل بیت کینه به وجلود می آورند. 
ایلن کینه هایلی کله گاهلی در برخی مناطق علیله شلیعیان می بینیم چگونله به وجود 

1  . روضه المتقین، نویسنده: محمد تقی المجلسي، جلد: 2 صفحه: 512
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آملده اسلت؟ بلا سلخنرانی های برخلی از ناآگاهلان. گاهلی بعضلی از حرف هلای آنهلا 
 را ملا هلم کله شلیعه اثنلی عشلری هسلتیم، نمی پذیریم. عایشله  بلا حضلرت امیر
جنگیلد. بعلد از جنلگ جملل، امیرالمؤمنیلن او را بلا چهلل زن به مدینه فرسلتاد و 
فرملود: »و لََهلا بَعلُد، ُحرَمُتَهلا االوللی«1 گاهلی ملا باید حرمت کسلی را نگله داریم، نه 
بلرای خلودش؛ بلکله برای نسلبتی کله دارد. عایشله  زن پیغمبر ما اسلت و در خانه 
 زندگلی کرده اسلت. اگلر بنا بلود این گونه بلا او رفتار شلود، پیغمبر پیغمبلر ملا
از ملا حکیم تلر و مؤمن تلر و متقی تلر بلود. البتله ملا اعتقلاد داریلم کله خلالف کلرده 
اسلت و جنگیدنلش بلا امیرالمؤمنیلن برخالف قرآن عملل کردن بود. اما این منشلأ 
آن نمی شلود کله تهملت بزنیلم و جامعله مسللمانان را پراکنلده کنیم، دشلمنی ایجاد 
کنیلم، ملردم را بله جلان هلم بیندازیلم، خونریلزی راه بیفتلد و رابطله اکثر مسللمانان 
بلا معلارف اسلالمی و معلارف اهل بیلت قطلع شلود. ایلن دسلتور اهل بیلت نیسلت. ملا 
 بایلد مثلل اماملان خلود زندگلی کنیم. مگلر ائمه اهل سلنت پلای منبر املام صادق
نمی آمدنلد؟ مگلر ملا نمی گوییلم هلم ابوحنیفله هلم غیلر او از علملای اهل سلنت پای 
منبلر املام صلادق نشسلتند؟ ابوحنیفله، ماللک و - با واسلطه - شلافعی پلای منبر 
املام صادق نشسلته اند. بیشلتر کسلانی که پای منبلر امام صادق می نشسلتند، 
شلیعه نلاب نبودنلد، بلکله اهل سلنت بودنلد. املام صلادق چگونله رفتلار کلرد کله 
اهل سلنت پلای منبلرش حاضلر شلدند؟ ملا بایلد کاری کنیم که اهل سلنت پلای منبر 
علملای ملا حاضلر بشلوند. اگلر علمای اهل سلنت با علملای ما ارتبلاط پیلدا می کردند، 
وضلع بله اینجایلی که امروز کشلیده، نمی کشلید. اگر ملا کاری می کردیم کله در حوزه 
قلم و حوزه هلای علمیله ملا طلالب اهل سلنت پلای منبلر اسلاتید حوزه هلای علمیله 

بنشلینند، وضعیلت بسلیار متفاوت می شلد.
  بیشلتر شلاگردان شلیخ طوسلی)ره( در بغلداد، سلّنی بودند. این راه نشلر معلارف اهل 
بیلت اسلت. راه نشلر معلارف اهل بیلت، لعن و سلّب علنی نیسلت. البته ما بله اکابر آنها 
نقلد داریلم. ملا شلیعه گری خودمان را بله همان شلکلی کله در مفاتیح الجنلان آمده و 
بلا همله جزئیاتلش نگه می داریلم؛ منتهلا نمی توانیم شلیعه تر از امام صادق باشلیم.

1  . شرح نهج البالغه نویسنده: ابن أبي الحدید، جلد: 9 صفحه: 199
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  ملا می گوییلم راه و رفتلار امام صادق را در شلیعه گری بپیماییلد. در مقدمه توحید 
مفضلل دارد کله مفضلل می گویلد بله ابلن أبلی العوجلاء کله برخلوردم و حرف هلای 
زندیق گرایانله او را شلنیدم، عصبانلی شلدم. با او تندی کلردم. تأملی کلرد و ]نزدیک به 
لد، ما هکلذا ادُب َجعَفر«  ایلن مضملون[ گفلت: »ما هکلَذا یََتَکلَّلُم َمَعنا َجعَفلُر بُن ُمَحمَّ
جعفلر بلا ملا این گونله سلخن نمی گویلد. ملن خیللی بلا جعفلر صحبت کلردم، بلا من 
بلا منطلق، مهربانلی و محبلت صحبلت می کلرد. ایلن روش، روش جعفلر بلن محملد 
الصلادق نیسلت. حضلرت بلا زندیلق این گونه عملل می کرده اسلت. توحیلد مفضل 
بلرای همیلن ابلن ابی العوجاء نوشلته شلده اسلت تا بله او رسلانیده شلود. اهلیلجه هم 

همیلن طلور اسلت. اهلل بیت بلا کفلار و زنادقله و ارباب مللل صحبلت می کردند. 
  هیچ کلس بله انلدازه امیرالمؤمنیلن رنج مظلومیت را نکشلید. حضلرت امیر چگونه 
صبلر کلرد؟ روش ملا بایلد بر اسلاس صبلر و مدارای بلا مخالفان باشلد. ما اگلر بخواهیم 
برخلورد بلد و تنلد داشلته باشلیم، نمی توانیم مظلومیلت اهل بیلت را برای دنیلا تبیین 
کنیلم. هیلچ مظلوملی،  مظلوم تلر از امیرالمؤمنین نبوده اسلت. در روایلت داریم که 
حضلرت در مسلجد نشسلته بلود. از دور صلدای کسلی بلنلد شلد کله می گفلت: »أنَلا 
َمظُللوٌم، أنَلا َمظُللوٌم، أنلا مظللوم«. حضلرت فرمود: بیلا جلو. آملد. فرمود: بیلا جلوتر. در 
روایلت داریلم کله خیللی جللو آملد. حضلرت باز هلم فرملود: بیا جلوتلر. به قلدری جلو 
آملد کله زانویلش را روی زانوهای حضرت گذاشلت. حضرت فرمود: تلو مظلومی، گفت: 
بلله. فرملود: وللی ملن از تلو مظلوم تلرم. از آن روزی که خود را شلناختم مظللوم بودم1. 
در ابتلدای اسلالم، حضلرت امیلر در برابر سلنگ بچه های مکه سلینه سلپر می کلرد. به 
قلول حضلرت زهلرا در خطبه مسلجدیه اش: هر جا خطلری بود علی بلن أبی طالب 

سلرباز حاضلر در آن صحنه بود.
  اسلالم بلا جهلاد و جهلد عللی بلن أبلی طاللب بلر پا شلد. املا بلا او بله گونله ای رفتار 
کردنلد کله فرملود: »َفَصَبلْرُت َو فِلي الَْعْیِن َقلْدًي َو فِلي الَْحلْلِق َشلجًي«2. دأب ما باید 
ایلن باشلد که اهل صبر باشلیم. باید اهل شلکیبایی باشلیم تلا بتوانیم معلارف اهل بیت 

1  . میزان الحکمه، جلد: 1، صفحه: 292
2  . نهج البالغه، خطبه 3.
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را بله دیگلران منتقلل کنیم.

ُل«َمسِجٍد«بُِنَی«ِفی«اإلسالم البحث«الرابع:«اوَّ
 بحث دوم درباره اولین مسلجدی اسلت که در اسلالم ساخته شده و سیره رسول اهلل  

در سلاختن این مسلجد و فضل این مسجد در اسالم است.

تاریخچه««
  اولین مسلجدی که در اسلالم بنا شلده، مسلجد قبا اسلت. ابن هشلام در سلیره خود 
می گویلد: »علن ابلی اسلحاق قلال أقلام رسلول اهلل بُقبلا یَلْوَم اْلِثَْنْیلِن َو الثَّاَلثَلاءِ َو 
لسَ  َمْسلِجَدُه. قلال و کان مسلجد قبلا اوَُّل َمسلِجٍد بُِنلَی فِلی  األْْربَِعلاءِ َو الَْخِمیلسِ َو أَسَّ
السلالم«1. مسلجد قبلا بنا بلر آنچه در منابلع معتبر تاریخلی ما آمده، اولین مسلجدی 

اسلت کله رسلول اهلل در مدینه سلاخته اسلت.
  جریلان از ایلن قلرار بلود که رسلول اکلرم از مکله بیلرون آمدند و هجلرت کردند. 
طبلق روایلت، ایلن هجلرت، اول ربیلع االول بلوده اسلت و در روز دوازده ربیلع االول به 

1 . سیره ابن هشام، ج2، ص139.
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محلله بنلی عملرو بلن علوف در مدینله رسلیدند. بنلی عملرو بن علوف حاشیه نشلین 
مدینله بودنلد و اولیلن منلزل از منلازل مدینله، محله اینلان بود.

  رسلول اکلرم در روز دوازده ربیلع االول وارد خانله عملرو بلن علوف شلد. در آنجلا 
منتظلر امیرالمؤمنیلن مانلد. در ایلن ملدت، صحابه ای کله در مکه بودنلد، به تدریج 
بله رسلول اکلرم می پیوسلتند؛ ولی رسلول اکلرم همچنلان در محلله عمرو بن 
علوف مانلد تا روزی که امیرالمؤمنین وارد شلد. رسلول اکرم کمتر از سله هفته 
در منلزل عملرو بلن عوف منتظر امیرالمؤمنین بوده اسلت. در این مدت، مسللمانان 
بله حضلرت پیامبلر می پیوسلتند؛ وللی حضلرت بله مدینله وارد نمی شلد و هلر چه به 
حضلرت می گفتنلد: ما اینجا برای شلما خانه ای بسلازیم یا پیشلنهاد می شلد مسلجدی 
بلرای شلما بسلازیم، حضلرت نمی پذیرفلت و می فرملود: منتظرم علی برسلد. وقتی 
حضلرت امیلر بلر رسلول اکرم وارد شلد، در محله سلالم بلن عوف یا بنی سلالم 

بن عوف مسلجد قبلا را تأسلیس کردند.
  ایلن تأسلیس در روز جمعله ای بلوده اسلت. گویلا روز پنج شلنبه حضلرت امیلر به 
حضلرت پیامبلر می پیونلدد. سلاختن مسلجد بله این شلکل بلوده کله ابتلدا بنا بر 
آنچله در برخلی روایلات اهل سلنت آملده اسلت حضلرت بله ابوبکلر می گوینلد: سلوار 
شلتری بشلو و ایلن شلتر را بله دور این زمیلن بگردان. ملرزی را که راه رفتن شلتر برای 

ایلن زمیلن معّیلن می کنلد، مرز مسلجد خواهد شلد.
  شلتر به حرکت درنمی آید. بعد دسلتور می دهند خلیفه دوم سلوار شلتر شلود و شلتر 
را برانلد تلا بلر مبنلای راه رفتن شلتر خط مسلجد را بکشلند، باز شلتر بله راه نمی افتد. 
بلار سلوم بله علی بلن أبی طالب دسلتور می دهند. شلتر راه می افتلد و طبق گردش 
شلتر، خلط مسلجد کشلیده می شلود و بله ایلن ترتیب، خلط مسلجد قبا با شلتری که 

مرکب امیرالمؤمنین بوده اسلت، کشلیده می شلود1.
  رسلول اکرم شلروع به سلاخت این مسلجد می کند؛ ولی اتمام سلاخت مسلجد، به 
وسلیله عمار یاسلر اسلت. حضلرت در همان روز جمعله، نماز جمعه را در محل مسلجد 
قبلا کله البته هنوز سلاخته نشلده بلود، اقامله می کند و ایلن اولین نماز جمعه ای اسلت 

1 . موسوعه التاریخ االسالمی به نقل از تاریخ الخمیس، ج 1، ص 338 و وفاء الوفاء ج 1، ص 251.
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کله حضلرت در مدینه اقامله می فرمایند.
  بعلد از نملاز جمعله، مسلجد قبلا را رهلا می کننلد و وارد مدینله می شلوند. دخلول 
حضلرت در مدینله بله هملراه علی بلن أبی طالب اسلت. اینجا ایلن نکته مطرح 
اسلت کله حضلرت رسلول ، قبلل از اینکله عللی بن ابلی طاللب بله او بپیوندد، 
نله منزللی بلرای خلود اختیلار کرد و نه مسلجدی سلاخت و نله اقدامی  کلرد. این یکی 
از نلکات مهلم اسلت و نشلان دهنده آن اسلت کله از آغلاز، رسلول اکلرم در همله 
حرکت هلا و فرصت هلا، هم مسلئله اماملت امیرالمؤمنین را گوشلزد می کرده اسلت 
و هلم مسلئله علدم اماملت غیلر او را؛ مخصوصاً مسلئله خلیفله اول و خلیفله دوم را. نه 
فقلط در ایلن واقعله، بلکله در وقایلع متعدد ماننلد واقعه خیبر، رسلول اکلرم هر دو 
مطللب را گوشلزد می کردنلد و تکلرار می فرمودنلد و بله ملردم تعلیلم می دادنلد. هلم 
اینکله اماملت پلس از او، از آِن امیرالمؤمنیلن اسلت و هم اینکه غیر او از کسلانی که 
مدعلی اماملت هسلتند یلا خیزی بلرای منصب اماملت دارنلد، از نظر حضرت شایسلته 

ایلن منصب نیسلتند.
  روایلت کلینلی را در روضله کافلی ملرور می کنیم کله روایت معتبری اسلت. منبع این 
روایلت عللی بلن الحسلین السلجاد اسلت. مرحوم کلینلی در روضله الکافلی روایت 
لَه  می کنلد از املام سلجاد »فلی حدیلث قلال: َوَکاَن ُخلُروُج َرُسلوِل اهللِ ِملْن َمکَّ
فِلي أَوَِّل یَلْوٍم ِملْن َربِیلٍع األوَِّل«. تلا اینجلا هیلچ منافاتلی بیلن روایت امام سلجاد و 
روایتلی کله ابن هشلام از ابن اسلحاق نقلل می کند نیسلت؛ چون ابن اسلحاق هم گفت 
کله حضلرت رسلول یلوم الثنیلن وارد قبا شلد؛ یعنلی وارد محلله عمرو بن عوف شلد. 
چنانچله حضلرت روز پنج شلنبه اول ربیلع االول از مکه خارج و روز دوشلنبه وارد محله 
بنلی عملر و بلن علوف شلده باشلد، روز دوشلنبه بلا دوازدهلم ربیلع االول کاملاًل مورد 

تطبیق اسلت.
  ادامله روایلت این گونله اسلت: »َوَقلِدَم الَْمِدیَنلَه الثَْنَتلْي َعْشلَرَه لَْیلَلًه َخلَلْت ِمْن َشلْهِر 
ْهَر َرْکَعَتْیلِن«. نمازهای حضرت در  لْمِس َفَنلَزَل بُِقَبا َفَصلَّلی الظُّ َربِیلٍع األوَِّل َملَع َزَواِل الشَّ
قبلا دورکعتلی بلوده اسلت. ابتدا همله نمازهلا، دورکعتی بلود و در این زمان هنلوز نماز 
چهار رکعتی تشلریع نشلده بوده اسلت. از بلدو ورود حضرت به مدینه بله بعد، نمازهای 
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چهاررکعتلی تشلریع شلد. یعنی رسلول اکلرم دو رکعت بلر نمازهلای چهاررکعتی 
 ًفعللی افلزود و یلک رکعلت هم بلر نماز مغلرب. »ثُلمَّ لَلْم یَلَزْل ُمِقیملاً یَْنَتِظلُر َعلِّیا
یَُصلِّلي الَْخْملَس َصلََواٍت َرْکَعَتْیلِن َرْکَعَتْیِن َوَکاَن نَلاِزال َعلَی َعْمِرو بِْن َعلْوٍف َفَأَقاَم ِعْنَدُهْم 
ِّي  بِْضَعلَه َعَشلَر یَْوملاً یَُقولُلوَن لَلُه أَتُِقیلُم ِعْنَدنَلا َفَنتَِّخَذ لََک َمْنلِزال َوَمْسلِجداً َفَیُقلوُل ال إِن
أَنَْتِظلُر َعلِليَّ بْلَن أَبِلي َطالٍِب َوَقلْد أََمْرتُلُه أَْن یَلَْحَقِني َولَْسلُت ُمْسلَتْوِطناً َمْنلِزال َحتَّی 
 فِلي بَْیلِت َعْملِرو   َوالنَِّبليُّ  َو َملا أَْسلَرَعُه إِْن َشلاَء اهللُ َفَقلِدَم َعلِليٌّ یَْقلَدَم َعلِليٌّ
َل ِملْن ُقَبا إِلَی   تََحوَّ ا َقلِدَم َعلَْیِه َعلِليٌّ بْلِن َعلْوٍف َفَنلَزَل َمَعُه ثُلمَّ إِنَّ َرُسلوَل اهللِ لَمَّ
لْمِس َفَخطَّ لَُهْم َمْسلِجداً   َمَعُه یَلْوَم الْجمعه َمَع ُطُلوِع الشَّ بَِنلي َسلالِِم بْلِن َعْوٍف َوَعلِليٌّ

َونََصلَب قِْبلََتلُه َفَصلَّی بِِهلْم فِیِه الْجمعله َرْکَعَتْیِن َوَخَطلَب ُخْطَبَتْیِن«.
  ایلن اولیلن جمعله ای اسلت که رسلول اکلرم در مدینله اقامله می کنند. »ثُلمَّ َراَح 
لالم( َمَعُه ال  َِّتلي َکاَن َقلِدَم َعلَْیَها َوَعلِليٌّ )َعلَْیِه السَّ ِملْن یَْوِملِه إِلَلی الَْمِدیَنلِه َعلَی نَاَقِتلِه ال

یَُفاِرُقُه«.1
  در سلیره ابلن هشلام ایلن مطللب آمده اسلت: »َعلْن الّشلْعِبّي، َقلاَل: إّن أَّوَل َملْن بََنی 
َمْسلِجًدا َعّملاُر بلن یَاسلر«2. جمع بیلن این دو روایت چگونه اسلت؟ جملع دو روایت در 

روایلت بعلدی اسلت: »و فِی الهاِملِش نَقاًل َعلن الرُّوِض
 االنُلف َعَنلی بَِهَذا الَْحِدیِث َمْسلِجَد ُقَباءٍ، أِلَّن َعّماًرا ُهَو الِّذي أََشلاَر َعلَلی الّنِبّي - َصلّی اهلُل 
َعلَْیلِه َوَسللَّم - بُِبْنَیانِلِه َوُهَو َجَمَع الِْحَجاَرَه لَُه َفلَّما أَّسَسلُه َرُسلوُل اهللِ - اسلَتَتمَّ بُنیانَُه 
 گذاشلتند. نقشله را رسلول اکرم َعّملار«3. سلنگ های اولیله را حضرت رسلول
بله دسلت عللی بلن أبی طاللب ریختنلد. نقشله اش به وسلیله عللی بن أبلی طالب 
طراحلی شلده اسلت. بنیلان اولیله اش را رسلول اهلل گذاشلته اند. تکمیلل بنیلان را عمار 
انجلام داده اسلت. داسلتان تکمیلل ایلن بنیان توسلط عملار در سلیره ابن هشلام آمده 
اسلت. عملار سلنگ ملی آورد و زحملت می کشلید و مسللمانان او را کملک می کردنلد. 
خلیفله سلوم نشسلته بلود و کار نمی کلرد. اینجلا شلعری در تعریلض بله او خواندنلد. 

جریلان جالبلی اسلت کله در تواریخ ثبت شلده اسلت. 

1 . روضه کافی، ص 339.
2  . سیره ابن هشام، ج2، ص 143.

3  . همان
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ُسلوَل أَملَر أبابَکٍر بِأن یَرَکَب النَّاَقَه و یَسلیَر  لمُهوِدّی اَنَّ الرَّ یلاُر بَکِرّی و السَّ   و َذَکلَر الدِّ
بِهلا لَِیُخلطَّ بِهلا الَمسلِجَد َعلی َملا تَُدوُر َعلیه. رسلول اکلرم خلیفله اول را امر فرمود 
کله سلوار ناقله شلود و بلا ناقله سلیر کند تلا خط و نقشله مسلجد بلر مبنای سلیر ناقه 
کشلیده شلد. »َفلَلم تَنَبِعلث بِه« املا ناقه بلرای خلیفله اول حرکلت نکرد.»َفأَملَر ُعَمر 
لَس  َفلکاَن َکذلِلک« بلاز هلم ناقه حرکلت نکلرد. »َفأَملَر َعلِّیلاً َفانَبَعَثلت و داَرت بِه َفأسَّ
الَمسلِجَد َعللی َحَسلِب َملا داَرت َعلیلِه و َقال « رسلول اکرم در چنیلن جریانی 
ََّهلا َمأُملوَره« این ناقه از سلوی خداوند متعلال مأموریلت دارد. اگر »لَم  فرملود: »َقلال أن
تَنَبِعلث« چلون خلدای متعال بله او اذن انبعاث نداده اسلت. آنجا کله »انَبَعَثت« چون 

خلدا، اذن انبعلاث به او داده اسلت.1
  ابلن سلعد در طبقلات کبلری مطلبلی را اضافله می کنلد: »َعن اَبِی َسلِعیٍد الِخلدِری و 
َم  لا ُصِرَفلت الِقبلَلُه إلَی الَکعَبلِه أتَی َرُسلوُل اهللِ َمسلِجَد ُقَبلا َفَقدَّ َغیلِر َواِحلٍد َقالُلوا لَمَّ
َسله و َقال َرُسلوُل اهللِ َجبَرئیل یَلُومُّ فِی الَبیِت  ِجلَداَر الَمسلِجَد إلَی َموِضِعه الَیوِم و أسَّ
و نََقلَل َرُسلوُل اهلل و أصحابُله الِحَجلاَرَه لِِبنائله«2. گویا رسلول اکرم بار دیگر مسلجد 
قبلا را توسلعه داده اسلت. بعلد از آنکه قبله به سلمت کعبه منتقل شلده، حضلرت دیوار 

مسلجد قبلا را جابه جا کلرده و دیوار جدیدی سلاخته اسلت.
  ایلن خالصله روایاتلی اسلت کله در رابطله بلا نحلوه، تاریلخ و کیفیلت تأسلیس اولین 

مسلجد رسلول اهلل آمده اسلت. 
 خالصه اش این اسلت که اوالً، این مسلجد، اولین مسلجدی اسلت که رسلول اکرم  
در مدینله سلاختند. ثانیلاً، اولیلن مسلجدی اسلت کله در آن نملاز جمعه اقامه شلده و 
اولیلن نملاز جمعله مدینله در این مسلجد برپا شلده اسلت. ثالثاً، رسلول اکلرم این 
مسلجد را بلا نقشله عللی بلن أبی طاللب و بلا کمک عمار یاسلر سلاختند. رابعلاً در 
کشلیدن نقشله ایلن مسلجد، ابتلدا رسلول اکلرم بله ابوبکلر و بعلد به عمر دسلتور 
می دهلد، وللی ناقه هیچ یک برای کشلیدن نقشله نخسلتین مسلجد، حرکلت نمی کند. 
وللی وقتلی بله عللی دسلتور می دهنلد و حضرت سلوار ناقه می شلود، ناقله حرکت 

1  . »موسلوعه التاریلخ السلالمی« انتشلارات مجملع الفکلر، نوشلته جناب آقای یوسلفی غلروی جلد دوم صفحله 14 به نقل 
از تاریلخ الخمیلس و وفلاء الوفاء.

2  . الطبقات الکبری البن سعد، 1: 188.
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می کنلد و بلر مبنلای حرکلت ناقله ای کله مرکلب امیرالمؤمنین بوده اسلت، نقشله 
مسلجد ریخته می شلود.

  این تاریخچه اولین مسجد به طور اجمالی بود.

فضیلت«و«اهمیت««
مطللب دوملی  کله دربلاره مسلجد قبا بحلث می کنیلم، فضلل و اهمیت این مسلجد در 
شلرع اسلالم اسلت. روایلات زیادی داریلم که تأکید بر نماز در مسلجد قبا شلده اسلت. 
روایاتلی داریلم که رسلول اکلرم هر هفته به مسلجد قبلا می آمده و آنجا نملاز اقامه 
می کلرده اسلت. در روایلات وارد شلده کله هلر شلنبه می آمده انلد و گاهلی کله شلنبه 

فرصتلی نبلوده، دوشلنبه ها بلرای نماز بله قبلا می آمده اند.
لاِدق قلال: َسلَألُْتهُ  َعلنِ  الَْمْسلِجِد الَّلِذي     مرحلوم کافلی روایلت می کنلد: »َعلن الصَّ
لَس َعلَلی التَّْقوی  ِمْن  لسَ  َعلَلی التَّْقلوی  َقاَل: َمْسلِجُد ُقَبا«1. آیه کریمه »لََمْسلِجٌد أُسِّ أُسِّ
أَوَِّل یَلْوٍم أََحلقُّ أَْن تَُقلوَم فیلِه« دربلاره مسلجد قبا اسلت. وقتی که مسلجد ضلرار را در 
مقابلل مسلجد قبلا سلاختند؛ آیه نلازل شلد: »التَُقم فیله أبََداً« در مسلجد ضلرار نماز 
نخلوان. بله همیلن عللت حضلرت رسلول دسلتور هلدم و تخریلب آن مسلجد را دادند. 
آیله می فرمایلد کله املا در مسلجد قبا نملاز اقامه کلن؛ همان مسلجدی کله از روز آغاز 

لسَ  َعلَلی التَّْقوی«.  »أُسِّ
  روایتلی دیگلر نیلز از کافلی اسلت که - در ضملن بیان اعماللی که در مدینله می توان 
لَس  َُّه الَْمْسلِجُد الَِّذي  أُسِّ بجلا آورد - فرملود: »إِتَْیلانَ  الَْمَشلاِهِد ُکلَِّها- َمْسلِجِد ُقَبلاءَ- َفإِن
َعلَلی التَّْقلوی  ِملْن أَوَِّل یَلْومٍ «2. حضلرت تأکیلد می کنلد کله وقتلی بله مدینله و مکله 
 می رویلد و بله مشلاهد مشلرفه وارد می شلوید، در تملام مشلاهدی که رسلول اکرم
در آنهلا حضلور داشلتند، حاضلر شلوید. در ایلن روایلت معصلوم تأکید بله خصوصی بر 

مسلجد قبلا دارند.
  مرحلوم کلینلی بله سلند دیگلر از عقبه بن خاللد روایت می کنلد. قبل از بیلان روایت، 
مطلبلی را دربلاره عقبله گوشلزد می کنیلم. نلزد املام صلادق از عقبله بلن خالد یاد 

1  . کافی، ج3، ص296
2  . همان، ج4، ص560.
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شلد. حضلرت فرملود: پلدر او نلزد ملا آملد و گفلت ملا خادمله ای داریلم کله معرفتلی 
بله اهل بیلت نلدارد؛ وللی وقتلی می خواهلد قسلم بخلورد، چنیلن سلوگند می خلورد: 
»َوالّلِذی إَذا َذَکرتُُملوه بَکیُتلم«1 قسلم به آن کسلی که هلرگاه به یلاد او می افتید، گریه 

می کنیلد. املام صلادق خیللی از ایلن خانلواده خوشلش می آید. 
  بله هلر حلال مرحلوم کلینلی از عقبله بلن خالد روایلت می کند کله: »َقلاَل َسلَألُْت أَبَا 
َِّتلی َحلْوَل الَْمِدیَنلِه َفِبَأیَِّهلا أَبَْدأُ؟« مسلاجدی اطراف  َّلا نَْأتِلی الَْمَسلاِجَد ال َعْبلِد اهللِ أَن
مدینله اسلت؛ از کلدام شلروع کنلم؟ چلون ائمه اطهلار امر کلرده بودند که شلیعیان به 
مسلاجد سلبعه ای ل کله اکنلون نیز حاجیلان می رونلد ل سرکشلی کننلد و در آنها نماز 
بخواننلد. ایلن اماکلن، آثلار رسلول اکلرم ، اهل بیت آن حضلرت و اصحاب راسلتین 
آن حضلرت اسلت. عقبله سلؤال می کند: از کدام مسلجد شلروع کنیم؟ »َفَقلاَل ابَْدأْ 
بُِقَبلا َفَصللِّ فِیلِه َو أَْکِثلْر« از مسلجد قبا شلروع کن و فلراوان در این مسلجد نماز بخوان 
َّلُه أَوَُّل َمْسلِجٍد َصلَّی فِیلِه َرُسلوُل اهللِ فِی َهِذِه  و بله دو رکعلت نملاز اکتفلا نکن. »َفإِن
الَْعْرَصلِه«2. در ایلن زمیلن و منطقله، اولیلن مسلجدی که رسلول اکلرم در آن نماز 

گزارد، مسلجد قبلا بود. 
 در روایلت دیگلری در همیلن زمینه که سلندش صحیح اسلت، راوی از امام صادق  
می پرسلد: »َعلِن الَْحلَِبلیِّ َقاَل: َقلاَل أَبُو َعْبلِد اهللِ َهلْل أَتَْیُتْم َمْسلِجَد ُقَباَء أَْو َمْسلِجَد 
 الَْفِضیلِخ أَْو َمْشلَربََه أُمِّ إِبَْراِهیلَم؟«. مشلربه ام ابراهیلم، محلل سلکنای رسلول اکرم
 بلوده اسلت. ام ابراهیم هملان ماریه قبطیه ای اسلت که از زنان مظلومه رسلول خدا
اسلت. زن بسلیار مکرمله، مشلرفه، عفیفله و بزرگلواری اسلت کله خیلی مظللوم بوده و 
بعضلی از زنلان پیغمبلر ، او را بسلیار اذیلت و آزار کرده انلد. بله طوری کله حضرت، 
ناچلار شلد مقلّر ماریه را در اینجلا قرار دهد. ابراهیلم از ماریه قبطیه بلوده و ظاهراً دلیل 

آزار و اذیت هلا، بچله دار شلدن او بوده اسلت.
  آن قلدر ایلن زوجله، مقدسله و مطهره و پلاك و باصبر و حوصله بوده کله در تاریخ هیچ 
چیلز منفلی از او گلزارش نشلده اسلت. آیلات مربوط به سلوره نلور هم مربوط بله ماریه 

1  . اختیار معرفه  الرجال، ص344
2  . کافی، جلد4، ص560.
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قبطیله اسلت. ماریله قبطیله را متهلم کردند که آیله نازل شلد و او را تبرئه کلرد. گاهی 
بعضلی از منابلع اهلل سلنت نقلل می کنند که جریلان افک در حق عاشلیه بلوده، حال 
آن کله در حلق ماریله قبطیله بوده اسلت. مرحوم عالمه عسلکری در کتلاب احادیث ام 
المؤمنیلن عایشله، در ایلن بلاره تحقیق مفصللی دارد و ثابلت می کند که آیلات افک در 

حلق ماریه نازل شلده اسلت. 
  در روایلت می فرمایلد: »َقلاَل أَبُو َعْبِد اهللِ َهْل أَتَْیُتْم َمْسلِجَد ُقَباَء أَْو َمْسلِجَد الَْفِضیِخ 
َُّه لَلْم یَْبَق ِمْن آثَاِر َرُسلوِل اهللِ َشلْیٌء  أَْو َمْشلَربََه أُمِّ إِبَْراِهیلَم؟ ُقلْلُت: نََعلْم، َقلاَل: أََملا إِن
إاِلَّ َو َقلْد ُغیِّلَر َغْیلَر َهلَذا«. از ایلن روایلت معللوم می شلود کله مسلئله ازاله آثار رسلول 
اکلرم در دسلتور کار خلفلای بنلی امیله بوده اسلت و آنهلا مخصوصاً اصرار داشلتند 
کله اثلری از آثلار رسلول اکلرم باقلی نماند. املام صلادق در آن روزگار شلکایت 
َُّه لَلْم یَْبَق ِمْن آثَلاِر َرُسلوِل اهللِ َشلْیٌء إاِلَّ َو َقْد ُغیَِّر َغْیلَر َهَذا«1.  می کنلد کله: »أََملا إِن
  ابلن سلعد در طبقلات روایلت می کند: »َعن ابِی َسلعٍد الِخلدِری و َغیِر واِحلٍد َقالُوا َکاَن 
َأ  َرُسلوُل اهللِ یَأتلي َمْسلِجَد قبلاَء ُکَلّ َسلبٍت ماِشلیاً و َقلاَل َرُسلوُل اهللِ : َملْن تََوَضّ

َفَأْسلَبَغ الُْوُضلوَء ثُلمَّ َجاَء َمْسلِجَد ُقَبلاءٍ َفَصلَّی فِیلِه َرْکَعَتْیلِن َکاَن لَُه أَْجلُر ُعْمَرهٍ«2 
  بنلا بلر ایلن روایلت، رسلول اهلل ملتلزم بوده انلد که هر شلنبه در مسلجد قبلا اقامه 

نملاز کننلد و ثلواب اقامله نملاز در این مسلجد، معلادل یک عمره اسلت. 
  مرحلوم ابلن قولویله در کاملل الزیلارات از املام صلادق روایلت می کنلد: »َقلاَل 
َرُسلوُل اهللِ َملن اَتَلي َمسلِجِدي هلَذا َمسلِجَد »ُقبلا« َفَصلّلي فِیله َرکَعَتیلن َرَجلَع 
بُِعملرهٍ«3. در ایلن روایلت، علالوه بر اینکه ثواب نماز در مسلجد قبا مطرح شلده اسلت، 
رسلول اهلل از مسلجد قبا با عنوان »َمسلِجِدي« تعبیر فرموده اند. نسلبت مسلجد به 
ذات رسلول اهلل نشلان دهنده عظملت و جایلگاه مهلم ایلن مسلجد اسلت. نظیر این 
روایلت و در تأییلد مضملون همیلن روایلت، از طرق اهل سلنت نیز روایت شلده اسلت.
َُّهم    ابلن سلعد روایلت می کنلد کله أُبَِيّ بْلِن َکْعلٍب و َغیُره از اصحلاب رسلول اهلل »اِن

1  . کافی، جلد 4، ص561
2  . طبقات، جلد 1، ص188

3  . کامل الّزیارات، جلد: 1، صفحه: 20
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کانُلوا یَُقولُلوَن فِلی َمسلِجِد ُقَبا ُهَو َمسلِجُد َرُسلوِل اهللِ «1 اصحاب رسلول اهلل نیز 
این مسلجد را مسلجد رسلول اهلل می دانستند.

  در روایلت سلابق ابلن سلعد، ایلن مطللب آمد که رسلول اهلل هر شلنبه به مسلجد 
قبلا می رفتنلد و نملاز برگلزار می کردنلد. روایتلی هلم از ابلی سلعید خلدری داریم که: 
»َخَرجلُت َملَع َرُسلوِل اهللِ یَوَم الثَنیلِن إلَی ُقَبا«2. معلوم می شلود رسلول اهلل گاهی 

روز دوشلنبه بله مسلجد قبلا می رفته اند. 
  پس رسلول اهلل هر شلنبه به مسلجد قبا می رفته اند و گاهی هم ل ظاهر این اسلت 
ل اتفلاق می افتلاده اسلت کله روز دوشلنبه به مسلجد قبا بلرای اقامله نملاز می رفته اند. 
بعیلد اسلت کله در هفتله، هلم شلنبه و هلم دوشلنبه بله قبلا می رفتنلد. ظاهلر »ُکَلّ 

َسلبٍت« ایلن اسلت کله فقط شلنبه ها حضرت رسلول بله قبلا می رفتند.
  این در مقام بیان عادت رسلول اهلل اسلت. اگر هم شلنبه و هم دوشلنبه می رفته اند، 
بایلد می گفلت: »ُکَلّ َسلبٍت و اثَنیلِن«. زیرا در مقام سلیره اسلت، نه در مقلام بیان یک 
اتفلاق در یلک حادثله خلاص. چلون در مقلام بیان سلیره اسلت وقتلی می گویلد: »ُکَلّ 
َسلبٍت« یعنلی فقلط هلر شلنبه می رفته انلد. به هلر حال ابلن سلعد از ابن عملر روایت 
 َکاَن یَأتِلی ُقَبلا َماِشلَیاً و َراِکَبلاً«. در روایلت قبللی ابلن سلعد  می کنلد: »إنَّ النَِّبلیَّ
داشلتیم: »َکاَن یَأتِلی ُکَلّ َسلبٍت َماِشلَیاً« این روایت می گویلد: »َکاَن یَأتِی ُقَبا َماِشلَیاً و 
َراِکَبلاً«3 معنلی اش این اسلت که گاهلی پیاده می آمده انلد و گاهی سلواره. »و ُرِوَی َعنُه 

أیضلاً أنَّ َرُسلوَل اهللِ َکاَن یَأتِلی َمسلِجَد ُقَبا َفُیَصلِّی فِیلِه َرکَعَتیِن«4. 
از مجملوع ایلن روایات می توان اسلتفاده کرد که عادت همیشلگی رسلول اهلل آمدن 
 بله مسلجد قبلا بله صلورت پیلاده در روز شلنبه بوده اسلت. ولی هلرگاه رسلول اهلل
فرصتلی پیلدا می کردنلد، علالوه بلر روز شلنبه، در فرصت هلای دیگلری نیلز از جملله 
دوشلنبه بله مسلجد قبا می آمدنلد و نملاز اقامله می کردند. از روایت اسلتفاده می شلود 
کله حضلرت نملاز مسلتحّبی اقامله می کرده انلد؛ زیلرا روایلت می گویلد: »َفُیَصلِّلی فِیِه 

1 . طبقات، جلد 1، ص188
2  . همان، ص 189

3  . همان
4  . همان
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َرکَعَتیلِن« و نله "یَُصلِّی فِیلِه الَفِریَضه". 
  در مجملوع، روایلات بلر عظملت و ثلواب فراوان نماز در مسلجد قبا دالللت دارد. ضمن 
ایلن کله سلیره رسلول اهلل این بوده کله الاقل هفته ای یلک بار به مسلجد قبا بیایند 
و در آن نملاز اقامله کننلد. در بحلث فضیلت و نماز در مسلجد قبا به همیلن اندازه اکتفا 

. می کنیم

داللت«های«سیره«پیامبر«در«تأسیس«مسجد«قبا««
  دسلت کم سله مطللب از سلیره رسلول اکلرم در تأسلیس مسلجد قبلا اسلتفاده 
 در محله بنی عمرو بن علوف ماندند تا امیرالمؤمنین می شلود. اوالً، رسلول اکلرم
به ایشلان ملحق بشلوند. وقتی امیرالمؤمنین رسلید، ایشلان مسلجد قبا را تأسلیس 
فرملود. قبلل از ایلن هلم می توانسلتند تأسلیس کننلد و حتلی ملردم آنجا بله حضرت 
پیشلنهاد کردنلد کله اینجا برای شلما مسلجدی آملاده کنیم؛ وللی حضرت ایلن کار را 
انجلام ندادنلد و آغلاز بنلای این مسلجد را پلس از آملدن امیرالمؤمنین قلرار دادند.

  نکته دیگر اینکه نقشله مسلجد قبا نیز به وسلیله حضرت امیر کشلیده شلد. گذشلت 
کله در روایلت دیلار بکلری و سلمهودی که هلر دو از اجلّه مشلایخ اهل سلنت اند، آمده 
اسلت کله رسلول اکلرم ابتلدا به خلیفله اول دسلتور داد که بلا شلتر دور زمین خط 
بکشلد تلا حلدود زمیلن مسلجد قبلا را معّیلن کنلد که شلتر بله راه نیفتلاد. بله خلیفه 
دوم دسلتور دادنلد، شلتر باز هلم به راه نیفتلاد. بعد بله امیرالمؤمنین دسلتور دادند 
کله سلوار شلتر شلوند و ملرز مسلجد را معّیلن کند که شلتر بله راه افتاد و مرز مسلجد 

مشلخص شد. 
  مطللب سلومی کله از ایلن سلیره اسلتفاده می شلود، ایلن اسلت کله بله مجلّرد اینکه 
حضلرت نقشله مسلجد را ریختنلد و پایه مسلجد ریخته شلد، نملاز جمعه را بلا حضور 
حضلرت امیلر اقامله کردنلد. در روایت داریلم که این، اولیلن نماز جمعله ای بود که 
رسلول اکلرم اینجلا اقامه فرمود. معنی اش این اسلت کله قبلل از ورود حضرت امیر 
ایلن کار انجلام نگرفلت. با اینکه حضرت شلاید بیش از دو هفتله در همین مکان، منتظر 

حضلرت امیلر بلود، ولی نملاز جمعه بلا خطبتین اقامه نشلد.
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  ایلن سله مطللب، داللت هایلی دارد. اولیلن داللت این اسلت که مسلجد پایلگاه اصلی 
تمدن اسلالمی  اسلت. رسلول اکرم با هجرت به مدینه، دور جدیدی از رسالت شلان 
را آغلاز کردنلد. دوران حضلور آن حضرت در مدینه، دوران تأسلیس تمدن اسلالمی  
بلود. مدینله اسلالمی  برای اولین بار به وسلیله رسلول اکرم در مدینه تأسلیس شلد 
و بلا ورود حضلرت بله مدینله، پایه هلای تملدن اسلالمی  ریختله شلد. پایه گلذاری این 
تملدن بلا چه چیز شلروع شلد؟ با مسلجد قبلا. بعدها کله به مدینله رفتند، آنجلا هم از 
تأسلیس مسلجد کار را آغاز و مسلجد الرسلول را بنا کردند. هم از این سلیره و هم 
از سلیره تأسلیس مسلجد الرسلول در مدینه اسلتفاده می شود که مسلجد، پایگاه و 
محور اصلی تمدن اسلالمی  اسلت. بر همین مبنا در شهرسلازی اسلالمی، طرح شلهری 
بایلد طلوری ریختله شلود که مسلجد جاملع ل یعنی مسلجدی که نملاز جمعله در آن 
اقامله می شلود ل مرکلز شلهر بشلود. ضمنلاً بایلد بلرای هلر محلله ای مسلجدی در نظر 

گرفتله شلود که آن مسلجد، مرکز آن محله  شلود. 
  در مباحلث پیلش گذشلت که با توجه بله روایات، حدود محله چگونه تعیین می شلود. 
از روایاتلی کله می فرمایلد جلوار مسلجد »اَربَُعلوَن َداَراً«1 اسلت، اسلتفاده می شلود که 
مسلجد را بایلد در وسلط محلله در نظر بگیریلم و از هر جهت، چهل خانه حسلاب کنیم 
کله نمازگلزاران ایلن مسلجد بایلد بله وسلیله ایلن چندین خانله تأمین بشلود. بله این 
ترتیلب معللوم می شلود که هر مسلجدی در هر محلل برای چه تعلداد از انسلان ها باید 

در نظر گرفته شلود.
  ایلن مسلائل، حلد و حسلاب دارد. این کله در روایات وارد شلده که مسلجد اگر به قدر 
»ِمفَحُص َقَطاه«2 هم باشلد، مسلجد محسلوب می شلود، درست اسلت؛ اما این مساجد، 
مسلاجد شلخصی و فردی اسلت. ده نفر هم می توانند برای خودشلان مسلجد بسلازند. 
منتهلا آنچله بله تملدن اسلالمی مربلوط می شلود، مسلجدی بلا گنجایش هلای خاص 
اسلت. فقله، گاهلی فقله فردی اسلت، گاهلی فقله جمعلی و اجتماعی اسلت. یک وقت 
شلارع تکلیلف افلراد را مشلخص می کنلد و می گویلد هلر کلس زمینلی دارد، می توانلد 

1  . میزان الحکمه، جلد: 2، صفحه: 1260.
2  . کشف اللثام - ط.ق نویسنده: المحقق الصفهاني، جلد: 1 صفحه: 200
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آن را وقلف مسلجد کنلد. املا تکلیلف اجتماعی متفاوت اسلت. هلر جا تکلیلف، تکلیف 
اجتماعلی اسلت، بایلد دولت وارد شلود و جامعه برخلوردار از مدیریت اسلالمی، باید در 
تأسلیس مسلاجد، طلرح جاملع یک شلهر اسلالمی را در نظر بگیلرد. از روایت اسلتفاده 
می شلود کله باید در هر شلهری مسلجد جامعی باشلد که نملاز جمعه و اعتلکاف در آن 
اقامله شلود. مسلجد مدینله باید بله گونه ای باشلد که گنجایلش نماز جمعله و مصلیان 
نملاز جمعله را داشلته باشلد. همچنیلن محله هلا باید طلوری طراحی شلود کله در هر 
محله مسلجدی در مرکز آن محله قرار بگیرد و از هر سلمتی چهل خانه دور مسلجد را 
احاطله کنلد. این مسلجد به این چهلل خانه در هر جهلت سلرویس های دینی می دهد 

و اهلل ایلن چهلل خانه، بایلد در این مسلجد حضور پیلدا کنند. 
  مسلجد محلور و قطلب شلهر اسلالمی  بله شلمار می آیلد؛ ازایلن رو آغلاز شهرسلازی و 
تأسلیس مدینه اسلالمی و نبوی، با تأسلیس مسجد همراه اسلت. از محوریت مسجد در 
شلهر اسلالمی  اسلتفاده می شلود کله مراکز خدمات رسلانی عموملی  نیز باید به شلکلی 
در پیراملون مسلجد شلکل بگیرد. این مدللول التزامی  روایاتی اسلت که علرض کردیم.
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سبک«شهرسازی«اسالمی
  خانه سلازی به سلبک آپارتمان نشلینی، با تعالیم شلرع مخالف اسلت. در روایات اسلت 
کله هلر کلس خانه ای سلاخت و دیوارش از هشلت یلا ده ذرع باالتر رفت، خلدای متعال 
ملکلی را ملوکل می کنلد کله می گویلد: »إلَلی أیلَن تُِریُد یَا َفاِسلق؟«1. شلهر اسلالمی 
 شلهر افقلی اسلت، نه شلهر عملودی. اگلر بخواهیم یک شلهر اسلالمی  طراحلی بکنیم، 
باید طبقات خانه هایش به سلوی باال نرود. شلهر اسلالمی شلهری اسلت که افق در آن 
شلهر بلرای هلر کس از خانه اش معلوم باشلد و بتوانلد طلوع و غروب خورشلید را ببیند. 

دشلواری رؤیلت هالل نشلان می دهد که شهرسلازی ما اسلالمی  نیسلت.
  اینکله دربلاره ملاه رمضلان گفته اند: »ُصلم لِلرُّؤیَِه و أفِطلر لِلرُّؤیَِه«2 به این دلیل اسلت 
کله در شلهر اسلالمی  قاعدتلاً اگر اول ماه باشلد، ماه دیده می شلود. اما املروزه همه چیز 
بله هلم ریختله اسلت. زمانلی از طرف مقلام معظم رهبلری در لنلدن مأموریت داشلتم. 
گاهلی می دیلدم شلیعیان، چهلار روز عیلد می گرفتنلد: یلک علده روز یکشلنبه، یلک 
علده روز دوشلنبه، یلک علده روز سه شلنبه، یک علده روز چهارشلنبه. این چله عیدی 

1  . مکارم االخالق نویسنده: رضي الدین أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، جلد: 1 صفحه: 127
2 . استبصار شیخ طوسی، ج2، ص64 .
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اسلت؟! آیلا عقلل چنین چیلزی را می پذیرد؟ این وضعیت متناسلب با خواسلته اسلالم 
نیسلت. هلالل در یلک شلهر اسلالمی  به طلور طبیعی به وسلیله ملردم دیده می شلود. 
نیلاز نیسلت ملردم در ملکان مرتفعی جمع شلوند تلا هلالل را ببینند. ملردم باید هالل 
را در خانله  خلود ببیننلد. ارتبلاط ملردم بلا طبیعلت و آیات الهی قطع شلده اسلت. این 
غلظت هلا، غفلت هلای عجیلب، قسلاوت ها، مادی گری هلا و واژگلون شلدن فطرت ها که 
املروز در زندگلی اجتماعلی می بینیم، همله از پیامدهای دوری از طبیعلت و آیات الهی 

است.
  بیماری هلای سلرطان و ایلدز و... بیملاری تملدن غلرب اسلت، نله بیملاری عصلر ملا. 
در همله عصرهلا، خداونلد متعلال، خلدا بلوده اسلت و زمین می گشلته و خورشلید هم 
می تابیلده و همه چیلز مشلابه ایلن عصلر بلوده اسلت. عصلر، بیملاری نلدارد. بیملاری، 
بیملاری تملدن و فرهنلگ غلطلی اسلت که بلر ما تحمیلل کرده انلد. همه چیز بشلر به 
هلم ریختله اسلت. قرآن کریلم می فرمایلد: »َظَهَر الَْفَسلاُد فِلي الَْبلرِّ َوالَْبْحِر بَِما َکَسلَبْت 
أَیْلِدي النَّلاِس؛1 به سلبب آنچه دسلت های ملردم فراهم آورده، فسلاد در خشلکی و دریا 
نملودار شلده اسلت«. معنای فسلاد در قلرآن کریم یعنلی اخالل در نظلم جهانی و نظم 

عموملی. اخلالل بله نظلم را قرآن کریلم فسلاد می نامد.
  یکلی از عواملل بله هلم ریختلن نظلم زندگلی عموملی، همیلن مهندسلی های غللط 
شلهری اسلت. مهندسلی غللط شلهری، نظلم متعلارف زندگی فطلری را به هلم ریخته 
اسلت. انسلان باید بلا طبیعت ارتباط برقرار کند. حتی اسلتفاده از چهارپایلان در زندگی 
بشلر از املوری اسلت کله جلزء زندگلی بشلر اسلت. شلاید بله نظلر برخی ایلن مطلب 
مضحلک باشلد؛ املا قلرآن می فرمایلد: »َوالَْخْیلَل َوالِْبَغلاَل َوالَْحِمیلَر لَِتْرَکُبوَهلا َوِزیَنلًه؛2 
و اسلبان و اسلتران و خلران را ]آفریلد[ تلا بلر آنهلا سلوار شلوید و ]برای شلما[ تجّملی 
]باشلد[«. ایلن برگشلت به عصر حجر نیسلت. ما از آیات اسلتفاده می کنیلم که زندگی 
بشلر بلا اسلتفاده از چهارپایلان ارتبلاط دارد؛ یعنی نظم زندگی بشلری هملراه با فطرت 
و سلالمتی، بلا اسلتفاده از چهارپایلان ارتبلاط دارد. بلرای نقلل و انتقاالت درون شلهری 

1 . روم: 41. 
2 . نحل: 8. 
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می تلوان از چهارپایلان اسلتفاده کلرد. در ایلن صلورت هم مشلکل آلودگی هلوا برطرف 
می شلود و هم مشلکل ترافیک. این زندگی شلهری دسلتاورد تمدن جدید غربی اسلت 

کله منشلأ بیماری هلای مختلف اسلت. 
  برخلی بیماری هلای جسلمانی دیلده می شلوند و دردش را هلم بیملاران احسلاس 
می کننلد. اما بیماری هایی هسلت که کسلی دردش را احسلاس نمی کنلد. آن بیماری ها 
خطرناك تر از بیماری هایی اسلت که مردم دردش را احسلاس می کنند. انسلانیت بشلر 
نابلود شلده اسلت. اینکه بشلر بله جایی برسلد که مثلاًل هم جنس بلازی را قانونلی کند، 
نشلان دهنده چیسلت؟ نشلان دهنده ایلن اسلت کله یلک بیملاری معنلوی دیگلری در 
جواملع رخ داده اسلت کله همه چیلز بشلر را از او می گیرد. مسلئله اساسلی این اسلت.

  اولیلن مطلبلی کله از رسلول اکلرم در تأسلیس مسلجد قبا اسلتفاده کردیلم، این 
اسلت کله مسلجد اولیلن پایلگاه  و محور تمدن اسلالمی  اسلت.

  دومیلن مطللب این اسلت که تمدن و شلهر اسلالمی  و ایلن پایگاه و محور اصلی شلهر 
اسلالمی، بله اماملت ارتبلاط دارد. اصاًل مسلجد، یعنی خانه املام. البته تمام شلئون امام 
و رسلول - جز موارد خاصی - شلأن شلخص نیسلت و شلئون شلخصیتی اسلت. یعنی 
لٌد إاِلَّ َرُسلوٌل؛1 و محملد، جلز فرسلتاده ای  قلرآن کریلم وقتلی می فرمایلد: »َوَملا ُمَحمَّ
لٌد أَبَلا أََحٍد مِّلن رَِّجالُِکْم َولَِکلن رَُّسلوَل اهللِ َوَخاتَلَم النَِّبیِّیَن؛2  نیسلت« یلا »مَّلا َکاَن ُمَحمَّ
محّملد پلدر هیلچ یلک از ملردان شلما نیسلت، وللی فرسلتاده خلدا و خاتلم پیامبران 
اسلت«، یعنلی شلخصیت رسلول اکلرم بلا شلخصش یکی اسلت. ایلن انسلان، جز 
رسلول و خاتلم النبییلن نیسلت. پلس هلر کار و هلر رفتلاری کله می کنلد؛ اگلر 
می خنلدد، اگلر می گریلد، اگلر می نشلیند، اگلر برمی خیلزد، بلا شلخصیت رسلالتی اش 
ایلن کارهلا را می کنلد. املام هلم در این حکم با رسلول تفاوتلی ندارد. وقتلی می گوییم 
بیلت الملام، منظور بیت شلخصی نیسلت. شلخص امام مندّك در شلخصیت او اسلت. 
بیلت الملام، یعنلی بیت المامله. صدیقه زهرا نیلز دارای چنین مقامی اسلت؛ یعنی 
ایلن کله پیامبلر می فرمایلد: »إَِنّ اهللَ لََیْغَضلُب لَِغَضلبِ  َفاِطَملَه َو یَْرَضلی  لِِرَضاَها«3، 

1 . آل عمران: 144. 
2 . احزاب: 40. 

3  . بحاراالنوار، جلد: 43، صفحه: 54
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یلا »بَضَعلٌه ِمنِّلی«1، همله اینهلا ایلن را می فهماند که  وجلود مقدس صدیقله زهرا یک 
وجلود رسلالتی محلض اسلت. یعنلی عینلاً آنچه حضلرت زهلرا انجام بدهلد، همان 
اسلت کله تشلریع الهلی اسلت و هملان اسلت که رسلول خلدا انجلام می دهلد و همان 

اسلت کله خلدا می خواهد. 
  مهم تریلن بُعلد شلخصیتی ائمله اطهلار - و به طور کللی - چهارده معصلوم همین بعد 
اسلت کله شلخص آنهلا مندّك در شلخصیت آنها اسلت. حیث شلخصی بلرای آنها معنا 
ندارد - مگر در موارد اسلتثنائی - و هر چه بکنند، همان اسلت که مقتضای شلخصیت 
آنهلا اسلت. گذشلت کله مسلاجد، بیت االمام هسلتند و حتلی وجوب طهلارت و تطهیر 
ََّما  مسلجد، از »َکونُله بَیلُت االَمام« گرفته می شلود. بیلت االمام، بیت الطهاره اسلت. »إِن
َرُکلْم تَْطِهیًرا؛2 خلدا فقط می خواهد  یُِریلُد اهللُ لُِیْذِهلبَ َعنُکلُم الرِّْجَس أَْهلَل الَْبْیِت َویَُطهِّ
آلودگلی را از شلما خانلدان ]پیامبلر[ بزدایلد و شلما را پلاك و پاکیزه گردانلد«. یذهب 
َرُکلْم تَْطِهیلًرا« تطهیر امام اسلت. بیلت االمام  عنکلم، یعنلی از اهلل ایلن خانله. »َویَُطهِّ

کله بیت الطهاره اسلت، باید همیشله مطهر باشلد.
  للذا در وجلوب تطهیلر، گذشلت کله مشلاهد مشلرفه ائمله اطهلار اصل انلد و مسلاجد 
فرع انلد. یعنلی چلون بیت املام باید مطهر باشلد و »أِلنَّ الَمَسلاِجَد بُُیلوُت الَملاِم َفالبُدَّ 
ِملن تَطِهیِرَهلا وال بُلدَّ ِملن َطَهاَرتَِها«. بنابراین مسلاجد، حکم مشلاهد مشلرفه را دارند. 
اماملت، مبنلای مسلاجد اسلت و هر مسلجدی، محلل قیادت امامتلی اسلت و جایگاه و 

پایلگاه امام اسلت.
  املام جماعلت هر مسلجدی، به شلکلی اماملت امام عصلر را نمایندگلی می کند. حتی 
اقتلدای بله املام مسلجد، به شلکلی اقتلدای بله امام اصل اسلت. املام فلرع، مقتدی به 
آن املام اصلل اسلت و شلاید این نکتله که در فقله ما آمده اسلت که املام جماعت باید 
امامی  باشلد ل یعنی معتقد به امامت امام باشلد ل از همین نکته برخاسلته اسلت. یعنی 
کسلی کله اقتلدا می کند بله امام جماعلت، به شلکلی، این اقتلدا، اقتدای سلیره ای و نه 

صالتلی بله آن املام اصلی اسلت که ایلن امام جماعلت مقتدی به او اسلت.

1 . همان، صفحه: 39
2 . همان: 33. 
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  حضلرت رسلول اکلرم نملاز جمعه را با حضلور امیرالمؤمنین اقامله کردند. این 
املر نشلان دهنده جایلگاه نملاز جمعه در تمدن اسلالمی  اسلت. تملدن اسلالمی  با نماز 
جمعه سلاخته می شلود و نماز جمعه سلازنده فرهنگ عمومی  اسلت. ملردم باید تربیت 
شلوند، تربیلت و فرهنلگ اسلالمی  پیلدا کننلد. املروزه جواملع غربلی از طریق رسلانه 
مردمشلان را تربیلت می کننلد و مردمشلان همان خلو و عادتی را پیلدا می کنند که آنها 
می خواهنلد. از ایلن املر به مهندسلی اجتماعلی یا مهندسلی فرهنگی تعبیر می شلود.
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مهندسی«فرهنگی«با«نماز«جمعه«و«جماعت
  مهندسلی فرهنگلی، یعنلی طراحلی فرهنگ ملردم به شلکل دلخواه. هلر تمدنی برای 
شلکل گیری، نیازمنلد ابلزار و راهلکاری بلرای سلاختن فرهنلگ عمومی جامعله، طبق 
ایده هلا، آرمان هلا و ارزش هلای خلود اسلت. اسلالم ایلن کار را بلا نملاز جمعله انجلام 

می دهلد. 
  در جامعله ای کله مردملش هلر هفتله در نملاز جمعله حضلور می یابنلد، معصیلت رخ 
نمی دهلد. جامعله اسلالمی،  یعنی جامعله ای که همه افلرادش عادل هسلتند. غیر عادل 
در جامعله اسلالمی  شلذوذ اسلت. جامعله ای کله یافتن بّینه عادل در آن سلخت باشلد، 
جامعله مطللوب نیسلت. جامعه مطلوب جامعه ای اسلت که مردمش در مسلاجد حضور 
پیلدا می کننلد، مگلر ایلن که عذری داشلته باشلد. اگلر ملردم، روزی پنج یا سله یا یک 
بلار بله مسلاجد بیایند، پلاك تربیت می شلوند و با فرهنلگ دینی و ارزش های اسلالمی  

بلار می آینلد. دروغ و خلالف در ایلن جامعله به یک اسلتثناء تبدیل می شلود. 
  چنانچله یلک تحقیلق سلاده بله عملل آیلد، معللوم می شلود کارکلرد مسلاجد و نماز 
جمعه هلا چیسلت. چنلد درصلد نمازگزاران جمعله متخلف بلوده یا هسلتند؟ البته ادعا 
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نمی کنیم خالف کار میانشلان نیسلت؛ ولی چند درصد از مسلجدی ها، جزء انسلان های 
خالف کارنلد؟ چنلد درصلد نمازجمعه ای ها، متخلف و خالفکار هسلتند؟ نملاز جمعه ها 
و مسلاجد، آدم و فرهنلگ می سلازند. جامعه سلازی بله وسلیله نماز جمعه ها و مسلاجد 
شلکل می گیلرد. از ایلن  رو رسلول اکلرم وقتلی وارد مدینله می شلوند و می خواهند 

جامعه سلازی کننلد، از نملاز جمعه و مسلجد شلروع می کنند. 
  این هم درس سلومی  اسلت که از سلیره رسلول اکرم در رابطه با تأسلیس مسلجد 

قبا گرفته می شلود.
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فصلل دوم درباره مسلاجد کبری اسلت؛ یعنی بزرگ ترین و مهم ترین مسلاجد در شلرع 
اسلالم. ایلن فصلل در دو بحلث ارائه می شلود. بحث اول درباره مسلاجد اربعه اسلت که 

در بین مسلاجد کبری و مسلاجد پراهمیلت، از ویژگی های خاصلی برخوردارند.
  در بحلث دوم دربلاره سلایر مسلاجد صاحب فضیلت خلاص، بحث خواهیم کلرد. البته 
همله مسلاجد دارای فضیلت انلد؛ منتهلی بحث ما درباره مسلاجدی اسلت کله در منابع 

دینلی ملا از فضیلت ویلژه ای برخوردارند. 

«المساجد«األربعه
  بخش اول درباره مسلاجد اربعه اسلت. این مسلاجد، حتی نسلبت به مسلاجد صاحب 
فضلل، دارای ویژگلی و برتلری هسلتند. یکی از مهم تریلن امتیازاتی که بلرای این چهار 
مسلجد، در منابلع دینلی ما مقرر اسلت، مسلئله »َشلدُّ الرَِّحال« اسلت. یعنی انسلان از 
راه دور بلار سلفر ببنلدد و بالخصلوص برای نماز در این مسلاجد، هّمت کند. در خصوص 
سلایر مسلاجد چنین چیزی وارد نشلده اسلت. مسلاجدی که برای نماز گزاردن در آنها 

توصیه به قطع مسلافت شلده و بار سلفر بسلتن شلده، این چهار مسلجد اسلت.
  روایاتلی کله در ایلن رابطله وارد شلده، دو دسلته اسلت. دسلته اول، روایاتی اسلت که 
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در آنهلا از ایلن مسلاجد بله عنوان مسلاجد اربعه یاد شلده و اعیان و اسلامی آنهلا در آن 
روایلات معّیلن شلده اسلت و اجملاالً بلر اسلتحباب ویلژه نماز در مسلاجد اربعله داللت 

دارنلد. لکلن عبارت »َشلدُّ الرَِّحلال« در ایلن روایات نیامده اسلت. 
  دسلته دیگلر، روایاتلی اسلت که اشلاره بله »َشلدُّ الرَِّحلال« دارد. ایلن روایلات نیز دو 
نوع انلد. یلک نلوع روایاتی اسلت که از طرق شلیعه امامیه نقل شلده و دیگلری، روایاتی 
اسلت کله اهل سلنت آنها را نقلل کرده اند. در روایات شلیعه به مسلجد الحرام، مسلجد 
النبلی و مسلجد الکوفله اشلاره شلده و در روایات عامه، از مسلجد الحرام، مسلجد النبی 
و مسلجد االقصلی یلا مسلجد بیت المقلدس نام برده شلده اسلت. روایلات عامه ضعیف 
اسلت؛ وللی می تلوان ایلن ضعف طریلق را با روایلات چهارمی  جبلران کلرد و آن روایات 

چهلارم، روایاتلی اسلت کله در ادامه آنهلا را بررسلی خواهیم کرد.
  خالصله ایلن بحلث چنین می شلود کله ویژه ترین مسلاجد در اسلالم که »یَُجوُز َشلدُّ 
الهِ« چهار مسلجد اند:  مسلجد الحرام  الرَِّحلاِل بَل یُسلَتَحبُّ َشلدُّ الرَِّحلاِل إلَیَها اِلقامه الصَّ
و مسلجد النبلی در مدینله، مسلجد کوفله و چهارمی  مسلجد االقصلی. ظاهلراً از لحاظ 
فضیللت، ایلن چهلار مسلجد بله همیلن ترتیلب، دارای فضیلت انلد. یعنلی اول مسلجد 

الحلرام بعلد مسلجد النبلی بعد مسلجد الکوفله و چهارم مسلجد االقصی اسلت.
  دربلاره مسلاجد دیگلر چلون دلیلی بلرای جواز »َشلدُّ الرَِّحلال« برای آنها نیسلت، اگر 
کسلی بله عنلوان قصلد قربت و امتثلال امر خداوند »َشلدُّ الرَِّحلال« کلرد، از پیش خود 
بله خلدا چیلزی را نسلبت داده اسلت کله در ایلن صلورت مصلداق ایلن آیله می شلود: 
»ُقلْل آهللُ أَِذَن لَُکلْم أَْم َعلَلی اهللِ تَْفَتُروَن؛1 بگلو: آیلا خلدا بله شلما اجازه داده یلا بر خدا 
دروغ می بندید؟«.نمی تلوان از نلزد خلود بگوییم این نادرسلت و آن درسلت اسلت؛ این 
حلالل اسلت و آن حلرام؛ ایلن جایز اسلت و آن جایز نیسلت؛ این مسلتحب اسلت و آن 

مسلتحب نیست.
  بنابراین اگر ما بخواهیم نسلبت به سلایر مسلاجد با قصد تعبد »َشلدُّ الرَِّحال« کنیم، 
افتلراء  عللی اهلل اسلت. البتله چه بسلا انسلان به شلهری می رود و در مسلاجد آن شلهر 
نملاز می خوانلد. ایلن خیللی خوب اسلت. اما چنانچله انسلان از مبدأش حرکلت کند و 

1 . یونس: 59.
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بله ایلن قصلد بلرود که بلرای امتثلال امر خلدا مثاًل فقط در مسلجد شلاه اصفهلان نماز 
بخوانلد، کاری بلر خالف شلریعت انجام داده اسلت. 

  در زملان جنلگ املام جمعله دزفول بلودم. دخترکلی بله دروغ ادعا کرده بود که شلفا 
می دهلد. عجیلب آنکله علده ای از مشلهد، حضلرت رضلا را رهلا کلرده  و برای شلفا 
گرفتلن نلزد او آملده  بودنلد. ایلن نشلان دهنده علدم فقاهلت و اعرابیت اسلت. اعرابیت 
فقلط در بیابان هلای حجلاز معنلا پیدا نمی کند. اعرابی کسلی اسلت که از فقله و احکام 

دیلن چیزی سلر در نملی آورد.
  بایلد اعرابیلت را از جامعله زدود. جامعه باید متفقه و مهاجر باشلد. مهاجر یعنی کسلی 
کله بله جامعله مدنلی دینلی پیوسلته و بله جامعله دینی هجلرت کلرده و جلزء مدینه 
وللی املر، یعنلی املام معصوم شلده اسلت. اعرابی کسلی اسلت کله در این شلبکه 
داً َرُسلوُل اهللِ«.  قلرار نگرفتله اسلت، ولو بگوید: »اَشلَهُد أن ال الَه ااّل اهللُ و اَشلَهُد اَنَّ َمَحمَّ
قلرآن کریلم می فرمایلد: »قالَلِت األْْعلراُب آَمنَّلا ُقْل لَلْم تُْؤِمُنلوا َولِکلْن ُقولُوا أَْسللَْمنا«.1 
اسلالم آورده انلد، املا ایملان به این اسلت کله داخل شلبکه روابلط والیتی قلرار بگیرند 
و شلهروند شلهر والیت شلوند. وقتی شلهروند شلهر والیت شلدند، به قوانین این شلهر 
مقیلد می شلوند. شلهروند شلهر والیلت، پایبنلد قوانیلن والیلی اسلت. ایلن در مقابلل 
اعرابلی اسلت. اعرابلی کسلی اسلت که در بعضلی از تعابیلر ل مثاًل در وسلائل الشلیعه ل 
آملده اسلت کله: »یَُبلوُل َعلَی أعَقابِله« یلا »بَّوالُوَن َعللی األعَقاب«. این تعبیر نشلان از 

علدم تفقله و علدم پایبندی بله موازیلن دینی و شلرعی دارد. 
  بله هر ترتیب مسلئله »َشلدُّ رَِّحلال« از راه دور و عزم نماز در مسلجدی خاص به قصد 
قربلت و امتثلال املر، احتیلاج بله ورود دارد. کسلانی را که به این مسلئله توجله ندارند، 

بایلد آگاه کرد. 
  در ملورد اماملزادگان هلم، چلون در روایلت »ُقُبوِرنَلا«2 داریلم، اگلر انتسلاب آنلان به 
رسلول اهلل محلرز شلود، می شلود از راه دور بله قصد زیلارت آنان حرکلت کنند و به 

اسلتناد همیلن »ُقُبوِرنَلا« بله زیارت آنلان رفت. 

1 . حجرات: 14.
2  . عیون أخبار الّرضا، ج 2، ص 254 
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مفهوم««شناسی«بدعت««
   در اینجلا بایلد ایلن نکته را خاطر نشلان کرد که در بدعت، قصد تشلریع شلرط اسلت. 
صلرف انجلام کار جدیلد، بدعلت نیسلت؛ واال می تلوان به همله کارهای جدیلد در عالم 
بدعلت گفلت. یلک عملل هنگاملی بدعلت محسلوب می شلود کله با انتسلاب بله خدا 
انجلام گیلرد. بدعلت در دیلن، یعنلی به خدا نسلبت دادن. املا اگلر کاری را انجام دهیم 
و بله خلدا نسلبت ندهیلم، بدعت نیسلت. اگلر خانه را به شلکل خاصلی بسلازیم، با این 
ادعلا کله دیلن گفتله این گونه بهتر اسلت ل در حالی که چنین چیزی وارد نشلده اسلت 

ل ایلن کار ملا بدعت محسلوب می شلود. 
  اگلر جریلان و عمللی در جامعه به عنوان عبادت شلناخته شلود، ولو ملا به قصد عبادت 
آن را انجلام ندهیلم، بلاز هلم محل اشلکال اسلت. یعنلی اگر در میلان عامه ملردم و در 
َل اهللُ بَِها ِمن  علرف، عمللی بله عنلوان عبادت شلناخته می شلود، در حالی کله »مَّلا نَلزَّ
ُسللَْطاٍن«1 خداونلد هیلچ دلیلل و حجتلی بلر عبادت بلودن آن نلازل نکلرده، این عمل 
ممکلن اسلت بدعت شلمرده شلود؛ اگر چه شلخص بله نیت عبلادت آن را انجلام ندهد. 
  ایلن از آن مواضعلی اسلت کله می گوییم بین فقله فردی و فقه اجتماعلی تفاوت وجود 
دارد. یعنلی هنگاملی که رفتارهلای فردی به رفتلار اجتماعی تبدیل می شلود، حکمش 
فلرق می کنلد. تلا رفتلار فلردی اسلت بدعت نیسلت؛ اما اگلر رفتلار اجتماعی شلد و در 

اجتملاع بله عنلوان یک عبادت تلقی شلد، بدعت محسلوب می شلود.
  البتله خوانلدن زیلارت عاشلورا در غیلر عاشلورا یا زیلارات معصومین در غیلر حرم های 
مطهلره آنلان، بدعت نیسلت؛ زیرا زیلارات ائمه معصومین همیشله وارد اسلت؛ البته 

با حفظ آداب و شلئونی که وارد شلده اسلت.
  خلوب اسلت بله ایلن نکتله هم اشلاره شلود کله در مجامع عموملی  نبایلد عبادت ها را 
آن قلدر طوالنلی کلرد که موجب ملالل مردم شلود. مردم بلرای نماز جماعلت می آیند، 
املا برنامه هلای طوالنلی، آنهلا را مللول می کنلد. نبایلد ملردم را در قیلد کرد. نملاز باید 
سلبک باشلد و طلوری خوانلده شلود کله موجلب ماللت نشلود. جاللب آنکله تعقیبات 
نمازهلا کوتلاه اسلت کله نشلان  می دهد سلیره ائمه نیلز همین گونله بوده اسلت. دعای 

1  . اعراف: 71.
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ابوحملزه، کمیلل و دعاهایلی از این قبیل، جلزء تعقیبات نماز نیسلتند. تعقیبات نمازها 
کوتاه اسلت.

لاَلُه َفانَتِشلُروا فِي    للذا بعلد از اتملام نمازهلای جماعت خلوب اسلت »َفلإَِذا ُقِضَیِت الصَّ
األْْرِض«1 باشلد و ملردم احسلاس کننلد که آزادنلد. ازایلن رو باید در مسلاجد دو برنامه 
بایلد داشلته باشلیم: یکلی برنامه نماز جماعلت و تعقیبات مختصر آن که بایلد زود تمام 
شلود و دیگلری دعلا و اعملال عبلادی. زملان بخلش دوم باید اعالم شلود تا کسلانی که 
اهللش هسلتند، شلرکت  کننلد. نبایلد بلرای اینکه شلرکت کننده زیاد شلود، دعلا را به 
نملاز جماعلت متصلل کلرد. اگلر دعلا به خوبی و سلبک برگلزار شلود، به تدریلج اهلش 
زیلاد می شلود. نبایلد ملردم را وادار کرد که در مراسلم دعا باالجبار شلرکت کنند. حتی 
دعلای کمیلل هلم نبایلد خیللی طوالنی شلود. گاهلی با یلک دعلا، روضله اول و روضه 
دوم و ملداح اول و ملداح دوم را هملراه می کننلد و ملردم تا یک سلاعت و نیم یا بیشلتر 
معطلل می شلوند. نتیجله چنیلن رفتلاری ایلن می شلود کله شلرکت کننده در دعلای 
کمیلل به تدریلج کلم می شلود. بگذارید مردم با دعای کمیل آشلنا شلوند. اگلر خواندن 
ایلن دعلا را طلول دهیلم، ایلن دعلا، دعلای قشلر خاصلی می شلود و نمی توانلد همه را 
جلذب کنلد. للذا ایلن مسلائل باید رعایلت شلود و اصلوالً در مراسلم عموملی، اختصار 

مطلوب اسلت.

نقد«عرفان««های«کاذب««
  عبلادت بایلد بله گونله ای باشلد که خلدا می خواهلد. اگر کسلی از پیش خلود عبادتی 
را بله خلدا نسلبت دهلد، عبلادت نکرده اسلت. فرق عبلادت شلیطان و عبلادت مالئکه 
« اما اخالص  ِّی َکَما اُِحلبُّ همیلن بلود. شلیطان ادعایش این بود کله: »اُرِیُد أن أعُبلَد َرب
َّلُهمَّ أعُبلُدَك َکَما  «. اگر انسلان بگویلد: »ال َّلُهلمَّ أعُبُدَك َکَملا تُِحلبُّ ایلن اسلت کله: »ال
« دچار ریا یا شلرك شلده اسلت. ایلن مرزها، مرزهلای نزدیک  « نله »َکَملا تُِحبُّ اُِحلبُّ
بله هلم اسلت. هلر دو عبادت اسلت، اما یکلی خلدا را آنچنانکه خلدا فرموده و خواسلته 
عبلادت می کنلد لکلن دیگری خلدا را آن چنان که هوای نفسلش طللب می کند عبادت 

1 . جمعه: 10.
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می کنلد؛ مثلل عبلادِت صوفیله و دراویش و مبتدعین. اشلکال و اختالف ملا با فرقه های 
صوفلی  و عرفان هلای کاذب، در نلوع عبلادت اسلت. عرفان یعنی سللوك اللی اهلل، یعنی 
عبلادت خلدا. این سللوك اللی اهلل یک وقت »َکما یُریلُد اهللُ« و »َکَما یُِحبُّ اهللُ« اسلت 
کله هملان عرفلان صلادق اسلت. یلک وقلت انسلان می گویلد ملن می خواهم به سلوی 
خلدا بلروم؛ املا آن چنان که خود دوسلت دارم. این خودپرسلتی و هواپرسلتی اسلت، نه 
خداپرسلتی. شلیطان هلم بله خلدا گفلت: می خواهلم تلو را بپرسلتم. شلیطان از لحاظ 
عرفانی از اعرف عرفا اسلت. اصاًل شلاید به جز انبیا و قّدیسلین، کسلی به مرتبه شلیطان 
نرسلیده باشلد. شلیطان از لحاظ عرفانلی، مرتبه باالیلی دارد. خدا آن چنلان به او تمکن 
داد کله خیللی از کارهلای خارق العلاده را انجلام ملی داد. خیللی از این شلبه معجزه ها از 
ابلیلس هلم برمی آیلد! منتهلا، او عارفی اسلت کله »یُریلُد أن یَعُبلَد اهللَ َکما یَشلَتِهی«. 
ایلن اسلاس انحلراف و شلرك و همله گمراهی ها اسلت. عبلادت را باید آنچنلان که خدا 
می فرمایلد انجلام داد. حضلرت امیلر در دعای خلود می فرمایلد: »اَللُهلمَّ ... أَنَْت َکَما 
«1. عرفان هلای کاذب می گوینلد خلدا را ما چنلان عبادت  ، َفاْجَعلِْنلی َکَملا تُِحلُبّ أُِحلُبّ
کنیلم کله خلود می خواهیلم. عرفلاِن صلادق می گویلد ملا بایلد چنان باشلیم کله خدا 
می خواهلد و دوسلت دارد. ایلن ملرز اصللی بین این دو عرفان اسلت. همله اختالفات ما 
بلا همله عرفان هلای کاذب در ایلن ملرز شلکل می گیلرد. ملرز بدعلت هم همین اسلت 

بایلد آنچنلان باشلیم کله خلدا می خواهد نه آنچنلان باشلیم که خلود می خواهیم.

روایات«مساجد«اربعه««
  تلا اینجلا نقشله بحلث، ارائله شلد. بله سلراغ روایلت برویلم. اولیلن دسلته از روایلات، 
روایاتلی هسلتند کله مسلاجد اربعله را مشلخص می کننلد. مسلاجد اربعله  دارای فضل 
خاصلی هسلتند و در روایلات هلم نلام آنهلا آورده شلده اسلت. مرحلوم صدوق به سلند 
صحیلح از املام باقلر نقلل می کند کله: »َقلاَل الَْمَسلاِجُد األْْربََعُه الَْمْسلِجُد الَْحلَراُم َو 
َمْسلِجُد َرُسلوِل اهللِ َو َمْسلِجُد بَْیلِت الَْمْقلِدِس َو َمْسلِجُد الُْکوَفـِة یَا أَبَا َحْملَزَه الَْفِریَضه 
لًه َو النَّافِلَلُه تَْعلِدُل ُعْمَرًه«2 این ثواب بین همه مسلاجد اربعه مشلترك  فِیَهلا تَْعلِدُل َحجَّ

1  . مستدرك سفینه البحار نویسنده: الشیخ علي النمازي، جلد: 9، صفحه: 564
2 . وسائل الشیعه، ابواب احکام المساجد، باب 46، حدیث: 1.
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اسلت؛ یعنلی بلر مسلجد االقصی هلم همین ثلواب بار اسلت. 
لًه« نماز واجلب در این مسلاجد معادل یک    »یَلا أَبَلا َحْملَزَه الَْفِریَضلُه فِیَهلا تَْعلِدُل َحجَّ
حلج اسلت. حجله به کسلر حلاء با حجه با فتلح حاء فلرق دارد. اولی یعنی یلک نوع حج 
مثل جلس جلسله. جلسله به کسلر یعنی شلکل نشسلتن؛ اما جلسله به فتح یعنی یک 
نشسلتن. درباره رسلول اکرم وارد شلده اسلت: »َکاَن یَجلُِس ِجلَسلَه الَعِبید«، یعنی 
َه الُفَقَراء« به کسلر  »یَجلِلُس ِجلَسلًه بِِهیلأهِ ِجلَسلِه الَعبید«. للذا اگر گفتیم: »َحلّج ِحجَّ
لَه الُفَقلَراء« به فتح حلاء یعنی  حلاء ، یعنلی مثلل فقلراء حج کرد، املا اگر گفتیلم »َحجَّ
لًه« به فتح حاء اسلت. »َو  یلک حلج. اینجلا تلاء، تاء وحدت اسلت. در ایلن روایت »َحجَّ

النَّافِلَُه تَْعلِدُل ُعْمَرًه«.

«الرَِّحال««« روایات«»َشدُّ
  روایاتلی وارد شلده مبنلی بلر اینکه »ال تَُشلّد الّرحلاُل إاّل إللی  ثاَلثَِه َمسلاِجَد«. روایاِت 
»ال تَُشلّد الّرحاُل إاّل إلی  ثاَلثَِه َمسلاِجَد« دو دسلته اسلت: آنچه از طرق ما آمده روایتی 
اسلت کله مرحلوم صلدوق در خصلال در بلاب الثالثله از امیرالمؤمنیلن نقلل کرده 
اسلت: »ال تَُشلّد الّرحلاُل إاّل إللی  ثاَلثَلِه َمسلاِجَد: الَمسلِجُد الَحراُم، وَمسلِجُد َرُسلوِل اهللِ 
وَمسلِجُد الکوَفلِه«1. ایلن روایلت که از طرق ما اسلت، از لحاظ سلند قوی نیسلت. سلند 
ُد بُْن َعلٍِیّ َماِجیلََویْلِه )َرِضَی اهلُل  ثَِنی أبِلی و ُمَحَمّ لُدوُق َحدَّ روایلت چنین اسلت: »قاَل الصَّ
لِد بِْن أَْحَملَد بِْن یَحَیی  ثََنا ُمَحَمّ اُر َقلاَل َحَدّ لُد بُْن یَْحَیلی الَْعَطّ ثََنلا ُمَحَمّ َعْنُهَملا( َقلاال: َحَدّ
خلِر َجمیَعاً  بلِن ِعملَراِن األشلَعِریِّ َعلن بَعلِض أصَحابَِنلا َعن الَحَسلِن بلِن َعلیٍّ و أبِلی الصَّ

.» یَرَفَعانِله إلَی أِمیلر الُموِمنیَن
  ایلن سلند روایلت اسلت. ایلن سلند، دو خللل دارد. خللل اوللش این اسلت کله »َعن 
 بَعلِض أصَحابَِنلا« در سلند آمده اسلت. خللل دیگلر، »یَرَفَعانِه إلَلی أِمیلر الُموِمنیَن
« اسلت. خبلر مرفوعه و مرسلله اسلت. حسلن بلن علی همان ابلن فّضال اسلت. رجالی 
کله در سلند آمده انلد و اسمشلان بلرده شلده اسلت، صحلاح و ثقات انلد؛ منتها مشلکل 
ملا در ارسلال و مرفوعله بلودن روایلت اسلت. روایلت مرفوعله بله روایتلی می گویند که 

1  . خصال صدوق، ج1، ص143 و وسائل الشیعه، ابواب احکام المساجد، باب 46، ح 1
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سلندش بله املام متصلل نیسلت و در یک جلا راوی با حلذف وسلائط مسلتقیماً از امام 
نقلل می کنلد. وقتلی سلند روایتلی حلذف شلود و مسلتقیم از رسلول اهلل یلا املام 
معصلوم نقلل شلود، می گوینلد: روایلت "ُرفَِعلت إلَلی الَمعُصلوم". در اینجلا مرفوعه 
إللی أمیرالمومنیلن اسلت. معنای مرسلله هم این اسلت که در وسلط سلند، رجلی 
یلا بیلش از یلک رجلل از راویلان سلند محلذوف یلا مجهلول باشلند. مجهلول بله این 
معنلا اسلت کله ناملی  از راوی نیاملده اسلت. در ایلن صلورت، روایلت مرسلله اسلت. به 
ایلن ترتیلب، فرق بین مرفوعه و مرسلله مشلخص شلد. ارسلال این اسلت که در وسلط 
سلند، بعضلی از راویلان سلند محلذوف باشلند. رفلع این اسلت کله در پایان سلند، آن 
بخشلی از سلند کله منتهلی به معصوم اسلت، محلذوف شلود. در اینجلا »یَرَفَعانِله إلَی 
أِمیلر الُموِمنیلَن « دارد. للذا ایلن روایلت هم به لحلاظ مرفوعه بودن و هلم به لحاظ 

مرسلله بلودن بله جهت سلند، مختّل اسلت. 
  روایلت دیگلری از طریلق اهل سلنت وجلود دارد. این روایلت را مسللم و دارمی  روایت 
می کننلد. »بِإسلَناِدِهما إلَلی أبِلی ُهَریلَره َعن َرُسلوِل اهللِ أنَّه َقلاَل ال تَُشلدُّ الرَِّحاُل ااّل 
إلَلی ثاَلثَلِه َمسلاِجَد َمسلِجِدی هلذا و الَمسلِجِد الَحلراِم و َمسلِجِد األقَصی«. ایلن روایت 
اهلل سلنت را از صحیلح مسللم بلن حجلاج نیشلابوری1 و سلنن دارملی2 آوردیم. سله 
مسلجد ایلن روایلت بلا سله مسلجد روایت شلیعه متفلاوت اسلت. در دو مسلجد هر دو 
مشلترکند کله مسلجد الحلرام و مسلجد النبلی باشلد. منتهلا مسلجد ثاللث در روایت 
خصلال، مسلجد کوفه بود، اما مسلجد ثاللث در روایت ابوهریره، مسلجد األقصی اسلت. 
روایلت دیگلری از منابلع اهلل سلنت با لفلِظ »تشلّد الرحال إللی ثالثه مسلاجد« وارد 
شلده که همین سله مسلجد مذکلور را بیان کرده اسلت. همچنین در روایلت دیگری از 
ََّما یَُسلاَفُر إلَی ثاَلثَِه َمسلاِجَد َمسلِجُد الَکعَبِه  منابع اهل سلنت این گونه آمده اسلت: »اِن
و َمسلِجِدی و َمسلِجُد ایلَیا« که مسلجد ایلَیا به مسلجد األقصی تفسلیر شلده است )در 
ادامله روایلت آملده اسلت کله »قِیلَل و ُهلَو بَیُت الَمقلِدس«( . سلند این حدیلث نیز از 

کتاب مسللم3 اسلت. 

1 . ج4، ص124.

2 . ج1، ص330.

3 . ج4، ص126.
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  هلر دو دسلته از احادیلث، هلم حدیلث خصلال و هم احادیلث اهل سلنت، ضعیف اند؛ 
بنابرایلن نمی تلوان بله آنها اسلتناد جسلت، مگر این که گفته شلود چون تعلداد حدیث 
زیلاد اسلت، ضعلف روایلت بلر طرف می شلود. به هر حلال، روی هلم رفتله از منابع ما و 
منابلع اهل سلنت، سله حدیلث در این باب وجلود دارد. بلرای محلّدث اطمینان حاصل 
می شلود کله ایلن حدیلث، باید از معصلوم صادر شلده باشلد. باألخص اینکله موضوع یا 
متلن حدیلث، متنی نیسلت که احتمال داعی کذب در آن فراوان باشلد. مسلائل عبادی 
صلرف، احتملال داعلی کذب در آنها پایین تر از مسلائل سیاسلی و فضائلل و مانند اینها 
اسلت. ممکلن اسلت در روایلات مربلوط بله فضائلل صحابله، روایلات مربوط به مسلائل 
سیاسلی، اماملت، والیلت و امثلال این مسلائل داعی کلذب باال باشلد. یا روایاتلی که در 
ملدح یلا ذم اقلوام آملده اسلت. در این گونله روایلات، احتمال کلذب باالتر اسلت؛ یعنی 
داعلی کلذب در آن وجلود دارد. ملردم بلا هلم اختالف یا دشلمنی داشلتند، قومی  علیه 
قوملی  دیگلر و مذهبلی علیله مذهبی دیگلر، روایت جعل می کلرد. مثاًل هرکسلی که از 
ابوحنیفله پیلروی کند، کذا اسلت؛ هرکسلی از احمد بلن حنبل پیروی کند، کذا اسلت. 
اهلل تفویلض چنان انلد و ملواردی از ایلن قبیلل. للذا روایاتلی کله مربلوط بله این گونه 
مسلائل اند، داعلی کلذب باالیلی دارند. املا حدیثی که به یلک امر عبادی صلرف مربوط 

می شلود، مثال شلّد الرحلال إلی المسلاجد، داعلی کذب پایینلی دارند.
  بنابرایلن از یلک سلو داعلی کلذب احادیلث َشلدُّ الرِّحلال پایین اسلت، از سلوی دیگر 
چهلار حدیلث داریلم کله ضعلف یکدیگر را جبلران می کننلد. ممکن اسلت یک حدیث 
جعللی باشلد؛  املا اینکله چنلد حدیث، آن هلم از طلرق و اسلناد مختلف، جعلی باشلد، 
بسلیار بعیلد اسلت. لکلن اشلکال ایلن اسلت کله اگر ایلن چهلار روایلت متحلد المتن 
بودنلد، می شلد ادعلا کلرد که صلدور متنی کله همه ایلن چهلار روایلت، در آن متن، با 
هلم متحدانلد، ملورد اطمینان می شلود. »ال تَُشلدُّ الرَِّحلال« با لفظ حصلر، در همه این 
چهلار روایلت نیاملده اسلت. در یکلی از این چهلار روایت، حصر نیسلت: »تَُشلدُّ الرَِّحاُل 
إللَی ثاَلثَلِه َمسلاِجد«. این اشلکال به جهلت عدم اتحاد لفظ اسلت. اگلر بخواهیم جامع 
مشلترك بیلن ایلن روایلات را اخلذ کنیلم و بگوییلم بله صلدور جاملع مشلترك بیلن 
ایلن روایلات اربعله، از معصلوم مطمئلن هسلتیم، یعنی جامع مشلترك موثلوق الصدور 



134

اسلت یلا بله عبارت دیگلر، بگوییم آنچه اسلتفاضه اجماللی دارد، یعنی اجملاالً از طریق 
اسلتفاضه اطمینلان بله صلدورش از معصلوم وجلود دارد، فقط »تشلّد الرحال« اسلت. 
  می گوینلد اگلر روایتلی، سله یلا چهلار طریلق داشلته باشلد، بله حلد تواتلر نرسلیده، 
وللی بله حلد اسلتفاضه می رسلد. آنچله می تلوان بلر آن ادعلای اسلتفاضه کلرد، فقلط 
»تَُشلدُّ الرَِّحلاُل« اسلت. یعنلی آنچه را می تلوان گفت، قلدر متیّقن از ایلن روایات اربعه 
از لحلاظ مضملون اسلت، اسلتحباب َشلّد ِرَحلال بله این سله مسلجد اسلت؛ نله حصر. 
معنایلش ایلن اسلت کله اسلتفاده نمی شلود که شلّد رحال بله غیلر این مسلاجد جایز 
نباشلد و حلرام باشلد؛ بلکه شلّد رحال به این مسلاجد، مسلتحب اسلت. در یلک روایت 
مسلجد کوفله و در روایلت دیگر مسلجداألقصی آمده اسلت. اگلر بخواهیم بله همه این 
روایلات به تنهایلی اعتملاد کنیم، باید یک دسلته مخّصص دیگری باشلد؛ یعنلی روایتی 
کله می گویلد شلّد رحلال فقط به مسلجد الحلرام، مسلجد النبلی و مسلجد الکوفه 
منحصلر می شلود، نسلبت بله مسلجد رابلع اطلالق دارد. وقتلی روایلت دیگلر می گوید 
شلّد رحلال به سله مسلجد مسلجد الحلرام و مسلجد النبی و مسلجد األقصلی، منحصر 
اسلت، ایلن روایلت، روایلت قبللی را تقییلد می زنلد و آن روایلت نیلز ایلن روایلت را. در 
ایلن صلورت، در مجملوع، شلّد رحلال بله چهار مسلجد جایز اسلت. بلا توجه بله اینکه 
اختلالف مضملون در روایلات وجود دارد، نسلبت به دو مسلجد مسلجد النبی و مسلجد 
الرسلول، قطعلاً شلّد الرحال مسلتحب اسلت. نسلبت بله مسلجد کوفه و مسلجد أقصی 
بله اسلتناد احادیلث تسلامح در ادله سلنن، می توان حکم کرد به اسلتحباب شلّد رحال 
بله ایلن دو مسلجد؛ زیلرا حدیثلی داریلم داّل بلر اینکله شلّد رحلال بله مسلجد کوفله 
جایلز اسلت؛ منتهلا از لحلاظ سلند ضعیف اسلت. حدیثلی هم داریلم که شلّد رحال به 
مسلجد األقصلی مسلتحب اسلت؛ وللی ایلن حدیلث نیلز از لحاظ سلند ضعیف اسلت. 
بلا توجله بله اینکله در ایلن بلاب حدیلث داریلم، بلا کمک ادلله تسلامح در ادله سلنن، 
می توانیلم قائلل بله اسلتحباب شلویم. یعنلی یَُجلوُز َشلدُّ الرَِّحاُل بله تمام این مسلاجد 
اربعله بله قصلد اسلتحباب. مویّد اسلتحباب شلّد رحلال به مسلجد الکوفله، بالخصوص 
عالوه بر دو مسلجد مسلجدالنبی و مسلجد الحرام، روایت دیگری اسلت که مرحوم 
صلدوق روایلت می کنلد: »بِإسلَناِده إلَلی األَصَبلغ بلن نُباتَله أنَّ أمیلَر الُموِمنیَن َقلاَل یَا 
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وَجلَلّ بِما لَم یَحلُب بِِه أَحدا ِملن َفضلٍل: ُمَصاّلُکم بَیُت  أهلَل الکوَفلِه، لََقلد َحباُکلُم اهلل ُ َعَزّ
آَدَم، وبَیلُت نلوٍح، وبَیلُت إدریَس، وُمَصلّلی إبراهیَم الَخلیلِل، وُمَصلّی أِخلَی الِخضِر علیهم 
وَجَلّ   السلالم، وُمَصلاّلی، وإَنّ َمسلِجَدُکم هذا أَلََحُد األَربََعِه الَمسلاِجِد الَِّتی اختاَرَهلا اهلل ُ َعَزّ
أِلَهلِهلا«1. در ایلن روایلت مسلاجد اربعله ذکر شلده اسلت. معلوم اسلت مسلاجد اربعه 
هملان مسلجد الحلرام و مسلجد النبلی بله اضافه مسلجد کوفله و مسلجد األقصی 
اسلت. مسلجد دیگلری غیلر این مسلاجد نداریم کله اطالق مسلاجد اربعه بر آن بشلود. 

ایلن روایلت صلدوق می توانلد مویّلد وجه جمعی باشلد کله ارائله کردیم. 
  از آنچله گذشلت بله ایلن نتیجله رسلیدیم که شلّد رحلال به مسلجد الحرام و مسلجد 
النبلی مسللّماً مسلتحب اسلت. همچنیلن شلّد رحلال بله مسلجد کوفه و مسلجد 
األقصلی بله کملک روایلات تسلامح در ادلله سلنن اسلتحباب دارد؛ للذا شلّد رحلال به 

مسلاجد اربعله، از لحلاظ اسلتحباب، مسللّم می شلود. 

«الرَِّحاِل«إلی«َغیِر«هِذه«الَمساِجد؟«« َهل«یَُجوُز«َشدُّ
  آنچله می مانلد ایلن اسلت که آیلا »یَُجوُز َشلدُّ الرَِّحلاِل إلی َغیِر هلِذه الَمسلاِجد؟« اگر 
ملا اخلذ کنیلم به متن »ال تشلّد الرحلال اال إلی ثالثه« بایلد بگوییم که »ال یَُجوُز َشلدُّ 
الرَِّحلاِل لَِغیلِر هلذهِ الَمَسلاِجِد األربََعلِه«. با توجله به اینکله روایاتی لفظ ال تشلّد الرحال 
داشلت، گلر چله سله روایت اسلت، منتها هلم از لحلاظ مضملون، متفق نیسلتند و هم 
از لحلاظ سلند ضعیف انلد، بله مفهلوم آن روایلت تَُشلدُّ الرَِّحال إلَلی ثاَلثَه نیلز نمی توان 
اسلتناد کلرد؛ چراکله اصولیین قائلل به مفهوم داشلتن وصف یا لقب )بله معنای اصولی 
ُجلل، دالللت نلدارد کله ال تُکلِرم الَملرأه. ضمن  آن( نیسلتند. اگلر گفتله شلود أکلِرم الرَّ
اینکله ایلن روایلت از لحلاظ سلندی ضعیلف اسلت؛ للذا به قلدر متیقلن اخذ بایلد کرد 
کله هملان اسلتحباب شلّد رحال به مسلاجد أربعله باشلد. بنابرایلن اثبات حرمت شلّد 
رحلال بله غیلر ایلن مسلاجد اربعه مشلکل اسلت. نمی توانیم فتلوا بدهیم شلّد رحال به 
غیلر ایلن مسلاجد اربعه مثل مسلجد جمکران در قم و مسلجد سلهله در نجلف، حرام و 
بدعلت اسلت. فتوای به این مطلب دادن، مشلکل اسلت. للذا احتیاط اقتضلا می کند که 

1  . من الیحضره الفقیه، جلد: 1، صفحه: 231
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بله غیلر ایلن مسلاجد اربعه، شلّد رحال نشلود. اگر شلّد رحال بشلود، به عنلوان دیگری 
باشلد. مثلاًل اگلر بنلا اسلت از تهلران یا از جلای دوری، شلّد رحلال به مسلجد جمکران 
مسلجد سلهله و امثال آن بشلود، احتیاط این اسلت که شلّد رحلال به قبلور ائمه اطهار 
یلا بله قبلور امامزادگان شلود و در ضمن، از مسلجد یا مسلاجدی که در آن محل اسلت، 
بهلره ببلرد و در آنجلا نملاز بخوانلد. انسلان متعّبلد و اهلل ورع ایلن احتیلاط را دارد که 
بلرای رفتلن بله قم، قصلد زیارت حضرت معصومله را می کند و در ضمن، به مسلجد 

جمکلران یا مسلجد امام حسلن عسلکری هلم می رود. 
  حلال اگلر کسلی بله صلدور سله روایلت »ال تَُشلّد الرَِّحلاُل« اطمینلان حاصلل کرد و 
خواسلت بله آن عملل کنلد، و خواسلت حرمت شلّد رحال را بله غیر آن مسلاجد اثبات 
کنلد، آیلا معنایلش ایلن اسلت کله شلّد رحلال بله همه جلا حلرام اسلت، مگر بله این 
مسلاجد ثالثله یلا أربعه؟ یلا این حرمت شلّد رحال مخصوص مسلاجد اسلت؟ یعنی اگر 
کسلی شلّد رحلال کلرد برای صلله رحم، تجارت یلا درس، آیلا معنایش این اسلت که از 
ایلن »ال تَُشلّد الرَِّحلاُل ااّل إلَی ثاَلثَِه َمسلاِجَد« اطالق حرمت شلّد رحلال به همه جا مگر 
بله ایلن مسلاجد را می فهمیلم؟ یلا این نهلی را مخصوص مسلاجد می فهمیلم؟ یعنی از 

آن روایلات اطالقلی را که شلامل غیر مسلاجد باشلد، اسلتفاده نمی کنیم؟ 
  حلق ایلن اسلت کله این مقلدار اسلتفاده می کنیم: »ال تَُشلّد الرَِّحلاُل إلَی َمسلِجٍد َغیِر 
هلذهِ الَمَسلاِجد« نله »ال تَُشلّد الرَِّحلاُل إلَی ُکلِّ َشلیٍئ«. بر فلرض اینکه به ایلن روایات 
بخواهیم عمل کنیم، معنایش نهی از شلّد رحال إلی کل شلئ نیسلت. لذا قطعاً شلامل 
شلّد رحلال بله کارهلای دیگلر نمی شلود. علالوه بر ایلن، بلرای جواز و اسلتحباب شلّد 
رحلال بلرای کارهلای دیگر دلیل داریم و نسلبت به اسلتحباب مسلافرت، روایلت داریم. 
  بلرای خصلوص سلیر و سلیاحت صرف، می تلوان به آیات »قل سلیروا فلی االرض« یا 
»أوللم سلیروا فی االرض« اسلتناد جسلت به اضافله روایاتی که بر خلروج برخی امامان 
نظیلر املام صلادق به خلارج مدینه بله قصد نزهله و تفریح دالللت دارد. دشلت پیمایی 
بلرای تحصیلل عللم و تجلارت نیز مسلتحب اسلت و دلیلل دارد، بلکه دشلت پیمایی و 
جهان بینلی بله قصلد کسلب تجربله نیلز شلرعاً مطلوبیلت دارد. بلرای خصلوص زیارت 
معصومیلن روایلات خاصله بله مناسلبت تعّرض به مسلأله شلّد رحلال، به بعضلی از این 
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روایلات اشلاره می کنیم. 

استحباب«شّد«رحال«برای«زیارت«معصومین«««
  روایلات زیلادی داریلم کله تأکیلد دارد بلر اینکله زیلارت قبر رسلول اکلرم و قطع 
مسلافت بلرای زیلارت آن حضلرت و همچنین بلرای زیارت سلایر معصومین مسلتحب 

ست.  ا
  روایلت اول، روایتلی اسلت کله مرحلوم کلینلی آن را نقل می کند. سلند روایت صحیح 
اسلت و جلای بحلث نلدارد. »َعلن أبِلی نَجَران َقلاَل ُقللُت ألبِلی َجعَفلٍر َما لَِملن َزاَر 
َداً در اینجا یعنلی مخصوصاً به قصد زیارت  لَداً؟ َقلاَل الَجنَُّه.«1 ُمَتَعمِّ َرُسلوَل اهللِ ُمَتَعمِّ
 بلرود. روایلت دیگلری داریلم کله مسلتفیضه اسلت. املام صلادق رسلول اکلرم
فرملود: »بَیَنلا الُحَسلیُن قاِعلٌد في ِحجلِر َرسلولِ اهللِ ذاَت یَلوٍم إذ َرَفَع َرأَسلُه إلَیِه 
َفقاَل: یا أبَه« سلید الشلهداء در دامن رسلول اهلل نشسلته بود، ناگهان سلرش را 
بلنلد کلرد خطلاب به رسلول اکلرم عرض کلرد: »یلا أبَه، قلاَل: لَّبیَک یلا بَُنلّي. قاَل: 
ملا لَِملن أتلاَك بَعلَد َوفاتِلَک زائًِرا ال یُریلُد إاّل ِزیاَرتََک؟« چه ثوابی اسلت برای کسلی که 
از راه دور فقلط بلرای زیلارت تلو می آیلد و هیلچ نیلت دیگری به غیلر زیارت تلو ندارد؟ 
»قلاَل: یلا بَُنلّي، َملن أتاني بَعَد َوفاتلي زائًِرا ال یُریلُد إاّل ِزیاَرتي َفلَلُه الَجّنُه َوَملْن اَتَی اَبَاَك 
َزائِلراً بَْعلَد َوَفاتِله زائِلًرا ال یُریُد إاّل ِزیَاَرتِله َفلَُه الَجّنُه َوَملْن اَتَی اََخاَك بَْعَد َوفاتِله ال یُریُد إاّل 

ِزیَاَرتِله َفلَلُه الَجّنلُه و َملن أتَاَك بَْعلَد َوَفاتَِک ال یُریلُد إاّل ِزیَاَرتََک َفلَلُه الَجّنُه«.2 

اشتراک«چهارده«معصوم«در«احکام«««
  بله مناسلبت ایلن روایلت بله مطلبی اشلاره می کنیم. بله جز نبلّوت - و برخلی احکام 
خاصله نظیلر علدد زوجلات - ائمه اطهلار در همله احکام با رسلول اهلل شلریک اند. یعنی 
هلر حکملی کله برای رسلول اکرم ثابت اسلت، بلرای ائمه اطهلار هم ثابت اسلت. یعنی 
اگلر در روایتلی آملده که مثلاًل زیارت رسلول اکرم این قلدر ثواب دارد، الزم نیسلت 
بلا روایلت دیگلری بلرای زیلارت حضلرت رضلا اثبلات ثلواب کنیلم. همیلن روایت 

1 . وسائل الشیعه، ابواب المزار، باب 3، ح1.
2 . همان، باب2، ح18.
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کافلی اسلت بلرای اینکله اثبات کنلد همین ثلواب برای زیلارت حضرت رضلا وجود 
دارد. زیلارت ائمله دیگلر بلا همیلن روایلت ثابت می شلود. بله ادلّله مختلف و متعلّدد از 
جملله روایلات متعلّددی کله با این مضملون آمده اسلت: »َعلِیٌّ ِمّنلی و أنَا ِملن َعلِّی«1 
یلا »َفاِطَملُه بَضَعلٌه ِمنِّلی«2، یلا »ُحَسلیٌن ِمّنی«3 یلا »َحَسلٌن ِمّنی«4 یلا »أهل بیتی 
مّنی« اثبات می شلود که ائمه اطهار "ِمن رسلول اهلل" اند و بخشلی از شلخصیت رسلول 
اکلرم  انلد. »ِملن« در»بَضَعلٌه ِمنِّلی« یلا »َعلِلیٌّ ِمّنی« اضافه به یاء شلده اسلت و 
»یلاء« اشلاره بله شلخص نیسلت؛ بلکله اشلاره به شلخصیت اسلت. یعنی رسلول اکرم 
وقتلی می گویلد: »َفاِطَملُه بَضَعلٌه ِمنِّلی«، یعنلی بضعتی از من اسلت به عنلوان این که 
رسلول هسلتم، نله بله عنلوان شلخص. للذا همه احلکام رسلالتی بلر فاطمله پیاده 
می شلود؛ مگلر نبلّوت. همه احکامی  که برای رسلول اکرم ثابت اسلت بلرای صّدیقه 
 برای سلید الشلهداء ، برای امام مجتبی ، بلرای أمیلر المومنیلن ، کبلری
لٌد إاِلَّ  و بلرای سلایر ائمله اطهلار ثابت می شلود. چلون خدای متعلال فرملود: »َوَما ُمَحمَّ
َرُسلوٌل َقلْد َخلَلْت ِملن َقْبلِلِه الرُُّسلُل«5 ایلن کله می فرمایلد جز رسلول چیزی نیسلت، 
لٌد أَبَا  یعنلی تملام شلخصیتش عیلن رسلالتش اسلت. و همچنیلن آیله »مَّلا َکاَن ُمَحمَّ
«6. للذا اگلر نطق کنلد، »یَنِطُق  أََحلٍد مِّلن رَِّجالُِکلْم َولَِکلن رَُّسلوَل اهللِ َوَخاتَلَم النَِّبیِّیلنَ
بَِملا أنّلُه َرُسلوٌل«. اگلر گریله کنلد »بَِما أنّلُه َرُسلوٌل« حزنش، فلرح و شلادی اش »بَِما 
أنّلُه َرُسلوٌل« اسلت. کسلی نمی توانلد بگویلد ملا اقلوال و افعال رسلول خلدا را فقط در 
املور اخلروی و دیلن حّجلت می دانیلم. این روایتلی که اهل سلنت نقل می کننلد قطعاً 
مکلذوب عللی رسلول اهلل و دروغلی اسلت که به رسلول اکلرم بسلته اند. اگر چه 
صحیلح بخلاری هلم آن را نقلل می کنلد. روایلت ایلن اسلت کله رسلول اکلرم دیلد که 
باغبان هلا، نخل هاشلان را بله اصطلالح گردافشلانی می کننلد. یعنلی گلرد نر را بله ماده 
می زننلد کله بلار بگیلرد. رسلول اکرم بله آنها گفت چله می کنیلد؟ گفتند: گردافشلانی 

1  . المعجم الکبیر، ج 1، ص 318؛ تاریخ طبري، ج 2، ص 514
2 . وسائل الشیعه، ابواب المزار، باب2، صفحه: 39

3  . میزان الحکمه، جلد: 1، صفحه: 333
4  . همان، صفحه: 156.

5  . آل عمران: 144
6  . احزاب: 40
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می کنیلم تلا نخل هلای ملا به بلار بنشلیند. طبلق این روایلت، رسلول اکرم بله آنها 
فرملود: ایلن کار را نکنیلد. آنهلا هلم انجلام ندادنلد. سلال گذشلت و موسلم محصلول 
رسلید. نخل هلا، بی محصلول ماندنلد. به رسلول اکلرم گفتند: شلما گفتیلد اینها را 
گردافشلانی نکنیلد. ملا هلم نکردیلم. اما نخلملان به بار ننشسلت. چه کنیلم؟ طبق این 
روایلت، رسلول اکلرم به آنها گفلت: »إَذا أمرتُُکم بَِشلیٍئ ِملن ُدنَیاُکم َفلال تُطیُعونِی؛ 
اگلر در ملورد املور دنیایلی چیزی به شلما گفتم اطاعلت نکنید«. فقط در املور اخروی 
و آخرتلی اطاعتلم کنیلد. ایلن روایلت قطعلاً مجعلول بلر رسلول اهلل اسلت. بلرای اینکه 
می خواسلتند روایاتلی کله از رسلول خلدا دربلاره امامت و والیت وارد شلده اسلت، امور 
دنیایلی بدانند و شلأن اطاعت از رسلول خدا را در این موارد سللب کننلد. یک آدم عاقل 
معموللی هلم ایلن کار را نمی کنلد که در کاری که رشلته اش نیسلت، دخاللت کند، بعد 
بگویلد: هلر چه شلد، بلادا باد! معلوم اسلت که ایلن روایت، از رسلول اکرم نیسلت و 
مکلذوب علی رسلول اهلل اسلت. روایلت دیگری داریم که نشلان دهنده این اسلت که 
ایلن روایلت، مکذوب اسلت. ایلن روایت را مرحوم عالمه عسلکری مفّصلل بحث می کند 
و ملدارك آن را در کتلاب »معاللم المدرسلتین« بیلان می کند.1 ایشلان می فرمایند ما 
دو برداشلت از اسلالم داریم: یک برداشلت، برداشلت مکتب اهل بیت اسلت و برداشلت 

دیگلر ل طبلق تعبیر ایشلان ل برداشلت خلفا اسلت. 
  در ایلن کتلاب، ایلن روایلت بله طلور مفّصلل با منابعش نقل شلده اسلت که شلخصی 
ظاهلراً بله نلام سلعید بن العاص األموی که جوانی شلانزده سلاله و از قریلش و بنی أمّیه 
 را یادداشلت می کلرد. او دنبلال رسلول اکلرم بلود، تملام مطاللب رسلول اکلرم
می رفلت و همله سلخنان حضرت را یادداشلت می کلرد. او می گویلد: »َفَنَهْتِنلي ُقَریٌْش 
َوَقالُلوا: تَْکُتلُب ُکَلّ َشلْيءٍ َسلِمْعَتُه ِملْن َرُسلوِل اهللِ ، َوَرُسلوُل اهللِ بََشلٌر یََتَکلَُّم فِي 
َضلاءِ«. حلزب قریلش، هملان حزبی کله در قلرآن در چند جا به آن اشلاره  الَْغَضلِب َوالِرّ
شلده اسلت، بله او گفتنلد: چله می کنلی؟! اشلاره به رسلول اکلرم کردنلد و گفتند: 
ایلن ملردی اسلت که در خشلنودی و ناخشلنودی حلرف می زنلد. یعنی گاهلی از یکی 

1 . توصیله می کنیلم کتلاب سله جللدی »معاللم المدرسلتین« را بلرای آشلنایی بلا فرهنلگ اهل بیلت: و مبانلی تشلّیع و 
انحرافلات سلایر مکاتلب، مخصوصلاً مکتلب خلفلا مطالعله کنیلد. 
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خوشلش می آیلد چیلزی می گویلد. گاهلی از کسلی بلدش می آیلد مذّمتلش می کنلد. 
چلرا حرف هایلش را می نویسلی؟! او می گوید: »َفَأْمَسلْکُت َعْن الِْکَتابِه« از آن کار دسلت 
 رسلول اکلرم » ِکشلیدم و دیگلر ننوشلتم. پلس از مدتلی »َفَرآنِلی َرُسلوُل اهلل
دیدنلد ملن نمی نویسلم. فرمودند: چرا دیگر سلخنان مرا نمی نویسلی؟ داسلتان را برای 
حضلرت نقلل کردم. حضلرت به من فرمود: »اْکُتلْب، َفَوالَِّذي نَْفِسلي بَِیِدهِ، َما َخلَرَج ِمْنُه 
«. مرحلوم عالمه عسلکری در کتاب »معالم المدرسلتین« سلند این حدیث را  إاِلَّ َحلقٌّ

مفصلل نقل کرده اسلت. 
لٌد إاِلَّ َرُسلوٌل«1 و    همله کالم و فعلل رسلول اهلل وحلی بلوده اسلت. آیه »َوَملا ُمَحمَّ
ٌد أَبَا أََحٍد مِّلن رَِّجالُِکْم َولَِکن رَُّسلوَل اهللِ َوَخاتََم النَِّبیِّیَن«2.  همچنیلن آیله »مَّلا َکاَن ُمَحمَّ
بله ایلن معنلا اسلت کله تمام شلخصیت رسلول اکرم شلخصیت رسلالتی او اسلت. 
نمی تلوان گفلت این فعلش شلخصی اسلت و این فعلش رسلالتی اسلت. هیلچ تفکیکی 
بیلن شلخص پیامبلر و شلخصیت رسلالتی او وجلود نلدارد. بله تعبیر دیگر، شلخصیت 
حقیقلی اش در شلخصیت حقوقلی اش فانلی اسلت. لذا او کله چنین اسلت، آن کس که 
پلاره ای از او اسلت نیلز همیلن حکلم را دارد. این »ِمّنی« های رسلول اکلرم »َعلِیٌّ 
ِمّنلی، َفاِطَملُه ِمّنی، َحَسلٌن ِمّنی و ُحَسلیٌن ِمّنی« اشلاره بله این دو آیله دارد که فرمود: 
»إِنَّ اهللَ اْصَطَفلی آَدَم َونُوًحلا َوآَل إِبَْراِهیلَم َوآَل ِعْملَراَن َعلَلی الَْعالَِمیلَن ُذرِّیَّلًه بَْعُضَها ِمن 
بَْعلٍض؛3 بله یقیلن، خداونلد، آدم و نلوح و خانلدان ابراهیم و خانلدان عملران را بر مردم 
« و  جهلان برتلری داده اسلت»بَْعُضَها ِملن بَْعلٍض« هملان »َعلِلیٌّ ِمّنلی و أنَلا ِملن َعلِیٍّ
»ُحَسلیٌن ِمّنلی و أنَلا ِملن ُحَسلیٍن« اسلت. این »ِمّنلی«، »ِمّنلی« فیزیکلی، »ِمّنی« 
بشلری و »ِمّنلی« جسلمانی نیسلت. معنایلش والدت طبیعی و جسلمانی نیسلت. اگر 
چنیلن بلود بایلد یک طرفله باشلد، نله دو طرفله. ایلن که دوطرفه اسلت اشلاره بله این 
آیله اسلت: »ُذرِّیَّلًه بَْعُضَهلا ِمن بَْعٍض«. »بَْعُضَهلا ِمن بَْعٍض« هم بعضیت دو طرفه اسلت 
یعنلی یلک بافلت اسلت. چلون یلک بافت انلد، در حکلم شلریک اند. هرچله بلرای یکی 
ثابلت اسلت، بلرای دیگلری هلم ثابلت اسلت. بر این اسلاس املام فرملود اگلر روایتی از 

1  . آل عمران: 144
2  . احزاب: 40

3 . آل عمران: 33 ل 34. 
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ملا شلنیدید، به رسلول اهلل نسلبت دهیلد. هر روایتلی که از املام معصوم شلنیدید، 
 . بگویید قال رسلول اهلل ، می توانیلد بله جلای اینکله مثلاًل بگویید قلال الصلادق
  اگلر ثابلت شلود رسلول اکلرم چیزی را دوسلت داشلته اند، حتلی مثاًل ثابت شلود 
بادنجلان را دوسلت می داشلتند، بله نّیلت اینکله رسلول اکلرم خلوردن بادنجلان 
را دوسلت داشلته اند، خلوردن بادنجلان ثلواب دارد. یعنلی ایلن عملل می شلود عملل 
مسلتحب. »لََقْد َکاَن لَُکْم فِي َرُسلوِل اهللِ أُْسلَوٌه َحَسلَنٌه«1 همه اینها را شلامل می شلود. 
یعنلی اگلر بدانیم حضرت رسلول پیراهن پشلمی  یا کتلان می پوشلیده اند، یا کفش 
کذایلی می پوشلیده اند، یلا نعلیلن می پوشلیده اند، و ملا بله قصلد ایلن کله رسلول خدا 
چنیلن می کلرده اسلت، ایلن چنین  کنیلم، قطعلاً به ما ثلواب خواهنلد داد و قطعلاً این 
عملل، عمل مسلتحب به شلمار می آید. هلر چیزی که از رسلول اکرم صادر بشلود، 
اگلر ملا بله قصلد اتّبلاع و اسلتنان به سلنت او عملل کنیلم، مسلتحّب خواهد بلود. این 
املر مسلتبعدی نیسلت؛ بلکه بحث از این نیز فراتر اسلت. رسلول اکرم فراتلر از این 

مطالب اسلت. 
  سلوره »َهلل أتَلی« معلارف بلنلدی را در خلود جای داده اسلت. یکی از معارف سلوره 
»هلل أتی« بحث اسلوه قلرار دادن امام اسلت. امیرالمومنین قرص نانش را به مسلکین 
تصلّدق داد. چلرا حضلرت زهرا، امام حسلن و امام حسلین: نیلز نان خود را به مسلکین 
دادنلد؟ اگلر ملا بودیلم شلاید می گفتیم همان یلک قرص نان جلو، برای مسلکین کافی 
اسلت. بگذاریلد قلرص نان باقی مانلده را بین همدیگر تقسلیم کنیم. اینجا قضیه تأّسلی 
 در میلان اسلت. چلون عللی بخشلید، فاطمله هلم می بخشلد. چلون عللی و فاطمه
بخشلیدند، املام حسلن و املام حسلین هلم می بخشلند. بحلث حاجلت مسلکین 
نیسلت، بحلث تأسلی اسلت. آنچله می تواند بشلر را بله عالی تریلن نقطه کمال برسلاند، 
تأّسلی اسلت. اگلر بتوانیلم فرهنگ تأّسلی بله معصومیلن را در جامعه گسلترش دهیم، 
ایلن فرهنلگ تأّسلی انسان سلاز خواهلد بلود. فرهنلگ تأّسلی جامعه سلاز و تمدن سلاز 
الُِحوَن؛2 و  ْکلِر أَنَّ األْْرَض یَِرثَُهلا ِعَبلاِدَي الصَّ بُلورِ ِمن بَْعلِد الذِّ اسلت. »َولََقلْد َکَتْبَنلا فِي الزَّ

1  . احزاب:21
2 . انبیاء: 105.
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در حقیقلت، در زبلور پلس از تلورات نوشلتیم کله زمیلن را بندگان شایسلته ملا به ارث 
خواهنلد بلرد«. جامعله عبلاد اهلل الصالحلون با تأّسلی حاصل می شلود.

«، از لحاظ سلندی برای ما ثابت نشلد؛    روایلات »التَُشلدُّ الرَِّحلال« بلا عبارت »التَُشلدُّ
للذا نمی توانیلم بله »التَُشلدُّ الرَِّحلال« تمسلک کنیلم؛ اگلر چه اقتضلای احتیلاط این 
اسلت کله بله غیلر از مسلاجد اربعله، بله مسلاجد دیگلر به قصلد شلّد رحال مسلافرت 
نکنیلم؛ بلکله بله قصلد قبور ائمه شلّد رحال کنیلم و در ضملن آن، در آن مسلاجد نماز 

بخوانیم. 
  شلّد رحلال بله قبلور ائمله اطهارملورد تأکیلد اسلت. شلّد رحلال به قبلور ائمله اطهار 
نه تنهلا جائلز و مسلتحب و مطللوب، بلکله مطللوب موّکلد اسلت. روایلات مربلوط بله 
اسلتحباب شلّد رحلال بله قبلور ائمله اطهار فلراوان اسلت؛ وللی ما بله عنلوان نمونه به 

ایلن روایلات اشلاره می کنیلم. 
للِت الِهلَرِوی َما تَُقلوُل فِي الَْحِدیلِث الَِّذي  لُدوُق بِإسلَناٍد َصِحیلٍح َعلن أبَلا الصِّ   »َرَوی الصَّ
َُّهْم ِملْن َمَناِزلِِهْم فِي الَْجنَّلِه؟« اباصلت به  یَْرِویلِه أَْهلُل الَْحِدیلِث أَنَّ الُْمْؤِمِنیَن یَلُزوُروَن َرب
املام رضلا عرضله ملی دارد: نظلر شلما دربلاره ایلن حدیث چیسلت که مؤمنلان در 
لِْت  بهشلت از جایگاه هلای خودشلان خداونلد را زیارت می کننلد؟ »َفَقاَل : یَلا أَبَا الصَّ
داً َعلَی َجِمیِع َخلِْقِه ِملنَ النَِّبیِّیَن َو الَْماَلئَِکِه  للَ نَِبیَُّه ُمَحمَّ إِنَّ اهللَ تََبلاَرَك َو تََعالَلی َفضَّ
نَْیا َو اْلِخلَرهِ ِزیَاَرتَُه«، هم در  َو َجَعلَل َطاَعَتلُه َطاَعَتلُه َو ُمَتابََعَتلُه ُمَتابََعَتلُه َو ِزیَاَرتَُه فِلي الدُّ
دنیلا و هلم درآخلرت، خلدای متعلال زیارت رسلول اکلرم را به منزلله زیارت خلود قرار 
َِّذینَ  یُبایُِعونََک   ُسلوَل َفَقْد أَطاَع اهللَ  َو َقلالَ  إِنَ  ال داده اسلت. »َفَقلاَل َعلزَّ َو َجلَ  َمْن یُِطِع الرَّ
َّملا یُبایُِعلوَن اهللَ«.1 ایلن آیلات کله در شلأن رسلول خدا نازل شلده، نشلان دهنده آن  إِن
 : َملْن َزاَرنِي فِي  اسلت کله زیلارت رسلول خدا، زیلارت خلدا اسلت. »َو َقلاَل النَِّبليُّ
َرَجلاِت َفَملْن   فِلي الَْجنَّلِه أَْرَفلُع الدَّ َحَیاتِلي أَْو بَْعلَد َمْوتِلي َفَقلْد َزاَر اهللَ َدَرَجلُه النَِّبليِّ
َزاَرُه إِلَلی َدَرَجِتلِه فِلي الَْجنَّلِه ِمْن َمْنِزلِلِه َفَقلْد َزاَر اهللَ تََباَرَك َو تََعالَلی«.2 طبق این روایت 
حضلرت رضلا می فرماینلد: از آنجلا که خلدای متعال اطاعلت رسلول را اطاعت خود 

1 . فتح: 10.
2 . التوحید: 117 / 21 / وسائل الشیعه، ابواب المزار، باب 2، ح11.
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قلرار داد، اتّبلاع از رسلول را اتّبلاع از خلود قلرار داد، بیعلت با رسلول را بیعلت با خودش 
قلرار داد، للذا زیلارت رسلول اکلرم زیلارت خلدا اسلت. در ضملن ایلن روایلت، این 
مقطلع، مورد شلاهد ما اسلت کله: »َمْن َزاَرنِلي فِي َحَیاتِلي أَْو بَْعلَد َمْوتِي َفَقلْد َزاَر اهللَ«. 

ایلن »بَعلد َملوت« هم شلامل دنیلا می شلود و هم شلامل آخرت. 
  روایلت دیگلر نیلز از صلدوق اسلت. »بِإسلَناٍد َصِحیلٍح َعلن یَاِسلر الَخلاِدم« یاسلر، نام 
خادملی  اسلت کله هملراه حضلرت رضلا بلوده اسلت. سلند روایلت صحیح و یَاِسلر 
الَخلاِدم ثقله اسلت. »َقاَل َقاَل َعلِلی بُْن ُموَسلی الرَِّضا  اَل تَُشلدُّ الرَِّحاُل إِلَی َشلی ءٍ ِمَن 
الُْقُبوِر إاِلَّ إِلَی ُقُبوِرنَا« شلّد رحال و قصد سلفر کردن و بار سلفر بسلتن به سلوی زیارت 
لمِّ ُظلْملاً َو َمْدُفوٌن فِی  ِّی َمْقُتوٌل بِالسَّ قبلور وارد نیسلت؛ مگلر قبور ملا اهل بیلت. »أاََل َو إِن
َمْوِضلِع ُغْربَلٍه َفَملْن َشلدَّ َرْحلَُه إِلَلی زِیاَرتِی اْسلُتِجیَب ُدَعلاُؤُه َو ُغِفَر لَُه ُذنُوبُلهُ «1 هر کس 
کله شلّد رحلال کنلد برای زیلارت ملن )یعنی حضلرت رضلا ( دعایش مسلتجاب و 

گناهش بخشلوده می شلود. 
  از حضلرت رضلا روایلت اسلت که فرملود: »إِنَّ لُِکلِّ إَِملاٍم َعْهداً فِلي ُعُنلِق أَْولَِیائِِه َو 
ِشلیَعِتِه َو إِنَّ ِملْن تََملاِم الَْوَفلاءِ بِالَْعْهِد َو ُحْسلِن األَْداءِ ِزیَاَرَه ُقُبورِِهلْم«. پیمانی بین امام و 
شلیعیان ایشلان بسلته شلده اسلت. از جمله وفا داری و عمل به این پیمان، زیارت آنها 
ُتُهْم ُشلَفَعاَءُهْم  اسلت. »َفَملْن َزاَرُهلْم َرْغَبًه فِلي ِزیَاَرتِِهْم َو تَْصِدیقاً بَِملا َرِغُبوا فِیِه َکاَن أَئِمَّ
یَلْوَم الِْقَیاَملِه«2؛ کسلی کله ائمله را بله انگیزه رغبلت به زیلارت آنها و تصدیلق به آنچه 
آنلان بله سلوی آن دعوت کرده اند، زیارت کنلد، امامان، شلفیع او در روز قیامت خواهند 
بلود. در بعضلی از روایلات بله ایلن مضملون داریلم کله زیلارت حضلرت رضا حلّج فقرا 

است.

معناشناسی«شفاعت««
  در بحث شلفاعت گفتیم که شلفاعت بیش از این حرف ها اسلت که تصّور می شلود. اگر 
کسلی گناهش هم بخشلوده شلده باشلد یا اصاًل گناهی نکرده باشلد، ولی مگر می شلود 
 گفلت طاعلت او مثل طاعلت امیرالمؤمنین اسلت؟ یلک سلبحان اهلل امیرالمومنین

1  . عیون أخبار الّرضا ، ج 2، ص 254 
2  . روضه المتقین نویسنده: محمد تقی المجلسي، جلد: 5 صفحه: 361
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بلا تملام عبادت هلای ملا قابلل مقایسله نیسلت. یکلی از نتایلج شلفاعت ایلن اسلت که 
مقلام مؤمنیلن بلاال بلرده می شلود و بله جوار رسلول اهلل دسلت پیلدا می کننلد. در 
همیلن روایاتلی کله خواندیلم که اهل بهشلت بله زیارت رسلول اهلل در عالم بهشلت 
موفلق می شلوند، مگلر زیارت رسلول خلدا به غیر این اسلت کله جوار حضلرت را درك 
کننلد؟ ایلن جلوار حضلرت را درك کلردن و بله زیلارت حضلرت نائل شلدن، معنایش 
ایلن اسلت کله مقلام مؤملن را بلاال بیاورنلد. یکلی از مصادیلق رحملت الهلی، »فضلل 
رحملت« اسلت. یعنلی وقتی خلدای متعلال بر مؤمنلی رحملت می فرسلتد، مؤمنی را 
می بخشلاید، یلا عمللش را قبلول می کنلد، ایلن قبلول عملل مؤملن، بخشلودگی گناه 
مؤملن، مصداقلی اسلت از مصادیلق رحملت؛ البتله رحملت خاّصله. وللی هلر رحمتی 
فضلل رحمتلی دارد. عطلای خلدای متعلال چنیلن اسلت کله وقتی می بخشلد، بلاز بر 
َِّذیلَن آَمُنلواْ بِلاهللِ َواْعَتَصُمواْ بِلِه َفَسلُیْدِخُلُهْم  آنچله بخشلیده اسلت، می افزایلد. »َفَأمَّلا ال
فِلي َرْحَملٍه مِّْنلُه َوَفْضلٍل َویَْهِدیِهلْم إِلَْیلِه ِصَراًطلا مُّْسلَتِقیًما«1 وقتی رحمتش را شلامل 
حلال مؤملن می کنلد، بر ایلن رحملت می افزاید. فضلل رحملت خواهد داشلت. یکی از 
مصادیلق فضلل رحمت، این اسلت کله وقتی عمل مؤملن قبول می شلود و وقتی اعمال 
او را در میلزان می گذارنلد، بلا عملل امیرالمؤمنیلن قابل سلنجش نخواهد بلود؛ بنابراین 
مجلاورت رسلول اکلرم یلا امیرالمومنیلن چگونله محقق می شلود؟ آری؛ عملل مؤمن با 
شلفاعت، بلاال ملی رود. تلا آنجایی کله او را به جلوار امیلر المؤمنین می رسلانند. این 
قاعلده را در روایلات داریلم. از سلوی دیگلر قرآن نیلز می فرمایلد: »َولََنْجِزیَنَُّهلْم أَْجَرُهْم 
بِأَْحَسلِن َملا کانُلوا یَْعَمُللوَن«.2 بعضلی از مفّسلرین، اشلتباه کرده انلد. این »بِأَْحَسلِن َما 
کانُلوا یَْعَمُللوَن« را چنیلن تفسلیر کرده انلد کله یعنلی جلزای عملل آنهلا بهتلر از خود 
عملل آنهلا اسلت. به قرینله آیات دیگلر و خود این آیله، این معنایلی که کرده انلد، مراد 
نیسلت. »َولََنْجِزیَنَُّهْم أَْجَرُهْم بِأَْحَسلِن َملا کانُوا یَْعَمُلوَن« معنلای دیگری دارد. معنایش 
ایلن اسلت کله وقتی می خواهنلد پاداش اعملال نیک مؤملن را بدهند، بهتریلن عمل او 
را می گیرنلد و پلاداش او را بلا بهتریلن عمل او می سلنجند و بلر مبنای آن بله او پاداش 

1 . نساء: 175.
2 . نحل: 97
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می دهنلد. »َوالْلَوْزُن یَْوَمِئلٍذ الَْحلُقّ َفَملْن ثَُقلَلْت َمَواِزیُنلُه«1 چگونه ثقل اعملال مومن را 
معّیلن می کننلد؟ ممکن اسلت هلزاران عملل انجلام داده باشلد؛ بهترین عمللش را که 
از همله ناب تلر، خالصانه تلر و بهتلر اسلت، برمبنلای آن پلاداش او را معّیلن می کننلد. 
ایلن اسلت معنلای »َولََنْجِزیَنَُّهلْم أَْجَرُهلْم بِأَْحَسلِن َملا کانُلوا یَْعَمُللوَن«. این نسلبت به 
عملل فلرد مؤملن اسلت. جملع مؤمنانلی که در یلک جا بلا هم عملل واحلدی را انجام 
می دهنلد، مثلاًل نملاز جماعلت می خواننلد، ممکن اسلت نماز املام، بهترین نماز باشلد 
و ممکلن اسلت در بیلن مأمومیلن، مأمومی  باشلد که نملازش بهترین نماز باشلد. وقتی 
می خواهنلد نملاز اهلل جماعت را بسلنجند و به آنها پلاداش بدهند، طبلق نماز بهترین 
نمازگلزار بله آنهلا پلاداش می دهنلد. اگلر بخواهیم جملع بیشلتری را مطلرح کنیم، به 
جملع مؤمنیلن بلا امام می رسلیم. ملا که می گوییلم اتبلاع أمیرالمومنین هسلتیم و 
طاعتملان را بله تبعیلت از رسلول اهلل و آن حضلرت انجلام می دهیلم، وقتلی در این 
جملع و ایلن گلروه رفتیلم، بله اندازه پاداشلی که بله علی بلن ابی طاللب می دهند، 
بله عملل ملا پلاداش می دهنلد. ایلن از بزرگ تریلن مصادیلق رحملت الهلی اسلت. این 
اسلت معنلای »أاَلَ َوإَِنّ لِلُکِلّ َمأُملوٍم إَِماملاً، یَْقَتلِدي بِِه، َویَْسلَتِضيُء بُِنلوِر ِعلِْملِه. أاَلَ َوإَِنّ 
إَِماَمُکلْم َقلِد اْکَتَفلي ِمْن ُدنَْیلاُه بِِطْمَریِْه، َوِملْن ُطْعِمِه بُِقْرَصْیلِه. أاَلَ َوإِنَُّکْم الَ تَْقلِدُروَن َعلَي 
لٍه َوَسلَداٍد«2. این »أَِعیُنونلي« اینجا مصداق  ذلِلَک، َولِکلْن أَِعیُنونلي بِلَوَرٍع َواْجِتَهاٍد َوِعَفّ
پیلدا می کنلد. »شلفع« یعنلی عمل شلما را بلا عملل امیرالمؤمنین بلا هلم می دوزند. 
معنلای »شلفع« چیلزی را به چیز دیگر پیوسلت کردن اسلت. مثل اینکه شلما نامه ای 
را می نویسلی و بله جایلی می فرسلتید و آن نامله پیوسلت دارد. نامله اعمال ما پیوسلت 
نامله أمیرالمومنیلن می شلود. وقتلی پیوسلت آن نامله شلد، معنلای حقیقلی شلفاعت 
شلکل می گیلرد. للذا شلفاعت، فقلط شلفاعت غفلران ذنبی نیسلت. شلفاعت، شلفاعت 
بلاال بلردن عملل، انماء و رشلد و پلرورش دادن عمل اسلت. تزکیه عمل اسلت. »وجعل 
صالتنلا علیکلم وملا خّصنلا بله ملن والیتکم طیبلا لخلقنلا وطهلاره النفسلنا وتزکیه لنا 
وکفلاره لذنوبنلا و کنلا عنلده مسللّمین بفضلکلم و معروفیلن بتصدیقنا أیّاکلم«. این در 

1 . اعراف: 8.
2  . نهج البالغه، فیض / 965
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صورتی اسلت که شلیعه، شلیعه واقعی باشلد.

شّد«رحال«به«قبور«مؤمنین««
  دلیلل بلرای مطلوبّیلت شلّد رحلل بله قبلر مؤمن نداریلم؛ مگلر این کله »ُقُبوِرنَلا« را 
تعمیلم بدهیلم که شلامل قبلور مومنین هم بشلود. البته زیلارت قبور غیر از شلّد رحال 
اسلت. اصل زیارت قبور مؤمنین قطعاً وارد شلده و از اعمال مسلتحبه اسلت. شلّد رحال، 
ایلن اسلت کله انسلان از راه دور بله قصلد زیارت قبر یلک مؤمن بار سلفر ببنلدد. اگر از 
ایلن روایلت چنیلن بفهمیم که فرملود: »اَل تَُشلدُّ الرَِّحاُل إِلَی َشلی ءٍ ِملَن الُْقُبلوِر إاِلَّ إِلَی 
ُقُبوِرنَلا«1. اگلر از ُقُبوِرنَلا اسلتفاده کردیلم که شلامل اتباع و شلیعیان آنها هم می شلود، 
آن وقلت می تلوان چنیلن گفت. به هر حلال، اگر کسلی در دلیل روایلت ُقُبوِرنَا، احتمال 
بدهلد کله شلامل قبلور مؤمنیلن می شلود، بله قصلد رجلاء می توانلد شلّد رحلال برای 

زیلارت قبر مومن جا داشلته باشلد. 

  بحلث بعلدی ملا، دربلاره تاریلخ بنای مسلاجد اربعله، به لحلاظ اهّمیت و جایلگاه ویژه 
آنها در فقه المسلجد اسلت. شایسلته و الزم اسلت تاریخ سلاختن این مساجد و فضیلت 
نملاز در آنهلا را نیلز بررسلی کنیم. للذا در دو مطلب بحلث می کنیم: مطللب اول درباره 
تاریلخ بنای این مسلاجد اسلت. مطللب دوم دربلاره فضیلت این مسلاجد و فضیلت نماز 

در آنها اسلت. 

1  . عیون أخبار الّرضا، ج 2، ص 254 
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تاریخ«مسجدالحرام
 ،در روایلات فراوانلی وارد شلده کله بنیان اولیه مسلجد الحرام از زملان حضرت آدم  
بلکله قبلل از زملان حضلرت آدم نهلاده شلده اسلت. ظاهلراً با آفرینلش کره زمیلن و با 
دحلو کلره زمیلن، بنیلان کعبله و مسلجدالحرام هلم نهاده شلده اسلت. للذا تاریلخ بناء 
مسلجدالحرام بلا تاریلخ دحلواألرض ل آماده شلدن تدریجلی زمین برای زندگلی مردم ل 
هم زملان اسلت. ظاهلراً دحو األرض یعنی گسلترش خشلکی. روزگاری تمام سلطح کره 
زمیلن فقلط آب بلوده اسلت. بعلد به تدریج خشلکی روی زمین شلکل می گیلرد و گویا 
اولیلن نقطله ای کله خشلکی از آنجلا آغلاز می شلود، مسلجدالحرام و خانه کعبه اسلت. 
روایلات فراوانلی داّل بلر ایلن اسلت که وقتلی حضرت آدم بلر زمین هبوط یافلت، اولین 
مراحلل توبله او به وسلیله حلّج صورت گرفلت. یعنی خلدای متعال جبرئیل را فرسلتاد 
و او بله حضلرت آدم، حلّج را آموخلت. در جریلان ایلن حّج، توبله آدم پذیرفته شلد. این 
پذیلرش در عرفلات بلود. پلس از هبوط آدم هلم اولین خانله ای که برای آدم سلاخته یا 

مقّرر شلد، کعبه اسلت. 
د    اولیلن روایلت، روایتی اسلت که مرحلوم کلینی روایت می کنلد. »بِإسلَناِده َعن ُمَحمَّ
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بلِن إسلَحاق َصاِحِب الّسلیَره« اولین کسلی که سلیره پیامبلر را به طور منّظلم و جامع، 
نقلل و روایلت کلرده، محملد بلن إسلحاق اسلت؛ للذا بله او صاحلب السلیره می گویند. 
محملد بلن إسلحاق، هم زملاِن املام باقلر و امام صلادق بوده اسلت کله قاعدتلاً باید 
د بلِن َعلّی بِن  در اواخلر قلرن اول و اوایلل قرن دوم باشلد. »َعلن الَمام أبِلی َجعَفٍر ُمَحمَّ
الُحَسلیِن الَباقِر:أنَّله َرَوی َعلن آبَائله: َقلاَل: إنَّ اهللَ أوَحلی إلَی َجبَرئیل أنَلا اهللُ الرَّحمُن 
الرَّحیلُم« خلدا بله جبرئیلل وحلی فرمود کله من خلدای رحملان و رحیم هسلتم. »َو 
ِّلی َقلد َرِحملُت آَدَم و َحلّواء لَّملا َشلَکَیا إلَيَّ َما َشلَکَیا« وقتلی این دو تن به سلوی من  إن
شلکوه آوردنلد، ملن هلم توبله آنهلا را پذیرفتلم و بله آنهلا رحمت فرسلتادم. بله گفتار 
خفلّی و اعلالم خفلّی وحلی گفتله می شلود. کسلی بلا صلدای بلند چیلزی را به کسلی 
می گویلد نمی گوینلد »أوَحلی«. وحلی ایلن اسلت کله پنهانلی و بی صلدا بله او بگوید 
ِّلی َقد  و ارتبلاط خلاص بیلن الثنینلی باشلد کله بله کسلی دیگلر سلرایت نکنلد. »َو إن
َرِحملُت آَدَم و َحلّواء لَّملا َشلَکَیا إلَليَّ َملا َشلَکَیا« وقتلی این دو تن به سلوی من شلکوه 
آوردنلد، ملن بله آنهلا رحملت فرسلتادم. »َفاهِبلط إلَیِهَملا بِِخیَملٍه ِملن ِخیلاِم الَجنَِّه« 
ُهَما َعنِّلي بِِفلراِق الَجّنه«  خیمله ای از خیمه هلای بهشلتی را بلر آنهلا نلازل کلن. »و َعزَّ
و بله آن دو، در جلدا و دور شلدن از بهشلت تسللی خاطلر بلده. »َو اجَملع بَیَنُهملا فِلي 
الِخیَمله« ایلن خیمله را کله نصلب کلردی، هلر دو را در آن جملع کلن؛ زیلرا قبلل از 
ایلن، ایلن دو از هلم جلدا بودنلد. »َفإِنِّلي َقلْد َرِحْمُتُهَما« من بلر آنها رحمت فرسلتادم. 
»لُِبَکائِِهَملا َو َوْحَشلِتِهَما َو َوْحَدتِِهَملا« ملن برآنهلا رحلم کلردم به دلیلل گریه هایی که 
کردنلد و بله دلیل احسلاس وحشلتی کله از تنهایی بله آنها دسلت داده بلود. »َفاْضِرِب 
َه« شلکافی بیلن کوه های مکه وجلود دارد،  ْرَعلِه الَِّتلي بَْیلَن ِجَبلاِل َمَکّ الَْخْیَملَه َعلَلی الُتّ
ْرَعُه َملَکاُن الَْبْیلِت« منظور از  ایلن خیمله را در بیلن آن شلکاف، جلای بلده. »َقلاَل َو الُتّ
ترعله، جایلگاه مسلجدالحرام و بیت اهلل الحلرام ل کعبه ل اسلت. »َو َقَواِعُدُه الَِّتلي َرَفَعْتَها 
الَْماَلئَِکلُه َقْبلَل آَدَم« خیمله را در قواعلد البیتلی نصلب کن کله خود فرشلتگان قبل از 
هبلوط آدم آن را برپلا کلرده بودنلد. »َو َقَواِعلُدُه الَِّتلي َرَفَعْتَهلا الَْماَلئَِکُه َقْبلَل آَدَم، َفَهَبَط 
َجْبَرئِیلُل َعلَلی آَدَم علیله السلالم بِالَْخْیَمِه َعلَی ِمْقلَدارِ َمَکاِن الَْبْیلِت َو َقَواِعلِدهِ َفَنَصَبَها«. 
ایلن خیمله را بله انلدازه پایه های خانله کعبله برافراشلت. »َقلاَل: َو أَنْلَزَل َجْبَرئِیُل علیه 
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اَء ِملَن الَْملْرَوهِ، َو َجَملَع بَْیَنُهَملا فِلي الَْخْیَملِه« آدم  َفلا، َو أَنْلَزَل َحلَوّ السلالم آَدَم ِملَن الَصّ
را از روی صفلا آورد. حلواء را هلم از روی ملروه آورد و در ایلن خیمله جلای داد. »إلَلی 
أن َقلاَل َو أَْوَحلی اهللُ تََعالَلی إِلَلی َجْبَرئِیلَل علیه السلالم بَْعلَد َذلِلَک: اْهِبْط َعلَلی الَْخْیَمِه 
لْیَطاِن، َو یُْؤنُِسلوَن آَدَم، َو یَُطوُفلوَن َحْوَل  بَِسلْبِعیَن أَلْلَف َملَلٍک یَْحُرُسلونََها ِمْن َملَرَدهِ الَشّ
الَْخْیَملِه تَْعِظیملاً لِلَْبْیلِت َو الَْخْیَملِه«؛ خدای متعلال به هفتاد هزار ملک دسلتور داد که 
فلرود آینلد و دور ایلن خیمله بله عنلوان حارسلان آن طلواف کننلد. روایت ادامله دارد. 
منتهلا اشلاره کنیلم بله مطلبی کله در آغاز مباحث مسلجد مطلرح کردیم. گذشلت که 
بیلت اهلل الحلرام و کعبله، جایلگاه اماملت الهلی اسلت. بیت کعبله، یعنی بیلت امامت و 
بیلت رهبلری بشلر. یعنی مرکزیلت فرماندهی و مرکزیلت فرمانروایی؛ لذا فرملود: »َو إِْذ 
أْنلا ِلِبْراهیلَم َملکاَن الَْبْیلت «1. بعلد هم کله ابراهیم بله مقام امامت رسلید، باز هم  بَوَّ
خداونلد، خانله کعبله را خانله ابراهیلم قلرار داد؛ لذا در اصلل، خانه کعبه شلرافتش را از 
جایلگاه رهبلری، فرمانروایلی و خالفلت الهلی روی کلره زمین بلودن گرفته اسلت. این 
جایلگاه خالفلت اسلت. این مرکز خالفت الهی اسلت. تلا آدم درون این خیمله و در این 
خانله، جلای نگرفته بود، فرشلتگان برای پاسلبانی نیامدند. وقتی آدم و حلواء درون این 
خیمه و خانه جای گرفتند، آن وقت فرشلتگان برای پاسلبانی و پاسلداری، نازل شلدند؛ 
لْیَطاِن« که دیگلر اینجا جایگاه قلدس و حظیره القدس  آن هلم پاسلداری از »َملَرَدهِ الَشّ
لْیَطاِن،  الهلی اسلت. »َفَهَبلَط بِالَْماَلئَِکِه َفَکانُلوا بَِحْضَرهِ الَْخْیَملِه یَْحُرُسلونََها ِمْن َمَرَدهِ الَشّ
لَماِء  َو یَُطوُفلوَن َحلْوَل أَْرَکاِن الَْبْیلِت َو الَْخْیَملِه ُکَلّ یَلْوٍم َو لَْیلَلٍه َکَما َکانُوا یَُطوُفوَن فِي الَسّ
َحلْوَل الَْبْیلِت الَْمْعُموِرَقلاَل َو أَْرَکاُن الَْبْیِت الَْحَراِم فِلي األْْرِض ِحَیاَل الَْبْیلِت الَْمْعُمورِ الَِّذي 
لَماءِ« پایه هلای خانله کعبله بله ملوازات پایه های بیلت المعموری اسلت که در  فِلي السَّ
-أَْوَحلی إِلَلی َجْبَرئِیَل بَْعلَد ذلِلَک أَِن اْهِبْط  آسلمان اسلت. »ثُلمَّ َقلاَل: إِنَّ اهللَ-َعلزَّ َو َجلَّ
ِهَملا َعلْن َمَواِضلِع َقَواِعِد بَْیِتلي«. مّدتی که در خانه کعبه مسلتقر  اَء، َفَنحِّ إِللی آَدَم َو َحلوَّ
شلدند، دسلتور آملد کله از این محلل به جای دیگلر منتقل بشلوید؛ چلون می خواهیم 

ایلن محلل را محل عبلادت قلرار دهیم. 
  ایلن سلوال اینجا مطرح اسلت کله چه رابطه ای بیلن بیت المعمور و خانله کعبه وجود 

1 . حج: 26.
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دارد کله خانله کعبله به موازات بیلت المعمور بنا می شلود؟ ما از ادلّه اسلتفاده می کنیم 
کله هلم بلرای مدیریت زمیلن، مرکلزی وجلود دارد و هم بلرای مدیریت آسلمان ها. دو 
دسلتگاه در مدیریت این عالم طبیعی و محسلوس وجود دارد؛ یکی دسلتگاه آسلمان ها 
و یکلی دسلتگاه زمین هلا. للذا در قلرآن کریلم همیشله این گونله داریلم: »لَلُه ُمللُک 
لماواِت و األرِض«.1 یلک مللک آسلمانی داریلم و یک مللک زمینلی. مرکزیت ملک  السَّ

آسلمانی بیلت المعمور اسلت و مرکزیلت ملک زمینلی خانه کعبه. 
اُهَملا َعلْن  اَء َفأَْخَرَجُهَملا ِملَن الَْخْیَملِه، َو نَحَّ   »َفَهَبلَط َجْبَرئِیلُل َعللی آَدَم َو َحلوَّ
لی الَْخْیَملَه َعلْن َمْوِضلِع التُّْرَعلِه« خیمله را هلم برداشلت کله دیگر  تُْرَعلِه الَْبْیلِت، َو نَحَّ
اَء َعلَی الَْملْرَوهِ، َفَقاَل  َفا، َو َحلوَّ می خواهنلد خانله را بسلازند. »َقلاَل: َو َوَضَع آَدَم َعلَلی الصَّ
ْقَت بَْیَنَنلا، أَْم بِِرضًی َو تَْقِدیٍر  لَْتَنلا َو َفرَّ - َحوَّ آَدُم: یَلا َجْبَرئِیلُل، أَ بَِسلَخٍط ِملَن اهللِ-َعزَّ َو َجلَّ
َعلَْیَنلا؟« آیلا اینکله ملا را برمی گردانلی بله صفلا و ملروه، بله خاطر این اسلت کله خدا 
بله ملا خشلم کرده اسلت یا دسلتور خاّصی اسلت؟ فرملود: نه خدا خشلم نکرده اسلت. 
ایلن دسلتور خاصی اسلت. »َفَقلاَل لَُهَما: لَْم یَُکْن ذلَِک بَِسلَخٍط ِملَن اهللِ َعلَْیُکَملا، َو لِکنَّ 
َِّذیلنَ أَنَْزلَُهُم اهللُ إِلَلی األْْرِض  لْبِعیَن أَلْلفَ َملٍَک-ال ، یَلا آَدُم إِنَّ السَّ لا یَْفَعللُ اهللَ اَلیُْسلَأُل َعمَّ
لُِیْؤنُِسلوَك َو یَُطوُفلوا َحْوَل أَْرَکاِن الَْبْیِت َو الَْخْیَمِه-َسلَألُوا اهللَ أَْن یَْبِنلَي لَُهْم َمَکاَن الَْخْیَمِه 
بَْیتلاً َعللی َمْوِضلِع التُّْرَعلِه الُْمَباَرَکلِه ِحَیلاَل الَْبْیلِت الَْمْعُموِر«. بناسلت که ملا اینجا خانه 
بسلازیم. للذا شلما را از درون ایلن کعبله یعنلی از محلل زمیلن کعبله، بله جلای دیگر 
لَماءِ َحلْوَل الَْبْیِت الَْمْعُملوِر، َفأَْوَحی  بردیلم. »َفَیُطوُفلوَن َحْولَلُه َکَما َکانُوا یَُطوُفوَن فِي السَّ
َیلکَ َو أَْرَفلَع الَْخْیَملَه، َفَقلاَل آَدُم: َقْد َرِضیَنا بَِتْقِدیلِر اهللِ َو نَافِِذ  -إِلَليَّ أَْن أُنَحِّ اهللُ-َعلزَّ َو َجلَّ
أَْملِرهِ فِیَنلا، َفَرَفلَع َقَواِعلَد الَْبْیلِت الَْحلَراِم« اینجا جبرئیلل قواعد بیت را بلنلد کرد و خانه 
َفا، َو َحَجلٍر ِمَن الَْملْرَوهِ، َو َحَجٍر ِمْن ُطوِر َسلْیَناَء، َو َحَجٍر ِمْن  را سلاخت. »بَِحَجلٍر ِملَن الصَّ
ُه«؛  -إِلی َجْبَرئِیَل أَِن ابِْنلِه، َو أَتِمَّ لاَلِم َو ُهلَو َظْهَر الُْکوَفلِه َو أَْوَحی اهللُ-َعلزَّ َو َجلَّ َجَبلِل السَّ
خانله را بسلاز و سلاخت خانه را تملام کن. »َفاْقَتلَلَع َجْبَرئِیُل األْْحَجلاَر األْْربََعلَه بَِأْمِر اهللِ-
-فِلي أَْرَکاِن الَْبْیِت  -ِملنْ َمَواِضِعِهلنَّ بَِجَناِحلِه، َفَوَضَعَها َحْیُث أََملَر اهللُ-َعزَّ َو َجلَّ َعلزَّ َو َجلَّ
َرَهلا الَْجبَّلاُر، َو نََصَب أَْعاَلَمَهلا« جبرئیل سلنگ ها را منتقل کرد و  َِّتلي َقدَّ َعللی َقَواِعلِدهِ ال

1 . بقره: 107.
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در قواعلد البیلت گذاشلت و عالملت هلم برپا نمود که ایلن بیت، بیت کعبله و خانه خدا 
لُه بِِحَجاَرهٍ ِمْن  لاَلُم أَِن ابِْنِه َو أَتِمَّ -إِلی َجْبَرئِیَل َعلَْیِه السَّ اسلت. »ثُلمَّ أَْوَحی اهللُ-َعلزَّ َو َجلَّ
أَبِلي ُقَبْیلٍس« جبرئیلل بلا آن سلنگ ها، پایه هلای اولیه را گذاشلت و بعد خدا بله او امر 
کلرد: سلاخت خانله را با سلنگ های کوه ابلو قبیس کامل کلن. »َو اْجَعلْل لَُه بَابَْیلِن: بَاباً 
َشلْرقِّیاً، َو بَابلاً َغْربِّیلاً« کله بلاب شلرقی کعبله تلا املروز هم وجلود دارد. این بلاب فعلی 
کعبله هملان بلاب شلرقی اسلت. ولی بلاب دیگری در قسلمت مسلتجار بوده اسلت که 
ا أَْن َفلَرَغ َطاَفْت  لاَلُم، َفلَمَّ لُه َجْبَرئِیلُل َعلَْیِه السَّ آن بلاب را بعدهلا بسلته اند. »َقلاَل: »َفَأتَمَّ
اُء إِلَی الَْماَلئَِکلِه یَُطوُفوَن َحْوَل الَْبْیلِت، انَْطلََقا، َفَطاَفا  لا نََظلَر آَدُم َو َحوَّ َحْولَلُه الَْماَلئَِکلُه، َفلَمَّ
َسلْبَعَه أَْشلَواٍط، ثُلمَّ َخَرَجلا یَْطُلَبلاِن َملا یَلْأُکاَلِن«.1 ایلن روایات مهم اسلت. کسلانی که 
می خواهنلد بله حّج مشلّرف بشلوند، خوب اسلت تاریخ مکله را بدانند و اجملاالً با تاریخ 

بیت اهلل الحرام آشلنا شلوند. 
  روایلت دیگلری را هلم مرحلوم کلینی نقلل می کنلد. »َرَوی الُکلَیِنی َعن الَملاِم َجعَفر 
- لا بَلَلَغ الَْوْقُت الَّلِذي یُِریلُد اهللُ-َعلزَّ َو َجلَّ لاِدق حدیثاً قلال: َفلَمَّ لِد بلِن الصَّ بلِن ُمَحمَّ

أَْن یَُتلوَب َعللی آَدَم فِیلِه« وقتلی موقلع پذیلرش توبله آدم فلرا رسلید، »أَْرَسلَل إِلَْیلِه 
لاَلُم َعلَْیَک  َجْبَرئِیلَل « خداونلد متعال جبرئیل را به سلوی آدم فرسلتاد. »َفَقاَل: السَّ
ابِلُر لَِبلِیَِّتلِه، التَّائِلُب َعلْن َخِطیَئِتلِه« سلالم بلر تو ای کسلی که بلر این بالی  یَلا آَدُم الصَّ
خلود صابلر و شلکیبایی و ای آدملی  کله توبه کننلده از گناهلت هسلتی. »إِنَّ اهللَ-َعلزَّ َو 
َِّتي یُِریلُد اهللُ أَْن یَُتوَب َعلَْیلکَ بَِها« خدا مرا به  -بََعَثِنلي إِلَْیلَک أِلَُعلَِّملکَ الَْمَناِسلَک ال َجلَّ
سلوی تلو فرسلتاد تلا مناسلکی را که به وسلیله آن خلدا می خواهلد توبه تلو را بپذیرد، 
لاَلُم َحّتی أَتلی بِِه َمَکاَن  لاَلُم بَِیِد آَدَم َعلَْیِه السَّ بله تلو بیاملوزم. »َفأََخَذ َجْبَرئِیلُل َعلَْیِه السَّ
لَماءِ« از اینجلا معللوم می شلود ایلن اتفلاق، قبلل از ایلن  الَْبْیلِت، َفَنلَزَل َغَملاٌم ِملَن السَّ
اسلت کله آنهلا در ایلن خانه اسلتقرار پیدا کننلد. دسلت آدم را گرفت و بله جایگاه خانه 
کعبله آورد. غملام، یعنلی ابلری آملد و بلا ایلن ابر، محلل خانه کعبله معّین شلد. »نََزَل 
لَماءِ، َفَأَظللَّ َملَکاَن الَْبْیلِت« ابلر روی خانه کعبه سلایه انداخلت. »َفَقاَل  َغَملاٌم ِملَن السَّ
َجْبَرئِیلُل یَلا آَدُم، ُخلطَّ بِِرْجلِلَک َحْیلُث أََظللَّ الَْغَملاُم؛« با پای خودت جلای کعبه را 

1 . فروع کافی، ج4، ص197.
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کله بله وسلیله ایلن ابر مشلخص شلده اسلت، مرزبنلدی کلن. با پایلت خطلی بکش و 
َُّه قِْبلَلٌه لَلَک َو لِِخِر َعِقِبلَک ِمْن  بله وسلیله ایلن خط ملرز خانه خلدا را معّین کلن. »َفإِن
ُولْلِدَك« از ایلن بله بعلد کعبله، قبله توسلت و همچنین قبله فرزندان پسلین تو اسلت. 
»َفَخلطَّ آَدُم بِِرْجلِلِه َحْیلُث أََظللَّ الَْغَملاُم« آدم بلا پایش هملان کار را انجلام داد. خطی 
کشلید و ملرز خانله کعبله را معّین کرد. »ثُلمَّ انَْطلََق بِلِه إِلی ِمًنی« جبرئیل دسلت آدم 
را گرفلت و بله منلا بلرد. اینجلا روایلت، اعمال حلّج را نقلل می کند که حضلرت آدم چه 
کارهایلی بایلد انجلام دهد. »ثُلمَّ أنَّ الرَِّوآیله تَحِکی َحلجَّ آَدم َکَما َعلََّمه َجبَرئیلُل إلَی أن 
َِّتلي یَُتوُب بَِها  َقلاَل لَلُه َجْبَرئِیلُل: یَلا آَدُم، إِنَّ اهللَ َقْد أَْحَسلَن إِلَْیَک؛ إِْذ َعلََّمَک الَْمَناِسلَک ال
َعلَْیلَک، َو َقِبلَل ُقْربَانَلَک« قربانی هلم داد. خدا هم قربانیش را پذیرفت. »َفاْحلِْق َرأَْسلَک 
،« حلاال که قربانی دادی، سلرت را هم برای تواضع و خشلوع برای  تََواُضعلاً هللِ َعلزَّ َو َجللَّ
، إِْذ َقِبَل ُقْربَانَلَک ؛ َفَحلََق  خلدای متعلال بتلراش. »َفاْحلِلْق َرأَْسلَک تََواُضعاً هللِ َعلزَّ َو َجللَّ
لاَلُم، َفانَْطلَلقَ بِِه إِلَی  آَدُم َرأَْسلُه تََواُضعلاً هللِ َعلزَّ َو َجللَّ ثُمَّ أََخلَذ َجْبَرئِیُل بَِیِد آَدَم َعلَْیِه السَّ

الَْبْیلِت«1 دوبلاره او را حلول خانله کعبه آورد تا طلواف کند.
  روایلت دیگلری هلم در این رابطه وجود دارد: »َرَوی الُکلَیِنی بَِسلَنٍد َصِحیلٍح َعن الَماَم 
َک« آدم  ْتُه الَْماَلئَِکلُه، َفَقالُوا: یَلا آَدُم، بُلرَّ َحجُّ لا أََفلاَض آَدُم ِملْن ِمًنلی، تَلَقَّ لاِدق لَمَّ الصَّ
وقتلی از منلا برگشلت و اعملال حّج را انجلام داد، مالئکه به پیشلوازش آمدنلد و گفتند: 
ُه  َُّه َقلْد َحَجْجَنا هَذا الَْبْیَت َقْبلَل أَْن تَُحجَّ بلارك اهلل، حّجلت قبلول و پذیرفته شلد. »أََما إِن
بَِألَْفلْي َعلاٍم«2 ملا دو هلزار سلال قبلل از تلو دور ایلن خانله طلواف می کردیلم و حّج به 

می آوردیم. جلا 
از روایلات تاریخلی و از روایلات وارده از معصومیلن اسلتفاده ملی شلود کله پایه هلای 
کعبله مشلّرفه قبلل از حضلرت آدم بلوده اسلت و سلپس بله دسلتور خلدا حضرت 
آدم توانسلت نقشله خانله خلدا را بلا پلای خلودش بکشلد. یعنی ملرز خانله کعبه و 
منطقله خانله کعبه را به دسلتور جبرئیل و با راهنمایي او، مشلخص کلرد و با راهنمایي 
جبرئیلل، اولیلن حلج را در مکله در حول خانه خلدا و در منا و عرفات، انجام داده اسلت. 

1 . همان، کتاب الحّج، ج4، ص 191 ل 193.
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توبله حضلرت آدم در اثناي همین حج پذیرفته شلده اسلت. بعد از حلج، آن جدایي 
کله خلداي متعلال بیلن آدم و حلوا، دسلتور داده بلود به وجلود آید، بله پایان رسلید و 
خلداي متعلال دسلتور داد چلادر و خیمله اي بلر محل کعبه زده شلود و جملع بین آدم 
َه  و حلوا در آن خیمله حاصلل شلد. آیله کریمله »إِنَّ أَوََّل بَْیلٍت ُوِضلَع لِلنَّاِس لَلَّلذي بَِبکَّ
ُمبلاَرکا«1 اشلاره بله ایلن مناسلبت دارد. آدم خلیفه اهلل اسلت. ما در گذشلته به تفصیل 
بیلان کردیلم که اصوالً مسلاجد، مقّر امامت اسلت و مقّر رهبري الهي روي زمین اسلت. 
هلر مسلجدي، بیلت الملام اسلت، بیلت خالفلت الهي اسلت. ولي هملان طور کله قباًل 
توضیلح دادیلم مسلجد مرکلزي کله بیلت جامعه بشلریت اسلت؛ بیت کل بشلر اسلت، 
هملان بیلت اهلل الحلرام اسلت که فرملود: ایلن مسلجد »إِنَّ أَوََّل بَْیلٍت ُوِضلَع لِلنَّاِس«2 
اسلت. پلس از این مسلجد کله ُوِضَع لِلنَّاِس مسلجد رسلول اهلل اسلت. این مسلجد، 
مسلجد قیلادت ولي الهي اسلت. خود مسلجد الحرام، خلود بیت اهلل، خانله آدم بوده 
اسلت، یعنلي خانله اولین خلیفه خلداي متعلال. اولین چلادري که زیر آن بشلري روي 
ایلن زمیلن زندگلي کرده و خانلواده اي تشلکیل داده اسلت در خانه کعبه شلکل گرفته 
اسلت. بنابلر آنچه در روایات ما آمده اسلت، خلداي متعال دسلتور داد جبرئیل خیمه اي 
بلراي آدم روي همیلن مقلّر خانله کعبه بزنلد و براي نخسلتین بار جمع بیلن آدم و 
حلوا درون ایلن خیمه صورت گرفلت. این خانواده، اولین خانواده اسلت و خانواده خلیفه 
اهلل اسلت. ایلن خانلواده خالفلت الهي اولیلن بار هم در این خانه شلکل گرفلت. لذا قبال 
گفته ایلم و بلاز هلم تأکیلد مي کنیلم، اصوال بیلوت اهلل، خانه هلاي خلیفه اهلل اسلت. این 
کله رسلول اکلرم دسلتور داد به سلّد األبلواب اال بلاب عللّي از آنجلا بودکه بیت 
فاطمله جلزء ایلن مسلجد و قللب و مرکلز این مسلجد بوده اسلت. هم چنین سلایر 
مسلاجد. خالصه گفتیم مسلجد رسلول اهلل و مسلجد امیرالمؤمنین که مسلجد 
الکوفله اسلت و مسلجد األقصلي، این مسلاجد همه مسلاجد خالفت الهي اسلت و بیوت 
اهلل اسلت و بیلوت ائمله بشلر اسلت. بنابرایلن اولین بار بشلري کله روي زمیلن به وجود 
آملد، خانلواده بشلري را در بیلت اهلل الحرام و کعبه مشلرفه شلکل داد. بعد دسلتور آمد 

1  . آل عمران/ 96.
2  . همان.
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کله خیمله را برچینیلد و آنجا به دسلتور خدای متعال و با کمک جبرئیل سلاخته شلد. 
یعنلی کعبله بنابر آنچه در روایات ما آمده به وسلیله جبرئیل سلاخته شلد. از همان 
روزگار مسلأله حلج بیلت اهلل آغلاز شلد. روایات متعلددي در این بلاره داریلم. روایتي را 
هلم مرحلوم کلینلي روایت کرده اسلت و هم در نهلج البالغه مرحوم رضي آورده اسلت. 
ایلن روایلت، در وصلف خانله کعبه و در وصلف حجي که از ابتلدا در خانه خدا آغاز شلد 
از امیرالمؤمنیلن اسلت. متنلي کله در نهلج البالغله آمده اسلت، متن بسلیار جالبي 
اسلت. فرملود: »أَ اَل تََرْوَن أَنَّ اهللَ ُسلْبَحانَُه اْخَتَبلَر األْوَّلِیَن ِمْن لَلُدْن آَدَم ص إِلَی اْلِخِریَن 
ِملْن َهلَذا الَْعالَلِم بِأَْحَجلاٍر اَل تَُضرُّ َو اَل تَْنَفُع َو اَل تُْبِصُر َو اَل تَْسلَمُع َفَجَعلََها بَْیَتُه الَْحَراَم الَِّذي 
َجَعلَلُه ]اهلُل [ لِلنَّلاِس قَِیاملا«؛ خداوند مردم را بلا این خانه آزمایش کلرد. »اْخَتَبَر األْوَّلِیَن 
ِملْن لَلُدْن آَدَم«؛ از حضلرت آدم این اختیار شلروع شلد تلا به امروز و تلا آخرین روز 
زندگلي بشلر روي کلره زمیلن این اختبلار ادامله دارد. در یک جایي، در یلک محلي که 
هیلچ اثلري از آبادانلي در آن نبلود، بله تعبیر حضلرت امیلر مي فرماید: »ثلّم َوَضَعُه 
بِأَْوَعلِر بَِقلاِع األْْرِض َحَجلرا« در یلک منطقله اي، در یلک سلرزمیني کله سلنگ هاي آن 
نَْیا َملَدراً َو  از سرسلخت ترین سلنگ ها و ناهموارتریلن دشلت ها بلود. »َو أََقللِّ نََتائِلِق الدُّ
أَْضَیلِق بُُطلوِن األْْوِدیَلِه ُقْطلراً«؛ در یلک دره تنگي که سلنگش خشلن بلود و ناهمواري 
آن از هلر ناهملواري، ناهموارتلر بلود. »بَْیلَن ِجَبلاٍل َخِشلَنٍه َو ِرَملاٍل َدِمَثله«. همه گونه 
خشلونت و ناهملواري در ایلن سلرزمین بلود. از سلویي سلنگ هاي سلخت کوه هلاي 
خشلن، از سلویي خاك هلاي رمل گونله عجیب »َو ِرَملاٍل َدِمَثلٍه َو ُعُیوٍن َوِشللَه«؛ حتي 
چشلمه هایش، چشلمه هاي گل آللود بلود. »َو ُقلًری ُمْنَقِطَعله«؛ آبادي هلاي جمع و جور 
هلم نداشلت، آبادي هلاي این منطقله، آبادي هاي پراکنده بلدون اتصال بله یکدیگر. »َو 
ُقلًری ُمْنَقِطَعلٍه اَل یَْزُکلو بَِهلا ُخلفٌّ َو اَل َحافِلٌر َو اَل ِظلْلف «؛ راه رفتن راهلروان حیواني هم 

در این دشلت دشلوار بود.
»ثُلمَّ أََملَر آَدَم َو َولَلَدُه أَْن یَْثُنلوا أَْعَطاَفُهْم نَْحَوه «؛ دسلتور داد کله آدم و فرزندان 
آدم بله سلمت این خانه میلل کنند؛ روي آورند. »َفَصلاَر َمَثابًَه لُِمْنَتَجِع أَْسلَفارِِهم «؛ 
خیلي نکته مهمي اسلت که خانه اي سلاخته شلود کله هیچ انگیزه دنیایلي، هیچ انگیزه 
ملادي بلراي رفتلن بله ایلن خانله بلراي کسلي وجود نلدارد، نله سرسلبز اسلت، نه آب 
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خوشلي دارد، نه خاکش خاك زیبایي اسلت نه سلنگش سلنگ جاذبي اسلت؛ تا کساني 
کله بله ایلن خانله روي مي آورنلد تنهلا بلراي خلدا روي آورند. اختبار اسلت تا بله مردم 
بگویلد ایلن خلدا اسلت کله ملردم را مي توانلد دور هلم جملع بکنلد. این سرسلبزي ها 
نیسلت. خانه هاي سلر به فلک کشلیده نیسلت. سلاختمان هاي آنچناني نیسلت. مظاهر 
دنیایلي، ملردم را دور هلم جملع نمي کنلد. آنچله مي تواند ملردم را یکي کند، ملردم را 
دور هلم جملع کنلد، آنهلا را یکدل کنلد، آنها را یک رنلگ کند، آنها را یلک جهت کند، 
خداسلت. و للذا خلداي متعلال، خانه خلود را در چنیلن منطقه اي به وجلود آورد، جایي 
کله هیلچ رنلگ و بویلي از دنیا و جاذبه هلاي دنیایلي در آن منطقه به چشلم نمي خورد. 
للذا فرمود »َفَصاَر َمَثابًَه لُِمْنَتَجِع أَْسلَفارِِهم«؛ سلفرهاي آنان، سلفرهاي مردم، مقصدش 
کجلا شلد؟ ایلن خانه شلد. آن هلم سلفرهاي دور و درازشلان. ایلن خانه توانسلت مردم 
را از نقلاط دور و دراز بله سلوي خلود جلذب کنلد. ایلن نکتله در آن آیله کریمله قرآني 
هلم هسلت کله فرملود: »َوأَذِّن فِي النَّلاِس بِالَْحجِّ یَْأتُلوَك ِرَجلااًل َوَعلَی ُکلِّ َضاِملٍر یَْأتِیَن 
ِملن ُکلِّ َفلجٍّ َعِمیلٍق1«؛ ملا بله ابراهیم دسلتور دادیم کله فراخوان کن. تلو فراخون 
کلن. ببیلن چگونله به سلوي تلو خواهنلد آملد. از راه هلاي دور و دراز، از دره هلاي گود، 
از راه هلاي خشلن و ناهملوار، در سلفرهاي دور و دراز بله سلوي تلو مي آینلد. ایلن نکته 
مهلم اسلت. ایلن خلداي متعلال اسلت کله دل هلا را یکلي مي کنلد، انسلان را یکپارچه 
مي کنلد، جملع انسلان ها را یکدسلت مي کنلد. دل هلاي آنهلا را یکنواخلت مي کنلد، 
هملوار مي کنلد، یلک سلمت و یلک جهلت مي کنلد. فرملود: »َفَصلاَر َمَثابَلًه لُِمْنَتَجلِع 
أَْسلَفارِِهْم َو َغایَلًه لُِملَْقلی ِرَحالِِهلم «؛ از راه هلاي دور مي آمدنلد، رحل شلان را در کجا به 
زمیلن ملي گذاشلتند؟ در ایلن خانله بر زمیلن مي گذاشلتند. بار سلفر را کجا بلر زمین 
ملي گذاشلتند؟ بلار سلفر را دور این خانله بر زمین مي گذاشلتند. یعني مقصدشلان در 
ایلن سلفرهاي طوالنلي، ایلن خانه بلود. »تَْهلِوي إِلَْیلِه ثَِملاُر األْْفِئلَده«؛ دل  ها به سلوي 
ایلن خانله جلذب مي شلد. هلواي ایلن خانله در دل هلا مي افتلاد. ایلن چه هوایي اسلت 
کله د دل، بله سلوي ایلن خانله مي افتلد؟ این هوا، هلواي دنیایي نیسلت. هلواي چمن، 
هلواي گل، هلواي درخت و سلایه نیسلت. هواي عمران و آبادي نیسلت. ایلن هوا، هواي 

1  - حج، 27.
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خداسلت. ایلن هوا، هواي عشلق الهي اسلت. »تَْهِوي إِلَْیلِه ثَِماُر األْْفِئلَدهِ ِمْن َمَفلاِوزِ قَِفاٍر 
َسلِحیَقٍه«؛ از دشلت هاي دور و دراز، دل هلا سلوي ایلن نقطله جذب مي شلود. این نکته 
بسلیار مهملي اسلت. ایلن در تحلیلل مسلأله حلج و در تحلیلل جایلگاه حلج، کله حج 
چله فلسلفه اي دارد و چله مي کنلد؟ کارش چیسلت؟ و چله جایگاهلي در تاریخ جامعه 
بشلریت و در بافت اجتماعي بشلر دارد؟ ما اگر بخواهیم درباره جامعه شناسلي اسلالمي 
صحبلت کنیلم، از عللم االجتملاع اسلالمي بخواهیم صحبلت کنیم، این مبحلث حج و 
جایلگاه بیلت اهلل الحلرام، جایلگاه ویلژه اي در جامعه شناسلي اسلالمي دارد. چگونه این 
نقطله بلا آن خصلت هایلي کله علرض شلد، بلا ایلن خصوصیت هلا، مي توانلد دل هلاي 
ملردم را یکلي کنلد؟ مي توانلد ایلن جاذبه را داشلته باشلد که ملردم، همه گونله رنج را 
متحملل بشلوند، بله سلوي ایلن خانله راه پیلدا کنند. پلول مي دهنلد، خلرج مي کنند، 
خسلته مي شلوند، سلختي هاي راه و سلختي هاي سلفر را تحمل مي کنند، رنج بر خود 
هملوار مي کننلد. خیلي ها در گذشلته در بین این سلفر حلج از بین مي رفتنلد. راه حج، 
راه پلر خطلري بلوده اسلت. راه پلر ملرگ و میلري بلوده اسلت. همله این خطرهلا را به 
جلان مي خریدنلد تلا بله سلوي این خانله، روي آورند و بار سلفر خلود را در ایلن خانه و 
کنلار ایلن خانه، بلر زمین بگذارند. »تَْهلِوي إِلَْیِه ثَِماُر األْْفِئلَدهِ ِمْن َمَفاِوِز قَِفارٍ َسلِحیَقٍه«؛ 
"مفلاوز" یعنلي دشلت هاي دور و دراز. »َو َمَهلاِوي فَِجلاٍج َعِمیَقله«؛ دره هلاي سلخت، 
دره هلاي وحشلتناك را طلي مي کردنلد. از نقلاط دور بله سلوي ایلن منقطله مي آمدند. 
»َو َجَزائِلِر بَِحلاٍر ُمْنَقِطَعلٍه«؛ حتلي از دل دریاهلا، جزایلر پراکنده دریاهلا، دریاها را طي 
مي کردنلد بلراي ان کله بله ایلن نقطله خودشلان را برسلانند. تمام ایلن راه هلاي دور را 
طلي مي ردنلد کله چه کنند؟ »حتلي یهلّزوا مناکبهم ذالً یهلّللون هلل حولله«؛ تا بیایند 
دور ایلن خانله، طلواف کنند. شلانه هاي خودشلان را براي خلدا و براي تذلّل در پیشلگاه 
خلدا تلکان دهنلد. وجلود خودشلان را در راه خدا بله حرکلت در بیاورنلد. دور این خانه 
ِ َحْولَلُه َو یَْرُمُللوَن َعلَی  بگردنلد، طلواف کننلد. »َحتَّلی یَُهلزُّوا َمَناِکَبُهْم ُذلُلاًل یَُهلُِّللوَن هلِلَّ
أَْقَداِمِهلْم ُشلْعثاً ُغْبلراً لَله «؛ بیاینلد و دور ایلن خانله بلا گلرد و خلاك سلفر بگردند. من 
خلوب بله یلاد دارم آن وقت هایلي که ما نجلف بودیم. البته اکنون وسلیله ها بلراي رفت 
و آملد بله حلج خیلي آسلان شلده اسلت. آن وقت ها بلا این که بلا ماشلین مي رفتند اما 
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از راه خاکلي مي رفتنلد. وقتلي حاجیلان از راه مي رسلیدند، وضع وحشلتناکي داشلتند. 
سراسلر، یکپارچله خلاك بودنلد. ملن یلادم مي آیلد مرحلوم پلدرم از حلج آمده بلود، با 
همیلن ماشلین ها رفتله بودنلد تو همیلن راه خاکي، وقتي ایشلان از سلفر آمد، مشلکل 
بلود ایشلان را بشناسلیم، از بلس کله تملام چهلره و لبلاس از باال تلا پایین، همله وجود 
آنلان پلر از خلاك بلود. این که مي فرماید: »ُشلْعثاً ُغْبراً لَله«؛ واقعاً این "أشلعث أغبر" را 
دیده ایلم. »أغبلر« یعنلي گلرد و خاك بر چهره نشسلته، گلرد و خاك گرفتله، »ُغبر« 
جملع آن اسلت. »أشلعث« هلم یعني ژولیده. کسلاني کله از حج بر مي گشلتند چنین 
بودنلد. آنهایلي کله بله حج هلم مي رفتنلد همیلن حاللت را داشلتند. از این مسلیر که 
مي رفتنلد. آنجلا کله مي رسلیدند بلاز هم بلا همین حاللت مي رسلیدند. ژولیلده روي و 
ژولیلده لبلاس و گلرد گرفته با ایلن وضعیت، کجا مي رویلد؟ به خانه خلدا و براي طواف 
گلرد خانله خدا. این چه جاذبه اي اسلت که اینلان را از راه هلاي دور، از دل دریاها، از دل 
دره ها، از پشلت کوه ها، از آن سلوي دشلت هاي دراز و وحشلتناك، مي کشلاند. اینجا جز 
سلنگ خارا چیزي نیسلت. آن هم یک سلنگ سلیاه. آنهایي که مشلرف شلده اند حج، 
دیده انلد سلنگ هاي مکله بلا سلنگ هاي کوه هلاي خود ملا متفلاوت هسلتند. کوه هاي 
ملا شلکل و رنلگ خاصلي دارد، انسلان دللش بلاز مي شلود بله کوه هلاي خودملان نگاه 
مي کنلد. آنجلا کوه هایشلان داراي سلنگ هاي واقعاً سلیاه اسلت، چون در نتیجه شلدت 
تابلش خورشلید، سلنگ ها، سلخت سلیاه رنلگ شلده اسلت. انسلان چشلمش کله بله 

سلنگ ها مي خلورد، خشلونت را از ایلن سلنگ ها احسلاس ملي کند.
»َو یَْرُمُللوَن َعلَلی أَْقَداِمِهلْم ُشلْعثاً ُغْبلراً لَله «؛ بلر روي پاهایشلان راه مي رونلد. البتله 
»یرملل« بله معناي نیم دو داشلتن اسلت. چون مسلتحب اسلت دور خانه خلدا طواف 
لَرابِیَل َوَراَء ُظُهورِِهم «؛  کلردن بلا ترّملل یعني نیلم دویي داشلته باشلد. »َقلْد نََبلُذوا السَّ
پوشلاك خودشلان را، لباس هلاي خودشلان را از تلن بر کندند و پشلت سلر انداخته اند. 
یعنلي تملام آن پوشلش هاي دنیوي را کنار گذاشلتند و با یک پوشلش بسلیار سلاده به 
لُعورِ َمَحاِسلَن َخلِْقِهلم «؛ موي ها  ُهوا بِإِْعَفاءِ الشُّ سلوي ایلن خانله روي آورده انلد. »َو َشلوَّ
را هلم نبایلد بتراشلند، ملوي ها را رها شلده کردنلد، محاسلن خلقشلان را، زیبایي هاي 
پیکرشلان را هلم رهلا کردند. در فکر ایلن زیبایي هاي پیکر و زیبایي هاي بدني نیسلتند. 
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همه این ها را پشلت سلر انداختند. لباس ها را پشلت سلر، آرایش ها را پشلت سلر، همه 
این هلا رهلا شلده، بلا یلک حال سراسلر الهي بله خدا دل سلپرده به سلوي خانله خدا و 
طلواف دور خانله او روي مي آورنلد. بعلد مي فرمایلد: »ابِْتاَلًء َعِظیملاً َو اْمِتَحاناً َشلِدیداً َو 
اْخِتَبلاراً ُمِبینلاً َو تَْمِحیصلاً بَلِیغاً«؛ این بلراي ابتالي این مردم، آزمایش این مردم اسلت. 
آزمایلش ملردم در چله راهلي؟ بلا ایلن آزمایلش چه تعلیملي به ایلن ملردم مي دهند؟ 
ایلن کله دور خلدا بگردنلد، ایلن کله انگیزه شلان الهلي باشلد، ایلن کله آنچله آنهلا را، 

جمعشلان را جملع مي کنلد چه باشلد؟ خدا باشلد.

امام«،«وحدت«بخش«مسلمین««
 ملا گفته ایلم و سلابقاً هم اشلاره کرده ایلم که اصاًل کار امام چیسلت. کار رهبر چیسلت. 
کار حاکلم چیسلت. کار اصلي رهبلران، کار اصلي اماملان، کار اصللي فرمانروایان، جمع 
کلردن جملِع ملردم اسلت. ملردم، جمعشلان بلا چله چیز جملع مي شلود؟ بلا رهبران 
جملع مي شلود. ایلن جملِع ملردم را چه کسلي بایلد دور هم جملع کند. ملردم دور چه 
بایلد جملع شلوند؟ اگر بخواهند جمع شلوند. خلدا باید جمع ملردم را جملع کند. خدا 
بایلد ملردم را یکلي کنلد. ملردم بایلد دور خدا یکي بشلوند. »أیلَن َجاِملُع الَکلَِملِه َعلي 
لت الَکلَِمه وائَتلََفلت الُفرَقه«؛  التَّقلوي«؛ در زیلارت جامعله هم مي خوانیم کله: »بُِکم تَمَّ
"ائَتلََفلت الُفرَقله" بله چله کسلي؟ بله شلما که جملع پراکنلده بشلر را یکلي مي کنید. 
چلرا؟ چلون شلما رهبلران الهي هسلتید. شلما مثل هملان خانله کعبه اید. هملان گونه 
کله خانله کعبله عالملت خداسلت و بلا این عالملت خلدا، ملردم، دور خانله کعبه یکي 
مي شلوند، شلما هلم هملان عالمت هلاي الهي هسلتید. اصلاًل در روایت اسلت کله امام 
باقلر خطلاب بله یکلي از اصحابشلان در حاللی کله در کنار مسلجد الحرام نشسلته 
بودنلد حاجیلان را مي نگریسلتند، فرمودنلد: مي بینلي چگونله دور خانله خلدا طلواف 
مي کننلد و مي گردنلد. گفلت: بلله، فرمودنلد: ایلن گونله در جاهلیلت هلم مي گشلتند. 
یعنلي ایلن طوافلي کله این هلا مي کردند، ایلن طوافي کله انجلام مي دادنلد، طوافي که 
خلدا مي خواسلته اسلت، نیسلت. بعلد مي فرمایلد: »انملا املروا« ایلن کله املر بله حج 
شلدند تلا ایلن کله پیلش ملا بیایند، نلزد ما بیاینلد، بیاینلد نلزد املام. از املام بیاموزند 
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آنچله بایلد بیاموزنلد. بله املام بپیوندند، دسلت بیعلت و اطاعت بله امام بدهند. فلسلفه 
اصللي حلج، دور خانله خلدا آملدن ملردم، دور خانله امامت گشلتن، دور خانله رهبري 
الهلي گشلتن اسلت. یعنلي اطاعت خلدا را تمرین کلردن. همله دور خدا جمع بشلوند، 
دور رهبلر الهلي جمع بشلوند. للذا فرملود: »ابِْتلاَلًء َعِظیملاً َو اْمِتَحانلاً َشلِدیداً َو اْخِتَباراً 
ُمِبینلاً َو تَْمِحیصلاً بَلِیغلاً َجَعلَُه اهللُ َسلَبباً لَِرْحَمِتلِه َو ُوْصلًَه إِلَی َجنَِّتله « تا آخر خطبه، که 
خطبله 192 )خطبله قاصعله( اسلت.1 خطبه هلاي نهج البالغله گرچه در کتلاب مرحوم 
رضلي بلدون سلند آمده اسلت املا این خطبه هلا در کتلب دیگر پراکنلده وجلود دارد و 
سلند دار اسلت. بله هلر حلال از ایلن متلن و روایات دیگلر، اسلتفاده مي کنیم کله تاریخ 
خانله کعبله همزملان با پیدایش بشلر بلر روي کره زمین اسلت. اوالً هیلچ گاه نبوده که 
بشلر روي کلره زمیلن باشلد و امامي از سلوي خدا نباشلد. اولین کسلي که پلا روي کره 
ِّي َجاِعلٌل فِلي األَْرِض َخلِیَفًه( 2 و  زمیلن گذاشلته، املام بوده، خلیفله خدا بوده اسلت. )إِن
بله همیلن دلیلل، هیلچ گاه نبوده کله بشلري روي کره زمین باشلد و کعبه اي نباشلد و 
حجلي نباشلد و بیلت اهلل الحراملي نباشلد نیز بله همین دلیلل، اولین جملع خانوادگي 
در درون کعبله شلکل گرفتله اسلت. یعنلي کعبله خانه مردم اسلت و خانه اي اسلت که 
پیدایلش ملردم از ایلن خانله آغاز شلده اسلت. این کله دارد »َجَملع بیلن آَدم و ُحوا«. 
یعنلي نطفله جملاع آنهلا در خانه کعبه شلکل گرفت. حدیلث به این مضملون داریم که 
»الیُجِنلبُ فلي الَمسلِجد االّ الَملام«3. ایلن نکته اي اسلت. نطفله اوالد آدم در خود 
خانله کعبله منعقلد شلده اسلت، در محل خانله کعبه. این کله »َجَمع بینهملا« همین 
جملع علادي نبلوده کله بیایید جایي بنشلینید بلا همدیگر تعلارف کنید، جملع، جمع 
تولیلد نسللي بلوده اسلت. چادرشلان را اینجلا زدنلد و در اینجا بیلن آنها جملع صورت 
گرفلت. ایلن نکتله اي اسلت. فلرق اسلت بیلن املام و ملردم علادي. شلأن املام و مردم 
علادي قطعلاً متفاوت اسلت. خیللي از احلکام، احکام خاّصه امام اسلت. چلون محوریت 
ٍد ِملْن َهلِذهِ اأْلُمَِّه  او، جایلگاه او، جایلگاه متمّیلزي اسلت. للذا »اَل یَُقلاُس بِلآِل ُمَحمَّ

1  - همین خطبه با کمي تفاوت در الفاظ در فروع کافي ج 4، صفحه 199 وارد شده است.
2  - بقره، 30

3  - اصلل حدیلث در اماللی صلدوق ص 334 ایلن گونله اسلت: اَل یَِحلُّ أِلََحلٍد أَْن یُْجِنَب فِلي َهَذا الَْمْسلِجِد إاِلَّ أَنَا َو َعلِليٌّ َو َفاِطَمُه 
َُّهْم ِمنِّي . َو الَْحَسلُن َو الُْحَسلْیُن َو َملْن َکاَن ِملْن أَْهلِلي َفإِن
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أََحلد«1 روایت اسلت. 
مرحوم عیاشلي در تفسلیرخود، روایت مي کند2: »َعن ُزراَره َقاَل ُسلِئَل أبوَجعفر «؛ 
از املام باقر پرسلیده شلد: »َعن الَبیلِت أکاَن یَُحجُّ إلیِه َقبَل أن یُبَعلث النَِّبّي؟«؛ 
آیلا ملردم، قبلل از بعثت نبي ، حج بله خانه خدا مي کردنلد؟ »َقاَل: نََعلم ال یَعلَُموَن 
لون«؛ پیامبر اکلرم فرمودنلد: نمي دانند که ملردم قبل از  إنَّ النَّلاَس َقلد کانُلوا یَُحجُّ
رسلول اکلرم هم دور این خانله خدا حج انجام مي دادنلد. »ونُخِبُرُکلم أنَّ آَدم ونُوحاً 
یر«؛ حجي که سلیلمان انجلام داد، حج  لوا الَبیلَت بِالِجنِّ واالنِس والطَّ وُسللیَمان َقلد َحجُّ
بلا جلّن و انلس و طیلر بود. یعنلي همه عوالملي که مطیع املام بودند، همله عوالمي که 
ه موَسلي  فرمانبلردار املام بونلد، هملراه بلا املام در این خانه طلواف کردنلد. »ولََقد َحجَّ
َعللي َجَملٍل أحَملر« حضلرت موسلي روي شلتر سلرخ رنگلي، دور این خانله کعبه 
حلج کلرده اسلت، طواف کرده اسلت. »یَُقلوُل لَبَّیَک لبَّیَک فإنَّله َکما َقلاَل اهللُ تَعالي )إِنَّ 

ِّلَْعالَِمیَن3(«.  َه ُمَباَرًکا َوُهلًدی ل أَوََّل بَْیلتٍ ُوِضلَع لِلنَّاِس لَلَّلِذي بَِبکَّ

چگونگی«تخریب«خانه«کعبه««
در روایلات داریلم کله خانله کعبه بعدهلا تخریب شلد. در روایلت داریلم در طوفان نوح 
تخریلب نشلد. در برخلي روایت هاي تاریخي آمده اسلت کله خانه کعبله در طوفان نوح 
تخریلب شلد. خیر، این گونه نیسلت. ما خالف ایلن را در روایت داریلم. در روایات داریم 
خانله کعبله در طوفلان نلوح تخریب نشلده اسلت و اصلاًل آب، همه جاي زمیلن را طبق 
روایلت گرفتله به اسلتثناي خانه کعبه و مسلجد الحلرام. آب گردش کلرده در آنجا ولي 
آنجلا را احاطله نکلرده اسلت. بلا ایلن کله در نوبت هاي بعد، سلیل آملده و سلیل، خانه 
خلدا را خلراب کلرده اسلت. یعنلي این طور نبلوده که این خانه را سلیل خلراب نکند یا 
آب آن را نگیلرد. حتلي در زملان خلود ملا، ملن یلادم مي آیلد در دوران نوجواني موقعي 
گفتنلد کله سلیل آملده و بعضلي از حاجي هلاي خلود ملا ایراني هلا اصلاًل مي گفتند در 
حلال شلنا طلواف کردند. آب مي آملده و گاهي خانه کعبله را هم خراب مي کرده اسلت. 

1  - بحار األنوار، ج23، ص117.
2  - تفسیر عیاشي ج 1 ص 210

3  - آل عمران، 96.
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چلرا آن طوفلان و آن سلیل، خانله کعبله را خراب نکلرد و دور خانه کعبه گردیده اسلت 
و آنجلا را نگرفتله اسلت؟ نکتله اش ایلن اسلت که چلون آن طوفلان و آن سلیل، از روي 
علذاب بود. سلیل عادي نبوده، سلیل عذاب بوده اسلت. چون سلیل، سلیل علذاب بوده، 
علذاب هیلچ گاه بیلت املام را نمي گیلرد. للذا اگلر شلما مراجعه کنیلد، در آیلات کریمه 
قرآنلي تأملل کنیلد، وقتلي خداي متعال اشلاره مي کنلد که ما علذاب را بلر قومي نازل 
ْیناُهْم ِمْن  ْینا ُهلوداً َو الَّذیلَن آَمُنوا َمَعلُه بَِرْحَملٍه ِمنَّلا َو نَجَّ کردیلم، بعلد مي فرمایلد: »نَجَّ
َعلذاٍب َغلیلظ«1. ایلن مضملون، نسلبت به همله انبیایلي که عذاب بلر قومشلان آمده، 
وارد شلده اسلت. وقتلي علذاب بر قلوم انبیاء نلازل مي شلده دارد کله )نّجینلا( پیامبر و 

املام و کسلاني کله هملراه او بودند، عذاب شلامل آنها نمي شلود. 

نگاه«به«اهل«عذاب،«ممنوع!««
در حلدي، علذاب داملن مومنیلن را نمي گیلرد کله ملا در قضیله علذاب بلر قلوم للوط 
یلک نکتله اي داریلم کله نکته جالبي اسلت کله مي فرمایلد ما بله آنها گفتیم و دسلتور 
دادیلم کله »َفَأْسلِر بِأَْهلَِک بِِقْطٍع مِّلَن اللَّْیِل َوالَ یَلَْتِفلْت ِمنُکْم أََحٌد2«؛ بله آنها گفتیم در 
ْبح«3؛ ملا صبحگاهان عذاب بر  پلاره اي از شلب از شلهر خارج بشلوید »إِنَّ َمْوِعَدُهلُم الصُّ
ایلن مللت نلازل مي کنیلم و اگر رفتید به پشلت سلر نلگاه نکنید. این که به پشلت سلر 
نلگاه نکنیلد خیلي مسلأله مهمي اسلت. یعنلي قومي و منطقله اي که محکلوم به عذاب 
الهلي شلده، نلگاه بله آن هلم نوعلي عذاب اسلت. للذا داریم اگلر دیدید کسلي معصیت 
مي کنلد، بله او ننگریلد. کسلي معصیتي مي کنلد، حتي کسلي در خیابان بله نامحرمي 
نلگاه مي کنلد، مي بینیلد کله به نامحلرم نلگاه مي کند بله این حالت بله او نلگاه نکنید. 

آن حاللي کله او دچلار آن اسلت،  حلال عذاب الهي اسلت. حال خشلم خدا اسلت.
نلگاه بله ایلن حالت، اثر منفي در روان انسلاني دارد. بخشلي از این عذاب، بخشلي از این 
ابتعلاد علن اهلل ممکلن اسلت بله خلود آدم منتقل شلود. این نکته بسلیار مهمي اسلت. 
خالصله، اهلل تقلوا و اهلل املر به معلروف و اهل نهلي از منکلر و اهل اطاعلت، از عذاب 

1  . هود، 58.
2  - همان، 81

3  - همان
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الهلي در امان انلد، بله دورانلد. للذا نبایلد خلود را آللوده بله عذاب الهلي کنند با نلگاه به 
منطقله اي کله بنلا اسلت علذاب بلر آن نلازل شلود یلا بلر قوملي کله کاري مي کند که 

ممکلن اسلت ایلن کار آنهلا را به علذاب الهي دچلار کند. 
بلا توجله بله ایلن نکتله طوفلان نلوح، یعنلي طوفلان دوران حضرت نلوح، شلامل خانه 
کعبه نشلده اسلت. آن طوفان سلیل آسلا، شلامل آنجا نشده اسلت. منتها بعدها تخریب 
شلده اسلت. در طوفلان هلای عادي، حلوادث طبیعي، مثلل زلزله ممکن اسلت آنجا هم 
خلراب شلود. این مسلأله دیگري اسلت. للذا در آیه داریلم که »َو ِملَن النَّاِس َملْن یَُقوُل 
آَمنَّلا بِلاهللِ َفلِإذا أُوِذَي فِلي اهللِ َجَعللَ فِْتَنلَه النَّلاِس َکَعلذاِب اهلل«1؛ برخلي هسلتند ایلن 

اشلتباه را مي کنند.

تفاوت«عذاب«دنیوی«با«امتحان«الهی««
 همیشله چنیلن نیسلت کله حلوادث طبیعلي، عذاب الهلي باشلد. در آیه کریمله قبلی 
دارد کله بعضلي از ملردم امتحلان ملردم را بلا علذاب الهلي اشلتباه مي گیرنلد. خیلر، 
گاهلي بعضلي از دشلواري ها و سلختي ها فتنله الهلي اسلت. امتحلان اسلت، آزمایلش 
اسلت، حتلي بلراي صالحلان ایلن آزمایلش اتفلاق مي افتد، بلراي خوبلان، بلراي نیکان، 
هلم مشلکل پیلش مي آیلد. زلزلله، طوفلان، رنج و سلختي ملی بیننلد، بیماري بلر آنها 
علارض مي شلود. زن و بستگانشلان آسلیب مي بینلد. اینهلا علذاب الهلي نیسلت. نباید 
اینهلا را بلا علذاب الهي یکي دانسلت »َو ِملَن النَّاِس َملْن یَُقوُل آَمنَّلا بِاهللِ َفلإِذا أُوِذَي فِي 
اهللِ َجَعللَ فِْتَنلَه النَّلاِس َکَعلذاِب اهلل«. آزمایش گاهي با سلیل اسلت، گاه با زلزله اسلت، 
ایلن آزمایلش گاهلي خانله صالحیلن را هلم خراب مي کنلد. خانله خوبان را هلم خراب 
مي کنلد، بیماري اسلت، تن انسلان صالحلي را مي گیرد مثلل ایّوب که سراسلر بدن 
او دچلار بیماري هلاي عجیلب و غریلب شلد. علذاب الهلي بلا آزمایلش، متفاوت اسلت. 
علذاب، پایلان آزمایش اسلت. عذاب یعني دوره مهلت گذشلت. اما آزمایش تلازه اول راه 
اسلت. خیللي فلرق اسلت بیلن اول راه و آخلر راه. فتنه هلا و آزمایش هاي الهلي آغاز راه 

اسلت. آغلاز حرکلت اسلت، آغاز تنبیه و هشلیاري اسلت.

1  . عنکبوت، 10.
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روایلات دیگلري در رابطله بلا بنلاي ابراهیلم و اسلماعیل داریلم که این خانله بعدها 
خلراب شلد. ملن ندیلدم که حضلرت نوح اعلاده بنا کلرده باشلد. چون ظاهلراً خانه 
در دوران حضلرت نلوح تخریب نشلده اسلت. سلر جا مانده اسلت. لذا ایلن اعاده بنا 
در زملان حضلرت ابراهیلم بوده اسلت. در روایات آنچه هسلت این اسلت کله بعد از 
حضلرت آدم شلاید ترمیلم  شلده اسلت؛ ترمیم هایلي البد مي شلده اسلت. منتها به 

تدریلج از دوران حضلرت نلوح به بعد، تخریب شلده اسلت. 

ابراهیم،«مجّدد«خانه«خدا««
اولیلن کسلي که خانه خدا را سلاخته، حضلرت ابراهیم بوده اسلت. در زمان حضرت 
ابراهیلم ایلن سلاختمان تجدیلد بنا شلده اسلت. این یک نکتله قرآنی اسلت که جا 
دارد بله آن اشلاره کنیلم. در قرآن کریم دو جا به مسلأله تطهیر خانه کعبه اشلاره شلده 
اسلت کله البتله در ادامه اش مسلأله سلاختمان آن هم مطلرح گردیده اسلت. مورد اول 
أْنَلا ِلِبَْراِهیلَم َملَکاَن الَْبْیِت  در سلوره حلج اسلت که خلدای متعال ملی فرمایلد: »َوإِْذ بَوَّ
لُجود *ِ َوأَذِّن فِي  ِع السُّ ائِِفیلَن َوالَْقائِِمیلَن َوالرُّکَّ لْر بَْیِتلَي لِلطَّ أَن الَّ تُْشلِرْك بِلي َشلْیًئا َوَطهِّ
«.1 نکته ای که  النَّلاِس بِالَْحلجِّ یَْأتُلوَك ِرَجااًل َوَعلَلی ُکلِّ َضاِمٍر یَْأتِیلَن ِمن ُکلِّ َفجٍّ َعِمیلقٍ
ملا می خواهیلم بله آن اشلاره کنیلم در ایلن آیله این اسلت کله در ایلن آیه، بیلت مبّوأ 
أْنَا  بلرای ابراهیلم مطرح شلده اسلت. این بیلت را بلرای ابراهیلم آملاده کردیلم: »َوإِْذ بَوَّ
ِلِبَْراِهیلَم« و نکتله دقیقلی هلم هسلت. در آیله، ملکان دارد. هنوز اشلاره بله خود بیت 
أْنَلا ِلِبَْراِهیَم َملَکاَن الَْبْیِت أَن  در اینجلا نیسلت »َملَکاَن الَْبْیِت« اسلت. در اینجلا »َوإِْذ بَوَّ
ود« دارد که یعنی  لجُ ِع السُّ ائِِفیلنَ َوالَْقائِِمیلَن َوالرُّکَّ لْر بَْیِتَي لِلطَّ الَّ تُْشلِرْك بِي َشلْیًئا َوَطهِّ
سله دسلته طائفه: قیام کنندگان و راکعان و سلاجدان. ممکن اسلت مراد از این قائمان 
و راکعلان و سلاجدان، کاًل مصلّیلن باشلند کله قیام و قعلود و رکوع انجلام می دهند. آیه 
َقاِم  ِّلنَّاِس َوأَْمناً َواتَِّخلُذواْ ِمن مَّ دوم در سلوره بقلره می فرمایلد: »َوإِْذ َجَعلَْنا الَْبْیَت َمَثابَلًه ل
ائِِفیلَن َوالَْعاِکِفیَن  َرا بَْیِتلَي لِلطَّ إِبَْراِهیلَم ُمَصلًّلی َوَعِهْدنَلا إِلَلی إِبَْراِهیلَم َوإِْسلَماِعیَل أَن َطهِّ
ود«2ِ ایلن آیله دیگر که در سلوره بقره اسلت، سله فرق با آیه دیگلر دارد.  لجُ لِع السُّ َوالرُّکَّ

1  . حج، 27
2  . بقره: 125
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ِّلنَّاِس« آنجا بلود »َوإِْذ  فلرق اوللش این اسلت کله اینجلا دارد »َوإِْذ َجَعلَْنا الَْبْیلَت َمَثابًَه ل
أْنَلا ِلِبَْراِهیلَم َملَکاَن الَْبْیلِت« ایلن یلک فلرق این آیله با آن آیله. فرق دیگر این اسلت  بَوَّ
کله اینجلا دارد للعاکفیلن در آنجلا للقائمیلن بلود. یعنلی در آنجلا بحث، بحلث طواف و 
نملاز بلود، بحلث اعتلکاف نبلود. در این آیله دوم علالوه بر طلواف و نماز بحلث اعتکاف 
ود«. فرق سلومی  لجُ ِع السُّ ائِِفیَن َوالَْعاِکِفیَن َوالرُّکَّ لَرا بَْیِتلَي لِلطَّ هلم مطرح اسلت »أَن َطهِّ
هلم هسلت کله آنجا مخاطلب، تنهلا ابراهیم بلود و اینجا مخاطلب، ابراهیم و اسلماعیل 
اسلت. از ایلن تغییلر خطلاب کله آنجلا تنهلا ابراهیلم بلود و اینجلا ابراهیم و اسلماعیل، 
اولیلن نتیجله ای کله می گیریم این اسلت که اینجا یک خانواده ای تشلکیل شلده اسلت 
و ابراهیلم، ذریله ای دارد. در آن خطلاب اول گویا هنوز، ابراهیم ذریه ای نداشلته اسلت. 
أْنَلا ِلِبَْراِهیَم  خطلاب، خطابلی اسلت کله برای تنهلا ابراهیلم صلادر شلده اسلت »َوإِْذ بَوَّ
ود« اما در این آیه  لجُ ِع السُّ ائِِفیلَن َوالَْقائِِمیَن َوالرُّکَّ لْر بَْیِتَي لِلطَّ َملَکاَن الَْبْیلِت« بعد »َوَطهِّ
ِّلنَّاِس َوأَْمناً« اوال معلوم می شلود در این آیه دوم، بحث،  دوم »َوإِْذ َجَعلَْنلا الَْبْیلَت َمَثابَلًه ل
بحلث جامعله اسلت، بحلث، بحث تنهلا املام نیسلت. در آن آیله اول، بحث، بحلث امام 
أْنَلا ِلِبَْراِهیلَم َملَکاَن الَْبْیِت«  اسلت کله ابراهیلم بود. تکلیف بله امام صلادر شلد »َوإِْذ بَوَّ
اول ملا املام تعییلن کردیلم. بیلت املام را معیلن کردیلم و املام را موظف کردیلم برود 
ائِِفیَن«  لْر بَْیِتلَي لِلطَّ بیلت را تطهیلر کنلد و آماده سلازی این بیلت را انجام دهلد »َوَطهِّ
املا گویلا هنلوز ابراهیم تنها اسلت. هنوز نسلل و ذریله ای نلدارد. بعد در آیله دوم دیگر 
ابراهیلم تنها نیسلت، ابراهیم اسلت و اسلماعیل. فللذا در اینجا، امامت، امامت مسلتمره 
اسلت. امامتلی اسلت کله در نسلل ابراهیم تلداوم می یابد. امامت مسلتمره ای اسلت که 
همراهلش چیسلت؟ همراهلش ناس هسلتند. ناسلی که دور ایلن امامت قلرار می گیرند 
و تابلع ایلن اماملت می شلوند و املت ایلن املام می گردنلد. للذا می فرمایلد: »َوإِْذ َجَعلَْنا 
ِّلنَّلاِس َوأَْمنلاً« اینجا دیگلر امامت تنها نیسلت. اگر امامتی هسلت، امتی  الَْبْیلَت َمَثابَلًه ل
هلم کنلارش هسلت. چون چنین اسلت اینجلا دیگر بحث اعتلکاف هم مطرح می شلود. 
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»»»مرجعیت«امام
ِّلنَّاِس َوأَْمنلاً« مطالب زیادی برداشلت می کنیلم. چون مثابه  ملا از ایلن تعبیلر »َمَثابَلًه ل
یعنلی مرجلع. یعنلی جایلی که ملردم به آنجا رجلوع می کننلد. این مرجعیلت نظیر آن 
چیلزی اسلت کله در آن مکاتبه اسلحاق بن یعقلوب از حضرت ولی عصر وارد شلده 
اسلت کله »َو أَمَّلا الَْحلَواِدُث الَْواقَِعلُه َفاْرِجُعلوا فِیَهلا إِلَلی ُرَواهِ َحِدیِثَنلا«.1 این مرجعیت 
للنلاس هملان اماملت و مفهلوم اداره و تدبیر امور ناس اسلت. مرجع اسلت بلرای مردم. 
مرجلع در چله؟ یعنلی واللی اسلت. یعنلی خلط دهنلده اسلت. یعنلی فصلل الخطلاب 
ِّلنَّلاِس« و»بّوأنلا ملکاَن الَبیلت« را کنلار هلم کله  زندگلی ملردم اسلت. ایلن »َمَثابَلًه ل
بگذاریلم بله ایلن نتیجله می رسلیم کله املام کله مرجلع ملردم اسلت، مسلجد جایگاه 
اوسلت. للذا مسلجد چلون جایلگاه املام اسلت، مرجلع ملردم می شلود. پناهلگاه مردم 
ِّلنَّلاِس«. ما اگلر در قلرآن کریم  و محلل رجلوع ملردم می شلود. للذا می شلود »َمَثابَلًه ل
هیلچ آیله ای جلز ایلن آیله نداشلتیم کافلی بلود کله دالللت کنلد بلر ایلن کله امامت 
الهلی، مسلئولیت مدیریلت همه املور مردم را بله عهده دارد. چلون می فرمایلد: »َمَثابًَه 
ِّلنَّاِس«  ِّلنَّلاِس«. مرجلع همه مردم اسلت. نفرملود که محل فقط نماز اسلت. »َمَثابَلًه ل ل

1  . الحتجاج علی أهل اللجاج ج 2، ص 470 
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اسلت. مثابله ملردم اسلت. یرجعون النلاس إلیه. همله ملردم در همه شئونشلان به این 
مسلجد رجلوع می کننلد. این محل، محلل تعیین تکلیف ملردم در همه شلئون زندگی 
آنهاسلت. للذا ما در همه شلئونمان بله خدا مراجعه می کنیلم. تمام شلئونمان را از خدا، 
از دیلن و از املام می گیریلم. اقتلدای ملا بله املام و رجوع ما بله امام در همه امور اسلت. 
ملا در مباحلث اصوللی بله ایلن مسلأله متعرض شلده ایلم. اوال: »ما ِملن َواقَعله ااّل و لَها 
ُحکلم«. هیلچ حادثه ای وجلود ندارد مگر این که حکم شلرعی دارد. ثانیا: »ُکلُّ َشلیئ، 
لنه«. هیلچ چیلزی نیسلت مگلر ایلن کله در کتاب و سلنت حکمش  فِلی الِکتلاِب و السُّ
َعه، بَیََّنه النَِّبلیُّ لِلنَّاس«. که  بیلان شلده اسلت. ثالثلا: »ُکلُّ َما أنلَزل اهللُ َعلی نَِبیِّله و َشلرَّ
ه  در مرحلله اول، ائمله هدی هسلتند، »َجَعلَل بَاَب ِعلِمه َعلِلیَّ بَن ابی طالٍِب و سلایر ائمَّ
الُهلَدی«. ملا این سله مطللب را کنار هم که بگذاریلم، نتیجه ای می گیریلم: هر رفتاری 
که بشلر داشلته باشلد، هلر اتفاقی کله در جامعله بشلری رخ می دهد، حکمی از سلوی 
خلدا دارد. حکملش را هلم رسلول بیلان کرده اسلت. این حکم بیان شلده هلم، نزد 
ائمله هلدی اسلت کله آنها هم بیلان کرده انلد. چیزی نیسلت که حکم، نداشلته باشلد. 
مباحلات هلم حکلم اسلت. خیلال نکنیلم مباحات حکلم نیسلت. از آب خلوردن گرفته 
تلا لبلاس پوشلیدن تلا هلر چیز دیگلر همله حکلم دارد. حاال یلا حکمش حکلم وجوب 
اسلت یلا تحریم اسلت یا کراهت اسلت یا اسلتحباب اسلت یا اباحله. همله مباحاتی که 
ملا مرتکلب می شلویم همله از ُرَخلص الهی اسلت تلا آنجا که خلدای متعلال می فرماید 
)بنابلر آنچله در روایلات آملده اسلت(: »إِنَّ اهللَ یُِحلبُّ أَْن یُْؤَخلَذ بُِرَخِصلِه َکَما یُِحلبُّ أَْن 
یُْؤَخلَذ بَِعَزائِِمله «1. احلکام مباحلات را هلم املام فرملوده اسلت. وقتلی می فرمایلد کله 
َّلُه َحلَراٌم بَِعْیِنلِه َفَتَدَعه «2.وقتلی گفت »کل  »ُکلُّ َشليْ ءٍ ُهلَو لَلَک َحلاَلٌل َحتَّلی تَْعلََم أَن
شلئ حلالل« و یلا »فهو لک حلالل«، حرف امام اسلت. حلیلِت حتی مجهلول الحرمه 
واقعلی، حلرف املام اسلت. همیلن حلیت ظاهری هلم، حلیتی اسلت که به وسلیله امام 
بیلان شلده اسلت. حلیلت ظاهلری غیلر از حلیلت واقعی اسلت. گفته انلد به ملا که اگر 
دسترسلی بله حکلم واقعلی نداشلتید، چلکار بایلد بکنیلد. اینجلا نوبلت حکلم ظاهری 

1  . تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه ج 16، ص 232 
2  . بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار ج 2، ص273 ، باب 33 
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اسلت. للذا چیلزی کله حکم شلرعی نداشلته باشلد نداریلم. روایلت می فرمایلد چیزی 
کله در واقلع ممکلن اسلت حلرام باشلد، اما شلما علم بله حرملت آن نداریلد »فهو لک 
حلالل«؛ آن را املام، بلرای ملا حلالل کلرده اسلت. این حکلم را املام بیان می کنلد. لذا 
ِّلنَّلاِس« بلودن ایلن بیت که بیلت المامه اسلت یعنی  اینجلا معللوم می شلود، »َمَثابَلًه ل
ِّلنَّلاِس« بلودن شلریعت خلدا و این شلریعت خدا هم، دسلت امام اسلت. امام،  »َمَثابَلًه ل

مبّیلن و مجری این شلریعت اسلت. 

بحثی«در«باب«محل«اعتکاف««
تشلریع اعتلکاف، تشلریعی اسلت که پلس از شلکل گیری امت، مطلرح می شلود. بعد از 
پیدایش یک امت، اعتکاف شلکل گرفته و تشلریع می شلود. همین اسلت که می گوییم 
هلر مسلجدی جلای اعتکاف نیسلت. معللوم می شلود اعتلکاف از آن تشلریعات جمعی 
اسلت. حکلم و تشلریعی بلرای جامعه اسلت. وقتی جامعه شلکل می گیرد در مسلجدی 
کله ایلن مسلجد، مرکلز جامعه اسلت، مرکلز اجتماع عمومی اسلت، مرکز شلهر اسلت، 
جمع جامع شلهر در آن مسلجد شلکل می گیرد، محل اجتماع عامه مردم شلهر اسلت، 
آنجلا اعتلکاف انجلام می شلود. للذا در تعابیر بلاب اعتکاف گفته می شلود: مسلجٌد صلّی 
فیله املام، یلا صلّی فیه نبّی، یا مسلجٌد تقام فیه الجمعله و تعابیری از ایلن قبیل. معلوم 
می شلود تشلریع اعتکاف، تشلریع مربوط به جامعه اسلت. در جامعه باید شلکل بگیرد. 

اهمیت«اعتکاف
مسلأله اعتکاف، مسلأله بسلیار مهم و پر اهمیتی اسلت و باید رواج پیدا کند. هرجا یک 
جامعله و مجملع دینلی وجلود دارد، نباید خالی از معتکفین باشلد. اعتلکاف، اختصاص 
بله ایلام البیلض ملاه رجب نلدارد. مخصوصلا آنچه مورد تأکید اسلت عشلره اخیلره ماه 
رمضلان اسلت. رسلول اکلرم مبّیلن دین اعتلکاف بودنلد. خداوند به ملا توفیق دهد 
بتوانیلم چنیلن عمل مسلتحبی را که رسلول اکرم ملتلزم به آن بودنلد انجام دهیم. 
گویلا چیلزی شلبیه نملاز شلب بلوده اسلت. اعتلکاف، فردی اسلت املا در خانله جمع. 
ایلن، یعنلی پیوسلتن بله آن جملع. مسلجدیّت تنهلا بلرای اعتلکاف کفایلت نمی کند. 
للذا ملا موافق نیسلتیم کله گاهی برخلی هر مسلجدی را محلل اعتکاف می کننلد. این 
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جامعیلت مسلجد، نکتله ای دارد کله در شلرع آملده اسلت. این قیدهلا را اگلر بخواهیم 
برداریلم، کاری بکنیلم که راحتش بکنیم، درسلت نیسلت. این وضعیت، ملردم را تربیت 
نمی کنلد. ایلن مسلجدی کله محل رفلت و آمد همله مردم اسلت، تربیت کننده اسلت. 

حکم«امام«جماعت«معتکف
املام جماعت اگر جماعتش اسلتحبابی اسلت و معتکف شلده اسلت، باید بلرای اعتکاف 
حاضلر باشلد و کلس دیگلری را بلرای جماعت بفرسلتد، اما اگلر امامتش اماملت نذری 
اسلت، وجوبی اسلت، نلذر کرده که جماعلت برقرار کنلد، می تواند برود، وفلای نذر کند 

و بعلد برگلردد و اعتکافلش را ادامه دهد.

آثار«تربیتی«اعتکاف
 وقتلی ملا مسلجد جامعلی داریلم کله محلل اجتماع همله مردم اسلت، ملردم می آیند 
می بیننلد جمعلی اعتکاف کرده اند، این درسلی برای دیگران اسلت. خیلی از تشلریعات 
الهلی درسلت اسلت کله فلرد آن را انجلام می دهلد، املا ایلن عملل فلردی، دیگلران را 
تربیلت می کنلد. فرهنلگ سلازی می کنلد. مربلی دیگران می شلود. فلرق بیلن اعتکاف 
ملا و اعتلکاف مسلیحیان همین اسلت کله آن راهلب در دیر خلودش اعتلکاف می کند. 
همیشله هلم ممکن اسلت اعتلکاف کند املا مردم، هیلچ خبلری از او ندارنلد. اثری هم 
در روحیله ملردم نلدارد. صلد سلال هلم در آنجا اعتلکاف کند هیلچ تأثیلری در تربیت 
ملردم نخواهلد داشلت. اما اعتکاف ما، اعتکاف رهبانی نیسلت. این همان نکته ای اسلت 
کله می گوینلد اعتکاف باید در مسلجد جامع باشلد. درسلت اسلت که اعتلکاف کار فرد 

اسلت املا فلرد در بین جامعه اسلت. 
ملا در مباحلث فقهلی گفتله ایم که احکام شلرعی و فقهی سله گونه اسلت. حکم فردی 
یعنلی حکملی کله بلرای فرد بما هو فرد تشلریع شلده اسلت. یک سلری احلکام داریم 
کله حکلم فلرد اسلت، املا حکم فلرد بما هلو فرد فلی المجتملع. مکللف فرد اسلت اما 
فلرد بملا هلو در جامعله. حکم سلوم حکمی اسلت کله اصال مکللف به آن حکلم، جمع 
اسلت. جامعله، مکللف اسلت. سله گونه حکلم می شلود. این اعتلکاف از ایلن گونه حکم 
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هایلی اسلت کله مکللف فرد اسلت اما فرد بما هلو فی المجتملع. فرد بما هو ایلن که در 
جملع زندگلی می کنلد. جمعی که سلر و کارشلان با مسلجد اسلت، می آینلد، می بینند 
معتکفیلن در مسلجدند و دارنلد اعتلکاف می کنند. ایلن معتکفین در مسلجد آن حالت 
تحولشلان را بله آن کسلانی کله بلا ایلن مسلجد ملراوده و رفلت و آملد دارنلد، منتقلل 

می کننلد. ایلن اسلت کله جامعه سلاخته می شلود. جامعله تربیت می شلود. 
مجملوع احلکام اسلالمی، تربیلت کننده و سلازنده اسلت. اگر ملا توفیق پیلدا کنیم که 
احلکام اسلالمی را کملا هلو پیلاده کنیم، ملردم تربیلت خواهند شلد. اگر ملا حکمی را 
کله شلارع معیلن کلرده اسلت هملان طور کله او گفتله اجرا کنیلم حتی مسلتحبات را 
رعایلت کنیلم، جامعله تربیلت خواهد شلد. چله در نمازهلای عیدمان، چله در نمازهای 
یومیله، رعایلت مسلتحبات مهلم اسلت، هر چندکه مسلتحب اسلت و الزام نلدارد. عدم 
اللزام، یعنلی الزم نیسلت همیشله انجام شلود. وقتی یک کار، مسلتحب قلرار می گیرد، 
یعنلی التلزام همیشلگی بله این، الزم نیسلت. املا معنی آن، این اسلت که شلارع این را 
می خواهلد. شلارع می خواهلد ایلن کار به طلور غاللب، انجام شلود. از مذاق شلارع، یک 
حاللت اکثلری، یلک مطلوبیلت فعلل اکثلری در افعال مسلتحبه اسلتفاده می شلود. بی 
جهلت نیسلت کله فرملوده که ایلن را انجلام بدهید املا الزام نکلرده یعنی الزم نیسلت 
همیشله انجلام بدهیلد. این از کارهایی اسلت که همیشله الزم نیسلت آن را انجلام داد. 
املا از قبیلل ذکلر کثیلر اسلت: »اْذُکلُروا اهللَ ِذْکلًرا َکِثیًرا«1 نگفتند همیشله الزم اسلت 
ذکلر بگوییلد، املا طبعلا بایلد ذکر کثیلر در زندگی مطلرح باشلد. در زندگی ملا، کثرت 
ذکلر و غلبله حاللت ذکر، زندگلی ما را به زندگلی الهی تبدیل می کنلد در مقابل زندگی 

غافالن. 

دو«نوع«زندگی«در«قرآن««
دو گونله زندگلی در قلرآن تعریلف شلده اسلت. یلک گونله، زندگلی اهل غفلت اسلت: 
»َولََقلْد َذَرأْنَلا لَِجَهنَّلَم َکِثیلًرا مِّلَن الِْجلنِّ َوالِنلِس لَُهْم ُقُللوٌب الَّ یَْفَقُهلوَن بَِها َولَُهلْم أَْعُیٌن 
الَّ یُْبِصلُروَن بَِهلا َولَُهلْم آَذاٌن الَّ یَْسلَمُعوَن بَِها أُْولَللِئَک َکاألَنَْعلاِم بَْل ُهْم أََضلُّ أُْولَللِئَک ُهُم 

1  . احزاب، 41
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الَْغافُِللوَن«.1 ایلن زندگلی، زندگلی اهلل غفلت اسلت. نماد ایلن زندگی زندگلی اروپایی 
اسلت. زندگلی غربلی اسلت. در مقابلل ایلن زندگلی، زندگلی اهلل یلاد اسلت. زندگلی 
َِّذیَن آَمُنلوا اْذُکُروا اهللَ ِذْکلًرا َکِثیًرا  َُّها ال اِکِریلَن اهللَ َکِثیلًرا«2 و »یَلا أَی ذاکلران اسلت: »َوالذَّ
ُلَماِت  * َوَسلبُِّحوُه بُْکلَرًه َوأَِصیلاًل * َو الَّلِذي یَُصلِّلي َعلَْیُکلْم َوَماَلئَِکُتلُه لُِیْخِرَجُکم مِّلَن الظُّ
إِلَلی النُّلوِر َوَکاَن بِالُْمْؤِمِنیلَن َرِحیًملا«.3 این خلروج از ظلمات الی النور بلا این ذکر کثیر 
حاصلل می شلود. هملگان از ذکر مطللق بهره مندند. هیلچ کافر و ملحدی نیسلت، مگر 
ایلن کله ذکلری از خلدا دارد. نله کافلری، نله منافقی هیچ کسلی نیسلت، مگلر آن که 
خلدا را ذکلر احیانلی داشلته باشلد. همه کافلران، خدا را می شناسلند املا منکرند یعنی 
جاهل انلد. نوعلی از ذکلر در حالت هلای سلختی، کله برایشلان پیلش می آیلد، دارنلد. 
ا  یلَن َفلَمَّ ایلن همله آیلات داریم، کله »َفلإَِذا َرِکُبوا فِلي الُْفلِْک َدَعلُوا اهللَ ُمْخلِِصیلَن لَُه الدِّ
اُهلْم إِلَلی الَْبلرِّ إَِذا ُهلْم یُْشلِرُکوَن«4. از ایلن گونله مطاللب در قرآن داریلم. منتها این  نَجَّ
اَلهِ َقاُمواْ  ذکلر قلیلل اسلت.»إِنَّ الُْمَنافِِقیَن یَُخاِدُعوَن اهللَ َوُهلَو َخاِدُعُهْم َوإَِذا َقاُمواْ إِلَلی الصَّ
ُکَسلالَی یُلَرآُؤوَن النَّلاَس َوالَ یَْذُکُروَن اهللَ إاِلَّ َقلِیاًل«.5 منافقین که دلشلان از همه سلیاه تر 
اسلت: »َوالَ یَْذُکلُروَن اهللَ إاِلَّ َقلِیلاًل«6، ذکلر قلیلل دارنلد. هیلچ کلس نیسلت کله ذکلر 
قلیلل نداشلته باشلد. آنچله کله امتیلاز اهل ایمان اسلت ذکلر دائلم و ذکر کثیر اسلت. 
َِّذیَن اتََّقلواْ إَِذا  بایلد زندگلی رنلگ ذکر بله خود بگیلرد. وقتی ذکر کثیر شلد بعلد: »إِنَّ ال
لُرواْ َفلإَِذا ُهلم مُّْبِصلُروَن«7 وقتی که حاللت ذکر غلبه  لْیَطاِن تََذکَّ لُهْم َطائِلٌف مِّلَن الشَّ َمسَّ
پیلدا کلرد بلر وجلود و رفتار ایشلان، اگر یلک وقتی غفلتی عارض شلد سلریع دوباره به 
آن حاللت ذکلر برمی گلردد. اگلر یک وقتی کید شلیطانی سلر راه او قلرار گرفت، مکری 
از مکرهلای شلیطان، داملی بلرای او پهلن کرد آن حالت ذکلر او به کملک وی می آید و 

آن حاللت ذکلر، او را یلاری کلرده و از افتلادن در دام شلیطانی رهلا می کند. 

1  . اعراف، 179
2  . احزاب، 35

3  . احزاب، 42 الی43
4  . عنکبوت، 65

5  . نساء، 142
6  . نساء، 142

7  . اعراف، 201



171 الفصل الثانی؛  المساجد الکبری فی اإلسالم

اسماعیل«و«تجدید«بیت«اهلل««
آیله فرملود، دسلتور بنلای بیلت بله ابراهیلم بعلد از ایلن که اسلماعیل بله دنیا 
آملد، صلادر شلد. درسلت وقتلی که اسلماعیل بله درجه بلوغ و رشلد رسلیده اسلت. تا 
اسلماعیل بله اینجا نرسلیده بلود، بیت، »مثابله للناس« نشلده بود. وقتی اسلماعیل به 
پایه رشلد رسلید، دسلتور آمد کله »َوإِْذ یَْرَفُع إِبَْراِهیلُم الَْقَواِعَد ِمَن الَْبْیِت َوإِْسلَماِعیُل«.1 
در آیلات سلاختن خانه کعبه خوب دقلت کنید. می فرمایلد: »َوإِْذ یَْرَفُع إِبَْراِهیلُم الَْقَواِعَد 
ََّنا َواْجَعلَْنا ُمْسلِلَمْیِن  لِمیُع الَْعلِیُم * َرب ََّک أَنَت السَّ ََّنلا تََقبَّْل ِمنَّا إِن ِملَن الَْبْیِت َوإِْسلَماِعیُل َرب
لَلَک َوِملن ُذرِّیَِّتَنلا«. در اینجلا، ذّریله مطلرح اسلت: »َوِملن ُذرِّیَِّتَنا أُمَّلًه مُّْسللَِمًه لََّک«. 
اینجلا دیگلر بحلث شلکل گیلری امت اسلت. بحث اماملت تنهلا نیسلت. در آن آیه اول 
أْنَلا ِلِبَْراِهیلَم َملَکاَن الَْبْیلِت«، اول، جایگاه امامت تعییین شلده اسلت، بعد وقتی  »َوإِْذ بَوَّ
کله اسلماعیل آملد، مسلأله اسلتمرار اماملت و شلکل گیلری آن املت و آن هسلته 

مرکلزی املت مطلرح می شلود. اولین املت ابراهیم، خود اسلماعیل اسلت.

اهل«بیت«امت«وسط«هستند.««
اینجلا یلک نکتله تفسلیری را علرض کنلم. ایلن نکتله، مهلم اسلت. ملا در روایلات در 
ُسلوُل  َِّتُکونُواْ ُشلَهَداء َعلَی النَّاِس َویَُکوَن الرَّ ًه َوَسلًطا ل تفسلیر آیله »َوَکَذلِلَک َجَعلَْناُکلْم أُمَّ
َعلَْیُکلْم َشلِهیًدا«.2 در روایلات داریلم که این امت معنایش ائمه اسلت؛ یعنلی: »َوَکَذلَِک 
َجَعلَْناُکلْم ائّمله«. شلاید نکتله این باشلد کله این امت وسلط، توسلط املام پایه گذاری 
می شلود. اولیلن کسلی کله پایه امت وسلط را می گلذارد علی بلن ابی طالب اسلت؛ 
یعنلی املام در تعییلن. رسلول اهلل املام األئمله ما در شلکل گیلری جامعه اسلالمی 
اسلت. اولیلن املت او یعنلی اولیلن هسلته مرکزی او کیسلت؟ اهلل بیت هسلتند. این 
اهلل بیلت، ایلن خانلداِن دسلت پرورده رسلول اکلرم، تنها این نیسلت کله خاندان 
رسلول اکلرم هسلتند. بحلث تنهلا خانلدان رسلول اکرملی نیسلت. یعنی ملا وقتی 
اهلل بیلت )خلوب دقلت کنیلد( را معرفی ملی کنیم به این معنی نیسلت کله فقط قوم 
و خویلش پیامبلر را معرفلی می کنیلم. بحلث قلوم و خویلش رسلول خلدا فی 

1 . بقره، 127
2  . بقره، 143
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نفسله مطرح نیسلت. و اال رسلول خدا خیلی قوم و خویش داشلته اسلت. بحث این 
اسلت که اینان آن قوم و خویشلی هسلتند که دسلت پرورده رسلول اکرم به عنوان 
آن هسلته نخسلتین آن جامعله الهلی و آن املت هسلتند. للذا ائمه ای هسلتند که یک 
امت انلد. امتلی هسلتند که ایلن امت، پایله گذاران اسلتمرار ایلن اماملت در جامعه اند. 
ََّما  ابراهیلم هلم مثلل خود رسلول اکلرم اهل این بیلت اسلت. مخاطب آیله »إِن
َرُکْم تَْطِهیلًرا« 1 هم پیامبر بوده  یُِریلُد اهللُ لُِیْذِهلبَ َعنُکلُم الرِّْجَس أَْهَل الَْبْیلِت َویَُطهِّ
اسلت و هلم خاندانلی کله اهل بیتی ایشلان هسلتند. خلود پیامبر جلزء مخاطبین 
اسلت. منتهلا گفتله ایلم که بیلت رسلول، بیت عللی و فاطمله بوده اسلت. این 
نکتله در روایلات هلم آمده اسلت. این همه تأکیدی که از سلوی رسلول اکرم شلده 
کله نله ملاه در بعضلی از روایلات، یلا شلش ملاه در روایلات متواتر بین شلیعه و سلنی، 
حضلرت می آملد وسلط نمازهلا و در آسلتانه درب خانه عللی و فاطمه می ایسلتاد و 
می فرملود: »السلالم علیکلم یلا اهلل البیلت«، ایلن تأکیلدی بود بلر این که ایلن بیت، 
بیلت ملن اسلت و ایلن اهل، اهلل این بیت انلد. این تطهیلر، تطهیر این بیت اسلت. این 
لْر بَْیِتلَي« این بیتی کله بیت خدا اسلت این  هملان تطهیلری اسلت کله فرملود: »َوَطهِّ
بیلت رسلول، بیلت املام و بیت الطهاره اسلت. طهلارت از ایلن بیت باید بله همه جامعه 

منتقل شلود.
 ایلن مطلب را می خواسلتم علرض کنم که آیه می فرمایلد: »َوإِْذ یَْرَفلُع إِبَْراِهیلُم الَْقَواِعَد 
ََّنا َواْجَعلَْنا ُمْسلِلَمْیِن  لِمیُع الَْعلِیُم * َرب ََّک أَنَت السَّ ََّنلا تََقبَّْل ِمنَّا إِن ِملَن الَْبْیِت َوإِْسلَماِعیُل َرب
لَلَک«.2 امام باید اول مسللم باشلد. للذا فرمود »َو أنَلا اوَُّل الُمسللِمیَن« در رابطه با خود 
ًه مُّْسلِلَمًه لََّک َوأَِرنَا  ََّنا َواْجَعلَْنا ُمْسللَِمْیِن لََک َوِملن ُذرِّیَِّتَنا أُمَّ وجلود نبلی اکرم آیه»َرب
ََّنلا َوابَْعْث فِیِهْم َرُسلوالً مِّْنُهلْم یَْتُلو  ِحیُم * َرب اُب الرَّ َّلَک أَنَت التَّلوَّ َمَناِسلَکَنا َوتُلْب َعلَْیَنلآ إِن
ََّک أَنلَت الَعِزیلُز الَحِکیُم« نازل  َعلَْیِهلْم آیَاتِلَک َویَُعلُِّمُهلُم الِْکَتلاَب َوالِْحْکَملَه َویَُزکِّیِهلْم إِن

شلده است. 
ایلن شلکل گیلری و بنیلان گلزاری املت، تمهیدی بلود. تمهید بلرای چه؟ بلرای ظهور 

1  . احزاب، 33
2  . بقره، 127 و 128
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آن املت غایلی. امتلی کله در زملان ابراهیم شلکل گرفت، املت ممّهده اسلت؛ امت 
تمهیلدی اسلت. اماملت او هم اماملت تمهیدی اسلت. امامت تمهیدی اسلت برای چه؟ 
بلرای اماملت اصللی و آن اماملت غایلی. آن امامت غایلی و آن امامت برتلر و آن امامتی 
کله غایلات اصللی آفرینلش انسلان بله وسلیله آن اماملت تحقق پیلدا می کنلد، امامت 

رسلول اهلل و اهلل بیت اوسلت.

حج«پیامبران«گذشته««
در روایلات داریلم کله انبیلاء دیگر مثل حضرت موسلی و حضرت سللیمان هم، 
حلج دور خانله کعبله کرده اند. عیاشلی در تفسلیر خود روایلت می کنلد از زراره »قال: 
ُسلِئَل أبوَجعَفلر «، از املام باقر پرسلیدند، »َعلن الَبیِت أ کان یَُحلجُّ ألیه َقبَل أن 
«؟ آیلا قبلل از مبعلث نبلی اکلرم ملردم بله خانه کعبله حج می  یُبَعلَث الّنِبلیُّ

کردند؟
»َقلاَل نََعلم ال یَعلَُملوَن أنَّ النَّلاَس َقلد کانُلوا یَُحّجلوَن«؟ نملی داننلد کله ملردم از قبل 
بعثلت رسلول اکلرم هلم حلج انجلام ملی دادنلد. »و نُخِبُرُکلم أنَّ آَدَم و نُوحلاً و 
یلِر«. گویا حج سللیمان هم حج  لوا بِالَبیلِت بِالِجلنِّ و النلِس و الطَّ ُسللیَماَن َقلد َحجُّ
هملراه بلا همه لشلکریانش بوده اسلت. جلن و انس و طیر، هلم، همراه با ایشلان در این 
ُه ُموَسلی َعلَلی َجَمٍل احَملَر یَُقلوُل لَبَّیلَک لَبَّیَک«.  سلفر حلج بلوده اند.»ولََقلد َحجَّ
حضلرت موسلی بلر روی یلک شلتر قرمز حلج خانه کعبله انجلام داد. تلبیله گفت. 
َّلُه َکَملا َقاَل تَعالَلی اوَُّل بَیلٍت ُوِضَع لِلنَّلاِس الَّذی بَِبّکلَه ُمَباَرکاً  »یَُقلوُل لَبَّیلَک لَبَّیلَک. َفإن
وُهلدی للَعالَمیلَن«. خانله کعبه اولین خانه ای اسلت که خدای متعال بلرای مردم وضع 

کرده اسلت. این روایت در تفسلیر عیاشلی اسلت1. 

واژه««شناسی«بیت«در«قرآن««
ملا در قلرآن کریلم، سله آیله در رابطله بلا بیلت داریلم. یلک آیه، همیلن آیه ای اسلت 
کله در روایلت آملد: »اوَُّل بَیلٍت ُوِضلَع لِلنَّلاِس«2 خانله کعبه خانله مردم اسلت: »ُوِضَع 

1  . تفسیر عیاشی مطبوع، جلد 1 ص 210
2  . آل عمران، 96
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لِلنَّلاِس«. آیله دیگلر کله معلوم اسلت که این آیله، مربوط بله مرحله دیگلری از مراحل 
أْنَلا ِلِبَْراِهیَم َملَکاَن الَْبْیلِت«1، ما ایلن خانه را که  تاریلخ بشلر اسلت می فرمایلد: »َوإِْذ بَوَّ
قبلاًل، »ُوِضلَع لِلنَّلاِس«، بلرای ابراهیلم آماده سلاختیم. ابراهیم کیسلت؟ همان 
کسلی اسلت کله خلدای متعلال فرملود: »لِلنَّلاِس إَِماًملا«2. ملا او را املام قلرار دادیلم. 
ُُّه  آن ناسلی کله فرملود »اوَُّل بَیلٍت ُوِضلَع لِلنَّاِس« بعلد فرملود: »َوإِِذ ابَْتلَلی إِبَْراِهیلَم َرب

ِّلي َجاِعُلَک لِلنَّلاِس إَِماًما«3.  ُهلنَّ َقلاَل إِن بَِکلَِملاٍت َفَأتَمَّ
ملا در مباحلث فقله عمران شلهری، مطلبلی در ایلن رابطه داشلته ایم. ایلن را اینجا هم 
تذکلر ملی دهیلم و آن ایلن اسلت کله فرملود: »اوَُّل بَیلٍت ُوِضَع لِلنَّلاِس«. ایلن چنین 
مضمونلی را از ایلن آیله و روایلات دیگلری کله در شلرح ایلن آیله و یلا در شلرح آیلات 
مناسلب ایلن آیله آمده اسلت، ملی فهمیلم. مخصوصاً آیله دیگری کله داریم کله: »َوإِْذ 

أْنَلا ِلِبَْراِهیلَم َملَکاَن الَْبْیِت«.  بَوَّ
 جایلگاه بیلت بلرای ابراهیلم مقلرر شلد. ابراهیلم املام النلاس اسلت. ایلن دو آیه را 
ِّلنَّلاِس َوأَْمنلاً«4 این آیه  کنلار هلم بگذاریلد و ایلن آیله کله »َوإِْذ َجَعلَْنلا الَْبْیلَت َمَثابَلًه ل
سلوم اسلت. ایلن سله آیله مکمل همدیگلر هسلتند. با ایلن آیلات، مفهومی کله باید از 
بیلت داشلته باشلیم کاملل ملی شلود. هر آیله ای، جنبله ای از جنبله های ایلن بیت را 
ِّلنَّاِس َوأَْمنلاً«، مبّین آیله »إِنَّ أَوََّل بَْیٍت  بیلان ملی کند. آیله »َوإِْذ َجَعلَْنلا الَْبْیَت َمَثابَلًه ل
ُوِضلَع لِلنَّلاِس« اسلت. اولیلن خانله ای که بلرای مردم قلرار دادیلم، وضع کردیلم، بر پا 
کردیلم، ایلن خانله ای نیسلت کله ملردم برونلد در آن زندگی کننلد. یک خانله ده متر 
ِّلنَّلاِس َوأَْمناً«،  در ده متلر نیسلت کله مثاًل خانه مسلکونی باشلد. می فرمایلد: »َمَثابَلًه ل
مرجلع ملردم اسلت. این خانله، مرجع مردم اسلت. مردم بله این خانه رجلوع می کنند. 
محلل املن مردم اسلت. بلرای مردم، امنیلت آفرین اسلت. این خانه کله مرجعیت مردم 
را دارد و محلل امنیلت ملردم اسلت را بعد، قرآن کریلم آن را خانه املام معرفی می کند: 
أْنَلا ِلِبَْراِهیلَم َملَکاَن الَْبْیلِت«. پلس ایلن بیت کله مثابه مردم اسلت و محل امن  »َوإِْذ بَوَّ

1  . حج، 26
2  . بقره، 124

3  . همان
4  . بقره، 125
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ملردم اسلت و بیلت الناس اسلت بله این لحلاظ بیت الناس اسلت. بله این لحلاظ، بیت 
مرجلع اسلت. مرجلع ملردم اسلت. اینجا جایلگاه امام اسلت. همان طلور کله در روایات 

دیگر هلم داریم. 

والیت؛«فلسفه«اصلی«حج««
 در روایلات متعلددی والیت در حج مطرح شلده اسلت. در روایت اسلت کله امام باقر
بعلد از طلواف و دیگلر اعملال نشسلته بودنلد و همراهشلان یکلی از اصحابشلان بلود، 
فرمودنلد: می بینلی ملردم چگونله حلج می کننلد؟ پیلش از اسلالم هلم ایلن گونه حج 
ملی کردنلد. یعنلی ایلن حجلی که املروز ایشلان انجام ملی دهنلد، حج جاهلی اسلت. 
ََّملا أُِملُروا أَْن یَُطوُفوا بَِهلا ثُلمَّ یَْنِفُروا  آن حجلی واقعلی اسلت کله حلج والیلی باشلد. »إِن
تَُهلْم َو یَْعِرُضلوا َعلَْیَنلا نُْصَرتَُهلم «1. معنلی ایلن که بیایند  إِلَْیَنلا َفُیْعلُِمونَلا َواَلیََتُهلْم َو َمَودَّ
حلج دور خانله کعبله، انجلام دهنلد، در حقیقلت این اسلت که خانله کعبه چلون خانه 
اماملت اسلت بایلد بیاینلد دور خانه املام بگردند، بلا امام ارتبلاط برقرارکنند. مسللمین 
از همله دنیلا، یلک روز را بلا امام در ارتباط باشلند. بیایند و نصرتشلان را نسلبت به امام، 
نشلان دهنلد. بیاینلد با املام، ارتباط داشلته باشلند. معاللم دینشلان را از املام بگیرند. 
فلسلفه حلج، ایلن اسلت که مردم بلا املام در ارتباط باشلند. یعنی به عبلارت دیگر، حج 
می کننلد تلا انسلجام جامعه اسلالمی حلول امام، مسلتحکم بمانلد. رابطه امام بلا مردم 
تقویلت بشلود. املام بله ملردم دینشلان را تعلیلم بدهلد. از هر جمعیتلی، از هلر طایفه 
ای جمعلی می آینلد تلا از املام احکام دینشلان را یلاد بگیرند، تلا از امام مسلائل زندگی 
شلان را یلاد بگیرنلد. نظیلر آن آیله کله فرملود: »َوَملا َکاَن الُْمْؤِمُنلوَن لَِینِفلُرواْ َکآفًَّه«؛2 
الزم نیسلت کله همله مومنیلن بلرای تعلّم در ایلن فضا حاضلر باشلند، »َفلَلْوالَ نََفَر ِمن 
یِن َولُِینلِذُرواْ َقْوَمُهلْم إَِذا َرَجُعلواْ إِلَْیِهلْم لََعلَُّهْم  ُهلواْ فِلي الدِّ َِّیَتَفقَّ ُکلِّ فِْرَقلٍه مِّْنُهلْم َطآئَِفلٌه ل
یَْحلَذُروَن«3. الزم نیسلت همله مردم حرکت کننلد پیش امام برونلد. بیایند تفقه کنند، 
برگردنلد و فقله املام را بله سلایر ملردم منتقل کننلد. اما از هلر طایفله ای جمعی باید 

1  . الکافي ج 1، ص392
2  . توبه، 122

3  . همان
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نفلر داشلته باشلند. همیلن انلدازه ایلن رابطه را بلا امام حفلظ می کند. چنیلن حکمتی 
در اصلل مسلأله حلج هم وجلود دارد.

 بنابرایلن جایلگاه بیلت، جایلگاه رهبلری اسلت. ملا ایلن را علرض کلرده ایلم کله بیت 
اهلل بودنلش هلم، بله همیلن لحلاظ اسلت. چلرا این بیلت، بیت خدا اسلت؟ چلون بیت 
خالفلت الهلی اسلت. چون بیت األمام اسلت. بلکه همه مسلاجد به شلکلی بیلوت االمام 
انلد. در حقیقلت، آن هلا هم بیوت اهلل هسلتند. مسلاجد، محل ارتباط مردم با خداسلت. 
املا چگونله ایلن ملردم بلا خلدا ارتبلاط برقلرار می کننلد؟ از طریلق حضور در مسلاجد 
و ارتبلاط بلا اماملی کله ایلن املام ایلن ملردم را بلا آن امامت کبلری ربط می دهلد. در 
نتیجه حضور مردم در مسلجد، این انسلجاِم اجتماعِی جامعه اسلالمی برقرار می شلود. 
جامعله ای ملی شلود دارای رهبلری واحلد و دارای فرهنلگ واحلد و دارای ارزش هلای 

برگرفتله از اماملی کله جللوه ارزش هلا و جلوه آرملان های این جامعه اسلالمی اسلت.

»»»حج«حضرت«ابراهیم
در روایتلی دیگلر مرحلوم کلینلی از امام صلادق روایت می کنلد: »أََمَر اهللُ َعلزَّ َو َجلَّ 
ا َعلَی َجَملٍل أَْحَمَر  إِبَْراِهیلم أَْن یَُحلجَّ َو یُِحلجَّ إِْسلَماِعیَل َمَعلُه َو یُْسلِکَنُه الَْحلَرَم َفَحجَّ
َو َملا َمَعُهَملا إاِلَّ َجْبَرئِیلل «1. ایلن روایلت بیلان می کنلد که حضلرت ابراهیم دو 
بلار حلج کلرده اسلت. نوبلت اول، از فلسلطین بلرای حلج بله جزیلره العرب آملد. چون 
علرض کردیلم کله خداونلد بله ابراهیلم دسلتور داده بلود کله ابراهیلم! این ملادر و 
فرزنلد را در ایلن محلل رها کلن و برو. ظاهلراً اولین نوبت بازگشلت ابراهیلم در این 
ِّي أَْسلَکنُت  ََّنا إِن ب نوبتلی بلوده اسلت که حج اوللش را انجام داده اسلت. آیله دارد کله »رَّ
ِم«2. بنابرایلن معللوم می شلود کله  ِملن ُذرِّیَِّتلي بِلَواٍد َغْیلِر ِذي َزْرٍع ِعنلَد بَْیِتلَک الُْمَحلرَّ
حضلرت ابراهیلم ایشلان را رهلا کلرده بوده اسلت. در روایلت داریم که دسلتور داده 
شلد اینهلا را ایلن جلا بگلذار و بلرو. رفت و بعد از سلال ها برگشلت. همان برگشلتی که 
در آن برگشلت، دسلتور بله ذبلح اسلماعیل داده شلد. حلاال ملا ایلن را از روی ظلّن 
علرض می کنیلم. چلون نلص بله ایلن معنلا نیسلت. منتهلا قرائلن بلر ایلن دالللت می 

1  . الکافي ج 4 ، ص202
2  . ابراهیم، 37
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کنلد کله در ایلن حلج اول، آن قضیله ذبلح اسلماعیل بلود. دسلتور مقدملات ذبلح 
ِّلي أَْذبَُحَک  ِّلي أََری فِي الَْمَنلاِم أَن لْعَي َقاَل یَا بَُنليَّ إِن لا بَلَلَغ َمَعُه السَّ صلادر شلد. آیله »َفلَمَّ
َفانُظلْر َملاَذا تَلَری«1 در همیلن حلج اول بوده اسلت. در این حلج اول، هنلوز خانه کعبه 
سلاخته نشلده بود. طبق ایلن روایت، حلج اول ابراهیم و اسلماعیل، با راهنمایی 
جبرئیلل، انجلام می گیلرد. جریان ذبح اسلماعیل در ایلن حج اول بوده اسلت. یعنی 
ا بَلَلَغ َمَعُه  در حقیقلت، قربانلی او اسلماعیل بلود. در رؤیلا چنین دیده بود کله »َفلَمَّ
ِّلي أَْذبَُحلَک«. در این آیه، نکته ای هسلت  ِّلي أََری فِلي الَْمَنلاِم أَن لْعَي َقلاَل یَلا بَُنليَّ إِن السَّ
کله نلدارد کله »أنلی أری فی المنلام أنی ذبحتلک«. ندارد کله من در خلواب دیدم که 
ِّلي أَْذبَُحَک«یعنی من تلو را در حال ذبح کلردن دیدم. من در  تلو را سلر بریلدم. این »أَن

این حلال تلو را دیدم. 
جریلان را همله ملی دانید که بعلد، خدا ندا کرد کله »َوَفَدیَْنلاُه بِِذبٍْح َعِظیلٍم«2. آن ذبح 
عظیلم آمدکله دیگر سلنت شلد و حاجیلان هر سلاله آن ذبلح را انجام ملی دهند. همه 

اعملال حلج، در این حلج اول، به ابراهیم و اسلماعیل تعلیم داده شلد. 
ْؤیَا  ْقلَت الرُّ لا أَْسللََما َوتَلَّلُه لِلَْجِبیلِن* َونَاَدیَْنلاُه أَْن یَلا إِبَْراِهیلُم * َقْد َصدَّ قلرآن دارد »َفلَمَّ
َّلا َکَذلِلَک نَْجلِزي الُْمْحِسلِنیَن«3. وقتلی کله ایلن دو اسالمشلان را عماًل نشلان دادند،  إِن
یعنلی در مرحلله عملل، اسلالم این دو کامل شلد، به مقام امامت رسلیدند. اسلالمی که 
اینجلا گفتله می شلود سلابقاً گفته ایم، این اسلالم، اسلالم آخر اسلت. این اسلالم آخر، 
هملان اسلت که در آیه دیگلر فرمود: »َوَملن یَْرَغُب َعن مِّلَِّه إِبَْراِهیَم إاِلَّ َمن َسلِفَه نَْفَسلُه 
ُُّه أَْسللِْم َقاَل  الِِحیَن *إِْذ َقلاَل لَُه َرب َُّه فِلي الِخَرهِ لَِملَن الصَّ نَْیلا َوإِن َولََقلِد اْصَطَفْیَنلاُه فِلي الدُّ

أَْسللَْمُت لَِربِّ الَْعالَِمیَن«4. 
معللوم ملی شلود ایلن اصطفلی بلرای اماملت، بعلد از ایلن »اسللم« بلوده اسلت. ایلن 
اصطفلای بلرای اماملت، امامت با ذریه اش بوده اسلت که مصداق بسلیار بلارز ذریه اش، 
الِِمیلَن«5. بعد از  هملان اسلماعیل اسلت. »َقاَل َوِملن ُذرِّیَِّتي َقاَل الَ یََنلاُل َعْهِدي الظَّ

1  . صافات، 102
2  . همان، 107

3  . همان، 103 الی 105
4  . بقره، 130و 131

5  . همان، 124
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ایلن کله این اسلالم تحقق پیلدا می کند، اسلالم ابراهیم و اسلالم اسلماعیل در 
عملل نشلان داده می شلود، اصطفلای بله امامت صلورت می گیرد. 

در روایلت داریلم سلال بعلد باز هم بله ابراهیم، دسلتور حج داده شلد. در سلال بعد 
دسلتور بنلای خانله کعبله داده شلد. بنابرایلن بعلد از آن امتحلان و بعد از اعلالم امامت 
ابراهیلم و اسلماعیل، بله ایلن املام دسلتور داده شلد. به امام دسلتور داده شلد 
لا َقَضَیا  کله خانله کعبله را برپلا کنیلد. در ایلن روایت ایلن چنین آمده اسلت کله »َفلَمَّ
َمَناِسلَکُهَما« در ایلن نوبلت اوللی کله دسلتور حج بله ابراهیلم داده شلد و جبرئیل هم 
راهنملای آنهلا بلود. چون روایت فرملود: » أََمَر اهللُ َعزَّ َو َجلَّ إِبَْراِهیلم أَْن یَُحجَّ َو یُِحجَّ 
 .» ا َعلَی َجَمٍل أَْحَملَر َو َما َمَعُهَملا إاِلَّ َجْبَرئِیل إِْسلَماِعیَل َمَعلُه َو یُْسلِکَنُه الَْحلَرَم َفَحجَّ
لا َقَضَیلا َمَناِسلَکُهَما أََملَر اهللُ إِبَْراِهیلَم بِاالنِْصلَراف «. از  تلا آنجلا که ملی فرماید »َفلَمَّ
قرائلن، اسلتفاده ملی شلود کله جریان امتحلان به ذبلح وللد در همین حلج اول تحقق 
پیلدا کلرده اسلت و این »فلما أسللما« و آن رسلیدن به مقام اماملت در همین حج اول 
الِِحیلَن *إِْذ  َّلُه فِي الِخلَرهِ لَِمَن الصَّ نَْیا َوإِن تحقلق یافتله اسلت: »َولََقلِد اْصَطَفْیَناُه فِلي الدُّ
ُُّه أَْسللِْم«. این اصطفینا چله موقع تحقق پیدا کلرد؟ آن موقعی که خدا گفت  َقلاَل لَلُه َرب
»أسللم قلال أسللمت«. چله موقع گفلت »انی اسللمت«؟ بله قرینه آیه سلوره صافات 
کله ملی فرمایلد: »فلملا أسللما« اینجلا و در ایلن حلج، ایلن »أسللمت« تحقلق پیدا 
ا َقَضَیا َمَناِسلَکُهَما أََملَر اهللُ إِبَْراِهیلَم بِاالنِْصَراف«.  کلرده اسلت. بعد ملی فرماید: »َفلَمَّ
دسلتور داده شلد بلرو و بله فلسلطین برگرد. به جلای اوللت برگلرد. »َو أََقاَم إِْسلَماِعیَل 
َوْحلَدُه َملا َمَعلُه أََحٌد َغْیُر أُمِّله «. اینجا پایه این اماملت، امامت ذریه ای ابراهیم،گذاشلته 
شلد و اسلماعیل اینجا مسلتقر شلد تا این امامت و این رشلته اسلالم از اینجا و در این 
لا َکاَن ِملْن َقابِل«، یعنی سلال آینده وقت حج که شلد، »أَِذَن  منطقله آغلاز شلود. »َفلَمَّ
اهللُ ِلِبَْراِهیلَم فِلي الَْحلجِّ َو بَِناءِ الَْکْعَبه«. در سلال دوم خدا باز به ابراهیم دسلتور حج 
داد و در این سلفر دوم به او دسلتور داده شلد که کعبه را بسلازد. »َو َکانَِت الَْعَرُب تَُحجُّ 
ََّملا َکاَن َرْدملا«. ملردم حلج انجلام می دادند املا خانه خراب بود؛ هلر چند پایه  إِلَْیلِه َو إِن
هلای خانه شلناخته شلده بلود. ملردم دور هملان باقیمانلده خانه کله پایه هلای اصلی 
لا َصَدَر النَّلاُس َجَمَع إِْسلَماِعیُل الِْحَجلاَرَه َو  خانله بلوده اسلت طواف می کلرده اند. »َفلَمَّ
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ا أَِذَن اهللُ لَُه فِلي الِْبَناءِ َقِدَم إِبَْراِهیلم «. درهمین حج دوم،  َطَرَحَهلا فِلي َجْوِف الَْکْعَبلِه َفلَمَّ
اذن بله سلاختن کعبه داده شلد: »َفَقاَل یَا بَُنيَّ َقلْد أََمَرنَا اهللُ بِِبَنلاءِ الَْکْعَبه«. فرزندم خدا 
بله ما دسلتور سلاختن خانه کعبله را داد. »َو َکَشلَفا َعْنَهلا َفإَِذا ُهلَو َحَجٌر َواِحلٌد أَْحَمر«. 
خلاك را پلس زدنلد تلا بله آن پایله اصللی خانله کعبله کله رسلیدند دیدند که سلنگ 
قرملزی پایله هلای اصللی این خانه را تشلکیل ملی دهلد. »َفأَْوَحی اهللُ َعلزَّ َو َجللَّ إِلَْیِه 
َضلْع بَِناَءَهلا َعلَْیه «. دسلتور داده شلد که سلاختن این خانه و دیوارهلا را روی آن پایه ها 
بنلا کننلد. »َو أَنْلَزَل اهللُ َعلزَّ َو َجلَّ أَْربََعلَه أَْماَلٍك یَْجَمُعلوَن إِلَْیِه الِْحَجاَره«. چهار فرشلته 
را خلدا مأملور کرد که برای او سلنگ جملع آوری کنند. »َفلَکاَن إِبَْراِهیُم َو إِْسلَماِعیُل ع 
یََضَعلاِن الِْحَجلاَرَه َو الَْماَلئَِکلُه تَُناِولُُهَملا«. همین مطلب در آیه آمده اسلت که فرمود: »َو 
إِْذ یَْرَفلُع إِبْراهیلُم الَْقواِعلَد ِملَن الَْبْیِت َو إِْسلماعیل«1. پلس قواعدی بوده اسلت. ابراهیم 
و اسلماعیل چله می کردنلد؟ رفلع قواعد ملی کردنلد. رفع قواعلد را با کمک فرشلتگان 
انجلام می دادنلد. فرشلتگان سلنگ می آورنلد و طبق این آیله، این دو با هلم رفع قواعد 
ملی کردنلد. »َفَکاَن إِبَْراِهیُم َو إِْسلَماِعیُل یََضَعلاِن الِْحَجاَرَه َو الَْماَلئَِکلُه تَُناِولُُهَما َحتَّی 
لتِ اثَْنلا َعَشلَر ِذَراعلا«. دیوارهلای خانه کعبله را تا دوازده ذرع بلاال بردنلد »َو َهیََّئا لَُه  تَمَّ
بَابَْیلِن«. دو درب هلم بلرای خانله کعبله سلاختند که در حلال حاضر یک درب بیشلتر 
بلاز نیسلت. آن درب دیگلر را بسلتند. یعنی یک درب غربی سلاختند یک درب شلرقی. 
درب شلرقی همیلن دربلی اسلت که امروز هسلت و بلاز اسلت. درب غربی را بسلته اند. 
یعنلی دیگلر دربلی نیسلت. تبدیل بله دیلوار شلده اسلت. درب غربلی، درب نزدیک به 
حجلر یمانلی اسلت. »َو َهیََّئا لَُه بَابَْیلِن بَاباً یُْدَخُل ِمْنلُه َو بَاباً یُْخَرُج ِمْنله«. باب دخولی و 
بلاب خروجلی. بلاب دخول ظاهراً همین باب شلرقی بلوده و باب خروج بلاب غربی بوده 
اسلت. »َو َوَضَعلا َعلَْیلِه َعَتبلا«. بلرای این در، عتبه درسلت کردند. »و َشلرَجا ِمن َحدیٍد 
َعللی أبَوابِله«. بلرای ایلن درب، بله اصطلالح دسلته درسلت کردند. شلرج یعنلی عروه، 
علروه یعنلی دسلته در یلا آویزه در. پلس از این روایت اسلتفاده می کنیم کله بعد از این 
کله حضلرت ابراهیلم به مقام امامت رسلید و اسلماعیل بله مقام امامت رسلید، 
بعلد از ایلن کله خلدای متعلال ایلن دو را به اماملت معین کلرد و منصوب کلرد، به آنها 

1  . بقره، 127
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دسلتور سلاختن خانله کعبله داده شلد. از این روایلت به ضمیمله آیات قرآنی اسلتفاده 
ملی شلود کله بعلد آن که خدای متعلال این دو را بله مقام امامت معین کلرد و منصوب 
کلرد، آن وقلت بله آنها دسلتور سلاختن خانه کعبله داده شلد. در دو آیه داریلم. در یک 
لْر بَْیِتلَي«1، در آیله دیگر  آیله داریلم کله ابتلدا بله ابراهیم دسلتور داده شلد کله »َوَطهِّ
داریلم دسلتور بله اسلماعیل و ابراهیم هلر دو داده شلد. »َوَعِهْدنَلا إِلَلی إِبَْراِهیَم 
لُجوِد«2. اینجلا نکته ای در  ِع السُّ ائِِفیلَن َوالَْعاِکِفیلَن َوالرُّکَّ لَرا بَْیِتلَي لِلطَّ َوإِْسلَماِعیَل أَن َطهِّ
فلرق بیلن ایلن دو آیله اسلت. یعنی آیله ای که در آن دسلتور بله ابراهیم داده شلد 
و در آن آیله کله ایلن دسلتور بله متوجله ابراهیلم و اسلماعیل اسلت. در آن آیه 
ود«3. قائمیلن دارد، عاکفین ندارد.  لجُ ِع السُّ ائِِفیَن َوالَْقائِِمیَن َوالرُّکَّ لْر بَْیِتلَي لِلطَّ اول »َوَطهِّ
وللی در آیله دیگلر کله دسلتور بله ابراهیم و اسلماعیل اسلت، این دسلتور دوم، 
ائِِفیلَن َوالَْعاِکِفیَن  َرا بَْیِتلَي لِلطَّ عاکفیلن دارد. »َوَعِهْدنَلا إِلَلی إِبَْراِهیلَم َوإِْسلَماِعیَل أَن َطهِّ
وِد«. ظاهلراً نکته اش این اسلت که در دسلتور اول به ابراهیم دسلتور  لجُ لِع السُّ َوالرُّکَّ
ْر بَْیِتلَي«، اما وقتش هنوز معین نشلده بوده  داده شلد کله ایلن کار را انجلام بلده، »َوَطهِّ
کله ایلن کار را چله موقلع انجلام بدهد. وقتی کله مرحله انجلام این کار فرا رسلید دیگر 
اسلماعیل هلم بله درجله بلوغ و رشلد رسلیده بلود. معلوم اسلت بلرای ایلن امر که 
خانله کعبله را دو بار تطهیر نکرده اسلت. یک بار اسلت منتها با دو دسلتور. یک دسلتور 
ابتلدا بله خلود ابراهیلم صادر شلد، بعلد که اسلماعیل بللغ مبلغ الرجلال، طبق 
آنچله در روایلت آملده اسلت، دسلتور داده شلد کله حاال که اسلماعیل هم آمده شلروع 
کنیلد. بله قرینله آیه دوم، معلوم اسلت که این دسلتور قباًل صادر شلده بوده اسلت. چرا 
بعلد کله اسلماعیل آملد، تعبیر عاکفین شلد؟ نکته این اسلت کله این زملان، دیگر 
معتکلف داشلته اسلت. یعنلی وقتی اسلماعیل بله مبلغ رجال رسلید، کسلانی بوده 
انلد کله در خانله کعبله اعتکاف کننلد. معتکفیلن، خود حضلرت اسلماعیل و ذریه 
او و بسلتگان او و بله تدریلج کسلانی که به هوای اسلماعیل در آنجا مسلتقر شلدند، 
بودنلد. از ایلن قضیه، برداشلت می شلود کله اعتکاف مربوط به مسلاجدی اسلت که در 

1  . حج، 26
2  . بقره، 125

3  . حج، 26
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بیلن ملردم جامعیلت دارد و بله اصطالح از دسلتورات و تکالیف اجتماعی اسلت. 

مقصود«از«تطهیر«بیت«اهلل««
ملا از روایلات اسلتفاده ملی کنیلم تطهیلر بیلت اهلل، تطهیر من الشلرك اسلت. ملراد از 
تطهیلر، درسلت اسلت کله تطهیلر از قلاذورات و نجاسلات هلم هسلت؛ چلون از توابلع 
تطهیلر من الشلرك اسلت؛ منتهلا تطهیر از نجاسلات و قلاذورات و امثال اینهلا، از توابع 
آن تطهیلر اصللی اسلت. تطهیلر اصللی، تطهیر من الشلرك اسلت. تطهیر من الشلرك 
یعنلی چله؟ پلاك کردن از شلرك. می فرماید کله »َوَعِهْدنَا إِلَلی إِبَْراِهیَم َوإِْسلَماِعیَل أَن 
أْنَا  وِد« یا در آیه دیگر داریم کله »َوإِْذ بَوَّ لجُ ِع السُّ ائِِفیلَن َوالَْعاِکِفیَن َوالرُّکَّ لَرا بَْیِتلَي لِلطَّ َطهِّ
ِع  ائِِفیَن َوالَْقائِِمیلَن َوالرُّکَّ ْر بَْیِتلَي لِلطَّ ِلِبَْراِهیلَم َملَکاَن الَْبْیِت أَن الَّ تُْشلِرْك بِي َشلْیًئا َوَطهِّ
وِد«. ایلن »أن ال تشلرك« و بعلد »طّهلر«، ایلن قرینه بر این اسلت کله تطهیر،  لجُ السُّ
تطهیر از شلرك اسلت. شلرك در چه؟ شلرك در عبادت. شلرك در عبادت یعنی چه؟ 
ایلن را ملا علرض کلرده ایم کله قرائن قرآنلی فراوانلی و همچنیلن قرائن روایلی، بر این 
دالللت دارنلد که حقیقت شلرك در عبلادت، شلرك در اطاعت اسلت و حقیقت توحید 
در عبلادت چیسلت؟ توحیلد در اطاعلت. قرآن کریم ملی فرماید: »ُقلْل یَا أَْهلَل الِْکَتاِب 
تََعالَلْواْ إِلَلی َکلََمٍه َسلَواء بَْیَنَنا َوبَْیَنُکْم أاَلَّ نَْعُبَد إاِلَّ اهللَ َوالَ نُْشلِرَك بِِه َشلْیًئا َوالَ یَتَِّخَذ بَْعُضَنا 
َّا ُمْسللُِموَن«1. بگو بله اهل کتاب  َّلْواْ َفُقولُواْ اْشلَهُدواْ بِأَن بَْعضلاً أَْربَابًلا مِّلن ُدوِن اهللِ َفلإِن تََول
بیاییلد ایلن کلمله سلوایی کله بین ما و شلما اسلت را عملی سلازیم؛ که به خدا شلرك 
نورزیلم و جلز خدا را نپرسلتیم. بعد تفسلیر می کنلد که یعنی چه جز خدا را نپرسلتیم؟ 
یعنلی بشلر را خلدا قلرار ندهیلد. در روایت داریم؛ هم در کافی اسلت هلم در بعض دیگر 
از کتلب روایلی ملا کله حضلرت در تفسلیر همیلن آیله و یلا در تفسلیر آیله دیگلر کله 
َُّهْم لَْم  فرملود: »اتََّخلُذواْ أَْحَباَرُهلْم َوُرْهَبانَُهْم أَْربَابًلا مِّن ُدوِن اهللِ«2. می فرماید کله: »أاََل إِن
یَُصوُملوا لَُهلْم َو لَلْم یَُصلُّلوا«. این که گفته اسلت: »اتََّخُذواْ أَْحَباَرُهلْم َوُرْهَبانَُهلْم أَْربَابًا مِّن 
ُدوِن اهلل« یعنلی چله؟ معنلی آن، این نیسلت که بلرای آنها نماز گذاشلتند، در برابر آنها 

1  . آل عمران، 64
2  . توبه، 31
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سلجده کردند. مقصود این نیسلت؛»َو لَِکنَُّهلْم أََمُروُهْم َو نََهْوُهلْم َفَأَطاُعوُهم «1. منظور از 
اتخلاذ احبلار و رهبلان، أربابلاً، این بلود که اینان را برخلالف امر خدا اطاعلت کردند. آنها 
دسلتوری غیلر از دسلتور خلدا دادنلد و از آنهلا در این دسلتور غیر الهی اطاعلت کردند. 
پلس ملراد از ایلن عبلادت چیسلت؟ اطاعتی اسلت کله بر غیر فرملان خدا مقرر شلود و 
قرائلن زیلادی داریم. مانند آیه دیگری که در سلوره یوسلف آمده اسلت که »َوَملا یُْؤِمُن 
أَْکَثُرُهلْم بِلاهللِ إاِلَّ َوُهلم مُّْشلِرُکوَن«2؛ ایمان اکثر انسلان ها به خدا، ایمان همراه با شلرك 
اسلت. سلائل سلؤال ملی کند کله اینها چگونه هلم مؤمن اند هم مشلرك انلد؟ حضرت 
می فرماید که »شلرك طاعه«. اینها شلرك طاعت اسلت. در اطاعت، کسلی را شلریک 
خلدا قلرار دادن. بگوییلم بله نام خلدا و خلق مهربلان ایران مثلاًل یا خلق قهرملان ایران. 
ایلن کله در کنلار خلدا بگوییلم ما خلدا را اطاعت ملی کنیم، فرملان خلدا را اطاعت می 
کنیلم و فرملان دیگلری را، ایلن می شلود شلرك. ایلن شلرکی کله در اول قلرآن تا آخر 
قرآن روی آن شلرك کار شلده و نهی شلده و امر به دوری از آن شلرك داده شلده اسلت 
همیلن شلرك اسلت؛ شلرك در اطاعت اسلت. و اسلاس توحیلد، اطاعت محلض از خدا 
اسلت. راهلش چیسلت؟ راهلش هلم اطاعت الملام اسلت. چرا که خلدا مسلتقیم به ما 
دسلتور نملی دهلد. چله کسلی دسلتور خلدا را بله ما منتقلل می کنلد؟ املام. حقیقت 
توحیلد ایلن اسلت کله ملا جز املام الهلی را یعنی جز آن کسلی را کله خدا فرملود از او 
اطاعلت کنیلد، اطاعلت نکنیلم. للذا گفتیم که یکلی از مباحث ملا با اهل سلنت همین 
جلا اسلت. ملا می گوییلم شلرك در اطاعت خواهد شلد اگلر ما بگوییلم این املام را باید 
ملردم انتخلاب کننلد. اگر ما بخواهیم توحید در اطاعت داشلته باشلیم، بایلد امام را خدا 
منصلوب کنلد تلا امر امام، منسلوب به خدا بشلود. بشلود گفت ایلن امر، امر خدا اسلت. 

اگلر ایلن نصب نباشلد، اطاعت از خدا نیسلت. 
در مسلأله والیلت فقیله هلم، چلرا فقهلای ملا می گوینلد، فقیله منصلوب اسلت، یلا 
می گوینلد فقهلای علادل، به نصب علام، منصوب از سلوی امام عصر هسلتند؟ چون 
ُه اهلل «3. این نصب اسلت که اطاعلت از فقیه  ِتلي َعلَْیُکلْم َو أَنَلا ُحجَّ َُّهلْم ُحجَّ فرملود: »َفإِن

1  . بحار االنوار، ج 69، ص 102
2  . یوسف، 106

3  . بحار االنوار، ج 2، ص 90
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را اطاعلت از خلدا می کنلد. اگلر این نصب نباشلد، بگوییم چلون مردم انتخلاب کرده اند 
ملا ملی گوییلم اطاعلت او واجب اسلت این همان شلرکی اسلت که خدای متعلال از آن 
نهلی کلرده اسلت. چلون معنی، این می شلود که ملا غیر خلدا را هم اطاعلت می کنیم. 
گفتله ایلم کله فلرق بیلن اسلتبداد و بیلن دموکراسلی غربی جز این نیسلت کله هر دو 
هلوای نفس اسلت، هلر دو اطاعت هوی اسلت. آن، اطاعت هوای یک انسلان اسلت، این 
اطاعلت هلوای جمعلی از انسلان هلا اسلت. اگر نصلب حاکم به دسلتور خداوند نباشلد، 
اطاعلت هلوی اسلت. باید، اطاعلت خدا باشلد: »َفلَِذلِلَک َفلاْدُع َواْسلَتِقْم َکَما أُِملْرَت َواَل 
ُُّکْم  َُّنا َوَرب تَتَِّبلْع أَْهَواءُهلْم َوُقلْل آَمنُت بَِملا أَنَزَل اهللُ ِمن ِکَتاٍب َوأُِملْرُت أِلَْعِدَل بَْیَنُکلُم اهللُ َرب
لَه بَْیَنَنا َوبَْیَنُکلُم اهللُ یَْجَمُع بَْیَنَنا َوإِلَْیلِه الَْمِصیُر«1. این  لََنلا أَْعَمالَُنلا َولَُکلْم أَْعَمالُُکْم اَل ُحجَّ
آیه در سلوره شلوری خیلی آیه رسلایی اسلت: »َفلَِذلَِک َفاْدُع«، اشلاره به »َشلَرَع لَُکم 

«2 دارد، آن دیلن خلدا؛ »َفلَِذلَِک َفاْدُع َواْسلَتِقْم َکَملا أُِمْرَت«.  یلنِ مِّلنَ الدِّ
بایلد ایلن را تذکلر داد کله برخلی بله اشلتباه، اسلتقامت را بله صبلر و مقاومت تفسلیر 
می کننلد. نله، در قلرآن کریلم اسلتقامت بله این معنی نیسلت. اسلتقامت یعنلی در راه 
راسلت حرکلت کلردن و راه راسلت را در پیش گرفتن. صراط مسلتقیم را در پیش بگیر. 
البتله در پیلش گرفتلن صلراط مسلتقیم، متوقف هسلت کله انسلان پایدار باشلد، صبر 
داشلته باشلد. ایلن از للوازم این اسلتقامت اسلت. پایلداری و صبلر می طلبد املا معنای 
تحلت اللفظلی اسلتقامت، روی خط راسلت حرکلت کردن اسلت. خط راسلت هم خط 

توحیلد الهی اسلت. فرملود: »َفلَِذلَِک َفاْدُع َواْسلَتِقْم َکَملا أُِملْرَت َواَل تَتَِّبلْع أَْهَواءُهْم«. 
ایلن را ملا کلراراً گفتله ایلم در قلرآن کریم یلک قضیه حقیقیه دو شلقی خیللی مطرح 
شلده اسلت کله یا انسلان اطاعت خدا می کنلد یا اطاعت هلوی. دیگر راه سلومی در کار 
نیسلت. بلرای ایلن کله اطاعلت، اطاعلت خدا باشلد ایلن حاکم، بایلد منصوب از سلوی 
خلدا باشلد. ایلن معنلای »طّهلر بیتلی« از شلرك اسلت. ایلن خانله تعییلن می شلود 
تلا اماملت و اطاعلت از خلدا بله وسلیله اطاعلت از امام پلای بگیلرد. واین معنلا، معنای 
ظاهلری اسلت نله باطنلی. در زملان ابراهیلم، بتی نبوده اسلت تلا تطهیلر از بت ها 

1  . شوری، 15
2  . همان، 13
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شلود. ایلن تطهیلر از بلت اگلر جایلی آملده باشلد کنایله اسلت. این حلج را بله اطاعت 
از چله کسلی انجلام ملی دادنلد؟ ایلن حلج را کله می آمدنلد، بلا علادات و آداب جاهلی 
خودشلان انجلام می دادنلد. خواهیلم گفت وقتلی روی آداب جاهلی حج کننلد یعنی به 
دسلتور خلدا ایلن حلج را انجلام ندهند، حلج اسلالمی نکرده اند. ملی آمدنلد برهنه حج 

ملی کردنلد. بایلد بله آداب الهی و بله دسلتور امام انجلام دهند.

نقش«حضرت«اسماعیل«و«فرزندان«ایشان«در«ساخت«و«مدیریت«کعبه««
گویلا حضلرت اسلماعیل در هملان مکه، بنیاد یک جامعه مسللم را بنا نهلاد. این که 
ًه ُمْسللَِمًه  در آن آیله کریمله ملی فرماید: »َربَّنلا َو اْجَعلْنا ُمْسللَِمْیِن لََک َو ِملْن ُذرِّیَِّتنا أُمَّ
 این امت مسللم شلکل گرفت و تا دوران رسلول اکرم لَک «1، از ذریه اسلماعیل
ایلن املت مسللم تداوم داشلت. اجداد رسلول اکلرم همه بلر این اسلالم ابراهیمی و 

اسلالم اسلماعیلی بلوده اند و بله آن عمل می کلرده اند. 
روایتلی را مرحلوم کلینلی از املام باقر نقل می کنند که شلاهد و مبین بر این اسلت 
کله چله اتفاقاتلی به طلور اجمال بر ایلن جامعه ای که حضرت اسلماعیل تأسلیس 
کلرد رخ داد. سلند روایلت، صحیلح اسلت. »َقلاَل لَلْم یَلَزْل بَُنلو إِْسلَماِعیَل ُواَلَه الَْبْیِت َو 
ُهلْم َو أَْملَر ِدیِنِهم «؛ هملواره فرزندان حضرت اسلماعیل، والت  یُِقیُملوَن لِلنَّلاِس َحجَّ
بیلت بودنلد و اولیلای املر این بیلت بودنلد. والیلت البیلت، )در آینده توضیلح خواهیم 
داد، در گذشلته هلم اشلاره کلرده ایلم(، مسلئولیت امام اسلت. وللی البیِت اصللی، امام 
منصلوب ملن اهلل اسلت یلا وصی املام. این کله اینان، والت بیلت بوده انلد، خود عالمت 
آن اسلت کله اینلان، اوصیلاء حضرت اسلماعیل بوده انلد. مأموریت اماملت در عصر 
خودشلان در آن منطقله را بله عهده داشلته اند. » لَلْم یََزْل بَُنلو إِْسلَماِعیَل ُواَلَه الَْبْیِت َو 
ُهلْم َو أَْملَر ِدیِنِهلْم یََتَواَرثُونَلُه َکابٌِر َعلْن َکابٍِر«؛ و للذا امارت حج هم  یُِقیُملوَن لِلنَّلاِس َحجَّ
بله عهلده آنلان بوده اسلت. امیرالحاج بلوده انلد. امیرالحاِج اصللی خود امام اسلت. اینها 
از مسلئولیت هلا و مناصلب امامت اسلت، هلم امارت حج و هلم ولیه البیلت. »یُِقیُموَن 
ُهلْم َو أَْملَر ِدیِنِهلْم یََتَواَرثُونَُه َکابٌِر َعلْن َکابٍِر«؛ امر دین ملردم به عهده همین  لِلنَّلاِس َحجَّ

1  . بقره، 128
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بنواسلماعیل بوده است.

وراثت«در«امامت««
 اگلر خداونلد متعلال شایسلتگی را در اوالد املام دیلد، بله آن ُوللد هلم ملی دهلد. للذا 
ایلن نکتله مهملی اسلت. ایلن را بایلد متوجله بود کله ایلن حرفی کله ما ملی زنیم که 
اماملت در امیرالمومنیلن و اوالد امیرالمومنیلن اسلت، این فرق می کند با سللطنت 
هلای وراثتلی و امثلال ایلن حلرف هایلی کله گاهی در ایلن حکومت هلای وراثتلی زده 
ملی شلود. آنجلا وراثتلی اسلت. یعنی ملی گویند چلون فالنی بچه سللطان اسلت لذا از 
آن پلدر یلا سللطان، سللطنت یلا حکومت بله بچه بله ارث می رسلد. ما چنیلن چیزی 
نداریلم. ملا نملی گوییلم بله ارث ملی رسلد. نملی گوییلم چون املام حسلن فرزند 
حضلرت امیلر بلوده اسلت، امامت بله او به ارث رسلیده اسلت، نه، بلکه نصب اسلت. 
هملان طلوری کله امیرالمومنیلن از سلوی خلدا تعییلن بله اماملت می شلود، امام 
مجتبلی هم به همان شلکل، از سلوی خدا تعیین می شلود. سیدالشلهداء هم از 
سلوی خلدا تعییلن می شلود، اوالد ائمه اطهلار هم، از سلوی خدا تعیین می شلوند. لذا 
گاهلی از وللد بله ولد نیسلت از أخ به أخ اسلت. مثل امام حسلن و امام حسلین، لذا 
ایلن نکتله ای اسلت که باید توجه داشلت کله ما قائل بله امامت وراثتی نیسلتیم. تعبیر 
»یََتَواَرثُونَلُه« کله در ایلن روایلت آملده اسلت، »یََتَواَرثُونَلُه َکابِلٌر َعلْن َکابٍِر«، نله به این 
معنلا اسلت کله ارث به شلکل مرسلوم می برنلد، اینجلا، یعنی منتقلل می شلود. اینجا 
منظلور از تلوارث، انتقلال ایلن امامت اسلت. انتقال امامت از نسللی به نسللی دیگر. این 
انتقلال، انتقلال بله نصب اسلت. انتقال به تعیین الهی اسلت. فرملود: »و ِملن ُذرَّیَِّتی«1، 
ایلن درخواسلت ابراهیلم بلود کله نصلب صلورت بگیلرد، تعییلن امامت بشلود. این 
 ِّلي جاِعُللَک لِلنَّاِس إِماملاً«2؛ همان جعلل امامتی که بلرای ابراهیم جعلل اسلت: »إِن
صلورت گرفلت، برای اسلماعیل هم صورت گرفلت. همان جعل اماملت برای بعضی 
از فرزنلدان اسلماعیل و بعضلی از فرزنلدان اسلحاق هم بنا بر شایسلتگی صورت 

1  . بقره، 124
2  . همان
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الِمین «1اسلت. پلس وراثتلی نیسلت. اگلر  گرفلت. عهلد اماملت، »ال یَنلاُل َعْهلِدي الظَّ
الِمیلن «. » یََتَواَرثُونَلُه َکابٌِر َعْن  وراثتلی بلود، ایلن آیه نمی فرملود: »ال یَناُل َعْهلِدي الظَّ
َکابِلٍر َحتَّلی َکاَن َزَملُن َعْدنَلاَن بْلِن أَُدَد َفطلاَل َعلَْیِهلُم األَْملُد َفَقَسلْت ُقُلوبُُهْم َو أَْفَسلُدوا َو 
أَْحَدثُلوا فِلي ِدیِنِهلْم َو أَْخلَرَج بَْعُضُهلْم بَْعضلاً«؛ ایلن جامعه مکله، جامعه علادل، جامعه 
پلاك، جامعله بسلیار برجسلته ای بوده اسلت. ملی خواهیم بگوییلم حضلرت ابراهیم و 
اسلماعیل کار کوچکلی نکردنلد. یلک جامعله پلاك طاهر مقیلم علدل، مقیم حکم 
خلدا برپلا کردنلد. سلال هلا و قرن ها ایلن جامعله، جامعه صالحی بوده اسلت. بعلد آرام 

آرام بلر ایلن جامعه فسلاد عارض شلده اسلت.

»»»پیامبرانی«از«اوالد«اسماعیل
در ایلن جلا مناسلب اسلت بله ایلن سلؤال پاسلخ داده شلود کله آیلا میلان حضلرت 

اسلماعیل و پیامبلر ملا از اوالد اسلماعیل پیامبلری بلوده اسلت؟
جلواب ایلن اسلت کله از اوالد اسلماعیل در روایات داریلم که پیغمبر بلوده اند. 
مثلاًل خاللد بلن سلنان آخریلن پیامبری بلوده که قبلل از حضلرت رسلول، از اوالد 
اسلماعیل در جزیلره العلرب بوده اسلت. منتها پیامبِر مأملور به اعالن نبلوت نبوده، 
پیامبلر پنهان بوده اسلت. در شلرایط خلاص، پیامبری چنین بوده اسلت. پیامبر مبعوث 
نبلوده اسلت. پیامبلری نبوده که مأمور شلود، مردم را به سلوی خدا دعوت کند. رسلول 
بله کله گفتله می شلود، مرسلل یعنی چله؟ یعنی به سلوی ملردم ارسلال شلود. مردم 
را دعلوت کنلد. ملردم را بله سلوی خلدا دعوت کنلد. یکی از تفلاوت های نبی و رسلول 
همیلن اسلت. ممکن اسلت کسلی پیامبلر باشلد »یُوَحی إلَیله«، منتها مأمور به سلوی 
ملردم نباشلد. مأموریت نداشلته باشلد که بلرود مردم را دعلوت کرده و آنها را به سلوی 

احلکام الهلی و امر خدا دعلوت کند.
»َحتَّلی َکاَن َزَملُن َعْدنَاَن بْلِن أَُدَد َفطاَل َعلَْیِهُم األَْمُد َفَقَسلْت ُقُلوبُُهْم َو أَْفَسلُدوا َو أَْحَدثُوا 
فِلي ِدیِنِهلم«؛ در زملان عدنلان بلن اَُدد که از فرزندان اسلماعیل بوده اسلت، فسلاد 
کردنلد. »َو أَْخلَرَج بَْعُضُهلْم بَْعضلاً َفِمْنُهلْم َملْن َخَرَج فِلي َطلَلِب الَْمِعیَشله«، اینجا بوده 

1  . همان



187 الفصل الثانی؛  المساجد الکبری فی اإلسالم

کله ایلن جامعله، آن جامعله اسلماعیلی به تدریج متالشلی شلده اسلت. و اال آن جامعه 
ای کله اسلماعیل برپلا کلرده، تلا ایلن دوران یلک جامعه مقیلم علدل و مقیم حکم 
خلدا بلوده اسلت. ذریله ای که اسلماعیل پرورانده ذریله عادله ای بوده اسلت. تا این 

دوران ذریله پاکلی بوده اسلت. بعد فسلاد عارض شلده اسلت. 

تدوین«نادرست«تاریخ««
یکلی از جنایلت هایلی که بر تاریخ بشلر گذشلته اسلت، نحلوه تدوین تاریخ اسلت. این 
تاریخلی کله تدویلن شلده اسلت و در دسلت ما و شلما اسلت، ایلن تاریخ قدیلم، تاریخ 
شلاهان اسلت. حتلی تاریلخ ایلران را کله ملی خواهنلد توضیح دهنلد، می گوینلد فالن 
شلاه و فلالن شلاه، تلا می رسلد بله آخلر. ایلن تاریلخ واقعی نیسلت. تاریلخ، کله تاریخ 
شلاهان نیسلت. در تدوین تاریخ، تاریخ انبیاء کاًل، محو شلده اسلت، حذف شلده اسلت. 
حتلی تاریلخ حکوملت هلای آنها محو شلده اسلت. وقتلی تاریخ شلاهان و سلالطین را 
می گوینلد، بله دوره انبیلاء که می رسلند چله می کنند؟ ایلن دوره را کاملال فاکتور می 
گیرنلد. یعنلی اجلازه نلداده انلد که بشلر بر دوره هلای حکومت انبیلاء اطالع پیلدا کند. 
دوره هلای حکوملت انبیلاء دوره های کوتاهی نبوده اسلت. نسلل دوره حکومت داوودی 
و نسلل حضلرت سللیمان و داوود، بیلش از هلزار سلال حکوملت کردنلد. در روایت 
داریلم کله »َکانَت أنبَیاُء بَِنی اسلرائیل تَُسوُسلُهم«، انبیاء بنی اسلرائیل، سیاسلتمداران 
بنلی اسلرائیل بلوده انلد و در ملدت هلای مدیلد فرمانروایلان بنلی اسلرائیل بلوده انلد. 
شلاید حلدود هلزار سلال بر حکومت هلای انبیاء بنی اسلرائیل گذشلته اسلت. حکومت 
علدل داشلتند، حکوملت عادالنه، حکوملت عدل مطللق. جامعه آنها جامعله عدلی بوده 
اسلت. قاضلی آن، دانیال پیغمبر بوده اسلت. حضلرت دانیال، قاضی بوده اسلت. 
 قاضلی یعنلی حاکلم. حاکلم و قاضلی بلوده اسلت. للذا روایت داریلم، حضلرت امیر
در بعضلی از قضلاوت هلای خلود بله بعضی از قضلاوت هلای دانیال استشلهاد کرده 
اسلت. بنابرایلن، انبیاء بنی اسلرائیل، حکومت داشلتند. حکومت هایشلان هلم در مدت 
هلای کوتلاه نبوده اسلت. در پاسلخ این سلخن که برخی می گویند شلما کله می گویید 
حکوملت الهلی و حکوملت دینلی، ایلن حکومت، چله موقع بوده اسلت؟ بایلد گفت که 
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در دوران هلای زیلادی بلوده اسلت. نگذاشلتند کسلی از ایلن حکوملت هلا مطلع شلود. 
همیلن حاکملان جلور و اتبلاع آنها اجلازه ندادنلد در تاریخ، اسلمی از انبیاء آورده شلود. 
حکوملت حضلرت داوود و سللیمان را کله همله ملی دانیم. چلرا اثلری از داوود 
و سللیمان در تاریلخ فعللی و مدون بشلر نیسلت؟ چلرا اثلری از آبادانی هلای اینان 
نیسلت؟ اینلان، دنیا را بسلیار آباد کردند. حضلرت داوود و حضرت سللیمان آبادانی 
هلای بسلیار گسلترده ای را در ایلن منطقله بله اصطلالح، الشلرق االوسلط، بله وجلود 
آوردنلد. بسلیاری از ایلن سلاختمان هایی کله گاهی به بعضی از سلالطین جور نسلبت 
داده ملی شلود متعلّلق بله دوران هلای حکومت سللیمانی اسلت و بله دروغ بله دیگران 
نسلبت داده شلده اسلت. للذا بایلد بله ایلن نکتله توجه داشلت کله دوران هایی بر بشلر 
گذشلته کله حکوملت های عدللی به رهبلری انبیلاء در آن دوران هلا برقرار بوده اسلت. 
ایلن دوران هلا، دوران هلای کوتاهلی هم نبوده که بگوییم پنج سلال و شلش سلال و ده 
سلال و یا بیسلت سلاله اند، دوران نسلبتاً طوالنی بوده اسلت. همچنین در جامعه مکه، 
هلر دو تیلره اوالد حضلرت ابراهیم، هم تیره اسلحاقی و هم تیره اسلماعیلی، هر دو، 
مبنلای یلک جامعله علدل بوده انلد. این امامت، طلی قرن ها، ادامه داشلته اسلت. عدل 
برقلرار کلرده اسلت، جامعله عادالنله ای بلر پا سلاخته اسلت و نمونله ای از جامعه عدل 
را ارائله کلرده اسلت. البتله ایلن جوامع بعلداً دچلار تحریف شلده اند. للذا می فرماید که 
تلا زملان عدنلان بلن ادد، ایلن جامعه علدل ابراهیمی و اسلماعیلی ادامه داشلته اسلت. 
بعلد از اسلماعیل تلا زملان عدنان بن ادد، ده نسلل یا شلاید بیش از ده نسلل، تداوم 

داشلته اسلت. چند قرن تداوم داشلته اسلت.
»َفطلاَل َعلَْیِهلُم األَْملُد َفَقَسلْت ُقُلوبُُهلْم َو أَْفَسلُدوا َو أَْحَدثُوا فِلي ِدیِنِهْم َو أَْخلَرَج بَْعُضُهْم 
بَْعضلاً َفِمْنُهلْم َملْن َخَرَج فِي َطلَِب الَْمِعیَشله«؛ بعد که فسلاد در جامعه مکله، در جامعه 
اسلماعیلی بله وجلود آملد، جنلگ و اختالف شلد. بعضلی از ایلن جامعه رفتنلد. جامعه 
اسلماعیلی متالشلی شلد. »َو ِمْنُهلْم َملْن َخلَرَج َکَراِهَیلَه الِْقَتلاِل َو فِلي أَیِْدیِهلْم أَْشلَیاُء 
َکِثیلَرٌه ِملَن الَْحِنیِفیَّله«، آنلان، بسلیاری از شلرایع حنیفیله را داشلته اند. حنیفیه یعنی 
همیلن اسلالم محملدی. به عنلوان نمونله »ِملْن تَْحِریلِم اأْلُمََّهلاِت َو الَْبَنلات «، مادران 
َم اهلُل  حلرام بوده انلد، تحریلم نلکاح امهلات، تحریلم نلکاح دختلران، بنلات، » َو َملا َحلرَّ



189 الفصل الثانی؛  المساجد الکبری فی اإلسالم

َُّهْم َکانُلوا یَْسلَتِحلُّوَن اْمَرأََه  فِلي النِّلَکاح «، خیللی از محرملات نلکاح را داشلته اند، » إاِلَّ أَن
األْب «، از احلکام ابراهیملی چنلد حکلم را نداشلتند. زن پلدر را حلالل ملی دانسلتند. 
نله ملادر را، زن پلدر را. » َو ابَْنلَه اأْلُْخلت «، دختلر خواهلر، »َو الَْجْملَع بَْیلَن اأْلُْخَتْین «. 
ایلن چیزهلا در شلریعت آنهلا نبلود. »َو َکاَن فِلي أَیِْدیِهلم الَْحلجُّ َو التَّلِْبَیُه َو الُْغْسلُل ِمَن 
الَْجَنابَله«، حتلی غسلل از جنابلت هم در این حنیفیه سلابق بر رسلول اکلرم که در 
اوالد اسلماعیل جلاری بوده، وجود داشلته اسلت. » إاِلَّ َما أَْحَدثُوا فِلي تَلِْبَیِتِهْم َو فِي 
لْرك «، وللی بعدهلا در همین تلبیه و حلج، بعضی از کارهای مشلرکانه  ِهلْم ِملَن الشِّ َحجِّ
بله وجلود آوردنلد. »َو َکاَن فِیَما بَْیَن إِْسلَماِعیَل َو َعْدنَاَن بِْن أَُدَد ُموَسلی«. وقتی می 
گویلد بیلن عدنلان وبین اسلماعیل، حضرت موسلی بلوده، خلود فاصله حضرت 

موسلی تلا اسلماعیل خیلی اسلت، بیش از هزار سلال اسلت.

شریعت«محمدی؛«مکّمل«شرایع«سابق«««
ایلن نکتله بایلد گفتله شلود کله تملام انبیلاء، بله اسلتناد قرائلن، بله شلریعت حضرت 
محملد عمل می کردند؛ هرچند برای امت شلان شلریعت متناسلب با آنهلا را عرضه 
کرده انلد. مثلاًل در زملان حضلرت نلوح، شلریعت، مختصلر بلوده اسلت و بله تدریج 
گسلترش یافتله اسلت. آیه می فرمایلد: »َو إِْذ أََخلَذ اهللُ میثلاَق النَِّبیِّیَن لَملا آتَْیُتُکْم ِمْن 
َّلُه«1، این آیه  ٌق لِما َمَعُکْم لَُتْؤِمُنلنَّ بِِه َو لََتْنُصُرن ِکتلاٍب َو ِحْکَملٍه ثُمَّ جاَءُکْم َرُسلوٌل ُمَصلدِّ
از سلوره آل عملران مطاللب مهمی را می فرمایلد. این را باید توضیلح داد که البته جای 
تفصیلل آن، اینجلا نیسلت. مطللب مهلم این اسلت که خلدای متعلال می فرمایلد ما از 
همله انبیلای قبل از رسلول خاتلم پیمان گرفتیم، عهد بسلتیم با آنان که به رسلول 
اکلرم، بله این رسلول خاتم که »رسلول مصدق لملا مع النبیین« اسلت، ایمان 
بیاورنلد و او را یلاری کننلد. ایلن واژه »رسلول مصلدق ما مع النبیین«، رسلول تصدیق 
کننلده تملام آنچله با انبیلاء بوده، ایلن واژه و این اصطلالح یا این نام و نشلان مخصوص 
وجلود مقلدس نبلی اکلرم اسلت کله آملد و تمام کتلب پیشلین و انبیاء پیشلین را 
تصدیلق کلرد. چنلد جلا در قلرآن کریلم تکلرار شلده اسلت. یلا درجلای دیگلر »َو ُقْل 

1  . آل عمران، 81



190

آَمْنلُت بِملا أَنْلَزَل اهللُ ِملْن ِکتلاب «1، هر چه خلدای متعال از کتب پیشلین، نلازل کرده 
اسلت، ایملان بله آن دارم، کتلب پیشلین را تصدیلق می کنلم. ایلن نکته بسلیار مهمی 
اسلت. یکلی اثلر عمللی و تجربله عملی در تاریخ بشلر این اسلت که اگر تصدیق رسلول 
خلدا نبلود اگلر مصّدقیلت رسلول خدا لملا مع النبییلن نبلود، امروز هیلچ دلیلی بر 
نبلوت موسلی و عیسلی وجلود نداشلت. یعنی چله دلیلی بلر این که اصال موسلایی 
بلوده؟ یلا اگلر موسلایی بوده، معجزه داشلته اسلت؟ یا اگر عیسلایی بوده معجزه داشلته 
اسلت؟ اگلر قلرآن کریم نبلود و اگر رسلول خدا نبلود و تصدیق او نسلبت به لما مع 
النبییلن قبلل از خلود، دلیلی بر نبوت عیسلی و موسلی نبود؛ چلون آنچه امروز 
از ایلن تلورات و انجیلل در دسلت ماسلت، اگلر ملا بخواهیلم به همیلن تلورات و انجیل 
عملل کنیلم، حق با همان »برتراند راسلل« اسلت که کتاب »چرا مسلیحی نیسلتم؟« 
یلن«. ایلن دینی کله در تورات اسلت و در  را نوشلته اسلت. او نوشلته »َکَفلرُت بَِهلذا الدِّ
انجیلل، ایلن دیلن، »یُسلَتَحقُّ أن یَکَفَر بِه النسلاُن«؛ چلون این دینی کله آنجا معرفی 
شلده اسلت، اسلتهزاء به ادیان، بلکه اسلتهزاء به ارزش های انسلانی و عقل انسلان است. 
شلما اگلر بخوانیلد ایلن تلورات موجلود را متعجب می شلوید کله چگونه جنایلت هایی 
بله انبیلای الهلی نسلبت داده اسلت؛ آدم کشلی هلای عجیب و غریلب و این که شلهرها 
را چگونله ویلران کلرده انلد و آن را بله انبیلاء الهی نسلبت داده اسلت. ایلن کارهایی که 
الن اسلرائیلی هلا در فلسلطین انجام ملی دهند، اینهلا را طبق تورات انجلام می دهند. 
یعنلی کاری کله می کننلد بلر طبلق تعالیم تورات اسلت. تعلیم، این اسلت کله اگر وارد 
شلهری شلدید، شلهر را بسلوزانید. بر اهلش بسلوزانید. خانه را بر مردم خراب کنید. به 
کلودکان رحلم نکنیلد. بله زنان رحلم نکنید. یوشلع بن نلون چنین کلرد. جنایت هایی 
را بله انبیلای الهلی نسلبت ملی دهنلد یا به خلدای متعلال اراجیفلی نسلبت می دهند. 
ایلن کله خلدا از آسلمان پاییلن آملد و با حضلرت یعقوب کشلتی گرفلت و آخرش 
حضلرت یعقلوب، خدا را به زمین زد و روی سلینه خدا نشسلت و گفلت: تا امامت را 
بله بچله های من ندهی، دسلت از سلرت بر نملی دارم. در تلورات موجود، این داسلتان، 

هسلت. اینها شلوخی نیست.

1  . شوری، 15
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ملا موقعلی خلارج کله بودیم برای ایلن که بچه هلای ما با مزخرفات اینها آشلنا بشلوند 
تلا یلک وقلت تحت تأثیلر قرار نگیرنلد، می آملدم بلرای آنها تلورات می خوانلدم. برای 
تفریلح هلم کله شلده می خواندیلم. هلم تفریلح و هلم این کله اینهلا بفهمند کله اینان 
چقلدر در همله چیزشلان مزخلرف انلد. تفریلح هملراه بلا تعلیلم بود تلا بچه هلا بدانند 
چلرا اروپایی هلا از دیلن خلدا برگشلتند. عللت برگشلت آنان همیلن بود. همیلن دینی 
کله آنهلا بله عنلوان دین تعلیلم کردند. ایلن که خلدای متعلال روز اولی کله آدم و حوا 
را آفریلد، در بهشلت کله قلدم می زدند، ایلن تقریباً در صفحله اول تورات اسلت که خدا 
خسلته شلده بلود و داشلت در بهشلت قلدم ملی زد. یکباره صلدای خش خش شلنید. 
معللوم شلد ایلن آدم و حوا هسلتند کله دارنلد راه می رونلد. گفت کجایید؟ معلوم شلد 
اینهلا خودشلان را پنهلان کردنلد. گفت: چرا پنهان شلدید؟ گفتند که ملا لختیم، برهنه 
ایلم. گفلت: عجب، شلما فهمیدیلد که لختیلد؟ از درخلت معرفت خوردیلد؟ معلوم می 
شلود کله از درخلت معرفلت خلورده ایلد کله برهنگلی خلود را فهمیدیلد. یعنلی اینها 
برهنله بودنلد وللی معرفلت نداشلتند. درختلی ایلن میلوه ای کله آدم و حلوا خوردند و 
بله جرملش از بهشلت بیلرون رفتنلد، درخت دانش اسلت، درخت معرفت اسلت؛ بشلر 
بایلد همچنلان احملق بماند. همیلن الن هم ملی گویند، ایملان با علم و معرفلت دو تا 
اسلت. الن ایملان کلیسلایی چله ایمانی اسلت؟ می گویند با اسلتدالل و برهلان و عقل 
و اینهلا ملا حلرف نمی زنیلم. آنچله در تلورات اسلت و در انجیل آملده باید بله آن ایمان 
داشلت. بابلا ایلن با عقل سلازگار نیسلت، خب نباشلد. بنا نیسلت ایمان با عقل سلازگار 
باشلد. همچنیلن دینلی را بله بشلر حوالله می کننلد، به بشلر تحویل ملی دهنلد، واقعاً 
»یسلتحقُّ أن یُکفلر بله« و در کفلر بله این دیلن، حق با مثل »برتراند راسلل« اسلت. 
املا حلق بلا آنهلا نیسلت. در چه چیلزی؟ در یک نکتله حق با مثلل »برتراند راسلل« و 
متفکریلن غربلی و امثلال اینها نیسلت، و آن تکبلر و خود برتر بینی آنان اسلت. آنان می 
گوینلد، آنچله ملا داریلم، همه چیلز اسلت و چیزی جلز آن، بشلر نلدارد. می گویند اگر 
انبیلای ملا اینجلوری هسلتند، یعنی اگر تلورات و انجیل ما این اسلت پلس دیگر هرچه 
هسلت بدتلر از این اسلت. بله خود اجازه هلم نمی دهند قلرآن را مطالعه کننلد. قرآن را 
مطالعله نمی کننلد. کتب ملا را مطالعه نملی کنند. اطالعلی ندارند. جهل مطللق دارند. 
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تلازه اگلر هلم بخواهنلد مطالعه کننلد، خوب دقلت کنید، حاضلر نیسلتند بیایند پیش 
اسلاتید ملا زانلو بزنند یلاد بگیرند که چه گفتله ایم. چند تا دانشلجوی غربلی از مکاتب 
غلرب نله حلاال این بچله های مسللمان خودمان که آنجا هسلتند و بعد ملی آیند اینجا، 
اینهلا خلود جامعه مسللمان هسلتند، نله، از خلود غربی ها، چنلد تا دانشلمند داریم در 
طلول ایلن پانصلد سلال بعد از رنسلانس غرب کله آمده باشلند در حوزه هلای علمیه ما 
زانلو زده باشلند، ببیننلد مالصلدار چله گفتله اسلت؟ ببینند فقهلای ما چه گفتله اند؟ 
ایلن هلم دانلش اسلت. نه، ایلن را قبلول ندارند که دانش اسلت. نله، این دانش نیسلت، 
ایلن مهملالت اسلت! بیاییلد بنشلینید ببینیلد ما چه ملی گوییم. حلرف ما را بشلنوید. 
ایلن حاللت، حاللت خلود برتر بینلی غربی ها نسلبت به تمام جوامع بشلری اسلت. می 
گوینلد ملا از همله برتریلم. بنابراین حاال کله ما از همه برتریلم و هرچه ملا داریم همان 
اسلت کله جلز ایلن چیزی نیسلت، حاال کله دین، این اسلت، پلس همه دین هلا همین 
اسلت. حلاال کله تلورات و انجیلل این اسلت، پس همه کتلب الهی ایلن گونه انلد. اجازه 
فحلص و تتّبلع و اطلالع نسلبت بله سلایر کتلب و انبیلاء و سلایر عللوم اقلوام دیگلر به 

خودشلان نملی دهند. این اشلکالی اسلت که آنهلا دارند.
برگردیلم بله اصلل مطللب. ایلن روایلت را کله ملا خواندیلم کله آخریلن جملله روایت 
چنیلن بلود: » َو َکاَن فِیَملا بَْیلَن إِْسلَماِعیَل َو َعْدنَلاَن بْلِن أَُدَد ُموَسلی «1، ایلن بلود 
قرینله سلخنی کله ملا گفتیم کله معلوم می شلود ایلن جامعه اسلماعیلی، ایلن جامعه 
عدللی کله اسلماعیل برپلا سلاخت، قرن ها تداوم داشلته اسلت، تلا عدنان بلن ادد. 
کله تلازه بین عدنان و بین اسلماعیل، حضرت موسلی بوده اسلت. خود حضرت 

موسلی فاصلله اش تلا حضلرت ابراهیلم بیش از هزار سلال اسلت. 
»و روی المجلسلی فلی البحلار علن دعائلم السلالم قلال« در روایتی هم که مجلسلی 
در بحلار نقلل ملی کنلد از دعائلم االسلالم ابلو حنیفه شلیعی. ملی دانید که ابلو حنیفه 
نعملان داریلم کله در مصر فقیه دوللت فاطمیین بوده اسلت. این فقیله دولت فاطمیین 
بله نلام ابوحنیفه شلیعی معروف اسلت. کتابی در فقله دارد به نام دعائم السلالم. خیلی 
کتلاب ارزشلمندی اسلت. روایاتلی کله در ایلن کتلاب جمع کلرده، همه علن جعفر بن 

1  . فروع کافی، ج 4 ، صص 11-10
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محمدالصلادق اسلت. همه ایلن کتاب، روایاتی اسلت که او از امام صلادق روایت 
کلرده اسلت. منتهلا متأسلفانه سلند نلدارد. چرا؟ چلون او بله قصلد روایت نقلل نکرده 

اسلت بلکله به قصلد تدوین فقله، نقل کرده اسلت.

مراحل«تدوین«فقه«شیعی««
 فقله شلیعی و جعفلری چنلد مرحله تدوین داشلته اسلت. ابتدا که تدوین شلده اسلت، 
تدویلن، تدویلن حدیثلی بوده اسلت. یعنی فقها کله فقه تدویلن می کرده انلد، احادیث 
را بلا سلند نقلل می کلرده انلد. حدیث بوده اسلت. بعد بله تدریج، سلند را حلذف کرده 
انلد و فقله فتلوا شلده اسلت. منتهلا این فقه فتلوا هم بلا متن روایلات بوده اسلت. یعنی 
بله عنلوان فتلوا نقلل می کلرده اند نله به عنلوان حدیلث؛ مثل کتلاب »النهآیه« شلیخ 
طوسلی. کتابلی دارد مرحلوم شلیخ، »النهآیله فلی مجلرد الفقله و الفتاوی« کله دیگر 
در آن اسلتدالل نیسلت. وللی متلن ایلن کتلاب معملوالً هملان روایات اسلت. یلا کتاب 
صلدوق و پلدر صلدوق. کتلاب »مقنع« که بلرای مرحوم صدوق اسلت. فرق اسلت بین 
»مقنلع« و »مقنعله«. »مقنعله« بلرای مفیلد اسلت و »مقنلع« برای صلدوق. کتاب 
»مقنلع« یلک کتاب فقهی اسلت، منتها متلن آن، تماماً روایت اسلت. آن روزگار، هنوز، 
مسلائل جدیلد پیلش نیاملده بلوده اسلت و هنلوز تفریعلات فقهلی کله متن ایلن فروع 
فقهلی در روایلت نیامده باشلد پیش نیامده بوده اسلت. لذا فقهاء که کتاب می نوشلتند 
هملان متلن روایلات را بله عنلوان فقه، تدوین ملی کرده انلد. همیلن روش را ابو حنیفه 
نعملان در ایلن کتاب دعائم السلالم در پیش گرفته اسلت. لذا کتاب فقه نوشلته اسلت 
منتهلا همله اش از جعفلر بن محمدالصادق اسلت. بعضی از بزرگان ملا به این کتاب 
اعتملاد می کننلد. یعنلی هلر چه أبلو حنیفه نعمان شلیعی در ایلن کتاب نقل کلرده به 
عنلوان روایلت تلقلی می کنند. حتی بعضلی ها به منزلله روایت صحیح تلقلی می کنند. 

کله البتله ایلن جلای اشلکال دارد. به هلر حال، ایشلان ایلن روایت را نقلل می کند.

روش«ساختن«کعبه««
 أبلو حنیفله نعملان شلیعی نسلبت بله شلکل یلا روش سلاختن خانله کعبله توسلط 
 یَبِنلی و اسلماِعیُل ملی فرمایلد: »و َکاَن إبَراهیلُم و اسلماعیل ابراهیلم
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یُناِولُله الِحَجلاَره«. حلاال شلاید در آن مراحلل باال بردن دیوار بوده اسلت، شلاید ابتدا هر 
دو بلا هلم ملی سلاختند، اما شلاید دیوار که باال رفته اسلت، باید یکی سلنگ ملی داده، 
یکلی هلم سلنگ را جایلش ملی گذاشلته اسلت. شلاید این چنیلن بلوده اسلت. به هر 
حلال می فرمایلد که ابراهیلم بّنایی می کلرد. به اصطالح، حضرت اسلماعیل سلنگ 
دسلت او ملی داد. »اسلَماعیُل یُناِولُه الِحَجارَه و یَرَفلُع الَقواِعَد َفلَّما َصاَر إلَلی َمقاِم الرُّکِن 
األسلَود«، وقتلی بله جای حجر األسلود رسلید، »َقلاَل إبراهیلُم لسلَماعیل أعِطِنی 
َحَجلراً لَِهلذا الَموِضلع«. ابراهیم فرمود سلنگی بلرای این نقطه از خانه کعبله به من بده. 
»َفلَلم یَِجلد«؛ دیلد سلنگ ها تمام شلده اسلت، دیگر برای حجر األسلود سلنگی نبود. 
»َقلاَل أذَهلب َفاطُلبله«، ابراهیلم بله اسلماعیل دسلتور داد بلرو دنبال سلنگی 
بگلرد تلا بتوانیلم در اینجا جای بگذاریلم. »َفَذَهَب لَِیأتَِیله بِه، َفأتاه َجبَرئیلل بِالَحَجِر 
األسلَود«، جبرئیلل آملد و ایلن حجر األسلود را بلرای ابراهیلم آورد »َفَجاَء اسلماعیُل و 
 که آمد دید حضلرت ابراهیم َقلد َوَضَعله َموِضَعله«، طبق ایلن روایت، اسلماعیل
سلنگ را در جلای خلودش گذاشلته اسلت، همیلن حجر األسلودی کله جبرئیلل آورد. 
»َفَقلاَل َملن َجلاَء بَِهلذا؟« حضلرت اسلماعیل از پدر سلؤال کرد که چه کسلی این 
سلنگ را بلرای شلما آورد؟ اینجلا غیلر از ملن کسلی کله نبلود؟ »َملن لَلم یََتّلِکل َعلی 
بِنلاءِك«، حضلرت ابراهیلم فرملود: آن کسلی کله اعتمادش بر سلاختن تو نیسلت. 
یعنلی خلدا که سلازنده اصلی کعبه اسلت. منظور خدا اسلت. خدا سلازنده کعبه اسلت. 
هملان خدایلی کله سلازنده کعبله اسلت، او ایلن سلنگ را آورد؛ »َملن لَلم یََتّلِکل َعلی 
بِنلاءِك«، آنلی که تکیه اش بر سلاختن تو نیسلت. یعنی سلازنده اصلی اسلت که همان 

خداونلد متعلال اسلت و بوسلیله جبرئیل این سلنگ را آورده اسلت.

داوری«پیامبر«در«ساخت«کعبه««
 ایلن روایلت را مرحلوم مجلسلی هلم روایلت کرده اسلت.1 ایلن روایت، ادامله اش طبق 
نقلل مرحلوم مجلسلی این اسلت که »َفَمَکلَث الَْبْیلَت ِحینلاً َفانَْهلَدَم َفَبَنْتلُه الَْعَمالَِقه«. 
خانه کعبه که به وسلیله ابراهیم و اسلماعیل سلاخته شلد بعدها دوباره تخریب 

1  . بحاراألنوار. ج 99 ص 48
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شلد. ایلن روایلت خوب اسلت که تاریخ مختصلر کعبه را بیلان می کند. »َفَمَکلَث الَْبْیَت 
ِحینلاً َفانَْهلَدَم َفَبَنْتلُه الَْعَمالَِقله«. عمالقه که یک سلسلله از شلاهان حاکلم بر آن منطقه 
بلوده انلد، آن را بازسلازی کردنلد. »ثُلمَّ َمَکلَث ِحینلاً َفانَْهلَدَم َفَبَنْتلُه ُجْرُهم «، عشلیره 
جرهلم و قبیلله جرهلم معلروف اسلت. »ثُلمَّ انَْهلَدَم َفَبَنْتُه ُقَریْلش «. ایلن آخرین نوبت 
سلاخت کعبه به وسلیله قریش بوده اسلت، »َو َرُسلوُل اهلل  یَْوَمِئٍذ ُغاَلٌم َقْد نََشلأَ َعلَی 
َهلاَرهِ َو أَْخلاَلِق األْنِْبَیلاءِ َفَکانُوا یَْدُعونَلُه األِْمین «، آن روزگار رسلول اکرم نوجوانی  الطَّ
بلوده اسلت، غلالم یعنلی پسلرك، پسلر را در زبان عربلی غلالم می گویند. پسلری بوده 
ا انَْتَهلْوا إِلَی َمْوِضِع  یعنلی جوانلی بوده اسلت. قریش وقتلی خانه کعبه را سلاختند، »َفلَمَّ
الَْحَجلِر أََراَد ُکلُّ بَْطلٍن ِملْن ُقَریْلٍش أَْن یَلِلَي َرْفَعُه َو َوْضَعُه َمْوِضَعه «. وقتی که رسلیدند به 
جلای حجراألسلود بین عشلایر قریلش و بین بطون قریلش، اختالف افتاد. هلر قبیله ای 
ُموا  گفلت: ملن بایلد ایلن کار را انجام دهلم. »َفاْخَتلَُفوا فِي َذلَِک ثُلمَّ اتََّفُقوا َعلَلی أَْن یَُحکِّ
فِلي َذلِلَک أَوََّل َملْن یَْطُللُع َعلَْیِهلم «؛ توافلق کردنلد کله هر کسلی وارد شلد بله عنوان 
اولیلن نفلر، او را بله عنلوان داور و َحَکلم بپذیرنلد. »َو َکاَن َذلَِک َرُسلوَل اهلل « اولین 
کسلی کله وارد شلد رسلول اکلرم بلود. »َفَقالُلوا َهلَذا األِْمیُن َقلْد َطلَع «، ایلن امین 
اسلت کله وارد شلد، چلون قبل از بعثت، رسلول اکلرم را با این عنوان ملی خواندند. 
»َو أَْخَبلُروُه بِالَْخَبلِر َفانَْتلَزَع إَِزاَرُه َو َدَعلا بَِثلْوٍب َفَوَضَع الَْحَجَر فِیه « فرملود یک پارچه ای 
بیاوریلد، ردائلی بیاوریلد. سلنگ را در آن پارچله گذاشلت. »َفَقلاَل یَْأُخُذ ِملْن ُکلِّ بَْطٍن 
ِملْن ُقَریْلٍش َرُجلٌل بَِحاِشلَیِه الثَّْوب «؛ از هر قبیلله ای یک نفر بیاید حاشلیه این پارچه را 
بگیلرد. »َفاْرَفُعلوُه َمعلاً«؛ این سلنگ را درون آن پارچه گذاشلت گفت: حلاال با همدیگر 
ایلن سلنگ را برداریلد. آوردند سلنگ را تا بله نزدیک جایگاه کله رسلید. »َفأَْعَجَبُهْم َما 
َحَکلَم بِلِه َو أَْرَضاُهلم «، از چنیلن داوری ای خوششلان آمد، که همه آنهلا را راضی کرده 
اسلت. »َو َفَعُللوا َحتَّلی إَِذا َصلاَر إِلَلی َمْوِضِعله «؛ وقتلی که آوردنلد و حجر را بله جایگاه 
خلودش نزدیلک کردنلد » َوَضَعلُه فِیِه َرُسلوُل اهلل «؛ حضرت با دسلت مبارکش این 

حجلر را برداشلت و بر سلر جای خودش گذاشلت.
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تخریب«کعبه««
در روایلت داریلم کله بعلد از پیامبلر، َحّجلاج، کعبله را تخریلب کرد. ملی دانید که 
در زملان حجلاج یلا حکوملت عبدالمللک ملروان، عبلداهلل بلن زبیلر در مکه قیلام کرد. 
بعلد از شلهادت سلید الشلهدا مردم مدینله قیامی داشلتند. در مکه هلم عبداهلل بن 
زبیلر قیلام کلرد. مکله را مرکلز خالفلت خلودش قلرار داد و حتی رفلت تا کوفله و آنجا 
هلم حکومتلی برپلا کلرد و ادعلای خالفت کلرد و دسلتگاهی به هلم زد. بعلد حجاج به 
نمایندگلی از عبدالمللک ملروان با عبداهلل زبیلر جنگید و حکومت بنی زبیر را سلرنگون 
کلرد. هلم مصعلب بلرادرش را در کوفه کشلت و هم آمد سلراغ مکه و چلون عبداهلل بن 
زبیلر در خلود مسلجد الحلرام تحصن کرد، مسلجد الحرام را به منجنیق بسلت. مسلجد 
الحلرام و کعبله مکرمله را تخریلب کلرد. در روایلت داریم بعلد از این که کعبله تخریب 

شلد، عبلداهلل بلن زبیر از بیلن رفت.

بازسازی«کعبه««
 ملدت هلا گذشلت و کعبله تخریب شلده باقلی مانلده بلود. تلا ایلن کله حجلاج در فکر 
تجدیلد بنلای کعبله افتلاد. به هر حلال او را سلرزنش می کردنلد که تو تخریلب کننده 
کعبله هسلتی. کعبله ای کله قریلش آن را نگهلداری می کرد. کعبله ای که بله هر حال 
رملز علزت قریلش بوده اسلت. دل آنلان به حال اسلالم نمی سلوخت. ولی کعبله را رمز 
عربیلت ملی دانسلتند. رملز قریش می دانسلتند. رمز قلوم و طائفله آنها بوده اسلت. لذا 
حجلاج را ملورد شلماتت قلرار می دادنلد. او بله ایلن فکلر افتلاد کله کعبله را تجدید بنا 
کنلد. در روایلت داریلم وقتلی حجلاج خانله کعبله را تخریلب کلرد، سلنگ و خاکش را 
ملردم، تیمنلاً و تبلرکاً بردنلد. مردم مسللمان بودند، بردنلد. دیدند خاك و سلنگ کعبه 
ریختله روی زمیلن، اینهلا را برداشلتند و پیلش خودشلان نگه داشلتند. حجلاج در فکر 
تجدیلد بنلای کعبله افتلاد. هلر چه کلرد که شلروع کند بله تجدید بنلا، طبلق آنچه در 
روایلت آملده یلک مار خیلی بلزرگ، یک اژدهایی سلر برمی آورد و کسلانی کله نزدیک 
کعبله ملی شلدند را مانلع ملی شلد. رفت سلر منبلر و خطبله خوانلد. خالصله گفت ما 
ایلن چنین مشلکلی پیدا کردیم، اگر کسلی برای مشلکل ملا راه حلی دارد بله ما بگوید 
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تلا ملا از آن راه حلل اسلتفاده کنیلم. می گوینلد )طبلق روایلت( پیرمردی پیلش آمد و 
بله حجلاج گفلت اگلر کسلی خبلری، دانشلی از این مشلکل داشلته باشلد، نزد کسلی 
اسلت کله ملن دیلدم وقتی خانله کعبه خراب شلد، آمد مسلاحت خانله کعبله را اندازه 
گرفلت. دنبلال آن شلخص فرسلتادند. معلوم شلد حضرت املام زین العابدیلن بوده 
اسلت. خالصله از حضلرت سلجاد کمک خواسلت. حضلرت فرملود تو آملدی خانه 
کعبله را خلراب کلردی. خیلال کلردی ملک شلخصی خودت اسلت. به هر حلال حجاج 
را سلرزنش کردنلد. فرمودنلد حال باید دسلتور بدهی هر کسلی خاکی، سلنگی از کعبه 
بلرده اسلت برگردانلد. ملردم هلر چه بلرده بودنلد، آوردنلد و جایلی نزدیک خانله کعبه 
ریختنلد. بعلد حضلرت دسلتور داد بَکَنند تا بله پایه خانه کعبه برسلند. وقتی رسلیدند 
بله پایله هلا حضلرت آمدنلد پارچله ای را روی پایله گذاشلتند و گریله کردنلد. بعلد، از 
مردم برای سلاختن مجدد خانه کعبه کمک خواسلتند. »ُروَی فی علِل الشلرایع بسلنٍد 
صحیلح«، مرحلوم صلدوق در عللل الشلرایع بله سلند صحیلح روایلت می کنلد، »َعن 
أبَلان بلِن تَغلِلب«. معروف اسلت که أبان بلن تغلب از اجلّل ثقات اسلت، از اصحاب امام 
باقلر و املام صادق اسلت. »َقلال لَّما َهلَدَم الَحّجاُج الکعبه َفلّرَق الّنلاُس تُرابَها«؛ 
ملردم، تلراب خانله کعبه را بردنلد. »و لَّما َصلاُروا إللی بَناءِهلا و أراُدوا أن یَبنوَها َخَرَجت 
علیهلم حّیلٌه َفَمنَعلت الّنلاَس ِملَن البناءِ َحتَّلی َهَربُلوا«؛ مردم از دسلت ایلن اژدها فرار 
کردنلد. »َفأتلوا الحّجاج فأخَبلُروُه. َفخاَف أن یکلوَن قد ُمِنَع بناُءها«. ترسلید که نکند به 
هلر حلال ایلن اراده الهی اسلت کله او را محلروم کند از این کله به دسلت او خانه کعبه 
سلاخته شلود و همیشله تاریخ، لعن و نفرینش به اسلم او باشلدکه او بود که خراب کرد 
و خانله کعبله را نسلاخت تلا از بین رفت. »فَصَعَد المنبَر ثُمَّ أنشلد الّناَس فقال أنُِشلُد اهللَ 
َعبلداً عنلَدُه مّملا ابتلینلا بِه ِعلٌم لّما أخَبَرنا به«؛ هر کسلی علمی، دانشلی از این مشلکل 
نلزد او اسلت، ملا را خبر کنلد. »قال فقام إلیه شلیٌخ فقلال إن یُکن عند أحلٍد علٌم فعند 
رُجلٍل رأیتله جاء إللی الکعبِه فأَخَذ مقداَرها ثلمَّ مَضی«؛ اگر علم و دانشلی در این رابطه 
بلرای کسلی هسلت، نزد آن مردی اسلت کله دیدم آمد و مقلدار خانه کعبه را برداشلت 
و رفلت. »فقلال الَحجلاج َمن ُهو؟ فقال َعلی بن الُحسلین فقال َمعلدُن ذلک«. گفت 
معدن مطلب، همان علی بن الحسلین اسلت. او باید دانش این مطلب را داشلته باشلد. 



198

»َفَبَعلَث إِلَلی َعلِليِّ بْلِن الُْحَسلْیِن َفَأتَلاُه، َفأَْخَبلَرُه َملا َکاَن ِمْن َمْنلِع اهللِ إِیَّلاُه الِْبَناَء«. 
اُج،  گفلت ملا بله همچنین مشلکلی گرفتار شلدیم. »فقال علي بن الحسلین یَلا َحجَّ
َُّه  ََّک تَلَری أَن ِریلِق، َو انَْتَهْبَتُه َکأَن َعَملْدَت إِلَلی بَِنلاءِ إِبَْراِهیلَم َو إِْسلَماِعیَل َفَألَْقْیَتلُه فِلي الطَّ
تُلَراٌث لَلَک«؛ آمدی سلاختمانی را که ابراهیم و اسلماعیل و بزرگان سلاخته بودند، خانه 
کعبله را خلراب کلردی، ویلران کلردی و غلارت کلردی. نهلب بله معنلای غارت اسلت. 
خیلال کلردی کله این ارث تو اسلت؟ »اْصَعلِد الِْمْنَبلَر َو انُْشلِد النَّلاَس أَْن اَل یَْبَقلی أََحٌد 
ُه«. بلرو سلر منبر بگو هر کسلی از این خانله کعبه چیزی  ِمْنُهلْم أََخلَذ ِمْنلُه َشلْیئاً إاِلَّ َردَّ
برده اسلت، سلنگی، خاکی، چیلزی، برگرداند. »َقلاَل: َفَفَعَل، َفأَنَْشلَد النَّلاَس أَْن اَل یَْبَقی 
وُه«. مردم وقتی شلنیدند، آنچله از این خاك  ُه َقلاَل: َفَردُّ ِمْنُهلْم أََحلٌد ِعْنلَدُه َشليْ ٌء إاِلَّ َردَّ
ا َرأَی َجْملَع التَُّراِب، أَتَی َعلِيُّ بُْن الُْحَسلْیِن  و سلنگ را کله بلرده بودند برگرداندنلد. »َفلَمَّ
َصلَلَواُت اهللِ َعلَْیِهَملا، َفَوَضلَع األَْسلاَس، َو أََمَرُهْم أَْن یَْحِفُروا«. یعنی جای اسلاس را معین 
کلرد، فرملود اینجلا را حفر کنید. »َقلاَل: َفَتَغیََّبْت َعْنُهلُم الَْحیَُّه«؛ آن اژدهلا رفت. ناپدید 
شلد. »َو َحَفلُروا َحتَّلی انَْتَهلْوا إِلَلی َمْوِضلِع الَْقَواِعلِد«؛ کندنلد تا رسلیدند بله آن پایه ها 
ْوا« ؛کنلار بروید.  و آن پلی اصللی خانله کعبله. »َقاَل لَُهلْم َعلِيُّ بْلُن الُْحَسلْیِن: »تََنحَّ
اَهلا بَِثْوبِلِه، ثُلمَّ بََکلی«. نزدیلک شلد حضلرت، آن قاعلده و  لْوا، َفَدنَلا ِمْنَهلا، َفَغطَّ »َفَتَنحَّ
اَها بِالتَُّراِب بَِیِد  اسلاس و پی را با پارچه ثوب خودشلان پوشلاندند و گریسلتند. »ثُمَّ َغطَّ
نَْفِسلِه«. خلود حضلرت خاك ریخلت روی پایه ها. سلپس به کارگران گفلت بیایید این 
را بسلازید. »ثُلمَّ َدَعلا الَْفَعلََه، َفَقاَل َضُعلوا بَِناَءُکْم َفَوَضُعلوا الِْبَناَء«، مقلداری که دیوار باال 
آملد حضلرت دسلتور داد خلاك را بریزنلد درون خانه کعبله. لذا می فرمایلد خانه کعبه 
بلاال رفلت. همیلن االن اگلر کسلی وارد خانله کعبله شلود ملی بینلد خانه کعبله باالتر 
لا اْرتََفَعلْت ِحیَطانَُهلا أََملَر بِالتُّلَراِب َفُقلِّلَب َفُألِْقَي فِلي َجْوفِِه  از سلطح زمیلن اسلت. »َفلَمَّ

َرِج« .1 َفلَِذلِلَک َصلاَر الَْبْیُت ُمْرتَِفعلاً یُْصَعُد إِلَْیِه بِاللدَّ

توسعه«مسجد«الحرام««
ابوالحسلن ملاوردی کله از علملای بزرگ اهل سلنت اسلت، چنیلن روایت ملی کند که 

1  . علل الشرایع، ج2، ص 448 و ص449
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اطلراف کعبه که مسلجد الحرام باشلد، دیوار نداشلت. مردم می آمدند حلول خانه کعبه 
طلواف ملی کردند، در مسلجد طلواف می کردند بدون این که دیواری داشلته باشلد. در 
زملان عملر، اوآمد دسلتور داد دیواری برای مسلجد الحرام سلاختند. خانه هلای اطراف 
مسلجد الحلرام را خلراب کردند. علده ای کنار مسلجد الحلرام خانه سلاخته بودند. این 
خانله هلا را خریلد و خانله آنهایی که راضی نمی شلدند را به زور گرفلت. حکم حکومتی 
صلادر کلرد و خانله های آنلان را مصادره کرد و پولشلان را بله آنها داد. خالصله خانه ها 
را گرفت و مسلجد را توسلعه داد و دیوار کوتاهی را برای اولین بار برای مسلجد سلاخت. 
ایلن دیلوار کمتلر از یلک قاملت بوده اسلت، مثلال ارتفلاع و طول ایلن دیوار حلدود یک 
متلر بلوده اسلت. بعلد روی این دیوار شلب ها چراغ می گذاشلتند.»وکان ُعَملر أّوَل من 
اتََّخلذ جلداراً لِلَمسلِجد«. عملر اولین کسلی بود کله برای مسلجد الحرام دیوار درسلت 
لَع المسلجَد«. عثمان که سلر کار آمد، او  کرد. »فلّما اسلَتخلََف عثمان ابتاَع منازَل فَوسَّ
هلم دوبلاره توسلعه جدیدی در مسلجد الحلرام ایجاد کلرد. آن دیواری که عمر سلاخته 
بلود برداشلت دوبلاره توسلعه داد. »و أَخلَذ َمنلاِزَل أقلوام و َوَضلَع لَها أثَمانَهلا«، خالصه 
بله زور خانله هلای ملردم را گرفلت و قیمتلی بلرای آنهلا گذاشلت. »فَضّجلوا ِمنله ِعنَد 
الَبیلت«، خالصله اینهلا اعتراض کردند. جمع شلدند نلزد خانه کعبه و اعتلراض کردند. 
أُکلم َعلَیَّ ِحلمی َعنکم«. حلم من، شلما را گسلتاخ کرده اسلت. »فقد  »َفَقلال إنّملا َجرَّ
َفَعلل بِکلم هذا ُعَملر فأقَررتُلم و رضیُتم«، عمرآمد ایلن کار را کرد هیچلی نگفتید، حاال 
ملن آملدم ایلن کار را ملی کنلم، ایلن همله سلر و صدا ملی کنیلد. »ثُلمَّ أَمَر بِهلم إلی 
الَحبلس«. دسلتور داد همیلن معترضین را زندانلی کنند. »حتی کلَّمه فیله عبُداهلل بن 
لعه«. وسلاطت کردند  خاللد بلن أسلد فخلّی سلبیلَهم و بََنی للَمسلِجد األرِوقه حیَن َوسَّ
تلا آنهلا را آزاد کردنلد. آنهلا هلم دیدند کاری از دستشلان سلاخته نیسلت. دیگر چیزی 
نگفتنلد. در روایت داریم »إّن ابراهیَم و اسلماعیَل َحّدا الَمسلجد بیلن الصفا و المروه«1. 
یعنلی معللوم ملی شلود آنهلا خانله هلا را داخلل مسلجد سلاخته بودنلد. داخلل حریم 
مسلجد خانله هلا را سلاخته بودند. عثمان آملد و دیوارها را برداشلت و مسلجد را دوباره 
توسلعه داد. او اولیلن کسلی اسلت کله وقتلی دیوارهای مسلجد الحرام را سلاخت، رواق 

1  . تهذیب، ج5، ص453
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درسلت کلرد. رواق یعنلی آن حریمی که برای مسلجد سلاخته می شلود که سلقف دار 
اسلت. اطلراف مسلجد کله خواسلت دیوار بزنلد، دیوارهلا را همراه بلا رواق سلاخت. این 
رواق هایلی کله تلا کنلون هلم هنلوز همچنان این رسلم، جلاری و باقلی اسلت.»و بََنی 
لِلَمسلِجد األرِوقله حیلَن َوّسلعه و َکاَن ُعثملان أوََّل َمن أتََّخَذ لِلَمسلِجد األرِوقله«. اولین 
کسلی کله بلرای مسلجد رواق سلاخت و رواق درسلت کلرد حنلاب خلیفله سلوم بلود. 
لَع المسلجَد و َحَمَل ألیله أعمده الِحَجلاَره و الرَُّخام«.  »ثُلمَّ اّن الولیلَد بلن عبدالملک َوسَّ
در زملان عبدالمللک، مسلجد، مجلدداً توسلعه یافلت. در ایلن دوران بلرای اولیلن بلار، 
عبدالمللک از ایلن سلنگ هلای بزرگی که امروزه هم رایج شلده اسلت در دیوار مسلجد 

الحلرام بله کار بلرد. بعلد هم منصلور، بعد هم مهدی پسلر منصور عباسلی. 
می گویلد »َعلیله اسلتقّر بَنلاُءه إلَلی َوقِتنلا َهلذا«. ابوالحسلن ملاوردی کله قلرن پنجم 
زندگلی می کلرده اسلت، ملی گوید ایلن سلاختمانی که االن برای مسلجد الحرام اسلت 

همان سلاختمانی اسلت که مهدی عباسلی سلاخته اسلت1.
مرحلوم شلیخ)ره( بله سلندش روایلت می کنلد »َعن الَحَسلن بلِن نُعملان َقال َسلألُت 
أباَعبلداهلل َعّملا زاُدوا فلی الَمسلِجد الَحلرام«. سلؤال کردم ایلن اضافه ها، ایلن زیاده 
هلا، ایلن توسلعه هایی که به مسلجد الحلرام داده اند چله حکمی دارد؟ حضلرت فرمود: 
فا و الَملرَوه«2. این طرفش که  »إّن إبراهیلَم و إسلماعیَل َحلّدا الَمسلِجد الَحراَم بَیلَن الصَّ
کلوه اسلت آن طرفلش هم که باز اسلت و دشلت اسلت تا صفلا و مروه همه اش مسلجد 
الحلرام بلوده اسلت. بنابرایلن خانه هایلی که سلاختند، خانه هایلی بوده که در مسلجد 

سلاخته شلده بوده اسلت. لذا اشلکالی از این ناحیه نیسلت. 
ایلن خالصله بحلث ملا در رابطله با سلاختمان مسلجد الحرام و سلاختمان کعبه اسلت 
و بله همیلن انلدازه اکتفلا ملی کنیم. چلون بنلا نداریم که بحلث گسلترده و مفصلی در 
ایلن رابطله داشلته باشلیم. بنابلر روایتلی که خوانده شلد آخرین کسلی کله خانه کعبه 
را سلاخته اسلت حضلرت سلجاد بوده اسلت. چلون داریم که »ثُلمَّ َکَسلَرها الَحّجاُج 
َعللی بلِن ُزبَیلر فَبناهلا وَجَعلَهلا َسلبَعًه و ِعشلریَن ِذراَعلاً«3. در زملان حجاج کله جریان 

1  . کتاب األحکام السلطانیه، ص 162
2  . تهذیب، ج5، ص453

3  . کافي، ج4، ص702
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املام سلجاد را گفتیلم، ایلن 27 ذراعلی که خانله کعبله دارد، در این زمان سلاخته 
شلده اسلت. طبلق آن روایت زیر نظر امام سلجاد سلاخته شلده اسلت. البتله ظاهراً 
تخریلب کاملل نبلوده اسلت. غرض این بلود که شلمایی کللی از بنای مسلجد الحرام و 

سلاختمان کعبله به دسلت بیاید.

فضلیت«مسجدالحرام««
بحلث دیگلر در رابطله با فضل مسلجدالحرام اسلت. فضیلت این مسلجد، یعنلی جایگاه 
ایلن مسلجد، اعتبلار ایلن مسلجد. بله طوری کله حتی اگر کسلی بنشلیند در مسلجد 
الحلرام خلودش فی نفسله ثلواب دارد. همین خود نشسلتن ثواب دارد. نشسلتن در این 
مسلجد، اعتلکاف در این مسلجد، فضیلتش بیش از مسلاجد دیگر اسلت. بحلث ما ابتدا 
در فضیللت خلود مسلجد اسلت، بعلد در فضیلت نملاز در این مسلجد. فضیللت نماز در 

ایلن مسلجد، بیش از مسلاجد دیگر اسلت. 
لماِء  املا فضلل مسلجد الحرام. خلدای متعلال فرمود: »َقلْد نَلری  تََقلُّلَب َوْجِهَک فِی السَّ
ُّوا  َِّینَّلکَ قِْبلَلًه تَْرضاهلا َفلَولِّ َوْجَهلَک َشلْطَر الَْمْسلِجِد الَْحلراِم َو َحْیلُث ما ُکْنُتلْم َفَول َفلَُنَول
ِِّهْم َو َملا اهللُ بِغافٍِل  َُّه الَْحلقُّ ِمْن َرب ُوُجوَهُکلْم َشلْطَرُه َو إِنَّ الَّذیلَن أُوتُلوا الِْکتلاَب لََیْعلَُموَن أَن
لا یَْعَمُللون «1 اولیلن جایگاهلی کله برای مسلجد الحرام ذکر شلده اسلت چیسلت؟  َعمَّ
این اسلت که مسلجد الحرام قبله گاه مسللمین اسلت. کسلی که داخل مسلجد اسلت 
قبلله اش کعبله اسلت. کسلی کله بیلرون اسلت، قبله اش مسلجد الحلرام اسلت. و قال 
وَن َعِن الَْمْسلِجِد الَْحَراِم َوَما َکانُلواْ أَْولَِیاءُه  بَُهُم اهللُ َوُهْم یَُصلدُّ سلبحانه: »َوَملا لَُهلْم أاَلَّ یَُعذِّ
إِْن أَْولَِیلآُؤُه إاِلَّ الُْمتَُّقلوَن َولَِکلنَّ أَْکَثَرُهلْم الَ یَْعلَُملوَن2« ایلن مّتقونی که اینجا ذکر شلده 
اسلت مثلل »الّذیلَن آَمُنلوا« یلا »المؤمنون« کله در خیللی از آیات کریمه قلرآن ذکر 
شلده اسلت، ملراد از اینلان، خصلوص ائمله معصومین اسلت. این ذکلر عاّمی اسلت که 

یُلراد بله الخاّص. 

1  . بقره، 144
2  .انفال، 34
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ائمه«معصومین«،«اولیای«مسجد«هستند«««
اولیلای مسلجد، ائمله معصومیلن هسلتند. جایلگاه مسلجد، املام اسلت. به قرینله این 
أْنَلا ِلِبَْراِهیلَم َملَکاَن الَْبْیلِت«1. للذا اولیای مسلجد در زمان حضرت  کله فرملود: »َوإِْذ بَوَّ
ابراهیلم و اسلماعیل، همان ابراهیم و اسلماعیل بلوده اند. چون املام بودند، ولّی 
مسلجد بودنلد. ایلن والیت مسلجد، همچنلان در اختیلار انبیلاء و اوصیای انبیلاء و ائمه 
 اطهلار اسلت. للذا مسلجد، االن، وللّی حقیقی اش وجلود مقدس حضلرت ولی عصر
اسلت. حرملت مسلجد بله امام مسلجد اسلت. یعنلی به ملکان امام بلودن اسلت. چون 
مسلجد بیلت االمام اسلت، بیت اهلل اسلت، حرملت دارد. حرملت مسلجد از حرمت امام 
گرفتله ملی شلود. وجلوب طهلارت یلا وجلوب تطهیلر، حرملت ورود جنب به مسلجد، 
اینهلا فلرع آن اسلت کله چون مسلجد بیت المام اسلت ایلن احلکام را دارد. این مطلب 
را قباًل گفتیم. گفتیم این که گفته می شلود مشلاهد مشلرفه معصومین حکم مسلاجد 
دارد، از لحلاظ حرملت تنجیلس از لحاظ ازاله فوری نجاسلت، از لحلاظ عدم جواز دخول 
جنلب و حائلض ایلن احلکام که احکام تطهیری مسلجد اسلت، اگر مسلجد ایلن احکام 
را دارد فلرع احلکام مترتبله بیلوت الملام اسلت. حکم تطهیلر، حکم عدم جلواز حضور 
جنلب و حائلض، در اصلل، حکلم مربلوط به بیلت الملام و بیلت المعصوم اسلت. چون 
مسلاجد بیلوت الملام انلد، بله همیلن لحلاظ وجلوب طهلارت دارنلد. درخصلوص آیه 
شلریفه »فِي بُُیوٍت أَِذَن اهللُ أَن تُْرَفَع َویُْذَکَر فِیَها اْسلُمُه«2. سلؤال شلد، »أّی بیوٍت هذه 
یلا رسلوَل اهلل؟« حضرت فرملود: »هي بیوُت األنبیاءِ«. خلیفه اول سلؤال کلرد: »فقال: 
 و فاطمه« می دانسلت. او  یلا رسلوَل اهلل أهلذا البیُت منها؟ مشلیراً إلی بیلِت عليٍّ
بهتلر از همله ملی دانسلت این بیلت، چه بیتی اسلت. گفت: »أهلذا البیُت منهلا؟« این 
لَماَواِت  بیلت عللی و فاطمه از همان بیوت انبیایی اسلت کله فرمود »اهللُ نُوُر السَّ
ُح لَُه فِیَها  َواألْْرِض«3 بعلد فرملود: »فلی بُُیلوٍت أَِذَن اهللُ أَْن تُْرَفَع َویُْذَکَر فِیَها اْسلُمُه یَُسلِبّ
بِالُْغلُدِوّ َواْلَصلال ِرَجلاٌل اَلّ تُلِْهیِهلْم تَِجلاَرٌه َواَل بَْیلٌع َعلن ِذْکلِر اهللِ«4 تا آخر آیله. آیا بیت 

1  . حج، 26
2  . نور، 36

3  .همان، 35
4  . همان، 36 و 37
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عللی و فاطمله از ایلن بیلوت اسلت؟ حضلرت در جلواب فرملود: »نََعلم، ملن 
أفاِضلهلا«1. بیلت عللی و فاطمله از أفضلل ایلن بیلوت اسلت، از برجسلته ترین 
ایلن بیلوت اسلت. بیلت عللی  و فاطمه محلل نزول نلور الهی اسلت. معلدن نور 
ُرونََهلا تَْفِجیلًرا« اشلاره به همین بیت اسلت.  خلدا اسلت. همیلن بیلت اسلت کله »یَُفِجّ
ُرونََها  »إَِنّ األْبْلَراَر یَْشلَربُوَن ِملن َکْأٍس َکاَن ِمَزاُجَهلا َکاُفوًرا َعْیًنا یَْشلَرُب بَِها ِعَبلاُد اهللِ یَُفِجّ
تَْفِجیلًرا«2. ایلن عیلن، ایلن سرچشلمه در همیلن خانه علی بلن أبی طاللب و خانه 
ُرونََهلا«، ایلن چشلمه را آنجلا ملی جوشلانند.  فاطمله مقدسله ملی جوشلد. »یَُفِجّ
 ایلن چشلمه را آنجلا ایجلاد می کننلد. آن وقلت ایلن چشلمه ای کله در خانله علی
و فاطمله ایجلاد ملی شلود، چشلمه تطهیلر اسلت. تطهیر از اینجا شلروع می شلود. 
َرُکْم تَْطِهیًرا«3  ْجَس أَْهَل الَْبْیلِت َویَُطِهّ خداونلد فرمود: »إِنََّملا یُِریُد اهللُ لُِیْذِهَب َعنُکلُم الِرّ
ایلن تطهیلر الهلی از ایلن خانه بله سلایر خانه ها سلرایت می کنلد. از این چشلمه، یک 
جویلی در خانله هلر مؤملن روان اسلت. مؤمنلی کله والیلت علی بلن أبی طاللب را 
می پذیلرد. پیلروی از عللی بلن أبلی طاللب را می پذیلرد، با ایلن پذیلرش والیت، با 
ایلن حلّب محّملد و آل محّملد، با ایلن محبلت، ارتباط حقیقی بله وجود ملی آورد. یک 
ارتبلاط اعتبلاری نیسلت. فرض نیسلت. وهلم و گمان نیسلت. یک رابطه واقعی درسلت 
می کنلد. ایلن رابطله منشلأ اثرات اسلت کله آن طهارتی کله خداوند متعال بلر آن خانه 
نلازل کلرده بلر ملردان آن خانله و اهلل آن خانله، این طهلارت به آن کسلی کله با این 

خانله در یلک ارتبلاط والیتلی قرار میگیلرد، سلرایت می کند.

ارتباط«حج«در«مسجد«الحرام«و«امامت««
نکتله ای هلم اینجلا بایلد گفته شلود، چلون مسلجد الحرام بیلت المامله اسلت، »َوإِْذ 
أْنَلا ِلِبَْراِهیلَم َملَکاَن الَْبْیلِت«4. للذا »أِملروا أن یَِحّجلوا«. حلج در مسلجد الحلرام بله  بَوَّ
خاطلر مسلجدالحرام اسلت نله این کله مسلجد الحرام بله حج، فضیللت پیدا کنلد. لذا 
در روایلت داریلم کله حضلرت امام باقر به آن شلخصی کله در ایام حج، در مناسلک 

1  .الّدر المنثور، ج 6، ص203 
2  . انسان،5 و 6
3  . احزاب، 33

4  . حج، 26
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حلج هملراه حضرت بلود فرمودنلد: »هَکذا کانلوا یَطوفوَن فِلي الجاِهلِّیلِه«. در جاهلیت 
هلم همیلن گونله حج بله جا ملی آوردند. آن حجی که اسلالم و رسلول خلدا گفته 
اسلت، ایلن حج نیسلت. »إنّما اُِملروا أن یَطوفلوا بِها، ثُلّم یَنِفروا إلَینلا َفُیعلِمونلا َوالیََتُهم 
وَمَوّدتَُهلم، ویَعِرضلوا َعلَینلا نُصَرتَُهلم. ثُّم َقَرأَ هلِذهِ الیََه: َفاجَعلل أفِئَدًه ِملَن الّناِس تَهوي 
إلَیِهلم1«2.آن حجلی کله آنهلا بله آن حلج، مأمور بودنلد این بود که نلزد ما بیاینلد. اوالً 
دیلن خلود را از ملا بیاموزند و بعد نصلرت و یاری خود را بر ما عرضله کنند. در حقیقت، 
ایلن ارتبلاط بلا مسلجد الحرام و خانله کعبه، ارتبلاط با امام اسلت. این ارتبلاط با امامت 
ُهوا  اسلت. »َو ملا کاَن الُْمْؤِمُنلوَن لَِیْنِفُروا َکاَفًّه َفلَلْو ال نََفَر ِمْن ُکِلّ فِْرَقٍه ِمْنُهلْم طائَِفٌه لَِیَتَفَقّ
یلِن َو لُِیْنِذُروا َقْوَمُهلْم إِذا َرَجُعوا إِلَْیِهلْم لََعلَُّهْم یَْحلَذُروَن«3. در حقیقت، حج یکی  فِلی الِدّ
از مصادیلق نفلر إللی المام اسلت.»َفلَْو ال نََفلَر ِمْن ُکِلّ فِْرَقلٍه ِمْنُهْم طائَِفه«ٌ. الزم نیسلت 
از همله جلا همله ملردم حج بیاینلد و پیش املام بیایند و از املام احکام دینشلان را یاد 
بگیرنلد، تفقله در دیلن پیدا کنند. فرهنلگ دینی، فرهنلگ والیی، این فرهنلگ باید به 
ملردم دنیلا منتقلل شلود. ایلن فرهنلگ چگونه منتقل می شلود؟ ایلن که از هلر طائفه 
ای، از هلر جمعیتلی علده ای ملی آینلد حج، می آیند نلزد امام، می آیند در مراسلم حج 
شلرکت ملی کننلد، یلک ملاه کمتر، بیشلتر ملی مانند بلا همه مسللمینی کله در کنار 
املام بله سلر ملی برند، ملی آینلد فرهنگ اماملت، فرهنلگ توحیلد، فرهنگ اسلالم را 
می آموزنلد و ملی رونلد، ایلن فرهنلگ را به اهل کشلور و اهلل منطقه خودشلان منتقل 
ملی کننلد. این فلسلفه حلج اسلت. در حقیقلت، در این آیه یکلی از مصادیق برجسلته 

»نَفلر« خود حج اسلت.
»َوَملا َکاَن الُْمْؤِمُنلوَن لَِینِفلُرواْ َکآَفّلًه« لذا ایلن »نَفر« را ما می گوییلم بارزترین مصداق 

آن »نفلر إلی الحج« اسلت.
ُهوا فِی  »َو ملا کاَن الُْمْؤِمُنلوَن لَِیْنِفلُروا َکاَفّلًه َفلَْو ال نََفلَر ِمْن ُکِلّ فِْرَقلٍه ِمْنُهْم طائَِفلٌه لَِیَتَفَقّ
یلِن َو لُِیْنلِذُروا َقْوَمُهلْم إِذا َرَجُعلوا إِلَْیِهْم لََعلَُّهْم یَْحَذُروَن«؛ حضلرت در روایت همین را  الِدّ
ملی فرمایلد کله اصلل حج بلرای این بلوده که اینلان نزد ملا بیاینلد، احکام دیلن را یاد 

1  . ابراهیم، 37
2  .کافي، ج1، ص392

3  . توبه، 122
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بگیرنلد، فرهنلگ دین، فرهنگ اسلالم، فرهنلگ توحیلد را از ما بیاموزند، بعلد برگردند 
بله خانواده هلای خودشلان، بله اهلل محلل خودشلان، به اهلل کشلور خودشلان و این 
فرهنلگ را منتقلل کننلد. فرهنلگ جهانی این گونه سلاخته می شلود. در حقیقت، یکی 
از مهمتریلن اهلداف حج، فرهنگ سلازی اسلت. آن هلم چه فرهنگلی، فرهنگ توحید، 
فرهنلگ تبعیلت از املام که عین توحید اسلت. محرمات احلرام آمادگی برای پرسلتش 
موحدانله خلدا اسلت. ایلن پرسلتش توحیلدی جلز بلا اماملت املام حاصل نمی شلود و 
للذا املام، در ایلام حلج امیرالحلاج حقیقلی اسلت. او حقیقتلاً امیرالحاج اسلت. ملا واقعاً 
محرومیلم. ایلن محرومیتلی کله بشلریت امروز، بله آن دچار شلده اسلت، محرومیت از 
لقلاء الملام کله »تَملاُم الَحلّج لِقلاُء الِملاِم«1، محرومیت از محضلر املام، محرومیت از 
تعالیلم املام، واقعلاً چله محرومیت سلختی اسلت. هیلچ محرومیتلی از ایلن محرومیت 
سلخت تلر نیسلت که ما با منبلع اصلی حیاتمان نتوانسلتیم ارتباطی را که باید و شلاید 
داشلته باشلیم. املام، منبلع اصللی حیات اسلت. حیلات حقیقلی، آن حیات طیبله، آن 

محیلی و آن سرچشلمه حیلات، وجلود مقلدس امام عصر اسلت.
مسلجد الحلرام چلون بیلت املن اسلت، حرملت دارد، حرملت تعلدی، حرملت تجلاوز. 
قرقلگاه خلدا اسلت. قرقلگاه اسلت یعنی محل حرملت الهی اسلت. آنجا جایی اسلت که 
خلدای متعلال، تجلاوز و تعلدی را بر نمی تابلد. »َوَمْن یُلِرْد فِیِه بِإِلَْحلاٍد بُِظلْلٍم نُِذْقُه ِمْن 
َعلَذاٍب أَلِیلٍم«2. اینجلا جای ظلم نیسلت. جلای الحاد نیسلت. لذا بیت اهلل الحرام اسلت. 
حلرام اسلت یعنلی قرقلگاه الهی اسلت. اینجلا مخصوص خدا اسلت. یعنی کسلی که در 
ایلن منطقله ملی آیلد، بایلد تنها، سرسلپرده خدا باشلد. بله امر غیلر او، به دسلتور غیر 
او عملل نکنلد. للذا می شلود منطقه امن الهلی. آیه »و َملن َدَخلَلُه کاَن آِمنا«3یعنی در 
حلوزه حراسلت الهلی قلرار ملی گیلرد. اینجلا منطقه قلرق شلده خداوند متعال اسلت. 
قلرق شلده حکوملت الهلی اسلت. یعنی کسلی کله وارد اینجلاد شلود اگر بلا اخالص و 
توحیلد وارد شلود ملورد علذاب قرار نمی گیلرد، »یُغَفرله«، اگر کسلی به حلج یا عمره 

1  . کافي، ج2، ص549
2  . حج، 25

3  . آل عمران، 97
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وارد شلود مغفلور اسلت. »اللُهلمَّ البیُت بیُتلَک و الَحلَرُم َحَرُمک والعبلُد عبُدك«1.

متقین،«اولیای«مساجدند««
وَن َعِن الَْمْسلِجِد  بَُهلُم اهللُ َوُهلْم یَُصدُّ آیله دیگلر در سلوره انفال اسلت: »َوَما لَُهلْم أاَلَّ یَُعذِّ

الَْحلَراِم َوَملا َکانُلواْ أَْولَِیلاُؤُه إِْن أَْولَِیاُؤُه إاِلَّ الُْمتَُّقلوَن َولَِکنَّ أَْکَثَرُهلْم الَ یَْعلَُموَن«2
نکتله ای در ایلن آیه اسلت و آن »إِْن أَْولَِیاُؤُه إاِلَّ الُْمتَُّقوَن« اسلت. این که مسلاجد الهی، 
اولیلاء ایلن مسلاجد، مّتقیلن باید باشلند. ملراد از متقیلن، نه تنهلا در این آیله، بلکه در 
بسلیاری از آیاتلی کله مربوط بله اختیارات حکومتی اسلت و این اختیلارات حکومتی به 
متقیلن نسلبت داده ملی شلود، منظلور از این متقیلن، دسلتگاه امامتی اسلت. در قرآن 
کریم در بسلیاری از موارد، وقتی گفته می شلود متقین، وقتی گفته می شلود مومنین، 
یعنلی دسلتگاه حاکمیت. در رأس دسلتگاه حاکمیت، »اتقی الناس« اسلت و مجموعه 
اش مجموعله متقلون انلد. در رأسلش کسلی اسلت کله عین األیملان اسلت و مجموعه 
هملراه او مجموعله ای هسلتند کله بله تبلع او مومنیلن می شلوند. اصلاًل هرجلا متقین 
گفتیلم، در قلرآن کریلم هرجلا متقیلن آمد، یعنلی امامی وجلود دارد و مأموملی. امامی 
کله ایلن املام، عیلن التقوی اسلت و یلک جمع تابعلی از آن املام که چون تابلع اند می 
شلوند اهلل التقلوی. اهلل التقوی بلودن غیر امام، بله اعتبار تبعیلت از امام اسلت. خود 
ایملان و خلود بلّر و خلود تقوا چیسلت؟ خود امام اسلت. در قلرآن کریم خود بلّر به امام 
َّْیَس  تفسلیر شلده اسلت. خود نیکوکاری. نیکوکاری چیسلت؟ امام اسلت. لذا فرمود: »ل
ُّلواْ ُوُجوَهُکلْم قَِبَل الَْمْشلِرِق َوالَْمْغِرِب َولَللِکنَّ الِْبرَّ َملْن آَمَن بِاهللِ َوالَْیلْوِم الِخِر  الِْبلرَّ أَن تَُول
َوالَْمآلئَِکلِه َوالِْکَتلاِب َوالنَِّبیِّیلنَ َوآتَی الَْملاَل َعلَی ُحبِّلِه َذِوي الُْقْربَی َوالَْیَتاَمی َوالَْمَسلاِکیَن 
َکاَه َوالُْموُفلوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا  لالَه َوآتَی اللزَّ َقلاِب َوأََقاَم الصَّ لآئِلِیَن َوفِي الرِّ لِبیِل َوالسَّ َوابْلَن السَّ
َِّذیَن َصَدُقوا َوأُولَللِئَک  اء َوِحیَن الَْبلْأِس أُولَللِئَک ال لرَّ ابِِریلَن فِي الَْبْأَسلاء والضَّ َعاَهلُدواْ َوالصَّ
ُهلُم الُْمتَُّقلوَن«3. ایلن از آیلات بنیادین قرآن کریم اسلت. شلاهد مثلال ما، »َوأُولَللِئَک 
ُهلُم الُْمتَُّقلوَن« اسلت. ایلن عبارت هلا در قرآن کریم اشلاره بله امام و مجموعله پیرو او 

1  . کافي، ج4، ص410
2  . انفال، 34.
3  . بفره، 177
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اسلت. چلرا از املام در قلرآن کریم بله صیغه جمع تعبیر می شلود؟ ایلن دارای نکته ای 
کاَه  ُکلْم اهللُ َو َرُسلولُُه َو الَّذیلَن آَمُنلوا الَّذیَن یُقیُملوَن الصلَّوَه َو یُؤتُلوَن الَزّ اسلت. »اِنِّملا َولُیّ
ِبْع  ُسلوَل ِملن بَْعِد َما تََبَیّلَن لَُه الُْهلَدی َویََتّ َو ُهلْم راِکُعلوَن«1 یلا فرمود: »َوَمن یَُشلاقِِق الَرّ
َم َوَسلاءْت َمِصیلًرا«2. نکته تعبیر از امام  َغْیلَر َسلِبیِل الُْمْؤِمِنیلَن نَُولِِّه َملا تََولَّی َونُْصلِِه َجَهَنّ
بله صیغله جملع ایلن اسلت که هلر جا املام اسلت، مأموم هلم هسلت. در طلول تاریخ 
اماملت، املام بلدون مأملوم نبلوده اسلت. هرجا امام اسلت مأموم هم هسلت. للذا از امام 
در نلگاه قلرآن کریلم بله مجموعه مومنیلن تعبیر می شلود. بله مجموعه متقیلن تعبیر 
ُّلواْ ُوُجوَهُکلْم قَِبَل الَْمْشلِرِق  َّْیلَس الِْبلرَّ أَن تَُول می شلود. در ایلن آیله قبلل هم فرملود: »ل
َوالَْمْغلِرب«ِ ... تلا آنجا که فرمود: »َولَللِکنَّ الِْبلرَّ َمْن آَمَن بِاهللِ« البتله اینجا نکته دیگری 
اسلت. آن نکتله را قبلاًل گفتیلم کله از امام به عیلن البّر تعبیر می شلود. یک اسلم ذات، 
مثلل رجلل، مثلل حجلر داریلم، که اینها اسلمائی هسلتند که بله یک ذاتلی اطالق می 
شلوند. املا اسلم معنلی هلم داریم مثلل همیلن أکل، شلرب، اینها بلر معنا اطلالق می 
شلوند. یعنلی ذات خارجلی نداریلم بگوییم ایلن أکل اسلت. حجر که می گوییم، اشلاره 
بله ذاتلی ملی کنیلم و می گوییلم این حجر اسلت، می گوییم این بشلر اسلت. املا وقتی 
می گویم خوردن، پوشلیدن، این دیگر اسلم معنا اسلت. سلخن در این اسلت که چگونه 
اسلت کله در قلرآن کریم اسلم معنی بلر ذات اطالق می شلود؟ اسلم معنلی در ذات به 
کار بلرده ملی شلود؟ ملی فرمایلد: »و لکلن البلّر«. این بّر اسلم معنی اسلت. بلّر یعنی 
نیکلوکاری. نیکلوکاری اسلم ذات نیسلت. املا این اسلم معنلی در »لمن آملن« به کار 
بلرده شلده اسلت. بلّر که نیکوکاری اسلت کسلی اسلت که بله خلدا ایملان آورد، به روز 
قیاملت، بله کتلاب و به مالئکله و به نبیّین. نملی گوید بَّر بلکه بِّر اسلت. بَّر بله معنی باّر 
اسلت املا در قلرآن کریم بِّر اسلت. بَّر صفت مشلبهه اسلت که بله معنای باّر بله کار می 
رود. یعنلی نیکلوکار. نفرملود نیکلوکار اسلت آن کله ایملان آورد و این صفات را داشلته 
باشلد. فرملود: نیکلوکاری ایلن اسلت. در جلای دیگلر هم همیلن معنی تکرار می شلود. 
« بلاز »لَْیَس الِْبلُرّ بِلأَْن تَْأتُْواْ  »یَْسلَألُونََک َعلِن األِهلَّلِه ُقلْل ِهلَي َمَواقِیلُت لِلَنّلاِس َوالَْحلِجّ

1  . مائده، 55
2  . نساء، 115
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الُْبُیلوَت ِملن ُظُهورَِهلا َولَللِکَنّ الِْبلَرّ َمِن اتََّقی« بازهلم همین تعبیر اینجا تکرار می شلود. 
ملی فرماید بّر چیسلت؟ نیکوکاری چیسلت؟ می فرماید نیکلوکاری »َمِن اتََّقی« اسلت.

امیرالمومنین،«تأویل«»َمِن«اتََّقی«««
بله قرائلن قرآنلی و قرائن روایلی، »َملِن اتََّقی« وجود مقلدس امیرالمومنین اسلت. 
بله چله قرینله ای؟ اول قرینه قرآنلی اش را بگوییم. مفید اسلت. در اینجا فرملود »َولَِکَنّ 
الِْبلَرّ َملِن اتََّقلی َوأْتُلوا الُْبُیوَت ِملْن أَبَْوابَِها«. اوالً قرینه اش روایاتی اسلت کله فرمود: »أَنَا 
َمِدیَنلُه الِْعلْلِم َو َعلِليٌّ بَابَُهلا َفَملْن أََراَد الِْحْکَملَه َفلَْیْأتَِهلا ِملْن بَابَِهلا«1. کله اینجلا فرمود: 
»َوأْتُلوا الُْبُیلوَت ِملْن أَبَْوابَِهلا«. حدیلث مدینله العلم اگر تفسلیر شلود همین می شلود. 
حلاال کار بله قرائلن روایلی نداریلم. املا قرائلن قرآنلی داریلم. در سلوره والیلل فرملود: 
ِّْعَمٍه تُْجلَزی إاِلَّ ابِْتَغاء  »َوَسلُیَجنَُّبَها األْتَْقلی الَّلِذي یُْؤتِي َمالَُه یََتَزکَّی َوَملا أِلََحٍد ِعنَدُه ِمن ن
ِّلِه األْْعلَلی«2. ایلن »األْتَْقی الَِّذي یُْؤتِي َمالَُه یََتَزکَّی« کیسلت؟ یک کسلی وجود  َوْجلِه َرب
دارد در قلرآن کریلم کله مرتبلاً قلرآن کریم ملی گوید که ایلن زکات می دهلد، این نماز 
ملی خوانلد. کسلی اسلت کله مرتباً قلرآن کریلم تکرار ملی کند ایلن اهل زکات اسلت. 
ا َوَعاَلنَِیًه َفلَُهلْم أَْجُرُهْم ِعنَد  َهاِر ِسلًرّ اهلل نماز اسلت. »الَِّذیَن یُنِفُقلوَن أَْمَوالَُهم بِاللَّْیِل َوالَنّ
َربِِّهلْم َوالَ َخلْوٌف َعلَْیِهلْم َوالَ ُهلْم یَْحَزنُلوَن«3. اگلر کسلی مرتباً تکرار شلود کله چنین و 
َّملا َولِیُُّکُم اهللُ َو َرُسلولُُه َو الَّذیلنَ آَمُنوا« این الذین آمنوا چه کسلانی  چنلان می کنلد. »إِن
کاَه َو ُهلْم راِکُعلون «. »الذیلن آمنوا«  لالَه َو یُْؤتُلوَن اللزَّ هسلتند؟ »الَّذیلَن یُقیُملوَن الصَّ
ای داریلم کله »یؤتلون الزکلوه«. ایلن »الذیلن آمنلوا« همانلی اسلت که ملی فرماید: 
»َوَسلُیَجنَُّبَها األْتَْقلی الَّلِذي یُْؤتِلي َمالَلُه یََتَزکَّلی«. بعد می گویلد »َوَما أِلََحٍد ِعنلَدُه ِمن 
ِّْعَملٍه تُْجلَزی«. ایلن زکاتلی که ملی دهلد، زکات در مقابل نعمتی نیسلت. ایلن زکات،  ن
زکات در مقابلل نیکلوکاری دیگری نیسلت. این اهلل زکات، اهل زکاتی اسلت که بدون 
توقلع و انتظلار علوض، زکات می دهد. یعنی همان کسلانی اسلت که در سلوره هل أتی 
فرملود: »إِنََّملا نُْطِعُمُکلْم لَِوْجلِه اهللِ اَل نُِریُد ِمنُکْم َجَزاء َواَل ُشلُکوراً«4. اینجا فرمود: جزاء و 

1  . بحار األنوار ، جلد : 28 ، صفحه : 199
2 . لیل، آیات 20-17.

3 . انفال، 274
4  . انسان، 9
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شلکور ملردم را نملی خواهیلم. در آنجا فرمود حتی جزاء و شلکور به ایلن معنا که عمل 
ملا در مقابلل کاری باشلد کله شلما برای ملا انجلام می دهیلد نیسلت. »اَل نُِریلُد ِمنُکْم 
ِّْعَمٍه تُْجَزی«. این »ملن اتقی« در اینجا با  َجلَزاء َواَل ُشلُکوراً« و »َوَملا أِلََحلٍد ِعنَدُه ِملن ن
َّما َولِیُُّکُم اهللُ َو َرُسلولُُه  علاَم َعللی  ُحبِّه «1 در سلوره هل أتی با آن »إِن آن »َو یُْطِعُملوَن الطَّ
کاَه«2 هم یکی اسلت. این »لِکنَّ  لالَه َو یُْؤتُلوَن اللزَّ َو الَّذیلنَ آَمُنلوا و الَّذیلَن یُقیُملوَن الصَّ
الِْبلرَّ َملْن آَملَن بِلاهللِ َو الَْیْوِم اْلِخلِر َو الَْمالئَِکِه َو الِْکتلاِب َو النَِّبیِّین « و » آتَلی الْماَل َعلی  
ُحبِّله ...«3 »عللی حّبله« در این آیه کدام اسلت؟ همانی اسلت که فرملود: »َو یُْطِعُموَن 
علاَم َعللی  ُحبِّله «. یکلی اسلت. یعنلی معلوم می شلود این آیلات همدیگر را تفسلیر  الطَّ
علاَم َعللی  ُحبِّه « همانانی هسلتند کله در اینجا  می کننلد. آنهایلی کله »َو یُْطِعُملوَن الطَّ
ایلن گونله توصیلف ملی شلوند کله »و لِکلنَّ الِْبرَّ َملْن آَملَن«. پس یک انسلانی اسلت 
و یلا مجموعله ای از انسلان هایند کله خلدا اینهلا را عیلن نیکلوکاری می دانلد. عیلن بلّر 
راَط الُْمْسلَتقیم «، صراط المسلتقیم را  می دانلد. للذا وقتی می خواهد بگویلد »اْهِدنَا الصِّ
بله اینهلا معرفلی می کند. نله اینهلا را به صراط مسلتقیم معرفلی کند. نمی گویلد اینها 
کسلانی هسلتند کله بر صراط مسلتقیم اند، هرچند جلای دیگر این را هم فرموده اسلت 
املا اینجلا می گویلد: إهدنا صلراط »مسلتقیمی« که »ِصلراَط الَّذیلَن أَنَْعْملَت َعلَْیِهم « 
اسلت. ایلن نکتله خیلی مهمی اسلت. در قلرآن کریم صلراط مسلتقیم یا راه راسلت را، 
یلا بله تعبیلر دیگلر، ارزش هلا را، اصلال محلض ارزشلها را به شلخص معرفلی می کند و 
ایلن نکتله بسلیار مهمی اسلت . این آن چیزی اسلت که ملا از آن بله »عصمت« تعبیر 
می کنیلم. مفهلوم عصملت در جایلگاه دینلی ملا جایلگاه ویلژه ای دارد. در برداشلت ها 
و فرهنلگ هلای سلکوالر اصلال چنین مفهوملی وجود نلدارد. اصاًل می گوینلد همچنین 
چیلزی محلال اسلت. چلون چنیلن مفهومی وجود نلدارد. للذا کاًل نلگاه آنها به انسلان، 
نلگاه وارونله ای اسلت. ایلن نلگاه خیلی مشکل زاسلت. اسلاس انسلان را بر شلرارت می 
داننلد. می گویند اصل، این اسلت که انسلان شلرور باشلد. ما انسلان خوب اصلاًل نداریم. 
انسلانی کله محلض خوبلی باشلد ممکن نیسلت، پیلدا شلود. در قلرآن کریلم در منابع 

1  . همان، 8
2  . مائده، 55
3  . بقره، 177
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دینلی ملا کاملاًل عکلس قضیه مطرح اسلت کله نخیر ما انسلانی داریلم که این انسلان، 
خوبلی محلض اسلت. ما انسلانی داریم که این انسلان خیلر و خوبی محض اسلت. یعنی 
اگلر بخواهیلد خوبی را بشناسلید با او می شناسلید. این خیلی مسلأله مهمی اسلت. لذا 
راَط الُْمْسلَتقیم  ِصلراَط الَّذیَن أَنَْعْمَت  از اول در نملاز بله ملا می گویند بگویید »اْهِدنَا الصِّ
َعلَْیِهلم «. صلراط مسلتقیمی کله صراط آنها اسلت. یعنی صراط مسلتقیم را بلا آنها می 
شناسلیم. ملا صلراط مسلتقیم را در زملان رسلول از خود رسلول می شناسلیم. 
در زملان امیرالمؤمنیلن صلراط مسلتقیم خود او اسلت. خود اوسلت، یعنلی هر چه 
بکنلد صراط مسلتقیم اسلت. صدیقله کبری را فرهنلگ دینی ما می گویلد: »یَْرَضی 
اهللُ لِِرَضاَهلا َو یَْغَضلبُ لَِغَضِبَهلا«. رضلای خلدا برای رضای اوسلت. خیلی مسلأله مهمی 
اسلت. بشلری وجلود دارد کله وقتلی بخواهلد، خلدا می خواهلد، وقتلی نخواهلد، خلدا 
نمی خواهلد. ایلن اسلالمی کله می توانلد چنین بشلری را بپروراند، این اسلالمی اسلت 
کله انسلان می سلازد. آن وقلت بله ما می گوینلد از اینهلا تبعیت کنیلد. اینجا اسلت که 
تبعیلت از اینهلا، تبعیلت از خیلر می شلود. تبعیلت از پاکلی می شلود. تبعیلت از علدل 
می شلود. آن وقلت علادل کیسلت؟ عادل کسلی اسلت کله از آنهلا تبعیت می کنلد. این 
را ملا می خواهیلم بگوییم . متقی کیسلت؟ آنی اسلت کله از اینها تبعیلت می کند. اینها 
عیلن التقلوی هسلتند. متقی یعنلی تابع این تقلوا، پیرو این تقلوا. باّر کیسلت؟ اهل البّر 
چله کسلانی هسلتند؟ نیکلوکاران چله کسلانی هسلتند؟ آنانی انلد کله از اینهلا تبعیت 
می کننلد. اینلان بّرهسلتند. اینلان تقلوا هسلتند. بلکله اینلان ذکر هسلتند. خلود ذکر. 
»َفاتَُّقلوا اهللَ یَلا أُْولِلي األْلَْبلاِب الَِّذیلَن آَمُنلوا َقْد أَنلَزَل اهللُ إِلَْیُکْم ِذْکًرا َرُسلوال یَْتُللو َعلَْیُکْم 
آیَلاِت اهلل ُمَبیِّنلاٍت«1. قلرآن کریلم رسلول را بله عین الذکر تفسلیر و تحدیلد می کند. 

اتحاد«امام«و«مأموم««
تابعلان رسلول اهلل اهلل الذکرنلد. بله انلدازه تبعیلت از رسلول اهلل با ذکلر متحد 
می  شلوند. ملا در مبحلث عللم الجتملاع السلالمی مفصل به ایلن مطللب پرداخته ایم 
کله در نتیجله تبعیلت از املام، یلک اتحلادی بیلن املام و مأملوم به وجلود می آیلد. ما 

1  . طالق، آیات 10-11
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در مباحلث عللم الجتملاع االسلالمی ایلن را گفته ایلم که آنچله مردم را یکلی می کند، 
چیسلت؟ وحلدت اراده. خلود وجلود آدملی چلرا یکلی می شلود؟ ملا دسلت داریلم، پا 
داریلم، چشلم داریلم، احساسلات داریم. به ملا می گویند یک آدم. با این که ما دو دسلت 
داریلم، دوگلوش داریم، دو چشلم داریم، دو پلا داریم. بدن ما بخش هلای مختلفی دارد. 
دسلتگاه هلای گونلا گونلی دارد. دسلتگاه هلای مفصل. اما ما یکی هسلتیم. چلرا؟ چون 
یکلی اراده بلر ملا حاکلم اسلت. چون همله اینهلا از یلک اراده، دسلتور می گیرنلد. یک 
دسلتور اسلت کله به دسلت، به چشلم، به گلوش، به پا، به همله صادر می شلود. همه از 
آن یلک دسلتور تبعیلت می کنند. آنچه یک مجموعله را تکمیل می کند چیسلت؟ اراده 
واحلده. آنچله پیکلر آدملی را به عنوان یلک پیکر واحد، منسلجم در ملی آورد، آن اراده 
واحلده اسلت. چه وقت شلخصیت آدم شلخصیت مختلی می شلود؟ وقتی کله نتواند از 
ایلن اراده واحلد برخوردار باشلد. قلرآن کریم خیلی قشلنگ تعبیر می کند. »َضلَرَب اهلُل 
َِّرُجٍل َهْل یَْسلَتِویَاِن َمَثاًل؟«. ربط این  َمَثاًل رَُّجاًل فِیِه ُشلَرَکاء ُمَتَشاِکُسلوَن َوَرُجاًل َسلَلًما ل
بحلث را بلا مبحثملان توضیلح خواهیلم داد. جامعه چگونه یلک جامعه واحد می شلود. 
یلک جامعله واحلد چگونله به وجلود می آیلد؟ آن هم بله وحلدت حقیقی نله اعتباری. 
فرمانلروای جامعله وقتلی گفت بکلن، همه انجام دهند. وقتلی که اراده ملردم، تابع اراده 
او شلود. اراده املام، اراده ملردم شلود. »أَنَلا َحْرٌب لَِملْن َحاَربَُکْم َو ِسللٌْم لَِمْن َسلالََمُکم «. 
»أنلا تَابِلٌع لَُکلم، ُملواٍل ألولیائُکم ُمعلاٍد ألعَدائُکم«، »ِسللٌم ألمِرُکم ُمتَّبلٌع ألمِرُکم«. این 
عبلارت در زیلارات چقلدر آمده اسلت؟ در زیلارت جامعله، در زیارت عاشلوراء در زیارت 
 وارث و زیارت هلای گوناگلون، حقیقتلی اسلت. اگلر ما شلیعه واقعلی امیرالمومنین

باشلیم وقتلی آنچله او اراده می کنلد اراده ما کاملاًل تابع اراده او می شلود. 

دو«گونه«رفتار«در«مقابل«فرامین«رهبر«جامعه«اسالمی««
چنلد حادثله در اسلالم در خلود جامعله اسلالمی هسلت که نشلان دهنده تفلاوت بین 
دو مجموعله اسلت. یلک مجموعله بله رسلول اهلل چله می گفتنلد: یلا رسلول اهلل تو 
دسلتور بلده هرچله بگویلی ملا سللم محلض هسلتیم، دسلتورت بلرای ما مطاع اسلت. 
یلک علده نله، در برابلر دسلتور رسلول خلدا تملرد می کردنلد. در جنلگ بلدر داریلم، 
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رسلول اکلرم اصحلاب را جملع کلرد و فرملود ملا داریلم ملی رویم ممکن اسلت به 
یلک کاروان تجارتلی برخلورد کنیلم، به غنیمت دسلت پیلدا کنیم. ممکن اسلت با یک 
لشلکر برخلورد کنیلم، به جنگ برسلیم، بلا صحنه جنگ روبرو شلویم. ببینم رأی شلما 
چیسلت؟ چلکار می کنیلد؟ چله نظلری داریلد؟ بجنگیم یلا خیر؟ اصلاًل برویم یلا خیر؟ 
ملا تعدادملان کم اسلت، اسللحه ملان هم کم اسلت. چیزی نداریلم. آنها هم تعدادشلان 
زیلاد اسلت، هلم اسللحه دارنلد، هلم آموزش دیلده اند، هلم قوی اند، گرسلنه نیسلتند. 
ملا هلم پلا برهنه ایلم، گرسلنه هلم هسلتیم. علده ای امثلال مقلداد بلند شلدند گفتند 
یلا رسلول اهلل ملا گلوش بله فرملان تواییلم. بگوییلد بزنیلد بله دریلا ملی زنیم بله دریا. 
شلما بگوییلد بزنیلد بله کلوه می زنیلم بله کلوه . هرجلا شلما بگوییلد. هرچه تلو فرمان 
دهلی. اینهلا سلخن یلک دسلته بود. دسلته ای هلم بلنلد شلدند و گفتند یا رسلول اهلل 
اینلان جنگجلو هسلتند. اینلان سلالح دارند. اینان جمعیتشلان زیاد اسلت. مگلر ما می 
توانیلم بلا اینهلا برخلورد کنیم. دوگونله برخورد با رسلول اکرم وجود داشلت. مومن 
کیسلت؟ آن موملن حقیقلی تابلع، آن کسلی اسلت کله اراده اش تابلع اراده املام ملی 
شلود. اینجلا وحلدت بله وجلود می آیلد. وقتلی گفتله می شلود »یَلْوَم نَْدُعلوا ُکلَّ أُناٍس 
بِإِماِمِهلم «1. ملا روز قیاملت جمعیلت ها و گلروه ها را با نام امامشلان می شناسلیم. کار 
نداریم شلخص چه کاره اسلت. پسلر چه کسلی اسلت. در دنیا که بوده، پسلر که بوده، 
کجایلی بلوده. ایرانلی بلوده، هندی بوده، تلرك بوده، فارس بلوده،کاری به اینهلا نداریم؛ 
کار بله ایلن داریلم کله امامش که بوده اسلت. یعنی املام، معّرف شلخصیت و هویت هر 
انسلانی اسلت در قیاملت. چلرا؟ چون اتحلاد حقیقی بله وجود ملی آید. اتحلاد حقیقی 
هلم بیلن املام صالح و مأمومینش بله وجود می آید و هلم بین امام طاللح و مأمومینش. 
یعنلی روز قیاملت وقتلی رسلول اکرم و ائمه هدی وارد بهشلت می شلوند، شلیعیان 
آنهلا، آنهایلی کله اراده آنلان بلا اراده ائمله، یکلی بلوده، قطعا وارد بهشلت می شلوند. از 
طرفلی درآیله داریلم ملی فرماید کله - خوب دقلت کنید آیات سلوره هود اسلت: »إِلَی 
فِْرَعلْوَن َوَملَِئلِه َفاتََّبُعلواْ أَْملَر فِْرَعلْوَن َوَملا أَْملُر فِْرَعلْوَن بَِرِشلیٍد یَْقلُدُم َقْوَملُه یَلْوَم الِْقَیاَمِه 

1  . اسراء، 71



213 الفصل الثانی؛  المساجد الکبری فی اإلسالم

َفأَْوَرَدُهلُم النَّلاَر َوبِْئلَس الْلِوْرُد الَْمْوُروُد«1. قلوم فرعون فرمان فرعلون را تبعیت کردند که 
فرمانلش فرملان رشلیدی نیسلت. فرمان درسلتی نبلود. بعد نتیجله این اتباع املر، این 
فرمانبلری از یلک فرمانلروا، این نتیجله اش چه می شلود؟ او »یَْقُدُم َقْوَملُه« روز قیامت 
کله می شلود، فرعلون پیشلاپیش قوملش بله جهنلم ملی رود. او کله ملی رود قومش را 
بله دنبلال خلودش می کشلد. نمی تواننلد از او جلدا شلوند. چرا؟ چلون به دسلتور او در 
دنیلا عملل می کردنلد. شلخصیت آنها با شلخصیت فرعون یلک نوع پیوندی خلورده که 
جلزء شلخصیت فرعلون شلدند. از هم نمی شلود جدا شلوند. ایلن اتحاد، اتحلاد اعتباری 
نیسلت. ملا وحدت اعتباری اسلتاد بزگوارمان، حضلرت آیت اهلل مصبلاح را قبول نداریم. 
نله، می گوییلم وحلدت، وحلدت حقیقی اسلت. منتهلا می گوییلم، این وحلدت وحدت 
اختیلاری اسلت نله جبلری. یعنلی انسلان، بلا اختیلار، خلود را تابع املام می کنلد. این 
وحلدت اجتماعلی، وحلدت اجتماعلی فالسلفه جامعله شلناس غلرب نیسلت. ملا مثل 
»امیلل دورکیلم« یلا »کارل مارکس« نیسلتیم که بگوییلم یلک روح اجتماعی وجود 
دارد کله بله طلور قهلری وجبلری بله وجود ملی آیلد. روح اجتماعلی به وجلود می آید 
املا نله قهلری، بازهلم انتخابلی اسلت. انتخابی اسلت نله جبری. حلرف ما با مثلل آیت 
اهلل مصبلاح فلرق دارد. می گوینلد اصلال وحلدت، وحلدت اعتبلاری اسلت ملا یلک روح 
جمعلی نداریلم و ملا در خلارج بله جز تک تلک آدم ها چیلز دیگری نداریلم، چیزی که 
بشلود گفلت یلک چیز اسلت و جمع اسلت و یلک هویلت واحد جمعلی باشلد، نداریم. 
فرمایلش ایشلان هلم دالیلل زیلادی دارد. البتله بحث ملا این نیسلت، ما داریم حاشلیه 
ایلن »إِْن أَْولِیلاُؤُه إاِلَّ الُْمتَُّقلون « را توضیلح ملی دهیلم که چرا فرملود: »إِْن أَْولِیلاُؤُه إاِلَّ 
الُْمتَُّقلون «. ملا می خواهیلم بگوییلم ایلن عبلارت، یعنلی، »ان اولیلاُؤُه اال االملام وجمع 
هملراه او«. اینلان اولیای مسلجد الحرام هسلتند. صاحبلان حقیقی مسلجدالحرام، این 
مجموعله، ایلن بافت هسلتند. چرا؟ چون مسلجد الحرام دارالتقوی اسلت. چون مسلجد 
الحلرام بیلت اهلل اسلت.چون مسلجد الحلرام بیلت الذکلر اسلت. چلون مسلجد الحرام، 
َِّذیَن آَمُنلواْ َولَْم یَلِْبُسلواْ  بیلت التقوی اسلت. چون مسلجد الحرام، بیلت األمن اسلت. »ال

1  . هود، آیات 97-98
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إِیَمانَُهلم بُِظلْلٍم أُْولَللِئَک لَُهلُم األَْمُن«1. أمن برای کیسلت؟ امنیت برای کیسلت؟»َفَمن 
تَِبلَع ُهلَداَي َفلاَل َخْوٌف َعلَْیِهلْم َوالَ ُهْم یَْحَزنُلوَن«2. اصال امنیت در جامعه بشلر در جهان 
هسلتی در پرتلو ایملان و تقلوا اسلت. ایلن امنیت اسلت. للذا در قلرآن کریم از مسلجد 
ِّلنَّلاِس«3. در جای  الحلرام بله چله تعبیر شلد؟ »َجَعلَل اهللُ الَْکْعَبَه الَْبْیلَت الَْحلَراَم قَِیاًما ل
ِّلنَّلاِس َوأَْمنلاً«4. ایلن بیت األمن الهی اسلت. چرابیت  دیگلر »َوإِْذ َجَعلَْنلا الَْبْیلَت َمَثابَلًه ل
األملن الهی اسلت؟ چون َمقّر جوشلش تقوی اسلت. چون چنین اسلت »إِْن أَْولِیلاُؤُه إاِلَّ 
بَُهلُم اهللُ َوُهْم  الُْمتَُّقلون «. اگلر متقلون صاحب این بیت نشلدند فرمود: »َوَما لَُهلْم أاَلَّ یَُعذِّ
وَن َعِن الَْمْسلِجِد الَْحلَراِم َوَما َکانُواْ أَْولَِیلاءُه إِْن أَْولَِیآُؤُه إاِلَّ الُْمتَُّقوَن َولَللِکنَّ أَْکَثَرُهْم الَ  یَُصلدُّ

یَْعلَُملوَن«5. شلر از اینجلا برمی خیزد. 

حکومت«آل«سعود«و«ناامنی«حرمین«شریفین««
وقتلی آنهایلی که اولیای واقعی مسلجد الحرام نیسلتند بر مسلجد الحرام اسلتیالء پیدا 
کننلد، از همیلن جلا ناامنلی در جامعه بشلری برمی خیلزد. تحلیلی ملا می خواهیم ارائه 
دهیلم. می گوییلم اگر آل سلعود و یزیدیلان و مروانیان بر بیت اهلل الحرام و کعبه مسللط 
نمی شلدند و ایلن مقلّر املن الهی در اختیلار صاحبش بود جهلان پر از امن می شلد. این 
یلک نظریله اسلت. یلک سلخن با پشلتوانه ای اسلت. سلخن بزرگی اسلت. این سلخن 
را اسلالم ملی زنلد. اگلر شلما بخواهیلد این بحلث را بلاز کنید، کار بسلیار خوبلی کرده 
ایلد. کسلی بیایلد بگوید که امنیلت اجتماعلی روی کره زمیلن چگونه برقرار می شلود؟ 
آن عاملل اصللی امنیلت جامعله بشلر چیسلت؟ قرآن کریلم می گویلد عاملل اصلی در 
جامعله بشلری ایلن اسلت که مسلجد الحلرام در اختیار اولیائش باشلد. اگر این شلد، به 
تدریج، امنیت در سراسلر جامعه بشلری گسلترده خواهد شلد. اگر این نشلد، نمی شلود. 
ایلن حلرف مهملی اسلت. ایلن نظریه ای بسلیار پایله ای و بنیادین اسلت. اصلرار داریم 
بایلد عللوم انسلانی اسلالمی به وجلود بیاید. یعنی اسلالم، علملی دارد، در ایلن علم که 

1  . انعام، 82
2  . بقره، 38

3  . مائده، 97
4  . بقره، 125
5  . انفال، 34
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مخصوص اسلالم اسلت، مخصوص منابع دینی اسلت، جامعه بشلری تحلیل می شلود، 
روان انسلان تحلیل می شلود، مسلأله امنیلت در جامعه بشلری تحلیل می شلود. عوامل 
صللح و آراملش در جامعه بشلری تحلیل می شلود. اسلباب و ریشله های اصللی اش در 
ایلن عللم تحلیلل می شلود. لذا تلا این برنگلردد، تا این بیلت اهلل الحرام و مسلجد الحرام 
بله اهللش برنگلردد جامعه بشلری روی امنیت به خلود نخواهد دید. تا ایلن تحقق پیدا 

نکنلد، بشلر آرزوی امنیلت را باید از سلر خودش بیلرون کند. 
در هلر صلورت ملا می خواهیلم بگوییلم آیله »إِْن أَْولِیلاُؤُه إاِلَّ الُْمتَُّقلون«. یلک مبحلث 
بَُهلُم اهللُ«. ایلن  بنیادیلن اسلت. حاشلیه ای نیسلت کله می فرمایلد »َوَملا لَُهلْم أاَلَّ یَُعذِّ
علذاب، در جامعله بشلری همچنلان خواهلد بلود تلا وقتی کله این بیلت اهلل الحلرام به 
وَن َعِن الَْمْسلِجِد  بَُهلُم اهللُ َو ُهْم یَُصلدُّ اولیلای متقیلن خلود برگلردد. »َو ملا لَُهلْم أاَلَّ یَُعذِّ
الَْحلراِم«. جامعله بشلری دچار علذاب، دچار بدبختلی، دچار جنگ، دچلار کمبود، دچار 
سلختی خواهلد بلود. اولیای مسلجد الحرام متقلون اند. چلون بیت، بیت التقوی اسلت. 

چلون بیلت، بیت اهلل اسلت.

روایات«فضیلت«مسجد«الحرام««
َولَلد ]فرزنلد[ شلیخ طوسلی روایلت می کنلد »بَِسلَنِده َعلن الرِّضلا َعلن آبَائله َعلن 
نَیلا الَمسلِجُد الَحلراِم و َمسلِجُد  امیِرالُمؤِمنیلَن: َقلاَل اربََعله ِملن ُقُصلورِ الَجنَّلِه فِلی الدُّ
ُسلوِل و َمسلِجُد بَیِت الَمقِدِس و َمسلِجُد الُکوَفه6«. چهار مسلجدند که این چهار  الرَّ
مسلجد از قصرهلای بهشلتی به شلمار می آینلد که در دنیا قلرار داردند. معنلای این، آن 
اسلت کله کسلی کله وارد این مسلاجد شلود در بهشلت برین الهلی جای گرفته اسلت. 
ایلن مطللب، داللت هلای التزامی دارد. یکی از داللت های التزامی،  این اسلت که کسلی 
کله وارد این مسلاجد شلود، مشلمول مغفلرت الهی خواهد شلد؛ مگر این کله معصیتی 
کنلد کله ایلن معصیلت نظیر آنچه که بلر آدم آمد، امر به اخراج از مسلجد شلود ولو 
ایلن املر بله اخراج، املر به اخراج معنوی باشلد. خالصه اگر کسلی وارد در این مسلاجد 
شلد مقتضلای ایلن عبلارت، کله از قصرهای بهشلتی انلد، معنایش این اسلت کله وارد 

6  .کتاب الوسائل، ابواب احکام المساجد، باب 57، حدیث 14
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بهشلت می شلود. بخشلی از بهشلت الهی روی زمین اینجا قرار دارد. در مسلجد الحرام 
اسلت. در مسلجد النبی اسلت، در مسلجد بیت الَمقِدس اسلت.

 صحیلح عبلارت، »بیلت الَمقِدس« اسلت بله فتح میم و نداشلتن تشلدید دال. این که 
رایلج شلده اسلت کله با ضلّم میلم و تشلدید دال می گویند غلط اسلت. نام ایلن منطقه 
َمقلِدس اسلت، بیلت الَمقِدس اسلت و بله اهل بیت الَمقلِدس »َمقدسلّیین« می گویند.
 »و مسلجد الکوفله«؛ مسلجد کوفله هلم از ایلن مسلاجد اسلت. بنابرایلن، ورود در این 
مسلاجد، اگلر ایلن ورود، ورود بلا علزم بلر معصیلت نباشلد، یعنلی اگلر کسلی وارد این 
مسلاجد شلود اگلر هلم معصیتی کرده اسلت، قصد اصرار بر آن معصیت نداشلته باشلد، 
ورود در ایلن مسلاجد کنلد بلدون قصلد اصلرار بلر معصیلت و با توبله از معصیلت های 
سلابق، علزم بلر طاعلت الهی کنلد، ]در این صلورت[ مورد مغفلرت قرار می گیلرد. چون 
گفتیلم عاصلی در بهشلت خلدای متعلال جای نلدارد. اگر کسلی هم اصرار بلر معصیت 
داشلته باشلد و وارد ایلن مسلاجد شلود، قاعدتلاً مشلمول ایلن عبلارت نخواهلد شلد. و 
همیلن طلور اسلت کسلی کله در خلود ایلن مسلاجد مرتکلب معصیلت گلردد؛ او هلم 
مشلمول مغفلرت الهلی علی القاعلده نخواهد بلود. بنابراین کسلی که وارد این مسلاجد 
شلود، بلدون عزم بلر معصیت، بدون اصلرار بر معصیت، مشلمول مغفرت الهی می شلود 

و گویلا وارد بهشلت خدا شلده اسلت. 
روایلت دیگلر، روایتلی اسلت کله مرحلوم کلینلی در کافلی1 روایلت می کنلد. »بَِسلَنٍد 
لِکیَنِه  اِدِق : َقلاَل إَِذا َدَخلَْت الَْمْسلِجَد الَْحلَراَم َفاْدُخلُْه َحافِیاً َعلَی السَّ َصحیلٍح َعلن الصَّ
َو الَْوَقاِر َو الُْخُشلوع «. اگر خواسلتی وارد مسلجد الحرام بشلوی، پا برهنه وارد این مسجد 
بشلو، با سلکینه و خشلوع وارد این مسلجد بشلو. »َو َقاَل َو َمْن َدَخلَُه بُِخُشلوٍع َغَفَر اهلُل 
لَلُه إِْن َشلاَء اهلل «، هلر کس با خشلوع وارد مسلجد الحرام بشلود، مشلمول مغفرت الهی 
خواهلد شلد. ایلن مؤیلد آن مطلب اسلت کله در روایت سلابق آمد. کسلی کله وارد این 
مسلاجد بشلود مشلمول مغفرت الهی اسلت. »ُقلُْت َما الُْخُشلوع ؟« این که فرمودید اگر 
لِکیَنُه  کسلی با خشلوع وارد این مسلجد شلد، منظورتان از خشلوع چیسلت؟ »َقاَل السَّ
اَل تَْدُخلْلُه بَِتَکبُّلر« ملراد از خشلوع ایلن اسلت کله بلا هیلأت تکّبلری وارد این مسلاجد 

1  - کافی، ج 4، ص 401
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نشلوید. مسلاجد، بیلوت اهلل انلد، یعنلی در آنجا حکلم و بزرگلی، از آِن خدا اسلت. همه 
در برابلر عظملت خلدای متعال بایلد خاضع باشلند. »اَل تَْدُخلُْه بَِتَکبُّلٍر َفلإَِذا انَْتَهْیَت إِلَی 
لاَلُم َعلَْیَک أَیَُّها النَِّبليُّ َو َرْحَمُه اهللِ َو بََرَکاتُُه بِْسلِم اهللِ َو بِاهللِ  بَلاِب الَْمْسلِجِد َفُقلْم َو ُقِل السَّ
ُم َعلَلی َرُسلوِل اهللِ َو  لالَ ُم َعلَلی أَنِْبَیلاءِ اهللِ َو ُرُسلِلِه َو السَّ لالَ َو ِملَن اهللِ َو َملا َشلاَء اهللُ َو السَّ
ِ َربِّ الْعالَِمیلن «. ایلن کله بلا ورود به مسلجد الحرام،  ُم َعلَلی إِبَْراِهیلَم َو الَْحْملُد هلِلَّ لالَ السَّ
لاَلُم َعلَْیلَک أَیَُّها النَِّبليُّ َو َرْحَمُه اهللِ  وارد شلده اسلت که به پیامبر سلالم کنند، »السَّ
َو بََرَکاتُله «1، شلاید بله ایلن لحلاظ و اعتبار باشلد کله خلیفه خلدا بلر روی زمین وجود 
مقلّدس نبلی اکرم اسلت. ما در سلابق گفتیلم که بیلت اهلل روی زمین، بیلت االمام 
اسلت، بیلت النبی اسلت. گفتیلم بیوت النبی هلم بیوت اهلل اسلت. چون خدای 
متعلال کله برای ما مجسلم نمی شلود؛ وللی خلیفله دارد، جانشلین دارد. گفتیلم که از 
ِّلي َجاِعٌل فِي  ُّلَک لِلَْماَلئَِکِه إِن قرائلن اسلتفاده می شلود که ایلن آیه کریمله: »َوإِْذ َقلاَل َرب
األَْرِض َخلِیَفلًه«2، ملراد از ایلن خلیفله، وجلود مقلدس پیامبلر اکلرم اسلت. خلیفه 

باألصلل خدای متعلال، یکی بیش نیسلت.

»»»تبعیت«پیامبران«و«امامان:«از«پیامبر«خاتم
 سلایر انبیلاء و ائمله طاهرین همله خلیفگان و نائبلان آن خلیفه باألصل هسلتند. قرائن 
 بلرای ایلن مطللب زیلاد اسلت. مختصرا علرض کنیم کله انبیلای قبل رسلول اکرم
همله مؤمنیلن بله رسلول اکلرم انلد. تابع اوینلد، به نلص صریح آیه شلریفه سلوره 
آل عملران کله فرملود: »َوإِْذ أََخلَذ اهللُ ِمیَثلاَق النَِّبیِّْیلَن لََملا آتَْیُتُکلم مِّن ِکَتلاٍب َوِحْکَمٍه 
َُّه َقلاَل أَأَْقَرْرتُلْم َوأََخْذتُْم َعلَی  َِّما َمَعُکلْم لَُتْؤِمُننَّ بِلِه َولََتنُصُرن ٌق ل ثُلمَّ َجاءُکلْم َرُسلوٌل مَُّصلدِّ
لاِهِدیَن«3. خلدا از همله  َذلُِکلْم إِْصلِري َقالُلواْ أَْقَرْرنَلا َقلاَل َفاْشلَهُدواْ َوأَنَلاْ َمَعُکلم مِّلَن الشَّ
پیامبلران میثلاق گرفلت. این میثلاق، چند میثاق اسلت. یک میثاق، میثلاق از پیامبران 
قبلل از رسلول خدا اسلت. که این اشلاره بله این میثاق اسلت. ملا از پیامبران پیش 
از رسلول خلدا میثلاق گرفتیلم. آن رسلول خاتلم کیسلت؟ آن رسلولی اسلت کله 

1  - همان
2  . بقره، 30

3 . آل عمران، 81
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َِّما َجِمیِع النَِّبّییَن« اسلت. این یلک واژه، ویژه  ٌق ل َِّملا َمَعُکلْم«1 اسلت. »مَُّصدِّ ٌق ل »مَُّصلدِّ
رسلول اکلرم اسلت. ایلن یک تعریف خاصی از رسلول اکرم اسلت. هلم در قرآن 
کریلم از رسلول اکلرم بله ایلن صفت یاد شلده و هم در کتب پیشلین بلا این صفت 
َِّما َجِمیِع النَِّبّییَن«. رسلولی است  ٌق ل از رسلول اکرم یاد شلده اسلت. »َرُسلوٌل مَُّصدِّ
کله آنچله را کله بلا نبییلن اسلت، تصدیلق می کنلد. ایلن نکتله دارد. نکته ای اسلت که 
چلون رسلول خاتم اسلت، همله آنچه که رسلل قبل آورده انلد را تصدیلق می کند. ولی 
نکتله مهمتلر شلاید ایلن اسلت کله اگر ایلن رسلول خاتم نبلود، هیلچ دلیلی بلر صدق 
ٌق لَِما َملَع النَِّبّییَن« گفته شلده اسلت،  رسلل قبلل وجلود نمی داشلت. این کله »مَُّصلدِّ
نکتله اصللی اش ایلن اسلت. ما گاهی بلا مسلیحیان صحبت کردیلم. گاهی ایلن مطلب 
را بله آنلان علرض کردیلم کله شلما هیلچ دلیلی بلر این کله اصاًل عیسلایی بلوده و این 
عیسلی پیامبلر بلوده، خلدا بلوده یلا هرچه بلوده، اصال شلما دلیلی بله ایلن ندارید. 
اگلر پیامبلر ملا نبلود و قلرآن ما نبلود، دلیلی بر اثبات عیسلی نداشلتید. قلرآن ما و 
رسلول اکلرم اسلت که بلا قلرآن و با معجلزه جاودانله اش، کله این معجلزه، معجزه 

حاضلر بالفعلل اسلت، عیسلی را تصدیق کرده اسلت.
بلا ایلن دلیلل صدِق جاودانه اسلت کله ما می توانیلم صدق سلایر نبیین را اثبلات کینم. 
و ااّل چله دلیللی بلر صلدق سلایر نبیّیلن وجلود دارد؟ ملا که نله عصای موسلی، نه 
شلکافتن دریا توسلط ایشلان، نه احیای اموات عیسلی، نه شلفای جذامی ها و ابرص 
هلا را توسلط عیسلی دیدیلم. مردم ایلن عصر کله چیلزی از َمعاِجز انبیای پیشلین 
را ندیدنلد. آن معجلزه ای کله املروز، معجلزه بر پاسلت و دلیلل صدق قائم و زنده اسلت 
چیسلت؟ قلرآن کریلم اسلت. معجز قائلم و حلّی و جاودانه رسلول اکرم اسلت. این 
اسلت کله آنچله ملع النبیّین اسلت را تصدیلق می کنلد. دلیل صلدق و برهلان تصدیق 
َِّملا َمَعُکلْم«  ٌق ل کننلده آنچله پیامبلران آورده انلد، می باشلد. للذا ایلن عبلارت »مَُّصلدِّ
تعبیلری از رسلول اکلرم اسلت. للذا این معنایی کله ما علرض کردیم با ایلن قرائن، 
معنایی اسلت که هیچ شلکی در اراده آن از آیه نیسلت. مفّسلرین، سلخن هایی گفته اند 
کله دلیلل و برهانلی بلر آن، وجود ندارد. ایلن عرض ما، دلیلل و قرائلن دارد. همه انبیاء، 
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اقلرار بله ایملان و یلاری پیامبلر خاتم کرده انلد. همه بله پیامبر مؤملن اند. 

علی«امیر«همه«مؤمنین«به«رسول«اکرم«حتی«انبیاء«و«ائمه«««
لقلب امیرالمؤمنیلن کله پیامبر اکلرم به علی دادند شلامل امارت بلر همه انبیاء 
می شلود. امیلر بلر همه مؤمنیِن به رسلول اکلرم اسلت. از جمله مؤمنیِن بله پیامبر 
اکلرم، انبیلاء هسلتند. ایلن قرینه قرآنی اسلت بر تقّدم ائمله اطهار بر انبیلاء. این که 
برخلی از اهلل سلنت می گویند شلما غللّو می کنید. خیلر، غلّو نیسلت. قلرآن می گوید. 
روایلات اهلل سلنت کله می گویند حضلرت عیسلی در آخر الزملان از آسلمان فرود 
می آیلد و پشلت سلر املام زملان نملاز می گلزارد، این روایلات، ایلن را می گوینلد. تقدم 
ائمله ملا بلر نبییلن قبلل از رسلول اکلرم را هلم قلرآن می گوید و هلم روایلات اهل 
سلنت تأییلد می کنلد. اینهلا را، هلم بخاری، هم مسللم و هلم غیر اینهلا از راویلان اهل 
سلنت روایلت کرده انلد. تقریبلاً می شلود گفلت متواتلر اسلت. در روایلات اهلل سلنت 
متواتلر اسلت که بارها رسلول اکلرم با مباهات می فرملود: »َکْیلَف أَنُْتْم إَِذا نَلَزَل ابُْن 
 َمْریََم فِیُکْم َو إَِماُمُکْم ِمْنُکْم؟«1 چگونه اسلت حال شلما در آن روزگاری که عیسلی
فلرود آیلد و هملراه شلما نماز بگذارد در حالی که امام شلما از شلما اسلت؟ این مباهات 
رسلول اکلرم اسلت کله عیسلی هلم از امت من اسلت و پشلت سلر خلیفه من 
نملاز می گلذارد. گاهلی ملا در زیلارت حضلرت معصومه تأملل می کردیم کله وقتی 
کله سلالم بله املام زمان می رسلد چنیلن سلالم داده می شلود: »و َوِصلیِّ َوصیِّک و 
َولِلیِّ َولیِّلک« چلرا نمی فرمایلد: »َوِصلیِّ نَِبیِّلک و َولیِّلک«؟ نکتله همین اسلت که این 
سلسلله وصایلت، اسلتمرار دارد. عللی بلن ابیطاللب، وصلّی النبلی اسلت و امام 
مجتبلی وصلّی الوصّی اسلت و همین طور این وصایت متسلسلل اسلت. خالفت هم 
چنین اسلت. لذا خلفای بعد از رسلول، خلیفه النبی هسلتند. خلیفه الرسلول اند. البته 
خلیفله الرسلول هلم خلیفه اهلل اسلت، منتها خلیفه اهلل بالواسلطه. نبیین قبل از رسلول 
اکلرم هلم خلیفله اهلل اند اما خلیفه اهلل بالواسلطه. ما از خالفت نبیین قبل از رسلول 
اکلرم بله »خالفت تمهیلدی« تعبیلر می کنیم. یعنی خالفتلی بوده کله زمین را و 

1  . بحار االنوار، ج 51، ص 88
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جامعله بشلری را بلرای خالفلت کبلری آماده می کلرده اسلت. خالفت ائمله معصومین 
هلم، هملان خالفت رسلول خدا اسلت. امتداد همان خالفت اسلت. خالفلت انبیای قبل 
از رسلول اکرم خالفت تمهیدی بوده اسلت. خالفت آماده سلازی اسلت. اصاًل دوره 

بعلد از رسلول اکلرم کاماًل متمایلز از دوره ما قبل رسلول اکرم اسلت. 

سّنت«انتظار««
مسلأله انتظلار، مسلأله خاصلی اسلت. ملا کتابلی به زبلان عربلی داریلم به نام »سلنن 
التطلور الجتماعلی فلی القلرآن الکریلم«. اگلر فرصلت کردیلد ایلن کتلاب را مطالعله 
کنیلد. چلون بسلیار مهم اسلت. در آنجا ملا بحثی از »سلنت انتظار« داریلم. می گوییم 
یکلی از سلنن الهی، سلنت انتظار اسلت. قبلل از این که خلدای متعلال آدم را ییافریند، 
جهلان را در انتظلار گذاشلت. منتظلر پیدایلش پدیلده ای جدیلد بودند. للذا می فرماید: 
ِّي َجاِعٌل فِلي األَْرِض َخلِیَفًه«. نمی فرمایلد »إنّی َجَعلُت« و  ُّلَک لِلَْماَلئَِکلِه إِن »َوإِْذ َقلاَل َرب
ِّي َجاِعٌل«. یعنی شلاید میلیون ها سلال قبل از آفرینلش آدم - همانطور  می فرمایلد »إِن
کله در روایلت هلم آمده اسلت - خلدا خبر داده بود کله من چنین پدیلده ای را به وجود 
خواهلم آورد. جهلان را در انتظلار ایلن پدیلده جدیلد قلرار داد. فصل اول انتظلار جهان 
و نخسلتین مرحلله انتظلار جهلان، ایلن انتظار بلوده اسلت. در مرحله اول، فرشلتگان و 
همله جهلان انتظار کشلیدند. بعلد از پیدایلش آدم و آفرینلش او مرحله انتظلار دوم فرا 
رسلید؛ انتظلار رسلول خاتم. للذا همه نبییلن در انتظار او بودنلد. همه جهلان در انتظار 
او بلود. در انتظلار وجلود مقلّدس نبی اکرم محملد مصطفی. وجود حضلرت، َمفَصل 
تاریخلی اسلت. هملان طلوری کله پیدایلش آدم و آفرینلش او، در کل جهلان آفرینش، 
یلک مفصلل اصللی اسلت. وجلود نبلی اکلرم هم مفصلل اسلت. یک مفصل بسلیار 
اساسلی. ایلن انتظلار دوم بلود. انتظار سلوم، انتظار خلیفه فرجامی اسلت. آن کسلی که 
»یَْملَأُ األْْرَض قِْسلطاً َو َعلْدالً«1. ایلن، آن انتظلار پایانی اسلت. این هم انتظار اسلت. لذا 
انتظار، سله مرحله دارد. سلیر تکاملی آفرینش جهان، سله مفصل و سله مرحله را طی 
می کنلد. خلیفله فرجاملی،  آن خلیفه ای که »یَْمَأُ األْْرَض قِْسلطاً َو َعلْدالً«، او متمم کار 

1  . الحتجاج علی أهل اللجاج، ج 1 ، ص69 
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رسلول اکرم اسلت. 

»»»وظایف«رسول«اکرم
رسلول اکلرم دو وظیفله داشلته اسلت. از آیلات کریمله قرآنلی و از روایلات وارده از 
معصومین اسلتفاده می شلود، رسلول اکرم دو وظیفه داشلته اسلت. این که ما مکرراً 
از آیلات و روایلات سلخن می گوییلم بلرای این اسلت که ایلن مطالبی که ملا می گوییم 
نباید از روی ذوق و سللیقه باشلد. باید مسلتند به خدا و رسلول باشلد. باید مسلتند به 
معصلوم باشلد. حضلرت رسلول دو مأموریت داشلته اسلت. مأموریلت اول حضرت، 
 ایجلاد آن امت وسلط اسلت. یعنی یک مجموعله ای که عهده دار فرمان رسلول خدا
باشلد. سلپس، ایلن مجموعله، یک وظیفه دیگلری دارنلد. وظیفه دوم چیسلت؟ این که 
بایلد بله وسلیله ایلن مجموعله، سراسلر جهلان را علدل فلرا بگیلرد. این مجموعله هم، 
 این مأموریلت دوم رسلول اکرم .قواملش بله امام اسلت. بله امام بعلد از رسلول

بله وسلیله وصی ایشلان انجام خواهد شلد.
بله بحلث اصللی برگردیلم؛ چلرا هنلگام ورود بله مسلجدالحرام بله پیامبلر سلالم 
لاَلُم َعلَْیَک  می دهیلم؟ چلون ایلن خانه، خانله خالفت الهی اسلت. لذا می گوییلم: » السَّ
أَیَُّهلا النَِّبليُّ َو َرْحَملُه اهللِ َو بََرَکاتُله «. بعد هم به سلایر خلفای الهی سلالم داده می شلود. 
ُم َعلَلی إِبَْراِهیم «  لالَ ُم َعلَی َرُسلوِل اهللِ َو السَّ لالَ ُم َعلَلی أَنِْبَیلاءِ اهللِ َو ُرُسلِلِه َو السَّ لالَ »َو السَّ
ِّي أَْسلَألَُک فِي  بعلد، »َفلإَِذا َدَخلْلَت الَْمْسلِجَد َفاْرَفْع یََدیَْک َو اْسلَتْقِبِل الَْبْیَت َو ُقِل اللُهمَّ إِن
َمَقاِملي َهلَذا فِلي أَوَِّل َمَناِسلِکي أَْن تَْقَبلَل تَْوبَِتي َو أَْن تََجلاَوَز َعْن َخِطیَئِتلي َو تََضَع َعنِّي 

ِ الَّلِذي بَلََّغِني بَْیَتلُه الَْحَرام «. ِوْزِري الَْحْملُد هلِلَّ

وجه«تسمیه«بیت«اهلل«به«بیت«اهلل«الحرام««
در اینجلا مطلبلی را خلوب اسلت ذکلر کنیم. چرا بله این بیلت، می گویند حلرام؟ نکته 
ِّلنَّلاِس«1. این بیت حلرام، چرا  اش چیسلت؟ »َجَعلَل اهللُ الَْکْعَبلَه الَْبْیلَت الَْحلَراَم قَِیاًملا ل
بله آن حلرام گفتله می شلود؟ حلرام یعنلی خلالف، ممنلوع و قدغلن. معصیلت قدغلن 
اسلت. آنجلا، بیلت، بیلت امن اسلت. بله همین لحاظ چلون تخللف از امر خلدا در اینجا 

1  . مائده، 97
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ممنلوع اسلت. بیلت حلرام الهی اسلت. یعنی حریلم خدا اسلت و منطقه خلاص محضر 
الهلی اسلت. مثل حظیلره القدس الهلی. حظیره قلدس، یعنی محضر پاکلی. یعنی آنجا 
هرچله هسلت بایلد پلاك باشلد. جلای دیگلر هم، خلالف، حلالل نیسلت، منتهلا اینجا 
بیلت اهلل اسلت یعنلی هلر نوع تجلاوزی که در جلای دیگر ممکن اسلت انجلام بگیرد از 

تخلفلات بشلری، اینجلا از آنها هلم جلوگیری می شلود.
البتله بله لحلاظ حلرام شلدن برخی کارهلای حلالل در آنجا نیسلت. چون ایلن حرمت 
بله لحلاظ احرام اسلت. خود احلرام هم به همیلن معنی اسلت. احرام بسلتن یعنی وارد 
یلک حاللت حرملت و حاللت به اصطلالح مصونیت خاص الهلی وارد شلدن. حریم الهی 
اسلت. »... َوَملن یُلِرْد فِیلِه بِإِلَْحلاٍد بُِظلْلٍم نُِذْقلُه ِمْن َعلَذاٍب أَلِیٍم«1. کسلی که بلا الحاد و 
ظللم وارد ایلن منطقه شلود، عذاب ویلژه الهی نصیلب او خواهد شلد. ورای این منطقه، 
علذاب هسلت، منتهلا عذابلی کله اینجلا بلرای معصیت مقلّرر می شلود، علذاب ویژه ای 
اسلت. علذاب در مسلجدالحرام، کیفلر مضاعلف دارد. نکتله ایلن کله قاتل یلا عاصی در 
مسلجدالحرام مجلازات نمی شلود، ایلن اسلت کله اینجلا مثلل بهشلت می مانلد، حریم 
خلاص الهلی اسلت. پناهلگاه اسلت لذا تلا مادامی که او در بهشلت الهی نشسلته اسلت، 

نمی کنند.  مجازاتلش 
برخلی از کارهلا فلی نفسله، مسلّبب نتیجله معّینلی اسلت. مثلاًل خلود دعلا کله داریم 
ُُّکلُم اْدُعونِلي أَْسلَتِجْب لَُکلْم«2 اسلتجابت دارد و للو طلرف، کافلر باشلد. ایلن  »َوَقلاَل َرب
اسلتجابت دعا، اسلتجابت عاّم اسلت یَشلُمل الکافلَر و المؤِمَن. حتی اگر یزیلد بن معاویه 
هلم دعلا کنلد و دعایلش حقیقی باشلد، خلدا اجابلت می کند. دعا سلبب اجابت اسلت. 
اُکْم  لا نََجّ لُرّ فِلي الَْبْحلِر َضلَلّ َملن تَْدُعلوَن إاِلَّ إِیَّلاُه َفلََمّ لُکُم الُْضّ للذا می فرمایلد: »َوإَِذا َمَسّ
إِلَلی الَْبلِرّ أَْعَرْضُتلْم َوَکاَن الِنَْسلاُن َکُفلوًرا«3 اینگونله که کافلران به خدا کفلر می ورزند، 
وقتلی از خلدا بخواهنلد، خوِد خواسلتن از خلدا، جلواب دارد. در اینجا هم پنلاه بردن به 
خلدا خلودش جلواب دارد. پناهنلده جلواب دارد. چلون در منطقه امن الهی، اگر کسلی 
پناهنلده شلد، نبایلد بله او متعلّرض شلوند. ایلن هم یکلی از مصادیلق همان »َسلَبَقت 

1  . حج، 25
2  . غافر، 60

3  . إسراء، 67
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رحمُتله َغَضَبه« اسلت. 
بعلد در دعلا، ایلن عبلارت می آیلد: »اَللُهلَمّ إنّلی اُْشلِهُدَك أََنّ َهلذا بَیُتلَک الَحلراُم الَِّذی 
َجَعلَْتلُه َمَثابَلًه لِلَنّلاِس َو أَْمنلاً ُمَبلاَرکاً َو ُهًدی لِلَْعالَِمیلَن اَللُهَمّ إِنّلی َعْبُدَك َو الَْبلَلُد بَلَُدَك 
َو الَْبیلُت بَیُتلَک ِجْئلُت أَْطُللُب َرْحَمَتلَک َو أَُؤُمّ َطاَعَتلَک ُمِطیَعلاً ألَِْملِرَك َراِضیلاً بَِقلَدِرَك 
أْسلَألَُک َمسلَألََه الُْمْضَطلِرّ )الَْفِقیِر( إِلَیَک الْخائِلِف لُِعُقوبَِتَک اَللُهَمّ اْفَتْح لِلی أَبْواَب َرْحَمِتَک 
َواْسلَتْعِملِْنی بِطاَعِتلَک َو َمْرضاتِلَک« بحث ملا در اینجا در »َو الَْبیُت بَیُتَک« اسلت. مراد 
از بیت، خصوص کعبه نیسلت، بلکه شلامل همه مسلجد الحرام می شلود. همه مسلجد 
الحلرام در اینجلا ملراد از »َو الَْبیلُت بَیُتلَک« می شلود. قرینله اش هلم دعلای دیگلری 
اسلت کله در آن می خوانیلم: »اللهلّم إنّلی زائِلُرك و فلی بیِتک« ایلن دعا، دعلای ورود 

به مسلجدالحرام اسلت.
ِ الَّلِذي َجَعلَِني ِمنْ   شلاهد بحلث ملا این بلود که در این دعا آمده اسلت کله: »الَْحْملُد هلِلَّ
ِّي َعْبُدَك  ْن یَُناِجیِه اللُهلمَّ إِن لْن یَْعُمُر َمَسلاِجَدُه َو َجَعلَِنلي ِممَّ َوْفلِدِه  َو ُزوَّاِرِه  َو َجَعلَِنلي ِممَّ
َو َزائِلُرَك فِلي بَْیِتلَک َو َعلَلی ُکلِّ َمْأتِليٍّ َحلقٌّ لَِملْن أَتَلاُه َو َزاَره« 1. شلاهد بحلث ما، »فِي 
بَْیِتلَک« اسلت کله ملا علرض کردیم از ایلن عبلارت و عبارات دیگر، اسلتفاده می شلود 
کله کل مسلجد الحرام بیت اهلل اسلت. در آیه کریمله »َو َعِهْدنَا إِلَی إِبَْراِهیَم َو إِْسلَماِعیَل 
ائِِفیلَن َو الَْعاِکِفیَن«2اسلتفاده می کنیلم که مقصلود از این بیت، تنها  لَرا بَْیِتلَي لِلطَّ أَْن َطهِّ
کعبله نیسلت، کعبله هلم جزئی اسلت از بیلت. بیتی کله اضافه بله خدای متعال شلده 
اسلت، کل مسلجدالحرام اسلت. البتله در قلرآن کریلم از خلود کعبه هم به بیلت تعبیر 
شلده اسلت: »َجَعلَل اهللُ الَْکْعَبلَه الَْبْیلَت الَْحلَراَم قَِیاملاً لِلنَّلاِس«.3 منافلات نلدارد که به 
کعبله هلم بیلت اهلل گفته شلود. البته اینجلا، »بَْیِتَي« نلدارد، تعبیلر، »الَْبْیلَت الَْحَراَم« 
اسلت. ایلن بیلت حلرام، که بیلت اهلل اسلت، هم بلر خصوص کعبله صلدق می کند، هم 
بلر کل مسلجدالحرام. ایلن کله ایلن مسلجد حرملت دارد و صفلت حلرام بلر آن اطالق 
می شلود یعنلی اینجلا حریلم الهلی اسلت. بنابلر این هر کلس در ایلن حریم الهلی وارد 
شلد، بایلد هیلچ اعتدایی، هیلچ تجاوزی بله او صورت نگیلرد. حکم خدا بله طور محض 

1  . کافی، ج4، ص402
2  . بقره، 125
3  . مائده، 97
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بایلد جلاری شلود. ایلن بیت، بیلت امن خداسلت. بیت حلرام الهلی اسلت. »َو إِْذ َجَعلَْنا 
الَْبْیلَت َمَثابَلًه لِلنَّلاِس َو أَْمنلاً َو اتَِّخلُذوا ِملْن َمَقاِم إِبَْراِهیلَم ُمَصلًّلی َو َعِهْدنَا إِلَلی إِبَْراِهیَم َو 

ود«1.  لجُ ِع السُّ ائِِفیلَن َو الَْعاِکِفیَن َو الرُّکَّ لَرا بَْیِتلَي لِلطَّ إِْسلَماِعیَل أَْن َطهِّ

مسجدالحرام«مقّر«خالفت«الهی««
خصوصیتلی کله ایلن بیلت دارد کله از قرائلن قرآنلی و روایلی اسلتفاده می شلود ایلن 
اسلت کله مقلّر خالفلت الهلی بلر روی زمیلن اسلت. در حقیقلت، عاصمله خلیفله خدا 
و خالفلت الهلی، مسلجدالحرام اسلت. للذا در تاریلخ مسلجدالحرام و کعبله که صحبت 
 می کردیلم علرض کردیلم کله اولین جایلی که خلدای متعلال اجلازه داد آدم و حوا
کنلار هلم قلرار گیرند، خود خانله کعبه و مسلجدالحرام بود. در آنجا گفتیم خدا دسلتور 
داد خیمله ای زدنلد. بلرای نخسلتین بلار اولیلن خانلواده الهلی اینجلا صلورت گرفلت 
و تشلکیل شلد. جامعله اسلالمی از خانلواده شلروع می شلود. شلروع جامعله اسلالمی 
بلا خانلدان رسلالت اسلت. جایگاه خانلدان رسلول اهلل در تأسلیس جامعه اسلالمی، 
جایلگاه محلوری و مرکلزی اسلت. البتله شلخص رسلول اهلل، موّسلس ایلن خانواده 
و مربلی و تشلکیل دهنده ایلن خانلواده اسلت وللی ایلن خانلواده باید تشلکیل شلود تا 
جامعله اسلالمی، بله تدریج، از این خانواده تکثیر شلود. تشلکیل جامعه اسلالمی، تکثیر 
ََّملا یُِریلُد اهللُ لُِیْذِهلَب َعْنُکلُم  خانواده هلا اسلت. للذا ایلن خانلواده، تطهیلر می شلود: »إِن
َرُکلْم تَْطِهیراً«2 تلا دیگر خانواده های متصل بله این خانواده  الرِّْجلسَ أَْهلَل الَْبْیلِت َو یَُطهِّ
نیلز اهلل طهلارت شلوند. آن خانه ای که خانله این خانواده اسلت نیز بایلد خانه طهارت 

باشد.

مساجد،«مراکز«طهارت«و«تطهیر««
 مسلاجد، - هملان گونله کله قباًل گفتیلم- چون خانله این خانواده اسلت، بایلد تطهیر 
ائِِفیلَن َو الَْعاِکِفیَن  َرا بَْیِتلَي لِلطَّ شلود. این تطهیر از مسلجدالحرام آغاز شلده اسلت: »َطهِّ
ود«3. بعلد دیگر مسلاجد هم همین حکلم را پیدا کرده اند. همه مسلاجد  لجُ لِع السُّ َو الرُّکَّ

1  . بقره، 125
2  . احزاب، 33
3  . بقره، 125
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بیلوت اهلل انلد و معنلی بیلوت اهلل بلودن، یعنلی بیلوت خلیفه اهلل انلد؛ مرکلز طهارت اند. 
جامعله اسلالمی یعنلی جامعله طاهلر، جامعله پلاك. کاری که انبیلاء، نبی اکلرم و 
 ائمله هلدی می کننلد، »تَطِهیلُر النَّلاس« اسلت. للذا مسلجد قبا یلا مسلجد النبی
لَس َعلَلی التَّْقلَوی ِمْن  ایلن گونله توصیلف شلده اسلت: »الَ تَُقلْم فِیِه أَبَلداً لََمْسلِجٌد أُسِّ
ِرینَ »1.  هِّ لُروا َو اهللُ یُِحلبُّ الُْمطَّ أَوَِّل یَلْوٍم أََحلقُّ أَْن تَُقلوَم فِیلِه فِیِه ِرَجلاٌل یُِحبُّوَن أَْن یََتَطهَّ
ُروا«. در سلوره نلور هم آمده  شلاهد مثلال ما اینجاسلت: »فِیِه ِرَجلاٌل یُِحبُّلوَن أَْن یََتَطهَّ
لَماَواِت َو األْْرِض ... فِلي بُُیلوٍت أَِذَن اهللُ أَْن تُْرَفلَع َو یُْذَکلَر فِیَهلا  اسلت کله: »اهللُ نُلوُر السَّ
اْسلُمُه یَُسلبُِّح لَلُه فِیَهلا بِالُْغُدوِّ َو اْلَصلالِ  ِرَجاٌل الَ تُلِْهیِهْم تَِجلاَرٌه َو الَ بَْیٌع َعلْن ِذْکِر اهللِ«2. 
ایلن »ِرَجلاٌل«، در ایلن خانه هلا »یَُسلبُِّحوَن«. گفتیلم ایلن خانه هلا، طبلق روایلت که 
هلم در منابلع اهلل سلنت نقلل شلده اسلت و هلم در منابلع شلیعه، خانه هلای عللی و 
فاطمله هسلتند. در تفسلیر ایلن آیله از رسلول اکلرم سلؤال شلد: »ُسلِئَل َعن 
الُبُیلوِت َفقیلَل لَله أیُّ بُُیلوٍت هِذهِ یا َرُسلوَل اهللِ؟ قلاَل: بُُیوُت األنِبَیلاءِ، قال: َفَقلاَم إلیِه أبو 
 و فاِطَملَه ( قاَل:  بَکلٍر َفقلاَل: یلا َرُسلوَل اهللِ: هلذا الَبیلُت  ِمنَها؟ )یَقُصلُد بَیَت َعلِليٍّ
نََعلم ِملن أفاِضلَِهلا«؛3 ابوبکلر از پیامبلر پرسلید: مقصلود از ایلن بیوت کدام اسلت؟ 
پیامبلر فرملود: خانه هلای پیامبلران. ابوبکر برخاسلت و )در حالی که بله خانه علی و 
فاطمله اشلاره می کلرد( گفلت: آیا این خانله از هملان خانه ها اسلت؟ پیامبر در 
پاسلخ فرملود: بللی، از برجسلته ترین آنها اسلت«. طهلارت از ایلن بیت، به سلایر بیوت 

می شلود. منتقل 
آیله سلوره کریمله »َهلل أتَلی« هلم ناظلر به همیلن بیت اسلت. سلوره »َهلل أتَی«، 
سلوره مهملی اسلت. بعضی از سلور قرآن، سلوری اسلت کله در آنهلا، مفاهیلم بنیادین 
مطلرح شلده اسلت. به ایلن معنا که سلایر قرآن کریلم، به شلکلی در پرتو این سلوره ها 
بایلد تفسلیر شلوند و سلوره »َهلل أتَلی« از ایلن گونله سلور اسلت. از هملان آیله اول 
ْهلِر لَْم  سلوره، داسلتان مهمی شلروع می شلود: »َهلْل أَتَی َعلَلی اْلِنَْسلاِن ِحیلٌن ِمَن الدَّ
یَُکلْن َشلْیئاً َمْذُکلوراً«. این، آغاز شلکل گیری وجود انسلانی اسلت. »إِنَّ األْبَْراَر یَْشلَربُوَن 

1  . توبه، 108
2  . نور، آیات 35 تا 37

3  . مجمع البیان، ج 7، ص 227. به همین مضمون در: تفسیر قمی،  ج 2، ص 103.
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ُرونََهلا تَْفِجیلراً« بعلد  ِملْن َکْأٍس َکاَن ِمَزاُجَهلا َکاُفلوراً * َعْینلاً یَْشلَرُب بَِهلا ِعَبلاُد اهللِ یَُفجِّ
ُه ُمْسلَتِطیراً«1 تلا آخلر آیات. این  می فرمایلد: »یُوُفلوَن بِالنَّلْذرِ َو یََخاُفلوَن یَْوملاً َکاَن َشلرُّ
عینلی کله »یَْشلَرُب بَِهلا ِعَبلاُد اهللِ« نکتله دارد. بَِها به جلای »ِمنَها« نکتله دارد. کلمه 
»َشلِرَب« غالبلاً یلا بلا »ِملن« متعلّدی می شلود یلا مسلتقیم و بلدون »ِملن«. گفتله 
می شلود: »َشلِربُت ِملن الَحوِض، َشلِربُت ِملن الَکأِس«. اگر بله ظرف تعّدی شلود، غالباً، 
کلمله »ِملن« می آیلد؛ مگلر ایلن کله به خلود مشلروب تعلّدی شلود. گفته می شلود: 
»َشلِربُت الَملاَء« وللی اگلر به ظرف تعدیه شلود »َشلِربُت ِمن« گفته می شلود. نفرمود: 
»یَْشلَرُب ِمنَهلا ِعَبلاُد اهللِ«، فرملود: »یَْشلَرُب بَِهلا ِعَبلاُد اهللِ«. نکته اش ظاهراً این اسلت 
ُرونََهلا تَْفِجیلراً« به دیگلران هم می نوشلانند. مقصلود این  کله ایلن عینلی را کله »یَُفجِّ
عبلاد اهلل قطعلا بلا قرائن مختلف، رسلول اکرم و اهل بیت اوسلت:. هملان عباداللهی 
هسلتند کله در چنلد جلای قلرآن از آنلان به عباد اهلل تعبیر شلده اسلت. ملن جمله در 
ُرونََهلا تَْفِجیلراً«. این چشلمه را آنها منفجر  ایلن آیله: »َعْینلاً یَْشلَرُب بَِهلا ِعَبلاُد اهللِ یَُفجِّ
می کننلد. »یَْشلَرُب بَِهلا«: چلون هلم می نوشلند و هلم می نوشلانند. نکتله »بلاء« این 

اسلت کله دیگلران را هلم با ایلن عین می نوشلانند. للذا »یَْشلَرُب بَِهلا« فرمود. 

خانواده«نبوی««
نکتله بسلیار مهملی اینجلا مطلرح اسلت. آن نکتله این اسلت کله ایلن تکثیلر خانواده 
رسلول اهلل، یعنلی حضلرت خانلواده ای تشلکیل می دهلد کله خود ایلن خانواده 
تکثیلر رسلول اللهی اسلت. یعنلی خلود رسلول اکلرم تکثیلر می شلود. للذا »َعلِلیٌّ 
ِمّنلی«2 یلا »َحَسلٌن ِمّنی«3 یا »ُحَسلیٌن ِمّنی«4 یلا »َفاِطَمُه بَضَعٌه ِمنِّلی«5 فرمود. این 
تکثیلر اسلت. ایلن وجود و این شلخصیت، نظیر خلود را تکثیر می کند. ایلن از معجزات 
 برای رسلول خدا اسلت. هیچ معجزه ای برتر از تربیت علی و فاطمه رسلول
وجلود نلدارد. للذا در آخریلن آیله سلوره رعلد که آیله مهمی اسلت خداوند فرملود: »َو 

1  . انسان، آیات 5-7 
2  . المعجم الکبیر، ج 1، ص 318؛ تاریخ طبري، ج 2، ص 514

3  . همان، صفحه : 156
4  . میزان الحکمه ، جلد : 1 ، صفحه : 333

5  . وسائل الشیعه، ابواب المزار، باب2، صفحه : 39



227 الفصل الثانی؛  المساجد الکبری فی اإلسالم

َِّذیلَن َکَفلُروا لَْسلَت ُمْرَسلاًل ُقلْل َکَفلی بِلاهللِ َشلِهیداً بَْیِنلي َو بَْیَنُکلْم َو َملْن ِعْنَدُه  یَُقلوُل ال
ِعلْلُم الِْکَتلاِب« ایلن اشلاره بله دو دلیلل و برهلان محملدی اسلت. حضلرت دو نوع 
دلیلل بلر صلدق پیامبری خلود دارد. یک دلیلل، دلیل »إنّی« اسلت، یلک دلیل، دلیل 
»لّملی« اسلت. دلیلل »للّم« یعنلی از علّت به معللول رسلیدن. دلیلل »إّن« یعنی از 
معللول بله علّت رسلیدن. در آیله می فرمایلد: »َکَفی بِاهللِ َشلِهیداً«، این دلیل لّم اسلت. 
اولیلن دلیلل و شلاهد ملن خداسلت. خداونلد متعلال از طریلق قلرآن کریلم، بله صدق 
ملن گواهلی داده اسلت. از طریلق قلرآن کریلم کله بّینله من اسلت، خدا بر صلدق من 
گواهلی داده اسلت. ایلن دلیل، دلیل لّمی اسلت. دلیل إنّی هلم دارد: »َو َمْن ِعْنلَدُه ِعلُْم 
الِْکَتلاِب«. هلم در روایلات و هلم تجربله عملی نشلان می دهد که ملراد از »َو َملْن ِعْنَدُه 
ِعلْلُم الِْکَتلاِب« وجلود مقلّدِس امیرالمومنیلن اسلت. حدیث مدینه العلم هم شلاهد 
بلر ایلن مطلب اسلت: »أنلا َمِدیَنُه الِْعلْلِم، َوَعلِلٌيّ بَابَُها، َفَملْن أََراَد الِْعلْلَم َفلَْیلْأِت الَباَب«1. 
بلاب مدینله العللم اسلت، علم الکتلاب نلزد اوسلت. می فرماید شلاهد و دلیلل دوم من، 
 دلیلل إنّلی من اسلت. یعنلی آن چیزی کله من تربیت کلردم، من پلروردم، که علی
اسلت، فاطمه اسلت، حسلن اسلت، حسین اسلت. واقعا برهان اسلت. به این 
برهلان کمتر توجه شلده اسلت. برای صدق رسلالت، بایلد به دنیا بگوییم آیا شلخصیتی 
مثلل حسلین بلن علی دارید؟ کاری که سیدالشلهداء کرده اسلت کار بسلیار بزرگی 
اسلت. نشلان صدق اسلت، نشلان حقانیت اسلت. این نشلان حقانیت، تولید شده رسول 
اکلرم اسلت. همچنیلن رفتارهلای امام حسلن هم همیلن طور اسلت. کاری که 
امام حسلن کرد از کار امام حسلین کمتر نیسلت. اگر خوب تحلیل و فهم شلود 
آن رفتلار بزرگوارانله املام حسلن جز از معصلوم برنمی آید. این کله می آمدند فحش 
می دادنلد، فحاشلی می کردند و حضلرت کریمانه برخورد می فرمود، کسلی که خود 
در مقلام خالفلت باشلد، در مقلام ریاسلت باشلد، آن هم فرزند رسلول  خلدا، فرزند 
امیرالمومنیلن، فرزنلد فاطمه باشلد، هرکس بیاید فحاشلی کند آن هم فحاشلی 
نسلبت بله وجلود مقلدس امیلر المومنین، بعلد حضلرت در جوابلش بگویلد »أَیَُّها 
لْیُخ أَُظنُّلکَ َغِریبلاً َو لََعلََّک َشلبَّْهَت َفلَِو اْسلَتْعَتْبَتَنا أَْعَتْبَنلاَك َو لَْو َسلَألَْتَنا أَْعَطْیَناَك َو  الشَّ

1  . بحار األنوار ، جلد : 40 ، صفحه : 204
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لَلِو اْسَتْرَشلْدتََنا أَْرَشلْدنَاَك َو لَلِو اْسلَتْحَملَْتَنا أَْحَملَْناَك َو إِْن ُکْنلَت َجائِعاً أَْشلَبْعَناَك َو إِْن 
ُکْنلَت ُعْریَاناً َکَسلْونَاَك َو إِْن ُکْنلَت ُمْحَتاجاً أَْغَنْیَناَك َو إِْن ُکْنَت َطِریلداً آَویَْناَك َو إِْن َکاَن 
ْکَت َرْحلَلَک إِلَْیَنلا َو ُکْنَت َضْیَفَنلا إِلَی َوْقلِت اْرتَِحالَِک  لَلَک َحاَجلٌه َقَضْیَناَهلا لََک َفلَلْو َحرَّ
َکاَن أَْعلَوَد َعلَْیلَک أِلَنَّ لََنلا َمْوِضعلاً َرْحباً َو َجاهلاً َعِریضاً َو َمااًل َکِثیلرا«1و عمال هم همین 
وعده ها، اتفاق بیفتد. اینها در سلخن آسلان اسلت ولی در عمل این اخالق را اگرکسلی 
از خلود نشلان بدهلد، ایلن نشلانه صلدق اسلت. للذا بعضلی از همیلن رفتارهلا، موجب 
اسلالم آوردن مسلیحیان و یهودیان شلده، یا موجب شلیعه شلدن غیر شلیعیان شلده 
اسلت. چلون برهان صدق اسلت. هیلچ برهانلی از این برهلان، ابین و اوضح نیسلت. این 
برهانلی بر صدق رسلالت اسلت. این خانواده را رسلول اکلرم تولید کلرده و به وجود 
آورده اسلت. ایلن خانلواده، شلیعیانی را تربیلت می کنند. اتبلاع و پیروانی که به وسلیله 
ایلن خانلواده، تربیلت می شلوند، فقط تعلیلم داده نمی شلوند، این تربیت فقلط از مقوله 
تعلیلم نیسلت، ایلن نیسلت که تنها، کسلی چیزی از کسلی بیاملوزد، بلکه ایلن والیتی 
کله ملا می گوییلم، ایلن پیلروی از علی بلن ابی طاللب کله می گوییم، تولید اسلت؛ 
تنهلا تعلیلم نیسلت؛ یعنی شلخصیتی بله وجلود می آید که این شلخصیت شلباهت به 
عللی بلن ابلی طالب دارد. مالك تشلّیع هم همین اسلت. مالك تشلّیع، این تشلابه 
و شلبیه بلودن بله آن وجلود پاك و نازنین علوی اسلت. یکی از مسلائلی کله باید در آن 
تحقیلق شلود، محققلان ملا، اهل قللم، اهلل ادب، تحقیق کنند، این اسلت کله اصحاب 
امیرالمومنیلن چله شلخصیتی داشلتند. یعنی صعصعه بلن صوحان، هاشلم مرقال، 
میثلم تملار، ماللک اشلتر، حجلر بلن علدی، حبیلب بلن مظاهلر، مسللم بن عوسلجه، 
ایلن جملع کثیلر اصحلاب امیرالمومنیلن کله دست سلاخت ایشلان هسلتند، چله 

1  . بحار األنوار ج 43 ص 344 باب 16، 
ترجمله: ای پیرملرد! بله گمانلم غریبلی! گویلا دچلار اشلتباهی شلده ای! اکنلون اگلر از ملا رضایلت و حاللیلت بطلبلی تلو را 
عفلو خواهیلم نملود؛ اگلر چیلزی بخواهلی عطایلت ملی کنیلم؛ اگلر طاللب رشلد و هدایلت باشلی ارشلادت ملی کنیلم؛ اگر 
مرکبلی بخواهلی آن را بله تلو ملی بخشلیم؛ اگلر گرسلنه هسلتی غذایت ملی دهیم؛ اگلر برهنه باشلی تلو را می پوشلانیم؛ اگر 
حاجتمنلدی حاجتلت را روا ملی سلازیم؛ اگلر از وطلن رانلده شلده باشلی پناهت می دهیلم؛ اگر نیازی داشلته باشلی نیازت را 
بلرآورده ملی سلازیم؛ اکنلون بهتلر اسلت وسلایلت را بله خانه ی ما بیلاوری و تلا پایان سلفرت با ما زندگلی کنی، زیلرا منزل ما 

وسلیع اسلت و اسلباب رفلاه و آسلایش در آن فراهلم می باشلد...
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شلخصیت هایی بودنلد. اینهلا مورد تحقیلق قرار نگرفته اسلت. چون دنیا دسلت دیگران 
بوده اسلت . قدرت، دسلت دشلمنان امیرالمومنین بوده اسلت. تحلیل نشلده اسلت 
کله اینلان چله شلخصیت هایی بلوده انلد. میثم تملار را انسلان، نگاه می کنلد، عظمتی 
در او می یابلد. بگذریلم از ابلوذر و مقلداد و سللمان و عمار. واقعا اینهلا، در تاریخ از لحاظ 
وارسلتگی، کمال، عبادت خدا، شلب زنده داری، زهد، قناعت، شلجاعت و راسلتی، پاکی، 
درسلتی، خدملت بله ملردم و ایثلار، شلخصیت های عجیبی هسلتند. مگر آسلان اسلت 
آدملی درسلت کننلد که همه ایلن کماالت را در باالترین سلطح ممکن، داشلته باشلد. 
چقلدر از ایلن آدم هلا را عللی بلن ابلی طاللب سلاخته اسلت. غیلر از آنچله رسلول 
اکلرم سلاخت و پلرورش داد. این کار هرکس نیسلت. این ادله، این دسلت پروردگان 
آنهلا، اوضلح براهیلن بلر صلدق آنهلا و براماملت آنهاسلت. ایلن هملان چیزی اسلت که 
ُرونََها تَْفِجیراً«. لذا این چشلمه در خانه  گفتله می شلود »َعْیناً یَْشلَرُب بَِهلا ِعَبلاُد اهللِ یَُفجِّ
عللی بلن ابلی طالب می جوشلد و فرعی و نهری از این چشلمه به خانله اهل والیت، 
اهلل محبلت علی بلن ابی طاللب، ملی رود. لذا آنها هلم، »یَشلَربُوَن«. مسلأله حّب 
امیلر المومنیلن و حلب اهل بیلت اگر صادق باشلد، مثل کهربا اسلت؛ یعنی انسلان 
سلاز، اسلت. این طور نیسلت که کسلی را انسلان دوسلت داشلته باشلد، فقط عالقمند 
باشلد و تملام. نه، این نیسلت. اگر حلّب، حّب صادق باشلد: »ُقْل إِْن ُکْنُتلْم تُِحبُّوَن اهللَ« 
در ادامله، »َفاتَِّبُعونِلي« می آیلد؛ آن وقت اسلت کله: »یُْحِبْبُکلُم اهللُ َو یَْغِفْر لَُکلْم ُذنُوبَُکْم 

َو اهللُ َغُفلوٌر َرِحیمٌ «. 
بله هلر حلال، ایلن خانله، خانله مرکلزی اسلت؛ خانله طهلارت اسلت و خانله تطهیر و 
خانله شلکل گیری نخسلتین هسلته خانلدان رسلول اکلرم اسلت. اگلر چله دختلر 
رسلول خلدا بلودن خلود شلرفی اسلت، منتهلا رسلول اکلرم دختلران زیلادی 
داشلته اسلت. چلرا ایلن مقلام را بلرای دختلران دیگلر رسلول اکلرم کسلی حتلی 
خلود رسلول اکرم قائل نیسلت؟ مگر جمله »َسلیَِّدُه نَِسلاءِ الَْعالَِمیلن« 1جمله کمی 
اسلت. ایلن جملله را خلود بخلاری نقل می کنلد2. این عبلارت عبلارت متواتر از رسلول 

1  . بحار األنوار، ج 9، ص298، باب 2
2  . صحیح بخاري، ج 4 ، ص 209
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اکلرم اسلت در برخلی روایات داریم»َسلیَِّدُه نَِسلاءِ الَْعالَِمیلن«1 و در برخلی روایات 
داریلم: »َفاِطَملُه َسلیَِّدُه نَِسلاءِ أَْهِل الَْجنَِّه«2. اهل الجنه هم باشلد باز می شلود »َسلیَِّدُه 
نَِسلاءِ الَْعالَِمیلن«. چلون آنلان کله اهل جنت هسلتند »َخیُر نَِسلاءِ الَعالَمیَن« هسلتند. 
ایلن بانو، سلیده آنهاسلت. سلیده نسلاء اهلل جنت اسلت. ایلن متواتر اسلت. همچنین: 
»إَِذا َقاَملْت فِلي ِمْحَرابَِهلا َظَهلَر نُوُرَهلا لِلَْماَلئَِکله«، خلدای متعلال بله عبلادت حضرت 
زهلرا مباهلات می کلرد: »َفَیُقلوُل اهللُ َعلزَّ َو َجللَّ یَلا َماَلئَِکِتلي انُْظلُروا إِلَلی أََمِتلي 
َفاِطَمله«3، خطلاب بله فرشلتگان می کنلد: بنگریلد امه من چگونله در محلراب عبادت 
ایسلتاده اسلت. عبلادت هلای حضلرت زهلرا، آن عبلادت تا بله صبح، دیدنی اسلت. 
املام مجتبلی می فرمایلد، دیلدم ملادرم بلرای همله کلس دعلا کلرد. علرض کردم 
ار«4.  ملادر بلرای همله دعا کردی بلرای ما دعلا نکردی. فرملود: »یَلا بَُنيَّ الَْجلاَر ثُمَّ اللدَّ
ایلن سلاخته های نبلوی، سلازندگان جامعله انلد. ایلن کله ملا ایلن خانلدان را مقلّدس 
می شلماریم و می گوییلم ملا تابعیلم، در واقع، تابع رسلول اهلل هسلتیم. باید در عمل 
تابلع بلود. تابلع در عملل بودن بله این اسلت که ملا از بازماندگان رسلول اکلرم که 
نشلان رسلول اکلرم انلد تبعیت کنیم. وقتی رسلول اکلرم از بین ما ملی رود، هر 
کلس ممکلن اسلت ادعا کند ملن تابع او هسلتم. باید یلک خلیفه مانلدگاری در جامعه 

باشلد کله تبعیلت از او تبعیت از رسلول اهلل باشلد.
اجملاال ایلن خانلدان کله سلاخته شلده انلد و تربیلت شلده انلد و خانواده هلای دیگر را 
مثلل خودشلان البتله با اختلالف در مراتب، تربیلت می کنند. لذا تولید مثل اسلت. پس 
گفتیلم وقتلی رسلول اهلل در قلرآن کریلم و در روایات توصیلف می شلود، این تعبیر 
می آیلد که رسلول خدا برای جامعه اسلالمی »اب« اسلت. »الَ أُْقِسلُم بِهلَذا الَْبلَِد * 
َو أَنْلَت ِحللٌّ بِهلَذا الَْبلَلِد * َو َوالِلٍد َو َملا َولَلَد«5. در روایات داریم ایلن »َو َوالِلٍد َو َما َولََد« 
امیلر المومنیلن و ائمله اطهلار هسلتند. قسلم بله ایلن واللد و این کله ایلن والد چه 
 وللدی تولیلد کرده اسلت. گفتیلم این معجزه خداسلت. اولین والد خود رسلول خدا

1  . بحار األنوار، ج 9، ص298، باب 2
2  . صحیح بخاري، ج 4 ، ص 209

3  . إرشاد القلوب إلی الصواب، ج 2، ص 295 
4  . بحار األنوار، ج 43، ص82

5  . بلد، آیات 1-3
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اسلت. و همله پیروان حقیقی رسلول خلدا فرزندان او هسلتند. چرا؟ ایلن ابّوت، چه 
 ابّوتلی اسلت؟ این ابلّوت، مجازی نیسلت. حقیقی اسلت. یعنی حقیقتاً رسلول اکرم
اب اسلت: »أَنَلا َو َعلِليٌّ أَبَلَوا َهلِذهِ اأْلُمَّله«1، هر دو مولّد انلد،»اب« اند ایلن ابّوت حقیقی 
اسلت نله مجلازی و اعتبلاری. حقیقلی اسلت به ایلن معنا که نفس مسللمه، نفسلی که 
ِ َربِّ الَْعالَِمیَن«2،  با  ایلن گونله باشلد: »ُقلْل إِنَّ َصاَلتِلي َو نُُسلِکي َو َمْحَیلاَي َو َمَماتِلي هلِلَّ
والیلت پیامبلر تولیلد و ایجلاد می شلود. ایلن تعریلف نفلس مسللمه اسلت. اولیلن 

مسللمین اسلت بله همیلن عنایت کله مولّد این نفس مسللمه اسلت. مولّد اسلت. 
مرکلز ایلن تولید، مسلجد اسلت. اولین مسلجدی کله مرکز تولید نفس مسللمه اسلت، 
مسلجدالحرام اسلت، بعلد مسلجد النبلی، بعلد باقلی مسلاجد اربعله، بعد مسلاجد 
دیگلر. مسلاجد ملا باید مرکز تولید نفس مسللمه باشلد، نفس خاضعه هلل، نفلس عابده، 
نفلس مطیعله هلل، نفسلی که امر و نهلی الهی او را می نشلاند، بلند می کنلد، می خواباند، 
بیلدار می کنلد، می خوراند، گرسلنه ملی دارد، می پوشلاند یلا برهنه می کنلد. این نفس، 

نفس مسللمه می شلود. 
لٌد أَبَا أََحٍد ِملْن ِرَجالُِکْم َو لِکْن َرُسلوَل  ابلّوت پیامبلر، ابّوت رسلالتی اسلت: »َما َکاَن ُمَحمَّ
اهللِ َو َخاتَلَم النَِّبیِّیلنَ َو َکاَن اهللُ بِلُکلِّ َشليْ ءٍ َعلِیماً«3. ابّوت جسلمانی نلدارد اما این ابّوت 
روحانلی و رسلالتی اسلت. نفرملود »اب« نیسلت و تمام؛ بلکله »لَیلَس اَبَاً ِجسلَمانِیَّاً« 
لکلن، اب رسلالتی اسلت. در همین آیه »النَِّبليُّ أَْولَی بِالُْمْؤِمِنیلَن ِمْن أَنُْفِسلِهْم َو أَْزَواُجُه 
َهاتُُهلْم َو أُولُلو األْْرَحلاِم بَْعُضُهْم أَْولَی بَِبْعٍض«4، هم در روایات اهل سلنت و هم شلیعه،  أُمَّ
از حضلرت رسلول اکلرم وارد شلده اسلت که در تفسلیر این آیله فرمود: »و ُهلَو اٌَب 
لَُکلم«. »اّم« بلودن ازواج هلم بله همیلن عنایت اسلت. اخوت مسللمین هلم به همین 
ََّما  جهلت اسلت. چرا مسللمین با هلم برادرنلد. در روایتی از امام صلادق آمده اسلت: »إِن
الُْمْؤِمُنلوَن إِْخلَوٌه بَُنلو أٍَب َو أُم«5 . مومنین اخوه هسلتند. این اخوه ای اسلت که فرزندان 
یلک پلدر و مادرند. پدرشلان یکی اسلت. مادرشلان هم یکی اسلت. این ملادری باطنی، 

1  . بحار األنوار، ج 23، ص259، باب 15
2  . انعام، 162
3  .احزاب، 40

4  .همان، 6
5  . بحار األنوار، ج 71، ص264، باب 16
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ملادری حضلرت خدیجله و حضلرت فاطمله صدیقله کبری اسلت. ایلن مادری، 
ملادری حقیقلی اسلت. سلایر همسلران نبی هم ایلن گونه انلد. به اسلتثنای دو نفر 
از ازواج نبلی کله در آیلات قرآن کریم مذّمت شلده اند. تقصیر ما شلیعه هم نیسلت: 
»إِْن تَُتوبَلا إِلَلی اهللِ َفَقلْد َصَغلْت ُقُلوبُُکَملا َو إِْن تََظاَهلَرا َعلَْیِه َفلإِنَّ اهللَ ُهَو َملْوالَُه َو ِجْبِریُل 
َو َصالِلُح الُْمْؤِمِنیلَن َو الَْماَلئَِکلُه بَْعلَد ذلِلَک َظِهیلٌر«1 آیلات سلوره تحریم دربلاره این دو، 
نلازل شلده اسلت. به اسلتثنای ایلن دو زن کله قطعاً ایلن آیات ملدحِ ازواج، شلامل آنها 
نمی شلود. سلایر ازواج نبلی، طاهلرات و مطهلرات و دارای مقاملات عالیله بوده انلد. 
خبلری از آنهلا در تاریخ نگذاشلتند نقل شلود، و اگر نه، ام سللمه، ماریه قبطیه، و سلایر 
ازواج نبلی، زنلان پلاك و خوبلی بوده انلد. املا آنلان، زنانلی که بله عنلوان اّم جامعه 
اسلالمی توانسلته باشلند اثلر از خودشلان بله جلا بگذارنلد، »َولَلد« داشلته باشلند، نه 
تنهلا وللد جسلمانی، بلکه وللد روحانی نداشلتند. فقط وجلود مقدس حضلرت خدیجه 
کبلری اسلت کله حضلرت فاطمله صدیقله را اموملت کرده اسلت. این سلسلله، 
تولیلد شلده رسلول اکرم اسلت. للذا فرملود: »بَضَعلٌه ِمنِّی«2. ایلن »بَضَعلٌه ِمنِّی« 
خیللی معنلا دارد. بلرای ایلن که معلوم شلود ایلن ِمنِّی، ِمنِّی جسلمانی نیسلت، فرمود: 
»ُحَسلیٌن ِمّنلی و أنَلا ِملن ُحَسلیٍن«3. معللوم می شلود ایلن مّنیلت، مّنیلت جسلمانی 
نیسلت. اشلاره بله این آیه کریمه اسلت کله فرملود: »إِنَّ اهللَ اْصَطفلی  آَدَم َو نُوحلاً َو آَل 
إِبْراهیلَم َو آَل ِعْملراَن َعلَلی الْعالَمین*ُذرِّیَّلًه بَْعُضهلا ِملْن بَْعض «4. ایلن بعضیت طرفینی 
اسلت. ایلن بعضیلِت طرفینلی بله چه معنی اسلت؟ یعنی یک سلنخ اسلت، یلک جوهر 
اسلت. ملا می گوییلم سلر و تله یلک کرباس انلد. یلک بافتنلد. معنلی »بَضَعلٌه ِمنِّی« و 
»ُحَسلیٌن ِمّنلی« ایلن اسلت کله جامعه اسلالمی بایلد این گونه باشلد که همله جامعه 
اسلالمی ملن البلدو إللی الختلم، بایلد به اصطالح، سلر و تله یک کربلاس پاك باشلند. 
یلک بافلت پلاك . ایلن بافلت پلاك هلم از مسلجد شلروع می شلود. مسلجد، مرکزیلت 
تولیلد ایلن بافت پاك جامعه اسلالمی اسلت. مرکز اصلی این مسلجد می شلود بیت اهلل 

1  . تحریم، 4
2 . وسائل الشیعه، ابواب المزار، باب2، صفحه : 39

3  . میزان الحکمه ، جلد : 1، صفحه : 333
4  . آل عمران، 33-34
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َه ُمبلاَرکاً َو ُهدًی لِلْعالَمیلَن«1. این خود  الحلرام »إِنَّ أَوََّل بَْیلتٍ ُوِضلَع لِلنَّلاِس لَلَّلذي بَِبکَّ
نشلان دهنلده جایلگاه ایلن بیت اسلت کله »ُوِضلَع لِلنَّلاِس« کله جامعه بشلری تولید 
کنلد. ایلن جامعه بشلری، جامعه طاهر اسلت، جامعه عادل اسلت، جامعه مسللم اسلت. 
ِ َربِّ  جامعله ای اسلت کله همله در آن »ُقْل إِنَّ َصاَلتِلي َو نُُسلِکي َو َمْحَیاَي َو َمَماتِلي هلِلَّ

الَْعالَِمیلَن«2 می گوینلد و در عملل هلم چنین اند.   

اوصاف«کعبه«و«مسجد«الحرام«در«قرآن«کریم««
درکتلاب خلدا، در قلرآن کریلم، چهلار وصف برای کعبه مشلرفه و مسلجد الحلرام بیان 

شلده است. 

ِّلنَّاِس وصف«اول:«َمَثابًَه«ل
ِّلنَّلاِس َوأَْمناً«3 مثابله یعنی مرجع،  وصلف اول ایلن اسلت کله »َوإِْذ َجَعلَْنا الَْبْیلَت َمَثابًَه ل
مرجلع ملردم. ایلن کله بیت اهلل الحلرام مرجع اسلت، این عالمتلی ،رمزی و دالی اسلت 
بلر یلک معنلا. آن معنلا، این اسلت که خلدای متعلال، در همه املور برای ملردم، مرجع 
اسلت. خداونلد در آنچله بایلد انجلام دهند و آنچله نباید انجلام بدهند و در آنچله در آن 

اختلالف می کننلد، مرجع اسلت »َوَملا اْخَتلَْفُتْم فِیلِه ِمن َشلْيءٍ َفُحْکُمُه إِلَلی اهللِ«4. 
مرجلع اختلالف، تعییلن کننلده حلق در ایلن اختلالف و دارنلده قلول فصلل در ایلن 
اختلالف، خلدای متعلال اسلت. این خلود به معنلای حاکمیت خلدای متعال اسلت. در 
هلر جامعله ای، قلول فصلل از آنِ حاکمیلت آنجاسلت. هر کس قلول فصلل در اختیار او 
باشلد، یعنلی مرجعیلت عامله ملردم در اختیار اوسلت. قول فصلل همین اسلت. معنی 
قلول فصلل یعنلی تعییلن کننده حلرف آخلر. حلرف آخلر را در جامعه چه کسلی باید 
بزنلد؟ حلرف آخلر را در جامعله باید خدا بزنلد نه مرجع دیگلر. البته خلدای متعالی که 
ایلن حلرف آخلر را می زنلد، رسلول دارد، خلیفله دارد، مأمورانلی دارد کله آن مأموران، 
حلرف او را بلرای ملردم می زنند، رسلول خدا و بعلد ائمه اطهار بعد نماینلدگان و وکالی 

1  . همان، 96
2  . انعام، 162
3  . بقره، 125
4 . شوری، 10.
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ائمله اطهلار ایلن کار را بله عهلده می گیرند. ایلن نکته اول کله کعبه، مثابه مردم اسلت 
و ایلن مثابله ملردم بلودن، معنلی ایلن اسلت که قلول فصلل را باید خلدا بزند. تفسلیر 
ایلن آیله در روایاتلی اسلت کله مسلأله حج را چنین تفسلیر کلرده انلد که »ِملن تَماِم 
الَحلجِّ لَِقلاُء الَملام«1 و یا »اُِمَر النَّلاُس أن یَأتُوا هِذه األحَجلاَر َفَیطوفوا ثُلمَّ یَأتُوا فُیخِبرونا 
بِوالیََتهلم ویُعِرُضلوا َعلینلا نَصَرهلم«2. ایلن کله فرمودنلد حج به جلا آوریلد، معنی حج 
ایلن نبلود کله تنهلا بیاینلد دور خانله ای بچرخنلد و برونلد؛ مبیلت کنند و رملی کنند؛ 
ایلن کارهلا بله تنهایلی آن حجی نبوده اسلت که خدای متعال می خواسلته اسلت. همه 
ایلن کارهایلی کله درحلج بله آن دسلتور داده شلده اسلت در حقیقلت حلج ملع األمام 
و حلج إللی الملام اسلت. در حقیقلت، عللت این کله بایلد امام در موسلم حج بلا مردم 
باشلد، ایلن اسلت کله حج، حلج نخواهد شلد مگلر این که حلج، حج ملع المام باشلد. 
یلا حلج »ملع من ینصبله المام«. به همین خاطر اسلت که همیشله رسلم بلوده خلفا 
یلا ائمله اطهلار وقتلی که قدرت دسلت آنهلا بلوده، امیرالحاج می گذاشلتند، مگلر حاج، 
امیلر می خواهلد؟ ایلن کله امیلر الحلاج تعییلن ملی کردنلد بله ایلن دلیلل بوده اسلت 
کله ایلن حلج، بایلد حج ملع المام باشلد. بایلد هملراه املام، حج کننلد. ایلن طائفین، 
ایلن عاکفیلن، ایلن اهلل بیتوتله در منلا، ایلن مفیضیلن از عرفلات بله منلا، همله با که 
افاضله می کننلد؟ بلا چله کسلی طلواف می کننلد؟ با چه کسلی حلج انجلام می دهند؟ 
بلا »املام« حلج انجلام می دهنلد. مثابله یعنی مرجع. شلاید ثلواب هم از همین ریشله 
گرفته شلده باشلد. ثواب الشلیء یعنی آن مرجع و آن حاصل و نتیجه شلیء. آن خیری 
کله یرجلع إلیله الشلیء. این کلمه از ثوب اسلت. ثوب به دو معنا اسلت. یکلی به معنای 
رجلوع و یکلی بله معنای پوشلش. این مثابله از ثوب به معنلای رجوع اسلت. ثاب یعنی 
رجلع. ثلوب بله معنلای لباس، مشلتق نیسلت، جامد اسلت. اشلتقاق از ثوب بله معنای 
لبلاس نداریلم. ثلوب بله معنلای لبلاس، اشلتقاق نلدارد. در حاللی کله ثوب بله معنای 
رجلوع، لفظی اسلت که اشلتقاقات زیلادی دارد. ثوب، لفظ مشلترك اسلت. یک معنا به 
معنلای پوشلش و لبلاس و یلک معنلا، بله معنی رجلوع. این وصلف برای مسلجدالحرام 

1  . علل الشرایع، ج1، 459؛
2  . همان
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و کعبله، بله ایلن معنا اسلت که دین آمده اسلت بلرای مدیریت ملردم، بلرای اداره امور 
ملردم، بلرای ایلن کله مردم را یکی کنلد و این یکی کلردن هم، حول مدیریلت و فرمان 

خداونلد متعال باشلد.
 واژه دیگلری کله در وصلف بیت اهلل الحرام آمده اسلت، وصف »امن« اسلت. می فرماید: 
ِّلنَّلاِس َوأَْمنلاً«1 .این بیت، بیت امن اسلت. ایلن بیت امن، از  »َوإِْذ َجَعلَْنلا الَْبْیلَت َمَثابَلًه ل
دو جهلت بیلت املن اسلت. یکلی از این جهت اسلت که کسلی کله وارد مسلجد الحرام 
بشلود یلا وارد حلرم بشلود، اینجا حکلم مصونیت برای او در فقه ما و در شلریعت اسلالم 
بلار می شلود. اگلر حتلی مجرمی باشلد، فلرار کند و بله آنجا برود کسلی حلق تعقیب او 
را نلدارد مگلر ایلن کله بیایلد بیلرون از منطقله حلرم. لکن خلود همین تشلریع، حالت 
داللیلت و عالمیلت دارد. یعنلی کله ایلن بیلت و اطلراف این بیلت، منطقه املن و محل 
املن شلده اسلت و اگر کسلی بله ایلن منطقه پلا گذاشلت در امن الهلی وارد می شلود. 
عالمِت آن اسلت که در جامعه بشلر، دین خدا و فرمان خداسلت که امنیت می بخشلد. 

رابطه«امنیت«با«اعتقاد«به«خدا«و«الوهیت«الهی

اینجلا یلک مطللب بسلیار مهملی مطرح اسلت و آن، مسلأله رابطله امنیت بلا اعتقاد به 
خلدا و الوهیلت الهلی اسلت. اوالً در آیلات کریمه قلرآن، کلراراً این مضمون آمده اسلت 
لَماءِ أَْن یُْرِسلَل َعلَْیُکلْم َحاِصبلاً«2 و یلا »أَأَِمْنُتلْم َملْن فِي  کله »أَْم أَِمْنُتلْم َملْن فِلي الَسّ
لَماءِ أَْن یَْخِسلَف بُِکلُم األْْرَض َفلإَِذا ِهلَي تَُملوُر«3. امثلال ایلن مضامینلی کله در این  الَسّ
نلوع آیلات هسلت در قلرآن کریلم تکرار شلده اسلت. این آیلات، مطلب مهملی، مطرح 
می کنلد. مطللب، ایلن اسلت کله مردملی کله روی کلره زمیلن زندگلی می کننلد، چرا 
احسلاس امنیلت می کننلد؟ ملا گفته ایلم دلیل فطلرت، یکلی از ادله وجود خدا اسلت. 
معنلی فطلرت ایلن اسلت که ملردم علی الفطلره مقّر بله خدا هسلتند. عالملت و دلیل 
ایلن کله عامله ملردم بالفطره، مقّر به وجود خدا هسلتند چیسلت؟ یکلی همین مطلبی 
اسلت کله اینجا عرض می شلود. احسلاس امنیلت عمومی روی کلره زمیلن. یعنی چه؟ 

1  . بقره، 125
2  . ملک، 17
3  . همان، 16



236

ملا االن در ایلن مسلجد نشسلته ایم، احسلاس امنیلت می کنیلم. یعنلی می گوییلم این 
سلقف، ایلن آسلمان، بلر ملا فلرو نخواهلد ریخت. ایلن زمیلن کله روی آن نشسلته ایم 
فلرو نخواهلد رفلت. روی زمیلن راه می رویلم، می گوییم آتشلی از آسلمان فلرو نخواهد 
ریخلت کله ملا را بسلوزاند. نظم ایلن جهان به هلم نمی خورد. سلوار هواپیما می شلویم، 
سلوار ماشلین می شلویم، سلوار کشلتی می شلویم، این رفتاری که بشلر می کند، نشلانه 
چیسلت؟ نشلانه احسلاس امنیت بشلر روی کلره زمین اسلت. یعنی احسلاس می کند، 
نظمی و حسلاب و کتابی در این جهان وجود دارد. اگر بشلر، احسلاس امنیت نمی کرد، 
اصلاًل نمی توانسلت زندگلی کند. نمی توانسلت روی زمیلن راه برود. نمی توانسلت به این 
آراملی از بهلره هلای الهلی در روی ایلن کره خاکی اسلتفاده کند. این نشلان دهنده این 
اسلت کله همله مردم چله بخواهند و چله نخواهند اقلرار به وجلود یلک مدیریت عاقل 
و حکیلم و دارای حسلاب و کتلاب بلرای جهلان و کره زمیلن می کنند. اگر در کشلوری 
وارد شلوید که در آن حکومت وجود نداشلته باشلد، هرج و مرج باشلد، احسلاس امنیت 
نمی کنیلد. چله وقت شلما احسلاس امنیت می کنید؟ وقتی وارد کشلوری شلوید که در 
آن حاکمیتلی قدرتمنلد وجود داشلته باشلد کله قانون را اجلرا کند و جلوی نلا امنی را 
بگیلرد. اگلر چنین کشلوری، بلا چنین حاکمیت قدرتمندی وجود داشلته باشلد، شلما 
وقتلی وارد می شلوید، احسلاس امنیلت می کنید. بله راحتی سلفر می کنید، بله راحتی 
کسلب و کارتلان را راه می اندازیلد، بله راحتلی سلرمایه گلذاری می کنیلد. وقتلی جایی 
باشلد کله حاکمیلت مقتلدری وجلود نداشلته باشلد، پولتلان را همیشله در جیلب نگه 
می داریلد، هلر جلا برویلد با تلرس و لرز می رویلد، خیللی از کارهایی که در شلرایط امن 
انجلام می دهیلد، دیگلر انجلام نمی دهیلد. آنچله از آیلات قرآن کریم اسلتفاده می شلود 
ایلن اسلت کله بشلر روی کلره زمیلن احسلاس امنیلت می کنلد. ایلن احسلاس امنیت 
از اعتلراف و ایملان فطلری بله وجلود یلک حاکلم رحیلم علیم حکیم برخاسلته اسلت. 
حاکملی کله مهربان اسلت. اگر مهربلان نبود هر آینه می توانسلت هرگاه دلش خواسلت 
مثلاًل فلرض کنیلد، العیلاذ باهلل، علذاب نازل کنلد، نظم این جهلان را به هم بریلزد. ولی 
چنیلن نمی کنلد. للذا خلدا خطلاب بله کافلران، کافرانی کله اعتقلاد به چنیلن خدایی 
ندارنلد ملی گوید: شلما بله چه دلیلل احسلاس امنیت می کنیلد؟ چرا احسلاس امنیت 
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می کنیلد؟ »أ أمنتلم«. خدایلی وجلود دارد کله می توانسلت شلما را به علذاب گرفتار 
کنلد. ملی توانسلت نظلم زندگلی شلما را بله هلم بریلزد املا احسلاس نظلم و امنیلت 
می کنیلد. اهلل ایملان اگلر احسلاس امنیلت می کننلد به جا اسلت؛ بله حاکمیلت این 
جهلان ایملان دارنلد؛ بله نظم ایلن جهان ایملان دارنلد. آنان که ایملان به ناظلم ندارند، 
چلرا احسلاس امنیلت می کننلد؟ خیللی نکتله مهمی اسلت. اصلوالً حاکمیلت خداوند 
متعلال بلر جهلان یعنلی برقلراری امنیلت در سراسلر جهلان. ایلن امنیت، هملان گونه 
کله در سراسلر جهلان بلا حاکمیلت الهلی برقلرار شلده اسلت، در جامعله بشلری هم با 
حاکمیلت خلدا برقلرار می شلود و نله بلدون حاکمیلت خلدا. للذا اسلت کله ایلن تاریخ 
پلر خطلر و پلر شلرر و پرجنایلت بشلر هر جلا این تالطم هلا را نشلان می دهلد آنجایی 
اسلت کله حاکمیلت الهلی از جامعه بشلری چیده شلده اسلت. اگلر حاکمیلت الهی بر 
جامعه بشلری برقرار شلود، امنیت بر جامعه بشلری برقرار می شلود. در روایات، همین 
بخلش از مطللب را می توانیلد تحقیلق کنیلد. یکی از سلر فصل های بحث دربلاره دولت 
مهلدوی و در رابطله بلا حکوملت وللی عصلر این سلرفصل اسلت: امنیلت در دوران 
حاکمیلت حضلرت وللی عصر و برقلراری حکومت مهلدوی. در ایلن دوران داریم که 
»فتلات« یعنی دخترجوان کم سلن و سلال، بلار گران قیمتی را به تنهایی روی سلرش 
می گلذارد، از کوفله حرکلت می کنلد تا شلام می رود و احسلاس نلا امنی نمی کنلد. االن 
اگلر نلا امنلی وجلود دارد به این دلیل اسلت کله حاکمان جهلان، حاکمیتلی را که حق 
آنلان نیسلت سللب کرده انلد، غصلب کرده انلد. در نتیجه ایلن حاکمیت غاصبانله، خواه 
ناخلواه، نلا امنلی را نتیجله می دهلد. کسلانی کله بله دنبلال صلح انلد، بله دنبلال صلح 
جهانلی هسلتند، بداننلد، از دیلدگاه ملا جلز در سلایه حاکمیلت دیلن خلدا، ایلن صلح 
جهانلی معنلا نلدارد. اگلر حاکمیلت دیلن خلدا برقلرار شلود، ایلن صللح و ایلن امنیت 
جهانلی، قابلل تأمیلن اسلت وگرنله، قابلل تأمین نیسلت. هیلچ گاه نباید این اندیشله را 

داشلت کله می تلوان در جهلان، امنیتلی بلدون حاکمیت الهی داشلت.
ِّلنَّلاِس َوأَْمنلاً«. این رملز و نماد حاکمیلت الهی،  ایلن اسلت کله »َجَعلَْنلا الَْبْیلَت َمَثابًَه ل
برقلرار کننلده امنیلت در جهلان اسلت . للذا ایلن منطقله، منطقله املن اعلالم شلد تا 
اعلالم بشلود کله امنیت در سلایه حاکمیلت خلدا و محوریت و مثابله بودن خلدا برقرار 
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ِّلنَّلاِس« و هم »أَْمنلاً«. اگر مثابله بودن بیت  می شلود. »َجَعلَْنلا الَْبْیلَت« هلم »َمَثابَلًه ل
را کله یعنلی مثابله بلودن صاحب البیلت اسلت، بپذیریم، آنلگاه امنیت، حاصلل خواهد 
شلد. ایلن مثابله بلودن و مرجلع بلودن خدا هلم به وسلیله رسلول اعمال می شلود. بعد 
به وسلیله خلفاء الرسلول. خلفاء الرسلول چه کسلانی هسلتند؟ رسلول خدا فرمود: 
»اللُهلَمّ اْرَحلْم ُخلََفائِلی قِیلَل یَا َرُسلوَل اهللِ َو َمْن ُخلََفلاُؤَك َقلاَل الَِّذیَن یَْأتُوَن ِملْن بَْعِدی 

یَلْرُووَن َحِدیِثی َو ُسلَنِّتی«1. 

منصوبان«رسول«اکرم«دو«دسته«اند:

حضلرت املام )ره( در اینجلا سلخن جالبی دارد. می فرمایند: رسلول اکلرم در نصب 
جانشلین، دو گونله نصلب دارد: یکلی نصلب عللی نحو قضیه شلخصیه، یلک نصب علی 
نحلو قضیله حقیقیله. یلک قضیه شلخصیه داریم و یلک قضیه حقیقیه. قضیه شلخصیه 
ایلن اسلت کله بگوینلد ایلن آقلا املام جماعت اسلت. ایلن نصب شلخص اسلت. گاهی 
نصلب، عللی نحلو قضیه حقیقیه اسلت. گفته می شلود کسلی کله عادل اسلت، قرائتش 
خوب اسلت و مردم دار اسلت این، امام جماعت مسلجد اسلت. این هم نصب اسلت، اما 
عللی نحلو قضیله حقیقیه اسلت. در نصب دومی، منصوب کلی اسلت، معین نیسلت. هر 
کسلی که عادل اسلت و دارای آن اوصاف اسلت، منصوب به نصب دومی اسلت. رسلول 
اکلرم خلفلای بعلد از خلودش را دو جلور نصلب کلرده اسلت. چله کسلانی خلفای 
بعلد از ملن هسلتند؟ علمای علادل، اینلان خلفای بعد از من هسلتند. یک نلوع دیگری 
از نصلب هلم دارنلد. فرموده انلد: ایلن عاللم علادل، عللی بلن ابلی طالب اسلت. بعد 
حسلن و حسلین هسلتند و تلا امام زملان . این علی نحو قضیه شلخصیه اسلت. 
هلرگاه دسترسلی بله آن منصلوب خلاص نبود، دسترسلی بله هر دلیلل نبود، یلا غایب 
بلود، غیبلت زمانلی یا مکانی داشلت، منصلوب عام مطرح اسلت. غیبت تنهلا مخصوص 
بله عصلر غیبلت نیسلت. در زمان ائمه اطهلار هم یک غیبلت مکانی، مطرح بوده اسلت. 
مثلاًل املام صلادق در مدینله بوده اسلت. کسلی در خراسلان اسلت و مشلکلی دارد. 
اینجلا غیبلت مکانلی اسلت. لذا غیبت، مسلأله خیللی پیچیده ای نیسلت. کسلی خیال 

1  . من ال یحضر الفقیه، ج4، ص420
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نکنلد کله غیبلت املام، فقط مخصوص غیبت زمانی اسلت. همیشله غیبلت مکانی بوده 
اسلت. هملان حکملی کله غیبلت مکانلی دارد، غیبت زمانلی هلم دارد. اگر کسلانی در 
زملان املام صلادق مثاًل در خراسلان یلا جزیره ای حکومتی نداشلتند، می خواسلتند 
حکومتلی بلر پلا کنند، به امام هم دسترسلی نداشلتند باید چله کار می کردند؟ باید 
یلک کسلی از میلان آنهلا که اعللم از همه بله احکام دیلن بود و علادل هم بلود، او را به 
عنلوان حاکلم انتخلاب می کردنلد و به او قلدرت می دادند. چلرا؟ چون او منصوب اسلت 
از طلرف املام صلادق . چلون در آن مقبوله عمربلن حنظله، به این مضملون فرمود: 
ْن َقلْد َرَوی َحِدیَثَنا َو نََظلَر فِی َحاَللَِنلا َو َحَراِمَنا  »َقلاَل یَْنُظلَراِن إِلَلی َملْن َکاَن ِمْنُکلْم ِمَمّ
َو َعلَرَف أَْحَکاَمَنلا َفلَْیْرَضلْوا بِلِه َحَکملاً َفإِنِّی َقلْد َجَعلُْتلُه َعلَْیُکْم َحاِکملاً«1. حضرت اعالم 
فرملود کله ملن ایلن شلخص با ایلن اوصلاف را جعلل حاکلم کلردم. جعل حاکلم برای 
آن جایلی کله دسترسلی به خلود امام صلادق نبوده اسلت. هرجا دسترسلی به امام 
نباشلد ایلن نصلب علام املام، سلرجای خودش اسلت. بایلد به سلراغ فقیه عادللی رفت 

کله منصلوب بله نصب عام اسلت، منصلوب علی نحلو قضیه حقیقیه اسلت. 

وصف«دوم:«َوأَْمنًا
گفتیلم کله وصلف دوم کعبله و بیلت اهلل الحلرام ایلن اسلت کله امن اسلت. ایلن امن و 

امنیلت هلم ریشله در کل جهلان بینلی اسلالمی و کل نظلام دین خلدا دارد. 

وصف«سوم:«َسَواء
عنلوان سلوم از عناویلن کله بلرای مسلجدالحرام و بیلت اهلل الحلرام بیلان شلده اسلت: 
»َوالَْمْسلِجِد الَْحلَراِم الَّلِذي َجَعلَْناُه لِلَنّاِس َسلَواًء الَْعاِکلُف فِیِه َوالَْباِد«2. بلرای همه مردم، 
ایلن خانله خانله سلواء اسلت. یعنی برای همه اسلت. اسلتثناء نلدارد. این نشلان دهنده 
ایلن مطللب اسلت کله اگلر ایلن خانه، خانله حاکمیلت اسلت، خانله مرجع اسلت، این 
حاکمیلت و مرجعیلت بلرای هملگان اسلت. وقتی ایلن حاکمیلت، برای همگان اسلت، 
یعنلی هملگان در برابلر ایلن حاکمیت، یکسلان هسلتند. ایلن حاکمیت، نگاه یکسلانی 

1  . کافی،ج 1، باب اختالف الحدیث، ص 62
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بله هملگان دارد چلرا که نسلبتش به همگان، نسلبت بالسلویه اسلت: »َجَعلَْنلاُه لِلَنّاِس 
ِّلنَّاِس َوأَْمنلاً« این بیت را »َجَعلَْنلاُه لِلَنّاِس  َسلَواًء«. آن بیتلی کله »َجَعلَْنا الَْبْیلَت َمَثابًَه ل
َسلَواًء«. بلرای همله ملردم بله طور یکسلان ایلن جعل انجلام گرفته اسلت. ایلن رابطه، 
رابطله حاکمیلت و رابطله ایلن مرکزیت حاکمیت با کل مردم، رابطه یکسلانی اسلت که 
از ایلن، معانلی زیلادی اسلتفاده می شلود. یکلی از مفادهلای ایلن مطلب، این اسلت که 

حاکمیلت بایلد نگاه یکسلانی به همه داشلته باشلد. 

َل«بَْیٍت وصف«چهارم:«أََوّ
عنلوان چهارملی کله در آیات کریمه برای مسلجد الحرام و بیت اهلل عنوان شلده اسلت: 
َه ُمَبلاَرًکا َوُهًدی لِّلَْعالَِمیلَن«1. آن را »أََوَّل بَْیٍت«  »إَِنّ أََوَّل بَْیلٍت ُوِضلَع لِلَنّلاِس لَلَِّذي بَِبَکّ
قلرار داده اسلت. خلود »أََوَّل بَْیلٍت« چله می فهمانلد؟ ملا می گوییم این معانلی، معانی 
اضافیله انلد. یعنی اگلر گفتیم اول، یعنی دومی دارد، سلومی، چهارملی دارد، آخری هم 
در کار اسلت. بله هلر حلال اولی که هسلت، این اول یعنلی اول در مقابل دیگلر. بنابراین 
مسلاجد زیلادی وجلود دارد کله همله این مسلاجد، همیلن حکلم را دارند. منتهلا، این 
اولیلن اسلت. بنابرایلن »ُکلُّ الَمسلاِجد بُُیلوٌت ُوِضَعت للنَّلاِس و لِکن هَذا الَبیلُت هو اوَُّل 
بَیلٍت ُوِضلَع لِلنَّلاس«. وقتلی گفتله می شلود کعبه یا بیلت اهلل الحلرام یا مسلجدالحرام، 
ایلن »اوَُّل بَیلٍت ُوِضلَع لِلنَّلاس« یعنلی به هر حال سلایر بیوتلی هم وجلود دارد که آنها 

هلم همیلن حکلم را دارنلد. منتها ایلن اول اسلت و بقیه، بعد از این هسلتند.

کعبه،«بیت«کافران«نیست««
در خصلوص ایلن که بیت برای کافران نیسلت و حلق ورود ندارند، بایلد گفت که خروِج 
موضوعلی اسلت. کافلران از ملردم، اسلتثنا نشلده اند. بلکله موضوعلاً خارج انلد چرا که 
بیلت و صاحلب البیلت را قبلول ندارنلد. مرجع بلودن بیلت را نمی پذیرند. اگلر بپذیرند 
کله ایلن بیلت، مثابله للناس اسلت، بپذیرند کله این بیت، بیلت امن اسلت، حاکمیت را 
بپذیرنلد، آن وقلت می شلود: »َفلَیدُخلوا هذا الَبیلت«. تخصصاً کافلران خارج اند چرا که 
ایلن بیلت، بیِت امن اسلت برای کسلی کله این بیت را قبلول کند و مرجعیلت این بیت 
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را بپذیلرد. اگلر کسلی حاکمیلت حاکلم را قبلول نکند، ایلن معنا نلدارد، حاکم بلرای او 
تأمیلن امنیلت کند. کسلی که حاکمیت کشلور و قانلون را می پذیرد، حاکلم هم امنیت 
او را تأمیلن می کنلد. املا اگلر قبول نکلرد، حاکمیت چگونله برای او تأمیلن امنیت کند. 
رسلول خلدا بلرای همه فرسلتاده شلده اسلت: »اُرِسلَل للنَّلاِس َکافَّلًه«. همله را به 

پذیلرش مرجعیلت خلدا در حاکمیت، دعوت کرده اسلت.

آیا«کفار«مکّلف«به«فروع«هستند«یا«خیر؟««
بحثلی فرعلی بلر بحلث قبلل بلار می شلود کله آیلا کفلار مکلّلف بله فلروع هسلتند یا 
خیلر؟ مثلل مرحلوم آیلت اهلل العظملی خویلی )ره( منکلر مکللف بلودن کفار هسلتند. 
آقلای خویلی قائلل نیسلت که کفلار مکلف بله فروع هسلتند. اما ملا در محلل خودش، 
مفّصلل مناقشله کرده ایلم. اثبات کردیم کله کفار، مکلف بله فروع هسلتند. البته برخی 
ازفقهلای اهلل سلنت هلم، معتقدنلد کله کفلار مکللف به فلروع نیسلتند. لکن مشلهور 
امامیله ایلن اسلت که کفلار مکلف به فلروع انلد. یعنی چله؟ یعنی کفار مکلف هسلتند 
کله زکات بدهنلد، حلج بروند، نملاز بخوانند. گفته می شلود که اینان اصلاًل دین را قبول 
ندارنلد، چگونله بگوییلم بیاییلد نملاز بخوانیلد؟ معنی این مطلب این اسلت کله دین را 
بپذیریلد و نملاز هلم بخوانیلد. مکللف هسلتند بله این کله شلریعت را بپذیرنلد و به آن 
عملل کننلد. این کله فرملود »َوَملا أَْرَسللَْناَك إاَِلّ َکاَفًّه لِّلَنّلاِس«1 یا آن فرمایش بسلیار 
زیبلای حضلرت امیر کله از فرازهای نهج البالغه اسلت: »ُسلْبَحانََک َخالِقلاً َوَمْعُبوداً 
بُِحْسلِن باََلئِلَک ِعْنلَد َخلِْقلَک َخلَْقلَت َداراً َوَجَعلْلَت فِیَها َمْأُدبَلًه َمْشلَرباً َوَمْطَعملاً َوأَْزَواجاً 
اِعلَي أََجابُوا  َوَخَدملاً َوُقُصلوراً َوأَنَْهلاراً َوُزُروعلاً َوثَِملاراً ثُمَّ أَْرَسللَْت َداِعیلاً یَْدُعو إِلَْیَهلا َفاَل الدَّ
ْقَت إِلَْیِه اْشلَتاُقوا أَْقَبُلوا َعلَلی ِجیَفٍه َقلِد اْفَتَضُحوا  ْبلتَ َرِغُبلوا َواَل إِلَلی َملا َشلوَّ َواَل فِیَملا َرغَّ
بِأَْکلَِهلا«2 می فرمایلد: منزهلی ای خاللق معبلود ملا. خانه ای سلاختی کله همین خانه 
دنیلا اسلت، بلا ایلن خصوصیلات کله سلفره ای آزاد بلرای همه کلس پهن نملودی. چه 
سلفره ای خلدا بلرای بشلر، پهلن کرده اسلت! انلواع مطاعلم و خوراکلی هلای گوناگون، 
همه نوع شلیرینی، ترشلی و شلیرینی، با الوان مختلف و رنگارنگ را آفریده اسلت. ازواج 
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و خدمتگزارانلی خللق کلردی. همه مردم نسلبت به یکدیگلر خدمتگزارند. بعد رسلولی 
فرسلتادی کله بشلر را بله سلفره و خانله آبادتر و مانلدگار تری دعلوت می کلرد. اما این 

بشلر بله ایلن فراخوان پشلت کرد.

فضیلت«نماز«در«مسجدالحرام««
روایلات وارده دربلاره فضیللت نملاز در مسلجدالحرام بلر سله دسلته انلد: دسلته اول، 
روایاتلی اسلت کله بلر اصلل فضیللت صلالت در مسلجد الحلرام دالللت دارد. روایلات 
دسلته دوم، روایاتلی هسلتند که بر میلزان این فضیلت کله نماز در مسلجدالحرام، برابر 
اسلت بلا صلد هزار نملاز در غیر مسلجد الحلرام اسلت. ظاهر این اسلت که ملراد از غیر 
مسلجدالحرام، مسلاجد عادی اسلت نه مسلجد النبی. یعنی منظور از سایر مساجد، 
مسلجدالنبی نیسلت. وگرنله، خود نماز در مسلجد النبلی هم، معادل بلا هزار یا 
ده هلزار نملاز اسلت. قرینه، دال اسلت بر این که مقصود، مسلاجد عادی اسلت. مسلجد 
النبلی یلا تخّصصلاً خلارج  اسلت یا بلا قرینه خارجلی، تخصیصلاً خارج  اسلت. وقتی 
گفتله ملی شلود صدهلزار، مراد صلد هزار نماز در مسلاجد عادی اسلت وااّل اگلر بگوییم 

شلامل مسلجدالنبی هلم می شلود بایلد صدهلزار را در ده هزار ضلرب کنیم.
 دسلته سلوم، روایاتلی اسلت کله دالللت بلر ایلن دارد کله نملاز در مسلجد الحلرام از 

صدهلزار نملاز در سلایر مسلاجد هلم ثوابلش بیشلتر اسلت. 

معنای«افضلیت«نماز«در«مسجد«الحرام««
قبلل از ورود بله ایلن روایلات، مناسلب اسلت که مقلداری در معنلی این افضلیلت تأّمل 
کنیلم. اصلل ایلن کله نماز در مسلجدالحرام، فضیلتش بیشلتر از سلایر مسلاجد باشلد، 
نکتله اش معللوم اسلت. به هر حلال مسلجدالحرام از چند لحلاظ امتیلاز دارد: اوالً از این 
َه ُمبلاَرکاً َو ُهدًی  لحلاظ که، مسلجدی اسلت کله »إِنَّ أَوََّل بَْیٍت ُوِضلَع لِلنَّاِس لَلَّلذي بَِبکَّ
لِلْعالَمیلَن«1، اسلت. همله نبّییلن در ایلن مسلجد، نملاز خوانده انلد. خود نملاز خواندن 
در ایلن ملکان، بله آن، شلرف می دهلد. مخصوصاً اگلر این نماز، نملاز اعاظلم از بندگان 
خلدا باشلد. بنابلر آنچله در روایلات آمده اسلت، فرشلتگان، قبلل از حضلرت آدم در 
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لُه بَِألَْفْي  َُّه َقْد َحَجْجَنلا هَذا الَْبْیلَت َقْبَل أَْن تَُحجَّ ایلن مسلجد، حج بجلا آورده اند: »أََملا إِن
َعلاٍم«1. بعلد از آن هلم از آغلاز پیدایلش بشلر، در اینجلا عبادت شلده، در اینجلا طواف 
شلده اسلت. ایلن خود یلک نکته ای اسلت که موجلب افضلیت نملاز در اینجا می شلود. 
ایلن کله مسلجدالحرام، محلل طلواف طائفیلن اسلت و محلل اعتملار معتمریلن و حّج 
حاّجین اسلت، این هم شلرفی بر این مسلجد افزوده اسلت. نکته سلوم این که مسلجد 
الحلرام، مسلجدی اسلت که خلدای متعال، آن را مسلجد امن قلرار داده اسلت و گفتیم 
یکلی از جهلات امنیلت این مسلجد، این اسلت که »َملْن َدَخلَُه بُِخُشلوٍع َغَفلَر اهللُ لَه «2. 
بله هلر حلال اینها، جهاتی اسلت کله موجب افضلیلت نماز درمسلجد الحرام می شلود. 

افضلیلت نملاز در مسلجد الحرام نلکات و جهات متعلددی دارد. 
تأمللی کله بایلد کلرد، ایلن اسلت کله چلرا نملاز در اینجا، نسلبت بله نملاز در جاهای 
دیگلر، صلد هلزار برابر اسلت؟ حتی نماز در مسلجد الحرام هلزاران بار فضیلتلش از نماز 
در مسلجدالنبی هلم بیشلتر اسلت. نکتله این فضیللت در این حلد و در ایلن مقدار 
چیسلت؟ و معنلای ایلن فضیللت چیسلت؟ معللوم اسلت کله مقصلود از ایلن فضیلت، 
فضیللت بله معنلای اِجزاء نیسلت. یعنی به این معنا نیسلت کله نماز در مسلجدالحرام، 
مجلزی از ایلن مقدار نماز در غیر مسلجدالحرام اسلت؛ که اگر کسلی نمازش قضا شلده 
باشلد، بخواهلد نملاز قضلا بخوانلد، یلک نملاز قضلا در مسلجدالحرام بخواند تلا معادل 
همله نمازهلای قضایلی باشلد که انجام نلداده اسلت. منظور این نیسلت. ایلن افضلیت، 
افضلیلت در اِجلزاء نیسلت. مقصود این نیسلت که نماز در مسلجدالحرام مجلزی از نماز 
در سلایر مسلاجد یا سلایر مناطق اسلت. مقصود باید افضلیت در آثار باشلد. یعنی اثری 
کله نملاز در این مسلجد دارد از اثر نماز در سلایر مسلاجد، بیشلتر اسلت. صدهلزار برابر 

بیشلتر است.

آثار«اعمال«عبادی««
 ایلن آثلار هلم دو گونه انلد. دو گونله آثلار بلر همله اعمال عبلادی ما بلار می شلود: آثار 
دنیلوی و آثلار اخلروی. آثلار دنیلوی و اخلروی هلم باز دو نلوع اثلر دارند. اثر بله معنای 
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ترتّلب یلک نتیجله حسلی اسلت، آثلار حسلی بار شلده به یلک عملل. یک سلری آثار 
لالَه تَْنهی   داریلم که غیر حسلی هسلتند. نماز کله در همین دنیلا می خوانیلم، »إِنَّ الصَّ
َعلِن الَْفْحشلاءِ َو الُْمْنَکلر1«، ایلن »تَْنهی  َعلِن الَْفْحشلاءِ َو الُْمْنَکر«. این ناهلی بودن نماز 
از فحشلاء و منکر، دو جنبه دارد. یک جنبه، بازدارندگی از بسلیاری اعمال زشلت اسلت. 
انسلان اگلر نملاز بخوانلد، از خیللی از اعمال زشلت، ردع می شلود، بازداشلته می شلود. 
وللی خلود ایلن باز داشلته شلدن از اعمال زشلت، اثر حسلی نملاز خواندن اسلت. اثری 
اسلت کله در خارج محسلوس می شلود. وقتلی انسلان در جامعه بررسلی کنلد، آثار آن 
را حلس خواهلد کلرد. اگلر جامعه شناسلانی بررسلی می کردنلد کله ایلن مجرمیلن و 
بزهلکاران در چه مناطقی بیشلتراند بسلیار مطللوب بود. تهران را بررسلی کنند، ببینند 
ایلن بزهلکاران از چله مناطقلی بلر می خیزنلد. در آن مناطق، چله تعداد مسلجد وجود 
دارد. قطعلاً چنیلن اسلت کله در مناطقی که مسلاجد بیشلتر داریم، بزهلکاری پایین تر 
اسلت. نمی خواهیلم بگوییلم بزهلکاری نیسلت، املا پایین تلر اسلت. ایلن نشلان دهنده 
نقش مسلجد در ایجاد امنیت اجتماعی اسلت. این اثر محسلوس اسلت، حسلی اسلت. 
همچنین اگر بررسلی کنند که نمازگزاران مسلاجد، چه تعدادشلان بزهکارند چه تعداد 
بزهلکاران، اهلل مسلجدند؟ ملا از این بزهلکاران چه تعلداد داریم که به مسلجد، رفت و 
آملد دارنلد؟ اگر بررسلی شلود می بینیم که شلاید یا اصاًل رفت و آمدی نداشلته باشلند 
و کسلی که رفت و آمد داشلته باشلد در میان اینان، نیسلت یا نادر اسلت. یعنی جمعی 
کله بزهلکار تولیلد می کنلد، عمدتاً جمع غیر مسلجدی اسلت؛ یعنی غیر نمازگلزار. این 
قرینله ای روشلن بلر حقانیلت ایلن آیله کریمه اسلت. یعنلی دو دو تلا چهارتا اسلت که 
الَه تَْنهی  َعِن الَْفْحشلاءِ َو الُْمْنَکر« چقلدر حقانیت دارد. چنین  ایلن آیله کریمله »إِنَّ الصَّ
مالحظله ای جلا دارد. امروز در کشلورهای سلکوالر، گاهی به کلیسلاها و بله نمازخانه ها 
و بله ایلن جلور مکان هلا، به عنلوان مراکلزی که کملک به امنیلت اجتماعلی می کنند، 
نلگاه می شلود. آنلان به دیلن خدا و پیغمبلر کار ندارند. املا به این لحاظ، گاهی تشلویق 
بله تکثیلر مسلاجد می کننلد.از ایلن لحلاظ کله می بیننلد راهلی بلرای کنتلرل امنیت 
اجتماعلی و بلاال بلردن معدل امنیلت اجتماعی، بهتر از مسلاجد و عبادت گاه ها نیسلت. 

1  . عنکبوت، 45
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ایلن اثر محسلوس نماز اسلت. معلوم می شلود نملاز در مسلجدالحرام هم بله لحاظ این 
کله مسلجدالحرام محلّل أملن اسلت، افضلیلت دارد. یکی از نلکات این افضلیلت میزان 
امنیتلی اسلت که خلود نملاز در مسلجدالحرام ایجلاد می کند. اگلر اجلازه می دادند که 

مسلجدالحرام نقلش خلود را ایفلاد کنلد، این امنیت هلم، امنیتلی جهانی بود. 

شاکیان«روز«قیامت««
آن روایتلی کله مضملون آن هم در منابع اهل سلنت و هم در منابع شلیعه آمده اسلت، 
خیللی روایلت مهملی اسلت. مرحلوم صلدوق در بلاب الثالثه کتلاب الخصال، از رسلول 
اکلرم روایلت ملی فرمایلد کله »یَِجلی ُء یَلْوَم الِْقَیاَملِه ثاََلثَلٌه یَْشلُکوَن إِلَی اهللِ َعلَزّ َو 
«1. گویلا از ایلن روایلت و روایلت های دیگر، اسلتفاده می شلود که شلاکیان اصلی  َجلَلّ
روز قیاملت اینلان هسلتند. محکمله علدل قیامت، تنها برای بررسلی این سله شلکایت 
برقلرار می شلود. بعد باقی شلکایت ها و حسلاب و کتاب هلا، کار خدا نیسلت، کار دیگران 
اسلت. آن شلکایتی کله خلود وجلود مقلدس ذات بلاری تعاللی به آن می رسلد شلخصاً 
)تعبیلر شلخصاً از بلاب ضیلق تعبیلر اسلت( ایلن سله شلکایت اسلت. یعنلی ایلن سله 
شلکایت، از جانلب شلاکیان در محضلر خداوند متعال مطرح می شلود. »ثاََلثٌَه یَْشلُکوَن 
إِلَلی اهللِ َعلَزّ َو َجلَلّ الُْمْصَحلُف َو الَْمْسلِجُد َو الِْعْتلَرُه«. در جایی که تعبیلر »عالم« آمده 
قوني«  ُفونِلي وَمزَّ ملراد همیلن عتلرت اسلت. کتلاب شلکایت می کنلد کله »یلا َربِّ َحرَّ
پلروردگارا ملرا تحریلف کردنلد، ملراد از تحریلف، تحریف در معنا اسلت نه لفلظ. معانی 
قوني«،  ُفونِلي وَمزَّ ملن را علوض کردنلد. آیلات را از لحاظ معنی بد تفسلیر کردنلد. »َحرَّ
ملرا پلاره پلاره کردند. منظلور از پاره پاره کلردن، یعنی به بعضی عملل کردند و به بعض 
عملل نکردنلد. »َو یَُقولُلوَن نُْؤِملُن بَِبْعلٍض َو نَْکُفلُر بَِبْعلض «2. »و یَُقلوُل الَْمْسلِجُد یَا َرِبّ 
ُعونِلی« مسلجد که مسلجد رسلول اهلل اسلت که مراد، همه مسلاجد  ُلونِلی َو َضَیّ َعَطّ
اسلت که البته مصداق اتّم آن، مسلجد الحرام و مسلجد رسلول اهلل اسلت. می گوید 
ملرا معطلل کردند. مسلاجد تعطیل شلد، یعنی چه؟ مگلر نماز در مسلجدالحرام خوانده 
نمی شلود؟ نه، این نماز، آن نمازی نیسلت که خدا خواسلت، مگر حج در مسلجدالحرام 

1  . الخصال ، جلد : 1 ، صفحه : 175
2  . نساء، 150
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انجلام نمی گیلرد؟ نله، ایلن، آن حجی نیسلت که خدا خواسلت. 
راوی از املام باقلر نقلل می کنلد، در موسلم حلج ایسلتاده بلودم، دور کعبله، در 
مسلجدالحرام، جمعیلت و درحلال طلواف بودنلد. بعلد حضلرت فرملود: »َهَکلَذا َکانُلوا 
یَُطوُفلوَن فِلي الَْجاِهلِیَّله«. ایلن طوافلی کله امروز می شلود، هملان طوافی اسلت که در 
جاهلیلت انجلام می گرفلت، ایلن طلواف آن طوافی نیسلت که خلدا می خواهلد. طوافی 
تَُهلْم َو یَْعِرُضوا  ََّملا أُِملُروا أَْن یَُطوُفلوا بَِها ثُمَّ یَْنِفلُروا إِلَْیَنلا َفُیْعلُِمونَا َواَلیََتُهلْم َو َمَودَّ کله »إِن
َعلَْیَنلا نُْصَرتَُهلم «1 نیسلت. اینهلا آمدنلد، مأملور شلدند بله حج بیاینلد، طلواف کنند تا 
ارتبلاط بلا املام پیلدا کننلد، تا این سیسلتم الهلی و نظام اجتماعلی اطاعت خلدا برقرار 
شلود. اگلر مطیلع املام بودنلد و اگلر آمدنشلان بله حج بله معنای بیعلت مجدد بلا امام 

بلود، آن وقلت ایلن حلج، حلج ملی شلد، آن وقت ایلن نملاز، نماز می شلد. 
نماز اگر پشلت سلر امام زمان باشلد، فرق می کند با این نمازهایی که ما می خوانیم. 
 ،و سیدالشلهداء املام مجتبی ،ملردم را از نملاز پشلت سلر علی بن ابی طاللب
محلروم کردنلد. اگلر ایلن مردم، اگلر این جمعیت، صدسلال، نه پنجاه سلال، نه بیسلت 
سلال، پشلت سلر علی بن ابی طاللب در مسلجدالحرام و مسلجد النبلی  نملاز 
برگلزار می کردنلد و در سلایر مسلاجد مسللمین، امثلال ماللک اشلتر و ابلوذر غفلاری و 
سللمان فارسلی، ائمه این مسلاجد بودند، چه می شلد؟ نشلد. لذا فرمود: مسجد شکایت 
ُلونِلی« مرا تعطیلل کردند. مسلاجد معطل شلد. »َوالِْعْتلَرُه«؛ عترت  می کنلد کله »َعَطّ
دونا«. بعد در روایت اسلت که  هلم شلکایت می کنلد که »یلا َربِّ َقَتلونلا و َطَردونا و َشلرَّ
می فرمایلد، رسلول اهلل می فرمایلد ملن ایلن شلکایت را در نلزد خدا عرضه ملی دارم. 
»فأجُثلوا لِلرُّکَبَتیلِن لِلُخُصوَمله«. البتله در مباحلث قبللی علرض کردیم کله ظاهر این 
اسلت ایلن شلکایت اوللی توسلط امیرالمؤمنیلن انجلام می گیلرد. چلون در روایلت 
صحیلح بخلاری هسلت کله علی بن ابی طالب ملی فرمایلد: »أَنَلا أَوَُّل َمْن یَْجُثلو بَْیَن 
ْحَملِن عّزوجلّل فِلي الُْخُصوَمِه یَلْوَم الِْقَیاَملِه«2. اولین کس که زانلو می زند برای  یَلَدِي الرَّ
علرض شلکایت، علی بن ابی طاللب اسلت. علی بن ابی طاللب، زبلان گویلا اسلت. 

1  . کافی، ج1، ص392
2  . البدایه و النهایه، ج3، ص333
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در فرهنلگ قرآنلی ملا، علی بن ابی طاللب، زبلان گویلای اهلل ایمان اسلت؛ حتی در 
 َن ُملَؤذٌِّن بَْیَنُهلْم«1، ایلن ملؤذن یلوم القیامله، علی بن ابی طاللب روز قیاملت. »َفلأَذَّ
اسلت. در روایلات ایلن معنا را داریلم. خالصه، شلاکی اول، امیرالمؤمنین اسلت. بعد 
حضلرت رسلول بله حضلرت عللی می فرماید کله این شلکایت را من عهلده دار 
خواهلم شلد. »َفأجُثو«، خود رسلول اکلرم برای شلکایت زانو می زنلد. وقتی عرض 
شلکایت می کنلد، خلدای متعلال بله رسلول اهلل می فرماید تو هلم برو کنلار، نه، این 
شلکایت را خلود ملن بر عهده خواهلم گرفت. آن وقت، اینجا خدا شلاکی می شلود. خدا 
قاضلی هلم خواهلد بلود. ایلن، آن خصوملت کبرایی اسلت کله در قلرآن کریم کلراراً به 
آن اشلاره شلده اسلت.حد اقلّل در دو جلا، به این مرافعله الهی، این مرافعه بزرگ، اشلاره 
َُّکلْم یَلْوَم الِْقیاَمِه  َُّهلْم َمیُِّتلون  * ثُمَّ إِن ََّک َمیِّلٌت َو إِن شلده اسلت. یکلی در سلوره زملر، »إِن
ُِّکلْم تَْخَتِصُمون «2. اینجا اشلاره به این مرافعه رسلول اهلل در روز قیامت شلده  ِعْنلَد َرب
الُِم َعللی  یََدیِْه یَُقوُل یلا لَْیَتِني  اسلت. دیگلری در سلوره فرقان اسلت: »َو یَلْوَم یََعلضُّ الظَّ
ُسلوِل َسلبیاًل * یلا َویْلَتلی  لَْیَتني  لَلْم أَتَِّخْذ ُفالنلاً َخلیاًل«3. ایلن ظالم در  اتََّخلْذُت َملَع الرَّ
قلرآن کریلم هملان گونه که عرض کردیم، شلخصیت خاصی اسلت. یلک ظالمی وجود 
ِن  دارد کله اظللم النلاس اسلت. چقلدر در قلرآن کریم عبلارت داریم: »َو َملْن أَْظلَلُم ِممَّ
ْن َمَنَع َمسلاِجَد اهللِ أَْن یُْذَکَر  َب بِآیاتِه «4 یلا »َو َمْن أَْظلَُم ِممَّ اْفَتلری  َعلَلی اهللِ َکِذبلاً أَْو َکذَّ
فیَهلا اْسلُمُه َو َسلعی  فلي  َخرابِهلا«5 که در تفسلیر ایلن آیه، همیلن روایت هلم می آید. 
الُِم  خالصله یلک »َملْن أَْظلَلُم« داریلم کله آیه اشلاره بله ایلن دارد. »َو یَلْوَم یََعلضُّ الظَّ
ُسلوِل َسلبیاًل * یلا َویْلَتلی  لَْیَتني  لَلْم أَتَِّخْذ  َعللی  یََدیْلِه یَُقلوُل یلا لَْیَتِنلي اتََّخلْذُت َمَع الرَّ
لْیطاُن لِْلِنْسلاِن َخُذوال َو  ْکِر بَْعلَد إِْذ جاَءني  َو کاَن الشَّ ُفالنلًا َخلیلاًل * لََقلْد أََضلَّنلي  َعِن الذِّ
ُسلوُل یلا َربِّ إِنَّ َقْوِملي اتََّخلُذوا هلَذا الُْقْرآَن َمْهُجلوراً«6. این نص و متن شلکایت  قلاَل الرَّ
رسلول اهلل در روز قیاملت اسلت. »إِنَّ َقْوِملي اتََّخُذوا هَذا الُْقلْرآَن َمْهُجوراً« که گفتیم 

1  . اعراف، 44
2  . زمر، آیات 30 و 31

3  . فرقان، آیات 27 و 28
4  . انعام، 21

5  . بقره، 114
6  . فرقان، آیات 27 الی 30
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کتلاب، شلکایت می کنلد، مسلجد، شلکایت می کند، عتلرت شلکایت می کند.
 خالصله، ایلن، اشلاره ای به وضعی اسلت که مسلجد دچار آن شلده اسلت و آن، معطل 
شلدن مسلجد اسلت. اگلر در ایلن مسلجد، نملاز رسلول اللهی خوانلده می شلد، نملاز با 
اماملت علی بن ابی طاللب خوانلده می شلد، آن وقلت معللوم می شلد که »َصلاَلٌه فِي 
َمْسلِجِد الَْحلَراَم تَْعلِدلُ  أَلْلَف َصلاَلهٍ فِي َمْسلِجِدي «1 یعنی چله؟ حتی از لحلاظ تأثیرات 
حسلی، بحلث ملا در آثار حسلی نملاز اسلت. نملاز در مسلجدالحرام، امنیلت اجتماعی 
جهانلی ایجلاد می کند. این که تأکید شلده اسلت این مسلجد را ملا »َو إِْذ َجَعلَْنلا الَْبْیَت 
َمثابَلًه لِلنَّلاِس َو أَْمنلا«2، تنهلا بله ایلن معنا نیسلت که هر کسلی وارد مسلجد شلود در 
املان قلرار دارد، ایلن هسلت، اّملا بیلش از ایلن اسلت. اگلر اجلازه داده می شلد کله این 
مسلجد، نقلش خلودش را ایفلا کند، مسلجد در دسلت اهللش می افتاد و می گذاشلتند 
کله اهللش در ایلن مسلجد به آن شلکلی که خلدا دسلتور فرموده اسلت نملاز بگزارند، 
ایلن مسلجد مقلّر امنیت جهانی می شلد. ما دیگر نیاز به سلازمان ملل و شلواری امنیت 
نداشلتیم. آن مقلّر امنیلت بخش جهان و آن سلازمان حقیقی از اینجا شلکل می گرفت. 
واقعلا سلازمان مللل می شلد. یعنلی مقّری میشلد کله جامعه بشلری را در یلک نظام و 

یلک سیسلتم امنیت بخش منسلجم ملی کرد.
اثلر نامحسوسلی هلم ایلن نمازهلا دارد و آن رشلد روحلی اسلت کله بله انسلان دسلت 
می دهلد. انسلان مثلل یلک بلذری اسلت کله در زمیلن کاشلته می شلود. یلا نهالی که 
کاشلته می شلود. چله آبلی بله او داده می شلود؟ چه فضایلی، چه خاکی؟ خالصله با چه 

چیلزی ایلن بلذر یلا این نهلال، تغذیله پیلدا می کند؟
من اگر خارم اگر گل، چمن آرایی هست            

 که از آن دست که می پروردم می رویم 

چله دسلتی می پلرورد؟ همان گونله کله پلرورش می یابلد، می رویلد. اگلر ایلن رویلش، 
رویشلی الهلی باشلد، اگلر در مسلجدالحرام اجلازه می دادنلد، نملاز الهلی برقلرار شلود، 

1  . کامل الزیارات، باب رابع، ص 21
2  . بقره، 125
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رویلش در جامعله بشلری، رویشلی الهلی می شلد. بشلر، تربیلت صحیلح پیلدا می کرد. 
مرحلوم ملال احملد نراقلی، یکلی مثنلوی دارد به نلام مثنلوی طاقدیس. مثنوی بسلیار 
خوبلی اسلت، در حاللی کله بله آن توجله نمی شلود. هلم از نظلر ادبلی قوی اسلت هم 
از نظلر مضمونلی. در یکلی از ابیلات کله البتله آن را حفظ نیسلتم، مضمونلش را عرض 
می کنلم، خلودش را مخاطلب قلرار ملی دهلد و می گویلد: تو چهل سلال نملاز خواندی 
اگلر ایلن نملازت نملاز بود، املروز بله کجاها رسلیده بودی. ملا اگلر نمازمان، نملاز بود، 
بلا ملا چله می کلرد. البتله از مقلداری از آن محرومملان کردنلد. املا هملان مقلدار کله 
در طاقتملان هسلت هلم، درسلت بله آن توجله نمی کنیلم. این اسلت کله نماز هلم اثر 
حسلی دارد و هلم اثلر غیرحسلی. اثلر غیلر حسلی آن از اثلر حسلی اش برتر اسلت. اثر 
غیر حسلی آن، این اسلت که شلخصیت آدمی را مسلتقیم و با اسلتقامت و راست قامت 
می پلرورد. ایلن راسلت قامتلی، مضملون مهملی اسلت کله در قلرآن کریم بلر آن تکیه 
شلده اسلت. »َفاْسلَتِقْم َکما أُِمْرَت َو َمْن تاَب َمَعک «1 این، نشلان دهنده این اسلت که 
ایلن اسلتقامت هلم از رسلول اهلل بله دیگلران منتقل ملی شلود. »َفاْسلَتِقْم« امر به 
اسلتقامت به رسلول اهلل می شلود و بعلد »َو َمْن تلاَب َمَعک«؛ یعنی این اسلتقامت، 
ایلن راسلت قامتلی، راسلت انداملی در جامعه بشلری همین طلوری به وجلود نمی آید. 
مربلی می خواهلد. از ایلن مربلی، راسلت قامتلی بله دیگران سلرایت می کند. نخسلتین 
راسلت قاملت تولید شلده رسلول اکلرم، امیرالمؤمنیلن و ائمه اطهلار و اهل بیت 
رسلول خلدا بودنلد و باید این راسلت قامتی از ایلن مجموعه به دیگران سلرایت می کرد. 
خالصله، ایلن از آثلار نملاز در مسلجدالحرام اسلت. این که این همه تأکید شلده اسلت: 
»َصلاَلٌه فِلي َمْسلِجِد الَْحلَراَم تَْعلِدُل« این مقلدار، این »تَْعلِدُل« ها بیخود نیسلت. این 
کله ایلن برابلر صلد هزار یا بیشلتر اسلت، بیجا نیسلت. یعنی آن میلزان از آثار حسلی و 
نامحسوسلی کله نملاز در مسلجدالحرام ایجلاد می کنلد، برابر بلا این همه نمازهاسلت.

دسته«بندی«روایات«فضیلت«مسجد«الحرام««
فضلل صالت در مسلجد الحلرام در بعضی روایات، »مئه الف« آمده اسلت. یعنی معادل 

1  . هود، 112
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صدهلزار نماز در سلایر مسلاجد. از بعضی از روایات اسلتفاده می شلود معلادل هزار هزار 
صالت در سلایر مسلاجد اسلت. بعضلی از روایلات عبارت »أفضلل من مئه اللف« دارد. 
تقریبلاً اینهلا روایاتلی در فضلل مسلجد الحرام اسلت که صدهلزار، هزار هلزار و أفضل از 
صدهلزار باشلد. از مجملوع این روایات اسلتفاده می کنیلم که أقّل ثواب نماز در مسلجد 
الحلرام معلادل »مئله اللف« در مسلاجد علادی اسلت. این، بله اصطالح حدأقّل اسلت. 
کلف ثوابلی اسلت کله بله نمازگلزار در مسلجدالحرام می دهند. قاعدتلاً احلوال مصلّین، 
متفلاوت اسلت. حلال یک مصللِی واحد هم متفاوت اسلت. قاعدتلاً این ثلواِب افزون، که 
گاه گفتله شلده هلزار هلزار یلا گفته شلده افضل و حدی معین نشلده اسلت، بله لحاظ 
حاللی اسلت کله بلرای مصللی در اثناء صلالت عارض می شلود. اگلر حال، حلال بهتری 

بلود، قاعدتلاً و یلا الاقل احتملال می دهیم چنین باشلد.
ایلن سله دسلته از روایلات را مختصلراً می خوانیلم. مرحلوم صلدوق در ثلواب األعملال 
روایلت کلرده اسلت از رسلول اکلرم: »َصلاَلٌه فِلي َمْسلِجِدي تَْعِدُل ِعْنلَد اهللِ َعَشلَرَه 
لاَلَه فِیِه تَْعلِدُل ِمائََه  هٍ فِلي َغْیلِرهِ ِملَن الَْمَسلاِجِد إاِلَّ الَْمْسلِجَد الَْحلَراَم َفلإِنَّ الصَّ آاَلِف َصلالَ
أَلْلِف َصلاَله«1. صلالت در مسلجد ملن معلادل ده هلزار نملاز در مسلاجد علادی اسلت 
لکلن صلالت در مسلجد الحرام معادل صدهزار نماز در سلایر مسلاجد اسلت. در روایات 
متعلددی، ایلن مضمون آمده اسلت. در وسلائل الشلیعه، ابواب احکام المسلاجد باب 52 

می توانیلد ایلن روایلات را پیلدا کنید.
دسلته دیگلری از روایلات دالللت بلر ایلن دارد که صلالت در مسلجدالحرام، هلزار هزار 
یعنلی معلادل هلزار هزار، یعنی یک میلیون نماز در سلایر مسلاجد اسلت. نظیلر روایتی 
لاَلُه فِلي  کله مرحلوم صلدوق روایلت می کنلد، »ُمرَسلاًل َقلال: َقلال َرُسلوُل اهلل: الصَّ
لاَلَه فِي الَْمْسلِجِد الَْحَراِم  َمْسلِجِدي َکَألْلِف َصلاَلهٍ فِلي َغْیلِرهِ إاِلَّ الَْمْسلِجَد الَْحَراَم َفلإِنَّ الصَّ
تَْعلِدُل أَلْلَف َصلاَلهٍ فِلي َمْسلِجِدي «2. فرملود نملاز در مسلجد من معلادل هلزار نماز در 
سلایر مسلاجد اسلت و نملاز در مسلجد الحلرام معلادل هزار نماز در مسلجد من اسلت؛ 
یعنلی در مجملوع، ثلواب نملاز در مسلجد الحلرام، معلادل هزار هلزار می شلود. مرحوم 

1  . ص30
2  . من ال یحضره الفقیه ج 1 ، باب فضل المساجد و حرمتها و ثواب من صلی فیها ..... ص : 228
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صلدوق، روایلت دیگلری در ثلواب األعملال دارد: »بَِسلَنِدهِ َعلْن أَبِلي الَْحَسلِن الرَِّضا َعْن 
لُد بُْن َعلِليٍّ الَْباقِر: َصلاَلٌه فِي الَْمْسلِجِد الَْحلَراِم أَْفَضُل ِملْن ِمائَِه  آبَائِلِه: َقلاَل َقلاَل ُمَحمَّ
أَلْلِف َصلاَلهٍ فِلي َغْیلِرهِ ِمَن الَْمَسلاِجد«1. فرمود از صد هزار نماز در سلایر مسلاجد افضل 
اسلت. اینجلا حدی مشلخص نکلرده اسلت. این روایلت را اگر به سلایر روایلات ضمیمه 
کنیلم، معنلی ایلن می شلود که وقتلی فرمود هلزار هلزار، این، یکلی از درجلات ثواب و 
یکلی از مراتلب ثلواب اسلت. مراتلب ثلواب نملاز در مسلجد الحلرام از صد هلزار به باال 

اسلت. یکلی از مراتلب آن هلم هزار هزار اسلت.

اختالف«ثواب«اعمال«به«حسب«اختالف«در«مراتب«افراد««
 بله هلر حلال، از ایلن روایلات یلا سلایر روایلات از ایلن نلوع، مثاًل نملاز در محللی فالن 
قلدر ثلواب دارد، اختلالف افلراد در مراتلب برداشلت می شلود. گاه نسلبت بله قرائلت 
قلرآن هلم نظیلر ایلن روایلات آمده اسلت کله مثاًل فلالن سلوره آن قلدر ثلواب دارد یا 
فلالن عملل ایلن قلدر ثلواب دارد. مخصوصلا نسلبت بله زیلارت سیدالشلهداء دارد 
لًه َو ُعْمَره«؟  لًه َو ُعْملَره«2. چگونه می شلود فهمید کله »تَُعلاِدُل ِحجَّ کله »تَُعلاِدُل ِحجَّ
یکلی از وجوهلی کله می تلوان ایلن روایلات را بله آن حمل کرد، این اسلت کله »لِلَجنَِّه 
َمَراتِلُب«. یعنلی بهشلت خلدای متعلادل ذومراتلب اسلت. البتله ایلن مراتب شلاید بی 
نهایلت هلم باشلد. مراتب، بی نهایت اسلت. اگرچله در آیه آمده اسلت: »َو َجنَّلٍه َعْرُضَها 
لماواُت َو األْْرُض«، حد نیسلت، بیان  لماواُت َو األْْرُض«3، املا ایلن »َو َجنٍَّه َعْرُضَها السَّ السَّ
حلد نیسلت، بلکله بیلان أقلل الحلّد اسلت که بلرای ملا قابل فهلم شلود. اگلر بخواهند 
وسلعت را بیلان کننلد، چگونله این وسلعت را بیان می کنند؟ این شلیوه بیان اسلت که 
همله آسلمان و زمیلن، وسلعت جنلت اسلت. یلا ایلن کله گفته می شلود سلماوات حد 
لماواُت َو األْْرُض«، سلماوات حد نلدارد. بنابراین  نلدارد. اگلر گفلت: »َو َجنَّلٍه َعْرُضَها السَّ
لماواُت َو األْْرُض«، پس بهشلت نامحدود اسلت. برای  اگلر فرملود: »َو َجنَّلٍه َعْرُضَهلا السَّ
ایلن کله ملا بلرای سلماوات حلدی نمی شناسلیم. عللم روز هلم، بلرای سلماوات حدی 

1  . همان، ص29
2  . همان، ص86

3  . آل عمران، 133
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لماواُت َو األْْرُض«،  نتوانسلته اسلت تعریلف کند. اگلر گفته شلده: »َو َجنَّلٍه َعْرُضَهلا السَّ
یعنی نامحدود اسلت. بهشلت، نامحدود اسلت اما بشلر محدود اسلت. وقتی در بهشلت 
قلرار می گیرد، بهشلت درسلت اسلت که نامحلدود اسلت اما بهره بلرداری و اجلازه بهره 
بلرداری از ایلن بهشلت، مثلل همیلن دنیا محلدود اسلت. دنیا هلم به شلکلی نامحدود 
اسلت املا بشلر کله قلدرت اسلتفاده از ایلن نامحلدود را نلدارد. ملا نمی توانیلم از ایلن 

آسلمان ها اسلتفاده کنیم. 

مراحل«آفرینش««
البتله ملن ایلن نکتله را هلم علرض کنلم. نکته مهمی اسلت. ملا از آیلات کریمله قرآن 
اسلتفاده می کنیلم کله همله این آسلمان ها و این کلرات آسلمانی و زمینلی و ... آفریده 
شلده اسلت برای این که آن بهشلت برین از این سلماوات و أرض سلاخته شلود. خدای 
متعلال دو مرحلله آفرینش نسلبت بله جهلان دارد؛ دوبار ایلن جهان را می سلازد. نوبت 
اوِل آفرینلش جهلان، هملان نوبتلی اسلت کله ملا در آن به سلر می بریلم. آفرینش این 
دنیا اسلت، یا همین زندگی نخسلتین یا عالم نخسلتین اسلت و این آفرینش، آفرینش 
نخسلتین اسلت. در ایلن آفرینش نخسلتین، محل زندگلی آدمی، کره زمین اسلت. این 
کلره زمیلن بله ایلن کوچکی، چلرا در این حیات اولی دار انسلان شلد؟ چون بنا نیسلت 
بشلر در ایلن دنیلا بمانلد. بشلر و سلسلله انسلان ها، مرتبلاً، یکی نسلل جای خلود را به 

نسلل دیگلر می دهد.
زندگلی انسلان روی کلره زمیلن، زندگلی عللی البدل اسلت. یکی علده می آینلد و یک 
علده می رونلد، بلرای ایلن رفلت و آملد »إِنَّ أَْرضلي  واِسلَعه«1 آملده اسلت. خیللی هم 
گنجایلش دارد. ایلن زندگلی، چنیلن زندگلی ای اسلت. املا در عاللم آخلرت، در زندگی 
دوم، آملدن هسلت املا رفتن دیگر نیسلت، پایلان ندارد. چون چنین اسلت، للذا آن هم 
ِ الَّلذي َصَدَقنا َوْعَدُه  أرض اسلت. أرضلی داریلم که أرض اخروی اسلت. »َو قالُوا الَْحْمُد هلِلَّ
أُ ِملنَ الَْجنَّلِه َحْیلُث نَشلاء«2. بهشلتیان چنیلن می گوینلد: خدایلا  َو أَْوَرثََنلا األْْرَض نََتَبلوَّ
شلکر کله ملا را وارثلان زمیلن یعنی این بهشلتی کله در آن هسلتیم، قلرار داده ای. آن 

1  . عنکبوت، 56
2  . زمر، 74
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بهشلت هلم، زمینی اسلت املا زمینی متفلاوت از این زمیلن خاکی. از مجموع اسلتفاده 
لِجلِّ لِلُْکُتلِب َکما  لماَء َکَطليِّ السِّ می کنیلم وقتلی آیله می فرمایلد که »یَلْوَم نَْطلِوي السَّ
َّلا ُکنَّا فاِعلین «1. در رابطه بلا آفرینش جهان، خیلی  بََدأْنلا أَوََّل َخلْلٍق نُعیلُدُه َوْعلداً َعلَْینا إِن
ایلن آیله، آیله بنیادینلی اسلت. می فرماید این جهلان اول را بسلاطش را بلر می چینیم، 
جملع می کنیلم. ایلن کلره زمیلن و ایلن کلرات آسلمانی را، همله را در هلم می پیچیم 
مثلل یلک خمیلری کله ایلن خمیلر را بلرای پهن کلردن دوبلاره آملاده می کننلد. این 
جهلان را دوبلاره بله اصطلالح ملا خمیلر می کنند. ایلن کرات آسلمانی را، ایلن وضعیت 
فعللی کله در جهان وجلود دارد دوبلاره برمی گردند خمیر می شلوند، بعلد از این خمیر، 
جهلان دوم از نلو آفریلده می شلود. لذا این کرات آسلمانی مقدمه آن جهان بعدی اسلت 
لِجلِّ لِلُْکُتِب«.  لماَء َکَطليِّ السِّ کله قلرار اسلت آفریده شلود. می فرماید: »یَلْوَم نَْطِوي السَّ
لِجلِّ  در روز آفرینلش جدیلد ایلن آسلمان ها را مثلل یک طوملار می پیچیم. »َکَطيِّ السِّ
لِلُْکُتِب«. سلجل، همین طومار اسلت که البته اصلی آن فارسلی اسلت. »َکما بََدأْنا أَوََّل 
َخلْلٍق نُعیلُدُه«. از نلو آفرینلش نوین ایجاد می کنیلم. در آن آفرینش نو »َو َجنَّلٍه َعْرُضَها 
لماواُت َو األْْرُض« بله وجلود می آیلد؛ یعنلی زمینی که زمین بهشلت اسلت، آفریده  السَّ

می شلود. همله ایلن آسلمان و زمیلن، آن زمین بهشلتی را تشلکیل خواهد داد.
آن زمیلن، زمینلی اسلت کله بله عرض همله این آسلمانها و زمین اسلت. )ظاهلراً دیگر 
در آن عاللم، نله زمیلن هفلت گانله ای داریلم نله آسلمان هفلت گانله ای. شلبانه روز به 
ایلن معنلی هلم نیسلت( . ایلن بهشلت، بلی پایلان و نامحلدود اسلت املا بهره بلرداری 
از ایلن بهشلت مرهلون اجلازه خداونلد متعلال اسلت. او مالک اسلت. آن عاللم بی پایان، 
آن بهشلت، بله گونله ای مدیریلت می شلود کله هلرج و ملرج بلر آن حاکم نشلود. نظم 
و ترتیلب آن عاللم چگونله اسلت؟ نظلم و ترتیلب آن عاللم، مبتنلی بلر عملل ملا در 
ایلن عاللم اسلت. عملل انسلان در ایلن عاللم، نظلم و یلا زمینله نظلم آن عاللم را آماده 
می کنلد. هرکلس عمللش بهتلر اسلت، بهتلر اسلتفاده می کنلد و محلدوده اختیاراتش 
بیشلتر اسلت. محدوده ملکش در آن جهان بیشلتر اسلت. همه شلاهند، همه پادشاهند، 
همه سللطانند. اهل بهشلت همه سلالطین هسلتند منتهلا محدوده سللطنت، متفاوت 

1  . انبیاء، 104



254

اسلت. معللوم شلدکه آن عالم، آن جهلان آخرت، نامحدود اسلت لکن به هلر حال آنچه 
بله بشلر می دهنلد بلاز هلم محدود اسلت. یعنلی طبق نظاملی اسلت. این نظلم و نظام 
بلر مبنلای عمل شلکل می گیلرد. نامحدود اسلت یعنی خلود آن جهان نامحدود اسلت 
منتهلا از آن جهلان، طبق حسلاب به بشلر می دهند. هر کس در آن عاللم درجه ای دارد. 
در آیلات کریمه هم اشلاره شلده اسلت بله این که در آن عاللم، درجات وجلود دارد. این 
درجلات با اعمال مشلخص می شلود. اگلر آمدند درجه زیلارت سیدالشلهداء را هزار 
حلج و عملره قلرار دادنلد، این مسلتبعد نیسلت. آنجلا نامحدود اسلت. آنقدر گسلترش 
می دهنلد بله سللطنت زائلر سیدالشلهداء کله بله انلدازه هلزار حلج و هلزار عملره 
دایلره سللطنتش گسلترش پیلدا می کنلد. هیلچ مسلتبعد نیسلت. یعنی این کله گفته 
می شلود هلزار حلج، هلزار عملره، هلزار هزار و یلا هر چله بفرماینلد، چیزی نیسلت که 
انسلان بگوید با عقل سلازگار نیسلت یا امری اسلت که مسلتبعد اسلت. به هر حال، آن 
جهلان، جهلان نامحلدودی اسلت و می خواهنلد ایلن فضل نامحلدود خداوند را تقسلیم 

 . کنند

بهشت«را«به«بهانه«دهند«نه«به«بها««
ملن گاهلی علرض کلرده ام کله ایلن کله گفته می شلود یلا گفته شلده یلا به بعضلی از 
بزرگان نسلبت داده شلده اسلت که بهشلت را به بهلا می دهند نه به بهانله. البته مقصود 
آن بلزرگ، قطعلا مقصلود درسلتی اسلت ولی واقلع مطلب، چنین نیسلت. بهشلت را به 
بهانله می دهنلد نله بله بهلا. بهشلت را بله بهانله می دهنلد؛ یعنی خلدای متعلال دنبال 
یلک بهانله ای اسلت که بهشلت را به ملردم بدهد. خلدای متعلال دنبال بهانه ای اسلت 
کله بلرای بهشلت بلردن توجیله منطقی داشلته باشلد. کار خلدای متعال روی حسلاب 
اسلت. اگلر بخواهد به کسلی چیلزی بدهد باید شلخصی کله می خواهد این بهلره الهی 
را دریافلت کنلد، بایلد بهانله پرداخلت این فضلل را ایجاد کند. بها نیسلت، بهانه اسلت. 
مگلر ملا می توانیلم بهای بهشلت را بدهیلم؟ اعمال ما چه ارزشلی دارد که بهای بهشلت 
باشلد. حضلرت سلجاد دعایلی در صحیفله سلجادیه دارد بله ایلن مضمون کله اگر 
همله عملرم را عبلادت کنلم، همله عملرم را روزه بلدارم بعد»یَلا إِلَِهي لَلْو بََکْیلُت إِلَْیَک 
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َحتَّلی تَْسلُقَط أَْشلَفاُر َعْینلی األرض«آنقلدر گریله کنم برای تلو که چه شلود... آن وقت 
نتوانسلته ام شلکر یکلی از نَِعلم تلو را ادا کنلم. یعنی این اعماللی که ما انجلام می دهیم، 
چله قیمتلی دارد کله بهلای بهشلت بشلود؛ یعنی اسلتحقاق بهشلت رفتلن را بلرای ما 
ایجلاد کنلد. ملا اصلال اسلتحقاق نداریلم. حقلی برگردن خلدا نداریلم. اگر عمللی انجام 
بدهیلم، هرچله عمل انجلام بدهیم وظیفه عبودیت را نتوانسلته ایم انجلام بدهیم. یعنی 
ملا بدهکاریلم. هرچله هلم بکنیم این بدهلی را نتوانسلته ایلم ادا کنیلم. در نصوص هم 
کله بحلث از قیملت بهشلت آمده یعنی هملان بهانه. یعنلی بهانه ورود به بهشلت. یعنی 
چله کله قیملت بهشلت گفتلن یک »الالله اال اهلل« باشلد؟ ایلن بهانله ورود اسلت. بها، 
اسلتحقاق ملی آورد. اگر شلما پول یلک خانه را به صاحلب آن بپردازید، حلق پیدا کرده 
ایلد. اگلر صاحب خانه، خانه را به شلما ندهد به شلما ظلم کرده اسلت. شلما بهلا را داده 
ایلد. چلرا ملا بله إزای بهلا به شلما پرداخت نشلود؟ بها وقتی اسلت که حق ایجلاد کند. 
بهلا ایلن اسلت. لذا اگر گفته شلود کله »ثََمُن الَْجنَّلِه اَل إِلَلَه إاِلَّ اهلل«1، ملراد از این ثمن، 
ثملن تنزیللی اسلت. یعنلی ثملن اعتبلاری و ادعایی اسلت. ثمنی اسلت کله بالحکومه، 
ثمن شلده اسلت. اعتباراً ثمن گفته شلده اسلت. حقیقتاً که ثمن نیسلت. همان بهانه ای 
اسلت کله از آن، بله بهلا تعبیلر کرده اند. بهانه اسلت. یعنی یک سلببی باید باشلد که به 
شلما چیلزی بدهند. بهلا یعنی »ما یُسلَتَحقُّ بِلِه الِعلَوض«. »ثََمُن الّشلیء« یعنی »ما 
یُسلَتَحقُّ بِلِه الِعلَوض«. ملا اگر ثملن را ثمن عرفی بگیریلم معنایش این اسلت. وعده ها 
همله اش تفّضلل اسلت. بله عبارت دیگلر، تمام ثلواب الهی همله اش فضل اسلت. همه 
اش تفضلل اسلت. ثلواب بله اسلتحقاق نیسلت. بلکله بالتفضل اسلت. ثواب الهلی، ثواب 
تفضللی اسلت نله ثلواب اسلتحقاقی. ملا هرچه عملل انجلام بدهیم اسلتحقاق ثلواب بر 
خلدا نخواهیلم داشلت. اما خدای متعلال تفضاًل برای ما ثلواب مقّرر کرده اسلت. فرموده 
اسلت ایلن کار را بکنیلد ایلن ثلواب را بله شلما می دهیلم. همله این ثلواب هلا تفّضلی 
اسلت. و چلون تفّضلل اسلت پلس چله مانعلی دارد کله هلزار اجلر بدهد یلا هلزار هزار 
بدهلد. همله اش تفّضلل اسلت. املر خلدا هلم بهانله ای اسلت تا ما عملل کنیلم و ثواب 

1  -. کافي، ج2 ، ص 517
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بله ما داده شلود. البتله »َوَجْدتَُک أَْهلاًل لِلِْعَباَدهِ َفَعَبلْدُت«1 اولیاء، مطلب جدایی اسلت. 
عبلادت آنلان اگلر املر هلم نبلود، انجلام می شلد. عبلادت آنلان عبلادت محّبین اسلت. 
عبلادت محبّیلن، متوقلف بلر املر نیسلت. آنجا کله گفته می شلود بله خاطر املری که 
تلو کلردی عبلادت انجلام دادم، ملراد از این املر همان ایجلاد داعی اسلت. یعنی همین 
عبادتلی کله ملا می کنیلم. اگر تو نبلودی، ایلن توفیق عبادت بلرای ما حاصل نمی شلد. 
البتله دربلاب عقلاب، می گوییلم عقلاب غیلر مسلتحق، ظلم اسلت. املا ثلواب در مقابل 
عملل، ایلن ثلواب نلدادن ظللم نیسلت. ما عملل بکنیلم، ثوابلی به ملا ندهد. ایلن ظلم 
نیسلت. عقلاب بی خود، ظلم اسلت. املا اگر ثلواب ندهد، اگر بنده ای اسلت، برده اسلت، 
بگذریلم از خلدا و عبدش. اگر پسلر شلما، آقازاده شلما، برای شلما خدمتی کلرد، کاری 
انجلام داد، آب خواسلتید، رفلت بلرای شلما آب آورد، نلان خواسلتید رفلت نلان گرفت، 
اینجلا بگویلد پوللش را بده، ایلن قدر کار کلردم، نه، چنین اسلتحقاقی نلدارد که بگوید 
برایلت کار کلردم پوللش را بلده. بله هلر حال شلما بلر فرزندتان حلق دارید، هلر چه او 
بلرای شلما بکند، هلر خدمتی بکند، این خدملت، خدمت وظیفه ای اسلت. او در مقامی 
کله هسلت وظیفله خدملت دارد، اگلر خدمتلی را انجلام بدهلد اسلتحقاق ثواب نلدارد. 
شلما از بلاب بزرگواریتلان، از بلاب محبلت و لطفتلان اگلر او کاری کرد و بلرای او اجری 
مقلّرر کردیلد خیللی بجاسلت. ایلن تفّضل اسلت. اگلر وعلده دادید البتله باید بله وعده 
تلان عملل کنید و بایلد به وعده تان وفلا کنید. خداوند هم وعده داده اسلت. اسلتحقاق، 
اسلتحقاق بلا جعلل الهلی برخلود اسلت. خلود خلدا دو وعلده داده اسلت که بلا این دو 
وعلده، دو اللزام را برخلود مقلرر کلرده اسلت. یک اللزام، الزام وعیدی اسلت کله فرمود: 
لنْ تَِبَعَک ِمْنُهلْم أَْجَمعیَن«2.  »قلاَل َفالَْحلقُّ َو الَْحلقَّ أَُقلول  * أَلَْمَأَنَّ َجَهنَّلَم ِمْنَک َو ِممَّ
ایلن یلک الزاملی اسلت که خلدا برخود الزام کرده اسلت که شلیطان همه اتبلاع خود را 
بله جهنلم بلرد. ایلن وعید اسلت. ایلن وعید را خلدا خود بلر خود اللزام کرده اسلت. لذا 
در آن آخلر دعلای کمیلل دارد کله اگلر نبلود این حکم تلو کله » َفِبالَْیقیِن اَْقَطلُع لَْو ال 
ملا َحَکْملَت بِِه ِمْن تَْعذیلِب جاِحدیَک، َو َقَضْیلَت بِِه ِمْن اِْخلالِد ُمعانِِدیَک، لََجَعلْلَت الّناَر 

1  . بحاراألنوار، ج 41 ، ص 14، باب 10
2  . صاد، 84 و 85
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ُکلَّهلا بَْرداً َو َسلالماً، َو ما کاَن ألَحلد فیهلا َمَقّراً َو الُمقاملاً« و اگلر نبلود ایلن تعهدی که 
خلود بلرای خلود یلا برخلود بیان فرملودی، همله جهنلم را بَرد و سلالم قرار ملی دادی. 
ایلن یلک تعهلد الهلی اسلت. تعهد سلنگینی اسلت. ایلن تعهد، کمرشلکن اسلت. یک 
تعهلد دیگلر هلم این اسلت که به نیکلوکاران، بهشلت نامحدود خلود را بدهلد. این هم، 
 ِ تعهلد دیگری اسلت. لذا بهشلتیان وقتی وارد بهشلت می شلوند می گوینلد: »الَْحْمُد هلِلَّ
أُ ِمَن الَْجنَِّه َحْیُث نَشلاء«. این وعده بهشلتیان  الَّلذي َصَدَقنلا َوْعلَدُه َو أَْوَرثََنلا األْْرَض نََتَبلوَّ
و صالحیلن اسلت. ایلن وعلده الهلی بله بهشلت اسلت. با ایلن وعده، بهشلت فرسلتادن 
نیکلوکاران، بلر خلدا الزاملی شلد. خلود بلر خلود ایلن فلرض را مقرر کلرد. نتیجله این 
وعلده، ایلن اسلت کله »َفاْدُخلِي فِلي ِعبلاِدي * َو اْدُخلِي َجنَِّتلي «1. اگر ایلن وعده نبود 
و اگلر آن وعیلد نبلود و ایلن دو الزام نبلود، چیزی بر خلدا قابل الزام نیسلت. این مطلب 
مهملی اسلت. مگلر آنچله خدا بر خلود الزام کنلد. چون خدا، خلود را ملزم بله این کرده 

اسلت للذا هم بهشلت بهشلتیان، هم جهنلم جهنمیان حتمی اسلت. 
غلرض ایلن بلود کله ایلن کله گفتله می شلود نملاز در مسلجدالحرام هلزار هزار اسلت، 
درجلات بهشلت بلا همین اعمال تعیین پیدا می کند. وسلعت ملک مؤملن در دار آخرت 
را ایلن عمل هلا معیلن می کنلد. وسلعت آن را، عمل، مشلخص می کند. اصلل دخول در 
بهشلت بلا هملان ایمان اسلت و ادای فرایض و آنچه موجب بهشلت رفتن اسلت. اما حد 
اسلتفاده از بهشلت یلا وسلعت مللک را اعملال مسلتحب و نیک مشلخص می کنلد. لذا 
هیلچ بعلدی نلدارد کله بفرماییلد این سلوره را بخوانیلد این قدر ثلواب گیرتلان می آید؛ 
ایلن محلال نیسلت، مسلتبعد نیسلت. بله ممکن اسلت کسلی که آشلنای با نظلام عالم 
آخلرت نباشلد، بخواهلد بلا چشلم دنیلوی به مسلائل نلگاه کند. با چشلم دنیلوی، هزار 
هلزار مسلتبعد اسلت. مگلر ایلن دنیا چقلدر وسلعت دارد که بله هرکس بخواهنلد هزار 
هلزار تلا بدهنلد. اگلر بلا چشلم دنیلوی به ایلن مسلائل نلگاه کنیم مسلتبعد می شلود. 
می گوینلد در ایلن دنیا قانلون کمیابی حاکم اسلت. یعنی محدودیت در ایلن دنیا وجود 

دارد. وللی در آن عاللم محدودیلت وجلود نلدارد. چه اشلکالی دارد هزار هلزار بدهند؟

1  . فجر، 29و 30
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»مسجد«النبی
دربـاره مسـجد النبـی دو بحث داریم. بحـث اول مختصری درباره تاریخچه سـاخت 
مسـجد النبـی اسـت. آنـگاه تصویـری جامـع از سـاختار ایـن مسـجد را مختصـراً ارائـه 
خواهیـم کـرد. بحـث دوم، فضـل صـات در این مسـجد اسـت. ایـن روایـت را خواهیم 
آوردکـه امـام سـجاد هـم تاریخ مسـجدالحرام و هـم تاریـخ مسـجدالنبی را در 
آن، بیـان کـرده اسـت. آنچـه مربوط به مسـجدالحرام اسـت قبًا بحث شـد و آن بخش 
از روایـت کـه مربـوط بـه آنجـا بـود را عـرض کردیـم. ایـن روایـت را مرحـوم کلینی به 
سـند صحیـح از امـام سـجاد نقـل می کنـد. مـا در ایـن گونـه مباحـث کمتر سـند 
صحیـح داریـم ولـی ایـن روایـت بـا سـند صحیـح روایت شـده اسـت. حدیـث هجرت 
رسـول اکرم اسـت که رسـول اکـرم چگونه هجرت کـرد؛ در چـه زمانی هجرت 
فرمـود؛ مراحـل هجرتـش چـه بود، آمـده تا اینجا کـه می فرمایـد - و ما اینجا نوشـتیم: 
ـِه ِهجَرتِـه«-. تا بـه اینجا می رسـد: »ثُـمَّ إِنَّ  »هـِذهِ الرَِّوآیـه أَصـحُّ مـا ُرِوَی فـی قِصَّ

  َل ِمـنْ ُقَبا إِلَی بَِني َسـالِِم بْـِن َعـْوٍف َو َعلِيٌّ  تََحـوَّ ـا َقـِدَم َعلِـيٌّ َرُسـوَل اللَّ  لَمَّ
ـْمِس َفَخطَّ لَُهْم َمْسـِجداً َو نََصَب قِْبلَته«. اینجا داسـتان  َمَعـُه یَـْوَم الُْجُمَعـِه َمَع ُطُلوِع الشَّ
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ایـن اسـت کـه رسـول اکـرم وقتـی کـه از مکه بـه مدینـه آمدنـد در ایـن محل که 
محـل مسـجد قبـا اسـت، یـا محـل قبیله بنی عـوف اسـت، مسـتقر شـدند. وارد مدینه 
نشـدند. ایـن خیلی مطلب مهمی اسـت. منتظـر امیرالمؤمنین ماندنـد و وارد مدینه 
 نشـدند. در برخـی از روایـات دارد که تقریباً 12 روز منتظر ماندنـد تا امیر المؤمنین
رسـیدند. در ایـن مدتـی کـه در قبا ماندند، یعنـی در محله بنی عوف، هیـچ کاری انجام 
ندادنـد. حتـی بنـی عـوف گفتند حاال که اینجا هسـتید، مسـجد بسـازید، کاری بکنید. 
فرمودنـد: نـه. ایـن خیلـی مطلـب مهمی اسـت. اینها نشـان می دهـد که جریـان از چه 
 چیسـت. وقتی کـه امیرالمؤمنین قـرار اسـت و رابطه امامت و رسـالت نبی اکرم
رسـیدند، آنـگاه از فـردای همـان روز، کـه روز جمعـه بود همـراه با طلوع شـمس و آغاز 
روز بـا همراهـی امیرالمؤمنیـن کار را شـروع کردنـد. کار چـه بـود؟ بنـای مسـجد. 
آغاز سـاختن مسـجد قبا به وسـیله رسـول اکـرم و امیرالمؤمنین انجـام گرفت. 
حضـرت، کار سـاخت مسـجد قبا را تا آمـدن امیرالمؤمنین به تعویـق انداختند. 
 ایشـان پایه هـای مسـجد را بنـا کرده و بقیـه را خود مـردم ادامه دادند. رسـول اکرم
در همـان مسـجد، اولیـن نمـاز جمعـه را بـر پـا کـرده اسـت. نماز جمعـه در مکـه برپا 
 نشـده اسـت. نمـاز جمعـه در مدینـه برپا شـد. البتـه نماز جمعـه خود رسـول اکرم
مقصـود ماسـت وگرنـه، نمـاز جمعـه قبـل از آمـدن رسـول اکـرم بـه مدینـه، برپـا 
می شـده اسـت. مصعـب بـن عمیـر که فرسـتاده حضـرت در مدینه اسـت، نمـاز جمعه 
اقامـه می کـرد و گاهـی کـه مصعـب نبود، سـعد بـن زراره بـه جـای وی نمـاز جمعه را 
اقامـه مـی نمـود. لکن اولین نمـاز جمعه رسـول الل در این تاریخ یعنـی در قبا و در 
اول ورود امیرالمؤمنیـن بـه خدمـت حضرت، اقامه شـده اسـت. ظاهـراً علت این که 
نمـاز جمعـه را تـا قبل از ایـن، اقامه نمی کردند ایـن بود که نماز جمعـه، نماز حاکمیتی 
اسـت، حاکـم وقتی حکومتی برپا کـرده و حکمرانی می کند، نماز جمعه را که از شـئون 
حکومـت اسـت، برگـزار می کنـد. رسـول اکـرم در مکـه، قـدرت برپایـی حکومـت 
نداشـتند. در آنجـا فقـط تبلیـغ می کردنـد ولـی حکمرانـی نمی کردنـد. حکمرانـی در 
مدینـه انجـام می گرفـت. وقتـی مردم آمـاده اطاعت از حضرت شـدند، گفتنـد ما کمک 
می کنیـم، یـاری می کنیـم، با حضـرت، بیعت کـرده و زمینـه اجرای حکومـت و اجرای 
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حاکمیـت در مدینـه فراهم شـد. پس مدینـه، دار الحکومه پیامبر اکرم بـود و لذا در 
 بـا آمدن حضـرت امیر آنجـا نمـاز جمعـه اقامـه کرد. چـرا دارالحکومـه حضرت
شـروع شـد؟ چـون حاکمیت حضرت بـا حضور امامـت تکمیل می شـود. خوب باید 
دقـت کـرد. حاکمیـت رسـول اکـرم حاکمیـت در زمـان رسـول نیسـت. ایـن نکته 
ای اسـت کـه بایـد خیلـی باز شـود. رسـول اکـرم در ده سـالی کـه خودشـان زنده 
بـود، حاکـم نیسـتند. حاکمیت رسـول تـا روز قیامت اسـت. امروز کسـی که حاکم 
حقیقـی برماسـت و بـر مـا حکومت می کند، رسـول الل اسـت. ایشـان هسـتند که 
در درجـه اول، مقصـود بـه حکومـت انـد. این حکومت الرسـول با چه تکمیل می شـود؟ 
بـا امامـت. ایـن حکومـت تـا روز قیامت با امامـت تکمیل می شـود. در روز غدیـر فرمود: 

»الَْیـْوَم أَْکَملُْت لَُکـْم دیَنُکم «1. 

دین«در«مفهوم«قرآنی«یعنی«نظام«حکومتی««
دیـن در مفهـوم قرآنـی یعنی نظـام حکومتـی. معنی دین، این اسـت. دیـن یعنی نظام 
حکومـت. لـذا در سـوره یوسـف، خـدای متعـال از زبان حضـرت یوسـف می فرماید 
کـه »مـا کاَن لَِیْأُخـَذ أَخـاُه فـي  دیـِن الَْملِـک «2. وقتـی کـه حضـرت یوسـف آمد و 
خواسـت بـرادرش بنیامیـن را پیش خـودش نگـه دارد، این داسـتان را چیـد، برنامه ای 
چیـد و صـاع ملـک را در وسـایل برادر پنهـان کرد. »ثُـمَّ اْسـَتْخَرَجها ِمْن ِوعـاءِ أَخیه «3. 
ایـن صـاع الملـک را از بـار بنیامیـن درآوردنـد. لـذا گفـت پـس معلـوم می شـود ایـن 
صـاع مـا پیـش این آقا بوده اسـت. اینجا اسـت کـه خداونـد می فرمایـد: »َکذلِـَک ِکْدنا 
لُِیوُسـف «4. مـا اینجـا بـه یوسـف ای جملـه را یاد دادیـم. یعنی ایـن روش را یـاد دادیم. 
جملـه یعنـی راه رسـیدن بـه مقصـود نـه حیله بـه معنـای فریـب. ایـن راه و روش را ما 
بـه یوسـف یـاد دادیـم: »َکذلِـَک ِکْدنـا لُِیوُسـف«. بعـد می فرمایـد: »مـا کاَن لَِیْأُخَذ 
أَخـاُه فـي  دیـِن الَْملِـک «. اگـر می خواسـت طبـق قانـون ملک عمـل کند، طبـق قانون 
حکومتـی ملـک عمـل کنـد، نمی توانسـت بنیامیـن را نگـه دارد، چـون قانـون ملـک، 

1. مائده، 3
2. یوسف، 76

3. همان
4. همان
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ایـن نبـود که اگر کسـی سـرقت کـرد او را بـه بردگـی بگیرند، امـا قانون کنعانیـان این 
بـود. لـذا عمـه یوسـف هم بـرای این که یوسـف را پیـش خـود نگـه دارد آن کمربند را 
در یوسـف نگـه داشـت، مخفـی کـرد تـا این کـه به ایـن بهانه، یوسـف را بـرای خودش 
بگیـرد. ایـن قانـون کنعانیـان بـود که اگر کسـی چیـزی را به سـرقت برد باید بـرده آن 
صاحـب مـال بشـود. البتـه بـه این معنا اسـت که چهـار سـال باید خدمـت صاحب مال 

را می کـرد. اینجـا قـرآن می فرمایـد:
»َکذلِـَک ِکْدنـا لُِیوُسـَف مـا کاَن لَِیْأُخـَذ أَخاُه فـي  دیِن الَْملِـک «. در این ملـک یعنی در 

نظـام حکومتـی ملـک، نمی توانسـت بنیامیـن را بـرای خـودش بگیـرد و نگـه دارد. لذا 
آمـد بـه کنعانیان گفت: »قالُـوا َفما َجـزاُؤُه إِْن ُکْنُتـْم کاِذبین «1. از خود کنعانیان سـؤال 
کـرد، از برادرانـش سـؤال کـرد. وقتـی آنـان گفتند: »مـا ِجْئنـا لُِنْفِسـَد فِـي اْلَْرِض َو ما 
ُکنَّـا سـارِقیَن«2. گفـت اگـر پیش شـما پیدا شـد جزایش چیسـت؟ کیفرش چیسـت؟ 
»قالُـوا َجـزاُؤُه َمـْن ُوِجـَد في  َرْحلِِه َفُهـَو َجزاُؤُه«. هر کسـی که در رحلش پیدا شـود این 
صـاع، او خـودش، جـزای کار خـودش می شـود. یعنـی او را می تـوان به بردگـی گرفت. 
لـذا بـا ایـن روش بنیامیـن را پیش خـودش نگه داشـت. خدا ایـن گونه تعبیـر می کند: 
»مـا کاَن لَِیْأُخـَذ أَخـاُه فـي  دیـِن الَْملِِک«. دین در قـرآن کریم به معنـای نظام حکومت 
اسـت. اصـًا دیـن بـه ایـن معنـا اسـت. بعضی هـا می گوینـد کـه آیا دیـن می توانـد در 
سیاسـت وارد شـود؟ یـا دیـن آیـا سیاسـت هـم دارد؟ اصـًا دیـن یعنـی ایـن. دین در 
واژگان قرآنـی بـه معنـی نظـام حکومتی اسـت. نظامـی که بر اسـاس این نظام، انسـان 
زندگـی خـودش را نظـام می دهـد. معنـی دیگـری نـدارد. فـرض ایـن بود کـه دین که 
نظـام حکومتـی اسـت بـا امامـت تکمیل می شـود. حضـرت امیـر که بـه مدینه آمد 

حاکمیـت رسـول اکرم تکمیل شـد.
َل ِمْن ُقَبا   تََحـوَّ ا َقـِدَم َعلِيٌّ ادامـه حدیـث این گونه اسـت: »ثُـمَّ إِنَّ َرُسـوَل اللَّ  لَمَّ
ـْمِس َفَخـطَّ لَُهْم   َمَعُه یَـْوَم الُْجُمَعـِه َمَع ُطُلوِع الشَّ إِلَـی بَِنـي َسـالِِم بْـِن َعـْوٍف َو َعلِـيٌّ
َمْسـِجداً َو نََصـَب قِْبلَتـهُ  َفَصلَّی بِِهْم فِیِه الُْجُمَعـَه َرْکَعَتْیِن َو َخَطَب ُخْطَبَتْیـِن ثُمَّ َراَح ِمْن 

1. یوسف، 74
2. همان، 73
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یَْوِمِه إِلَـی الَْمِدیَنِه.« 

حرکت«به«سوی«مدینه««
در همـان روزی کـه حضـرت امیر رسـید همـه کارها را حضرت رسـول شـروع 
کردنـد. اوالً پایـه گـذاری مسـجد قبـا، بعـد اقامـه نمـاز جمعـه و در نهایـت حرکـت به 
َِّتـي َکاَن َقِدَم َعلَْیَهـا َو َعلِيٌّ  سـوی مدینـه. »ثُـمَّ َراَح ِمـْن یَْوِمِه إِلَـی الَْمِدیَنِه َعلَـی نَاَقِتِه ال
َمَعـُه اَل یَُفاِرُقـُه یَْمِشـي بَِمْشـِیه «. رسـول اکـرم همـان روز جمعـه کـه قبـا را پایـه 
َِّتـي َکاَن َقِدَم  ریـزی و نمـاز جمعـه اقامـه کردند، به سـوی مدینه رفتنـد؛ »َعلَی نَاَقِتـِه ال
ِ بَِبْطٍن ِمْن   َمَعـُه اَل یَُفاِرُقُه یَْمِشـي بَِمْشـِیِه َو لَْیَس یَُمـرُّ َرُسـوُل اللَّ َعلَْیَهـا َو َعلِـيٌّ
بُُطـوِن اْلَنَْصـاِر إاِلَّ َقاُمـوا إِلَْیـِه یَْسـَألُونَُه أَْن یَْنـِزَل َعلَْیِهـم «. در قدیـم بـه ویـژه در جزیره 
العـرب چنیـن بوده اسـت کـه شـهرها و مناطق مسـکونی در قالـب حّی تقسـیم بندی 
مـی شـد؛ هـر محلـه را یـک حـّی می گفتنـد و در هر حـّی، قبیلـه ای زندگـی می کرد. 
لـذا در کتـب فقهـی هـم از مسـجد المحله به مسـجد القبیلـه تعبیر می شـود. نکته این 
کـه از مسـجد المحلـه بـه مسـجد القبیلـه تعبیـر می شـود، ایـن اسـت کـه محله ها بر 
اسـاس قبیله هـا شـکل می گرفتـه اسـت. اینجـا هـم روایـت چنیـن اسـت کـه حضرت 
 از هـر قبیلـه ای گـذر می کـرد، سـاکنین آن اشـتیاق داشـتند حضرت رسـول
ِ بَِبْطٍن  بیـن آنهـا نـزول کـرده و در میان آنان قـرار بگیـرد. »َو لَْیَس یَُمـرُّ َرُسـوُل اللَّ
ِمـْن بُُطـوِن اْلَنَْصـاِر«؛ منظـور از بطـن، یـک قبیلـه اسـت. طبـق تعبیـر عرب هـا قبیله 
بـزرگ را »بطـن« می گوینـد و شـاخه آن قبیلـه را »فخـذ« می گوینـد. »بطـن« یعنی 
شـکم و »فخـذ« یعنـی ران. لـذا منظـور از بطـن یعنی مرکـز آن قبیلـه. »إاِلَّ َقاُمـوا إِلَْیِه 
ََّها َمْأُموَره«؛ می خواسـتند  یَْسـَألُونَُه أَْن یَْنـِزَل َعلَْیِهـم َفَیُقـوُل لَُهْم َخلُّوا َسـِبیَل النَّاَقـِه َفإِن
کـه حضـرت فـرود بیایـد کـه حضـرت مـی فرمـود: راه ایـن ناقـه را بـاز بگذارید تا 
ِ َواِضٌع  هرجـا می نشـیند، بنشـیند. این ناقه، مأمور اسـت. »َفانَْطلََقـْت بِِه َو َرُسـوُل اللَّ
لََهـا ِزَماَمَهـا«؛ حضـرت زمـام ناقـه را بـه حـال خود رهـا کرده بـود، »َحتَّـی انَْتَهـْت إِلَی 
ِذي تَـَری«؛ امـام سـجاد   می فرمایـد: ناقـه آمـد تـا رسـید بـه جایی که  الَْمْوِضـِع الَـّ
ی ِعْنَدُه  بـه آن اشـاره کردنـد. »َو أََشـاَر بَِیـِدهِ إِلَی بَاِب َمْسـِجد َرُسـوِل اللَّ  الَِّذي یَُصلَـّ
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بِالَْجَنائِـز«. دری کـه آنجـا بـر جنازه هـا نمـاز می خواندنـد. »َفَوَقَفـْت ِعْنـَده «؛ شـتر جلو 
آمـد و در ایـن محـل ایسـتاد. »َو بََرَکـْت َو َوَضَعـْت ِجَرانََهـا َعلَـی اْلَْرض«؛  بََرَکـْت یعنی 
نشسـت. »َوَضَعـْت ِجَرانََهـا َعلَـی اْلَْرض«؛ جلـوی گلـوی شـتر را »جـران« می گوینـد. 
وقتـی شـتر می خواهـد بخوابـد جلـوی گلویـش را هـم روی زمیـن می گـذارد. »َفَنـَزَل 
وَب ُمَباِدراً َحتَّی اْحَتَمـلَ َرْحلَه «؛ ابو ایـوب زود آمد. جایی  ِ َو أَْقَبـلَ أَبُـو أَیُـّ َرُسـوُل اللَّ
کـه شـتر نشسـت، روبـروی خانـه ابـو ایوب بـود. ابـو ایـوب از خانه بیـرون آمـد و رحل 
و اسـاس حضـرت را برداشـت و بـا خـودش بـه داخـل بـرد. »َفأَْدَخلَـُه َمْنِزلَـُه َو نََزَل 
 َمَعـُه َحتَّـی بُِنـيَ لَـُه َمْسـِجُدُه و بُِنَیـْت لَـُه َمَسـاِکُنُه َو َمْنـِزُل  ِ َو َعلِـيٌّ َرُسـوُل اللَّ
اَل إِلَـی َمَناِزلِِهَما«؛ آنجا بودند تا وقتی که مسـجد و خانه ها سـاخته شـد   َفَتَحـوَّ َعلِـيٍّ

تـا ایـن کـه بعد، بـه خانه هـا منتقل شـدند.

ساخت«مسجد«در«مدینه««
ابـن هشـام هـم در سـیره، همیـن روایـت را با مختصـر تغییـری روایت می کند. شـبیه 
همیـن روایتـی اسـت که مرحوم کلینـی در روضه کافـی، از امام سـجاد روایت کرد. 
مـا ادامـه روایـت مرحـوم کلینی را از ابن هشـام نقل می کنیـم1. البته قبـل از بیان ادامه 
حدیـث، قضایایـی را نقـل می کنیـم کـه در همـان اوایـل ورود حضـرت به مدینـه، ابن 
هشـام روایـت کـرده اسـت. ایـن گونه نقـل کرده اسـت که حضـرت رسـول هنگام 
نـزول در مدینـه و ورود بـر منـزل ابوایوب انصـاری دیدند روبروی خانـه او، زمینی وجود 
دارد کـه بـه آن »ِمربَـد« می گوینـد. زمینـی کـه برای خشـک کـردن خرمـا اختصاص 
داشـته اسـت »ِمربَـد« نـام دارد. ایـن »ِمربَـد«، متعلـق به دو یتیـم مدینه به نام سـهل 
و سـهیل ابنـی عمـرو بوده اسـت. حضـرت سـوال کردند زمین برای کیسـت؟ ولـیِّ این 
دو یتیـم، معـاذ بـن عفـراء کـه سرپرسـتی آنـان را به عهـده داشـت، آمد و عـرض کرد 
ایـن زمیـن بـرای دو یتیـم تحـت سرپرسـتی مـن اسـت، مـن آن دو را راضـی می کنم 
و زمیـن را در اختیـار شـما قـرار می دهـم. »َسـَأَل َعـْن الِمْربَـد لَِمـْن ُهـَو؟« حضـرت 
سـوال کردنـد ایـن »ِمربَـد« بـرای کیسـت؟ »َفَقـاَل لَـُه َمَعـاُذ بُْن َعْفـَراَء: ُهـَو یَا َرُسـوَل 

1. سیره ابن هشام، ج2، ص 101
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ِ لَسْهل وُسـَهْیل ابنْي َعْمـٍرو َوُهَمـا یَِتیَمـاِن لِـي«؛ مـن ولـیِّ ایـن دو یتیـم هسـتم،  اللَّ
»َوَسـُأْرِضیِهَما ِمْنُه، فاتخْذه مسـجًدا«.من اینان را راضی می کنم، شـما اینجا را مسـجد 
ِ - - أن یبِنَی َمْسـِجًدا«؛ حضرت دسـتور داد  قـرار دهیـد. »َقـاَل: َفَأَمـَر بِِه َرُسـوُل اللَّ
کـه این زمین را مسـجد کنند. همین مسـجد رسـول الل هم در حـال حاضر همین 

جا اسـت. 

پیش«قدمی«رسول«اهلل«در«ساخت«مسجد««
ِ َعلَی أَبِي أَیُّوَب َحتَّی بََنی َمْسـِجَدُه َوَمَسـاِکَنُه، َفَعِمَل فِیِه َرُسـوُل   »َونََزَل َرُسـوُل اللَّ
ِ«؛ رسـول اکرم خودشـان در سـاخت مسـجد دسـت به کار شـدند. رسـول  اللَّ
اکـرم خودشـان پیـش قدم شـدند تا اصحاب و مردم تشـویق شـوند کـه بیایند کار 
کننـد. ایـن تعلیمـی از رسـول اکرم اسـت که مـا اگر بخواهیـم مردم را بـه کار خیر 
تشـویق کنیم، بهترین شـیوه اش این اسـت که خود ما پیش قدم شـویم. چندین سـال 
پیـش نقـل شـد کـه مرحـوم وزیـری کـه هم سـن و سـال ما هـم بـود، مسـجد بزرگی 
در یـزد سـاخت. می گفتنـد کـه ایشـان خـودش بلنـد شـد شـروع بـه نقـل و انتقـال و 
بـار کشـیدن کـرد. گـچ و آجرهـا را خـودش جابجا می کـرد. این کار ایشـان باعث شـد 
کـه مـردم بـه آسـانی همـت کننـد و مسـجد را بسـازند. ایـن مرحـوم بـا این کـه پولی 
نداشـت، امکاناتی نداشـت مسـجدی را به همت مردم سـاخت. اگر روحانی در کار خیر 
پیـش قـدم شـد، آن وقـت مـردم تشـویق خواهند شـد. لذا رسـول اکرم خودشـان 
 ِ در کشـیدن بـار مربـوط بـه مسـجد، پیـش قـدم شـدند، »َفَعِمـَل فِیـِه َرُسـوُل اللَّ
لُِیَرغِّـبَ الُْمْسـلِِمیَن فِـي الَْعَمـِل فِیِه«، تا مسـلمین را برای کار در مسـجد ترغیب کنند. 
»َفَعِمـَل فِیـِه الُْمَهاِجـُروَن َواْلَنَْصـاُر َوَدأَبُوا فِیِه«، همه شـروع کردند به سـاختن مسـجد 
و بـا جدیـت وارد عمـل شـدند. »َفَقاَل َقائِـٌل ِمْن الُْمْسـلِِمیَن« اینجا مسـلمانان، در حال 
سـاختن مسـجد رجـز و شـعر می خواندنـد. شـعرهای رجز گونه مـی خواندنـد. »رجز« 
بـه شـعرهای کوتاهی اسـت کـه برای انجـام یـک کاری فی البداهـه می گفته انـد. یکی 

از مسـلمانان در حـال انجـام کار برخاسـت و ایـن بیـت شـعر را خواند که:
لَِئْن َقَعْدنَا والنبيُّ یعمُل... 
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لذاك مّنا الَعَمل الُمضلُِّل
اگـر مـا بنشـینیم و رسـول خـدا کار کنـد، این عمـل، گمراهی اسـت. این نشـان دهنده 
تأثیـری اسـت کـه اقـدام رسـول الل در روحیه مسـلمین داشـته اسـت. بعـد، باقی 

مسـلمین هـم برخاسـتند، تـا این رجـز را تکمیـل کنند.
»وارتَجـز الُمسـلِموَن و ُهـم یَْبُنونَـُه یَُقولُـوَن:اَل عیـَش إالَّ َعْیـَش اْلِخـَرْه... اللَُّهـمَّ اْرَحـْم 
اْلَنَْصـاَر َوالُْمَهاِجـَرْه« ابن هشـام می گوید رسـول اکـرم چنین می فرمـود: »اَل عیَش 

إالَّ َعْیـشَ اْلِخـَرْه، اللَُّهـمَّ اْرَحـْم الُمهاِجریـنَ و اْلَنَْصاَر«. 

اخبار«غیبی«رسول«اکرم«در«خصوص«شهادت«عمار«««
مورخیـن، داسـتان دیگـری نقـل کرده انـد کـه در نـوع خـود از عجایـب داسـتان های 
ابتـدای هجـرت رسـول اکرم بـه مدینه و از معاجز ایشـان اسـت. در همیـن جریان 
سـاختن مسـجد و آوردن آجـر و سـایر وسـایل سـاختمانی، عّمـار بیـش از همـه در 
سـاختن مسـجد زحمـت می کشـید. بـه ایـن معنـا کـه دیگـران می آمدنـد بارشـان را 
بـر دوش عّمـار می گذاشـتند. عّمـار خدمـت رسـول اکـرم رسـید. حضـرت دید بار 
بسـیاری بـر دوش عمـار گذاشـته اند. عّمـار خطاب به رسـول اکرم عرض کـرد: »یَا 
ِ َقَتُلونِي؟«  آن قـدر بـار بـر مـن حمل کردند کـه من را کشـتند. اینجا بود که  َرُسـولَ اللَّ
رسـول اکـرم عّمـار را نـوازش کردنـد، گرد و خـاك را از سـر و روی او پـاك کرده و 
ََّمـا تَقُتلَک الفئـُه الباغیه«. اینجـا اولین جایی  فرمودنـد: نـه، اینـان تو را نمی کشـند، »إن
بـود کـه رسـول اکـرم با حـدود چهل سـال فاصلـه، از چگونگی کشـته شـدن عّمار 
خبـر دادنـد. آن کـس کـه تـو را می کشـد »فئـه باغیه« اسـت. ابـن هشـام1 چنین نقل 
می کنـد: »َفَدَخـَل عّمـار بُْن یَاِسـٍر، َوَقـْد أَثَْقُلوُه باللَِّبـن«. »لَِبن«، جمع لبنه اسـت. لبنه 
همـان پـاره آجـر اسـت. خیلـی آجـر بـر ایـن بنده خـدا بار کـرده بودنـد. خیلـی بارش 
ِ َقَتُلونِي؟ یَْحِمُلوَن َعلَـيَّ َما اَل یَْحِمُلـوَن«، باری  سـنگین شـده بـود. »َفَقاَل یَا َرُسـوَل اللَّ
 : کـه خودشـان بـر نمی دارند بـر دوش مـن می اندازنـد. »َقالَـْت أُمُّ َسـلََمَه َزْوُج النَِّبيِّ
ِ ینُفـض َوْفَرتـه بَِیـِدهِ َوَکاَن َرُجـًا َجْعـًدا«. مـوی جمـع شـده را  َفَرأَیُْت َرُسـوَل اللَّ

1. همان، ص102
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»وفـره« می گوینـد. از آنجـا کـه عّمـار سـیاه پوسـت بـود، موی سـرش نیز مجعـد بود. 
ام سـلمه از مـوی سـر او بـه »وفـره« تعبیـر می کند. می گویـد دیدم رسـول اکرم با 
دستشـان، خـاك را از روی سـر عّمـار پـاك می کردند و چنیـن می فرمود: »َوُهـَو یَُقوُل: 
َِّذیـَن یَْقُتُلونَـَک«؛ اینهـا نیسـتند آنانـی که تو را می کشـند،  َویْـَح ابْـَن ُسـَمیه لَْیُسـوا بِاَل
ََّمـا تقتلـک الفئـُه الباِغیـه«. البتـه این عنایت رسـول اکرم در چند جا نسـبت به  »إن

عّمـار ظهـور و بـروز پیدا کرده اسـت. 

»»»لزوم«توجه«به«زندگی«نامه«اصحاب«رسول«اکرم
خـوب اسـت مـا اهـل علـم در سـخنرانی هایمان به شـرح حـال ایـن اصحاب برجسـته 
رسـول اکـرم توجه کنیم. این اصحاب اسـتثنایی هسـتند و تا حـدودی مغفول واقع 
شـده اند. مثـل سـلمان، عّمـار، مقـداد و ابـوذر. حیـات و زندگی آنان بسـیار فـوق العاده 
اسـت. تـک تـک مقاطع زندگی اینـان درس آموز اسـت. جایگاه آنان نـزد خداوند متعال 
و نـزد رسـول اکـرم بـاال اسـت. جریانـات عجیبـی از زندگی اینان نقل شـده اسـت. 
مثـا در زندگـی سـلمان نکات بسـیار برجسـته ای وجـود دارد که باید تحلیل شـود. ما 
بایـد در نمـاز جمعـه، در سـخنرانی ها ایـن مطالـب را به خوبـی بیان کنیـم. این مطالب 
کمتـر گفتـه مـی شـود. آن قدر کـم گفته ایم کـه برخی فکـر می کنند اصحاب رسـول 
اکـرم ابوبکـر و عمـر و عثمان اسـت. گویی دیگر رسـول اکرم صحابـه ای ندارد. 
 ایـن طـور نیسـت. آن مـردان بزرگـی کـه نـام بردیـم، اصحاب اصلـی رسـول اکرم
هسـتند. چه عنایت زیادی رسـول اکرم به اینها داشـتند. نکات بسـیار درس آموزی 
در حیـات آنـان وجـود دارد. مثا مقـداد داسـتان های زیادی دارد. انسـان دوسـت دارد 
کسـی ایـن داسـتان ها را جمـع کنـد. ظاهرا تا الن نشـده و مـن ندیدم و یـا کمتر انجام 
شـده اسـت. خیلـی خوب اسـت چند نفر جمع شـوند، تمـام قضایای سـلمان را در یک 
کتـاب جمـع آوری کننـد و بـا زبانـی که بـرای جوانان قابل اسـتفاده باشـد، بنویسـند. 
نـکات ایـن داسـتان ها را بیـرون بکشـند، توضیـح دهنـد و تبیین کننـد. زندگـی عّمار، 
زندگـی مقـداد، زندگـی ابـوذر مظلـوم کـه حتـی در سـریال امـام علـی هـم واقعـا 
مظلـوم بـود! ابـوذر، یـک حکیم، عالم و زاهد به تمام معنا اسـت. شـخص ُملَهمی اسـت. 
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ایـن شـخصیت ها از انسـان های برجسـته و از علمـا بـوده انـد. اینـان آدم هـای عـادی 
نبودنـد. اغلـب اینـان کسـانی بودند که خودشـان رسـول اکـرم را پیدا کردنـد. آنها 
قبـل از شـنیدن فرمـان و دسـتور رسـول اکرم نمـاز خواندن را شـروع کـرده بودند. 

اینـان شـخصیت های باالیـی بـوده اند. ایـن مطالـب را باید بـرای مردم تبییـن کرد.

»»»داستان«حمایت«مقداد«از«رسول«اکرم
 داسـتان مقـداد در جریـان جنـگ بدر بسـیار قابـل توجه اسـت. در اوایل بعثـت، تعداد 
مسـلمانان بسـیار کم بـود و جنگاور هـم نبودند که آمادگی جنگ داشـته باشـند، اصًا 
سـاح نداشـتند، یـک مشـت آدم پابرهنـه بـه تمـام معنـا بودنـد. خبـر رسـید کاروان 
تجارتـی قریـش از شـام بـه مکه مـی رود. معموال کاروان هـا از نزدیکی مدینـه عبور می 
کردنـد، چـون مدینه در مسـیر بین شـام و مکه اسـت. رسـول اکرم فرمـود: حرکت 
کنیـم برویـم؛ یـا بـه کاروان تجارتـی برخـورد مـی کنیم ویـا آنهـا مطلع می شـوند و با 
لشـگر جنگـی بـه سـوی ما مـی آینـد. گرچـه شـما دوسـت داریـد بـه کاروان تجارتی 
ـْوَکِه تَُکوُن لَُکْم«1، اما ممکن اسـت این گونه  برخـورد کنیـد، »َوتَـَودُّوَن أَنَّ َغْیـَر َذاِت الشَّ
نشـود. رسـول اکـرم بـرای ایـن کـه روحیـه مسـلمین را آماده کنـد که اگـر با یک 
لشـگر جنگی روبرو شـدند، آمادگی داشـته باشـند، اصحـاب را جمع کردنـد و فرمودند: 
اگر با لشـگر جنگی روبرو شـدیم، نظر شـما چیسـت؟ این در سـیره ابن هشـام هسـت، 
در تاریـخ طبـری نیـز هسـت، در خیلـی از کتـب نقـل شـده اسـت. بعضـی از اصحـاب 
رسـول اکـرم گفتنـد مگـر مـا مـی توانیم بـا قریـش بجنگیم. اینـان مـردان جنگی 
هسـتند، پـول دارنـد، امکانـات دارند، سـاح دارند، صدها مـرد جنگی در اختیـار دارند، 
مگـر مـا تـاب مقابلـه با اینـان را داریم؟ کاری کنید کـه به جنگ منتهی نشـود. اگر قرار 
اسـت جنـگ بشـود اصـا نرویم. افـرادی هم مثل مقـداد بلند شـدند. وقتـی حرف های 
مقـداد را اینجـا مـی خوانـد، مـی بیند همـان حرف هـای اصحاب سـید الشـهدا در 
شـب عاشـورا اسـت. منطـق، یـک منطق اسـت. مقداد بلند شـد و گفـت: آقا مـا مطیع 
شـما هسـتیم. همـه وجودمان را در اختیار شـما گذاشـتیم. اگر بگویید بـه دریاها بزنید 

1. انفال، 7
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بـه دریـا می زنیـم، اگـر بگوییـد بـه کـوه بزنیـد به کـوه می زنیـم. بـرای ما ایـن مطرح 
نیسـت کـه آنـان چنـد نفرند و چگونه هسـتند، اصـا برای ما مهم نیسـت. ایـن روحیه 
در سـخنرانی مقداد بسـیار آموزنده اسـت. به طور کلی سـخنان اصحاب در رویدادهای 

مختلف آموزنده اسـت. 
در جریان ساخت مسجد امیرالمومنین هم این رجز را می خوانده اند: 

»اَل یَْسَتِوي َمْن یُعمُر الَْمَساِجَدا... یدأُب فیه قائًما وقاِعَدا... و َمن یَُری َعن الُغبارِ حائَداً«1

تعـدادی از مسـلمانان، بـا ایـن کـه می دیدند خود رسـول اکرم دسـت به کار شـده 
اسـت و در گـرد و خـاك مشـغول کار اسـت، کنـاری نشسـته بودنـد و فقط تماشـا می 
کردند. لذا حضرت امیر در این رجزشـان اشـاره به آن کسـانی داشـتند که نشسـته 
بودنـد و کار نمـی کردنـد. می فرمودنـد: مسـاوی و برابـر نیسـتند کسـی که بـه اطاعت 
از خـدا و رسـول خـدا عمـارت مسـاجد انجـام می دهد، مسـجد سـازی مـی کند و 
نشسـته و ایسـتاده بـرای سـاخت مسـجد تاش می کنـد، با کسـی که کنار نشسـته و 
حتـی خـود را از غبـار مسـجد دور نگه مـی دارد که نکند غبار این سـاختمان روی سـر 

و بدنش بنشـیند.
ایـن رجـز کـه از حضرت امیـر سـر زد، آرام آرام، زبان به زبان چرخیـد تا به اصحابی 
کـه کار مـی کردنـد رسـید. بـه عّمـار کـه رسـید، او هم تکـرار کـرد »َقـاَل ابُْن ِهَشـاٍم: 
ـا أَْکَثـَر« ؛ وقتـی عّمـار برخاسـت و خواسـت ایـن رجـز را تکـرار کنـد؛ »َظـنَّ َرُجٌل  َفلَمَّ
ََّما یعرِّض بِـِه« ؛ یکی از اصحاب رسـول اکرم که  ُه إن َـّ ِ أَن ِمـْن أَْصَحـاِب َرُسـوِل اللَّ
کنـاری نشسـته بـود و تماشـا مـی کرد و جـزء کسـانی نبود کـه کار می کردنـد، گفت: 
عّمـار کـه ایـن شـعر را مرتـب تکـرار می کند، مـی خواهـد به من نیـش و کنایـه بزند. 
ائي، َعْن ابْـِن إْسـَحاَق، َوَقْد  ِ البکَّ ثََنا ِزیَـاُد بْـُن َعْبـِد اللَّ ایـن شـخص که بـود؟ »فِیَمـا َحدَّ
ی ابـُن إسـحاق الرجـَل«. ابن هشـام نامـی از آن مرد نمـی آورد اما در هامش سـیره  َسـمَّ
ی إبن إسـَحاق الرَّجَل َفقال إنَّ هـذا الرَّجَل  ایـن گونـه آمده اسـت: »َقـال ابوَذرٍّ و َقد َسـمَّ
ُهـو ُعثمـاُن بـن َعّفـان«. آقـای عثمان کنـاری نشسـته بـود و کاری هم نمی کـرد؛ بعد 

وقتـی عّمـار ایـن رجز را مـی خواند:

1. سیره ابن هشام، ج2، ص 101
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»اَل یَْسـَتِوي َمـْن یُعمـُر الَْمَسـاِجَدا... یـدأُب فیـه قائًمـا وقاِعـَدا... و َمـن یُـَری َعـن الُغباِر 

حابِی«،  حائـَداً«، بـه ایشـان برمـی خـورد. بلند می شـود. »َقـاَل ابْـُن إْسـَحاَق فَقـال الصَّ
یعنـی همـان آقـای عثمـان، »َفَقـاَل َقْد سـمعُت َما تقول منـذ الیوم یابـَن ُسـَمیََّه«؛ ای 
ي َلَُرانِي َسـأَْعِرُض  ِـّ ِ إن بچـه سـمیه شـنیدم آن چیـزی که مـی خوانـی چـه بـود؛ »َوالَلَّ
َهـِذهِ الَْعَصـا ِلَنِْفـَک« ؛ نزدیـک اسـت بلنـد شـوم بـا ایـن عصا بزنـم دماغت را بشـکنم؛ 
ـاٍر، یَْدُعوُهْم  »َقـاَل: َوفِـي یَـِدهِ َعًصـا. َقـاَل: َفَغِضَب رسـول الل ثـم َقاَل: َمـا لَُهـْم َولَِعمَّ
ـاًرا ِجلْـَده َمـا بَْیـَن عینـيَّ َوأَنِْفـي«؛ عّمـار مثل  إلَـی الَْجنَّـِه، َویَْدُعونَـُه إلَـی النَّـارِ، إنَّ َعمَّ
پوسـت بیـن دو چشـم و بینـی من اسـت؛ مرکز صورت من اسـت. بـا اینکه ابن هشـام، 
متعصـب و سـّنی اسـت، امـا بـا ایـن همـه، باالخـره اجمـاال مطالبی در شـأن دوسـتان 

أمیرالمومنیـن دارد.

جریان«مسقف«کردن«مسجد«النبی««
سـاختن مسـجد، داسـتان هایی دارد کـه مـا بـه طـور اجمـال آنهـا را در ادامـه نقل می 
کنیـم و بـه روایـات آن نمـی پردازیـم چراکـه نمـی خواهیـم مطلـب بـه درازا بکشـد. 
حضرت سـاختن مسـجد را شـروع کردند. دیوار مسـجد را در ابتدا به یک قامت انسـان 
سـاختند؛ مقـداری بیشـتر از یـک متـر، خاصـه دیوار مسـجد در ابتـدا این مقـدار بود. 
بعدهـا بـا بـارش بـاران یـا تابش آفتـاب اصحـاب ناراحـت می شـدند؛ از حضـرت اجازه 
گرفتنـد کـه سـایه بانـی برای مسـجد بسـازند، حضـرت دسـتور دادند تنه هـای درخت 
خرمـا را بـه عنـوان سـتون در مسـجد بـه کار گیرنـد و روی ایـن سـتون ها را بـا بـرگ 
درخـت خرمـا که بـه آن »سـعف« می گوینـد، بپوشـانند. در نهایت این گونه سـایبانی 
درسـت کردنـد. بعـد بـه حضرت اصـرار کردنـد که اجـازه بدهید مـا به جای این سـایه 
بـان، سـقف بزنیم. حضـرت فرمودنـد: »اَل َعِریـٌش َکَعِریِش ُموسـی«1. دوسـت دارم 
کـه همینطـور باشـد. بعـد یک عبارتـی دارند کـه مضمونش این اسـت کـه زندگی دنیا 
زودتـر از ایـن حرف هـا تمـام مـی شـود کـه مـا بخواهیم برایـش بسـازیم. تـا وقتی که 
رسـول اکـرم زنـده بودنـد، سـقفی برای مسـجد سـاخته نشـد. سـقفی که داشـت 

1. بحار، ج19، ص112
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 همـان سـقف بـرگ درخت خرمـا بود. عریـش همان محـل عبادت حضرت موسـی
بـوده اسـت. بـی سـقف بـوده و بـا بـرگ درخت، سـایه بانـی داشـته اسـت. »َفقالـوا: یا 
َرسـوَل الّل ِ لَو َسـَقفَت َسـقفاً« ؛ سـقفی برای مسـجد بزنیم؛ حضرت فرمود: »اَل َعِریٌش 
َکَعِریِش ُموسـی الَمُر أعَجُل ِمن ذلـَک«. ایـن جملـه اخیـر یعنـی مـرگ زودتـر از 

اینهـا فـرا می رسـد که برسـیم سـقفی بـرای مسـجد بزنیم. 
اینجـا روایتـی را نقـل کنیـم کـه سـند آن صحیحه اسـت و از امام صادق نقل شـده 
اسـت. مـا ایـن روایـت را هـم تیمّنـاً و هـم بـرای اطـاع از جزییات سـاخت مسـجد از 

مرحـوم کلینـی1 نقل مـی کنیم.
در توضیـح کلمـات ایـن حدیـث؛ باید گفت که »سـمیط« اصطاحی اسـت. می فرماید 
اول بـا »سـمیط« سـاخت بعد با »سـعیده«. »سـمیط« که مـی گویند یعنـی تک آجر 
تـک آجـر. آجرهـا را کنـار هم کـه می گذارنـد این را »سـمیط« می گویند. »سـعیده« 
یعنـی یـک آجـر بـا نصـف آجـر دیگـر کنار هـم. »ذکـر و أنثـی«، نر و مـاده، اگـر گفته 
شـد یعنـی چینش قفـل و بندی آجرهـا. می فرمایند حضـرت ابتدا با »سـمیط«، دیوار 
مسـجد را سـاخت. »ثُـمَّ إِنَّ الُْمْسـلِِمیَن َکُثـُروا«؛ ابتـدا دیـوار، دیـوار نازکی بوده اسـت؛ 
ِ لَـْو أََمـْرَت بِالَْمْسـِجِد َفِزیـَد فِیـه«؛   وقتـی مسـلمین زیـاد شـدند »َفَقالُـوا یَـا َرُسـوَل اللَّ
مسـجد کوچـک اسـت بـرای ما، توسـعه بدهیم. »َفَقـاَل نََعـْم َفَأَمـَر بِِه َفِزیـَد فِیـِه َو بََناُه 
ـِعیَده«؛ ایـن بـار بـا یک آجـر و نصف دیـوار را سـاختند »ثُـمَّ إِنَّ الُْمْسـلِِمیَن َکُثُروا  بِالسَّ
ِ لَـْو أََمـْرَت بِالَْمْسـِجِد َفِزیَد فِیـِه َفَقاَل نََعـْم َفَأَمَر بِِه َفِزیـَد فِیه «؛ پس  َفَقالُـوا یَـا َرُسـوَل اللَّ
دوبـاره مسـجد در خود زمان رسـول اکرم توسـعه پیدا کـرد »َو بََنی ِجـَداَرُه بِاْلُنَْثی 
َکـر«؛ چـون توسـعه پیـدا کرد و مسـجد بزرگتر شـد نیاز بـود این دیـوار، ضخیم تر  َو الذَّ
و محکـم تـر باشـد؛ لـذا با نر و مـاده، دیوار را سـاختند. »ثُمَّ اْشـَتدَّ َعلَْیِهُم الَْحـّر«؛ آفتاب 
ِ لَـْو  مـی زد بـه مسـجِد بـدون سـقف و مسـلمانان را آزار مـی داد »َفَقالُـوا یَـا َرُسـوَل اللَّ
ل«؛  اجـازه بدهیـد ما سـایه بانی برای مسـجد بزنیم. »َفَقـاَل نََعْم  أََمـْرَت بِالَْمْسـِجِد َفُظلِـّ
َفَأَمـَر بِـِه َفُأقِیَمـْت فِیِه َسـَواٍر ِمْن ُجـُذوِع النَّْخِل ثُـمَّ ُطِرَحْت َعلَْیـِه الَْعـَواِرُض َو الَْخَصُف َو 
اْلِْذِخـُر َفَعاُشـوا فِیـه «؛ دسـتور دادند که بـا تنه های درخـت پایه هایی بسـازند، بعد این 

1. کافی، ج3، ص 295
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پایه هـا را بـا بـرگ درخت و مشـابه آن پوشـاندند و سـایه بانی درسـت کردند. »َفَعاُشـوا 
فِیـِه َحتَّـی أََصابَْتُهـم  اْلَْمَطـار«؛ نوبـت بـاران رسـید؛ بـاران چکه می کرد؛ سـقف سـایه 
بانـی بـرای جلوگیـری از باران کافی نبـود. »َفَجَعَل الَْمْسـِجُد یَِکـُف َعلَْیِهم «؛ یکف یعنی 
ِ لَْو أََمْرَت بِالَْمْسـِجِد َفُطیِّن «؛ اجازه  قطـرات بـاران بر آن می چکیـد. »َفَقالُوا یَا َرُسـوَل اللَّ
ِ اَل َعِریٌش  مـی دهیـد سـقف مسـجد را با گل و گچ بسـازیم »َفَقـاَل لَُهـْم َرُسـوُل اللَّ
«. بعـد کلینی روایت  َکَعِریـِش ُموَسـی َفلَـْم یَـَزْل َکَذلِـَک َحتَّی ُقِبَض َرُسـوُل اللَّ
ِ َکْم َکاَن َمْسـِجُد  مـی کنـد از »َعْبـِد اْلَْعلَـی َمْولَی آِل َسـام ،ٍ َقاَل ُقلْـُت ِلَبِي َعْبـِد اللَّ
َرُسـوِل اللَّ «؛ مسـاحت مسـجد چقدر بـود؟ البد مراد آن، آخرین مسـاحت مسـجد 
اسـت. »َقـاَل َکاَن ثََاثَـَه آاَلٍف َو ِسـتَّ ِمائَِه ِذَراٍع تَْکِسـیرا« سـه هزار و ششـصد ذرع بود.
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»برداشت«هایی«از«ساخت«مسجد«النبی«توسط«رسول«اکرم
مـا از مجموعـه جریـان سـاختن مسجدالرسـول و ایـن اتفاق هایـی کـه در سـاخت 
مسـجد رخ داده اسـت، مطالبـی را اسـتفاده مـی کنیم کـه این مطالـب، مطالب مهمی 
اسـت. مطالبـی کـه از حـوادث مربوط به سـاخت مسـجد اسـتفاده می شـود الاقل پنج 

مطلب اسـت. 

رعایت«سادگی«در«ساخت«مسجد«««
مطلب اول این اسـت که شایسـته اسـت در سـاختن مسـاجد، تا آنجا که میسـور اسـت 
از زرق و برق هـای دنیـوی اجتنـاب کننـد. مسـجد تـا آنجا کـه ممکن اسـت باید محل 
ذکـر خـدا باشـد. دل انسـان را از دنیـا و تعلقـات دنیوی به ذکـر خدای متعال بکشـاند. 
مسـجد باید سـاده باشـد، دیوار و سـاختمان آن سـاده باشـد، نباید زرق و برق و زخارف 
و نقـش و نگارهـای دنیـوی در آن باشـد. البتـه امـام صـادق مـی فرمایـد: در ایـن 
وضعـی کـه امـروزه هسـت و مخالفین شـما با آن مسـاجد کذایی به شـما فخر فروشـی 
می کنند، امروز و در این شـرایط، بحثی نیسـت که شـما مسـاجدتان را نظیر مسـاجد 
آنهـا بسـازید. یعنـی اگـر قائم آل محمـد ما آمد، وضع مسـاجد را تا آنجا که میسـور 
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اسـت بـر همان سـنت رسـول در خواهـد آورد. مادامی که دانسـتیم آنچـه مطلوب 
شـارع اسـت، آنچـه نظـر شـارع اسـت این اسـت کـه مسـاجد از زخـارف دنیایـی خالی 
باشـند، بایـد ایـن گونـه عمل کنیم. آقـا زاده مرحـوم آقای تربتـی، مرحوم آقای راشـد، 
کتابـی را در رابطـه بـا پـدر دارنـد. پـدر ایشـان اهـل معرفـت و تقوا بوده اسـت. ایشـان 
مـی گویـد مـن گاهی با ایشـان مـی رفتم مثا حضـرت رضـا را زیارت مـی کردیم، 
اطـراف حـرم، تشـکیاتی کـه بـود را مـی دیدیم، به ایشـان می گفتـم نگاه کنیـد آنجا 
چقـدر زرق و بـرق اسـت، اینجا هم همینطور اسـت، یا نقش آنجا چقدر قشـنگ اسـت. 
ایشـان می گویـد اصـًا پدر مـا در عالم دیگـری بود، مرحوم پـدر می فرمود: مـن تا حاال 
متوجـه نشـدم کـه اینجا چه نقشـی دارد و آنجا مثًا چـه آینـه کاری ای دارد. اصا من 
متوجـه ایـن مسـائلی که تو می گویی نشـدم. مهـم، توجه بـه آن عالم معنی اسـت. این 
واقعیتـی اسـت.آنها کـه بـا صاحب مسـجد ارتباط برقـرار می کننـد و آنهایی کـه با روح 

مسـجد ارتبـاط برقـرار می کننـد، عالـم دیگری بـرای آنها باز می شـود. 

رعایت«نظافت«مسجد««
کسـانی کـه وارد مسـجد می شـوند هم، بایـد با بهترین شـکل ممکن وارد شـوند. گاهی 
وقتـی وارد مسـجد می شـویم می بینیـم کـه بـوی بـد در مسـجد بـه مشـام می رسـد. 
برخـی بـا پـا و جـوراب کثیف وارد مسـجد می شـوند. گاهـی وقتی مسـجد از جمعیت 
پـر می شـود، عـرق بدن و بوی نامطبوع وضع نابسـامانی را درسـت می کنـد. این اوضاع 
مانـع توجـه می شـود. رسـول اکـرم که مقیـد بودنـد به آن وضع سـاده مسـجد که 
حتـی وقتـی گفتـه شـد سـقف بزنیـم فرمـود: »ال، َعِریـٌش َکَعِریِش ُموسـی«1 و تـا 
آخریـن روزهـا کـه در قیـد حیـات بودنـد برای مسجدشـان سـقف نسـاختند و به برگ 
درخت هایـی کـه بـر روی تنه هـای درخـت بـه عنـوان سـایه بـان سـاخته بودنـد اکتفا 
کردنـد امـا در سـنت شـان وارد شـده اسـت که همیشـه محاسـن و موی سـر را شـانه 
می کردنـد، عطـر مـی زدنـد، بـا نظافـت و پاکیزگـی و مسـواك زده در مسـجد حاضـر 
می شـدند. ایشـان مقید بـه نظافت بودنـد. ائمه اطهار بسـیار مقید بودند. ایـن پاکیزگی 

1. بحار، ج19، ص112
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در لطافـت روح، اثـر دارد. سـادگی غیـر از آلودگـی بـه کثافت و چرکی اسـت. سـادگی 
مطلبـی اسـت و آلودگـی چیز دیگری اسـت. مـا در ائمه اطهـار نداریم که مثـًا در بین 
مـردم لباس هـای آن چنانی بپوشـند. منظـور از »ُخُذوا زیَنَتُکـْم ِعْنَد ُکلِّ َمْسـِجد«1 این 
نیسـت کـه لباس هـای گـران قیمـت بپوشـید؛ اما بـا هیئت خوب وارد مسـجد بشـوید. 
بـا لبـاس خوبی وارد مسـجد شـوید. ایـن منافات با آن نـدارد که ما می خواهیم مسـجد 
بسـازیم، بـه گونـه ای نسـازیم کـه ذهن ما به طـرف دنیا متوجه شـود؛ بلکه ذهـن ما را 
بـه همـان محتوای مسـجد، به همان امری کـه »ُوِضَع الَمسـِجُد لجلِه«، متوجه سـازد. 
َمـتْ َصواِمُع َو بَِیٌع َو َصلَواٌت َو َمسـاِجُد یُْذَکُر  ِ النَّـاَس بَْعَضُهْم بَِبْعٍض لَُهدِّ »َو لَـْو ال َدْفـُع اللَّ
ِ َکثیـرا«2. مسـاجد بـرای ذکـر الل اسـت. یا درجـای دیگـر: »َو َمـْن أَْظلَُم  فیَهـا اْسـُم اللَّ
ِ أَْن یُْذَکـَر فیَهـا اْسـُمُه َو َسـعی  فـي  َخرابِها«3. یا در جـای دیگر:  ـنْ َمَنـَع َمسـاِجَد اللَّ ِممَّ
ُ أَْن تُْرَفـَع َو یُْذَکـَر فیَهـا اْسـُمه «4. بنابراین مسـاجد بـرای ذکر وضع  »فـي  بُُیـوٍت أَِذَن اللَّ
شـده اسـت. بـرای یـاد خدا وضع شـده اسـت. لذا لهـو و لعب در مسـجد سـازگار با »ما 
ُوِضـَع لَـه الَمسـِجُد« نیسـت. حتـی منـع صبیان هـم از همین جهـت اسـت. یعنی این 
کـه کـودکان، مشـغول بازی در مسـاجد شـوند و مسـاجد محل بـازی بچه ها بشـود که 
ایـن هـم بـا وضـع مسـجد، مناسـبت ندارد. نـه ایـن کـه بچه هـا و کـودکان را نیاورید ؛ 
نـه، در روایـات زیـاد داریـم کـه صبیـان صحابه به مسـجد می آمدنـد. البته امام حسـن 
و امـام حسـین کـه جـای خـود دارند. ایـن دو بزرگـوار در حال نمـاز پیامبر هم 
وارد مسـجد می شـدند و رسـول اکـرم عنایـت خاصـی بـه آنهـا داشـت. امـا غیر از 
حسـنین کـه شـأن و جایـگاه خاصـی داشـتند و مطهر از رجـس بودند حتـی اوالد 
صحابـه مـی آمدنـد، تعلیـم ولد به نمـاز و آوردن او بـرای تعلیم نماز به مسـجد و تأدیب 
بـه آداب اسـامی از مسـتحبات مؤکـده اسـت. آنچـه منهـی عنـه اسـت این اسـت که 
مسـجد، محـل بـازی صبیـان شـود کـه ایـن با شـأن و بـا آن »مـا ُوِضَع لَـه الَمسـِجُد« 
سـازگار نیسـت. مـردم می خواهنـد در مسـجد یـاد خـدا کننـد، بـه خـدا توجـه کنند، 

1. اعراف، 31
2. حج، 40

3. بقره، 114
4. نور، 36
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دعایـی بخواننـد، نمـازی بخواننـد، ذکـری بگوینـد؛ ایـن امـور با بازی سـازگار نیسـت. 
همچنیـن تجـارت، بیـع و شـراء، در مسـاجد منهـی عنه اسـت. مسـجد، جـای خرید و 
فـروش نیسـت. جنسـی بیاورنـد در مسـجد فـروش و یا معاملـه کنند. حتـی بحث های 
دنیـوی هـم درسـت نیسـت. گاهـی در مسـجد در خصوص اجنـاس و قیمت هـا گفتگو 
می شـود کـه بـا شـأن و جایـگاه مسـجد منافـات دارد. مسـجد محـل ذکـر خدا اسـت، 
محل ذکر دنیا نیسـت. سیاسـت هم اگر سیاسـت الهی باشـد، از ذکر خدا اسـت. یعنی 
اگـر کسـی بـه مردم سیاسـت خـوب نشـان بدهد، سـخنی بگوید کـه در مسـیر امامت 

الهـی باشـد، در مسـیر شـئون امامـت الهی باشـد، بله جایش در مسـجد اسـت.
نیویَّه و الّظواِهر  »یَنَبِغـی أن یُراَعـی فی بَناءِ الَمسـاِجد بَرائُتها َعـن ُکلِّ الواِن الزَّخـاِرِف الدُّ
نیا«. شایسـته اسـت که مسـاجد از آنچه ذهن انسـان را به  الُمثیـَره لَِمشـاِعر التَّعلّـِق بِالدُّ

سـمت دنیـا و او را تشـویق بـه دنیـا و دنیا گرایی مـی کند خالی و تهی باشـد.

سادگی«نباید«موجب«وهن«شود««
سـادگی در بنـای مسـاجد مطلـوب اسـت مگـر ایـن کـه موجـب وهـن شـود. مثـًا 
عبادتگاه هـای دیگـر مکاتـب و مذاهـب اگـر بـا شـکوه بـود نمی توان به مسـجد سـاده 
اکتفـا کـرد. حتـی سـاخت منـاره و مناره هـای بلنـد، مکـروه اسـت اماگاهـی مـا بایـد 
منـاره بلنـد بسـازیم چـرا کـه اگـر نسـازیم بـا جهـات دیگـری تزاحم پیـدا می کنـد. از 
جملـه جهـات دیگـر ایـن اسـت کـه گاهی موجـب وهن اهـل مذهـب می شـود و یا در 
محیط هایـی موجـب می شـود مـردم رغبـت به دخـول در مسـاجد نکنند. گاهـی مانند 
شـرایط فعلـی بایـد مسـاجد را زیبـا سـاخت. جامعـه ما جامعه ای اسـت که چشـم های 
مـردم آشـنای بـا زرق و برق هـا شـده اسـت. اگـر ما مسـجد را سـاده بسـازیم و بگوییم 
چـون خـدا گفتـه اسـت، رسـول خـدا گفته اسـت مسـجد بی سـقف باشـد، ما هم 
چنین کنیم، غلط اسـت. تضعیف کننده حضور نمازگزاران اسـت. شـنیدم کسـی گفته 
کـه مسـجد را بایـد بـدون سـقف درسـت کنیـم، گفتم مسـجد را اگـر بی سـقف بزنیم 
کسـی مسـجد نمی رود. در شـرایط فعلی درست نیسـت. مسـجد را اگر بی سقف بزنیم، 
 در باران و در شـرایط آب و هوایی االن، مناسـب نیسـت. شـرایطی که رسـول اکرم
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فرمـود در فضـای خاصـی اسـت. اگـر فضای کلـی جامعه مـا فضای امـام زمانی بشـود، 
حضـرت ولـی عصر در جامعه حاضر باشـد، مسـجد، حکم دیگـری دارد. حضور ولی 
عصـر، وجـود امـام معصـوم، حضـور رسـول الل جامعـه را منقلب مـی کند. 
نـگاه مـردم، روح مـردم و دل مـردم چیز دیگری می شـود. مـا نشـنیده ایم، ندیده ایم که 
بـا حضـور معصـوم چـه اتفاقی می افتـد. نمی توانیـم این جامعـه را با جامعـه معصومین 
قیـاس کنیـم. گاهـی چنین اسـت. وقتی جامعـه معصومین باشـد، امام زمان باشـد 
دل هـا همـه به سـوی خدا باشـد، مسـجد سـاده و بـی زرق و برق بسـیار به جـا خواهد 
بـود و مـردم بـه آن رغبـت می کننـد. امـا در شـرایط کنونـی اگـر مسـجدی را خیلـی 
سـاده بسـازند بـه طـوری که هیـچ جاذبـه ای بـرای مردم عادی نداشـته باشـد، شـاید 
منشـأ اعـراض مـردم از مسـجد شـود. لـذا این نکتـه را هم بایـد گفت که شـرایط زمانه 
مهـم اسـت. گاهـی ممکـن اسـت در برخـی از شـهرهایی کـه فضـای عمومـی مـردم، 
فضـای تربیـت الهـی و فضای تربیت معنوی اسـت، در این گونه مکان ها، مسـجد سـاده 
سـاختن، جاذبـه خوبی داشـته باشـد؛ مـردم، حضـور پیدا  کننـد و مانع از حضـور مردم 
نشـود. مـا دیـده ایـم در بعضـی از روسـتاها و بعضـی از شـهرهایی کـه هنـوز فضای آن 
شـهر، فضـای معنـوی روحانـی حاضر درآن شـهر بوده اسـت، آن روحانی حاضـر در آن 
شـهر آنچنـان مردم را تربیت کرده اسـت و فضای عمومی شـهر را فضـای الهی و فضای 
روحانی نگه داشـته اسـت که مسـجد سـاده آن شـهر، مسـجدی اسـت که برای مردم 
پـر جاذبـه اسـت. همیـن مردم، آن مسـجد را پـر می کنند، به آن مسـجد تعلـق دارند و 
بـرای آنهـا مهم نیسـت کـه این مسـجد، در و دیوارش از چه سـاخته شـده اسـت. مهم 
ایـن اسـت کـه مسـجدی اسـت کـه در آن یـاد خدا می شـود. لـذا ایـن معنا بـه تفاوت 
شـرایط، متفـاوت اسـت. البتـه اصـل این اسـت که در مسـجد تـا آنجا که ممکن اسـت 

سـعی شـود سـادگی رعایت شود. 
ایـن نکتـه را اینجـا بگوییـم کـه در زمان رسـول اکـرم نه محـراب و نه منـاره وجود 
داشـت. البتـه در زمـان امیرالمؤمنیـن منـاره ای بـوده اسـت، هر چند منـاره بلندی 
نبـوده اسـت. داریـم که حضـرت امیر دسـتور دادند منـاره را به اندازه دیوار مسـجد 
کننـد. بلندتـر از دیـوار مسـجد نشـود. منـاره ای کـه قبـًا بـوده اسـت، این گونـه بوده 
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اسـت کـه در روسـتاها، شـیخ روسـتا یـا بـزرگ یک روسـتا یـا بزرگ یـک قبیلـه کنار 
خانـه اش، جـای بلنـدی می سـاخته، منـاره ای می سـاخته، آتـش روشـن می کـرده تـا 
میهمانـان و افـراد غریبـه از دور کـه وارد آن دیـار می شـوند، بداننـد که شـیخ قبیله جا 
و مکانـش اینجـا اسـت و او از آنهـا پذیرایـی می کـرد. لذا »ُمضیـف«، الن هـم در میان 
عرب هـا رسـم اسـت. شـیوخ قبائـل و شـیوخ عشـایر مکانـی دارنـد بـه نـام »ُمضیف«. 
ُمضیـف یـا َمضیـف که ظاهـراً صحیح، َمضیف اسـت، یعنی محل ضیـف، محل میهمان، 
میهمان سـرا، مهمان خانه. رسـم بوده اسـت که اگر غریبی وارد شـهری می شـده اسـت 
وارد محلـه یـا قبیله ای می شـده اسـت. بـزرگ آن عشـیره از او پذیرایی می کرده اسـت. 
بـرای ایـن کـه آن غریـب که از دور وارد شـهر می شـود، راه را در شـب پیدا کنـد، مناره 
می گذاشـتند. منـاره، یعنـی محـل نـار. یعنـی جایـی کـه آتـش روشـن می کردنـد تـا 
ایـن کـه غریـب راه و جـا را پیـدا کنـد. بعـد وقتی ایـن مأذنه هـای بلند را سـاختند این 
مأذنه هـای بلنـد شـبیه آن مناره هـا بـود. لـذا بـه آن مأذنه هـا، منـاره گفتنـد. وگرنه، ما 

چیـزی بـه نام منـاره در مسـجد نداریـم. همان مأذنه اسـت.

الغای«تفاوت«ها«و«تبعیض«های«طبقاتی«و«صنفی««
مطلـب بعـدی کـه از حـوادث مربـوط بـه سـاختن مسـجد اسـتفاده می شـود، الغـای 
تفاوت هـا و تبعیض هـای طبقاتـی و صنفـی اسـت. مـا رفتـار سـول اکرم را بـا عمار 
یاسـر از یـک سـو و بـا آن کسـی از صحابه کـه به عمار یاسـر تعرض کرد عـرض کردیم. 
تفصیـل ایـن جریـان در گذشـته بیـان شـد. ایـن جریـان، ایـن نکتـه را در بـر دارد که 
حضـرت رسـول اکـرم برای مثـل عمار برده زاده آزاد شـده رسـول اکـرم چقدر 
ارج و اعتبـار قائـل می شـود و در مقابـل آن صحابـی ای کـه خـودش را از اشـراف قریش 
می دانسـته اسـت و بـه همیـن دلیـل کنـار نشسـته بـود و کار کـردن را وظیفـه عمار و 
امثـال عمـار می دانسـت، برخـورد کردنـد. رسـول اکـرم بـا رفتـار خـود ایـن نحوه 
برخـورد طبقاتـی و تبعیـض آمیـز را بـه طـور کلـی نفـی کردند. خودشـان پیـش قدم 
بـه سـاخت و سـاز و کار کـردن شـدند. امیرالمؤمنین و امثال ایشـان هم، از اشـراف 
قریـش بودنـد ولـی هیچ وقت اشـرافیت، مانع این نشـد که مثـل عمار وارد کار بشـوند. 
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بین خودشـان و بین عمار فرقی قائل نمی شـدند. برخاف آن صحابی که کنار نشسـت 
و معتقـد بـود کـه ایـن کارهـا، متعلـق بـه عمـار و امثال آنهـا اسـت؛ و برخـاف آنهایی 
کـه بارشـان را برعهـده عمار می گذاشـتند. اعتقاد داشـتند چـون عمار، برده اسـت باید 
بیشـتر کار کنـد. حضـرت بـا این نحـو رفتار کامـًا مخالفت کردنـد و این نحـوه رفتار را 
نادرسـت شـمردند و برعکـس، از عمـار تجلیـل کردنـد. این نوع رفتـار برای الغـای این 

نـگاه و ایـن نـوع رفتارهـای تبعیض آمیـز بود.

پیش«قدمی«رهبران«دینی«در«کار«خیر««
از نحـوه رفتـار رسـول اکـرم اسـتفاده می کنیـم که مناسـب اسـت رهبران و سـران 
دینـی و قومـی، وقتـی مـردم را بـه کار خیـر دعـوت می کنند، خودشـان در ایـن کارها 
پیـش قدم باشـند. رسـول اکـرم وقتی مـردم و یاران خود را برای سـاختن مسـجد 
فراخواندنـد، خـود پیـش قدم شـدند. ایـن معنا هم موجب شـد همه احسـاس کنند که 
تفاوتـی وجـود نـدارد و هـم منشـأ تشـویق آنها و هـم تربیت آنها بـود. این رفتار، منشـأ 
تربیـت آنهـا بـود که همـه باید کار کننـد و همه در کار کردن، یکسـان هسـتند. در این 
مسـائل، یکـی بـاال و یکـی پاییـن وجـود نـدارد، همـه یکسـان هسـتند. ما کـه در بین 
مـردم حضـور پیـدا می کنیـم، مـردم ما را مقـدم می دارنـد. مردم مـا را در یـک جمعی 
کـه قـرار می گیریـم، روحانی محـل را، روحانی جمع را به هر شـکلی که هسـت، احترام 
می گذارنـد. احتـرام یعنـی او را رییس خودشـان می دانند و این نگاه درسـت اسـت. نگاه 
خوبـی اسـت کـه اهـل دیـن را مقـدم بدارنـد. یعنی مـا را نه به عنـوان شـخص بلکه به 
عنـوان نماینـده دیـن خـدا می داننـد. مـا را نماینـده تقـوا می داننـد. این جایـگاه را من 
گاهـی دیـده ام، در مجالـس عقـد و عروسـی کـه مـا را دعـوت می کنند، یـا در مجالس 
دیگـر، خانم هـا تـا می بینند یـک روحانی آمد، خودشـان را جمـع و جـور می کنند. این 
حالـت، حالـت خوبی اسـت. ایـن خیلی معنی دارد. حتـی در کوچه و بـازار گاهی، وقتی 
خانمـی می بینـد یـک روحانـی میآید، خـودش را جمـع تر می کنـد. این نشـان دهنده 
ایـن اسـت کـه روحانـی را وسـیله ذکر خـدا می دانـد. روحانـی را کـه می بیننـد به یاد 

خـدا می افتـد. حقیقـت مطلـب این اسـت کـه به یـاد امر و نهـی الهی مـی افتند. 
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مردمی«بودن«و«با«مردم«نبودن««
بایـد متوجـه باشـیم کـه حضـور روحانـی در یـک جمـع، وسـیله ذکر خـدا اسـت و لذا 
نکتـه ای کـه بایـد رعایـت کنیم این اسـت که گاهی مـا در جمع مـردم می رویم، خیال 
می کنیـم اگـر مـردم وارد حرف هـای دنیـوی شـدند، مـا هـم وارد حرف هـای دنیـوی 
بشـویم، مردمـی تـر می شـویم. نه، این اشـتباه اسـت. بـا مردم بودن درسـت اسـت؛ در 
جمـع مـردم حاضـر شـدن، مردمی بودن اسـت اما مثـل مردمی کـه گاهـی رفتارهایی 
می کننـد کـه دنیـوی اسـت و متعالـی نیسـت، نبایـد رفتـار کـرد. بایـد در جمعـی که 
روحانـی حضـور دارد، مـردم کمتر از مسـائل دنیـوی صحبت کنند. احسـاس کنند این 
جمـع، جمـع ایـن صحبت ها نیسـت. بـا بزرگانی که مـا بودیم ایـن گونه بود. بـا مرحوم 
پـدر وقتـی در جمعـی مـی رفتیـم، وقتی مـی فهمیدند یـک روحانی در جلسـه حضور 
دارد، ایـن حضـور منشـأ این می شـد که مـردم رفتار و گفتارشـان مربوط بـه دین، خدا، 

پیغمبـر، یـاد خدا و این مسـائل باشـد.
حضـور یـک روحانـی، بایـد مجلـس را تبدیـل بـه مجلس یـاد خـدا کند. ایـن حقیقت 
کار و حقیقـت نقشـی اسـت کـه بایـد ایفـا کنیـم. این کـه ما بگوییـم مردمی هسـتیم، 
حـاال کـه در جمـع آنـان وارد می شـویم به سـراغ همان هدف هـای مردم برویم درسـت 
نیسـت. مخصوصـاً شـوخی هایی بکنیم که مـردم می کننـد. برخی جک هایـی که مردم 
می گوینـد را بگوییـم. اینهـا شایسـته مـا نیسـت. روحانـی باید جـک بگویـد؟ البته اگر 
لطیفـه ای باشـد کـه مـردم را متوجـه معنـای بلنـدی بکنـد آن هـم منافات با شـأن و 
جایـگاه مـا نـدارد. امـا اگـر بخواهـد بذلـه گویی هـای عـرف را انجـام بدهـد و جک های 
متعـارف را بگویـد اینهـا در شـأن مـا نیسـت. خاصـه، روحانی، بایـد مذّکر خدا باشـد. 
شـأن او شـأن ایـن اسـت که مـردم را به یـاد خدا می انـدازد لـذا باید پیش قـدم در این 
عرصـه باشـد. پیـش قـدم در یـاد خدا پیـش قـدم در اعمال خیرالهـی باشـد. در جریان 
مسجدسـازی رسـول اکـرم داریـم که اَسـید بـن ُحَضیر آمـد خدمت رسـول اکرم و 
عـرض کـرد: »أَْعِطِنـي أَْحِملْـُه َعْنک« عـرض کرد به رسـول اکرم که اجـازه بدهید 
مـن بـه جـای شـما بـار را بـردارم. مـن به جـای شـما ایـن آجـر و... را بـردارم. حضرت 
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فرمـود: نـه، تـو برو کار خـودت را بکن. »َقـاَل اَل اْذَهـْب َفاْحِمْل َغْیَره«1؛  تـو برو آجرهای 
دیگـر را بـردار. مـن خـودم کار خـودم را انجام می دهم، تـو هم کار خـودت را انجام بده. 
یعنـی حضـرت رسـول اکـرم اصرار داشـتند در این کار خیر، خودشـان هم شـریک 

باشـند و شـرکت کنند. 

جریان»سّد«األبواب««««
نکتـه ای کـه مانـده اسـت کـه جـای تذکر و جـای تعـرض دارد مسـأله »سـّد البواب« 
 اسـت. قبـل از مسـأله »سـّد البواب«، بـه این نکته اشـاره کنیم که وقتـی نبی اکرم
 مسـجد را سـاختند، اصحـاب آمدنـد و خانه هـای خودشـان را دور مسـجدالنبی
سـاختند و از هـر خانـه ای دری به درون مسـجد بـاز کردند. روایت چنیـن می گوید که 
وَر لِلَنّاِس«. وقتی حضـرت آمدند به مدینه   أَْقَطَع الـُدّ ـا َقـِدَم الَْمِدیَنـَه َرُسـوُل الَلِّ »لََمّ
بـه مهاجرینـی کـه بـا ایشـان آمدند زمینـی داد تا بـرای خود خانه بسـازند. بعـد روایت 
مـی گویـد: »و بُِنَیـت َحول الَمسـِجد َمسـِجد رسـوِل اللِ ُدوٌر ِمنها َمسـاِکن رُسـوِل اللِ و 
داُر علـّی بـن ابـی طالِب«؛ دور مسـجد خانه ها سـاخته شـد. تعـدادی از اینهـا مربوط به 
بیـوت رسـول الل بـود و یکـی هم مربوط بـه بیت علی بـن ابی طالـب. در ادامه 
روایـت، دیگـر بیـوت حـول مسـجد النبـی نـام بـرده می شـود. ایـن که مـی گوید 
»حـول« نـه آنهایـی اسـت کـه حتمـا به مسـجد بـاز مـی شـوند. تعـدادی از خانه ها به 

مسـجد بـاز می شـدند، تعـدادی هم دور مسـجد بودنـد. دار حارثه بن نعمان بعـداً خانه 
امـام صادق شـد. کتـاب »تاریخ المدینه« نمیـری بصری این مطالـب را در جلد اول 
در صفحـات 24 )س( تـا 24 بیـان کرده اسـت. مطالب مفصل دیگـری هم در رابطه 
بـا سـاختمان مسـجد رسـول الل و خانه هایی که در اطراف این سـاختمان سـاخته 
شـده بـود در این کتـاب، آمده اسـت. در جلد دوم کتاب »موسـوعه التاریخ االسـامی« 
چـاپ مجمـع الفکر که به وسـیله جناب آقای یوسـفی تألیف شـده مـی توانید معلومات 
مفصـل تـری در رابطـه بـا مسـجد رسـول الل و سـاختمان های اطراف این مسـجد 
و حـدود سـاختمان آن، بیابیـد. جلـد اول و دوم ایـن موسـوعه بـا عنوان »تاریخ رسـول 

1. إعام الوری بأعام الهدی، ص 61
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اعظم« به فارسـی ترجمه شـده اسـت. 
در احادیث آمده اسـت که پیامبر »َسـدَّ اْلَبَْواَب فِي الَْمْسـِجِد إاِلَّ بَاَب َعلِي«1  اسـت. 
مـا قبـًا گفتیـم که اصوالً مسـاجد بیـوت الطهـاره الهی هسـتند. یعنی خانه هـای پاك 
وس «2.  هسـتند. خداونـد متعـال خـود را این گونـه توصیف کـرده اسـت: »الَْملُِک الُْقـدُّ
خـدای متعـال پادشـاه پـاك اسـت. شـاه حقیقـی او اسـت. کلمـه شـاه بـرای دیگـران 
شایسـته نیسـت. اما برای خدا شایسـته اسـت. چون این لقب، لقب خدا اسـت. این که 
دیگـران بـرای خـود به کار ببرند، درسـت نیسـت. خود ایـن واژه، واژه بدی نیسـت، واژه 
شـاه، فـی نفسـه واژه بـدی نیسـت. این که انسـان هایی که همـه مملوك انـد بگویند ما 
ملـک هسـتیم، این اسـتعمال، کار را بـد می کند. خدا »َملِِک النَّاس «3 اسـت: »ُقـْل أَُعوُذ 
بِـَربِّ النَّـاس  َملِـِک النَّـاس«. خـدا پادشـاه مـردم اسـت. ایـن واژه برای خدا شایسـتگی 
دارد، مثـل متکبـر. متکبـر شایسـته خـدای متعـال اسـت. او اسـت کـه بزرگ اسـت. او 
اسـت کـه شایسـتگی بزرگـی دارد. اگر دیگران تکبـر کنند یعنی خودشـان را جای خدا 
بنشـانند زشـت اسـت ولی برای خدا متعالی شایسـته اسـت. در بعضی از روایات داریم 
که ردای خداوند متعال، کبریاء اسـت. پوشـش خداوند، پوشـش کبریایی اسـت. کبریاء 
بـرای خـدای متعـال نـه تنهـا مذموم نیسـت بلکه عیـن کمال الهی اسـت. ملک اسـت 
وِس  ـماواِت َو ما فِـي اْلَْرِض الَْملِـِک الُْقدُّ ِ ما فِـي السَّ امـا ملـک قدوس اسـت. »یَُسـبُِّح لِلَّ
ـاُم  وُس السَّ ذي ال إِلَه إاِلَّ ُهـَو الَْملُِک الُْقدُّ ُ الَـّ الَْعزیـِز الَْحکیـم «4. یـا در آیه دیگـر: »ُهَو اللَّ
الُْمْؤِمـُن الُْمَهْیِمـُن الَْعزیـُز الَْجبَّـاُر الُْمَتَکبِّـر«5. خداونـد ملک پاك اسـت. این پادشـاهی، 
ایـن سـلطنت، ایـن فرمانروایی، فرمانروایی پاکی اسـت. مسـجد، پایگاه ایـن فرمانروایی 
پـاك اسـت. لـذا دارالطهاره اسـت. لذا نماینـدگان این ملک پـاك، فرمانروایان گماشـته 
او، حـکام منصـوب از طـرف او بایـد پاك باشـند. لذا اولیـن چیزی که خداونـد متعال به 
وِد«6.  ـجُ ِع السُّ ائِفیـَن َو الْقائِمیَن َو الرُّکَّ ـْر بَْیِتَي لِلطَّ ابراهیـم دسـتور داد چه بود؟ »َطهِّ

1. همان، ص60
2. حشر، 23

3. ناس، 2
4. جمعه، 1
5. حشر، 23
6. حج، 26
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در زمـان حضـرت ابراهیـم بیتـی نبـوده اسـت کـه تطهیـر شـود. پـس انجـام ایـن 
دسـتور یعنـی چـه؟ »َو إِْذ یَْرَفـُع إِبْراهیـُم الَْقواِعَد ِمَن الَْبْیـِت َو إِْسـماعیل« 1  بیتی نبوده 
اسـت، آنهـا بیـت را سـاختند. خبـری از بیـت نبوده اسـت که حضـرت تطهیـر از بت ها 
بکنـد. ایـن تطهیـر یعنی خودت حضور پیدا کـن و با آن نماز و با آن ذکـر، طهارت را در 
ْر« یعنـی »َهیِّیء«. آماده کـن. این آماده سـازی، آماده  ایـن خانـه برپـا بدار. اینجـا »َطهِّ
أْنـا ِلِبْراهیـَم َمـکاَن الَْبْیت« این  سـازی پـاك اسـت. ایـن خانه خانـه تـو اسـت. »َو إِْذ بَوَّ
خانـه، خانـه ابراهیـم اسـت. ابراهیم کیسـت؟ محمد و آل محمد کیسـتند؟ 
َرُکْم تَْطهیرا«2. پس مسـجد  ُ لُِیْذِهـبَ َعْنُکـُم الرِّْجَس أَْهـلَ الَْبْیـِت َو یَُطهِّ َّمـا یُریـُد اللَّ »إِن
الرسـول خانـه اینهـا اسـت. بلکـه خانه رسـول بـه طهـارت آنها اسـت نه عکس 
ایـن. نـه ایـن اسـت که چـون خانـه، خانه پاك اسـت رسـول بایـد پاك باشـد تا به 
ایـن خانـه وارد بشـود؛ نه، این نیسـت. پاکی این خانه به حضور خود رسـول اسـت. 
پاکـی ایـن خانـه بـه خاطـر حضور علـی بن ابـی طالب اسـت. لـذا اجنـاب علی بن 
ابـی طالـب در ایـن خانـه، اجنـاب ناپاکی نیسـت. این را گفتیم که مشـاهد مشـرفه 
اهـل بیـت اگـر حکـم مسـاجد را دارد در حقیقت این مسـاجد اسـت که حکم مشـاهد 
را دارنـد. در اصـل، طهـارت مربـوط بـه امـام اسـت. هـر جـا امـام حضـور دارد آن محل 
محـل طهـارت اسـت. بایـد طهـارت در آن محـل رعایت شـود. لـذا در محضر امـام وارد 
شـدن حتـی اگـر امـام بـرود در یـک روسـتایی، کسـی بخواهـد در محضر امـام حاضر 
بشـود، نمی توانـد جنبـاً حاضر بشـود. محضـر او محضر طهارت اسـت. در روایـت داریم 
کـه شـخصی آمـد محضر امام صـادق حضـرت فرمودند: پاشـو برو طهـارت کن بعد 
بیـا. معلـوم شـد جنـب بـوده و آمـده اسـت. منظـور ایـن اسـت که ایـن طهارت، شـأن 
حاکمـان و گماشـتگان الهـی اسـت. چون حاکـم اصل، حاکم قـّدوس اسـت و آنانی که 
می خواهنـد در زمیـن حکومت کننـد باید مطهر من الرجس باشـند، محل حضورشـان 
َرُکْم  ُ لُِیْذِهـبَ َعْنُکُم الرِّْجـسَ أَْهَل الَْبْیـِت َو یَُطهِّ َّمـا یُریُد اللَّ محـل طهارت اسـت. لذا »إِن
تَْطهیـرا«3. بـرای داللـت بـر امامـت اهـل بیـت کافی اسـت. برای اهـل معرفـت قرآنی، 

1. بقره، 127
2. احزاب، 33
3. احزاب، 33
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هیـچ دلیلـی ادّل از آیـه تطهیـر بر امامت ائمـه نداریم. تطهیر برای آمادگـی برای امامت 
اسـت. امـام اسـت کـه بایـد تطهیـر الهی شـامل او بشـود. تـا از او این تطهیر بـه جامعه 
برسـد. جامعـه مسـلم یعنـی جامعـه پـاك. بنابرایـن نکته سـد ابـواب اال باب علـی این 
 حکم مسـجد را دارد بلکه مسـجد اصلی همـان خانه علی اسـت کـه خانه علـی

اسـت و خانـه رسـول الل اسـت. لذا َسـدَّ اْلَبْـَواَب فِي الَْمْسـِجِد إاِلَّ بَـاَب َعلِي . 

مسجد؛«مرکز«سیاست«الهی««
مسـجد، همـان طـور که بارها ذکر شـد، مقّر امامت الهی اسـت. مسـجد پایـگاه رهبری 
الهـی اسـت. مسـاجد بـا سیاسـت عجین انـد. ایـن سیاسـتی کـه سیاسـت الهی اسـت. 
مسـجد، پایـگاه ارتبـاط مـردم با رهبری اسـت. امامی که جلو می ایسـتد و نمـاز را اقامه 
می کنـد ایـن امـام به شـکلی، مـردم را بـا آن امام اصلـی مرتبـط می کند. لـذا نمازهای 
جمعـه بعـد نمازهـای روزانه، همـه یک واحد و یک مجموعه به هم پیوسـته را تشـکیل 
می دهنـد. ارتبـاط رهبـری بـا جامعـه ایـن چنین اسـت. مسـجدی که مسـجد مرکزی 
اسـت، مسـجد اقامه نماز جمعه اسـت، مسـجد اعتکاف هم هسـت. بعد از آن، مسـجِد 
محـل اسـت کـه مـردم هـر روز بایـد در آنجـا جمـع شـوند. این یـک ارتبـاط اجتماعی 
نزدیکـی را بیـن رهبـری و بین کل جامعه اسـامی ایجاد می کنـد و آن طهارتی که باید 
از آن رهبـر بـه کل جامعـه سـرایت کند از این طریـق به افراد سـرایت می کند. آن وقت 
در ایـن جامعـه، هـر انسـانی بـه تدریـج، تربیت می شـود. این را هـم گفتیـم الن هم با 
مشـکاتی کـه در جامعـه داریـم، با همـه این تهاجـم فرهنگی، بـا همه این که وسـایل 
آلـوده کـردن مـردم را فراهـم می کننـد از خـارج و از همـه جـا، مـع ذلـک، پـاك ترین 
مـردم، کسـانی هسـتند که در مسـاجد حضـور پیدا می کننـد. الن آنانی کـه در جامعه 
مـا، معنویـت را نگهداشـتند، پایه هـای معنویـت را حفـظ کردند، مسـجدی ها هسـتند. 
خیمـه معنویـت، خیمـه پاکـی، خیمـه عـدل، به وسـیله اهـل مسـجد امروز برپاسـت. 
حتـی بچـه مدرسـه ای هـا که پـاك می شـوند معمـوال در این مسـاجد پاك می شـوند. 
هنـوز مـدارس ما، مـدارس تربیتی سـطح باال نیسـت. بچه هایی که به مسـجد می آیند، 
بـا ادب بـار می آینـد. ایـن خاصیـت مسـجد اسـت و این نقشـی اسـت که مسـجد باید 
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ایفـا کنـد. مسـجد اسـت که جامعـه پاك می سـازد و جامعه پاك اسـت که بایـد جامعه 
تحـت رهبـری پـاك باشـد. سیاسـت و حکومـت بایـد پـاك باشـد. ایـن، آن حکومت و 

اسـام محمدی و علوی اسـت.
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فاجعه«منا
مـا متحیریـم کـه بـه مناسـبت عید سـعید قربـان و عیـد الل اکبـر، عید غدیـر، تبریک 
عـرض کنیـم یا تسـلیت به مناسـبت فاجعـه اي    بزرگ، فاجعه ی از دسـت رفتـن عّده ای 
کثیـر، شـاید تعـداد قریـب به هفت، هشـت هـزار نفـر از حّجـاج بیـت الل، حجاجی که 
بعـد از ُوُقوَفْیـن آمـاده ی اعمال و مناسـک منا شـده بودنـد. غالب این حّجاج، شـب عید 
را بـه مناسـک مشـعر می گذرانند. خـود بیتوته ی در مشـعر، عبادت اسـت، خود حضور 
در مشـعر، خـود وقـوف در مشـعر عبادت اسـت. اینها شـب را تا به صبـح در محضر خدا 
بودنـد، صبـح هـم در منـا در یـک وضع فجیـع به شـهادت رسـیدند. اکثر این شـهدای 
منـا از تشـنگی از دنیـا رفتنـد؛ کسـی نبوده اسـت کـه آبی به آنها برسـاند؛ چـون مرگ 
اینهـا مـرگ تدریجـی بـوده، یک مـرگ دفعـی نبوده، بمـب نبوده، تیـر نبوده کـه اینها 
دفعتـاً از دنیـا برونـد، طـی چهـار، پنج سـاعت از دنیـا رفتند؛ بـه اصطاح عربهـا، موت 
"َصبـر" بـر اینهـا تحمیـل شـده اسـت. خدای متعـال رحمتـش را بـر اینها نـازل کند و 

انتقـام خـون اینهـا را، انتقـام رنج اینهـا را، انتقام اینهـا را و انتقام همـه ی خون هایی که 
بـه دسـت آل سـعود در ایـن چند ده سـال، ریخته شـد بگیرد.



286

آل«سعود،«محور«شرارت««
آل سـعود، در زمـان حاضـر، شـّری بر جهان اسـام هسـتند که "ال شـّر فوقـه" و همه ی 
گرفتاری های جهان اسـام به شـکلی، زیر سـر این آل سـعود اسـت. ما گرفتاری هایمان 
در عـراق، در سـوریه، در افغانسـتان، در پاکسـتان، در یمـن، همـه بـه شـکلی و حّتـی 
گرفتاری هـای فلسـطینی ها در فلسـطین، زیـر سـر ایـن آل سـعود اسـت. اصل اشـغال 
فلسـطین بـا همـکاری آل سـعود بـوده اسـت؛ اگـر همـکاری آل سـعود با انگلیسـی ها 
نبـود، اصـًا از روز اّول ایـن فاجعـه در فلسـطین اتّفـاق نمی افتاد."اللهّم َمّزقُهـم تَمزیقاً، 
خالِـف بَیـن َکلَِمِتهـم و ال تَجَعـل َعلـی الرض ِمنُهم أَحـداً و بَّددُهم بَّداً". خـدای متعال، 

شـّر ایـن آل سـعود را از سـر جهان اسـام کـم کند.
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مساجدکبری؛«مساجد«اربعه
در مباحث گذشـته، بیان شـد که چهار مسـجد در جهان اسـام و در منابع اسـامی، از 
مسـاجد کبری به شـمار می آید؛ مسـجد الحرام و مسـجد الّرسـول و مسـجد کوفه 

و مسـجد القصی.
دو بحـث دربـاره ی ایـن مسـاجد وجـود دارد. بحـث اول، تاریخچه ی اجمالـی بنای این 
مسـاجد، و بحـث دوم، فضیلـت این مسـاجد و فضیلـت نماز در این مسـاجد. علّت بحث 
دربـاره ی بنـای ایـن مسـاجد ایـن اسـت که خود بنـای این مسـاجد، یک عمـل عبادی 
اسـت؛ بنـای ایـن مسـاجد تنها بنـای یک سـاختمان نیسـت؛ پایه گـذاری یـک جریان 
در تاریـخ بشـر اسـت. تنهـا چنین نیسـت که یک سـاختمان را بسـازند. ما قبـًا مطلب 
مهّمـی را بیـان کردیـم کـه مسـاجد، پایگاه های رهبری جامعه ی بشـر اسـت. مسـاجد 
کبـری کـه می گوییـم، یعنـی پایگاه هـای آن رهبری مرکزی و مسـاجد دیگر- مسـاجد 
فرعـی- همـه به شـکلی پایگاه هـای همان رهبری اسـت؛ منتهـا در مراتب نازلتـر. بیان 
شـدکه مسـاجد، در فقـه اسـامی، یـک نظامـی دارد. مـا مسـجد مرکـزی داریـم، کـه 
مسـجد مرکـزی اّول، بیـت الل الحرام و مسـجد الحرام اسـت. بعد، مسـجد مرکزی دّوم، 
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مسـجد الّرسـول اسـت. مسـجد مرکزی سـّوم، مسـجد کوفه است. مسـجد مرکزی 
چهـارم، مسـجد القصـی اسـت. مرکزیّـت ایـن مسـاجد اربعـه به دلیـل مرکزیّـت برای 

رهبری جهان اسـام اسـت. 

توحید«ابراهیمی««
ایـن جریـان توحیـدی کـه امـروز ما اگـر از اتبـاع والیت باشـیم، ان شـاءالل، بخشـی از 
ایـن جریـان هسـتیم، آغـازش از دوره ی حضـرت ابراهیم شـروع شـد. البّتـه قبل از 
 آن بـوده اسـت، منتهـا تجدیـدش و ایـن دوره ی جدیدیش از زمان حضـرت ابراهیم
شـروع شـد. لذا تجدید بنای کعبه و مسـجد الحرام از دوران حضرت ابراهیم، یعنی 
دوران جدیـد جریـان توحیـد و جریـان جامعـه ی عدل موّحد اسـت؛ لـذا فرمـود: »َو إِْذ 
ائِفیـَن َو الْقائِمیَن  ـْر بَْیِتَي لِلطَّ أْنـا ِلِبْراهیـَم َمـکاَن الَْبْیـِت أَْن ال تُْشـِرْك بي  َشـْیئاً َو َطهِّ بَوَّ
ود« یعنی  ـجُ ِع السُّ ائِفیَن َو الْقائِمیـَن َو الرُّکَّ ـْر بَْیِتـَي لِلطَّ ود«1. ایـن »َو َطهِّ ـجُ ـِع السُّ َو الرُّکَّ
بـرای جامعـه ی راکـع، جامعه ی سـاجد، جمع سـاجدان، جمـع قائمان، جمـع طاهران، 

خانـه را تطهیـر کن.

«اقسام«صالت««
در مباحـث صـات، بیـان کرده ایـم کـه اصـوالً صـات دو نـوع اسـت: یک صـات فرادا 
ِ َمْثنـی  َو ُفرادی«.2  َّمـا أَِعُظُکْم بِواِحـَدهٍ أَْن تَُقوُمـوا لِلَّ داریـم، یـک صـات جمعی: »ُقْل إِن
چـرا "َمثنـی" گفـت؟ چـون صـات جماعـت تَنَعِقد بـه دو نفـر: امـام و مأموم؛ بـا امام و 
مأمـوم، جمـع مصلّیـن، جمـع می شـود؛ یعنی با امـام که راهبر اسـت و با یـک مأمومی 
ـُه فِی ُقَریْـْش َما بَِقـَی َعلَی  کـه تابـع اوسـت؛ لـذا در روایت اهل سـّنت داریم کـه »اَْلَئِمَّ
ـُه فِی ُقَریْْش َمـا بَِقَی  اْلَْرِض إِثَْنـان«، ایـن را هـم بخـاری نقل کـرده، هم مسـلم، »اَْلَئِمَّ
َعلَـی اْلَْرِض إِثَْنـان«، امامـت در قریـش اسـت کـه ایـن امامـت در قریش، اشـاره به آل 
محّمـد اسـت. ایـن» َما بَِقـَی َعلَـی اْلَْرِض إِثَْنـان«، یعنی َمـا بَِقَی یک جمعـی که بتوان 
از آن جمـع، امـام و مأمـوم درسـت بشـود؛ اگـر یـک امـام و مأمـوم روی کـره ی زمیـن 

1 - حج، 26
2 - سبأ، 46
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بخواهد تشـکیل بشـود ، امامت از آِن آل محّمد اسـت و این امامت جمعی اسـت؛ نماز، 
نمـاد ایـن امامـت و مأمومّیـت اسـت. جامعه ی بشـر با چه چیـز تربیت می شـود؟ با این 
امامـت و ایـن ائتمـام. بایـد یـک امـام باشـد وکسـی به آن امـام اقتـدا کند تـا جامعه ی 
موّحـِد مکّبـِر مسـّبِح مهلّـِل عابـِد پرستشـگِر خاضـِع لل بـه وجـود آیـد. ایـن جامعه ی 
موّحـد، در نمـاد مسـجد، جلوه گـر می شـود. مسـجد، جایـگاه ایـن امامت اسـت. خیلی 
مسـئله ی امامت مسـئله ی پر اهمّیتی اسـت؛ مسـئله ی امامـت یعنی مسـئله ای که راز 
سـعادت بشـر و راز تحّقـق همـه ی اهـداف خلقـت بشـر درآن نهفته اسـت. ایـن امامت 
پایـگاه دارد؛ پایـگاه مرکزی آن، مسـاجد اربعه اسـت. از مسـجد الحرام شـروع می شـود 
کـه پایـگاه امامـت ابراهیمی بـوده، »َو َعِهْدنا إِلـی  إِبْراهیَم«1 ؛ او به دسـتور خدا، این پایه 
را گذاشـت؛ و بـه تعبیـر بهتـر- همـان کونه که سـابقاً عرض شـد - تجدید کـرد؛ نه این 
کـه تأسـیس کرده باشـد: »َو إِْذ یَْرَفـُع إِبْراهیـُم الَْقواِعَد ِمـَن الَْبْیِت َو إِْسـماعیل«2 . و این 
نکتـه ای اسـت کـه چرا این دسـتور بـه ابراهیم  و بعد به اسـماعیل داده شـد؟ و 
چـرا خـدای متعـال دسـتور تجدید بنای بیـت را تا وقتی که اسـماعیل بـه درجه ی 
بلـوغ نرسـید، بـه ابراهیـم صادر نکرد؟ دسـتور رسـید که تـو با اسـماعیل، این 
  سـاختمان کعبـه را بـاال ببریـد. خدای متعال، می توانسـت قبـل از این، بـه ابراهیم
دسـتور بدهـد همچنیـن کاری را انجـام دهـد؛ چـون ابراهیـم در پیرمـردی دارای 
ِّي لََسـمیُع  ِ الَّذي َوَهَب لي  َعلَی الِْکَبِر إِْسـماعیَل َو إِْسـحاَق إِنَّ َرب فرزنـد شـد: »الَْحْمـُد لِلَّ
عـاء«3 ؛ "َعلَـی الِْکَبـر" فرزنددارشـد. خدا هم اسـماعیل را "َعلَی الِْکَبـِر" به او داده  الدُّ
اسـت ، هم اسـحاق را. خوب، چرا "َعلَی الِْکَبر" دسـتور رسـید که خانه ی کعبه را بسـاز؟ 
خـدا صبـر کرد تا هشـتاد سـالگی مثًا یا بیشـتر، تـازه بـه ابراهیم بگوید کـه برو؟! 
چـرا صبـر کـرده تـا اسـماعیل به دنیـا بیاید، اسـماعیل به حّد رشـد و بلوغ برسـد، 
بعـد بـه ابراهیـم بگوید، تو و اسـماعیل هر دو ایـن کار را انجام دهید؟! حّتی در آن سـفر 
اّولـی کـه خـدا بـه ابراهیم دسـتور داد که بـرو این همسـر و فرزندت را در مّکـه رها کن 
ِّي أَْسـَکْنُت ِمـْن ُذرِّیَّتـي  بِواٍد  َّنا إِن و بیـا هـم بـاز در آن سـفر اّول ایـن دسـتور نیامـد: »َرب

1 - بقره، 125
2 - همان، 127
3 - ابراهیم، 39
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َغْیِر ذي َزْرٍع ِعْنَد بَْیِتَک الُْمَحرَّم«1  ، در آن سـفر اّول، این دسـتور نیامده اسـت؛ خداوند 
صبـر کـرد که اسـماعیل رشـد بکند؛ خـوب، این نشـان دهنده ی این اسـت که این 
اسـماعیل، در آمـدن دسـتور موثّـر بـوده اسـت. توجـه باید داشـت کـه بیت، بـوده که، 
اینجـا گفتـه “ِعْنـَد بَْیِتـَک الُْمَحرَّم”، ایـن را گفتیم که قواعـد بیت، بوده، ولـی بیت َهدم 
 شـده، تخریـب شـده بوده، اما پایه ها بوده اسـت؛ لذا فرمـود: »َو إِْذ یَْرَفُع إِبْراِهیـُم الَْقواِعَد 
ِمـَن الَْبْیـِت«؛ آن پایه هـای زیرزمینـی اش بـوده، لـذا روی آن پایه هـا خانـه را سـاختند. 
اصـل بیـت بوده، قرینه اش همین آیه اسـت کـه» َو إِْذ یَْرَفـُع إِبْراِهیُم الَْقواِعَد ِمـَن الَْبْیِت 
َو اِْسـَماِعیل«. حـاال آخـر ایـن آیـه را هـم را اگـر توّجـه بفرمائیـد: »َو إِْذ یَْرَفـُع إِبْراِهیـُم 
ََّنـا َواْجَعلَْنا  ـِمیُع الَْعلِیُم، َرب َک أَنَت السَّ َـّ ََّنـا تََقبَّْل ِمنَّا إِن الَْقواِعـَد ِمـَن الَْبْیـِت َو إِْسـَماِعیُل َرب
َک أَنَت  َـّ ُمْسـلَِمْیِن لَـَک َو ِمـن ُذرِّیَِّتَنـا أُمَّـًه ُمْسـلَِمًه لَـَک َو أَِرنَـا َمَناِسـَکَنا َو تُـْب َعلَْیَنا إِن
ََّنـا َوابَْعـثْ فِیِهْم َرُسـوالً ِمْنُهْم یَْتلُـو َعلَْیِهْم آیَاتِـَک َو یَُعلُِّمُهـُم الِْکَتاَب  ِحیـُم، َرب اُب الرَّ التَّـوَّ
 ، َو الِْحْکَمـَه َو یَُزکِّیِهـْم«2، ببینیـد یعنـی از همـان زمـان، این مسـئله ی اسـماعیل
»َوابَْعـْث فِیِهـْم َرُسـوالً ِمْنُهـْم «بـوده، یعنی از همـان روزگار پیش بینی پیدایش رسـول 
اکـرم در کار بـوده اسـت. نکتـه ی این که این اسـماعیل باید شـریک در بنـاُء البیت 

می شـد، یعنـی در تجدیـُد البیت، والدت رسـول اکرم از اوسـت. 
در هـر صـورت ایـن را خواسـتیم عرض کنیم که مسـجد الحـرام مرکز آغاز ایـن دوره ی 
ََّما  ِ َمْثَنـی«، این قیـام لل، »إِن جدیـد، بنـاء این جامعـه ی توحیدی یا ایـن »اَلَْقائِِمیـَن لِلَّ
أَِعظُکـم بَِوِحـَدهٍ أَن تَُقوُمـوا للِ َمْثنـی« اسـت. اگـر نماز در یک جامعه، گذاشـته بشـود، 
نمـاِز بـه شـرائطها، صـاه بشـرائطها، کـه یـک امام داشـته باشـد، یـک مأمـوم، جامعه 
موّحـد شـکل میگیـرد. یـک امامـی کـه امـام به حـق باشـد؛ امام بـه حق، امامی اسـت 
کـه یـا خـود، امـام اصل باشـد که امـام معصوم اسـت، یا مـأذون از سـوی آن امام و 
منصـوب از سـوی آن امـام. بایـد مأذون از سـوی آن امام، به امامت باشـد کـه بتواند این 
جمـع را وصـل بـه آن امـام اصلی کند؛ اگر چنین شـد، بـا همین نماز جماعـت، جامعه 
ََّمـا أَِعظُکـم بَِوِحـَدهٍ أَن تَُقوُمـوا للِ َمْثنی َو ُفـَرَدی«، هم مثنی،  سـاخته می شـود؛ لـذا »إِن

1 - همان، 37
2 - بقره، 127-129
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هـم، فـرادا؛ نگفتـه "أَْو ُفـَرَدی"، دّقت کنیـد، گفته »َمْثنـی َو ُفَرَدی«، هم دسـته جمعی، 
هـم تکی. 

اهمیت«نماز«جماعت««
]بـه ایـن نکتـه در اینجا خوب اسـت اشـاره کنیم که[ مثنـی و فرادی اشـاره به جماعت 
اسـت. اقامـه نمـاز واجـب، بـه جماعـت، مسـتحب اسـت؛ بـرای مصـداق مثنـی، غیر از 
نمـاز جمعـه و غیـر از عیـد فطـر و قربـان، نماز جماعـت دیگری بـه نظر نمیرسـد. نماز 
مّیـت، نمـاز نـذر، طـواف، اینهـا فـرادی خوانـدی می شـود. امـا یک بحثـی را مـا داریم 
کـه در فقـِه نظـاِم عمـراِن شـهری مطـرح کردیـم. آن بحـث ایـن اسـت کـه بعضـی از 
مسـتحّبات، مسـتحب هسـتند، اّمـا تـرك مطلقشـان حـرام اسـت. ترك مطلـق، یعنی 
آدم اصـًا تصمیـم بگیـرد هیچ مسـتحّبی را انجـام ندهد. یکـی از مسـتحّباتی که ترك 
مطلـق آنهـا جائـز نیسـت، نمـاز جماعت اسـت. همیـن نماز جماعـت مسـتحّبی که به 
انسـانها نگفتنـد کـه هـر روز بایـد بروید نمـاز جماعت؛ اّما اگر کسـی تصمیمـش بر این 
باشـد کـه بگویـد اصًا مـن نماز جماعـت نمـی روم، این جایز نیسـت. ما روایـات زیادی 
داریـم، چـه در منابـع شـیعه، چـه در منابـع اهـل سـّنت کـه رسـول اکـرم فرمود: 
شـنیده ام کـه کسـانی در خانه هـا نمـاز می خواننـد، اگر ترك نکننـد این کار را، دسـتور 
خواهـم داد شـخصی را کـه خانه هـا را و آنهـا را در خانه هـا بـه آتـش بکشـد. ایـن لحن 
تهدیدآمیـز نشـان دهنده ی چیسـت؟ شـّدِت فضیلـت تنها نیسـت، این نشـان دهنده ی 
ایـن اسـت که ترك مسـتمّر، ممنوع اسـت؛ بله، تـرك جزئی، آدم یـک روز نیاید، دو روز 
نیایـد، امـروز حـال نـدارد، فردا حال نـدارد یا مانعی پیـش بیاید، به هر حـال این منعی 
نـدارد، اّمـا ایـن کـه تصمیـم بگیـرد هیچ وقـت نمـاز جماعـت نیایـد، این جایز نیسـت. 
ایـن دسـتور بـه آتـش زدن، در چنـد روایت آمده اسـت؛ این نـوع بیان، نشـان دهنده ی 
چیسـت؟ نشـان دهنده ی منـع اسـت، منـع تحریمـی، نـه منـع تنزیهـِی تنها. اگـر منع 
تنزیهـی می خواسـتند بگوینـد، بیـان فضیلـت زیاد، یا بیـان مثًا آثار سـّیئه ی فـراوان، 
بـا ایـن لحـن نمیفرمودند. این لسـان، لسـان منع اسـت. یعنی بـه عبارت دیگـر، اگر ما 
جامعـه ای داشـتیم، جامعـه ای کـه واقعـاً شـرایط امامـت و والیـت در آن جامعـه کامًا 
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فراهـم می شـد، اگـر خبـر رسـید بـه امام که کسـی یـا جمعی اصـًا حاضر نمی شـوند، 
آنهـا را احضـار می کننـد، می گوینـد خـوب شـما بـرای چـه در نمـاز جماعـت حاضـر 
نمی شـوید ؟ خـوب یـک روز حاضـر نشـدید، دو روز، سـه روز، اّمـا ایـن کـه کّا حاضـر 
نباشـید، ایـن نشـان دهنده ی چیسـت؟ نشـان دهنده ی قطع رابطه ی شـما با چیسـت؟ 
نشـان دهنده ی قطـع رابطـه ی بـا نظـام والیتـی و نظـام امامتـی اسـت؛ لـذا اسـت کـه 
مسـئله ی نمـاز جماعـت از آن نمازهایـی نیسـت که از مسـتحّبات عادی باشـد که حاال 

مسـتحّبی اسـت که آدم همیشـه هم ترکش کند اشـکال نداشـته باشـد.
ـیَعِه اَل  بیانـی از امـام سـّجاد اسـت کـه می فرمایند: " لَْو َوَجْدُت َشـابّاً ِمْن ُشـبَّاِن الشِّ
ـْیف ".1خوب، به هر حال تفّقه واجب اسـت، ایـن بیان، ارزش  ـُه لََضَربُْتـُه َضْربَـًه بِالسَّ یََتَفقَّ
را می رسـاند اما تنها ارزش نیسـت، این لسـان، لسـاِن ایجاب اسـت؛ یعنی تفّقه، واجب 
اسـت، تفّقه مسـتحب نیسـت، تفّقـه در دین، واجب اسـت، یعنـی آدم بایـد فقه دینش 
را بیامـوزد؛ حـاال ممکـن اسـت کسـی بگوید کـه این واجـب واجـب مقّدمی اسـت، اّما 

واجب اسـت، از واجبات اسـت.

»» آتش«زدن«خانه«ی«امیرالمؤمنین
البتـه کسـی نمیتوانـد بگوید که خـوب، این کـه خلیفـه اول، دِر خانـه ی امیرالمؤمنین 
و حضـرت زهـرا 8را آتـش زد، بـر همیـن مبنا اسـت، چرا که واضح اسـت کـه خانه این 
گفتـه، از پای بسـت ویـران اسـت؛ خـوب، امـام در خانـه بـوده، آنها هسـتند کـه تخلّف 
از حضـور در محضـر امـام کردنـد، نـه امام اصـل. و حضـرت امیر برای بیـان همین 
مطلـب در خانه، نشسـته اسـت. امام در خانه اسـت، آنها بـه خانه ی امام هجـوم آوردند، 
آن مأمومـی کـه بایـد اقتـدا کنـد بـه این امـام، آمد بـه خانـه ی امـام هجـوم آورد، آنها 
بودنـد کـه از امامـت تخلّـف کردنـد، نـه آنهایـی کـه در خانـه نشسـتند؛ خودشـان هم 
می دانسـتند، ایـن معنـا را خودشـان هـم می دانسـتند. کـراراً ایـن مطلب هـم در منابع 
اهـل سـنت آمـده، هـم در منابع شـیعه. خود بخـاری، در صحیـح، مطلب مفّصلـی را از 
ُعمـر نقـل می کنـد کـه در ایـن مطلـب، عمـر تصریـح می کنـد، می گویـد کـه کسـانی 

1 - بحاراالنوار، ج 75، ص 346



293

شـنیدم می گوینـد بیعـت بـا ابی بکـر "فلته" بـود: "َکانَـْت بَْیَعـُه أَبِـي بَْکـٍر َفلَْتـه"1. اصًا 
 ُ ایـن زمزمـه بیـن مـردم در آن عصر رواج داشـته اسـت؛ بعد می گویـد بله، امـا “َوَقی اللَّ
َها”2؛ بیعـت بـا ابی بکـر َفلتـه بود، فلتـه بودنـش یعنی بی جـا بودنش، یعنـی لغزش  َشـرَّ
بودنـش. پـس بنابرایـن آن امامـی کـه امامتش فلتـه نبـود امیرالمومنین بـود؛ بعد 
حضـرت امیـر در خطبه هـای نهـج الباغه اشـاره می کند بـه همین بیـان عمر، که 
اَي َفلَْتـه3، بیعـت شـما با من فلتـه نبود، لغـزش نبود،  می فرمایـد: لَـْم تَُکـْن بَْیَعُتُکـْم إِیَـّ
بعـد حضـرت بـه تشـریح بیعت مـردم با خـودش می پردازنـد و بیان بسـیار بلندی 

در ایـن جریـان دارند. 

1 - االحتجاج علی اهل اللجاج، ج 1، ص 256
2 - همان

3 - نهج الباغه، کلمات قصار، 136
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مسجد«الّرسول
با سـاخت مسـجد الّرسـول یـا همان مسـجد مدینـِه الّرسـول، دوره ی جدیدی 
از جریـان توحیـدی در جامعـه ی بشـر به وسـیله ی رسـول اکرمآغاز شـد؛ البّته این 
جریـان، جریانـی اسـت کـه منتهـی به غایـت اصلـی از آفرینش انسـان خواهد شـد که 
دوران خاتـم اسـت. بـه ایـن دلیـل، دوران خاتـم اسـت کـه ایـن دوران از بعثت رسـول 
اکـرم آغـاز شـده و بـه قیـام دولـت جهانی امـام که خلیفُه الّرسـول اسـت، 
مّتصل خواهد شـد؛ و لذا اسـت که مسـجد الّرسـول این مرکزیّت را دارد که پایگاه 

ایـن امامـت کبری، ایـن دوره ی جدیـد و آغـاز این دوره ی جدید اسـت.
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مسجد«کوفه
مسـجد کوفـه، بعـد از دوره ی رسـول اکـرم، آغاز یـک دوره ی جدیدی اسـت؛ چون 
دوره ی رسـول اکـرم، دوره ی حاکمّیـت خـود رسـول، دوره ی امامـت بالصـل 
اسـت؛ بقیـه ائمـه، همه خلفاُء الّرسـول هسـتند، بقیه، جانشـیناِن این امـام بالصل 
هسـتند. مسـجُد الکوفه، مسـجد مرکزی اسـت، یعنی مرکزیّـت این امامـت، این امامت 

خافُه الّرسـولی. 

خالفت«اصلی«و«خالفت«نیابتی««
بـا اسـتفاده ی از آیـات و روایـات، میتـوان گفـت که خدای متعـال در کـره ی زمین یک 
جانشـین بالصل دارد، و آن یک جانشـین بالصل رسـول اکرماسـت و مابقی انبیاء 
قبـل از رسـول و اولیـاء بعـد از رسـول:، همـه خلفای رسـول اکـرم اند؛ خافتشـان 
خافـت بالصـل نیسـت، خافـت بالّنیابه اسـت. لذا مـا از خافت قبل از رسـول به 
خافـت تمهیـدی تعبیـر می کنیـم یـا خافـت اِعـدادی، کـه بشـر را بـرای آن خافت 
آل عمـران  متعـال در سـوره ی  اکرمآمـاده می سـاخت. خـدای  کبـرای رسـول 
میفرمایـد: »َو إِْذ أََخـَذ اللُ ِمیَثـاَق النَِّبیِّْیـنَ لََمـا آتَْیُتُکـم مِّـن ِکَتـاٍب َوِحْکَمٍه ثُـمَّ َجاءُکْم 
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َُّه َقـاَل أَأَْقَرْرتُْم َوأََخْذتُْم َعلَـی َذلُِکْم إِْصِري  َِّمـا َمَعُکْم لَُتْؤِمُننَّ بِـِه َولََتنُصُرن ٌق ل َرُسـوٌل مَُّصـدِّ
ـاِهِدیَن«1. َقالُـواْ أَْقَرْرنَـا َقـاَل َفاْشـَهُدواْ َو أَنَـاْ َمَعُکم مَِّن الشَّ

انبیـاء، خلفـای الهی انـد، منتهـا خافـت آنهـا، خافـت نیابتی اسـت. آن خلیفـه ای که 
خلیفـه باالصـل روی زمیـن اسـت، یـک خلیفـه بیـش نیسـت و آن وجود مقـدس نبی 
ي جاِعٌل  ِـّ خاتـم اسـت. از قرائـن اسـتفاده میکنیـم کـه مقصود از آیـه کریمـه: »ِ  إِن
فِـي اْلَْرِض َخلیَفـه«2، در اصـل، وجـود مقـدس نبی خاتم اسـت. انبیـای دیگر خلفا 
و جانشـینان ایـن خلیفـه باالصـل هسـتند. منتها رسـول اکرم دو دسـته جانشـین 
دارد: خافـت جانشـینان پیـش از رسـول اکـرم ، خافـت تمهیـدی اسـت؛ یعنـی 
خافتشـان، آماده سـازی بـرای این خافت کبـرای نبی خاتم اسـت. آن خافتی که 
خافـت علـی االرض اسـت خافـت نبی خاتم اسـت؛ خافتـی که خداونـد متعال، 
 فرشـتگان را میلیون هـا سـال قبـل، بـه آن، بشـارت داده بـود، خافـت نبـی خاتم
اسـت. خافـت، یعنـی کاری کـه خدا میکنـد، خلیفـه بکند. جانشـیِن هر کـس، یعنی 
کسـی کـه کاری را کـه بایـد صاحب کار انجام دهد جانشـینش انجام دهـد. خافتی که 
اینجـا مقصـود اسـت، خافـت آن عبـد صالح عادلی اسـت که عـدل را آنچنـان که خدا 
میخواهـد، روی زمیـن پیـاده میکنـد و جامعه عدل میسـازد. این خلیفـه عادلی که این 
چنیـن میکنـد و ماموریتش این اسـت کـه »یَْمَلُ اْلَْرَض قِْسـطاً َو َعـْدال«3 در درجه اول، 
رسـول اکرم اسـت. منتها رسـول اکرم کار را شـروع کرد و به وسـیله خلفای او 
کـه آخـر ایشـان، ولی عصر  اسـت، ایـن کار تکمیل می شـود و ایـن ماموریت بزرگ 
پایـان مییابـد. لذا خافت انبیای پیشـین، خافت تمهیدی اسـت و خافـت ائمه بعد از 
رسـول اکرمخافـت امتدادی اسـت. خافت امتـدادی، یعنی همان خافت رسـول 
اللاسـت؛ ادامـه عملـی شـدن همان خافت اسـت. لـذا انبیاء پیشـین، همـه، همه 

ممّهـد و زمینه سـاز ظهور رسـول خاتم هسـتند.

1 - آل عمران، 81
2 - بقره، 30

3 - الحتجاج علی أهل اللجاج، ج 1، ص، 69
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مسجد«األقصی
مسـجد القصـی، مرکـز دیگـر امامـت خافـُه الّرسـولی اسـت. ایـن امامـت، آن امامـت 
پایانـی اسـت؛ مرحلـه ی امامـت جهانی از مسـجُد القصی شـروع می شـود، البتـه این، 
بدیـن معنـا نیسـت که ظهـور امام زمان از این مسـجد باشـد. من در یکـی از بیاناتم 
در جلسـه ای، ایـن را عـرض کردم ، کسـی بعـد از مجلس گفت که شـما پس می گویید 
کـه ظهـور حضـرت امـام زمـان، در مسـجُد القصـی اسـت؟ گفتم نه، شـما اشـتباه 
برداشـت کـردی. ظهـور حضـرت  همـان از مسـجد الحـرام و از مّکه اسـت؛ بیُت الل 
اسـت؛ همـان چیـزی کـه در روایات آمده اسـت؛ لکـن در کجا حضرت اعـام دولت 
جهانـی خـودش را مطـرح می کنـد ویا اعام می شـود؟ دولت جهانی، از مسـجُد القصی 
اعـام می شـود؛ لـذا در مسـجُد القصـی اسـت کـه "ِعیسـی یَْنـزل". این مطلـب را، هم 
مـا، در روایاتمـان داریـم، هـم اهـل سـّنت در روایاتشـان دارندکـه وقتـی حضـرت امام 
زمـان  بـه مسـجُد القصـی می رسـد، آن  وقـت حضرت عیسـی از آسـمان نازل 
می شـود و بـه حضـرت ولی عصـر اقتـدا می کنـد. حضـرت ولی عصـر  احترامـاً 
م"، حضـرت عیسـی می فرماید که  قاعدتـاً بـه حضـرت عیسـی میفرمایـد که "تََقـدَّ
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"انَّمـا ُوضَعـت ِلجلِـَک"، اینجـا رهبـری از آن توسـت و این جایـگاه جایگاه توسـت. لذا 
م َو یَُقـوم َو یَأتـمُّ بِـِه ِعیسـی"1. این مطلب آن قـدر مطلب مهّمی  امـام زمـان "یََتَقـدَّ
اسـت کـه رسـول اکرم کـراراً مباهـات می کرده اسـت کـه “إَِذا نََظَر ِعیسـی َو َصلَّی 
َمَعُکـم َو إَِماُمُکـْم ِمنکـم”2 یعنـی "خلـف امامکـم"؛ ببینیـد این امامت شـما چـه امامتی 
ی َخلْـَف امـام شـما". البّتـه در گذشـته بیان شـد  اسـت کـه عیسـی "یَْنـِزُل َو یَُصلِـّ
 امـام زمان و نصرت عیسـی ،َخلْـَف امام زمـان کـه ایـن صـات عیسـی
ُ ِمیَثاَق  را، وفـای بـه همیـن میثاقـی اسـت که در ایـن آیـه  آمـده اسـت: »َو إِْذ أََخـَذ اللَّ
َِّما َمَعُکـْم«.3 این  ٌق ل النَِّبیِّیـنَ لََمـا َءاتَْیُتکـم مِّـن کَتٍب َو ِحْکَمـٍه ثُمَّ َجاَءکْم َرسـوٌل مُّصـدِّ
ق لمـا َمـَع النَِّبیِّْیـَن- رسـول اکـرم اسـت: »لَُتْؤِمُنـنَّ بِـِه«،  رسـول مصـّدق- ُمَصـدِّ
ُه«؛ ایـن نصِر حضرت عیسـی نسـبت بـه پیامبر خاتم اسـت.  َـّ بعـد، »َو لََتنصُرن
حضـرت عیسـی آخـُر الّنبّیین قبل از رسـول اکرم اسـت. البته بـه طریق أََصْح، 
آخـر المرسـلین بایـد بگوییم ، آخُر المرسـلین اسـت نـه آخـُر الّنبّیین، آخُر المرسـلین 
قبـل از رسـول خاتـم ؛یعنـی بقیـه ی نبّیین قبل از رسـول خاتـم ، همه خلفاء 
عیسـی ، آخر المرسـلین قبل از رسـول بودند. حضرت عیسـی که خیل نبّیین 
و خیـل مرسـلین را ایشـان نمایندگـی می کننـد به حضـرت ولی عصر  اقتـدا خواهد 

کرد.
لـذا مسـجد القصـی، پایـگاه اعـان تحّقـق ایـن خافـت کبـری و ایـن وعـده ی بزرگ 
جهان هسـتی اسـت. مقّر ایشـان در مسـجد الکوفه و مسـجد سـهله اسـت؛ یعنی خانه 
حضرت، مسـجد سـهله اسـت، اّما مقّر امامتشـان، مسـجد کوفه اسـت. مسـجد القصی 
جایـگاه اعـام این خافت کبری اسـت، و لذا فرمود: »ُسـْبَحاَن الَِّذي أَْسـَری بَِعْبـِدهِ لَْیًا 

ِمـَن الَْمْسـِجِد الَْحـَراِم إِلَی الَْمْسـِجِد اْلَْقَصی«4.

1 - بحار النوار ، جلد 14 ، صفحه 349
2 - بحار االنوار، ج 51، ص 88

3 -آل عمران: 81.
4 - اسراء، 1
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»» مراحل«اسراء«و«معراج«رسول«اکرم
 إسـراء و معراج رسـول اکرم دو مرحله داشـته اسـت: یک مرحله ی سـیر زمینی و 
یک مرحله ی سـیر آسـمانی؛ سـیر زمینی اش از مسـجد الحرام بوده به مسـجد القصی، 
سـیر آسـمانی اش از مسـجد القصی بوده به آسـمان ها و بعد، برگشـتن به مّکه. در سیر 
زمینـی "اُِرَی"، یعنـی به رسـول اکـرم ، همه ی حوادث مابین بعثـت الی قیام دولت 
آخرین، نشـان داده شـد. این "إِسـَراء"، فقط گشـت شـبانه ای در آسـمان ها نبوده است؛ 
إِسـَراء رسـول اکرم ، إِسـَراء ارائه ای بوده اسـت. چون رسـول اکرم صاحب کار 
عالـم اسـت، بایـد بـه او گـزارش بدهند کـه چه می شـود، چه اتّفاقـی خواهد افتـاد. این 
 دادنـد. گزارش اتّفاقـات بعد از او تا ظهـور امام زمان گـزارش را بـه رسـول اکرم
و قیـام آن دولـت آخریـن بـه او داده شـد. بعـد، او را بـه آسـمان بردند. تازه گزارشـی از 
آنچـه در عالـم آخـرت رخ خواهد داد، به او داده شـد. لذا شـما روایت معـراج را بخوانید. 
حضـرت می فرماینـد در معـراج جهّنمی هـا را دیـدم، فـان طائفـه چه می شـدند، فان 
طائفـه چـه کار میکردنـد، عاقبـت فـان طائفه چـه می شـود.جهّنمی ها و بهشـتی ها را 
دیدند. این نشـان دهنده ی این اسـت که این قطعه ی سـفر، سـیر آسـمانی بوده اسـت. 
در هـر دو سـیر، گـزارش دادنـد به رسـول اکـرم ؛ منتها نـه فقط گـزارش اخباری ، 

نـه، گـزارش ارائه ای، چون نشـان دادند چـه اتّفاقـی رخ خواهد داد.

“مسجد«األقصی”،«اولین«قبله؛«“کعبه”،«اولین«بیت««
 حضرت موسـی ، با این که مسـجد القصی اولین قبله اسـت و حضرت عیسـی
و حضـرت ابراهیـم بـه قـدس نمـاز می خواندنـد، اما این مسـجد، اولیـن بیت مردم 
نیسـت. کعبـه و خانـه خـدا، اولیـن بیتـی اسـت کـه» ُوِضـَع للّنـاس«1. کعبـه، قبـل از 
مسـجد القصی سـاخته شـده اسـت و محـل به جـا آوردن حـج پیامبران گذشـته بوده 

است.
شـروع بـه نمـاز رسـول اکـرم ، از مسـجد القصی اسـت تا نشـان دهنده این باشـد 

کـه ایـن راه، ادامـه راه انبیاء قبل اسـت.

1 -آل عمران: 96
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 البتـه معلـوم نیسـت که انبیای قبل از حضرت داود بـه چه جهتی نماز می خواندند. 
ُّوا َفَثـمَّ َوجُه  ظاهـراً بـه جهـت کعبه، قـدس یا به جهـت خاصی نبوده اسـت: »أیَنَمـا تَُول
اللِ«1. مـا در نصـوص، نداریـم کـه انبیـای قبـل از حضرت داود اسـتقبال به سـمت 
خاصـی می کردنـد. در آیـه مربـوط بـه حضـرت موسـی و هـارون داریـم کـه ما به 
حضـرت موسـی و هـارون دسـتور دادیـم کـه »َو اجَعُلـوا بُُیوتَُکـم قِبلَه«2. ایـن » َو 
اجَعُلـوا بُُیوتَُکـم قِبلَه « دو جور تفسـیر شـده. یک تفسـیرش این اسـت کـه »و اجعلوا« 
خـود بیت موسـی و هـارون را قبله برای نماز بنی اسـرائیل. این یک تفسـیر. یک تفسـیر 
دیگـر کـه مـا این تفسـیر دوم را ترجیـح می دهیم که مـراد از » َو اجَعُلـوا بُُیوتَُکم قِبلَه « 
یعنـی درب ورودی خانه هایتـان، روبـروی هـم باشـد. ایـن را ما در بحث عمران شـهری 
بحـث می کنیـم. تأثیـر ایـن سـبک خانه سـازی این اسـت که مـردم، وقتی کـه روبروی 
هـم هسـتند، بـا یکدیگـر انسـجام پیـدا میکننـد. ایـن سـبک، بـرای ایـن که انسـجام 
محلـه ای بـه وجـود بیاید و رابطه جوار ایجادشـود، موثر اسـت. رابطه جوار، رابطه بسـیار 

مهمـی اسـت. این رابطـه جوار، آغـاز شـکل گیری بافت اجتماعی اسـت.

1 - بقره: 115
2 -یونس: 87.
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 ساخت«مسجد«الّنبی
 در مطالـب گذشـته، در سـیر مسـاجد کبـری، به مسـجد دّوم، یعنی مسـجد الّنبی
رسـیدیم. اشـاره ای بـه سـیر تاریخـی بنـای مسـجد کردیـم. تیمنـا و تبـرکا، فرمایـش 

حضـرت رسـول در خصـوص عّمـار را مجـددا ذکـر میکنیم. 

»» روایت«اول«در«باب«ساخت«مسجد«الّنبی
رسـول اکـرم زمینـی را کـه بـه آن "ِمربَـد" میگفتنـد و مخصـوص خشـک کـردن 
خرمـا بـود را در اختیـار گرفـت. این زمیـن متعلق بـه دو یتیم بود که تحت سرپرسـتی 
یکـی از انصـار بودنـد. با اجازه سرپرسـت آنهـا، آن زمین را خریداری کردند و به مسـجد 
اختصـاص دادنـد. رسـول اکـرم ابتدا خودشـان به سـاختن مسـجد شـروع کردند. 
بـا دسـت مبـارك خودشـان، آجـر یـا بـه اصطـاح آن وقـت "لِْبِنـه" می آوردند؛ سـنگ 
می آوردنـد، خـاك می آوردنـد. در جریـان سـاخت مسـجد، امیرالمومنیـن هم این 

رجـز را میخوانده انـد: 
»اَل یَْسـَتِوي َمـْن یُعمـُر الَْمَسـاِجَدا... یـدأُب فیـه قائًمـا وقاِعـَدا... و َمـن یُـَری َعـن الُغباِر 

» ً ا ئَد حا
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تعـدادی از مسـلمانان کنـاری نشسـته بودنـد و فقـط تماشـا مـی کردنـد بـا ایـن کـه 
می دیدنـد خـود رسـول اکـرم دسـت به کار شـده اسـت و در گرد و خاك مشـغول 
کار اسـت. لـذا حضـرت امیـر در ایـن رجزشـان اشـاره بـه آن کسـانی داشـتند که 
نشسـته بودنـد و کار نمـی کردنـد. میفرمودنـد: مسـاوی و برابـر نیسـتند کسـی کـه به 
اطاعـت از خـدا و رسـول خـدا عمـارت مسـاجد انجـام میدهـد، مسـجد سـازی 
می کنـد و نشسـته و ایسـتاده بـرای سـاخت مسـجد تاش می کند، با کسـی کـه کنار 
نشسـته و حتـی خـود را از غبـار مسـجد دور نگـه میدارد کـه نکند غبار این سـاختمان 

روی سـر و بدنش بنشـیند.
ایـن رجـز کـه از حضـرت امیـر سـر زد، آرام آرام، زبـان بـه زبـان چرخیـد تـا بـه 
اصحابـی کـه کار مـی کردنـد رسـید. بـه عّمـار که رسـید، او هـم تکرار کـرد »َقـاَل ابُْن 
ـا أَْکَثـَر« ؛ وقتی عّمار پا شـد و خواسـت این رجـز را تکرار کند؛ »َظـنَّ َرُجٌل  ِهَشـاٍم: َفلَمَّ
 ََّما یعرِّض بِِه« ؛ یکی از اصحاب رسـول اکرم ُه إن َـّ ِ - - أَن ِمـْن أَْصَحـاِب َرُسـوِل اللَّ
کـه نشسـته بـود در کنـاری و تماشـا مـی کرد و جزء کسـانی نبـود که کار مـی کردند، 
گفـت: عّمـار کـه ایـن شـعر را مرتب تکـرار می کند، مـی خواهد بـه من نیـش و کنایه 
ائـي، َعْن ابِْن إْسـَحاَق،  ِ البکَّ ثََنا ِزیَـاُد بُْن َعْبـِد اللَّ بزنـد. ایـن شـخص که بـود؟ »فِیَمـا َحدَّ
ی ابـُن إسـحاق الرجـَل«. ابن هشـام نامـی از آن مرد نمـی آورد امـا در هامش  َوَقـْد َسـمَّ
ی إبن إسـَحاق الرَّجَل َفقـال إنَّ هذا  سـیره ایـن گونه آمده اسـت: » َقـال ابوَذرٍّ و َقد َسـمَّ
الرَّجـلَ ُهـو ُعثمـاُن بن َعّفان«. آقـای عثمان کناری نشسـته بود و کاری هـم نمی کرد؛ 

بعـد وقتـی عّمار ایـن رجز را مـی خواند:
»اَل یَْسـَتِوي َمـْن یُعمـُر الَْمَسـاِجَدا... یـدأُب فیـه قائًمـا وقاِعـَدا... و َمـن یُـَری َعـن الُغباِر 

حابِـی«، یعنی همان  حائـَداً«، به ایشـان برخورد. بلند شـد. »َقـاَل ابُْن إْسـَحاَق فَقال الصَّ
آقـای عثمـان، »َفَقـاَل َقـْد سـمعُت َمـا تقول منـذ الیوم یابـَن ُسـَمیََّه« ؛ ای بچه سـمیه 
ي َلَُرانِـي َسـأَْعِرُض َهـِذهِ الَْعَصا  ِـّ ِ إن شـنیدم آن چیـزی کـه مـی خوانـی چـه بـود؛ »َوالَلَّ
« ؛ نزدیـک اسـت بلند شـوم با ایـن عصا بزنم دماغت را بشـکنم؛ »َقـاَل: َوفِي یَِدِه  ِلَنِْفـکَ
ـاٍر، یَْدُعوُهْم إلَـی الَْجنَِّه،  َعًصـا. َقـاَل: َفَغِضـَب رسـول الل - - ثـم َقـاَل: َمـا لَُهـْم َولَِعمَّ
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ـاًرا ِجلْـَده َمـا بَْیَن عینـيَّ َوأَنِْفي «1؛ پیامبـر فرمود: عّمار  َویَْدُعونَـُه إلَـی النَّـارِ، إنَّ َعمَّ
مثـل پوسـت بیـن دو چشـم و بینـی مـن اسـت؛ مرکـز صـورت من اسـت. ابن هشـام، 
متعصب اسـت، سـّنی اسـت، اما با این همه، باالخره اجماال مطالبی در شـأن دوسـتان 

أمیرالمومنیـن دارد.

»» روایت«دوم«در«باب«ساخت«مسجد«الّنبی
اینجـا روایتـی را نقـل کنیـم که سـند آن صحیحـه و بلکه صحیـح ترین روایـت در این 
بـاب اسـت و در کتـاب شـریف کافـی از امام صادق نقل شـده اسـت. ما ایـن روایت 
را هـم تیمّنـاً و هـم بـرای اطاع از جزییات سـاخت مسـجد، از مرحوم کلینـی2 نقل می 

 . کنیم
ـِمیِط«؛ در توضیـح کلمـات ایـن حدیـث؛ بایـد  ِ بََنـی َمْسـِجَدُه بِالسَّ »إِنَّ َرُسـوَل اللَّ
گفت که "سـمیط" اصطاحی اسـت. میفرماید اول با "سـمیط" سـاخت بعد با "سعیده". 
"سـمیط" کـه مـی گویند یعنی تـک آجر، تک آجـر. آجرهـا را که کنار هم مـی گذارند 

ایـن را "سـمیط" مـی گوینـد. "سـعیده" یعنـی یـک آجر بـا نصف آجـر دیگر کنـار هم. 
"ذکـر و أنثـی"، نـر و ماده، اگر گفته شـد یعنـی چینش قفل و بندی آجرهـا. می فرماید 

حضـرت ابتدا با "سـمیط"، دیوار مسـجد را سـاخت. »ثُـمَّ إِنَّ الُْمْسـلِِمیَن َکُثـُروا «؛ ابتدا 
دیـوار، دیـوار نازکـی بوده اسـت؛ وقتی مسـلمین زیاد شـدند گفتنـد: »َفَقالُوا یَا َرُسـوَل 
ِ لَـْو أََمـْرَت بِالَْمْسـِجِد َفِزیـَد فِیـه«؛  مسـجد کوچـک اسـت بـرای ما، توسـعه بدهیم.  اللَّ
ـِعیَده«؛ این بار بـا یک آجر و نصـف دیوار را  »َفَقـاَل نََعـْم َفَأَمـَر بِـِه َفِزیـَد فِیـِه َو بََناُه بِالسَّ
ِ لَْو أََمـْرَت بِالَْمْسـِجِد َفِزیَد فِیِه  سـاختند » ثُـمَّ إِنَّ الُْمْسـلِِمیَن َکُثـُروا َفَقالُـوا یَا َرُسـوَل اللَّ
 َفَقـاَل نََعـْم َفَأَمـَر بِـِه َفِزیـَد فِیـه  «؛ پـس دوباره مسـجد در خـود زمان رسـول اکرم
َکر«؛ چون توسـعه پیدا کرد و مسـجد  توسـعه پیـدا کـردِ » َو بََنـی ِجـَداَرُه بِاْلُنَْثـی َو الذَّ
بزرگتـر شـد نیـاز بـود این دیـوار، ضخیم تر و محکم تر باشـد؛ لذا بـا نر و مـاده، دیوار را 
سـاختند. »ثُـمَّ اْشـَتدَّ َعلَْیِهـُم الَْحّر«؛ آفتاب می زد به مسـجِد بدون سـقف و مسـلمانان 
ِ لَْو أََمْرَت بِالَْمْسـِجِد َفُظلِّل«؛  اجازه بدهید ما سـایه  را آزار مـی داد » َفَقالُـوا یَـا َرُسـوَل اللَّ

1 - سیره ابن هشام، ج2، ص 101
2 - کافی، ج3، ص 295
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بانـی بـرای مسـجد بزنیم. »َ َفَقـاَل نََعْم َفَأَمَر بِـِه َفُأقِیَمْت فِیِه َسـَواٍر ِمْن ُجـُذوِع النَّْخِل ثُمَّ 
ُطِرَحـْت َعلَْیـِه الَْعـَواِرُض َو الَْخَصـُف َو اْلِْذِخُر َفَعاُشـوا فِیه «؛ دسـتور دادنـد که با تنه های 
درخـت، پایه هایـی بسـازند، بعـد ایـن پایه هـا را با بـرگ درخت و مشـابه آن پوشـاندند 
و سـایهبانی درسـت کردند » َفَعاُشـوا فِیـِه َحتَّی أََصابَْتُهـم  اْلَْمَطار«؛ نوبت باران رسـید؛ 
بـاران چکـه مـی کرد؛ سـقف سـایهبانی، برای جلوگیـری از بـاران کافی نبـود. » َفَجَعَل 
الَْمْسـِجُد یَِکـُف َعلَْیِهـم «؛ "یَِکـُف"، یعنـی قطـرات بـاران بـر آن می چکیـد. » َفَقالُـوا یَا 
ِ لَـْو أََمـْرَت بِالَْمْسـِجِد َفُطیِّـن «؛ اجازه می دهید سـقف مسـجد را بـا گل و گچ  َرُسـوَل اللَّ
ِ اَل َعِریـٌش َکَعِریـِش ُموَسـی َفلَْم یَـَزْل َکَذلَِک  بسـازیم » َفَقـاَل لَُهـْم َرُسـوُل اللَّ
 «. عریش، همان کلبه اسـت مانند آنچه در شـمال کشـور  َحتَّـی ُقِبـَض َرُسـوُل اللَّ
از شـاخ و بـرگ میسـازند. فرمودند مانند عریش موسـی باشـد؛ ماننـد محل عبادت 
 در اینجا به نکته ای خوب اسـت که اشـاره شـود. در زمان پیامبر اعظم .موسـی
، محـل عبـادت یهودیهـا ماننـد محل عبـادت حضرت موسـی نبوده اسـت. آنان از 
سـنت حضـرت موسـی  تبعیت نمیکرده انـد. »َفلَْم یَـَزْل َکَذلَِک َحتَّی ُقِبَض َرُسـوُل 
 «؛ تـا وقتـی کـه حضـرت از دنیـا رفتنـد، اجازه ندادند سـقف مسـجد را با  اللَّ
َل َقاَمـًه َفـَکاَن إَِذا َکاَن الَْفـيْ ُء ِذَراعـاً َو ُهَو َقْدُر  ِگل بسـازند. »َو َکاَن ِجـَداُرُه َقْبـَل أَْن یَُظلَـّ
ْهر«؛ وقتی سـایه دیوار مسـجد حـدوداً به قدر یک متـر - َمْربِِض  ی الظُّ َمْربِـِض َعْنـٍز َصلَـّ
َعْنـٍز- میشـد، حضرت نماز ظهر را میخواندنـد. »َو إَِذا َکاَن ِضْعـَف َذلَِک َصلَّی الَْعْصَر 
َکُر َو اْلُنَْثی لَِبَنَتـاِن ُمَخالَِفَتان «.   ـِعیَدُه لَِبَنٌه َو نِْصـٌف َو الذَّ ـِمیُط لَِبَنٌه لَِبَنٌه َو السَّ َو َقـاَل السَّ

»» تبعیت«انبیای«گذشته«از«پیامبر«خاتم
همـه ی نبّییـن قبـل از رسـول ، تابـع و مؤمـن بـه رسـول بودنـد. مؤمـن بـه 
ُسـوُل بَِمـا  او یعنـی مطیـع او، از کجـا می فهمیـم کـه مؤمـن یعنـی مطیـع؟ »آَمـَن الرَّ
ِه َو الُْمْؤِمُنـوَن«1، ایـن "َو الُْمْؤِمُنوَن" شـامل نبّیین قبل از رسـول هم  ِـّ ب أُنـِزَل إِلَْیـِه ِمـن رَّ
ِه َو الُْمْؤِمُنـوَن ُکلٌّ آَمـَن بِـاللِ َوَمآلئَِکِتِه  ِـّ ب ُسـوُل بَِمـا أُنـِزَل إِلَْیـِه ِمن رَّ می شـود، »آَمـَن الرَّ
َوُکُتِبـِه َوُرُسـلِِه الَ نَُفـرُِّق بَْیـَن أََحٍد مِّن رُُّسـلِِه َوَقالُـواْ َسـِمْعَنا َو أََطْعَنا«، ایمان این اسـت: 

1 - بقره، 285
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»َسـِمْعَنا َو أََطْعَنا«.

ایـن را بایـد بدانیم و از مسـلّمات شـریعت ماسـت که انبیـای الهی همه ُمسـلِم بوده اند. 
ُمسـلِم بـه معنای پیرو رسـول اکرم. این که در قـرآن کریم آمده اسـت: » إِنَّ الَّذیَن 
ِ َو الَْیـْوِم اْلِخـِر َو َعِمَل صالِحاً  ابِئیـَن َمـْن آَمـَن بِاللَّ آَمُنـوا َو الَّذینَ هـاُدوا َو النَّصـاری  َو الصَّ
ِِّهـْم َو ال َخْوٌف َعلَْیِهـْم َو ال ُهْم یَْحَزنُون «1، در خصوص مسـیحیان  َفلَُهـْم أَْجُرُهـْم ِعْنـَد َرب
اصلـی اسـت نـه این مسـیحیان فعلی. مسـیحیان و یهودیـان باالصل کسـانی بودند که 
بـه رسـول خاتـم ایمان داشـتند. همه انبیاء، مبّشـر به رسـول خاتـم بودنـد. » َو إِْذ 
ٌق لِما  ُ میثـاَق النَِّبیِّیـنَ لَمـا آتَْیُتُکْم ِمـنْ ِکتاٍب َو ِحْکَمٍه ثُـمَّ جاَءُکْم َرُسـوٌل ُمَصدِّ أََخـَذ اللَّ
ُه«؛2 خداوند متعال از همه انبیاء پیشـین، میثـاق ایمان به  َـّ َمَعُکـْم لَُتْؤِمُنـنَّ بِـِه َو لََتْنُصُرن
رسـول خاتـم گرفته اسـت. همه مومن به رسـول خاتـم بوده اند. در آنچـه از انجیل 
و تـورات اصلـی باقـی مانـده اسـت، معلوم می شـود که پیامبـران پیشـین، ارادت باالیی 
بـه پیامبـر خاتم داشـته اند. در ایـن انجیل بُرنابا که کمتـر از دیگر اناجیل تحریف شـده 
اسـت، آمـده اسـت کـه حضرت عیسـی میفرماید: مـن آرزو دارم نبـی خاتم را 
خدمـت کنـم. آرزو دارم نعـل او را بـرای او جفـت کنـم. آرزو دارم کـه بـه امر و دسـتور 
او عمـل کنـم. عقائـد بسـیار عجیبـی از حضـرت عیسـی نسـبت به وجـود مقدس 
پیامبـر آورده اسـت. سـایر انبیـاء هـم همیـن طـور بوده انـد. انبیـاء، اتبـاع رسـول 

اکرم هسـتند. 

اثبات«حقانیت«انبیای«گذشته«با«تصدیق«پیامبر«خاتم است««
 ُ شـاهد قرآنـی داریـم کـه رسـول خاتم از سـایر انبیـاء برتـر اسـت: » َو إِْذ أََخـَذ اللَّ
ٌق لِمـا َمَعُکْم  میثـاَق النَِّبیِّیـنَ لَمـا آتَْیُتُکـْم ِمـْن ِکتـاٍب َو ِحْکَمٍه ثُـمَّ جاَءُکْم َرُسـوٌل ُمَصدِّ
ُه«؛3 انبیـاء بـا خداوند متعال میثاق بسـتند که به "رسـول مصّدق  َـّ لَُتْؤِمُنـنَّ بِـِه َو لََتْنُصُرن
لمـا معهـم" ایمـان بیاورنـد. ایـن مصّدق بـودن، تصدیق به زبـان و این که بگوید راسـت 
گفتنـد نیسـت؛ بلکـه ایـن تصدیـق بـه معنـای برهـان بر صـدق اسـت. بنـده وقتی در 

1 - بقره، 62
2 - آل عمران، 81
3 - آل عمران، 81
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خـارج بـودم گاهـی صحبت هایی با مسـیحیان داشـتم. با آنـان میگفتم که نـه یهود، نه 
مسـیح و نـه هیچ یـک از اتبـاع پیامبران، برهانـی بر صدق ادعـای رسولشـان ندارند. ما 
کـه نـه موسـی را دیدیـم و نـه معجزات موسـی را. نـه ما و نه هیچ یک از بشـر. 
همچنیـن عیسـی و معجزات عیسـی. لوال رسـول اکـرم و قـرآن او، برهان 
صدقـی بـرای انبیـاء پیشـین نبـود. قـرآن، امـروز همچنـان معجـزه اسـت؛ ایـن کتاب، 
برهـان اسـت: » یَـا أَیَُّها الَنّـاُس َقْد َجاَءُکـْم بُْرَهاٌن ِمـْن َربُِّکْم َوأَنَْزلَْنـا إِلَْیُکْم نُـوًرا ُمِبیًنا«1. 
 معجزهاش چنین بـود. این برهان میگوید عیسـی ایـن برهـان میگوید موسـی
معجزهـاش چنـان بـود. ایـن، حقانیـت موسـی و عیسـی را اثبات میکنـد. لذا 
آن موسـی و عیسـایی کـه مـا قبول داریم، موسـی و عیسـایی اسـت 
کـه با قرآنمان اثبات شـده اسـت. اگرکسـی قـرآن را قبـول نکند، نه موسـایی قابل 
اثبـات اسـت و نـه عیسـایی قابـل اثبـات اسـت. ایـن که موسـایی وجـود دارد 
و عیسـایی وجـود دارد و برهانـی داشـتند و دلیلـی داشـتند ایـن را قرآن مـا اثبات 
میکنـد. ایـن معنـی "مصّدق لمـا مع النبیین" اسـت. رسـول اکرم مـا برهان صدق 

رسوالن پیشـین است. 

نجاست«اهل«کتاب««
در خصـوص فتـوای برخـی بـر نجاسـت اهل کتـاب باید گفـت که آنـان، بـه روایاتی در 
بـاب عـدم مواکلـه بـا کّفـار و حتـی اهـل کتـاب و نهـی از طعـام آنهـا اسـتناد کرده اند. 
البتـه اختـاف اسـت کـه آیـا نجاسـت اهـل کتـاب، نجاسـت ذاتـی اسـت یـا نجاسـت 
عرضـی؟ بعضـی از فقهـا قائـل به نجاسـت ذاتی شـده اند، بعضـی از فقهـا میفرمایند نه، 
ایـن نجاسـت نجاسـت عرضی اسـت، چـون مقید بـه احکام دین نیسـتند، دستشـان را 
آلوده میکنند به گوشـت خوك و نجاسـات دیگر، و با سـگ مواکله میکنند و معاشـرت 
دارنـد، دسـت تـر به سـگ و یا خوك میزننـد و خاصه بـا این چیزهای نجس مامسـه 

دارنـد، لـذا معمـوال نجاستشـان بالعرض ثابت می شـود.

1 - نساء، 174
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»» روایتی«دیگر«در«باب«ساخت«مسجد«النبی
روایـت صحیـح دیگری در خصوص سـاخت مسـجد النبـی این گونه اسـت: »َرَوی 
ِ َکْم َکاَن َمْسـِجُد  الُکلَیِنـی َعـْن َعْبـِد اْلَْعلَـی َمْولَی آِل َسـاٍم َقـاَل ُقلُْت ِلَبِي َعْبـِد اللَّ
 ِمائَِه ِذَراٍع تَْکِسـیرا«1؛ از امـام صـادق ِ َقـاَل َکاَن ثََاثَـَه آاَلٍف َو ِسـتَّ َرُسـوِل اللَّ
پرسـید مسـاحت مسـجد رسـول الل چقدر بوده اسـت؟ فرمودند: 3600 ذراع. اگر 

بخواهیـم تقسـیم کنیـم حـدود 40 ذراع عـرض و 90 ذراع طول می شـود. 

مساله«"سّد«االبواب"««
مسـاله دیگـری کـه در تکمیـل بحث سـاخت مسـجد بایـد گفت مسـاله "سـّد االبواب" 
اسـت. وقتـی نبـی اکرم مسـجد را سـاختند، اصحاب آمدنـد و خانه های خودشـان 
را دور مسـجدالنبی سـاختند و از هـر خانـه ای دری به درون مسـجد بازکردند. بعد 
دسـتور رسـید از جانـب خـدای متعـال کـه درهـای خانه های اطراف مسـجد از سـمت 
مسـجد باید بسـته شـود. سـد ابـواب کردنـد اال باب علـّی. روایـت این جریـان را از 
مسـند احمـد2 میآوریـم کـه ایـن مـدرك، مربـوط بـه خـود علمـای اهل سـنت اسـت. 
احمـد بـن حنبـل در مسـند خود روایت میکنـد: »َعن َزیْـِد بِْن أَْرَقـَم َقـاَل َکاَن لَِنَفٍر ِمْن 
أَْصَحـاِب َرُسـْوِل الِل  أَبْـَواٌب َشـاِرَعٌه فِي الَْمْسـِجِد«؛ خانه تعدادی از اصحاب رسـول 
اکرم  به سـمت مسـجد در داشـت. َشـاِرع یعنی راه. درهای خانه ها به مسـجد راه 
«؛ دسـتور داد درها را ببندید  ْوا َهـِذهِ اْلَبَْواَب إاِلَّ بَـاَب َعلٍِيّ داشـت. » َقـاَل َفَقاَل یَْوماً ُسـدُّ
َم فِـْي َذلَِک النَّاُس«؛ مردم پا شـدند اظهـار نظر کردن و  مگـر در علـی. » َقـاَل َفَتَکلَـّ
ا بَْعُد  انتقـاد کـردن. » َقـاَل َفَقاَم َرُسـْوُل الِل َفَحِمَد الَل تعالـي َوأَثَْني َعلَْیِه ثُمَّ َقـاَل أَمَّ
، َو َقاَل فِْیـِه َقائُِلُکـْم َو إِنِّي َوالِل َما َسـَدْدُت  َفإِنِّـْي أُِمـْرُت بَِسـِدّ َهـِذهِ اْلَبْـَواِب ااِلَّ بَاَب َعلِـٍيّ
َشـْیًئا َواَل َفَتْحُتـُه َولَِکِنّـْي أُِمـْرُت بَِشـیٍئ َفاتََّبْعُتـُه «. ایـن کار از سـوی خود نبوده اسـت. 
حضـرت فرمودنـد: مـن بـه دل بخواهـم عمـل نکـردم. البتـه همـه اعمـال و افعال 
 چنیـن بـوده اسـت. مـا در مباحـث اصـول، در باب فعـل معصوم رسـول اکـرم
بحثـی داریـم. گفته ایـم کـه فعـل معصـوم از روی هـوا نیسـت. هـر فعلـی کـه از 

1 - کافی، ج 3، ص 296
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معصـوم سـر میزنـد، به دسـتور خدای متعال اسـت. هیـچ فعل معصـوم از روی هوا 
نیسـت. لـذا حضـرت رسـول در اینجـا فرمودنـد: » َو إِنِّي َوالِل َما َسـَدْدُت َشـْیًئا َواَل 
َفَتْحُتـُه«. انسـان واقعـا متأثـر می شـود که رسـول اکـرم بـرای قانع کـردن دیگران 
مجبـور می شـود که قسـم به ذات خدای متعـال یاد کند. » َو إِنِّي َوالِل َما َسـَدْدُت َشـْیًئا 

َواَل َفَتْحُتـُه َولَِکِنّـْي أُِمْرُت بَِشـیٍئ َفاتََّبْعُتُه «.
 روایـت دیگـری داریـم از منابع دیگـر که مرحوم امینی در جلد سـوم کتـاب الغدیر 
مفصـل در رابطـه بـا این جریان بحـث کرده و از منابع دیگر اهل سـنت هـم این مطلب 
را بیـان کـرده اسـت. از جملـه روایـات مربـوط بـه ایـن مطلـب ایـن روایت ابـن عباس 
َر لَُه َمْسـِجَده  ُه أَْن یَُطهِّ َـّ  إِنَّ ُموَسـی َسـَأَل َرب اسـت:» َقـاَل َقـاَل َرُسـوُل اللِ لَِعلِيٍّ
لَِهـاُروُن َو ُذّریِّتـه«؛ حضرت موسـی از خداوند خواسـت که مسـجدش را برای هارون 
ِّي  و ذریه هـارون تطهیـر کنـد؛ چـون امامـت در ذریه هـارون ادامـه داشـته اسـت. » َو إِن
ـَر لَـکَ َو لُِذرِّیَِّتـکَ ِمـنْ بَْعـِدَك ثُمَّ أَْرَسـلَ إِلَی أَبِـي بَْکٍر أَْن ُسـدَّ بَابََک  َ أَْن یَُطهِّ َسـَألُْت اللَّ
ا إِلَْیـِه راِجُعـون « گفـت؛ ناراحت شـد. » َفَقاَل َسـْمعاً َو  َـّ ِ َو إِن ا لِلَّ َـّ َفاْسـَتْرَجَع«؛ یعنـی » إِن
َطاَعـًه َفَسـدَّ بَابَـُه ثُـمَّ أَْرَسـَل إِلَـی ُعَمـَر َکذلِـَک... ثُمَّ َصِعـَد الِْمْنَبـَر َفَقـاَل َما أَنَا َسـَدْدُت 

َ َسـدَّ أَبَْوابَُکـْم َو َفَتَح بَـاَب َعلِيٍّ  «1.  أَبَْوابَُکـْم َو اَل َفَتْحـُت بَـاَب َعلِـيٍّ َو لَِکنَّ اللَّ
ایـن جریـان سـّد ابـواب با ایـن روایتی هـم که مـا آوردیم، جریان بسـیار مهمی اسـت. 
یعنـی مسـأله ایـن نیسـت کـه چنـد در به مسـجد باز میشـده اسـت، گفتنـد ببندید و 
در علـی بـاز بمانـد. ایـن اوال نشـان دهنده آن اسـت که "بَیـُت َعلِیٍّ ِمَن الَمسـِجد". 
ایـن را مـا قبـًا گفته ایـم کـه اصا مسـاجد، بیـوت االمـام اند. عـرض کردیـم و از روی 
ادلّـه تاکیـد داریـم که مسـاجد، حکم بیـوت االمـام دارند نه بالعکـس. ما در فقـه داریم 
کـه مثا مشـاهد مشـرفه، حکم مسـجد دارد. دخول جنـب جایز نیسـت؛ تنجیس آنجا 
جایـز نیسـت؛ ازالـه فـوری نجاسـت آنجـا واجب اسـت؛ امـا مـا میگوییم مسـاجد حکم 
مشـاهد را دارنـد. اصـل طهـارت، مخصـوص بیـوت االنبیاء اسـت. محلـی که "یَِحـلُّ بِه 
الَمعُصـوم"، طهـارت دارد؛ مـکان حضور معصوم، طاهر اسـت. طهارت محل، از اوسـت؛ و 
چـون مسـجد، محـل اقامـه معصوم اسـت طاهر می شـود. همان طـور که گفتیـم، بیت 

1 - تفصیل حدیث درالغدیر، ج 3، ص 205
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هر پیامبری، مسـجد اسـت. مسـاجد مرکـزی، از مسـجدالحرام گرفته کـه بیت حضرت 
أْنَـا ِلِبَْراِهیـَم َمَکاَن الَْبْیِت«،1تا مسـجد الرسـول که بیت  ابراهیـم اسـت: »َوإِْذ بَوَّ
الرسـول اسـت، تـا مسـجد الکوفـه کـه بیت علـی  و االئمـه ِمن بَعده اسـت، تا 
مسـجد القصـی کـه بیـت ابتدایـی حضـرت ولـی عصر  اسـت، همـه بیـوت االمامه 
هسـتند. مسـجد السـهله، بیـت اسـتقرار امـام زمـان  اسـت. لـذا بیت امام، مسـجد 
ُح لَُه فِیَها بِالُْغـُدِوّ َواْلَصال  اسـت: » فـی بُُیـوٍت أَِذَن الَلُّ أَْن تُْرَفـَع َویُْذَکَر فِیَها اْسـُمُه یَُسـِبّ
«2. داریـم کـه همین آقای ابوبکر سـوال  ِرَجـاٌل اَلّ تُلِْهیِهـْم تَِجـاَرٌه َواَل بَْیـٌع َعـن ِذْکـِر الَلِّ
کـرد از رسـول اکـرم کـه » أَيُّ بُُیـوٍت َهـِذهِ یَا َرُسـوَل اللَّ  ؟ « حضـرت فرمود: 
ِ َهَذا الَْبْیـُت ِمْنَها َو أََشـاَر إِلَی  » َفَقـاَل بُُیـوُت اْلَنِْبَیـاء «؛ بعد سـوال کـرد: » یَا َرُسـوَل اللَّ
بَْیـِت َعلِـيٍّ َو َفاِطَمـه؟«، فرمـود: » نََعـْم ِمـْن أَْفَضلَِهـا «3. همچنین آیه مسـجد قبا 
ـَس َعلَـی التَّْقـَوی ِمـْن أَوَِّل یَـْوٍم أََحقُّ  یـا مسـجد الرسـول را داریـم: » لََمْسـِجٌد أُسِّ
ُروا«؛  أَْن تَُقـوَم فِیـِه«4؛ بعـد قـرآن کریم در ادامـه دارد که: »فِیِه ِرَجـاٌل یُِحبُّـوَن أَْن یََتَطهَّ
یعنـی مسـجد، محـل رجـال طاهـر اسـت. کسـانی هم کـه به مسـجد میآیند، کسـانی 
ُروا«. این تطّهـر از حضور در  هسـتند که به وسـیله پیوسـتن به امـام، »یُِحبُّـوَن أَْن یََتَطهَّ
مسـجد حاصـل نمی شـود، و اال ممکن اسـت سـگی هـم وارد در مسـجد شـود. تطّهر از 
صـرف دخـول در مسـجد حاصل نمی شـود. چون مسـجد بیـت االمام اسـت، دخول در 
آن، پیوسـتن بـه امامـت اسـت و موجب تطّهر می شـود. وقتی کسـی به مسـجد میآید، 
در جماعـت شـرکت میکنـد و به امام جماعت اقتـدا میکند، این امـام در حقیقت امامی 

اسـت کـه یقتـدی بـه آن امـام اصل؛ ایـن گونه، پیوسـتن حاصل می شـود. 
شـبکه ای وجود دارد در نظام اسـامی که امام اصل آن، قائد اعلی اسـت؛ بعد به وسـیله 
ائمـه مسـاجد، ائمـه جمعـه اقتـدای به آن امـام اصل حاصل می شـود. این پیوسـتن که 
حاصـل می شـود، آن وقـت، تطّهـر پیـش میآیـد. این تطّهر منجـر به علم می شـود. علم 
ُه لَُقـْرآٌن َکریـٌم * في   َـّ کتـاب و علـم حقایـق الهـی بـدون تطّهـر به دسـت نمیآیـد: » إِن

1 - حج،26
2 - همان، 36 و 37

3.الّدر المنثور، ج 6، ص203 
4. توبه، 108
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ـُرون  «.1ما بـا همین آیه میتوانیـم اثبات بکنیم که  ِکتـاٍب َمْکُنـوٍن * ال یَمّسـُه إاِلَّ الُْمَطهَّ
علـم کتـاب، نـزد ائمه اطهار اسـت. نزد کسـانی اسـت کـه خداونـد در حق آنهـا فرمود: 
َرُکـْم تَْطِهیـراً«2  ًپـس اینجا  ْجـَس أَْهـَل الَْبْیـِت َویَُطِهّ »إِنََّمـا یُِریـُد الَلُّ لُِیْذِهـبَ َعنُکـُم الِرّ
ـُرون را تفسـیر و تبیین  ـُرون« خـود قـرآن کریـم ُمَطهَّ کـه فرمـود: »ال یَمّسـُه إاِلَّ الُْمَطهَّ
ـُرون«، "مـّس" جلـدی و فیزیکی نیسـت؛  میکنـد. ایـن "مـّس" در »ال یَمّسـُه إاِلَّ الُْمَطهَّ
بلکـه ایـن "مـّس"، "مـّس" معنوی و روحی اسـت. یعنی کسـانی میتوانند بـه این قرآن، 
ُرون اند. لـذا فرمود: » في  ِکتـاٍب َمْکُنوٍن«؛  برسـند و ادراك معانـی قـرآن کنند کـه ُمَطهَّ
ایـن مکنـون بـودن کتـاب، مکنـون بـودن از "مّس" شـیطانی اسـت. یعنی علـم کتاب، 
محفـوظ اسـت. ارواح ناپـاك و دلهـای آلـوده بـه گنـاه نمیتواننـد بـه کنـه و معانی این 
وَن فِي الِْعلْم «؛3  اِسـخُ ُ َو الرَّ کتـاب دسـت پیـدا کنند. لذا فرمـود: » َو ما یَْعلَُم تَْأویلَـُه إاِلَّ اللَّ
ُرون«. فرق اسـت بین  ـُرون انـد: »ال یَمّسـُه إاِلَّ الُْمَطهَّ ایـن راسـخون در علـم همان ُمَطهَّ
"مـّس" و "لمـس". "لمـس" بـه دسـت زدن بـی اختیـار هـم صـدق میکنـد؛ اگر کسـی 
بی اختیـار دسـتش بـه چیزی بخـورد میگوینـد "لمس" حاصل شـد، نمیگوینـد "مّس" 
کـرد. "مـّس"، بـا اختیـار و آگاهی اسـت. "لمس" اعـم از "مّس" اسـت. لذا چـون "مّس" 
اختیـاری اسـت و آگاهـی نیـاز دارد، در ایـن آیـه، کلمه "مّس" به کار برده شـده اسـت؛ 

چـون علـم، علم آگاهانـه و اختیاری اسـت.   

1 - واقعه، آیات 77 الی 79
2. احزاب،33

3 - آل عمران، 7
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 آموزه«های«نبوی«در«ساخت«مسجد«الرسول
 مـا از ایـن مطالبـی کـه در تاریخ بناء مسـجد الرسـول بیان کردیـم ، درس هایی را 
می توانیـم بیاموزیـم. آموزه هایـی در ایـن سـیره وجـود دارد که مـا آن را در پنـج آموزه 

خاصـه کردیم:

رعایت«سادگی«در«ساخت«مسجد««
اولین آموزه ای که از سـیره رسـول اکرم در سـاختن مسـجدش اسـتفاده می شـود 
این اسـت که هر چه سـاخت مسـجد سـاده تر باشـد، دورتر از زخارف دنیوی باشـد، از 
نظر شـرع مطلوب تر اسـت. گذشـت که رسـول اکرم از گچکاری سـقف مسـجدش 
هـم امتنـاع ورزیـد و بـه همان بـرگ درخت هـا و چوب و شـاخه های درخـت اکتفا کرد 
و فرمـود: » َعِریـٌش َکَعِریـِش ُموَسـی «1؛ ایـن اصـرار رسـول اکـرم ، این تعلیم 
را در بـر دارد کـه بایـد در سـاخت مسـاجد تـاش کـرد، هیأت مسـاجد، هیأتـی دور از 

زخارف دنیوی باشـد.

1 - کافی، ج3، ص 295
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سادگی«نباید«موجب«وهن«شود
 البتـه مـا در روایـات داریم که اگر دیگران آن گونه مسـجد میسـازند که سـاده نیسـت 
شـما هـم میتوانیـد مسـاجدتان را بـا شـکوه بسـازید. امـا بعـد که قائـم  ما آمـد، او 
ایـن مسـاجد را تخریـب میکنـد و یـا مسـاجد دیگـری طبق سـیره رسـول خواهد 
سـاخت. لـذا ایـن که عرض شـد مطلوبیت مسـجد این اسـت که سـادهتر باشـد، معنی 
آن، ایـن نیسـت کـه بخواهیم سـاختن مسـاجد با شـکوه را نفی کنیـم؛ مخصوصا جایی 
کـه مذاهـب دیگـر، مسـاجد خیلـی با عظمـت میسـازند. ممکن اسـت اگر مـا بخواهیم 
در شـرایطی مسـاجد متواضعی را بسـازیم گاهی موجب وهن مذهب می شـود. اما باید 
دانسـت کـه اصـل در سـاخت مسـجد، رعایـت سـادگی اسـت. طوری باشـد کـه وقتی 

کسـی وارد مسـجد می شـود از هـر نـوع تعلقـات دنیوی منصرف بشـود. 

خاطرهای«از«مرحوم«مال«عباس«تربتی
زندگینامـه ما عباس تربتی توسـط فرزند ایشـان تدوین شـده اسـت؛ در آنجـا دارد که 
 میرفتیم، حضـرت رضا مـن بـا پـدرم به مسـجد گوهرشـاد و یا حـرم امام رضـا
را زیـارت مـی کردیـم، اطـراف حـرم، مسـاجدی که آنجا هسـت، تشـکیاتی کـه بود را 
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مـی دیدیـم بـه ایشـان مـی گفتم نـگاه کنید آنجـا چقـدر زرق و بـرق اسـت، اینجا هم 
همینطـور اسـت، یـا نقـش آنجا چقدر قشـنگ اسـت، ایشـان میگویـد اصًا پـدر ما در 
عالـم دیگـری بـود، مرحـوم پـدر میفرمـود: مـن تـا حـاال متوجـه نشـدم کـه اینجا چه 
نقشـی دارد و آنجـا مثـًا چـه آینـه کاریـای دارد. اصـا مـن متوجـه ایـن مسـائلی که 
تـو میگویـی نشـدم. آنهـا که بـا صاحب مسـجد ارتباط برقـرار میکننـد و آنهایـی که با 
روح مسـجد ارتبـاط برقـرار میکننـد، عالـم دیگـری بـرای آنها باز می شـود. کسـانی که 
اهـل خـدا و ذکـر هسـتند، چیزهـای دیگری آنهـا را جـذب و جلب میکند. لـذا مطلوب 
در مسـاجد ایـن اسـت کـه فضـای مسـجد انسـان را جـز یـاد خدا بـه یاد چیـز دیگری 
نیانـدازد. لـذا ذکـر دنیا در مسـجد، مکروه اسـت؛ معامات در مسـجد، مکروه اسـت. هر 
چیـزی کـه موجـب انصـراف ذهـن و دل آدمی از خـدا بشـود، در مسـاجد،کراهت دارد. 
کراهـت دارد کام بـه غیـر خـدا در مسـاجد باشـد. بنابـر ایـن اولیـن درسـی کـه ما از 
سـاخت مسـجد رسـول الل میتوانیم بیاموزیم، این اسـت که در سـاخت مسـجد، 
آنچه مطلوب شـرع اسـت، سـادگی و خلّو از هر گونه زخرفه و زرق و برق دنیایی اسـت. 

نفی«تفاوت«ها«و«تبعیض«های«طبقاتی«و«صنفی««
آمـوزه دومـی کـه از سـاخت مسـجد رسـول الل میآموزیـم، تاکیـد اسـام بـر نفی 
تفاوتهـا و تبعیضهـای طبقاتـی اسـت. در جریـان عمـار یاسـر گفتیـم کـه بعضـی از 
صحابـه کنـار نشسـته بودنـد و در سـاخت مسـجد رسـول الل کمـک نمیکردنـد. 

امیرالمومنیـن در جریـان سـاخت مسـجد، ایـن رجـز را میخوانده انـد: 
»اَل یَْسـَتِوي َمـْن یُعمـُر الَْمَسـاِجَدا... یـدأُب فیـه قائًمـا وقاِعـَدا... و َمـن یُـَری َعـن الُغباِر 

1 »ً حائَدا
 حضـرت امیـر در ایـن رجزشـان اشـاره بـه آن کسـانی داشـتند که نشسـته بودند 
و کار نمی کردنـد. ایـن رجـز کـه از حضـرت امیـر سـر زد، آرام آرام، زبـان بـه زبان 
چرخیـد تـا بـه اصحابـی کـه کار مـی کردنـد رسـید. بـه عّمار کـه رسـید، او هـم تکرار 
کـرد. یکـی از اصحـاب رسـول اکرم که نشسـته بود در کناری و تماشـا مـی کرد و 

1 - سیره ابن هشام، ج2، ص 101
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جـزء کسـانی نبـود که کار می کردنـد، گفت: عّمار که این شـعر را مرتب تکـرار میکند، 
مـی خواهـد بـه مـن نیـش و کنایـه بزنـد. رو کرد بـه عّمـار و با پرخاشـگری گفـت: ای 
بچـه سـمیه شـنیدم آن چیزی کـه می خوانی چـه بود؛ نزدیک اسـت بلند شـوم با این 
عصا بزنم دماغت را بشـکنم؛ پیامبر این سـخن را که شـنیدند ناراحت شـدند و شـروع 
ـاٍر، یَْدُعوُهْم إلَـی الَْجنَّـِه، َویَْدُعونَُه إلَی  بـه مـدح عّمـار کردند و فرمودنـد: » َما لَُهـْم َولَِعمَّ
ـاًرا ِجلْـَده َمـا بَْیـَن عینـيَّ َوأَنِْفـي «. بعـد عّمـار که بـار را که بر او سـنگین  النَّـاِر، إنَّ َعمَّ
ِ َقَتُلونِي؟ یَْحِمُلـوَن َعلَيَّ َما اَل یَْحِمُلوَن«، بعد رسـول  کـرده بودنـد، گفت: » یَا َرُسـوَل اللَّ
ََّمـا تَقُتُلَک الِفَئـُه الَباِغَیه«1. ظاهرا  َِّذیـَن یَْقُتُلونََک إن اکـرم بـه او فرمودند: »لَْیُسـوا بِاَل

ََّما تَقُتُلـَک الِفَئـُه الَباِغَیه«.  بـرای اولیـن بـار در این واقعـه این خبـر را دادند کـه: »إن
مـا از ایـن داسـتان، عبـرت مهمی میگیریـم. اوالً رسـول اکـرم وقتی مـردم و یاران 
خود را برای سـاختن مسـجد فراخواندند، خود پیشـقدم شـدند. خودشـان آجر و سنگ 
برمیداشـتند. اصرار بر این بوده اسـت که در کار کردن و در تحمل مسـئولیتهای دینی 
طـوری نبایـد باشـد که مـا بار سـنگین و رنجها را بـر دوش ضعفـاء بیاندازیـم؛ آن وقت 
اغنیـاء و صاحبـان مراتـب اجتماعی باال، از قبول هر گونه مسـئولیتی شـانه خالی کنند. 
همـه در برابـر مسـئولیت های اجتماعـی برابرنـد. ایـن مسـاله مشـارکت در فعالیتهـای 
اجتماعـی، مـورد تاکید اسـام اسـت؛ نباید در جامعه، احسـاس تبعیض طبقاتی بشـود. 
لـذا در مسـاجد و در همـه عبادتگاه هـای شـرعیِ مـا، بر این نکته تاکید شـده اسـت که 
بیـن پولـدار و فقیـر نبایـد تمییـز قائل شـد. اگر صـف جماعت اسـت برای همه اسـت، 
اگـر حـج اسـت همه باید یکسـان احرام ببندنـد؛ همه با هـم طواف کنند، همـه در یک 
مشـعر و در یـک صحـرای عرفـات حضور پیدا کننـد. همه در یک حال بـه رمی جمرات 
بپردازنـد. شـرع ما، هیـچ نحوه امتیازی بـرای صاحبان اعتبار اجتماعـی و صاحبان قوت 
و قـدرت قائـل نیسـت. در برابـر خـدا همه یکسـان هسـتند. در مسـئولیتهای اجتماعی 
همه یکسـان هسـتند. در سـاخت مسـجد، همه برابرند و همه باید در سـاخت مسـجد 

شـرکت کنند.

1 - همان، ص 102
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پیش«قدمی«رهبران«دینی«در«کار«خیر
آمـوزه سـومی کـه میتوان آموخت این اسـت که رسـول اکرم ، سـابق بـه خیر بود. 
رهبـران، معلمـان و رهبـران دینـی بایـد در عمـل بـه آداب دینـی بیاموزند کـه یکی از 
ایـن آداب دینی، سـبقت به خیر اسـت. سـبقت به خیـر در آیات کریمه قـرآن و روایات 
مـا مـورد تاکید قرار گرفته اسـت: » َفاْسـَتِبُقوا الَْخْیـرات «1، و » َو ِمْنُهْم سـابٌِق بِالَْخْیراِت 
ِ«2. سـبقت بـه خیـر، خـود، ُمربّـی و ُمزّکی اسـت. دو مطلب داریـم یکی عمل  بِـإِْذِن اللَّ
بـه خیـر کـه خوب و پسـندیده اسـت. اما انجـام عمل خیر با شـوق و رغبـت، مطلوبیت 
دیگـری دارد. شـوق بـه عمل خیر، منشـأ سـبق بـه عمل خیر می شـود. سـبق به عمل 

خیر منشـأ رشـد حالت شـوق در انسـان می شود. 

خاطرهای«از«مرحوم«عالمه«امینی
مرحـوم آقـا سـید عزیز طباطبایـی از مازمیـن مرحوم عامـه امینی بـود و در کارهای 
مرحـوم عامـه امینی همیشـه همراه ایشـان بـود. آن وقتهایـی که ما نجـف بودیم و در 
مدرسـه سـید، حجره داشـتیم، با مرحوم آقا سـید عبدالعزیز خیلی معاشـرت داشـتیم. 
ایشـان ایـن مطلـب را از مرحـوم عامـه امینی نقـل کردند که ایشـان هر وقت به سـفر 
زیارتـی میرفتنـد تـا از ماشـین پیـاده میشـدند با وجود رنج و خسـتگِی سـفر امـا ابتدا 
بـه حـرم مشـّرف میشـدند. حتی بـا کیف یا چمدان به سـمت حـرم میرفتنـد و تحویل 
امانتداری حرم میدادند. میخواسـتند این شـوق به معصوم بماند و یا بیشـتر شـود.

صبر«در«نماز«جماعت
 مسـاله نمـاز اول وقـت هم همین اسـت. البته در نمـاز اول وقت، افراط می شـود؛ یعنی 
درسـت اسـت کـه نمـاز جماعـت مطلوب اسـت اما امـام جماعـت وقتی میخواهـد نماز 
بخوانـد همـان گونـه کـه در خود نمـاز باید مراعـات مأمومیـن را بکند، در حضـور برای 
نمـاز هـم بایـد تاحـدودی رعایت حال مأمومیـن را بکنـد. این مطلوب نیسـت به مجرد 
گفتـن اذان، نمـاز را شـروع کنـد. ده دقیقهـای صبـر کننـد تـا نمازگزاران جمع شـوند. 

1 - بقره، 148 و مائده، 48
2 - فاطر، 32
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ایـن مطلـوب اسـت. ایـن صبر، منافـات با سـبق به نمـاز ندارد. 
انسـان در امـور شـرعیهاش بایـد فقیه باشـد. فقیه این اسـت کـه همه جوانـب را لحاظ 
کنـد. افـراد بسـیاری هسـتند وقتی میخواهنـد به یک حکم شـرعی عمل کننـد، غافل 
از دیگـر احـکام شـرعیه میشـوند. باید به همه احکام توجه شـود. درسـت اسـت که اول 
وقـت نمـاز خوانـدن مطلـوب اسـت امـا یـک وقت انسـان خـودش اسـت و تـک و تنها 
اسـت و میخواهـد نمـاز بخوانـد، در ایـن صورت، تکلیف به گونهای اسـت؛ امـا یک وقت 
بـا جمـع نمـاز میخواند، کـه تکلیف، چیـز دیگری اسـت. در جمع عمل کردن در شـرع 
مـا توصیـه شـده اسـت. از آموزه هـای دینی اسـتفاده می شـود که کسـی کـه میخواهد 
بـا جمـع، عملـی انجام بدهـد باید رعایـت حال جمـع را بکنـد. در مقام تزاحـم، رعایت 
حضـور جمـع، اولـی اسـت. با این کـه در روایـات داریـم که اصحـاب، دنبال ایـن بودند 
کـه وقـت زوال چـه موقع می شـود، دقیقا وقت زوال که میشـد نافلـه میخواندند و دعای 
عنـد الـزوال کـه خیلـی توصیـه شـده را میخواندند، امـا این برای کسـی اسـت که تنها 
اسـت و عمـل فـردی انجـام میدهـد. امـا کسـی که امام جماعت اسـت مناسـب اسـت 
صبـر کنـد. ما برای نمـاز گاهی به مسـجدی میرفتیم، غالبـاً مردم به نماز نمیرسـیدند، 
خیلـی زود هـم که میآمدنـد به نماز دوم میرسـیدند. امام جماعت خیـال میکرد رعایت 
حـال مأمومیـن را میکنـد! هم تنـد نماز میخواند، هم تـا اذان را میگفتند شـروع به اذان 
و اقامـه و نمـاز میکـرد. ایـن رعایت همـه جهات نیسـت. در امور جمعی، نمـاز جماعت، 
سـفر، همسـایگی و... گاهی یک عمل مسـتحب، مثل قـرآن خواندن با صـوت از اولویت 
میافتـد. یکـی از چیزهایـی کـه شـدیدا مـورد تاکید شـارع اسـت رعایت حـال دیگران 

اسـت. غالبـا رعایـت حال دیگـران، بر خیلی از اعمال مسـتحبی، رجحـان دارد. 
بـه هـر حـال، سـبقت در خیـر با رعایـت حدودش بسـیار تقویت کننده اسـت. کسـانی 
کـه سـبقت در خیـر دارند، احساسـی در آنها به وجـود میآید که آنان را به سـمت عمل 
خیـر میکشـاند. حالـت نشـاط در عمل به خیر که مسـاله مهمی اسـت، پیـدا میکنند. 

و«برای«نماز تَهیُّ
تَهیُّـو بـرای اعمـال صالـح مخصوصـا اعمال صالح مهـم، مانند نمـاز، مهم اسـت. یکی از 
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چیزهایـی کـه در مسـاله نمـاز مخصوصا نمـاز فریضه، توصیه شـده اسـت، تَهیُّو اسـت. 
ایـن کـه انسـان جانمـاز داشـته باشـد، جانمـازش تمیز باشـد، عطـر بزند، قبـل از وقت 
نمـاز، روی جانمـازش بنشـیند، اینها آدابی اسـت که در تقویت روحی و در ایجاد شـوق 
بـه عبـادت و در ایجـاد حالـت ذکـر خیلی اثـر دارد. خود این تَهیُّو فی نفسـه اسـتحباب 
دارد و مـورد تاکیـد شـارع اسـت. امثـال ایـن عملهای مسـتحبی، بـه جهت تَهیُّـو برای 
واجبـات، بسـیار مـورد تاکیـد قرار گرفته اسـت. تَهیُّو، حال انسـان را آمـاده میکند برای 
ایـن کـه از آن عمـل واجـب، خـوب بهرهبـرداری کند. حـاِل انسـان را آمـاده میکند تا 

فیوضـات الهیـه را بپپذیرد. 
خـدا مرحـوم نراقـی را رحمت کند. ایشـان در مثنوی طاقدیس خود اشـعار جالبی دارد. 
مثنـوی طاقدیـس را اگـر فرصت کردید، مطالعه کنیـد. برای مردم هم بایـد این مثنوی 
را خوانـد. افسـوس کـه مـردم بـا مثنـوی طاقدیـس آشـنا نیسـتند. یکـی از مشـکات 
جامعـه ما همین اسـت که ادبیاتی که از سـوی علما گفته شـده را سـعی دارنـد در انزوا 
قـرار دهنـد. مرحوم شـیخ بهاء، ادبیـات فوق العـاده ای دارد. مثنوی مرحـوم نراقی حتی 
از نظـر ادبـی، بسـیار واال اسـت. مرحـوم کمپانـی و دیگر بـزرگان ما هم همیـن گونه اند 
منتهـا بـه اینها کمتر اعتنا می شـود. بخشـی از مثنـوی طاقدیس مرحـوم نراقی حدیث 
نفـس خود ایشـان اسـت. در بخشـی از آن میفرماید: »چهل سـال نمـاز خواندی عوض 
نشـدی؛ اگـر نمـازت نمـاز بـود، در ایـن چهل سـال بایـد بهتر میشـدی«. اگر انسـان با 
تَهیُّـو و با شـرایط یک عمل، وارد آن عمل بشـود، نفسـش آماده می شـود تـا نتایج عمل 

را به دسـت آورد. 
ِ أَْکَبر«1 گفته ایم  ـاَه تَْنهی  َعِن الَْفْحشـاءِ َو الُْمْنَکـِر َو لَِذْکـُر اللَّ مـا در شـرح آیـه » إِنَّ الصَّ
کـه اثـر صـات، مراتبـی دارد. این صاتی کـه ما میخوانیـم، خوب که بخوانیـم، معموال 
بـه انـدازه » تَْنهـی  َعـِن الَْفْحشـاءِ َو الُْمْنَکـِر« کار میکنـد. یعنـی از فحشـاء و منکـر بـاز 
میـدارد. ولـی ایـن حـدِّ ادنـای بـرکات نمـاز اسـت. یعنـی آن کـف آثـار و بـرکات نماز 
اسـت. اگـر نمـازی در ایـن حد اثر نداشـته باشـد، اصا صّحت سـلب دارد؛ نماز نیسـت. 
ِ أَْکَبر« اشـاره  نمـاز خیلـی بیـش از ایـن، میتواند انسـان را باال ببـرد. ایـن » َو لَِذْکـُر اللَّ

1 - عنکبوت، 45



318

بـه حـّد اعلـی دارد. لـذا گفته ایـم ایـن آیـه از لحـاظ داللـت بر آثـار نماز عجیب اسـت. 
کـف و سـقف را بیـان میکنـد. کف، » تَْنهی  َعـِن الَْفْحشـاءِ َو الُْمْنَکِر« و سـقف، » َو لَِذْکُر 
ِ أَْکَبـر« اسـت کـه دیگـر ایـن نهایت هم نـدارد و دارای مراتـب زیادی اسـت. این که  اللَّ
انسـان بتوانـد حالـت ذکـر پیـدا بکنـد؛ حالـت، حالت ذکر باشـد. ذکـر، وصف او باشـد. 
بـه تعبیـر قـرآن کریـم ذکـر کثیـر پیدا کنـد. مطلـق الذکر خیلـی مهم نیسـت چرا که 
هیـچ موجـودی حتـی اشـّر خلـق الل هـم از مطلـق الذکر خالی نیسـت. خـدای متعال 
در وصـف منافقیـن میفرماید: »َوالَ یَْذُکـُروَن اللَّ إاِلَّ َقلِیًا«.1 یعنـی منافق، حتی جّباران، 
حتـی طاغوتهـا اینهـا هـم، لحظـاِت ذکـر دارنـد. مسـاله ذکـر از مقولـه رحمـت عامـه 
اسـت. رحمـت عامـه یـا رحمت رحمانیه خدا، واسـع اسـت حتی شـیطان را هم شـامل 
می شـود. شـیطان هـم بعضـی اوقات ذکـر خدا میکنـد. یعنی ایـن طور نیسـت که ذکر 

قلیـل یـا مطلق الذکـر مخصـوص اهل ایمان باشـد. 
ممکـن اسـت کسـی سـوال کنـد کّمیت ذکـر، قلیل اسـت کـه کیفیـت آن؟ باید گفت 
اگـر منظـور از کیفیـت، کیفیـت توبـه باشـد، ایـن مخصـوص اهل ایمـان اسـت. یعنی 
ذکـری کـه منجـر بـه توبـه بشـود، مخصوص اهـل والیت اسـت. ایـن بحـث را در جای 
خـودش مفصـل ارائـه کرده ایـم. توبـه مشـروط به والیت اسـت. به عبـارت دیگـر، توبه، 
از رحمتهـای رحیمیـه الهـی اسـت. توبـه غیر از اصـل ذکر اسـت. رحمـت رحیمی، آن 
رحمتـی اسـت کـه انسـان را به خدا میرسـاند. رحمـت رحیمـی، رحمت راجعه اسـت. 
رحمـت رحمانـی، رحمت صادره اسـت. رحمت الهی سـیری دارد. یـک رحمت صدوری 
داریـم کـه از خـدا فیض صادر می شـود. این فیض صادر، اسـتثتاء هم نـدارد. هر موجوِد 
قابـِل بـرای تعلّـق ایـن رحمـت رحمانـی، این فیـض عام شـامل او خواهد شـد. اعـّم از 
صالـح، طالـح، کافـر، مومن، صغیـر، کبیر، حـّی و مّیـت و.... اما خدای متعـال دو دعوت 
" دارد: یک دعوت به سـوی او دعوت دنیایی  و دو فراخـوان دارد و بـه تعبیـر مـا دو "إلَـیَّ
اسـت. بعـد از ایـن کـه رحمـت صـادره شـامل همه شـد، خـدا، رسـول می فرسـتد: »یا 
ِ... «2 یکی از صفات  ـراً َو نَذیـراً * َو داِعیاً إِلَـی اللَّ َّا أَْرَسـْلناَك شـاِهداً َو ُمَبشِّ أَیَُّهـا النَِّبـيُّ إِن

1 - نساء، 142
2 - احزاب، آیات 45 و 46
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رسـول، داعـی الـی الل اسـت. امام هـم، داعی الی الل اسـت. یعنـی آن فراخـوان دنیایی 
ُسـوِل إِذا  ِ َو لِلرَّ خـدا را رسـول و امـام انجام میدهنـد: » یا أَیَُّهـا الَّذیَن آَمُنوا اْسـَتجیُبوا لِلَّ
َدعاُکـْم لِمـا یُْحییُکـم «1. ایـن یک فراخوان اسـت. اسـتجابت ایـن فراخوان، مشـروط به 
ُسـوِل إِذا َدعاُکـْم لِمـا یُْحییُکم «؛ مشـروط به  ِ َو لِلرَّ پیـروی از امـام اسـت: »اْسـَتجیُبوا لِلَّ
راَط الُْمْسـَتقیم  * ِصـراَط الَّذیَن أَنَْعْمـَت َعلَْیِهم «.2  والیـت اسـت. لـذا فرمـود: » اْهِدنَا الصِّ
ایـن » اْهِدنَـا«، طلـب همیـن بازگشـت به سـوی خدا اسـت. بازگشـت به سـوی خدا با 
رحمـت رحیمیه می شـود. این مطالب، اساسـی اسـت؛ خطابی نیسـت، مطالـب برهانی 
ُحوُه بُْکَرًه  َ ِذْکراً َکثیراً * َو َسـبِّ و قرآنـی اسـت. لذا فرمـود: » یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنـوا اْذُکُروا اللَّ
ُلماِت إِلَـی النُّوِر َو کاَن  ذي یَُصلِّي َعلَْیُکـْم َو َمائَِکُتُه لُِیْخِرَجُکـْم ِمَن الظُّ َو أَصیـًا * ُهـَو الَـّ
بِالُْمْؤِمنیـَن َرحیمـاً * تَِحیَُّتُهـْم یَْوَم یَلَْقْونَُه َسـاٌم َو أََعـدَّ لَُهْم أَْجراً َکریماً * یـا أَیَُّها النَِّبيُّ 
ِ... «.3 ایـن آیـات بـه همدیگر  ـراً َو نَذیـراً * َو داِعیـاً إِلَـی اللَّ ا أَْرَسـلْناَك شـاِهداً َو ُمَبشِّ َـّ إِن
ذي یَُصلِّي  ارتبـاط دارنـد. اصـل صلواتـی کـه به همـه مومنین نـازل می شـود: » ُهـَو الَـّ
َعلَْیُکـْم« در حقیقـت، بـر نبی مکرم اسـت کـه در آیات بعدی همین سـوره احزاب 
َ َو َمائَِکَتُه یَُصلُّوَن َعلَی النَِّبـي «.4 اصل صلوات مخصوص  ایـن گونـه آمـده اسـت: » إِنَّ اللَّ
 و آل اسـت و از آنهـا بـه دیگـران سـرایت میکنـد. این صلواتی کـه به نبی نبـی
و آل میفرسـتیم، بـه مـا بـر میگـردد. خداونـد هـر فیضی که بـه نبـی و آل، عنایت 
کنـد، بخشـی و یـا همـه آن، شـامل اتبـاع، پیـروان و مسـتجیبین دعوت آنها می شـود. 
ایـن فراخـوان رحمـت رحیمیه اسـت. یعنی کسـی کـه این فراخـوان را اسـتجابت کند 
، مشـمول رحمـت رحیمیـه می شـود. این رحمـت رحیمیه، دسـت انسـان را میگیرد و 
تـا انسـان را بـه مقصد نرسـاند رهایـش نمیکند. لـذا رحمتـی داریم با عنـوان »رحمت 
ریـزان«، کـه چـه انسـان بخواهـد و چـه نخواهـد، میریـزد، چه طلـب کنـد و چه طلب 
نکنـد. رحمـت دیگـری هـم داریم کـه »رحمـت آویـزان« اسـت. رحمتی که انسـان را 
آویختـه بـه خـدای متعـال میکنـد. تعلّق ایجـاد میکند. ایـن تعلّق کـه ایجاد شـد تا به 

1 - انفال، 24
2 - حمد، آیات 6 الی 7

3 - احزاب، آیات 41 الی 45
4 - همان، 56
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مقصـد نرسـاند انسـان را رها نمیکند. این رحمت رحیمیه اسـت. لذا فرمـود: » ُهَو الَّذي 
ُلماِت إِلَـی النُّـورِ َو کاَن بِالُْمْؤِمنیَن َرحیماً«.  ي َعلَْیُکـْم َو َمائَِکُتـُه لُِیْخِرَجُکْم ِمَن الظُّ یَُصلِـّ
ایـن رحمـت رحیمیـه، رحمتی اسـت کـه مهمترین خواسـته انبیاء بـوده اسـت. این را 
در بعضـی از مباحـث تفسـیری خـود، گفته ایـم کـه رحمـت رحمانـی، رحمتـی اسـت 
کـه ینصـّب بـر مـردم، میریزد. امـا رحمت رحیمـی، چنین نیسـت. رحمـت رحیمیه را 
خـدا بایـد ادخـال در آن کنـد. لـذا انبیـاء الهی این گونـه دعـا میکردنـد: » َو أَْدِخلْنا في  
َرْحَمِتـک «؛ ایـن رحمت،رحمـت رحیمیه اسـت؛ رحمت اخـراج من الظلمـات الی النور 
اسـت؛ رحمـت صلواتی اسـت: » یَُصلِّي َعلَْیُکـْم«. ایـن » یَُصلِّي َعلَْیُکـْم«، همان رحمِت 
رسـاننده اسـت. لـذا وقتـی صلـوات بر رسـول اکـرم و اهل بیـت او میفرسـتیم، در 
روایـت داریـم کـه خدای متعال، رسـول و اهل بیـت او را مکّرر باالتـر میبرد، حتی 
در عالـم آخـرت. ایـن رحمـت رحیمـی، انسـان را بـه سـمت خـدا میبـرد. خـدا هم که 
پایـان نـدارد. لـذا خداوند، در مراتـب لّذت قـرب، در مراتب لّذت وصل، مکـّرر بندگانش 
را از مرتبـه ای بـه مرتبـه دیگـر بـاال میبـرد. ایـن که با عبـارت عجیبـی فرمـود: » َعلَی 
اْلَرائِـکِ یَْنُظـُرون  * تَْعـِرُف فـي  ُوُجوِهِهـْم نَْضـَرَه النَّعیـِم «.1ایـن »یَْنُظـُرون«، این نظر، 
نظـر وصـل اسـت نه نظـر فصـل. نظرهایی که گاهـی طبـق رأی برخی مذاهـب، مدعی 
هسـتند که با چشـم مادی رخ میدهد، نظر فصل اسـت. یعنی ناظر از منظور جداسـت 
فقـط منظـور، در آینـه دید ناظـر منعکس می شـود. در نظر وصـل، این نیسـت. در نظر 
وصـل، ناظـر، متصـل بـه منظـور می شـود. از منظـور بهـره میگیـرد. متمّتـع از منظور 
می شـود. ایـن نظـر وصـل، نظـری اسـت کـه در آخـرت و بلکـه در خـود دنیـا نصیـب 
مومنـان می شـود. لـذا در ادعیـه حضـرت سـجاد و همچنیـن در ادعیه سـایر ائمه، 
داریـم کـه: » إلهـی َهْب لی َکماَل ااْلنِْقطـاِع إلَْیَک َو أَنِـْر أَبْصاَر ُقُلوبِنا بِضیـاءِ نََظِرها إِلَْیَک 
َحّتـی تَْخـِرَق أَبْصـاُر الُْقُلـوِب ُحُجـَب النُّـوِر َفَتِصـَل إلی َمْعـِدِن الَْعَظَمـِه َو تَصیـَر أْرواُحنا 
ُمَعلََّقـًه بِعـزِّ ُقْدِسـَک «. لـذا مـا از این رحمـت، به رحمت آویـزان یا آویزانی یـا آویختگی 

تعبیـر کردیم. 
بحـث مـا در تََهیُّـو بـرای اعمـال عبـادی بـود. ایـن تََهیُّـو، انسـان را بـرای ایـن رحمت 

1 - مطّففین، آیات 23و 24
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رحیمـی و بـرای اسـتجابت آن فراخـوان الهـی آمـاده میکنـد. هـر چـه ایـن اسـتجابت 
فراخـوان الهـی قویتـر باشـد، از روی شـوق باشـد، از روی عاقه و تََهیُّو بیشـتری باشـد، 

اثـر ایـن رحمـت ایصالـی و ایـن رحمـت جـذب کننده بیشـتر می شـود. 
رسـول اکـرم در سـاخت مسـجدش درس سـبقت بـه خیـر داده اسـت. در روایـت 
سـاخت مسـجد داشـتیم کـه حضـرت بـار سـنگینی برمیداشـتند بر روی دسـت 
مبارکشـان می آمدنـد. میگفتند اجـازه بدید ما برداریـم، میفرمودند نه. “أَْعِطِنـي أَْحِملُْه 
َعْنـک”  ، حضـرت فرمـود: »اَل اْذَهـْب َفاْحِمـْل َغْیـَره"1؛ تـو بـرو بـار دیگـری بـردار. 
رسـول اکـرم عـاوه بر ایـن که درس مشـارکت رهبران و پیشـگامان با مـردم را به 

مـا میدهـد، درس سـبقت بـه خیر هـم، به مـا میدهد. 

جریان»سّد«األبواب««و«جایگاه«امامت«««
آمـوزه چهارمـی کـه مـا از سـاخت مسـجد رسـول الل آموختیـم، این مسـاله سـّد 
ابـواب اال بـاب علـّی بـود. از این مسـاله سـّد ابواب اال بـاب علـّی تاکید مطلبی 
 بسـته نشـد، چـون "بیت علّی کـه قبا گفتیم اسـتفاده می شـود. چرا باب علی
، مـن المسـجد"؛ بلکـه باالتر، افضل اجزاء مسـجد اسـت. بیت علـّی افضل بخش ها 
 و بیـت علی و اجـزاء ایـن مسـجد اسـت. مسـجدیت مسـجد بـه بیـت رسـول
بـودن اسـت. لـذا احـکام مسـجد، فرع بر احـکام بیـت المعصوم اسـت. گاهـی در ذهن، 
ایـن اسـت که مشـاهد مشـّرفه یا بیـت معصوم حکـم مسـجد دارد. این تعبیـر، مجازی 
اسـت. بایـد چنیـن گفـت کـه مسـاجد حکم بیـت معصـوم را دارنـد. آن بیتـی که بیت 
ـُروا«2 یا  الطهـاره اسـت، بیتی که سراسـر طهـارت اسـت: »فِیِه ِرَجـاٌل یُِحبُّـوَن أَْن یََتَطهَّ
ُح لَُه فِیَها بِالُْغـُدِوّ َواْلَصال ِرَجاٌل اَلّ  »فـی بُُیـوٍت أَِذَن الَلُّ أَْن تُْرَفـَع َویُْذَکَر فِیَها اْسـُمُه یَُسـِبّ
تُلِْهیِهـْم تَِجـاَرٌه َواَل بَْیـٌع َعـن ِذْکـِر الَلِّ «3 چـون در ایـن بیوت، این رجال هسـتند، بیوت 
ـماواِت َو اْلَْرض «، بعـد » فی بُُیـوٍت أَِذَن الَلُّ أَْن  ُ نُـوُر السَّ ذکـر میشـوند. میفرمایـد: » اللَّ
تُْرَفـَع َویُْذَکـَر فِیَهـا اْسـُمُه«، بعـد » یَُسـِبُّح«، ایـن» یَُسـِبُّح«، وصف اسـت اما ُمشـعر به 

1 - إعام الوری بأعام الهدی، ص 61
2 - توبه، 38

3 - حج، 36 و 37
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تعلیـل اسـت. وصـفِ تنها نیسـت. یعنی چرا این نـور در این بیوت اسـت چون» یَُسـِبُّح 
لَـُه فِیَهـا بِالُْغـُدِوّ َواْلَصـال ِرَجـاٌل اَلّ تُلِْهیِهْم تَِجـاَرٌه َواَل بَْیٌع َعن ِذْکـِر الَلِّ «. 

رجال«ذاکر«و«رجال«غافل««
در قـرآن کریـم، دو نوع رجال توصیف شـده اسـت. یـک نوع رجال، اینجا توصیف شـده 
اُه  اسـت، رجـال دیگـری هـم در سـوره جمعه، آنجا کـه میفرمایـد: » َفـإِذا ُقِضَیـِت الصَّ
َ َکثیراً لََعلَُّکـْم تُْفلُِحون  * َو إِذا َرأَْوا  ِ َو اْذُکُروا اللَّ َفانَْتِشـُروا فِـي اْلَْرِض َو ابَْتُغـوا ِمْن َفْضِل اللَّ
ِ َخْیٌر ِمَن اللَّْهـِو َو ِمَن التِّجاَرِه  ـوا إِلَْیهـا َو تََرُکـوَك قائِماً ُقْل ما ِعْنـَد اللَّ تِجـاَرًه أَْو لَْهـواً انَْفضُّ
ازِقیـن «.1 در جامعـه رسـول اکـرم ایـن دو نوع رجال وجود داشـته اند.  ُ َخْیـُر الرَّ َو اللَّ
دسـته ای: » اَلّ تُلِْهیِهـْم تَِجـاَرٌه َواَل بَْیـٌع َعـن ِذْکـِر الَلِّ « و دسـته ای: » َو إِذا َرأَْوا تِجـاَرًه أَْو 
ـوا إِلَْیهـا َو تََرُکـوَك «. ایـن » َو تََرُکوَك «، مهم اسـت؛ یعنی ترکـوا الذکر. این  لَْهـواً انَْفضُّ
نیسـت که ترکوا شـخص الرسـول ؛ اصا شـخصی برای رسـول مطرح نیسـت. 
َ یا أُولِي اْلَلْبـاِب الَّذیَن آَمُنوا َقـْد أَنَْزَل  در سـوره طـاق خداونـد میفرمایـد: »... َفاتَُّقـوا اللَّ
ِ ُمَبیِّنات«.2 ذکر همان رسـول اسـت.  ُ إِلَْیُکْم ِذْکراً * َرُسـوالً یَْتُلوا َعلَْیُکْم آیاِت اللَّ اللَّ
ذکـر، مقـّدم بـر رسـول اسـت یعنـی چون ذکر اسـت، رسـول ما شـد. این ذکـر، محض 
ذکـر اسـت. وجـود رسـول اکرم عین الذکر اسـت. لـذا گفتیم خنده اش ذکر اسـت، 
گریـه اش ذکـر اسـت، قعـود و قیامـش ذکر اسـت، حـّب و بغضش ذکـر اسـت و.... اهل 
الذکـر کـه اهـل بیت  هسـتند هم همین طورانـد. بعـد، دارد که تویی که عیـن الذکری، 
تـو را تـرك کردنـد. در مقابـل این دسـته که اعـراض از ذکر خـدا دارند رجالی هسـتند 
«؛ درجای خودش گفته ایـم این تجارت و  کـه » اَلّ تُلِْهیِهـْم تَِجـاَرٌه َواَل بَْیـٌع َعـن ِذْکـِر الَلِّ

بیـع، نمونه اسـت، یعنی "ال یلهیهم شـیئ عـن ذکر الل". 
در ادامـه بایـد گفـت، آن ذکـری کـه ذکـر اهـل الذکـر اسـت ذکـر کثیر اسـت نـه ذکر 
قلیـل. ذکـر کثیـر کـه از مصادیـق رحمـت خاصـه و ایصالی اسـت، مخصـوص مومنین 
اسـت. ایـن ذکـر کثیر اسـت کـه ایصـال دارد. لذا فرمـود: » یـا أَیَُّها الَّذیـَن آَمُنـوا اْذُکُروا 
ذي یَُصلِّي َعلَْیُکـْم َو َمائَِکُتُه  ُحوُه بُْکـَرًه َو أَصیـًا «، بعـد »ُهَو الَـّ َ ِذْکـراً َکثیـراً * َو َسـبِّ اللَّ

1 - آیات 10 و 11
2 - آیات 10 و 11
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ُلمـاِت إِلَی النُّـوِر َو کاَن بِالُْمْؤِمنیَن َرحیماً « تا برسـاند بـه » تَِحیَُّتُهْم  لُِیْخِرَجُکـْم ِمـَن الظُّ
یَـْوَم یَلَْقْونَـُه َسـاٌم«، انسـان را به مقام سـام میرسـاند. اگر کسـی درباره ایـن چند آیه، 
ده جلـد هم بنویسـد باز هم کم نوشـته اسـت. یک دائـره المعارف عجیبـی در این چند 
آیـه نهفتـه اسـت. هر کسـی کـه به این رجـال بپیونـدد، همراه ایـن رجال می شـود. لذا 

همـه احکامـی کـه بـر آنها بار می شـود بـر اینـان هم بار می شـود. 

حضور«معصوم،«عامل«تطهیر«مساجد«««
مسـاجد، بیـوت الطهـاره الهـی هسـتند و بـه این نکتـه بیت الطهاره هسـتند کـه خانه 
مطهـران هسـتند یعنـی خانـه انبیاء هسـتند، خانـه ائمه اطهار هسـتند. چون مسـجد، 
خانـه امـام اسـت، چون مسـجد خانه نبی اسـت لذا بیت الطهاره اسـت. این که مسـجد 
بایـد مطهـر باشـد، پاك باشـد این فرع آن اسـت که مسـجد بیـٌت للمطهرین اسـت لذا 
ُ أَْن تُْرَفَع َو یُْذَکَر فیَها اْسـُمُه یَُسـبُِّح لَُه فیها بِالُْغـُدوِّ َو اْلصاِل  فرمـود »فـي  بُُیـوٍت أَِذَن اللَّ
* رِجـاٌل ال تُلْهیِهـْم تِجـاَره«1. اصـًا ایـن بیـوت را خـدای متعـال، ایـن گونـه معـروف 
می کنـد. ایـن بیوت که مسـاجد اسـت اما این مسـاجد که مسـاجد هسـتند و این همه 
اعتبـار دارنـد چـون بیـوت اهل الطهاره اسـت، چون »یَُسـبُِّح لَـُه فیهـا بِالُْغـُدوِّ َو اْلصاِل 
رجـاٌل« إلـی آخـره، چـون چنین اسـت لذا بیـت الطهاره اسـت. یا در وصف مسـجد قبا 
ـَس َعلَی  یا در روایتی هم هسـت که این مسـجد الرسـول اسـت که »لََمْسـِجٌد أُسِّ
ـُروا«2 یعنی باز  التَّْقـوی  ِمـْن أَوَِّل یَـْوٍم أََحـقُّ أَْن تَُقـوَم فیـِه فیـِه رِجـاٌل یُِحبُّـوَن أَْن یََتَطهَّ
هـم مسـجد را ایـن گونـه توصیف می کند، مسـجد را می گوید ایـن »فیِه رِجـاٌل یُِحبُّوَن 
ـُروا« اسـت. مسـجد چـون بیـت ایـن رجـال اسـت، بیـت اهـل الطهاره اسـت  أَْن یََتَطهَّ
لـذا مسـجد می شـود بیـت الطهـاره. نـه ایـن که خود مسـجد همیـن طوری فی نفسـه 
حکـم طهـارت پیـدا کند چون مسـجد اسـت. بله مسـجد اسـت اما مسـجد یعنی چه؟ 
مسـجد یعنـی بیـت اهل طهارت. نسـبت بـه خود کعبـه و خود مسـجد الحـرام فرمود: 
»إِنَّ أَوََّل بَْیـتٍ ُوِضـَع لِلنَّاِس«3.ایـن را چگونـه وصـف کـرد خـدای متعال. فرمـود: »َو إِْذ 

1 - نور/36 و 37
2 - توبه/108

3 -آل عمران: 96
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ائِفیـَن َو الْقائِمیَن  ـْر بَْیِتَي لِلطَّ أْنـا ِلِبْراهیـَم َمـکاَن الَْبْیـِت أَْن ال تُْشـِرْك بي  َشـْیئاً َو َطهِّ بَوَّ
أْنـا ِلِبْراهیـَم َمـکاَن الَْبْیـِت«. خداونـد، این بیت را بیـت ابراهیم  وِد«1 »بَوَّ ـجُ ـِع السُّ َو الرُّکَّ
قـرار داده اسـت. چـون ایـن بیـت، بیـت امـام اسـت لـذا بیـت الطهـاره اسـت. آن وقت 
معنـی »طّهـر بیتـی« ایـن جـا فهمیـده می شـود. گفتیـم کـه دو بار دسـتور بـه »طهر 
بیتـی« می دهـد. یـک بـار ایـن دسـتور به شـخص ابراهیم اسـت. همـان طـوری که در 
ـْر بَْیِتَي  أْنـا ِلِبْراهیـَم َمـکاَن الَْبْیِت أَْن ال تُْشـِرْك بي  َشـْیئاً َو َطهِّ ایـن آیـه آمـده »َو إِْذ بَوَّ
وِد« گفتیـم بیـت مـا را تطهیـر کـن. در آیه دیگر  ـجُ ـِع السُّ ائِفیـنَ َو الْقائِمیـَن َو الرُّکَّ لِلطَّ
ائِفیَن َو  را بَْیِتـَي لِلطَّ در سـوره بقـره دارد کـه » َو َعِهْدنـا إِلـی  إِبْراهیَم َو إِْسـماعیَل أَْن َطهِّ
وِد«2. یـک نکته ای هم این جـا گفتیم که اینجـا عاکفین دارد،  ـجُ ـِع السُّ الْعاِکفیـَن َو الرُّکَّ
آنجـا عاکفیـن نـدارد. این اشـاره اسـت به این کـه وقتی بنا شـد امامت تـداوم پیدا کند 
کـه پـای اسـماعیل بـه میـان آمـد و امامت به یـک امامـت اجتماعـی تبدیل شـد. این 
جـا مسـأله عاکفیـن هـم پیـش آمـد. به هـر حال ایـن جا هـم »أن طهـرا بیتـی« دارد. 
در ادامـه ایـن آیـه ای کـه در آن »أن طهـرا بیتـی«  آمـده چیسـت؟ این کـه می فرماید 
ـمیُع  ََّک أَنَْت السَّ َّنا تََقبَّـْل ِمنَّا إِن » َو إِْذ یَْرَفـُع إِبْراهیـُم الَْقواِعـَد ِمـَن الَْبْیـِت َو إِْسـماعیُل َرب
الَْعلیـُم«3. ایـن رفـع قواعـد یعنـی تطهیر البیـت. چون در بیـت خدا در زمان اسـماعیل 
و ابراهیـم بـت نبـوده اسـت تـا بگوییـم تطهیـر البیـت یعنی شکسـتن بت هـا یا از 
بیـن بـردن بت هـا. هنوز شـرکی در آن خانـه صورت نگرفته بوده اسـت. بت پرسـتی آن 
وقـت هنـوز نبوده اسـت. کسـی جز خـود اسـماعیل و خانواده اسـماعیل، خـود ابراهیم 
و خانـواده ابراهیـم نبـوده اسـت. پس ایـن »أن طهر بیتـی« یا »أن طهـرا بیتی« تطهیر 
از چیسـت؟ ایـن تطهیـر تطهیـر بـا خود بنـاء البیـت و سـکون در این بیت اسـت. خود 
سـکون در ایـن بیـت تطهیر البیت اسـت. خـود اتخاذ البیت مقـراً و مقامـاً لمامت الهی 
ایـن خـودش تطهیر البیت اسـت، این تخلیه البیت من الشـرك اسـت. با این سـکونت، 
بیـت، بیـت عبـادت لل و عبـادت مخلصانه شـد؛ بیت اطاعت خدا شـد. چـون بیت، بیت 
اطاعـت خداسـت ایـن تطهیر البیت یعنی تطهیره من الشـرك. شـرك تنها این نیسـت 

1 - حج/26
2 - بقره/125
3 - بقره/127
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کـه کسـی بیایـد بت پرسـتی کنـد. بت پرسـتی شـرك سـاده اسـت. اصـل شـرك، در 
اطاعـت غیـر خداسـت. شـرکی که در قرآن کریم آمده عمدتاً این شـرك اسـت؛ شـرك 
در اطاعـت غیـر خـدای متعال اسـت. شـرك اصلی که در قـرآن کریم مورد توجه اسـت 
ایـن شـرك اسـت. حتی آن شـرك بت پرسـتی هـم چون اطاعـت غیر خداسـت، چون 
خـروج بـر اطاعت خداسـت شـرك اسـت. و اال اگـر خدا می گفـت برای این بت سـجده 
کنیـد، ایـن می شـود عیـن اطاعـت خدا، می شـد عیـن توحید همـان طوری کـه وقتی 
بـه مائکـه گفت »اْسـُجُدوا ِلَدم « این اطاعت فرماِن »اسـجدوا« عیـن اخاص لل، عین 
العبـاده لل شـد. اگـر بت پرسـتی شـرك اسـت نـه برای این اسـت که سـجده بـرای بت 
اسـت، چـون خـروج از اطاعـت اسـت، چـون برخـاف اطاعت خـدا عمل کردن اسـت. 
خـدا گفتـه بـرای بت هـا سـجده نکنید اما سـجده می کننـد. اگر خـدا می فرمـود بر بت 
سـجده کنیـد فرقـی باسـجده بـر آدم نداشـت؛ هـر دو به هر حـال غیر الل هسـتند. هم 
آدم غیـر خداسـت، هـم بـت غیر الل اسـت. امـا اگر خدا دسـتور داد گفـت چنین کنید، 
اگـر مـا ایـن دسـتور را اطاعـت کردیم عیـن التوحید می شـود. مـاك این اسـت که ما 
اطاعـت امـر خـدا کنیم، این اسـت معنی توحیـد. توحید یعنـی اطاعت امر غیـر خدا را 

نکنیـم. اطاعـت از غیـر خـدا کردن، عین الشـرك اسـت و اصل شـرك این اسـت.

اطاعت«نکردن«از«رسول«خدا،«عین«شرک«است««
اگر از رسـول هم، اطاعت نکردیم شـرك می شـود؛ چون این دسـتور خداسـت. رسـول، 
خلیفـه الل اسـت. یعنـی خـدا فرمود »امـره امری، نهیه نهیـی، اطاعته اطاعتـی« فرمود 
«1 . اگـر خـدا بگویـد از امـام هـم اطاعـت کنیـد،  ُسـوَل َفَقـْد أَطـاَع اللَّ » َمـْن یُِطـِع الرَّ
ایـن اطاعـت غیـر خـدا نیسـت. مـا از امام اطاعـت می کنیـم چون خـدا فرمـود. فرمود: 
ُسـوَل َو أُولِـي اْلَْمـِر ِمْنُکـْم«2. چـون فرمود اطاعـت کنید. این  َ َو أَطیُعـوا الرَّ »أَطیُعـوا اللَّ

جاسـت کـه اگـر از امـام اطاعت نکردیم شـرك می شـود. 
ایـن کلیـه کبـرای عجیـب قرآنـی اعـام همیـن مطلب اسـت که امـر معصـوم، امر من 
اسـت، اطاعـت او اطاعـت من اسـت. چـون چنین اسـت لذا اطاعت غیر رسـول، شـرك 

1 - نساء/80
2 - همان/ 50



326

اسـت. گاهـی قرآن کریم از معصیه الرسـول به کفر تعبیر کرده اسـت » َفَکْیـَف إِذا ِجْئنا 
ِمـْن ُکلِّ أُمَّـٍه بَِشـهیٍد َو ِجْئنـا بَِک َعلی  هُؤالءِ َشـهیداً * یَْوَمِئٍذ یَـَودُّ الَّذیَن َکَفـُروا َو َعَصُوا 
َ َحدیثاً«1 . »کفروا و عصوا الرسـول« یعنی  ُسـوَل لَْو تَُسـوَّی بِِهُم اْلَْرُض َو ال یَْکُتُموَن اللَّ الرَّ
معصیـه الرسـول را کفـر تلقـی کرده انـد. چون کفـر چیزی غیـر از خـروج از طاعت خدا 
نیسـت. معنی کفر، حقیقه الکفر و حقیقه الشـرك هم همین طور اسـت. شـرك و کفر 
متطابقیـن هسـتند. یعنـی هر جا شـرك هسـت کفر هسـت، هر جا کفر هسـت شـرك 
هسـت. چـون حقیقـه الکفر خروج از اطاعت خداسـت، حقیقه الشـرك هـم اطاعت غیر 
خداسـت. بنابرایـن، ایـن کـه فرمـود »أن طهرا بیتـی« بعد می آیـد می گوید کـه » َو إِْذ 
ـمیُع الَْعلیُم  ََّک أَنَْت السَّ َّنا تََقبَّْل ِمنَّـا إِن یَْرَفـُع إِبْراهیـُم الَْقواِعـَد ِمـَن الَْبْیـِت َو إِْسـماعیُل َرب
ًه ُمْسـلَِمًه لَـَک َو أَِرنا َمناِسـَکنا..«2. این  * َربَّنـا َو اْجَعلْنـا ُمْسـلَِمْیِن لَـَک َو ِمـْن ُذرِّیَِّتنـا أُمَّ
همـان تطهیـر اسـت، همان عبـادت خالصانه خداسـت که ایـن عبادت خالصانـه خدا از 
سـاخت مسـجد شروع می شـود، سـاخت منزل باید سـاخت عن طهارهٍ باشـد، یعنی لل 
باشـد، مخلصانـه باشـد. وقتی چنین شـد ایـن تطهیر البیت اسـت. تطهیـر البیت یعنی 
عبـاده الل در خـود بیـت، آن عبادت مخلصانـه و جلوگیری از شـرك در خانه خدا. خانه 
خـدا تبدیـل نشـود بـه ابزاری بـرای اطاعت غیـر خدا چنان کـه امروز خیلی از مسـاجد 
ایـن گونـه اسـت مخصوصاً  مسـجد الحرام و مسـجد النبـی. االن این مسـاجد، مقاّر 
شـرك بـالل شـده اسـت. "طهـر بیتـی" یعنـی این هـا را خـارج کن. فلذا اسـت کـه این 

تطهیـر حقیقـی، ان شـاء الل به وسـیله ولـّی عصر انجـام خواهد گرفت.
 لـذا در آن آیـه کریمه، سـائل سـؤال کرد از حضـرت صادق ،- ایـن روایت در اصول 
کافـی اسـت - کـه سـائل سـؤال کـرد کـه معنـای ایـن آیـه کریمه چیسـت کـه » َو ما 
ِ إاِلَّ َو ُهـْم ُمْشـِرُکوَن«3. ایـن واو، واو حالیـه اسـت. معنی آیه اسـت  یُْؤِمـُن أَْکَثُرُهـْم بِـاللَّ
کـه اکثـر آن هـا ایمـان ندارند، ایمـان نمی آورنـد مگر این کـه در عین حال ایمان شـان، 
مشـرك بـه خـدا هسـتند. که سـائل سـؤال کـرد چطور می شـود هـم مؤمن باشـد هم 
مشـرك بـه خـدا. حضـرت فرمـود »شـرك الطاعـه« این شـرك، شـرك اطاعت اسـت. 

1 - همان/ 41 و 42
2 - بقره/127 و 128

3 - یوسف/106
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وقتـی ایمـان بـه خـدا مـی آورد، مؤمن اسـت که خـدا خالـق اوسـت، آفریننده اوسـت، 
رازق اوسـت امـا یطیـع غیـَر الل. در ایـن دعـای حضـرت سـید الشـهداء در دعـای 
عرفـه ایـن جمله هسـت کـه »یَْأُکُلـوَن ِرْزَقـُه َو یَْعُبـُدوَن َغْیَره « این وضع شـرك اسـت، 
شـرك ایـن اسـت. رزق خـدا را می خـورد، در مملکـت خـدا زندگـی می کند، زیر سـایه 
نعمت هـای الهـی زندگـی می کند، از نعمت هـای خدا بهـره می برند، می بیننـد که تمام 
ایـن هسـتی بـا امر خداسـت، با دسـتور خـدا می گردد بـا این همه دسـتور غیـر خدا را 

اطاعـت می کنند. اسـاس شـرك این اسـت. 
حضـرت امیـر در نهج الباغه قطعه بسـیار پر معنـی و برجسـته ای دارد، میفرماید: 
"ُسـْبَحانََک َخالِقـاً َو َمْعُبوداً بُِحْسـِن بََائِـَک ِعْنَد َخلِْقَک َخلَْقـَت َداراً َو َجَعلْـَت فِیَها َمْأُدبًَه 

َمْشـَرباً َو َمْطَعمـاً َو أَْزَواجـاً َو َخَدمـاً َو ُقُصوراً َو أَنَْهاراً َو ُزُروعاً َو ثَِماراً ثُمَّ أَْرَسـلَْت َداِعیاً یَْدُعو 
ْقَت إِلَْیِه اْشـَتاُقوا أَْقَبُلوا  ْبـَت َرِغُبـوا َو اَل إِلَی َما َشـوَّ اِعـَي أََجابُـوا َو اَل فِیَمـا َرغَّ إِلَْیَهـا َفـَا الدَّ
َعلَـی ِجیَفـٍه َقـِد اْفَتَضُحـوا بِأَْکلَِهـا َو اْصَطلَُحـوا َعلَی  ُحبَِّهـا"1. میفرماید خانه ای سـاختی، 
)چقـدر توصیـف جالبـی از همیـن دار دنیا دارنـد(، سـفره ای در این خانه بـرای ما پهن 
کـردی، در این سـفره همه چیز فراهم کردی، نوشـیدنیهای عجیـب و طعامهای عجیب 
، مردمامـان و همسـرانی قـرار دادی. بعـد هـم رسـولی فرسـتادی کـه بـه چیـز بهتری 

دعـوت کنـد. امـا خاف رضـای تو عمـل کردند.
ایـن هـم درس چهـارم و براسـاس همیـن مطلـب بود که رسـول خدا »سـد االبـواب اال 
بـاب علـٍی«. چـون بیـت علـٍی عین المسـجد اسـت بلکه بیـت علـٍی و بیت رسـول الل 
افضل اجزاء المسـجد اسـت؛چون این محل، قلب مسـجد اسـت. مسـجدیت مسـجد به 

ایـن بیـت علـٍی و بیت رسـول الل بودن اسـت. 

1 - ص 159
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اسالم«اعرابی«و«اسالم«ابراهیمی
ًه ُمْسـلَِمًه  مسـجد، جایـگاه امت مسـلمه بـه اسـام ابراهیمی اسـت: » َو ِمـْن ُذرِّیَِّتنـا أُمَّ
لََک«1، که اشـاره به ائمه اطهار اسـت. این امًه مسـلمًه، آن اسـام ابراهیمی اسـت 
ُه لِلَْجبیِن * َو ناَدیْناُه أَْن یا إِبْراهیُم«2. این اسـام، اسـام  ا أَْسـلَما َو تَلَـّ کـه فرمـود: » َفلَمَّ
امامتـی اسـت یعنـی آن هایـی کـه بـه این مقـام و این گونه اسـام می رسـند شایسـته 
مقـام امامت می شـوند. این اسـام، اسـامی اسـت که بعد از ابتـاء می آیـد » َو إِِذ ابَْتلی  

.3» ُهنَّ ُُّه بَِکلِمـاٍت َفَأتَمَّ إِبْراهیـَم َرب
در مطالب گذشـته، عرض شـد که اسـام دو گونه اسـت؛ یک اسـام اعرابی که » قالَِت 
اْلَْعـراُب آَمنَّـا ُقـْل لَـْم تُْؤِمُنـوا َو لِکـْن ُقولُوا أَْسـلَْمنا«4. این اسـام، اسـام اعرابی اسـت. 
یـک اسـام، اسـام ابراهیمی اسـت » َو َمْن یَْرَغُب َعـْن ِملَِّه إِبْراهیَم إاِلَّ َمْن َسـِفَه نَْفَسـُه 
ُُّه أَْسـلِْم قاَل  الِحیـَن * إِْذ قاَل لَُه َرب َُّه فِـي اْلِخَرهِ لَِمَن الصَّ نْیـا َو إِن َو لََقـِد اْصَطَفْینـاُه فِـي الدُّ

1 - بقره/ 128
2 - صافات/ 103 و 104

3 - بقره/124
4 - حجرات/14
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أَْسـلَْمُت لِـَربِّ الْعالَمیَن«1.ایـن » قـاَل أَْسـلَْمُت « کـی تحقـق پیدا کرده اسـت؟ اگر چه 
همیشـه حضـرت ابراهیـم مسـلم بوده امـا ظهور این أسـلمُت در این مرحله اسـت. 
چـون "َقـال" کـه می گوید یعنی »فعـَل فعًا ظهر فیه اسـامه«. در چه مرحلهای اسـت 
ـا بَلََغ َمَعُه  ـْرناُه بُِغاٍم َحلیٍم * َفلَمَّ ایـن »قال« ابراهیمی؟ در سـوره صافـات فرمود: »َفَبشَّ
ِّي أَْذبَُحَک َفانُْظـْر ما ذا تَری  قاَل یـا أَبَِت اْفَعْل  ي أَری  فِي الَْمنـاِم أَن ِـّ ـْعَي قـاَل یـا بَُنيَّ إِن السَّ
ا أَْسـلَما َو تَلَُّه لِلَْجبیـن  * َو ناَدیْناُه  ابِریـَن * َفلَمَّ ُ ِمـَن الصَّ مـا تُْؤَمـُر َسـَتِجُدني  إِْن شـاَء اللَّ
ا أَْسـلَما« کی تحقق پیـدا کرد؟ در این  ْؤیا«2. این » َفلَمَّ ْقـَت الرُّ أَْن یـا إِبْراهیـُم * َقـْد َصدَّ
مرحلـه؛ چـون در ادامـه، می فرماید:» إِنَّ هـذا لَُهَو الَْبـاُء الُْمبین «3. این بـاء مبین، این 
ُُّه  جـا تحقـق یافـت. آن وقـت در آیه امامـت ابراهیـم می فرمایـد: »َو إِِذ ابَْتلی  إِبْراهیـَم َرب
ِّي جاِعُلـَک لِلنَّاِس  ُهـن «4. أتـّم ایـن ابتـاء را. معلوم می شـود این »قـاَل إِن بَِکلِمـاٍت َفَأتَمَّ
إِمامـاً«5 بعـد از قضیـه اسـماعیل، تحقق پیدا کرده اسـت. چـون می فرمایـد »فأتّمهن«. 
بعـد در جریـان حضـرت اسـماعیل می فرمایـد: »إِنَّ هـذا لَُهـَو الَْبـاُء الُْمبیـن «. این آن 
ابتـاء برتـر بـود کـه مـا ابراهیـم را با ایـن ابتـاء آزمودیـم. معلـوم می شـود آن امامتی 
ي جاِعُلـَک لِلنَّـاِس إِماماً « بعـد از این ابتـاء بوده اسـت. آن وقت،  ِـّ کـه فرمـود » قـاَل إِن
نکتـه » َو ِمـْن ُذرِّیَِّتنـا « همیـن جاسـت؛ چـون در ایـن ابتـاء ذریـه او شـریک بود که 
اسـماعیل باشـد. چـون ابراهیـم دیـد کـه ذریه او در این ابتاء شـریک اسـت لـذا یقین 
یافـت خداونـد، بـه ایـن که ایـن امامـت، امامتی باشـد که شـامل ذریه او هم می شـود، 
راضی اسـت. چون ذریه او شـریک در اسـام شـد؛ شـریک در این ابتاء شـد. لذا وقتی 
ي جاِعُلَک لِلنَّـاِس إِماماً« بعد  ِـّ ُهنَّ قاَل إِن ُه بَِکلِمـاٍت َفَأتَمَّ ُـّ فرمـود »َو إِِذ ابَْتلـی  إِبْراهیـَم َرب
گفـت: »قـاَل َو ِمـْن ُذرِّیَّتـي« ایـن سـؤال بود، سـؤال به معنـی طلب نه سـؤال به معنی 
اسـتفهام. ایـن اسـتفهام نبـود بلکـه طلـب امامـت بـرای ذریـه بـود. و این طلـب، طلب 
مـأذون بـود. مـا گفته ایـم کـه طلـب انبیـاء، دعـای انبیـاء، دعـای مـأذون اسـت. یعنی 
انبیـاء، ایـن طـور نیسـت که بـر مبنای هـوای نفس شـان از خدا یـک چیـزی بخواهند. 

1 - بقره/ 130 و 131
2 - صافات/101 تا 105

3 - همان/ 106
4 - بقره/124

5 - همان
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بگوینـد خدایـا یـک چنین چیـزی به ما بـده. آن ها بداننـد خدا نمی خواهـد بعد بگویند 
بـده بـه مـا!. چیـزی را از خـدا می خواهنـد کـه اذن بـه خواسـتن آن را دارنـد کـه خدا 
بـه آن هـا اذن داده کـه بخواهیـد. خیلـی از مـوارد چنیـن اسـت کـه خدا چیـزی را که 
ُُّه  می خواهـد بـه کسـی بدهـد باید او بخواهـد تا به او بدهـد. ایـن »َو إِِذ ابَْتلی  إِبْراهیـَم َرب
ي جاِعُلَک لِلنَّـاِس إِماماً قاَل َو ِمـْن ُذرِّیَّتي ...«1 این درخواسـت  ِـّ ُهـنَّ قـاَل إِن بَِکلِمـاٍت َفَأتَمَّ
بـود، دعـا بـود و دعاء دعـای مأذون اسـت یعنی ابراهیم می دانسـت که مأذون اسـت در 
ایـن طلـب از سـوی خـدا. از کجـا فهمیـد که مأذون اسـت؟ از همیـن »فلما أسـلما« از 
ایـن کـه خـدای متعـال ابتاء را در حق اسـماعیل جاری کـرد و اسـماعیل در این ابتاء 
موفـق از آب درآمـد. اینجـا مـأذون بـودن خـود در طلـب ایـن امامـت را فهمیـد؛ چون 
می دانسـت ایـن أسـلما، أسـلمایی اسـت کـه او را به مقـام امامت رسـاند. یعنـی خدا به 
او فهمانـد چـون تـو از ایـن ابتاء سـربلند بیرون آمدی پـس به مقام امامت شایسـتگی 
داری. او گفـت پـس اسـماعیل چـه؟ »و مـن ذّریّتـی« فرمود آری امـا »ال یَنـاُل َعْهِدي 

« کـه ایـن هـم داسـتانی دارد و در جای خـود باید توضیح داده شـود.  الِمیـنَ الظَّ

رحمت«عامه«و«رحمت«خاصه««
مـا ایـن را در مباحـث رحمـت گفته ایـم. رحمـت، ایـن رحمـت عامـه و خاصـه ای کـه 
قاعدتـاً آقایـان شـنیده اند، این به این سـادگی نیسـت کـه بگوییم یک رحمـت عامه ای 
داریـم و یـک رحمـت خاصـه؛ همیـن. خیلـی تفاصیـل دارد. یکـی از تفاصیـل و فوارق، 
فـروق بیـن ایـن رحمت خاصـه و این رحمـت عامه این اسـت که رحمـت عامه رحمت 
ریزشـی اسـت، یعنـی بـدون طلـب، بـدون درخواسـت، رحمـت عامـه را خـدا بـر هـر 
مسـتعد دریافـت ایـن رحمـت نـازل می کند. همان فیض عام اسـت. مسـأله انـزال مطر 
و ریـزش بـاران، ایـن نعماتـی کـه شـامل همـگان اسـت، این هـا همـه از رحمت هـای 
عامـه الهـی اسـت کـه شـامل کافـر و مؤمـن و حتـی شـامل ابلیـس هـم می شـود. آن 
رحمـت عامـه اسـت. یـک رحمتـی داریـم، رحمـت خاصه اسـت. ایـن رحمـت عامه را 
خـدای متعـال "یبتـدء بها": »یَـا ُمْبَتِدئـاً بِالنَِّعـِم َقْبـَل اْسـِتْحَقاقَِها«2. ایـن رحمت عامه 

1 - بقره/124
2 - مفاتیح الجنان، دعای یا من اظهر الجمیل 
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اسـت. رحمـت دیگـری داریـم کـه آن رحمـت، رحمـت موصلـه به خـدای متعـال و به 
رضـوان الهـی. رحمتـی اسـت کـه انسـان را به مقامـات عالیه بـاال می برد؛ می رسـاند به 
خـدا. ایـن رحمتـی اسـت که ایـن رحمت بـا اسـتحقاق اوالً و بـا طلب حاصل می شـود 
یعنـی بایـد بخواهیـم. شـخص بایـد بخواهد تـا این رحمـت نصیبش بشـود. لـذا از این 
رحمـت خـدای متعـال ایـن گونه تعبیـر شـده اسـت: » َسـُیدِخُلُهم اللُ فِـی َرحَمِته«1. 
ایـن رحمـت، رحمتـی اسـت کـه البـدَّ أن یدخـل الل عبـاده فیها. ایـن دیگر بایـد خدا 
دسـت طـرف را بگیـرد در ایـن رحمـت واردش کنـد. این طور نیسـت که ایـن رحمت، 
رحمتـی باشـد کـه همیـن طـور بـر همـگان ریـزش کنـد. لـذا انبیـای بـزرگ یکـی از 
درخواست هایشـان همیـن بـوده کـه » َو أَْدِخلْنا فـي  َرْحَمِتَک « که در داسـتان حضرت 
ا َرَجَع ُموسـی  إِلی   موسـی دارد: »قـاَل َربِّ اْغِفـْر لي  َو ِلَخـي ...« بعد از این که »َو لَمَّ
ُه إِلَْیِه قـاَل ابَْن أُم «.... مضمونش این اسـت  َقْوِمـِه َغْضبـاَن أَِسـفاً َو أََخـَذ بَِرأِْس أَخیـِه یَُجرُّ
کـه حضرت هـارون بـه حضرت موسـی عـرض کـرد »َو کاُدوا یَْقُتُلونَنـي « اینها 
می خواسـتند مـن را بکشـند، فرصت شـماتت من را به دشـمنان نـده »َفا تُْشـِمْت بَِي 
اْلَْعـداَء«. ایـن جـا بـود کـه حضرت موسـی گفـت: »قـاَل َربِّ اْغِفـْر لـي  َو ِلَخي  َو 
أَْدِخلْنـا فـي  َرْحَمِتَک« 2. ایـن ادخال در رحمت را حضرت موسـی به عنوان برترین 
 اسـت، درخواسـت میکند. موسـی دعا، در این لحظه که لحظه اضطرار موسـی
وقتـی دیـد زحمـت زیـادی بـرای این قوم کشـیده اسـت، خـود و قومش شـکنجه های 
زیـادی تحمـل کرده انـد، ایـن همـه سـال های سـال، تحمـل کردنـد، صبر کردنـد، این 

همـه رنج هـا کشـیدند، بـه پیـروزی امیدوار شـد ، دلش خوش شـد. 

آرزوی«پیامبران«و«ابتالی«الهی««
اینجـا بایـد مطلـب مهمـی بیـان شـود،گرچه تا حـدودی خارج از سـیاق بحث ماسـت؛ 
منتهـا چـون مسـائل مهمی در آن اسـت، دفع بعضی از شـبهات در آن اسـت، مناسـب 
اسـت بیـان شـود. ایـن سـنت الهـی اسـت کـه وقتـی پیامبـران بـزرگ،  وقتـی رهبران 
بـزرگ الهـی به آن لحظه پیروزی می رسـند و به لحاظ بعد بشـری، دلشـان شـادمان از 

1 - توبه/99
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پیـروزی می شـود و طعم شـیرین پیـروزی در مذاق شـان خوب چشـیده می شـود، این 
جـا یـک ابتـاء بزرگ پیـش می آید. ما در تفسـیر آیه 52 سـوره حـج، ایـن را گفته ایم. 
معنـای ایـن آیـه از مشـکات آیـات قرآنـی اسـت و بسـیاری در فهـم ایـن آیه اشـتباه 
می کننـد. قـرآن کریـم می فرمایـد: »َو ما أَْرَسـلْنا ِمـْن َقْبلَِک ِمْن َرُسـوٍل َو ال نَِبـيٍّ إاِلَّ إِذا 
ُ آیاتِِه  ـْیطاُن ثُـمَّ یُْحِکـُم اللَّ ُ ما یُلِْقي الشَّ ـْیطاُن فـي  أُْمِنیَِّتـِه َفَیْنَسـُخ اللَّ تََمنَّـی أَلَْقـی الشَّ
ـْیطاُن فـي  أُْمِنیَِّتـِه «؟ چرا شـیطان، در هر  ُ َعلیـٌم َحکیـٌم«. یعنـی چـه » أَلَْقی الشَّ َو اللَّ
رسـول و نبـی القـاء در امنیـه او می کنـد ؟ بعضـی  می گوینـد یعنـی شـیطان در ذهـن 
آنهـا، در دل آنهـا، یـک چیزی القـاء می کند. این نیسـت، این امنیه، امنیه عینی اسـت، 
نـه امنیـه ذهنـی و قلبـی. مـراد از امنیـه، آن تحقـق آرزوی خارجی شـان هسـت. وقتی 
آرزوی شـان را می بیننـد کـه ایـن آرزو دارد محقق می شـود، شـیطان در ایـن آرزو القاء 
می کنـد؛ یعنـی در آن اوج پیـروزی وقتـی رسـول اکـرم بـه اوج پیروزی رسـید به 
او گفتنـد منتظـر یـک ابتـاء بزرگـی باش کـه بعـد از رحلتش ایـن ابتاء عظیـم اتفاق 
افتـاد. ایـن همـان القـاء درامنیـه الرسـول اسـت که یـک توطئـه ای اتفاق می افتـد؛ آن 
آرزوی رسـول کـه ایـن آرزو در حـال تحقـق اسـت یعنـی همـه چیـز ایـن آرزو حاصل 
شـده، آن امنّیـه الرسـول در حـال عینیـت یافتـن اسـت، در حـال شـکل گیری اسـت، 
ایـن جاسـت کـه شـیطان می آیـد و آن امنیـه را هـدف قـرار می دهـد. ملقاء افسـاد در 
آن اصاحـی اسـت کـه انبیـاء انجـام می دهنـد. انبیـاء می آیند یـک جامعـه صالحی را 
راه می اندازنـد، پـاك می کننـد، جامعـه را طاهـر و مطهـر می کننـد امـا وقتـی که وقت 
ـْیطاُن فـي  أُْمِنیَِّتـِه «. »ألقـی الشـیطان« القاء شـیطان  بهره بـرداری اسـت: » أَلَْقـی الشَّ
یعنـی افسـاد شـیطان. یعنی دقیقـاً برخاف آن چه انبیـاء یعنی ضد آن چـه کان یریده 
االنبیـاء. القـاء الشـیطان یعنی افسـاد ما اصلحه االنبیـاء. لذا آیـه دارد »َو ال تُْفِسـُدوا فِي 
اْلَْرِض بَْعـَد إِْصاِحهـا«1. ایـن هـم اشـاره به همین نهی از تبعیت شـیطان اسـت در آن 
چـه یلقیـه علـی الناس بعـد اصاح النـاس، بعد اصـاح جوامع به وسـیله انبیـاء. از این 
القـاء بدتـر کـه بعـد از پنجاه سـال از رحلت رسـول ایـن حادثه عظیم کربـا اتفاق 
ـْیطاُن «. بعـد البته بـه تدریج ایـن القای  ُ مـا یُلِْقـي الشَّ افتـاد. البتـه بعـد » َفَیْنَسـُخ اللَّ
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333

شـیطانی نابود خواهد شـد. 
بنابرایـن مطلـب چهـارم ایـن بـود کـه مسـاجد بیـوت الطهـاره هسـتند و چـون بیوت 
الطهـاره هسـتند، بیـوت ایـن رجـال هسـتند، بیـوت المطهریـن اسـت. در قـرآن کریم 
مطهریـن تعریـف دارد؛ یعنـی یـک واژه گنـگ و مبهـم و بی حـد و حـدود نیسـت، 
ُ لُِیْذِهـَب َعْنُکـُم الرِّْجَس أَْهـَل الَْبْیِت  َّمـا یُریـُد اللَّ تعریـف دارد. اگـر در قـرآن کریـم، »إِن
َرُکـْم تَْطهیـراً«1 آمـده، مصداقـش را هـم معّیـن کرده اسـت. لـذا »رِجـاٌل یُِحبُّوَن  َو یَُطهِّ
ـُروا«2 بـه تفسـیر خـود قـرآن کریـم، بـر همین  اهل بیـت تطبیق می شـود. لذا  أَْن یََتَطهَّ
ـُروَن«3 در خـود قرآن کریم تفسـیر شـده اسـت  ـُه إاِلَّ الُْمَطهَّ وقتـی می فرمایـد: »ال یََمسُّ
ُه لَُقـْرآٌن َکریـٌم * في  ِکتـاٍب َمْکُنـوٍن * ال  َـّ کـه ایـن مطهـرون چه کسـانی هسـتند. »إِن
ـُروَن«4 کـه این جا مّس مّس جسـدی نیسـت، مّس روحی اسـت، مّس  ـُه إاِلَّ الُْمَطهَّ یََمسُّ
معنـوی اسـت. »الیمّسـه« یعنـی الیصله. آنهایـی که به عمـق این قرآن می رسـند چه 
کسـانی هسـتند؟ مطهـران هسـتند کـه به ایـن قرآن می رسـند. ایـن قرآن دسـت آنها 
ـُروَن « جملـه خبریـه اسـت. اگـر ائمـه اطهـار بـرای اثبات  ـُه إاِلَّ الُْمَطهَّ اسـت. » ال یََمسُّ
وجـوب طهـارت عنـد المـّس الجسـدی، به ایـن جمله استشـهاد نکـرده بودنـد ، اگر ما 
بودیـم و خـود ایـن آیه، شـاید می گفتیم داللت بر حرمت مّس جسـدی بـدون طهارت، 
بـا اشـکال مواجـه بشـود. چـون تفسـیر ائمـه: وجـود دارد، می گوییـم بلـه شـامل مّس 
جسـدی هـم می شـود. ولی اصل مـراد، مّس معنوی اسـت، مّس قلبی اسـت. ال یمّسـه 

اال آن مطهرونـی کـه خـدای متعـال قلب شـان را بـرای این قـرآن، آماده کرده اسـت. 
خاصـه، در همـه جـای قـرآن وقتـی مطهـران می آیـد، منظـور، ائمـه: هسـتند. البتـه 
اینهـا رأس المطهریـن هسـتند. والیـت آنها موجب طهـارت دیگران هم می شـود؛ چون 
حقیقـت والیـت، بـه معنـای اتصـال اسـت. مثل آب جـاری اسـت که به هر چـه متصل 
شـد، آن را طاهـر می کنـد، والیت هم این طوری اسـت. والیت یعنی اتصـال. اصًا "ولی" 
)بـه سـکون الم( َولِی شـیٌء شـیئاً یعنی اتّصل به. ایـن معنای والیت اسـت، اتصال دارد. 
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ـُر َعْنُهْم  ُم لَُهْم َمـاِرٌق َو الُْمَتأَخِّ اتصـال هـم این اسـت که از آن هـا جدا نیسـت: » الُْمَتَقـدِّ
ِزُم لَُهـْم اَلِحـق «1. ایـن معنـای والیت اسـت. این اتصـال، این طهـارت را از  َزاِهـٌق َو الـاَّ
آن مطهـران الهـی، بـه آن کسـی که یتصـل بهم منتقل می کنـد. اتصال بـه اینها خیلی 
آثـار دارد کـه یکـی از آثارش این طهارتی اسـت که بـه َمن یتصل بهم منتقل می شـود. 
یکـی از آثـار دیگـرش ایـن اسـت کـه یکوُن معهـم. مسـأله معیت هـم در قـرآن کریم، 
مسـأله مهمـی اسـت. دعـای آنهایـی که اسـام آوردنـد، آن قسّیسـین و ُرهبـان معیت 
یسـیَن َو ُرْهباناً  بـا اهـل بیـت: اسـت. در قـرآن کریـم می فرماید: »ذلِـَک بِـأَنَّ ِمْنُهـْم قِسِّ
ُسـوِل تَـری  أَْعُیَنُهـْم تَفیـُض ِمَن  َُّهـْم ال یَْسـَتْکِبُرون  * َو إِذا َسـِمُعوا مـا أُنْـِزَل إِلَـی الرَّ َو أَن
ـاِهدیَن«2. این شـاهدان،  َّنا آَمنَّـا َفاْکُتْبنا َمَع الشَّ ـا َعَرُفـوا ِمـَن الَْحقِّ یَُقولُـوَن َرب ْمـِع ِممَّ الدَّ
همـان مطهران هسـتند، همان امامان: هسـتند. ایـن معیت، همان معیت با ابرار اسـت: 
َّنا َفاْغِفْر لَنـا ُذنُوبَنا َو  ُِّکْم َفآَمنَّـا َرب َّنـا َسـِمْعنا ُمناِدیـاً یُنادي لِْلیمـاِن أَْن آِمُنـوا بَِرب »َربَّنـا إِن
َکفِّـْر َعنَّـا َسـیِّئاتِنا َو تََوفَّنـا َمـَع اْلَبْـراِر«3. این معّیـت خیلی معّیت مهمی اسـت. آیه 69 
 ُ ُسـوَل َفُأولِئـَک َمَع الَّذیـَن أَنَْعَم اللَّ َ َو الرَّ سـوره نسـاء، اوج مطلـب اسـت: »َو َمـْن یُِطِع اللَّ
الِحیَن َو َحُسـنَ أُولِئـَک َرفیقاً«. این  ـَهداءِ َو الصَّ یقیـنَ َو الشُّ دِّ َعلَْیِهـْم ِمـَن النَِّبیِّیـَن َو الصِّ
معّیـت، اسـاس کار اسـت. از آثـار این والیت، این معّیت اسـت. یعنی وقتی انسـان والیه 
الرسـول را پذیرفـت، والیـت ائمـه اطهـار را پذیرفـت، معّیت حاصل می شـود. 
اگـر ایـن والیـت واقعـاً حاصـل بشـود، تا معیـت فـی الجنـه ادامـه دارد،. البتـه معیت، 
 درجـات دارد، معّیـت بـه جایـی می رسـد کـه شـما شـریک در اعمـال رسـول الل

می شـوید. ایـن چیـز عجیبـی اسـت کـه در جای خـود نیاز بـه توضیـح دارد.

مسجد،«قلب«شهر«اسالمی«است««
آموزه پنجم یا آن درس پنجمی که ما از جریان سـاخت مسـجد الرسـول اسـتفاده 
می کنیـم و مربـوط بـه بحـث فقه نظام عمران شـهری اسـت این اسـت که مسـجد باید 
در قلـب شـهر باشـد. بایـد طوری باشـد که در دسـترس مردم باشـد مخصوصاً مسـجد 

1 - بحار/ج 90 / ص 20
2 - مائده/ 82 و 83
3 - آل عمران/193
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. ُجمعه
ما یک مسـجد محل داریم، یک مسـجد شـهر. مسـجد شهر، مسـجد جامع یا مسجدی 
کـه تقـام فیـه الجمعه، باید طوری باشـد که همه مـردم بتوانند برای نمـاز جمعه در آن 
مسـجد، حضـور پیدا کنند. مسـجد محل، باید طوری باشـد که همه اهـل محل، بتوانند 
در آن مسـجد، حضـور پیـدا کننـد؛ لـذا وقتـی می خواهنـد محلـه بسـازند بایـد طوری 
محلـه را بسـازند کـه مسـجد آن محـل، در قلـب محل باشـد، بـه طوری که دسترسـی 
همـه مـردم به این مسـجد دسترسـی تقریباً یکسـانی باشـد. وقتی می خواهند مسـجد 

نمـاز جمعه ای بسـازند، دسترسـی عموم مـردم باید مورد ماحظه باشـد.
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مسجدسازی؛«نه«مصلی«سازی
موجـب تعجـب اسـت کـه بـرای اقامه نمـاز جمعه هـا مصلی می سـازند که غیر مسـجد 
اسـت. ایـن در نتیجه این اسـت که مـا خیلی از فقـه اهل بیت دور هسـتیم. این مصای 
جمعـه چـه صیغه ای اسـت و از کجا آمده. باید مسـجد بسـازیم؛ مسـجدی کـه تقام فیه 
 الجمعـه. مصلـی یعنـی چـه؟ ایـن مصلی از کجـا آمده اسـت؟ نه در سـیره رسـول
داریـم، نـه در سـیره ائمه اطهـار. مصایـی کـه داریم مصـای فی البیت اسـت که 
از آن هـم بـه مسـجد تعبیـر شـده اسـت. یعنی هر مسـلمانی، خوب اسـت و مسـتحب 
اسـت در خانـه خـودش یـک اتـاق را، یـک محـل را بـرای نمـازش اختصـاص بدهد که 

نمـازش آن جا باشـد. 
محـل نمـاز جمعه، باید مسـجد باشـد. مسـجد باید سـاخت و با مسـجد سـازی آشـتی 
بایـد کـرد. مـا خیلـی با مسـجد سـازی آشـتی نکردیـم. با مسـجد سـازی باید آشـتی 

 . کنیم
بیـت الحسـین ، مسـجد، اسـت. اصـًا مسـجد، خانـه ائمـه اطهـار اسـت. مـا 
چـرا مسـجد نسـازیم؟ در همـان مسـجد، اقامه عزای سـید الشـهداء کنیم. البتـه برای 
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خانم هـا، کنـار مسـجد ، جایـی باید درسـت کنیـم؛ یک محلی یـا حسـینیه ای یا جایی 
بـه اسـم دیگر، برای خانم ها خوب اسـت درسـت شـود. جـا داردکه محلی بـرای حضور 
خانم هـا مهّیـا شـود که اگر معذور بودند بتوانند در مراسـم سـید الشـهداء شـرکت 
کنند. مسـأله حسـینیه یک حرف دیگری اسـت؛ حسـینیه، تبدیل به یک شـعار شـده 
اسـت. پرچـم سـید الشـهداء هـر جا بلند بشـود خـودش پرچـم هدایت اسـت چه 
بـه نـام حسـینیه چـه بـه نـام مسـجد. ولـی اصـل بحث مـان در مصـای جمعه اسـت. 
مصـای جمعـه را بایـد مـا مسـجد کنیـم. ایـن چیـزی اسـت که در شـرع آمده اسـت 
کـه هـر شـهری بایـد یک مسـجد مرکزی داشـته باشـد. ایـن مسـجد مرکـزی باید در 
جایـی باشـد که دسترسـی همـه مردم شـهر به این مسـجد مرکـزی تقریباً دسترسـی 
برابری باشـد. و لذا رسـول الل وقتی مسـجد را سـاختند، بسـیاری از اصحاب اطراف 
مسـجد، خانه هایشـان را اطراف مسـجد سـاختند و مسـجد، مرکزی برای بیوت اصحاب 
شـد. روایاتـی در ایـن رابطـه داریـم. نمیـری بصـری بسـنده عـن یحیی بن جعـده نقل 
وَر لِلَنّـاِس «1. وقتی حضرت به مدینه  ـا َقـِدَم الَْمِدیَنَه َرُسـوُل الَلِّ 9أَْقَطَع الُدّ میکنـد: » لََمّ
آمدنـد، وقتـی مسـجد را سـاختند، خانـه هـم برای مـردم فراهـم کردند؛ یعنـی همین 
صحابـه، زمیـن در اختیـار مـردم، قـرار دادندکه خانه بسـازند. بعـد داریم کـه » و بُِنَیت 
َحول الَمسـِجد َمسـِجد رسـوِل اللِ ُدوٌر ِمنها َمسـاِکن رُسـوِل اللِ و داُر علّی بن ابی طالٍِب 
و...«. حدیـث طوالنـی اسـت. در ایـن حدیث، خانه هـای اطراف مسـجد و صاحبان آن را 

برمی شـمارد.

1 - تاریخ المدینه، جلد 1، ص 243 تا 246 / موسوعه التاریخ االسامیه، ، یوسفی غروی، ج 2، ص 36
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»» جایگاه«و«فضیلت«مسجد«الرسول
منظـور از فضـل ایـن مسـجد، یعنـی فضـل عمـل در ایـن مسـجد، فضـل نمـاز در این 

مسـجد. در بـاره فضـل مسـجد چهـار نـوع روایـت یـا چهـار دسـته روایـت داریم:
 دسـته اول از روایـات، روایاتـی هسـتند کـه فضیلـت نمـاز را در مسـجد الرسـول
معـادل هـزار نماز در غیر مسـجد الرسـول بیان میکنند. البته به اسـتثنای مسـجد 
الحـرام؛ چـون فضیلتـش از نمـاز در مسـجد الرسـول هم بیشـتر اسـت. آن جوری 

که قبـًا بحـث را ارائـه کردیم. 
دسـته دوم روایاتی اسـت که فضیلت نماز در مسـجد الرسـول را افضل از هزار نماز 
در سـایر مسـاجد می دانـد. دسـته اول فضیلـت را هزار یا معـادل هزار نماز می دانسـت. 
دسـته دوم فضیلت نماز در مسـجد الرسـول را افضل از هزار نماز در سـایر مسـاجد 

عـادی می داند. 
دسـته سـوم، روایاتی اسـت که فضیلت نماز را در مسـجد الرسـول معادل ده هزار 

نماز در سـایر مسـاجد می داند. 
دسـته چهـارم، روایاتـی اسـت که نماز در مسـجد الرسـول را معادل صد هـزار نماز 

در سـایر مسـاجد می داند. 

وجه«جمع«بین«روایات««
وجـه جمـع بیـن ایـن چنـد مجموعـه چیسـت؟ یـک وجه جمـع کلی نسـبت بـه این 
نـوع از روایـات حتـی در سـایر اعمـال میتوان بیـان کرد. ایـن وجه جمـع، اختصاص به 
فضیلـت مسـجد الرسـول ندارد؛ در خیلـی از اعمال مثل نماز در حائر حسـینی هم 
جـاری اسـت. مثـًا بـرای نماز در حائر حسـینی، بعضـی از روایـات یک درجـه از ثوابی 
معّیـن می کننـد، روایـت دیگـر بیـش از آن، روایـات طایفه سـومی پیدا می شـود که باز 
هـم از هـر دو طائفـه مبلـغ بیشـتری از ثـواب معّیـن می کند. ایـن روایـات مختلفه، در 

بیـان ثـواب چیسـت؟ چگونـه می تـوان بین ایـن درجات مختلفـه ثواب، جمـع کرد.
وجـه جمـع کلـی، بیـان حـد ادنـی و حداکثـر یـا بیـان حـد ادنـی و حـدود بیـش از 
حـد ادنـی اسـت. همـه بـا یـک حـال در مسـجد الرسـول نمـاز نمی خواننـد. همه 
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نمـاز خواندنشـان بـا یـک حـال و بـا یـک توجـه و بـا یـک کیفیـت نیسـت. یکـی بهتر 
می خوانـد، یکـی حـال بهتری دارد، یکی حـال بهتری ندارد. نیت در این مسـأله دخالت 
دارد امـا مقصـود، حـال حضـوری اسـت کـه بـرای انسـان دسـت می دهـد. نمـازی که 
امیرالمؤمنیـن می خوانـده اسـت ایـن را نمی شـود بـا نمـاز خودمـان قیـاس کنیم. 
اگـر نمـازی کـه مـا مـی خوانیم حضـرت امیر نه، که شـأن ایشـان، از ایـن حرف ها 
خیلـی باالتـر اسـت، اگر سـلمان فارسـی ایـن نمازی کـه مـا می خوانیم بخوانـد ممکن 
اسـت از سـوی خـدای متعـال مـورد عقـاب قرار بگیـرد. این طوری اسـت. یعنـی گاهی 
نمـازی کـه مـا می خوانیـم، برای کسـی کـه در یک رتبه باالتری اسـت، سـیئه حسـاب 
می شـود. بنابـر آن قاعده معروفه "حسـنات البرار سـیئات المقربین". آن چـه برای ابرار 
بـرای خوبان، حسـنه حسـاب می شـود همیـن حسـنه را اگر آن انسـانی کـه از مقربین 
اسـت و از عوامـل باالتـر اسـت و در یـک عالـم باالتـری سـیر می کنـد این جـوری نماز 
بخوانـد، ایـن، برای او سـیئه حسـاب می شـود. خـود ما هم کـه- به هر حـال- اهل علم 
هسـتیم و بایـد مـردم از مـا یـاد بگیرند حـال ما بایـد باالتر از دیگـران باشـد. اگر حالی 
در مـردم انتظـار داریـم ایـن را، قاعدتـاً از مـا بایـد بگیرنـد. اگـر مـردم بی حال هسـتند 
بایـد بفهمیـم کـه ایـن بی حالی را مـا داریم که مـردم این جوری شـدند. یـک واقعیتی 

اسـت، تعارف هم نـدارد. 
ایـن "حسـنات البـرار سـیئات المقربیـن"، روایت نیسـت، یک قاعده اسـت. یـک قاعده 
مسـتنبطه ای اسـت کـه از روایـات و منابـع دینی، اسـتنباط شـده اسـت. قاعـده عقلی 
اسـت، روایت نیسـت. قاعده درسـتی اسـت. این قاعده اسـتفاده شـده از روایات و آیات 
اسـت امـا ایـن، بحث دارد کـه آدم بیاید ببینـد این قاعده، دلیلش چیسـت. دلیلش نص 
بـه ایـن قاعده نیسـت. ایـن قاعده، به اصطـاح، قاعده اصطیادی اسـت؛ یعنـی قاعده ای 

اسـت کـه از مجمـوع ادله برگرفته شـده اسـت. قاعده اجتهادی اسـت. 
بـه هـر حـال، از آن جایـی کـه عبـادت یک شـخص با عبـادت دیگـری متفاوت اسـت، 
می تـوان یکـی از وجـوه جمـع بیـن ایـن روایـات این باشـد کـه کمتریـن ثوابـی که بر 
 بار می شـود معـادل هزار نمـاز در غیر مسـجد النبی نمـاز در مسـجد الرسـول
اسـت. آن نمـازی کـه اگـر از آن کمتر به جـا آورده شـود، صحت سـلب دارد؛ دیگر نماز 
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نیسـت. آن نمـازی کـه مسـمای نمـاز بـر آن اطاق می شـود که عامـه مردم ایـن گونه 
نمـاز را می خواننـد، معـادل هزار نماز در غیر مسـجد النبی اسـت. این ثوابی اسـت 
 کـه بـه همـه می دهنـد و این آن کف ثوابی اسـت که برای نماز در مسـجد الرسـول
در نظـر گرفتـه شـده اسـت. ولـی از ایـن بیشـتر هم هسـت. بعضی هـا نمـاز می خوانند 
نمازشـان ده هـزار نمـازی اسـت. بعضی هـا نماز کـه می خوانند صـد هزار نمازی اسـت. 

بعضی هـا ممکـن اسـت از این هم بیشـتر باشـد. 
پـس ایـن مراتـب ثوابـی کـه بـرای نمـاز در مسـجد الرسـول بیان شـده بـه لحاظ 
مراتـب مصلیـن یـا مراتب احوال مصلین اسـت. مهم اسـت کـه مصلی با چـه حالی نماز 
می خوانـد، مصلـی کیسـت؟ چگونـه نمـازی می خوانـد؟ می فرمایـد که حداقلـش هزار 
نماز اسـت. معادل هزار نماز در سـایر مسـاجد اسـت. این حداقل وکف ثوابی اسـت که 
برای نماز در مسـجد الرسـول در نظر گرفته می شـود. از این باالتر هم هسـت؛نماز 
یـک عـده، ده هـزار نمـازی اسـت؛ نماز یک عـده، صد هزار نمازی اسـت. ایـن یک وجه 

جمـع بین روایات اسـت.

وجه«دیگر«جمع«««
وجـه جمـع اول ایـن اسـت که اختـاف مراتب ثواب به تناسـب اختاف احـوال مصلین 
اسـت. بایـد دیـد نمازگـزار چـه حالـی دارد. گاهی حـال نمازگـزار، حالی اسـت که نماز 
در مسـجد النبـی او معـادل هزار نماز در سـایر مسـاجد اسـت. گاهـی حالش، یک 
حالـی اسـت که نمـازش معادل ده هزار اسـت، گاهی بیـش از این. این یـک وجه جمع.
وجـه جمـع دیگرکـه ایـن هـم بـه لحـاظ روایـات اسـت، نماز بـه لحاظ مـکان نمـاز در 
مسـجد النبـی اسـت. چـون مسـجد النبـی دارای بخش هـای متفاوتی اسـت. 
اگـر چـه در حال حاضر، مسـجد گسـترش پیدا کرده اسـت، اما حتی قبل از گسـترش، 
همـان مسـجد الرسـول اصلی هم، خـود دارای بخش هایی اسـت. الاقل سـه بخش 

دارد بـر مبنـای روایات:
یـک بخـش بخـش بیـت النبـی و بیـت علـٍی و فاطمه اسـت که این بخشـی از 
مسـجد الرسـول اسـت. از روایات اسـتفاده می شـود که افضل اقسـام مسـجد، این 
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 . و بیـت علـٍی و فاطمه بخـش اسـت. بخـش بیـت النبی
بخـش دیگـر مسـجد، مـا بیـن المنبـر و القبـر اسـت. چـون در روایات داریـم »َمـا بَْیَن 
َقْبـِري َو ِمْنَبـِري َرْوَضـٌه ِمـْن ِریَـاِض الَْجنَّـِه«1. این بخش هم، بخشـی اسـت کـه دارای 

فضیلـت ویژه اسـت.
بخـش سـوم هـم، سـایر بخش های مسـجد اسـت. شـاید بخش هـای دیگری هم باشـد 
کـه دارای ثـواب ویژه باشـد، ولی این سـه بخـش، قدر متیقن از روایات ما اسـت. شـاید 
ایـن مراتـب ثـواب بـه لحـاظ بقـاع مسـجد باشـد و به لحـاظ اجزای مسـجد باشـد. اگر 
کسـی بتوانـد در آن بیـت النبـی یـا بیت علی و فاطمـه  نماز بخوانـد آن نمازی 
اسـت کـه از صـد هـزار هم باال می زند. آن کسـی کـه بتوانـد در ما بین قبـری و منبری 
نمـاز بخوانـد آن نمـاز، مثًا ده هزار نمازی اسـت. آن کسـی که در سـایر اجزای مسـجد 
موفـق بـه نمـاز بشـود دیگر ثوابـش کمتر از هـزار نماز نیسـت. این هم یـک وجه جمع 

است. 
روایات، ثوابها را برای صاه، آورده اند که اقّل آن، دو رکعت می شود.

وجه«جمع«سوم««
 وجـه جمع سـوم هم می شـود برای ایـن روایـات، در نظر گرفت. وجه جمع سـوم، وجه 
جمـع نـه بـه لحـاظ حال مصلـی اسـت بلکه به لحـاظ نیـت مصلـی و اصـًا آن زیارتی 
اسـت کـه نسـبت به رسـول اکرم می کننـد. این نیـت مصلین غیر از حـال مصلین 
اسـت. یعنـی ایـن کسـی که حـاال از راه دور بـرای زیارت رسـول اکرم و بـرای نماز 
در مسـجد الرسـول آمـده اسـت، گاه نیتـش نیـت مخلـوط اسـت، گاه نیتش نیت 
غیـر مخلـوط اسـت. مخلـوط یعنـی گاهـی نیتـش جمع اسـت؛ یعنـی هم بـرای قصد 
قربـت آمـده و هـم در عیـن حال برای سـیاحت هم آمده اسـت. بـرای دیـدار اقارب هم 
آمـده ، بـرای کسـب منفعـت دنیوی هم آمـده. زائر دیگری، نـه از اول که آمده عشـق به 
رسـول الل او را این جا کشـانده اسـت و هیچ چیز دیگری در نظرش نیسـت. کتاب 
"فضیلت هـای فرامـوش شـده" که در احوال ماعباس تربتی نوشـته شـده، کتاب خوبی 

1 - روضه المتقین، محمد تقی مجلسی، ج5 ، ص 331
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اسـت. آقـای راشـد، احـوال پدرش را نوشـته اسـت. یکـی از مطالبـی که در ایـن کتاب 
آمـده این اسـت کـه می گوید مـن با پدرم کـه می رفتیم حـرم حضرت رضـا، گاهی 
می گفتـم پـدر ایـن نقش را می بینی چقدر قشـنگ اسـت. مسـجد گوهرشـاد مثـاً  این 
نقش هـای کاشـی ها، ایـن هنرهـای عجیـب و غریبی که آن جا بـه کار رفتـه را دیده اید. 
می گویـد می دیـدم کـه او اصـًا متوجـه این هـا نیسـت می گوید شـاید من تا حـاال این 
قـدر آمـدم حـرم، اصًا ندیدم. یک نقشـی هسـت، نگاری هسـت، چیزی هسـت. یعنی 
گاهـی نیـت طـرف، یک نیتی اسـت که اصـًا او را منصـرف از همه چیـز، از هر چیز جز 

آن مقصـود اصلـی می کنـد. گاهـی واقعاً این طوری هسـت. 

مباحثه«با«عالم«َسَلفی
مـن یـک سلسـله مباحثاتـی بـا این آقـای دکتـر محمـد مسـهری داشـتم ؛ محمد بن 
عبـدالل المسـهری، از کبار علمای سـلفی عربسـتان اسـت. خیلـی از این اکابر سـلفیون 
عربسـتان، شـاگردان ایشـان هسـتند. خودش می گفت اسـامه بن الدن هم شـاگرد من 
بـوده اسـت. مـن آن وقتـی کـه در لندن بـودم و از طـرف آقا،آنجا نمایندگی داشـتم، به 
واسـطه عـده ای بـا ایـن بنـده خـدا، آشـنا شـدم و مباحثاتـی کردیـم. مباحثـات خوبی 
داشـتیم؛ البتـه خیلـی هـم تحـت تأثیـر قـرار گرفـت. آن قـدر تحـت تأثیر قـرار گرفت 
کـه پشـت سـر مـا همیشـه نمـاز می خواند. بـه هر حـال ایـن مباحثـات را قرار شـد ما 
بنویسـیم و یـک کتـاب بشـود. تـا حـدودی پیـش رفتیم امـا متوقف شـد. البتـه کتابی 
بـه نـام حـواٌر فـی االمامه بـه زبان عربی چـاپ شـد. یعنی گفتگویـی در رابطـه با بحث 
امامـت. ایـن کتـاب حـواٌر فـی االمامه، سـه نامه اسـت. چـون اول او درخواسـت کرد از 
مـن کـه مـن نظریه امامت را نزد شـیعه امامیـه مختصراً بیـان کنم تا او نظـر خودش را 
نسـبت بـه ایـن نظریه شـیعه در باره امامـت بدهد. من یک نامه ای نوشـتم برای ایشـان 
و خاصـه ای از نظریـه امامـت را بیـان کـردم. بعد او نقـد مفصلی بر این نامه نوشـت که 
خیلـی مفصـل اسـت. قریب صد صفحـه اشـکال وارد کرده اسـت. بعد مـن در یک نامه 
سـومی مفصـًا اشـکاالت ایشـان را خیلی محکـم رد کردم. بعـد که مـا رد کردیم دیگر 
ایـن ارتبـاط، متوقـف شـد. از مـن هـم خیلی کتاب خواسـت؛ گفـت بهتر اسـت که من 
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بخوانـم و بـا اصـول و مبانـی شـما آشـنا بشـوم. خیلـی تعجـب کرده بـود کـه این همه 
مـا مبانـی محکـم داریـم. مـا که بـه بحث بـا علمـای اهل سـنت وارد می شـویم، آنها در 
برابـر مـا ناچارنـد زانـو بزننـد؛ چـون آن چـه مـا داریم اصـًا قابل قیـاس با آن چـه آنها 
دارنـد نیسـت. ایـن اصـول فقـه قوی کـه ما داریـم، بسـیار واال اسـت. ما اصـول فقه مان 
بـه همـه ریـزه کاری های اسـتدالل وارد شـده، تقنین قانـون کرده، تقعییـد قاعده کرده 
اسـت. مـا بـرای همه چیـز قاعده کشـف کرده ایم. این علمـای ما، کاشـفان قواعد داللت 
هسـتند. یکـی از مهم تریـن علـوم، علـم منطـق داللت اسـت. ایـن داللت، ایـن لفظ که 
دال بـر مقصـود متکلـم اسـت قانـون دارد، قانونـش کشـف می شـود. ایـن را علمـای ما 
کشـف کردنـد. یکـی از مهم تریـن بخش هـای اصول ما، بخـش مربوط بـه قوانین داللت 
الفـاظ و قوانیـن مقاصـد گویندگان اسـت که ما از آن، بـه داللت الفـاظ تعبیر می کنیم؛ 
چـون مباحـث الفـاظ در حقیقـت، مباحـث مربـوط بـه قوانیـن و قواعـد منطـق داللت 
اسـت. داللـت، منطـق دارد؛ یعنـی قانونـی کـه ایـن قانـون نشـان دهنده این اسـت که 
اگـر متکلمـی صحبـت کرد من چگونـه از کام ایـن متکلـم مقصـود او را دریافت کنم؛ 
ایـن دریافـت و برداشـت، قانـون دارد. این قوانیـن را علمای ما درآورده اند. من سـفارش 
می کنـم دوسـتان، الاقـل جلـد اول اصـول فقه مـا را بخوانند چـون ما این مسـائل را آن 

جا تنقیـح کردیم.
خاصـه ایـن آقـا بعـد، از مـا خواسـت کـه کتاب هـا را بیاوریـد کـه مـن بخوانـم ببینم 
چیسـت؟  ایـن اصول شـما چـه می گویـد؟ عقاید شـما در بـاب حدیث چیسـت؟  عقاید 
شـما در بـاب رجـال چیسـت؟  اینهـا را از مـا خواسـت. مـا هـم خیلـی کتـاب بـرای او 
فرسـتادیم. غـرض ایـن کـه او می گفـت مـا از شـما تعجـب می کنیـم، از شـیعه ها، از 
ایرانی هـا کـه بـا چـه حالی می آیند مسـجد الرسـول و رسـول اکـرم را زیارت 
می کننـد. می گفـت مـا شـنیدیم از راه دور چشم شـان کـه می افتـد به مثًا گنبد سـبز 
رسـول الل منقلـب می شـوند، های های گریـه می کننـد. وارد حـرم می شـوند از 
همـان درِ حـرم کـه وارد می شـوند منقلـب می شـوند، های های گریـه می کننـد. خـود 
حـرم کـه می آینـد سـر هـر سـتون یـک حالـی دارند. مـن گاهـی اینهـا را دیـدم که از 
دور همیـن جـور بـه ضریـح مطهـر رسـول اکـرم نـگاه می کننـد و های هـای گریه 
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می کننـد. تعجـب می کنیـم ایـن چه حالی اسـت شـما داریـد. از چـه چیـزی گریه تان 
می آیـد. مـا اصـًا گریه مـان نمی آیـد، مـا اصـًا بلـد نیسـتیم گریـه کنیـم. ایـن یـک 
واقعیتـی اسـت؛ یعنـی ارزشـی کـه گریه هـای مـا دارد خیلی باال اسـت. مـن گفتم این 
حـاالت، روی این حسـاب اسـت کـه ما می بوسـیم اما شـما نمی دانید که این بوسـیدن 
یعنـی چه؟چـون معنـی ایـن عشـق را نمی دانیـد. این عشـقی که مـا داریم این را شـما 
واقعـاً احسـاس نمی کنید. عشـقی را که خـدای متعال در قلوب اتبـاع آل محمد به 
وجـود آورده، یـک گوهـر عجیبی اسـت. باید در خصوص این مسـأله بحث کـرد که این 
حـب آل محمـد اصـًا چه گوهری اسـت؟چه خصوصیاتـی دارد؟ چه آثـاری دارد؟ 
چگونـه وجـود آدمـی را اصـاح می کنـد؟ چگونـه از مس آدمـی طا می سـازد؟ چگونه 
ایـن آدم را می تراشـد؟ ایـن را کـه عرض می کنیم اصـًا در آن مبالغه نیسـت؛ این حب، 
مثـل یـک کار تراشـکاری ایـن هویـت آدمی را می تراشـد. یک شـخصیت خـوش اندام 
از هویـت آدم درسـت می کنـد. انـدام درونـی آدمـی را خـوش انـدام می کنـد؛ صیقلـی 
می کنـد؛ شـفاف می کنـد. نتیجه این شـفافیت این اسـت که نام سـید الشـهداء که 
در مجالـس حسـینی بـرده می شـود، مـن دیدم یـک عده منقلـب می شـوند؛ یعنی نیاز 
بـه روضـه هـم ندارنـد. لذا مـا گفتیم بـه روضه خوان هـا که یـک چنیـن مداحی هایی را 
بایـد یادشـان داد کـه آقا شـما زحمـت نمی خواهد بکشـید مـردم را به گریـه بیندازید، 
زور نزنیـد مـردم را بـه گریـه بیندازیـد؛ همـان چـه در متـون حقیقـی روایات مـا آمده 
همیـن را بـرای مـردم بخوانید. آن کسـی که مـردم را به گریه می اندازد شـما نیسـتید. 
ایـن مـا نیسـتیم کـه مـردم را بـه گریـه می اندازیم، آن خـوِد مـردم، آن گوهر دل شـان 
خـود آن کافـی اسـت کـه مـردم را بـه گریه بینـدازد. چطـور می شـده وقتی مـا دیدیم 
خیلـی از اهـل منبـر این ها نه صدا داشـتند، نـه در نقل روایـات مبالغه می کردنـد، نه از 
خودشـان چیـز اضافـه ای بر آن چـه در روایات بـوده می گفتند، اما تا شـروع می کرده به 
ذکـر مصیبـت، مجلس منقلب می شـده اسـت. معلوم می شـود کـه آن راز گریه مجالس 
سـید الشـهداء این چیزها نیسـت؛ البته خوب اسـت که صدای خوب در کار باشـد؛ 
در روایـات آمـده اسـت کـه همـان طوری کـه پیـش خودتـان شـعرها را می خوانید آن 
جـور پیـش مـا بخوانیـد. آن هـا دوسـت دارند کـه ما با صـدا بخوانیـم؛ با لحـن بخوانیم. 
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اینهـا خوب اسـت، اینهـا از کماالت یـک روضه خوان اسـت ولی گوهـر روضه خوانی این 
نیسـت؛ اینهـا کمـاالت و مکمات اسـت؛ اینها محسـنات روضه خوانی اسـت. 

خاصـه ایـن آقـا می گفـت مـا نمی دانیم شـما چـرا گریـه می کنیـد. آنهـا نمی دانند ما 
چـرا در و دیـوار اضرحـه ائمـه اطهـار یـا در و دیـوار قبـر معصومین:را می بوسـیم. 
اینهـا نمی داننـد کـه شـیعه کـه می آیـد در ایـن خاك بقیـع، چـه می بیند؟ چـرا خاك 
برمـی دارد؟ نمیداننـد خاکـی کـه در بقیـع هسـت چیسـت؟ گاهـی شـیعیان را کتـک 
زدنـد کـه چـرا مثًا یک قبضـه خاکی از آن جـا برداشـتی. آن تعلقی کـه او دارد به این 
شـخصی کـه در ایـن خـاك آرمیـده این تعلـق، او را بـه این جا کشـانده اسـت. او از راه 
دور آمـده اسـت و بـه ایـن خاك تعلـق دارد؛ به این مرقد تعلـق دارد. انسـان، باید کاری 
کنـد کـه از آن اول راه، ایـن تعلـق کـه بـا صفـای نیـت را بایـد همـراه شـود، او را به آن 
جایگاهـی کـه بایـد بـرود بکشـاند. گاهـی برخی بـا ایـن تعلق خالـص آمده انـد. همان 
اول قـدم را کـه برداشـته بـا آن تعلـق خالـص برداشـته اسـت. مـن دیدم خیلی هـا اول 
کـه سـوار هواپیمـا می شـوند با چشـم گریان خارج می شـوند. چـون متوجه اسـت کجا 

می رود.  دارد 

خاطره«جوانی«با«موهای«بلند
در یکـی از ایـن سـفرها کـه بـا کاروان حـج، از لنـدن می آمدیم،کاروانـی بـود کـه مـا 
هـر سـاله بـا ایـن کاروان می آمدیـم. در یکـی از سـال ها اینهـا نتوانسـتند هواپیمـا بـه 
جـده بگیرنـد، هواپیمـا چارتر بـرای سـوریه گرفتند؛ بعد از سـوریه باید جـده میرفتیم، 
بعـد بایـد از جـده دوبـاره به سـمت مدینـه حرکـت میکردیم؛ چـون مدینـه اول بودیم. 
باالخـره، سـوار هواپیمـا شـدیم و رفتیـم. قبـل از ایـن کـه سـوار هواپیمـا بشـویم مـن 
دیـدم یـک جوانـی در ایـن جمـع اسـت کـه موی سـرش تـا تقریبـاً نافـش یـا پایین تر 
اسـت. یـک مـوی عجیبـی دارد. ایـن دسـت هایش را کـه می بینـی همـه اش پـر از این 
خال هـای عجیـب و غریـب اسـت. گفتیم خـدا کند این جزء مسـافرهای ما نباشـد البد 
بـرای بدرقـه آمـده اسـت. بعـد که سـوار هواپیمـا شـدیم دیدیم نـه، این جزء مسـافرها 
اسـت. مـا احتمـال دادیم بـا این گرفتـار خواهیم شـد؛ چون افـرادی می آمدنـد و مقید 
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بـه احـکام نمی شـدند، بـه آنها هـم که می گفتـی یا بلـد نبودند یـا حاضر نبودنـد مقّید 
بشـوند. اسـباب زحمـت بـرای همه افـراد کاروان درسـت می شـد. گفتیم البـد این هم 
بـرای مـا اسـباب زحمـت درسـت می کنـد. ایـن با یـک چنین تیـپ و وضعی کـه آمده 
چـه کار مـا بایـد بکنیـم؟ چه جـوری می خواهـد اعمـال را انجـام بدهد؟ سـوار هواپیما 
شـدیم؛ هواپیما به طرف سـوریه آمد؛ تا سـوریه چهار سـاعت، چهار سـاعت و نیم، پنج 
سـاعت راه بـود. بایـد مقـداری در سـوریه توقف می کردیم بعـد دوباره هواپیمـا به طرف 
جده می رفت. یک سـاعت، دو سـاعت شـد. دو سـاعت تقریباً در سـوریه معطل شـدیم. 
دوبـاره هواپیمـا رفـت که به جده برود. شـما می دانیـد وقتی وارد جده می شـوید چقدر 
این هـا آدم را معطـل می کننـد تـا این اثـاث را بیاوری. مـا دیدیم کـه می خواهیم بیاییم 
جـده نـه سـاعت بایـد جـده معطـل می شـدیم تـا بتوانیـم از جـده مدینـه برویـم. این 
مسـافرها هـم تا حاال هشـت سـاعت تقریباً طـی راه کـرده بودند. در هوا یک توسـلی به 
رسـول اکـرم کردیـم، چـون از روی مدینـه عبـور می کـرد. گفتیم آقا، یـک طوری 
بشـود بلکـه مـا همین جا پاییـن بیاییم. راه بـه ایـن دوری برویم جده و آن جا حسـابی 
اذیـت خواهیـم شـد. آن وقـت هنـوز پـرواز در مدینه نمی نشسـت. پروازها همـه باید به 
جـده میرفتنـد. آنهایـی کـه اهـل مکـه بودنـد آن وقت هـا یادشـان می آید که پـرواز در 
مدینـه نمی نشسـت. هنـوز پذیـرش پروازهـا در مدینـه شـروع نشـده بـود. خاصه یک 
ختـم صلواتـی هـم گرفتیـم. ایـن ختـم صلوات کـه تمام شـد ناگهـان گفتند آقـا یکی 
از زائـران مریـض اسـت، مـرض قلـب دارد و حالـش به هم خـورده و باید قـرص بخورد. 
قرصـش را یـادش رفتـه، گذاشـته تـوی کیفـش، قرص هـم نـدارد، االن هـم حالش به 
هـم خـورده اسـت. یک خانم اسـت، سـنش هم باال اسـت، حالـش هم به خورده اسـت. 
دکتـری هـم بـود زود آمـد نـگاه کـرد و بـه خلبـان خبـر داد تـو بایـد در نزدیک تریـن 
فـرودگاه پاییـن بیایـی. قانونـش این بود. ایـن هم زود با بـرج مدینه تمـاس گرفت. این 
هواپیمـا را مدینـه پاییـن آوردنـد. گفتیـم همین جا دعای ما مسـتجاب شـد؛ الحمدلل 
بـه مدینـه آمدیـم. یـک دفعـه گفتند نه مـا فقط مریـض شـما را می پذیریـم. مریض را 
می پذیریـم او را بگذاریـد خودتـان بایـد برویـد جـده دوبـاره از جـده بیاییـد مدینه بعد 
مریض تـان را تحویـل بگیریـد. گفتیـم یـا رسـول الل این که نشـد. آقا چیزی نگذشـت 
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کـه رفتنـد صحبـت کردنـد گفتند نه دیگـه بیایید؛ خاصه اجـازه دادند همـه ما آمدیم 
پاییـن و خیلـی واقعـاً همه خوشـحال شـدند و شـاد شـدند که بحمـدالل فـرودگاه هم 
خالـی بـود؛ چـون جز مـا آن روز کسـی نبود. سـریع از فرودگاه شـاید یک ربع سـاعت، 
نیـم سـاعت بیشـتر طول نکشـید کـه همه را مرخـص کردنـد. رفتیم هتل هـا و خانم را 
هـم زود قرصـش را دادنـد حالش خوب شـد. بعد گفتیـم این خانم کیسـت؟ بگذارید با 
او صحبـت کنیـم؛ مـا بـه برکت ایـن خانم ایـن جا آمدیـم. یعنی ایـن برکت ایـن خانم 
بـود کـه مـا را پاییـن رسـاند. معلـوم شـد این خانـم مادر همـان جوانی اسـت کـه با ما 
همـراه اسـت. بـا ایـن خانم صحبـت کردیم که تو که هسـتی؟ پسـرت چرا ایـن جوری 
اسـت؟گفت آقـا اصـًا مکـه مـن بـه خاطر پسـرم اسـت. گفتیـم چطـور به خاطـر این 
پسـر؟ گفـت وقتـی ایـن بچه بـه دنیا آمد مـن نذر کردم سـرش را نتراشـم مگـر در منا 
و در یـک سـفر حـج. نکتـه  این اسـت کـه حاال مویـش دراز اسـت چون آمده سـرش را 
بتراشـد. دیدیـم ایـن مـادر بسـیار باصفاسـت، با اخاص  اسـت، یـک پارچه ایمـان. این 
جـوان را هـم دیدیـم کـه بله این هم خیلی بااخاص اسـت. شـاید تنها کسـی که مقّید 
بـود همـه جلسـات دینی ما را حاضر بشـود، پای منبرهای ما بیاید ایشـان بـود. اگر ذکر 
مصیبتـی بـود یـا ذکـر معنـوی این بـود، اولین کسـی هم بـود کـه گریه می کـرد. یک 
حـال عجیبـی ایـن جوان داشـت. الیُعَرف اولیـاُء الل. خاصـه این جوری اسـت،  اینها به 
چهـره شـناخته نمی شـوند. گاهـی چهر ه ها نشـان دهنده حـاالت درونی نیسـت. امثال 
ایـن جـور اتفاقـات بـرای ما در سـفر حج زیـاد پیش آمـده اسـت. منظور این اسـت که 
گاهـی ایـن  از اول کـه از در خانـه اش حرکـت کـرده بـا چه نیتـی برای حج آمده اسـت. 
ایـن وقتـی می آیـد یک نمـاز توی مسـجد النبـی بخواند با نمـاز انسـان های دیگر 
فـرق می کنـد. ایـن نمـازش بـا نماز های دیگـر فـرق می کنـد. ایـن از اول آن چیزی که 
او را از خانـه کشـیده و بیـرون آورده، یـک جاذبه دیگری اسـت؛ یک نیت دیگری اسـت؛ 

یـک اخاصی اسـت.
ایـن مـادر و جـوان، ایرانـی بودنـد، پـدرش فـوت کـرده بـود. این مـادر تنها ایـن بچه را 
بـزرگ کـرده بـود. در انگلیس زندگـی میکردند اما عجـب اخاصی، عجـب ایمانی. یک 
عـده گاهـی آن جـا در آن محیـط بار می آیند سـراپا اخـاص و ایمان ؛ اینهـا بر دیگران 
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َتـه َعلینـا«. منظور این اسـت کـه از لحاظ  حجـت هسـتند. اصـًا خـدا »یَِتـمُّ بِِهـم ُحجَّ
نوایـا، انسـان های متفاوتـی وجـود دارنـد. یکـی دیگـر از وجـوه جمـع این اسـت که آن 
کسـی کـه می آیـد ایـن جـا نمـاز می خوانـد این با چـه نیتـی از خانـه اش بیـرون آمده. 
بـا چـه نیتـی به طرف مسـجد الحـرام و مسـجد النبی آمـده ، با چه نیتـی قدم در 
مدینه گذاشـته اسـت. انسـان ها خیلی متفاوت هسـتند. لـذا یک نمازی داریـم که هزار 
نمـاز ثـواب دارد. یـک نمـازی داریـم ثوابـش ده هـزار نمـازی اسـت، یک نمـازی داریم 
ثوابـش صـد هـزار نمازی اسـت، بیش از ایـن هـم هسـت: » و اللُ یَُضاِعُف لَِمن یََشـاء«. 

ایـن هـم وجـه جمع سـومی که بـرای ایـن روایت وجـود دارد. 

نمونه«ای«از«روایات«طایفه«اول««
طائفـه اول، روایـات دال بـر ایـن اسـت کـه فضیلـت نماز در مسـجد الرسـول هزار 

نمـاز اسـت یعنی مسـاوی هـزار نماز اسـت. 
ِ . )سـند  »مـا رواه الکلینـی بسـنٍد صحیـح َعـْن ُمَعاِویَـَه بْـِن َوْهٍب َعـْن أَبِـي َعْبِد اللَّ
ـَاُه فِـي َمْسـِجِدي تَْعـِدُل أَلَْف َصـَاهٍ فِي  ِ  الصَّ صحیـح اسـت( َقـاَل: َقـاَل َرُسـوُل اللَّ

َُّه أَْفَضـُل ِمْنه « َغْیـِرهِ إاِلَّ الَْمْسـِجَد الَْحـَراَم َفإِن
ایـن در وسـائل، ابـواب احکام المسـاجد، باب 57، حدیث1 اسـت. حدیـث 2 و حدیث 3 

و حدیـث 4 بـاب هم، بـاز با همین مضمون اسـت. 

نمونه«ای«از«روایات«طایفه«دوم««
 طایفـه دوم، روایاتـی اسـت کـه داللـت دارد بـر ایـن کـه نمـاز در مسـجد الرسـول
 ِ بیـش از هـزار نماز ثواب دارد. نظیر: »ما رواه الشـیخ بسـنٍد صحیح عن أَبَـی َعْبِداللَّ
َاُه فِیِه...« سـوال شـد  ِ ص َکْم تَْعِدُل الصَّ سـأله َجِمیـِل بْـِن َدرَّاج  َعـْن َمْسـِجِد َرُسـوِل اللَّ
ِ َصَاٌه  کـه در ایـن مسـجد، صـات برابر چـه ثوابی اسـت ؟ »َفَقـاَل َقـاَل َرُسـوُل اللَّ
فِـي َمْسـِجِدي َهـَذا أَْفَضـُل ِمْن أَلْـِف َصَاهٍ فِـي َغْیـِرهِ إاِلَّ الَْمْسـِجَد الَْحـَراَم.«. این روایت 
می گویـد افضـل از هـزار نماز اسـت. باز هم از همان منبع اسـت، ابواب احکام المسـاجد 
بـاب 57، منتهـا حدیـث 6  حدیـث دیگـری بـه همیـن مضمـون در همـان باب اسـت. 

حدیـث 7 و 9 هـم همین مضمـون را دارد. 
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نمونه«ای«از«روایات«طایفه«سوم««
طایفـه سـوم، احادیثـی اسـت کـه بـا مضمـون ده هـزار نمـاز آمده کـه نماز در مسـجد 
الرسـول مسـاوی با ده هزار نماز در غیر مسـجد الرسول است. می فرماید:»عند 
ِد بْـِن إِْسـَماِعیَل َعْن أَبِي إِْسـَماِعیَل  ٍد َعـْن ُمَحمَّ عـدهٍ مـن اصحابنا عـن أَْحَمُد بْـُن ُمَحمَّ
ِ . َصَاٌه فِي َمْسـِجِد  اِمـِت َقاَل َقاَل أَبُـو َعْبِد اللَّ اِج َعـنِ ابْـِن ُمْسـَکاَن َعْن أَبِي الصَّ ـرَّ السَّ
 تَْعـِدُل بَِعَشـَرهِ آاَلِف َصـَاهٍ.«. ایـن روایت در وسـائل، ابواب احکام المسـاجد،  النَِّبـيِّ

بـاب 57، حدیث 1 اسـت. 
هـم چنیـن روایـت دیگـری داریـم بـه همیـن مضمـون، کلینـی روایـت می کنـد. در 
ایـن روایـت مضمـون مهمـی وجـود دارد. »بسـنده َعـْن َجِمیـِل بْـِن َدرَّاٍج َقاَل َسـِمْعُت 
ِ: َمـا بَْیـنَ ِمْنَبـِري َو بُُیوتِـي َرْوَضـٌه ِمـْن ِریَاِض  ِ یَُقـوُل َقـاَل َرُسـوُل اللَّ أَبَاَعْبـِداللَّ
الَْجنَّـِه َو ِمْنَبـِري َعلَـی تُْرَعـٍه ِمـْن تُـَرِع الَْجنَّـِه. منبـر مـن بـر یـک جویـی از جوی های 
بهشـت نصب شـده اسـت. َو َصـَاٌه فِي َمْسـِجِدي تَْعـِدُل َعَشـَرَه آاَلِف َصـَاهٍ فِیَما ِسـَواُه 
ِمـَن الَْمَسـاِجِد إاِلَّ الَْمْسـِجَد الَْحـَراَم- َقاَل َجِمیـٌل ُقلُْت لَُه بُُیـوُت النَِّبيِّ َو بَْیـُت َعلِيٍّ ِمْنَها 

)این هـا از مسـجد حسـاب می شـود( َقـاَل نََعـْم َو أَْفَضـُل«.
یعنـی افضـل مکان های مسـجد و افضل اجزای مسـجد اسـت. بنابر همیـن روایت وجه 

جمعی را بیـان کردیم.

نمونه«ای«از«روایات«طایفه«چهارم««
روایـت چهـارم یـا طایفـه چهـارم، روایاتی اسـت که داللـت بر ایـن دارد که ثـواب نماز 
در مسـجد النبی معادل صد هزار نماز در سـایر مسـاجد اسـت. ولد الشـیخ روایت 
 عن رسـول الل . می کنـد؛ شـیخ طوسـی فی المجالس بإسـناده از ابـوذر غفاری
فـی وصیتـه لـه. ایـن وصیت رسـول خدا بـه اباذر قابـل توجه اسـت. ایـن بزرگانی 
کـه شـأن خاصـی داشـتند نزد رسـول اکرم ، رسـول اکـرم هـم وصیت خاص 
بـه آنهـا دارد. مثـًا وصایـای نبـی به علـی را داریم کـه یکی از بـزرگان قم هم 
ایـن را کتـاب کـرده اسـت. یـک کتابی تحت عنـوان وصایـا النبی بـه علی که 

کار خوبی اسـت. 
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وصایایـی داریـم نسـبت بـه سـلمان، وصایایی داریـم مخصوص ابـاذر . در ضمن 
وصایـای بـه ابـوذر ایـن آمده اسـت: »یَا أَبَـا َذرٍّ َصَاٌه فِي َمْسـِجِدي َهـَذا تَْعِدُل ِمائَـَه أَلِْف 
َصـَاهٍ فِـي َغْیـِرهِ«. شـاید چون خطاب به ابوذر باشـد نماز ابـوذر منظور بوده اسـت. این 
کـه مـا گفتیـم مراتب مصلین فـرق می کند ایـن جا در خطاب بـه ابوذر کـه آمده گفته 
نمـاز در مسـجد مـن معـادل صد هزار نماز اسـت. یعنی تـوِی ابوذر نماز بخوانـی در این 
مسـجد مـن معـادل صد هزار نماز اسـت. هر کسـی هـم بتواند نمـاز ابـوذری بخواند باز 
هـم بـه همیـن صد هزار ثواب نماز می رسـد. »َصَاٌه فِي َمْسـِجِدي َهـَذا تَْعِدُل ِمائَـَه أَلِْف 

َصـَاهٍ فِي َغْیِرهِ ِمَن الَْمَسـاِجِد إاِلَّ الَْمْسـِجَد الَْحَراَم«1.

والیت؛«شرط«اخالص«در«عبادت««
اخـاص در عبـادت بـه جـز از طریق والیـت حاصل نمی شـود. اصًا قانونش این اسـت؛ 
نـه ایـن کـه مـا بخواهیـم بگوییـم. یعنـی اگـر روایت هـم ایـن را نمی گفـت اگـر ما در 
روایـات نداشـتیم، روایتـی کـه می فرمـود شـرط قبـول اعمـال والیـت اسـت، اگـر این 
روایـت را نداشـتیم ، اگـر می خواسـتم بـا قرائـن عقلـی هـم، مطلـب را بسـنجیم، بـه 
همیـن نتیجـه می رسـیدیم. والیـت معنـی اش این اسـت که ما نمـازی کـه می خوانیم 
بایـد نمـازی باشـد کـه خـدا گفتـه بخـوان تا عبـادت بشـود. ایـن خیلی مسـأله مهمی 
اسـت. اگـر کسـی بخواهـد بگویـد نمـاز را مـن می خوانـم چـون دلـم می خواهـد ایـن 
جـوری نمـاز بخوانـم، مـن خـدا را می خواهـم عبـادت کنـم کیف مـا أحب، اگر کسـی 
خـدا را بخواهـد ایـن جـوری عبـادت کنـد کـه من می خواهـم خـدا را عبـادت کنم آن 
جـوری کـه خـودم دلـم می خواهـد، ایـن همـان عبـادت شـیطانی اسـت. شـیطان که 
نگفـت مـن نمی خواهـم عبـادت کنم؛ گفـت دلم می خواهـد آن طوری عبـادت کنم که 
خـودم می خواهـم. ایـن همان شـرك اسـت، اصًا شـرك از همیـن جا نشـأت می گیرد. 
اخـاص از کجاسـت؟ ایـن کـه بگوید خدا تـو را عبادت می کنـم آن طوری کـه تو دلت 
می خواهـد. حـاال تعبیـر دل می گوییـم یعنـی همان طور کـه رضای تو اقتضـاء می کند. 
اگـر ایـن طـوری عبـادت بخواهیم بکنیم -کـه عبادت مخلصانـه این طوری اسـت- این 

1 - بحار النوار/ ج 80 / ص 369



351

جـز از طریـق اولیـای خدایـی که خـدای متعال گفته اسـت آن چنان که عبـادت کنید 
مـرا کـه اینهـا گفتند، حاصل نمی شـود. یعنی مـا خدا را که بـه گونه ای خـاص، عبادت 
می کنیـم، بـه گونـه ای خـاص، نمـاز می خوانیـم، می گوییـم چـون رسـول خـدا فرمود: 
»صلـوا کمـا رأیتمونـی أصلی«1 خیلی حرف اسـت. »حّجـوا کما رأیتمونـی احج« یعنی 

مـا در حقیقـت نمـازی کـه می خوانیـم اقتـداء می کنیـم بـه کی؟ بـه رسـول الل، یعنی 
می گوییـم چـون رسـول خـدا ایـن طوری نمـاز خوانـد، گفت این طـوری نمـاز بخوانید 
مـا ایـن جوری نمـاز می خوانیـم. یعنـی چـون امیرالمؤمنین فرموده اسـت ایـن طوری 
نمـاز بخوانیـد ایـن طوری نماز می خوانیم. اگر نماز نباشـد نماز می شـود نماز مشـرکانه. 
فلـذا شـرط قبـول عبـادت والیـت اسـت. خب اگـر کسـی والیت را قبـول نـدارد معنی 
آن ایـن می شـود کـه خدایـا تـو را اطاعـت می کنـم امـا آن چنـان کـه مـن می خواهـم 
تـو را اطاعـت می کنـم نـه آن چنـان کـه تو می خواهـی. اگر بخواهـد آن چنـان که خدا 
می خواهـد اطاعتـش کنـد بایـد بگویـد آن چنان که ولـّی تو گفـت. لذا مـا گفته ایم که 
اگـر ولـّی امـر مـا یعنی امـام معصوم مـا، اگر رسـول اکرم بگویـد آقا نمـاز نخوانید، 
مثـًا اگـر بگویـد امـروز نمـاز عصرتـان را نخوانیـد، واجب اسـت کـه نخوانیـم. حضرت 
امیر نشسـته بود رسـول اکرم در وقت نماز عصر آمد سـرش را گذاشـت روی 
زانـوی علـی بـن ابیطالـب خوابید. علی بن ابیطالـب از جا تکان نخـورد؛ ماند تا 
نمـاز قضـا شـد. علـی از نمـاز تخلف کرده اسـت یـا نه؟ نه، ایـن عین الطاعه اسـت. 

چـون آن صاحـب نمـاز به او گفتـه بمان.
اصـًا ایـن جـا تکلیـف به نماز نداشـته تـا بگوییـم قضا اسـت، اداء اسـت. مـا تکلیف به 
نمـاز را از رسـول خـدا می گیریـم. اگـر گفـت بخـوان می خوانیم، اگر گفـت نخوان 

نمی خوانیـم. 
ُسـوَل  ُسـوَل َو أُولِـی اْلَْمِر ِمْنُکم«2... »َمْن یُِطِع الَرّ کانـال اطاعـت »أَطیُعوا الَلَّ َو أَطیُعوا الَرّ
َفَقـْد أَطـاَع الّل«3 اسـت. همیـن جـوری کسـی بگویـد مـن می خواهـم اطاعـت کنـم 
نمی شـود. اطاعـت وقتـی اسـت کـه از ایـن کانـال بگـذرد. امـروز اطاعت خـدا از طریق 

1 - بحار النوار/ ج 89/ ص 279
2 -نساء/ 59

3 -همان/ 80
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اطاعـت امـام زمـان میّسـر اسـت. راهـی بـه غیـر از ایـن نیسـت. راهـی غیـر از این 
نداریـم. عقـًا راه ندارد و هم چنین شـرعاً. در داسـتان حضرت امیـر ، آفتاب غروب 
کـرد، نـه ایـن کـه بیاییم توجیـه کنیـم بگوییم نخیـر حتمـاً آفتاب غـروب نکـرده؛ نه، 
صبـر کـرد تـا آفتـاب غروب کـرد؛ این به دسـتور خدا بـود. » َوَما یَنِطـُق َعِن الَْهـَوی «1. 
حضـرت رسـول همیـن طـوری نبود کـه بی خـودی خوابش ببـرد؛ این جا خسـته 
بـوده اسـت و خوابـش ببـرد. بـه او گفتنـد کـه بیا این جـا امروز ایـن کار را بکن. سـرت 
را بگـذار روی زانـوی علـی بـن ابیطالـب مـا تو را بـه خـواب می بریم. » أنـا أنیمک 
وأنـا أوقظـک«2. بعد برخاسـت دسـتور آمد که بگو خورشـید بـه جای قبلیـاش برگردد 

تـا علـی نمـازش را بخواند. 
چقـدر ایـن نمـاز علـی بـن ابیطالـب در درگاه خـدا ارزش دارد که تمـام این جهان 
خلقـت برمی گـردد بـه جـای خودش تا علـی نمـاز اول وقتش را بخوانـد. این یعنی 
علـی بـن ابیطالـب اصـًا تکلیـف به نماز نداشـت؛ نـه این که قضا شـد؛ نـه این که 

خـدا بخشـید. نه این نیسـت. اصـًا تکلیف به صات نیسـت. 
ایـن نکتـه مهمـی اسـت کـه آن طاعت، طاعـت اسـت، آن عبـادت، عبادت اسـت که با 

امـر ولّی، بـا دسـتور او حاصل می شـود.
روایتـی را در اینجـا میخواهیـم نقـل کنیـم که در منابع اهل سـنت هم آمـده، منتها در 
منابـع مـا زیـاد آمـده اسـت. می توانیـد رجـوع کنید بـه کتاب وسـائل، بـاب وقت صاه 
العشـاء. روایـت ایـن گونـه اسـت کـه روزی رسـول اکـرم ، نمـاز عشـایش را عقب 
انداخـت. نمـاز عشـا را قریـب نیمـه شـب نخوانـد؛ عقـب انداخـت. خلیفـه دوم مرتب، 
می آمـد دم حجـره رسـول اکـرم در مـی زد، صـدا می کرد که » یَـا َرُسـوَل اللِ نَاَمِت 
ْبَیـاُن َذَهـَب اللَّْیـُل «. آخـر تـا کـی می خواهـی نمـاز نخوانـی. بیا برو  النَِّسـاُء نَاَمـِت الصِّ
 بیـرون نمـازت را بخـوان، مـردم منتظرند نماز بخوانی. دو بار، سـه بـار. بعد حضرت
َُّه لَْیـَس لَُکـْم أَْن تُْؤُذونِـي َواَل تَْأُمُرونِي  آمـد بیـرون. ایـن نص روایت اسـت که فرمـود: »إِن
ََّمـا َعلَْیُکـْم أَْن تَْسـَمُعوا َوتُِطیُعـوا«3. حـق ندارید من را اذیت بکنید؛ شـما باید گوش به  إِن

1 - نجم/ 3
2 - مرآه العقول، ج2، ص 237

3 - الوسائل ، الباب 21 ، من أبواب المواقیت، ذیل ح 1
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 فرمـان باشـید. مـن صاحـب نماز هسـتم، مـن می فهمم کی نمـاز بخوانـم. حضرت
می خواسـت بـه مـردم نشـان بدهـد نمـاز به موقـع خوانـدن، تبدیل بـه تکلیف نشـود؛ 
بداننـد کـه می تواننـد نمازشـان را عقـب بیندازنـد. تا اگر کسـی نرسـید، نمـازش اواخر 
ي«1. گاهـی این جوری اسـت.  وا َکَمـا َرأَیُْتُمونِـي أَُصلِـّ وقـت شـد ایـن هـم بشـود » َصلُـّ
گاهـی امـام می آیـد نمـازش را عقـب می انـدازد، بـه آخـر وقت می انـدازد، تا آن کسـی 
کـه وقـت نمی کنـد اول وقـت نمـاز بخوانـد، نمـازش می افتـد آخر وقـت، او هـم اقتدائاً 
ي « را بخواند.  بـه رسـول الل نمـازش را بخوانـد. او هـم نمـاز » َکَمـا َرأَیُْتُمونِي أَُصلِـّ
او مشـرِّع اسـت، او صاحـب کار اسـت. آخـر تـو که حق نـداری بیایی بگویی چـرا بیرون 
نمی آیـی نمـازت را بخوانـی. خاصه شـرط اطاعت، شـرط قبـول اطاعت، این اسـت که 

طاعـت از کانـال اطاعـت ولـّی امر الهـی بگذرد. 

1 -کشف اللثام، ، جلد1 ، ص 238
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فضل«مسجد«الکوفه«و«فضل«الصاله«فیه
گذشـت کـه حضـرت آدم اولین کسـی اسـت که مسـجد کوفـه را بنا کرده اسـت و 
در آن مسـجد، نمـاز بـه پـا داشـته. شـیث و دیگر اوالد حضـرت آدم و همـه نبیین: 
، در مسـجد کوفـه نمـاز خوانده انـد. ایـن از خصوصیـات مسـجد کوفـه اسـت کـه همه 
انبیـاء: بلکـه همـه اوصیـاء در مسـجد کوفـه نماز بپـا داشـته اند. همچنین بیان شـد که 
در جریـان طوفـان نـوح مسـجد کوفـه هدم شـد، تخریب شـد. بیان شـد کـه اصًا 
مسـجد کوفـه قبـل از هـدم، خانـه حضـرت نـوح بـوده اسـت. اصـًا خانـه حضرت 
نـوح در خـود مسـجد کوفه بـوده و فار التّنوردر اینجا بوده اسـت. ایـن تنور در خود 
خانـه حضـرت نـوح بـوده اسـت و آن عجوزی کـه خبـر داد از فوران تنـور طبق آن 
چـه از روایات اسـتفاده می شـود همسـر خود نوح بوده اسـت و از همـان جا طوفان 
شـروع شـد. حتـی گفتیـم کـه وقتی تنـور فـوران کـرد حضـرت نـوح اول کار این 
فـوران را مهـر کـرد. در روایـت داریـم که مهر کـرد؛ اما چطور مهـر کـرده نمی دانیم اما 
معلـوم می شـود کـه مهـر کرده اسـت. ظاهراً سـر تنـور را به نام خـدا گذاشـت و تنور از 
آن فـوران، موقتـاً بـاز ایسـتاد تا تمام آن چـه را باید در کشـتی بگذارند سوارشـان کند. 
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َّا َحَملْنـا ُذرِّیََّتُهـْم فِي الُْفلْـِک الَْمْشـُحوِن«1.این  همـه را وقتـی سـوار کـرد »َو آیٌَه لَُهـْم أَن
فلـک مشـحون وقتی مشـحون شـد، پر شـد آن وقت ایـن مهر را از سـر تنور برداشـت، 
فوران شـروع شـد، خودش هم سـوار کشـتی شـد. بعد هم گفتیـم که در زمـان عمالقه 
بـاز هـم یـک بار دیگد هدم شـده و دوباره تجدید بنا شـده اسـت، این را توضیـح دادیم. 
بحـث دوم از مباحـث مربـوط بـه مسـجد کوفـه، فضل مسـجد الکوفـه و فضـل جایگاه 

مسـجد کوفه در شـریعت ماسـت. 
روایـات زیـادی دال بـر فضیلت مسـجد کوفـه وارد شـده و این که بعد از مسـجد الحرام 
و مسـجد النبـی افضـل المسـاجد، مسـجد کوفـه اسـت. از جملـه مرحـوم کلینی 
در کافـی بسـنده عـن المام الباقـر »َقـاَل: َمْسـِجُد ُکوَفاَن...گاهی از کوفـه به کوفان 
تعبیـر می شـود. َمْسـِجُد ُکوَفـاَن َرْوَضٌه ِمـْن ِریَاِض الَْجنَّـِه َصلَّی فِیـِه أَلُْف نَِبيٍّ َو َسـْبُعوَن 
نَِبّیاً...هـزار و هفتـاد نفـی در ایـن مسـجد نمـاز گذاشـتند. َو َمْیَمَنُتـُه َرْحَمٌه َو َمْیَسـَرتُُه 
َمْکٌر...گویـا مسـجد الکوفـه چنین بوده که اهل والء و مؤمنین بیشـتر در سـمت راسـت 
مسـجد خانـه بنـا کرده بودنـد و در آن جا بودند. در سـمت چپ مسـجد قصـر الماره و 
حـول و حـوش ایـن هـم ابنیه مربـوط به اهل نفاق بوده اسـت. لذا اسـت کـه می فرماید 
میسـره مسـجد مکر اسـت. َمْیَمَنُتُه َرْحَمٌه َو َمْیَسـَرتُُه َمْکٌر فِیِه َعَصا ُموَسـی... آیا مقصود 
از عصـای موسـی ، واقعـاً خـود عصـای موسـی اسـت کـه در جایی از مسـجد 
دفـن شـده اسـت یـا نه؟ محتمل اسـت به ایـن معنی باشـد. َو َشـَجَرُه یَْقِطیـٍن... مراد از 
شـجره یقطین همان درختی اسـت کـه بر حضرت یونس روییـد. »َو أَنَْبْتنا َعلَْیِه َشـَجَرًه 
ِمـْن یَْقطیـٍن * َو أَْرَسـلْناُه إِلـی  ِمائَِه أَلْـٍف أَْو یَزیُدوَن«2. نهنگ، حضـرت یونس را به 
دسـتور خدا از شـکمش بر سـاحل آب بیرون انداخت؛ این سـاحل، همان مسـجد کوفه 
بـوده اسـت. از خیلـی از قرائـن تاریخی اسـتفاده می کنیم که جنوب عـراق همه اش آب 
بـوده و ایـن عـراق گفتنـش هم به دلیل ایـن بوده که منطقـه ای از همیـن جنوب عراق 
را جزائـر می نامیدنـد. ایـن آقایانی کـه می گویند جزائـری، مثاً  آقای موسـوی جزائری، 
سـید نعمـت الل جزائـری، همیـن منطقه جنـوب بصره یعنی تقریباً شـمال بصـره و هم 

1 - یس/41
2 - صافات/146 و 147
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چنیـن منطقـه غـرب خوزسـتان این هـا همـه جزیـره جزیره بـوده اسـت و ایـن طائفه 
اهـل ایـن مناطـق بوده انـد. یعنـی همـه ایـن  جاهـا آب بـوده وبعـداً قطعاتـی از زمیـن 
از آب بیـرون آمـده اسـت. لـذا بـه ایـن منطقـه می گفتنـد جزائـری. ایـن جزائری هایی 
کـه معمـوالً در کتـب حدیـث، در کتـب علمی خـود مـا از آنها نام بـرده شـده اهل این 

منطقه هسـتند.
در یـک بخشـی از بخش هـای تاریـخ، ایـن آب ادامه داشـته تا نزدیکی هـای همان نجف 
 و کوفـه و ایـن  جاهـا را تقریبـاً آب فـرا می گرفته اسـت. لـذا این که حضـرت یونس
را ماهـی، آن حـوت یـا نهنـگ، در کوفـه، از شـکمش بیـرون انداخت و ایـن که حضرت 
یونـس در مسـجد کوفـه از آن شـکم نهنـگ بیرون آمد این مسـتبعد نیسـت. و در 
همـان جـا شـجره یقطیـن بـر او روئیده اسـت. کـه فرمـود »َو أَنَْبْتنـا َعلَْیـِه َشـَجَرًه ِمْن 
یَْقطیـٍن«. فِیـِه َعَصـا ُموَسـی َو َشـَجَرُه یَْقِطیـن  َو َخاتَـُم ُسـلَْیَماَن َو ِمْنـُه فاَر التَّنُّـوُر * َو 
ِفیَنُه...کشـتی نوح هم در همین مسـجد سـاخته شـده، به اصطـاح، نجاری  نُِجـَرِت السَّ
ـِفیَنُه « یعنی نجاری شدن؛ ساختن چیزی  شـده ، درودگری شـده اسـت. »و نُِجَرِت السَّ

از چـوب را می گوینـد نجـر یا نجـاری کـردن، درودگری.
لـذا در آن روایتـی کـه امـام صـادق خواندیـم گفتنـد حضرت صـادق که همه 
ایـن منطقـه، منطقـه خـارج از مسـجد کوفـه فعلـی اسـت فرمودنـد این هـا همـه جزو 
ُه بَابَِل...صـّره یعنـی ناف. نـاف بابل همین مسـجد کوفه  مسـجد بـوده اسـت. َو ِهـَي ُصـرَّ
ُه بَابِـَل َو َمْجَمـُع اْلَنِْبَیاءِ ع«1 ... مسـجد الکوفه مجمع انبیاء اسـت.  اسـت. َو ِهـَي ُصـرَّ

انواع«انتظار««
 مـا ایـن را قبـًا گفته ایم که خلیفه باالصـل خداوند، خود وجود مقدس رسـول اکرم
 گرفتـه تـا انبیـای پیـش از وجـود مقدس رسـول اکرم اسـت و از حضـرت آدم
همـه خلفـای رسـول اکـرم هسـتند یعنـی همـه جانشـینان رسـول اکرمانـد 
منتهـا جانشـینان قبـل از او از نظـر زمانی. همـان طوری که بعد از رسـول اکرم نیز 
اولیـای خـدا بـا خلفای بعد از رسـول اکـرم هم، خلفای رسـول اکرم هسـتند. 

1 - کافی ، ج 3، ص 493
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منتها خلفای قبل از رسـول اکرم خلفای تمهیدی هسـتند و خلفای بعد از رسـول 
 خلفـای امتـدادی هسـتند یعنـی خافـت خلفـای بعـد از رسـول اکـرم اکـرم
 اسـت ولـی خافت خلفـای قبـل از رسـول اکرم همـان خافـت رسـول اکـرم
خلفـای تمهیـد بـرای خافـت کبرای رسـول اکـرم اسـت. و لـذا منتظـر مانده اند. 
انتظـار را هـم گفتیـم، مسـأله مهمـی اسـت. انتظـار چنـد مرحله اسـت. اولیـن انتظار، 
ِّي جاِعٌل فِـي اْلَْرِض َخلیَفًه«1.  َُّک لِلَْمائَِکـِه إِن انتظـار خـود خلـق عالم بـود: » َو إِْذ قاَل َرب
ایـن جاعـٌل یعنـی در آینده مـن ایـن کار را خواهم کرد؛ ایـن مرحله انتظار اسـت. همه 
فرشـتگان، همـه عالـم هسـتی در انتظـار خلیفـه خـدا بودند؛ موجـودی به نـام آدم که 
ایـن خافـت علـی الرض را بـر عهـده بگیـرد ولـو بالنیابه عـن النبی. ایـن مرحله 

انتظار اول اسـت. 
مرحلـه انتظـار دوم، از بعـد خلـق عالـم شـروع می شـود تا ظهـور نبی اکـرم و این 
حادثـه بزرگـی اسـت؛ یعنـی اینهـا مقاطع اصلـی آفرینش هسـتند. در سـوره جن آمده 
اسـت کـه وقتـی که رسـول اکـرم ظهـور پیدا کـرد چـه اتفاقاتـی برای آسـمان ها 
ـْمِع َفَمْن یَْسـَتِمِع اْلَن یَِجْد لَُه ِشـهاباً َرَصداً * َو  ا ُکنَّـا نَْقُعـُد ِمْنها َمقاِعَد لِلسَّ َـّ افتـاد: »َو أَن
ُُّهْم َرَشـداً«2. حادثه عجیبی بوده  ا ال نَـْدري أَ َشـرٌّ أُریـَد بَِمْن فِـي اْلَْرِض أَْم أَراَد بِِهـْم َرب َـّ أَن
کـه همـه جهان آفرینـش، منتظر این حادثـه بوده اند. ایـن مرحله انتظار دوم اسـت. »َو 
ٌق  ُ میثـاَق النَِّبیِّیـنَ لَمـا آتَْیُتُکـْم ِمْن ِکتـاٍب َو ِحْکَمٍه ثُـمَّ جاَءُکْم َرُسـوٌل ُمَصدِّ إِْذ أََخـَذ اللَّ
ُه قـاَل أَ أَْقَرْرتُْم َو أََخْذتُْم َعلـی  ذلُِکْم إِْصري قالُـوا أَْقَرْرنا  َـّ لِمـا َمَعُکـْم لَُتْؤِمُنـنَّ بِـِه َو لََتْنُصُرن
ـاِهدیَن«3. در عالم ذر، از پیغمبران، تعهد گرفته شـده  قـاَل َفاْشـَهُدوا َو أَنَـا َمَعُکْم ِمَن الشَّ
و اینهـا هـر کـدام موظـف بودنـد پیغمبـر را معرفـی کنند به پیغمبـر بعدی تا برسـد به 
حضرت موسـی و حضرت عیسـی » َو إِْذ قاَل عیَسـی ابُْن َمْریََم یا بَني  إِْسـرائیَل 
ـراً بَِرُسـوٍل یَْأتي  ِمْن  قـًا لِمـا بَْیـَن یَـَديَّ ِمـَن التَّـْوراهِ َو ُمَبشِّ ِ إِلَْیُکـْم ُمَصدِّ ي َرُسـوُل اللَّ ِـّ إِن

ـا جاَءُهْم بِالَْبیِّنـاِت قالُوا هذا ِسـْحٌر ُمبیٌن«4.  بَْعـِدي اْسـُمُه أَْحَمـُد َفلَمَّ

1 - بقره/30
2 - جن/9 و 10

3 - آل عمران/81
4 - صف/6
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بـه هـر حـال مرحلـه انتظـار دوم، انتظار و ظهـور حضرت رسـول اکرم بوده اسـت. 
واقعـاً ایـن مرحلـه مرحله انتظار بوده اسـت؛ همه رسـل و همـه انبیاء مبّشـر بودند؛ قوم 
خودشـان و ملـت خودشـان را بشـارت می دادند که یـک چنین حادثه ای اتفـاق خواهد 

افتاد. 
مرحله سوم انتظار، انتظار وجود مقدس ولی عصر  است. 

و مرحله آخر انتظار هم، انتظار روز قیامت و انتظار بهشت برای مؤمنان است.
 اینهـا چهـار مرحلـه از مراحـل انتظـار اسـت کـه تقریباً می شـود گفـت اصـًا کل عالم 

آفرینـش بـر ایـن چهار مرحلـه انتظـار، مبتنی بـوده و خواهـد بود.
ایـن انتظـار ظهـور حضـرت ولی عصـر  یعنـی انتظار فـرج. دعاهـای زیادی مـا را به 

انتظار فـرج، فـرا میخوانند. 
ایـن مراحـل انتظـار کـه مراحـل مهمـی از مراحل آفرینـش اسـت. در هر مرحلـه ای از 
مراحـل انتظـار یـک مسـجد مرکـزی داریـم کـه مسـجد مرکـزی اول مسـجد الحـرام 
اسـت، مسـجد مرکزی دوم مسـجد الرسـول اسـت، مسـجد مرکزی سـوم مسـجد 
الکوفـه اسـت و مسـجد مرکـزی چهارم هـم مسـجد االقصی اسـت که خـدا می فرماید 
ذي أَْسـری  بَِعْبـِدهِ لَْیًا ِمـَن الَْمْسـِجِد الَْحـراِم إِلَی الَْمْسـِجِد اْلَْقَصـی«1. از  » ُسـْبحاَن الَـّ
مسـجد االقصـی، حضـرت ، معـراج کردنـد. نکتـه ایـن اسـراء از مسـجد الحـرام به 
مسـجد االقصـی ایـن بوده اسـت کـه خدای متعـال، تمام سـیر جهـان آفرینش تـا روز 
قیامـت را در ایـن مسـیر به حضرت نشـان بدهد. در این مسـیر از المسـجد الحرام 
 ،تـا مسـجد اقصی تمـام حوادث دنیوی از دید حضرت گذشـته اسـت. بعـد حضرت
در معـراج، در حقیقـت یک سـیر عالـم آخرتی داشـته اند. تمام حوادث عالـم آخرت هم 

بـه حضـرت ، در حرکت معراجی نشـان داده شـده اسـت. 

روایت«دیگر«در«باب«فضیلت«مسجد«کوفه««
ادق َقـاَل فی   »مـا رواه العیاشـي فـی تَفسـیره َعـْن َهـاُروَن بْـِن َخاِرَجَه عـن الصَّ
َحدیـٍث: َمـا بَْعـَد الَْمْسـِجَدیِْن أَْفَضـُل ِمـْن َمْسـِجِد ُکوَفـان«2  . بعـد از مسـجد الحـرام و 

1 - اسراء/1
2 - بحار االنوار ، ج 18، ص 404
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مسـجد النبـی هیـچ مسـجدی افضـل از مسـجد کوفه نیسـت. 

روایت«سوم«در«باب«فضیلت«مسجد«کوفه««
ـاِدِق  َعـن امیرالمؤمنیـن َصلـواُت الل َعلیـه فی  »َو َرَوی الُْکلَْیِنـيُّ بِإِْسـَناِده  َعـِن الصَّ
َحدیـٍث عـن َمسـجد الُکوفه قـال:  َما َدَعـا فِیِه َمْکـُروٌب بَِمْسـَألٍَه فِي َحاَجـٍه ِمـَن الَْحَوائِِج 

َج َعْنـُه ُکْربََته«1 . ُ َو َفـرَّ إاِلَّ أََجابَـُه اللَّ
یـک چنیـن جایگاهی این مسـجد دارد. هیچ کسـی نیسـت کـه محتاج بشـود، نیازمند 
بشـود و در ایـن مسـجد دعـا کنـد و از خـدا قضـای حاجتـش را بخواهد مگـر آن که به 

حاجتـش برسـد و دعای او اجابت شـود. 

روایت«چهارم«در«باب«فضیلت«مسجد«کوفه««
اِدِق ع  َقاَل َسـِمْعُتُه یَُقوُل نِْعَم الَْمْسـِجُد َمْسـِجُد  »َروی الُکلیِنـی َعـْن أَبِـي بَِصیٍر َعـِن الصَّ
ـِفیَنُه َمْیَمَنُتُه  ی فِیـِه أَلُْف نَِبيٍّ َو أَلْـُف َوِصيٍّ َو ِمْنُه َفـاَر التَّنُّوُر َو فِیِه نُِجَرِت السَّ الُْکوَفـِه َصلَـّ
ِ َو َوَسـُطُه )کـه خـود مسـجد باشـد( َرْوَضـٌه ِمـْن ِریَـاِض الَْجنَّـِه َو َمْیَسـَرتُُه  ِرْضـَواُن اللَّ
َمْکـٌر َفُقلْـُت ِلَبِـي بَِصیـٍر َمـا یَْعِنـي بَِقْولِـِه َمْکٌر...یعنی چی کـه می گویی میسـرته مکر؟ 
ـلَْطاِن«2 . الـف المهـا، قاعدتـاً عهد ذهنی اسـت، عهـد ذکری که  َقـاَل یَْعِنـي َمَنـاِزَل السُّ
نمیتوانـد باشـد. همـه می دانیـم سـفینه ، سـفینه نوح اسـت. وقتـی می گویـد » نجرت 

السـفینه« یعنـی همان سـفینه معهـوده ذهنی.

روایت«آخر«در«باب«فضیلت«مسجد«کوفه««
»عـن الَمجلسـی َعـن مزار الّشـهید و الَمـزار الکبیر ایضـاً َرَوی أنّهمـا َروایا عـن أبی َحمزه 
الّثمالـی3  َقـاَل: بَْیَنـا أَنَا َقاِعٌد یَْوماً فِي الَْمْسـِجِد...« در اثنای این که من در مسـجد نشسـته 
ـابَِعِه« یعنـی نزد سـتون هفتم مسـجد نشسـته  بـودم یعنـی مسـجد الکوفـه، »ِعْنـَد السَّ
ـا یَلِـي أَبَْواَب ِکْنَدَه...« این سـتون که گفته می شـود، سـتون سـقف  بـودم، »إَِذا بَِرُجـٍل ِممَّ
نیسـت؛ سـابقاً در مسـجد کوفه در صحن مسـجد سـتون سـتون بود. این سـتون ها اشاره 

1 - کافی، ج 3، ص 493
2 - همان، ص 492

3 - همین ابوحمزه ثمالی معروف که از خواص اصحاب امام سجاد و امام باقر هم بوده است.
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بـه مقامـات انبیـاء و مقامات ائمه اطهار بود؛ به عنوان عامت، سـتون گذاشـته 
بودنـد؛ عامـت مقـام نمـاز یـک نبـی، یـا مقـام نمـاز یـک ولـّی. لـذا گفته می شـد عند 
السـابعه یا اسـتوانه سـابعه. معنی اسـتوانه سـابعه این نیسـت که یعنی سـقف داشـته، و 
این سـتون ها سـتون آن سـقف بـوده، نه. سـتون بوده فقط بـرای عامت گذاشـته بودند. 
ا  ایشـان می گوید که نشسـته بودم عند السـابعه یعنی االسـتوانه السـابعه. »إَِذا بَِرُجٍل ِممَّ
یَلِـي أَبْـَواَب ِکْنـَدَه...« مسـجد کوفه مسـجد بزرگی بوده یکـی از درب ها به طرف عشـیره 
ِکنـده بـاز می شـده اسـت. اصـًا یا هـر دری بـه طرف عشـیره ای باز می شـده یا بـه نامی 
معروفـی بـوده اسـت، مثل بـاب الفیل. خاصه ابـواب ِکنده یعنی آن در هایـی که به طرف 
محـل عشـیره ِکنـده باز می شـده که معمـوالً در های غربی بوده اسـت. مـن در ذهنم این 
گونـه اسـت کـه هنوز به این محلـه - محله های واقع در غرب مسـجد کوفـه- ِکنده گفته 
می شـود؛ لـذا کندی هـا غالباً کوفی هسـتند. این فیلسـوف معـروف را کنـدی می گویند، 
ا یَلِـي أَبَْواَب ِکْنـَدَه َقْد َدَخـَل...« این جا  چـون از همیـن محـل بوده اسـت. »إَِذا بَِرُجـٍل ِممَّ
ادامه میدهد که شـخصی، داخل مسـجد کوفه شـد و شـروع کرد به نماز خواندن. دعای 
لُْتـُه...« او مشـغول دعا بود  امـام سـجاد را هـم نقـل می فرماید؛ »ثُـمَّ َرَفَع َرأَْسـُه، َفَتأَمَّ
و مشـغول مناجـات بـا خـدا، تمـام کـه کـرد رفتـم نزدیک نـگاه کـردم دیدم عجـب این 
لُْتُه َفـإَِذا ُهَو َمـْواَلَي َزیْـُن الَْعابِِدیَن َعلِيُّ بُْن الُْحَسـْیِن  علـی بن الحسـین اسـت. »َفَتأَمَّ
ـَاُم، َفانَْکَبْبـُت َعلَـی یََدیْـِه أَُقبُِّلُهَما« خم شـدم روی دسـت حضرت دسـت را  َعلَْیِهَمـا السَّ
ـُکوِت« یعنی حضرت  ببوسـم. »َفَنَزَع یََدُه ِمنِّي« دسـتش را کنار کشـید. »َو أَْوَمأَ إِلَيَّ بِالسُّ
می خواسـت شـناخته نشـود. »َفُقلْـُت: یَـا َمـْواَلَي أَنَـا َمـْن َقـْد َعَرْفَتـُه فِـي واَِلئُِکـْم« من 
همانـم کـه شـما می شناسـید که مـن اهل والیت شـما هسـتم، اهل والی شـما هسـتم 
ِذي أَْقَدَمـَک إِلَی َهاُهَنا« چه چیز سـبب شـد که شـما به مسـجد کوفه تشـریف  »َفَمـا الَـّ
بیاوریـد. »َفَقـاَل: ُهـَو لَِمـا َرأَیْـَت«1 همین که دیدی. یعنـی همین نماز و دعـا و این ها، آن 
چیـزی بـود کـه من را بـه این جا آورد. معلوم اسـت که حضـرت فقط به قصد نمـاز و دعا 

تـوی مسـجد کوفه آمده اسـت. 
حضـرت از مدینـه آمـده بودند. احتماالً زیـارت جدش امیرالمؤمنین و زیارت سـید 

1 - بحار االنوار ، ج 100، ص 388
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الشـهداء رفتـه بودنـد، بعد در برگشـت، به مسـجد کوفه هـم می روند.

فضیلت«نماز«در«مسجد«کوفه««
 در بحـث فضیلـت نمـاز در مسـجد کوفـه، چند دسـته روایـت داریم. همـان طوری که 
در باب مسـجد الرسـول و مسـجد الحـرام روایـات متنوعی داشـتیم. یعنی درجات 
مختلفـی از ثـواب را بـرای نمـاز مقـرر کـرده بودنـد. در ایـن جـا هـم، روایـات متنوعی 

داریم. 

نمونه«ای«از«روایات«دسته«اول««
دسـته اول از روایـات، روایاتـی با این مضمون هسـتند که در مسـجد الکوفه، نماز واجب 

معـادل هـزار نماز و نمـاز نافله معادل پانصد نماز اسـت. 
ـادق: َقال لهاُرون بـن َخارَجه..«  »مرحـوم کلینـی  یَروی بإسـناٍد ُمعتمـد َعن الصَّ
از شـیعیان حضـرت هسـتند »یَـا َهاُروَن بْـَن َخاِرَجَه َکـْم بَْیَنـَک َو بَْیَن َمْسـِجِد الُْکوَفِه« 
فاصلـه محـل سـکونتت با مسـجد کوفـه چقدر اسـت؟ »یَُکـوُن ِمیـًا؟« فاصلـه تو بین 
لََواِت  خانـه تـو و بین مسـجد کوفه یـک میل می شـود؟ »ُقلْـُت اَل. َقـاَل َفُتَصلِّي فِیـِه الصَّ
ُکلََّهـا؟« آیـا همـه نمازهایـت را تـوی مسـجد کوفـه می خوانـی؟ »ُقلْـُت اَل. َفَقاَل أََمـا لَْو 
ُکْنـُت بَِحْضَرتِـِه لََرَجـْوُت أاَلَّ تَُفوتَِنـي فِیـِه َصـَاٌه« فرمود اگر من مثل تو بـودم یا جای تو 
را داشـتم و نزدیـک مسـجد کوفـه بودم امید داشـتم و تـاش می کردم کـه هیچ نمازی 
از مـن فـوت نشـود مگـر این که در مسـجد کوفه این نمـاز را برگـزار کنم. »َو تَـْدرِي َما 
َفْضـُل َذلِـَک الَْمْوِضـِع« می دانـی چه فضیلتی دارد مسـجد کوفـه؟ »َما ِمْن َعْبـٍد َصالٍِح َو 

ی فِي َمْسـِجِد ُکوَفاَن «  اَل نَِبـيٍّ إاِلَّ َو َقـْد َصلَـّ

مراد«از«عبد«صالح«در«روایات
در بسـیاری از کاربری هـای واژه عبـد صالـح، مـراد از عبـد صالـح، ائمـه اطهـار یـا 
اوصیـاء و انبیـاء: اسـت. عبـد صالـح، یـک اصطـاح اسـت، تنهـا مـراد معنـای لغـوی و 
الُِحـون «1، »السـام علینـا و علی عباد  عـادی آن نیسـت. »أَنَّ اْلَْرَض یَِرثُهـا ِعبـاِدَي الصَّ

1 - انبیاء/ 105
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الل الصالحیـن«. واژه عبـاد صالـح یـا عبـد صالح واژه ای اسـت که اگر کسـی بـا فرهنگ 
روایـات و بـا روایات انس داشـته باشـد،  بـا کاربری های عبد صالح آشـنا باشـد، با روایات 
و آیـات کریمـه قـرآن، بـه تدریـج به این نتیجه می رسـد که هـر جا کلمه عبـد صالح به 

کار می برنـد معمـوالً مـراد ائمـه اطهـار یا سـایر اوصیاء انبیاء هسـتند.
اگـر واژه عبـد صالـح، شـامل بقیـه باشـد بـه دلیـل تبعیـت اسـت. یعنـی گاهـی عبـاد 
صالحیـن کـه گفته می شـود شـامل اتبـاع ائمه هم می شـود امـا به لحـاظ تبعیت 
اسـت. یعنـی چـون تبعیـت از آن عبـد صالـح دارنـد همـه اینهـا می شـوند عبـاد الل 
الصالحیـن. عبـاد الل الصالحیـن بـه واسـطه تبعیـت از آن عبد صالحی اسـت که خدای 

متعـال بـه عنـوان خلیفـه خود بـر روی زمیـن مقـرر فرمود.
لـذا می خواهـم عـرض کنـم در جمله »َمـا ِمْن َعْبـٍد َصالِـٍح َو اَل نَِبي ...«، مـراد ظاهراً این 
نیسـت کـه یعنـی هـر بنده خوب خـدا توی مسـجد کوفه نماز خوانـده، نه. مـراد از عبد 

صالـح یعنـی یک وصـّی، یک نبی. 
ِ ص  »َمـا ِمـْن َعْبـٍد َصالِـٍح َو اَل نَِبـي  إاِلَّ َو َقْد َصلَّی فِي َمْسـِجِد ُکوَفاَن َحتَّی إِنَّ َرُسـوَل اللَّ
ِ« وقتی  ُ بِـِه َقـاَل لَـُه َجْبَرئِیـُل أ تَْدِري أَیْـَن أَنَْت السـاعه یَا َرُسـوَل اللَّ ـا أَْسـَری اللَّ لَمَّ
حضـرت رسـول را بـه اسـراء بردنـد حضـرت ، در اثنـاء این مسـیر، به مسـجد 

کوفـه فـرود آمده و آن جا نماز گذاشـته اسـت. 

چگونگی«اسراء«و«معراج««
عـرض شـد که سـفر عجیـب الهی رسـول اکـرم دو بخش داشـته ؛ یـک بخش آن 
اسـراء اسـت، یـک بخـش آن معراج اسـت. اسـراء سـیر دنیوی رسـول اکرم اسـت 
که این اسـراء از مسـجد الحرام اسـت به مسـجد االقصی » ُسـْبحاَن الَّذي أَْسـری  بَِعْبِدِه 
ذي باَرْکنا َحْولَُه«1. معـراج، از آن جا  لَْیـًا ِمـَن الَْمْسـِجِد الَْحـراِم إِلَی الَْمْسـِجِد اْلَْقَصی الَـّ
 بـه بـاال رفتـن اسـت، به آسـمان ها رفتن اسـت. در این سـیر آسـمانی رسـول اکرم
عـاوه بـر ایـن که آیات آسـمانی الهی را دیدنـد و از نزدیک مشـاهده کردند، بـه » قاَب 
َقْوَسـْیِن أَْو أَْدنـی«2 هـم رسـیدند. در معراج، تمـام جریانات روز قیامـت و عالم آخرت را 

1 - اسراء/ 1
2 - نجم/ 9
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از نظـر حضـرت گذرانیدنـد؛ معذبین فی النار و منعمین در بهشـت، درجات بهشـتیان و 
 مطلع شـد و همه اینهـا را به حضرت درکات جهنمیـان از همـه این هـا حضرت
به شـکلی نشـان دادند. البته به داسـتان اسـراء در سـوره اسـراء اشـاره شـده و به معراج 
در سـوره نجـم؛ »َو النَّْجـِم إِذا َهـوی  * مـا َضـلَّ صاِحُبُکـْم َو ما َغـوی ... ثُمَّ َدنـا َفَتَدلَّی * 
َفـکاَن قـاَب َقْوَسـْیِن أَْو أَْدنـی  * َفأَْوحـی  إِلـی  َعْبِدهِ مـا أَْوحی  * ما َکـَذَب الُْفـؤاُد ما َرأی 
« تـا آن آخـر آیـات. البتـه بـه لفظ معراج اشـاره نشـده اما از روایات اسـتفاده می شـود. 
 لـذا ایـن »اسـری به« که گفته می شـود مربـوط به همان سـیر دنیوی رسـول اکرم

اسـت که از مسـجد الحـرام حضرت را به مسـجد االقصـی بردند.
البتـه مـا از روایـت اسـتفاده می کنیـم کـه معراج، مکـرر اتفاق افتـاده لکن در این سـیر 
ویـژه ای که در زمان خاص، آن شـب خاص، شـب اسـراء، شـب معـراج، آن زمان خاص، 
رسـول اکرم سـیر جامعی داشـته که این سـیر دو بخش داشـته اسـت؛ یک سـیر 
دنیـوی بـوده کـه از مسـجد الحـرام الی المسـجد االقصی اسـت؛ سـیر دیگر، از مسـجد 
االقصـی بـه بـاال و از آن جا دوباره برگشـته به مسـجد الحـرام یا به همان خانـه أم هانی. 
ایـن نکتـه هم باید دانسـته شـود که هر دو بخـش این سـفر، "بعبده" بوده نـه "بروحه". 
ی« نگفت ثم "دنـت روحه فتدلـت". این  سـوره "و النجـم" می گویـد کـه »ثُـمَّ َدنـا َفَتَدلَـّ
کار کار خداسـت، کار من و شـما نیسـت که بخواهیم بگوییم رفتن جسـم مشـکل است 
، روح بایـد بـرود. مـا هیـچ جـا نداریـم "بروحه"، در قرآن و سـنت این اسـت کـه »ُعرج 
بـه«، »أسـری بـه«. حـاال ایـن کار خداسـت مـا چـه می دانیـم خـدا وقتـی می خواهـد 
بنـده اش را ببـرد بـاال چگونـه بـاال می بـرد. ایـن کار خـدا اسـت، کار خـدا به شـکل کار 
من و شـما که نیسـت. کارش شـبیه کار آدم ها نیسـت. »ُسـْبحاَن الَّذي أَْسـری  بَِعْبِدهِ«. 
عقـل می گویـد خـدا قـادر علی کل شـیء اسـت، دلیـل هم گفتـه خداوند، خود رسـول 
اکـرم را بـاال بـرده اسـت امـا از کیفیـت آن بیخبریـم. خـدا از آصـف بـن برخیا که 
عاجزتـر نیسـت. او تخـت بلقیـس را به یک چشـم بر هـم زدن از این طرف دنیـا بیاورد 
بـه آن طـرف دنیـا، نـه تخت بـه هم بخورد، نه شـکلش به هـم بخورد، نه رنگـش به هم 
بخـورد، نـه میخـش در بیایـد، نه کج بشـود. آیا آصف بـن برخیا که می توانـد این تخت 
بـه آن بزرگـی را از ایـن طـرف دنیـا به آن طـرف دنیا به یک چشـم بر هـم زدن بیاورد، 
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خـدا نمی توانـد ایـن کار را بکنـد که بنـده اش را هـر جا می خواهـد ببرد.
مسـأله اسـراء و معـراج، عجیب تریـن حـوادث تاریـخ اسـت. نمی دانـم چـرا در بیـن مـا 
بـه ایـن حادثـه بـزرگ، اهمیت چندانی داده نشـده اسـت؟ باید مـا برای مسـأله معراج، 
جشـن بگیریـم و آن را بـرای مـردم تبیین کنیم. احادیـث معراجیه، بسـیار مهم ، مربی 
و سـازنده اسـت. احادیـث معراجیه برای مـردم خوانده بشـود، احادیث مربوط به اسـراء 
خوانـده بشـود. خیلـی از این احادیـث معراجیه، احادیثی اسـت که حـوادث آخر الزمان 

در آن آمـده و ایـن کـه چـه اتفاقاتی خواهـد افتاد.
27 رجب معروف است به عنوان این که روز اسراء و معراج جامع حضرت است. 

 »ِ در ادامـه روایـت اول، ایـن گونـه آمده اسـت: »أ تَـْدِري أَیَْن أَنَْت السـاعه یَا َرُسـوَل اللَّ
جبرییـل، بـه رسـول خـدا عـرض کـرد می دانیـد شـما االن کجـا هسـتید ؟ »أَنَْت 
َي فِیِه َرْکَعَتْیـِن« از خدا  ي َحتَّی آتَِیُه َفُأَصلِـّ ِـّ ُمَقابِـُل َمْسـِجِد ُکوَفـان  َقاَل َفاْسـَتْأِذْن لِي َرب
 َ اجـازه بگیـر تـا پاییـن بـروم و دو رکعـت نمـاز در ایـن مسـجد بخوانـم. »َفاْسـَتْأَذَن اللَّ
َعـزَّ َو َجـلَّ َفـأَِذَن لَـُه َو إِنَّ َمْیَمَنَتـُه لََرْوَضـٌه ِمـْن ِریَـاِض الَْجنَّـِه َو إِنَّ َوَسـَطُه لََرْوَضـٌه ِمْن 
ـَاَه الَْمْکُتوبََه فِیـِه لََتْعِدُل  ـَرُه لََرْوَضـٌه ِمـْن ِریَـاِض الَْجنَِّه َو إِنَّ الصَّ ِریَـاِض الَْجنَّـِه َو إِنَّ ُمَؤخَّ
أَلْـَف َصـَاهٍ َو إِنَّ النَّافِلَـَه فِیـِه لََتْعِدُل َخْمَسـِمائَِه َصـَاهٍ َو إِنَّ الُْجُلوَس فِیِه بَِغْیِر تِـَاَوهٍ َو اَل 
ِذْکـٍر لَِعَبـاَدٌه«1 همیـن نشسـتن در مسـجد کوفـه، عبادت اسـت. این را مـا بعدها بحث 
می کنیم که خود نشسـتن در مسـجد، هر مسـجدی تا چه رسـد مسـجدکوفه، عبادت 
اسـت. »َو لَـْو َعلِـَم النَّـاُس َمـا فِیـِه َلَتَـْوُه َو لَْو َحْبـواً« اگر مردم می دانسـتند چـه خیر و 
برکتـی در ایـن مسـجد وجود دارد سـینه خیز هم که شـده، می آمدند. حتی سـینه خیر 

هـم مـردم حاضـر بودند خودشـان را به این مسـجد برسـانند. 

روایات«دسته«دوم««
دسـته دوم، روایاتـی بـود که ثواب نماز در مسـجد کوفـه را تعدل حجًه میدانسـت. نماز 

واجـب، معـادل یـک حج اسـت و نافله در مسـجد کوفه معادل یک عمره اسـت. 

روایات«دسته«سوم««

1 - وسائل الشیعه ابواب احکام المساجد، باب 44، حدیث 3
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دسـته سـوم، روایاتـی بـا این مضمـون بود که صـات به طور مطلق - اشـاره بـه نافله و 
یـا فرضیـه ندارد- در مسـجد کوفـه، معادل هزار نماز اسـت.

نمونه«ای«از«روایات«دسته«چهارم««
دسـته چهارم با این مضمون اسـت که نماز در مسـجد کوفه معادل بیسـت و پنج هزار 

نماز در غیر مسـجد کوفه اسـت. 
مرحـوم سـید فضـل الل راونـدی در نـوادر نقـل می کند »بِاسـَناِده َعـن ابن َعبـاٍس َعن 
ـاه بِالکُوَفـه )کـه ظاهراً مراد مسـجد کوفه اسـت( بِخمٍس و  الّنبـی فـی َحدیـٍث: أّن الصَّ
ِعشـریَن ألـف َصـاه« بیسـت و پنـج هـزار نمـاز اسـت. خب این هم یک دسـته هسـت 

کـه معـادل بیسـت و پنـج هزار نماز اسـت. 

نمونه«ای«از«روایات«دسته«پنجم««
دسـته پنجـم، روایاتـی با ایـن مضمون اسـت که صات در مسـجد کوفه معـادل هفتاد 

نمـاز اسـت. »تَعِدُل َسـبعین َصاه فـی غیِره ِمن الَمسـاِجد«. 
»فَقـد َروی إبـُن قولویـه بإسـناٍد َصحیـح َعـن أبـی َجعفـٍر الَباقـر أنّه َقـال لبـی ُعبیده: 
َاَه  اَل تَـَدْع یَـا أَبَـا ُعَبْیـَدَه...« أبـا عبیـده حـذاء مـراد اسـت. » اَل تَـَدْع یَـا أَبَـا ُعَبْیـَدَه الصَّ
ـَاَه فِیـِه بَِسـْبِعیَن َصـَاًه فِي َغْیـِرهِ ِمَن  فِـي َمْسـِجِد الُْکوَفـِه َو لَـْو أَتَْیَتـُه َحْبـواً َفـإِنَّ الصَّ

الَْمَسـاِجِد«1. 
نکتـه ایـن تنـوع در درجـات ثـواب را قبـًا بحث کردیـم. گفتیم ایـن تنوع یا بـه لحاظ 
حـال مصلـی اسـت یا به لحـاظ مکان صات مصلی اسـت یا ایـن تنوع گاهـی حداقل و 
حداکثـر را بیـان میکنـد. مثـًا یک روایـت، حداقل ثواب نمـاز برای هر کسـی که به هر 
شـکل، نمـاز صحیحـی در مسـجد کوفه بخوانـد را بیان میکنـد و روایت دیگـر، حداکثر 
را بیسـت و پنـج هـزار تعیین می کنـد. به هر حال، نماز در مسـجد کوفـه درجاتی دارد. 
از آن جایـی کـه ائمـه اطهـار در احکام مبالغه نمی کردند و اصًا مبالغه درسـت نیسـت، 
ایـن درجـات، مبالغـه و برای بیـان کثرت نیسـت. اینها حرف هـای جدی اسـت. مبالغه 
یعنـی غیـر جـدی. هـر وقت گفتیـم مبالغـه یعنی جـّد در آن بـه کار نرفته اسـت. حاال 

1 - کامل الّزیارات ، ج 1 ، ص 27
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اگـر گفتیـم ِجـّد بـه کار نرفته دیگـر نمی توانیـم از آن، حکم اسـتنباط کنیم. 
خـدای متعـال، رسـول اکـرم و ائمه اطهار "لَیَسـت فـی اُمورِِهم ُمبالََغه". کام شـان 
ـْعَر َو ما  اغـراق و مبالغـه نـدارد، نکتـه ای که این همه گفته شـده اسـت »َو ما َعلَّْمناُه الشِّ
یَْنَبغـي  لَـه «1 چبـه ایـن دلیل اسـت که شـعر متقـوّم به عدم الِجد اسـت. چون در شـعر 
تخّیل اسـت، هزل هسـت، شـعر آمیخته با عدم الِجد اسـت. او منبع سـخن حق اسـت: 
» َوَمـا یَْنِطـُق َعـِن الَْهـَوی«2. در روایت فرمـود: » َفَوالَِّذي نَْفِسـي بَِیِدهِ ، َما َخـَرَج ِمْنُه إاِلَّ 

َحـقٌّ «3.و بـه قول حافظ شـعر خیلی قشـنگی دارد:
جان فدای دهنش باد که در باغ نظر      

چمن آرای جهان، خوش تر از این غنچه نبست

فضیلت«شّد«الرحال«به«مسجد«کوفه««
ایـن طـور نیسـت کـه هـر مسـجدی، در دایـره حکـم "تُشـد الرحـال الیـه" باشـد. هـر 
مسـجدی ایـن گونـه نیسـت کـه بشـود از راه دور، انسـان، به قصـد نماز در آن مسـجد 
بـرود. دلیـل بایـد باشـد بـر این کـه انسـان، از راه دور به قصد نمـاز در آن مسـجد برود. 

شّد الرحال به جمکران یا حرم حضرت معصومه؟
در گذشـته، در خصـوص مسـجد جمکـران گفتیـم کـه احـوط ایـن اسـت کـه کسـی 
کـه می خواهـد از تهـران یـا شـهرهای دیگـر بـه قـم بـرود، بـه قصـد زیـارت حضـرت 
معصومـه بـرود. آن جـا بـرود و بعـد، مسـجد جمکـران بـرود و از فضیلـت نماز در 
مسـجد جمکـران اسـتفاده کنـد. احـوط ایـن اسـت؛ چون مسـأله شـّد رحـال خودش 

دلیـل مسـتقل می خواهـد کـه انسـان، بتوانـد بـه خاطـر یـک عبـادت، سـفر کند. 
البتـه در خصـوص مسـجد جمکـران نباید نیت مـردم را خراب کـرد. به آنهـا باید گفت 
مناسـب اسـت وقتـی آن جـا می روید به قصـد زیارت حضـرت معصومـه بروید که 
قطعـاً ثـواب زیـارت حضـرت معصومـه چند برابـر ثواب نمـاز در مسـجد جمکران 

است. 

1 - یس/69
2 - نجم/3

3 - معالم المدرستین، السید مرتضی العسکري، ج 2، ص 56
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گاهـی گفتـه می شـود کـه مـردم ایـن مسـأله را نمیداننـد و حتـی زیـارت حضـرت 
معصومـه هـم نمـی رونـد. باید گفـت که ایـن از کوتاهی هـای ما روحانیون اسـت 
کـه سـعی نمی کنیـم مردم را هوشـیار بـار بیاوریم. باید مـردم مخصوصاً متدینین شـان 
را متـأدب بـه آداب شـرعی کنیم. ایـن که متدینین، به یک چیزهایی از پیش خودشـان 
عمـل کننـد که درسـت نیسـت. اگـر بی سـوادها، در امور دیـن مـردم را اداره کنند، این 
فاجعـه اسـت. فاجعـه اسـت کـه بی سـوادها مـردم را در امـور دین شـان توجیـه کننـد. 
فاجعه اسـت که سـر نخ کار، دسـت بی سـوادها و دست زنان جلسـه ای و دست آدم های 
بی اطـاع از مبانـی دیـن بیفتـد. اما نبایـد طوری هم توضیـح بدهیم که ما را از مسـجد 
بیـرون کننـد. بـه هـر حـال، بایـد متوجـه حـال عوام بـود. بـه تدریـج و با یک سـبق و 
سـیاق معقـول و متینـی بایـد بـه مردم تفهیم کـرد که به هر حـال بایـد آداب را به طور 
درسـت و شـرعی بداننـد و عمـل کننـد. ما ایـن را قبًا هـم گفتیم که حرمـت و جایگاه 
مسـجد بـه امام اسـت، مسـجد، حرمتـش به همیـن امامزاده ها اسـت. اینها هسـتند که 
حرمـت دارنـد و مسـجد از اینهـا حرمـت پیـدا می کنـد. امـام معصـوم در خصوص 
حضـرت معصومـه می فرماید: »َمـن َزاَرها َفلَـه الَجّنه«1 هم از حضـرت رضا آمده 
اسـت، هـم از حضـرت جواد. حیف نیسـت آدم از این جا بلند بشـود بـرود قم و این 
توفیـق را از خـود سـلب کنـد؟ مـن شـنیدم بعضی هـا می رونـد مسـجد جمکـران نماز 

می خواننـد بعـد هـم برمی گردند. 
خاصه، شـّد رحال یک مطلب اسـت، اسـتحباب صات در مسـجد یک مطلب دیگری 
اسـت. یعنی ممکن اسـت فرض کنیم نماز در مسـجد فان و فان در مدینه مسـتحب 
باشـد اما شـّد رحال به آن وارد نیسـت. شـّد رحال به مسـجد النبی اسـت. ممکن 
اسـت نماز در مسـجدی خاص مثل مسـجد براثای بغداد و... اسـتحباب داشـته باشـد، 
اصـًا کل مـکاٍن صلـی فیـه معصـوم یسـتحب الصـاه فیهـا امـا هـر مکانی شـّد رحال 
نـدارد. شـّد رحـال مخصـوص مسـاجد اربعـه اسـت کـه بـرای صـات در خصـوص آن 
مسـاجد، از راه دور شـّد رحـال کنـی و سـفر کنـی. ایـن که مسـجدی به دسـت امام یا 
دسـتور امـام سـاخته شـود غیـر از ایـن اسـت که به آن شـّد رحـال بشـود. در خصوص 

1 - سفینه البحار، ج7 ، ص125
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کسـی کـه می خواهـد برود در مسـجد گوهرشـاد نماز بخوانـد هم همین مطلب اسـت. 
بایـد بـه قصـد زیـارت حضرت رضـا برود. آن جـا برود، بعد برود مسـجد گوهرشـاد 

هم نمـاز بخواند.
بـه هـر حـال، یکـی از مسـاجدی که یشـّد الیـه الرحال مسـجد کوفه اسـت؛ یسـتحب 
ایـن کـه از راه دور، انسـان، برای خصوص نماز در مسـجدکوفه شـّد رحال کنـد. روایات 

زیـادی در ایـن بـاب وارد شـده اسـت که تعـدادی از روایـات را در ادامـه میآوریم: 

روایت«اول:
اولیـن روایـت، روایت هـارون بـن خارجـه اسـت کـه در آن روایـت آمـده بـود کـه »َو لَْو 
َعلِـَم النَّـاُس َمـا فِیـِه )ما فی مسـجد الکوفـه( َلَتَْوُه َو لَـْو َحْبـواً«1 اگر مردم می دانسـتند 
کـه در مسـجد کوفـه چـه خبر اسـت یعنی چه اجـر و ثوابی در این مسـجد وجـود دارد 
از راه دور سـینه خیز بـه سـمت ایـن مسـجد می آمدنـد. این داللـت بر اسـتحباب قصد 

این مسـجد بـرای نمـاز در آن دارد. 

روایت«دوم:
روایـت دوم، روایـت کلینـی اسـت بـه سـند صحیـح عـن ابی حمـزه الثمالـی. ابوحمـزه 
چنیـن نقـل می کنـد کـه »إِنَّ أَوََّل َمـا َعَرْفـُت َعلِـيَّ بْـَن الُْحَسـْیِن ع..« اولین بـاری که 
ِّي  مـن در باره علی بن الحسـین چیزی شـناختم و آشـنا شـدم این حادثه بـود: »أَن
َرأَیْـُت َرُجـًا َدَخـَل ِمْن بَـاِب الِْفیِل...« می گوید مسـجد کوفـه بودم دیدم یـک مردی از 
ی أَْربََع َرَکَعـاٍت...« چهار رکعت نمـاز برپا کرد،  بـاب الفیل وارد مسـجد کوفه شـد »َفَصلَـّ
َکاهِ َو ِهـَي ِعْنَد َداِر َصالِِح بْـِن َعلِيٍّ َو إَِذا بَِناَقَتْیـِن َمْعُقولََتْیِن َو  »َفَتِبْعُتـُه َحتَّـی أَتَـی بِْئَر الزَّ
َمَعُهَمـا ُغـَاٌم أَْسـَوُد...« می گویـد که دنبال کردم این شـخص را تا از مسـجد خارج شـد 
و رفت سـراغ شـترش که سـوار شـتر بشـود. دو شـتر همراهش بود با این دو شـتر یک 
غـام سـیاهی بـود. »َفُقلْـُت لَـُه...« بـه آن غام سـیاه گفتم: »َمـْن َهـَذا َفَقاَل َهـَذا َعلِيُّ 
 بْـُن الُْحَسـْیِن ع َفَدنَـْوُت إِلَْیـِه َفَسـلَّْمُت َعلَْیـِه...« نزدیک حضرت شـدم و به حضرت
َك...« چه عجب، قدم  سـام کـردم. »َو ُقلْـُت لَُه َمـا أَْقَدَمَک بِـَاداً ُقِتَل فِیَها أَبُـوَك َو َجـدُّ

1 - کامل الّزیارات ، ج 1 ، ص 27
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گذاشـتی به شـهری که در این شـهر، پدرت را کشـتند، جّدت را کشـتند!؟ »َفَقاَل ُزْرُت 
أَبِـي َو َصلَّْیـُت فِـي َهـَذا الَْمْسـِجِد...« مـن به زیـارت پدرم رفتـه بـودم و در رجعت برای 
نمـاز در ایـن مسـجد آمدم.»ثُـمَّ َقاَل َهـا ُهـَو َذا َوْجِهي...«1. مـن آمدم نمـاز بخوانم حاال 
هـم دارم برمی گـردم. یعنـی حضـرت امـام زیـن العابدیـن بـرای خصوص نمـاز در 
مسـجد الکوفـه راه را کـج کرده بـود که بیاید نماز بخوانـد و برود. این نشـان دهنده این 

اسـت که سـفر برای خصوص نماز در مسـجد کوفه بسـیار مسـتحب اسـت. 

روایت«سوم:
ابـن قولویـه در کامـل الزیارات روایت می کند به سـند صحیـح از ابوعبیده حـذاء از امام 
َاَه فِي َمْسـِجِد  باقـر ، همـان روایتـی که قبًا هـم خواندیم »اَل تََدْع یَـا أَبَا ُعَبْیَدَه الصَّ

َاَه فِیِه بَِسـْبِعیَن َصَاًه فِي َغْیِرهِ ِمَن الَْمَسـاِجِد«2.  الُْکوَفـِه َو لَـْو أَتَْیَتـُه َحْبواً َفـإِنَّ الصَّ
روایـت دیگـری داریـم کـه باز هـم ابن قولویه به سـند صحیـح در کامل الزیـارت روایت 
وا  می کنـد: »َعـْن أَبِـي َجْعَفـٍر الَْباقِِر َقـاَل: لَْو یَْعلَـُم النَّاُس َما فِي َمْسـِجِد الُْکوَفـِه َلََعدُّ
ـًه َو َصـَاًه نَافِلًَه  َواِحـَل ِمـْن َمـَکاٍن بَِعیـٍد إِنَّ َصـَاًه َفِریَضـًه فِیـِه تَْعِدُل َحجَّ اَد َو الرَّ لَـُه الـزَّ

تَْعـِدُل ُعْمَرًه«3. 

روایت«چهارم:
روایتـی هـم داریـم از حضـرت امیـر کـه مرفوعـه اسـت: »اَل تَُشـدُّ الرَِّحـاُل إاِلَّ إِلَی 
ِ ص َو َمْسـِجِد الُْکوَفِه«4. از این روایت  ثََاثَِه َمَسـاِجَد الَْمْسـِجِد الَْحَراِم َو َمْسـِجِد َرُسوِل اللَّ
اسـتفاده می شـود حتـی شـّد رحـال به مسـجد االقصی هـم منـدوٌب الیه نیسـت. ولی 
در روایاتـی کـه از منابـع اهل سـنت آمده همیـن مطلب آمده که » اَل تَُشـدُّ الرَِّحـاُل إاِلَّ 
إِلَی ثََاثَِه َمَسـاِجَد « اما به جای مسـجد کوفه »المسـجد االقصی«5 دارد. شـّد رحال به 
مسـجد القصـی در فقـه ما اصـًا مندوٌب الیه نیسـت. اصًا مـا در روایـت داریم که یک 
کسـی آمـده بـود کوفـه، بـه حضـرت امیـر برخـورد کرد. حضـرت امیـر گفت 

1 - کافی ، ج15 ، ص576
2 - کامل الّزیارات ، ج 1 ، ص 27

3 - همان ، باب8 ، ح 3
4 - أعیان الشیعه ، ج 11 ، ص 156

5 -  سیر اعام النباء ، ج 9 ، ص 368
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آمـاده سـفری؟ شـّد رحال کـرده بود، مثـاً  مرکبش را برای سـفر آماده کـرده بود. کجا 
می خواهـی سـفر بـروی؟ گفـت می خواهـم بـروم مسـجد االقصی نمـاز بخوانـم. فرمود: 
راحلـه ات را بفروش و توشـهات را اسـتفاده کن و در همین مسـجد، نمـاز بخوان؛ ثوابش 
بیشـتر اسـت: » بِـْع َراِحلََتـَک َوُکْل زاَدَك َوَصـلِّ فِـي هـذا الَمْسـِجد«1. ثـواب صات در 
مسـجد کوفـه، خیلـی بیشـتر از صـات در مسـجد االقصـی اسـت. در فقه مـا دلیلی بر 

جـواز اتمـام صات در مسـجد االقصـی نداریم.
مـا البتـه یـک وجـه جمعـی داریـم؛ ایـن احتمـال مطرح اسـت کـه صات در مسـجد 
االقصـی آن وقتـی کـه حضـرت ولی عصر  ظهور کنـد خصوصیت پیـدا میکند. چون 
آن وقـت، مسـجد االقصـی یـک عنـوان دیگـری پیـدا خواهـد کـرد. شـاید در آن وقت، 
نمـاز یـا شـّد رحال بـه آن مسـجد، فضیلت داشـته باشـد. این امـر، تابع امام اسـت. آن 
جایـی کـه امـام هسـت، شـّد راحله به آن مسـجدی کـه امام در آن مسـتقر اسـت و در 
آن جـا اقامـت دارد یـا آن جـا مقر او اسـت أولی اسـت. شـاید یـک چنین وجهـی قابل 

حمل باشـد. 

1 -  کامل الزیارات، باب 8، ح 1
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بیت«المقدس
مسـجد مرکـزی چهـارم و مسـجد بـزرگ جهانی چهـارم، بیـت المقدس اسـت. آن چه 
تعبیـر وارد در تواریـخ و در کتـب لغـت اسـت، بیـت الَمقـِدس اسـت نه بیـت الُمقّدس. 
گرچـه ظاهـراً روایتـی داریـم از امـام باقـر کـه ایشـان می فرمایـد کـه بگویید بیت 
الُمقـَدس، ایـن نکتـه ای دارد ولی به هر حال آن چه که رایج اسـت بیت الَمقِدس اسـت؛ 
چـرا کـه ایـن جـا بیـت الَمقِدس اسـت و لذا بـه سـاکنان آن جـا می گویند َمقدسـیین. 
َمقـِدس اسـت و َمقـِدس هـم که گفتیم شـاید ظاهراً محـل ُقدس محل طهـارت، محل 

پاکـی باشـد. و بـه کسـانی که اهـل آن محل هسـتند می گویند َمقدسـیین. 
مگـر کسـی تعبداً بگوید بیـت الُمقّدس. معلوم می شـود این که در بین ایرانیان مرسـوم 
اسـت کـه می گویند بیـت الُمقّدس بی خود نیسـت، بی ریشـه نیسـت، روایـت داریم که 

حضـرت می گوید بگویید بیـت الُمقّدس.
ُمقـّدس کـه گفته می شـود، ُمقّدس اسـم مفعـول باب َقّدس یُقّدس اسـت، بـاب تفعیل 

اسـت. َمقـِدس که گفته می شـود اسـم مـکان از ُقدس اسـت. فـرق می کند. 
از مسجد االقصی در مواضع زیادی، به مسجد بیت الَمقدس تعبیر شده است. 
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ابتـداء دربـاره تاریخچـه سـاخت ایـن مسـجد بحـث می کنیم؛ بعـد دربـاره فضیلت این 
مسـجد بنابـر آن چـه در روایـات مـا آمـده اسـت. قبـل از ایـن کـه وارد بحـث بشـویم، 

روایتـی را مطـرح می کنیـم کـه ایـن روایـت زمینـه دخـول در بحث اسـت. 
ِ ص  ـا أُْسـِرَي بَِرُسـوِل اللَّ ـاِدِق َقـال: » لَمَّ حیـِح َعـن االَمـاِم الصَّ »فـی الَحدیـِث الصَّ
إِلَـی بَْیـِت الَْمْقـِدِس َحَملَـُه َجْبَرئِیـُل َعلَـی الُْبـَراق «؛ جبرئیل، حضـرت را بر مرکب 
بـراق سـوار کـرد. حـاال چه مرکبی اسـت مـا از خصوصیـات ایـن مرکب اطـاع نداریم؛ 
امـا اجمـاالً یـک مرکـب عادی نیسـت؛ از ایـن مرکب هـای فیزیکی که از چوپ سـاخته 

شـده باشـد یـا از آهـن یـا حیوانـی از حیوان هـای عالم دنیا باشـد، نیسـت. 
می گوییـم تبدیـل انـرژی بـه مـاده. ایـن اقـرب اسـت از تبدیـل ماده بـه انـرژی. یعنی 
حضـرت جبرئیـل بـا قدرتـی که خـدا بـه او داده بود بـا آن انـرژی خاصی که داشـت از 

ایـن انـرژی یـک چیـزی سـاخت که قابل سـوار شـدن باشـد. 
»َفَأتََیـا بَْیـَت الَْمْقـِدِس َو َعـَرَض َعلَْیـِه َمَحاِریـَب اْلَنِْبَیـاءِ...« حضـرت رسـول را بـه 
بیـت المقـدس آورد و محراب هـای انبیـاء را در آن مسـجد بـه حضرت نشـان داد. یعنی 

جایگاه هـای نمـاز آن هـا را. 
ُه...« سـپس حضرت را  ی بَِهـا...« و در آن جـا حضـرت نمـاز به پا کـرد »َو َردَّ »َو َصلَـّ

بـه همان مکـه برگرداند. 
ِ ص فِـي ُرُجوِعـِه بِِعیـٍر لُِقَریْـٍش...« در راه برگشـت حضرت به یک  »َفَمـرَّ َرُسـوُل اللَّ
کاروانـی از قریـش برخـورد کرد که ایـن کاروان در محلـی اطراق کرده بودنـد ، آبی هم 
درون یـک ظرفـی، گذاشـته بودنـد. شترشـان هـم گـم شـده بود، داشـتند دنبال شـتر 
می گشـتند. رسـول خـدا آمـد پاییـن از احـوال آن هـا مطلـع شـد، از آب آن ظرف 
هـم نوشـید، باقیمانـده آبـش را هـم ریخـت. عیـر یعنـی کاروان. »بِِعیـٍر لُِقَریْـٍش« عیر 

کاروان.  یعنی 
ِ ص فِـي ُرُجوِعـِه بِِعیـٍر لُِقَریْـٍش َو إَِذا لَُهـْم َمـاٌء فِـي آنَِیـٍه...«  خاصـه »َفَمـرَّ َرُسـوُل اللَّ
وا بَِعیـراً لَُهْم َو َکانُـوا یَْطُلُبونَـُه...« دنبالش  یـک آبـی در یـک آنیه ای داشـتند »َو َقْد أََضلُـّ
ِ ِمْن َذلَِک الَْماءِ َو أَْهَرَق  شترشـان هم می گشـتند که گم شـده بود. »َفَشـِرَب َرُسـوُل اللَّ
بَاقَِیـُه...« حضـرت از آن آب نوشـید و باقـی آن را هـم ریخـت. ایـن نکتـه دارد کـه چـرا 
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چنیـن کاری کرد. 
َ َجـلَّ َجَالُـُه َقـْد أَْسـَری بِي إِلَـی بَْیِت  ِ ص َقـاَل لُِقَریْـٍش إِنَّ اللَّ ـا أَْصَبـَح َرُسـوُل اللَّ »َفلَمَّ
ي َمـَرْرُت بِِعیـٍر لُِقَریٍْش فِي َمْوِضـِع َکَذا َو  ِـّ الَْمْقـِدِس َو أََرانِـي آثَـاَر اْلَنِْبَیـاءِ َو َمَناِزلَُهـْم َو إِن
وا بَِعیـراً لَُهْم َفَشـِربُْت ِمـْن َمائِِهـْم َو أَْهَرْقُت بَاقِـَي َذلَِک...« صبح که شـد  َکـَذا َو َقـْد أََضلُـّ
حضـرت بـه قریـش اعام کرد که من دیشـب در سـفری رفتم شـام، رفتم مسـجد 
بیـت المقـدس نمـاز گذاشـتم، برگشـتم، در راه بـه کاروانـی از قریش برخورد کـردم با 

ایـن مشـخصه ها، آبی داشـتند خـوردم بقیـه اش را ریختم. 
»َفَقـاَل أَبُـو َجْهـٍل َقـْد أَْمَکَنْتُکـُم الُْفْرَصـُه ِمْنـُه...« ایـن جـا برای ما، دسـتاویزی اسـت؛ 
فرصتـی اسـت کـه مثـًا بـه عقیده آن هـا العیـاذ بالل کـذب رسـول اکـرم را برما 

 . کنند
 پرسـید ، از محمد َفاْسـَألُوُه َکِم اْلََسـاِطیُن فِیَها َو الَْقَناِدیُل...« از رسـول اکرم«
ُد  بـه تعبیـر آنهـا پرسـید که چند تـا سـتون دارد، چند تـا قندیـل دارد. »َفَقالُوا یَـا ُمَحمَّ
إِنَّ َهاُهَنـا َمـْن َقـْد َدَخـَل بَْیـَت الَْمْقـِدِس...« ما این جا افـرادی داریم کـه بیت المقدس 
رفتنـد و دیدنـد. »َفِصـْف لََنـا َکـْم أََسـاِطیُنُه َو َقَناِدیُلـُه َو َمَحاِریُبـُه...« چنـد تـا سـتون 
دارد، چنـد تـا قندیـل دارد، چند تـا محـراب دارد؟ »َفَجاَء َجْبَرئِیـُل ع َفَعلََّق ُصـوَرَه بَْیِت 
الَْمْقـِدِس تَُجـاَه َوْجِهـِه َفَجَعـَل یُْخِبُرُهم  بَِما یَْسـَألُونَُه َعْنـُه...« جبرئیل نازل شـد، تصویر 
بیـت المقـدس در برابـر حضـرت قـرار داد و لـذا آنهـا هـر چـی سـؤال می کردنـد 

حضـرت دقیـق جواب مـی داد. 
ـا أَْخَبَرُهـْم...« وقتـی که حضرت تمام سـؤال های آن ها را پاسـخ گفت، گفتند  »َفلَمَّ
آن مطلـب آخـری کـه گفت را بگـذار امتحان کنیم کـه گفت این ها ظرف آبی داشـتند 
و مـن از آب آنهـا را نوشـیدم و باقیمانـده آب را ریختـم. بگـذار کاروان بیایـد مـا از آنهـا 
ا  سـؤال کنیـم یـک چنین اتفاقـی افتاد یا نـه؟ »َقالُـوا َحتَّی یَِجـي َء الِْعیـُر َو نَْسـَألَُهْم َعمَّ
ُقلْـَت...« صبـر کنیـم تـا کاروان بیاید از آنها بپرسـیم کـه این مطالبی کـه گفتی صحت 

دارد یـا نه. 
ـْمِس  ِ ص تَْصِدیـُق َذلِـَک أَنَّ الِْعیـَر تَْطُلـُع َعلَْیُکـْم َمـَع ُطُلوِع الشَّ »َفَقـاَل لَُهـْم َرُسـوُل اللَّ
یَْقُدُمَهـا َجَمـٌل أَْوَرُق...« حضـرت فرمـود دلیـل بـر راسـت بودن ایـن حرفی که من 
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زدم ایـن اسـت کـه ایـن کاروان همـراه طلـوع خورشـید به مکه می رسـد و پیشـاپیش 
ایـن کاروان هـم یـک شـتر نقـره ای رنـگ یعنـی متمایل بـه نقـره ای در حرکت اسـت. 
ـْمُس  ـا َکاَن ِمـَن الَْغـِد أَْقَبُلوا یَْنُظُروَن إِلَـی الَْعَقَبِه َو یَُقولُوَن َهِذهِ الشَّ »جمـل اورق«. »َفلَمَّ

ـاَعَه...« صبـح که شـد قبل از آفتاب رفتند بـه نزدیک های دروازه شـهر در آن  تَْطُلـُع السَّ
جایـی کـه عقبـه بـود، به اصطـاح آن جایـی که دیگـر مدخـل کاروان ها اسـت. گفتند 

االن آفتـاب طلـوع می کند.
»َفَبْیَنـا ُهـْم َکَذلِـَک إِْذ َطلََعـْت َعلَْیِهـُم الِْعیـُر...« همراه طلوع خورشـید کاروان هم سـر 
و کلـه اش پیـدا شـد. »إِْذ َطلََعـْت َعلَْیِهـُم الِْعیـُر ِحیَن َطلَـَع الُْقـْرُص یَْقُدُمَها َجَمـٌل أَْوَرُق 
 ص َفَقالُوا لََقْد َکاَن َهَذا...« دیدند آن چه رسـول اکرم ِ ا َقاَل َرُسـوُل اللَّ َفَسـَألُوُهْم َعمَّ
فرمـوده اسـت درسـت بـوده اسـت. »َضلَّ َجَمـٌل لََنا فِـي َمْوِضـِع َکـَذا َو َکـَذا...« گفتند: 
یـک شـتری از مـا گـم شـد در آن وقتـی کـه آن جـا در فـان نقطـه بودیـم. نقطـه را 
معّیـن کردنـد همـان نقطه ای که رسـول اکـرم فرمودنـد. »َو َوَضْعَنـا َمـاًء َفَأْصَبْحَنا 
َو َقـْد أَُهِریـَق الَْمـاُء...« آبـی مـا درون ظـرف گذاشـته بودیـم، آمـاده کـرده بودیم صبح 
شـد دیدیـم کـه آب را ریختنـد. »َفلَـْم یَِزْدُهـْم َذلِـَک إاِلَّ ُعُتـّواً«1؛ بـا ایـن کـه این همه 
آیـه از حضـرت رسـول دیدند، مع ذلـک، »لََقِد اْسـَتْکَبُروا في  أَنُْفِسـِهْم َو َعَتـْوا ُعُتّوا 
َکبیـراً«2. ایـن روایـت در کتـاب امالـی صدوق اسـت. در کتاب ترتیب االمالـی هم وجود 
دارد. یکـی از آقایـان، ایـن امالی هـای سـه گانـه را؛ امالـی صـدوق و امالی مفیـد و امالی 
شـیخ طوسـی را، در یـک کتـاب یکـی کـرده و بـه ترتیـب، موضوعـات احادیث شـان را 

دسـته بندی کـرده اسـت. کار خوبی شـده اسـت. 
بـه این نکته اشـاره کنیم که چرا به مسـجد بیـت المقدس می گویند اقصـی؟ چرا به آن 
گفتنـد المسـجد االقصـی؟ دلیل لین نامگذاری این اسـت که نسـبت به مسـجدالحرام، 
آن مسـجد دورتر حسـاب می شـد. چون مسـجد دورتری بود، المسـجد االقصی نامیده 
شـد. دو تـا مسـجد بـوده؛ یکـی المسـجد الدنی که همـان مسـجد الحرام اسـت، یکی 

المسـجد االقصـی که همین مسـجد بیت المقـدس بود. 

1 -  امالی صدوق، مجلس 69، ح 1/ ترتیب االمالی،ج2، ص 307
2 -  فرقان/21
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تاریخجه«بناء«مسجد«االقصی«««
در رابطـه بـا تاریخچه مسـجد االقصـی روایت بلنـدی داریم؛ در حقیقـت، یک تاریخچه 

مختصـری از مسـجد االقصـی را بیان میکند.
مرحـوم طبرسـی1 در مجمـع البیـان در تفسـیر آیـه کریمـه »یَْعَمُلوَن لَـُه ما یَشـاُء ِمْن 
َمحاریـَب َو تَماثیـَل َو ِجفـاٍن َکالَْجـواِب َو ُقُدوٍر راِسـیاٍت اْعَمُلوا آَل داُوَد ُشـْکراً َو َقلیٌل ِمْن 
ـریَعه«، بیوت الشـریعه  ـُکوُر«2، می فرمایـد ایـن محاریـب » هـی بُُیـوُت الشَّ ِعبـاِدَي الشَّ
یعنـی بیوتـی کـه در آنهـا نبی می نشسـت و قانون بیان می کـرد و قضـاوت می کرد. هم 
قانـون را بیـان می کـرد و هـم آن قانـون را اجـرا می کـرد. در بیـن یهود و بنی اسـرائیل ، 
از آنهـا، بـه خانه هـای شـریعت تعبیر می شـده اسـت. »و قِیل: ِهـَي الُقُصور و الَمسـاِجد 
یُتَعبَّـد فیهـا« بعضی هـا هـم می گفتنـد مـراد از محاریـب همـان منـازل عبادت اسـت، 
ـا َعِملـوه بَیـت  امکنـه عبـادت، مسـاجد اسـت. »َعـن قتـاده و الجبائـي، َقـال: و َکان ِممَّ
المقـدس« کـه فرمـود »یعلمـون له ما یشـاء« یکـی از آن یعلمـون له ما یشـاء، یکی از 

آن مـا یشـاءها بیـت المقـدس بـوده که جن و انس شـریک در سـاختن آن شـدند.
َط َعلی بَني إسـرائیل الّطاُعون«. داسـتانش این اسـت که  »و َقـد کاَن اللُ عـزَّ و َجـلَّ َسـلَّ
بـر بنی اسـرائیل طاعـون مسـلط شـد، به طوری کـه در یک یـوم واحد، خلـق کثیری از 
بنی اسـرائیل از بیـن رفتنـد. حضـرت داود آمد بنی اسـرائیل را فراخونـد گفت برای 
ایـن کـه ایـن بـا از ما برچیده بشـود و برطرف بشـود در روز فـان به صحـرا برویم، آن 
جـا دعـا کنیـم، تضـرع کنیـم، ناله کنیـم و از خـدا بخواهیم که ایـن با را از سـر ما دور 
کنـد. همیـن هـم شـد، در روز معّین حضرت داود دسـتور دادند همه با هم باشـند. 
بچه هـا بیاینـد، زن هـا بیایند، حتـی بچه های شـیرخوار را هم با خودشـان بیاورند. همه، 
هیـچ کـس در خانـه نمانـد، همـه بـه صحـرا برویـم. به صحـرا رفتنـد ، آن جـا حضرت 
داود بـر روی سـنگی رفـت و بـرای خـدا سـجده کرد. بنی اسـرائیل همـه با حضرت 
داود سـجده کردنـد، تضـرع کردنـد، زاری کردنـد. خـدا به حضـرت داود وحی 
کـرد کـه مـا با را از سـر بنی اسـرائیل برطرف کردیم. حضـرت داود بعد از سـه روز 

1 - مرحـوم طَبرسـی یـا طْبَرسـی. می گوینـد صحیـح طْبَرسـی اسـت یا طْبِرسـی اسـت اصًا. چـون می گویند طْبـِرس معرب تفرش اسـت. 
لـذا ایـن مرحوم طبرسـی به یک شـکلی همشـهری مـا بـوده، از محله خودمان اسـت. 

2 - سبأ/13
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از ایـن جریـان بـه بنی اسـرائیل گفـت پـس بیایید ایـن صحرایی را کـه مـا در آن، برای 
خـدا تعبـد کردیـم و دعـا کردیم و خـدا در این صحـرا دعای ما را مسـتجاب کرد بکنیم 
خانـه پـاك، بیـت المقـدس قرار دهیم. این شـهری شـد. بنا شـد یک شـهری بنا کنند 
کـه این شـهر شـهر پاك باشـد، شـهر عبادت باشـد، شـهری باشـد کـه توی این شـهر 
معصیـت نشـود. ایـن از کارهای قشـنگ حضـرت داود اسـت که اگر مـا بیاییم یک 
شـهری بنـا کنیـم که آن کسـی کـه در این شـهر وارد می شـود، توی این شـهر بخواهد 
زندگـی کنـد بایـد معصیـت نکند، شـهر پـاك باید باشـد. آمدند و در وسـط این شـهر، 
مرکـزی بـرای عبـادت سـاختند کـه همین مسـجد االقصـی فعلی اسـت یـا مرکز بیت 
المقـدس. پـس مـا یک شـهر بیت المقـدس داریم که همین اسـت که بـه آن می گویند 
اورشـلیم یـا امثـال ایـن . این شـهر بیـت المقدس اسـت. و یک محـل عبـادت داریم که 

همان مسـجد االقصی اسـت. 
»و َکان ِمّمـا َعِملـُوه بَیـت الَمقـدس  و َقـد کاَن اللُ عـزَّ و َجـلَّ َسـلََّط َعلی بَني إسـرائیل 
الّطاُعـون َفَهلَـک َخلـٌق کثیـٌر في یَـوٍم واحـٍد فأَمَرهـم داوُد ع أن یَغتِسـلوا« دسـتور داد 
عیـد«؛ صعیـد ایـن جـا منظـور صحـرا اسـت  کـه اول غسـل کنیـد »و یَبـرُزوا إلـی الصَّ
عـوا إلـی اللِ تَعالـی  راري« بـا ذریه هایشـان بـه صحـرا برونـد »و الهلیـن و یتضرَّ »بالـذَّ
ه یَرحُمهـم و ذلـک َصعیـد بَیـت الَمقدس َقبـل بَنـاء الَمسـِجد و ارتفـَع داوُد ع َفوق  لعلَـّ
خـره«، ایـن قبـه الصخره کـه االن می گویند ایـن قبه الصخره غیر از مسـجد االقصی  الصَّ
اسـت. قبـه الصخـره آن محلـی اسـت کـه داود بر آن محل سـجده کرد. فرق اسـت 
بیـن مسـجد بیـت المقـدس بـا مسـجد قبه الصخـره. یـک قبـه ای روی این صخـره بنا 
کردنـد ایـن را هـم مسـجد کردنـد چـون محـل سـجده داود بـوده اسـت. این غیر 
از مسـجد بیـت المقدسـی اسـت که سـلیمان به عنـوان مسـجدی که مرکز شـهر بیت 

المقـدس اسـت، بنـا کرد. 
یکـی مسـجد قبـه الصخـره اسـت، یکـی مسـجد االقصی اسـت. آن کـه در آیـه کریمه 
هسـت کـه فرمود »ُسـْبحاَن الَّذي أَْسـری  بَِعْبـِدهِ لَْیًا ِمَن الَْمْسـِجِد الَْحراِم إِلَی الَْمْسـِجِد 
اْلَْقَصـی «، آن مسـجد االقصـی، قبـه الصخره نیسـت. این مسـجد بیت المقدس اسـت، 
ایـن جـا اسـت کـه اجتمـع رسـول الل  بالنبیین و صلـی و صلت نبیـون معه، 
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و امثـال ایـن حرف هایـی که آن جا هسـت. 
خـره َفَخرَّ سـاِجداً یَبَتهُل إلی اللِ ُسـبحانَه و َسـَجُدوا َمَعه«  »و ارتَفـع داوُد   َفـوَق الصَّ
همه با او سـجده کردند »فلَم یَرَفُعوا ُرءوَسـهم َحّتی َکَشـف اللُ عنهم الّطاعون«، سـر از 
سـجده برنداشـتند تـا خـدا امر کـرد به حضـرت داود که مـن این بیمـاری طاعون 
را از شـما برطـرف کـردم. »َفلَّمـا أن شـفع الل داود في بني إسـرائیل جَمعهـم داوُد بَعد 
ثَـاث« وقتـی خـدا شـفاعت داود را در بنی اسـرائیل پذیرفـت بعـد از سـه روز، حضرت 
داود فراخـوان عمومـی داد »و قـال لَهـم  إنَّ الل تَعالـی َقـد َمـنَّ َعلیکـم و َرِحَمکـم 
عیَد الّـذي َرِحَمکم فیـه َمسـِجدا« در این  فَجـّدُدوا لَـه ُشـکراً بـأن تََتِخـذوا ِمـن هـذا الصَّ
صحرایـی کـه خـدا رحمتـش را بـر شـما در ایـن صحرا نـازل کرد مسـجدی بسـازید تا 

محل عبادت بشـود. 
»فَفَعلـوا و أَخـُذوا فـي بَنـاء بَیـت الَمقـدس«؛ همـان طـور که عـرض کردیم ایـن بنای 
بیـت المقـدس کـه شـروع شـد بنابـر ایـن شـد که یـک شـهری بسـازند به نـام همین 
شـهر بیـت المقـدس. بعد مسـجدی کـه مرکز این شـهر اسـت. »فـکان داود  یَنُقل 
الِحجـارَه لَهـم َعلـی َعاتِِقـه« خـود حضـرت داود بـا مـردم و بـا آنهایـی که مسـجد 
را می سـاختند همـکاری می کـرد. خـودش بـا دسـت خـودش بـرای سـاختن مسـجد، 
سـنگ را روی شـانه اش می گذاشـت و میبـرد. »و کذلـک ِخیار بَني إسـرائیل« صلحای 
بنی اسـرائیل هـم تبعیـت کردنـد از حضرت داود و آنها هم در سـاختن مسـجد شـرکت 
کردنـد »حّتـی َرَفُعـوه َقاَمـه« تـا وقتی کـه دیوارهای مسـجد را بـه یک قامه رسـاندند. 
قامـه ایـن جـا منظور ذراعین اسـت. بنابر آن چـه در روایـات آمده »و لـداود یَوَمئذ 
َسـبع و ِعشـرون و مائـه َسـنه« در ایـن تاریـخ، حضـرت داود 127 سـال داشـت. 
»فأوَحـی اللُ تَعالـی إلـی داود أنَّ تَمـام بَنائـه یَکـون َعلی یَـد ابنه ُسـلیمان«؛ خدا وحی 
کـرد بـه حضـرت داود کـه تـو موفق نخوانی شـد که این بیـت المقـدس را به پایان 
برسـانی، سـلیمان اتمـام خواهـد کـرد. »فلّمـا َصـار داوُد ابـن أربعین و مائه َسـنه« 
وقتی حضرت داود به 140 سـالگی رسـید... معلوم می شـود سـیزده سـال مشـغول 
سـاختن ایـن شـهر بودنـد. شـهر بزرگی بـوده اسـت. وقتی بـه 140 سـالگی رسـید، از 
دنیـا رفـت. »توّفـاه الل و اسـَتخلَف سـلیمان فأَحبَّ إتمام بَیـت الَمقدس فَجَمـع الِجنَّ و 
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ـم َعلیهـم العمـال یَُخـصُّ َکلَّ طائفه منهـم بَعمٍل )تقسـیم عمل کرد(  ـیاطین فَقسَّ الشَّ
فأرسـل الِجنَّ و الشـیاطین في تحصیل الرُّخام و المها« جّن و شـیاطین را فرسـتاد که از 
هـر جـا می تواننـد از نقـاط دور، سـنگ ها را بیاورند. و هـم چنین بلور یعنی سـنگ های 
بلوریـن. بـه جن می گفتند شـیاطین. یعنی منظور از شـیطان این جا شـیطان ابلیسـی 
نیسـت. بـه چیـز نادیـده و پنهـان می گفتنـد شـیطان. هـر فاعل غیـر مرئی را شـیطان 
می گفتنـد. رفتنـد گشـتند و از راه هـای دور آوردند. »و المها البیض« همان سـنگ بلور 
را می گوینـد مهـا در عربـی. »و المهـا االبیـض الصافي مـن معادنه و أمر ببنـاء المدینه« 
ببینیـد ایـن جـا مدینـه می گوید، شـهر. »و امـر ببنـاء المدینه مـن الرخـام و الصفاح و 
جعلها اثني عشـر ربضاً« این شـهر را به دوازده بخش تقسـیم کرد، دوازده محله داشـته 
بـه تعـداد عشـایر بنی اسـرائیل. به تعداد تیره هـای بنی اسـرائیل. دوازده محلـه، برای هر 

تیـره ای در این شـهر بـزرگ یک محله ای سـاخت.
آن چمشـه دوازده گانـه هـم بـه همین لحاظ بوده اسـت؛ چـون آنها دوازده تیـره بودند، 

خدا دوازده چشـمه برای آن ها سـاخت.
»و أنـزل کل ربـض منهـا ِسـبطا من السـباط« اسـباط دوازده نفر بودنـد، در هر ربضی، 

در هـر محلـه ای یکی از این اسـباط را نشـاند. 
ـا َفـَرَغ ِمـْن بَِنـاءِ الَْمِدیَنـِه...« وقتـی حضـرت سـلیمان از بناء مدینه فارغ شـد  »َفلَمَّ
َهـَب َو الَْیَواقِیَت  ـَیاِطیَن فِْرَقـًه فِْرَقًه یَْسـَتْخِرُجوَن الذَّ َه الشَّ »ابَْتـَدأَ فِـي بَِناءِ الَْمْسـِجِد َفَوجَّ
ِمـْن َمَعاِدنَِهـا َو فِْرَقـًه یَُعلُِّقـوَن الَْجَواِهـَر َو اْلَْحَجـاَر ِمْن أََماِکِنَهـا َو فِْرَقًه یَْأتُونَُه بِالِْمْسـِک َو 
رِّ ِمـَن الِْبَحارِ...« هر چیـز روی زمین از خیرات  یـِب َو فِْرَقـًه یَْأتُونَـُه بِالدُّ الَْعْنَبـِر َو َسـائِِر الطِّ

بـوده بـرای سـاخت این مسـجد حضـرت سـلیمان به کار برده اسـت. 
نَّـاَع َو أََمَرُهْم بَِنْحـتِ تِلَْک  ُ. ثُـمَّ أَْحَضـَر الصُّ »َفُأوتِـَي بَِشـيْ ءٍ ِمـْن َذلِـَک اَل یُْحِصیـِه إاِلَّ اللَّ
اْلَْحَجـاِر...« صنعتگـران را آورد و گفـت سـنگ ها را بتراشـید »َحتَّـی یَُصیَِّرَهـا أَلَْواحاً...« 
یعنـی این سـنگ ها که آماده می شـود برای به کارگیری در سـاختمان بـه آن می گویند 
لـوح. »َو ُمَعالََجـِه تِلْـَک الَْجَواِهـِر َو اللََّئالِِئ. َو بََنی ُسـلَْیَماُن الَْمْسـِجَد بِالرَُّخـاِم اْلَبَْیِض...« 
رخـام یعنـی سـنگ، سـنگ سـفید. »َو اْلَْصَفـِر َو اْلَْخَضـِر...« سـه نـوع سـنگ، سـنگ 
سـفید و زرد و سـبز را در سـاختن ایـن مسـجد بـه کار بـرد. »َو ُعُمـَدَه بَِأَسـاِطیِن الَْمَها 
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افِـي....« سـتون ها را از سـنگ شیشـه ای، از سـنگ بلـور برپا نمود. گفتیـم مها یعنی  الصَّ
بلـور. »َو َسـْقَفُه بَِألْـَواِح الَْجَواِهِر...« دیوارها از سـنگ های رنگارنگ، سـتون ها از شیشـه و 
ـَض ُسـُقوَفُه َو ِحیَطانَُه بِاللََّئالِـِئ َو الَْیَواقِیِت َو بََسـَط أَْرَضُه  بلـور و سـقف از جواهـر. »َو َفضَّ
بَِألْـَواِح الَْفْیـُروَزِج....« زمینـش را هـم از فیـروزه کـرد. حـاال ببینید امام زمـان وقتی 
می آیـد چـه می کنـد. بـه عکـس، امـام زمـان، دسـتور می دهد ایـن نقـش و نگارها 
را از مسـجدها بیـرون ببرنـد. خیلـی فـرق اسـت بین حکومـت علی بـن ابیطالب با 
حکومـت حضـرت سـلیمان. آن حکومت خوب اسـت امـا دل چه کسـی را می رباید 

و ایـن حکومـت دل چـه کسـی را می رباید. 
در زمـان حضـرت سـلیمان ، بایـد خـدای متعال نشـان مـی داد به بشـریت که من 
می توانـم یـک چنیـن سـلطان الهـی ارضـی بگمارم. مـن اگر می خواسـتم می توانسـتم 
چنیـن بکنـم. ایـن کار حضـرت سـلیمان بـرای ارائه این جنبـه از قـدرت الهی بود.
حضـرت سـلیمان هـم می دانسـت کـه ایـن کار فقـط یـک بـار بایـد انجـام بگیرد. 
ایـن را گفتیـم ایـن نکتـه »َو َهـْب لي  ُملْـکاً ال یَْنَبغـي  ِلََحٍد ِمـْن بَْعـدي «1 معنایش این 
نیسـت کـه ایـن را به شـخص دیگـری نده، نـه این نیسـت. معنایـش این اسـت که آن 
ملکـی کـه یـک بار بیشـتر بنا نیسـت به کسـی داده شـود آن ملـک را به من بـده. فرق 
می کنـد. یـک وقـت می گویـد کـه یـک ملکی بـه من بـده ولی این ملـک را بـه دیگری 
را نـده، یـک وقـت ایـن جـوری می گوید، نـه این نیسـت. آن دعایـش این اسـت که آن 
ملکـی کـه تـو بنـا نداری به کسـی جـز یک بـار بدهـی آن را به مـن بـده. آن ملکی که 
در نـزد تـو الینبغـی لحـٍد آن را بـه مـن بـده. نبـی اسـت، عالم اسـت، علم الهـی دارد، 
می دانـد، انبیـاء بـه سـنت های الهـی عالم هسـتند. رسـول اکرم به ایـن چیز خیلی 
رغبتـی نـدارد کـه حـاال آن ملکی کـه به او دادی بـه من بده. نـه آن را به سـلیمان بده. 

آن ملکـی کـه مـا از تـو می خواهیـم آن ملک دیگری اسـت. 
لَْمِه َکالَْقَمـِر لَْیلََه  »َفلَـْم یَُکـْن فِـي اْلَْرِض بَْیـٌت أَبَْهـی َو اَل أَنْـَوُر ِمْنـُه َکاَن یُِضي ُء فِـي الظُّ
الَْبـْدِر...« کسـانی کـه از دور می آمدنـد نزدیک این بیت المقدس، شـب ها درخشـندگی 

ایـن بیـت المقـدس از دور بـرای این ها پدیدار می شـد. 

1 -ص/35
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ُ تََعالَـی َو اتََّخَذ َذلَِک  َُّه بََناُه اللَّ ـا َفـَرَغ ِمْنـُه َجَمَع إِلَْیِه ِخَیاَر بَِني إِْسـَرائِیَل َفأَْعلََمُهـْم أَن »َفلَمَّ
ِذي َفـَرَغ ِمْنـُه ِعیـداً...« آن روزی کـه از بنـا مسـجد فارغ شـد این را بـه عنوان  الَْیـْوَم الَـّ

عیـد اعـام کرد و جشـن گرفت.
ـَر بَِني إِْسـَرائِیَل...«  »َفلَـْم یَـَزْل بَْیـُت الَْمْقـِدِس َعلَی َما بََنی ُسـلَْیَماُن َحتَّـی َغَزا بُْخُت نَصَّ
تـا ایـن کـه بخت نصر بـه دلیل وقتی فلسـطین از فرمان شـاه ایـران تمرد کـرد و اعام 
اسـتقال کـرد، بـه آنجـا هجـوم بـرد و آنجا را اشـغال کـرد. بخت نصـر، پادشـاه عراق و 

دسـت نشـانده پادشـاه ایران بود. خودش پادشـاه مسـتقل نبود. 
َب الَْمِدیَنـَه َو َهَدَمَهـا...« همـه ایـن شـهر را  ـَر بَِنـي إِْسـَرائِیَل َفَخـرَّ »َحتَّـی َغـَزا بُْخُت نَصَّ

از بیـن بـرد. »َو نََقـَض الَْمْسـِجَد...« مسـجد را هـم خـراب کـرد »َو أََخـَذ َما فِي ُسـُقوفِِه 
رِّ َو الَْیاُقـوِت َو الَْجْوَهـِر َفَحَملََها إِلَـی َداِر َمْملََکِتِه ِمـْن أَْرِض  َهـِب َو الـدُّ َو ِحیَطانِـِه ِمـَن الذَّ

الِْعَراِق.«
» َقـاَل َسـِعیُد بْـُن الُْمَسـیِِّب لّمـا َفـَرَغ ُسـلیماُن ِمن بَنـاءِ بَیـِت الَمقدس - این داسـتان 
جالـب اسـت - تََغلََّقـت أبوابُه...« مسـجد را که سـاخت در های مسـجد به روی سـلیمان 

بسـته شـد. هـر کار کـرد ایـن درها را بـاز کند باز نشـد. 
»فَعالََجهـا ُسـلیمان َفلَـم تَنَفِتـح َحّتـی َقال في ُدعائه...« دسـت بـه دعا بُرد. بـه دعای او 
هـم ترتیـب اثـر داده نشـد تـا ایـن دعای خاصـی را کـرد. معلوم می شـود به هـر دعایی 
هـر پاسـخی داده نمی شـود. تـا ایـن دعا را کـرد، گفـت: »بَِصلَـوات أبـي داود إاّل َفتحَت 
البـواَب...« گفـت تـو را قسـم می دهـم بـه آن  دعاهای پـدرم. خـدا منتظر بود کـه او به 
دعـای پـدرش دعـا کنـد. گفـت تو را قسـم می دهم بـه دعای پـدرم مگر این کـه این را 
بـاز کنـی. لـذا ایـن دعاهایـی کـه می خوانیم همـه اش خوب اسـت منتها این کـه دعای 
 را بخوانیم، دعای رسـول الل بخوانیـم، دعای حضرت سـجاد امیرالمؤمنیـن

را بخوانیـم آن چیـز دیگری اسـت. اثر دیگـری دارد. 
َغ لَـه ُسـلَْیَمان عشـَره آاَلف من قـراء بني إِْسـَرائِیل َخْمَسـه آاَلف بِاللَّْیِل َوَخْمَسـه  »َفَفـرَّ
آاَلف بِالنََّهـاِر َحتَّـی اَل یَْأتِـي َسـاَعه من لیل َواَل نََهـار إاِلَّ و یُعَبُد اللُ فیهـا...«1 برای این که 
ایـن مسـجد بیـت المقدس هـم چنان شـبانه روز خـدا در آن عبادت بشـود ده هزار نفر 

1 - مجمع البیان ، ج 8، صص 282 تا 383
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از عبادتگـران، از عابـدان بنی اسـرائیل را ایشـان فراخوانـد. موظف شـان کـرد، گفت پنج 
هـزار نفرتـان شـبانه دعـا کنیـد و ایـن جا عبـادت کنید، پنـج هـزار نفرتان هـم روزانه. 

دوازده سـاعت اینها، دوازده سـاعت آنها. 
حضـرت سـلیمان دو کار کـرد؛ شـهری بنـا کـرد، ایـن شـهر بـه نام بیـت المقدس 
اسـت، در حقیقـت بیـت المقـدس کل این شـهر اسـت. یـک مسـجدی درون این بیت 
المقـدس بنـا کـرد کـه گاهـی به آن مسـجد هـم بیت المقـدس می گوینـد امـا آن را ما 
می گوییـم المسـجد القصـی. مسـجد القصی که می گوییم آن مسـجد را کـه مرکز این 

مدینـه هسـت را می گوییم. 
بـه تدریـج بعـد از حضـرت سـلیمان به تدریج بنی اسـرائیل رو به فسـاد گذاشـتند. 
طبـری چنیـن روایـت می کند کـه: » ثُـمَّ َعُظَمـِت اْلَْحَداُث فِـي بَِنـي إِْسـَرائِیَل، َوَرِکُبوا 
ُ َصَنـَع بِِهـْم « چـون در دوره قبـل از  الَْمَعاِصـي، َواْسـَتَحلُّوا الَْمَحـاِرَم، َونََسـْوا َمـا َکاَن اللَّ
داود ، همـان کسـی کـه قـرآن کریـم از او بـه جالـوت تعبیـر می کنـد - از او بـه 
َسـنحاریب هـم گاهی تعبیر شـده اسـت-، آن سـلطان خیلی بـر بنی اسـرائیل جفا کرد 
و ظلـم کـرد. خـدا بنی اسـرائیل را به برکـت طالـوت و داود نجات داد و بعـد، آنها را 
به ملک رسـانید، سـاطین االرض شـدند. بعد از حضرت سـلیمان منحرف شـدند. 
 ُ لـذا می گویـد کـه وقتی آن کـرم الهی و آن نعمت های الهی، یادشـان رفـت »َفأَْوَحی اللَّ
إِلَـی إِْرِمیَّـا« کـه از انبیاء بنی اسـرائیل بـود؛ »أَِن ائِْت َقْوَمَک ِمـْن بَِني إِْسـَرائِیَل، َفاْقُصْص 
ْفُهْم أَْحَداثَُهـْم«؛ موظف کرد خدا این  ْرُهـْم نِْعَمِتي َعلَْیِهـْم َوَعرِّ َعلَْیِهـْم َمـا آُمـُرَك بِِه، َوَذکِّ
پیامبـر را کـه بـرو بـه مـردم بنی اسـرائیل نعمت هـای آنهـا را یـادآوری کن. بـه آنها بگو 
چـه معصیت هایـی دارید مرتکب می شـود، چگونـه از راه خدا منحرف شـدید، چگونه از 
راه خـدا خـارج شـده اید. بعـد مفصـل نقل می کنـد طبری کـه ارمیا با مردم چه سـخن 

گفـت، چه مواعظـی کرد. 
َبـری فـی ِروایَِته قِّصه َما َقام بِـه ارمیا ِمن تَذکیر بَنی اسـرائیل و َموِعظتهم  »ثُـمَّ َذَکـر الطَّ
و َمـا نََصَحهـم بِـه و أنُّهـم لَم یَنَتِشـروا ِمن َمواِعظه« هـر چه موعظه کرد بـه گوش آن ها 
غیـان و الِعصیـان بَـل ازداُدوا ُعّتواً و  فـرو نرفـت. »َو لَـم یَرتَِدُعـوا َعّمـا کان َعلیـه ِمـن الطُّ
ر را بر بنی اسـرائیل  ُطغیانـاً« ایـن جـا بـود که خدای متعال بخـت الُنصر را یا بخـت الَنصَّ
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مسـلّط کـرد. بخـت الُنصـر که حاکم عـراق بود هجـوم آورد و بنی اسـرائیل را قلع و قمع 
کـرد. آیـه »َفـإِذا جـاَء َوْعـُد أُوالُهمـا بََعْثنـا َعلَْیُکْم ِعبـاداً لَنـا أُولي  بَْأٍس َشـدیٍد َفجاُسـوا 
یـاِر...«1 را اشـاره بـه همیـن بخت النصر تفسـیر میکننـد. که بعد از فسـاد اول  ِخـاَل الدِّ
تَْین «2. این مره أولی از فسـاد بنی اسـرائیل  بنی اسـرائیل بود: » لَُتْفِسـُدنَّ فِي اْلَْرِض َمرَّ
بـود کـه بخـت النصـر بـر این هـا مسـلط شـد و اینهـا را قلـع و قمـع کـرد. لفـظ بخت 
النصـر، لفظ سـریانی اسـت. در آن زمـان، عراق محکوم بوده اسـت؛ یعنی لفظ سـریانی 
در آن جـا شـیوع داشـته اسـت. به هر حـال او هم باید عرب باشـد. عرب ها بـه تدریج از 
جزیـره العرب گسـترش پیـدا کردند و اوالد ابراهیم در جنوب عراق سـاکن شـدند.

بعـد بخـت النصـر همه ایـن مدینه بیت المقـدس را نابود کـرد و جواهـرات و آن چه در 
ایـن مسـجد بـود را بُـرد. بعـد بخت النصر کـه ُمرد پسـرش بلتاصر حکومت را به دسـت 
گرفـت. ایـن یک سـال بیشـتر حکومـت نکرد. چـون حالش به هـم خورد و دیوانه شـد. 
پـدر داریـوش کـه َملِـک ایـران بـود و عراق زیـر نظر او بـود، ایـن بلتاصر را عـزل کرد و 

داریـوش را بـر آن جـا تعیین کـرد. داریـوش فرزند شـاه آن وقت بود. 
ـا َملَـَک تََخلََّط فِي أَْمـِرهِ، َفَعَزلَُه َملِـُک الُْفـْرِس ِحیَنِئٍذ، َوُهـَو ُمْخَتلٌَف فِیِه  می گویـد » َفلَمَّ
ـاِم، َوبَِقـَي ثََاثِیَن َسـَنًه، ثُمَّ  َعلَـی َمـا َذَکْرنَـاُه، َواْسـَتْعَمَل بَْعـَدُه َداِریُوَش َعلَـی بَابَِل، َوالشَّ

َعَزلَـُه َواْسـَتْعَمَل َمَکانَـُه أَْخُشـِویَرَش...« که همان به اصطاح خشـایار شـاه باشـد. 
...« که همـان کوروش معروف  » َفَبِقـَي أَْربَـَع َعْشـَرَه َسـَنًه، ثُمَّ َملَـَک ابُْنُه ِکیـَرُش الِْعلِْميُّ
باشـد. می گویـد کوروش که سـر کار آمد اصًا کـوروش تربیت یافته انبیاء بنی اسـرائیل 
بـود و دیـن یهـود را پذیرفتـه بود و از آن مخلصـان دین یهود بود. حـاال بنابر آن چه این 
می گویـد. ظاهـراً هـم شـاید همین جوری باشـد. کـوروش، انبیـاء بنی اسـرائیل را درك 
کـرده اسـت؛ چـون بخـت النصر که بـود بنی اسـرائیل را از بین بـرده و آنها را به اسـارت 
گرفتـه بـود همـه اینهـا را به ایـران آوردنـد؛ به همین منطقه شـوش و منطقـه دزفول و 
مناطـق جنوبـی ایـران آوردند. چون پایتخت شـاه آن جا بود. آن جا مسـتقر شـدند؛ لذا 
قبـر حضـرت دانیـال هنوز هم در شـوش اسـت؛ بـه دلیل این کـه آن جا مسـتقر بودند. 

1 - اسراء/5
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قبـر حزقیـل هـم دزفـول بود کـه متروکه بـود بعد الحمدلل سـاخته شـد. یعنـی انبیاء 
بنی اسـرائیل خیلی هایشـان تـوی آن منطقـه مدفون هسـتند. دلیلش هم همین اسـت 

کـه اینهـا را شـاه ایـران آن جـا آورد و به آنها احتـرام کرد و اینهـا را نجات داد. 
بعـد می گویـد که ظاهـراً کوروش تربیـت یافته دانیال بـود؛ لذا دانیـال را قاضی القضات 
ایـران کـرد و ایـن از عجائـب اسـت. البتـه از سـبک بیـان این روایت اسـتفاده می شـود 
احتمـال مـی رود کـه خـود حضـرت دانیـال اجـازه حکومت بـه کـوروش داده بود؛ 
یعنـی چیـزی شـبیه آن چه مرحوم محقق ثانی نسـبت به شـاه طهماسـب انجـام داده 
کـه شـاه طهماسـب را مجـاز در حکومـت کـرده اسـت. از بعضی از ایـن عبائر اسـتفاده 
می شـود کـه دانیـال ، کـوروش را مجـاز بـه حکومـت کـرده اسـت و لـذا می شـود 
گفـت بنابرایـن روایـت تاریخی که کوروش، پادشـاهی اش با پادشـاهی پادشـاهان دیگر 
ایـن تفـاوت را داشـته کـه از طـرف انبیـاء، مجاز بـه حکومت بـوده بنابر آن چـه در این 

نقـل آمده اسـت.
، َوُهَو ابُْن ثََاَث َعْشـَرَه َسـَنًه، َوَکاَن َقْد تََعلََّم التَّـْوَراَه َوَداَن    »ثُـمَّ َملَـَک ابُْنـُه ِکیَرُش الِْعلِْميُّ

ِه، َوَفِهَم َعـْن َدانَْیاَل...« یعنی تربیت یافته دانیال بود.   بِالَْیُهوِدیَـّ
» َفِهـَم َعـْن َدانَْیـاَل َوَمـْن َمَعـُه ِمْثـَل َحَنانَِیـا، َوَعَزاِریَـا، َوَغْیِرِهَما...« تربیـت یافته انبیای 
بنی اسـرائیل بـوده اسـت. پیـش اینهـا بنابـر ایـن نقـل کـوروش درس خوانـده بـود. » 
َفَسـَألُوُه أَْن یَْأَذَن لَُهْم فِي الُْخُروِج إِلَی بَْیِت الَْمْقِدِس« انبیاء بنی اسـرائیل از او خواسـتند 
کـه حـاال دیگـر بخـت النصـر و اینهـا از بیـن رفتـه بودنـد و دیگـر بنی اسـرائیل نجـات 
پیـدا کـرده بـود، از کـوروش درخواسـت کردنـد که اجـازه بدهـد آنها به بیـت المقدس 
برگردنـد. »َفَقـاَل: لَـْو َکاَن بَِقـَي ِمْنُکْم أَلُْف نَِبيٍّ َما َفاَرْقُتُکْم،...«؛ نخیر، من دسـت از شـما 
برنخواهـم داشـت باشـد که من با شـما باشـم و شـما هم بـا من باشـید. لذا اجـازه نداد 
ی َدانَْیاَل الَْقَضـاَء «؛ این که در روایـات زیادی داریم  آنهـا بـه بیت المقـدس بروند. » َوَولَـّ
کـه دانیـال کجـا قضـاوت کرد، کجـا قضاوت کـرد... معلـوم می شـود ایـن قضاوت ها در 
حکومـت کـوروش بوده نـه در آن حکومت بنی اسـرائیلی. » َوَجَعـَل إِلَْیِه َجِمیـَع أَْمِرهِ...« 
ـُر ِمْن بَِني  ـَم َمـا َغِنَمُه بُْخُتَنصَّ همـه امـور را در اختیـار دانیـال قـرار داد. » َوأََمَرُه أَْن یَُقسِّ
إِْسـَرائِیَل َعلَْیِهـْم «؛ دسـتور داد همـه غنائمـی را که بخـت النصر از بنی اسـرائیل گرفته 
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بـود بـه بنی اسـرائیل برگـردد. » َوأََمـَرُه بِِعَمـاَرهِ بَْیـِت الَْمْقـِدِس...« چـون بحث مـان در 
تاریـخ عمـارت بیت المقـدس بـود ایـن مسـائل را بیـان کردیـم. » َوأََمـَرُه بِِعَمـاَرهِ بَْیـِت 
الَْمْقـِدِس«. ایـن اولیـن دوره بازسـازی بیت المقـدس بعـد از خـراب آن به دسـت بخت 
َر فِي أَیَّاِمـِه، َوَعاَد إِلَْیِه بَُنو إِْسـَرائِیَل«1.  النصـر اسـت. » َوأََمـَرُه بِِعَماَرهِ بَْیِت الَْمْقـِدِس، َفُعمِّ
در همـان ایـاِم کـوروش بیت المقدس دوباره سـاخته شـد. یعنی اولین دوران بازسـازی 
بیت المقدس توسـط کوروش و انبیای بنی اسـرائیل بوده اسـت کـه در حکومت کوروش 
کار می کردنـد. کـوروش از پیامبـران نبـود، منتها دسـت پـرورده پیامبران بـود. از قرائن 

اسـتفاده می شـود کـه ذو القرنیـن کوروش نبوده اسـت. 
بعـد دوبـاره ابـن اثیـر نقل می کنـد که بعد از ایـن که در ایـن نوبت، بنی اسـرائیل دوباره 
بـه بیـت المقـدس برگشـتند خـدا دوبـاره به آنهـا مهلـت داد، جـا داد. ولی بعـد دوباره 
منحـرف شـدند. آن انحـراف بعـدی، همان فسـاد ثانی اسـت. در نتیجه فسـاد ثانی، کار 
بـه قتـل حضـرت یحیـی بـن زکریا کشـیده شـد. اوج فسـاد ثانـی، قتـل یحیی بن 
زکریـا اسـت. بعـد از آن، دیگـر بـه تدریـج هـم ُملـک و هـم نبـّوت از بنی اسـرائیل 
گرفتـه شـد. در نهایـت، حضرت عیسـی آمد. حضرت عیسـی ،آخریـن َملِک یا 
آخریـن نبـّی انبیـای بنی اسـرائیل بود. دیگـر بعد از حضرت عیسـی ، کـه مقارن با 
قتـل حضـرت یحیی بن زکریا بوده اسـت ، دیگر، نبوت از بنی اسـرائیل سـلب شـد، 
ُملـک از بنی اسـرائیل شـد. مـا طبق مباحثـی که داریـم می گوییم ایـن آیه »ُقـِل اللَُّهمَّ 
ْن تَشـاء«2 این نزع ملک اشـاره  مالِـَک الُْملْـِک تُْؤتِـي الُْملْـَک َمْن تَشـاُء َو تَْنِزُع الُْملَْک ِممَّ
بـه همیـن حادثـه نـزع الملـک از بنی اسـرائیل بعـد از قتل یحیـی بن زکریا اسـت. 
حضـرت عیسـی بـن مریـم به عنـوان آخریـن پیامبـر بنی اسـرائیل، بوده کـه دیگر 
ملـک از بنی اسـرائیل بـه بنی اسـماعیل منتهی شـد؛ یعنـی محمـد و آل محمد. و 
ي جاِعُلَک  ِـّ ُهنَّ قاَل إِن ُه بَِکلِمـاٍت َفَأتَمَّ ُـّ لـذا بنـا بـر آن آیـه کریمـه »َو إِِذ ابَْتلی  إِبْراهیـَم َرب
لِلنَّـاِس إِمامـاً قـاَل َو ِمـْن ُذرِّیَّتـي «3 گفتیـم خـدا به حضـرت ابراهیم قـول داده بود 
کـه امامـت در بنی ابراهیـم تـا روز قیامـت بماند و ماند. منتها منتقل شـد از آل اسـحاق 

1 - الکامل في التاریخ، ابن الثیر، ج1 ،  ص 234
2 - آل عمران/26
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بـه آل اسـماعیل کـه محمد و آل محمد هسـتند. 
َر،  ُه لَِهـُؤاَلءِ الُْمُلوِك َمْعـُدوَدٌه ِمْن َخـَراِب بَْیِت الَْمْقِدِس َمْنُسـوبٌَه إِلَـی بُْخُتَنصَّ َوَهـِذهِ الُْمـدَّ
ِذي أََمَر بَِعْوِد بَِني إِْسـَرائِیَل إِلَی  َوَکاَن ُملْـُک ِکیـَرَش اثَْنَتْیِن َوِعْشـِریَن َسـَنًه. َوقِیَل: إِنَّ الَـّ
ََّها لَْم یَْبـَق ِمْنَها ِمْن  ـاِم، َوأَن ـاِم بَْشَتاِسـُب بْـُن لَْهَراِسـَب، َوَکاَن َقْد بَلََغُه َخـَراُب بَِاِد الشَّ الشَّ
بَِنـي إِْسـَرائِیَل أََحـٌد َفَنـاَدی فِـي أَْرِض بَابِـَل: َمْن َشـاَء ِمـْن بَِني إِْسـَرائِیَل أَْن یَْرِجـَع إِلَی 
َر بَْیـَت الَْمْقِدِس، َفَرَجُعوا  ـاِم َفلَْیْرِجـْع. َوَملََّک َعلَْیِهـْم َرُجًا ِمـْن آِل َداُوَد َوأََمَرُه أَْن یَُعمِّ الشَّ

ُروُه. َوَعمَّ
َب  ـاَم َوَخرَّ ُر الشَّ ا َوِطـَئ بُْخُتَنصَّ َوَکاَن إِْرِمَیـا بْـُن ِخلِْقَیـا ِمْن ِسـْبِط َهاُروَن بْـِن ِعْمَراَن، َفلَمَّ
ا َعاَد  بَْیـَت الَْمْقـِدِس َوَقَتـَل بَِني إِْسـَرائِیَل َوَسـَباُهْم، َفـاَرَق الِْبَاَد َواْخَتلَـَط بِالَْوْحـِش، َفلَمَّ
ـُر إِلَـی بَابِـَل أَْقَبـَل إِْرِمَیـا َعلَـی ِحَمـاٍر لَـُه َمَعـُه َعِصیـُر ِعَنٍب َوفِـي یَِدهِ َسـلَُّه تِیٍن  بُْخُتَنصَّ
ُ ِمائََه  ُ بَْعـَد َمْوتَِهـا َفَأَماتَـُه اللَّ ی یُْحِیـي َهـِذهِ اللَّ َـّ َفـَرأَی بَْیـَت الَْمْقـِدِس َخَرابًـا، َفَقـاَل: }أَن
ـا انَْعَمَر بَْیـُت الَْمْقِدِس  َعـاٍم{ ]البقـره: 259[ ثُـمَّ أََماَت ِحَمـاَرُه، َوأَْعَمی َعْنـُه الُْعُیوَن، َفلَمَّ
ُ ِمـنْ إِْرِمَیـا َعْیَنْیـِه، ثُـمَّ أَْحَیـا َجَسـَدُه، َوُهـَو یَْنُظُر إِلَْیـِه، َوقِیـَل لَُه: }َکـْم لَِبْثَت  أَْحَیـا اللَّ
َقـاَل لَِبْثـُت یَْوًمـا أَْو بَْعـَض یَـْوٍم{ ]البقـره: 259[. قِیَل: }بَـْل لَِبْثَت ِمائَـَه َعاٍم َفانُْظـْر إِلَی 
َطَعاِمـَک َوَشـَرابَِک لَْم یََتَسـنَّْه{ ]البقـره: 259[- َویََتَغیَّـُر }َوانُْظْر إِلَی ِحَمـاِرَك{ ]البقره: 
259[ َفَنَظـَر إِلَـی ِعَظـاِم ِحَمـاِرهِ َوِهـَي تَْجَتِمـُع بَْعُضَهـا إِلَـی بَْعٍض، ثُـمَّ ُکِسـَي لَْحًما، ثُمَّ 
ِ، َونََظـَر إِلَی الَْمِدیَنـِه َوِهَي تُْبَنی، َوَقْد َکُثـَر فِیَها بَُنو إِْسـَرائِیَل َوتََراَجُعوا  َقـاَم َحّیـا بِـإِْذِن اللَّ
ا َرآَهـا َعاِمَرًه  إِلَْیَهـا ِمـَن الِْبـَاِد، َوَکاَن َعْهُدُهـْم َخَرابًـا، َوأَْهُلَهـا َمـا بَْیـَن َقِتیٍل َوأَِسـیٍر، َفلَمَّ

ءٍ َقِدیٌر{ َ َعلَـی ُکلِّ َشـيْ }َقـاَل أَْعلَـُم أَنَّ اللَّ
 مـا عـرض کردیـم بحث مان در تاریخ تأسـیس بیـت المقدس بود و گفتیـم بنابر آن چه 
در تاریـخ آمـده،  در تفاسـیر آمـده بیـت المقـدس را داود بنـا نهاد بعد سـلیمان تکمیل 
ـر یـا بخـت الُنصر تخریب شـد بعـد گفتیم که شـاه  کـرد بعدهـا بـه وسـیله بخـت الُنصَّ
ایـران در آن زمـان کـه کـوروش بـوده یهودیـان را آزاد کرد و بـه آن ها احترام گذاشـت 
بلکـه خـود بنابـر آن چـه آمده اسـت خود جـزو یهودیان بـود یعنی چون دسـت پرورده 
حضـرت دانیـال بـود و به نبـوت دانیال معتقد بـود، به نبـوت انبیاء بنی اسـرائیل معتقد 
بـود و این هـا را مـورد احتـرام قـرار مـی داد. امـور را بـه دانیـال سـپرد، تحـت نظر 
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دانیـال عمـل می کـرد. ایـن معنایـش ایـن اسـت کـه حکومتـش بنابـر آن چـه در این 
تاریـخ، آمـده اسـت حکومت مشـروع بـوده اسـت. آن چه در ایـن منابع آمده این اسـت 

کـه کوروش زرتشـتی نبـوده، کـوروش یهودی بوده اسـت. 
ممکـن اسـت زرتشـت بعـد از ایـن تاریـخ آمده باشـد؛ چـون به نظر می رسـد زرتشـت 
در فاصلـه بیـن حضـرت موسـی و حضـرت عیسـی ظهور کـرده یعنـی قبل از 
حضـرت عیسـی و بعـد از حضرت موسـی بوده اسـت؛ بنابراین دین زرتشـتی، 
 بعـد از دیـن یهود اسـت. احتمـال این که خود زرتشـت هم، از اتباع حضرت موسـی
بـوده اسـت مـی رود؛ یعنی شـریعت اصلـی او مثل خود حضرت عیسـی ، شـریعت 
موسـی بـوده اسـت. چـون ادیـان بعـد از حضـرت موسـی شریعت شـان همان 
شـریعت موسـی بـوده اسـت. شـریعت موسـی خیلـی بـه شـریعت اسـام، نزدیک 
اسـت بـه اسـتثنای آن چنـد مـوردی که خـدای متعـال می فرماید کـه ما بنی اسـرائیل 
را در تقنیـن ایـن قوانیـن مجـازات کردیـم. ایـن قوانیـن مجازاتـی بـه وسـیله حضـرت 
ذي ُحـرَِّم َعلَْیُکْم«1.  عیسـی برطرف شـد چـون می فرمایـد: »َو ِلُِحلَّ لَُکـْم بَْعَض الَـّ
حضـرت عیسـی می فرمایـد مـن آمـدم تـا حـال کنـم بعضـی از آن چیزهایـی را 
کـه قبـًا بـر شـما حرام شـده بـود. آن چیزهایـی را که حرمتـش حرمت کیفـری بوده، 
حرمتـش حرمـت مجازاتی بوده حضرت عیسـی از بین برده، ولـی در مابقی آن چه 
مانـد، بیـن آن چه در شـریعت موسـی آمده و آن چه در شـریعت ما آمده شـباهت 

بسـیار زیادی اسـت. البته در شـریعت اسـام، آن شـریعت تکمیل شـد.
آن چـه امروز از دین زرتشـت، به دسـت مانـده قطعاً تحریفی اسـت. در روایت داریم که 
علتـش ایـن اسـت که حضرت زرتشـت را کشـتند، سـوزانیدند و آن چه از کتـاب،  و آن 
چـه از آثـار دیـن او بود همـه را نابود کردند. در روایـت داریم که » َکاَن لَُهـْم نَِبيٌّ َفَقَتُلوُه 
َو ِکَتـاٌب أَْحَرُقـوُه«2. لـذا ایـن تعالیم فعلی، حقیقتاً تعالیم زرتشـتی نیسـت؛ چون تاش 
کردنـد کـه از دیـن زرتشـت چیـزی باقـی نمانـد. ایـن هم کـه گفته می شـود شـاهان 
ایـران زرتشـتی بودنـد ایـن هـم دروغ اسـت. زرتشـتی نبودنـد، زرتشـتی را خودشـان 

1 - آل عمران/50
2 - وسائل الشیعه ط-آل البیت ، ج15 ، ص126
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تحریـف کردنـد؛ یـک دیـن دیگری جعـل کردند و به زرتشـت نسـبت دادنـد و اال دین 
زرتشـت، دیـن آتش پرسـتی کـه نبـوده، دین بیـوت النار نبوده اسـت. 

ایـن کـه در قـرآن کریم از زرتشـت سـخنی به میان نیامده اسـت به دلیل این اسـت که 
خـود قـرآن می فرمایـد: »ِمْنُهْم َمْن َقَصْصنـا َعلَْیَک َو ِمْنُهـْم َمْن لَْم نَْقُصـْص َعلَْیک «1. ما 
احتمـال قـوی می دهیـم که بودای هنـد هم پیامبر بوده اسـت. بودا خیلـی قدمت دارد. 
احتمـال دارد کـه قبـل از حضـرت موسـی هم باشـد. به هـر حال این داسـتانی که 
مرحـوم صـدوق در خصوص بودا آورده اسـت و مفصل هم اسـت، داسـتان خوبی اسـت. 
مرحـوم مجلسـی هـم ترجمـه اش کرده اسـت. همـه اش حکمت اسـت. داستاننویسـان 
بایـد از ایـن یـک داسـتان، داسـتانهای زیـادی بنویسـند؛ چون یک داسـتانی اسـت که 
ده ها داسـتان در شـکم این آن قرار دارد. داسـتانی اسـت که داسـتان در داسـتان است. 
خیلـی داسـتان جالبـی اسـت. مرحـوم ابـوی مـا  بـا ایـن کـه فقیـه بـود، امـا یک 
دوره ایـن داسـتان را بـرای مـا تعریـف کـرده اسـت، بـرای ایـن کـه ایـن داسـتان، یک 
داسـتان آموزنده تربیـت کننـده و پرحکمـت بـود. ایشـان توجـه خاصی به این داسـتان 
داشـت. مناسـب اسـت کـه ایـن داسـتان که مجموعـه ای اسـت، ترویـج بشـود. در این 
داسـتان، ظاهراً نام حضرت یوسـف ، یوزارسـف آمده اما ظاهراً بوزارسـف اسـت نه 

یوزارسـف، یـک نقطه اضافه شـده اسـت. 
مرحـوم صـدوق داسـتان مفصلـی در اکمـال الدیـن و تمـام النعمـه دارد کـه مربوط به 
همیـن بـودا اسـت. مرحـوم مجلسـی هـم ایـن داسـتان را در عین الحیـاه آورده اسـت. 
عیـن الحیاه مجلسـی، گوهری اسـت که متأسـفانه ایـن کتاب در عصر حاضـر رواج پیدا 
نکـرده اسـت؛ بایـد ایـن کتـاب را ترویـج کـرد. کتاب عیـن الحیـاه یک کتـاب اخاقی 
اسـت، سراسـر حکمت اسـت. بسـیار مطالب ارزنـد ه ای دارد. من وقتی کـه فکر می کنم 
ایـن مرحـوم مجلسـی  بـه تنهایی کاری کرده که ما همه دسـت جمعی نتوانسـتیم 
در زمـان انقـاب ایـن کار را انجـام بدهیـم، اور ا تحسـین میکنـم. مـرد با همتـی بوده، 
نشسـته هـر چی مـورد نیاز آن جامعـه آن وقت بـوده در حد توانش تدوین کرده اسـت. 
داسـتان تدویـن کـرده، عقاید نوشـته، فقه نوشـته، حدیث نوشـته، قصه نوشـته اسـت. 

1 - غافر/78
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ایـن مـرد بـزرگ، هـر چه مـورد نیاز جامعـه اش بود بـه جامعه ارائـه داده اسـت. آنچه او 
بـه تنهایـی کـرده ما همه دسـته جمعی هنـوز انجـام ندادیم.

همچنیـن، مـا احتمال می دهیم کنفسـیوس چیـن هم از انبیـاء بوده اسـت. قرائنی هم 
بـرای ایـن احتمـال، وجـود دارد منتهـا اسـم اینهـا در قرآن نیامده اسـت؛ چرا کـه اینها 
چـون در جزیـره العـرب نبودنـد. بـه آن ادیانی در قرآن اشـاره شـده اسـت کـه معموالً 
عـرب بـا آن ادیـان آشـنا بودنـد و در بین عـرب بوده اند؛ ادیانـی در جزیـره العرب حاضر 
بـوده اسـت. خـدای متعال اشـاره نکرده اسـت بـه ادیانی که آن جـا نبودند. امـا فرموده 
اسـت کـه پیامبرانـی بوده انـد کـه ما بـه ایـن پیامبـران اشـاره ای نکردیـم: »ِمْنُهـْم َمْن 

َقَصْصنـا َعلَْیـَک َو ِمْنُهْم َمـْن لَْم نَْقُصـْص َعلَْیک «1. 
در ادامـه داسـتان بیـت المقـدس میگوییـم کـه دوبـاره، دوره فسـاد دیگـری بـرای 
بنی اسـرائیل پیـش آمده اسـت. دوره فسـاد اول شـان منجر به حمله بخـت النصر و هدم 
بیـت المقـدس و کشـتار گسـترده بنی اسـرائیل و بعـد هـم اسـارت آنهـا و آن جریان ها 
شـد. بعـد از ایـن کـه کـوروش، اینهـا را آزاد و احتـرام کـرد، و اینهـا را دوبـاره بـه بیـت 
المقـدس و بـه فلسـطین برگردانـد، دوباره سـر دور آمدنـد و دوباره به قدرت رسـیدند و 
وضـع خوبـی پیـدا کردنـد. ولی دوباره فسـاد بیـن آنها گسـترش یافت که در ایـن دوره 
فسـاد دوم، منجـر بـه حکومـت طاغوت هایی شـد. آخریـن طاغـوت آنها همـان بود که 
حضـرت یحیـی را بـه قتـل رسـانید. ایـن قتل حضـرت یحیـی ، تقریبـاً ایذان 
یـا عامتـی بـرای انقـراض حکومـت بنی اسـرائیل بـرای همیشـه بـود. آن چـه در قرآن 
کریـم آمـده اسـت کـه از آن بـه دوره ذلّت و مسـکنت ، گرفتـاری به غضب الهـی و نزع 
ُه َو الَْمْسـَکَنُه َو باُؤ بَِغَضٍب ِمـَن اللَّ «2.  َـّ ل الُملـک تعبیـر شـده اسـت: »َو ُضِربَْت َعلَْیِهـُم الذِّ
ایـن فسـاد ثانی که اتفـاق افتاد خداوند متعـال می فرماید کـه: »ُقِل اللَُّهمَّ مالِـَک الُْملِْک 
ْن تَشـاُء َو تُِعزُّ َمْن تَشـاُء َو تُِذلُّ َمْن تَشـاُء«3.  تُْؤتِـي الُْملْـَک َمـْن تَشـاُء َو تَْنـِزُع الُْملَْک ِممَّ
ایـن اضـال و ایـن نـزع الملک از بنی اسـرائیل که داسـتان مفصلـی دارد، بعـد از همین 
قتـل حضـرت یحیـی و فشـارهایی بود کـه بر حضـرت عیسـی و... وارد کردند. 

1 - غافر/78
2 - بقره/61

3 - آل عمران/26
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حضـرت عیسـی همـه اش در کوهسـتان ها و در دره هـا زندگـی می کرد. مـا نداریم 
که حضرت عیسـی توانسـته باشـد در شـهری مسـتقّر شده باشـد. در نتیجه همین 
فسـادی بـود کـه در بیـن بنی اسـرائیل رواج پیدا کـرده بود. همه شـان دسـته جمعی بر 
علیـه عیسـی موضـع گرفتنـد. لـذا حضرت عیسـی تـوان زندگی در شـهرها را 
نداشـت. سـرانجام هـم همـت به قتـل حضرت عیسـی کردند کـه »َو ما َقَتُلـوُه َو ما 
ُ إِلَْیـِه«2. این رفع، در  َصلَُبـوُه َو لِکـْن ُشـبَِّه لَُهـْم«1 تا آن جـا که می فرماید: » بَـْل َرَفَعُه اللَّ
حقیقـت یـک نوع نـزع الُملک از بنی اسـرائیل بود. دیگر ملک به بنی اسـرائیل برنگشـت 
بلکـه منتقـل شـد بـه تیره دیگـری از آل ابراهیم کـه محمد و آل محمد باشـد. این 

ملـک امامـت، بنابـرآن چـه در نصوص ماسـت، در آنها تـا روز قیامـت می ماند. 
بـه هـر حـال ایـن هـم فسـاد دوم بنی اسـرائیل بـود. بعـد از ایـن فسـاد، دیگـر ریشـه 
بنی اسـرائیل از حاکمیـت برچیـده شـد. بـاز هـم دوبـاره بیت المقـدس تخریب شـد. در 
زمان ظهور اسـام و زمان حمله مسـلمین به مناطق فلسـطین و آزادسـازی فلسـطین 
از دسـت سـلطنت روم، در دوره خلیفه دوم، عمر بن خطاب، مسـلمین مسـجد االقصی 

را فتـح کردنـد و دوبـاره بازسـازی کردند. 

فضیلت«مسجد«األقصی««
مطلب دوم در باره فضل یا فضیلت مسجد االقصی است. 

فضیلـت مسـجد االقصـی در دو بخش بحث می شـود: یـک: فضل خود مسـجد، جایگاه 
مسـجد در فرهنـگ و نظـام اسـامی و دو: فضیلت نماز در مسـجد االقصی. 

روایت«اول:
  مرحـوم شـیخ روایـت می کند از بـرادر دعبل خزاعـی »ِدْعِبٍل َعـِن الرَِّضا َعـْن آبَائِِه  
نَْیا«3؛ چهار سـاختمان  َقـاَل َقـاَل أَِمیـُر الُْمْؤِمِنیـَن  أَْربََعـٌه ِمـْن ُقُصـوِر الَْجنَِّه فِـي الدُّ
داریم که اینها کاخ های بهشـتی هسـتند، دنیوی نیسـتند، قصر هسـتند،  قصر بهشـتی 
هسـتند نـه سـاختمان دنیایی امـا در دنیا قـرار دارد. این چهـار بناء عبارتاند از: مسـجد 

1 - نساء/157
2 - همان/158

3 - امالی طوسی، ج 1، ص 379
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الحـرام، مسـجد النبی، مسـجد بیت المقـدس و چهارمی مسـجد الکوفه. 
روایـت دیگـر را مرحـوم فضـل الل راونـدی نقـل می کند در نـوادرش نقل میکنـد: »َعِن 
َ تََبـاَرَك َو تََعالَی اْخَتاَر ِمـنَ الَْکَاِم أَْربَعـًا إِلَی أَْن    َقـاَل: إِنَّ اللَّ ابْـِن َعبَّـاٍس َعـِن النَِّبـيِّ
َقـاَل َو ِمـَن الِْبَقـاِع أَْربَعـاً...« از مکان هـا، چهـار مـکان را خدا به طور مخصـوص، گزینش 
کـرده اسـت. بعـد می فرمایـد: »َو أَمَّـا ِخَیَرتُُه ِمـَن الِْبَقـاِع«؛ آن برگزیده خـدای متعال از 
ـُه َو الَْمِدیَنـُه َو بَْیـُت الَْمْقـِدِس َو َفـاَر التَّنُّـوُر بِالُْکوَفِه« یعنـی محل فوران  بقعه هـا: »َفَمکَّ

تنـور که همان مسـجد کوفه باشـد.

روایت«دوم:
 عیاشـی در تفسـیر خـود روایـت می کنـد: »َعـْن َجابِـٍر الُْجْعِفـيِّ عـن االمـام الباقـر
ِ...«؛ اهل شـام دروغ عظیمـی، دروغ  ـاِم َعلَـی اللَّ َقـاَل یَـا َجابِـُر َمـا أَْعَظـَم فِْریَـَه أَْهِل الشَّ
ـَماِء  َ تََبـاَرَك َو تََعالَـی َحْیـُث َصِعـَد إِلَی السَّ بزرگـی بـه خـدا بسـته اند؛ »یَْزُعُمـوَن أَنَّ اللَّ
َوَضـع  َقَدَمـُه َعلَـی َصْخـَرهِ بَْیـِت الَْمْقـِدِس...«؛ می گوینـد وقتـی کـه خـدا از زمین رفت 
آسـمان... معلـوم می شـود خـدا را اصـاً  زمینـی فـرض می کننـد. می گوینـد خـدا این 
جـا بـوده بعـد به آسـمان رفته اسـت. وقتی می خواسـته از زمین به آسـمان بـرود، پای 
خـودش را روی ایـن صخـره بیـت المقـدس گذاشـته و لذا ایـن صخره، صخـره مقدس 
شـده اسـت. روایات عیاشـی آن چه مؤید داشـته باشـد قبول می کنیم اما آن چه مؤید 
نداشـته باشـد، حجیـت نـدارد مگر ایـن که مؤیدات خارجی داشـته باشـد. ایـن روایت، 
ـَماءِ َوَضـع  َقَدَمُه  َ تََبـاَرَك َو تََعالَـی َحْیـُث َصِعَد إِلَی السَّ بی سـند اسـت. »یَْزُعُمـوَن أَنَّ اللَّ
َعلَـی َصْخـَرهِ بَْیـِت الَْمْقـِدِس«؛ حضـرت می فرمایـد ایـن کـذب اسـت، ایـن یـک افتراء 
ِ َقَدَمُه  علـی الل اسـت که اینها بسـتند. بعـد می فرماید: »َو لََقـْد َوَضَع َعْبـٌد ِمْن ِعَبـاِد اللَّ
ُ تََباَرَك َو تََعالَـی أَْن نَتَِّخَذَها ُمَصّلـی...« ؛ می فرماید این چه حرفی  َعلَـی َحَجـٍر َفَأَمَرنَـا اللَّ
اسـت کـه آنهـا می زننـد. بنـده ای از بنـدگان خدا پایـش را روی یک سـنگی گذاشـت؛ 
خـدا بـه او دسـتور داد کـه آن محـل را مصلّـی قرار بـده. ظاهراً اشـاره به همـان قدمگاه 
حضـرت ابراهیـم اسـت کـه » َو اتَِّخـُذوا ِمـْن َمقـاِم إِبْراهیـَم ُمَصّلـی«1. جـای پـای 

1 - بقره/125



391

حضـرت ابراهیـم بـوده اسـت. حضـرت می فرمایـد کـه خدا خیلـی اجـّل و اعظم از 
ایـن حرف هـا اسـت. یک بنـده ای از بنـدگان خدا پایش را روی این سـنگ گذاشـت آن 

جـا را خـدا دسـتور داد کـه مصلی قـرار بدهید. 
َ تََبـاَرَك َو تََعالَـی اَل نَِظیَر لَُه َو اَل َشـِبیَه تََعالَی َعْن ِصَفـِه الَْواِصِفیَن َو َجلَّ  »یَـا َجابِـُر إِنَّ اللَّ
ائِلِیـَن َو اَل یَِفُل َمَع  ِمیـَن َو اْحَتَجـَب َعْن َعْیِن النَّاِظِریـَن اَل یَُزوُل َمَع الزَّ َعـْن أَْوَهـاِم الُْمَتَوهِّ

ـِمیُع الَْعلِیم «1. اْلفِلِیـنَ لَْیَس َکِمْثلِِه َشـيْ ٌء َو ُهَو السَّ
مرحـوم مجلسـی یـک حاشـیه ای بـر ایـن روایـت دارد: » الّظاهـر أنَّ الُمـراَد بِالَعبد، 
ـریَف َعلیه لَیله الِمعراج و َعرَج ِمنه کما ُهو الَمشـهور«2.  النَّبـي َحیـُث َوَضَع َقَدَمه الشَّ
مرحـوم مجلسـی، ایـن روایـت را ایـن جور تفسـیر کرده اسـت که شـاید منظـور از این 
ِ َقَدَمُه َعلَـی َحَجٍر«، یعنی حضرت رسـول در  کـه » َو لََقـْد َوَضـَع َعْبـٌد ِمْن ِعَبـاِد اللَّ

وقت اسـراء، قـدم بر ایـن سـنگ نهاده اند. 
در هامش بحار محشی این چنین گفته شده است:

ـریف و َقد أَمرنا  »بَـل الّظاِهـر ِمـن الَحَجـر أنَّ الُمراَد بـه َمقاُم إبراهیـم و بِه أثَـُر َقَدمه الشَّ
اللُّ عـّز و جـلّ بِقولِـه »َو اتَِّخـُذوا ِمْن َمقاِم إِبْراِهیـَم ُمَصّلی« أن نَتَّخـَذه َمصلّی.«

ایـن محشـی، ایـن حـرف را زده اسـت. گفتیم ایـن حرف محشـی، اقرب به عقل اسـت 
تـا حـرف خـود مرحـوم مجلسـی؛ چـون مـا نداریم کـه مثًا بـه لحـاظ این که رسـول 
اکـرم پایـش را روی آن صخـره گذاشـته »اتخـذه الل مصلـی«؛ نـه، آن جـا، قبل از 

ایـن هـم مسـجد بوده اسـت. مصلـی بودنـش ارتباطی با اسـراء نـدارد.

فضیلت«صالت«در«مسجد«االقصی«««
مرحـوم صـدوق به سـند صحیح از ابی حمـزه ثمالی روایتی نقل کرده اسـت که فضیلت 
مسـجد االقصـی را بیان میکنـد: »عن االمام أبی جعفر الباقـر قال: الَْمَسـاِجُد اْلَْربََعُه 
ُسـوِل ص- َو َمْسـِجُد بَْیِت الَْمْقِدِس- َو َمْسـِجُد الُْکوَفِه یَا  الَْمْسـِجُد الَْحَراُم- َو َمْسـِجُد الرَّ

ـًه َو النَّافِلَُه فیها تَْعـِدُل ُعْمَرًه«3. أَبَـا َحْمـَزَه الَْفِریَضُه فِیَها تَْعِدُل َحجَّ

1 - تفسیر العیاشي، ج1 ، ص59
2 - بحار النوار - ط مؤسسهالوفاء، ج102 ، ص 271
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آن چـه در ایـن روایـت آمـده ظاهـراً آن مقـدار جامـع فضیلتـی اسـت کـه در همه این 
ـًه َو النَّافِلَـُه  مسـاجد اربعـه وجـود دارد؛ چـون می فرمایـد » الَْفِریَضـُه فِیَهـا تَْعـِدُل َحجَّ
فیهـا تَْعـِدُل ُعْمـَرًه«. ظاهـر ایـن اسـت کـه ایـن ضمیـر »فیها« بـه همه مسـاجد اربعه 
برمی گـردد. چـون ابتـدا حضـرت فرمـود: » الَْمَسـاِجُد اْلَْربََعُه « این اسـت و آن اسـت و 
ایـن اسـت و آن. بعـد فرمـود الفریضـه فیهـا کـذا، النافلـه فیها کـذا. یعنـی در همه این 
مسـاجد. پـس قـدر مشـترك، یعنـی آن قـدر اقـل مشـترك در فضیلت نمـاز بین همه 
ایـن مسـاجد اربعـه، آن حداقـل که در همه این مسـاجد، مشـترك اسـت این مقـدار از 

ـًه َو النَّافِلَُه فیهـا تَْعـِدُل ُعْمَرًه.«  ثـواب اسـت کـه »الَْفِریَضـُه فِیَها تَْعـِدُل َحجَّ
مـا روایـت دیگـری دربـاره جزئیات ثـواب نمـاز در مسـجد االقصـی داریم. ایـن روایات 
هـم متفـاوت اسـت. مـا قبًا تفـاوت روایـات ثواب را تفسـیر کردیم. در مسـجد رسـول 
الل هـم تفـاوت روایـت داریـم. ما گفتیم کـه این روایـات متفاوت، قاعدتـاً به لحاظ 
آن ثـواب اعلـی و ثـواب ادنـی اسـت؛ یعنـی یـک روایـت می گوید کـه مثًا معـادل صد 
هـزار نمـاز اسـت، یک روایـت می گوید ده هـزار نماز. یـک روایت می گوید معـادل هزار 
نمـاز اسـت. گفتیـم ایـن تفـاوت درجـات ثـواب، به لحـاظ حد اعلـی و حد ادنی اسـت؛ 
چـون مصلّیـن، در احوال شـان تفـاوت وجـود دارد. یکـی خیلـی عالـی نمـاز می خواند، 
بـا حـال اسـت، یکـی کمتـر، یکی بـاز هـم کمتر. یکـی نمـازی کـه می خوانـد مقارنت 
دارد بـا بعضـی از مسـتحبات، مـی  آوردش باالتـر. یکی کمتـر می خواند. یا یکـی نمازی 
کـه می خوانـد بـا بعضـی از مکروهـات یـا اشـیایی کـه موجـب خفـت و موجـب تقلیل 
ثـواب نمـاز می شـود مقـارن اسـت،دیگری از ایـن  کارها نمی کنـد ثواب نمازش بیشـتر 

می شـود. 

روایت«دوم:
روایـت دیگـری داریـم کـه مرحـوم برقـی در محاسـن روایـت کـرده اسـت. اسـناد این 
روایـت هـم صحیـح اسـت. »عن الصـادق عن آبائـه َعـْن َعلِيٍّ   َقـاَل: َصـَاٌه فِي 

بَْیـِت الَْمْقـِدِس تَْعـِدل  أَلْـَف َصـَاهٍ«1. یـک نماز، معـادل هزار نماز اسـت. 

1 - وسائل الشیعه، ابواب احکام المساجد، باب 64، ح 2
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روایت«سوم:
حدیـث سـومی هـم در ایـن رابطـه وجـود دارد که مرحـوم فضـل الل راونـدی در نوادر 
َه بِِمائَـِه أَلٍْف  ـَاَه بَِمکَّ روایـت می کنـد: »باسـناد عن ابن عباس عـن النبـی: َو إِنَّ الصَّ
َو بِالَْمِدیَنـِه بَِخْمـٍس َو َسـْبِعیَن أَلْـَف َصـَاهٍ َو بَِبْیِت الَْمْقِدِس بَِخْمِسـیَن أَلَْف َصـَاهٍ...« 1. 
در مسـجد االقصـی یـا در مسـجد بیـت المقدس هـم معلوم می شـود که تفـاوت ثواب، 

دارد.  وجود 

1 - مستدرك الوسائل، ابواب احکام المساجد، باب 49، ح 3




