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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 ل و آداب زیارت مسجدفضای

 

 مقدمه

لیاقت عمران  و ها را دوست داردآنان که خداوند آنتقدیم به 

خدا از  همانان که جز از ؛مسجد و خانه خودش را به آنان داده

قدر ؛ چرا که آندهندهراسی به دل راه نمیکس دیگری  هیچ

عمران مسجد مهم است که بدون مانع و وسوسه از درون و 

جز با عنایت خداوند عبور از آن بهو ترس و وحشت  برون،

 پذیر نیست.امکان
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وسوسه و ریاست باید با آن مقابله کرد  که ه وساوسلاز جم 

به مسجد بروید و که همه جا مذموم نیست و دستور داریم علناً 

شخص پیامبر مسجد که می ساخت آن را به نام افراد و اقوام 

نامگذاری می کرد و حتی بعضی وسوسه می کردند و می گفتند 

پس اخالص چه می شود؟ آنچه مهم است این است که منافق 

که اهل ریاست مسجد نمی سازد بلکه مسجد را تخریب می 

و گاه ضرار نیست چهمچنین باید بدانیم که مسجد هی کند.

چه در حقیقت آن زند وای به اسالم نمیساخت و تعمیرش ضربه

گاه هیچنیز ساخت مساجد فراوان  .ضرار است ،مسجد نیست

چرا که مسجد مربوط به همه است و  ؛آیداسراف به شمار نمی

اسراف در ساخت و  ،رونق گردیدکماز زمانی که مسجدسازی 
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و بال استفاده و کم استفاده  وعمومیِهای شخصی ساز ساختمان

 ای گرفت. فزاینده رشدمراکز دینی ساخت بلکه 

 
ساخت و عمران  مسیرموانع و وساوس در آنان که از 

احساس ترس که  اند واقفبدین حقیقت  ،اندعبور کردهمساجد 

گرفتاری در دام چیزی جز ،و واهمه ونگرانی در این مسیر

و عزمی همتی بلند  بهین امر مهم لذا ا .تنیستالخیتم و اوها

و در طول تاریخ انبیا و اولیا و افرادی خاص دارد  نیاز راسخ

 اند به این فضیلت نایل آیند. توانسته

 مأمور به تعمیر، تطهیر، و تعظیم مسجدیم لذا یا همواره ما 

 راهو  1تخریب آنیم حالتعمیر مسجدیم و یا در  حالدر 

                                                           
 . چرا که مسجد وقتی تعمیر نشود در حال تخریب است. 1
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دیگری وجود ندارد. بنابراین باید در راه تعمیر و آبادانی 

آنان که با وجود مساجد به قدر توان خود اقدام کنیم و بدانیم 

-توانایی قدمی در راه عمران مسجد و حضور در آن برنمی

و قرآن آنان را مستحق  اند سهیمدر تخریب مسجد  ،دارند

 2داند.خواری در دنیا و عذاب در آخرت می

مشکالت فردی و اجتماعی ما  ، بسیاری ازعمران مساجد با

همچنان در باتالق  مسجد و اهل آندون شود وبحل می

 مشکالت خواهیم ماند.

 

                                                           
مَساجِدَ اللّهِ أن یُذکَرَ فیهاَ اسمُهُ وَ سَعی فی خَرابِها اُولئکَ  ما : )وَ مَن أظلَمُ مِمَّن مَنَعَ 111. سوره بقره، آیه 2

 کانَ لَهُم أن یَدخُلُوها إلّا خائفینَ لَهُم فِی الدُّنیا خِزِیٌ وَ لَهُم فِی االخِرَةِ عَذابٌ عَظیمٌ(
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عالوه بر ساخت ،انبیا و اولیا و علمای نترس ،در طول تاریخ

و گزار مسجد بودند  در مساجد خدمتبا حضور خود  ،مسجد

نظارت و با رفتار  مسجدبر امور امامت  دار شدن عهده با

و نمی گذاشتند عبادت و  کردند میخویش مسجد را تطهیر 

 عابد از نظارت عالم خارج شود.

شهر و  عمران و علتعمران مسجد، سازنده فرد و جامعه 

 .روستا است

 
این بلکه  ،تخریب مسجد فقط خراب شدن مسجد نیست 

 ،اقتصاد،حرث و نسل ،خانوادهامنیت فرد و جامعه،  خرابی در
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و ناسپاسی از مردم حکومت جدایی گسستن نظام و  ،فرهنگ

 . یابد نمود میمردم از همدیگر و تبدیل نعمت به نکبت 

نوشته   کتابها دهدر آداب زیارت انبیا و ائمه دانیم همه می

کتابی تدوین مسجد خدا و ولی تاکنون در آداب زیارت  ،شده

عنوان زیارت نخست برای مسجد به کار  در حالی که،نشده

توجه  خداودر منابع دینی به آداب مسجد و زیارت استرفته 

 شایانی شده است. 

 
مطلوب  بیان وضعبه دنبال این مجموعه که ذکر است  شایان

؛ چراکه مسجد همیشه نیاز به ، نه وضع موجوداستواقعیو 

 ،غافل شویمای از آن تطهیر دینی و فرهنگی دارد و اگر لحظه
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گرددو به تطهیر مسجد مخدوش و کارکرد آن دچار نوسان می

همین دلیل خداوند ساخت مسجد را فقط به حضرت ابراهیم 

ولی در تطهیر مسجد حضرت اسماعیل را نیز شریک  3،سپرد

که باید خانه ام را  گرفت تعهدو از آن دو حضرت ابراهیم کرد 

 1تطهیر کنید.

 
تمام هستیم،در هر شرایطی که  ماهمه شایسته است  پس

به هر نحو تطهیر واقعی مسجد همت خود را برای رسیدن به 

و در سایه عمران و تطهیر مسجد به زندگی  به کار بندیمممکن 

و گرنه به تعبیر قرآن  ،دنیایی و آخرتی خود معنا بخشیم

                                                           
 (. )وَ إذ یَرفَعُ إبراهیمُ القَواعِدَ مِنَ البَیتِ وَ إسماعیل121ُ. سوره بقره، آیه 3

 : )وَ عَهِدنا إلی إبراهیمَ وَ إسماعیلَ أن طَهِّرا بَیتِیَ لِلطّائفینَ وَ العاکِفینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجودِ(121. سوره بقره، آیه  1
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خوار خواهیم و در آخرت شویم  دچار تنگنا میزندگی دنیادر

 1گشت.

 زیارت

آسان بودن حضور در مسجد و تکراری شدن و گاهی 

از مراتب ادب و  ،صاحب مسجد بزرگواریفراوانی مساجد و 

-که سعی میبا آنکه بزرگان دین در حالی ؛کاهدمیاحترام ما 

در ،ترین و بهترین اوقات خود را در مسجد بگذرانندکردند بیش

م و کسانی طع اندمراعات آداب حضور اهتمام خاصی داشته

حضور را چشیده اند که بهترین آداب را مراعات می کنند و هر 

گاه انسان احساس بی توجهی کرد بهتر است زیاد  به مسجد 

 برود ولی زیاد در مسجد نماند تا ابهت مسجد کم نشود.

                                                           
 )وَ مَن أظلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَساجِدَ اللّهِ أن یُذکَرَ فیهاَ اسمُهُ وَ سَعی فی خَرابِها اُولئکَ  ما 111. سوره بقره، آیه  1

 کانَ لَهُم أن یَدخُلُوها إلّا خائفینَ لَهُم فِی الدُّنیا خِزِیٌ وَ لَهُم فِی االخِرَةِ عَذابٌ عَظیمٌ.(
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مسجد است خدا وخانهدر حکم هم :دی که خانه ائمه هُبا آن

ولی ، خود، مسجد متحرکند های مقدس ذاتو به یک معنا آن 

 انداهتمام زیادی به مسجد و زیارت آن داشته آنان

 
مساجدی ،گاهرا دارد مسجد حکمو با آنکه مرقد منوّرآنان  

مسجد در حضور با تا  ساختند میآنان  رقدرا در باالی سر م

 6د.مضاعف گردخدا  فضیلت زیارت خدا و ولیّ ،باالسر

 

                                                           
 مثل مسجد اعظم قم و مسجد گوهرشاد مشهد.   6
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و ما ند دادمسجد اهتمام نشان میلی به در حا مظلوم ماائمه 

آنان و  کهندکردتعمیر و حضور میساخت، را سفارش به 

و فرهنگ  نداشتندرا هم مسجد یک امامت حتی  پیروانشان

و امامت مسجد و زعامت آن با  در مساجد حاکم نبود : ائمه

دیگران بود و چه بسا توهین و سبّ هم می کردند و حضور 

ائمه را هم مؤیّد خود اعالم می کردند ولی ائمه همچنان به 

، اما اینک مسجد در حضور مستمر در مسجد اهمیت می دادند.

 ای سنگین بر عهده دارند مدار است، وظیفه اختیار مردم والیت

 .و داریم

التزام عملی به مصداق بهترین  آنو حضور در  ران مسجدعم 

دفاع از حقیقی ترین و  1:و اهل بیت  6سیره پیامبر اسالم و 

 امامت مسجد در اختیار اهلچون و  است : تشیع و اهل بیت

چندین  آنان نیزتکلیف  ،و در انحصار روحانیون است وال

را از  مسجد نباید کسانی که آداب و احکاماست. برابر شده 

                                                           
 . اگر نگوییم بارزترین آن و غیر از مسجد چیزی به عنوان التزام عملی سراغ نداریم. 1
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اند از ما پیشی بگیرند و حضور در مسجد گرفته:اهل بیت 

چرا که منابع شیعی چندین برابر  8؛عالمت شیعه بودن نباشد

 –کمّاً و کیفاً  –اهل سنت در احکام و آداب و کاربری مسجد 

 محتوی دارند.

 که با هر اندازهمسجد شروع شد و از ایران انقالب اسالمی  

جا از . هر 9ترخواهد بود و بالنده تر پوینده باشد،مسجد مرتبط 

شده و خواهد دچار انحراف و سستی  ،گیردمیفاصله مسجد 

 شد.

                                                           
 بْنِ مُعَلَّى عَنْ الْعَزِیزِ عَبْدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ: 1، ح 612، ص 2. کافی، ج8

 إِخْوَانَکُمْ اخْتَبِرُوا :اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ :قَالَا ظَبْیَانَ بْنِ یُونُسَ وَ عُمَرَ بْنِ مُفَضَّلِ عَنْ النَّخَّاسِ سُلَیْمَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَ خُنَیْسٍ

 فِی بِالْإِخْوَانِ الْبِرِّ وَ مَوَاقِیتِهَا فِی الصَّلَوَاتِ عَلَى مُحَافَظَةٍ اعْزُبْ ثُمَّ اعْزُبْ ثُمَّ فَاعْزُبْ إِلَّا وَ فِیهِمْ کَانَتَا فَإِنْ بِخَصْلَتَیْنِ

 الْیُسْرِ. وَ الْعُسْرِ

 . علت مُحدثه، علت مُبقیه هم هست.9
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شاید علت اینکه عالمان شیعی به مسائل مسجد کمتر 

اند ولی عمالً مسجد ساخته و در آن حضور داشتهاند پرداخته

این گنج گرانبها را شناسایی  دیگرانمبادا بدان جهت بوده که 

چنانچه بعضی از 10های ناشایست ببرندکرده و از آن استفاده

 11کشورها مدعی آن هستند.

 

                                                           
 اند قدرت بهتر و بیشتری دارند.چنانچه امروزه کشورهای اسالمی هر کدام به مسجد اهتمام داشته. 10

 . مثل حاکمان حجاز که خود را خادم الحرمین می دانند. 11
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شود مغایر با سیره و سنّت پیامبر و اهل بیت آنچه تقدیم می

ذکرکامل آن حضرت نیست و چون بنابر اختصار بوده از 

از عامه و اگر  شده استمستندات خودداری استدالالت و  و 

چیزی نقل شده است بدان جهت بوده که آنچه آنان می گویند 

 12سیره مستمر ائمه اطهار بوده است.

بتوانیم در شاءاهلل انمسجد و صاحب آن امیدواریم با الطاف

دور، آداب زیارت مسجد را به تفصیل به ای نه چندان آینده

تقدیم  ،مشتاقان مسجد و اهالی آن که همان اهل اهلل هستند

از حضور در در خدمت مسجد بوده و تا بهتر و بیشتر  کنیم

 مسجد لذت ببرند.

کنیم و چون پیشینة از همه همکاران تشکر و قدردانی می

تحقیقاتی قابل توجهی در دسترسمان نبوده است و کار غیر 

                                                           
. نظام سیاسی اسالم، حاکم و حکومت را فرع بر امامت مسجد می داند و در سیره و سنت رسول خدا و  12

دانند و مسئولین که یا جماعت نمی خوانند و یا در جماعت غیر مسجد شرکت می  اهل بیت، اصل را امامت می

کنند قهراً نمی توانند مردم را دعوت به مسجد کنند و یا برای التزام عملی به اسالم مصداقی پیدا کنند تا هر روز و 

 عمالً التزام آنان را به اسالم ثابت کند.
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از کلیه شیفتگان  ،خالی از نقص نیست هر چه باشد معصوم نیز

ن خواهانیم که با پیشنهادها و نظرامسجد و عموم صاحب

 انتقادهای سازندة خود ما را در این مسیر مقدّس یاری کنند.

 سسه مسجدؤحوزه علمیه قم، م

 تقی قرائتی
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 فصل اول: زائران کوی دوست

 

قال علی علیه السالم : حقّ علی اهلل ان یکرم زائره و ان 

 یعطیه ما سأل.

 111، ص  1وسائل الشیعة ، ج 

-بر خداوند است که زائرش را گرامی داشته و درخواست

 هایش را اجابت کند.
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 ذکر و زیارت

در مقابل نسیان و یادآوری و هوشیاری  ،ذکر به معنی یاد

است و زیارت به معنی منصرف شدن از همه و غفلت فراموشی 

و مزار  به طرف زیارتگاه و مزور  میلچیز و همه کس و 

حج در لغت به معنی قصد و در اصطالح قصد  ، چنان کهاست

 .خانه خدا کردن است

عنوان زیارت اولین بار در زیارت مسجد به کار رفته است 

چون زیارت مسجد، هدف اصلی از حضور در مسجد و 

بارزترین مصداق عمران مسجد است. حضور در مسجد عالوه 

 بر زیارت مسجد، زیارت خدا، پیامبر و مؤمنان نیز هست.

ن عنوان رفته رفته در زیارت اماکن دیگر و زیارت ای

اشخاص به کار رفته است ولی در فرهنگ و متون دینی عنوان 

ارزش و زیارت و حج همواره برای مسجد است و زیارت 

    فضیلت و آثار و برکات بسیار دارد. 
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ها سالبلکه ها و ماهروزها، نتیجه یک لحظه زیارت چه بسا 

سفر تا زمان رفت و برگشت و آوری هزینه جمع ازکوشش 

و فضیلت و ارزش  نیزو به همان اندازه  مشقاتی که داشته است

و است گاهی یک مرتبه زیارت در عمر انسان واجب  .دارداثر 

کند و به اندازه عمر به همان اندازه کفایت از یک عمر می

یک لحظه در مسجد و نماز در جا که ؛تا آنانسانی ارزش دارد

روزی در غیر مسجد بهتر از چهل سال عبادت شبانهآن 

گاهی  چنین امری را ندارد. لیاقتالبته هر کسی  13.است

چنان سخت و پرهزینه است که یک مرتبه این هدف رسیدن به 

کافی است؛ چرا که نتیجه یک عمر زحمت  تمام عمر انساندر 

 .استهمراه ه و گاهی با یک عمر خطر و هزین

                                                           
 فَسَأَلَهُ اللَّهِ رَسُولِ الْیَهُودِ إِلَى مِنَ نَفَرٌ جَاءَ الْمَجالِسِ: قَالَ فِی : و10681َ، ح 288، ص  8 ج الشیعه، . وسائل 13

 أَرْبَعٌ الْجَمَاعَةِ فِی الرَّکْعَةَ وَ الْمَلَائِکَةِ کَصُفُوفِ أُمَّتِی صُفُوفَ فَإِنَّ الْجَمَاعَةُ أَمَّا قَالَ: أَنْ إِلَى فَأَجَابَهُ مَسَائِلَ عَنْ أَعْلَمُهُمْ

 سَنَة.  أَرْبَعِینَ عِبَادَةِ مِنْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ إِلَى أَحَبُّ رَکْعَةٍ کُلُّ رَکْعَةً عِشْرُونَ وَ
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که همه موجودات اهل ذکر و تسبیح باید توجه داشت 

و تاکنون به  هاستولی زیارت مخصوص انسان ،11هستند

و زیارت برای هر انسانی میسر موجودات دیگر زائر نگفته اند 

 .یاقت و ارزش زائربودن را دارندل هاانسانبعضی  نمی شود.

 
کسانی   بلکه  ،نیست ، زائر خداو مسجدالحرام فقط زائر کعبه

ی دور و که به مساجد کوچک و بزرگ در روستاها و شهرها

و  .11آیند زائران خدا به شمار می نیز شوند شرفیاب می نزدیک

؛ اند های خدا روی زمین ت زیارتگاهمساجد در حقیق

                                                           
: )ألَم تَرَ آنَّ اللّهَ یَسجُدَ لَهُ مَن فِی السَّماواتِ وَ االرضِ وَ الشَّمسُ وَ القشمَرُ وَ النُّجُومُ 18.سوره حج، آیه 11

للّهَ یَفعَلُ جَرُ وَ الدَّوابُّ وَ کَثیرٌ مِنَ النّاسُ وَ کَثیرٌ حَقَّ عَلَیهِ العَذابُ  وَ مَن یُهِنِ اللّهُ فَما لَهُ مِن مُکرِمٍ إنَّ االجِبالُ و الشَّ

 مایشاءُ(

  زُوّارى  إنَّ المَساجِدُ وَ  األَرضِ  فِی  بُیُوتى  : قالَ اللّهُ تَعالی: إن9َّقالَ رَسُولُ اللّهِ: »21. ثواب االعمال، ص 11

 «.   فیها عُمّارُها فَطوبى لِعَبدٍ تَطَهَّرَ فی بَیتِهِ ثُمَّ زارَنی فی بَیتى فَحَقٌّ عَلَى المَزُورِ أَن یُکرِمَ زائِرَهُ
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و  بهره برداری هاجازبه آسانی هایی که خداوند  زیارتگاه

هر  ؛شوندبدان موفق نمیولی همه  ،را به ما دادهآن  ساخت

 است و ما هر لحظهآسان کرده  زیارت را اسباب چند خداوند

 و از آن بهره ببریم. شرفیاب شویمتوانیم  می

 شوند واقع میزیارت موردکه خود انبیا و ائمّة طاهرین با آن

و زیارت آنان در ردیف  و ما مشتاق زیارت آنان هستیم

مسجد بلکه و اهل خود زائر  ، 16شودزیارت خدا محسوب می

بر این سعی و  11ندمسجد بودخدمتگزار خادم و  مؤسس و

سپری در مسجد خود بیشترین اوقات بهترین و  داشتند تا

یا کنار  مسجد و دررفتند از دنیا و چه بسا در مسجد  18کنند

 19.گردیدندمدفون آن 

                                                           
ما لِمَنْ زارَ قَبْرَ  :1قُلْتُ لِأَبی عَبْدِ اهللِ  :عَنْ زَیْدٍ الشَّحّامِ قالَ: »3، ح 181، ص 10. مستدرک الوسائل، ج 16

 «. 6کَمَنْ زارَ رَسُولَ اهللِ  :قالَ ؟ما لِمَنْ زارَ أَحَداً مِنْکُمْ :قُلْتُ :کانَ کَمَنْ زارَ اللّهَ فی عَرْشِهِ قالَ :قالَ ؟1الْحُسَیْنِ 

17
 و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی  - 

 . به عنوان فرد معمولی، نه به عنوان امام.18

وَ أحلَّ لَهُ مِن مَسجِدِهِ ما حَلَّ لَهُ وَ سَدَّ  ". در این که پیامبر و امام را می شود در مسجد دفن کرد به دلیل  19

 نیاز به استدالل و توجه دارد. "االبوابَ الّا بابَهُ 
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های  های خدا روی زمین و زیارتگاه مساجد به عنوان خانه

و محل مالقات و پذیرش و میهمانی و پذیرایی خدا خدا

وارد هرکس با وضو و طهارت به مساجد  20اند.معرفی شده

و  سازد می پاکگناهانش  و از پذیرد می، خداوند او را شود

 21رساند. زائران خود به ثبت می هنامش را در زمر

                                                           
 «.…وتی فِی الْأَرْضِ الْمَساجِدُقالَ: مَکْتُوبٌ فِی التَّوْراةِ أَنَّ بُیُ 1عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ : »21ثواب االعمال، ص . 20

: عَلَیْکُمْ بِإِتْیانِ الْمَساجِدِ فَإِنَّها بُیُوتُ اللّهِ فِی الْأَرْضِ وَ 1وَ قَالَ الصّادِقُ : »261، ص 3وسائل الشّیعه، ج .  21

 «.أَتاها مُتَطَهِّراً طَهَّرَهُ اللّهُ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ کُتِبَ مِنْ زُوّارِهِ  مَنْ
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دلنشین و عمیق، با تعابیری زیبا،  علیهم السالم نیمعصومائمه

 :اندبرداشتهکننده از این واقعیت پرده  امیدوار

 :6. رسول خدا 1

شونده )خدا( الزم است که کرامت زائرش  بدانید که بر زیارت

 22را پاس بدارد.

 : 1. امیرمؤمنان علی 2

و  داردبر خداوند است که زائرش را گرامی 

 23هایش را اجابت کند. درخواست

                                                           
ءُ  ءُ لِأَهْلِ السَّماءِ کَما تُضی الْمَساجِدُ تُضی  الْأَرْضِ  فِی  : إِنَّ بُیُوتی6قالَ رَسُولُ اهللِ :»11، ص 1محاسن، ج . 22

نی فی بَیْتی. أَلَا مَّ زارَالنُّجُومُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ. أَلَا طُوبى لِمَنْ کانَتِ الْمَساجِدُ بُیُوتَهُ. أَلَا طُوبى لِعَبْدٍ تَوَضَّأَ فی بَیْتِهِ ثُ

 «.إِنَّ عَلَى الْمَزُورِ کَرامَةَ الزّائِرِ

 «.وَ أَنْ یُعْطِیَهُ ما سَأَلَ  زائِرَهُ  یُکْرِمَ  أَنْ  اللّهِ  عَلَى  : حَقٌ 1قالَ عَلِیُّ : »111، ص 1وسائل الشّیعه، ج.  23
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و بر  خدایند:اهل مسجد زائران 1. امام حسن مجتبی 3

 21کند. عطاای  به زائرانش تحفه که شونده )خدا( است زیارت

 بلکه ،همه یک تقاضا ندارندند و ا زائران متفاوتاز آن جا که 

و صاحب خانه همه را دعوت  دارداختصاصی  نیازی هرکس

ی مخصوصی یبرای هر یک پذیراکه شود معلوم می ،کرده است

چون برای حضور در مسجد وقت خاصی  ،گذشته.از این دارد

خداوند روزی چند مرتبه و  در ماه و سال معرفی نکرده

او  دعوت شود معلوم می فراخوان می کند های خود رامهمان

                                                           
  ارُ اهللِ وَ حَقٌّ عَلَی المَزُورِ التُّحفَةُ: أهلُ المَسجِدِ زُوّ 1قالَ الحَسَنُ : »202، ص 1. ارشاد القلوب، ج23

 «.لِزائِرِهِ
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عمومی و  ج و نیازهایبیهوده نیست بلکه توان برآوردن حوای

 21آنان و نیز ابزارهای پذیرایی را در اختیار دارد.خصوصی 

 
 خانه خدا در زمینزیارت 

ذکر و اما  ،نی هستنداهل ذکر و تسبیح و سجده ستودگر چه 

نیست. خداوند همه موجودات  ها نا، اختصاصیِ انستسبیح

هرچند به تصریح  ؛داند عالم را اهل ذکر، تسبیح و سجده می

آنچه  26.های معمولی از درک این حقیقت عاجزند قرآن انسان

به که  مساجد است زیارتتوفیق  ،مخصوص انسان است

                                                           
 : )تَبارَکَ الَّذی بِیَدِهِ المُلکُ وَ هُوَ عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ(.1. سوره ملک، آیه 21

سَبِّحُ بِحَمْدِهِ ا یُإِلّتُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فیهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَیءٍ : )11سوره اسراء، آیه  . 26

 (وَلکِنْ ال تَفْقَهُونَ تَسْبیحَهُمْ إِنَّهُ کانَ حَلیمًا غَفُورًا
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 این توفیقدست موجودات دیگر از دعوت خداوند است و 

 21کوتاه است.

ولی  28،در محضر خداییم ،باشیمکه هر کجا که درست است 

که دوست دارد را خانه خود دانسته و آنهاخداوند بعضی مک

و ارزش آن را باال برده جا به زیارتش نایل شوند مؤمنان در آن

را ها آن مکانداده و  ها وعده پاداشو برای حضور در آن 

پذیرایی از زائران پذیرش و مخصوص زیارت خود و محل 

است. این و خود را حاضر و ناظر دانسته قرار دادهخود 

 29جز مساجد نیستند.ها  مکان

                                                           
 «. : إِنَّ اهللَ إِذا أَحَبَّ عَبداً جَعَلَهُ قَیِّمَ مَسجِدٍ 6قالَ رَسولُ اهللِ : »613، ص 1کنزالعُمّال، ج . 21

 (وَالْمَغْرِبُ فَأَینَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اهللِ إِنَّ اللّهَ واسِعٌ عَلیمٌهِ الْمَشْرِقُ وَلِلّ: )111سوره بقره، آیه  . 28

  المَساجِدُ وَ إنَّ  األَرضِ  فِی  بُیُوتى  : قالَ اللّهُ تَعالی: إن6َّقالَ رَسُولُ اللّهِ : »21ثواب االعمال، ص  . 29

«.  هِ ثُمَّ زارَنی فی بَیتى فَحَقٌّ عَلَى المَزُورِ أَن یُکرِمَ زائِرَهُفیها عُمّارُها فَطوبى لِعَبدٍ تَطَهَّرَ فی بَیتِ  زُوّارى

ءُ  ءُ لِأَهْلِ السَّماءِ کَما تُضی الْمَساجِدُ تُضی  الْأَرْضِ  فِی  : إِنَّ بُیُوتی6قالَ رَسُولُ اهللِ : »11، ص 1محاسن، ج

مَساجِدُ بُیُوتَهُ. أَلَا طُوبى لِعَبْدٍ تَوَضَّأَ فی بَیْتِهِ ثُمَّ زارَنی فی بَیْتی. أَلَا النُّجُومُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ. أَلَا طُوبى لِمَنْ کانَتِ الْ

 «.إِنَّ عَلَى الْمَزُورِ کَرامَةَ الزّائِرِ
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اجازه داده است در هر کوچه و خیابان که یمخداوند را شاکر

 31؛باشدهر چند کوچک و ساده  30،ای مسجد بسازیم و محلّه

 
ادیان اجازه ساخت معبد را در همه جا  برخیدر حالی که 

در مثل ما که اجازه ساخت مسجدالحرام را  طور ؛ همانندارند

ورود به این نیز او را شاکریم که و  نداریمهای دیگر مکان

به  در تمامی ساعات شبانه روزنه در وقت خاص که  را  مکان

کس نمی تواند مانع بشود و هیچ گاه هیچ 32داده استما اجازه 

 مگر این که خود مانعی داشته باشیم.

                                                           
 چنان که برخی از ادیان اجازه ساخت معبد جدید را ندارند. . 30

حَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنادِهِ عَنْ مُ»، باب استحباب بناء المساجد: 201، ص  1وسائل الشّیعه، ج  . 31

 «.قَطاةٍ بَنَى اللّهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ  مَسْجِداً کَمَفْحَصِ  بَنَى  : مَنْ أَنَّهُ قَالَ 1أَبی عُبَیْدَةَ الْحَذّاءِ عَنْ أَبی جَعْفَرٍ 

یا أَبا ذَرٍّ أَ تَعْلَمُ  :فی وَصِیَّتِهِ لَهُ قالَ 6ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ  عَنْ أَبِی»: 1669،ح 111، ص 1وسائل الشّیعه، ج  . 32

فِی انْتِظارِ  :قالَ .:القُلْتُ ؟ءٍ أُنْزِلَتْ هذِهِ الْآیَةُ اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اهللَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ فی أَیِّ شَیْ
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خداوند تبارک و تعالی و از زیارت  ،زیارت مسجدضمنِ در

مند  ، اهل بیت، اوصیا، علما و برادران دینی نیز بهره33پیامبر

 گردیم. می

 
از زیارت  ،آداب آن را عمل کنیمبه اگر مسجد را بشناسیم و 

بریم و با کسب معنویّت  در آن لذّت میحضورمسجد و ورود و 

مندی از فواید گوناگون حضور در مسجد، از زندگی  و بهره

 آرام، شیرین و دلپذیری برخوردار خواهیم شد.آسان، 

                                                                                                                                  
اذَرٍّ إِسْباغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَکارِهِ مِنَ الْکَفّاراتِ وَ کَثْرَةُ الِاخْتِالفِ إِلَى الْمَساجِدِ فَذلِکُمُ بأَالصَّالةِ خَلْفَ الصَّالةِیا 

 «.الرِّبَاطُ

 «. السّالم علیک و رحمة اللّه و برکاته:». در دعای ورود به مسجد ضمیر مخاطب به کار رفته است 33
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های بزرگ الهی زیارت مسجد یکی از موهبت ،در یک کالم

. از و نیاز به لیاقت و دعوت داردشودمیهمهناست که نصیب 

-نمیمیسر،خواهند مشرف شوندمی چندبعضی هر  این رو

و ما از خداوند تبارک و دهد خانه اجازه نمیچون صاحب؛شود

خواهیم از آن کسانی باشیم که لیاقت دعوت و توفیق  تعالی می

-لیاقتی و بیحضور بیابیم و نرفتن و مسجدی نبودن را بی

ها و بعضی فرصت ؛چنان کهدعوتی و خسران در دو دنیا بدانیم

 31.ندارنددر مسجد اما لیاقت حضور  ،های زیادی دارندعبادت

چنان دلبستة مسجد بودند که  و اصحاب 1پیامبر و ائمه 

چه سعادتی و  ای از آن جدا شونددوست نداشتند حتی لحظه

به خانه خود  ،که خداوند هر کس را دوست داردباالتر از این

 و توفیق قیام در خانه اش را به او می دهد. 31کنددعوت می

                                                           
ل نُنَبِّئُکُم باألخسَرینَ أعماالً. الَّذینَ ضَلَّ سَعیُهُم فِی الحَیاةِ الدُّنیا : )قُل ه101َو103. سوره کهف، آیات 31

 وَهُم یَحسَبُونَ أنَّهُم  یَحسَبُونَ أنَّهُم یُحسِنُونَ صُنعاً(

 «.: إِنَّ اهللَ إِذا أَحَبَّ عَبداً جَعَلَهُ قَیِّمَ مَسجِدٍ 6قالَ رَسولُ اهللِ : »613، ص 1. کنزالعُمّال، ج31
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شاید چنان غرق در  .برندبرخی از زیارت مسجد لذت نمی

اند که مسجد و خدای مسجد از آنان دلگیر و گناه و غفلت شده

را و آداب آن دنشناسزیارت را نمیشاید یا  .ناراضی است

 خانهصاحب تاو شاید شرایطزیارت را ندارند؛ چون  دانندنمی

زیارت  ،کند؛ بدون دعوت نمیاو را دعوت  نداند،فرد را الیق 

دی و استجابت زائر نیز به زاد و توشه ما .شودحاصل نمی

تشکر از  ،گرفتن هدیه ،روشنی معنوی نیاز دارد. بردن چشم

مزور و همراه شدن و همراه بردن دیگران زیارت را تکمیل 

 کند.می

 

 

 

 فصل دوم: جایگاه رفیع مسجد 

 



29 

 

 فی بیوت اذن اهلل ان ترفع و یذکر فیها اسمه 

 36نور ،   

هایی که خدا رخصت داده است که قدر و منزلت در خانه

 ها برده شود...ها رفعت یابد و نام خدا در آنآن

 

 

 

 مسجد خواستگاه انسانیت

انسان همواره به دنبال کامروایی و لذتجویی است. همه لذت 

ها حاللند به شرط آن که همیشه لذیذ و برای همه شیرین 

و همه تلخی ها و زشتی ها حرامند به شرط آن که برای باشند 
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همه تلخ باشند و قرآن همواره انسان ها را به پاکی ها دعوت 

 و از رذایل دور می کند. 

ها، تربیت است و تربیت شدن و تربیت کردن بهترین شیرینی 

هدف خلقت و خالق است و هر چه امکانات و ابزار زندگی 

بیش تر شود نیاز به تربیت بیش تر می شود و تربیت نه با 

بلکه  کارخانه و نه با مزرعه و نه با دانشگاه درست نمی شود

است و مسجد  "احاطه "و  "محبت "، "مشافهه "ابزارش 

 یل برای این سه است.محلی بی بد

در مسجد هم مسجد، محبوب مردم است و هم مردم محبوبند 

و هم محیط آن آماده است تا آن جا که یک حضور در آن با 

حضور در جاهای دیگر قابل مقایسه نیست و هم چهل سال 
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اتصال فیزیکی و بدنی آن چاره ساز است لذا غیر از مسجد 

  پرورشگاهی یافت نشده و نمی شود. 

 هایی از مسجد جلوه

ای است که خالق انسان ترین بنا و نخستین خانه کهن مسجد

 36،قرار داد بر روی کرة خاکی هابرای انسان

 
ترین  مبارک 31مسجد خانه مردم و خانه هر مؤمنی است. 

بهترین جایگاه و  39،نزد خداوند ها ترین بقعه محبوب 38،ها مکان

                                                           
 (اسِ لَلَّذی بِبَکَّةَ مُبارَکًا وَهُدًى لِلْعالَمینَإِنَّ أَوَّلَ بَیتٍ وُضِعَ لِلنّ: )96سوره آل عمران، آیه  . 36

 : المَساجِدُ بَیتُ کُلِّ مُؤمِنٍ. 20136. کنز العمّال، ح  31



32 

و خانه  11متقین جایگاهو  10افضل البقاع و خیر البقاع

که است ای  خانهمسجد 12.خدا روی زمین استمخصوص ذکر

و  داشتندخدمت و سکونت در آن را  افتخار ساخت وپیامبران 

 مدفن برخی از آنان در مساجد است.

اوصیا و  ،انبیاهای ها و هدایتمجاهدتمسجد یادمان 

 13شهداست.

و  11سیاحتگاهو بهترین  11مردم با مردممسجد محل مالقات 

 16تفرجگاه است.

                                                                                                                                  
الْمَساجِدَ فَإِنَّها   فَلْیُحِبَّ  الْقُرْآنَ  أَحَبَّ  :... وَ مَن6ْقالَ رَسُولُ اهللِ : » 311، ص 3مستدرک الوسائل، ج . 38

وظَةٌ مَحْفُوظٌ أَهْلُها لُها مَحْفُأَفْنِیَةُ اللّهِ وَ أَبْنِیَتُهُ أَذِنَ فی رَفْعِها وَ بارَکَ فِیها مَیْمُونَةٌ مَیْمُونٌ أَهْلُها مُزَیَّنَةٌ مُزَیَّنٌ أَهْ

 «هُمْ فِی صَالتِهِمْ وَ اللّهُ فی حَوائِجِهِمْ هُمْ فِی مَساجِدِهِمْ وَ اللّهُ مِنْ وَرائِهِمْ.

 « وَ أَحَبُّ الْبِقاعِ إِلَیْهِ  اللّهِ  الْمَساجِدَ بُیُوتُ  فَإِنَّ: »ٍ 210، ص 1. .من ال یحضره الفقیه، ج38

 خَیرُ البِقاعِ المَساجِدُ. :20118. کنز العمّال، ح  10

 «.المُتَّقین  الْمَساجِدَ بُیُوتُ  فَإِنَّ: »ٍ 362، ص 3. مستدرک الوسائل، ج 11

12 . 

 . مثل مسجد النبی. 13
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گونه که آن - سوزیسازی است و از ادبمسجد مرکز ادب

 .کندجلوگیری می - شوددر برخی مراکز دیده می

مسجد محل انس انسانیت و قلب جامعه اسالمی و عالمت 

مدنیت و شهرنشینی و نبود مسجد عالمت نبود جمع و اجتماع 

 و جامعه مدنی است.

های میراث فرهنگی و آکنده از جاذبهمسجد بهترین 

 گردشگری است.

                                                                                                                                  
  إِحْدَى  الْمَسْجِدِ أَصابَ  إِلَى  اخْتَلَفَ  کانَ یَقُولُ: مَنِ 1عَلِیُّ بنُ أبی طالِبٍ : »219ص  ،3تهذیب االحکام، ج .  11

أَوْ کَلِمَةً تَرُدُّهُ عَنْ رَدًى، أَوْ  الثَّمانِ: إِمّا أَخاً مُسْتَفاداً فِی اللّهِ، أَوْ عِلْماً مُسْتَطْرَفاً، أَوْ آیَةً مُحْکَمَةً، أَوْ رَحْمَةً مُنْتَظَرَةً،

 «.کَلِمَةً تَدُلُّهُ عَلى هُدًى، أَوْ تَرْکَ ذَنْبٍ خَشْیَةً أَوْ حَیاءً

 «الْمَساجِدُ  سِیاحَةَ أُمَّتِی  فَإِنَ: »101، ص 1ائل، ج مستدرک الوس.  11

16  . 
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گرایانه و های حقها و نهضتقیامها، بعثتمسجد محل 

تا تا خاتم پیامبران و از اولین امام  پیامبراز اولین  بیدارگرانه

حمله علیه  مقر تریناصلی، 1او امام زمان آخرین وصی 

دفاع از همه ابعاد اسالم سنگر  ترینمستحکمو هرگونه تهاجم

 است.

به زیارت مساجد  ،هستیمهای بهشتی  باغ خواستاراگر 

 11برویم.

 
و  18مردانی خدایی چون ابراهیم و اسماعیل از آثارمسجد 

 حافظ آثار هنرمندان است.

                                                           
: 9عَنِ النَّبِیِّ . »611؛ همان، ص «: إِنَّ رِیاضَ الجَنَّةِ المَساجِد9ُعَنِ النَّبِیِّ : »618، ص 1کنز العُمّال، ج . 11

 «.رِیاضُ الجَنَّةِ؟ قالَ المَساجِدُإِذا مَرَرتُم بِرِیاضِ الجَنَّةِ فَارتَعُوا. قُلتُ: یا رَسوُلَ اهللِ وَ ما 

 (لِلطّائِفینَ وَالْعاکِفینَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ ى إِبْراهیمَ وَإِسْماعیلَ أَنْ طَهِّرا بَیتِیَلعَهِدْنا إِوَ: )121سوره بقره، آیه  . 18
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های گردشگری را داراست و بهترین جاذبههنوز مسجد 

مسجد  کنندگان را دارد به طوری که عکسترین استقبالبیش

 ها و مبادالت فرهنگی نقش ..............را دارد.در مصاحبه

 19است نمازمثل هامسجد جایگاه بهترین عمل

 
با وجود مسجد یا امکانات ساخت و مسلمانان حق ندارند  

نمازگزاران کاهش  .جماعت را در غیر آن برگزار کنندنمازآن، 

مسجد معنوی و تخریب تعطیلیرکود یا گاه باعث  مسجد،

هم تمایل مردم به ساخت مسجد به این ترتیب، گردد و می

در هر صورت به مسجد و جایگاه آن ضربه .یابدکاهش می

نوعی جنگ با خداست و اگر احیاناً این عدم حضور زند و  می

                                                           
 «.حَیَّ عَلی خَیرِالعَمَلِ» . 19
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کفر را به جنس ظلمتی از ،از روی عمد و آگاهی صورت بگیرد

 10همراه دارد.

 رفعت مسجد

تواند رفیع و بلندمرتبه باشد. بنای آن بهترین است که میمسجد تنها بنایی 

های و قُبّة الخیر و راهنمای گمشدگان در کوچهمبلّغ و مروّج و عَلَم االسالم 

  جهل و نادانی و هُدیً لِلنّاس و از شعائر اهلل است.

 
 شعور مسجد

شعور دارد و  بر خالف جمادات دیگر بنایی است که مسجد

. او شاهد بر اعمال شودخوشحال یا ناراحت می و فهمد می

ها و حضور ما در صبح و شام و در سختیقیامت به در ماست. 
                                                           

مَسْجِدًا ضِرارًا وَکُفْرًا وَتَفْریقًا بَینَ الْمُؤْمِنینَ وَإِرْصادًا لِمَنْ حَارَبَ وَالَّذینَ اتَّخَذُوا : )101سوره توبه، آیه  . 10

 (اللّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ
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شهادت و گواهی خواهد داد و از گروهی که بدان ها آسانی

 11خواهد کرد.و شکایت نزد خداوند شِکوه  ،اند اعتنا بوده بی

ای است که نه فقط این جهان یا آن جهان مسجد رصدخانه

مسجد  دید.توان میگونه که هستآن که هر دو جهان را  ،را

 دورنمای مدینه فاضله است.

و همواره درخشند  سمانیان میآ ایمساجد چون ستارگان بر

 12کنند.اطراف خود را روشن می

 

                                                           
إِنّی لَأَکْرَهُ  1عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحابِهِ قالَ: قُلْتُ لِأَبی عَبْدِ اللّهِ  عَنِ ابْنِ أَبی: »310، ص 3کافی، ج  . 11

الْبُقْعَةَ   تِلْکَ  مَساجِدِهِمْ فَقالَ ال تَکْرَهْ فَما مِنْ مَسْجِدٍ بُنِیَ إِلّا عَلى قَبْرِ نَبِیٍّ أَوْ وَصِیِّ نَبِیٍّ قُتِلَ فَأَصابَالصَّالةَ فی 

 «.ا ما فَاتَکَرَشَّةٌ مِنْ دَمِهِ فَأَحَبَّ اللَّهُ أَنْ یُذْکَرَ فِیها؛ فَأَدِّ فِیهَا الْفَریضَةَ وَ النَّوافِلَ، وَ اقْضِ فیه

  فِی  بُیُوتی  قالَ اللَّهُ تَبارَکَ وَ تَعالى: إِنَّ  :6قالَ رَسُولُ اللّهِ : » 381ـ  382، ص 1وسائل الشّیعه، ج . 12

 « ءُ النُّجُومُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ ءُ لِأَهْلِ السَّماءِ کَما تُضی الْمَساجِدُ تُضی  الْأَرْضِ
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این و  53ندهای رحمت و کرامت خداوند خانه مهمان مساجد

-عطا می ،داشته باشد به هر نیتی کهبه هر کس دو را 

 11.آیند شمار می پناهگاه و سنگر مؤمنان بهمساجد .کنند

خواسته است که مساجد از جایگاه بلندی از ما خداوند 

و همواره تعظیم، تکریم، توقیر، تعمیر، تطهیر  11برخوردار باشند

های  این مکانکس حق توهین و تحقیر و هیچ 16و تزیینشوند

 11را ندارد. مقدس

 مسجد دارالعمل قرآن

مکان  ترینو با فضیلت القرآنجامعة،دارالقرآنمساجد بهترین 

 18و عمل به آن استدر آن برای تالوت قرآن و تدبّر 

                                                           
فِی الْأَرْضِ   التَّوْراةِ: أَنَّ بُیُوتی  فِی  : مَکْتُوبٌ قالَ 1عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ : »168، ص 2عوالی الآللی، ج . 13

 «.الْمَساجِدُ فَطُوبى لِمَنْ تَطَهَّرَ فی بَیْتِهِ ثُمَّ زَارَنی وَ حَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَنْ یُکْرِمَ الزّائِرَ

 « ... َ فَإِنَّها أَفْنِیَةُ اهللِ :6عَنِ النَّبِیِّ : »311، ص 3مستدرک الوسائل، ج . 11

 « رَفْعِهَا  فِی  أَذِنَ: » 311.  همان، ص 11

 : )وَ مَن یُعَظِّم شَعائِرَ اللّهِ فَإنَّها مِن تَقوَی القُلُوبِ(32. سوره حج، آیه 16

 «.دَ: مَلعُونٌ مَلعُونٌ مَن لَم یُوَقِّرِ المَسجِ 1قالَ الصّادِقُ : »311، ص 16.  بحاراالنوار، ج 11

: مِثْلَهُ وَ قالَ: مَنْ أَحَبَّ اللّهَ فَلْیُحِبَّنی وَ مَنْ أَحَبَّنی 6عَنِ النَّبِیِّ : »311، ص 3مستدرک الوسائل، ج  . 18

  أَحَبَّ  کِتابَ اللّهِ وَ عِتْرَتی وَ مَنْ أَحَبَّ عِتْرَتی فَلْیُحِبَّ الْقُرْآنَ وَ مَنْ فَلْیُحِبَّ عِتْرَتی إِنّی تارِکٌ فیکُمُ الثَّقَلَیْنِ
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عالوه  ،جدا کردن قرآن از مسجد و بردن آن به غیرمسجد و

بر نداشتن سابقه در طول تاریخ و موفق نبودن تجربه، 

 19پیامدهای منفی بسیاری دارد.

                                                                                                                                  
یَّنٌ یَّنَةٌ مُزَالْمَساجِدَ فَإِنَّها أَفْنِیَةُ اللّهِ وَ أَبْنِیَتُهُ أَذِنَ فی رَفْعِها وَ بارَکَ فِیها مَیْمُونَةٌ مَیْمُونٌ أَهْلُها مُزَ  فَلْیُحِبَّ  الْقُرْآنَ

 «رائِهِمْأَهْلُها مَحْفُوظَةٌ مَحْفُوظٌ أَهْلُها هُمْ فِی صَالتِهِمْ وَ اللّهُ فی حَوائِجِهِمْ هُمْ فِی مَساجِدِهِمْ وَ اللّهُ مِنْ وَ

 . به یاری خدا در جای خودش به این بحث مهم خواهیم پرداخت.19
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ترین سنگرهای دفاع از نهضت حسینی هستند و  محکممساجد 

که در مساجد به بهانه ایندر غیرمسجد لیل واقعه عاشورا حت

عواقبی مثل به یقین ،پرداخت 1توان به قیام امام حسین نمی

مسجدی که نتوان در . داشت خواهد دیگری پیدایش عاشورای

و باالخره هر چه  باید پاکسازی شود، آن به عاشورا پرداخت

تری باشد عزاداری در مسجد  نسبت به حسینیه ثواب بیش

دارد و هر کاری که در مسجد جایز نیست در حسینیه هم نباید 

 انجام بگیرد. 

ترین نهاد برای رهبری نظام اسالمی و  پررونقمساجد 

 آیند. شمار می ترین ستاد برای والیت به خالص
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-برای بهترین عملخدا مساجد محل تجمّع بهترین خلق 

از و  گردند می از حضور باشکوه مؤمنان خوشحال که60یندها

حضور مزوّرانة منافقان و  دهند و ازفراق آنان ناله سر می

 .شوندناراحت مینیز ان آلودگ

 مسجد خانه همه

و  61ند ایکسان تند که همه در آنهس مرکزی مساجد تنها

بودن مرد  یا. زن نداردو امتیاز  ،وتوتولیت، حق کس  هیچ

و با هر پست و ای و هر کس از هر قشر و قبیلهمالک نیست 

-می ،در هر ساعتی که میل داشته باشد،که باشدایو رتبه مقام

از فضایل و و  62برود مسجدبه زیارت با آرامش تواند 

 و مزاحمتکس حق ممانعت  هیچفیوضات آن استفاده کند و 

                                                           
 «.حَیَّ عَلی خَیرِ العَمَل. »60

است  بر  "فَکُّ المِلک  "و  "هُدیً للنّاس  "و  "وُضِعَ لِکافَّةِ النّاس  "مسجد  اند:. در معنای مسجد گفته 61

 هستند. "حَبسُ المِلک  "خالف همه موقوفات دیگر که 

: )إنَّ أوَّلَ بَیتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لِلَّذی بِبَکَّةَ مُبارَکاً وَ هُدیً لِلعالَمینَ.فیهِ 91و  96. سوره آل عمران، آیات 62

 بیِّناتٌ مَقامُ إبراهیمَ وَ مَن دَخَلَهُ کانَ امِناً(ایاتٌ 
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شود ولی نمی63هاستن ظلمتری؛ چرا که مانع شدن بزرگندارد

در مقابل کسی که به هر نحو مانع حضور همه یا بعض مردم 

شود ساکت نشست و گفت این مسجد است و نباید مبارزه می

 باید با او جنگید.کرد بلکه 

و  مسجد یگانه محلی است که مردان و زنان به طور یکسان

 61برند با هم و در کنار هم از آن بهره می گونه امتیازبدون هیچ

و فرقی بین غریبه و خودی، کوچک و بزرگ، باالدست و 

 فقیر و ثروتمند نیست.و زیردست، 

ترین و باخیرترین مراکز عمومی پرترددمساجد پرشورترین، 

به خالف سایر  -ها و شلوغی آن آیندو عبادی به شمار می

 ت. گاه مالل انگیز نیسهیچ - مراکز

                                                           
: )وَ مَن أظلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَساجِدَ اللّهِ أن یُذکَرَ فیهاَ اسمُهُ وَ سَعی فی خَرابِها اُولئکَ  111. سوره بقره، آیه 63

 الخِرَةِ عَذابٌ عَظیمٌ (ما کانَ لَهُم أن یَدخُلُوها إلّا خائفینَ لَهُم فِی الدُّنیا خِزِیٌ وَ لَهُم فِی ا

 

 ها اولویت دارند.. اگر نگوییم زن 61
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ها و  دولتها، حکومتمساجد دستخوش ظهور و افول 

و کاربری گیرند  دولتمردان و سالیق گوناگون قرار نمی

 .پذیرد تغییر نمیآنها

حاکمی از آن و هر  61هر حکومتی با مسجد در افتد، ورافتد 

 شود. کنار گذاشته می گیری کند، خودکناره

، همتا و بدیل 1انند قرآن و انبیا و ائمه معصوممسجد هم

و  داندمیو مضر جایگزینی ندارد و غیر خودش را ضرار 

 طلبد.همواره رقیب می

مسجد رمز پیروزی است و دغدغه پیامبر فتح مکه بود و 

امروزه اگر همه شامات و فلسطین را به ما بدهند و 

ولی اگر  ،ما پیروز نیستیم ،را ندهند االقصیمسجد

ما  ،مه فلسطین را ندهندمسجداالقصی را به ما بدهند و ه

 پیروزیم.

                                                           
 : ) وَ مَن یُرِد فیهِ بإلحادٍ بِظُلمٍ نُذِقهُ مِن عَذابٍ ألیمٍ(21.  سوره حج، آیه 61
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و  66الفت با خدا آنالفت با ، انس با مسجد انس با خدا

 حضور در آن عالمت محبت خداست.

 

 مسجد جایگاه

های کلی و راهبردی نظام اسالمی  مسجد مرکز ارائه سیاست

و محل  ی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامیها در عرصه

های کارساز برای ادارة جامعه در تمامی  گیری تصمیم

 هاست. زمینه

جلوگیری از  مسجد محل بعثت انبیا و هدایت بشر و مرکز

و  کننده کنترلهمانند پرگار و هاست ها و تفریطافراط

 های توحیدی است.امت نندهک متعادل

 بیعت با ،ان دینیشناسایی رهبر محلی است برای:مسجد 

 های حسّاس و عادل برای تصدّی پست مسئوالنو نصب  آنان

                                                           
 «.: مَن ألَّفَ المَسجِدَ ألَّفَهُ اهلل6ُقالَ رَسُولُ اهللِ : »269، ص 6. معجم الوسیط، ج66
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فاسد و ظالم و ناالیق و حاکمان و مسئوالن بیزاری جستن از 

 است. عزل آنانمحلی برای و  ستمگر

آن  بدون استمسجد محل فریاد علیه ظالم و دفاع از مظلوم 

و یا کارکردی بر کارکرد دیگر  داشته باشد افراط یا تفریط  که 

کند بر خالف مراکز دیگر که در یک بُعد، فعال و در  فزونی پیدا

   بُعد دیگر، منفعل هستند. 

مسجد مقرّ حکومتی اولیا و صالحان و خانه و مأوای 

 پیامبران است.

 
و  گیرند میهای اسالمی در مساجد شکل  ها و بیداری نهضت

و نیروهای حزب اللهی با محوریت مسجد  کند انسجام پیدا می

شوند و به اتحاد و انسجام خود متحد و منسجم میبا همدیگر 
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و های دانشگاهی بر خالف قیام ،بخشندعمق و پایداری می

، گردد میو منحرف و خیابانی که پس از مدتی متزلزل کارگری 

 61گذارد.و رو به افول می

و به خدا گردد  میدور  این محل است که انسان از شیطان در

 شود. نزدیک می

شود  و تربیت می یابد میآری اینجاست که انسان در آن رشد 

درس آنهاو از  به یاد آوردهایش را  آموزد که گذشته و می

اقدام بهترین و  کنداش را رصد  هایش و آینده بگیرد، از فرصت

 . برگزیندرا 

های گذشته و حال و آینده  را با هم  اینجاست که نسل

 بخشد. ستمرار میکند و فرهنگ دینی را ا مرتبط می

                                                           
  نشوند.. تازه اگر ضد خود  61
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یابند و  اینجاست که خادمان خدا و دین خدا پرورش می

پرده هویت آنان و از  گردند میگران شناسایی  منافقان و فتنه

 اثر گردد. بیهای آنان و تالش شود برداشته می

شود و  آن میاست که همه محتاج و نیازمند وارد مسجد 

در این مکان حضور آیند.  عزیز و سرافراز از آن بیرون می

رعب و هراس مایه باعث شادمانی و دلگرمی دوستان خدا و 

 گردد.  دشمنان خدا می

 است، برای: آری مسجد سنگری امن

 ،سالم ماندن در حوادث گوناگون

شده علیه هر گونه  حساب هو حمل دفاع از اسالم و کیان آن

 تهاجم سیاسی و فرهنگی و نظامی است.

بر تخلّق   نشانه 68،مکان مقدّسحضور مستمرّ افراد در این 

ها  آنان به همه خیرها و خوبیبه اخالق اسالمی و هدایت آنان 

                                                           
یا أَباذَرٍّ أَ تَعْلَمُ  :فی وَصِیَّتِهِ لَهُ قالَ 6عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ »: 1669، ح 111، ص 1. وسائل الشّیعه، ج 68

فِی انْتِظارِ  :قالَ .:القُلْتُ ؟ءٍ أُنْزِلَتْ هذِهِ الْآیَةُ اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اهللَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ فی أَیِّ شَیْ
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های  ها و روش ها، بینش و دلیلی بر اعتدال آنان در نگرش

 69زندگی است.

همواره ،باشدیا ساده  ،قدیمی و باستانیهر چند ،مسجد

ها  قلبافتد و از  ها نمی گاه از چشم هیچگی دارد وطراوت وتاز

از  حضور یابیم،و هر چند هر روز و هر شب در آن رود نمی

و بر کامروایی و شادابی  گرددحالوت و شیرینی آن کاسته نمی

 افزاید.ما می

 
چنان رفیع است که کسی حق توهین به آن و حق تحقیر آن 

ولی  ،و آلودگی نداردمعصوم است  ،را ندارد. مسجد چون امام

هرگز  و آن راکند  رش را آزرده میهای مردم خاط مهری بی

                                                                                                                                  
ا ذَرٍّ إِسْباغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَکارِهِ مِنَ الْکَفّاراتِ وَ کَثْرَةُ الِاخْتِالفِ إِلَى الْمَساجِدِ فَذلِکُمُ بالصَّالةِ خَلْفَ الصَّالةِیا أَ

 «.الرِّبَاطُ

 «.إِلَی المَسجِدِ فَاشهَدُوا لَهُ بِالعَدالَةِ: مَنِ اعتادَ 6قالَ رَسُولُ اهللِ : »113، ص 1. کنزالعُمّال، ج69
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از مقام و جایگاه آن چیزی اعتنایی به آن . بیکندفراموش نمی

کاهد و این مردم هستند که خود را از فضایل و خیرات و  نمی

چرا که هر کس به خورشید پشت  ؛کنند برکات آن محروم می

نصیب کرده است و چیزی در حقیقت خود را از نور آن بی ،کند

 .شودنمیاز نور آن کاسته 

مسجد دورکننده شیطان از حریم قلوب مؤمنان و باعث 

 تقرّب مشتاقان به حریم کبریایی است.

 مسجد مرکز شناسایی مردان خدایی و اقتدا به آنان است.

 10.کندها میدفع بال است ومسجد حلّال مشکالت 

پناهگاهی  و قهری مسجد در هنگامة بروز حوادث طبیعی

 11امن برای مؤمنان است.

                                                           
 «.: إذا نَزَلَتِ العاهاتُ وَ اآلفاتُ عُوفِیَ أهلُ المَساجِد6ِاهللِ  قالَ رَسُولُ: »316، ص 3، ج. مستدرک الوسائل10

ونَ بِطاعَتی کَما : قالَ: قالَ مُوسَی بنُ عِمرانَ: الّذینَ یَکتَف1ُعَن عَلِیِّ بنِ الحُسَینِ . »16، ص 1محاسن، ج . 11

 «.یَکتَفِی الصَّبِیُّ الصَّغیرُ بِاللَّبَنِ وَ الَّذینَ یَأوُونَ إِلی مَساجِدی کَما تَأوِی النُّسُورُ إِلی أوکارِها
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از مسجد  6سفرهای آسمانی و زمینی حضرت محمد مصطفی

 12پذیرفت. و به آن پایان می گردید می آغاز

 13مسجد بود.زادگاه و زیستگاه و قتلگاه امیرمؤمنان 

و  برای رسیدن به اعظم 11و میقات محل شروع احرام

 است. مسجدالحرام د یعنیالمساجاشرف

 
 مسجد، اولین دانشگاه 

در  های فراواندانشکدهاست که  11دانشگاهاولین مسجد 

برخورداری از  پذیرش در کنکورششرط  16دارد. علوم انسانی

                                                           
لَّذِی بارَکْنا سُبْحانَ الَّذی أَسْرى بِعَبْدِهِ لَیلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ا: )1سوره اسراء، آیه  . 12

 (هُ مِنْ آیاتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّمیعُ الْبَصیرُحَوْلَهُ لِنُرِیَ

 «.وُلِدَ عَلِیُّ بنُ أبی طالِبٍ فِی الکَعبَةِ: »112. مصباح، ص 13

 فرمایند باید از مسجد، محرم شد.. میقات، مسجد دارد و بعض مراجع می 36
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رستگاری و ،درک صحیحپاکی و ،اش اراده و مدرک اعطایی

مفید و علمی، منطقی،  هایش آموزهاندیشی است.  درست

تحصیل در آن از گهواره تا گور است و زمان کاربردی است و 

-مرد و زن، کوچک و بزرگ، باسواد و بی آحاد جامعههمه 

 11دهد. را پوشش مید سوا

که است های علوم انسانی و کاربردی دانشگاهی با دانشکده

دکترای آن خلوص و  است.آسیبی  بدون هیچحضور زن و مرد 

آن، مجرّب و کارآزموده و بدون  است،استادان تواضع و اعتدال

                                                                                                                                  
د. جامعه از مسجد جامع اقتباس شده است؛ چرا که به گوین. در زبان عربی به دانشگاه، جامعه می11

شد لذا به مسجدی که دروس مختلفی اند و در مساجد، علوم مختلف تدریس میگفتهدانشگاه دارالفنون می

 گویند. داشته باشد مسجد جامع می

انسانی را با فنون را دانشگاه کردند و علوم  "دارالفنون  ". کسانی که نتوانستند با مسجد همراه شوند  16

های حقیقی را کنار بزنند و علوم الینفع و های اجباری را تحمیل کنند و دانشگاهها و دانشدرآمیختند تا رشته

 ها به مردم تحمیل و مردم را حیران کنند.نسل کشی و مهار دین را در دانشگاه

  الْمَسْجِدِ أَصابَ  إِلَى  اخْتَلَفَ  قُولُ: مَنِکانَ یَ 1عَلِیُّ بنُ أبی طالِبٍ : »219ص  ،3تهذیب االحکام، ج  . 11

أَوْ کَلِمَةً تَرُدُّهُ عَنْ  الثَّمانِ: إِمّا أَخاً مُسْتَفاداً فِی اللّهِ، أَوْ عِلْماً مُسْتَطْرَفاً، أَوْ آیَةً مُحْکَمَةً، أَوْ رَحْمَةً مُنْتَظَرَةً،  إِحْدَى

 «.ى، أَوْ تَرْکَ ذَنْبٍ خَشْیَةً أَوْ حَیاءًرَدًى، أَوْ کَلِمَةً تَدُلُّهُ عَلى هُدً
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سالکان آن راه  اند و مشاوران و راهنمایان آن، خود حقوق

 .  اند مستقیم

مؤمن، دلسوز، دانشمند، صبور، مدیر و آن  کردگانتحصیل

المللی  ، داخلی و بیناجتماعی ،در حوادث سیاسیند و مدبّر

و نقشی فعّال و تأثیرگذار و هدایتگر بصیر و بینایند 

های نبرد با دشمنان اسالم نیز همواره ههدر جب آناند.دارن

و های شجاعت، رشادت و جلوه دارنددر خط مقدم حضور 

 زدنی است.صالبت آنان مثال

ایام تعطیلی در  بلکه ،هایش نه تنها تعطیلی ندارد کالس

 18.دداررونق فزاینده نیز  اعیادها و چون جمعه

-ها و وابستگیآلودگیفارغ التحصیالن آن فارغ از همه 

انگیزه ندارد ادب و بیهایند و یک فارغ التحصیل بیکار، بی

    19ها درجه و مدال آن است.و گرایش به پاکی

                                                           
 «.: مَنِ اعتادَ إِلَی المَسجِدِ فَاشهَدُوا لَهُ بِالعَدالَة6ِقالَ رَسُولُ اهللِ : »113، ص 1کنزالعُمّال، ج . 18

19  . 
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 80،برد مسجد مرکزی است که از سکوت اهالی خود لذّت می

و از  ،مخصوصاً اگر سکوتشان برای تفکر و یاد خدا باشد

 برد. رنج می فسوق و جدالسروصدا و 

 بیمارستان  مجهزترینمسجد، 

 مسجد بیمارستان فوق تخصصی و فوق عقلی جسم و روان

 است.

بیمارستان مسجد عالوه بر ترمیم، مداوا  و تطهیر به  .1

گیرانه و واکسیناسیون نیز توجه دارد و با  مسائل پیش

های خطرناک و  ها و ویروسباالترین عیار از باکتری

 ند.ک جلوگیری می -مثل نفاق  -مُسری 

های روانی را درمان بیمارستان مسجد همه بیماری .2

کند؛ اسم بردن صاحب بیمارستان دوا و یاد او  می

 81شفاست.

                                                           
 :القالَ ؟ساجِدُاهللِکَیْفَ یُعْمَرُ مَ )لِرَسُولِ اللّهِ(فَقُلْتُ: ذَرٍّ عَنْ أَبِی: »6121، ح233، ص1.وسائل الشیعه، ج80

 «.ا الْأَصْوَاتُیهَتُرْفَعُ ف
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حضور در بیمارستان مسجد، انواع بالهای فردی مثل  .3

عجب، بخل، تکبر، نفاق و انواع بالهای اجتماعی مثل 

وار مداوا شائبه و شرک و تشطّط و تفرقه را اتوماتیک

 کند. می

-بیمارستان مسجد نه تنها به کسی ضربه روحی وارد نمی .1

 82کند. کند که اعتدال روحی هم ایجاد می

ها  بیمارستان مسجد نه تنها تعطیلی ندارد که در تعطیلی .1

 تر است. شلوغ

های دیگر عالمت ناسالم بودن  شلوغ بودن بیمارستان .6

جامعه و شلوغ بودن بیمارستان مسجد عالمت سالمت 

 جامعه است.

حضور در بیمارستان مسجد جلو بسیاری از  با .1

شود های خارجی و خطرناک و مسری گرفته می ویروس

                                                                                                                                  
 و ذکره شفاء.........................  . یا من اسمه دواء 81

 . من اعتاد الی المسجد فاشهدوا له بکل خیر................. 82
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هایی که اگر از آنها جلوگیری نشود تنها چند نفر ویروس

شوند بلکه نسلی و کشوری ناخودآگاه آسیب  تلف نمی

 بیند. می

در بیمارستان مسجد دردهای آسمانی هم مداوا  .8

    83شود می

تان مسجد بهترین درمان و نگاه به آن حضور در بیمارس .9

 بهترین داروست.

خواهد  بیمارستان مسجد نه تنها از مراجعانش بیمه نمی .10

 کند. که آنها را بیمه می

های دیگر مرگ و میر دارند اما بیمارستان  بیمارستان .11

های  مسجد نه تنها مرگ روانی و روحی ندارد که مرده

 کند. فکری و روانی را احیا می

                                                           
بهترین مسجد   -مثل خسوف و کسوف و زلزله و سیل و طوفان  -. در حوادث مترقبه و غیرمترقبه  83

پناه است: اذا نزلت اآلهات واآلفات عوفی اهل المساجد. عالوه بر حدیث، تجربه هم نشان داده است که در  جان

 حوادث، مساجد بهترین پناهگاه هستند. ففروا الی مساجدکم..................
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های مثبت و گاه مسجد، افکار و اذکار و انگیزهآزمایش .12

 کند.منفی افراد را مشخص می

یک از داروها، ساخته اجنبی و دشمن نیست و  هیچ .13

 مشابه خارجی هم ندارد.

 

 اوقات فراغت  ابخشمسجد غن

 ظرفیت مساجد

تواند همه افراد را با سالیق مختلف تنوع مساجد که می .1

 جذب کند

بودن مسجد برای پر کردن اوقات مداوم بودن و سه وعده  .2

 فراغت

ایجاد فرصت و فراغت حتی برای فعاالن عرصه  .3

 81اقتصادی

                                                           
 ..................و اذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا الیها و ترکوک قائماً.  81
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تنوع در نوع حضور از ذکر تا معماری و ایجاد تسهیالت  .1

 برای دیگر زائران

و  تنوع در نوع عبادت: طواف، اعتکاف، رکوع و سجود .1

 81نواختی یک پرهیز از

وره و تنوع در نوع سرگرمی از نفس کشیدن تا مشا .6

 مذاکره

 احکام سرگرمی

سرگرمی در مسجد توان انسان را برای کارهای دیگر  .1

ها که انسان را  کند به خالف دیگر سرگرمی بیشتر می

 کند. افسرده می

 86بهترین سرگرمی در اوقات فراغت، عبادت است. .2

سرگرمی از نوع حضور مداوم در مسجد پسندیده نیست  .3

ت شد. اعتکاف مذمّلذا پیرمردی که همیشه در مسجد بود 

                                                           
 و طهرا بیتی للطائفین و العاکفین والرکع السجود..................  81

 .................و ما خلقت الجن واالنس االلیعبدون.  86
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شود همیشه باشد بلکه باید با فاصله  در مسجد هم نمی

 انجام بگیرد.

توانیم در مسجد حضور پیدا هر وقت که بخواهیم می .1

ها و ترین وضعیت کنیم. رسول خدا در خطرناک

 شدند.ها نیز معتکف میترین موقعیت شلوغ

 کننده مسجد بهترین تأمین

 81دینداری به جای دیندانیتأمین دینی؛ تحکیم و ترویج  .1

                                                           
مبلّغ دین انواعی دارد:  افراد فرهیخته و با نبوغ در دین و یا متدیّن و احیاناً که دهد آمار و ارقام نشان می. 86  

های  هستند و کمتر به راه "اهل مطالعه"گروند و به اصطالح  دین به اسالم میهای  . گروهی با مطالعه کتاب1

 دیگر دسترسی دارند.

دهد که بعضی تشخیص نمی  مانند که نقشه جغرافیای شهر را در دست دارد و عموماًاین گروه همانند کسی می

متری اشتباه  21متری با  20خیابان اند و یا از طرف دیگر ورود ممنوع دارند و گاهی بین طرفه ها یک خیابان

کند. می  

ها از این  ها و تفریطی گزاران یا افراطی بیش از نیمی از منحرفین و مدّعیان دروغین و به عبارت دیگر بدعت

 گروهند.

. گروهی دیگر در اثر معاشرت با متدیّنین یا پدر و مادر یا همکار و همسفر و هم کالسی تحت تأثیر قرار 2

ه ایمانی سطحی دارند.گیرند ک می  
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کوچک و  فراهم آوردن امکان حضور؛ گیتأمین خانواد .2

بزرگ، پدر ومادر، همسر و فرزند، و زن و مرد در 

 گونه نیست. جاهای دیگر این در حالی که درمسجد 

تأمین سیاسی؛ چون مسجد نه جزو یا طرفدار جناح  .3

اهل  . مسجدراست است، نه جزو یا طرفدار جناح چپ

ست و غیر از وحدت چیزی را به رسمیت ینتفرقه 

                                                                                                                                  
که تحت تأثیر  شوند و گاهی به جای این ای با روحانیون خطیب و سخنران آشنا شده و مرید آنها می. عده3

کنند. باشند مؤثرند و از خطبا و سخنرانان به عنوان ابزار استفاده می  

 ه عمق ندارند و در برخیگیرند که متأسفانهای تلویزیونی قرار می ها و سریال.  بعضی تحت تأثیر فیلم1

کند و  کنند. مثل فیلم امام علی که حضرت علی )ع( را جور دیگر معرفی میوارد اسالم را ناقص معرفی میم

هایی رایج و  خوانی است که در زمان خوانی و یا پرده آورد و حکم آن حکم تعزیه مصائب و بالهایی به وجود می

اند. کردهبا آن همراهی نمی  عموماً شده و علما اد میهایی دیگر حرام و نامشروع قلمد در زمان  

کنند. چنانچه در روایات  فهمند و بدان عمل می اند که همه دین را می . گروهی با مسجد و ائمه آن آشنا شده1

یابند و از افراط و  ؛ یعنی  اهل مسجد به هر خیری دست می"من اعتاد الی المسجد فاشهدوا له بکل خیر"داریم 

های دیگر کمتر  دانند و به خالف گروه کنند و خود را همیشه ناچیز می یط به دورند و کمتر خود را مطرح میتفر

شوند و بهترین نمونه التزام عملی به اسالم را دارا هستند و همیشه متعهّد، منظّم  دچار وسوسه و افراط و تفریط می

این گروه، دیندارند نه فقط دیندان! ر خاصی.و مؤدّب هستند و در همه اقشار هم وجود دارند نه در قش  
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ساز و مایه هر موفقیت  شناسد و وحدت، زمینه نمی

 سیاسی است.

ها در روزهای اداری آن هم  تأمین نظامی: اگر نظامی .1

جمعی دارند و همه آنها گاه حضور دسته فقط صبح

معموالً مأمورند ولی امنیت نظامی ناشی از حضور مردم 

بدون تعطیلی و روزی چند های مسجد هر روز،  در صف

مرتبه از هر مانور و هر موشک و هواپیمایی مؤثرتر 

 است.

تأمین آموزشی: گرچه اغلب علوم در دانشگاه تدریس  .1

شوند و فرق شوند ولی همه علوم در مسجد تفهیم می می

است بین تفهیم و تدریس و فرق است بین درک و 

گونه نیست که در یک رشته هزاران  مدرک و این

خصص داشته باشیم و در رشته ضروری دیگر مردم مت

 ل باشند. معطّ
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های  در مساجد قدیم و جدید، شغل؛ تأمین اشتغال .6

شوند و ها تشویق میضروری تعریف و مردم بدان

 شود. شناسی می های کاذب و بیهوده آسیب شغل

 تأمین غذایی .1

 تأمین دارویی .8

 ثیرات حضور در مسجدأت

 88التزام عملی به اسالم .1

که  رفاقتو افزایش نفی شرک و شراکت و پیدایش  .2

 89.بهترین نعمت و باالترین نیاز انسان است

 استعانت در عبادت  .3

ترین که عالیاولیا  انبیا و اطاعت از خدا و مداومت در .4

 .از آنان استو قدردانی عبادت و تشکر

 زیارت و دیدار خوبان و دوستان خدا. .5

                                                           
مسجد، برای آن هر روز به علنی و خالصانه . التزام عملی به اسالم، مفهومی است که مصداقی جز رفتن  88

 کنیم. پیدا نمی

 . چه در امور زندگی، چه در امور سیاسی، چه در دنیا و چه در آخرت. 89
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بالندگی در باور و طهارت در قلب و بدن، و رشد و  .6

 اعتقاد.

 شکر و شیرینی در زندگی. .7

 .آینده امید به و، توجه به معاد قناعت در معاش .8

 .امنیت شخصی و اجتماعی .9

از بهشت و رضوان الهی و همسایگی با  یبرخوردار  .10

 90خدا.

ترس، وحشت، اضطرار، اضطراب، دوری از  .11

و بالتکلیفی،  ، سرگردانیردگی، ناکامی، سردرگمیافس

 .فراموشی و جهالت و نادانی ،غفلت

 91.دوری از اختالف .12

                                                           
: إنَّ اهللَ لَیُنادی یَومَ القِیامَةِ: أینَ جیرانی؟ أینَ جیرانی؟ قالَ: 6قالَ رَسُولُ اهللِ : »12مسند الحارث، ص  . 90

 «.فَتَقولُ المَالئِکَةُ: وَ مَن یَنبَغی أن یُجاوِرُکَ فَیَقُولُ: أینَ عُمّارُ المَساجِدِ

ها کمتر و حل مساجد تشکیل شده، تنش. تجربه نشان داده است که هر گاه شوراهای حل اختالف در 91

 تر انجام پذیرفته است.تر و سریعها  آسانو فصل مخاصمه
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همراز، همسفر، همکار، پیدا کردن مسجد بهترین جا برای  

-ها و مشاورههمفکر، همراه و همسر است و خواستگاری

 ترین زندگی را در پی دارد. های ازدواج در مسجد آرام

 92.دهدمیاعمال  ها را بهمسجد بهترین ارزش

 .ستهابرای تربیت همه گروهترین فضا مسجد سالم

تجمع در مسجد، ارزش و تجمع در غیر مسجد، متالطم و 

 احیاناً ضد ارزش است.

 هاست.و فضیلتها مسجد پاسدار ارزش

 انگیزترین خلوتگاه انس با خداست.دل مسجد 

برای نجات از سردرگمی و حیرانی  مکانمسجد بهترین 

 است.
                                                           

 : و10681َ، ح 288، ص  8 ج الشیعه، وسائل . یک نماز در آن بهتر از چهل سال عبادت در غیر آن است؛ 92

 فَإِنَّ الْجَمَاعَةُ أَمَّا قَالَ: أَنْ إِلَى فَأَجَابَهُ مَسَائِلَ عَنْ أَعْلَمُهُمْ فَسَأَلَهُ اللَّهِ رَسُولِ الْیَهُودِ إِلَى مِنَ نَفَرٌ جَاءَ الْمَجالِسِ: قَالَ فِی

 نْمِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ إِلَى أَحَبُّ رَکْعَةٍ کُلُّ رَکْعَةً عِشْرُونَ وَ أَرْبَعٌ الْجَمَاعَةِ فِی الرَّکْعَةَ وَ الْمَلَائِکَةِ کَصُفُوفِ أُمَّتِی صُفُوفَ

: 1قالَ عَلِیٌّ : »362، ص 80بحاراالنوار، جو نشستن در آن بهتر از نشستن در بهشت است.    سَنَة.  أَرْبَعِینَ عِبَادَةِ

 «خَیْرٌ لی مِنَ الْجَلْسَةِ فِی الْجَنَّةِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ فِیها رِضَى نَفْسی وَ الْجامِعَ فیهِ رِضى رَبّی  الْجامِعِ  الْجَلْسَةُ فِی
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ای فارغ شدن از مسجد بهترین پرکننده اوقات فراغت بر

 هاست.ها و گرفتاریمشغله

مسجد بهترین وسیله برای دور شدن از مبدأ و نزدیک شدن 

 به مقصد است.

الفت  ،انس خدا و نتیجه الفت با مسجد ،نتیجه انس با مسجد

 93خدا با ماست.

 مسجد، نیاز امروز و پشتوانه فردا

فرهنگ  ،های دور، مسجد )جامع( عالمت مدنیّت از گذشته

ها و بازارها بوده ها، محلهکوچهصال حلقة ات سالم و سازنده و

هر  است. کردهنزدیک میهم به را مردم گوناگون  و قشرهای

نه  ، اما جمع استظاهراً یا جمع نیست، یا  ،جا مسجد نیست

چرا که 91؛همراه باشداسالمی آداب جمع افکار و جمعی که با 

                                                           
 «.: مَن ألَّفَ المَسجِدَ ألَّفَهُ اهلل6ُقالَ رَسُولُ اهللِ : »269، ص 6. معجم الوسیط، ج93

. هر جا مسجد است حکم شهر دارد و هر جا مسجد نیست حکم روستا دارد؛ چون مسجد مرکز آداب 91

 شهروندی است.
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داب و بروز ندارد. آآداب اسالمی در غیر مسجد ظهور 

شهر و روستایی وجود داردشهروندی به صورت کامل در آن 

برد که هیچ مجتمع و از چنان خألیی رنج می که مسجد

 کند.را پر نمیکنفرانس و سازمانی جای آن

و همه  آید میمسجد نماد شهرهای اسالمی به شمار 

 .ها تابع مسجد و فضای پیرامونی آن استساختمان

 
-هر بیننده ،هاستمجسمه حیوانات و میوه آننماد  که شهری

اهالی آن شهر پی پایین در همان نگاه اول به سطح فکری ای 

از تعبد، غیرت دینی،  ،برد و هر جا نماد شهر، مسجد استمی

 ها، صبوری و استقامت اهالی آن حکایت دارد.حاکمیت ارزش

 مراکز دینی و اجتماعی امروزه نیز مسجد همچنان در صدر

ها،  چون نمازخانههای مذهبی ار دارد و پیدایش مکانقر
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ها،  چون سالندیگرهای عمومی  مکان نیزو  ها، تکایا  حسینیه

نه تنها ،های مسکونی و تجاری مجتمع و ها پارک ،فرهنگسراها

 تر مساجدبیشاز میزان نیاز به مسجد نکاسته که بر اهمیت 

 افزوده است.

گویای تفکر دینی و تربیتی و شریعتمداری بانیان مسجد 

اختالف و تفرقه و گریزی و خود و سایر مراکز تابلو شریعت

 آرزوها و امیال شخصی است.برتربینی وامتیازطلبی و خود

پرورشگاهی و ادب مسجد در آثار تربیتی مسجد در هیچ 

 شود.میتان و دبیرستان و دانشگاهی یافت نادبسهیچ 

چون مسجد احساس همبستگی،  مکانیمردم در هیچ 

دلبستگی و امنیت روحی و روانی ندارند. انسان نیاز به انیس و 

مونس دارد و بدترین بال برای او احساس تنهایی و نداشتن 

همراه و همراز است و از همین رو به محیطی سالم، امن و 

 مطمئن برای رفاقت و دوستی سازنده و مفید نیازمند استو

 مسجد بهترین مصداق برای چنین محیطی است.
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شعبه در  هامیلیونترین سازمان با  مسجد گسترده

جهان است و همه امت اسالمی را تحت پوشش قرار سرتاسر

 91.دهد می

مسجد بهترین مجمعی است که در دسترس همگان قرار دارد 

همه جایدنیا امکان همایشی است که در محل ترین و سالم

ترین کنفرانسی است که همة وجود دارد و عالیبرگزاری آن 

 ،گاندهندو کنفرانس حضّار در آن یکسان هستند

 ند.ترین افرادترین و عالم بااخالص

مسجد باالترین امنیت را  که امنیت روانی است  به وجود 

به  ،ترین دلهره و اضطرابی ایجاد کنده کمک، بدون آنآوردمی

ورای امنیت و سازمان ملل  های امنیتی  مثل شخالف سازمان

 ند.که خود مرکز ناامنی برای کل دنیا شد

                                                           
 «الْمَساجِدُ  سِیاحَةَ أُمَّتِی  فَإِنَ: »101، ص 1مستدرک الوسائل، ج . 91
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مسجد کنفرانسی است که نه درهای بسته دارد و نه صاحب 

ترین روستاها شعبه ترین شهرها تا کوچکامتیاز. از بزرگ

اند؛ اما به هم پیوسته بی که به هم وابسته نیستندعَدارد، شُ

روزانه است؛ اعضای آن فعال کنفرانسی که سالیانه نیست بلکه 

ها غیرمغرور ها شلوغ و در پیروزیاند؛ در بحرانو غیرمنفعل

ای است؛ آدابش مختلف ولی اخالقش واحد است؛ نه هزینه

ها یکی است؛ ها مختلف و زباندارد و نه درآمدی؛ رنگ

ها متفاوت ها گوناگون اما هدف یکی است و معماریسلیقه

   ولی قبله واحد است. 

برای تمامی  قشرهاترین مجتمعی است که همه مسجد جامع

امور زندگی نیاز به آن دارند و تنها مرکزی است که هیچ 

-خواهی در آن نمیشخص یا گروهی مدّعی مالکیت و امتیاز

ها را دارد و هر های مجامع و مجتمعتواند باشد و همه خوبی

ست یا در مسجد یا نی ،گونه آسیبی که در مراکز تجمع هست

 و یا کمرنگ است. ممنوع است
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 نشینی و روستایی و کاخمسجد تنها بارگاهی است که شهر

ترین محلی جامعنشین در آن حضوری یکسان دارد و و کوخ

است که زنان چون مردان و خردساالن چون کهنساالن در آن 

 حضور دارند.

 
 ،محل تجمع جوانان پرشور است التهابمسجد که با این

در آن  ایو حتی جدال و سفسطه تفریط ،افراط ،نابهنجاری

 شود.دیده نمی

مسجد میعادگاه وحدتی است که شیعه و سنی در آن 

های تفرقه در آن کنند، ریشهاحساس دلگرمی و همدلی می

-و جالب گرددهای وحدت در آن بارور میخشکانیده و جوانه

های تی با فرقهکه در غیرمسجد چنان وحدتی نداریم و حتر آن
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ولی با اهل  96،ضالّه و غیر دوازده امامی در مسجد جدا هستیم

 داریم.و عمل سنت در مسجد وحدت نظر 

در صفوفی  قشرهاترین پادگانی است که همه  منظّم مسجد

و منظّم تحت فرمان فرماندهی ارشد اخالقی بدون هیچ اجبار 

و اه و به دور از هر گونه تبعیض، صبحگحضور و غیابی 

؛ حضوری زنده و مستمر و بدون یابند شامگاه در آن حضور می

؛ پادگانی که صفوف برگزارکنندگان مرخصی و بازنشستگی

تکبیرش ترس غریو شکند و هم می درهای دشمن را صف نماز

ریزد؛ پادگانی که مهماتش تسبیح و و دلهره را به دل دشمن می

؛ شود مینو ستون پنجمی در آن دیده است آن نماز  سالح

تدارکاتش با انبیا و  ،سرافرازیمایه پادگانی که سربازی در آن 

اش قیام و قعود، سانش رکوع و ه،رژش با خداا پشتیبانی ،اولیا

 و طبل و دهلش تکبیر و تهلیل است.  ،سجود

                                                           
-جمع ". چون فرق ضالّه نه در مسجد جایگاهی دارند و نه مجاز به شرکت در مسجدند و عمده آنان به   96

 و امثال آن مشغولند.   "تکیه  "، "خانه 
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 رسانه مسجد

کم و کاست و به  است که حقایق را بی ای پاکرسانهمسجد  

و به قشر خاصی کند میبیان  دور از هر گونه افراط و تفریط

کند و در  منتقل می قشرهابه همه حقایق را و تعلق ندارد 

شود  یمتحریف و انحرافی دیده تر کمهایش  ها و فعالیت برنامه

مصون  و زندگی های بیجا در دین گذاری و نوآوری و از بدعت

 است.

 هو در بین همای مقدّس، معتبر و مستقل است  مسجدرسانه

های  ای که رسانه به گونه؛همتاستها پیشتاز و بیامواج و شبکه

چرا که مسجد  ؛متعدّد و متجدّد همچنان از مقابله با آن عاجزند

ها مردم را به خود فرا  و رسانهسوی خدا همگان را به 

ها نفوذ ترین مکانمخفی بهکه با آنها سایر رسانه. خوانند می

ها را به خود تا آنهستند  هاتنهاییو به دنبال مردم در اند کرده

رسانه مردم در هر کوی و خیابانی در جستجوی جذب کنند 

تا در جمع باشند و مقهور نشوند، دلگرم و امیدوار  مساجدند
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رسو نشوند باشند و دلسرد و افسرده نشوند و شجاع باشند و ت

 91افزون بر آن که مسجد محل ذکر خدا و آرام کننده اوست.

ای آزاد است و به هیچ گروه و حزبی وابستگی  رسانه مسجد

و با توصیه این و آن در  کندندارد تا برخی مطالب را سانسور 

هایش دچار محدودیت گردد و گزینشی عمل کند.  ارائه برنامه

اما  ،کند ای است که وقایع و رخدادهای مثبت را ثبت می رسانه

 .سازد میحوادث منفی و آزاردهنده و آثار آن را محو 

نه مثل بقیه آفرین، و حرکتای است نورانی مسجد رسانه

 د.نشومیو خمودی ها که احیاناً باعث خموشی رسانه

ها ای است که در هیاهوها ساکت و در خاموشیمسجد رسانه

 فریادگر است .

مسجد وجودش رسانه است و انسان در آنِ واحد هم خبرنگار 

   98شود.خبار مطلع میاز ااست، هم خبرساز است و هم 

                                                           
 : )الَّذینَ امَنُوا وَ تَطمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِکرِ اللّهِ أال بِذِکرِاللّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ(28. سوره رعد، آیه 91
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 هر چند تکراری باشد - خبرهایشای است که مسجد رسانه

  .سازنده و محرک و جاذبه دار است -

نماز، محتوایش ذکر و توجه  اشزمینهای است که رسانهمسجد 

اش ایمان، اعتدال، بصیرت و استقامت و هوشیاری و نتیجه

 است.

تسخیرش نیست و هیچ کس به فکر ای است که مسجد رسانه

 کسی در آن به دنبال چهره شدن نیست.

را به خود اختصاص ی ترین سیستم ارتباط جمعمسجد قدیمی 

وسایل ارتباط  تنوعد و و دنیای ارتباطات و تعدّاست داده 

-مسجد را کم ارتباطینتوانسته نقش در دنیای کنونی جمعی 

 .رنگ کند

 انبیش از خیرش ی آنانهاآسیبجمعی  همه وسایل ارتباط

اش خیر است. وسایل ارتباط جمعی ولی مسجد همه ،است

                                                                                                                                  
. عالوه بر این که مسجد محل ارتباط با خدا و مردم، و مرکز خودیابی است که ان شاء اهلل در جای  98

  خود به طور مفصل بدان خواهیم پرداخت.
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این ارتباطات را ولی مسجد کنند، میارتباط فیزیکی را کم 

لوازم زندگی و کند. امروزه وسایل ارتباط جمعی از حفظ می

ولی مسجد همچنان مستحب مؤکّد  ،99اوجب واجبات شده

 100مانده است.

اداری شدن کشورها و مکانیزه امروزه به دلیل صنعتی و 

وجود مرخصی و بازنشستگی و سرعت با شدن کشاورزی و 

هایی پیدا شده که پرنکردن یا ها و فراغتحمل و نقل، فرصت

ولی  ،اندازدپرکردن غیراصولی آن آینده بشریت را به خطر می

تر ها را به هدف آفرینش نزدیکحضور در مسجد انسان

 کاهد.می سازد و از خطرها می

                                                           
ها شد انسان . خوب است مقداری فکر کنیم که چرا در زمانی که از حیوانات در حمل و نقل استفاده می 99

ایم؛ زمانی که موبایل و تلفن نداشتیم  ا همیشه در کارها عقب افتادهعقب نبودند و امروزه با وجود هواپیم

تر سازی بیش ارتباطات بهتر بود و زمانی که کشاورزی مکانیزه نبود فرصت بهتری داشتیم و با این که خانه

ین خانه زیاد است و با این که کامپیوتر داریم کارمند زیاد شده و زمانی که سازمان ملل نداشتیم ا شده بی

ها  ها عامل ناامنیهمه ظلم نبود و در زمانی که شورای امنیت نداشتیم امنیت بهتر بود اگر نگوییم خود این

 اند. شده

 . چه زیباست در مسجد ارتباط تلفنی خود را قطع کنیم.100
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ای، گرسنه نبودن افراد، وجود خدمات تغذیه ،هاوه بر اینعال

فراهم بودن امکانات گرمایشی در زمستان و امکانات 

سرمایشی در تابستان، وجود وسایل ارتباط جمعی، کم شدن 

تا یک سوم وقت نسبت به  زمان کار در کارخانه و مزرعه 

تی حضور های تجمال، بلوغ زودرس و جاذبه پنجاه سال پیش

 هادر مسجد را دارویی انحصاری کرده است؛ چرا که انسان

دریای تجمالت و امواج تهاجمات ازرا  هامخصوصاً جوان

به مکانی ساده، آرام و معنوی سوق آورد و آنان را  بیرون می

  101کند.ها را با مرکز هدایت و کنترل مرتبط میدهد و آن می

                                                           
ر تر باو. نیاز به مسجد: بهتر است توجه خوانندگان عزیز را به گزارشی جلب کنیم تا واقعیت را آسان 101

 کنیم:

اند اما امروزه قضیه  درصد،روستایی بوده 11درصد جمعیت، شهری و  23با توجه به آمار قبل از انقالب  

کنند این در حالی است که  درصد، در روستا زندگی می 23درصد، شهری و  11کامالً به عکس شده است: 

عه یافته است و سرانه ساخت درصد مساجد ما روستایی است و شهرها چندین برابر توس 60امروزه حدود 

 همچنان رو به افزایش است.

درصد مساجد شهری ما  10کنیم  در حالی که   متأسفانه ما هنوز مساچد را با آمار قبل انقالب محاسبه می 

کنند. و  در بافت فرسوده و قدیمی است که مردم به ناچار در مراسماتِ رو به افزایش، به محالت قدیم مراجعه می
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 انواع مسجد

                                                                                                                                  
که نهضت ما از مساجد  -را اضافه کنیم  اگر وجود نظامی اسالمی و انقالبی برپایة مسجد و محوریت مسجد 

ما   -شروع شد و هنوز مکانی نتوانسته بقای انقالب را در غیر مسجد از نوع راه گاز و کشاورزی تضمین کند 

برابر مساجد فعلی  20بیش از دو برابر قبل انقالب باید مسجدِ فعال داشته باشیم. بنابر این، به چیزی کمتر از 

ن در حالی است که مساجد نه تنها رو به افزایش نیست که رو به نقصان است؛ چرا که بسیاری نباید قانع شویم ای

های توسعه قرار  ها در طرحاز مساجد در روستاهای متروکه و بعضی در دریاچه ؟؟؟ قرار گرفته و بسیاری از آن

های  ید عالوه بر شهرکهای جد گرفته و متروک مانده و بافت فرسوده شهرها و روستاها و وجود ساخت شهرک

چه در صفحات قبلی گفته شد از  های کشاورزی هستند با توجه به آن صنعتی و امروزه به دنبال ایجاد شهرک

های تخلیه و جذب  گرایی و معنویت بدون ارائه راه های مخدر و ترویج درون بیکاری قشر جوان و جاذبه

های صوتی و روانی رایج و دنیای ماشینی و آلودگی روحیات معنوی و نیاز مبرم مردم به بهداشت روانی که

تهاجم فرهنگی شاهد پیر شدن جامعه و نیاز کهنساالن برای مرکزی که در آن محترم باشند که هنوز جز مسجد 

بدیل آن نشده است. باید بگوییم اشتغاالت مردم به کمتر از یک سوم رسیده و نیاز به پر کردن دارد. وقتی 

بینیم مدت کار بازارها  ای و ابزاری شده می و دولت، الکترونیک و تجارت و بازرگانی، واسطه کشاورزی، مکانیزه

شود و هر روز  کند جامعه آرام و تالطمات اجتماعی کمتر می به کمتر از نصف شده و هر روز که دولت تعطیل می

 ها ........... و رکودیم. ها باز است منتظر التهاب اداره
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المنافع هستند. البته بعضی افضل از  مشترکهمه مساجد، 

مثل مساجد  دیگرند دیگرمساجد و بعضی مقدمه برای بعضی

  میقات برای احرام حج.

ها مساجد خاص، مساجدی هستند که بعضی احکام آن .1

که  مثل این .اختصاصی است ولی تضادی با هم ندارند

 تحیت مساجد، نماز و تحیت کعبه، طواف است.

معموالً یا در جوار قبور انبیا و اولیا و  مساجد جامع که .2

 ائمه هستند یا وسط شهر و بازار.

مثل بازار  -مساجد محله و قبیله و بازار خاص  .3

به همان اندازه که از جامعه جدا هستند  -زرگرها 

 ارزش آنها کمتر است.

مساجد دولتی که در اکثر کشورهای اسالمی وجود دارد  .1

 هاب و عزل بعضی در آنکمتر بیداری اسالمی و انقال و

 دهد. رخ می
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مساجد ملی که همه اقشار در آن شرکت دارند و تسلیم  .1

 شوند. ها نمی ها و ظلم ها، نابرابری ناحق

 مسجد بودن ضرار

 "لنّاسلِ اًقیام"و  "تقوی"و اسامی آن  "یتبَ لُاوَّ"مسجد 

 است.

که مسجد را بشناسند از مسجد  متأسفانه بعضی قبل از آن

شناسند؛ چون  گویند که آن را هم نمی سخن میضراری 

است و آنها  "هُدیً لِلنّاس"و  "صراط مستقیم"مسجد، 

خواهند خود هادی باشند و چون اهل مسجد نیستند و  می

کشند که اینجا  خواهند باشند بحث ضرار را پیش می نمی

مقدماتی را تقدیم و نتیجه را به خواننده محترم واگذار 

 کنیم. می

و دی در قرآن، مسجد نیست هرجا با عظمت هر مسج .1

 باشد مسجد است. همراه لفظ اهلل

 هیچ مسجدی ضرار نیست. .2
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، مسجد بوده است 102که مسجد ضرار هیچ دلیلی بر این .3

 نداریم.

مسجد ضرار را منافقین به عنوان مسجد اتخاذ کرده  .1

 103بودند نه مسلمانان.

عد خواند ب اگر پیامبر در مسجد ضرار، دو رکعت نماز می .1

توان احتمال داد که آن، مسجد کرد می آن را خراب می

 101بوده است.

اند حتی مسجد  ائمه اطهار به هیچ مسجدی ضرار نگفته .6

 اموی شام.

در اینکه بعضی مساجد را سالطین و خلفای جور  .1

 اند بحثی نیست. ساخته

                                                           
 سوره توبه آمده است. 110 – 101ضرار در آیات . قضیّه مسجد  102

ذینَ اتَّخَذُوا مَسجِداً ضِراراً وَ کُفراً وَ تَفریقاً بَینَ المُؤمِنینَ وَ إرصاداً  لِمَن ا لَّ: وَ 101. سوره توبه، آیه  103

 یَشهَدُ إنَّهُم لَکاذِبُونَ.حارَبَ اهللَ وَ رَسُولَهُ مِن قَبلُ وَ لَیَحلِفُنَّ إن أرَدنا إلّا الحُسنی وَ اهللُ 

 ال تَقُم فیهِ أبَداً ... :108. سوره توبه، آیه  101
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-توان هیچمسجد شیعه و سنی با هم فرقی ندارد و نمی .8

 یک را ضرار دانست.

 م بودن مساجد، مصداق ضرار معرفی نشده است.کنار ه .9

 هیچکس به عنوان کافر تاکنون مسجدی نساخته است. .10

 در مساجد، تفرقه نیست هر چند مسابقه هست. .11

کارکرد همه مساجد یکسان است لذا اختالفی در  .12

 کارکرد آنها نیست تا ضرار و مسجد ضرار مطرح شود.

 )غیر مسجد(عالئم مراکز ضرار

 مقیّد است.کارکرد آنها  .1

 صاحب اختیار دارند. .2

 محور نیستند.در آنها علما و رهبران،  .3

 همیشه باز نیستند. .1

 برای همه باز نیستند. .1

 دشمن از ساخت آنها ناراضی نیست. .6
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 سان مراکز ضرارهای مؤسّویژگی

 کنند. س انتخاب میبرای مراکز خود اسم مقدّ .1

 .می خوانندرهبران را به عنوان مؤیّدان خود  .2

سازند نه جای  خود را روبرو و نزدیک مسجد میمراکز  .3

دور از مسجد تا از مسجد استفاده کنند و گاهی آنها را 

به عنوان مرافق مسجد و داخل کل محوطه مسجد 

های  سازند؛ نزدیک بودن مراکز ضرار به مسجد پیام می

 زیادی دارد.

 اهل مسجد نیستند. .1

 سازند.  مراکز خود را بهتر از مسجد می .1

شکنی و  و حرمتمسجد تحقیر و ل تخریببه دنبا .6

 هستند. آنزدایی از  قداست

 101دشمن امامان مساجد و رهبران مذهبی هستند. .1

                                                           
105

 ... وَ إرصاداً  لِمَن حارَبَ اهللَ وَ رَسُولَهُ مِن قَبلُ ... : 101سوره توبه، آیه .  
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خورند در حالی که اهل مسجد نیاز به قسم  زود قسم می .8

 106ندارند.

زبانی گویا و زیبا و  -حتی نزد پیامبر  -نزد مردم  .9

 101برانگیز دارند. ای جذّاب و تعجب قیافه

تواند دروغگویی آنان را خداوند نمیکسی دیگر جز  .10

 108برمال کند.

 مقایسه مسجد با مراکز ضرار

حضور در مسجد، قیام است و حضور در غیر مسجد به  .1

 گیر شدن است. معنی زمین

فیه رجال یحبّون "اهل مسجد دوست دارند پاک باشند  .2

 و مراکز ضرار از پاکی فراری هستند. "ان یطهروا

                                                           
: إتَّخَذُوا أیمانَهُم جُنَّةً 2...و سوره منافقون، آیه وَ لَیَحلِفُنَّ إن أرَدنا إلّا الحُسنی  ... : 101سوره توبه، آیه .  106

 فَصَدُّوا عَن سَبیلِ اهللِ إنَّهُم ساءَ ما کانُوا یَعمَلُونَ

 وَ إن یَقُولُوا تَسمَع لِقَولِهِم : وَ إذا رَأیتَهُم تُعجِبُکَ أجسامُهُم1. سوره منافقون، آیه  101

 ونَوَاهللُ یَشهَدُ إنَّ المُنافِقینَ لَکاذِبُ: 1سوره منافقون، آیه .  108
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روز است و اهالی مسجد، همیشگی و هر شب و  .3

مسجد، حضور در مسجد جزء سبد زندگی آنان است 

ولی مراکز دیگر، فصلی و مختص ایام خاصی است و 

 منافق از مداومت و خیر فراری است.

اهالی مسجد چه مسجد بسازند و چه در مسجد حضور  .1

پیدا کنند در حال تعمیر مسجدند و منافقین به دنبال 

 جای تعمیرند.بدعت به جای سنّت و تأسیس به 

 109مسجد تولیت ندارد و مراکز دیگر تولیت دارند. .1

مسجد انسان را تطهیر و مراکز ضرار انسان را نجس  .6

 110کند. می

اساس مسجد، رضوان الهی و اساس مراکز ضرار، سقوط  .1

 111در جهنم است.

                                                           
109

 "...................اتّخذوا مسجداً"و  "انّما یعمر".  

 علی شفا جرف هار –. فیه رجال یحبون ان یطهروا   110

111
 ."....................شفا جرف "و "رضوان"و .  
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اساس مسجدی که خوب باشد در ادامه، خراب  .8

 112، برگشتی ندارد.ضرارشود ولی اساس مراکز  نمی

خت مسجد براساس تقوی، طهارت و قیام و ساخت سا .9

علی "مراکز ضرار، بر پایه سستی و ریبه  و سقوط 

  .رسوایی است و "شفاجرف

، آخر ضرارسازی و 113فالح، آخر مسجدسازی .10

  111گمراهی و سردرگمی است.
 

 مبارزه با مراکز ضرار

مبارزه با مراکز ضرار از وظایف مردم نیست بلکه  .1

های زیرزمینی را  تمام حرکتگونه که حکومت همان

                                                           
 ............"احق ان تقوم فیه"و  " فیه رجال یحبون ان یطهروا " و "ال تقم". سه حکم در یک آیه:  112

 .............."انما یعمر"آیه . در  113

 .............."ال یهدی القوم الظالمین".  111
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کند موظف است مراکز غیردینی را هم رصد  رصد می

 کند.

داند،  حاکمی که خطر مراکز غیر مسجدی را خطر نمی .2

ترین خطر است؛ خطری که بیش از هر چیز  خود، بزرگ

 کند. خود حکومت را تهدید می

  111بس و تبصره ندارد. مبارزه با مراکز غیر دینی، آتش .3

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
تواند  چه می "مسجد التقوی..."و در آیه بعد دلیل آن را نیز بیان کرده است که   "ال تقم فیه ابداً".  111

 (109و  108) سوره توبه، آیات  باشد.
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 سوم: ساخت و تعمیر مسجد فصل

 

قال الباقر علیه السالم: من بنی مسجداً کمفحص قطاة بنی اهلل 

 له بیتاً فی الجنة.

 11، ص 1محاسن برقی، ج 

ای هر کس مسجد کوچکی بسازد خداوند در ازای آن، خانه

 سازد.در بهشت برایش می
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 نگاهی دوباره به مسجد

 خورد.  میاسالم با مسجد پیوند خورده و   حیات .1

گونه که باید  حل اختالف و دعاوی در غیر مسجد آن .2

شود. مسجد محل احقاق حق مظلومان است و  انجام نمی

 آوردند. ائمه )ع( در احقاق حقوق خود به مسجد رو می

 شود. های زمین از مسجد به سایر بالد سرازیر می برکت .3

محل بدرقه و استقبال از حاکم اسالمی در بالد اسالمی  .1

 است نه ورزشگاه. مسجد

مسجد محل تربیت و اعزام مبلغین به اقصی نقاط کشور  .1

 اسالمی است.

  راهیان نور راهیان مسجدند نه غیرمسجد. .6

های شناخته  آنقدر مسجد پاک و منزه است که حتی چهره .1

 شده به دنبال آن هستند.
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آنقدر مسجد کارساز است که منافق با آنکه از مسجد  .8

 استفاده از آن است.بیزار است خود در صدد 

آفرین است و منافق را متالشی  آنچنان مسجد وحدت .9

 کنند. کند که خود آنها نیاز به مسجد پیدا می می

منافقین در مسجد در قفسند و در مساجد عمومی  .10

توانند شرکت کنند مگر مجمع و محفل خودشان  نمی

 باشد.

خالی کردن مسجد آرمان منافقان است چون خودشان  .11

 تواننند داشته باشند. د و نمیتجمع ندارن

 نافع و محل شکرگزاری و وحدت آفرین است. ،مسجد .12

مسجد بهترین محل رصد کفار و منافقین و محاربین  .13

 توانند چنین نقشی را ایفا کنند. است و مراکز دیگر نمی
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 ساخت مسجد

جواز ساخت مسجد در هر اندازه و سطح گویای  .11

ها و  یقهها و سل پذیرش معماری مسجد از همه ذوق

 هاست. ظرفیت

شرایط ساخت مسجد بسیار ساده و آسان و در دسترس  .11

است و احکام مسجد به بنیه مسجد برمی گردد نه به بنای 

 آن.

زنی و  به سفر رفتن حاکم اسالمی فقط برای کلنگ .16

 ساخت مسجد است.

قدر مسجد و مسجدسازی مهم است که پیامبر با چند  آن .11

مسجدی که نه  ؛ندساخت سنگ کوچک و بزرگ مسجد می

که تشخیص مسجد  سقفی داشت و نه دیوار و دربی با این

از غیر مسجد فقط با حصاری از سنگ بود و اگر ساخت 

مسجد ضرورت نداشت  پیامبر این همه اصرار نداشت که 

 مسجد باشد وگرچه با چند سنگ ساخته شود.
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 ساخت مسجد و تجهیز آنفضایل و برکات 

با توجه به نکاتی که تاکنون گفتیم امروزه مسجدسازی  .18

و دعوت مردم به مسجد از ضروریات شده است و 

شایسته است آنقدر مسجد بسازیم که  هر کس در 

نزدیکی خانه یا محل کار خود چند مسجد مشاهده کند و 

برای حضور در مسجد بر اساس سلیقه و میل خود یکی 

حس رقابت در و از سوی دیگر  116را انتخاب کند

 .مدیریت و امامت مساجد ایجاد شود

اگر مسجد در سبد زندگی مردم قرار گیرد عالوه بر  .19

شکر و افزونی نعمت و برکت، مردم شاداب و امیدوار 

 یابندها رهایی میها و سردرگمیگردند و از سرگرمیمی

سازی تدین و و امامت و رهبری اهالی مسجد و مقاوم

   .د بودتشیع بسیار آسان خواه

                                                           
مسیر برخی مساجد و عدم وجود پل های هوایی مخصوصاً امروزه در اثر وجود بلوارهای تندرو در .  116

 ها با مشکالتی همراه شده است.عبور و مرور مسجدی
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 ساخت مسجدالف(

های  سازی عبادتی بزرگ و پایدار است و پاداش مسجد

به شمار  118"باقیات الصّالحات"و از بهترین  111عظیمی دارد

  است. 119"تعاونوا علی البرّ و التّقوی"و مصداق بارز  آیدمی

و به اندازه الزم مسجد بسازند  که بر عموم مسلمانان است

رغبتی به بی عمومی به مسجد و توجهیبی،نباید نبود مسجد

 ی گردد.شعائر دینی تلق

د و فراوانی مساجد مایه خشنودی خدا و بهترین خدمت تعد

به دوستان خداست و به اهدافی که دین مقدّس اسالم از مسجد 

                                                           
أَنَّهُ  1مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنادِهِ عَنْ أَبی عُبَیْدَةَ الْحَذّاءِ عَنْ أَبی جَعْفَرٍ : »11، ص 1محاسن، ج.  111

 «.قَطاةٍ بَنَى اللّهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ  مَفْحَصِمَسْجِداً کَ  بَنَى  : مَنْ قَالَ

 الباقِیاتُ الصّالِحاتِ خَیرٌ عِندَ رَبِّکَ ثَواباً : و16َو سوره مریم، آیه  16، آیه سوره کهف.  118

 العُدوانِ: تَعاوَنُوا عَلَی البِرِّ وَ التَّقوی وَ ال تَعاوَنُوا عَلَی اإلثمِ وَ 2، آیه . سوره مائده 119
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 بزرگی است کهمسجد نعمت  .سازد ای وارد نمی ضربه ،دارد

گانه  . شاید مساجد هفتقرار گیرددر دسترس همگان باید 

بنا شده کمی از هم  همدینه منوّره را دیده باشید که در فاصل

 است.

یک از  هیچ ،بنابراین مساجد حتی اگر نزدیک به هم باشند 

و هیچ کس حق ندارد به  120مصداق مسجد ضرار نیستندآنها

ها داشته باشد. مسجدسازی به تعرضی به آنقصد تخریب، 

ا کسی در آن هرحال پاداش دارد حتی اگر کوچک باشد و ی

چون مسجد مقدمه برای نماز نیست و خودش 121؛عبادت نکند

 122با صرف نظر از نماز آثار و برکات فراوانی دارد.

                                                           
 ها یکی است لذا مؤیّد همدیگرند نه مضر و ضرار به همدیگر. . چون کارکرد و اهداف آن 120

 «قَطاةٍ بَنَى اللّهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ  مَسْجِداً کَمَفْحَصِ  بَنى  :  مَن1ْقالَ أبُوجَعفَرٍ : »11، ص 1محاسن، ج . 121

 خواهیم پرداخت.. ان شاء اهلل در جای خودش به آن  122
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اش مسجد از بناهایی است که هیچ آفت و زیانی ندارد و همه

همه  ،ای از آن بشوداست و حتی اگر سوءاستفاده و برکت خیر

مسئولیتی  بانی و مؤسس آنولی  123در قبال آن مسئولند

به خالف سایر اماکن  ،اش خیر استو برای او همه 121ندارد

 121مذهبی و موقوفات که ممکن است هم مصداق سنت حسنه

 و هم مصداق سنت سیّئه باشد. 

ساختمان مسجد، مبلّغ اسالم و آمر به معروف و ناهی از 

تر منکر است و نگاه به آن ثواب دارد و در آن و اطراف آن کم

 . شودگناه می

                                                           
توانند بگویند هر کس ساخته خودش هم آن را تعمیر و از آن نگهداری کند و خودش در . مردم نمی 123

 هایش را بپذیرد.آن نماز بخواند و همه مسئولیت

 های  از آن هستند.. البته مردم موظف به تعمیر و تطهیر مسجد و مقابله با سوءاستفاده121

گویند که سنت حسنه مهم یا اهمی را از بین نبرد. برخی ساختن می "سنت حسنه"کاری  . وقتی به 125

دهد دانند در حالی که ساخت این گونه اماکن، مسجد را تحت الشعاع قرار میمهدیه و حسینیه را سنت حسنه می

ه یکسان است و اگر ای ندارد و با خاناین در حالی است که عبادت و سایر کارها در این اماکن ثواب افزوده

ها سنت حسنه نیست به ها به مسجد ضرر بزند عالوه بر این که ساخت این مکانانجام امور عبادی در این مکان

 جهت مضر بودنشان حکم دیگری هم دارند که معلوم است.
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و اگر  126مساجد مشترک المنافع و پشتیبان یکدیگرند

ها را شود آننمی ،تجهیزات و مصالح آنها بالاستفاده باشد

ها در مساجد آن فروخت و یا از بین برد بلکه بلکه باید از

 دیگر استفاده کرد.

و حضور در آن جامعه را پاک و از مسجد فضیلت ساخت  

 کند. آلودگی دور می

 و 121های حسنه هستند گذاران سنّت پایهبانیان مساجد از 

صد البته لیاقت آن را به هر کس ندهند.  توفیق بزرگی است که

 هبر عهد  پس از ساخت مسجد، تعمیر، بازسازی و نگهداری آن

 عموم مردم است.

                                                           
واژه در آداب و احکام با هم فرقی ندارند و در قرآن کریم،   -در هر کجای دنیا که باشند  -. مساجد  126

به کار رفته است و اگر   -مساجد و کل مسجد  –عموماً به صورت جمع  -غیر از مسجدالحرام   –مسجد 

 مفرد آمده در احکام است که حکم آن برای همه مساجد است.

بِهِ قَصراً فِی کُلُّ بِناءٍ وَبالٌ عَلی صاحِبِهِ یَومَ القِیامَةِ إلّا مَسجِداً فَإنَّ لَهُ : »212، ص 1. عمدة القاری، ج121

 «.الجَنَّةِ مِن لُؤلُؤٍ
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 مسجد بهترین وقف

یکسان  از جمله واقف آن مسجد یگانه وقفی است که همگان

ترین استفاده را در بین موقوفات  برند و بیشهره میاز آن ب

اند دادهمیدارد و مسلمانان آن را در صدر موقوفات خود قرار 

و نباید این امر مهم فراموش گردد و یا کم اهمیت جلوه داده 

 شود.

ترین ساختمان است و  مسجد پرخیرترین مرکز و پربهره

اگر مصداق  ،نمازخانهساخت دارالقرآن، حسینیه، مجتمع و 

هرگز ما را از ساخت مسجد  ،تخریب مسجد به شمار نیاید

ها هیچ امتیازی بر خانه ندارد و و عبادت در آن کند نمینیاز  بی

 ،که مثل مسجددو برابر هم نیست چه رسد به این ثواب در آن

شبانه عبادت  سالچهل ثواب در آن  فرادا نمازیک  خواندن

داشته باشد و این نکته گویای آن  راروزی در غیر مسجد 

گونه مراکز به مراتب بهتر از بودن یا انحراف است که نبود این

 در آن است.
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و موقتی هستند هرگز  128خاص دارند این مراکز چون متولّی

رسند و اگر ارزش عبادت را کم نکند زیاد به پای مساجد نمی

 کند.نمی

-و نماز و مقدسترین جا برای قرآن مسجد بهترین و مناسب

 129ترین مکان برای احیای فرهنگ عاشوراست.

 

                                                           
تواند هر گونه که خواست عمل کند و بعضی از آن اماکن . و قهراً معرف خاص دارند و متولی و واقف می 128

 گیرد به خالف مسجد که از همه قیدها آزاد است.موقتی هستند و بعد از مدتی در اختیار مالک قرار می

 -حتی روضه امام حسین  -نگفته اند انجام عبادات   -ایّدهم اهلل تعالی  -. و هیچ یک از مراجع عظام  129

در حسینیه بهتر از مسجد است بلکه اقامه عزا و ماتم ساالر شهیدان در مسجد، هزاران بار بهتر از اقامه آن در 

 حسینیه است.
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 ،ساخت مساجد بهترین خدمت به بهترین مردم است

های فساد و فحشا و ابزار آن رو به خصوصاً امروزه که راه

مثل مسجد مردم را کنترل  نهادیفزونی است و هیچ قدرت و 

اختیار گونه که ابزار گناه در بخشدو همانو تعادل نمی کند نمی

در اختیار مردم باشد تا هر باید مسجد هم  ،گیردمردم قرار می

ترین سنگر مسجد کس در هر شرایطی بتواند خود را به نزدیک

بر خالف سایر  ،لذا فراوانی مساجد .برساند و محفوظ بماند

 130شود.گاه مصداق اسراف قلمداد نمیهیچ ،مراکز

سازی آن به  انمسجد بودنِ مسجد به این نیست که ساختم 

حکم  ،بلکه همین که زمین آن تحویل گرفته شود ،پایان برسد

حتی اگر دست  توان از آن کند و می و فضیلت مسجد را پیدا می

البته گاهی  131در حدّ امکان بهره برد.،به ساخت آن نزده باشند

                                                           
مثالً طبقه  ارتمانتوان  یکی از طبقات یک  آپ. الزم نیست مسجد روی سطح زمین باشد. بنابراین می130

توان قسمتی از سوم را مسجد قرار داد، هرچند طبقات زیر و روی آن مسکونی یا اداری باشند، حتی می

 کشتی یا هواپیما را مسجد قرار داد.

 «الْجَنَّةِ قَطاةٍ بَنَى اللّهُ لَهُ بَیْتاً فِی  مَسْجِداً کَمَفْحَصِ  بَنى  :  مَن1ْقالَ أبُوجَعفَرٍ : »11، ص 1. محاسن، ج131
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کنند سعی می ،کسانی که لیاقت ساخت مسجد را ندارند

خدماتی و بهداشتی بسازند که به مکانی ساختمانی خیریّه یا 

 گونه خدمت، ولی باید بدانیم اینجای مرافق مزاحم باشد

نظیر )که آن خدمات ، مگر اینثواب مسجد را ندارد ها رسانی

 (پارکینگ، وضوخانه، سرویس بهداشتی، حمام و آرایشگاه

ویژه اهالی مسجد باشد و دیگران حق استفاده از آن را نداشته 

 132باشند.

 هیز مسجدتجب(

از پیر و  مختلف مردم قشرهای چون مسجد برای میزبانی

و نباید امکانات آن برای قشر خاصی  استجوان و نوجوان 

نیاز به امکانات متعدد رفاهی و  ،باشد و دیگران محروم شوند

اجر و  دارای خدماتی و پذیرایی دارد و فراهم آوردن آن

 است.پاداش دنیوی و اخروی 
                                                           

فرمایند: استفاده از سرویس بهداشتی مساجد برای کسانی که قصد . چنان که مراجع عظام تقلید می132

اشکال نیست، مگر اینکه یقین داشته باشند که آن مکان، وقف برای حضور در آن مساجد را ندارند، بی

 عموم است. 
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تر تر و حضور گرمزائران مسجد سبب رغبت بیشدمت به خ

و آنان اذیت  ،شود و برعکسو برکات زیادی برای آنان می

شود و آنان باعث دور کردن آنان از مسجد میبرای مزاحمت 

  133باالترین ظلم است.

 
برترین تجهیزات مسجد محراب و منبر است که مؤیّد 

 یکدیگرند و نباید کارکرد آن دو جابجا شود. 

منبر جایگاهی مقدس است و نباید هر کسی به خود اجازه 

 دهد بر فراز آن قرار گیرد و یا هر حرفی را بزند. 

                                                           
مَساجِدَ اللّهِ أن یُذکَرَ فیهاَ اسمُهُ وَ سَعی فی خَرابِها اُولئکَ  ما )وَ مَن أظلَمُ مِمَّن مَنَعَ  111. سوره بقره، آیه  133

 کانَ لَهُم أن یَدخُلُوها إلّا خائفینَ لَهُم فِی الدُّنیا خِزِیٌ وَ لَهُم فِی االخِرَةِ عَذابٌ عَظیمٌ.(



111 

دین با مردم است و در منبر محل رو در رو شدن عالم 

بایست اجازه خواست منبر برود میگذشته ها کسی که می

شد که به درجه اجتهاد داشته باشد و به کسی اجازه داده می

آمده باشد؛ چرا که این مجتهد است که اهل افراط و نایل 

گوید بلکه حقایق را تفریط نیست و یک سویه سخن نمی

   131کند.گونه که هست مطرح میهمان

 

 مساجد بزرگ های آسیب

متأسفانه امروزه ساخت مساجد بزرگ با مرافق متعدد و 

و  انداخته استتوسعه مساجد کوچک،مساجد را از رونق 

-با اهداف نامعینی دست به تخریب مساجدکوچک میای عده

و  سازند میخود خارج اولیه زنند و مساجد را از حالت 

تر توان با هزینه کم؛در حالی که میزنندمعماری آن را به هم می

                                                           
 . و اما محراب بحث مفصلی دارد که باید در جای خودش بدان پرداخت. 131
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تا هم مردم به فیض  کردای نزدیک، مسجد دیگری بنا با فاصله

-دیو هم مسجد دچار تخریب نشود و کمتر تک بهتری برسند

 131تر از همسایگی مسجد استفاده کنند.گری کنند و مردم بیش

مردم در ساخت توفیقی  تأسیس مساجد بزرگ، باعث کم

 مسجد شده است؛ چرا که:

 قدرت ساخت مساجد بزرگ را ندارد.بسیاری از افراد  .1

                                                           
البته در نگاه کالن و کلی ساخت مساجد بزرگ، الزم است و سالطین و حاکمان هم در گذشته به این   . 131

ساختند ورزیدند ولی باید توجه داشت که آنان هم در یک شهر بزرگ فقط یک مسجد بزرگ میامر مبادرت می

که امروزه مساجد بزرگ نیاز   تر مساجد را بزرگ بسازیم مخصوصاًبنابراین دلیلی نداریم بر این که همه یا بیش

به تأسیسات و هزینه های بسیار سنگینی دارد که اغلب از عهده و حتی از عمر یک نفر بیرون است.البته امروزه 

بهتر است دولت به جای مصلّا، در هر شهر یک مسجد بزرگ بسازد و نماز جمعه در مسجد برگزار شود نه در 

 های متعددی دارد. مصلّا که آسیب



112 

 
 انجامد. . ساخت آن به طول می2

پذیر  . چون ساخت مساجد بزرگ با فواصل کوتاه امکان3

شود و میزان  به ناچار فاصله بین مساجد زیاد می ،نیست

 یابد. دسترسی مردم به مساجد کاهش می

 
شود و در اذهان عمومی  . اکثر اوقات از جمعیت پر نمی1

 کند. رونق جلوه می کم
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آزار و اذیّت همسایگان  ،شود هایی که پر می . در مناسبت1

 آورد. را فراهم می

و نگهداری از آن کاهش  . تعهّد مردم به حضور در آن6

 یابد. می

از توان یک نفر  خدمت در آنو . نگهداری و حفظ آن 1

 خارج است.

. غالباً مبتنی بر اصول صحیح مهندسی و معماری و بر 8

 شود.اساس معیارهای کارشناسانه ساخته نمی

تری بر حاضران در مسجد دارد و سجد تسلّط کم. امام م9

 د.آی در مدیریت وی خلل پدید می
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. حفظ و نگهداری آن از عهده یک خادم بیرون است و 10

خواهد که عوارض دارد و تقسیم کار در تعدد خادم ...........می

 خدمت هم هنوز بررسی نشده است.

 نکتة مهم

در طراحی مسجد باید میانگین مشارکت مردم در طول سال 

و به دلیل حضور چشمگیر مردم در برخی  136را در نظر گرفت

به ساخت مساجد بزرگ  شودنمی 131ها ها و مناسبت مراسم

توان برای مواقع خاص تدابیری ویژه . البته میروآورد

 138اندیشید.

                                                           
شنیده شود و به شرط آنکه  اتوبان و  بدون بلندگو  . در شعاع چهل خانه یا شعاعی که صدای اذان136

 خیابان، تندرو نباشد.

 . مثل لیالی قدر و تاسوعا و عاشورا و اعیاد فطر و قربان. 131

 .صورت لزوم قابل اتصال به هم و توسعه باشدهای در زاویه که در . مثل شبستان اصلی و شبستان138
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 امتیازات مساجد کوچک

اگر ساخت مساجد کوچک تبدیل به  ،به دلیل کمبود مسجد

 بهتر است؛ چرا که: ،یک فرهنگ عمومی شود

 شود. سجد کوچک، زود ساخته می. م1

شود ویک صنف  تر فراهم می های ساخت آن آسان . هزینه2

تواند هزینه ساخت و  یا یک فامیل و حتی یک نفر هم می

 نگهداری آن را به عهده بگیرد.

 یابد. مردم در اقدام به ساخت آن افزایش می . جرئت3

 
ت و توان در فواصل کوتاه و نزدیک به هم مسجد ساخ . می1

همه مردم را همسایه مسجد کرد و دسترسی آنان را به مسجد 

 .ساختآسان 
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شود و همیشه پررونق  . چون کوچک است، زود پر می1

  .است

شوند و به آن دل  مردم به حضور در آن تشویق می. 6

 بندند. می

 139آن آسان و میزان تأثیرگذاری آن زیاد است. ه. ادار1

مردم در رفتن به مسجد  ،متفاوتهای . به دلیل مدیریت8

 کنند.حق انتخاب پیدا می
                                                           

-تر می. مسجد همانند کالس است که هر چه افراد آن زیادتر باشند میزان تأثیرگذاری معلم و مربی کم 139

شود چنانچه در روایتِ بیان فضیلت نماز جماعت در مسجد، از دو تا ده نفر ثواب برشمرده شده است ولی برای 

مسجد، ده نفر است چنانچه در نماز تر از آن ثواب معینی ذکر نشده است گویی حد نصاب حاضرین در بیش

ای کوچک مسجدی جمعه حد نصاب، پنج نفر است و بی جهت نیست که پیامبر برای هر فامیل یا ساکنین هر قلعه

شود که مساجد، کوچک و نزدیک به هم خواندند معلوم میساخت و از این که با اذان بالل، نه مسجد نماز میمی

 اند. بوده



117 

شناسایی بهتر نقاط قوت یکدیگر را  ،. خدمتگزاران مساجد9

 شوند.کنند و باعث پیشرفت همه مساجد میو به هم منتقل می

شود؛ . حس رقابت در خدمتگزاران مساجد ایجاد می10

د و نه رقابتی مفید و سازنده که نه در آن ریا موضوعیت دار

به خالف سایر مراکز که همواره در معرض چنین  ،ضرار بودن

 هایی است. آسیب

ط و نظارت بهتری بر مسجد و . امام مسجد تسل11

 ها دارد. مسجدی

 
. یک خادم نیز به خوبی از عهده انجام وظایفش بر 12

 آید. می

. مساجد کوچک نسبت به مساجد بزرگ نیروهای بهتری 13

 کنند.تربیت می
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ها حاکی از آن است که مساجدی که در آنها زارش. گ11

 موفق و آبادند.یابند،  حضور مینفر دویست حداکثر 

، تعداد و کثرت کندفرهنگ دینی را تقویت می آنچه. 11

 ها. نه بزرگ بودن آن مساجد است،

 

 اهمیت عمران و آبادانی

عمران مسجد ارتباط تنگاتنگ با معیشت وآبادانی دین و  .1

 دنیا و آخرت مردم دارد.

عمران مسجد عالمت تدیّن و نشانه سرافرازی فرد و  .2

 جامعه است.
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عمران مسجد از تدیّن، تعهّد،غیرت دینی و نظم جامعه  .3

 دهد. خبر می

قدردانی و شکرگزاری  ،شناسی حق  عمران مسجد نشانه .1

 مردم از خدا و اولیای اوست.

را دلگرم و آبادانی مسجد، دشمنان را هراسان و مؤمنان  .1

 کند. امیدوار می

آبادانی مسجد، عالمت وارستگی و خدایی بودن حکومت  .6

 هاست. حکومتو از جمله تعهدات 

 
 شود.آبادانی مسجد، باعث کم شدن فساد و فحشا می .1

 آبادانی مسجد، عالمت اقتدار و صالبت جامعه است. .8
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 کند.آبادانی مسجد، منافذ دشمن را کور می .9

 دهد. افزایش میت و انس را آبادانی مسجد، الف .10

 ساز است.ساز و ادبسبک ،آبادانی مسجد .11

 کند.آبادانی مسجد، ارتباط همسران را بهتر می .12

 عمران مسجد، در تربیت نسل آینده تأثیر بسزایی دارد. .13

 توفیق مسجدسازی

و ترس و  ها و مشکالتبا سختیتعمیر مسجد از دیرباز 

اشارهرفته آن  بهقرآن در که  بودههایی به همراه وحشت

ساخت مسجد را لیاقت توفیق و همه کس  است.از این رو

عمران مادی و معنوی مسجد کار انبیا و اولیا بوده است . ندارد

 بهاین امر مهم را و امروزه عالمان و مؤمنان وارسته و شجاعی 
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گیرند که از هیچ چیز و هیچ کس جز خداوند  دوش می

شرک و آلودگی داشته ترین و کسانی که کم110هراسند نمی

 رسند.باشند به این فیض نمی

و نام خود را ماندگار کنند   و برای این که خود را اقناع 

زنند که در اختیار خودشان و دست به ساخت مؤسساتی می

باشند و نام  - حتی بعد از مرگشان -طبق نظر خودشان 

به  . ساخت این مؤسساتگذارند مقدس ائمه هدی را بر آن می

ها از آنهای حائض و مردان جنب  که زناست بهانه این 

اساساً جنب  انحائض و مرد اناستفاده کنند در حالی که زن

 د...نآمادگی برای امور معنوی ندار

 

 

 

                                                           
وْمِ الْآخِرِ وَأَقامَ الصَّالةَ وَآتَى الزَّکاةَ وَلَمْ عْمُرُ مَساجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْیَإِنَّما یَ: )18ه سوره توبه، آی . 110

 (ئِکَ أَنْ یکُونُوا مِنَ الْمُهْتَدینَلا اللّهَ فَعَسى أُولَّخْشَ إِیَ



112 

 

 

 

 

 هافصل چهارم: مسجدی

 

 

 قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم : 

 من الف المسجد الفه اهلل.

 269 ، ص6معجم الوسیط، ج 

 

 گیرد.هر کس با مسجد الفت بگیرد خداوند با او الفت می
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 معرفی اهل مسجد

و 111هایی نجیب و فرهیخته انسانعموماً ها  مسجدی

 112آیند. نزد خدا و خلق خدا به شمار میترین افراد محبوب

و امانتدارند و در وفادار افرادی مؤمن، سالم، مهربان، دلسوز 

و نظم و مقاومت در  زند میگفتار و رفتارشان صداقت موج 

 حضور در مسجد الگوی زندگی همه آنان است.

، قاوم، دقیق، عمیقمتعهّد، منظّم، م هایینساناها مسجدی

 ند.و صبور بصیر

مایه خیر  و 143مورد غبطة اهل برزخ حضورشان در مسجد

زمینی  و مانع نزول بالهای آسمانی و 111و برکت

                                                           
کُلِّ قَبیلَةٍ إِلّا وافِدُها وَ مِنْ کُلِّ أَهْلِ بَیْتٍ   لْمَسْجِدَ مِنْا  ال یَأْتِیَ  : یا فَضْل1ُقالَ الصّادِقُ : »11امالی، ص  . 111

 «إِلّا نَجیبُها

 «.: ...وَ أحَبُّ أهلِها إلَی اهلل6ِعَنِ النَّبِیِّ : »1، ص 81بحاراالنوار، ج . 112

أَهْلَ الْمَساجِدِ یُصَلُّونَ وَ ال  :فَیَقُولُونَ ؟بِطُونَمَنْ تَغْ :ا وَ مَلَکٌ یُنادی فِی الْمَقابِرِما مِنْ یَوْمٍ إِلّ:»6النَّبِیُّ قَالَ. 113

 «. نَقْدِرُ وَ یَصُومُونَ وَ لَا نَقْدِرُ
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 خود خداوندو 116دعای خیر فرشتگان همراهشان111است.

 118گذرند.و به راحتی از پل صراط می111پشتیبانشان است

زنان کودکان مسجدی مؤدّب، جوانان مسجدی و باشهامت،

و کهنساالن مسجدی بانجابت، مردان مسجدی باشجاعت 

 .اند مسجدی، با کرامت

های حضور خود مسجد رادوست دارند و لحظهها مسجدی

بیرون از مسجد را و اوقات شمرند  میدر مسجد را غنیمت 

به تعمیر مسجد  ،در مسجدند هرگاهدانند. آنان  خسارت می

                                                                                                                                  
إِنَّ اللّهَ جَلَّ جَاللُهُ إِذا رَأَى أَهْلَ قَرْیَةٍ قَدْ  :6قالَ رَسُولُ اللّهِ : »21061، ح92، ص16. وسائل الشّیعه، ج111

 مَنْ فیکُمْ مِنَ الها ثَالثَةُ نَفَرٍ مِنَ الْمُؤْمِنینَ ناداهُمْ جَلَّ جَاللُهُ یا أَهْلَ مَعْصِیَتی لَوْ یاصی وَ فعأَسْرَفُوا فِی الْمَ

ینَ بِجَاللِی الْعامِرینَ بِصَالتِهِمْ أَرْضِی وَ مَساجِدی وَ الْمُسْتَغْفِرینَ بِالْأَسْحارِ خَوْفاً مِنّی لَأَنْزَلْتُ الْمُؤْمِنینَ الْمُتَحابّ

 «. أُبالیالکُمْ عَذابی ثُمَّ بِ

: إذا نَزَلَتِ العاهاتُ وَ اآلفاتُ عُوفِیَ أهلُ 6قالَ رَسُولُ اهللِ : »316، ص 3مستدرک الوسائل، ج. 111

 «.المَساجِدِ

: ال یَزالُ المَالئِکَةُ تُصَلّی عَلی أحَدِکُم ما کانَ فِی المَسجِدِ، وَ  6قالَ النَّبِیُّ : »321، ص 1کنزالعُمّال، ج  . 116

 «.تَقُولُ: اللّهُمَّ اغفِر لَهُ، اللّهُمَّ ارحَمهُ

 «. مِنْ وَرائِهِم  وَ اللّهُ  مَساجِدِهِمْ  فی  : ... هُم6ْعَنِ النَّبِیِّ : »311، ص 3مستدرک الوسائل، ج . 111

118  . 
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پردازند می آنبه دفاع از  ،در غیر مسجدند هرگاهند و ا مشغول

-در مسجد می ،باشد ، حتی اگر فراداو نمازهای واجب خود را

 خوانند. 

-سعی می ،گرچه برخی که لیاقت حضور در مسجد را ندارند

و با این  119را افرادی مثل خود معرفی کردهکنند اهل مسجد 

در مقابل این  1ولی ائمه هدی  ،ترفند آنان را تخریب کنند

هجوم ناجوانمردانه ایستاده و اهل مسجد را به هر خیر و 

 110اند.فضیلتی منسوب دانسته

ترین افراد بشمار تخریب کنندگان اهل مسجد بدترین و ظالم

کنند حقیقت مسجد را تخریب میآیند؛ چراکه این افراد در می

و به فرموده قرآن الجرم در همین دنیا دچار خزی و خواری 

خواهند نصیب و همان چیزی که برای مردم می گردندمی

 شود.خودشان می

                                                           
 . کافر همه را به کیش خود پندارد.119

 «.: مَنِ اعتادَ إِلَی المَسجِدِ فَاشهَدُوا لَهُ بِالعَدالَة6ِقالَ رَسُولُ اهللِ . »113، ص 1. کنزالعُمّال، ج110
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البته ممکن است برخی به مسجد بیایند تا چهره کریه خویش 

به  گاه به حضور مداومرا زیبا جلوه دهند ولی این افراد هیچ

شوند و قهراً با حضور در مسجد موفق نمی ویژه صبح و شام

 گردند.  پراکنده خود از اهل مسجد محسوب نمی

 اهل مسجد در جامعه

در امر خیر اند و به دیگران  خیر و خوبیهر ها اهل  مسجدی

 کنند. کمک می

 ند.کناحترام میرا ترها  ترها را اکرام و بزرگ کوچک

خانوادگیشان نسبت به سایرین بهتر و ها ارتباطات مسجدی

هایشان مشاجراتی دیده تر است و اگر در خانوادهمستحکم

 هاست.تر از غیر مسجدیرنگتر و کمشود به مراتب پایین

 اند. در غم و شادی دیگران شریک و سهیم

 امتیازخواه و انحصارطلب نیستند.
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دعوت تنها آمر به معروفند و دیگران را به کارهای نیک  نه

ت ها مبادر کنند که خود عامل به معروفند و به انجام نیکی می

مردم را وبا حضور منظم و به موقع خود در مسجد ورزند  می

ها را ساماندهی و منکرات را معروفبه خانه خدا دعوت و 

 سازند.متالشی می

دهند و با مسجد را محل غیبت و بدگویی مؤمنان قرار نمی

رونقی ؛ چراکه باعث پراکندگی و کمکنندهمدیگر نجوا نمی

 151شود.مسجد می

و همواره  هستندزینت و آبروی نظام اسالمی ها  مسجدی

ان دینی و بهترین سربازان نظام اسالمی و پشتیبان رهبر

 اند. بوده  ولیّ فقیهو سرافرازی ساز عظمتزمینه

اند  در صف نشستهکه  اند  7 واقعی امام عصر  منتظرانِآنان 

و  آیندزمان )عج( به شمار میدر اردوگاه امام منتظر فرمان و

                                                           
 . ولی مذاکره و موعظه و مشورت دارند. 111
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مقابل دشمنان مثل کسانی هستند که در  ،اندکه نشستهبا آن

 اند.اسالم قیام کرده

 عقیده و رفتار مسجدیان

از اعماق قلب به دان و دیندارند و نه فقط دین مسجدیان

شان را  های روزانه ها و فعالیت برنامه 112ورزند. مسجد عشق می

 113کنند. از مسجد آغاز و به آن ختم می

روند؛ خدمت به ساخت و آنان به قصد خدمت به مسجد می

مسجد، خدمت به خادمان  بخشی بهرونق وتعمیر و غبارروبی 

 154.و امام مسجد و خدمت به زائران مسجد

 
                                                           

 «.:  مَن أحَبَّ القُرآنَ فَلیُحِبَّ المَساجِد6َقالَ النَّبِیُّ : »311ص  ،3مستدرک الوسائل، ج. 112

 (سَبِّحُ لَهُ فیها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِذْکَرَ فیهَا اسْمُهُ یُفی بُیوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَیُ: )36سوره نور، آیه  . 113

 . چرا که خدمت به مسجد، خدمت به عابد و معبود و معبد و عبادت است. 111
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بهتر از و حضور در آن را  111مثل بهشتمسجد را آنان 

کنند  شماری می و برای حضور در آن لحظه 116دانند بهشت می

 کنند.ن اوقات عمرشان را در آن سپری بهتری کوشند میو

نمازهای کوشند نمازهای واجب خود را در مسجد و آنان می

 مستحب را در خانه بخوانند.

مسجد و دیگران را نیز به  111با حضور مداوم و مستمرّ خود 

 دعوت کنند. ضات آنمندی از فیوبهره

 شوند.آنان زودتر از همه وارد مسجد و دیرتر از همه خارج می

                                                           
 ؛«: إِنَّ رِیاضَ الجَنَّةِ المَساجِد6ُعَنِ النَّبِیِّ : »618، ص 1مّال، ج. کنز الع111ُ

خَیْرٌ لی مِنَ الْجَلْسَةِ فِی الْجَنَّةِ فَإِنَّ   الْجامِعِ  : الْجَلْسَةُ فِی1قالَ عَلِیٌّ : »362، ص 80بحاراالنوار، ج . 116

 «الْجَنَّةَ فِیها رِضَى نَفْسی وَ الْجامِعَ فیهِ رِضى رَبّی

یا أَبا ذَرٍّ أَ تَعْلَمُ  :فی وَصِیَّتِهِ لَهُ قالَ 6عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ »: 111، ص 1669، ح 1وسائل الشّیعه، ج . 111

فِی انْتِظارِ  :قالَ .:القُلْتُ ؟عَلَّکُمْ تُفْلِحُونَلَءٍ أُنْزِلَتْ هذِهِ الْآیَةُ اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا هللَ  فی أَیِّ شَیْ

ا ذَرٍّ إِسْباغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَکارِهِ مِنَ الْکَفّاراتِ وَ کَثْرَةُ الِاخْتِالفِ إِلَى الْمَساجِدِ فَذلِکُمُ بالصَّالةِ خَلْفَ الصَّالةِیا أَ

 «.الرِّبَاطُ
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 118،گیرند در آن مأوی میچون پناهگاهشان مسجد است و 

مانع عذاب  وجودشان هم119عذاب و بال از آنان به دور است.

 است.دیگران

دانند و آنان مسجد را بهتر از خانه و محل کار خود می

خانه خود  و نمای آن را بهتر از نمای  تر ازمسجد را مرتفع

 سازند.های دیگرمیساختمان

بندند و بهترین آنان به مسجد بیش از کاشانه خود دل می

 دهند. اموال خود را در اختیار مسجد و مسجدیان قرار می

 

 ورود به مسجد و اقامت در آن

ها و امتیازات و معجزات خداوند به پیامبر از بهترین وعده

 160به مسجد است.ورود 

                                                           
الَّذینَ یَأوُونَ إِلی » عِمرانَ: : قالَ: قالَ مُوسَی بنُ 1عَن عَلِیِّ بنِ الحُسینِ : »16، ص 1محاسن، ج . 118

 «.مَساجِدی کَما تَأوِی النُّسُورُ إِلی أوکارِها

 «.: نُظِرَ إلی أهلِ المَسجِدِ فَصُرِفَ عَنهُمُ البَالء6ُقالَ رَسُولُ اهللِ : »281، ص 1کنزالعُمّال، ج . 119

 : لَقَد صَدَقَ اهللُ رَسُولَهُ الرُّءیا بِالحَقِّ لَتَدخُلُنَّ المَسجِدَ الحَرامِ أن شاءَ اهلل آمِنینَ.  21. سوره فتح، آیه  160
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-و در مسجد قرار میکنند  میاز غیر مسجد فرار مسجدیان 

و پرنده در هوا اوج  162و همانند ماهی در آب شناور161؛گیرند

گیرند و در غیر مسجد چونان ماهی در خشکی و پرنده در می

پناه خدا چرا که در مسجد در  قرارند؛مضطرب و بی 163قفس

ولی هستند   بیرون درامانو از دشمنان درون و ینداوبیمه و 

که طعمه گرگ هوا و  اند بیمناکدر غیر مسجد هر لحظه 

و یا در چاه  غلطندد و یا در ورطه خطا و اشتباه فروهوس شون

  انتهای غفلت و شک و تردید سقوط کنند.بی

 161روند . به قصد زیارت خدا می

                                                           
الَّذینَ یَأوُونَ إِلی » : قالَ: قالَ مُوسَی بنُ عِمرانَ: 1عَن عَلِیِّ بنِ الحُسینِ : »16، ص 1. محاسن، ج161

 «.النُّسُورُ إِلی أوکارِهامَساجِدی کَما تَأوِی 

  «. المُؤمِنُ فِی المَسجِدِ کَالسَّمَکِ فِی الماءِ وَ المُنافِقُ فِی المَسجِدِ...: »291، ص 2کشف الخفاء، ج.  162

163  . 

 « بَیْتی...لِعَبْدٍ تَطَهَّرَ فی بَیْتِهِ ثُمَّ زارَنی فی   قالَ اهللُ تَبارَکَ وَ تَعالی: ُ فَطُوبى: »21ثواب االعمال، ص  . 161
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و خود راخادم 161روند مسجد میبه و آبادانی به قصد خدمت 

احساسی لطیف  ،مادامی که در مسجد هستندو  دانند میمسجد 

  .و شکوهمند دارند

و همواره احترام خادم  166با مسجد انس و الفتی پایدار دارند

و نه خود را بدهکار خادم ،و امام مسجد را نگاه داشته

با خادم در امور مسجد همکاری دانند و میاو بستانکار 

هایش پشتیبانی  و برنامهکنند و از امام مسجد در اهداف  می

دفاع حفاظت و خود و مال و از مسجد بهتر از جان  کنند می

 کنند.می

در گفتن اذان  و افتخار، و خدمت به مسجد را بهترین خدمت

 دانند.می و تکلیف و امامت مسجد را امانت ،را شرافت آنبام 

                                                           
الْجَنَّةَ وَ الْحُورَ لَتَشْتاقُ   :  أَن1َّأَبِیهِ   عَنْ  یُحَدِّثُ 1قالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ : »382، ص 80بحاراالنوار، ج . 161

 «.  إِلى مَنْ یَکْسَحُ الْمَساجِدَ وَ یَأْخُذُ مِنْهَا الْقَذى

 «.: مَن ألَّفَ المَسجِدَ ألَّفَهُ اهلل6ُقالَ رَسُولُ اهللِ : »269، ص 6معجم الوسیط، ج . 166
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با حضور خود در  .کنند پذیرایی میاستقبال و واردها  از تازه

شان مانع وقوع منکرات  و با رفتار شایسته و پسندیده مسجد

 کنند. ها جلوگیری می گردند و از بروز فتنه می

دانند و نفس کشیدن و بهترین سیاحت و تفرج را در مسجد می

 دانند.مسجد را فضیلت و ارزش میلحظه لحظه حضور در 

 هاامتیازات اجتماعی مسجدی

-خانه خود راه میخداوند هر کس را که خودی بداند به 

چه امتیازی باالتر از این که مردان مسجدی همراه دهد و 

ها انبیا و اولیا و زنان مسجدی همراه مریم و خدیجه

حضور مستمر در مسجد نشانه سالمت در دین و باشند. 

 امنیت در دنیا و آخرت است.

و نزد دیگران  اند حافظ آبروی دیگرانها مسجدی .1

 دارند.و احترام آبرو 

و حفظ مخصوصاً با اهل مسجد  خود را با همه هابطر .2

 کنند.برای حضور دیگران در مسجد دعا می
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چه اغنیا و چه فقرا  همگاندر اقتصاد و معیشت با  .3

در  ر روز و شب؛ چرا که هدارندو همزیستی تعامل 

 ایستند.کنار هم به صف می

و  زندگی شیرین و مستحکم و خانوادۀ گرمی دارند .4

 ند.ا همیشه آرام

؛ شوندتر طعمه مفاسد اخالقی میفرزندان آنان کم .5

و  تربیت کنندها را مسجدی کنند آنچون سعی می

 مسجد را آن گونه که هست به آنان بشناسانند.

و یا  تواند آنان را مغرورپست و مقام و ثروت نمی .6

 از مسجد جدا کند.

 نه تهدید. ،مشکالت برای آنان فرصت است .7

 همسایگان و وابستگان ارتباط خوبی دارند.با  .8

همسر، پدر، مادر، مانند و حقوق همه اند شناس حق .9

 کنند. را ادا می همسایه، دوست و...

 دانند.مسئول میخود را دیگران  در برابر .10
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 کنند.از انتقاد و موعظه استقبال می .11

حافظ انقالب و دعاگوی نظام و حامی رهبری سالم  .12

 .و ستون کشورند

 

 هامسجدی  سبک زندگی

 خداوند به اهل مسجد و سبک زندگی ایشان نظر دارد. .1

های دیگر را  سبک زندگی مسجدی همه سبک .2

 کند.ساماندهی و نوسازی می

پذیر و مخدّر و  های ظلمسبک زندگی مسجدی، سبک .3

کند و جای آن را با قدرت  سند را محو می رویّه و بیبی

 کند.  علم و عقالنیت پر می

ندگی مسجدی حاکم و سابق بر همه سبک ز .1

 گونه چالش و آسیبی ندارد. هاست و هیچ سبک

خواهد و سبک زندگی مسجد با  ها محرّک می همه سبک .1

 رود. رفع و دفع و مانع با پای خود جلو رفته و می
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ها، سبک زندگی مسجدی  با سرعت و تجدّد سبک .6

ها را به ترین ترین و عاقل ترین و عالم بیشترین و عمیق

 کند.  خود دعوت می

رود که  سبک مسجدی به قدری پرسرعت جلو می .1

 کند. گویی اعجاز می

یابد ولی سبک  ها در این دنیا خاتمه می همه سبک .8

زندگی مسجدی، سبک زندگی بهشتی و جهنمی را 

 تعریف کرده است.

 ؛داند سبک زندگی مسجدی احدی را خارج نمی .9

 کشد و باالترین حاکم اسالمی را به چالش می

ترین افراد را به  ترین و مسن ترین و کوچک پایین

 خواند. همسویی فرا می

داند که غیر خودش  مسجد آنقدر سبک خود را واال می .10

را ضرار و نفاق و دوگانگی و غیر کامل و غیر تمام 
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داند و زندگی مسجدی را حق و صدق و کامل و  می

 داند. تمام می

 همسایگی مسجد)جاراهلل(

أسری بِعَبدِهِ لَیالً مِنَ المَسجِدِ الحَرامِ اِلَی المَسجِدِ األقصَی سُبحانَ الَّذی 

 167الَّذی بارَکنا حَولَهُ لِنُرِیَهُ مِن آیاتِنا أنَّهُ هُوَ السَّمیعُ البَصیرُ.

  168مسجد، حرم خداست و حریم و همسایگانی دارد.

مساجد چون خورشید اطراف خود را روشن و نورانی  .1

است و نعمت « جاراهلل»و همسایه مسجد،  169کنند می

 .است همسایگی مسجد از باالترین نعمات

                                                           
 .1. سوره اسراء، آیه  161

شنیدن اذان مسجد  1محدوده همسایگی مسجد تا شعاع چهل ذراع و یا چهل خانه است و امیرالمؤمنین .  168

که اذان بدون بلندگو معیار است که برخی اوقات تا آخر اند و معلوم است )مَن سَمِعَ النّداء( را مالک قرار داده

رسد، راهی به رسد؛ گرچه امروزه عبور از عرض بلوارها مشکل است و با اینکه صدا میشهرهای متوسط می

مسجد نیست که باید این مشکل را با ساخت پل یا تونل برطرف کرد و البته گاهی ساخت مسجد از ساختن پل و 

 بهتر است.تر و تونل ارزان

الْمَساجِدُ   الْأَرْضِ  فِی  قالَ اهللُ تَبارَکَ وَ تَعالی: إِنَّ بُیُوتی 6قالَ رَسُولُ اهللِ : »11، ص 1محاسن، ج . 169

 «.ءُ النُّجُومُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ ءُ لِأَهْلِ السَّماءِ کَما تُضی تُضی
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خانه و محل کار خود  ،اگر انسان قدرت راه رفتن دارد .2

تا مسیر بیشتری را  110از مسجد انتخاب کند را دور

روی و اگر قدرت پیاده 111تری ببردبپیماید و ثواب بیش

خانه و  ،داردای هم نیا وقت آن را ندارد و وسیله نقلیه

محل کار خود را نزدیک به مسجد انتخاب کند تا از 

 فیض حضور در مسجد محروم نماند.

است و صدای اذان مسجد به  ای که دور از مسجد خانه .3

  و برتری خانه 112شوم و نامبارک است ،رسد آن نمی

دور از مسجد، همانند برتری  مسجد بر خانه  به نزدیک

 113وامانده از جهاد است.نشینِ  مجاهد نستوه بر خانه

                                                           
110  . 

111  . 

الْمَسْجِدِ ال یُسْمَعُ فیهَا الْأَذانُ   الدّارُ بَعیدَةً عَنِ  : وَ إِذا کانَت6ِعَنِ النَّبِیِّ . »188، ص 61بحاراالنوار، ج  . 112

 «.وَ الْإِقامَةُ فَهِیَ مَشُومَةٌ وَ إِذا کُنَّ بِغَیْرِ هذَا الْوَصْفِ فَهُنَّ مُبارَکاتٌ

: فَضلُ الدّارِ القَریبَةِ إلَی المَسجِدِ کَفَضلِ الغازی عَلَی 6اهللِ  قالَ رَسُولُ: »381، ص 1مسند أحمد، ج . 113

 «.القاعِدِ
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ای کاش در تمامی شهرها و روستاهای ما مساجد به  .1

قدری نزدیک به هم بود که همه مردم از همسایگی 

 111!مسجد برخوردار بودند

 همسایگی مسجد انتخاب

کار، کسب و تعیین محل در خرید و ساخت مسکن و  .1

مسجد را بررسی و سعی کنیم  به دسترسینخست 

 آسانیای را برگزینیم که بتوانیم روزی چند بار به گزینه

 به مسجد برویم.

چه خوب و زیباست که اگر منازل ما از مسجد دور  .2

با همکاری سایر همسایگان، در نزدیکی خود  ،است

بسازیم تا هم از نعمت  هر چند کوچک مسجدی

                                                           
سؤال شد تا کجا همسایه مسجدند،  1: وقتی از امیرالمؤمنین 11، ح380، ص80بحاراالنوار، ج . 111

 «.مَن سَمِعَ النِّداءَ؛ کسی که صدای اذان مسجدی را بشنود»فرمود: 
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مند شویم و هم  ههمسایگی مسجد و خدمت به آن بهر

 111داشته باشیم.در آن تری حضور بهتر و بیش

خواسته  ،مسجد اهلاندرکاران و  شاید برخی از دست .3

هایی  های مسجد مزاحمت برای همسایه ،یا ناخواسته

 داشته باشند که بهتر است:

 ها را نادیده بگیریم. گذشته الف(

ها بکاهیم و از  های مناسب از میزان مزاحمت از راه (ب

 جلوگیری کنیم.آنهاادامه و استمرار 

های همسایگی مسجد ارزش آن را  برکات و زیبایی ج(

 116ها را تحمل کنیم. دارد که ما همه آن مزاحمت

 آداب همسایگی

 خوب است همسایگان مسجد:

                                                           
فرمود تا از نعمت افتتاح می 6ساختند و پیامبر  های خود مساجدی می طوایف مدینه کنار خانه .111

 کردند . همسایگی مسجد برخوردار گردند و بدان افتخار می

 خرد.. مگر نه این است که انسان به هنگام چیدن گل، آزار خارهای اطراف آن را به جان می 116
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 حرمت مسجد را داشته باشند. .1

 در خدمات مسجد پیشقدم باشند. .2

 مهمانان خدا را مهمان خود بدانند. .3

 باشد.دیگران  حضورشان بهتر از .1

 دارند.مسجد را مرتب و تمیز نگه های اطرافورودی .1

 
 177. درغیر مسجد نماز واجب نخوانند.6

. هنگام اذان از مسجد کنار خود عبور نکنند و به مساجد 7

 178دیگر نروند.

                                                           
 آبَائِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ رُوِّینَا الْإِسْلَامِ، : دَعَائِم11ُ، ح 319، ص 8،باب 80 ج . بحاراألنوار، 111

  عِلَّةٌ.  بِهِ أَوْ عُذْرٌ لَهُ یَکُونَ أَنْ إِلَّا الْمَسْجِدِ فِی إِلَّا الْمَسْجِدِ لِجَارِ صَلَاةَ لَا قَالَ: أَنَّهُ عَلِیٍّ عَنْ

 

118  . 
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داران اطراف مسجد حرمت اهل مسجد را داشته  مغازه .8

 باشند و آنان را با دیگران یکی ندانند.

دارن و چه منازل مسکونی و  چه مغازه -همسایگان   .9

خود را همسایه خدا بدانند و از کنار مسجد بودن  -امثالهم 

لذت برده و شاکر خدا باشند که مسجد در دسترس آنان است 

 و بهتر و بیشتر از دیگران قدر مسجد را بدانند.

ای دار یا ادارهبهتر است همسایگان مسجد اگر مغازه .10

د وقت اقامه جماعت مغازه یا اداره را به احترام مسجد هستن

ها که همسایه مسجد ایداران و اداره تعطیل کنند و با بقیه مغازه

 نیستند فرق داشته باشند.
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 فصل پنجم : فیض حضور در مسجد

 

 

قال الصادق علیه السالم: من اتاها متطهّرا طهّره اهلل من ذنوبه 

 و کتب من زوّاره.

 261، ص 3الشیعه، ج  وسائل

 

هر کس با وضو و طهارت به مساجد وارد شود خداوند او را 

کند و نامش را در زمره زائران خود به از گناهانش پاک می

 رساند.ثبت می
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 خادم و خدمت به مسجد

وری به مسجد را زیاد  هر کاری که مسجد را آباد و بهره

 کند خدمت است.

خلق و خالق و بهترین خدمت به مسجد بهترین خدمت به 

 مخلوقات است.

 خدمت به مسجد بهترین عبادت است. 

 خدمت به مسجد آبرو دادن به اهل مسجد و جامعه است.

 هاست. خدمت به مسجد خدمت به همه خوبی

 پیامبران مفتخر به خدمت مسجدند.

  119خدمت به مسجد عالمت محبت خداست. 

رغبتی  خدمت به مسجد عالمت حکومت صالحان است و بی

 به مسجد تخریب مسجد و فساد حکومت و حاکمان است. 

                                                           
 «.: إِنَّ اهللَ إِذا أَحَبَّ عَبداً جَعَلَهُ قَیِّمَ مَسجِدٍ 6رَسولُ اهللِ قالَ : »613، ص 1کنزالعُمّال، ج. 119
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 بهترین کار در معبد و مسجد غبارروبی و عطرافشانی است. 

 180خدمت به مسجد وظیفه عموم است نه گروه خاصی.

چه زن  –در فرهنگ اسالمی خدمت به مسجد به همه افراد 

مربوط است لذا همه  -و چه مرد، و چه کوچک و چه بزرگ 

مساوات باید به این مهم بپردازند و هر کس باید یا به طور 

خودش یا فامیلش یا اجیرش خادم شوند تا امتیازاتی 

مخصوص شخصی یا فامیلی خاص نگردد چون تاریخ نشان 

اند خود را صاحب امتیاز و صاحب  کرده دهد بعضی سعی می می

الحرمین یا کلیدداری را  یا امروزه برخی خادم 181منصب بدانند

دانند. قرآن با این فکر و اندیشه مبارزه حصار خود میدر ان

                                                           
. تطهیر مسجد واجب فوری است و بر عهده  همه حاضران و مطلعان است و تا تطهیر نشود نماز همه 180

  اشکال دارد مگر این که با یک یا چند نفر این کار را انجام دهند.

الحاجِّ وَ عِمارَة َالمَسجِدِ الحَرامِ کَمَن آمَنَ بِاهللِ وَ الیَومِ اآلخِرِ وَ جاهَدَ  أجَعَلتُم سِقایَةَ : 19. سوره توبه، آیه  181

 فی سَبیلِ اهللِ ال یَستَوُونَ عِندَ اهللِ.
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تا کسی به ذهنش نیاید که مسجد تولیت و متولی دارد؛  182کرده

چرا که این مقامی است مخصوص انبیا واولیا و بقیه همه 

 یکسان هستند.

نباید خدمت به مسجد کم ارزش تلقی شود بلکه همگان  

فقط امر و نهی کنند و باید همدیگر را مسئول بدانند نه این که 

ور اصلی، خادم است. لذا وظیفه  ور باشند و بدانند که بهره بهره

همه مردم است که به دست خود به مسجد خدمت کنند و یا 

بدانند و احترام  -اجیر  و نه  –خادم را وکیل و نایب خود 

 183خادم را داشته و او را بر خود مقدم بدارند.

                                                           
، ( یا وُضِعَ لِلنّاسِ )سوره آل عمران21. با تعابیر مختلف مثل سَواءً العاکِفِ فیهِ والبادِ ) سوره حج، آیه  182

 (. 96( یا هُدیً لِلعالَمینَ )سوره آل عمران، آیه91( یا قِیاماً لِلنّاسِ )سوره مائده، آیه 96آیه

کند مولود خود را  . نذر خدمت به مسجد در قرآن به عنوان الگو مطرح شده آنجا که مادر مریم نذر می 183

شود و معموالً مردها خادم  مِنّی(  وقتی مولود، دختر می خادم کند )رَبِّ إنّی نَذَرتُ لَکَ ما فی بَطنی مُحَرِّراً فَتَقَبّل

تواند خادم باشد )فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ(؛ مراجعه  فرماید: زن هم می شوند )وَ لَیسَ الذَّکَرُ کَاالُنثی( خداوند می می

 سوره آل عمران.   31تا  31کنید به آیات 
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جهت نیست که خدمت به مسجد موضوعیّت دارد نه  بی 

طریقیّت یعنی مثالً جاروکشی و بلکه غبارروبی و عطرافشانی 

های  ثواب دارد اگر چه مسجد، تمیز و معطر باشد مثل حرم

مالند  ها که در روز هزاران مرتبه مردم دست می مطهر و ضریح

 تا غباری نداشته باشد.

ر معارف دینی خدمت به اهل عالوه بر آنچه که گفتیم  د

مسجد، خدمت به مسجد است چه آوردن مردم به مسجد و چه 

پذیرایی و چه احترام به دیگران و یا حتی نگهبانی از وسائل 

نمازگزاران و کفشداری و مؤذن بودن و امثال آن. لذا مساجد و 

اند مثل:  فرّاش، سراج، مؤذّن، نگهبان،  هایی داشته معابد، منصب

 خواب.  کلیددار، ساقی، وشب کفشدار،
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 انواع خدمت

  181ساخت مسجد .1

 181نظافت؛ بهشت و حوریان مشتاق جاروکش مساجدند. .2

 نور و شمع و نورافشانی .3

 .186فرش .1

 شعور مسجد 

با توجه به این که مسجد گاهی مانند مادری که بچه 

و  181شود ها پیدا شده خوشحال می اش بعد از سال گمشده

                                                           
184

 اللَّهُ أَعْطَاهُ الدُّنْیَا فِی مَسْجِداً بَنَى مَنْ اللَّهِ:  رَسُولُ قَالَ . 6336َ، ح 201، ص 8، باب 1وسائل الشیعه، ج .  

 زَبَرْجَدٍ وَ زُمُرُّدٍ وَ یَاقُوتٍ وَ دُرٍّ وَ فِضَّةٍ وَ ذَهَبٍ مِنْ مَدِینَةً عَامٍ أَلْفَ أَرْبَعِینَ مَسِیرَةَ مِنْهُ ذِرَاعٍ بِکُلِّ قَالَ أَوْ مِنْهُ شِبْرٍ بِکُلِّ

 جَزِیلٌ. ثَوَابٌ فِیهِ وَ الْحَدِیثَ لُؤْلُؤٍ وَ

185
   ع الْحَسَنِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ أَصْلِهِ، فِی النَّرْسِیُّ : زَیْد1ٌ، ح381، ص 21، باب 3مستدرک الوسائل، ج .  

                        الْقَذَى. مِنْهُ یَأْخُذُ أَوْ الْمَسْجِدَ یَکْسَحُ مَنْ إِلَى لَتَشْتَاقُ الْحُورَ وَ الْجَنَّةَ أَنَّ أَبِیهِ: عَنْ یُحَدِّثُ

: عَنِ النَّبِیِّ:  مَن بَسَطَ فیهِ حَصیراً صَلّی عَلَیهِ سَبعُونَ ألف مَلَکٌ حَتّی یَنقَطِعَ 616، ص 1. کنزالعُمّال، ج 186

  ذالِکَ الحَصیرُ.
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افسرده   ای  که مادر خود را گم کردهگاهی مانند شتر بچه

کند و از حضور منافق دلگیر  و از توهین  شود و ناله می می

و با توجه به این که مسجد در آخرت شهادت  188شود دلزده می

کند،  اش نزد خداوند شکایت می دهد و از حقوق تضییع شده می

  189شود مسجد حیات معنوی دارد. معلوم می

تکریم و تعظیم و احترام و وقار باشد بنابر این هرچه باعث 

پسندیده و هرچه باعث تخریب، تحریف، منع، و توهین باشد 

 ناپسند است.

                                                                                                                                  
 شود. . وقتی مؤمنی وارد آن می 181

ور به تعظیم مساجدیم )اُمِرنا بِتَعظیمِ المَساجِد( و ملعون است کسی که توقیر نکند چه رسد به . و ما مأم 188

 قَالَ: یَعْقُوبَ بْنِ یُونُسَ : عَن21111ْ، ح 280، ص 11، باب 16اینکه توهین و تحقیر کند؛ وسائل الشیعه، ج 

 الْمَسْجِدَ. یُوَقِّرِ لَمْْ  مَنْ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ یُونُسُ یَا :حَدِیثٍ فِی یَقُولُ مُحَمَّدٍ بْنَ جَعْفَرَ الصَّادِقَ سَمِعْتُ

. حیات معنوی مسجد از اثر الرسول )طبق آیه قرآن..........(  و اثر ریختن خون پیامبر و وصی او در آن  189

 مکان است و در اماکن دیگر چنین مطلبی را نداریم.
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 و بزرگداشت مسجدتعظیم 

 تعظیماهمیت الف(

و ما 190از مسجد به عظمت یاد شده استهمواره در قرآن 

 مأمور و مکلف به تعظیم و بزرگداشت آن هستیم.

ائمه فرمودند: ما مأمور به مسجد به قدری محترم است که 

تعظیم مساجدیم و در روایات کسی که مسجد را احترام نکند 

و از ما خواسته شده  191مورد لعن و سرزنش قرار گرفته است

-مخدوش میهایی که چهره مسجد را از اشعار و ضرب المثل

   192کند استفاده نکنیم.

ند احترام مسجد را پاس ا موظّفردمعموم مبلکه  مؤمنین

 کنند و بدانند که مسجددارند و حق آن را به شایستگی ادا ب

خانه خدا روی زمین است و احترام آن نشانه تعظیم خداوند 

                                                           
 شده است که دارای تعظیم است.« اهلل»آمده و یا اضافه به « عند»مسجد در قرآن یا با کلمه  . 190

 . چه رسد به کسی که به مسجد توهین کند. 191

192  . 
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 نیم وکاز هر گونه آلودگی آن را پاک  . پس بایدبزرگ است

اهل مسجد  .صورت نگیردبه آن احترامی و توهین ترین کم کم

قرار گیرند و نباید از آنان احترامی و بیمورد تعرض نباید نیز 

جماعت کس حق ندارد به خادم و امام هیچ 193کرد.بدگویی 

بلکه همه باید در  ،191نگاه کند تحقیر و توهینبه چشم مسجد 

 باشیم. آنان خدمت و همیار

 تعظیمنحوه ب(

آن گونه که هست ت و جایگاه مسجد را اهمی .1

 191.بشناسیم،

                                                           
بودن و  "اهل اهلل"بودن یعنی  "اهل مسجد". ما مأموریم هر خیری را به اهل مسجد نسبت دهیم و  193

مالک است و ما مأموریم کسی را که  با مسجد رابطه ندارد، ها اهل مسجد بودن ها و گزینشدر پذیرش

  –گونه حمایتی از او نکنیم و غیبت کردن از وی جایز است در حالی که غیبت اهل مسجد طرد کنیم و هیچ

 . -چه خادم و چه امام مسجد  –جایز نیست چه رسد به کارگزاران مسجد   -هر چند خالفکار باشند 

 کدام تخریب مسجد است.. چون تحقیر هر  191

اللّهَ یَوْمَ یَلْقاهُ ضاحِکاً مُسْتَبْشِراً وَ   وَقَّرَ مَسْجِداً لَقِیَ  قالَ: مَنْ 1عَن عَلِیٍّ : »11، ص 1محاسن، ج  . 191

 «.أَعْطاهُ کِتابَهُ بِیَمینِهِ
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احترامی به  بیای که نوعی  از هر گونه عمل یا گفته .2

تا مورد لعن الهی قرار  بپرهیزیم ،آید مسجد به شمار می

 196.نگیریم

 
احترامی به زبان  توجّهی یا بی نام مسجد را با بی .3

 191نیاوریم.

. تطهیر مسجد از نجاست و آلودگی را در اولویت قرار 1

 198دهیم.

                                                           
 «.: مَلعُونٌ مَلعُونٌ مَن لَم یُوَقِّرِ المَسجِدَ 1قالَ الصّادِقُ : »311، ص 16بحاراالنوار، ج   . 196

 

و الجعفریات «. الْمَسْجِدُ مُسَیجِدٌ  : وَ ال یُسَمَّى1قالَ عَلِیُّ بنُ أبی طالبٍ : »318، ص 13بحاراالنوار، ج  . 191

 به مسجد، مسجدک نگویند.«. وَ ال المَسجِد مُسَیجِداً»، 211)االشعثیات(، ص 

 . چرا که واجب عینی و فوری است. 198
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. بکوشیم به مسجد رونق دهیم و آن را از غربت به 1

روگردانی از آن  به آن یاتوجهی و بدانیم که بی درآوریم

مصداق تخریب مسجد و باعث تزلزل و تفرقه و پراکندگی 

 جامعه است.

آن را  مانبدون اظهار آن خود ،. اگر کمبود و کاستی دیدیم6

 خادم و مسئوالن را مکلف ندانیم.در این باره برطرف کنیم و 

 
تخریب مسجد و اهل آن را از احترام که  گفتار و حرکات. 1

 مسجد است.

-نگذاریم قداست آن خدشهدارد. . مسجد قداست خاصی 8

 199دار شود.

                                                           
 دانسته و برای مسجد احترام خاصی قائل بودند.. چون همه پیامبران و ائمه خود را خادم مسجد می 199
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-آوری کمک و دورهگری و پخش قبض جمع. از تکدی9

بپرهیزیم که توهین  –مخصوصاً در بین صفوف نماز  –گردی 

شاید یکی از دالیل ساده بودن مسجد  200و تحقیر مسجد است.

محتاج تجهیزات و ساخت و سازهای این باشد که مسجد 

 201آوری کمک باشیم.آنچنانی نباشد تا نیاز به جمع

 . به نظافت، پاکیزگی و غبارروبی آن اهمیت دهیم.10

ای در ساخت  بدعت، منکر و خرافه. از پیدایش هر گونه 11

ها، منکرات و  از رخنه و نفوذ بدعتنیز و تجهیز مسجد و 

 های مسجد جلوگیری کنیم. ها و برنامه خرافات در فعالیت

 

                                                           
 آوری کنند.. آیا ما حاضریم برای خودمان در بین صفوف بگردند و برایمان پول جمع 200

کنند و با آن پول، در کنار مسجد، کانون و کتابخانه اسم مسجد، گدایی می که بعضی به. چه رسد به این 201

 سازند.می
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های  و از ایجاد آلودگی داریمفضای مسجد را آرام نگه .12

 صوتی بپرهیزیم.

 

 
و بدانیم که محیط  بپرهیزیمهر گونه مزاحمتی ایجاد . از 13

 ذکر و عبادت است. ،نماز،فکر ،سکوتقدسی مسجد برای 

و  مردم را از حضور در مسجد دلسردبا گفتار و کردار . 11

نکنیم که بدترین ظلم و در حقیقت تخریب مسجد  دلزده

 202است.

                                                           
: )وَ مَن أظلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَساجِدَ اللّهِ أن یُذکَرَ فیهاَ اسمُهُ وَ سَعی فی خَرابِها اُولئکَ  111. سوره بقره، آیه 202

 نیا خِزِیٌ وَ لَهُم فِی االخِرَةِ عَذابٌ عَظیمٌ(ما کانَ لَهُم أن یَدخُلُوها إلّا خائفینَ لَهُم فِی الدُّ
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ردیف  همو حتی  از مسجدو باالتر تر . مکانی را مقدس11

؛ هر چند آن مکان، نامی مقدس داشته و یا نزد برخی ندانیم آن

 مقدس باشد. 

 
هر چند به  ؛بهتر و بلندتر از مسجد نسازیممکانی را .  16

 باشد. یا انبیا و اولیا ائمه معصومنام 

-. هر کس اهل مسجد است و به مسجد رفت و آمد می11

 203کند شهادت به خوبی او بدهیم.

ها دفاع کنیم و نگذاریم کسی یا . از مسجد و مسجدی18

 ها را توهین یا تحقیر و سرزنش کنند.کسانی آن

                                                           
203  . 



147 

 مسجد اهمیت حضور در

ائمه اطهار هایی است که پیامبر و رفتن به مسجد از ارزش

اند آنجا ها قرار دادهآن را احیا کرده و آن را مالک همه خوبی

و قبولی آن را دلیل  که نماز را اولین سئوال در قیامت دانسته

 201اند.بر قبولی همه اعمال و رفتارها قرار داده

ل و نرفتن به مسجد عواقب مسجد فضای قدر حضور درآن

وقتی نابینایی  201گذارد.دارد که عذری برای مؤمنین باقی نمی

 ،و ناهمواری مسیر به دلیل دوری مسجد و صعب العبور بودن

پیامبر  کننده برای انات وحشی و نبود همراه و کمکوجود حیو

این عذرها را آن حضرت  عذر آورد که به مسجد نیاید،

: از خانه تا مسجد طناب بکش و به فرمودو به او  نپذیرفت

دیگری  بیاندر  .آن حضرترسانکمک آن خود را به مسجد ب

                                                           
. نماز در غیر مسجد قابل رؤیت نیست تا آن را ارزش بدانیم ولی رفتن به مسجد قابل لمس و دیدن است  201

 شود آن را به حساب نماز و دلیل بر اقامه نماز شمرد. و می

201 . 
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چهار دست و پا  ،دانستید: اگر فضیلت مسجد را میاند فرموده

جستید و یا مثل کودکان نشسته یا همانند بردگان روی پا می

نه در کشیدید تا به مسجد برسید. پیامبر خود را به زمین می

سرمای شدید و نه در گرمایی که گاه هنگام سجده پیشانی 

نداد و خود  اجازه عدم حضوربه آنان  ،سوختمینمازگزاران 

و حتی در مسافرت که 206اندهگونه بودنیز همین 1ائمه اطهار

حضور در مسجد ارزش از  ،شودبعضی از نمازها نصف می

 201شود.نمیکاسته 

 اهتمام به رفتن به مسجد 

یکی از اصحاب پیامبر روزی به مسجد نرسید. به پیامبر 

شود؟ حضرت  گفت: اگر درهمی در راه خدا بدهم جبران می

                                                           
اند و اممت مسجد با دیگران بوده مساجد الگو نبودهدر  1. و این در حالی بوده است که ائمه اطهار  206

-است اما امروزه که نظام اسالمی و تشیع با رفتن به مسجد ظهور و بروز دارد رفتن به مسجد اولویت بیش

 تری دارد.

. عدم 1. نقص عضو 3. پیری 2نبود همراه  .1. این موارد نیز عذر مُوَجّه از حضور در مسجد نیست: 201

. خسوف و 1. عدم رضایت از کارگزاران مسجد 6. عادل نبودن امام جماعت 1نماز جماعت برگزاری 

 کسوف و حوادث غیر مترقبه.
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ای در راه خدا آزاد کنم جبران  خیر. گفت: اگر بنده  فرمود:

اگر به اندازه کوه ابوقُبیس  خیر. پیامبر فرمود:   شود؟ فرمود: می

 شود. درهم بدهی جبران نمی

اها نذر کنیم هر وقت به مسجد نرسیدیم چه خوب است م

ای به مسجد بدهیم تا هم ملزم به مسجد رفتن بشویم و هدیه

هم اگر موفق به رفتن نشدیم هدیه ما به مسجد آن را جبران 

 کند.

در رابطه با اهتمام به رفتن به مسجد تعابیر و رفتارهایی آمده 

 کند:زده می که ما را شگفت

ها سال اذان را در  کند که ده نقل می. ابن مسعود از یکی 1

شده قبل از آن  ام یعنی هر وقت اذان گفته می غیر مسجد نشنیده

 در مسجد حضور داشته است.

 اند. سال در غیر مسجد نماز نخوانده 10. بعضی 2

. در رابطه با امام سجاد آمده است که ایشان از اولین 3

 ست.کرده انفراتی بوده که در مسجد حضور پیدا می



151 

اهلل العظمی گلپایگانی )ره( آمده است که  . در احواالت آیه1

اند که احیاناً یک نفر ها امامت مسجدی را داشته ایشان سال

  208مأموم داشته است.

 پنجاهلل العظمی مرعشی نجفی )ره( نزدیک به  . مرحوم آیه1

 سال در مسجد باالسر تنهایی اقامه صبح داشته است.

ن مسجدی را چهل روز یا چهل ماه یا . کسی که تولیت اذا6

 چهل سال به عهده بگیرد... .

 . کسی که چهل روز چراغ مسجدی را روشن کند............1

تری برخورد خواهیم کرد با بررسی تاریخ قهراً به نکات بیش

 که برای ما بهترین الگو و سرمشق خواهد بود.

 وجوب حضور در مسجد

 این افراد واجب است به مسجد بروند: 

                                                           
 . به نقل از فرزند ایشان. 208
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کسی که نرفتنش سبب غریب ماندن مسجد و  .1

 حضورش سبب آبادی آن است. 

ای امر به معروف یا نهی از کسی که رفتنش به گونه .2

 شود.منکر محسوب می

به  کسی که در غیر مسجد جایی برای خواندن نماز  .3

 ندارد. جز مکان غصبی

ای است)مثالً مورد کسی که نرفتنش موجب مفسده   .1

 گیرد(اتهام قرار می

 کسی که نذر کرده در مسجد نماز بخواند.  .1

اند نمازش کسی که پدر یا مادرش به او دستور داده   .6

 را در مسجد بخواند.

 کسی که برای رفتن به مسجد اجرت گرفته است.   .1

خادم یا امامی که متعهد شده به مسجد برود و یا عادتاً  .8

 هستند.مردم منتظر او 
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کسی که نرفتنش به مسجد مانع رفتن دیگری به   .9

شود) مانند مهمان و میزبانی که اگر یکی به مسجد می

 رود(مسجد نرود دیگری نیز نمی

 در مسجد معاف شوندگان از حضور

رود دیگران کسی که بیماری مُسری دارد و احتمال می .1

 نیز بدان مبتال شوند.

 کسی که مرضی مُشمئزکننده دارد. .2

آزارد و بدنش نمازگزاران را می 209کسی که بوی بد دهان .3

 کند.و مسجد را متعفن می

 آور است.کسی که حضورش در مسجد مفسده .1

 210دارد. همچون جنابت یا حیض کسی که عذری  .1

                                                           
. خوردن سیر و غذاهای بدبو برای معاف شدن از حضور در مسجد از نظر فقهای شیعه، مکروه و از 209

 نظر فقهای اهل سنت، حرام است.

 توانند عبوراً از مسجد زیارت کنند غیر از مساجد خاص.البته این دو گروه می.  210
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کسی که لباسش نجس است و نجاستش به مسجد  .6

ای  اش به نجاست به گونه آلودگیکند و یا سرایت می

 شود.به آن میموجب توهین است که 

 کسی که حضورش در مسجد، تخریب است نه عمران. .1

 عذرهای ناموجّه

 ین موارد عذر مُوَجّه از حضور در مسجد نیست:ا

 نبود همراه  .1 

 . پیری2

 . نقص عضو 3 

 . عدم برگزاری نماز جماعت1

 . عادل نبودن امام جماعت 1 

 . عدم رضایت از کارگزاران مسجد6

 کسوف و حوادث غیر مترقبه.. خسوف و 1 
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 به مسجد رفتنالهی برای  نیّت

ها و  قصد ما از رفتن به مسجد باید خدایی باشد و با وسوسه

های شیطانی مبارزه کنیم و البته پاکسازی نیّت نباید  دخالت

ای در رفتن ما ایجاد کند که خود این وقفه یکی از آن  وقفه

 های شیطانی است. حیله

و طهارت که در اوج قداست و پاکی نیّت اهل بیت عصمت 

 اند: ها را چنین مشخص کرده گیری نیّت جهت ،هستند

 211زیارت خدا و کسب رضایت و خشنودی وی.. 1

 212شود. . اجابت دعوت خدا که با اذان به همگان ابالغ می2

 . اطاعت از پیامبر و پیروی از رهنمودهای ائمه3

                                                           
  : أهلُ المَسجِدِ زُوّارُ اهللِ وَ حَقٌّ عَلَی المَزُورِ التُّحفَةُ 1قالَ الحَسنُ : »202، ص 1ارشاد القلوب، ج . 211

 «.لِزائِرِهِ

عِمارَةَ   أَبَاذَرٍّ مَنْ أَجابَ داعِیَ اللّهِ وَ أَحْسَنَ : یا 6قالَ النَّبِیُّ . »191، ص 26فیض کاشانی، وافی، ج  . 212

 «.ثَوابُهُ مِنَ اللّهِ الْجَنَّةَ  کانَ  مَساجِدِ اللّهِ
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 عمران مسجد  .1

 اقامه نماز و تالوت کتاب  .1

 خدمت به مسجد .6

 تعهد و التزام به اسالم و والیت .1

و تجدید عهد و بیعت با آن حضور در پادگان امام زمان  .8

 حضرت

 زیارت علما و برادران دینی .9

 نجات از سردرگمی .10

 سازیمشاوره و تصمیم .11

 213.. فراگیری قرآن، نماز و علوم دینی12

 .. عملی کردن فرامین قرآن و به روز کردن علوم دینی13

 211.کسب بهشت و فرار از جهنم. 11

                                                           
: مَنِ اخْتَلَفَ إِلَى الْمَساجِدِ أَصابَ  1کانَ یَقُولُ عَلِیُّ بنُ أبی طالِبٍ : »219، ص 3تهذیب االحکام، ج . 213

أَوْ عِلْماً مُسْتَطْرَفاً أَوْ آیَةً مُحْکَمَةً أَوْ رَحْمَةً مُنْتَظَرَةً أَوْ کَلِمَةً تَرْدَعُهُ عَنْ رَدًى   اللّهِ  تَفاداً فِیإِحْدَى الثَّمانِ أَخاً مُسْ

 «.أَوْ یَسْمَعُ کَلِمَةً تَدُلُّهُ عَلَى هُدًى أَوْ یَتْرُکُ ذَنْباً خَشْیَةً أَوْ حَیَاءً
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 211.. تحصیل خلوص و دوری از نفاق و دورویی11

 216.. جهاد فرهنگی در راه خدا16

 
 .. کسب ثواب و درک فضایل11

 .نشاط و شادابیمندی از  دفع غم و اندوه و بهره. 18 

                                                                                                                                  
النّارِ فَیَقُولُ اهللُ جَلَّ جَاللُهُ لِمالِکٍ:   إلَى  : یُؤمَرُ بِرِجالٍ 6لَ رَسُولُ اهللِ قا: »166، ص 2علل الشّرائع، ج. 211

 «.قُل لِلنّارِ: ال تُحرِق لَهُم أقداماً فَقَد کانُوا یَمشُونَ إلَى المَساجِدِ

 «.سجِدِ( نِفاقٌ: ... وَاإلجتِنابُ عَنها )عَنِ الم6َقالَ رَسُولُ اهللِ : »110، ص 1کنزالعُمّال، ج . 211

 «.مَن لَم یَرَ غُدُوَّهُ وَ رَواحَهُ إلَی المَساجِدِ مِنَ الجَهادِ، فَقَد قَصُرَ عَمَلُهُ: »169، ص 6کنزالعمال، ج . 216
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. فرار از شک و تردید و سهو و فراموشی و غفلت و 19

 211.خبری بی

تفریط و متعادل شدن فکر و ذکر  . جلوگیری از افراط و20

 .و عمل

 .. شناخت عمیق و دقیق افراد و اشیاء و انتخاب بهترها21

 .. نظم و انضباط در خواب و خوراک و کار22

 218.پیدا کردن دوستان خدایی.23

 
 219.. ترساندن دشمنان اسالم21

                                                           
حینَ سَأَلَهُ أبُوهُ عَن أشیاءَ مِنَ المُرُوَّةِ،  1وَ فی أجوِبَةِ الحَسَنِ بنِ عَلِیٍّ : »111، ص 1نهج السّعاده، ج . 211

 «.لَهُ: مَا الغَفلَةُ؟ قالَ: تَرکُکَ المَسجِدَ فَقالَ

: مَنِ اخْتَلَفَ إِلَى الْمَساجِدِ أَصابَ إِحْدَى 1قالَ عَلِیُّ بنُ أبی طالِبٍ . »219، ص 3تهذیب االحکام، ج . 218

 «. أَخاً مُسْتَفاداً فِی اللّه  الثَّمانِ

 همان. . 219
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 .مندی از غفران و بخشش الهی. بهره21

 220.. دوری از جهنم26

 .روزی. جلب رزق و 21

 
 .. احیای خود و جامعه28

 .. نیابت از دیگران29

 
                                                           

یُؤْمَرُ بِرِجالٍ إِلَى النَارِ فَیَقُولُ اللّهُ جَلَّ جَاللُهُ  :6قالَ رَسُولُ اهللِ : »21، ح 296، ص 69. بحاراالنوار، ج 220

 ...«. تُحْرِقْ لَهُمْ أَقْداماً فَقَدْ کانُوا یَمْشُونَ إِلَى الْمَساجِدِ:القُلْ لِلنَارِ :لِمالِکٍ
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 .. اطاعت و عبادت30

 .. آسایش و آرامش و استراحت روح و روان31

 .. برخورداری از دعای مستجاب32

 221.. جذب رحمت الهی33

 
 222.های خداپسند . کسب توفیق در همه زمینه31

 223.نفس ، پاک شدن و خداگونه شدن تطهیر. 31

 221به صف اول نماز. رسیدن 36

                                                           
 «.ساجِدِ رَحمَةٌ: اإلختِالفُ إلَی الم6َقالَ رَسُولُ اهللِ : »110، ص 1، جکنزالعُمّال . 221

 «.: مَن أتَی المَسجِدَ لِشَیءٍ فَهُوَ حَظُّهُ 6قالَ النَّبِیُّ : »111، ص 1، جسنن ابی داوود . 222

 (حِبُّ الْمُطَّهِّرینَحِبُّونَ أَنْ یتَطَهَّرُوا وَاللّهُ یُفیهِ رِجالٌ یُ: )108سوره توبه، آیه  . 223

221  . 
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 نیات ناپسند

 به این نیات به مسجد نرویم:

 آشامیدن و خوردن .1

 خوابیدن  .2

 فخرفروشی   .3

 نیابت مسجد

نیابت در زیارت  ،لی که مورد غفلت واقع شده استاز فضای

زیارات مطرح است و گرفتن یا دادن  بقیه مسجد است که در

بهترین نذر  که چنان ،برکات زیادی دارد عملاجرت برای این 

مثل چهل  ؛خصوصاً مداومت بر آن221است، نذر رفتن به مسجد

 .سال و چهل روز و چهل هفته

توانیم نذر کنیم هر روز که به مسجد نرفتیم همچنین می

مبلغی به عنوان نذر به مسجد بدهیم تا توفیق اجباری برایمان 

                                                           
إذ قالَتِ یکی از نذرهایی که در قرآن آمده، همین است: ) همچنین نذر غبارروبی و خدمت به مسجد. 225.

  .31امرَأتُ عِمرانَ إنّی نَذَرتُ لَکَ ما فی بَطنی مُحَرََّراً فَتَقَبَّل مِنّی إنَّکَ السَّمیعُ العَلیمُ( سوره آل عمران، آیه 
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پیش آید به خاطر منافع اندک دنیوی، سرمایه بزرگی را از 

  دست ندهیم. 

 رفتن به مساجد شیعه و سنی

 رفتن به مساجد شیعه و سنی رمز وحدت است:

همه معارف و عقاید و  شیعه و سنی اختالفات زیادی در

دارند چه  –حتی در صفات باری تعالی و قرآن  -رفتارها 

رسد به پیامبر رحمت که به دلیل مقبولیت آن حضرت انتظار 

داشتیم اما در مورد مسجد  رفت بین مذاهب، وحدت میمی

گونه اختالفی بین شیعه و سنّی وجود ندارد؛ چه در  هیچ

 تی در ساخت و ساز.معارف، چه در فضایل حضور و چه ح

که مفاهیم  -یک از مذاهب اسالمی درباره مسجد   هیچ

ای که ما شیعیان  با یکدیگر فرقی ندارند و نکته -زیادی دارد 

در باره مسجد داشته باشیم و علمای اهل سنّت نداشته باشند 

وجود ندارد. با این همه چند مقدمه را نباید مورد غفلت قرار 

 داد:
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مه اطهار فضایل حضور در مسجد را مطرح . در شرایطی ائ1

اند و سبّ امیرالمؤمنین نیز  اند که ائمه ما امام مسجد نبوده کرده

 در مساجد رواج داشته است.

. ما معتقدیم خانه و مقبره و مشهدِ ائمه، مسجد است و 2

 احکام مسجد را دارد.

. حضور ائمه در مساجد معمول بوده و جایی نداریم که 3

 حضور در مساجد عذری آورده باشند.ائمه از 

گونه برتری ها هیچ. حضور در مساجد شیعه و نماز در آن1

 بر مساجد اهل سنت ندارد.

هم در کیفیت و  -بیان آداب و فضایل حضور در مسجد  .1

از سوی اهل بیت بیش از بیان آداب و فضایل  -هم در کمیت 

 از سوی اهل سنت است.

تاریخ، سابقه ندارد و تجربه  دوگونه مسجد داشتن، در .6

 موفقی هم نبوده است.
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نه اهل سنّت حق دارند ما را از مسجد منع کنند و نه ما  .1

 حق داریم مانع آنان بشویم.

 اعمال ما با آنان در مسجد با هم فرقی ندارد. .8

سفارش ائمه هُدی )ع( در حضور در مساجد آنان در حدّ  .9

 است.اقتدا به پیامبر )ص( تلقی شده 

در کیفیت حضور، سفارش شده است که در صف اول  .10

 نماز جماعت اهل سنّت قرار بگیریم.

بعضی از افراطیون اهل سنّت ما را تارک نماز و مسجد  .11

 دانند. می

و دستورات  -حفظهم اهلل  -نظر ......... مراجع موجود  .12

 های  عملیه بسیار قوی و مستدل است. آنان در رساله

مقدمات دوگونه مسجد داشتن به صالح ما و آنها  با این

مساجد آنان و آنان در مساجد ما  نیست و بهتر است ما در

لباس عمل بپوشد  )ع(حضور پیدا کنند تا سفارش امام صادق 
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اختبروا  "و  226"یناًینا شَلَوا عَونُکُال تَ یناً وَنا زَوا لَونُکُ "که

و یا کاری کنید که آنها بگویند:   221"شیعتنا بمواقیت الصلوة

 228."رحم اهلل جعفراً..."

 

 به مسجد وقت رفتن

چرا که سه روز  229؛باشیمداشته با مسجد ارتباط  همیشه .1

اعتنایی به مسجد و خداست پی به مسجد نرفتن بیدرپی

                                                           
226

 أَوْصِنِی 1 اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِی قُلْتُ قَالَ عَلْقَمَةَ بْنِ کَثِیرِ عَنْ : 11102، ح 8، ص 1، باب 12وسائل الشیعه، ج .  

 فَبِهَذَا الْجِوَارِ حُسْنِ وَ الْحَدِیثِ صِدْقِ وَ الْأَمَانَةِ أَدَاءِ وَ السُّجُودِ طُولِ وَ الْعِبَادَةِ وَ الْوَرَعِ وَ اللَّهِ بِتَقْوَى أُوصِیکَ :فَقَالَ

 شَیْناً عَلَیْنَا تَکُونُوا لَا وَ زَیْناً لَنَا کُونُوا وَ جَنَائِزَکُمْ اشْهَدُوا وَ مَرْضَاکُمْ عُودُوا وَ عَشَائِرِکُمْ فِی صِلُوا 6 مُحَمَّدٌ جَاءَنَا

 .الْحَدِیث شَرٍّ کُلَّ عَنَّا ادْفَعُوا وَ مَوَدَّةٍ کُلَّ إِلَیْنَا فَجُرُّوا إِلَیْهِمْ تُبَغِّضُونَا لَا وَ النَّاسِ إِلَى حَبِّبُونَا

227
  . 

 زَیْدٍ عَنْ بِإِسْنَادِهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنُ : مُحَمَّد11092ُ، ح 130، ص 11، باب 8وسائل الشیعه، ج  . 228

 وَ مْمَرْضَاهُ عُودُوا وَ مَسَاجِدِهِمْ فِی صَلُّوا بِأَخْلَاقِهِمْ النَّاسَ خَالِقُوا زَیْدُ یَا قَالَ: أَنَّهُ 1 اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ الشَّحَّامِ

 هَؤُلَاءِ قَالُوا: ذَلِکَ فَعَلْتُمْ إِذَا فَإِنَّکُمْ فَافْعَلُوا الْمُؤَذِّنِینَ وَ الْأَئِمَّةَ تَکُونُوا أَنْ اسْتَطَعْتُمْ إِنِ وَ جَنَائِزَهُمْ اشْهَدُوا

 اللَّهُ فَعَلَ الْجَعْفَرِیَّةُ هَؤُلَاءِ قَالُوا: ذَلِکَ تَرَکْتُمْ إِذَا وَ أَصْحَابَهُ یُؤَدِّبُ مَا أَحْسَنَ کَانَ مَا جَعْفَراً اللَّهُ رَحِمَ الْجَعْفَرِیَّةُ

 أَصْحَابَهُ. یُؤَدِّبُ مَا أَسْوَأَ کَانَ مَا بِجَعْفَرٍ
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آن هم سه  ،هر روز کهچنان؛230و پیامدهای خوبی ندارد

دلیل بر نظم، اعتدال، سعادت و بیمه بودن  ،وعده رفتن

 فکر و روان است. 

گیر  با حضور پررنگ خود، شیطان و دشمنان را زمین .2

 کنیم.

 فرشتگان، خدا و دوستان خدا را خوشحال کنیم. .3

حضور در مسجد در دالیلی به اسالمی به  آدابدر  .1

تأکید بیشتری و در تاریکی شب 231صبحگاه و شامگاه

 232شده است.

                                                                                                                                  
. همچنین در حضور در مسجد تجمیع هم پذیرفته نیست که کسی یک مرتبه به مسجد بیاید و همه 229

یک مرتبه به اندازه پنج مرتبه بماند؛ رفت و آمد شرط است نه نمازهای آن روز را بخواند یا این که در 

 حضور طوالنی مدت.

 . -مخصوصاً اگر بدون دلیل باشد  –. و عواقب سوئی دارد  230

« سْجُدُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَکَرْهًا وَظِاللُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِوَلِلّهِ یَ: )11سوره رعد، آیه  . 231

 (اًفَأَوْحى إِلَیهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُکْرَةً وَعَشِیّ» 11مریم 

الْمَسْجِدِ فی ظُلَمِ اللَّیْلِ   إِلَى  : بَشِّرِ الْمَشّائینَ 6قالَ رَسُولُ اهللِ : »12، ح 382، ص 83بحاراالنوار، ج  . 232

 «.بِنُورٍ ساطِعٍ یَوْمَ الْقِیامَةِ
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ابتدا به مسجد و  ها بهتر استبازگشت از سفر هنگام .1

 233برویم. جاهای دیگرسپس به خانه و 

 
در هر بلکه  ؛الزم نیست فقط وقت نماز به مسجد برویم .6

 خصوصاً ،مناسبدر هر موقعیت روز و وقت از شبانه

 به مسجد برویم. ،افسردگی یاوقت خوشحالی و 

هر وقت خوشحالیم برای شکرگزاری و هر وقت  .1

ناراحتیم برای دفع همّ و غم به مسجد برویم تا تعادل 

 231داشته باشیم.

                                                           
بعد از سفر حج و عتبات، ورود رسمی خود را از  مثل مشهد و قم و شیراز،  چنان که مردم شهرهایی .233

روند. در شهرها و محالت دیگر بهتر است ها میکنند و مردم برای استقبال آنها به حرمها شروع میحرم

 ابتدا وارد مسجد شوند، بعد به خانه بروند.  

231  . 
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بهتر است قبل از اذان به سمت مسجد حرکت کنیم؛ چرا  .8

که رفتن قبل از این که فرا خوانده شویم بهتر است تا 

 وقتی که ما را با اذان صدا زده و دعوت کنند. 

 همه مسیرها را به مسجد ختم کنیم و همه امور را مقدمه

البته سعی کنیم برای خواندن نمازهای برای مسجد قرار دهیم.

و برای  231مستحبی مکانی مناسب در خانه داشته باشیم

 نمازهای واجب به مسجد برویم.

 
 آمادگی برای رفتن

 حال نباشیم. آلوده، کسل و بیخواب .1

                                                           
 از واجب در مسجد است:..................... فضیلت نماز مستحبی در خانه مثل فضیلت نم 231
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 . نه گرسنه باشیم و نه زیاد سیر.2

غذاهای  . غذاهای سبک و خوشبو بخوریم و از مصرف3

 کننده و بدبو بپرهیزیم. سست
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چون کسی که نیاز به دستشویی  ؛. قضای حاجت کنیم1

به مسجد برود و یا سراغ مسجد را بگیرد یا مکروه است  ،دارد

 236.به نماز بایستد

فضیلت حضور در مسجد و نمازمان را با مسواک زدن . 1

 باال ببریم.

پاداش تا هم  237بگیریمفتن به مسجد وضو قبل از ر. 6

دلیل در  و هم بی 238ببریمباوضو بودن در مسیر مسجد را 

 مسجد وضو نگیریم.

 
                                                           

وَ ال   یَقُولُ: ال صَالةَ لِحاقِنٍ 1قالَ إسحاقُ بنُ عَمّارِ: سَمِعتُ أبا عَبدِاللّهِ الصّادِقَ : »861، ص 8وافی، ج . 236

 «.الْحازِقُ الَّذی قَدْ ضَغَطَهُ الْخُفُّوَ ال لِحازِقٍ فَالْحاقِنُ الَّذی بِهِ الْبَوْلُ وَ الْحاقِبُ الَّذی بِهِ الْغائِطُ وَ   لِحاقِبٍ

231  . 

ال تَدخُلِ المَساجِدَ إلّا »: عَن ابی جَعفَرٍ قالَ: 10) فضائل مسجد(، ص 32، فصل 1. جامع االخبار، ج 238

 «.بِالطَّهارةِ وَ مَن دَخَلَ مَسجِداً بِغَیرِ الطَّهارَةِ فَالمَسجِدُ خَصمُهُ
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و خود را  239نیمآینه نگاه کنیم و موهای خود را شانه زدر .1

 210معطّر و آراسته کنیم.

تا در رکوع و سجود در  بپوشیملباس ساده و راحت  .8

 زحمت نباشیم.

 تمیز و مقدّس ) مانند عبا( بپوشیم. 211لباس نو، .9

 مسجد داشته باشیم.برای حضور در . لباس مخصوص 10

 

                                                           
 أَبِی عَنْ الْمُغِیرَةِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ :عَلِی1ُّ، ح 189، باب التّمشُّط، ص 6. کافی، ج  239

 صَلَاةٍ. کُلِّ عِنْدَ التَّمَشُّطُ ذَلِکَ مِنْ قَالَ: مَسْجِدٍ کُلِّ عِنْدَ زِینَتَکُمْ خُذُوا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ فِی الْحَسَنِ

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مَمْسَکَةٌ إِذَا هُوَ تَوَضَّأَ أَخَذَهَا :3ح، 111، ص6. کافی، ج210

 . بِیَدِهِ وَ هِیَ رَطْبَةٌ فَکَانَ إِذَا خَرَجَ عَرَفُوا أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَائِحَتِهِ

أللّهُمَّ اجعَلها ثِیابَ »فرماید:  می 1نو، امام علی : درباره خریدن و پوشیدن لباس 118، ص 6. کافی، ج  211

 «.بَرَکَةٍ اسعی فیها لِمَرضاتِکَ وَ اعمُرُ فیها مَساجِدِکَ
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های مناسب )ساده و بدون نوشته و عکس و  از لباس .10

های تنگ، کوتاه، زننده و  لباس پوشیدن  و از ،آرم(

سازد و یا نشانه  نما که ما را شبیه کفّار می بدن

 بپرهیزیم. ،است 243و شهرت 212فخرفروشی

 211ترجیحاً لباس سفید بپوشیم. .11

 ولی جلو دهانمان را نبندیم. ،. سرمان را بپوشانیم12

 
                                                           

 وَاقِدٍ بْنِ شُعَیْبِ عَنْ بِإِسْنَادِهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنُ : مُحَمَّد1816ُ، ح 13، ص 13، باب 1. وسائل الشیعه، ج  212

 فِی الرَّجُلُ یَخْتَالَ أَنْ ص اللَّهِ رَسُولُ نَهَى وَ قَالَ: الْمَنَاهِی حَدِیثِ فِی آبَائِهِ عَنْ الصَّادِقِ عَنِ زَیْدٍ نِبْ الْحُسَیْنِ عَنِ

 فَخَسَفَ اخْتَالَ مَنِ أَوَّلُ لِأَنَّهُ قَارُونَ قَرِینَ کَانَ وَ جَهَنَّمَ شَفِیرِ مِنْ بِهِ اللَّهُ خَسَفَ فِیهِ فَاخْتَالَ ثَوْباً لَبِسَ مَنْ قَالَ وَ مَشْیِهِ

 جَبَرُوتِهِ. فِی اللَّهَ نَازَعَ فَقَدْ اخْتَالَ مَنِ وَ الْأَرْضَ بِدَارِهِ وَ بِهِ اللَّهُ

 سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ : مُحَمَّد1ُ، ح 111، باب کراهیّة الشُّهرة، ص 6. کافی، ج  213

 النَّار. مِنَ ثَوْباً الْقِیَامَةِ یَوْمَ اللَّهُ کَسَاهُ یَشْهَرُهُ ثَوْباً لَبِسَ مَنْ قَالَ: الْحُسَیْنِ عَنِ سَعِیدٍ أَبِی عَنْ الْجَارُودِ أَبِی عَنْ

211  . 
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دهد آن را خوشبو دهانمان بوی بد ندهد و اگر می  .13

 کنیم.

داشته مهر، جانماز و دستمال شخصی  االمکانحتی .11

 211باشیم.

 
به همراه داشته باشیم تا صدقه بدهیم یا با  پول .11

آن به مسجد خدمت کنیم و یا هنگام بازگشت به 

منزل چیزی بخریم تا اهل خانه خاطرة خوشی از 

 داشته باشند.مسجد رفتن ما 

                                                           
عَنِ التَّمَنْدُلِ  1سَأَلْتُ أَبا عَبْدِ اللّهِ  :عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنانٍ قالَ: »1260، ح111، ص1. وسائل الشّیعه، ج211

 «.لِلْوَجْهِ یَتَمَنْدَلُ بِها إلّاخِرْقَةٌ فِی الْمَسْجِدِ لَیْسَ  1کانَ لِعَلِیٍّ  :بَعْدَ الْوُضُوءِ فَقالَ
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 کفش راحت بپوشیم. .16

 
های آزاد خود را برای رفتن به  . بهترین اوقات و فرصت11

های تنگ و سوخته  نه اینکه در فرصت ،مسجد اختصاص دهیم

 به مسجد برویم.
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 حرکت به سمت مسجد

 211از مسجد شروع کنیم. راخود  216های روزانه. فعالیت1

به منزل برگردیم تا از آنجا به  ،اگر بیرون از منزل هستیم .2

 حرکت کنیم. ، وضو گرفته وقصد مسجد

و این  218حرکت کنیماز خانه . به قصد رفتن به مسجد 3

.منافاتی با سر زدن به جاهای دیگر در مسیر راه ندارد

 
                                                           

 . حتی سفر خود را از مسجد شروع کنیم و هنگام بازگشت نیز قبل از رفتن به خانه به مسجد برویم. 216

گرچه موفق به خواندن نماز صبح در مسجد نشده باشیم و وقت نماز گذشته باشد و یا مسجد بسته . ا211

 باشد. 

 
. نه این که هر وقت بیکار بودیم و وقت اذان فرا رسید چون حوصله حضور در سایر جاها را نداریم از  218

 روی ناچاری به مسجد برویم.
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یا حرکت خود به سمت مسجد را به دیگران هم اطالع  .12

که بهترین تبلیغ و ترویج مسجد و عمل به  دهیمنشان 

معروف است و هیچ ریا هم نیست؛ چون در متون دینی 

بدان سفارش شده و منافق نیز که اهل ریاست از آن 

 . کندفرار می

 
را به همسایگان، فامیل و اهل خانه همکاران، . دوستان، 1

مسجد با هم به  حتی االمکان مسجد تشویق کنیم و حضور در 

 برویم.

تا دیگران هم . به نیابت از دیگران به زیارت مسجد برویم6

توفیق حضور در مسجد که و گاهی  در ثواب ما شریک شوند
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به مسجد گر چه با اجرت دیگران را به نیابت از خودنداریم، 

 بفرستیم.

سواره برویم تا خسته نشویم و اگر  ،. اگر مسجد دور است1

 پیاده برویم تا ثواب بیشتری نصیبمان گردد. ،نزدیک است

 
اگر وسیله نقلیه داریم دیگرانی را که وسیله نقلیه ندارند  .9

 سوار کنیم.

اگر عزت با سواره بودن است سواره و اگر پیاده رفتن  .10

 باعث تواضع است پیاده برویم.

 نرویمبیکاری و در تنگی وقت به مسجد  رِاز سَسعی کنیم . 8

 بلکه برای این کار، وقت بگذاریم و باحوصله به مسجد برویم.
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 مسجد در مسیر

 وقتی که حال حرکت به سوی مسجد هستیم،

 رویم.یزه میبدانیم به بهترین مکان با بهترین انگ .1

 219اهد رفتن ما به مسجد هستند.بدانیم زمین و زمان ش .2

چرا که به خانه دوست  210؛شاداب و امیدوار قدم برداریم .3

 رهسپاریم.

هر قدمی دو ثواب  ایچون بر ؛ها را کوتاه برداریمقدم .1

 است.

                                                           
خُطْوَةٍ   : وَ مَنْ مَشى إِلى مَسْجِدٍ مِنْ مَساجِدِ اللّهِ فَلَهُ بِکُلِ 6اهللِ قالَ رَسُولُ : »291ص  ثواب االعمال،. 219

 «. یَرْجِعَ إِلى مَنْزِلِهِ عَشْرُ حَسَناتٍ وَ یُمْحى عَنْهُ عَشْرُ سَیِّئاتٍ وَ رُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجاتٍ  خَطاها حَتّى

210  . 
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. حرکت خود به سمت مسجد را به دیگران بفهمانیم و آن 1

؛ چون پسندیده است ریایرا پنهان نکنیم و بدانیم که این کار، 

 جزو شعائر دینی است.عمل به معروف و 

با وسایل نقلیه و اگر  211مزاحم دیگران نباشیم . در مسیر6

 مقررات راهنمایی و رانندگی را نیز مراعات کنیم. ،در حرکتیم

                                                           
 «.یُؤْذِ أَحَداً وَ لَم یَتَخَطَّ رِقابَ النّاسِ  :وَ لَمْ 6 قالَ رَسُولُ اهللِ: »311، ص 86بحاراالنوار، ج  . 211
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با آرامش  ،اگر  قبل از اذان است و فرصت کافی داریم .6

به حرکت خود ،حیّ علی الصالۀ را شنیدیمبرویم و اگر 

 ببخشیم.سرعت 

 
ها را کوتاه  گام ،. اگر فرصت داریم و پیاده درحرکتیم8

هر گامی که به سمت مسجد  برایچون خداوند  ؛برداریم

نویسد و ده گناه از ما محو  ده حسنه برایمان می ،داریم برمی

 کند. می
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. هیچ کس و هیچ کاری ما را از ذکر و یاد خدا غافل 9

 نگرداند.

ترین مسجد در  به نزدیک ،رسیده. اگر وقت اذان فرا 10

؛ چرا که عبور از مسجد و دور شدن از آن در این مسیر برویم

 هنگام عالمت نفاق است. 

که در رفتن را   -یان و نابینا کهنساالنچون  - دیافرا. 11 

 یاری کنیم. ،دنبه مسجد به کمک نیاز دار

 
گر چه حضور در مسجد جامع، مستحب است و فضایل . 12

حضور ما در آن زیادی دارد اما اولویت با مسجدی است که 

که فضایل مسجد جامع را تحت الشّعاع قرار  تأثیرگذار باشد
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نظیر مسجد خلوت یا  ؛شودمیو موجب آبادانی آن  دهدمی

 همسایه.مسجد 

 ؛دعا کنیم مشغول ذکر باشیم ومسیر رفتن به مسجد  . در13

 نزدیک است.استجابت  بهچون 

 عواقب ترک مسجد

دشمن  کردندوری از خشنود ،م زندگی صحیحییکی از عال

است. امروزه دشمن از کسادی مساجد راضی و از رونق مراکز 

به دست  خواهدمی دسیسهبا دیگر خوشحال است و هر روز 

مراکز رونق شوند و مساجد کمافراد خودی به دست خودمان و 

های در بمباران )ره( خمینی امام  دیگر پررونق گردند.فرهنگی 

از خالی  ؛های دشمن نترسیدفرمودند: از فانتوممیشدید دشمن 

ر را از شدن مساجد بترسیدو شاهدیم که امروزه مردم خیّ

 212.برندو به سمت دیگر مراکز می اندمساجد منصرف کرده

                                                           
ساز که عالوه بر اشکال شرعی . مثل تشویق مردم به ساخت ورزشگاه و تجلیل از خیّرین ورزشگاه212

 های غربی و ضرر و زیان، برد و باخت در آنها تشنّج آفرین است.برخی ورزش
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 .کنیمآنها اشاره می از رخیپیامدهایی دارد که به ب ین امرا

 الف: عواقب اعتقادی

های در دام فرقهکسی که توفیق حضور در مسجد ندارد  .1

های ضالّه از همه فرقه .افتدمیو مدّعیان دروغین ضالّه 

مسجد جدا هستند و عامل پیدایش آنان جدایی از مسجد 

 شود.گمراه نمی ،است ولی هر کس به مسجد معتاد است

های اجتماعی و سیاسی قدرت دفاعی در برابر ویروس .2

کش ندارد و حضور در مسجد ضد ویروس و ویروس

 کند.و قدرت و اقتدار ما را زیاد می است

 ب: عواقب اخالقی

با آنکه غیبت از  ،جایز است کننده مسجدترکغیبت  .1

 ،ولی هر کس به مسجد برود253،زنا هم بدتر است

  254.جایز نیستغیبتش 

                                                           
 «. ال غیبَةَ لِمَنْ صَلّى فی بَیْتِهِ وَ رَغِبَ عَنْ جَماعَتِنا :قالَ 6أَنَّ رَسُولَ اللّهِ  1عَنِ الصَّادِقِ ». 228

211  
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ولی 255،است از عواقب ترک مسجد نفاق و دورویی .2

 256است. حضور در مسجد عالمت اخالص و پاکی

التزام عملی به اسالم ندارد؛ چون حضور تارک مسجد  .3

ترین نمونه التزام عملی به اسالم در مسجد شاخص

 است.

ه نماز کچرا257؛ماندهای اجتماعی در امان نمیاز آسیب .1

در مسجد بازدارنده از فحشاست و فحشا آسیب 

 نه فردی تا با نماز فرادا دفع شود.  ،اجتماعی است

 
                                                           

 «. مَن سَمِعَ النّداءَ فَلَم یُجِبهُ ثَالثاً کُتِبَ مِنَ المُنافِقین»: 183، ص1. کنز العُمّال، ج211

وَّلِ یَومٍ أحَقُّ أن تَقُومَ فیهِ فیهِ رِجالٌ یُحِبُّونَ أن لَمَسجِدٌ اُسِّسَ عَلَی التَّقوی مِن أ): 108. سوره توبه، آیه 216

 (.یَتَطَهَّرُوا وَ اللّهُ یُحِبُّ المُطَّهِّرینَ

 (.إنَّ الصَّالة تَنهی عَنِ الفَحشاء وَ المُنکَر): 11. سوره عنکبوت، آیه 211
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ظلم به خود و جامعه خود کرده است؛ چون یکی از  .5

نرفتن  258(وَ مَن أظلمُ مِمَّن مَساجِدَ اهلل)مصادیق آیه 

 خود انسان به مسجد است.

مفاسداجتماعی از  شود وتعهّد میتخصّصش بی .6

ای ؛ چون آنان هستند که بر تعهّد استمتخصّصان بی

-منافع شخصی خود دست به هر آسیب اجتماعی می

 زنند.

 
یابد و اگر شود و راه فرار را نمیدر مفاسد واقع می .7

ها در حالی که مسجدی ؛قدرت فرار ندارد ،هم بیابد

؛ چرا که و قدرت بر فرار دارند یابندراه نجات را می

                                                           
یُذکَرَ فیهاَ اسمُهُ وَ سَعی فی خَرابِها اُولئکَ  ما وَ مَن أظلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَساجِدَ اللّهِ أن ). 111. سوره بقره، آیه 218

 (.کانَ لَهُم أن یَدخُلُوها إلّا خائفینَ لَهُم فِی الدُّنیا خِزِیٌ وَ لَهُم فِی االخِرَةِ عَذابٌ عَظیمٌ
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-و در مسجد، همفکر و همراه پیدا می تنها نیستند

 259کنند.

 شود.ومرج حقوقی و اخالقی فراگیر میهرج .8

در حالی که زنان  ؛شودابزاری می هاز زنان استفاد .9

مانع این شوند که خود، که ابزار نمینه این مسجدی

 شوند.امور می

ولی  ،آیدهای عمیق و طوالنی به وجود مینزاع .10

های با حضور سه وعده در مسجد برای خدا  زمینه

 رود.نزاع از بین می

رود و ت و آیین شهروندی از بین میمدنی .11

جامعه از هم گسسته و ارتباطات حیوانی جایگزین 

 گردد.ارتباطات اخالقی و انسانی می

                                                           
 همین حضور گروهی در مسجد است. "تعاونوا علی البرّ و التّقوی ". یکی از مصادیق  219
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سقوط و جامعه خود به خود  یابدرواج میشایعه  .12

در حالی که حضور در مسجد جلو شایعات را  کندمی

 گیرد.می

 آن،و پس از شود میمعروف و منکر مخلوط  .13

 د.گردمعروف، منکر و منکر، معروف می

 ج: عواقب روانی

شود و از امور دیگر باز ور میدر یک امر غوطه .1

ولی مسجد دنیا و آخرت را با هم به  260،ماندمی

 دهد.انسان نشان می

؛ شودخارج میش از اعتدال افکر و ذکر و زندگی .2

خود در ابتدا افراطی و پس از بهچون انسان خود

 دارد. تفریطی است و نیاز به کنترلمدتی 

 261گردند.هویت و افسرده میجوانان، بی .3

                                                           
 غابَت عَنکَ أشیاءٌ.. حَفِظتَ شَیئاً وَ  260
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 د: عواقب اجتماعی

ولی با حضور در مسجد 262،شخصیّت او ناشناخته است .1

 مردم مأمور به شناسایی او به خیر و صالح هستند.

رفاقت و همزیستی مؤمنان مسجدی با او مکروه و  .2

ا احاطه و رفیقان و شریکانی او ر263ناشایسته است

 کنند که پشیمانی به همراه دارد.می

در ولی با حضور 264،شودمورد تنفّر مؤمنان واقع می .3

 .گرددمیمحبوب قلوب همگان مسجد 

مراکز اجتماعی همراه با مفاسد اجتماعی جایگزین  .1

در حالی که همیشه مسجد با مراکز  ؛شودمسجد می

                                                                                                                                  
گردند، از نظر روحیه گردند با جوانانی که از سفر توریستی برمی. جوانانی که از سفر حج و زیارت برمی261

 اند.   با همدیگرمتفاوت

إِذَا سُئِلْتَ عَمَّنْ لَا یَشْهَدُ الْجَمَاعَةَ  أنَّهُ قالَ: 6عَنِ النَّبِیِّ »: 1208، ح111، ص6مستدرک الوسائل، ج. 262

 «. فَقُلْ لَا أَعْرِفُهُ

263. 

 «.مَن سَمِعَ الفَالحَ فَلَم یُجِبهُ فَال هُوَ مَعَنا و ال هُوَ وَحدَه »: 183، ص1.کنزالعُمّال، ج261
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گونه آسیبی به و هیچ فساد به مقابله برخاسته است

 زند.امعه نمیج

 
های مداوم های موقت و سطحی جای رفاقتمصاحبت .1

ها تا قیامت در حالی که رفاقت مسجدی ؛گیردرا می

 یابد.ادامه می

و متالشی  دهدمیخانواده اصالت خود را از دست  .6

مثل کودکستان، دبستان و  شود؛ چون در همه مراکزمی

و در مسجد  انداعضای خانواده جدا  از هم دبیرستان 

 بلکه همه با هم هستند. ،گونه نیستاین
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-گیر و زمین، گوشهکنندگان از مسجد بایکوتاعراض .7

 265گردند.می گیر

امامان، مأموم و رهبران، رهرو و عزیزان، ذلیل و  .8

 شوند.ذلیالن، عزیز می

ادعا و امامان مسجد مدعیان دروغین به جای مردان بی .9

گونه در حالی که امام و اهالی مسجد هیچ ؛نشینندمی

 ادعایی ندارند.

 
شهرسازی عیار و معیار ندارد؛ چون مرکز شهر بر  .10

های تسبیح و همانند دانه گیردمینمحور مسجد شکل 

  شوند.که نخ آن پاره شده باشد به سویی پراکنده می

                                                           
ت اجتماعی( یا . کسی حق ندارد با آنان ازدواج کند )بایکوت خانوادگی( یا با آنان همسایه شود )بایکو261

 با آنان معاشرت کند و یا به سفر برود )بایکوت فرهنگی( و... .
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انتظام مدنی وجود ندارد؛ چون پلیس معنوی و  .11

گاه پلیس و نیروی انتظامی هیچتربیتی، مسجد است و 

تواند در برقراری نظم اجتماعی و سیاسی نمی

 جایگزین مسجد شود. 

گسلد و ها از هم میحلقة اتصال بین نسل .12

ها ها و کهنساالن درآسایشگاهکودکان در مهدکودک

-ولی مسجد حلقه اتصال را حفظ می ،گیرندقرار می

 کند. 

 

 ه: عواقب سیاسی

-تهدید حاکم اسالمی قرار میمورد تارک مسجد  .1

در حالی که حضور در مسجد بهترین 266؛گیرد

 و حاکم اسالمی است. 6اطاعت از پیامبر 

                                                           
ابن محبوب عن محمد    -  «.قَومٌ سَمِعُوا النّداءَ فَلَم یُجیبُوا فَاضرِمها عَلَیهِم ناراً »: 181، ص1.کنزالعُمّال، ج266

هم رسول اللَّه ص بإحراق قوم فی   قالبن الحسین عن ذبیان عن النمیری عن ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللَّه ع 



191 

گیرد و مقهور در معرض تفرقه و سستی قرار می .2

ها به هم در در حالی که اتصال انسان ؛شوددشمن می

برد صفوف نماز مساجد تفرقه و نخوت را از بین می

 دهد.و به انسان شجاعت می

 به دیکتاتور، حاکمبه  مسئول ،امامت به سلطنت .3

 گردد.میمبدل سائل به  محکوم و مسئول

ترک  ةو با ادامشود میحکومت مخالفان شروع  .4

 شود.مسجد مستقر می

-نشین میزنان ناالیق، مطرح و زنان الیق، خانه .5

چنانچه با جلوگیری از حضور زنان در مسجد ؛شوند

 بعد از پیامبر چنین شد.

                                                                                                                                  
منازلهم کانوا یصلون فی منازلهم و ال یصلون الجماعة فأتاه رجل أعمى فقال یا رسول اللَّه إنی ضریر البصر و 

فقال له النبی ص شد من منزلک إلى  -ربما أسمع النداء و ال أجد من یقودنی إلى الجماعة و الصالۀ معک

 1110، ص: 8 الوافی، ج - عةالمسجد حبال و احضر الجما
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-جا ظاهر میزنان در همهدر جامعة غیر مسجدی  .6

در حالی که زن در نظام  ؛جز در مسجد ،شوند

 شود.اسالمی فقط در مسجد ظاهر می

ارزش حضور زنان در مسجد، بیای در چنین جامعه .7

د شوو حضور آنان در مراکز دیگر، ارزشمند تلقی می

 گردد.  و هدایت آنان دگرگون می

اگر  کند ورهبر عادل دفاع نمیاز انسان غیرمسجدی  .8

کند و از وی نشین میاو را منزوی و خانه هجوم نبرد

 رود. و به دنبال رهبران غیرعادل می دبرنمی بهره
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 267شوند.ور میها یکی پس از دیگری شعلهفتنه .9

 
 

 

 و: عواقب معنوی

ولی 268،مصداق غفلت استعدم حضور در مسجد  .1

 است.حضور در مسجد ذکر و هوشیاری 

و هیچ 269گیردها و تنگناها قرار میآدمی در سختی .2

 شود.مشکلی بدون مسجد حل نمی

                                                           
شروع گردیده و مسجد و   ها و ...(ساعده)سقیفه بنی ها از غیر مسجد. از صدر اسالم تا به امروز فتنه267

 اند. اهل مسجد آن را خاموش کرده

 «. :الغَفلَةُ تَرکُکَ المَسجِد1قالَ الحَسَنُ »: 168، ص1. کشف الغمّة، ج268

 (. مَن أعرَضَ عَن ذِکری فَإنَّ لَهُ مَعیشَة ضَنکاًوَ ): 121طه، آیه سوره  .269
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در ولی با حضور 270،با خداستو جنگ مخاصمه  .3

-میخدا و محبوب باری تعالی همسایه مسجد 

 271شود.

 ز: عواقب عبادی

 آید.تارک مسجد، تارک نماز به حساب می .1

در  ؛شودمی کاهلی نماز درو شود میدچار وسواس  .2

منظم و متعهد  ،با حضور در مسجدانسان حالی که 

 شود.شود و کسالت بر او عارض نمیمی

 ،ولی نماز در مسجد272،روح استنمازش مرده و بی .3

 مصداق اقامه نماز است. ،چه فرادا و چه جماعت

                                                           
إجابَةُ الْمُؤَذِّنِ رَحْمَةٌ وَ ثَوابُهُ الْجَنَّةُ وَ مَنْ لَمْ یُجِبْ خاصَمْتُهُ  :6قالَ النَّبِیُّ »: 111، ص81.بحاراالنوار، ج131

 «. یَوْمَ الْقِیامَة

 لَیُنادی یَومَ القِیامَةِ: أینَ جیرانی؟ أینَ جیرانی؟ قالَ: : إنَّ اهلل6َقالَ رَسُولُ اهللِ : »12. مسند الحارث، ص 211

 «. فَتَقولُ المَالئِکَةُ: وَ مَن یَنبَغی أن یُجاوِرُکَ؟ فَیَقُولُ: أینَ عُمّارُ المَساجِدِ

 

ا دِ مَعَ الْمُسْلِمینَ إِلّال صَالةَ لِمَنْ لَمْ یُصَلِّ فِی الْمَسْجِ: أَنَّهُ قالَ 6عَنِ النَّبِیِّ »: 1، ص81بحاراالنوار، ج212 .

 «. مِنْ عِلَّةٍ
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در حالی که  ؛گرددم خارج میعبادتش از نظارت عالِ .4

ثواب نماز را م، نماز خواندن به امامت و نظارت عالِ

 با اینکه کلمات نمازِ ،دهددو هزار برابر افزایش می

 غیر عالم یکی است. وعالم 

آورد ولی حضور عبادتش برای او عجب و غرور می .5

ها غرور در مسجد و قرار گرفتن در جمع مسجدی

 شکند.انسان را فرو می

دچار  ،گرددچون عبادتش از نظارت عالم خارج می .6

 گردد.غُلُوّ در دین می

مراسم و ادعیه مستحب، واجب و بااهمیت و نمازهای  .7

 گردد.واجب، کم اهمیت می

گردد و در غیر مسجد قرآن از مساجد خارج می .8

شود و در اینجاست که قرآن باالی نیزه تالوت می

 رود. می
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در  ؛نشیندقرائت قرآن به جای عمل به قرآن مینظریه .9

 است. حالی که مسجد نمایشگاه عمل به قرآن

در حالی که  ؛شودباعث تخریب مسجد می .10

حضور در مسجد بهترین نوع عمران مسجد و عمران 

 زمین و آسمان و عمران دنیا و آخرت است.
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 ح: عواقب اخروی

ولی حاضر شوندگان در 273،جهنم را در پی دارد .1

 274شوند.مسجد بدون معطّلی وارد بهشت می

شکایت مسجد در روز قیامت را به دنبال  .2

-ولی با حضور مسجد به نفع او شهادت می275،دارد

 دهد. 

 

 

 

 

 

                                                           
 (. ما سَلَکَکُم فی سَقَرَ. قالُوا لَم نَکُ مِنَ المُصَلّین): 13و  12مدّثّر، آیات سوره  . 191

 

211. 

ثَالثَةٌ یَشْکُونَ إِلَى اهللِ عَزَّ وَ جَلَّ مَسْجِدٌ خَرابٌ ال  :قالَ 1عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ »: 3، ح613، ص2.کافی، ج211

 «. یُصَلّی فیهِ أَهْلُهُ وَ عالِمٌ بَیْنَ جُهّالٍ وَ مُصْحَفٌ مُعَلَّقٌ قَدْ وَقَعَ عَلَیْهِ الْغُبارُ ال یُقْرَأُ فیهِ
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 فصل ششم: حضور زنان در مسجد

 

قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم : من اجاب داعی 

 اهلل و احسن عمارة مساجد اهلل کان ثوابه من اهلل الجنة.

 191، ص 26وافی، ج 

 

مساجد هر کس دعوت کننده الهی را اجابت و )با حضورش( 

 خدا را نیکو آباد کند پاداشش از ناحیه خداوند بهشت است.
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 ل حضور زنان در مسجدیفضا

 های زنان الف: ویژگی

 . جمعیت زنان کمتر از مردان نیست.1

لذا در  . امید به زندگی در آنان بیشتر از مردان است2

 مصائب و بالها مقاومت بیشتری دارند.

 میانگین عمر مردان باالتر است..  میانگین عمر آنان از 3

. جوانی آنان بیشتر از مردان است )زودتر از مردان، بالغ و 1

 .شوند(دیرتر پیر می
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پدر و برادر نیز شوهر، بر  ،بر تربیت فرزندعالوه .1

 216تأثیرگذارند.

همان گونه  211؛باشند های خوبیتوانند برای همه الگو می.6

 انمردبرای  مثبت را الگوی ،که قرآن آسیه، همسر فرعون

 218داند می انو زن

 
 بسیار خوبی هستند. انگر. حافظه بیشتری دارند و گزارش1

                                                           
است در حالی که  "امّ ابیها". پیامبر با آن همه شرافت و جاللت در باره دخترش فاطمه فرمود: فاطمه  216

 ایشان حدوداً پنج ساله بودند.

که در نقطه مقابل قرار دارند و باید شدیداً از پیروی  –مثل زن نوح و لوط  –. بر خالف برخی زنان  211

عَبدَینِ مِن عِبادِنا  لُوطٍ  کانَتا تَحتَ امْرَأَتَنُوحٍ وَ  امْرَأَتَ کَفَرُوا ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا لِلَّذینَآنان پرهیز کرد: )

 صالِحَینِ فَخانَتاهما فَلَم یُغنِیا عَنهُما مِنَ اهللِ شیئاً وَ قیلَ ادخُلَا النّارَ مَعَ الدّاخِلینَ(

فِی ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا لِلَّذینَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لی عِنْدَکَ بَیتًا : )11سوره تحریم، آیه  . 218

 (.الْجَنَّةِ وَنَجِّنی مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنی مِنَ الْقَوْمِ الظّالِمینَ
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و زبان عاطفی آنان قوی  آنان زیاد  عاطفی. تأثیر 8

 219است.

 . فرصت بهتری دارند.9

 280. تمرکز بیشتری دارند.10

 
 281بدیلی دارند.. در موفقیت همسرانشان نقش بی11

                                                           
 ندارد. –جز شوهرداری و تربیت فرزند  –ای . چون از نظر اسالم، زن وظیفه 219

 . چون ارتباط آنان کمتر از مردان هست و باید هم، چنین باشد. 280

موفق  -مانند امام حسین  –. از میان پیامبران و امامان، آنانی  که همسرانی شایسته و سازگار داشتند  281

شدند به آسانی از بدترین مردم، بهترین اصحاب را بسازند ولی آنانی که همسرانی ناسازگار داشتند مانند امام 

 مشکالت زیادی بر سر راهشان بود.   -حسن 
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هاست و زنان چون مظهر جمال زیبایی . مسجد محل12

 کنند. های آن را بهتر درک میزیبایی ،خداوندند

 

 های زنان  ب: توانمندی

 . مسئولیت تربیت فرزند و شوهرداری به عهده آنان است.1

 تر است. . دلبستگی پدر و برادر به آنان مستحکم2

. آرامش خانواده و زیبایی و نظم زندگی به وجود آنان 3

 وابسته است.

 زنان. گرچه به جهت نقش حسّاس، محوری و کلیدی 1

اما  ،تهاجم فرهنگی و اجتماعی علیه آنان بیشتر از مردان است

ویژه تهاجمات به توان مقابله آنان با انواع تهاجمات غیر نظامی

 است. ناپذیرانکار اجتماعی
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 ج: حضور زنان در مسجد و ارزش آن

اسالم زنان در معابد و مسجد در ادیان گذشته و در صدر 

ولی پس از  282دنحضوری چشمگیر و فعال و تأثیرگذار داشت

حضور آنان  در مسجد به دلیل حمایت از والیت6رحلت پیامبر

و سپس از حضور آنان در مسجد ممانعت و مشروط را محدود 

 برای انحراف جامعه و تثبیت نخلفاناکردند و این سنتی شد تا 

 ر خالفدارند و بدور نگهاز مسجد خود، زنان را  حکومت

در حالی که  ؛را تحمیل کنند خود عقیده ،دالیل عقلی و نقلی

حضور در مسجد فضایل خمینی  به فرموده حضرت امام

به مکانی پاک و ؛ زیرا آنان هم اختصاص به مردان ندارد

آنان در  حضورا اجتماع کنند و جدارند تا در آننیاز مقدس 

و شروطی  هیچ شرطیا نکوهش شده و در مسجد بدون جهمه

و از مردان خواسته شده است که  283اندشده تشویقحضور  به

                                                           
 با زن شروع شد و در ساخت اولین مسجد زنان سهیم بودند. . اولین اقامه جماعت 282

 .  کنزالعُمّال،............... ال خَیرَ فی جماعَةِ النِّساءِ إلّا فِی المَسجِدِ. 283
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نه تنها مانع حضور زنان و دختران در مسجد نشوند که امکان 

 281حضور آنان را فراهم کنند.

قدر مهم است که پیامبر به خانمی حضور زنان در مسجد آن

شت و از حضور در مسجد های زیادی داکه لباسش سوراخ

ها به مسجد بیاید تا بدنش فرمود که شب ،خواستمعافیت می

آنان یک لباس بیرونی داشتند فقط پیدا نباشد و به دو زنی که 

 د.   یبه مسجد بیای به نوبتفرمود را از حضور معاف نکرد و 

در طول  ،حضور زنان در مسجد و خدمات آنان به مسجد

مسجد یگانه مرکزی است  281است.بوده تاریخ تشیّع چشمگیر 

                                                           
. از یک سو به مردها امر شده است که به زنان و دختران اجازه حضور در مسجد بدهند و از سوی  281

که زنی بخواهد مسجد را بهانه تمرّد و عدم این کار اجازه بگیرند مگر این اند که برایدیگر از زنان نخواسته

که مردی بخواهد بدون دلیل موجّه زن خود را از مسجد محروم کند که در اخبار تمکین از شوهر قرار دهد یا این

 ..............  و روایات با عناوین مختلف از این گونه موارد منع شده است: ال تَمنَعُوا إماءَ اهللِ ....

قدر حضور زنان چشمگیر بود که پیامبر فرمود: لَو تَرَکنا هذا الباب للنّاسِ .............. و یا وقت . آن 281

 خصوصی خواستند و حضرت پذیرفتند: قَد غَلَبنا عَلَینَا الرِّجالُ فَاجعَل لَنا یَوماً..........................  
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بهره توانند به طور یکسان از آن  که همه مردان و زنان می

 .ببرند

آداب زنان در مسجد ، بیانگر ارزش حضور زنان در مسجد 

 286است.

تری دارند و مسجد بهترین  زنان از مردان روابط عمومی قوی

 محل آشنایی و ارتباطات است.

تگری شان بیشتر از مردان زنان چون حافظه و قدرت روای

 شوند. مبلّغی مؤثر و غیر رسمی محسوب می ،است

ها چگونه قابل تصور است که زنان در همه عالوه بر این

های سیاسی و اجتماعی حضور داشته باشند ها و صحنهعرصه

 ولی در مسجد نباشند.

                                                           
به جامعه اسالمی وارد شد؛ در  6ای بود که پس از رحلت پیامبر  جلوگیری از حضور زنان ضربه . 286

با حضور زنان اقامه کرد. اگر زنان در مسجد حضور  6حالی که اولین نماز جماعت اسالم را پیامبر 

 آمد. داشتند، چه بسا انحرافی در امت اسالمی پیش نمی می
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 های تاریخی حضور زنان در مسجد نمونه

-که قرآن میاینحضرت مریم در مسجد مقیم بوده و  .1

منظور  "کلما دخل علیها زکریا المحراب  "فرماید: 

 محراب مسجد است نه محراب در خانه.

حضرت مریم مأمور شدند با مردان در مسجد نماز  .2

وارکعی مع الراکعین  "فرماید: بخوانند و این که قرآن می

منظور رکوع مریم با مردان در مسجد است نه در غیر  "

 مسجد.

ای که اکثر نمازگزاران، پیامبر را در نماز جمعهدر جریان  .3

خواندن تنها گذاشتند و به سمت کاروان  حال خطبه

یکی از معدود افرادی که ماندند حضرت  281تجاری رفتند

 زهرا بود.   

                                                           
 إذا رَأوا تِجارَةً أو لَهواً اِنفَضّوا إلیها وَ تَرَکُوکَ قائماً(: ) وَ 11. سوره جمعه، آیه  281
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در روایات آمده است که زنان و  288در جریان تغییر قبله .1

 مردان جابجا شدند. 

مبر، حضرت اولین شرکت کننده در نماز جماعت پیا .1

 خدیجه بود.

در تاریخ کسی عمل فاطمه بنت اسد را سرزنش نکرده  .6

 که چرا در مسجد آمده تا مجبور شود درون کعبه برود.

در جریان زایمان حضرت مریم، ایشان در مسجد بود که  .1

 289دستور آمد از مسجد خارج شو.

این که به مردان معتکف امر شد در ایام اعتکاف در  .8

قرائن  290زنان خود خودداری کنند، مسجد از مباشرت با

حالیه و مقالیه داللت بر این دارد که زنان در اعتکاف 

اند که این دستور آمده وگرنه اگر زنان  حضور داشته

                                                           
 : ) قَد نَری تَقَلُّبَ وَجهِکَ فِی السَّماءِ فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبلَةً تَرضاها(111. سوره بقره، آیه  288

 : ) فَأجائَهَا المَخاضُ الی جِذعِ  النَّخلَةِ (23. سوره مریم، آیه  289

 : ) وَ ال تُباشِرُوهِنَّ وَ أنتُم فِی المَساجِدِ(181 . سوره بقره، آیه 290
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-حضور نداشته باشند این حکم، لغو و بیهوده به شمار می

  291آید.

تواند عبوراً مسجد را زیارت گوید جنب میای که میآیه .9

مردان ندارد بلکه زنان را هم شامل اختصاصی به  292کند

 شود.می

 ...المؤمنین و المؤمنات"مراد از مردان و زنان در آیه  .10

مردان و زنانی است که به   293"ابراتابرین والصّوالصّ

 روند. مسجد می

اند این که زنان در ساخت مسجد النبی مشارکت داشته .11

 بدون حضور آنان در مسجد ممکن نیست.
                                                           

آمدند و یا این که  . و  این که گفته شود زنان در مسجد معتکف نبودند بلکه برای زناشویی به مسجد می 291

 گنجد. شدند در تصور نمیمعتکفان برای امر زناشویی از مسجد خارج می

ینَ آمَنُوا التَقرَبُوآ الصَّلوةَ وَ أنتُم سُکاری حتّی تَعلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ ال : ) یا أیُّهَا الَّذ13. سوره نساء، آیه  292

 جُنُباً إلّا عابری سَبیلٍ حَتّی تَغتَسِلُوا(

: )إنَّ المُسلِمینَ وَ المُسلِماتِ وَ المُؤمِنینَ وَ المُؤمِناتِ وَ القانِتینَ وَ القانِتاتِ وَ 31. سوره احزاب ، آیه  293

مینَ وَ قینَ وَ الصّادِقاتِ وَ الصّابِرینَ وَ الصّابِراتِ وَ الخاشِعینَ وَ الخاشِعاتِ وَ المُتَصَدَّقینَ وَ المُتَصَدَّقاتِ وَ الصّائالصّادِ

 أجراً عَظیماً( الصّائماتِ وَ الحافظینَ فُرُوجَهُم وَ الحافِظاتِ وَ الذّاکِرینَ اهللَ کَثیراً وَ الذّاکِراتِ أعَدَّ اهللُ لَهُم مَغفِرَةً وَ
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اند وجود در مسجد را نداشتهاگر زنان حق حضور  .12

 در مسجدالنبی برای چه بوده است؟ "باب النساء"

دو زنی که یک لباس داشتند و پیامبر به آنان فرمود  .13

 نوبتی به مسجد بیایند.

کردند تا زنان پیامبر سخنان خود را در مسجد تکرار می .11

 خوب بشنوند. 

پیامبر نماز خود در مسجد را  برای آسایش مادران  .11

 کردند.ا کوتاه میهبچه

سخنرانی حضرت فاطمه و زینب در مسجد اتفاق افتاده  .16

 است.

بعضی در صدد آنند که ضرورت و فضیلت حضور زنان در 

مسجد را زیر سئوال برده و بگویند حضور زنان در مسجد 

جایز است وگرچه مکروه باشد خصوصاً در نماز جمعه. بنابر 

ینی دارد ولی حضور این گرچه نماز جمعه بر مردان وجوب تعی

زنان هم در نماز جمعه جایز است با شرایطی ولی اگر در خانه 
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نماز ظهر بخوانند بهتر است. در پاسخ باید بگوییم عالوه بر 

نصوص و حداقل استثنا نکردن زنان در حضور در مسجد 

ها با زحمتی بیش از مردان لباس بپوشند و در  چگونه خانم

احیاناً ناامنی روانی به نماز جمعه  سرما و گرما و فاصله زیاد و

و جماعتی بیایند که به گفته شما مکروه و شاید جایز باشد در 

ها برای عدم تحرک و عمل  گونه مکروه صورتی که معموالً این

گوید نخوردن  گاه کسی نمی است نه برای تحرک و زحمت. هیچ

و نیاشامیدن و نخوابیدن سخت است مگر در روزه چون 

کند. خالصه آن که احکام به فکر کسی هم خطور نمیگونه  این

محروم کردن زنان از مسجد،نیاز به دلیل محکم و قاطع دارد 

 چنانچه در مکث حائض دلیل محکم و بابی مستقل داریم.

 قرائن فقهی حضور زنان در مسجد

 عدم اختصاص فضایل و آداب مسجد به مردان. .1

نگام طرح مسأله پاک بودن و یا حیض بودن زنان ه .2

 ورود به مسجد .
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 مطرح شدن عبور حائض در مسجد. .3

  291تساوی زنان و مردان در مسأله اعتکاف. .1

 بیان کیفیت صفوف زنانه و مردانه در مسجد. .1

 منع از رسیدن صدای زنان به مردان در مسجد. .6

 جهاد فرهنگی

 291رفتن زنان به مسجد جهاد و مبارزه با ظلم است.

مسجد جایی که بتوانند اگر به زنان ظلمی وارد شود غیر 

 فریاد کنند یا فریادرسی برای آنان باشد، نیست.

ای بتوانند از چگونه قابل قبول است که زنان برای هر مسأله

خانه خارج شوند ولی برای نماز چنین حقی را نداشته باشند. 

                                                           
 ................................"النساء مثل الرجال ".  291

: )وَ لَو ال دَفعُ اهللِ النّاسُ بَعضُهُم بّبَعضٍ لَهُدِّمَت صَوامِعُ وَ بِیَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ یُذکَرُ 10. سوره حج، آیه  291

 فیهَا اسمُ اهللِ کَثیراً( 

مَن أظلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَساجِدَ اللّهِ أن یُذکَرَ فیهاَ اسمُهُ وَ سَعی فی خَرابِها اُولئکَ  ما کانَ : )وَ 111سوره بقره، آیه 

 لَهُم أن یَدخُلُوها إلّا خائفینَ لَهُم فِی الدُّنیا خِزِیٌ وَ لَهُم فِی االخِرَةِ عَذابٌ عَظیمٌ( 
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شدند و نماز  شاید اگر زنان برای هیچ کاری از خانه خارج نمی

 گونه ظلم نبود. ند اینخواند را هم در خانه می

  اهل سنت که با حضور زنان در مسجد مخالف بودند اخیراً

 سازند. مسجد زنانه می

 

 آداب و شرایط حضور زنان

 الف: حضور سیاسی زنان در مسجد

در نظام اسالمی زن همیشه در صدف حجاب است و  .1

هم بدون هیچ مگر در مسجد آن ،ظهوری ندارد

  .شرطیپیشمحدودیت و 

مانع حضور زنان در  به دالیل سیاسی 6بعد از پیامبر  .2

  شدند.مسجد 
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مگر در جایی که به  ،صدای زنان نباید به مردم برسد  .3

 .آن هم ظلم سیاسی 296،ظلم شده باشد آنان

 بیانگر حقایق زیر است: در مسجدحضور زنان 

حضور زنان در اما  مردان مأمور به اجازه دادن هستند .1

 گرفتن از پدر، شوهر و برادر مسجد نیازی به اجازه

 ندارد.

 

اما  ،گر چه از خواندن نماز معاف هستند ؛زنان حائض .2

را زیارت کنند و بهره توانند مسجد در حال عبور می

 ببرند.

 بین زنان و مردان فاصله نباشد. .3

و در طول تاریخ،  همراه آوردن کودکان بالمانع است .1

 مشهور و معمول بوده است.

                                                           
 (.بِالسُّوءِ مِنَ القَولِ إلّا مَن ظُلِمَال یُحِبُّ اهللُ الجَهرَ ): 118. سوره نساء، آیه 296
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 حتی درصورت امکان  و مرد محرمهمراه بودن شوهر  .1

 شرط نیست.

همسری مانع همسر داشتن و بیحضور آنان به شرط  .6

 نیست.حضور آنان 

نه  ،زن و مرد فقط در مسجد همسان هستند ،به عبارت دیگر

در خانه همسرند نه  و حتی در کارخانه و مزرعه و دانشگاه

 همسان. 

 ر مسجدب: وظایف خانواده و اجتماع برای حضور زنان د

محل سکونت زنان محل سکونت و زندگی،  در انتخاب. 1

 نزدیک مسجد قرار بگیرد.

. نگرانی و دلواپسی زنان در بین راه و در مسجد مرتفع 2

 شود.

مثل فراهم  . تسهیالت حضور آنان در مسجد فراهم آید.3

آوردن وسیله نقلیه مناسب، همراهی با آنان در مسیر، دادن 
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ور آنان در مسجد، کمک کردن به فرصت مناسب برای حض

آنان در حفظ و نگهداری کودکانشان و ماندن شوهران در خانه 

 به جای آنان در مواقع الزم.

 ج: وظایف مسئوالن مسجد

 امور رفاهی.1

مثل فضا، فرش  میزان امکانات و تجهیزات قسمت زنان .1

 تر از قسمت مردان نباشد. کمتر و سطح آن پایین و نور

 
دسترسی زنان به قسمت زنانة مسجد آسان و آب و . 2

 سرویس بهداشتی نیز به آنان نزدیک باشد.
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های اصلی مسجد به  . به جای درب فرعی ، یکی از در3

 .یابدورود و خروج زنان اختصاص 

 . جایگاهشان در مسجد ترسناک، فرعی و مخفی نباشد.1

 291. از زنان بهتر و زودتر پذیرایی کنند.1

 
 فرهنگیامور .2

 . به نقش حضور زنان در مسجد توجه کنیم.1

                                                           
مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَاشْتَرى تُحْفَةً  :6قالَ رَسُولُ اللّهِ : »21128، ح 111، ص 21. وسائل الشّیعه، ج 291

رِ فَإِنَّ مَنْ فَرَّحَ ابْنَتَهُ فَکَأَنَّما ى قَوْمٍ مَحاویجَ وَ لْیَبْدَأْ بِالْإِناثِ قَبْلَ الذُّکُولفَحَمَلَها إِلى عِیالِهِ کانَ کَحامِلِ صَدَقَةٍ إِ

 «.أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْماعیلَ
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های مسجد، به اهمیت نقش زنان  ها و برنامه . در سخنرانی2

 .و آنان را نیز مورد خطاب قرار دهیم. توجه داشته باشیم

 298ها و شرایط خدمت زنان به مسجد را فراهم کنیم . زمینه3

 و خدمات آنان را پاس بداریم و از آنان تشکر و قدردانی کنیم.

 
نظیر به همراه داشتن کودکان   های حضور آنان  . به سختی1

توجه داشته باشیم و میزان و نوع   و یا حامله بودن آنان 

 توقّعات خود از آنان را بر این اساس تنظیم کنیم.

همان گونه که در  ؛ای قرار ندهیم . بین زنان و مردان پرده1

های  حایلی وجود نداشت و این پیام 6زمان پیامبر اسالم 

 299فراوانی به همراه دارد.

                                                           
 ترند.. چون مسجد نیاز به زینت و نظم بخشی دارد و زنان در این امور از مردان توانمندتر و موفق 298
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 . قسمت زنانه را در سمت چپ یا راست مردان قرار دهیم6

تا هنگام برپایی نماز جماعت در اتصال صفوف مشکلی پیش 

نیاید گر چه بهتر است مسجد طوری طراحی و ساخته شود که 

 سر مردان قرار گیرند. زنان پشت

 
 آداب حضور زنان در مسجد

 الف: زمان حضور

دیرتر از مردان به مسجد بیایند و زودتر از آنان به منزل  .1

 بازگردند.

                                                                                                                                  
بین زنان و  9جا پشت پرده بودند، در مسجد پیامبر  ها همیشه و همه شایان ذکر است زمانی که زن . 299

ای  اند و در جاهای دیگر حائل و پرده مردان پرده نبود، ولی متأسفانه امروزه فقط زنان در مسجد پشت پرده

 نیست.
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صبح و شب را  ،سه وعده به مسجد بیایند توانندنمیاگر  .2

 انتخاب کنند. 

 ب: در مسیر

 300.نند. خود را معطّر و خوشبو نک1

داشته باشند و اسباب جلب توجه . حجاب کامل و کافی 2

 301نامحرمان را فراهم نکنند.

 . از وسط کوچه و خیابان راه نروند.3

 . در بین راه توقف نکنند.1

 ج: در مسجد

 . مراقب کودکان خود باشند.1

 . صدایشان به مردان نرسد.2

 مسجد مشارکت داشته باشند. ه. در ادار3

                                                           
 . البته استفاده از عطر و بوی خوش در مسجد اشکال ندارد.112

یا أیُّهَا النَّبِیُّ قُل لِأزواجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نِساءِالمُؤمِنینَ یُدنینَ عَلَیهِنَّ مِن ): 19سوره احزاب، آیه  .301

 (یُؤذَینَجَالبیبِهِنَّ ذلِکَ أدنی أن یسعرَفنَ فَال
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قبل از  ،نیستای بین آنان و مردان  . اگر حایل و پرده1

 302مردان به سجده بروند و بعد از مردان سر از سجده بردارند.

ای مفسده اگر ،ولی داخل مسجد ،. در راه مسجد عطر نزنند1

اشکالی و شانه زدن و امثال آن عطر  مصرف،نداشته باشد

 ندارد.

-عهده هاخانم . نظافت و پذیرایی در قسمت بانوان را خود6

 دار شوند.

 

                                                           
302  . 
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ای مثل مردان در مساجد حضور پیدا کنند آیندهاگر زنان 

روشن خواهیم داشت وگرنه همچنان در اختالف و سستی به 

 سر خواهیم برد.
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 فصل هفتم

 حضور کودکان در مسجد
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 حضور کودکان در مسجد

از جنینی که در رحم مادر است تا سالخورده، همه حق 

جهت مانع حضور در  توان بی نمیحضور در مسجد را دارند و 

 مسجد شد.

حضور کودکان و نوجوانان در مسجد مورد توجه ویژه قرار 

 ؛ چرا که:گرفته است

. یکی از حقوق کودکان بر والدین، حق تربیت دینی و 1

نه از تولد که حتی از دوران جنینی و به آنان آموزش نماز 

مناسب است و از ارکان مهم تربیت، فضای  پیشتر از آن

است؛ چرا که کودک حتی زمانی که در رحم مادر  (مسجد)

پذیری و تأثیرپذیری از محیط پیرامون  در حال تربیت ؛است

از این رو زمینه حضور او را  در مسجد فراهم  .خود است

 آوریم.
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حضور  استقبال از . سنّت و سیره پیامبر گرامی اسالم2

 :کودکان در مسجد است

 
 6ایجاد روضةُ الصّبیان )باغ کودکان( در مسجد پیامبر (الف

 303های متعددی دارد.که پیام

 
                                                           

 .132 – 128. الدّور المسجد فی التربیة ، صفحه  303
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همراه بودن نوزادان با مادران در مسجدالنبی.  (ب

 
 301.اختصار نماز جماعت پیامبر به دلیل گریه کودک (ج

 .دار در مسجد استقبال پیامبر از مادران بچه (د

در  به ویژه شیرخوارگان . اگر ما مانع حضور کودکان3

ناخواسته از حضور مادران در مساجد  ،مساجد شویم

ایم و در نتیجه جمع کثیری از بانوان را از  جلوگیری کرده

و این با اهداف اسالم در مسجد هماهنگی  ایمبازداشتهمسجد 

 ندارد.

                                                           
کانَ ذاتَ یَوْمٍ یَؤُمُّ أَصْحابَهُ فَیَسْمَعُ بُکاءَ الصَّبِیِّ  6إنَّ النَّبِیَّ »: 1111، ح390، ص1. من ال یحضره الفقیه، ج301

 «.فَیُخَفِّفُ الصَّالةَ



226 

 
. کودکان و نوجوانان هدف دشمنان بوده و هستند.بهتر 1

های حضور آنان در مسجد آنان را  زمینهاست با فراهم آوردن 

 یاری کنیم.

ها و  . خاطرات خوش دوران کودکی سرمایه گرایش1

های جوانی است. با استقبال از کودکان و نوجوانان در  انتخاب

 مسجد، خاطرات خوشی در ذهن آنان ترسیم کنیم.
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های تربیت کودک آن  ترین شیوه . از مؤثرترین و آسان6

مادران آنان را همراه با خود به مسجد ببرند؛  است که پدران و

خصوصاً اگر آنان ترغیب عملی  ،چرا که دلگرمی خاصی دارند

 و تشویق هم بشوند.

 
. کودکان را در مسجد مخاطب قرار دهیم تا احساس کنند 1

 در مسجد فرع و تابع نیستند بلکه اصل هستند.

تأثیر  حتی در حال بازی . کودکان و نوجوانان8

لذا حضور آنان در مسجد لزوماً به معنای آرام بودن .پذیرند می

 و عبادت آنان نیست.
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. کودکان، غیرمستقیم و به تدریج با نماز و احکام جماعت 9

 شوند.و آداب اجتماعی آشنا می

 

 
 

. هنوز مهدکودک و مدرسه نتوانسته جای مسجد را 10

 پرکند. 

امروز آنان با مسجد و . آینده نیک کودکان در گرو پیوند 11

 اهل مسجد است.
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  کودکان در قبالترها  وظایف بزرگ

 باورها(الف

 ه. کودکان امروز، پدرها و مادرها و از مسئولین آیند1

 اند.جامعه

 تر است. تر و درخشان . آینده کودکان مسجدی، روشن2

گونه که به فکر غذا، پوشاک و آینده فرزندانمان . همان3

باید به فکر تربیت و تدیّن آنها هم باشیم و این در  ،هستیم

 است.یا نزدیک به محال و در غیرمسجد محال  مسجد آسان
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نه مثل  ،. تربیت فرزندانمان بهتر از تربیت خودمان باشد1

 خودمان یا بدتر از خودمان.

. مدرسه، خانه و سایر مراکز تربیتیِ کودکان کافی نیست و 1

کنند. مسجد آثار تربیتی کامل و عمیقی بر  خأل مسجد را پر نمی

 گذارد. کودکان می

. حضور کودکان در مسجد میل به منکرات را در آنان 6

و در نتیجه امنیت اخالقی در خانه و جامعه  دهدمیکاهش 

 یابد. افزایش می
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 ،. اگر کودکان در مسجد مقابل چشم پدر یا مادر بازی کنند1

بهتر از آن است که دور از نظارت آنان دست به کارهای دیگر 

 بزنند.

معلوم نبود  ،. اگر ما را در کودکی به مسجد نبرده بودند8

پس شایسته است ضمن  .اکنون در چه وضعیتی قرار داشتیم

زمینة دعای خیر فرزندانمان را برای خود  ،برای آنان کردندعا

ر بزرگسالی به یاد فراهم کنیم. کودکان مسجدی امروز د

های ما خواهند بود و دعای خیر آنان در حیات و مرگ،  خوبی

 زمینه جلب رحمت الهی برای ما خواهد شد.
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دیگران آنان را  ،اگر کودکان را جذب مسجد نکنیم .1

کنند و ما با مشکالت جدی رو به رو خواهیم  جذب می

 شد.

 
 . اگر به دلیل نواقص و کمبودهای برخی مساجد ،10

کودکانمان را از مسجد بازداریم دچار خسران شده ایم؛ چرا که 

 مسجد هر چه باشد از جاهای دیگر بهتر است.

مسجدی بهترین وارث و مصداق باقیات  . فرزند11ِ

 الصالحات است.



233 

. اگر ما فرزندان خود را مسجدی تربیت کنیم ما را در 12

ما  تارکار و پرسسنین پیری رها نخواهند کرد و بهترین کمک

 301خواهند بود.

بیشترین دعا را برای ما بعد از ما . فرزندان مسجدی ما 13

؛ چون در هیچ مکانی مثل مسجد به یاد اموات و کردخواهند 

 والدین نیستند.

 راهکارها (ب

داران برای جذب مشتری اسباب بازی داخل مغازه مغازه .1

 –به ویژه کودکان  –گذارند و در مسجد حضور مردم می

 تر است.ضروری

کودکان را همراه خود به مسجد ببریم و آنان را زیر نظر  .2

 داشته باشیم.

                                                           
پذیرد در پذیرند. کسی که در مقابل خداوند مسئولیت نمی. فرزندان غیر مسجدی کمتر متعهد و مسئولیت 301

 پذیر نیست.قبال پدر و مادر نیز قهراً مسئولیت
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کودکان را در مسجد زیاد نگه نداریم. آنها همچون  .3

 ترها پرحوصله نیستند.بزرگ

 ای برای آنان خریداری کنیم.در رفت یا برگشت هدیه .1

 
آن را به نام کودکان  ،ریدیمخمثل نان و میوه اگر چیزی .1

 به منزل ببریم.

. مسئولیت انتظامات کودکان را به افراد میانسال، صبور و 6

 اخالق بسپاریم. خوش

. به کودکان مسئولیت بدهیم و آنان را در انجام کارهای 1

 مسجد شریک و سهیم کنیم.

 . ظرفیت و تحمل کودکان را در نظر داشته باشیم.8

 و آنان را معطّل نکنیم. دهیمار ن. کودکان را در تنگنا قر9
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ی که در مسجد برای خود انتخاب . کودک را از جای10

شود و نماز چون جای او غصب محسوب می ؛بلند نکنیم کرده،

 و نشستن در آن اشکال دارد.

 
ها مورد توجه و محبت  ها را بیش از پسربچه . دختربچه11

 ستند.تر از پسران ه قرار دهیم؛ چرا که دختران عاطفی

 . در پذیرایی، کودکان را مقدم بداریم.12

 نذر و وقف خاص داشته باشیم.ی . برای کودکان مسجد13

ترها  ، کودکان را بین بزرگ . هنگام برپایی نماز جماعت11

 و آنان را به عقب نرانیم قرار دهیم حتی صف اول در صفوف

احساس خودباوری و بزرگی را در ، آنهاکه عالوه بر کنترل 

 کند.می آنان شکوفا 
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 آنها ،اند . اگر کودکان بدون همراهی والدین به مسجد آمده11

 .بگذاریماحترام را تحقیر نکنیم، به آنها 

تا امام  را با امام مسجد آشنا کنیم سرپرست . کودکان بی16

 ای به آنها داشته باشد. توجه ویژه

 
 م.. برای جذب کودکان به مسجد از آنان پذیرایی کنی11

برای  . پسنیست ایندخوش کودکانکالس آموزشی برای . 18

بیشتر با آنان معاشرت و گفتگو و نگذاریم آموزشی آنان کالس 

 کنیم.
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اغماض کنیم و اگر با آنان  ،. اگر کودکان خطایی کردند19

نه اینکه آنان را سرزنش  ،جبران کنیم ،برخورد تندی شد

 306کنیم.

نه خالقیت و  ،امتیازات کودکان بر اساس حضور باشد .20

 ای دلزده نشوند.هوش و حافظه تا عده

مراقب باشیم کودکان را به نام مسجد به جاهای دیگر  .21

 نبرند.

 

 آداب حضور کودکان

 ،ها نباشد . حضور در مسجد مختصّ تابستان و تعطیلی1

 باشند. داشته بلکه پیوسته با مسجد ارتباط 

                                                           
306  . 



238 

م اوقات را صرف تکالیف مدرسه، تماشای تلویزیون، . تما2

خود را به  خوببلکه بخشی از اوقات  ،بازی و سرگرمی نکنند

 حضور در مسجد اختصاص دهند.

 ترها به مسجد بروند. . بهتر است با پدر و مادر و بزرگ3

 . آداب حضور در مسجد را مراعات کنند. 1

تن با افرادی که . با بهتر از خود به مسجد بروند و از رف1

 بپرهیزند. ،کنندارزش آنان را کم می

را آنها. بدانند که مهمان خدا و محبوب او هستند و خدا 6

 دوست دارد.

 .. با امام مسجد دیدار و خود را به ایشان معرفی کنند1

 ،آیند به احترام او به مسجد میکه . به پدر و مادر و کسانی 8

 احترام بگذارند.
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. دوستان خود را در مسجد پیدا کنند؛ چرا که دوستان 9

در مقاومت و از مسجدی از دوستان مدرسه و محله و پارک 

 .بهترندخودگذشتگی 

 . با افرادِ بهتر از خود در دوستی و رفاقت پیشگام باشند.10

 
 همیارِ خادم مسجد باشند و با وی همکاری کنند.. 11
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بپذیرند و بدانند که اهالی مسجد ترها را  . تذکرات بزرگ12

 دشمن آنان نیستند.

. هنگام قرارگرفتن در صفوف نمازجماعت، به 13

احترام  ،قرار دارندآنهانمازگزارانی که جلو و پشت سر 

 بگذارند.

 ترها بایستند. . هنگام نماز کنار بزرگ11

 



241 

با امام مسجد  ،کاری دارند دادن . اگر تصمیم برانجام11

 مشورت کنند.

 زیاد در مسجد نمانند. ،. اگر کسل و خسته هستند16

 

 
. تذکرات دیگران اغلب خیرخواهانه است و قصد آزار و 11

 301اذیّت آنان را ندارند.

 

                                                           
ها مبتال شوند لذا شدیداً با خواهند کودکان بداناند و نمیترها در کودکی اشتباهاتی داشته. بعضی بزرگ 301

 کنند.  آنان برخورد می
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 فصل هشتم

 حضور بزرگساالن در مسجد

 

 

 

 

 

 



243 

 

 مسجد با اولویت بزرگساالن

مسجد خانه همه مردم است و هر کس بهتر و بیشتر  .1

مند بشود مصداق  بیشتر از آن بهرهخدمت بکند و یا 

 شود.شناخته می "رجال یحبّون ان یطهروا"

مسجد، نه کودکستان است، نه باشگاه جوانان است و نه  .2

و  "الناس کافّةِلِ عَضِوُ"آسایشگاه سالمندان بلکه مسجد 

است و بومی و غیر  "لنّاسیاماً لِقِ"و  "اسلنّهُدیً لِ"

سی هر شخصیتی و هر ک 308بومی در آن فرقی ندارد

رسد که جملگی یا خادم  داشته باشد به پیامبران الهی نمی

 اند و یا معمار و بنّای مسجد. بوده

                                                           
 . و سواء العاکف فیه والباد................ 308
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گرایی و جذب جوانان مطرح است  این روزها جوانمتأسفانه 

حق جسارت به خود داده و مسجد   به نحوی که احیاناً

 کنند. بزرگساالن را تحقیر و چه بسا توهین می

 ای دیگر خواهیم رسید: نکته به نتیجه با مالحظه چند

 اند. پیامبران عمدتاً از بزرگساالن انتخاب شده .1

 رهبر معظم انقالب در بزرگسالی رهبر شد. .2

مسجدی که پر از جوان باشد و کهنساالن در بین آنها  .3

 ساز خواهد بود. نباشند خطرناک و حادثه

در اموری مثل   جوانان نیاز به الگو دارند و معموالً .1

ورزش، تعلیم و تربیت، خود به خود الگوهایی با تجربه 

 کنند. انتخاب می

ترند و رغبت در همه ادیان، میانساالن و کهنساالن، منظم .1

 بیشتری به معابدشان دارند.

راحت هم جذب جوان، غلط است ولی جذب کهنسال  .6

 غلط نیست.هم است و 
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کهنساالن در تدارکات مسجد و مسجدسازی در خط  .1

 ون جوانان یا پول ندارند یا تجربه.مقدمند؛ چ

خواهند جوانان را  در همه اقشار و اصناف وقتی می .8

کنند تا  عاشق کنند از جلوداران و پیشکسوتان تجلیل می

 .راغب گردندجوانان 

کنیم آنها افسرده و منفعل  وقتی ما کهنساالن را توهین می .9

 کنند. از مسجد تبلیغ نمی  شده و قهراً

آموزی و جوانان و بسیج و  ن دانشتجربه تلخ سازما .10

که رؤسای آنان جوان  امثال آن برای ما کافی است؛ با این

 309نیستند.

با توجه به بیمه و بازنشستگی زودرس، فرصت  .11

 میانساالن بهتر و بیشتر از جوانان است.

                                                           
اید نیمی از کنند در حالی که ب . همانند اینکه کشورهای غربی و عربی ما را متهم به تبعیض زن و مرد می 309

رؤسای جمهور و وزرا و رانندگان آن کشورها زن باشند که نیستند و در کشور ما شاید رانندگی زنان در بعضی 

چه را برای خود  شهرها و کارمندی و کارگری زنان از بعضی کشورها بیشتر باشد و ما غافلیم که آنان آن

 کنند. پسندند برای ما تجویز و بعد بر ما تحمیل می نمی
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بزرگی رخ   اگر کهنساالن را از مسجد برانیم فاجعه .12

 خواهد داد.

ها و مسائلی که مطرح به دلیل برخورد ناشایست بعضی .13

ها رو  ها و هیئت ای از کهنساالن به حسینیه کنند عدهمی

ای تخریب  آورند که ضرر آن کم نیست و به گونه می

 مسجد است.

معموالً جوانان دوست دارند مسجد با حشمت، باشکوه  .11

و باوقار باشد لذا خود جوانان کهنساالن را در مسجد در 

 دهند. یها جلو قرار م صدر و در هیئت

اگر جوانان از کهنساالن در مسجد الگو نگیرند پس کجا  .11

 الگو بگیرند.

مسجد جای همه است و نباید فریب وساوس شیطانی  .16

گونه  ها داد. همان های خنّاس را خورد و گوش به حرف

که باید جوانان باشند پیران و کهنساالن نیز باید باشند و 

 باید باشند.گونه که باید مردان باشند زنان هم  همان
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جماعت های اول  اند کودکان را از صف این که گفته .11

نیست که کودکان جلو و پیرمردها  دان معناعقب نرانید ب

عقب باشند. قهراً در مسجد هم مثل اماکن دیگر 

چه در ترجیحاتِ دو  اندازند چنان ترها را جلو می مسن

  تر هستند امامت کنند. امام داریم که هر کدام مسن
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 ل و آداب حضور در مسجدیم: فضانهفصل 

 

قال الجبرئیل علیه السالم لرسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و 

 سلم : احب اهلها الی اهلل اولهم دخوال و آخرهم خروجا منهم.

 189، ص  3کافی ،  ج 

ترینِ اهل مساجد نزد خداوند کسی است که پیش از محبوب

 آن خارج گردد.همه وارد مسجد و پس از همه از 
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 ورود به مسجدآداب 

 ادخلوها بسالمٍ آمنین

 هنگام ورود

 چنانچه گفته شد با وضو باشیم. .1

قبل از اذان وارد مسجد شویم که نشانه ادب فرمانبری . 2

است؛ چرا که اذان، فرمان حضور است و فرمان بردن قبل از 

 310صدور فرمان، هنر بندگی است.

. قبل از فرارسیدن وقت نماز به مسجد وارد شویم تا رزق 3

 311افزایش یابد. ما

 312.شویمو بعد از همه خارج . قبل از همه وارد 1
                                                           

 قَالَ: 1 عَلِیٍّ عَنْ اللُّبَابِ، لُبِّ فِی الرَّاوَنْدِیُّ : الْقُطْب1ُ، ح131، ص 12، باب 3مستدرک الوسائل، ج   . 310

 بَعْدَ دَخَلَهُ مَنْ الظَّالِمُ وَ الْأَذَانِ بَعْدَ دَخَلَهُ مَنْ الْمُقْتَصِدُ وَ الْأَذَانِ قَبْلَ الْمَسْجِدَ دَخَلَ مَنْ السَّابِقُ

 الْإِقَامَةِ...............................

: وَ حُضُورُ المَسجِدِ قَبلَ األذانِ وَ المُداوَمَةُ عَلَی  1قالَ الحَسَنُ بنُ عَلِیٍّ : »318، ص 13بحاراالنوار ، ج  . 311

 «.  الطَّهارَةِ وَ أداءُ سُنَّةِ...
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اگر زود  313.از تأخیر در ورود بپرهیزیم که ظلم است.1

 "السابقون السابقون"ءایم و جزدرمسابقه برنده ،رسیدیم

 هستیم.

بشوییم تا کثیف و پاهای خود را بررسی کنیم و بلکه  .6

 بدبو نباشند.

 نامناسبژولیده و آشفته و  نصورتماسر و  کهتوجه کنیم  .1

 نباشد.

 .بیماری مسری نداشته باشیم .8

                                                                                                                                  
یَا جَبْرَئِیلُ أَیُّ الْبِقاعِ أَحَبُّ إِلَى اللّهِ عَزَّ وَ  :1لِجَبْرَئیلَ  6قالَ رَسُولُ اللّهِ : »11، ح189، ص3. کافی، ج312

 «.الْمَساجِدُ وَ أَحَبُّ أَهْلِها إِلَى اللّهِ أَوَّلُهُمْ دُخُولًا وَ آخِرُهُمْ خُرُوجاً مِنْها :قالَ ؟جَلَّ

نْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ الْأَذانِ وَ الْمُقْتَصِدُ السّابِقُ مَ :قالَ 1عَنْ عَلِیٍّ : »3، ح189، ص3. مستدرک الوسائل، ج313

 «.مَنْ دَخَلَهُ بَعْدَ الْأَذانِ وَ الظّالِمُ مَنْ دَخَلَهُ بَعْدَ الْإِقامَةِ
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های پوستی و آنچه را مرض ،هاجراحت ،هازخم ،ها. عیب9

، به هنگام حضور در شوندکه مردم از دیدن آن مشمئز می

 311بپوشانیم. مسجد

 311.دبوی بد و آزاردهنده نده و بدن ما .دهان10

 316تمیز و معطّر باشد. مان. لباس11

 311. بهترین لباسمان را به تن داشته باشیم.12

                                                           
311  . 

 سَأَلْتُهُ قَالَ: 1جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ : عَن3ْ، ح 218، باب البصل و الثوم، ص 63بحاراالنوار، ج . 311

 لَمْ وَ أَکَلَهُ مَنْ فَأَمَّا مَسْجِدَنَا یَقْرَبْ فَلَا الْمُنْتِنَةَ الْبَقْلَةَ هَذِهِ أَکَلَ مَنْ فَقَالَ لِرِیحِهِ عَنْهُ اللَّهِ رَسُولُ نَهَى إِنَّمَا فَقَالَ: الثُّومِ عَنِ

 بَأْسَ. فَلَا الْمَسْجِدَ یَأْتِ

 «.یها غَیْرُ مُتَعَطِّرٍلِّرَکْعَتانِ یُصَلّیهِما مُتَعَطِّرٌ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعینَ رَکْعَةً یُصَ :قَالَ 1عَنِ الصَّادِقِ . »316

کردند وقتی دلیل آن را از ایشان پرسیدند فرمودند: إنَّ اهللَ چنین می 1امام حسن  -. برخی مستندات: ا 311

 عَنِ بِإِسْنَادِهِ الْعَیَّاشِیُّ : رَوَى1101، ح 111، ص 11، باب 1الشیعه، ج جَمیلٌ یُحِبُّ الجَمالَ فَاَتَجَمَّلُ لِرَبّی؛ وسائل 

ثِیَابِکَ؟  أَجْوَدَ تَلْبَسُ لِمَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا لَهُ: فَقِیلَ ثِیَابِهِ أَجْوَدَ لَبِسَ الصَّلَاةِ إِلَى قَامَ إِذَا کَانَ أَنَّهُ 1 عَلِیٍّ بْنِ الْحَسَنِ

 أَجْمَلَ أَلْبَسَ أَنْ فَأُحِبُّ مَسْجِدٍ. کُلِّ عِنْدَ زِینَتَکُمْ خُذُوا یَقُولُ: هُوَ وَ لِرَبِّی فَأَتَجَمَّلُ الْجَمَالَ یُحِبُّ جَمِیلٌ اللَّهَ إِنَّ فَقَالَ:

 ثِیَابِی.

هر وقت لباس نو خریدیم اولین مرتبه برای حضور در مسجد آن را بپوشیم چنانچه در دعای پوشیدن  -2

 لباس نو در اولین مرتبه آمده است: وَ اجعَلنی فیها مِن عُمّار مَساجِدِکَ..................................
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یا  نیمآن را مخفی ک ،استبدن و اندام ما نامتناسب اگر . 13

 .بپوشانیم

 با خصوع و خشوع وارد شویم. .11

 . قدری درنگ و تأمل کنیم و سپس وارد شویم.11

 
 ورود بخواهیم و اذن دخول بخوانیم. ه. اجاز16

                                                                                                                                  
رود از ایشان های شیک )خز( دیدند که به مسجد میرا در نیمه شبی در سرما با لباس 1امام سجاد  -3

، 6روم؛ کافی، ج خواستگاری حورالعین میروید؟ فرمودند: به مسجد جدّم برای پرسیدند برای خواستگاری می

 عَلَیْهِ وَ بَارِدَةٍ لَیْلَةٍ فِی لَهُ مَوْلًى اسْتَقْبَلَهُ 1 الْحُسَیْنِ بْنَ عَلِیَّ إِنَّ قَالَ 1 اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ :1، ح 111باب الغالیة، ص 

 الْهَیْئَةِ هَذِهِ عَلَى السَّاعَةِ هَذِهِ مِثْلِ فِی فِدَاکَ جُعِلْتُ لَهُ: فَقَالَ بِالْغَالِیَةِ مُتَغَلِّفٌ هُوَ وَ خَزٍّ عِمَامَةُ وَ خَزٍّ مِطْرَفُ وَ خَزٍّ جُبَّةُ

  جَلَّ. وَ عَزَّ اللَّهِ إِلَى الْعِینَ الْحُورَ أَخْطُبُ ص اللَّهِ رَسُولِ جَدِّی مَسْجِدِ إِلَى فَقَالَ: قَالَ: أَیْنَ؟ إِلَى
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 318. با وقار و آرامش وارد شویم.11

 319.. دعاهای ورود به مسجد را بخوانیم18

 
 320سالم کنیم. اهل بیت آن حضرت. به پیامبر و 19

                                                           
 وَقَارٍ وَ سُکُونٍ عَلَى فَلْیَدْخُلْ الْمَسْجِدِ دُخُولَ أَرَادَ مَنْ وَ :123، ح 210، ص 1الفقیه، ج . من ال یحضره  318

 إِلَیْه. الْبِقَاعِ أَحَبُّ وَ اللَّهِ بُیُوتُ الْمَسَاجِدَ فَإِنَّ

إلهی » ، «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الََّذی جَعَلَنا مِن زُوّارِکَ. » ،«اَللَّهُمَّ افْتَحْ لی أَبْوابَ رَحْمَتِکَ». مانند این دعاها:   319

إلهی عَبدُکَ » ، «ضَیفُکَ بِبابِکَ یا مُحسِنُ قَد أتاکَ المُسیئی فَتَجاوَز عَن قَبیحِ ما عِندی بِجَمیلِ ما عِندِکَ یا کَریمُ.

 .«قَرَعتُ بابَ رَحمَتِکَ بِیَدِ رَجائی»  و « بِبابِکَ 

بینیم.  را می 9داریم که ضمیر آن مخاطب است؛ گویا پیامبر « ألسَّالمُ عَلَیکَ أیُّهَا النَّبِیُّ»رود در دعای و . 320

 رِجْلَهُ فَلْیُدْخِلْ الْمَسْجِدَ دَخَلَ گویند: یکی از ادله آن این است که زیارت مسجد، زیارت پیامبر است؛ مَنْ بعضی می

 وَ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ اللَّهُمَّ بَرَکَاتُهُ وَ اللَّهِ رَحْمَةُ وَ النَّبِیُّ أَیُّهَا عَلَیْکَ السَّلَامُ بِاللَّهِ وَ اللَّهِ بِسْمِ لْیَقُلْ وَ الْیُسْرَى قَبْلَ الْیُمْنَى
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خوشحال مسجد  ،. بدانیم چون مهمان خداوند هستیم20

 گیرد. ما را در آغوش میو  321شودمی

تعارف نکنیم؛ چرا که اهمیت . هنگام ورود به دیگران 21

سبقت گرفتن در ورود به مسجد باالتر از اهمیت تعارف 

 322.است

خارج حق تقدم با کسی است که . در ورود و خروج، 22

 است.مسجد 

 

                                                                                                                                  
، 1من ال یحضره الفقیه، ج وَجْهِکَ. ) ثَنَاءُ جَلَّ مَسَاجِدِکَ عُمَّارِ مِنْ اجْعَلْنَا وَ رَحْمَتِکَ أَبْوَابَ لَنَا افْتَحْ وَ مُحَمَّدٍ آلِ

 (123، ح 210ص 

321 . 

 : )فَاستَبِقُوا الخَیراتِ(118. سوره بقره، آیه  322
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بلکه شاد و  323،. با حالت کسالت و خستگی وارد نشویم23

 سرزنده و با نشاط باشیم.

 
زدگی وارد نشویم و هنگام ورود . با عجله و شتاب21

 داشته باشیم.و وقار آرامش 

 حرکت کنیم.. از سمت راست 21

                                                           
 : )وَ إذا قامُوا إلی الصَّالةِ قامُوا کُسالی(.112سوره نساء، آیه .  323
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 321با پای راست داخل شویم.. 26

 
 . بدون سروصدا وارد شویم و نظم مسجد را به هم نزنیم.21

. کفش و جورابی داشته باشیم که پاهای ما را بدبو نکند 28

 و اگر چنین شده آن را برطرف کنیم.

 نکنیم. و لگدمال مالیهای دیگران را پا کفش. 29

                                                           
 أَنْ الْمَسْجِدِ دُخُولِ فِی الْفَضْلُ قَالَ: 1 عَنْهُمْ یُونُسَ : عَن6118ْ، ح 216، ص 10، باب 1. وسائل الشیعه، ج  321

 خَرَجْت. إِذَا بِالْیُسْرَى وَ دَخَلْتَ إِذَا الْیُمْنَى بِرِجْلِکَ تَبْدَأَ



257 

 
ای دغدغههایی ارزان قیمت بپوشیم تا کفشبهتر است . 30

 دشوار نباشد. نیز نگهداری آنها نداشته و 

؛ چرا که بدون کفش وارد مسجد شویمحتی االمکان . 31

 321.تر استمسجد از وادی مقدس، مقدس

داخل مسجد هایمان را تا جایی که ممکن است  . کفش32

 .نبریم

                                                           
: )فَلَمّا أتاها نُودِیَ یا مُوسی إنّی أنَا ربُّکَ فَاخلَع نَعلَیکَ إنَّکَ بِالوادِ المُقَدَّسُ 12و  11. سوره طه، آیات 321

هایت را آتش آمد ندا داده شد که: ای موسی من پروردگار توام؛ کفش طُویً(؛ هنگامی که ) حضرت موسی( نزد

 بیرون آر، که تو در سرزمین مقدُس طوی هستی.
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را آنها،هایمان را با خود ببریمکفش الزم است اگر. 33

 326.وارسی کنیم تا آلودگی نداشته باشند

چپ دست به و  بگذاریمای  را در کیسه هامان. کفش31

 .بگیریم

بلکه 321،به آنان سالم نکنیم ،. اگر دیگران مشغول نمازند31

 .خودمان سالم کنیمپیامبر اکرم و آهسته به 

                                                           
 مَساجِدِکُم. أَبْوابِ عِنْدَ نِعالَکُمْ تَعاهَدُوا :9 النَّبِیُّ قالَ : 6109، ح 229، ص 21، باب 1. وسائل الشیعه، ج  326

فَال تُسَلِّمْ عَلَیْهِمْ، وَ   یُصَلُّونَ  الْمَسْجِدَ وَ الْقَوْمُ  إِذا دَخَلْتَ: »1جَعفَرٍ: قالَ أبی1، ص 13بحاراالنوار، ج  . 321

 « سَلِّمْ عَلَى النَّبِیِّ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، ثُمَّ أَقْبِلْ عَلى صَالتِکَ
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و آمادگی جواب نمازشان تمام شده است دیگران اگر  . 36

  328.به آنان سالم کنیم ،دادن دارند

جواب سالمشان را  ،سالم کردندها به ما مسجدیاگر .31

 329بدهیم.

 پس از ورود

 لیفضا(الف

 شود.مسجد از ورود ما خوشحال می .1

 کنند.مالئکه به ما سالم می .2

هم مهمان  330،ایم شدهبا ورود به مسجد هم زائر خداوند  .3

 332.و هم همسایه خداوند 331خداوند
                                                           

 «.: إذا دَخَلتَ المَسجِدَ وَ النّاسُ یُصَلُّونَ فَالتُسَلِّم عَلَیهِم 1باقِرُ قالَ ال: »211، ص 1وسائل الشّیعه، ج  . 328

 «.: وَ إذا سُلِّمَ عَلَیکَ فَاردُد فَإنّی أفعَلُهُ 1عَنِ الباقِرُ » 306، ص 11بحاراالنوار، ج  . 329

 «.هللِ:  أهلُ المَسجِدِ زُوّارُ ا 1قالَ الحَسَنُ بنُ عَلِیٍّ : »11ارشاد القلوب، ص  . 330

 وَ عَزَّ اللَّهِ خَالِصَةِ مِنْ نَفَرٍ ثَلَاثَةُ قَالَ: 1 اللَّهِ عَبْدِ أَبِی : عَن1661ْ، ح 116، ص 2، باب 1. وسائل الشیعه، ج  331

 رَجُلٌ وَ سَأَلَ مَا یُعْطِیَهُ وَ زَوْرَهُ یُکْرِمَ أَنْ اللَّهِ عَلَى وَ اللَّهِ زَوْرُ فَهُوَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ فِی أَخَاهُ زَارَ رَجُلٌ الْقِیَامَةِ یَوْمَ جَلَّ

 وَ الْحَاجُّ وَ ضَیْفَهُ یُکْرِمَ أَنْ اللَّهِ عَلَى حَقٌّ وَ اللَّهِ ضَیْفُ فَهُوَ الْأُخْرَى لِلصَّلَاةِ انْتِظَاراً عَقَّبَ وَ فَصَلَّى الْمَسْجِدَ دَخَلَ

 وَفْدَهُ. یُکْرِمَ أَنْ اللَّهِ عَلَى حَقٌّ وَ اللَّهِ وَفْدُ فَهُمَا الْمُعْتَمِرُ
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 کند. از ما پذیرایی می خدا ،چون مهمان خدا هستیم .1

اش دعوت کرده  شاکر خداوند باشیم که ما را به خانه .1

 333است.

ایم و محبوب خدا  در مسابقه بندگی پیروز شده .6

 331ایم. گردیده

 ایم.با حضور در مسجد بر شیطان پیروز شده .1

 331ایم. از بال و مصیبت در امان مانده  .8

 336ایم. همنشین مالئکه شده . 1

                                                                                                                                  
رَجُلٌ دَخَلَ المَسجِدَ ال یَدخُلُهُ إلّا لِلّهِ فَهُوَ  ثَالثَةٌ فی جَوارِ اهللِ تَعالی::»128، ح 303تنبیه الغافلین، ج  . 332

 «.ضَیفُ اهللِ تَعالی حَتّی یَرجِعَ

 بَابِ عَلَى أَنْتَ وَ تَقُولُ قَالَ:  1 اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ بَصِیرٍ أَبِی عَنْ : 12، ح 100، ص 8، باب 1. التهذیب، ج  333

 یُنَاجِیه. مِمَّنْ جَعَلَنِی وَ مَسَاجِدَهُ یَعْمُرُ مِمَّنْ جَعَلَنِی وَ زُوَّارِهِ وَ وَفْدِهِ مِنْ جَعَلَنِی الَّذِی لِلَّهِ اَلْحَمْدُ الْمَسْجِدِ:

 )السّابقُونَ السّابقُونَ اوُلئِکَ المُقَرَّبُونَ(: 11و  10. سوره واقعه، آیه  331

 «.: إذا نَزَلَتِ العاهاتُ وَ اآلفاتُ عُوفِیَ أهلُ المَساجِد6ِاهللِ  قالَ رَسُولُ: »316، ص 3، جمستدرک الوسائل.  331

 «. المَالئِکَةُ جُلَسائُهُم» . 336
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 آداب(ب

کسانی که توفیق ورود به مسجد را  از خداوند برای. 1

 توفیق بخواهیم. ،ندارند

و با دست مالیدن . هنگام ورود درب مسجد را ببوسیم 2

 و ارادت و عالقه خود را نشان دهیم.تبرک و استالم کنیم 

 
 گاه خود و دیگران نگذاریم. هایمان را جلو سجده کفش .3

مگر اینکه  ،. مسجد را محل عبور و مرور خود قرار ندهیم1

 331در آن دو رکعت نماز بخوانیم.

                                                           
 «.المَساجِدَ طُرُقاً حَتّی تُصَلُّوا فیها رَکعَتَینِ: ال تَجعَلُوا  6قالَ النَّبِیُّ : » 109امالی، ص . 331
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نظم مسجد . تلفن همراه را در حالت سکوت قرار دهیم تا 1

 .به هم نزنیمرا و خود دیگران  تمرکزو 

 
 338گردن دیگران رد نشود.سر و از روی .6

 از جلو نمازگزاران تردّد نکیم. .1

                                                           
 «.یُؤْذِ أَحَداً وَ لَم یَتَخَطَّ رِقابَ النّاسِ  : وَ لَمْ 6قالَ رَسُولُ اهللِ : »311، ص 86. بحاراالنوار، ج 338
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 339فضیلت و آداب نماز تحیّت

 310داًجَّسُ وا البابَلُدخُاُ

 311ةسَدَّقَالمُ رضَألوا الُدخُاُ

  ، حق مسجد است.نماز تحیّت

و خوشحال  استبرخوردارای ویژهدرک و آگاهی  از مسجد

کند و حتی روز قیامت از دعا و نفرین میشود و و ناراحت می

 .کندو برای بعضی شفاعت می بعضی شکایت

مندان از حقی بر بهرهو  کندمیاستقبال و بدرقه مسجد  

 ای کهو ارزش افزوده مسجدحضور در  فضیلت .دارد مسجد

-ما میحتی نفس کشیدن قرآن و قرائت نماز و به حضور و 

 بیشتر است. بهتر و از هر جای دیگر  ،دهد

                                                           
 «. أن تَجلِسَ : ما مَنَعَکَ أن تَرکَعَ رَکعَتَینَ قَبلَ 6فَقالَ رَسُولُ اهللِ : » 301، ص 1مسند احمد، ج  . 339

 .161و اعراف، آیه 111و نساء، آیه  18. سوره بقره، آیه  310

 .21. سوره مائده، آیه  311
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برای مسجد احترام خاصی قائل بودند  1و اهل بیت  6پیامبر 

 اند. برای ادب و احترام مسجد به ما داده هاییو دستور

هفت خان  باید ،اگر ما بخواهیم به دربار دیگران وارد شویم

در حالی که خداوند به راحتی به ما  ؛را پشت سر بگذاریم

و به فرموده حضرت  312دهدبه هر مسجدی میاجازه ورود 

های بندگان خدا حداقل مثل کاخ 343"ب اهللبا"زهرا )س( با 

 311برخورد کنیم.

، پس از ورود به مسجد« نماز تحیّت»خواندن دو رکعت لذا 

ادبانه وارد نشویم؛ چرا که بدون توجه و بی ادب مسجد است.

بهترین عمل و رکن  ، تحیت و تحفه مسجد است؛ نمازی کهنماز

دین و آبروی مسلمان است و اگر قبول شود همه کارهای ما 

و در جای جای زندگی ما حضور  شودامضا و پذیرفته می

                                                           
312  . 

313  . 

 جستند.. لذا برخی ازعلما درب مسجد را بوسیده و برخی غبار مسجد را تبرک می311
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فعال دارد. نماز، زینت مسجد و از آداب مسجد است نه از 

  آداب نماز حضور در مسجد.

نماز تحیّت زیباترین نماز مستحبی است که در مسجد 

که بهتر است نمازهای مستحبی دیگر را  چرا ؛شوده میخواند

تا نماز واجب در مسجد ابهت و شاخص و  در خانه بخوانیم

 ویژگی خاصی داشته باشد.

 آداب نماز تحیّت

تحیّت  –که از آداب هم باالتر است  –از حقوق مسجد  .1

تحیّت و سالم آدابی است از انسان بصیر و  311است.

 گیرد.هوشیار که متأسفانه کمتر مورد توجه قرار می

نماز تحیت بهترین نماز مستحبی است که در مسجد  .2

 شود.  خوانده می

                                                           
 إِذَا الْمَسْجِدِ حَقِّ مِنْ یَقُولُ: کَانَ أَنَّهُ  1 عَلِیٍّ : عَن1ْ، ح 391، ص 33، باب 3. مستدرک الوسائل، ج  311

 فِیهِ. بِمَا تَعْمَلَ أَنْ الْقُرْآنِ حَقِّ مِنْ وَ الْقُرْآنِ بِأُمِّ فِیهِمَا تَقْرَأَ أَنْ الرَّکْعَتَیْنِ حَقِّ مِنْ وَ رَکْعَتَیْنِ فِیهِ تُصَلِّیَ أَنْ دَخَلْتَهُ
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تواند به قصد تحیت حتی نماز واجب می –هر نمازی  .3

مسجد خوانده شود. مهم آن است که اولین اقدام در اولین 

باشد  به جا آوردن نماز تحیتو قبل از نشستن  لحظه ورود

و حتی بهتر است قبل از گذاشتن مهر و اشیای همراه خود 

 316به زمین نماز را ببندد.

 
اگر نماز تحیّت خواندیم و از مسجد خارج شدیم و  .1

مجدداً نماز تحیّت را  ،بازگشت ما به طول انجامید

 311بخوانیم.

                                                           
 «.المَسجِدَ فَلیَرکَع رَکعَتَین قَبلَ أن تَجلِسإذا دَخَلَ أحَدُکُم : » 111، ص1. صحیح بخاری، ج316

 در نیّت با آن متفاوت است. فقطشود و  نماز صبح خوانده میمانند . نماز تحیّت  311
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کند و نماز اگر کسی بخواهد از داخل مسجدی عبور  .1

 318تحیت نخواند به مسجد جفا کرده است.

کند بهتر است وارد اگر کسی از کنار مسجدی عبور می .6

مسجد شود و دو رکعت نماز بخواند و سپس ادامه مسیر 

 دهد.

 . خواندن نماز تحیت مسجد هنگامی است که:1

. امام جمعه مشغول ایراد خطبه یا خواندن نماز جمعه 1

 319.نباشد

 310.نباشدنماز جماعت  هوقت اقام. 2

 .نباشد. فرصت برای خواندن نماز واجب، تنگ 3

                                                           
 ال وَ قالَ: 6 النَّبِیِّ عَنِ اللُّبابِ، لُبِّ فی الرَّاوَنْدِیُّ : الْقُطْب1ُ، ح 391، ص 11، باب 1. مستدرک الوسائل، ج  318

 فیهِ. تُصَلِّی ال وَ بِالْمَسْجِدِ تَمُرَّ أَنْ الْجَفاءِ مِنَ أَنَّ رُوِیَ وَ طُرُقاً الْمَساجِدَ تَتَّخِذُوا

  

 «.: إذا دَخَلَ المَسجِدَ وَ البِاللُ یُقیمُ جَلَس6َقالَ النَّبِیُّ : »281، ص 1تهذیب االحکام، ج . 319

 همان. . 310
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پس از نماز تحیّت به شکرانه توفیق حضور در مسجد سجده 

 به جا آوریم.شکر 

 در مسجد جلوس

 ل جلوسیفضاالف(

 311بهتر از جلوس در بهشت است.نشستن در مسجد . 1

ر کاری نکنیم و ذکری گاحتی ،. عبادت و بندگی خداست2

 312.نگوییم

و مبارزه بری از خداوند. بهترین نوع آمادگی برای فرمان3

 است. علیه فسق و فجور

گیری از دنیای مذموم  نشینی و کناره . بهترین نوع عزلت1

 313است.

                                                           
مِنَ الْجَلْسَةِ فِی الْجَنَّةِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ   الْمَسْجِدِ خَیْرٌ لی  الْجَلْسَةُ فِی : 1أنَّهُ قالَ : »218، ص 2. ارشاد القلوب، ج 311

 «.فیها رِضا نَفْسی وَ الْجامِعَ فیهِ رِضا رَبّی

 «.: خَمسٌ مِنَ العِبادَةِ: ... وَ القُعُودُ فِی المَساجِدِ 6عَنِ النَّبِیِّ : »880، ص 11کنزالعُمّال، ج  . 312

:أإلتِّکاءُ فِی المَسجِدِ رُهبانِیَّةُ العَرَبِ. إنَّ المُؤمِنَ مَجلِسُهُ  6قالَ رَسُولُ اهللِ :» 662، ص 2، ج کافی . 313

 «.مَسجِدُهُ وَ صَومِعَتُهُ بَیتُهُ
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 311روزی است. لببهترین راه برای ججلوس در مسجد . 1

و باالخره نفس کشیدن در مسجد مایه کسب درجات بهشت، 

 311سیئات است.جذب حسنات و محو 

 مکان جلوسب(

جای  جایدر نقاط مختلف مسجد بنشینیم تا روز قیامت 

 316مسجد به حضور ما شهادت بدهد.

بهترین مکان برای نشستن سمت راست مسجد و محراب  .1

 است.

 ننشینیم.دیگران عبور  در محل. 2

                                                           
رَعُ فی طَلَبِ الْفَجْرِ إلى طُلُوعِ الشَّمْسِ أَسْ  الْمَسْجِدِ بَعْدَ طُلُوعِ  فِی  ألْجُلُوسُ: »90، ص 10بحاراالنوار، ج  . 311

 «  الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِی الْأَرْضِ

  ذَرٍّ: یا أَبا ذَرٍّ إِنَّ اللّهَ تَعالَى یُعْطیکَ ما دُمْتَ جالِساً فِیفی وَصِیَّتِهِ لِأبی: »81، ص 11بحاراالنوار، ج .  311

 صَلّی عَلَیْکَ   تَنَفَّسْتَ فیهِ دَرَجَةً فِی الْجَنَّةِ وَ تُ  نَفَسٍ  الْمَسْجِدِ بِکُلِ

الْمَساجِدِ فَإِنَّها بُیُوتُ اللّهِ فِی الْأَرْضِ   بِإِتْیانِ  أَنَّهُ قالَ: عَلَیْکُمْ 1عَن جَعفَرِ ابنِ مُحَمَّدٍ : »110امالی، ص . 316

فیها مِنَ الصَّالةِ وَ الدُّعاءِ وَ صَلُّوا مِنَ وَ مَنْ أَتاهَا مُتَطَهِّراً طَهَّرَهُ اللّهُ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ کُتِبَ مِنْ زُوّارِهِ فَأَکْثِرُوا 

 «.الْمَساجِدِ فی بِقاعٍ مُخْتَلِفَةٍ فَإِنَّ کُلَّ بُقْعَةٍ تَشْهَدُ لِلْمُصَلّی عَلَیْها یَوْمَ الْقِیامَةِ
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نزدیک درب  ،خواهیم زود از مسجد خارج شویم . اگر می3

خروج ما نظم مسجد به هم  تا با خروجی مسجد بنشینیم

 نخورد.

 
 سعی کنیم کنار افرادی بهتر از خود بنشینیم. .1

 
دعوتش را  ،کنارش بنشینیم ه. اگر کسی از ما خواست ک1

 اجابت کنیم.
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 جای دیگران ننشینیم. .6

 
مخصوصاً اگر جا کم باشد  –.اگر دیگری از ما جا خواست 1

  311به او جا بدهیم.  -

 برای خود درست نکنیم.. جایگاه اختصاصی 8

 کیفیت جلوسج(

خودمان آن را  ،گاه یا صندلی داریم اگر نیاز به تکیه .1

 و در محل دلخواه قرار دهیم. نیمانتخاب ک

                                                           
 فسَحُوا یَفسَحِ اهللُ لَکُم.: یا أیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إذا قیلَ لَکُم تَفَسَّحُوا فِی المَجالِسِ فَا11. سوره مجادله، آیه  311
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آمیز و مایه هتک حرمت مسجد  . نوع نشستن ما توهین2

 318نباشد.

نماز، الزم نیست در صفوفی متّصل خواندن  وقتدر . جز 3

 هم بنشینیم.و به هم فشرده و در کنار 

 
                                                           

توانیم بنشینیم که در جای خود بحث  ها گونه می بلکه ده ،. الزم نیست دو زانو یا چهار زانو بنشینیم 318

 خواهد شد.
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بر اطرافیانمان  تا. با حالت کسالت و خستگی ننشینیم 1

 گذاریم.بتأثیر منفی 

 سپس بنشینیم. ،ها را به زمین بگذاریم . نخست دست1

 انواع جلوسد(

-ها نوع است که برخی از آنها را برمیجلوس در مسجد ده

 شماریم:

 .دو زانو در حال استماع مطالب دینی .1

 
 .برای مذاکره و گفتگو چهار زانو .2
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 .برای تفکر زانو به بغل .3

 
. در حال تجافی )وقتی یک رکعت از امام جماعت عقب 1

 .ایم(مانده

 .. روی پای چپ ) هنگام خواندن تشهد(1
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 .. تکیه دادن با یک زانو6

 .. تکیه دادن با دراز کردن پاها1

 .سرِپانشستن . 8

بعد از خواندن  . پشت به قبله )بری امام جماعت قبل و9

 .نماز جماعت(

 .. رو به قبله ) مخصوصاً هنگام خواندن نماز(10

 .. متصل به دیگران در صف )وقت جماعت(11

 .. در غیر صف )در غیر نماز(12

 .. نشستن روی صندلی13

 .های منبر. نشستن روی منبر یا کرسی درس یا پله11
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 .قرآن(و مقابله . نشستن مقابل هم )برای تالوت 11

 .. نشسته نماز خواندن16

 .و سکّو برای استراحت . نشستن در صفّه11

 
 آداب جلوس(ـه

 جلو و پشت سر خود نشویم. افراد. مزاحم 1

و به  نیمعذرخواهی ک ،اند . از افرادی که پشت سر نشسته2

 افراد جلو احترام بگذاریم.

اذیّت  ،کنند . زود بنشینیم تا کسانی که ما را احترام می3

 نشوند.



277 

. در صورت کمبود جا با جمع کردن خود به دیگران هم 1

 319جا بدهیم.

 
 جاهای خالی مسجد را پر کنیم. 

احترام مقداری از   . به دیگران احترام بگذاریم و به نشانه1

 .جای خود حرکت کنیم

6 . 

                                                           
اللّهُ  فْسَحِا الَّذینَ آمَنُوا إِذا قیلَ لَکُمْ تَفَسَّحُوا فِی الْمَجالِسِ فَافْسَحُوا یَهَیا أَیُّ: )11سوره مجادله، آیه  .  319

 (. لَکُمْ
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 در مسجد توقفو  حضورو آثار ل یفضا

 معنوی و آثار لیفضا (الف

آبادکنندگان حضور و توقف در مسجد ما را در شمار  .1

 دهد.قرار می مسجد

چرا که هدف از خلقت  ؛ایم . به هدف خلقت نزدیک شده2

حضور در  360جنّ و انسان چیزی جز عبادت و بندگی نیست.

 است. و مسجد بهترین جایگاه نماز مسجد از بهترین عبادات

ل ینا که باالترین توفیق است . به زیارت خداوند3

 361ایم. گردیده

                                                           
 (.ا لِیعْبُدُونِلّما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِ: )16سوره ذاریات، آیه  . 360
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 ایم. موفّق شده خدا و رسول. به بهترین اطاعت 1

 
؛ چرا که ما را به ایم . از محبت خداوند برخوردار گردیده1

 362خانه خود دعوت کرده است.

 363.ایم . دعوت خداوند را لبیک گفته6

 کند. پذیرایی می وجهخداوند از ما به بهترین  .1
                                                                                                                                  

 «.إنَّ اهللَ إذا أحَبَّ عَبداً جَعَلَهُ قَیِّمَ مَسجِدٍ: »613، ص 1کنزالعُمّال، ج  . 361

 همان. . 362

اذَرٍّ مَنْ أَجابَ داعِیَ بیا أَ: فی وَصِیَّتِهِ لَهُ قالَ 6عَنْ رَسُولِ اللّهِ : »6121، ح233ص  ،1ج ه،یعالشّ وسائل .363

 «.اهللِ وَ أَحْسَنَ عِمارَةَ مَساجِدِ اللّهِ کانَ ثَوابُهُ مِنَ اللّهِ الْجَنَّةَ
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 361شود.خداوند پشت و پناه ما می. 8

 361شود.. حاجات ما برآورده می9

 ایم. . نشاط روحی و روانی پیدا کرده10

 

                                                           
 عَنِ اللُّبَابِ، لُبِّ کِتَابِ فِی الرَّاوَنْدِیُّ : الْقُطْب1ُ، ح 381، ص 21، باب 3. مستدرک الوسائل، ج 338و  331

 مَنْ وَ عِتْرَتِی وَ اللَّهِ کِتَابَ الثَّقَلَیْنِ فِیکُمُ تَارِکٌ إِنِّی عِتْرَتِی فَلْیُحِبَّ أَحَبَّنِی مَنْ وَ فَلْیُحِبَّنِی اللَّهَ أَحَبَّ مَنْ قالَ:  6  النَّبِیِّ

 فِیهَا بَارَکَ وَ رَفْعِهَا فِی أَذِنَ أَبْنِیَتُهُ وَ اللَّهِ أَفْنِیَةُ فَإِنَّهَا الْمَسَاجِدَ فَلْیُحِبَّ الْقُرْآنَ أَحَبَّ مَنْ وَ الْقُرْآنَ فَلْیُحِبَّ عِتْرَتِی أَحَبَّ

 اجِدِهِمْمَسَ فِی هُمْ حَوَائِجِهِمْ فِی اللَّهُ وَ صَلَاتِهِمْ فِی هُمْ أَهْلُهَا مَحْفُوظٌ مَحْفُوظَةٌ أَهْلُهَا مُزَیَّنٌ مُزَیَّنَةٌ أَهْلُهَا مَیْمُونٌ مَیْمُونَةٌ

 وَرَائِهِمْ. مِنْ اللَّهُ وَ
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گردد و از افراط و  متعادل می ،معتدل و زندگی ،فکر .11

اخالقی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و  -امور همه تفریط در 

 366کنیم. نجات پیدا می  -... 

ازگناهان پاک شده و به درجاتی از معنویت و قرب   .12

 361ایم. خداوند دست یافته

 368.ایمماندهها در امان  از بالیا و مصیبت .13

 ایم. . بهترین امر خیر را انجام داده11

 369شویم.. از پرچمداران بهشت می11

                                                           
 «.: مَنِ اعتادَ إِلَی المَسجِدِ فَاشهَدُوا لَهُ بِالعَدالَة6ِقالَ رَسُولُ اهللِ : »113، ص 1کنزالعُمّال، ج .  366

  : یا أَبا َرٍّ إِنَّ اللّهَ تَعالى یُعْطیکَ ما دُمْتَ جالِساً فِی 6قالَ النَّبِیُّ : »111، ص 1وسائل الشّیعه، ج  . 361

سْتَ فیهِ تَنَفَّسْتَ فیهِ دَرَجَةً فِی الْجَنَّةِ وَ تُصَلّی عَلَیْکَ الْمَالئِکَةُ وَ یُکْتَبُ لَکَ بِکُلِّ نَفَسٍ تَنَفَّ  نَفَسٍ  الْمَسْجِدِ بِکُلِ

 «. عَشْرُ حَسَناتٍ وَ یُمْحى عَنْکَ عَشْرُ سَیِّئاتٍ

: إذا نَزَلَتِ العاهاتُ وَ اآلفاتُ عُوفِیَ أهلُ 6قالَ رَسُولُ اهللِ : »316، ص 3مستدرک الوسائل، ج. 368

 «.المَساجِدِ

 الْأَلْوِیَةِ لِأَصْحابِ طُوبى ذَرٍّ أَبا یا :6 اللّهِ رَسُولُ : قال1َ، ح131، ص 12، باب 3. مستدرک الوسائل، ج  369

 غَیْرِها. وَ بِالْأَسْحارِ الْمَساجِدِ إِلَى السّابِقُونَ هُمُ وَ أَلَا الْجَنَّةِ إِلَى النّاسَ فَیَسْبِقُونَ یَحْمِلُونَها الْقِیامَةِ یَوْمَ
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 اجتماعی - سیاسیل یب: فضا

 و باالترین مصداق آن  التزام عملی به اسالم هنشانبهترین . 1

 310است.

 311. گمنام و منزوی نخواهیم بود.2

 312ایم. . به بهترین شیوه از نظام اسالمی پشتیبانی کرده3

 .ایمشهدارا خشنود کرده . شهدا و امام1ِ

                                                           
 شود.. التزام عملی به اسالم که مالک گزینش مسئولین است، در غیر حضور در مسجد یافت نمی310

  بِالْکُوفَةِ أَنَّ قَوْماً مِنْ 9یَقُولُ: رُفِعَ إِلى أَمیرِ الْمُؤْمِنینَ  1سَمِعتُ أبا عَبدِاهللِ »، ص : 1وسائل الشّیعه، ج  . 311

یَتَحَوَّلُنَّ : لَیَحْضُرُنَّ مَعَنا صَالتَنا جَماعَةً، أَوْ ل9َالْمَسْجِدِ ال یَشْهَدُونَ الصَّالةَ جَماعَةً فِی الْمَسْجِدِ. فَقالَ   جیرانِ

 «. عَنّا، وَ ال یُجاوِرُونا وَ لَا نُجاوِرُهُمْ

کدام به اندازه حضور در مساجد و رونق مساجد . برای پشتیبانی از اسالم اموری مطرح است که هیچ312

 کند.نظام اسالمی را حمایت نمی
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 ایم. . دوستانمان را شاد و دشمنانمان را خوار و ذلیل کرده1

 ایم. . به زندگی خود نظم و نظام داده6

 .ایم شرفیاب شدهو یا دوستان وارسته . به دیدار عالم دینی 1

 
 کنیم.میزندگی فکر وعالمانه  .8
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گردیم و زندگی متعادلی در جامعه عادل محسوب می .9

 خواهیم داشت.

مانیم و منافق به حساب از نفاق و دورویی به دور می .10

 آییم.نمی

 اخرویل یج: فضا

 گیریم.در سایه خدا قرار می .1

 آییم.رضایت خداوند نایل میبه مقام  .2

 313.. روز قیامت مسجد به حضور ما شهادت خواهد داد2

 311کنیم.. مثل برق از پل صراط عبور می3

 311شویم.کنیم و شفاعت می. شفاعت می1

                                                           
نَ المَساجِدِ فی بِقاعٍ مُختَلِفَةٍ فَإنَّ کُلَّ بُقعَةٍ وَ صَلُّوا مِ»أنَّهُ قالَ:  1عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ : »110امالی، ص . 313

 «.تَشهَدُ لِلمُصَلّی عَلَیها یَومَ القِیامَةِ

 

مَنْ حافَظَ عَلَى الْجَماعَةِ حَیْثُما کانَ مَرَّ عَلَى الصِّراطِ کَالْبَرْقِ :» 10111، ح308، ص8. وسائل الشّیعه، ج 311

 «.رَةٍ مَعَ السّابِقینَ وَ وَجْهُهُ أَضْوَأُ مِنَ الْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِالْخاطِفِ اللّامِعِ فی أَوَّلِ زُمْ

311  . 
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 316شویم. . بدون محاسبه و معطلی وارد بهشت می1

 311شویم.. همسایه خدا می6

ما ثبت  برای، ثواب نماز یمتا زمانی که در مسجد. 1

 318اگر چه نماز نخوانیم. ؛شود می

 

 آداب حضور در مسجد

 آداب شخصی(الف

چون مسجد محل امن و آلودگی صوتی مضر به امنیت است 

برند در و مردم از آلودگی صوتی و روانی به مسجد پناه می

به صورتی جدی توجه توجه کرده و روایات به این مسأله 

اند فقط اذان را در کردهصدای بلند را به هر صورت نکوهش 

                                                           
316  . 

311  . 

: وَ أنَّ أحَدَکُم ال یَزالُ فی صَالةٍ مادامَ فِی المَسجِدِ حَتّی 6عَنِ النَّبِیِّ : »101، ص 1کنز العُمّال، ج  . 318

 «.یَخرُجَ مِنهُ
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شرایطی آن هم چون اعالم وقت و شعار ملی است جایز  و 

صدای بلند را مصداق تخریب مسجد و عالمت عذاب و از 

و بهترین شیوه عمران مسجد را  اندعالئم آخر الزمان دانسته

 اند.بلند نکردن صدا در آن برشمرده

ساکت و آرام باشیم و از سروصدا و جار و جنجال  .1

 و مسجد را ساکت و آرام نگه داریم. بپرهیزیم

 خنده، عطسه و سرفه بلند و صدادار نداشته باشیم. .2

 319مسجد را ساکت و آرام نگه داریم. .3

تعقیبات مقدمات و از بلند خواندن ذکر، دعا، قرآن و  .1

 380بپرهیزیم.نماز 

 381جهت صدایمان را بلند نکنیم.بی .1

                                                           
دانند مگر مسائل حساس دانند و احیاناً حرام میدیگران را جایز نمی. بعضی از اهل سنت شنیدن ذکر  319

شود یا دعایی که یک نفر بخواند و دیگران آمین بگویند لذا نه اهل سنت سیاسی که با ابهت مطرح می

کنند و نه کردار شیعه که مسجد را پر از همهمه و سر که سکوت مطلق را حاکم می –کنند درست عمل می

 کنند.و صدا می

: أال إنَّ کُلَّکُم مُناجٍ رَبَّهُ فَال یُؤذینَ بَعضُکُم بَعضاً وَ ال 6قالَ رَسُولُ اهللِ : »299، ص 1سنن ابی داود، ج . 380

 «.یَرفَع بَعضُکُم عَلی بَعضٍ فِی القَراءَةِ أو قالَ: فِی الصَّالةِ
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 .خوانی بپرهیزیماز جمع .6

 بیهوده نخندیم. .1

 زیاد بگو مگو نداشته باشیم وزیاد سخن نگوییم. .8

 و اما برخی آداب شخصی دیگر:

از شلوغی مسجد لذت ببریم و از خلوتی آن نگران  .1

 باشیم.

 از نماز، قرآن و ذکر غفلت نکنیم. .2

 
 باشیم.منتظر رحمت خدا  .3

                                                                                                                                  
 مِنَ القَولِ إلّا مَن ظُلِمَ(.: )ال یُحِبُّ اللّهُ الجَهرَ بِالسُّوءِ 118. سوره نساء، آیه 381



288 

-و اقامه نماز جماعت لحظهشنیدن صوت اذان برای  .1

 دارد.شماری کنیم که فضیلت و پاداش زیادی 

و آماده شرکت در نماز  یم. مقدّمات نماز را به جا آور1

 جماعت باشیم.

 382. خوشحال و امیدوار باشیم.1

 . انگشتان را مُشبّک نکنیم.6

و از خداوند نیز  بداریم. نعمت حضور در مسجد را پاس 1

 شاکر باشیم.

 

                                                           
: مَنِ اخْتَلَفَ إِلَى الْمَساجِدِ أَصابَ  1کانَ یَقُولُ عَلِیُّ بنُ أبی طالِبٍ : »219، ص 3. تهذیب االحکام، ج382

 ...«.تَظَرَةً أَوْ عِلْماً مُسْتَطْرَفاً أَوْ آیَةً مُحْکَمَةً أَوْ رَحْمَةً مُنْ  اللّهِ  إِحْدَى الثَّمانِ أَخاً مُسْتَفاداً فِی
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که عبادتی بس بزرگ . بیشتر اوقات، مشغول تفکر باشیم 8

 383است.

-های دوم و یا رمزی که مرسوم نیست و همه نمیزباناز . 9

 381فهمند استفاده نکنیم.

. اگر عطسه و سرفه آمد چیزی را جلو دهان خود بگیریم 10

احترامی شود به سمت چپ بگردیم و بدون این که به کسی بی

 و عطسه یا سرفه کنیم.

کس در مسجد نیست زمزمه کنیم اما همین که . اگر هیچ11

 وت را مراعات کنیم.کسی آمد سک

اگر چه  ؛. قصدمان این باشد که زیاد در مسجد بمانیم12

 موفق به آن نشویم.

 آداب اجتماعی

 381داریم.ترها را نگه ها سالم کنیم و احترام بزرگ به بچه .1
                                                           

 «.تَفَکُّرُ ساعَةٍ خَیْرٌ مِنْ عِبادَةِ سَنَةٍ :قالَ 1عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ : »2، ح183، ص11. مستدرک الوسائل، ج383

381  . 
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 جو کنیم.واز حاضرین احوالپرسی و از غایبین پرس .2

-ها و کسانی که جلو و عقب ما هستند بیبا کناردستی .3

 ارتباط نباشیم.

 زم نیست در صف و تنگ هم و فشرده بنشینیم.. ال1

کنار بهتر از خود بنشینیم و کنار کسانی که آداب را  .1

 کنند ننشینیم.مراعات نمی

                                                                                                                                  
خَطَبَنا ذاتَ یَوْمٍ  6إِنَّ رَسُولَ اللّهِ  :قالَ 1عَنْ عَلِیٍّ : »13191، ح313، ص10. وسائل الشّیعه، ج381

 «.ا کِبارَکُمْ وَ ارْحَمُوا صِغارَکُمْوَقِّرُو:...فَقالَ
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 خدمت کنیم.آنها. اهل مسجد را دوست بداریم و به 6

. مزاحم عبادت دیگران نشویم و آنان را آزرده خاطر 1

 386نکنیم.

 انجام ندهیم.  ،اذیت دیگران است که موجبرا . کاری 8

و یا با زبان رمزی صحبت 381)نجوا( با دیگری درِگوشی. 9

 388نکنیم.

 وارد توجه ویژه داشته باشیم. . به مهمان و غریبه و تازه10

 .تحقیر نکنیمدر قول و عمل . دیگران را 11

؛ چرا که امتیاز قائل نباشیمیا شخص خاصی برای خود  .12

 در مسجد همگان همسان هستند. 

و  389. از سخنان دنیایی که نتیجه آن تفاخر، فخرفروشی13

 است بپرهیزیم. 390تکاثر

                                                           
: أال إنَّ کُلَّکُم مُناجٍ رَبَّهُ فَال یُؤذینَ بَعضُکُم بَعضاً وَ ال 6قالَ رَسُولُ اهللِ : »299، ص 1داود، ج  سنن ابی . 386

 «.یَرفَع بَعضُکُم عَلی بَعضٍ فِی القَراءَةِ أو قالَ: فِی الصَّالةِ

 «.: ...إنَّمَا النَّجوی مِنَ الشَّیطانِ لِیَحزُنَ الَّذینَ آمَنُوا1قالَ أبُوعَبدِاهللِ : »112، ص 8کافی، ج . 381

 «.ونیکُالسَّ ةِروایَلِ ةِیَّمِجَالعَبِ فیهِ مِلُّکَالتَّ رکُو تَ: »98، ذیل ح 98، ص 81. بحاراالنوار، ج 388
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 . با اهل مسجد که بهترین مشاوران هستند مشورت کنیم.11

ها جویا شویم و اگر آنان . عیوب خود را از مسجدی11

  391عیب ما را گفتند از آنان تشکر کنیم.

 گویند ننشینیم.فایده میهای بیکسانی که قصه. کنار 16

سازان و روند و با شایعه. با کسانی که در باطل فرو می11

 شایعه پراکنان ننشینیم.

مشارکت و مشورت، . در خدمت به مسجد با دیگران 18

 و تکرو و دیکتاتور نباشیم. همکاری کنیم

 .در خدمت به مسجد و اهل آن از همدیگر سبقت بگیریم.19

 . حواس دیگران را به خود جلب نکنیم.20

 392نکنیم.از زن و مرد  . تقاضای صلوات21

                                                                                                                                  
389  . 

 التَّکاثُرُ حَتّی زُرتُمُ المَقابِرَ(: )ألهاکُمُ 2و  1. سوره تکاثر، آیات  390

 أَحَبُّ قالَ: أنَّهُ 1 اهللِ عَبْدِ : عَن أَبی1، ح 639، باب من یجب مصادقته و مصاحبته، ص 2. کافی، ج  391

 عُیُوبِی. إِلَیَّ أَهْدَى مَنْ إِلَیَّ إِخْوَانِی
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 . در صورت لزوم با اشاره سخن بگوییم.22

  . جلو سر و صدا را بگیریم.23

 .و قرارگاه کنیمگاه  . مسجد را وعده21

 
به خود جا نشویم و حواس دیگران را  دلیل جابه. بی21

 393نکنیم. جلب

نشاطی ما دیگران را و بی خسته و یا کسل شدیم. اگر 26

 شویم.و یا خارج جا جابه ،کندنشاط میحال و بیبی

. اگر کودک یا میهمانی یا همراهی داریم او را در مسجد 21

 زیاد نگاه نداریم و در تنگنا قرارش ندهیم.

                                                                                                                                  
392 .  

 «.المَساجِدَ طُرُقاً حَتّی تُصَلُّوا فیها رَکعَتَینِ: ال تَجعَلُوا  6قالَ النَّبِیُّ : » 109امالی، ص . 393
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 آداب خروج از مسجد

 قبل ازخروج(الف

در آن قابل چون مسجد خانه متقین است و لذت حضور 

بهتر آن است  391.مقایسه با لذت حضور در سایر امکنه نیست

 باشد. یطراربلکه اض اشد،که خروج از آن بیهوده نب

. همه با هم مسجد را ترک نکنیم و مسجد را تنها نگذاریم 1

 بلکه کم کم خارج شویم.

به لکن  ،ذکر نشدهای . گر چه برای ماندن در مسجد اندازه2

تعجیل در خروج و در عین حال سفارش نشده هم زیاد ماندن 

و آخرین نفر بودن  391شودباعث فقر می ؛ چرا کهمذمت شده

 پسندیده است.

                                                           
 . در روایات حضور مؤمن در مسجد به شناور بودن ماهی در دریا تشبیه شده است.391

 قالَ أَنْ إِلَى الْفَقْرَ تُورِثُ خَصْلَةً عِشْرُونَ 6 النَّبِیُّ : قال16َ، ح 116، ص 11، باب 3. مستدرک الوسائل، ج  391

 الْمَسْجِدِ. مِنَ الْخُرُوجِ تَعْجِیلُ وَ :6
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تا چیزی جا  . هنگام برخاستن، اطراف خود را نگاه کنیم3

 نگذاشته باشیم.

یا تا همه مجبور شوند بایستند و  396نامه نخوانیم. زیارت1

 مجبور به خروج شوند.

 تادیگران را از قصد خود مطّلع نگردانیم ن حتی االمکا. 1

 باعث خروج آنان از مسجد شویم.

با ،گرچه کم و ریز باشد، ای در مسجد دیدیم . اگر زباله6

 391خود بیرون ببریم.

                                                           
 زند.. این کاری است که اخیراً مرسوم شده و نظم مسجد را به هم می 396

مَنْ کَنَسَ الْمَسْجِدَ یَوْمَ الْخَمیسِ وَ لَیْلَةَ  :6قالَ رَسُولُ اهللِ : »100، ح233، ص1. من ال یحضره الفقیه، ج391

 «.ى لَهُلتُّرابِ ما یُذَرُّ فِی الْعَیْنِ غَفَرَ اللّهُ تَعاالْجُمُعَةِ فَأَخْرَجَ مِنْهُ مِنَ ال
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هجوم نبریم و مثل ا سرعت به سمت درب خروجی . ب1

 کنند. کسانی نباشیم که از مسجد به تنگ آمده و فرار می

شاید توفیق حضور دوباره را پیدا ه این فکر باشیم که . ب8

 نکنیم.

 . آهسته صلوات بفرستیم.9
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 فراهم نکنیم.مزاحمت . مراقب دیگران باشیم و برای آنان 10

. از توفیق حضور خود در مسجد راضی و خوشحال 11

 باشیم.

 هنگام خروج(ب

. اگر دیگری هم قصد خروج دارد به او تعارف نکنیم چون 1

او هر لحظه که بیش تر در مسجد بماند مشمول الطاف خاص 

 باشیم. اوفیوضات  مانعشود و ما نباید  الهی می

 398.. دعاهای وقت خروج از مسجد را بخوانیم2

 
 399.. به قصد بازگشت مجدّد خارج شویم3

                                                           
گناهانم را بیامرز و درهای فضل و  ،ی ذُنُوبی وافْتَحْ لی أَبْوابَ فَضْلِکَ؛ پروردگارالغْفِرْ ا رَبِّ». مانند:  398

 (6111، ح 211، ص 39، باب 1وسائل الشیعه، ج « ) رحمتت را به رویم بگشا!
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 100شود. باور کنیم که مسجد از رفتن ما دلتنگ می .1

 101. با پای چپ خارج شویم.1

 
 .هایمان را آهسته روی زمین بگذاریم کفش .1

                                                                                                                                  
312 .  

100. 

 إِذَا وَ بِالْیُسْرَى دَخَلْتَ إِذَا الْیُمْنَى بِرِجْلِکَ تَبْدَأَ أَنْ الْمَسْجِدِ دُخُولِ فِی الْفَضْلُ قالَ: قالَ: 1 عَنْهُمْ یُونُسَ عَنْ. 101

 خَرَجْتَ.
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 پس از خروج(ج

که در مسجد در حال سکوت قرار  . تلفن همراه خود را1

 فعّال کنیم. ،داده بودیم

 
جدا شدن از  تا نشان دهیم. مقداری اطراف مسجد بمانیم 2

 است.و ناگوارسخت برایمان مسجد 

 ها را در اطراف مسجد قرار دهیم.. قرارها و وعده3

 رونق باشد.. نگذاریم اطراف مسجد خلوت و بی1
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آنها در مسجد کراهت داشته در دادن . کارهایی که انجام 1

 خارج از مسجد انجام دهیم.

 . ترافیک سنگین ایجاد نکنیم.6

 در اطراف مسجد مزاحم دیگران نشویم.. در عین حضور 1

 .کنیمهای اطراف مسجد خریدی . سعی کنیم از مغازه8
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 م: آداب عبادت در مسجددهفصل 

 

 

 قال النبی صلی اهلل علیه و آله و سلم : 

 اجابة المؤذن رحمة و ثوابه الجنة.

 111، ص 81بحاراالنوار، ج 

 

 پاداشش بهشت است.لبیک گفتن به ندای مؤذن ، رحمت و 
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 مسجد نمونه

 امکانات و تجهیزات(الف

 زیباست.تمیز و نمای آن  .1

 
ورودی آن مناسب است ؛ نه تنگ است و نه پله دارد و  .2

 تعدادشان کم است. ،اگر پله هم داشته باشد
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مناسب و کافی برخوردار گل ، سبزه و نما و آباز آب .3

 است.

 
 102حضور هر چه بیشتر مردم در آن فراهم است. . امکانات1ِ

. امکانات و تجهیزات قسمت زنانه کمتر از قسمت مردانه و 1

 نیست. ترپایینموقعیت آن 

                                                           
 . مثل وسایل سرمایشی و گرمایشی و آلوده نبودن کوران هوا در آن. 102
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قبل از نماز پذیرایی  و یا از حاضرین در ابتدای ورودشان .6

 نه در حال خروج. ،شود تا سرحال باشندمی

 
 بیایند و دیر بروند.ای است که مردم بتوانند زود  . به گونه1

 در دسترس دارد. ، امن و. پارکینگ8

 . همیشه باز است.9
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مربوط به  ، زیبا و خوانا وهاکاریها و کاشی. نوشته10

ناخوانا و درهم و غیرمرتبط با نه  ،آداب مسجد استل و یفضا

 مسجد. 

 
 نور طبیعی و الکتریکی مالیم است. .11
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 اختیار حاضرین است.. همیشه معطر است و عطریات در 12

 103. حتی االمکان فضای آن باز است.13

 برگزاری نماز(ب

 . سه وعده نماز جماعت در آن برقرار است.1

 ها تابع نماز است. . همه امور و برنامه2

 . نماز آن خالصه و با ابهّت است.3

 اندازند.. بین دو نماز فاصله نمی1

 خوانند.. تعقیبات را آهسته می1

 نماز همه حضور دارند.. قبل از 6

 کند.کمتر کسی بین نماز فرار می. 1

 کنند.. نمازگزاران بعد از نماز فرار می8

 گاه نماز تأخیر یا تعطیلی ندارد.. هیچ9

                                                           
 هایش بزرگ، تمیز و زیباست.پنجره. یا سقف ندارد یا سقف بلند دارد و یا 103
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 هابرنامه(ج

های کانون، بسیج و  . برگزاری مراسم فاتحه و فعالیت1

 کتابخانه محور نیست.

 د.شو ی از مسجد پخش نمیصدای. غیر از اذان، 2

 های تکراری ندارد. و صلواتهانا. اذ3

 ها هزینه(د

 کنند. تقاضای کمک برای مسجد نمی. 1

 
 

 مسجد، بدهکار نیست.. 2

 پردازند. . مردم مخارج مسجد را با میل و رغبت می3
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 مدیریت(ه

 . امام مسجد، عالوه بر اقامه نماز، مدیر همه امور است.1

 
ولی همیار  ،ندارد)مدیر داخلی( سجد بیش از یک خادم . م2

 دارد.
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مورد احترام  ،. امام مسجد و خادم در جایگاهی که دارند3

 گیرند. قرار می

گرایی،  . وحدت در مسجد حاکم است و از جناح1

 شود. گری پرهیز می قشرگرایی و طایفه
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کنند و هیچ کس احساس  . همه مردم احساس مسئولیت می1

 کند. غربت نمی

و جوانان نیز در مسجد، مسئولیت داده و به آنان  . به زنان6

 .شود کمک می

 شوند. . کودکان در مسجد تحقیر نمی1

 
 حضور مردم(و

. حداقل یک سوم از جمعیتی که در شعاع پانصد متری 1

 رسانند. در مسجد حضور به هم می ،کنند مسجد زندگی می
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. نسبت حضور زن و مرد، و پیر و جوان در آن یکسان 2

 است.

 ها حضور بهتری دارند.. همسایه3

. اهالی مسجد و محله دلبسته و وابسته مسجدند و هر وقت 1

 کنند. احساس زیان می ،توفیق حضور نیابند

 امامت مسجد امتیازات و فضایل 

پست و سمت و از ریاست، مدیریت، مسجد باالترین  تامام

اسالم  تبلیغ عملی وکالت و امثال آن باالتر است؛ چرا که

چون هم  ؛استو منبر ها برابر تبلیغ زبانی ثیر آن دهأو تاست 

هم ارشاد و هدایت مردم به صراط مستقیم  و ترویج دین است

هم حجة االسالم است هم الگو و اسوه  و امام مسجد است 

 حسنه و هم امین و عمود و هم ناخدای کشتی مسجد.

فه وظیترین باالترین خدمت و شیرینامامت مسجد  

محراب، سنگر انحصاری  ،روحانیون است. به عبارت دیگر
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؛ چرا که بیش از ..........درصد استعلمای دین و روحانیون 

فعالیت مسجد مرهون امام مسجد است و اگر مسجد، خادم و 

اهل مسجد مهیا باشند و امکانات هم فراهم باشد ولی مسجد 

بود و اگر  گونه که باید، نخواهدامام نداشته باشد مسجد آن

 کند. مسجد، امام داشته باشد همه نقایص را برطرف می

ائمه مساجد و لباس رزم ارزشمندی است  روحانیتلباس  

-های دیگرخدمت میکه در پست –از همه روحانیون دیگر 

ای که به گونهتر هستند شدهمورد اعتمادتر و پذیرفته –کنند 

مردم با آنان مشورت حتی در مسأله تقلید از مراجع عالیقدر 

 پذیرند.کنند و سخن آنان را میمی

 مسجد جایگاه امام

 امانتدار دین مردم .1

 تعادل دهنده به زندگی مردم در دنیا و آخرت .2

 مؤثرترین الگوی رفتاری  .3

 سفیر بین خالق و مخلوق .4
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 میاندار بین فقیر و غنی .5

 حامی حکومت اسالمی .6

 رکورددار سجود، جلودار رکوع و فرمانده تکبیر .7

 موتور چرخش قیام و قعود .8

 "اهدنا الصراط المستقیم"هادی  .9

 نگهبان دین .10

 اول عروج کننده معراج مؤمنین .11

 واعظ مواعظ عملی .12

 پشتیبان مردم .13

 هامحرم اسرار خانواده .14

 ارائه دهنده سبک زندگی صحیح .15

 مربّی کودکان و مشوّق جوانان .16

 همرزم رزمندگان .17

 ها ها و سریع در کندی متین در فتنه .18

 ا و امینمشاور دان .19
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 مانع رشد ضرار  .20

 رابطه سلوکی با ائمه مساجد

روحانیون چه بخواهند و چه نخواهند وابسته به دین و  .1

 خادم مردم هستند.

گرچه علوم دین و فراگیری آن برای همه است ولی  .2

که همان علوم تربیتی  -تجربه نشان داده که علوم دینی 

 های امتحان شده دارد. نیاز به انسان  -است 

درصد موفقیت مساجد موفق و آباد با امام مسجد  هشتاد .3

 است.

 اگر روحانی مسجد محذوری نداشته باشد موفق است. .1

 امامان مساجد همانند طبیب، محرم اسرار ما هستند. .1

های سیاسی دارند از موفقیت کمتری  امامانی که پست .6

 برخوردارند.

امامانی که سه وعده جماعت در مسجد دارند مخلص و  .1

 وفادارند.
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مردم مثل همیشه همچنان به مسجد و ائمه آن وابسته و به 

های ملی و نوشتاری و  در حالی که رسانهاند آن دلبسته

نمایشی نه تنها کمترین کمک و ترغیب و پشتیبانی را ندارند که 

کنند. لذا  هایی مردم را از مسجد دور میها و دسیسهبا وسوسه

 بهتر است مردم:

که صحنه اصلی  -خود را در مسجد  همچنان حضور .8

 حفظ کنند. -انقالب و اسالم است 

حساب روحانیون مساجد را از بقیه روحانیون جدا کنند؛  .9

 چرا که آنان پشتوانه اصلی نظام و دلبسته مردمند.

روحانیون مساجد را احترام کنند تا آنان نیز مانند برخی  .10

از روحانیون فریب پست و مقام و تسهیالت آن را 

 نخورند.

در همه امور با ائمه مساجد، مشورت کنیم اما توقع حل  .11

 همه مشکالت را نداشته باشیم.
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تر از آنان حرکت کنیم و  مثل نماز همیشه کمی عقب .12

 تندتر و جلوتر از آنان نباشیم.

اگر ما محتاج دین آنها هستیم پس احتیاجات دنیای  .13

 آنان را فراهم کنیم.

 آنان را امام بدانیم نه اجیر. .11

اگر تندی کردند تحمل کنیم؛ چون معصوم نیستند ولی  .11

 دلسوزند.

اگر اشتباهی کردند بدانیم روحانیون چون دلبستگی  .16

 مادی کمتری دارند اشتباهاتشان از ما کمتر است.

 نشویم.آنان موقع مزاحم  بی .11

 آنان را خادم دین و مسجد بدانیم. .18

روز قیامت شکایت  - مثل مسجد -بدانیم عالم دین  .19

 کند. می
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 آداب امامت مسجد

 404امامت مسجد غیر از امامت جماعت است. .1

اگرچه از اهل  تا روحانی ملبّس حضور دارد، دیگران، .2

 405حق امامت را ندارند. علم باشند،

ها و برای همه مسجد مربوط به همه مردم در همه زمان .3

و امام مسجد در همه امور جلودار و امور آنان است 

نه اینکه در نماز چنین باشد و در امور  ،سردار است

 دار.دیگر میاندار یا عقب

امامت مسجد فراگیر است و مردم در همة امور نیاز به  .4

 دارند.مسجد و امام آن 

                                                           
 ..........................."آیین امامت جماعت ". مراجعه کنید به 101

 . مگر اینکه روحانی بعد از شروع نماز به مسجد وارد شود. 101



318 

 
اگر مشکالت جسمی مردم نیاز به صدها پزشک  .5

 نیاز به آنها برابرمشکالت روحی آنان ده،دمتخصص دار

که مشکالت  اگر نگوییم ،دروحانی دار متخصصان

ریشه در مشکالت روحی آنان عموماً جسمی مردم هم 

 دارد.

بنابراین امام مسجد فقط امام جماعت نیست تا رهبری گروه 

 ،به عهده داشته باشد هم دقایقی کوتاه آن حاضر در نماز را

اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی همة  ،بلکه امامت سیاسی
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نی که یا به مسجد اچه حاضرین در مسجد و چه غایب ،مردم

 .به عهده داردرا  آیندمیها آیند و یا فقط در مناسبتنمی

 
 نماز در مسجد

و اقامه نماز  گویدسخن می نماز قرآن در بحث نماز از اقامه

 غیر از خواندن نماز است.

 نماز اقامه کردن نماز اشاره به زنده کردن و برافراشتن .1

 .دارد
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از نماز سخن به میان آمده در قرآن مواردی که عمده   .2

مراد نماز واجب است که در غیر مسجد اقامه است 

 .شود شود که اگر نگوییم ضایع می نمی

شامل نماز در  "تنهی عن الفحشاء و المنکر  ان الصلوة"  .3

های  از آسیب فحشا و منکرشود؛ چون خانه نمی

های فردی و اخالقی و اجتماعی هستند نه از آسیب

 شخصی.

 اگر نماز، معراج مؤمن است مسجد، محل عروج  است.  .1

 اگر نماز، ستون دین است مسجد، خیمه دین است. .1

اگر نماز، وجه دین است نماز در مسجد، آبروی دین  .6

 است.

شود که مراد جایگاه  فهمیده می  "ال تقربوا الصلوة"از   .1

است  "اول ما یحاسب به العبد الصلوة"نماز است و اگر 
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شود. نماز در خانه محاسبه ر خانه نمیشامل  نماز د

 ندارد؛ چون طبق روایت، هباءً منثوراست.

است نه هر سنجش نماز در مسجد، معیار و مالک  .8

له و   ال صلوة"یا  "ال صلوة لجار المسجد"نمازی. مثل 

 ."لمن صلّی خلفه

 مسجد جماعتآداب نماز

های واجب است نمازهای مراد از نماز در مسجد، نماز .1

را بهتر است در  -به جز نماز تحیت مسجد  –مستحبی 

 106غیرمسجد بخوانیم.

لکن  ،گرچه نماز در مسجد با جماعت آمیخته شده است .2

وقف کردن مسجد فقط برای نماز خالی از اشکال نیست 

تواند چنین شرطی بکند؛ چرا که مسجد و واقف نمی

                                                           
106  . 
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ز دو ویژگی دارد که آن نما .البتهکارکردهای متعددی دارد

 کند:را متمایز می

 و در همه تغییرهای اجتماعینماز بستر همه امور است  .1

غرافیایی وارد شده است و حتی اولین قدم در مسجد و ج

 شود.ت شروع میبا نماز تحیّ

احیاناً در ادیان دیگر نماز در غیر معبد باطل، بیهوده و  .2

مروّج  6ایی که پیامبر اسالم جاما از آن ،استبوده حرام 

موارد برخی نماز در غیر مسجد را در  101،دین آسان بود

 108جایز دانسته است .

                                                           
یا عُثْمانُ لَمْ یُرْسِلْنِی اللّهُ  فی حَدیثٍ لِعُثمان بنِ مَظعُونٍ: 6اللَهِ  رَسُولُقالَ »: 1، ح 191، ص 1. کافی، ج 101

 ثتُعِبُ :6النَّبِیُّ قالَ» :111، ص 11؛ شرح نهج البالغه،ج «کِنْ بَعَثَنی بِالْحَنِیفِیَّةِ السَّهْلَةِ السَّمْحَةِلى بِالرَّهْبانِیَّةِ وَ لتَعا

 «.ةِمحَالسَّ ةِهلَالسَّ ةِنیفیَّالحَبِ

.  زمینی برای 1ب:  نماز جماعت در این موارد:  به جز نماز تحیت . مثل این موارد: الف( نماز مستحبی108

. توقف در مسجد خطر داشته 2مسجد در نظر گرفته شده ولی موضع مسجد به طور دقیق معین نشده باشد. 

. مسجد در حال تعمیر و بازسازی باشد و نتوان در آن نماز 3باشد)مثالً احتمال ریزش سقف وجود داشته باشد( 

. اقامه جماعت 1خوانند. . به خاطر جذابیت یا لطافت هوا در حیات مسجد که مسجد نیست جماعت می1اند. خو

. امام یا مأموم کثیر الشک است و 6شود. در غیر مسجد موجب ایجاد انگیزه برای ساخت مسجد در آن مکان می

. نمازگزاران به قدری از مسجد 1شود. کند و نماز جماعت در مسجد برگزار نمیدر نماز جماعت شک نمی

رسد امکان حضور در مسجد نیست)مثالً مسجد در آن رسد و اگر هم میفاصله دارند که صدای اذان به آنجا نمی
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و  109روایات، نماز جماعت در غیر مسجد را متصور ندانسته

و نماز فرادا  110اند.بلکه در شرایطی آن را نکوهیده برشمرده

 و برخی نماز فرادا دراند در مسجد را نیز یک اصل دانسته

و اند مسجد را بهتر از نماز جماعت در غیرمسجد برشمرده

درب مساجد در تمام اوقات باز است و نماز شرعاً چون 

نماز فرادا در مسجد مورد نظر  ،جماعت همیشه میسر نیست

ل نماز در مسجد ناظر به فراداست و یضااست و همه ف

تأخیر به ،عالوه بر این آنهاست.اضافه بر ل جماعت یفضا

در  نمازخواندن بهتر از  ،نماز برای رسیدن به مسجدتن انداخ

 .استاول وقت در غیر مسجد 

                                                                                                                                  
گونه تعرضی به مسجد ندارد و . برگزاری نماز جماعت هیچ8طرف اتوبان است و امکان تردّد وجود ندارد( 

 ت نیست.موجب وهن امام جماعت یا نماز جماع

. نماز جماعت بیرون از 1. برگزاری نماز جماعت در بیرون مسجد در مواردی جایز نیست، از جمله:109

. نماز جماعت بیرون از مسجد احساس 2مسجد از شمار حاضر شوندگان به مسجد بکاهد)گرچه یک نفر باشد( 

. نماز جماعت بیرون از مسجد در 3توجهی به این امر را در مردم ایجاد کند.  نیازی از ساخت مسجد و بیبی

 رسد. ای باشد که اذان مسجد به آنجا میمحدوده

 صَلَّى مَنْ یَقُولُ: 1 اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ رُزَیْقٍ : عَن6113ْ، ح 210، ص 33، باب 1. وسائل الشیعه، ج  110

 الْمَسْجِدِ. مِنَ تَمْنَعُ عِلَّةٍ مِنْ إِلّا تَبِعَهُ صَلّى لِمَنْ ال وَ لَهُ صَالةَ فَال الْمَسْجِدِ عَنِ رَغْبَةً جَماعَةً بَیْتِهِ فی
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اند که روایات نماز فرادا در خانه را آنقدر کم ارزش دانسته

گرچه هیچ عذاب و عقابی ندارد هیچ ارزشی هم ندارد و 

 111ست." اهباءً منثورا"

ضروری است که نماز در مسجد بر هر نیز توجه به این نکته 

لذا در تزاحم بین نماز و قرائت  .کار دیگری اولویت دارد

باشد گرچه نماز، فرادا  ؛قرآن و امور دیگر نماز اولویت دارد

 باشند.جمعی و دستهو کارهای دیگر، گروهی 

دانیم و نبنابراین نماز در مسجد را در جماعت منحصر 

و یا کم  کنیمنخواندن نماز فرادا در مسجد را نکوهش 

نماز فرادا در مسجد بهتر از نماز ؛ چرا که نیمارزش ندا

 –وگر چه در مکان مذهبی 112مسجد است غیرجماعت در 

                                                           
 الصَّالةَ یَقُولُ: 1 اللّهِ أَباعَبْدِ سَمِعْتُ قالَ: رُزَیْقٍ : عَن6113ْ، ح 210، ص 33، باب 1وسائل الشیعه، ج  . 111

  ءٌ. شَیْ اللّهِ إِلَى مِنْهُ یَصْعَدُ مَنْثُورٌ ال هَباءٌ فَرْداً مَنْزِلِکَ فی

. تازه این در صورتی است که اقامه نماز جماعت در غیر مسجد آسیبی در پی نداشته باشد که اغلب 112

 دارد.
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مثل  –و یا در مکان مخصوص نماز  –مثل مصلّا و حسینیه 

 خوانده شود. –نمازخانه 

 آداب امامت نماز جماعت 

و همواره به  113. از طوالنی شدن نماز جماعت مذمّت شده1

 111سفارش شده است.کوتاه خواندن آن 

کیفیّت  نه کیفیت؛چون . کمیّت در نماز جماعت، شرط است2

جماعت در کمّیت آن است. بنابراین شاخص اصلی تعداد 

معنوی آنان  ه مادی ونه اینکه مقام و رتب ،استنمازگزاران 

 111باالتر باشد.

                                                           
 وَ أَضْعَفِهِمْ صَالةَ بِهِمْ صَلُّوا وَ الصالة:  معنى فی البالد أمراء إلى 1 کتاب علی من ،  و12. نهج البالغه، نامه  113

 فَتّانینَ. تَکُونُوا ال

 النّاسِ أَخَفَّ کانَ وَ قالَ:  فی أوصافِ النَّبِیِّ 1 عَلِیٍّ عَنْ النُّبُوَّةِ کِتَابِ : مِن236ْ، ص 16. بحاراالنوار، ج  111

 خُطْبَة. النّاسِ أَقْصَرَ کانَ وَ تَمامٍ فِی صَالةً

 

یا کوچک  ای به زن و مرد. در حدیث فضیلت نماز جماعت  فقط تعداد نمازگزاران مطرح شده و اشاره111

 و بزرگ و یا امور دیگر نشده است.  
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 و مردم آمین بگویند؛ دعا کندبعد از اذان برای مردم امام . 3

و چه بهتر که  116استجابت است مظانّ، دراز اذانبعد دعا  چون

 دعا با امام و شرایط مناسبت داشته باشد.

 
؛ چون و فقط یک اذان بگوید تکرار اذان بپرهیزد. از 1

تکرار اذان عالوه بر کم شدن احترام اذان و مؤذن، و خسته 

کردن مردم ضرورتی ندارد و اکتفا به یک اذان نهی نشده و 

  هم هست. موافق با احتیاط

 هتر است اذان، زنده )حلقومی( باشد.. ب1

                                                           
116  . 
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اقامه را دیگران بگویند و او پس از پایان اقامه بهتر است  .6

تکبیرة االحرام بگوید و نماز بالفاصله بدون دعا کردن، 

قد قامت الصالة باید مردم "؛ چون با را شروع کند

بعد از اقامه مردم  ایستند و دعایبایستند و معموالً هم می

کند و اگر مردم بخواهند نایستند توهین به را خسته می

 شود. نماز محسوب می

ای با بسم اهلل اگر بعد از تکبیرة االحرام مکث و فاصله .1

 داشته باشد بهتر است.

را بلند  نمازهای صبح و مغرب و عشا هحمد و سور فقط. 8

؛ را آهسته بخواند و تشهد حتی ذکر رکوع و سجده بقیّه نماز و

در  چون اصل در مساجد سکوت و آرامش است و صدای بلند

عالوه بر این که بلند خواندن  نیاز به دلیل شرعی دارد مسجد

امام گاهی همخوانی مردم را به همراه دارد و مسجد را مرکز 

 کند ولی آهسته خواندن مذمت نشده است.همهمه و هیاهو می
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را به نماز ،بهّت و عظمت،اآرامش ،طمأنینه ،. با نشاط9

 بخواند.اختصار 

 
در خالصه  -ترین نمازگزاران را  . مراعات حال ضعیف10

 .بنماید -کردن و نه در طوالنی کردن 

خصوصاً آنها که وقت مأمومین را  ،. از انجام مستحبات11

عموم مستحبات و تعقیبات برای نماز  111بپرهیزد.،گیردمی

جماعت مگر مستحبات عملی که نیاز به زمان فراداست نه نماز 

 ندارد.

                                                           
إِنْ کُنْتَ تَؤُمُّ قَوْماً أَجْزَأَکَ تَسْلیمَةٌ  :قالَ 1عَنْ أَبی عَبْدِ اهللِ »:8312، ح116، ص6. وسائل الشّیعه، ج111

 و............................................؛ توجه داشته باشیم که اکثر اذکار مستحبی مخصوص نماز فراداست «واحِدَةٌ
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. گاهی نماز را بیشتر خالصه کند؛ تسبیحات اربعه را یک 12

سالم را نیز یک مرتبه اقامه را به جای ................ و مرتبه و 

 بگوید.

و بر مأمومین  . قبل و بعد از نماز رو به روی مردم بنشیند13

 نظارت داشته باشد.

تسبیحات  ،اندمواردی که برخی به رکعت اول نرسیده. در 11

رکعت سوم و چهارم را طول دهد تا آنان بتوانند حداقل حمد 

 .را بخوانند

چون بعضی  118؛سجده و تشهد رکعت آخر را طول ندهد. 11

به دالیلی در تجافی هستند و و  در رکعات غیر اول اقتدا کرده

 شوند.اذیت میچون چاقی و اضافه وزن 

. بین دو نماز به قدری فاصله بیندازد که کسانی که در 16

 بتوانند به نماز دوم برسند. ،اندرکعت آخر اقتدا کرده

                                                           
 دهند.. متأسفانه بعضی از امامان مساجد مخصوصاً طول می 118
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الغیر استفاده کند و برای همه ضمیر متکلم معاز. در قنوت 11

 119دعا کند.

 هتا همبیشتر پاداش و ثواب ببرند، مأمومین آنکه . برای 18

 120اند بسم اهلل نگوید.االحرام را نگفتهآنان تکبیرة

. در هنگام گفتن تکبیرات قبل و بعد از رکوع و سجده 19

 121ها را بلند کند.دست

 ،. در قرائت حمد و سوره نمازهای صبح و مغرب و عشا20

 122اعتدال در صوت داشته باشد.

                                                           
 . از دعاهایی استفاده کند که بتوان آنها را مع الغیر خواند...................... 119

120  . 

رْفَعَ یَدَیْهِ فِی الصَّالةِ وَ لَیْسَ عَلى غَیْرِهِ امِ أَنْ یَإمعَلَى الْ :1الکاظِمُ قَالَ»: 112، ص6. مستدرک الوسائل، ج121

 «.أَنْ یَرْفَعَ یَدَیْهِ فِی التَّکْبیرِ

 

ذا قَرَأَ فِی الصَّالةِ هَلْ إأَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْإمامِ  1عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ »: 200، ص1. مستدرک الوسائل، ج122

التِکَ وَ ال وَ ال تَجْهَرْ بِصَ :یَقْرَأُ قِراءَةً مُتَوَسِّطَةً لَقَدْ بَیَّنَ اللَّهُ ذلِکَ فی کِتابِهِ فَقالَ :قالَیُسْمِعُ مَنْ خَلْفَهُ وَ إِنْ کَثُرُوا 

 «.تُخافِتْ بِها
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تابع  ،خیر از آنأنماز در اول وقت و یا ت اقامه. در 21

جمعیت کم است و در چون گاهی اول وقت، 123؛جمعیت باشد

 شود.های بعدی، جمعیت زیاد میوقت

 121. بعد از حمد و بعد از سوره کمی سکوت کند.22

سالم را آهسته بگوید  ،. اگر نمازش قصر و شکسته است23

متوجه شوند و نماز را  ،است تا مأمومینی که نمازشان کامل

  و با امام سالم ندهند و نمازشان باطل نشود. ادامه دهند

. هر شغلی فنون و رموزی دارد امام مسجد به خود 24

 اعتماد نکند و از تجربه دیگران استفاده کند.

                                                           
أَیُّهُما أَفْضَلُ یُصَلِّی الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ  :1ا عَبْدِ اهللِ بعَنْ جَمیلِ بْنِ صالِحٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَ»: 308، ص8. وسائل الشّیعه، ج123

یُؤَخِّرُ وَ یُصَلِّی بِأَهْلِ مَسْجِدِهِ إِذا کانَ  :قالَ ؟فی أَوَّلِ الْوَقْتِ أَوْ یُؤَخِّرُ قَلیلًا وَ یُصَلِّی بِأَهْلِ مَسْجِدِهِ إذا کانَ إِمامَهُمْ

 «.]هُوَ[ الْإِمامَ

 

اخْتَلَفا فی صَالةِ  6أَنَّ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحابِ رَسُولِ اللّهِ  :1یهِ بنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَعَ»: 189، ص81بحاراالنوار، ج .121ٍ

کانَتْ لَهُ سَکْتَتانِ إذا فَرَغَ مِنْ أُمِّ الْقُرْآنِ  :قالَ ؟مِنْ سَکْتَةٍ 6فَکَتَبا إِلى أُبَیِّ بْنِ کَعْبٍ کَمْ کانَتْ لِرَسُولِ اللّهِ  6رَسُولِ اهللِ 

 «.إذا فَرَغَ مِنَ السُّورَةِوَ 
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. سالی حداقل یک مرتبه روایات مسجد را مطالعه و 21

 عملیاتی کند. 

 آداب امامت اجتماعی

به همه سالم کند و در این امر از همگان سبقت بگیرد؛  .1

ید کسی بر آورد و نباچون سالم کردن تسلط روحی می

 امام مسجد مسلط شود. 

به همه توجه کند و حتی یک نفر از حاضرین در مسجد  .2

 121از نظر او غایب نباشد.

 
 126.همیشه در دسترس باشد.3

                                                           
 سوره بقره )یا أیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا التقُولُوا راعِنا وَ قُولُوا انظُرنا وَ اسمَعُوا( مراجعه کنید.  101. به تفسیر آیه  121

126  . 
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 های بیمار عیادت کند.. از مسجدی1

 ها شرکت کند.. در مراسم1

 . بعض مواقع خودش هم بانی شود.6

برای هیچ  . در مسجدش هیچ کس غریبه به شمار نیاید و1

 121کس امتیاز ویژه قائل نباشد.

. مسجدش محل تکریم اغنیا و ثروتمندان و محل تحقیر 8

 فقرا و نیازمندان نباشد.

 آداب امامت فرهنگی

در مسجد  -ها یا ظهرها نه فقط شب – سه وعدهحداقل . 1

 حضور داشته باشد. 

. حداقل سالی یک بار، احکام و احادیث مربوط به مسجد 2

و در درجه نخست، بینش و منش خود  و مرور کندعه را مطال

 .ها ارتقا بخشدباره مسجد و مسجدیرا در

                                                           
 : سَواءً العاکِفُ فیهِ وَ البادُ.21. سوره حج، آیه  121
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 در تابلو مسجدرا مسجد بعضی از آن احکام و احادیث  .3

 128.باال ببردبه مسجد را  هامسجدیو سطح آگاهی  نصب کند

 
درصد حواس مردم با چشم و تنها درصد نود بیش از . 1

و مردم، است با گوش است. بنابراین امام الگوی عملی کمی 

 .ببینند و برخورد اواسالم را در زوایای مختلف زندگی 

اهل سخنرانی کمتر و امام موفق  داردنیازی به سخنرانی ن .1

که آن هم با کمترین کلمات و  1 مگر روضه امام حسین) ست ا

                                                           
که نه   ها آن هم به کاشی روایات و آداب مسجد کلماتی. چرا در مساجد ما به جای نوشتن آیات و 128

 خواندنی است و نه ارتباط با مسجد دارد.
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هد خواچون هر چه را که میترین درس و عبرت است( بیش

 دهد.با عمل نشان می ،بگوید

و های اطراف مسجد سرکشی ارگانها و  ها، خانه . به مغازه6

 129.کنداز ساکنان آنها احوالپرسی 

 
 ز وقایع و حوادث اطراف مسجد باخبر باشد.. ا1

 

                                                           
 .. البته برای آنان سخنرانی نکند 129
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هایش اعتدال حاکم  گیری ها و موضع . بر رفتارها، برنامه8

 باشد و از افراط و تفریط بپرهیزد.

 خود را در مسجد قرار دهد.  گاه و قرار مالقات وعده. 9

 
ها را به مسجد بداند و در برطرف  . دالیل نیامدن بعضی10

 .کوشا باشدکردن موانع آن ، 

برمال کردن عیوب نباشد و  پی. به دیگران بدگمان و در11

پوشاند مید ، عیوب را نکمیها را برمال  بداند که مسجد خوبی

 آمد.میبرآنهاو درصدد رفع 
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نه  ،هایش رضایت خداوند باشد . محور فعالیت12

 ،اجازههای مردم. بنابراین برای جلب رضایت مردم خواسته

 کارهایی را که در شأن مسجد نیست، ندهد. دادن انجام

 آداب جماعت

ترین توجه به صفوف و در احکام و آداب جماعت بیش .1

-جه میکیفیت آن شده است که متأسفانه کمتر بدان تو

 شود.

 130صفوف جماعت، صاف و منظّم باشند. .2

 

                                                           
 «.:سَوُّوا صُفُوفَکُم فَإنَّ تَسوِیَةَ الصَّفِّ تَمامُ الصَّالةِ 6قالَ رَسُولُ اهللِ : »20، ص 81بحاراالنوار، ج . 130
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صفوف به ترتیب کامل شوند و تا زمانی که صف جلوتر  .3

 131کسی در صف بعدی نایستد. ،تکمیل نشده

 
نمازگزارانِ یک صف، کامالً به یکدیگر متّصل باشند و  .1

بنابر این بازوها و 132فاصله نباشد. آنهاسرِ سوزنی بین 

نمازگزاران به افراد کناری چسبیده باشد ها و پاهای شانه

 نه این که نمازگزار دو پای خود را به هم بچسباند.

                                                           
 «.خَیرُ صُفُوفِ الرِّجالِ أوَّلُها، وَ شَرُّها آخِرُها: »110، ص 1اللئالی، ج. عوالی 131

: سَوُّوا بَینَ صُفُوفِکُم وَ حاذُوا بَینَ مَناکِبِکُم ال یَستَحوِذُ  6قالَ رَسُولُ اهللِ : »1189، ص 8وافی، ج  . 132

 «.عَلَیکُمُ الشَّیطانُ
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 حداقل به اندازه طول قامت انسانفاصله بین صفوف  .1

 باشد که نمازگزاران برای سجده مشکل نداشته باشند.

 
تنظیم صفوف مأمومین را شخصاً  ،امام مسجدبهتر است  .6

ویا این که قبل و بعد اقامه امر به تسویه  به عهده بگیرد

 صفوف کند.
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که بل،تنها از صفوف جلو به عقب رانده نشوند کودکان نه .7

 133ترها جا داده شوند. صف اول بین بزرگدر حتی 

 )مأمومین(وظایف نمازگزاران

نگام برپایی جماعت، نماز فرادا نخوانند و مشغول کار ه .1

نماز هستند سریع دیگری نشوند و اگر در حال خواندن 

 نمازشان را تمام کنند.

                                                           
؛ )کودکان را از صف اول عقب نرانید، بلکه بین آنان «لِ بَل تُفَرِّق بَینَهُم ال تُؤَخِّرُوهُنَّ عَنِ الصَّفِّ األوَّ» . 133

 «.........................................فاصله بیندازید

 



341 

. کیف، کفش و وسایل همراه خود را در دو طرف خود یا 2

نگذارند بلکه جلوتر از مهر و محل گاه  جلو خود قبل از سجده

 سجده قرار دهند.

گفته شد، از جای خود « قد قامت الصالة»همین که . 3

 131برخیزیم.

آغاز سوره حمد به  . بعد از تکبیرة االحرام امام و قبل از1

 131امام اقتدا کنند.

 . جلوتر از امام به رکوع و سجده نروند.1

. همزمان با امام به رکوع و سجده نروند بلکه کمی تأخیر 6

 بیندازند.

 . حمد و سوره امام را استماع کنند.1

 آنان به امام جماعت نرسد.ذکر . صدای 8

                                                           
خواند. در این  . مگر اینکه بدانیم امام جماعت بعد از اقامه و قبل از گفتن تکبیرة االحرام دعا می 131

 صورت نشستن اشکال ندارد.

 دهند.کنند و فضیلت بزرگی را از دست میبعضی تا امام بسم اهلل نگوید اقتدا نمی . 131
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ون قبل و بعد جماعت در صف و کنار هم بودن چ .9

الزم نیست قبل و بعد جماعت در صف باشند  ،شکالتی داردم

 136در جای دلخواه خود بنشیند.تواند میهر کس  و

از محراب و نشستن در جای  با خروج مسجد. امام 10

تواند به آنان دستور مردم را تشویق کند و حتی می 131،دیگر

 138.دهد که صفوف را به هم بریزند و راحت باشند

 
در مسجد در غیر وقت نماز اشکال  . دور هم نشستن11

و بهتر است وقت  نباشند نمازگزارانخصوصاً اگر مزاحم ، ندارد

                                                           
 : )فَإذا قُضِیَتِ الصّالةُ فَانتَشِرُوا فِی االرضِ(....................................10. سوره جمعه، آیه 136

 . امام فقط هنگام نماز جماعت در محراب باشد، قبل و بعد آن در خارج محراب روبروی مردم باشد.  131

 مَّثُ قامَ وَ هِمینِن یَعَ لَتَالة انفَالصَّ نَمِ فَرَإذا انصَ کانَ هُأنَّ 1یٍّلِن عَعَ: »169، ص1دعائم االسالم، ج . 138

 «.رقاًخَ وفَفُالصُّ رقَخَ
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وار بنشینند چنانچه روی هم و حلقهمقابله و قرائت قرآن روبه

 139گونه بود.پیامبر این

 ماه مبارک رمضان در مسجد

اگر ماه مبارک رمضان مهمانی خداست مسجد محل پذیرایی 

رود گویی به گیرد و مسجد نمیوزه میاست و کسی که ر

تواند روزه بگیرد ولی در میهمانی نرفته است و کسی که نمی

 مسجد حضور دارد میهمان خداست.

اگر رمضان، مبارک است مسجد هم خودش مبارک است و 

 هم اطرافش.

اگر نفس کشیدن در ماه رمضان، تسبیح است نفس کشیدن 

 در مسجد هم عبادت است.

                                                           
 6 اللّهِ رَسُولِ عَلى وَفَدْتُ قالَ: الْهُجَیْمِیِّ تَمیمَةَ أَبی : عَن21ْ، ح 311، ص 61باب  ،13. بحاراالنوار، ج  439

 أَشارَ أَوْ 6 اللَّهِ رَسُولُ أَنَا فَقالَ: 6 اللَّهِ رَسُولُ إِلَیَّ أَشارَ أَدْرِی؟ فَال اهللِ رَسُولُ أَیُّکُمْ فَقُلْتُ: حَلْقَةٍ فِی قَاعِداً فَوَجَدْتُهُ

 . 6 اللَّهِ رَسُولُ هَذا فَقالُوا الْقَوْمِ بَعْضُ إِلَیَّ
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ضان شیطان در غل و زنجیر است در مسجد هم اگر ماه رم

 گونه است.همین

تأثیر است در مسجد اگر وساوس شیطان در ماه رمضان بی

 گونه است.همینهم 

اگر ماه رمضان ماه نزول قرآن است مسجد هم محل تالوت 

 و چگونگی عمل به قرآن است.

اگر ماه رمضان بهترین زمان عبادت است مسجد هم بهترین 

 عبادت است.مکان 

و اگر ماه مبارک رمضان ماه خداست مسجد هم خانه و 

 زیارتگاه خداست.

در تمام کشورهای اسالمی ماه مبارک رمضان مترادف  .1

که آنقدر با این با حضور چشمگیر مردم در مساجد است

ضروری و مفید است که گویی ماه رمضان مسجد رفتن 

  و غیر ماه رمضان با هم فرقی ندارند 
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ویژه برای نماز به گرفتن حضور در مساجدل روزهبه دلی .2

 شود.آسان می صبح

ها به در تمام شهرها لحظه افطار عبور و مرور در خیابان .3

داران و دلیل بر حاکمیت روزهکه  یابدشدت کاهش می

 حاکی از فضای معنوی ماه رمضان است.

 هاتوصیه

نمازهای ماه مبارک رمضان را در مساجد به  مساجد. ائمه 1

قدری طوالنی نکنند که با تمام شدن آن ماه، جمعیت به شدت 

 کاهش یابد.

نه در جاهای  ،ر لیالی قدر در مسجد قرآن به سربگیریم. د2

 –مخصوصاً شب بیست و سوم  –های قدر شب دیگر.

داشت حضرت زهرا )س( کودکان خود را در مسجد نگاه می
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که حاکی از اهمیت حضور در مسجد در  –و داستان جهنیّ 

 110خواندنی است. –های قدر است شب

که بیوت پیامبر و ائمه اطهار حکم مسجد دارد ولی ا این. ب3

بینیم پیامبر عظیم الشأن اسالم در دهه آخر ماه باز می

و ائمه نیز حضور  شدندمبارک رمضان در مسجد معتکف می

 اند.داشتهتری بیش

 

                                                           
 . مراجعه کنید به سفینة البحار...................................... 110
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در لیالی قدر از خداوند بخواهیم ما را از آبادگران  .1

 111مساجد خود قرار دهد.

 
سفارش شده  مسجد درو قربان احیای شب عید فطر  .1

 112.نه در هر مکانی ،است

 ،کندجماعت در غیرماه مبارک رمضان با آن فرقی نمی .6

 پس حضور در مساجد را استمرار ببخشیم.

                                                           
111  . 

در شب بیست و سوم سخت مریض بودند، با این حال دستور دادند وی را به  1بار امام صادق  . یک112

 مسجد ماندند.مسجد ببرند و آن شب را تا صبح در 
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 روز قدس

تاریخ محور حق و باطل و ظالم و مظلوم مسجد در طول 

 بوده و خواهد بود.

پیامبر اکرم چه در مکه و چه در مدینه در صدد آزادسازی 

مسجدالحرام بود و روز فتح مکه از آن جهت که روز 

ترین و باالترین پیروزی آزادسازی مسجدالحرام بود بزرگ

 برای اسالم به شمار آمد.

مسجد، محور قرار گرفته  امروزه نیز در فلسطین اشغالی،

ای که اگر مسجداالقصی را به ما بدهند و هیچ است به گونه

از شامات و فلسطین را به ما ندهند اسالم پیروزشده است و 

اگر همه شامات و فلسطین را به ما بدهند ولی مسجداالقصی 

 را ندهند اسالم شکست خورده است.

قبل از هر کار د کندر آینده نیز که امام زمان )عج( ظهور می

ساجد را احیا خواهد کرد و مرکز حکومت خود را مسجد م

 قرار خواهد داد.
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 443اعتکاف در مسجد

مالزم شدن به حضور مداوم و به معنی  "عَکَفَ "اعتکاف از 

ها طبعاً تمایل چیزی است که عظمت دارد. انسانکسی یا 

بهتر از خود باشند و او را  تر وخدمت مقدسدارند در 

و با او عکس و فیلم بگیرند و با او  کنندو تعظیم احترام 

هزار سال از بیش آتشکده فارس که مثل لذا زندگی کنند. 

ه ها هم مالزم داشتگاه تنها نبود و حتی بتهیچ،بودافروخته 

 .دنو دار

دین اسالم که خدای متعال را خالق و منزّه از جسم  و 

کالبد مسجد را که ،داندسمانی با او را ناممکن میمالزمت ج

برای اعتکاف قرار داده است و  ،خداست خانهمعنویت و 

ای و همیشه عدهو نباید باشد گاه تنها نبوده مسجدالحرام هیچ

الاقل مساجد  –و بهتر است که مساجد  کننده داردطواف

                                                           
. در باره اعتکاف به اعتکاف، عبادتی فراگیر و گامی به سوی مسجدشناسی، نوشته مهدی مؤیدی، 113

 مؤسسه مسجد، مراجعه کنید.
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گونه باشند لذاست که اعتکاف اختصاص به این –جامع ما 

 ایام خاصی ندارد. 

 غرض از اعتکاف

مند شدن از برکات و فضایل آشنایی با مسجد و بهره .1

 متنوع آن.

نگهبانی و حفاظت از معبد و معبود و تعظیم معبود و  .2

 .دوخدمت به آن 

احترام به معبود و تقرب به اوست وتقاضایی از معتکف قصد  

برای برآورده شدن حاجت فقط بعضی  کهچنان ؛معبود ندارد

 روند.به اعتکاف می

 زمان اعتکاف

عیدفطر و قربان در به جز  ،در تمام سال جایز استاعتکاف 

شب و روز عید که از اعیاد بزرگ اسالمی است و همه مردم 
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و روزه گرفتن و معبد خالی نیست شرکت دارند  مسجددر 

 جایز نیست.،که شرط اعتکاف است در آن دو روز

 اعتکافمدت حداقل 

ولی  111،بودهروز حداقل اعتکاف در ادیان گذشته چهل 

قدر زیاد تامعتکف نه آن داداسالم آن را به سه روز کاهش 

قدر کم ت مسجد در چشم او کاسته شود و نه آنبماند که ابهّ

 دار شود.  بماند که عظمت مسجد خدشه

ر تمام ادیان بلکه د ،اختصاص به اسالم ندارد اعتکاف .1

 وجود داشت و اسالم با تغییراتی آن را تأیید کرد.

افراد بود و برخی اعتکاف در ادیان گذشته مخصوص  .2

دیگران از فیض آن محروم بودند و اسالم آن را در 

 .گذاشتاختیار همه افراد 

                                                           
 . مثل چهل روز، چهل هفته، چهل ماه و چهل سال.111
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اسالم اعتکاف را از بیابان و کوه و دشت و غار به مسجد  .3

به دشوار از حالت  آورد و از حالت فردی به جمعی و

 حالتی ساده تبدیل کرد.

مردان، زنان، جوانان،  ؛اعتکاف عبادتی همگانی است .1

توانند از فیض نوجوانان و حتی کودکان ممیز نیز می

 اعتکاف بهره ببرند.

 111.باشد اعتکاف باید در مسجد جامع .1

همراه آن حضرت در مسجد  سالههمهنیز  6زنان پیامبر .6

 116شدند.معتکف می

امروزه اعتکاف در دهه پایانی ماه مبارک رمضان در  .1

شکوهی خاص برگزار بسیاری از کشورهای اسالمی با 

 شود.می

                                                           
بِصَوْمٍ فی  إلّاتِکافَ لَا اعْ :أَنَّهُ قالَ 1عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ : »2086ح، 181، ص2الفقیه، ج . من ال یحضره111

 ؛ البته فقهای عظام در تعیین مالک جامع بودن مسجد با هم اختالف نظر دارند.«مَسْجِدِ الْجامِعِ

 .2118، ح331، ص2داود، ج. سنن ابی116
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 آثار اعتکاف 

 شناخت مسجد بدون بدعت و خرافات. .1

 انس و الفت با مسجد .2

 تمرین حضور مستمر در مسجد .3

 .تعظیم خداوند .1

 111.تقرب به خدا .1

 118.بخشش گناهان .6

 .استراحت روح و روان .1

 .ارادهتقویت  .8

 .تمرین جماعت .9

 .تمرین حضور قبل نماز و بعد نماز .10

 .استفاده از همه ابعاد و حاالت مسجد .11

 .دوستی با مؤمنان .12

                                                           
اعْتِکافُ عَشْرٍ فی شَهْرِ رَمَضانَ یَعْدِلُ  :6قالَ رَسُولُ اللّهِ : »2086ح، 181، ص2الفقیه، ج من ال یحضره. 111

 «.حَجَّتَیْنِ وَ عُمْرَتَیْنِ

 «.مَنِ اعتَکَفَ ایماناً وَ احتِساباً غَفَرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ: »111، ص2. الجامع الصغیر، ج118
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 مراقبات قبل از اعتکاف

به قصد و نه فقط  –به قصد خدمت به مسجد و اهل آن  .1

 تصمیم به اعتکاف بگیریم.  -وری از مسجد بهره

به سفری خود را از نظر روحی آماده کنیم و بدانیم  .2

 رویم.ساز میسرنوشت

 های شغلی و زندگی را کنار بگذاریم.مشغله .3

 ،توانیمهای خود را بپردازیم و اگر نمیدیون و بدهی .1

 آن بگیریم. ایتصمیم قطعی بر

-نظیر قرآن مجید، مفاتیح وسایل مورد نیاز در اعتکاف .1

الجنان، پتو، بالش، کاغذ، خودکار، کتاب و لوازم شخصی

 119کنیم.را آماده 

 دیگران را در ثواب اعتکاف خود شریک کنیم. .6

 به نیابت دیگران معتکف شویم. .1

                                                           
 شود، بپرهیزیم.کننده یا وسایلی که باعث آزار دیگران می. از آوردن وسایل سرگرم119
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 کیفیت اعتکاف

گونه عمل خاصی ندارد و فقط ماندن در اعتکاف هیچ .1

 شرط است. ،مسجد

 نیت اعتکاف، تکریم و تعظیم و توقیر است. .2

روزه، شرط اعتکاف است نه جزء آن تا هم اعضا و هم  .3

 خدمت مسجد باشند.احشای بدن، همه در 

 در ایام اعتکاف نباید از مسجد خارج شویم. .1

 متعهد شویم که روز آخر اعتکاف هم در مسجد بمانیم. .1

تا ارزش اعتکاف  جنب و حائض از این فیض محرومند .6

 پایین نیاید.

 مراقبات هنگام اعتکاف

 .مسجد و تمرین حضور در آن معنویتاستفاده از  .1

 .مسجداحکام آداب ومراعات فراگیری و  .2
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 110.داشتن مسجدنظافت و پاکیزه نگاه .3

 .سکوت .1

 .تفکر مثبت و سازنده .1

 .زندگیگذشته بررسی نقاط مثبت و منفی  .6

 .بودنالوضو دائم .1

 .خوابیدنخوردن و کمکم .8

 .سازسرنوشتگیری برای مسائل تصمیم .9

 .و به ویژه عالمان ربّانی مشورت با مؤمنان .10

 .قرآن و نمازمسجد و انس با  .11

حتی با بلند خواندن مزاحمت برای دیگرانعدم ایجاد  .12

 111.نماز و قرآن و دعا

 .و شوخی زیاد فایدههای بیپرهیز از جدال و بحث .13

                                                           
أنَّ الجَنَّةَ وَ الحورَ لَتَشتاقُ إلی مَن یَکسَحُ : »1: قالَ أبُوالحَسَنِ 3816، ح386، ص3. مستدرک الوسائل، ج110

 «.المَسجِدَ أو یَأخُذُ مِنهُ القَذی

ضاً وَ ال : أال إنَّ کُلَّکُم مُناجٍ رَبَّهُ فَال یُؤذینَ بَعضُکُم بَع6قالَ رَسُولُ اهللِ : »299، ص 1. سنن ابی داود، ج 111

 «.یَرفَع بَعضُکُم عَلی بَعضٍ فِی القَراءَةِ أو قالَ: فِی الصَّالةِ
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 تأمینو  با صبر و حوصله های مسجدبررسی نیازمندی .11

 .آنها

 مراقبات بعد از اعتکاف

 .حفظ انس خود با مسجد .1

 تصمیم بر حضور سه وعده در مسجد. .2

 .اعتکاف هایپایبندی به عهد و پیمان .3

 .حفظ ارتباط خود با روحانی .1

 .های اتخاذ شده در اعتکافگیری تصمیمپی .1

 .حفظ دوستان ایام اعتکاف .6

 .حفظ معنویت اعتکاف .1

 خادمان معتکفینمراقبات 

چون معتکفین نباید از مسجد خارج شوند از همان قبل  .1

 112اندای افتخار خدمت به معتکفین را داشتهاز اسالم عده
                                                           

: )فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ اَنبَتَها نَباتاً حَسَناً وَ کَفَّلَها زَکَرِیّا( و سوره بقره، آیه 31. سوره آل عمران، آیه  112

 أن طَهِّرا بَیتِیَ لِلطّائِفینَ وَ العاکِفینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ (.....................: )وَ عَهِدنا إلی إبراهیمَ وَ إسماعیلَ 121
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اند تا معتکفین با کردهو تمام مایحتاج آنان را تأمین می

خیالی آسوده به عبادت بپردازند و بحمداهلل امروزه نیز 

رسانی به معتکفین در عمده این سنت حسنه خدمت

 شهرها رواج دارد. 

 .سازی مسجدغبارروبی و آماده .2

 .نورپردازی مناسب .3

 .تالش در حفظ آرامش محیط .1

 .و سکوت حاکم کردن جوّ تفکر .1

های فراوان و طوالنی برای عموم پرهیز از اجرای برنامه .6

 .معتکفان

 .استفاده حداقلی از میکروفن و بلندگو .1

خواهند در نزدن تفکر و سکوت کسانی که نمیبرهم .8

 .مراسم عمومی شرکت کنند

سازی معتکفان از احکام اعتکاف به وسیله تابلو، آگاه .9

 .بروشور و کتاب
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 .استقرار معتکفان و پذیرایی از آناننظم و انضباط در  .10

 .برآورده سازی تمامی نیازهای ضروری معتکفان .11

 چند نکته

تهیه و معتکفان را  ی غذا ،کسانی که معتکف نیستند .1

برآورده کنند تا معتکفان نیازی به بیرون مایحتاج آنان را 

گویی معتکفان  .و معاشرت با دیگران نداشته باشندآمدن 

 خارجی مسجدند.غیرمعتکفان مدیرداخلی و مدیر

تعداد معتکفان به درخواست و استقبال مردم بستگی دارد  .2

و بهتر است در تمام ایام سال مسجد خالی از معتکف 

هر چند یک نفر بیشتر نباشد.بنابراین ازدحام برای  .نباشد

خالی گذاشتن اعتکاف در ایامی خاص و محدود و 

مخالف شأن مسجد  ،سال سایر ایاممسجد از معتکف در 

 است.

به تأسّی از رسول نیز شایسته است مسئوالن مملکتی  .3

 ف شوند.در ماه مبارک رمضان به اعتکاف مشرّ 6خدا 
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توانند کسی را می ،اعتکاف را ندارند توفیق کسانی که .1

 وکیل کنند تا به جای آنان معتکف شوند.

همراه بودن زن و فرزند در اعتکاف برای آشنایی با  .1

 اشکال است.اعتکاف بیمسجد و 

 اعتکاف برای تعظیم است و نباید باعث توهین و تحقیر .6

 شود. مسجد

، مندی از مسجدبهترین راه برای مسجدشناسی و بهره .1

 اعتکاف است.

 احکام عمومی مساجد

 احکام زیر در همه مساجد یکسان است:

ساخت مسجد ارتباطی با وجود نمازگزار و نبود آن  .1

 ندارد.

 ای تعیین نشده است.اصلهبین دو مسجد ف .2

شود مسجد  شود حتی نمی مسجد وقف گروه خاص نمی .3

 را وقف عبادت خاص، مثل نماز کرد.
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ارزشمندی تعمیر مسجد و جلوگیری از تخریب آن،  .1

 ربطی به استقبال مردم یا عدم آن ندارد.

 بردار نیست. مسجد، تولیت ندارد و والیت .1

مسجد  تجهیزات مسجد، جزء مسجد است ولی موقوفات .6

 مثل سایر موقوفات است.

مساجد مشترک المنفع هستند. اگر چیزی در مسجدی  .1

شود آن را فروخت و باید آن را به بالاستفاده بود نمی

 مسجد دیگری داد.

 ممانعت از حضور در مسجد جایز نیست. .8

حق تحقیر و نسبت ضرار دادن به هیچ مسجدی را  .9

 نداریم.

نماز بخواند طهارت مسجد فوری است چه کسی در آن  .10

 یا نخواند.

توجهی به تطهیر مسجد، به نماز بایستد اگر کسی با بی .11

 نمازش باطل است.
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زانو تا ناف، در مسجد، عورت است و پوشاندن آن  .12

 واجب است.

اگر جماعت تمام شده است و کسی بخواهد نماز بخواند  .13

 ها به هم نخورده اذان و اقامه از او ساقط است. تا صف

در مسجد، حرام است ولی آمدن  مکث جنب و حائض .11

 و رفتن آنها کراهت ندارد.

بیهوده خوابیدن یا برای خواب به مسجد رفتن، مکروه  .11

است ولی حرام نیست و بیدار کردن کسی که در مسجد 

 خوابیده است  جایز نیست.

 هر کاری که مزاحم نماز جماعت باشد ممنوع است. .16

مری کند حتی اگر اهر کاری که مردم را مشمئز می .11

عبادی باشد انجام دادن آن در مسجد جایز نیست؛ مثل 

 خواندن صیغه طالق، اجرای حد و ذبح قربانی. 

 اَللّهُمَّ اجعَلنا مِن زُوّارِکَ وَ عُمّارِ مساجِدِک
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