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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 منکرات )ناپسندهای( رایج در مساجد و تضادها در مسجد

 بایدها و نبایدها – المساجد تطهیر – المساجد تنویر - المساجد تغسیل

 مقدمه:
مسجد اولین و تنها خانه و بهترین محل زیست گاه برای بشریت و نظام و جامعه اسالمی است و هر روز همه 

حلها با مسجد ختم می شود و در تعمیر و احیای مسجد،  اسالمی از مسجد شروع و تمام راهامور جامعه 
 انسانیت، کامل و زندگی شیرین می شود و جامعه اسالمی بدون مسجد، گسسته و عمران و امارتی ندارد.

و مسئولیت  تطهیر معنوی مسجد به اندازه ای در تبلیغ و ارشاد موثر است که خداوند بین نعمت ها و فضائل
( فقط برای تطهیر، تعهد گرفته، بعبارتی تطهیر مسجد هم وظیفه و هم تکلیف زن و انبیاء )خصوصا ابراهیم

 مرد و هم افتخار انبیاء و هم امتیاز هر قوم و ملتی است که هر کس الیق آن نبوده و نخواهد بود.
گمراه و ارشاد هر طالب هدایت است. وحدت تطهیر مسجد بهترین تبلیغ تمام دین و ترویج شریعت و فالح هر 

امت اسالمی و نابود شدن فرقه های ضاله و مدعیان دروغین در گرو تطهیر مسجد است و تفرقه و فتنه و رشد 
 فرقه ها از جدایی از مسجد و آلوده شدن آن است.

ر ایجاد می کند چون تطهیر امری نسبی است هر چه مسجد پاک باشد جامعه مطهر و احساس بیشتری به تطهی
 و هر کس در هر مرتبه ای که باشد دوستدار تطهیر بهتر و بیشتر است

وقتی پیامبران مامور به تطهیر باشند توان و اندازه ما مشخص می شود به امید روزی که هر کس و در هر 
 مرتبه ای که باشد با تطهیر مسجد جامعه و فرهنگ و زندگی را تطهیر کند. 

هرگونه آلودگی به مسجد نزدیک شود کارکرد مسجد مخدوش و معکوس و بنیان جامعه  هرگاه هر اندازه و
 متزلزل و فتنه ها خودنمایی کرده و گسستگی ها و شکستگی ها فراوان می شود.

در صورت تطهیر مسجد کارکردهای متعدد و مخفی آن بارزتر می گردد و شاید بهاین دلیل خداوند از حضرت 
که کانّ کشف آلودگی آسان نیست چنانچه در داستان کشف و افشاء مرکز ضرار خداوند تعهد گرفته  ابراهیم

ال تقم فیه »بصیرت داده و دستور داده معلوم می شود خود پیامبر یا قادر نبود یا تصمیم نداشت  به پیامبر
 چون قیام در مسجد، بستگی به عدم قیام در مراکز ضرار دارد.« ابدا

تنهی »نخواهد بود و نتیجه آن « اقامه»جامعه قوام و قیام نخواهد داشت و نماز در آن اگر مسجد تطهیر نشود 
نمی باشد و نماز و مسجد، هر دو اضاعه و ضایع خواهد شد چه رسد به قرآن و اهل « عن الفحشا و المنکر

 و علما که بدون مسجد تعریف و جایگاه بایستهای ندارند. بیت
عرفی مسجد است و بهترین معرفی مسجد زدودن غبارها و بدعت ها و ناپسندها و بهترین تبلیغ و ترویج دین، م

نباید هایی است که در مسجد وجود دارد و باید هایی است که در مسجد نیست؛ لذا تطهیر مسجد از تعمیر 
اهم کنیم مسجد اولی و افضل است چرا که تطهیر مسجد را خداوند تعهد گرفته )و عهدنا( و ما باید زمینه آنرا فر

 در حالیکه تعمیر مسجد در صورتی است که شرایط فراهم باشد نه اینکه آنرا ایجاد کنیم
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 لذا خدمت پیامبران به مسجد، تطهیر آن است لذا کتابهایی در این موضوع منتشر شده است مثل: إصالح
المسجد)  فی لممنوعوا القاسمی(، المشروع محمد بن الدین جمال والعوائد )نوشته محمد البدع من المساجد

 العرفج(  علی بن المسجد )نوشته محمد فی والممنوع الصغیر(، المشروع محمد بن نوشته فالح
چون مسجد در ادیان محبوب است و منکرات و بدعت ها در مسجد زائیده کارکردهای متضاد و متنوع است  

چون ممکن است عملی در مسجد در زمانی به دلیل کارکردی مجاز و در زمان دیگر به دالئلی ممنوع باشد 
 مثل خواب و صدای بلند که در موردی جایز و در موردی جایز نیست

، نجاست، دنس، خباثت( وهن مسجد است بعضی حتی محرمات و مکروهات را ناروا دانسته و بکار بردن )رجس
از کلمه منکرات استفاده کرده اند که هم جامع محرمات و مکروهات باشد و ما از کلمه ناپسند و نباید ها 

الف آنرا اقتضا می استفاده می کنیم تا آنچه را که نه در مسجد حرام است و نه مکروه بلکه بی ادبی یا ادب خ
زینت را به مردم نسبت داده اند یعنی شاید زینت « خذوا زینتکم عند کل مسجد»کند شامل شود چنانچه در آیه 

 نباشد ولی گروهی آنرا زینت می دانید در مسجد مراعات شود.
ت شاید موافق هم نکاتی که تقدیم می شود یا برگرفته از روایات و آیات است و یا مغایر با آیات و روایات نیس

 نباشد ولی آنرا زینت می دانند )مثل لباس محلی( و ترک آنرا بی ادبی می شمرند.
متن را به حاشیه و حاشیه را به متن بردن با تمامیت و کاملیت دین منافات دارد. احکام و معارف دین در مسجد 

 همانند جدولی است که نکات افقی و عمودی آن باید هماهنگ باشد
کرات را انجام می دهیم و افضل می دانیم مثل صدای بلند و منع زنان از مسجد؛ فضایل مسجد بعضی من

 اختصاص به مردان ندارد و ما نسنجیده زنان را از مسجد محروم میکنیم شاید حضورشان افضل از مردان باشد
 بعضی مستحبات را تا مرز حرام جلو می بریم مانند غذا خوردن در مسجد

 جب می دانیم مانند بیدار کردن کسی که در مسجد خوابیده استمحرماتی که وا
 بعضی از منکرات و ناپسندها را ائمه موقتا اجازه داده اند مثل مناره و کنگره.

 برخی منکرات از روی ناچاری است مثل سقف در مناطق گرم یا سرد 
 برخی دلیل حدیثی ندارد ولی بهداشتی است مانند جوراب 

 منطقه ای است مثل لباس بلوچی که در مناطق دیگر لباس زیر محسوب می شودبعضی از آداب 
فضائلی که کمتر از آن بهره مندیم مثل نیابت، اجرت، وصیت، نذر و قسم برای حضور در مسجد که شریف  

 ترین اجرت، مفیدترین عبادت، آسان ترین وصیت و نذرش رجحان دارد
 ط است مثل اینکه امام را مدیر و معلم را مربی می دانیمدر بعضی موارد شیوه اجرائی اشتباه و غل

 تذکر:
 این منکراتزیرا  امکان پذیر نیست؛به یکباره   انجام آنها منکرات ضروری ولی دوری ازاجرایی کردن نکات و 

چون عالوه بر ایجاد شبهه  ن را برطرف کرددفعتا آنمی توان  قرن ها به آن عمل شده و به سنت تبدیل شده و
 الزم است.برنامه ریزی  کارشناسی، فرصت سازی وبرای تطهیر آن  شده لذانتیجه معکوس اهی گ

 ی بایددر شرایط وبرخی مربوط به خودمان . است اطالعصرفاً جهت و قابلیت اجرایی ندارد  بعضی از منکرات
  این منکرات نباشیم خادمان فرهنگی، مروّج و مویّدکه عامل باشیم و هدف آن است خود 
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 .مقبولیت داردمحبوبیت و برخی نیاز به تطهیر 
 در هر صورت مطالب سرّی بوده و برای ایجاد انگیزه برای متفکران و نقّادان می باشد نه عموم مردم.

 فصل دیدگاه ها و مبانی:

 مراکز فرهنگی مقدماتی هستند که ذی المقدمه نداشته و نخواهند داشت -7

 ت دارد و عبادت؛ ظرف عبادت و مقدمه نیست مسجد هدف است نه ابزار. مسجد موضوعی -2

 مشکل مساجد ما نداشتن مدیر و مدیریت نیست بلکه نبود امام مهارت دیده و متعادل است -3
 استحمار داخلی فتنه و خطرناک تر از استعمار خارجی است -4

 اقامه نماز مطرح است نه خواندن  -5

 و خلفاء.مسجد ضرار بغیر مورد خاص اطالق نشده است حتی مسجد شاهان  -0

 علم در اسالم علوم انسانی است و علوم تجربی و فیزیک و شیمی فن و صنعت است و دانشگاه دارالفنون است. -1

بوده است و جدا کردن حوزه از مسجد آسیب هایی داشته که باید تحلیل  مستقر در مسجد علمیه، های حوزه -8
 شود

نبوده بلکه محل ایستادن و خطبه خوانی است. کرسی برای درس و موعظه و روضه است و منبر محل نشستن  -7
 )اولین کسی که روی منبر نشست و خطبه جمعه خواند معاویه بود(

 طبیبٌ دوّار بِطبّه می خوانیم و دوّارٌ بِطبابته عمل می کنیم )دکتر جراح در غیر اتاق عمل، جراحی نمی کند( -76

 مسجد معنی ندارد مسجد خودش مدیر و اداره کننده فرد و جامعه است لذا مدیریت -77

 چون وقف مسجد، فک الملک است در اختیار نیست تا مدیر داشته باشد -72

 ه خاص جایز نیست.قف مسجد برای افراد و گروه و طایفمسجد برای همه است در اختیار اشخاص نیست و -73

 چون افراد سلیقه خاص دارند لذا تحت سلیقه مدیر نمی آید -74

 است )خلفاء طرح تازه و حرف نو دارند( مسجد و روحانی حرف تازه ندارد همه از گذشته و انبیاء وائمه  -75

هر سنت )نوآوری( که با سنت های اصیل تضاد یا آنها را تحت الشعاع قرار دهد بدعت است )من سنّ سنة  -70
 206، ص: 7 الوافی، ج - ما ابتدع أحد بدعة إال ترک بها سنة قال علی  -حسنة، من سنّ سنة سیئة 

دینداری مالک است نه دین دانی.  در کنار علم دین، درایت دینی نیز الزم است؟ لذا فقاهت شرط است نه  -71
 علم دین

 انسان نیازمند و عاشق امام )والیت( است و از مدیر، کفیل، وزیر، رئیس فراری است  -78
و عقاید و عقل است. حتی سالطین هم  چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است خالف قواعد احکام -77

 مساجد را بهتر از خانههای خود می ساختند

 البیت المسجد و نحن اهل البیت( –مراد از حرم و بیت در قرآن، مسجد است )اول بیت  -26

 اماکن مذهبی، مسجد بحساب نمی آید -27

 766مسجد  766اساس مسجد بر تفویج و فوج فوج کردن است نه تجمیع مردم و برگزاری مراسمات لذا  -22
 متری از یک مسجد ده هزار متری بهتر است

 فصل تبلیغ و مسجد
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تاثیر بینایی به مراتب  . است العاجز جُهد تبلیغ و تفسیر با اعمال و رفتار موثر است نه فقط گفتار. سخنرانی  -23
 بیشتر از شنیدن است و تبلیغ از راه چشم موثرتر از گویش است

سخنرانی بین دو نماز و بعد از نماز نداشتند و در غیر وقت نماز اگر ضرورتی بود مردم را فرا  پیامبر و ائمه -24
هفتهای یک مرتبه بعد از نماز صبح با فاصله زیاد  می خواندند )الصالة الجامعه( سه سال آخر عمر پیامبر

 ملول می شوید د، فرمود)عندالطلوع( چند جمله ای موعظه و نصیحت می فرمودند مردم تقاضای بیشتر کردن

در قرآن حاکی از آن است پیامبر کم حرف و بیشتر « بلِّغ، انذر، بشِّر»عالوه بر « قل» 366تکرار بیش از  -25
 بوده است« اُذُن»گوش میداده و 

ها کمتر از چند درصد است و در فقه  عموم روایات، سوال و جواب است )سلونی قبل ان تفقدونی( و خطبه  -20
 های عملیه با کلمه اگر شروع میشود. استفاده می شود و رسالهکمتر از خطبه 

امام مسجد الگوی عملی است و نیازی به سخنرانی ندارد هر چه بخواهد بگوید با عمل نشان میدهد. )کونوا  -21
 دعاة الناس بغیر السنتکم (

دی  چنانچه در سیمردم بیشتر نگاه میکنند ببینند آنچه خطیب میگوید در چهرهاش مشاهده میشود یا خیر.  -28
766صوت 

 فیلم و تصویر صدها برابر صوت حجم نیاز دارد  7

 روز 1سال اثر می کند نه  1مسجد زیر ساخت امور است و دیر بازده نه روبنایی و زود بازده، لذا بعد از   -27
 سال نظم و مقاومت امام ، مردم به او اعتماد می کنند )نه ده روز و یک ماه(  1بعد از  -36

( جهش پیدا کرد و باالترین نفوذ 7351تا  7342سال )  75بعد از  سال و امام خمینی 73بعد از  پیامبر
 بعد از مرگ است)اذا مات العالم ثلم فی االسالم ثلمه ال یسدها شی( 

بهترین نوع تبلیغ یک دهه و یک ماه رفتن نیست بلکه اگر دائماً در یک مسجد حضور پیدا کند موثر است نه  -37
 سجد یا یک وعده بودن در مسجد. در چند م

 چنان آثار و برکاتی امام دارد که براحتی جایگزین نمیشود )اذا مات العالم ثلم فی االسالم ثلمه ال یسدها شی( -32

 ضعف بر دلیل سخنرانی و هستند عملی الگوی خودشان چون کنند می سخنرانی کمتر موفق، مساجد ائمه -33
 است مگر اینکه تدریس باشد. امامت

 مهارت امامت مسجد تاثیر گذار است نه علم و مدرک و حکم -34
 است. از سخنرانی موثر تر و بهتر مردم شدن حلقه حلقه -35
  .نزدیکتر است معصومین ائمه به سیره جواب و سوال حالیکه در میدانند بهتر را بعضی سخنرانی -30

  کنیم؟ احوالپرسی دقیقه یک کدام هر با یا است بهتر کردن صحبت دقیقه پنجاه نفر، پنجاه برای -31
 هماهنگی نیاز مستمع با هدف سخنران سخت است.  -38

گاهی مطلبی گفته می شود که مستمع ضد آنرا برداشت می کند مثل روضه ای که برداشت می کند حق با  -37
 یزید است 

 گاهی مطلبی گفته می شود و مستمع ناخودآگاه به مطلبی دیگر دست میابد )مثل چشم بادامی( -46

 است مشکل مستمعین باشند تشخیص نیاز زیاد و اگر جمعیت آسانتر مخاطب مستمع کم است نیازوقتی  -47
 مرض های اخالقی و روانی را مریض از بیان آن ناتوان است لذا با سوال مشکل مردم را پیدا کنیم  -42
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 موفق تریم. داشتیم توجه برخوردها به سخنرانی مطالب به مقدار -43

درصد تاثیر تبلیغ به فضای  86بیش از گزارتر از سخن و سخنران است. محیط پاک و مقدس مسجد، تاثیر -44
اهتمام داشت در مسجد مردم را هدایت کند )همانند اینکه شب قدر بهتر از  مقدس و زمان آن است. پیامبر

 کنیم کمتر آسیب می بینیم  فکر برخورد و رفتارمان برای زمان و مکان سخنرانی و اگر هزار ماه است(

 تبلیغ می گوییم در حالیکه اسالم نیاز به تبلیغ کردن دارد ما فقط -45

 عالم همانند مسجد کارکردهایی دارد که دیده نمی شود )اذا مات العالم ثلم فی االسالم ثلمه ال یسدها شیء( -40
 مطالبی که به آن نمی توانیم عمل کنیم، تاثیر منفی بر سایر سخنان ما دارد گفتن  -41
 نرانی تاثیر دارد سالمت و صداقت بیشتر از سخ -48

 هدف از تبلیغ هدایت است نه رضایت مردم -47

 :سیمای مسجدفصل 

 مسجد دارالزیاره و دارالتشریف است نه دارالعباده -56
 محل زیارت خداست نه فقط خانه خدا بلکه  -57

 مسجد خانه مردم است نه احزاب و مذاهب  -52

 با تعدد و تنوع رسانه ها، هنوز مسجد معتبر ترین رسانه است  -53

مرکز مبادله اخبار و وقایعِ مفید است نه گزارش و بیان حوادث )ناگوار و تلخ( که گاها تشییع فاحشه مسجد  -54
 است و امثال آن.

 مسجد در تمام مذاهب یک حکم و معنی دارد -55
 2نشستن در مسجد حکم نماز دارد -50

الْجُلُوسُ فِی الْمَسْجِدِ مردم بدلیل اشتغال به مسجد نمی روند، درحالیکه حضور در مسجد روزی را زیاد می کند ) -75
     98     01بحاراألنوار      بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ أَسْرَعُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِی الْأَرْضِ 

 در فضیلت و ثواب تفاوتی ندارد  و معاویه ، شاه و امام مسجد علی  -58

 برابر هم ثواب ندارد چه رسد به هزاران برابر 2یه نماز و حضور در مصلی و حسین -57

 مسجد بدیل ندارد. نمازخانه و مصلی ارزش مسجد ندارد چه رسد به حسینیه و تکیه  -06

 67رفتن به مسجد مستحب عینی نه واجب کفایی -07

 67رفت  و آمد به مسجد مالک است نه ماندن و برای چه ماندن -02

و برگشت بیش از زمان حضور در مسجد، وقت می برد نسبت  بعضی به بهانه اینکه مسجد دور است یا رفت -03
می روند  به زیارت مسجد بی انگیزه می شوند و حال آنکه کسانی که دهها روز پیاده به زیارت امام حسین

بیش از چند ساعتی در حرم نیستند لذا در زیارت مسجد وقت را حساب می کنند نه عمل و کیفیت آن را.  این 
قَالَ مَشْیُکَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَ انْصِرَافُکَ إِلَى أَهْلِکَ فِی عَنْهُ ت مورد تشویق قرار گرفته است: موضوع در روایا

 87/273بحار االنوار  الْأَجْرِ سَوَاء
 هر چه مقدمات رفتن به مسجد طوالنی تر شود ارزش بیشتری دارد -04
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ی دور و کسانی که  توانند راه بروند خانهدور بودن از مسجد مانع از حضور نیست لذا برای کسانی که می  -05
 نمی توانند، خانه نزدیک مسجد انتخاب کنند.

 )من اختلف الی المسجد( 7رفت و آمد در آن مالک است -00

. مدیریت با کارکردهای مسجد دتولیت نداشتن مسجد امتیازاتی دارد که با مدیریت از امتیازات کاسته می شو -01
 تا مدیر داشته باشد سازگار نیست لذا مسجد اداره نیست

 هیچ گروهی صاحب امتیاز نیست -08

 67روایات فضایل مسجد در زمانی است که ائمه ای امامت مسجد نداشته اند -07

 مسجد مراتب ندارد مدارج دارد، -16

 مسجد شیعه و سنی فرقی نمی کند لذا وحدت بین شیعه و سنی در مسجد است نه در تفسیر و عقاید. -17
فرق بین احدهم( و ما فرق نمی گذاریم، هرچند خداوند فرق گذاشته است ال ن مساجد همانند پیامبران  -12

 )فضلنا بعضهم علی بعض(
 پرترددترین مکان عمومی است -13
 هیچ گونه تجهیزاتی الزم ندارد -14
 هیچ ضرر و زیانی ندارد -15
 شلوغی آن مالل انگیز نیست -10
 منکرات را کم و معروفات را زیاد می کند -11
 ان و نه باشگاه جوانان نه کودکستان است نه سرای سالمند -18
 تعریف و تمجید از اشخاص بگونه ای که بی احترامی به دیگران باشد ممنوع است -17
فِی الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً   یُصَلِّی  رَأَیْتُمُوهُ  مَنْ  :حضور در آن مصونیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد )وَ قَالَ  -86

 (2فَظُنُّوا بِهِ کُلَّ خَیْر
برای حضور در مسجد وجود ندارد حتی اگر جنب و حائض باشد. اموری که مانع نماز میشود مرخصی و معافیت  -87

 667مانع حضور در مسجد نمیشود مثل جنابت و حیض 

 حضور در آن هم عبادت است و هم اطاعت -82
 نور و آب در مسجد اسراف نیست -83
 سکوت در مسجد از فریاد در غیر مسجد اثر بیشتری دارد -84
 ند استفاده نشودتعمیر مسجد واجب هرچ -85

 اسم آن در قرآن با عظمت برده شده و باید برده شود -80
 رونق و روشنایی مسجد به جمعیت است نه چلچراغ -81

 فصل احکام حقوقی مسجد

 والیت بر دماء و نفوس می توان داشت اما بر مسجد نمی توان. -88
                                                           

 اختلف به معنی رفت و آمد به جایی است که همیشه کسی در آنجا باشد تا کسی نیامده این نرود - 0
 141ص: ، 1 عوالي اللئالي العزيزية في األحاديث الدينية، ج.  2
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الملک است و تطهیر اگر گناهی در مسجد صورت بگیرد همه مسئولند نه فقط بانی و خادم چون مسجد فک  -87
 و نگهداری آن بعهده فقط بانی نیست بخالف دیگر مراکز که بانی باید با شروطی راههای خالف را ببندد.

 مسجد مصونیت حقوقی دارد. شکایت از مسجد از منکرات است . -76

 هر گونه مصوبهای که خالف احکام و شئون مسجد باشد از هر گروه یا سازمانی که باشد ممنوع است -77
 اق شئون مسجد را احکام و آداب مسجد تعیین می کند نه سازمان ها و ارگان هامصد -72
 احکام و قوانین مسجد بگونه ای است که نیازی به مصوبات هیئت امنا و دولت ندارد -73

 هیئت امنا و خادم هیچگونه اختیاری بیش از بقیه مردم ندارند -74
 ی کندبا تصویب دولت و هیئت امنا، احکام و آداب مسجد تغییر نم -75

 احکام مسجد هر شرط و قیدی را نمی پذیرد حتی از واقف. -70
هیئت امنا نمی توانند به اسم مسجد پول بگیرند و در مثل سرویس بهداشتی و صندوق و کانون و بسیج مصرف  -71

 کنند مگر اینکه اعالم کنند

عض آن توسط هیئت امنا و اجاره دادن یا در اختیار قرار دادن یا در اختیار گرفتن مسجد یا تجهیزات، همه یا ب -78
 امثالهم جایز نیست .

 اعالم نجاست مسجد حرام است مگر اینکه از عهده آن شخص بیرون باشد  -77

 اگر تطهیر مسجد نیاز به تخریب کل یا بعض مسجد و بازسازی داشته باشد واجب است. -766

نشود و یا اگر شد  مسجدی که قابل استفاده است ، بشرطی میتوان خراب و نوسازی کرد که استفاده تعطیل -767
 سریع و بدون فوت وقت بازسازی شود.

اگر مسجد چند ماهه ساخته و یا تعمیر می شود طوالنی کردن آن جایز نیست فوراً باید قابل بهره برداری کنند  -762
 )مگر تخریب و تعمیر قسمتی از مسجد که مزاحم اهل مسجد نیست(.

تا خراب نکنیم مردم کمک نمی کنند خراب کردن مسجدی که قابل استفاده است لکن عده ای می گویند   -763
چنین مسجدی و نیمه تمام گذاشتن و تاخیر در بهره برداری به دلیل کمبود بودجه جایز نیست مگر حین 

 تخریب و ساخت و ساز امکان استفاده از مسجد وجود داشته باشد و توهین به مسجد نباشد.

را نمی توان تعطیل و مسدود کرد لذا اگر در حال تعمیر یا  برای تعمیر و تطهیر قسمتی از مسجد، تمام مسجد -764
ساخت می توان از مسجد استفاده کرد منع کردن مردم از مسجد جایز نیست هرگونه تاخیر در ساخت و تعمیر 

 667که مزاحم حضور مردم باشد اشکال دارد

ا موکول به مناسبت خاص یا بعضی تعمیر مسجد را طول می دهند یا آماده است ولی بهره برداری از مسجد ر -765
 افتتاح به دست شخص خاصی می کنند تاخیر در افتتاح مسجد به هر دلیل حتی چند ساعت جایز نیست 

کاندیداها که برای تبلیغات خود به مسجد می روند اگر حضورشان خالف شأن مسجد باشد جایز نیست خصوصاً  -760
 ند.اگر عده ای را دلزده از مسجد یا مسجد را جناحی می کن

استفاده از مسجد و تجهیزات آن برای کارهائی که در شأن مسجد نیست جایز نیست و گرچه کانون یا بسیج یا   -761
 دستور دولت باشد.

 فرش مسجد را در خانه خادم یا امام نمی شود استفاده کرد. -768
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تجهیزات  مقداری که نمی دانیم جزء مسجد است مثل داخل شبستان که هیچ عالمتی از نظر معماری و رنگ و -767
 نیست اصل مسجدیت است و اگر بیرون مسجد است اصل عدم مسجدیت است.

گرچه فضائل مسجد متفاوت است مثل تفاوت مسجد الحرام با مسجد بازار ولی حضور در بعضی مساجد اولویت  -776
 دارد با اینکه فضیلت کمتری دارد و اولویت بعد از استحباب در حکم وجوب است مثل اینکه رفتن به مسجد

 جامع فضیلت زیادی دارد اما مسجد همسایه بی رونق می شود که در این مورد اولویت با مسجد همسایه است

 فصل وقف و نذر: 
 یتوان شرط یهمانند طالق همسر و آزاد شدن برده است که نموقف حبس الملک است و مسجد فک الملک،  -777

 .از طرف واقف یباشد حت یتمسجد یرکه مغا یخصوصا شرط کرد یلرا به او تحم

 در حالیکه مسجد وقف است اما احکام وقف را ندارد -772
 مسجد بهترین وقف است چون:  -773

 است وقف ترین عمومی 
 نیاز به صیغه وقف ندارد 

 موقت ندارد 
 .کارکرد مسجد عوض نمی شود به خالف کاروانسرا و آب انبار و حمام  که بالاستفاده شده است 

 چون برای همه اقشار جامعه است 
  بانی و موسس حق اولویت نداردچون 
 چون حفظ و نگهداری آن برای همه واجب است 
 تعمیر آن واجب است حتی اگر قابل استفاده نباشد 
 تخریب هر یک تخریب همه است 

 هیچ گونه آسیبی به موسس و بانی نمی زند بخالف بعض موقوفات 

 ندارد تولیت مسجد کند، تعیین متولّی تواند می واقف که دیگر موقوفات خالف بر. 
 بهترین وقف، وقف عطر و پذیرایی از زائران خداست. -774

 تولیت بر موقوفات مسجد سبب تولیت بر مسجد نمی شود -775
 مسجد از همه موقوفات آسانتر و بواسطه نماز بقصد مسجد هم وقف میشود. -770

 وقف شرط پذیر است و مسجد هر شرطی را نمیپذیرد. -771

 امثال آنرا وقف موقت کردتجهیزات آن جزء مسجد نیست می شود فرش و  -778
 67مسجد خود بخالف دارد را وقف حکم مسجد داخل تجهیزات و اشیا -777

 وقف بر اوالد و اشخاص جاری می شود اما مسجد را نمی توان وقف بر عده خاصی کرد. -726

 بیع وقف اگر جایز باشد بیع مسجد جایز نیست -727

انصراف به امامزادهها و روضه سیدالشهداء در کشورها وقف انصراف به مسجد و برای مسجد است اما در ایران  -722
 .دارد 
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هر مسجدی که موقوفه دارد مشکل خدمات دارد چون معموال درآمد وقف کافی نیست و مردم بدلیل اینکه  -723
 موقوفه دارد کمک نمی کنند 

یست قبرستان ها ، کاروانسراها و حمام هایی که کنار مسجد است و قابل استفاده نیست چون تعمیر آن واجب ن -724
در صورت نیاز می توان کاروانسرا را تبدیل به پارکینگ مسجد و حمام را سرویس بهداشتی کرد چون نزدیک 

 به مصرف آن است و قبرستان را تبدیل به مسجد کرد 

هر معبدی را می توان تبدیل به مسجد کرد، اما مسجد ضرار و معابد فرق ضاله را هیچگاه نمی توان تبدیل  -725
 مسجد کرد.

جدی به ضرورت تبدیل به خیابان شد اگر زمانی ضرورت برطرف گردید، مسجد می شود و جایز نیست اگر مس -720
 غیر مسجد شود

 مساجد فضایی )وقف یا ساخت مسجد در یکی از طبقات برجها( اشکال ندارد  -721
حسینیه و تکیه، مرافق مسجد نیست و ضمیمه کردن آن به مسجد اشکال دارد. به خالف حیاط یا باغچه  -728

 د که می توان جز مسجد قرار داد مسج

 قدر متیقن تخوم االرض الی وسط )عنان( السماء، مخصوص کعبه است -727

 .باشند داشته توجه آن به وقف در باید باشد، زمین زیر یا فضا مالک دولت اگر -736
 67استوقف موقوفاتی که مسجد را تولیت دار می کند یا اینکه مردم را نسبت به مسجد بی اعتنا کنند، ناپسند  -737

حاکم شرع قبل از وقف شدن مسجد اختیار دارد نه بعد از وقف شدن، مسجد ضرار قبل از وقف شدن تخریب  -732
 در آن نماز میخواند تخریب آن مشکل بود شد ولی اگر پیامبر 

 بهترین وقف، مسجد است چون کاربرد آن عوض نمی شود و تعمیر آن واجب و تخریب آن حرام  است -733

 جد جداست. اگر واقف اسمی برای مسجد گذاشت نمیشود اسم را تغییر داداسم مسجد از خود مس -734

 خودش چون ندارد خلوص با منافاتی و است تبلیغ و تشویق بلکه ندارد کراهت تجهیزات بر بانی اسم نوشتن -735
 نیست و محو کردن آن جایز نیست. شرط هم بانی رضایت و شود محسوب ریا تا نمینویسد

 اکثریت در مسجد:
 رفتن مالک است نه زیاد ماندنزیاد  -730
 زیاد بودن مسجد مالک است نه بزرگ بودن -731
 زیاد بودن نفرات مهم است نه شخصیت بودن آنان -738
 کمیت مهم است نه کیفیت -737
 رضایت بیشتر از امام مالک است نه علم بیشتر -746

 فصل ضرارالمسجد:
 توسعه و تنقیح مناط نیست.مسجد ضرار، مسجد نیست. و غیر مسجد، ضرار است و آیه شریفه قابل تسری و  -747

به هیچ مسجدی ضرار نگفتند حتی به  مسجد ضرار قابل تسری به هر مسجدی نیست چون ائمه اطهار  -742
 رایج بود. مساجدی که در آن سبّ امیرالمونین

 ضرار است و گرچه اسمش مقدس باشد. ،هر مرکز فرهنگی که مردم رابه مسجد بی رغبت کند -743
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 ست و گرچه فعالیتش مقدس باشد.هر مرکزی غیر مسجد ضرار ا -744

 هر چه مسجد است ضرار نیست وهرچه غیر مسجد است بی ضرر نیست -745

نزدیک بودن مسجد به مسجد ضرار نیست چون فاصله بین دو مسجد در معارف اسالمی بیان نشده است.)  -740
ی آنرا مذمت بسیاری از مراکز و شغلها و مطب ها که با هم رقابت دارند درکنار همدیگر قرار دارند و کس

 نمیکند(

 هزاران مسجد اگر کنار هم قرار بگیرد ضرار نیست چون کارکرد همه آنها یکسان است -741

 فصل احکام )ویژه( اختصاصی مسجد:

 در تعارض احکام مسجد با سایر احکام، احکام مسجد اولویت و ورود و یا حکومت دارد -748
)رابطه دوستی برقرار نکند( در کارها با او مستحب است با کسی که در مسجد حاضر نمی شود غذا نخورد ،  -747

( نه قید جماعت 871مشورت نکند، همسایه نشوند، از او زن نگیرند و به او زن ندهند.)توضیح المسائل مسئله 
 دارد نه قید نماز، صرف عدم حضور در مسجد این عواقب و پیامدها را دارد

 آن مکان غصب و نماز باطل است بلند کردن کودک از جای خود در مسجد و خواندن نماز در -756

   2با احتمال جنابت و ادرار خوابیدن در مسجد جایز است و ممنوع نیست -757

 هر لبخندی  در مسجد مکروه نیست، بلکه قهقه و خنده تمسخراشکال دارد -752

 2هر حرفی در مسجد اشکال ندارد چون مسجد محل گفتگوست جدال و لغو و تفاخر و تکاثر منع شده است -753

 نکردن، توهین و بی احترامی به مسجد حساب شود، تعمیر آن واجب میشود  اگر تعمیر -754

 یستن یزباشد در مسجد جا یزمسجد جا یرکف و سوت اگر در غ -755

 در مواردی نماز ساقط میشود اما هیچگاه و هیچ کس از مسجد رفتن معاف نیست. -750

 تا تطهیر نشود نماز در آن باطل است -751
 یستتوهین و تحقیر مسجد بهر نحو جایز ن -758

 احرام در مسجد محقق می شود -757
 لعان درخارج مسجد معنی ندارد  -706

 ظهار در خارج مسجد مفهوم ندارد -707

 اطعام( نه است مسجد نذر، بارز بهترین نذر، نذر مسجد است )مصداق -702

 بهترین نیابت، در مسجد رفتن است. -703

 شریف ترین درآمد، اجرت مسجد رفتن است -704

 قسم در خارج مسجد محقق نمی شود -705

 ...( لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَسفر، زیارت مسجد است نه غیر  )هدف از  -700

 شد رحال جایز نیست اال برای سه مسجد -701

 تنها مکانی که رفتن مکرر به آن باعث سبک شدن نمی شود -708

 هنگام تحیّر، شک و تردید، مسجد بهترین انتخاب است -707
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 67پوشش سیاه در مسجد کراهت دارد  -716

 تکیه یا نماز خانه را بعنوان مسجد معرفی کردن، جایز نیست. -717

 عجله در خروج از مسجد مکروه و باعث فقر می شود -712

 بردن گمشده به مسجد اشکال ندارد ولی اعالم گمشده در مسجد مکروه است -713

 غیبت در مسجد نهی و مذمت بیشتری شده است -714

 منوع است مگر خبر شهادتاعالم فوت در مسجد جایز نیست چون خبرناگوار در مسجد م -715

 استقبال از غیر مسجد بی ادبی به مسجد است -710

 بدرقه از غیر مسجد اگر بی ادبی به مسجد باشد حرام است )سفرهای پیامبر از مسجد بوده است( -711

 هدیه بردن به مسجد پسندیده است و گرچه هدیه خدمت به مسجد باشد -718

 رش شده است.آوردن هدیه برای خانواده هنگام بازگشت از مسجد سفا -717

 در ورود به مسجد تعارف نکنیم چون مسابقه در خیرات است )فاستبقوا الخیرات( -786

 در خروج از مسجد تعارف نکنیم چون امر به منکر است )و من اظلم ممن منع مساجد اهلل( -787

 فقط برای سرویس بهداشتی به مسجد رفتن توهین است  -782

 لباس تنگ پوشیدن در مسجد نهی شده است -783

 )دشمنان اسالم( پوشیدن در مسجد نهی شده است.لباس اجنبی  -784

 پوشیدن لباس رزم در مسجد خالی از اشکال نیست -785

 پوشیدن لباسی که در مجالس گناه یا اهل گناه می پوشند در مسجد نهی شده است. -780

 سر برهنه رفتن در مسجد کراهت دارد. -781

 جلوی دهان را پوشاندن در مسجد کراهت دارد. -788

 حرام هم دارد مانند شطرنج در مسجد نهی شده است. بازی های دو وجهی که وجه -787

 بازی کردن خصوصا بازی های خارجی در مسجد و بازی خانه قرار دادن مسجد نهی شده است. -776

 صنعت در مسجد مثل ریسندگی، بافندگی، دوزندگی و آهنگری کراهت دارد. -777

بخوانید و یک نفر گفت که مسجد جای وتو و اعمال نظر و سلیقه شخصی نیست، اگر صد نفر گفتند بلند  -772
 67آهسته، حق با یک نفر است

 در همه جا کیفیت غیر از کمیت است در مسجد کیفیت همان کمیت است -773

 اتصال صفوف در خارج مسجد به مسجد حکم مسجد دارد  -774

 عورت بودن زانو تا ناف مخصوص مسجد است. -775

نماز چه غیر آن و گرچه پشت به قبله یا تصویرانسان یا موجود زنده هر جای مسجد باشد کراهت دارد چه موقع  -770
 2در صفحات کتاب یا درکمد باشد. 

مراد از خرید و فروش ممنوع، بازار کردن مسجد است. چون در صدر اسالم بساط کردن و مغازه کردن مساجد  -771
 رایج بوده که الزمه آن عدم رعایت شان مسجد است از جمله جار زدن و فریاد کشیدن، و ربا در مسجد حرمت
بیشتری دارد و ولی عقد قرار داد و خرید و فروش یا نوشتن قباله یا قولنامه بعنوان تبرک نه مکروه است بلکه 
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[ ب  وهیشات األسواق : أی اختالطها والمنازعة  281/  5النهایة ]   "إیاکم وهیشات األسواق  مطلوب است.
 67  716ص 1عمال جکنزال والخصومات وارتفاع األصوات واللغط والفتن التی فیها .

 تجارت بعد از نماز جمعه توصیه شده است )فاذا قضیت الصالة فانتشروا فی االرض وابتغوا من فضل اهلل( -778

 . 3خواندند مسجد در امبریپ را  یعل و زهراءحضرت  عقدعقد ازدواج در مسجد پسندیده است.  -777

 مدال و یدکتر ی،سردوش هیهد مدرک، دادن، فیتکل جشن ،لیتحو سال، ادیاع و ائمه والدت جشن -266
 پسندیده است.

 2ورود دیوانه اشکال ندارد، محل نگهداری دیوانگان کردن مسجد اشکال دارد -267

 نیست.«اخرجوا»به معنای « جنبوا»ورود بچه اشکال ندارد ، اخراج آنان اشکال دارد  -262

 2آوردن اطفال اشکال ندارد کودکستان کردنِ مسجد اشکال دارد -263

 67است سکوت در مسجد عبادت  -264

 تظاهر و ریا در مسجد پسندیده است منافق با اینکه اهل ریا است ولی از مسجد گریزان است.  -265

 توضیح و بیانِ احکام خاص مثل احکام حیض، جنابت، نکاح در مسجد از هر مکانی کم حاشیه تر است. -260

اگر بعد از اتمام نماز  اگر برای نماز جماعت در مسجد اذان و اقامه گفته شده فقط از مأمومین ساقط است حتی -261
 بخواهند آن نماز فرادی را بخوانند یا جماعت دومی تشکیل شود 

 تقیه در نماز جماعت اهل سنت ، در صورتی است که نماز جماعت در مسجد اقامه شود نه غیر مسجد -268

 4باشیم داشته وحدت وجماعت نماز در نیست الزم مسجد غیر و در است مسجد در وسنی شیعه وحدت -267
 قتدا به غیر روحانی در نماز جماعت در صورتی است که نماز جماعت در مسجد اقامه شود عدم ا -276

 بقصد توهین حرام است مسجد نجس شدن مسجد حرام نیست. تنجیس -277

 فرقی بین ثواب مسجد جماعت دار با بی جماعت نیست -272

 فرقی ندارد .غیر مسجد هر چه باشد و گرچه بنام مقدس، فضائل و ثواب نماز در آن با دیگر اماکن  -273

 شلوغ بودن مراکز غیر مسجد، دلیل بر افضلیت آن نیست. -274

 حرم ائمه مسجد باالسر دارد یعنی مسجد از این نظر مشابه ندارد. -275

وقف مسجد یا وقف برای مسجد فرق میکند، بهتر است تجهیزات برای مسجد باشد نه وقف مسجد تا تبدیل به  -270
 احسن آسان باشد. 

عبادت محسوب شود، ولی انجام آن در مسجد جایز نیست مثل قربانی، دفن میت و  بعضی اعمال گرچه احیاناً -271
 نماز میت اال مسجد الحرام .

 چون وقفیت و موقوفات مسجد ویژگی دارند، احکام مسجد از احکام وقف مهمتر است. -278

                                                           
 028 ی صفحه 33 ج االنوار بحار 3

 هم فوائدی و برکات یقینا و کنند¬می شروع مسجد از را خود زندگی و دارند مسجد از خوشی خاطره زوجین. است مسجد مکان، محبوبترین و است ازدواج عمل محبوبترین

 .باشد باشگاه در را عقد و مسجد در را عزا چرا. داشت خواهد
 جماعت نماز مطلق مراجع استفتائات واز فتاوا از ولی دارد مسجد در جماعت به صرافنا وحدت این گفت بتوان میشود برگزار مسجد در جماعات اغلب اینکه بدلیل شاید  . 3

 آنان جماعت نماز در حضور ومناط مسجد وذکر تقیید بدون رفته سنی جماعت نماز در شرکت روی عنوان مراجع نظرات در چون. شود می استفاده وحدت برای وسنی شیعه

 .است تصور قابل مالکی چنین هم مسجد غیر جماعت نماز در که شده شمرده مسلمین قلوب وتألیف وحدت هم
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 نمی مساجد در سایر را آن مصالح و حتی ضرار زمین مسجد جز قرار داد مسجد را می توان بعنوان زمینی هر -277
 کرد. استفاده توان

 برد. دیگری مسجد را می توان به نیست قابل استفاده مسجد برای که و تجهیزاتی المنافع اند مشترک مساجد، -226

 عیب جوئی از مسجد و امام و خادم مسجد بنحوی که مردم دلسرد شوند تخریب مسجد و جایز نیست. -227

 باشد رجحان ندارد. اگر نذر کند که جماعت بخواند و گرچه بیرون مسجد  -222

اگر به فرزند یا همسر امر کند که به مسجد نرود یا به جماعت مسجد حاضر نشود الّا در موارد خاص اطاعت از  -223
 آن الزم نیست.

اخاذی و دوره گردی و تکدی گری برای مخارج مسجد اگر بی رغبتی توهین و تحقیر مردم به مسجد شود  -224
 اشکال دارد 

 توسعه و تجهیزات، توهین و گاهی تخریب مسجد است و جایز نمی باشد تقاضای پول از مردم برای -225

گرفتن و هزینه کردن برای مصارف غیر ضروری مسجد مثل تعویض تجهیزات مسجد یا توسعه مسجد که  -220
 الزمه آن پول گرفتن از اهل مسجد باشد اشکال دارد 

 ت و تزیینات جایز نیستگرچه تزیینات آبروی مسجد است، ولی ریختن آبروی مسجد برای تجهیزا -221

جمع آوری هزینه برای تطهیر مسجد اگر کسی که نجس کرده نه توان طهارت دارد و نه هزینه آن را، اشکال  -228
 ندارد.

گرفتن هزینه از مردم بعنوان مسجد و صرف آن در مرافقی که در نیّت صاحبان پول نیست یا اگر بفهمد ناراحت  -227
میشود مثل آشپزخانه یا کتابخانه یا بسیج اشکال دارد. با پول مسجد فقط می توان وضوخانه ساخت و بقیه 

 مرافق باید با اعالم باشد 

 یختن جایز نیست.برای حفظ آبروی خودمان آبروی مسجد را ر -236

مسجدی که به ضرورت داخل دریاچه سد یا خیابان می شود اسم مسجدیت برود یا نرود به قول بعضی، ولی  -237
اگر روزی سد خراب یا خیابان برچیده می شود آن مکان مسجد شود و تغییر آن جایز نیست بهتر است عالمت 

 گذاری یا ثبت شود 

قم و مشهد( نمی شود آنرا فضای سبز یا پارک و ... کرد و باید  اگر تخریب مسجد بدلیل توسعه حرمها )مثل -232
  67مسجدیت آن محفوظ باشد 

اگر فرش یا امکاناتی را برای مسجد داده اند و مسجد حسینیه دارد، استفاده از آن در حسینیه جایز نیست و  -233
 67بالعکس

گر کسی در استفاده از قسمتی از مساجد از مشترکات است و عموم مسلمانان در استفاده از آن ذی حقند و ا -234
مسجد سبقت بگیرد اولویت دارد وکسی حق ندارد او را منع کند یا او را از جایش بلند کند حتی اگر کودک یا 

 67دیوانه باشد. اگر بچه یا دیوانه را از جایگاهش بلند کنیم نماز در آن مکان باطل است. 

 5در راه مسجد و یا در مسجد می شود، منکر است خوردن چیزی که وقت مسجد بخواب برود یا سبب ضعف -235

 فصل: کسانی که رفتن به مسجد بر آنها واجب است
                                                           

 70: ص ،(للراوندی) النوادر -الْجُمُعَة  عَنِ یَضْعُفَ أَنْ مَخَافَةَ الْخَمِیسِ یَوْمَ الدَّوَاءُ یُشْرَبَ أَنْ نَهَى إِنَّهُ ع عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ الصَّادِقُ قَالَ .  7
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 دستور و فرمان پدر یا مادر. -230

 کسی که نرفتن او غربت و تخریب مسجد و رفتن او آبادی مسجد است )گرچه بصورت تنهائی برود( -231

 ر محسوب می شود.کسی که رفتن او به مسجد به نحوی امر به معروف یا نهی از منک -238

 مکان مباحی برای نماز بجز مسجد نداشته باشد،  -237

 نرفتن به مسجد موجب مفسده ای باشد، مثالً مورد اتهام قرار می گیرد. -246

 همسایه ای که با رفتن او به مسجد دیگران رغبت پیدا می کنند . -247

 با رفتن او دیگران می روند با نرفتن او دیگران نمی روند. -242

 خانه یا همراه و همسفر که اگر این نرود دیگران نمی تواند برود یا نمی رودمهمان یا صاحب  -243

 نذر یا وصیت یا نیابت یا اجرت یا تعهد داده بگونه ای اگر نرود عادتاً مردم منتظر او هستند )خادم و امام(  -244

 با رفتن اومسجدیت مسجد محرز و یا شک مردم بر طرف می شود. -245

حضور در مسجد است مثل سکونت در منزل و مدرسهای که شرط حضور یا استفاده از منافعی که شرط آن  -240
 خدمت در مسجد دارد

 .شود می احیاء او با مسجد ای که همسایه -241

 فصل: اموری که عذر نیست برای حضور در مساجد:
هیچ کاری نمی تواند مانع مسجد رفتن شود چون استطاعت شرط نیست)و لو حبوا او زحفا( حتی کوری عذر  -248

 67نیست

هیچ امر مهمی جلوی مسجد رفتن را نمی گیرد. هر واجبی گاهی با واجبی تعارض پیدا می کند )امام حسن 

اعتکاف را با همه فضائلش برای حاجت مومن ترک کرد اما هیچ مسئله ای مانع حضور مردم در مسجد نمی 

کاری بهتر از مسجد رفتن شود(  بعضی کار ها نسبت به بعضی کارها بهتر است ولی تا کنون نگفته اند چه 

است و چه کاری جبران مسجد رفتن را می کند. همه چیز جز مسجد رفتن جابجا می شود حتی نماز ولی در 

 روایات و متون اسالمی هیچ چیز را جبران مسجد رفتن معرفی نکرده اند نه مسائل مادی و نه معنوی

یا برخورد تند خادم و خدمتگزار یا عدم  بعضی گرم یا سرد بودن مسجد یا مرکز جناح مخالف شدن مسجد -247
رضایتمندی و عدالت امام یا گم شدن کفش و امثال آن را بهانه نرفتن می کنند و از طرف مقابل بعضی از 

 موذنین و امامان و افراد دیگر اظهار عدم رضایت از حضور بعضی می کنند هیچکدام دلیل نرفتن نمی شود. 

 67رمضان(.  77نین به مسجد نشد)شب هیچ مشکلی مانع حضور امیرالموم -256

 پیامبر حتی در آخرین روز حیات به مسجد رفتند. -257

بإحراق قوم فی منازلهم کانوا یصلون فی منازلهم و ال یصلون الجماعة فأتاه رجل أعمى فقال  همّ رسول اللَّه 
فقال له  -اعة و الصالة معکإنی ضریر البصر و ربما أسمع النداء و ال أجد من یقودنی إلى الجم یا رسول اللَّه

 0شد من منزلک إلى المسجد حبال و احضر الجماعة  النبی 

                                                           
  0051: ص ،9 ج الوافی، -.  6
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 کوری ونابینائی -252

 دوری راه  -253

 ناهمواری راه -254

 نا امنی راه -255

 نبود همراه -250

 کهولت سن -251

 نقص عضو -258

 گرما وسرمای شدید -257

 بود یا نبود امام -206

 عادل نبودن امام -207

 رضایت یا عدم رضایت از کارگزاران مسجد -202

 وحوادث غیر مترقبهخسوف وکسوف  -203

 کسانی که از مسجد معافند:
 کسی که بیماری مسری دارد) و احتمال سرایت آن به دیگران است(. -204

 مرضی که موجب اشمئزار شود .)خوره و جراحتهای عمیق و باز( -205

 کسی که بوی دهان او سبب تعفن مسجد باشد. حتی اگر در مسجد تنها باشد مالئکه اذیت می شوند -200

نْ عَنْ أَکْلِ الْکُرَّاثِ فَلَمْ یَنْتَهُوا وَ لَمْ یَجِدُوا مِنْ ذَلِکَ بُدّاً فَوَجَدَ رِیحَهَا فَقَالَ أَ لَمْ أَنْهَکُمْ عَاللَّهِنَهَى رَسُولُ 

  5بِمَا یَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسَانُ أَکْلِ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِیثَةِ مَنْ أَکَلَهَا فَلَا یَغْشَانَا فِی مَسْجِدِنَا فَإِنَّ الْمَلَائِکَةَ تَتَأَذَّى

.)گرچه عبوراً می تواند مسجد را زیارت  8الْحَائِضُ لَا وَ جُنُبٌ أَنْتَ وَ الْمَسْجِدَ تَدْخُلِ لَا مکث جنب وحائض: وَ -201
 کنند(

 لباسشان نجس و مسری و یا توهین به مسجد است . -208

 عمدا سیر یا تره خوردن برای مسجد نرفتن اشکال دارد -207

 شود: می مسجد نرفتن به زمینه که اموری: صلف

 .دانند می مکروه ما فقهاء و دانند می حرام نرود را مسجد به اینکه برای بدبو وغذاهای سیر خوردن سنت اهل -216

                                                                                                                                                                                                         
 سخن این مردنابینائی وقتی) بکشد آتش به منزلشان در کنند نمی شرکت جماعت نماز در و خوانند می نماز هایشان خانه در که را کسانی گرفت تصمیم  خدا پیامبر

 از طنابی :فرمودند حضرت .بیاورد مسجد به مرا که کنم نمی پیدا را کسی ولی شنوم می را اذان صدای بسا چه هستم، نابینا مرد من!  اهلل رسول یا:کرد عرض و آمد(راشنید

 6".کن شرکت جماعت درنماز آن وسیله به و بکش مسجد به منزل

ابن ام مکتوم )برای عدم .  "تَسمعُ: حیَّ على الصَّالة، حیَّ على الفالح؟ فحیّ هال": - إن المدینةَ کثیرةُ الهوامِّ والسباع، فقال النبی   عن ابن أم مکتوم قال: یا رسولَ اهلل

حیَّ على الصَّالة، حیَّ  »فرمودند: آیا صدای  در مسیر آمدن به مسجد، حیوانات درنده و وحشی وجود دارند؛ پیامبر حضور در مسجد( به پیامبر عرض کرد: یا رسول اهلل

 309ص 2ج حاکم مستدرک – 79 ص 3ج بیهقی کبری سنن -شنوی؟پس باید به مسجد بیایی را می «  على الفالح
7
     377     3الوسائل      مستدرك.  

 378ص ؛ 0 ج ؛ المسائل مستنبط و الوسائل مستدرک .  9
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 انجام کاری که مردم مسجد اذیت شوند جایز نیست -217

 شغلی یا حرفه ای را انتخاب کند که تعرض و مانع حضور به مسجد نباشد   -212

 مسکنی که ما را از مسجد محروم می کند جایز نیست انتخاب -213

 مستحب است اگر دو مسیر در پیش رو داریم مسیری را انتخاب کنیم که مسجد در آن مسیر باشد. -214

 مستحب است در مسیر اگر به مسجدی رسیدیم داخل شویم و دو رکعت نماز بخوانیم بعد ادامه راه دهیم. -215

 فصل خدمتگزاران:
 مام بعدی را نداردامام مسجد حق نصب ا -210
 امام مسجد امتیازی بر دیگران در امور مسجد را ندارد -211
 خادم مسجد وکیل مردم در خدمت به مسجد است نه اجیر هیئت امنا -218
 خادم مسجد و خادم افتخاری مسجد بودن امتیاز است نه منصب حقوقی -217

 فصل: اموری که زمینه بی رغبتی به مسجد را فراهم می کند:

 کشور کارگزاران و مسئولین شرکت عدم -286

 مسجد اندرکاران دست نبودن هماهنگ -287

 مسجد در نظم عدم -282

 عاشورا و قدر شبهای سنگین های برنامه -283

 ناهماهنگ پذیرایی کردن -284

 بی نظمی سیستم صوتی -285

 منت گذاشتن بر مردم -280

 دعوت نکردن از جوانان و درک نکردن آنها  -281

 خرج نکردن موقوفات در محل خود  -288

 حیف و میل کردن اموال مسجد -287

 خرج تراشیدن مسجد بطوری که همیشه مقروض است -276

 فصل امامت:

 افتخار انبیاء خدمت و تطهیر مسجد است نه امامت.  -277

بهترین خدمت به مسجد، خدمت معنوی به زائران مسجد است مثل امامت و نظارت و مشورت دادن است نه  -272
 سرایهداری و کلیدداری و امثال آن.

همزبانی، نظارت، مشورت و امانتداری است و میزبانی و پذیرایی معنوی درصد موفقیت امام مسجد همدلی،  76 -273
 درصد مربوط به امامت نماز ا ست. 76است و کمتر از 

 ای است نه دائمی اگر کسی وارد شد که اصلح بود دیگر حق امامت ندارد. امام جماعت، منصب لحظه -274

 د.امام جماعت منصبی است طبیعی، لذا عزل او نیاز به قانون ندار -275

 عظمت مسجد و امام آن باالتر از آن است که نصب شود )حتی توسط حاکم اسالمی(  -270
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 عدم نصب امام جماعت توسط امام و رهبری دلیل بر بی تفاوتی نیست دلیل بر اهمیت است. -271

 امام مسجد مرجع تعیین می کند ولی مرجع نمی تواند امام مسجد تعیین کند. -278

 67ار ببریم نه امام جماعت. در القاب و عناوین، امام مسجد را بک -277

 قدرت، عزت و صولت امامت به نفوذ و اعتبار و اعتماد به اوست نه به حکم و تحکّم و اعمال نظر -366

 توسعه امامت امام به توسعه محبوبیت او در محل و منطقه است نه به کانون و بسیج. -367

 امام مسجد مظهر بمعروف است نه ناهی از منکر  -362

 دهنده بین مردم و ایجاد وحدت است.امام مسجد بهترین الفت  -363

 امام محرم اسرار و پوشش عیب و نقصان است نه بر مالکردن عیوب مردم. -364

 امامی موفق است که حضورش در مسجد مفصّل باشد نه دعا و سخنرانی مفصل داشته باشد.  -365

 امامی موفق است که حضورش در مسجد دائم و نماز جماعتش مختصر باشد. -360

 مردم در تمام امور به او مراجعه کنند.امامی موفق است که  -361

 امامی موفق است که محرر باشد نه کارمند و مزدور این و آن. -368

بیت العتیق است و هر کس به مسجد می رود باید آزاده باشد )رب  فک الملک و  آزادگی امام مسجد: مسجد -367
م نیز باید آزاده باشد و عبد انی نذرت لک ما فی بطنی محررا( همچنین یکی از شرایط حج نیز حریت است. اما

خادم و اهل مسجد نیر باید . نباشد که در اینصورت امامت او بی ارزش و بی کیفیت است و ... سازمان و ارگانی

 محرر باشند

 امامی موفق است که تحت تاثیر دغدغه خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی نباشد. -376

 فقط عدالت. باالترین معیار موفقیت امام، صداقت و رضایت است نه -377

 است.  تعادل مردم، رضایت در گذار تاثیر موارد از -372

 اگر عادلی که مردم قبولش ندارند با غیر عادلی که مردم قبولش دارند، امامت عادل، بی اشکال نیست -373

 درصد با تجهیزات و ساختمان و خادمان است26درصد موفقیت مسجد، با امام مهارت دیده است و  86 -374

ننده است، ماشین و مسافر و جاده تغذیه وقتی هدفمند است که راننده مجرب باشد و اال امام مسجد همانند را -375
 راننده غیر به فنی، ماشین و جاده و مسافر را به هدف نمی رساند 

روحانی در مسجد کم اثر میشود ولی مضر نمیشود در حالیکه روحانی در غیر مسجد کمتر موفق بوده است و  -370
 گاها مضر است

آفرین است، جمعیت بیشتر و مسجد بزرگتر از آن، در بعضی از  نفری نقش 266احت و جمعیت مسجد تا مس -371
 ارکان امامت و کارکردها خلل وارد می کند.

 در مسجد هیچ کس حق امر کردن ندارد مگر به امام جماعت برای اقامه نمازجماعت. -378

 .امامت مسجد جلو داری و محبوبیت و نگهبان دین بودن است نه جذب کردن -377

عقب مردم  یستبا یباشد میک تحر یو اگر برا از افراط است یرینقش او جلوگ یشترینجلودار و ب یامام بمعن -326
 باشد
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خروج؛ چون شاید امام اصلحی وارد شود. نشستن در  تا ورود هنگام از نه جماعت است برای نماز محراب -327
 است.محراب در غیر وقت جماعت، موجب امتیاز میشود که در مسجد ممنوع 

 در امامت مسجد رضایت و وثاقت شرط است نه موروثی و وصیت و نصب و حکم  -322

گری و ذوب شدن در اشخاص و احزاب باعث دلسردی و نارضایتی و بیاعتباری، بیرغبتی و عدم توفیق  توجیه -323
 روحانی میشود.

 منظم بودن امام جماعت سبب جذب و بینظمی باعث دفع میشود.  -324

 قتصادی و سیاسی و جناحی مردم را دلزده می کند.آمیختن عبادت با مسائل ا -325

 فصل منکرات امام:

 بودن امام اخالق بد -320

 کردن برخورد حزبی بودن و قشری -321

 گوید می آنچه به نکردن عمل -328

 هماهنگ نبودن کارگزاران مسجد -327

 مسجد امور در نکردن مشورت -336

  کشیدن زیاد یا عبوس بودن یا خجالت شوخی -337

 واردها تازه با سرد برخورد -332

 نا منظم بودن و معطل نگه داشتن مردم  -333

 وسواسی بودن و ندانستن تجوید -334

 فصل: امام جماعت
 سید تا دوبرابر شیخ تاثیر گزار است  -335

 فقط هنگام جماعت، امام در محراب باشد -330

ماموم، بعد از نماز  نه است امام برای از لواحق نماز است نه تعقیبات و« النبی علی یصلون مالئکته و اهلل ان» -331
 ت نه بعد از تسبیحاتاس

 بنشیند مردم به رو نماز از بعد و قبل جماعت امام -338
 .بود نخواهد راتب دیگر داشت تاخیر هم لحظه یک امام اگر -337
 .مامومین نه است جماعت امام برای سجود بعد و قبل و رکوع بعد و قبل تکبیرات برای دست کردن بلند -346

    (760     82     بحاراألنواردر رکوع سر پایین تر از کمر نباشد ) -347

مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ امام سفیر بین عابد و معبود است دعای شخصی نکند خصوصا در قنوت. ) -342
  (فَاخْتَصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ فَقَدْ خَانَهُمْ

 نماز استسوره و بعد از رکوع و سجود زیبایی  و حمد از بعد و و سکته قبل سکوت -343
 ذکر امام بعد از رکوع: سمع اهلل لمن حمده و ماموم )ربنا و لک الحمد( است -344

 ذکر امام بعد از سجدتین: بحول اهلل ... و ماموم: یا حی یا قیوم است.  -345
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 آهسته خواندن معارضی ندارد و بلند خواندن تمام اذکار نماز، توسط امام جماعت دلیل میخواهد -340

 اعالم است و اگر مکبر باشد و امام بلند بگوید دو تکبیر دلیل می خواهد بلند خواندن تکبیرات برای -341

بعضی قائلند بسم اهلل در مغربین و صبح بلند است نه ظهرین، چون اهل سنت بسم اهلل را در نماز مغربین و  -348
 صبح آهسته میخوانند

 امام جماعت بگونه ای بخواند مامومین با او همخوانی در اذکار نداشته باشند  -347

 صدای قرائت امام به ماموم برسد ولی صدای ماموم به امام و سایر مامومین نرسد )اهل سنت مبطل می دانند( -356

 67رساندن صوت قرائت امام به ماموم سفارش شده گرچه زیاد باشد -357

است )وَ ال تَجْهَرْ بِصَالتِکَ وَ ال  یکسان نفر صد و نفر 76 )برای جماعت ائمه بعضی صدای قرائت بلندی -352
 افِتْ بِها وَ ابْتَغِ بَیْنَ ذلِکَ سَبیالتُخ

 رضایت از امام شرط است نه رضایتِ امام. اگر امام بگوید راضی نیستم که فالنی اقتدا کند الزماالجراء نیست .  -353

قد قامت الصاله مامومین بایستند و امام جماعت نباید دعاهای مستحب را بعد اقامه بخواند تا مردم معطل  -354
 نشوند

 ره االحرام امام تمام نشده اقتدا می کنند و حال آنکه باید صبر کنند تا تمام شودبعضی تکبی -355

اقتدا بین تکبیرة االحرام و بسم اهلل فضیلت دارد، بعضی تا امام بسم اهلل نگوید اقتدا نمی کند که سبب فوت  -350
 فضیلت می شود

 7بعد اقامه و قبل از تکبیرةاالحرام  برای بعد از تکبیرةالحرام است نه...« یا محسن قد اتاک المسیئ »دعای  -351

تا مردم اقتدا نکردهاند، بسم اهلل را نگوید بعد از تکبیرهاالحرام دعای استفتاح بخواند و گرچه به اندازه سوره  -358
 حمد طول بکشد تا مردم به فضیلت بسم اهلل برسند.

  نماز منعقد میشودبعضی تا امام بسم اهلل نگوید اقتدا نمیکنند و تصور میکنند که با بسم اهلل -357

وقتی بین دو نماز سخنرانی می شود چون مردم آمادگی ندارند تاثیر منفی دارد چون ممکن است دین دان شوند  -306
 اما دیندار نخواهند شد.

امامی که بین دو نماز یا خود نماز را طول میدهند و باعث فرار مردم میشوند در واقع باعث توهین به مسجد و  -307
 نماز میشوند.

همه مردم در رکعت اول اقتدا نکردند دلیلی ندارد که سجده آخر را طول بدهیم چون برای آنها سجده آخر  وقتی -302
 حساب نمیشود و طوالنی بودن سجده آخر نماز در فرادی است 

 طول دادن تشهد در حالی که مردم در حال تجافی هستند موجب آزار و اذیت آنان است -303

 ارد مگر اینکه امام طول بدهدنیت فرادی کردن وسط جماعت اشکال د -304

 اذکار مستحبه در نماز فرادی یا نافله مطرح شده در نماز جماعت خالصه بودن و با ابهت بودن مالک است -305

                                                           
 محمد آل و محمد بحق ء المسیی انا و المحسن انت ء المسیی عن یتجاوز ان المحسن امرت قد و ء المسیی اتاک قد محسن یا": بگوید االحرام تکبیرة از بعد است . مستحب 8

  ،" منی تعلم ما قبیح عن تجاوز و محمد آل و محمد علی صل

 آیت - 956 مسئله: شیرازی مکارم اهلل آیت - 863 مسئله: سیستانی اهلل آیت - 863 مسئله: خویی اهلل آیت - 873:شماره مسئله: تبریزی اهلل آیت - 873 مسئله: خمینی امام

 856 مسئله: اردبیلی موسوی اهلل آیت - 863 مسئله: گلپایگانی صافی اهلل آیت - 877 مسئله:  همدانی نوری اهلل
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رکوع طوالنی تر از سجده باشد نه بالعکس تا مردم بتوانند اقتدا کنند خصوصا رکعت سوم و چهارم و کسانی که  -300
 حمد می خوانند به پایان برسند

 یره االحرام دستها وقتی به گوش رسید تکبیر تمام شود نه شروعدر تکب -301

 متاسفانه ائمه جماعت همه چیز می دانند و میگویند اال احکام مسجد و آداب و فضائل آن. -308

 ضد انقالب بودن امام مسجد آفت است. چون کفران نعمت است و انقالبی افراطی بودن هم ظلم است. -307

 فاصله هست اعالم شود )در تابلو( چون معموال بعد از اذان نماز اقامه می شوداگر بین اذان و خواندن نماز  -316

 امام جماعت زیاد نماز مستحب بخواند نه در اوقاتی که در اختیار مردم است یا در انظار مردم.  -317

 رکعت شبانه روز قل هو اهلل را ترک نکند  71همیشه قل هو اهلل احد نخوانند چنانچه در  -312

 قنوت نخوانند، بهتر است در مناسبت ها عوض شود یک دعای ثابت در -313
 با لباس مخصوص نماز بخواند نه لباسی که همیشه و همه جا می پوشد -314
 با سر )برهنه( نماز نخواند -315
 در اقامه جماعت تابع حضور مردم باشیم )بعض روستا نماز ظهر و عصر را نزدیک غروب می خوانند( -310
 در قنوت دستها در سطح صورت باشد نه مقابل صورت  -311
 نماز نخوانند چون بعد از خواندن دو نماز بخوانند اگر الزم است. دو بین نافله و دعا -318

 سوره و حمد با کردن مناجات نه است مالک سوره و حمد قرائت -317

 خمیازه آور. لحن و صوت امام بهگونهای باشد تا مردم معنویت و شاداب شوند نه خستگی و کسالت و -386
 ( 86جلسه استراحت بعد از دو سجده و بین دو سجده احتیاط واجب است. )احکام اکبری مسئله  -387

برخی تصور می کنند تا صف اول تکبیر نگویند صف های بعدی نمی توانند تکبیر بگویند در حالیکه آماده بودن  -382
 کافی است)برخی ایستاده بودن را کافی می دانند(

 الزم نیست ماموم در نماز جماعت بگوید کذلک اهلل ربی را  -383

 کذلک اهلل ربی مربوط به بعد سوره هایی مثل توحید است نه دعای قبل از قنوت -384

 خواندن نماز واجب بصورت فردی همزمان با برپایی نماز جماعت جایز نیست -385

وهین به مسجد اقامه نماز واجب بصورت جماعت در غیر مسجد اضاعه نماز است نه اقامه و احیانا تخریب و ت -380
 است

 فصل هیئت امنا: 
 در فقه اسالمی هیئت امناء تعریف نشده است.  -381

 هیئت امنا تجربه موفقی نبوده است -388

 در هیچ کشوری رسمیت حقیقی و حقوقی نداشته و پشتوانه قانونی ندارد. -387

 در ادارات و وزارتخانه ها، مدیریت واحد است نه هیئت امناء. -376

 مسجد وضع للناس است و هیچ شخصی بر دیگری امتیاز ندارد حتی واقف و خادم وهیت امناء.  -377

 67احکام مسجد در اختیار امام یا واقف یا هیت امناء یا دولت نیست و قابل مسامحه و تغییر نیست. -372



71/60/71 

21 

  76مصوبات هیئت امنا یا امام جماعت در صورتی که مخالف احکام و آداب مسجد باشد اعتبار ندارد -373

 هیئت امنای مجرب جبران نبود روحانی نمی کند. -374

 فصل نماز تحیت:

 هر نماز، و گرچه واجب باشد، میتواند تحیت مسجد باشد -375

جز نماز تحیت، نماز مستحب دیگری در مسجد وجود ندارد سایر نمازهای مستحبی در خفا و تنهایی بهتر است  -370
 67خوانده شود. )اال مساجد خاص و نمازهای خاص آن مسجد(

اولین اقدام بعد از ورود در اولین نقطه و فرصتی که امکان خواندن نماز تحیت باشد، قبل از نشستن و قبل از  -371
 67اینکه چیزی را زمین بگذاریم و گرچه مهر و کفش. حتی قبل از اینکه با کسی حرف بزند.

 معبر کردن مسجد بدون اینکه نماز تحیت بخواند کراهت دارد -378

مسجدالحرام میشود اگر قصد طواف ندارد نماز تحیت بخواند و اگر طواف کند تحیت کعبه کسی که وارد  -377
 محسوب میشود و نماز طواف تحیت مسجد است

 فصل نماز و مسجد:

 نماز از آداب مسجد است نه اینکه از آداب نماز، مسجد باشد. -466

نه ای که تارک مسجد را فضیلت نماز واجب در مسجد به علنی بودن آن است و ریا محسوب نمی شود بگو -467
تارک الصالة نامیده اند و نماز واجب در خفا و سرّی خواندن سفارش نشده بلکه مذمت شده و زمینه وسواس 

 شیطان و عجب را فراهم می کند

شرکت در جماعت مسجد، اجازه و رضایت شرط نیست چون مسجد برای همه است اما در جماعت غیر مسجد  -462
 اشکال دارد  اگر مالک راضی نباشد نماز

تاخیر نماز برای رسیدن به مسجد اشکال ندارد بلکه افضل است اگر نماز خوانده شد و بعد به مسجد رسیدی  -463
 بهتر است اعاده کنید 

  667مراعات آداب مسجد افضل است از مستحباتی که آداب مسجد را مخدوش می کند مثل صلوات بلند  -464

ز، نه مستحب است نه واجب، در برخی ادیان نماز درغیر مسجد نماز در غیر مسجد جایز است و کل مکروه جای -465
 667باطل است )کما حملته علی الذین من قبلنا( 

یک نماز در مسجد بهتر از چهل سال عبادت در غیر مسجد است، و برخی فقها نماز فردی در مسجد را افضل  -460
اعت غیر مسجد ممکن است از جماعت در غیر مسجد می دانند. فضائل جماعت در مسجد محقق و چون جم

به فرقه گرائی بیانجامد . ثانیا مرکزیت مسجد مورد ستایش است فرادی در مسجد معموالً به جماعت میانجامد 
و اگر به قصد جماعت به مسجدی برود کافی است چه جماعت باشد چه نباشد و حضور در مسجد بشرط 

 667جماعت نیست.

                                                           
و هر کدام مخالف احکام مسجد  یزکنند هرکدام موافق احکام مسجد باشد جا یامناء ابالغ م یئترا از طرف ه یکنند و دستورات ینصب م یا یهشود اطالع یم یدهد یگاه - 01

 شود. یدستور احکام مسجد جابجا نم یا یببا تصو یست،ن یزباشد جا
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است ) مِن  مساجد افضل از کام و شرائط ملحق به مسجد است وبیوت و حرم و مشهد و مقبره امام در اح -461
و سفارش نماز در آن و اجرای احکام مسجد در  مساجد و وجود مساجد باالسر ائمه از افضل نه افضلها(

مشاهد مشرفه اشعار میدارد که محوریت مسجد مخدوش نشود و نبود حرم امام در هر شهر و روستایی مردم را 
دلسرد نکند لذا حرمها ملحق به مسجداند نه مسجد ملحق به حرم ها باشد تا این شبهه به وجود نیاید که حرم 

 افضل از مسجد است. 

از در مسجد ثواب دارد چه نماز جماعت بر پا شود یا نشود ولی اگر نماز جماعت باشد ثواب بیشتری دارد  پس نم -468
  667فرقی بین ثواب مسجد جماعت دار با بی جماعت نیست

 مسجد در ماه رمضان و غیر ماه رمضان فرقی ندارد گرچه مردم بیشتر حضور دارند. -467

 667از استگاهی نماز در غیر مسجد، ضایع کردن نم -476

با اینکه نماز در مسجد اولویت دارد هر کاری که مزاحم نماز باشد ممنوع است اما وقف مسجد فقط برای نماز  -477
 667اشکال دارد و محدود کردن مسجد فقط برای نماز جایز نیست 

م می نماز در مسجد اولویت بر همه امور مسجد دارد چون نماز زمینه بهرهمندی از کارکردهای مسجد را فراه -472
 کند.

 اگر در مسجد تنها بودیم زمزمه کنیم و اگر تنها نبودیم با ذکر و دعا مزاحم دیگران نشویم -473

 67ثواب نماز در مسجد به نماز واجب است نه هر نمازی  -474

 67شرط نماز جمعه وقوع آن در مسجد است و در غیر مسجد شرایط را ندارد -475

 مصافحه بعد از نماز سند ندارد. -470

  فصل جماعت و مسجد:
 تک و اجتماع نه است استوار اجتماع اساس بر فقهی مبانی و است زندگی ضروریات از اجتماع و جماعت چون

 جایی هر در اجتماعی هر اال و است تجمع محل راه اجتماع کند می دار جهت و ضروری که آنچه زیستی
 داده قرار ای پیرایه هر از خالی و پارک او امن محل را بیت این اول تعالی و تبارک خداوند و نیست مطلوب

 دین وجه و ستون که نماز اساس این بر است داده قرار او جهت در و او از ای شعبه که را دیگر مساجد و است
 جماعت با ذات به و اول نماز عبودیت مقام در است الغیر مع ضمایر لکن است خدا با شخصی ارتباط و است
 اغیار از خالی و خلوت در بیشتر را روانی و اخالقی و معنوی امور اینکه با است شده خیری هر موضوع و تصور
 است کرده کاربردی و ثابت  ثبوتا و اثباتا را آن خالف و پسندیده نه اسالم که کنند می مطرح
 آنچه باشد جماعت با باید نماز دانستن مفروغ کیفا و کما که رسیده ما دست به روایاتی جماعت فضائل برای
 فضل الوثقی عروه صاحب مرحوم مثل و اند دانسته جماعت از جدای را مسجد فضائل ها ساقه است مهم

 در جماعت فضائل هستیم آن اثبات و بیان صدد در ما آنچه است دانسته مسجد در فرادا از بیشتر را جماعت
 در جماعت نماز فضیلت و ارزش ارقام و آمار نظر از است نشده حکم موضوع و تصور مسجد غیر در روایات
 است نکرده سوال آن غیر از کسی است بوده مسجد در جماعت نماز اسالم صدر در چون ندارد تطبیق مسجد

عموم روایات فضیلت جماعت صدر یا ذیل آن یا معنی و مفهوم آن، اقامه آن در مسجد است )و در غیر مسجد  -471
 نیامده است( 
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که توصیه نشده است فرض هم نشده است، بلکه مورد نماز جماعت در غیر مسجد در اسناد عالوه بر این -478
نکوهش و مذمت قرار گرفته است خصوصاً اگر وهن مسجد باشد عالوه بر عدم جواز در مواردی حرام و در 

 667مواردی نماز باطل است

 مِنْ إِلَّا[ تَبِعَهُ :الشیعة الواسائل وفی]مَعَهُ صَلَّى لِمَنْ لَا وَ لَهُ صَلَاةَ فَلَا الْمَسَاجِدِ عَنِ رَغْبَةً جَمَاعَةً بَیْتِهِ فِی صَلَّى مَنْ )وَ
  77الْمَسْجِدِ مِنَ تَمْنَعُ عِلَّةٍ

ی لَّى فِقَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا یُصَلِّی فِی الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَا غِیبَةَ إِلَّا لِمَنْ صَ:  قَالَ رَسُولَ اللَّهِ
وَ إِنْ رُفِعَ إِلَى إِمَامِ بَیْتِهِ وَ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَا وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَ هِجْرَانُهُ 

  72.غِیبَتُهُ وَ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُالْمُسْلِمِینَ أَنْذَرَهُ وَ حَذَّرَهُ وَ مَنْ لَزِمَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِینَ حَرُمَتْ عَلَیْهِمْ 

روایاتی که در فضائل و آداب  نماز جماعت وارد شده صدر یا ذیل آن تصریح و ذکری از مسجد شده یا معنی و  -477
مفهوم آن وقوع آن در مسجد است.و این می فهماند که نماز جماعت مورد توصیه اسالم، نماز جماعتی است 

به حضور در نماز جماعت، مربوط به نماز جماعت در مسجد است و به نماز که در مسجد برگزار شود. توصیه 
 جماعتی که در غیر مسجد بر گزار می شود سفارشی وجود ندارد .

خواندن نماز در غیر مسجد، اضاعه است هر   -وگرچه فرادی -هدف اقامه نماز است و مسجد مصداق آن است  -426
یَا رَبِّ عَطَّلُونِی «:  ضَیَّعُونِی »و « اضاعوا»با توجه به  73لصلوة(چند با جماعت؛ )فخلف من بعدهم خلف اضاعوا ا

 روشن می شود که مراد ضایع شدن نماز، خواندن آن در غیر مسجد است. 74وَ ضَیَّعُونِی

بعضی وقتی که می بینند نماز جماعت تمام شده بر می گردند و نماز را در خانه می خوانند کانه حضور در  -427
 ندارد مسجد هیچ ارزشی

بعضی اگر ببینند امام جماعت راتب در مسجد نیست به مسجد نمی روند کانه حضور در مسجد هیچ ارزشی  -422
 ندارد. 

بعضی جلو مسجد، نماز جماعت یا جمعه یا نماز ظهر عاشورا می خوانند و از مسجد بعنوان معبر و پارکینگ  -423
 استفاده می شود که مصداق تخریب است

مسجد و جماعت با هم آمده و جماعت در غیر مسجد تصوری )مثل امروزه( نداشته هر در منابع فقهی و روایی  -424
جا سخن از جماعت است بر فرض اقامه آن در مسجد است و در ادیان گذشته عبادت دسته جمعی در غیر 
مسجد )معبد( باطل بود . و کسانی مثل ابن حجر عسقالنی ده ها فضیلت برای جماعت برشمرده که در غیر 

د حاصل نمی شود و فقهاء ما بر این باورند که غیر مسجد هر کجا باشد با هم فرقی ندارد نمازخانه باشد مسج
 یا مصلی یا حسینیه مسجد موضوعیت دارد

 667طول دادن نماز و ما بین نماز اگر باعث شوند حتی یک نفر به مسجد نیاید یا زود خارج جایز نیست. -425

 667و به خالصه بودن نماز سفارش شده استطوالنی کردن نماز جماعت مذمت شده  -420

                                                           
     365 ص    91ج     . بحاراألنوار 00
     305     9     الشیعة . وسائل 02
 78سوره مریم/ 03

 222 ص  5 ج   . بحاراألنوار 03
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خالصه وبا ابهت خواندن بهتر از طوالنی خواندن است و با حشمت و ابهت بودن جماعت مالک است چون  -421
 نماز طوالنی ابهت ندارد

 هرچه جمعیت بیشتر می شود نماز باید خالصه تر باشد چون مضطر و مضطرب زیادتر میشود -428

 667ترسی به مسجد آسان باشدپنج وعده نماز وقتی است که دس -427

 یکی از عوامل جمع ظهرین و مغربین اقامه آن در مسجد است و در غیر مسجد بهتر است جدا بخوانند -436

 با اینکه همه مردم نماز صبح نمی آیند اما امامی که نماز صبح را در مسجد میخواند را دوست دارند  -437

ات را کامل انجام دهیم و از اصل نماز کم یستحب فی الجماعه ترک جمیع المستحبات نه اینکه مستحب -432
 667بگذاریم و طمأنینه و ابهت نماز آسیب ببیند 

 667وجود مسجد جامع، عالمت مدنیت و شهرنشینی است  -433

 667تعداد کم در جماعت مسجد بهتر از جمعیت زیاد در غیر مسجد است. -434

 667بهترین نماز، جماعت صبح است و حال آنکه شبها شلوغتر است -435

ز مامومین دو نماز را با یک نماز میخوانند که بعضی از مراجع تقلید قائل به حرمت و بطالن اند چون بعضی ا -430
 سبب اعراض از جماعت میشود

امه جماعت جایز نیست همانطور که نماز جمعه دارای حد است )فرسخ(، تا جایی که صدای اذان می رسد اق -431
 مگر در مسجد

 000نیست مگر موارد ذیل فصل اقامه جماعت در غیر مسجد جایز 
 اگر جماعت در خارج مسجد باشد فرقه گرایی و اگر فرادی در مسجد باشد مشکلی ندارد -438

 در صورتی است که سبب توهین، تخریب، بی احترامی و بی رغبتی نسبت به مسجد نشود -437

 نیست.امام یا مأموم کثیر الشک است ودر نماز جماعت شک نمی کند ونماز جماعت در مسجد ممکن  -446

 مأمومین صحیح خواندن حمد وسوره را نمی دانند) حمد وسوره را غلط می خوانند( -447

 مواردی که وسواس دارد و در جماعت وسواس برطرف می شود امام باشد یا مأموم -442

حتی یک نفر به مسجد نرود )اگر یک نفر از این جماعت به مسجد برود این جماعت منع از مسجد  و تخریب  -443
 . آن محسوب میشود(

 در همسایگی مسجد نباشد و جائیست که صدای اذان مسجد نمی رسد . -444
 با اقامه جماعت )در مصلی و نمازخانه و امثالهم( جلو مسجد سازی گرفته نشود . -445
تعرض به مسجد و اعراض از جماعت مسلمین نباشد که در صورت تعرض، اشکال داشته و تخریب مسجد  -440

 محسوب می شود .

 د، برخورد دیگران شرط است اعراض و تعرض قصد ندار -441
 جلو احساسِ نیاز مردم به مسجد و ساخت مسجد را نگیرد. -448

 هیچگونه ضرری به مسجدسازی و حضور مردم در مسجد نداشته باشد تا مرکز ضرار شود -447
 حتی آخر وقت نتوانند به نماز جماعت مسجد برسند. -456
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  75امکان وقف مسجد نباشد -457

 ز جماعت یا مامومین نباشدموجب وهن و تعرض به امام جماعت یا نما -452

 در حیات مسجدی که مسجد نیست جماعت می خوانند برای جذابیت یا لطافت هوا. -453

 مسجد در حال تعمیر وبازسازی باشد ونتوان در آن نماز خواند و در بیرون از مسجد نماز می خوانند -454
 توقف در مسجد خطر داشته باشد ) مثال احتمال ریزش سقف مسجد وجود دارد( -455
 برای مسجد در نظر گرفته شده ولی هنوز مسجد ساخته نشده یا صیغه وقف جاری نشده است. زمینی -450

امکان رسیدن به مسجد نیست. مثل مساجدی کنار اتوبان است ولی عبور از عرض اتوبان وبلوار ممکن نیست یا  -451
 معقول نیست.

 می شود. اگر نماز جماعت بیرون مسجد سبب، متروک ماندن مسجد باشد تخریب مسجد حساب -458

 مسجد مسجد حساب می شود. اگر  حتی موجب نرفتن یک نفر به مسجد باشد تخریب و منع -457

اقامه نماز در غیر مسجد ، موجب ایجاد رغبت وانگیزه جهت ساخت مسجد می شود. مثل اینکه در خیابان یا  -406
 کوچه نماز می خوانند تا دولت و مردم تحریک شوند و احساس نیاز کنند.

 جایی که صدای اذان مسجد شنیده می شود تخریب مسجد حساب می شود. نماز جماعت تا -407

 عده ای راضی نیستند دیگران در مسجد شرکت کند، که تخریب مسجد حساب می شود. -402

 حاکم ستمگر ورود به مسجد را ممنوع کند یا درب مسجد بسته است، به ناچار جلو مسجد نماز می خوانند. -403

 بر اثر کثرت جمعیت بخشی از نماز گزاران )مأمومان( در خارج مسجد به نماز اقتدا کرده باشند.  -404

 اگر نذر کرده باشد که در مسجد نماز بخواند، در این مورد نذر مشکل پیدا می کند. -405
اگر نماز جماعت نخوانند کسی به مسجد نمی رود )یعنی همه در غیر مسجد نماز فرادا می خوانند( که در این   -400

 صورت اثبات فضائل جماعت قابل تامل است چون فضائل جماعت علی فرض مسجد است.

 دائمی نبوده، بلکه موقت باشد .  -401
 وقت رسیدن به مسجد را نداشته باشد. -408

 آن مکان مقدس نشود . -407

 عث تفرقه و اختالف نباشد.با -416

 دشمن خشنود نشود. -417

 زیر نظر عالم جامع الشرائط باشد . -412

 باعث رکود فکری و اخالقی نشود. -413

 سبب بی رغبتی مردم به ساخت مسجد نشود . -414
 علت کم رونقی مسجد نشود. -415

                                                           
رها و جاده ها و یا هر جا که می خواسته اند نماز بخواندند قصد مسجدیت می کرده اند و چنین اختیاری داشته اند و بزرگان دین بوده که در مسیتوضیح سیره ائمه اطهار  07

د البته  و آن را مسجد قرار  می دادن ونماز می خواندند و مرسوم نبوده در غیر مسجد نماز بخواند البته نیت مسجد به ساختمان نیست بهمان اندازه که زمین را صاف می کرده اند

مساجد با سند وقفیت و امثال آن  این کار امروزه میسر نیست چون دولتها مالک زمینها هستند و هر کسی حق وقف کردن ندارد و سانت سانت زمین ها سند و پالک دارد لذا باید

که مسجد باشد لذا یا باید مالک باشد یا از طرف دولت مجاز به مسجد  باشد و نیازی به ساختمان یا تابلو مسجد نیست همینکه به نیت مسجد در محلی نماز بخوانند کافی است

 سازی باشد .
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یم چنین نذر کرده یا قسم خورده که نماز را به جماعت بخواند ودر مسجد نماز جماعت وجود ندارد )اگر نگوئ -410
 نذری مرجوح است( و الزم االتباع نیست  چون فرادی در مسجد ارجح از جماعت بیرون است 

 پدر یا مادر یا هر دو امر به نماز جماعت کرده باشد و در مسجد نماز جماعت نیست )این مورد نیز رجحان ندارد(  -411

بحث است که پدر یا مادر می توانند  حضور در مسجد با واجبی تعارض داشته باشد مثل اطاعت از پدر و مادر که -418
مانع مسجد یا نماز شوند یا خیر؟ چون در مورد زن آمده است که اذن پدر یاشوهر برای حضور در مسجد شرط 

 نیست 

 زمینی است که برای مسجد تهیه شده اما هنوز ساخته نشده تا صیغه خوانده شود. -417

 مسجد. درجائی نماز می خوانند تا زمین پیدا کنند برای ساخت -486

 جماعت تشکیل داده اند تا مردم را به مسجد سازی تشویق و ترغیب کنند. -487

 رسیدن به مسجد باعث قضا شدن نماز می شود. -482

جماعتی که از داخل مسجد به بیرون مسجد کشیده شده ولی امام در مسجد است. )اقتدا از خارج مسجد به امام  -483
 در مسجد حکم مسجد دارد(

، مسجد «باران شدید»اران علت نرفتن به مسجد نبوده و نیست البته فقط در مورد گرما و سرما و یا برف و ب -484
بدون سقف بوده و هنگام بارندگی شدید، هنگام سجده در گل فرو می رفتند که نماز در مسجد تعطیل  پیامبر
 شد 

باالی آن مسجد شرط زمین ندارد)مسجد فضایی( مثل یک طبقه از آپارتمان، مسجد باشد و طبقه زیرین یا  -485
 مسجد نباشد.

 با وجود خط هنری خوانا، چرا خطوط غیر خوانا در مساجد نوشته می شود. -480

نوشتن آداب و فضائل مسجد در کتیبه ها و تابلو ها سبب رونق مسجد می شود چه دلیلی برای نوشتن مطالب  -481
 غیر مرتبط دارید

 ق مسجد می افزاید.موقوفات غیر پذیرایی مسجد را بی رونق و موقوفات پذیرایی به رون -488

 فصل صف:

 اتصال فیزیکی در صفوف شرط است نه اتصال صوتی یا بصری، بازوها و پاها به افراد پهلو، متصل باشد -487

 طوالنی بودن صف ها مالک است نه تعداد صفها و هر صفی چند نفر -476

 تنظیم صف با افراد کنار است نه با اشخاص جلو -477

 پا را با اندازه شانه باز کنند -472
 67اول تکمیل نشده صف دوم نباید تکمیل شودتا صف  -473

 67تنهایی صف بستن بسیار مذمت شده -474

 در تردد بین اتصال بین راست و چپ، راست مقدم است. -475

 در تردد بین نزدیکی و دوری امام، نزدیک بودن مقدم است -470

 مالک در تصفیه صفوف مهر نیست بلکه پا مالک است -471
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 اول پسندیده استفرار از صف اول ناپسند است و انتخاب صف  -478

 آداب صفوف

مالک صاف بودن و منظم بودن قدم و اتصال به پای نمازگزار مجاور است نه محل سجده، چون امکان ندارد  -477
 هم پا صاف باشد و هم محل سجده زیرا قد انسانها متفاوت است

حداکثر فاصله صف عقب با صف جلو حداقل خوابیدن طول بز )چون فاصله عرض بز امکان سجده نیست( و  -566
 خوابیدن به طول اسب و متوسط طول قامت انسان است 

 قائمه بودن ران در سجده. فاصله با صف جلو را مشخص می کند -567

...  بین نماز گزار و محل سجده نباشد بعد از محل سجده باشد که معیاری است  اشیاء مثل کیف و کفش و -562
 برای فاصله با صف جلو

ر کراهت دارد به اندازه ای با صف جلو فاصله داشته باشد که عابر بین عبور بین انسان و محل سجده نمازگزا -563
 نمازگزار و محل سجده نباشد

فاصله صف اول با امام حداکثر خوابیدن اسب است تا امام بهتر دیده شود واین بستگی به تعداد نفرات صف اول  -564
 دارد اگر کم اند به اندازه بز و اگر کم تاند به اندازه اسب.

 جای خالی صف خصوصاَ در حال نماز، از آداب صفوف استپر کردن  -565

 خالی گذاشتن صف اول و رفتن در صفوف آخر، نشانه تواضع و فروتنی نیست )علیکم بالصف االول( -560

بعضی در رکعات غیر اول وارد جماعت شده و قهرا رکعت آخر امام رکعت آخر آنان نیست و بجای متابعت بلند  -561
 می شوند از منکرات است

کافی « عباداهلل الصالحین»عت در سالم آخر برای کسانی که از رکعت دوم به جماعت ملحق شده اند تا متاب -568
است چون احتمال دارد خارج یا مخرج باشد در هر دو صورت لزوم متابعت تا « السالم علیکم»است چون 

 السالم علیکم الزم نیست.

 فصل تعقیبات: 

ا( تعقیبات و نماز مستحب و دعا ها برای وقتی است که نمازها را جدا )اذا جمعت بین الصالتین فال تطوع بینمه -567
 و در وقت فضیلت بخوانند

 چرا تعقیبات نماز عصر را بین دو نماز می خوانیم  -576

جمع خوانی روش صوفی هاست که در فرهنگ شیعه وارد شده است. دعا و تعقیباتی که جمعی بخوانیم نداریم  -577
 وحده است نه مع الغیرو ضمائر دعاها عموما متکلم 

 اصل در تعقیبات آهسته خواندن است نه بلند خواندن -572

 اگر دعایی ضمایر متکلم مع الغیر داشت کسانی که می شنوند آمین بگویند نه اینکه تکرار کنند -573

 تحمیل مستحبات)تعقیبات( بر مردم نه جایز است نه الزم -574

 ت و نا راضی میکنند جایز نیستسر و صدا و دعاها که در مساجد می خوانند و مردم ناراح -575

 امام جماعت نباید دعاهای مستحب را بعد اقامه بخواند تا مردم معطل نشوند -570
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 گاهی دعاهای روز را شب و دعاهای شب را روز می خوانیم مثل ماه رمضان -571

 نماز نخوانند چون بعد از خواندن نماز مانعی ندارد دو بین در نافله و دعا -578

 دسته جمعی در مسجد دلیل ندارد.خواندن سرود یا دعای  -577

 اصل در مسجد، حضور است نه خواندن دعا  -526

 فصل نماز مستحب:

  667نمازی که در خفا و پنهانی است نماز مستحب است نه نماز واجب -527

 فضیلت نماز مستحب به خفا و سرّی بودن آن است و اگر کسانی متوجه شوند ارزش آن کم می شود -522

تحب می خوانند نماز واجب ابهت بایسته را ندارد مگر در موارد خاص، لذا در مساجدی که نماز نافله و مس -523
 سفارش اکید شده در خانه مکانی برای خواندن نماز های مستحب مهیا کنیم نه واجب 

  باشد افضل مسجد نیست بعید باشد یکسان مسجد و خانه در دیگران از خفاء مرتبه : اگرآیت اهلل شبیری زنجانی -524
 . است بهتر مسجد در نباشد آشکار که آورد جا به صورتی به اگر نى:سیستاآیت اهلل 

 .نوافل و مستحباب در منزل افضل است خواندن ی:اهلل نور تیآ
 بهتر است نافله های یومیّه را در خانه بخوانید. :آیت اهلل وحید

 525ص ؛ ؛( صالح للصبحی) البالغة نهج -فَارْفُضُوهَا   بِالْفَرَائِضِ  إِذَا أَضَرَّتِ النَّوَافِلُ  وَ قَالَ 
 415ص ؛( صالح للصبحی) البالغة نهج - إِذَا أَضَرَّتْ بِالْفَرَائِض  لَا قُرْبَةَ بِالنَّوَافِلِ  وَ قَالَ 

  مسجد در گروهی را عزاداری و ندبه کمیل، دعای و خوانند می فرادا و خانه در را خود نمازهای برخی -525

 توجه و اهمیت به نماز مستحب در مساجد گاهی بیش از توجه به نماز واجب است  -520

 )اذا جمعت بین الصالتین فال تطوع بینمها شامل نماز مستحب هم می شود(  -521

 000فصل صلوات در مسجد 

 صلوات بلند اگر جایز باشد در مسجد جایز نیست.  -528

 واجب است.وقتی که چندین صلوات تقاضا می کنند فقط صلوات اول  -527

 تکرار صلوات توهین به مسجد و صلوات است. -536

و عجل »و )عجل فرجهم( فقط در صبح جمعه آمده است و در غیر آن دلیل می خواهد. خصوصاَ بلندترگفتن  -537
 « فرجهم

 صلوات و درود بر پیامبر انواعی دارد و همهی آنها را در همه وقت جایز نیست  -532

 خصوصاً در تشهد نمی توان خواند.  غیر از صلوات مشهور صلوات های دیگر را -533

 چنانچه در فصل اذان خواهد آمد موذن الزم نیست صلوات بفرستد -534

 000فصل مکبر 

بهتر است خود امام تکبیرها را بلند بگوید و اگر جمعیت زیاد است یک نفر از نمازگزاران تکبیر بگوید مثل  -535
 مسجدالحرام
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چون در هنگام نماز جماعت کسی نمی تواند شرکت نکند مکبر به صورت امروزی در اسالم سابقه ندارد.  -530
وگرچه بعنوان تکبیرگو حتی اگر کودک باشد )اگر کودک غیر ممیز باشد تکبیر و اذکار را جابجا می گوید اگر 

 ممیز باشد باید در جماعت شرکت کند(

 000فصل اعراض از مسجد 

ز مسجد است و اال اعراض از جمعیت در مراد از اعراض از جماعت مسلمین که نکوهش شده است اعراض ا -531
 غیر مسجد نه معنا دارد نه اشکال دارد نرفتن به جماعت در غیر مسجد، اعراض محسوب نمی شود 

 اقامه جماعت در غیر مسجد به نحوی بیتوجهی به جماعت و اعراض از جماعت مسلمین محسوب می شود. -538

 000فصل کفش 

فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ  »ب شود از منکرات است آوردن کفش در مسجد اگر بی احترامی محسو -537
 و همه مساجد مقدس هستند« 72. طه/ طُوى

بهترین خدمت در مسجد کفشداری است تا مردم هم آسوده باشند و هم به مسجد توهین نشود و هم مسجد  -546
 انی است(اشغال نشود. )تنها مجوز عدم حضور در جماعت، کفشداری و نگهب

بهتر است کنار کمد برای کفش یا در همان کمد کفش جایی برای کیف و کاله و امتعه در بیرون مسجد باشد  -547
تا برای آوردن اشیاء مکروهه و اجناسی که در باب دخول جُنب در مسجد برای برداشتن یا گذاشتن اشیاء مطرح 

 نابةابواب الج 273ص  2است  مشکلی ایجاد نشود.  وسایل الشیعه ج

 کفش بگونه ای که صدا کند از منکرات است زدن زمین به  -542

 خروج، حق الناس و از منکرات است  و ورود هنگام گذاشتن دیگران کفش پا یا کفش روی -543

 فصل شعر 

شعر انواعی دارد: انشاء شعر در مسجد، سرودن شعر، نوشتن، خواندن با غنا و بدون غنا، با موسیقی و بدون  -544
و عاشقانه، شعر مخدر و محرک، مدح انبیاء و ائمه، اشعار اخالقی و مناجات، هر کدام  موسیقی، شعر تخیلی

 موضوعاتی هستند که احکام مخصوص به خود را دارد 

 باشد از منکرات است. همراه موسیقی آالت یا غنا با اگر خصوصاً تخیلی شعرهای سرودن و خواندن -545

 خواندن سرود دسته جمعی در مسجد دلیل ندارد. -540

های آموزنده و عبرت  قصه دارد. داستان 208هر قصه ای در مسجد مکروه نیست. مسجد جایگاه قرآن است و  -541
 گفته شود.  آموز اشکال ندارد، خصوصاً اگر احکام و آداب مسجد به صورت قصه و رمان 

 اعیادنگهداری و نشان دادن آالت موسیقی در مسجد اشکال دارد چه رسد به استفاده کردن حتی برای  -548

 67همیشه خوردن در مسجد مکروه نیست و گاهی مستحب هم می باشد اگر باعث رونق مسجد شود -547

خوردنی در مسجد مکروه است که موجب آزار و اذیت اهل مسجد باشد و این اختصاص به غذا ندارد، هر اذیتی  -556
 جایز نیست.

 فصل خواب
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ارد حتی اگر نمازش قضا شود چون انسان هر خوابی در مسجد مکروه نیست ولی بیدار کردن خواب اشکال د -557
 خواب تکلیف ندارد

 67. خوابیدن در مسجد انواعی دارد: -552

واجب: مانند معتکف که نمی تواند سه روز نخوابد یا کسی که اگر بیرون بخوابد موجب ضرر به او می  –الف 
 شود یا اگر نخوابد به مسجد بی احترامی شده یا برای حفاظت مسجد.

ی که برای حفاظت از سرما یا گرما یا رسیدن از مسافرت در شب که کراهت دارد به خانه مستحب: کس –ب 
 برود. کسی که اگر در خانه بخوابند به نماز جماعت نمی رسند یا نمازشان قضا می شود.

مکروه: برای کسی است که با داشتن خانه و کاشانه در مسجد سکونت دائم داشته باشد یا برای خوابیدن  –ج 
 ط به مسجد برود. )سکونت بی هدف و بی دلیل( فق

 فصل اجتماعی:

 67ساخت صندوق و درمانگاه و کانون ابهت مسجد را کم می کند نه زیاد -553

کانون و صندوق و بسیج  و درمانگاه و امثال آن مردم را جذب خدمات مسجد می کند نه خود مسجد، امام و  -554
  مسجدِ جاذبه دار کمتر دنبال اینگونه خدمات اند

 بر خالف مشهور کانون و بسیج و صندوق باعث رونق مسجد نمی شوند. ممکن است رکود آور هم باشد -555

 67آنچه باعث رونق مسجد می شود تطهیر مسجد است  -550

 هرکس سه روز مسجد نیامد با او قطع رابطه کنیم وزیر باشد یا رئیس یا مردم عادی، زن باشد یا مرد. -551

حضور در مسجد، عبادت و هدف از زندگی ماست )و ما خلقت الجن  چون نفس کشیدن در مسجد عبادت است -558
  70و االنس اال لیعبدون( چه عبادت بکنیم چه نکنیم لذا سکوت در مسجد عبادت است

 667حضور در مسجد اصل و بیرون بودن از مسجد بعنوان ضرورت است -557

 فصل هزینه 

 67مساجدی که چند بانی دارد تجهیزات و ساخت مسجد هماهنگ نیست -506

 هزینه کردن برای مصارف غیر ضروری مسجد که الزمه آن پول گرفتن از اهل مسجد باشد از منکرات است  -507

مردم را در رو دربایستی قرار دادن وگرفتن هزینه های غیر ضروری از آنان مثل تبدیل و تجدید تجهیزات  -502
 مسجد یا توسعه مسجد از منکرات است

آنرا فراهم کند، حق ندارد به دیگری مثل خادم یا امام یا  هرکس ضرورتی برای مسجد حس می کند خودش -503
 هیئت مدیره الزام کند چون همه در قبال مسجد بصورت یکسان مکلف اند.

بد استفاده کردن از مسجد و بی فایده بودن تجهیزات مسجد مردم را به وقف و نذورات مسجد بی رغبت می   -504
 کند و حضور مردم را کم رونق می کند

 :فصل نشستن

                                                           
   الْجَنَّةِ فِی دَرَجَةً تَنَفَّسْتَ نَفَسٍ بِکُلِّ الْمَسْجِدِ فِی جَالِساً دُمْتَ مَا یُعْطِیکَ تَعَالَى اللَّهَ . إِنَّ 06
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دهها نوع نشستن در مسجد وجود دارد که هر کدام هدفی و آدابی دارد روی منبر، پله منبر، کرسی، صفّه، حبوه،  -505
برای تشهد، تجافی، ذکر، شنیدن و خواندن قرآن، مشورت، قضاوت، موعظه، شنیدن خطبه، سمت قبله، پهلو به 

 و، دو زانو، سرپا، پا روی پا انداختن و امثال آنقبله، پشت به قبله، سمت راست امام، تکیه زدن، لمیدن، چهار زان

 نشستن های ممنوع: جلو راه، جای دیگران، جلو دید دیگران، متکبرانه،  -500

 نشستن بعد از نماز صبح در مسجد بهترین تجارت است. -501

 نشستن در مسجد از بهشت بهتر است -508

 دشمن از نشستن در مسجد کمتر از ایستادن در مقابل خود واهمه ندارد -507

 تشبیک انگشتان در مسجد ناپسند است -516

 فصل جاذبه های مسجد:

 تابلو اعالنات و دیتا پرژکتور موثر تر از سخنرانی است -517
 زیبایی مسجد به جمعیت است نه کانون، بسیج، صندوق و درمانگاه و ... -512

 در مسجد گعده، تفقد و احوالپرسی پسندیده است نه کالس )همه از کالس گریزان اند( -513

رم و واحد ندارد و مثل فیزیک و ریاضی نیست که با کالس تحصیل شود. تربیت گاهی با یک چون تربیت ت -514
 جلسه حاصل و گاهی با هزار جلسه حاصل نمیشود

ساختمان مسجد جامع با مجتمع فرهنگی ممکن است فرق نکند، اما در کارکرد و آثار و فضیلت متفاوت و بلکه  -515
 متضاد است.

 ع است و مجتمع فرهنگی دلیل بر تشتت فرهنگیمسجد جامع دلیل بر فرهنگ جام -510

 مجتمع فرهنگی دلیل بر فرهنگ گریزی و مسجد جامع دلیل بر فرهنگ پذیری است. -511

جامعیت فرهنگی حالل مشکالت است که در غیرمسجد تصور نمی شود. مجتمع فرهنگی عالوه بر آنکه حل  -518
 مشکل نمی شود، مشکل زا نیز می باشد.

 67سته نیستند ولی پیوسته اند)پیوسته غیر ملموس(گرچه همه مساجد بهم واب -517

 67قدرت والیت فقیه به جمعیت مسجد است نه به عده و عُده نیروهای مسلح -586

 فصل حسینیه و دارالقرآن:

بطور طبیعی هر مسجدی مرافقی غیر مسجد دارد مثل کفش کن، آبدارخانه، سرویس بهداشتی و فضائی دیگر  -587
در کنار  معذورین آنجا جمع می شوند اما نامیدن مکانی به نام امام حسین ولی بدون نام حسینیه که معموال

است چون  مسجد بدلیل حضور افرادی که آمادگی روحی ندارند )جنب و حائض( وهن مسجد و امام حسین
حسینیه عنوانی مستقل است هزینه های ساخت و نگهداری آن جدای از مسجد است و نمی توان مخلوط کرد 

سرویس بهداشتی و حیاط و حمام و کاروانسرا را ملحق به مسجد را می شود مسجد کرد ولی  و از طرفی
 حسینیه را نمی شود مسجد کرد 

 اماکن غیر متبرک را به نام حسینیه و ... و مخصوص ناپاکان و الابالی ها قرار می دهیم که ناپسند است -582
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فیه رجال ال یتطهرون( است چون برای ناپاکان مسجد )فیه رجال یحبون ان یتطهروا( هستند و در حسینیه )  -583
 ساخته شده است.

ها  اگر حسینیه برای جنب و حائض است حضور پاکان چه دلیلی دارد و ورود آنان را ممنوع کنیم و برنامه -584
است(  مخصوص ناپاکان را اجرا کنیم. چرا پاکان را با ناپاکان در حسینیه ) که به نام مقدس امام حسین

 ؟ چرا اعمالی که مخصوص پاکان است را در این مکان انجام میدهیم؟جمع میکنیم

 ؟زنان حسینیه می سازیم است چرا برای)مسجد المراة بیتها(  اگر -585

 می کندرا در ایام طهر ضروری  مسجد، حضور آنها ازجواز حضور )عبور( زنان حائض  -580

 عبورا و شوند وارد توانند می نیست ورود عدم بمعنی بمانند مسجد در توانند نمی حیض ایام در زنان اینکه -581
 شوند بهرمند

 667قبل از هر چیز در مرکز عبادت، پاکی شرط است ) فیه رجال یحبون ان یتطهرون(  -588

تاکید اسالم بر پاک بودن مسجد و وجوب فوری تطهیر مسجد و باطل بودن نماز با نجس بودن مسجد )گرچه  -587
د( و اینکه زوّار مسجد باید پاک باشند معلوم می شود پاک بودن محل نجس شده با محل نماز فاصله داشته باش

 محل عبادت )مسجد( نقش مهمی در کارکردهای مسجد و تاثیر آن بر مردم دارد که بدون آن میسر نمی شود 

به دالئل فقهی فقهی مکان عبادت باید پاک و شرکت کنندگان با بدن و لباس پاک حاضر شوند. با این شرایط  -576
 ینیه که برای ناپاکان ساخته شده و ناپاکان در آن حضور مییابند روشن است.تکلیف حس

در  است که در مسجد نتوان از او اسم برد و چه مسجدی است که نتوان از امام حسین چه امام حسینی -577
 آن حرف زد؟!

 از مسجد خطر انحراف و تکرار واقعه عاشورا را دارد بیرون بردن عزاداری امام حسین -572

 است مسجد برای که فرشی از مقداری توان نمی باشد حسینیه بقیه و از حیاط یا شبستان، مسجد مقداری اگر -573
 .نمود استفاده مسجد در حسینیه تجهیزات از نمیتوان و است کرد استفاده حسینیه در را

 .است مسجد توهین و نیست چون تخریب سزاوار مسجد از حسینیه دانستن بهتر و بودن بهتر -574
غیر مسجد فرقی نمی کند که حسینیه باشد یا مصلی یا نماز خانه یا تکیه لذا نماز در حسینیه ثواب آن  نماز در -575

 دو برابر هم نیست ) یک نماز در مسجد بهتر از چهل سال عبادت در غیر مسجد است حتی حسینیه(

مسجد به حسینیه پناه می هرکاری که در مسجد نشاید در حسینیه هم نباید انجام داد؛ بعضی برای فرار از آداب  -570
 برند.

 اگر جایگاه زنان پشت پرده و زیر بالکن و عقب مسجد نبود کسی به فکر ساخت حسینیه نمی افتاد -571

به بهانه زنان حائض و جنب، حسینیه مجلل می سازند، اما برای زنان پاک جایگاهی در حسینیه ندارند یا در  -578
 بالکن و زیر پله )نامناسب( قرار می دهند

 حسینیه با افتخار پول جمع می کنند اما برای مسجد گدائی می کنند. برای  -577

 چرا مسجد و غیر مسجد )حسینیه و دارالقرآن و ...( را یکسان می دانیم؟ -066
 ساخت دارالقرآن و جدا کردن قرآن از مسجد بمعنی جدا کردن قرآن از جلد آن است -067

 فصل جوان و مسجد:
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 ز مسجد پیران استمسجدی که مخصوص جوانان است خطرناک تر ا -062

 67اگر پیران را در مسجد سرزنش نکنیم آنها جوانانشان را به مسجد می آورند -063

 جوانانی که نه داخل مسجد می شوند ونه دور می شوند امادگی پذیرش دعوت ما را دارند -064

 67هنوز مردم وجوانان نسبت به مسجد انگیزه بیشتری دارند تا مراکز و موسسات فرهنگی  -065

 جامعه سالم جز به مسجد نمی اندیشد جوان سالم در -060

شیوههای جذب »اشتباه است، مثل اینکه « شیوههای جذب جوانان به مسجد»جوانان عاشقند نه معشوق.  -061
 را بررسی کنیم« کودکان به شهر بازی

 جوانان عاشق مسجدند اگر بدعت ها را از مسجد دور کنیم  -068

 جوان از روی صداقت فریب می خورد اما منافق نمی شود -067

 جوان از معلم فراری و از مربی استقبال می کند و مسجد محل تربیت و امام مربی است -076

 جوانان اهل گزینش اند و از سلطه پذیری فراری اند و مسجد محل گزینش و سلطه ستیزی است -077

 جوانانی که چموشی می کنند بخالف بقیه آمادگی بیشتری دارند -072

هستند نه جوانان. چرا در مسجد  الگو و در هیئت ها، پیرغالم (ها تر مسن)پیشکسوتان ورزشگاه ، دانشگاه، در -073
 به پیشکسوتان توهین میشود(

 فصل کودک و مسجد:
 حضور مسجد در کودک، همه اقشار و جوان و پیر و فرزند و مادر و پدر که است صورتی در مسجد کارکردهای -074

 خاصی قشر نه باشند داشته
وظیفه عمومی است نمی شود آنها را اخراج کرد و نه فضای خاص جدا مراقبت از کودکان خصوصا هنگام نماز  -075

کرد و نمی شود رها کرد. از مواردی که می توان در نماز جماعت شرکت نکرد، نگهداری کودکان است نه مکبر 
 بودن.

 بهتر است اول از  کودکان پذیرایی کنیم -070

 همه جا از کودکان تجلیل می کنیم و در مسجد تحقیر می شوند -071

 ر کودکی برای فرار از گناه گفت مسجد بودهام تحت تعقیب واقع نشود.اگ -078

 فصل منکرات نماز:

 ما فقط برای نماز در مسجد ارزش قائلیم درحالیکه نشستن در مسجد حکم نماز را دارد  -077
 نماز، تحیت مسجد است، از آداب مسجد نماز است نه از آداب نماز اقامه آن در مسجد رفتن -026
 باشیم هیچگاه از مسجد رفتن معاف نیستیماگر از نماز معاف  -027
 2فضیلت نماز نافله و مستحب در غیر مسجد، مثل نماز واجب در مسجد است. -022

 2مسجد جای هر نمازی نیست )نماز میت و باران و عید( -023

 از جهری بودن حمد و سوره در مغربین و صبح معلوم می شود اصل در نماز اخفات است -024
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  17لذا بلند خواندن نماز در مسجد دلیل می خواهد.صدای بلند در مسجد ممنوع است  -025

 2الزم نیست نمازخوان داشته باشد بلکه نماز در مساجدی که نماز خوان ندارد اولی است -020

 تطهیر آن واجب است گرچه متروکه یا نماز خوان نداشته باشد. -021

 667بهت می دانند( بعضی ها تعقیبات را اصل و نماز را فرع می دانند)نماز را بی ابهت و دعا را با ا -028

نماز به وقت صحیح است نه نماز اول وقت زیرا در مواردی خواندن نماز در اول وقت باطل است وقتی که آب  -027
 ندارد ولی می داند آخر وقت به آب می رسد یا جایی که طلبکار برای بدهی آمده است

 در صورتیکه نماز طوالنی شد ماموم می تواند نماز را فرادا بخواند -036
 ماز در مسجد جامع ثواب بیشتری دارد اما در حضور و ساخت فرقی بین مساجد نیستفقط ن -037

 شرط یا نذر کردن چیزی که در هر مسجدی میسر نیست مثال اینکه نذر کند به امام سید اقتدا کند منکر است -032

 نذر کند که جماعت بخواند و گرچه بیرون مسجد باشد منکر است -033

 مسجد نرود الّا در موارد خاص منکر استبه فرزند یا همسر امر کند که به  -034

 در مسجد هیچ فرقه ای بر فرقه ای دیگر امتیاز ندارد .     -035

نیست. )من  جماعت نماز برپایی یا مردم حضور به ناظر سازی مسجد مسجد موضوعیت دارد نه طریقیت:  ثواب -030
 موضوعیت بلکه ندارد طریقیت و مقدمه مسجد بنی مسجداً( حتی اگر از مسجد هیچگونه استفادهای نشود چون

 دارد 

اگر ساخت مسجد از شعائر دینی بحساب آید مثالً ساخت مسجد در کشورهای غیر اسالمی که حکایت از  -031
فرهنگ مسلمانان دارد و به تعبیری بهترین رایزنی فرهنگی و مذهبی است یا تبلیغ و دعوت دیگران به اسالم 

 مفقود باشد ( باشد واجب است. ) اگر مقتضی موجود و مانع

 ساخت مسجدی در کشورهایی که نداشتن مسجد برای مسلمانان توهین است. -038

تطهیر مسجد واجب فوری است و این ارتباطی به حضور مردم ندارد، حتی اگر مسجد زائر یا نمازگزاری هم  -037
 67نداشته باشد تطهیرآن واجب است.

بیرون بردن در مواردی که حرام است تجهیزات مسجد مثل فرش و چراغ آن اختصاص به مسجد دارد و   -046
مشروط به حضور و عدم حضور مردم نیست حتی اگر هیچکس در مسجد حاضر نشود نمی شود به مسجد دیگر 

 برد چه رسد به مکانهای دیگر، مگر اینکه به هیچ وجه قابل استفاده در این مسجد نباشد 

در مسجد اختصاص به وقت نماز ندارد  حضور در مسجد شب و روز خاصی ندارد، حتی شب های قدر. حضور -047
 گرچه شبها بهتر است. 

 فصل ممنوعیت اعمال مشمئز کننده و گرچه عبادت باشد:
 تفاوت بی را مردم و اموات اعالمیه تابوت، یابی، خبر ناگوار و رفیق و گل و سالم با مردم کردن خشنود بجای -042

 کند. می زده ازمسجد یا

                                                           
 الْمَارُّ یَمُرَّ لِأَنْ فِیهَا یُجْهَرَ أَنْ فَوَجَبَ مُظْلِمَةٍ أَوْقَاتٍ فِی تُصَلَّى صَلَوَاتٌ هِیَ إِنَّمَا فِیهَا یُجْهَرُ الَّتِی الصَّلَوَاتِ لِأَنَّ قِیلَ بَعْضٍ فِی یُجْعَلْ لَمْ وَ الصَّلَاةِ بَعْضِ فِی الْجَهْرُ جُعِلَ فَلِمَ قَالَ . فَإِنْ 05

 مُضِیئَةٍ أَوْقَاتٍ فِی وَ بِالنَّهَارِ فَإِنَّهُمَا فِیهِمَا یُجْهَرُ لَا اللَّتَانِ  الصَّلَاتَانِ وَ السَّمَاعِ جِهَةِ مِنْ ذَلِکَ عَلِمَ وَ سَمِعَ تُصَلِّی جَمَاعَةً یَرَ لَمْ إِنْ لِأَنَّهُ وَ صَلَّى یُصَلِّیَ أَنْ أَرَادَ فَإِنْ جَمَاعَةً هَاهُنَا أَنَّ فَیَعْلَمَ

 295     9     الشیعة وسائل -  السَّمَاع إِلَى فِیهَا یَحْتَاجُ فَلَا ةِالرُّؤْیَ جِهَةِ مِنْ تُدْرَکُ فَهِیَ
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 ضد و شلوغ های کاشیکاری به شاداب و جذاب و جدید های آمیزی رنگ و مسجد دکور دادن تغییر بجای -043
 نیست. ولی خوانا است هنری که خطوطی و اعصاب

 امثالهم. و قیمت گران های کاشیکاری به نگهداری و حفظ بودجهی بجای -044

 شوند موتور به حیاط مسجد می و دوچرخه مانع ورود مسجد در حضور برای نقلیه وسیه گذاشتن اختیار در بجای -045

 خود که ابولبابه داستان و نیست جایز هم کردن حبس است ظلم بدترین مسجد در حضور از کردن منع چنانچه -040
  کند حبس مسجد در را افرادی ندارد حق کسی اال و بود کرده اقدام خودش بود بسته مسجد ستون به را

 مسجد رونیب منوره نهیمد در) الحرام.نمازهایی که در مسجد مکروه است مثل نماز باران و نماز میت اال مسجد  -041
 ((زائالجن صلوه )محل بوده یمکان

 آوردن میت در مسجد قبل از غسل محل اشکال است -048

 در مسجد حد جاری کردن اشکال دارد -047

 اجرای طالق بااینکه حکم شرعی است اما در مسجد دلیل ندارد -056

 آموزش نظامی و تعمیر و برهنه کردن شمشیر )اسلحه( -057

ر به اجرای حد شود در مسجد جایز نیست و قضاوتی که به اصالح ذات البین می انجامد قضاوتی که منج -052
 مطلوب است.

 یخاطره و تیاذ را ها هیهمسا بلندگو و کرده عزاخانه ما مساجد کهمراسم تشییع و ختم و هفت و چهله و سال  -053
رفته اند که خاطره بدی را در ذهن درصد جوانان اولین مرتبه برای اموات به مسجد  36. )بیش از باشد داشته بد

 آنها می گذراند لذا مراسم فاتحه خوانی در مسجد توجیهی ندارد.

 منکرات ورود به مسجد:
  جلو به رسیدن برای گذاشتن دیگران سر از پا -054

  راهرو و مسیر عبور یا درب نشستن جلو -055

 763ح کراهت داردبالعکس  یا عربها بین در فارسی مثل فهمند نمی همه که سخنی و تکلم -050

 نجوا و چشمک زدن و امثال آن  -051

 رفتن به مسجد به قصد خدمت گرفتن یا بهره مندی از خدمات مسجد -058

حضور و استفاده ارگانهایی که برای بهره برداری از امکانات و موقعیت و آبروی مسجد به نفع خود یا سازمان  -057
  .وابسته است، جایز نیست

به کارهائی هستند که توهین به مسجد یا جماعت مسلمین است جایز  اگر وقت نماز جماعت عده ای مشغول -006
 67نیست مثل عزاداری یا تعمیر مگر در جهت رفاه زائرین مسجد باشد مثل کفشداری و نگهداری کودکان 

 منع از رسیدن به مسجد ظلم و گناه است اما منع از حضور در غیر مسجد )حسینیه و ...( چنین نکوهشی ندارد -007

 67که از آنها فضیلت نماز جماعت استفاده می شود مربوط به نماز جماعت در مسجد است مانند : احکامی   -002
 نماز با تأخیر در مسجد از نماز اول وقت افضل است -003

 نماز جماعتی که سریع خوانده می شود از نماز فرادی مفصل بهتر است -004

 اعاده نماز واجب یومیه به جماعت اشکال ندارد -005
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 غیر مسجد خوانده شده استاعاده نمازی که در  -000

 78، مسجد است«فی بیته»در روایات با توجه به کلمه « جماعة»مراد از عبارت  -001

 شرکت نکردن در نماز جماعت مسجد از روی بی اعتنایی جایز نیست -008

گرچه مسجد از عناوین مستحبی است اما در موارد زیادی از واجبات مهم است.  فصل واجبات مسجد:

وریات دین مثل مرحوم مجلسی در بحار و بعضی ضرورت فقه می دانند که در هر دو بعضی مسجد را جزء ضر

 صورت انکار و اعراض، حرام است 

 حفظ مسجدی که بالاستفاده است هم واجب است بخالف سایر موقوفات -007

 تطهیر مسجد واجب است. -016

 احترام مسجد واجب است. -017

 تعمیر مسجدی که مشرف به خراب است واجب است. -012

ملعون ملعون من لم یوقر  -شعائری است که ترک آن احیانا حرام است )انما امرنا بتعظیم المساجد مسجد جزء  -013
 المساجد(

 زمانی که مردم از مسجد رو گردانند بر ما واجب است -014

 با نذر و وصیت، اجرت و نیابت و دستور ذوی الحقوق  واجب می شود  -015

 نیابت مسجد رفتن و اجرت آن شریفترین  اجرتهاست. -010

 دستور پدر و یا مادر باشد، مسجد رفتن، واجب میشود . اگر -011

چون موضوعاتی تحقیق می شود که اهمیت آن به مسجد نمی رسد، تحقیق و تبیین کارکردهای مسجد واجب  -018
 عینی است.

 دفاع از فرهنگ مسجد با توجه به مظلومیت و مهجوریت آن و محرومیت مردم از برکات آن، واجب است  -017

 ام ندارد )برای روحانیون( واجب استامامت مسجدی که ام -086

 محافظت از مسجدی که احتمال دزدی از آن وجود دارد واجب است. -087

 ساخت مسجد در زمانی که مردم به غیر مسجد مثل حسینیه رو می آورند، واجب است -082

 اگر حضور در مسجد پشتیبانی از نظام و اگر پشتیبانی از نظام واجب است حضور در مسجد هم واجب می شود -083

 اگر حضور در مسجد به معنی پشتیبانی از نظام و والیت فقیه شود، پشتیبانی از این دو بر همگان الزم می شود. -084

 حضور کسی که نبود آن توهین به مسجد است -085

 نبود مسجد در محالتی که همه اهل نمازند اگر موجب هتک حرمت شود ساخت مسجد واجب می شود  -080

                                                           
     7     97بحاراألنوار      - رَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَایْتِهِ وَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا یُصَلِّی فِی الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا لِعِلَّةٍ وَ لَا غِیبَةَ لِمَنْ صَلَّى فِی بَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِعَنِ الصَّادِقِ.  09

إِذَا کَانَ الْعَبْدُ خَلْفَ الْإِمَاامِ کَتَابَ    هِ فَقَالَ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ ُُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّصَلَاةُ الرَّجُلِ فِی جَمَاعَةٍ خَیْرٌ مِنْ صَلَاتِهِ فِی بَیْتِهِ أَرْبَعِینَ سَنَةً قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَاةُ یَوْمٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

     336     6الوسائل      مستدرک -اللَّهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ أَلْفٍ وَ عِشْرِینَ دَرَجَةً 
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ست ولی نتیجه آن تضعیف نظام است مثل سینما و امثال آن. رفتن به حضور در اماکنی که مربوط به نظام ا -081
متعلقات مسجد )کتابخانه و کانون و ...( که نتیجه آن تضعیف مسجد است جایز نیست خصوصا هنگام اقامه 

 نماز جماعت

 ست نرفتن به مسجد به گونه ای که دیگران را از مسجد باز دارد یا بمعنی بی اعتباری مسجد باشد حرام ا -088

 مسجد رفتن در زمانی جزء سبد زندگی روزانه بوده و خروج آن ظلم به مردم و ظلم به مسجد است  -087

 

 بهترین فرصت را درمسجد بگذرانند نه فرصت های سوخته و خسته و گرسنه و تشنه. -076

 رفتن مسجد را مورد مصالحه با هیچ کاری قرار ندهند.)ذروا البیع( -077

 د سازی و مسجد رفتن است )و ما تقدموا النفسکم من خیر تجدوه(قدر متیقن از باقیات الصالحات مسج -072

اگر مسجدی نبودند بدتر از این بودند.  -7ممکن است بعضی مسجدی ها کارهای ناشایستی بکنند ولی بدانیم:  -073
اشاره به نماز واجب است که در مسجد « کیف صالته»باالخره مسجد جلو کار زشت آنها را خواهد گرفت؛  -2

 شود.محقق می 

  مَنْ  :وَ قَالَ اگر کسانی کار منکر و فحشائی انجام دهند و اهل مسجد شوند نمیشود آنها را رسوا کرد ) -074
 (77فِی الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً فَظُنُّوا بِهِ کُلَّ خَیْر  یُصَلِّی  رَأَیْتُمُوهُ

ن استکه خودمان به دعوت به مسجد کمتر از رفتن نیست؛ عوض و ارزش هر نفری که دعوت می کنیم مثل آ -075
 مسجد رفتیم 

 667قدر متیقن تعاون بر خوبی است. -070

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ یُصَلِّ فِی الْمَسْجِدِ مَعَ  عَنِ النَّبِیِّنرفتن مسجد زمینه وکلید تعاون بر اثم و عدوان است.  -071
 26 یَشْهَدُ الْجَمَاعَةَ فَقُلْ لَا أَعْرِفُه إِذَا سُئِلْتَ عَمَّنْ لَا  الْمُسْلِمِینَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ . وَ عَنْهُ

     4     85بحاراألنوار      

 مغز های متفکر مسجدی، فرار از وطن نداشته و وطن فروش نیستند.  -078

 مغز های متفکر مسجدی جامعه را متالطم نمی کنند. -077

 667سالم نکردن به کسانی که نماز نمی خوانند از منکرات است -166

 که نماز می خوانند از منکرات است سالم کردن به کسانی -167

 فصل: سوءاستفاده از مسجد:
 رفتن به مساجد سالطین و ظالمان، کمک و تایید آنها محسوب نمی شود. مسجد رفتن کمک به ظلم نیست -162

 .از منکرات استاست،  یبهتر از مسجد ساز یمدرسه سازاینکه بعضی می گویند  -163
د وقتی است که همه امور در دست مردم باشد اما وقتی که اکثر : مساجد باید مردمی باشفرموده امام خمینی -164

 امور تحت اشراف دولت است چگونه میتواند مسجد مردمی باشد

                                                           
 141، ص: 1 عوالي اللئالي العزيزية في األحاديث الدينية، ج.  19

 فه معنی نمی دهد از ال یشهد فهمیده می شود جماعت در مسجد مراد است نه غیر مسجد چون یشهد و ال یشهد ندارد شناسائی مربوط به جماعت مسجد است واال اعر21
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مسجد برای همه است و خدمت به آن هم افتخار است و هم وظیفه، و امر کردن دیگران مثل خادم و هیئت  -165
 67شوند  امنا جایز نیست حتی برای طهارت مگر اینکه خودشان پیش قدم

 پیر غالم و بزرگ خاندان و... افتخار نیست آنچه افتخار محسوب می شود، اهل مسجد بودن است -160

مسجد جامعه را می سازد نه اینکه جامعه مسجد را بسازد. جامعه ای که ساختار آن از غیر مسجد باشد آسیب   -161
 پذیر است.

 حکومت و انقالب از مسجد بوده و ادامه آن بدون مسجد بهدف نمی رسد  -168

هیچ مشکلی در جامعه اسالمی بدون مسجد حل نمی شود چنانچه پیامبر همه مشکالت را با مسجد حل می  -167
 کرد

 هیچ مشکلی نیست که مسجد در برطرف کردن آن بی تاثیر باشد.  -176

 که شود نمونه بارز تخریب مسجد است. بیشتر کسانیجذب مردم به تلویزیون، اگر مانع حضور در مسجد  -177
 کنند؟ می استفاده کمتر که کسانی یا هستند مسجدی بینند می تلویزیون

 مسجد رفتن نشانه ایمان و دوری از نفاق است. منافق که اهل ریا، است از مسجد فراری است -172
در ساخت مسجد شخصاً کمک  برخی سیاستمداران خدمات و همکاری با مسجد ندارند در حالیکه پیامبر -173

 میکرد
 تعدد مساجد مسابقه در خیرات است نه اینکه چشم و هم چشمی و حسادت باشد. -174

 بخالف تصور، مسجد پر رونق ترین اماکن عمومی است -175
 کم هزینه ترین مرکز اجتماعی و عمومی است -170
 در غیر مسجد ظهوری ندارد « اختبروا شیعتنا بمواقیت الصالة» -171
ار که ثواب آن کمتر است مربوط به بازار خاص است )مثل بازار کفاش ها یا بزاز ها( نه بازار نماز در مسجد باز -178

 عمومی

 خادم هماهنگ کننده است نه عامل و مامور  -177

 خدمت به مسجد شرافت و اصالت است نه ذلت -126

 هر که وارد مسجد می شود برای خانه خدا خدمتی انجام دهد. انجام خدمت فقط وظیفه خادم نیست. -127

 667مه به مسجد بدهکارند نه بستانکار ه -122

 مسجداند اهالی و ساز مسجد سازان، مدرسه مشهور خالف بر -123

هر چه مبانی و مبادی قانونی در کشور ندارد قاچاق است و مسجد به دلیل نداشتن جایگاه قانونی و شهر سازی  -124
 قاچاق است

 فصل مسجد هدف دشمن

 کرد، آیا انقالب و نظام حق مسجد را ادا کردند؟مسجد دین خود را نسبت به نظام و انقالب ادا  -125

 نشستن در مسجد به نحوی ایستادگی در مقابل دشمن است. -120

 گرچه صفوف مسجد برای خداست ولی بیش از لشکرهای نظامی، دشمن را میترساند. -121
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 در مسجد سر به زیر وارد میشویم  ولی سر افراز خارج میشویم. -128

 است. بهترین راه مقابله با دشمن حفظ مسجد -127

 باالترین هدف دشمن تخریب مسجد که مرکز تجمع مردم است ) و لوال دفع اهلل الناس بعضهم ...( -136

 تخریب مسجد با واسطه هم تخریب است لذا هر تصمیمی که نتیجه آن بیرونقی مسجد باشد تخریب است -137

 –می کند. )سوره فیل کشتن انبیا را خداوند صبر میکند ولی کسی که حتی اراده تخریب مساجد را دارد عقاب  -132
 و من یرد فیه بالحاد نذقه من عذاب الیم(

 شلوغی مسجد مالل انگیز نیست. -133

 مسجد جایگاه ویژه ندارد سواء العاکف فیه و الباد. -134

 حق نداریم کسی را منزوی کنیم مگر تارک مسجد.  -135

 در مسجد اتاق دربسته نداریم جز خانه عالم )و سد االبواب اال بابه(  -130

 سجد بهتر استاستخاره در م -131

نام مسجد باید با احترام برده شود مثل مسجدالحرام، مساجد اهلل، عند کل مسجد، . گفتن : مسجدک،  من  -138
فالن مسجد را دوست ندارم. مسجد گرم یا سرد است. مسجد کثیف است. مسجد خراب و ... حرام است زیرا 

 د( ملعون ملعون من لم یوقر المساج –)انما امرنا بتعظیم المساجد 
حتی با قرائت قرآن و ذکر و صلوات مزاحم دیگران نشویم چه رسد به سخنرانی )ال یوذین بعضکم بعضا  -137

 بالقرائه( 

اگر الزمه زیارت نامه خواندن ترغیب به خروج از مسجد باشد، بدترین ظلم است ) و من اظلم ممن منع مساجد  -146
 اهلل(

 -3زیارت نامه خواندن  2چراغ خاموش کردن  -7: آنچه سبب اخراج از مسجد می باشد جایز نمی باشد مثل -147
 بستن درب و پنجره -4خاموش کردن بخاری و کولر 

 تنها رفتنِ به مسجد پسندیده نیست. خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت شامل همسر و فرزند و رفیق می شود -142

)ال تقربوا الصاله و انتم  با کسالت و خواب آلود و گرسنگی و سیری زیاد و تشنگی زیاد به مسجد رفتن مصداق -143
 سکاری( است اگر سکاری را اعم از مستی و گیجی بدانیم

 فصل کعبه و مسجد

 –مسجد الحرام با مساجد دیگر یکسو است. هر دو محل زیارت خداست ) مثل ال نفرق بین احد من رسله  -144
 فضلنا بعضها علی بعض(

 م تعظیم است اگر نگاه به کعبه تعظیم است و ثواب دارد نگاه به مسجد ه -145

 -المساجد  – فِیهَا بَارَکَ وَ ... النَّبِیِّ اگر کعبه مبارک است ببکة مبارکا، مساجد دیگر هم بی برکت نیست. عَنِ -140
     355     3     الوسائل مستدرک أَهْلُهَا مَیْمُونٌ مَیْمُونَةٌ

 فصل ویژگی های مسجد:

 حاضر نیستند ببوسندبعضی درب امامزاده را می بوسند اما درب مسجد را  -141



71/60/71 

41 

 مسجد مثل دیگر سنت ها، سیئه ندارد چون فک الملک است و اختیار آن با بانی نیست -148

بعضی می گویند آموزشگاه به معنای بسته شدن یک زندان است و ما می گوییم مسجد باعث بسته شدن زندان  -147
 ها است

د ها را آماده می کنیم و به فکر در حوادث مسجد پناهگاه و سنگر است ولی در پیش بینی حوادث غیر مسج -156
 آماده کردن مسجد نیستیم

ساخت مسجد در صورتی که استفاده هم نشود مستحب است استفاده و عدم استفاده مسجد تاثیری در ارزش و  -157
 فضیلت مسجد سازی ندارد

 فقط بانی و موسس وظیفه تعمیر ندارد. تعمیر و تطهیر مسجد، وظیفه همگانی است -152

 ز خدمت مالی و نذر به مسجد استخدمت عملی بهتر ا -153

 نذر حضور در مسجد کمتر از نذر مالی نیست. -154

سرویس بهداشتی مسجد بطور معمول برای اهالی مسجد است. استفاده از سرویس بهداشتیِ مسجد، برای  -155
 استفاده عمومی نیاز به احراز دارد

تعمیر مسجد بی انگیزه می کند. کمک های دولتی باعث تخریب مسجد شده نه توسعه چون مردم را نسبت به  -150
 اگر دولت بودجه صرف ترویج فرهنگ مسجد کند مردم خود کمبود ها را برطرف میکنند

ممنوعیت مصرف خمس در مسجد دلیل بر اهمیت مسجد است نه بی رغبتی چون هزینه های مسجد را جزء  -151
 شود مؤونه های اولیه و واجب زندگی محاسبه می کنند نه از درآمد تا شامل خمس

کمک های دولتی مردم را وادار به مخارج اضاقه ای می کند که مسجد بیشتر بدهکار می شود )برای گرفتن  -158
 میلیون مسجد بدهکار می شود( 266میلیون  26

 کارکردهای مخفی مسجد بیش از کارکردهای ظاهری آن است -157

نا ندارند یا مخارج را غیر ضروری کمک نکردن مردم به تعمیر و تاسیس مسجد بی رغبتی نیست. یا اعتماد به ام -106
 و امثال آن می دانند.

 استفاده کردن جناحی و سیاسی و اقتصادی و مذهبی از مسجد و اهل آن در غیر اهداف مسجد جایز نیست -107

 فصل امتیازات مساجد الشیعه

 سومین مسجد پرتردد دنیا مسجد شیعیان و گوهرشاد و افتخار ما است -102

 تساوی زن و مرد -103

 رضایت از امام  -104

 فقط برای نماز نیست -105

 مردمی است -100

 برای مذهب خاصی نیست -101

 محل رفیق یابی است -108

 محور آن اعتدال است -107

 شیعیان در مساجد اهل سنت نماز می خوانند ولی اهل سنت مساجد شیعه را قبول ندارند -116
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 مسجد مرکز عمومی است و حریم خصوصی نیست -117

 

لذت می برند و آنچه باعث دلزدگی آنان میشود اموری است که  مردم مسجد را دوست دارند و از همسایگی آن -112
 درمسجد یا حرام است یا حداقل جایز نیست

 مسجد فقط سنگر دفاع و حمله نیست سنگر فرماندهی هم هست  -113

 احوالپرسی و تفقد موثر تر از کالس و برنامه های به اصطالح فرهنگی است -114

های مردمی را زیاد و خدمتگزاران مسجد را از تهمت دور داشتن طراز نامه مالی و نصب آن در مسجد کمک  -115
 می کند

 مسجد شعور دارد و از برخی کارها و اشخاص، خوشحال و از برخی ناراحت می شود. -110

 هم خطاب می کند و هم میتواند مخاطب باشد -111

ثواب میبریم و احتمال اینکه در آینده مسجد را خراب خواهند کرد مانع از ساخت آن نمی شود. ما میسازیم و  -118
 دیگراب خراب میکنند و عقوبت میشوند

سکوت در مسجد بمعنی خفقان نیست به معنی آزاد بودن همه است. جای عربده کشی هم نیست. )سکوت با  -117
 معنی، بهتر از صدای بی معنی است(

 مسجد میراث فرهنگی ماست. کاخ ها و اماکن تاریخی میراث سلطه پذیری ماست -186

مالک نیست: سکوت، اولویت نماز بر دعا و ...، خالصه کردن جماعت)سرعت( الزامی در مسجد نظر اکثریت  -187
 است

 در مسجد خادم بودن عامل جذب است نه تولیت -182

بسیاری از مکانها حریم دارند مانند جاده و بیمارستان و ... درحالیکه فقط مسجد دارای حریم است )حریم  -183
 المسجد اربعون ذراعا(

 یاست نه فقط معلمیخادم مسجد بودن شغل انب -184

 در منبر ها و سخنرانی ها هر مطلبی گفته می شود اال بیان آثار و فضایل مسجد -185

 شریف ترین کارکرد روحانی، امامت و خدمت به مسجد است نه استخدام در ارگان ها -180

برای قیام در مسجد به احترام دیگران، ادب نیست ؛ برای احترام مقداری نیم خیز شویم. اقامه در مسجد فقط  -181
 خداست )و ان المساجد هلل(

 زیارت افضل از ذکر است و حال آنکه ما بیشتر به گفتن ذکر مشغولیم.  -188

 مراعات کردن آداب مسجد مقدم بر دعا و نماز مستحب خواندن است -187

 67با اینکه مسجد سازی با صاف کردن زمین محقق میشود اما ترس و وحشت زیادی دارد -176

 اری می دانند در حالیکه مسجد مانع بال و گرفتاری استبرخی مسجد را نشانه بال و گرفت -177

 در همه جا اکثریت مالک است اما در مسجد احکام مسجد. -172

ذکر به معنی هوشیاری و ضد فراموشی است نه لقلقه زبان، متوجه نشدن دیگران مالک است ذکر تا وقتی   -173
 کسی متوجه نشود ذکر و هوشیاری است و اال قرائت و تالوت است
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دریک شب هزار رکعت نماز می خوانند، اگر مثل ما می  مالک است نه زمان رکعات نماز)اهل بیت رکعات  -174
 رکعت هم نمی شد(  266خوانند که 

تنها زیبایی که در مسجد جای آن خالی است آب و آب نما ست با اینکه در کنار کعبه زمزم است و مساجدی  -175
 سد که آب نما داخل خود مسجد باشد.که کنار چشمه یا دارای حوض است جاذبه دارد چه ر

گرچه دفن میت در مسجد کراهت دارد اما قبور بانیان و خادمان کنار مسجد باعث عظمت  خادمان مسجد و فدا  -170
 شدن آنان در مسجد است )حجر اسماعیل( 

 در جارو کشی و غبارروبی مسجد الزم نیست غبار داشته باشد  -171

 نباشد گناه نیست، اما تمیز کردن ثواب دارد کثیف کردن مسجد اگرعمدا و  بقصد توهین -178

 رفتن به مسجد عالمت هر خوبی است نه عالمت نماز گزار -177

 مسجد وضع لکافه الناس است نه جوانان و پیران -866

 بهترین ارث، ارث خادمی و موذن بودن مسجد است -867

 بهترین وصیت، وصیت مسجد است  -862

 می دانیم اال مسجدکفویت در اسالم  اهل مسجد بودن است و ما در همه چیز  -863

وَ حضور در مسجد را امتیاز می دانیم در حالیکه عالوه بر وظیفه مسجد همه امتیازات را دارد نه یک امتیاز را ) -864
 (27فِی الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً فَظُنُّوا بِهِ کُلَّ خَیْر  یصلی  رَأَیْتُمُوهُ  مَنْ  :قَالَ 

 سفارش شده است نه در غیر مسجداحیاء شب عید قربان و فطر در مسجد توصیه و  -865

 بهداشت: فصل عوامل دفع:

 دفع از مسجد بیش از جذب موثر است چنانچه تطهیر مهم تر از تاسیس و تعمیر است  -860

 بوی جوراب بدتر از بوی سیر است -861

نبود لباس مناسب در مسجد بدتر از نداشتن لباس است. فراهم کردن لباس مخصوص مسجد چون بعضی  -868
 شوند  وارد مسجد به پاره و کثیف لباس یا با کار( لباس امرتب )باخجالت می کشند ن

 شوند می مسجد وارد ریخته هم به قیافه و شکل با -867

 کثیف فرشهای -876

 است خراب پنجره و درب  -877

 نیست مرتب فرشها  -872

 نیست فکر به هم کسی مهارت دیده ندارد خادم -873

 مسجد: سیمای بودن بهداشتی عدم -874

 بهداشتی غیر ها دستشوئی -875

 عوامل دفع: اجتماعیفصل 

 ندانستن و مراعات نکردن آداب مسجد، موجب دفع مردم می شود -870

                                                           
 141، ص: 1 عوالي اللئالي العزيزية في األحاديث الدينية، ج.  21
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 مکلف کردن دیگران با اینکه همه مکلفیم -871

 کنار زدن نوجوانان -878
 کنند( شود به او بی احترامی می تعصب بی جا ) اگر فرد ریش تراش وارد   -877

 عدم شرکت افراد در مخارج و خدمات مسجد -826

 عدم احساس مسئولیت  -827

 پایین بودن سطح علمی و اخالقی  -822

 آنچه مانع نیست مانع میدانند مثل عدالت در پیشنماز -823

 شود بلند خواندن اذکار باعث دفع افراد می -824

 کنند به دلیل  نمی شرکت مسجد در که فصل کسانی

 حضور در مسجد ثواب از خبری بی -825

 (است کاسبی وقت مثال)  تراشیدن عذر اشتغال به کسب و کار )و ذروا البیع( گاهی -820

  بدبینی -821

  تفاخر -828

 مسجد در مسئولین عدم حضور -827

 تبلیغاتی مدعی مسجد دستگاهای نبودن هماهنگ -836

نکرده . رسانه ملی آدرس است نه مَدرس، بهتر است دعوت به  دعوت مسجد به را مردم سیما و صدا هنوز -837
  مسجد کند نه زمین گیر در مقابل تلویزیون )محرک باشد نه مخدّر(،

 است نکرده سرکشی مسجدی به رهبری هنوز -832

 دفع: و جذب در مسجد موقعیت و محیط یا منطقه نقش

 داشتن پله -833

 راههای پر پیچ و خم -834

 مسکونی اماکن از بودن دور -835

 نداشتن دلنواز فضای -830

 صدای دلنواز نداشتن موذن و امام  -831

 نداشتن سبزه و درخت -838

 نبود آب و آبنما -837

 کثیف و شکسته مهرهای -846

 کفشها امنیت عدم -847

 بودن مسجد و امام دولتی -842

 قشر یا صنف خاصی بر مسجد سلطه داشته باشد -843

 (داشتن صدا و سر) آرامش عدم -844

  مسجد بیرون نامرتب بودن نمای -845
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  موتور و نداشتن پارکینگ دوچرخه -840

 گرفتن در صف ها برای مخارج مسجد پول -841

 مسجد بودن انتقاعی و محل درآمد -848

 ماهواره ... ، مجله ،روزنامه، اینترنت وسیما، رسانه ها، صدا بودن رقیب -847

 باشد ترافیک مسجد اطراف -856

 مساجد از دولت حمایت عدم -857

 ساختمان در اسراف -852

 نداشتن متعادل فرش -853

 منبر مکان نبودن مناسب -854

 و خشن بلند صدای -855

 نداشتن جماعت صبح -850

 لکِنَّ وَ ظُهُورِها مِنْ الْبُیُوتَ تَأْتُوا بِأَنْ الْبِرُّ لَیْسَ وَ) است شدن وارد بیراهه و فرعی های درب از مسجد، منکرات از -851
 (787/البقره تُفْلِحُونَ لَعَلَّکُمْ اللَّهَ اتَّقُوا وَ أَبْوابِها مِنْ الْبُیُوتَ أْتُوا وَ  اتَّقى مَنِ الْبِرَّ

 (حِطَّةٌ قُولُوا وَ سُجَّداً الْبابَ ادْخُلُوا وَ) زد نباید را حرفی هر مسجد به ورود هنگام -858

 مردم را فراری می دهد یا تفرقه انگیز استچیز هایی که  -857

 طرح موضوعاتی که چالش سیاسی دارد  -806

 جلوگیری از ذکر خدا -807

  شده پرداخته مسجد سطح ارتفاع به مسجد بودن گود بجای -802
  رفته حاشیه به ها مجتمع در مسجد بودن مرکز بجای -803
  شده داده قرار مسجد برای مرده و خفه فضاهای دلنواز فضای بجای -804
 مردم ی متروکه اجناس برای مسجد شدن انبار تابوت تخته و تیر و عطر و گل و سبزه و درخت بجای -805
 . بیاندازند سختی به مسجد به رسیدن برای را مردم شود می سعی بودن الوصول سهل بجای  -800
 .  پارکینگی فضاهای و مسجد نمای کردن تجاری دوچرخه ، موتور برای پارکینگ دادن قرار بجای  -801
 شود می استفاده مجتمع مراکز در کمتر که نور پر چراغهای از مالیم نور بجای و برق نور از خورشید نور بجای -808

 . کنند می استفاده
 . کنند می خفه را فضا هماهنگ نا دربهای با کنند معتدل را مسجد هوای انرژی امکانات با اینکه بجای -807
 . شود می استفاده شده خورده و کثیف های مهر مصرف بار یک مهر با پذیرائی بجای -816
 . پردازیم می کند می برابر چند را بد بوی که فرشها به عطر وقف به دادن ارزش و مساجد افشانی عطر بجای  -817
  بجای سکو از صندلی استفاده کردن   -812
 قوانین ترانزیت  مالحظه عدم  -813
  تعمیر سنگین مخارج -814
  مساجد ی ائمه نشاطی بی -815
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  مردم روحیات نشناختن -810
 67 جامع، مناطق صنعتی، مسکونی، روستایی( )بین راهی، مسجد بین مساجد امامت تفاوتندانستن  -811
 67 روحانیون لباس بودن زیست دو -818

 چند شغله بودن روحانی -817

 چند مسجد داشتن روحانی -886
  یا عدم شناخت مردم از روحانی نبودن بومی -887
  امامت مسجد ارزشی بی و غیر امامت مسجد داشتن ارزش -882
  مساجد ی انحراف قبله  -883

 فنی نبودن نقشه مسجد -884

 فصل صوت

 قرائت زیبا بیشترین جذب را دارد -885
 نعره و فریاد کشیدن چه در دعا، چه در نماز مسجد را بی رونق می کند -880

 افراد را با صدای بلند، مخاطب کردن  -881

 آروغ، عطسه، سرفه و خمیازه بلند -888

 ایجاد صدای مهیب مثل طبل زدن -887

 اصل در مسجد سکوت است وصدای بلند دلیل می خواهد.  صلوات بلند جایز است اال در مسجد. -876

 67خواندن دعا با صدای بلند و دلخراش و ایجاد سرو صدا در مساجد سبب ناراحتی و نارضایتی مردم می شود. -877
 دلیلی بر عمومی خواندن تعقیبات نداریم

  .باشد پراکنده یکنواخت طور به مسجد صدا در تمام که باشد صورتی به مسجد در صوت -872

 فلسفه ساخت گنبد پخش یکسان صدا در تمام فضای مسجد است -873
 است. گاهی حرف را بگونه ای دیگری پخش می کند موسیقی برای بلندگو -874
 همانطور که نمی شود کسی را منع از مسجد کرد نمیشود به کسی در مسجد نهی یا توهین کرد -875

 جایگاهانچه در ذهن مردم مقدس است منبر ومحراب است نه تریبون و سن و  -870

 انچه فرهنگ را باال می برد احترام اهل مسجد نه توهین و تحقیر و تکلیف خدمتگزاران مسجد -871

 شهر ها و مناطقی که از صدا و سیما کمتر استفاده می کنند یا محروم اند متدین تر و اهل مسجد اند -878
 67مناطق محروم حضور بهتر وبیشتری در مسجد دارند نه مناطق بهره مند  -877

 67طبقات پایین مردم بیشتر به مسجد خدمت می کنند نه باالترها فقراء و  -766

 67درخشکسالی و رکود مردم بهتر از مسجد استفاده می کنند  -767

 67هر چه مصالح گرانتر می شود مردم از مصالح بهتر استفاده می کنند  -762

مسجدی  کسانی که زود و سطحی مسجدی می شوند زود هم بی تفاوت می شوند و کسانی که دیر و عمیق -763
 می شوند دائما مسجدی می شوند
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 اگر مسجدی نمونه باشد مردم منافق نخواهند شد -764

 اهالی مسجد سیاستشان از دیانتشان است و موسسات ومراکز دیگر دیانت آنان از سیاستشان است -765

 اگر روحانی و خدمت گزاران احترام مسجد را داشته باشند نیازی به تبلیغ نیست -760

ل و تنظیم انسان است لذا منظم رفتن و متعادل بودن حضور در مسجد مالک است حضور در مسجد برای تعدی -761
 نه اینکه نامنظم رفته زحمت بکشیم و نتیجه نگیریم.

 زندگی هر روز خود را بر اساس مسجد قرار دهیم نه مسجد را بر اساس زندگی، شد شد نشد نشد -768
 ه کند نه همه چیز را رد کرده و خود را مطرح کندامامی موفق است که از تجربه امامان قبلی و همکاران استفاد -767

 امام مسجد موفق آناستکه مردم را بطرف دین بکشد نه دین را به امیال مردم نزدیک کند -776

سخنرانی بین دو نماز بهترین سخن و سخنرانی را به چالش می کشد چون گروگان گیری و یک نوع فرصت  -777
 طلبی است

 تزریق دین به مردم چون این مردم را دیندار و آن دین دان می کند مهم تشنگی مردم نسبت به دین است نه -772

 مهم خوب جواب دادن است نه خوب سئوال کردن  -773

 امام موفق همیشه در دسترس است مثل اورژانس نه لحظاتی آن هم باالجبار  -774

بطرف  بهتر است اقامه را دیگران بگویند و از شروع اقامه امامی که نزدیک درب مسجد نشسته حرکت کند -775
 محراب

 هرچه مسجد کوچکتر باشد امام موفق تر است نه هرچه بزرگتر باشد -770

 موفقیت و مرکزیت مسجد و سهل الوصول بودن تاثیرگزار است نه تجهیزات فراوان و در دسترس نبودن -771

 در مناطقی که مردم بدلیل دسترسی به چندین مسجد قدرت انتخاب دارند مردم مسجدی ترند -778

 تأسیس مسجد است نه جایگزین شدن برای امامی که وفات کرده استامام موفق  بدنبال  -777

 امام موفق  بدنبال تأسیسات مسجد است نه توسعه مسجد -726

 مسجد محل فرماندهی و مهندسی فرهنگی است و نفوذ منافق صفتان ودیگر اندیشان به مسجد آسیب می زند  -727

 زیادی دارد  مسجد مرکز ومحل تجمع و جماعت است  و موقعیت جغرافی آن تأثیر -722

 نامگذاری مسجد بنام بانی و موسس سبب ترویج و تشویق می شود و نامگذاری به نام ائمه چنین ویژگی ندارد -723

های ابوالفضل قمر بنی هاشم  کردن مساجد به تازگی رایج شده بنحوی که بیشترین مساجد بنام بنام ائمه -724
 است وباب الحوائج است که اگر تعریف مسجد با اشخاص باشد مشکل

 غیر ذکر موجب اگر شود، تعریف او با که کنیم کسی بنام را مسجد اگر: أَحَدا اللَّهِ مَعَ تَدْعُوا فَال لِلَّهِ الْمَساجِدَ أَنَّ وَ -725
 مسجد روی بر را عباس حضرت نام و برمسجد مقدم را حسینیه بعضی چنانچه بود خواهد آیه مشمول شود خدا

 . شود مقدس مسجد تا می گذارند
مسجد وابستگی و ارتباطی با سایر ارگانها و نهاد ندارند مسجد خانه خداست ) ان المساجد هلل فال تدعوا مع اهلل  -720

 احدا( و حساب آن از بسیج و کانون و... جداست.

 67امام موفق وعده گاهش مسجد است و کمتر از دفتر و محل کار استفاده میکند  -721

 یکسان اندفقیر و غنی و عالم و جاهل در مسجد  -728
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 عدم شکر گزاری مردم بدلیل نرفتن به مسجد است -727
 رها نکردن کسب و کار برای رفتن به مسجد -736
 فجعلهم کعصف مأکول - -تخریب مسجد عذاب دنیائی دارد: لهم فی الدنیا خزی -737
 کمک به مسجد وظیفه است نه هدیه -732
 اگر پهلو یا جلو خالی شد می تواند آرام آرام آنرا پر کند -733

 فصل اعتکاف:
 اعتکاف ماه رجب فضیلتی بر ماههای دیگر ندارد -734

حضور در مسجد جزء ضروریات روزانه است )از لوازم سبک زندگی اسالمی است( که اختصاص به ماه خاصی  -735
 ندارد و در ماه خاصی دارای افضلیت نیست حتی ماه رمضان. 

 عمل ام داود جزء اعمال ماه رجب است و ربطی به اعتکاف ندارد. -730

 عمال امداود در نصف روز کار بسیار سختی است که آخر اعتکاف را به چالش می کشد.تمام کردن ا -731

 داود لذت حضور در مسجد و قرائت و عبادت را مخدوش می کند. طوالنی بودن عمل ام -738

در دهه آخر ماه رمضان شاید مخصوص حاکمان باشد و سرایت آن به بقیه مردم دلیل  اعتکاف پیامبر -737
 میخواهد.

 67عتکاف است نه جزء آن روزه شرط ا -746

 کتاب های اعتکاف توجه بایسته ای به مسجد نشده است. -747

 هدف از اعتکاف جدا شدن از دنیا و مالزم شدن با مسجد است نه فقط جدا شدن از دنیا و مادیات. -742

هدف از اعتکاف آشنایی و انس با مسجد است نه برگزاری مراسم تکراری و سنگین که باعث دلزدگی و خسته  -743
 مردم می شود.  کردن

 هدف از اعتکاف تمیز و منظم نگه داشتن مسجد است نه کثیف کردن و آلوده کردن آن. -744

اعتکاف اعمال خاصی ندارد جز حضور در مسجد و اگر تصمیم به کاری دارد اولویت با تعمیر مسجد و خدمت به  -745
 زوار آن است.

ایجاد فرصت برای آشنایی با معبد و معبود گرچه اعتکاف اعمال خاصی ندارد ولی شرایطی دارد که الزمه آن  -740
است از جمله حداقل و حد اکثر، خرید و فروش، زنانشویی، تکلف و مکلف کردن دیگران، عدم جواز در ایام 

 عیدین، خوابیدن و خوردن آزاد است، روزه همه آمادگی روحی است برای هدف دیگر.

 ل بود.اگر اعتکاف اعمال خاصی می داشت روزه گرفتن در آن مشک -741

 روزه برای آمادگی روحی برای خدمت به مسجد است -748

 روزه ایجاد فرصت برای معرفت به مسجد است روزه به طهارت روح کمک شایانی می کند. -747

مشروط کردن اعتکاف به مسجد جامع برای جلوگیری از عزلت نشینی حتی در مساجدی که هر کس برای خود  -756
 می تواند در کنار خانه خود بسازد

 ردن اعتکاف به مسجد جامع برای توجه مردم به مسجد جامع استمشروط ک -757
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مشروط بودن اعتکاف به مسجد جامع شاید به این دلیل باشد که اعتکاف در همه مساجد کار سختی است که  -752
 حتی برای مساجد کوچک معتکف داشته باشیم

زیاد بودن مسجد و تنها اندازه و فاصله مسجد مشخص نشده و از طرفی توصیه به مسجد سازی داریم لذا  -753
 نگذاشتن آن برای مردم امری پسندیده است و مردم توفیق حضور در مسجد را به آسانی پیدا می کنند

 بهترین معتکف خادم است که بیشترین وقت خود را در مسجد سپری می کند.  -754

 دارد فرصت و ه و وقتزمین به نیاز و نسیت پذیر امکان ای لحظه خروج و ورود با مسجد فضائل و آثار از بعضی -755
 .دارد هم استمرار به نیاز دارو گرفتن بر عالوه که ضدعفونی و زدایی میکروب مثل

اعتکاف برای آن است که مسجد هر شب خالی نباشد و همیشه عابد و عاکف داشته باشد لذا بهتر است همیشه  -750
  67مسجد معتکف داشته باشد

 گذاری. هدف از اعتکاف غبار روبی است نه ایجاد غبار.یکی از آثار اعتکاف بدعت زدایی است نه بدعت  -751

 اعتکاف برای تمرین حضور مستمر در مسجد است نه سه روزآمدن و تا سال بعد نیامدن -758

 اعتکاف برای جذب و حضور مستمر در مسجد است نه فراری دادن مردم از مسجد. -757

 ت.از پیامهای اعتکاف حضور در مسجد برای غیر نماز و غیر وقت نماز اس -706

 بستن مسجد به روی زائران در حین اعتکاف جزء منکرات است -707

 اعتکاف دسته جمعی دلیل ندارد. -702

مثال اجاره، نیابت و وصیت در عبادات به اعتکاف زده شده است چون از نظر صناعت فقهی، آسیبی به قواعد  -703
 فقهی نمی زند.

گر فضا برای دیگران وجود دارد نمی اختصاصی کردن مسجد به زنان یا مردان در حین اعتکاف دلیل ندارد، ا -704
 22(وَ الْبادِ  یهِسَواءً الْعاکِفُ فِتوانند مانع ورود شوند )

 خوردن غذاهای مُدر و مسهل که الزمه آن تکرار رفت و آمد به خارج مسجد است جایز نیست.  -705

 معیدر اعتکاف خالی نبودن معبد از عابد شرط است نه برگزاری در ایام خاص و مراسمات دسته ج -700

 در تحقیقات اعتکاف اشاره ای به اعتکاف انبیا نشده است و حال اینکه اعتکاف در همه ادیان وجود داشته است -701

 فصل اذان: 
 شنیدن اذان و اقامه برای همه مامومین و امام الزم نیست -708

ذِیَنَّ بَعْضُکُمْ فَلَا یُؤْبلند کردن صدا برای اذان بی اشکال است اما صدای دعا و قرائت و... محل اشکال است. ) -707
 23(بَعْضًا وَلَا یَرْفَعْ بَعْضُکُمْ عَلَى بَعْضٍ فِی الْقِرَاءَةِ أَوْ قَالَ فِی الصَّلَاةِ

 در اذان نعره کشیدن ممنوع است. -716

 در فصول اذان گرچه فاصله هست ولی مواالت هم شرط است. -717

ه نبود مواالت و اذیت مردم و گذشت ثانیه میباشد ولی بعضی بیش از حد طول می دهند ک 76تا  06زمان اذان  -712
 اول وقت و ابهت و شوکت اذان را خدشه دار میکند

                                                           
 27حج:  - 22

 0/228 داود ابی سنن  . 23
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گفتن امثال جلّ جالله و صلوات اهلل علیه و... در هنگام شنیدن اذان و اقامه ، خالف مشهور است مگر در فواصل  -713
 اذان آن هم برای مستمعین نه موذن

 ان طوالنی نشود.سکوت هنگام اذان سفارش شده است به شرط آنکه اذ -714

 آزاد بودن صدای اذان حتی اگر مردم راضی نباشند قدر متیقنی دارد از جمله با حنجره نه بلندگو، صدا نه نعره   -715

در روایات تکرار اذان و دو اذان سابقه ندارد. اذان وقت و اذان نماز یکی است. یک اذان کافی است و دو اذان  -710
 ت مردم و نا امنی صوتی در مسجد استعالوه بر احتمال بدعت، وهن اذان و اذی

 اذان شعار است و ذکر نیست تا تکرار شود. -711

 فضائل و احکام و آداب اذان بر فرضی است که از مسجد باشد  -718

   24اذان از غیر مسجد آدرس غلط دادن است و اگر وهن مسجد جایز نیست -717

، چون هر کجا که ندارد یمعنو اال لغو است و بشتابید  اشدب یکه مسجداست  یدر صورت )حیّ عَلی ... حیعالت(  -786
 تا مکانی نباشد بشتابید معنی نمی دهد. ی؛چه جماعت چه فراد یمخوان ینمازمان را م یمباش

اگر کسی به موذن در مسجد توهین کرد مردم باید دفاع کنند و اگر کسی خارج مسجد اذان گفت و مورد توهین  -787
 قرار گرفت دفاع الزم نیست.

ساخت مسجد فقط برای پخش اذان در مواردی که امکان حضور مردم نیست بال اشکال است مثل مسجد باالی  -782
 2کوه یا وسط میدان مثل میدان آزادی 

اجرت دادن و گرفتن موذن مسجد مکروه است، اما اجرت موذن در غیر مسجد در کتب فقهی اشارهای نشده  -783
 است.

ذا قرآن و دعا اگر موجب اذیت همسایگان شود ناپسند است چه رسد به دعای قبل و بعد اذان جزء اذان نیست ل -784
 پخش آهنگ و موسیقی.

در نماز جمعه اولی آن است که بعد از استقرار امام بر منبر و سالم کردن به جمعیت، موذن اذان بگوید. هنگام  -785
 اذان نماز جمعه، خطیب روی منبر باشد نه اینکه بعد از اذان باالی منبر برود. 

 الزم نیست اقامه را امام بگوید، اگر دیگران بگویند بهتر است خصوصا جمعه -780

 بعد از اتمام خطبه، یکی از مامومین اقامه بگوید. چون بین خطبه و نماز جمعه مواالت شرط است.  -781

 از کوتاه سوره یک و شود پرهیزگاری و تقوا به توصیه و گفته را الهی ثنای و حمد اوّل خطبه در: 177 لهمسئ -788
 صلوات مسلمین ائمه و اکرم پیغمبر بر و آورده بجا را الهی ثنای و حمد هم باز دوّم خطبه در و بخواند، قرآن

 .کند( آمرزش طلب) استغفار مؤمنات و مؤمنین برای که است آن مستحب احتیاط و فرستاده

  25است.امروزه خطبه های نماز جمعه تبدیل مجالس سخنرانی و منبر و ارائه گزارش شده شده 

                                                           
 کنند اذان از مسجد است بطرف اذان بروند یا از ماشین پیاده شوند و متوجه شوند مسجدی نیست .مثالً مردم خیال  24

 نه و بوده معمول نه مسائل باقی اما. است معصومین بر صلوات و تقوا به دعوت عالوه به الهی ُنای و حمد از عبارت جمعه نماز خطبه اصل یادداشتی از رسول جعفریان:  . 27

 پیامبر و خدا بر ُنا و دورد در همه طبعا. فرستادند می درود خلفا بر سنت اهل البته که ائمه بر صلوات هم بعد و کوتاه نصیحت و بوده الهی ُنای و حمد هم ومد خطبه. الزامی

 اگر .است همین مقصودشان آوردند، می خطبه در را او اسم که هست تاریخی اخبار در که همین و آوردند می هم را وقت امیران یا خلفا اسم سنت، اهل. بودند مشترک( ص)

 از محمد، از عجلی، از حلبی، یحیی از نضر، از حسین، بن احمد از آنجا در که است روایتی با سازی مشابه ایشان مقصود که شود می معلوم بکنیم فیض «الوافی» به نگاهی

 : شود می آغاز چنین این که. است آورده را جمعه روز اول خطبه و شده نقل السالم علیه باقر ابوجعفر امام
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الزم نیست که امام هنگام گفتن اذان رو به قبله باشد بلکه میتواند پشت به قبله و در حال استقبال از مامومین  -787
 باشد.

 الزم نیست امام اذان را تماما بشنود بلکه اگر حی علی الصالة را بشنود کافی است. -776

 موذن الزم نیست بعد از شهادت به نبوت، صلوات بفرستد. -777

زی اذان و اقامه گفته شده از کسانی که بعد از اتمام نماز می آیند ساقط است به شرط آنکه همان اگر برای نما -772
نماز را بخوانند نه بعد از نماز عصر و عشا بخواهند ظهر یا مغرب بخوانند و الزمه اش مسجد است نه غیر مسجد. 

اند یا صف ها بهم نریخته  قبله به رو مهفرادا باشد یا جماعت، فاصله ای از زمان نماز نگذشته، یا اگر گذشته ه
 باشد، امام نشسته باشد

یست، همسایه مسجد محسوب میشوند طرف آمدن ن ینکنار اتوبان است و از آنطرف اتوبان امکان ا ی کهمساجد -773
 اما معذورند مگر با احداث پل یا مسدود کردن اتوبان هنگام نماز و امثال آن

 که صدای اذان مسجد شنیده می شود بی رغبتی به مسجد است. نماز جماعت در غیر مسجد، تا جایی -774

قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا  عَنْ أَبِی الْحَسَنِوقتی که دو نماز با هم خوانده میشود اذان برای نماز دوم الزم نیست.  -775
     281ص   3 ج الکافی .جَمَعْتَ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ فَلَا تَطَوَّعْ بَیْنَهُمَا

 20جایی که صدای اذان می رود اذان گفته نشود. تا -770

 تا اذان تمام نشده اقامه نگویند. -771

 سخن گفتن هنگام اذان واقامه از منکرات است -778

                                                                                                                                                                                                         
 اللَّه إال إله ال أن أشهد و له هادی فال یضلل من و له مضل فال اللَّه یهدی من أعمالنا سیئات من و -أنفسنا شرور من باهلل نعوذ و نستهدیه و نستغفره و نستعینه و نحمده هلل الحمد

 علیهم و آله و محمد على اللَّه صلى و للعالمین رحمة و غیبه على أمینا بالنبوة أکرمه و برسالته اختصه و -لوالیته انتجبه رسوله و عبده محمدا أن أشهد و له شریک ال وحده

 نضرة یلقیهم و -خافوا ما شر یقیهم خافه من یکرم و یحزنون هم ال و السوء یمسهم ال بمفازتهم اتقاه من ینجی اللَّه فإن عقابه من أخوفکم و اللَّه بتقوى اللَّه عباد أوصیکم  السالم

 أهلها على و علیها اللَّه کتب غرور دار فإنها إلیها ترکنوا ال و الدنیا تغرنکم فال استوجبه لمن نجاة ال و له انقطاع ال الذی عقابه أخوفکم و الدائمة اللَّه کرامة فی أرغبکم و سرورا و

 عن اللَّه أخبرکم قد و المتقین من إال اللَّه یتقبل ال و -منها خلص ما إال العباد أعمال من اللَّه إلى یصل ال فإنه الصالح العمل و التقوى من به اللَّه أکرمکم الذی منها فتزودوا الفناء

 إلى تنتهی حتى األئمة تسمی ُم العالمین رب رسول وصی و المؤمنین أمیر على صل اللهم تقول ُم...   سبیله غیر فی عمل و کفر من منازل عن و -صالحا عمل و آمن من منازل

 فی إلیک نرغب إنا اللهم الخلق من أحد مخافة الحق من ء بشی یستخفى ال حتى نبیک سنة و دینک به أظهر اللهم عزیزا نصرا انصره و یسیرا فتحا له افتح اللهم تقول ُم صاحبک

 الحق من حملتنا ما اللهم اآلخرة و الدنیا کرامة فیها ترزقنا و سبیلک فی القادة و طاعتک إلى الدعاة من فیها تجعلنا و أهله و النفاق بها تذل و أهله و اإلسالم بها تعز کریمة دولة

 و لنا استجب اللهم قال ذلک من فرغ إذا حتى کلها حوائجهم اللَّه فیسألون أیدیهم یرفعون ُم أصحابه و لنفسه یسأل و عدوه على اللَّه یدعو ُم  فعلمناه عنه قصرنا ما و فعرفناه

 فتنفعه تذکر ممن اجعلنا اللهم یقول ُم - تَذَکَّرُونَ لَعَلَّکُمْ یَعِظُکُمْ الْبَغْیِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْفَحْشاءِ عَنِ  یَنْهى وَ  الْقُرْبى ذِی إِیتاءِ وَ الْإِحْسانِ وَ بِالْعَدْلِ یَأْمُرُ اللَّهَ إِنَّ  یقول أن کالمه آخر یکون

 (.9/0039  :الوافی)   ینزل ُم الذکرى

 امام به برسد تا امامان بر صلوات سوم و تقوا به دعوت. تحمیدیه همان یا الهی ُنای و حمد: دهد می تشکیل چیز سه را خطبه این ماهیت: فرمایید می مشاهده که طور همان

 می گفته دوم خطبه در امامان بر صلوات گاهی و است تر کوتاه دوم خطبه معمول طور به باز. بکشد طول بیشتر دقیقه ده نباید مطلب، این همه .وقت صاحب و خلیفه یا آخر

 این اما [.0073 ا 9/0072] است وافی کتاب از صفحه سه اکثر حد و کوتاه هم آن متن که آورده جمعه نماز در( ع) علی امام خطبه از هم دیگری روایت وافی در فیض .شد

 را مردم که است مواردی یا جمل و صفین جنگهای وقت در امام های سخنرانی بیشتر ها آن هست، جدی تردید باشد، جمعه های خطبه به مربوط البالغه نهج های خطبه که

 .خواندند می فرا مسجد به امری برای

 :خواندند یمسجد با اذان بالل نماز م 8 یامبر،در عهد پ - 26

تَأْذِینَ بِلَالٍ عَلَى عَهْدِ  لُهَایَسْمَعُ أَهْکَانَ بِالْمَدِینَةِ تِسْعَةُ مَسَاجِدَ مَعَ مَسْجِدِ النَّبِیِّ » أَنَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِیُّ، حَدََُّنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِیعَةَ، أَنْ بُکَیْرَ بْنَ الْأَشَجِّ، حَدََُّهُ حَدََُّنَا

بَنِی سَلَمَةَ، وَمَسْجِدُ بَنِی رَابِحٍ مِنْ بَنِی  دُسَاعِدَةَ، وَمَسْجِدُ بَنِی عُبَیْدٍ، وَمَسْجِ، فَیُصَلُّونَ فِی مَسَاجِدِهِمْ، أَقْرَبُهَا مَسْجِدُ بَنِی عَمْرِو بْنِ مَبْذُولٍ مِنْ بَنِی النَّجَّارِ، وَمَسْجِدُ بَنِی  ولِ اللَّهِ رَسُ

 331المقاصد ص  تسهیل      59 ص 0ج –مراسیل ابی داوود « لِ، وَمَسْجِدُ بَنِی زُرَیْقٍ، وَمَسْجِدُ بَنِی غِفَارٍ، وَمَسْجِدُ أَسْلَمَ، وَمَسْجِدُ جُهَیْنَةَ، وَیَشُکُّ فِی التَّاسِعِعَبْدِ الْأَشْهَ
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 اذان طوالنی منکر است، بهتر است جمع بین طمأنینه و عجله شود -777
 اگر اذان تمام شد و جماعت تشکیل نشد می تواند فرادی بخواند -7666
 تواند نماز را فرادا بخوانداگر اذان طوالنی شد می  -7667

اذان هم مثل نماز قصر و اتمام دارد و در موارد عجله، ترس، ضیق وقت، مسافر، مریض، اضطرار یا دیر  -7662
است، اذان و اقامه  بدحال یا میشود باطل مرتبا وضویش رسیدن امام، جایی که اذان و اقامه باطل شده، کسیکه

قَالَ الْأَذَانُ یُقْصَرُ فِی السَّفَرِ کَمَا  عَنْ أَبِی جَعْفَرٍة تکرار می شود. تقصیر می شود و فقط تکبیر و قدقامت الصال
 02 ص    2 . جاألحکام تُقْصَرُ الصَّلَاةُ الْأَذَانُ وَاحِداً وَاحِداً وَ الْإِقَامَةُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً تهذیب

 ح الناس فی االذان قدم االعلم: اذا تشا 0اگر دو موذن اختالف داشتند، اعلم مقدم است. شرایع م -7663
 اگر امام هنگام قد قامت الصالة رسید کافی است و الزم نیست از اول شروع کند -7664

 اذان پنج وعده باشد نه سه وعده -7665

 هیچ یک از مراجع شهادت ثالثه را جزء اذان نمیداند -7660
کبر که نه امام است نه ماموم، موذن و اقامهگو یا امام باشد یا ماموم، و اال کفایت نمی کند. لذا اذان و اقامه م -7661

 نه الزم است و نه کافی لذا بهتر است کسی اذان و اقامه بگوید که امام یا ترجیحا ماموم باشد.

 قبل از اقامه، امام توصیه به تسویه صفوف کند نه حین یا بعد اقامه  -7668
وقت اذان از مسجد خارج یا دور شدن حتی برای رسیدن به مسجد دیگری ناپسند و عالمت نفاق است. مگر  -7667

أَنَّهُ قَالَ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ وَ هُوَ فِی الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَنْ عَلِیٍّاینکه جماعت تاخیر داشته باشد و قصد برگشت دارد. 
 707ص   84 ج بحار االنوار یُرِیدُ الرُّجُوعَ إِلَیْهِ أَوْ یَکُونُ عَلَى غَیْرِ طَهَارَةٍ فَیَخْرُجُ لِیَتَطَهَّرَ.خَرَجَ فَهُوَ مُنَافِقٌ إِلَّا رَجُلٌ 

 (01اگر کسی اذان و اقامه برای جماعت گفت بنا بر احتیاط واجب بقیه آنرا ترک کنند )احکام اکبری مسئله  -7676

 وه بر نداشتن سند، وهن اذان و تجربه ناموفقی است اذان گفتن همزمان یا همخوانی اذان در مسجد عال -7677

 وقتی قدقامت الصالة گفته شد همه بایستند بشرط آنکه امام بعد از اقامه دعائی نخواند -7672

 زمزمه و تکرار آهسته اذان توسط مستمعین مورد توجه قرار گیرد. -7673

 و اذیت مردم است. پخش اذان بصورت نواری کافی نیست و موجب تکرار اذان و وهن بر اذان و موذن -7674

در اذان عالوه بر فاصله شدن در اذان، ما را در موضع تهمت قرار می  صلوات هنگام نام امیر المومنین -7675
 «اتقوا مواضع التهم»دهد. 

اذان با لحن مناجات و قرائت و دعا و مصیبت پسندیده نیست چون اذان باید با حالت ندا و مارش و حماسی  -7670
 ر(باشد )ینادی الجیش بالشعا

 آداب ورود:

 حضور قبل از اذان سفارش شده نه بعد نماز  -7671

بعضی با تاخیر به مسجد آمده و بعد از نماز زیاد در مسجد مینشینند و حال آنکه بهتر است زودتر به مسجد  -7678
 (76بیایند و بعد از نماز منتشر شوند. )اذا قضیت الصالة فانتشروا فی االرض. جمعه/

وَ الظَّالِمُ  ( و دیر رفتن به مسجد بی ادبی است.)ابِقُ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ الْأَذَانِالسَّزود رفتن به مسجد، ادب ) -7677
 ( فضیلت حضور قبل از اذان در مسجد مَنْ دَخَلَهُ بَعْدَ الْإِقَامَةِ
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 یکی از مصادیق آبادانی مسجد، اذان است  -7626
می برد یا هر روز ثواب می برد یا ثوابش مال کسی که نوار اذانش هر روز پخش می شود آیا ثواب یکبار را  -7627

 کسی که نوار می گذارد؟

 فصل معماری:
 فوائد گنبد: -7622

 یکسان سازی هوا در سرما و گرما
 یکسان سازی صوت

 یکسان سازی نور خورشید
 عالمت مسجد بودن

 جلوگیری از آلوده شدن هوا
( به عکس امروزه که کمتر دکور پیامبرتغییر دکور مساجد زیاد مورد توجه بوده است )خصوصا در زمان  -7623

 مساجد را عوض می کنند

چون محراب عالمت مسجد است ساخت محراب در غیر مسجد مردم را به اشتباه می اندازد و نباید غیر  -7624
 مسجد محراب داشته باشد 

 نور قوی و مستقیم الکتریکی که مردم را غیر مستقیم از مسجد خارج می کند از منکرات است -7625

 خصوصا که شعله آن پیدا باشد( طرف قبله کراهت دارد –اری نور)بخ -7620

در معماری قدیم مکانهای مختلفی در نظر می گرفتند، از زیر زمین تا پشت بام، قسمت های تابستانه و  -7621
 زمستانه ؛ امروزه متاسفانه مساجد ما دارای تنوع مکان نیست

اند باشد. و یکی از عالئم مسجد جامع منبر عالمت مسجد است بخالف کرسی که در کالس درس هم می تو -7628
 داشتن منبر و خطبه است

منبر متناسب با وسعت و جمعیت باشد اگر جمعیت کم است کوتاه باشد و اگر زیاد است مرتفع باشد تا دید  -7627
 منبری مشکلی نداشته باشد

 منبر بلند در مساجد کوچک زاویه دید را مشکل می کند -7636
 روی منبر ناپسند است.رفتن روحانی پشت تریبون و مداحان  -7637
 منبر بلند در جایی است که بین زن و مرد پرده وجود داشته بلند باشد -7632

 منبر جایی باشد که از همه طرف بطور یکسان قابل رویت باشدنه هر جا که شد -7633

منبری که کنار محراب است برای خطبه نماز جمعه است. منبر روضه و سخنرانی و موعظه بهتر است وسط  -7634
 مسجد باشد

شبستان زیبا بسازیم )یکی مردانه و دیگری زنانه( نه یک شبستان و با پرده آنرا جدا میکنیم که نظم و  دو -7635
 زیبایی مسجد بهم میریزد
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مالک پر بودن مسجد در بیشتر ایام سال است نه بزرگ بودن. برای یک شب و دو شب نباید مسجدی  -7630
درصد ایام پر 76ود. مساجدی بسازیم که حداقل در بسازیم که در سایر ایام سال خلوت و بی رونق جلوه داده ش

 باشد

نورپردازی در جاذبه دار شدن مسجد موثر است. بعضی مسجد را با نورهای طبیعی و الکتریکی و مخفی در  -7631
 رنگ های متنوع خاطره انگیز و زیبنده مسجد است )المساجد انوار اهلل( 

های آخر طوالنی است و حال آنکه باید به عکس در معماری مساجد ما صف اول معموال کوتاه است و صف -7638
 باشد.

 استفاده از الگوهای غیر اسالمی ناپسند است -7637

از سنتهای اسالمی عدم تشبه به کفار است در زندگی و معاشرت و معماری، از مصادیق )شاهدین علی انفسهم 
شبیه نباشد شهرسازی ما نباید بالکفر(: هندسه و نماد مسجد به گونه ای که به ساختمان های کفار و مشرکین 

نماد غیر اسالمی باشد که متاسفانه دارد در تمام کشورهای اسالمی نماد مخصوص مسجد است مثل چراغ 
 سبز، گلدسته و گنبد

 در مساجد مربع مستطیل قبله در طول باشد تا مثل کلیسا نباشد -7646

تجهیزات مسجد نباید نشانهای وجود مجسمه و مجسمهسازی در مسجد ممنوع است و شاید رنگ مسجد و  -7647
 غیر توحیدی داشته باشد

 تعمیر یا نوسازی: -7642

گرچه مصالح امروزی عمر بیشتری دارد ولی تنوع در استفاده از مصالح ساختمانی روز به روز در حال تجدید و 
ی نوآوری است و کارشناسان برای ساختمانها عمر مفید تعریف میکنند ولی متاسفانه عدهای بجای مسجد ساز

آثار باستانی میسازند که قرآن مذمت کرده ) أ جعلتم سقایة الحاج و عمارة المسجد الحرام کمن آمن باهلل( 
عمارت و عمران مسجد در رسای ایمان بخداست و در مواردی برای حفظ ساختمان مسجد ایمان مردم به 

تعمیر مسجد چندین برابر چالش کشیده میشود گرچه در روایات سفارش به محکم سازی شده است ولی گاهی 
 نوسازی هزینه دارد چه زیباست اگر ساخت مسجد دارای عمر مفید باشد تا نیاز به تعمیر نداشته باشد.

 عالمت مسجد: -7643

 سازه و  معماری مسجد مشابه معماری غیر اسالمی یا ضد اسالمی نباشد.

مثال آن را دارد قرینه بر مسجد اگر ساختمانی مردد است بین مسجد و غیر مسجد، اگر محراب یا منبر یا ا -7644
 بودن است نیازی به اسم مسجد ندارد.

ساختن اماکن غیر مسجدی )مثل مصلی، نمازخانه، حسینیه و ...( به شکل مسجد که باعث به اشتباه افتادن  -7645
 مردم میشود ناپسند است

کن مذهبی )مثل اگر مردم به عنوان مسجد کمک کنند یا نذر یا وقف مسجد کرده باشند مصرف آن در اما -7640
 مصلی، نمازخانه، حسینیه و ...( ناپسند بوده و اشکال دارد.

 عدم اصل نیست تجهیزات و رنگ و معماری نظر از عالمتی هیچ و است مسجد جزء دانیم نمی که مقداری
 .است مسجدیت
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 تنوع مسجد: -7641

با توجه به تنوع آب و هوایی ایران، )سرد و گرم و کویری و کوهستانی و مرطوب( معماری مساجد نیز متنوع و 
متناسب با آب و هوا خواهد بود بر خالف برخی کشور ها مثل ترکیه که معماری مساجد آن در تمام کشور 

ی آن منطقه الزم است و نمیتوان تقریبا یکسان است. لذا در ساخت مسجد توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیای
برای تمام مناطق یک نوع معماری پیشنهاد داد. گرچه بعضی از هنرمندان در معماری مساجد کویری را چنان 

 سرسبز و مساجد در نقاط جنگلی را همانند کویر ساخته اند 

 یک فضا یا چند فضا )خصوصا برای بانوان(: -7648

 آن، بودن جلوه¬کم بر عالوه آن بودن یکسان و است دار جاذبه مسجد برای فرعی و اصلی فضای داشتن
 .کند می کم را جمعیت تمرکز

( کل شبستان بی ستون و مکشوف باشد و همه جای مسجد قابل 7در کیفیت شبستان مسجد دو نظریه هست: 
غیر ( وجود ستونهای ضخیم و داشتن اماکن فرعی و مخفی به گونه ای که اگر کسی نخواست در 2دید باشد.  

وقت نماز در جمع شرکت کند آزاد باشد خصوصا در مساجد ما که مراسمات و دعاها و تعقیبات و سخنرانی 
تحمیلی زیاد است تا جلسات متعدد در یک فضا و در زاویهها براحتی برقرار شود چنانچه متاسفانه دیده میشود 

ران بوده و تمرکز از او گرفته میشود هنگام سخنرانی نمازگزاری وارد میشود و هرجا بایستد مورد دید دیگ
چنانچه در مساجد قدیم شبستانهای متعدد داشت تا مردم در مسجد حق انتخاب داشته باشند و هر شبستانی 

 کارکردی داشت.

زمانی که امکان سرمایش و گرمایش در مساجد نبود و آوردن آب در داخل ساختمان مسجد میسر نبود و درب  -7647
ل و درخت در مسجد امکان نداشت چون اکثر مساجد از خشت و گِل بود و نگهداری و پنجره نداشت کاشت گُ

گُل و سبزه باعث تخریب ساختمان می شد الجرم آنرا هنرمندانه با کاشی به مسجد آوردند و امروزه با 
ر ساختمانهای بتنی و تجهیزات مدرن لوله کشی آب و درب و پنجره و سرمایش و گرمایش، امکان گُل طبیعی د

 مسجد بهتر است کاشی کاری دلیلی ندارد

 کتیبه و تبلیغات کتبی: -7656

تنها مکانی که کتیبه های آن مربوط به  تبلیغات خود را در جای جای آن ارائه میکنند مراکز عمومی معموالً
خودش نیست مسجد است، جمالتی مینویسند که کمترین ارتباط را با مسجد دارد و یا امکان خواندن ندارد و 

زیباست در جای جای مسجد آداب و فضائل و احادیث مربوطه تابلو و نصب شود تا مردم به آداب و فضائل چه 
 مسجد آشنا شوند.

 سطح مسجد:  -7657

بهتر آن است که کف مسجد پایین تر از خیابانها و کوچه باشد چنانچه مسجدالحرام در وادی و پایین کوه قرار 
قرار میدادند و بلند نبودن محراب و محل امام جماعت شرط الزم در  دارد و مساجد قدیمی را معماران پایین تر

 مسجد سازی است.
 ارتفاع ساختمان: -7652
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)فی بیوت اذن اهلل ان ترفع( و مرتفع بودن سقف و ساختمان پسندیده است گرچه در بلند بودن مناره نظرات 
 مختلف است. 

ایوان پایین تر از حیاط و شبستان پایین تر از بهتر است ورودی مسجد بدون پله سراشیب به حیاط مسجد و  -7653
 ایوان باشد

کرسی داشتن و باال بودن کف مسجد از کوچه و خیابان تشبه به کلیسا و مسیحیت و خالف مبانی معماری  -7654
 اسالمی است چون پایین بودن عالوه بر استحکام و عدم نفوذ سرما و گرما عظمت خاصی دارد

د در لحظه ورود ابهت خاصی دارند چون همه جمعیت پیداست و اگر روی مساجدی که در گودی قرار میگیرن -7655
 بلندی باشد فقط نفرات آخر دیده میشوند

درصد از جمعیت آن کم است چه رسد به بیشتر بودن  71پله به طرف باال دارد  4هر مسجدی که حداکثر  -7650
 پلهها.

 صُفّه و سکو: -7651
 همسطح غیر و بزرگ مساجد در خصوصاً نیست امتیاز و ندارد شرعی دلیل مسجد شبستان تمام بودن همسطح

 روانی جاذبه خاصی دارد و و اجتماعی نظر از هم و معماری نظر از و زاویهها هم اطراف در خصوصاً آن بودن
با رونقترند. مساجد همسطح عالوه بر طوالنی شدن صفها باعث منظم نبودن  دارند سکو و صفه که مساجدی

از انسانهایی که مشکل دارند از صندلی استفاده کنند که وجود صندلیهای امروزی  صفوف میشود چنانچه بعضی
عالوه بر برهم زدن نظم مسجد صفوف را بهم ریخته و ابهت مسجد را تحتالشعاع قرار میدهد، عدهای با 

وه استفاده از صندلی غرور و عدهای از نشستن بر روی آن خجالت میکشند در حالیکه داشتن سکو و صفه عال
 بر حل مشکل، آسیب اجتماعی ندارد. 

 ساخت مسجد و تعدد آن اسراف نیست. -7658

 دارند مسجد به نیاز روستا از بیش پذیر مهاجر شهرهای مردم -7657

 است شده ساخته مساجد از بیش متروکه و شده تخریب مساجد -7606

 توسعه مسجد طرح موفقی نبوده اگر بجای توسعه به تعدد بپردازیم بهتر است -7607

 ثوابش از مسجد مجلل کمتر نیستمسجد ساده  -7602

 مسجد اندازه ندارد )کوچک یا بزرگ باشد(: -7603

 پیامبر مساجد را کوچک می ساختند جز مسجد مدینه که آن را هم چندان بزرگ نساخت 

 عمده مساجدی که پیامبر ساخته به نام فامیل و قبائل بوده است و بزرگ نبوده است 

  و عاشورا، عید قربان وفطر کمبود داریم بهتر آن است که مسجد هر چه مسجد بزرگ بسازیم باز هم شب قدر
 بگونه ای باشد که در ایام شلوغی امکان اتصال باشد

  بزرگ ساختن مسجد جوابگوی تعدد مسجد نیست)همه می دانیم صد مسجد صد متری بهتر از یک مسجد ده
 هزار متری است؛ 

 با ساخت مساجد بزرگ: -7604
 فاصله مساجد را زیاد می کنیم 



71/60/71 

56 

 کارگزاران مسجد را به چالش می کشیم 
 قدرت انتخاب را از مردم می گیریم چون فاصله زیاد میشود 
 می شود ها همسایهاذیت باعث  و پارک وسائل نقلیه اطراف مسجد ترافیک 
 دسترسی زنان به مسجد مشکل می شود 
 آثار تربیتی مسجد کم میشود 
 نظارت امام کمرنگ می شود 
  می شودتفقد و احوالپرسی سختتر 
 هزینه های جاری مسجد بیش از حد می شود 
 اخت آن از توان یک نفر خارج استس. 
 ساخت آن طول می کشد 
 قهرا تغییرات معماری پیدا می شود 
 یک خادم کم و چند خادم چالشزا  است 
  مسجد از رونق می افتد چون هر روز پر نمی شود و فقط ایام خاصی پر میشود 

ملک خود را بخواهد می تواند مسجد بیان نشده است و هر کسی  فاصله میان دو مسجد یا چند -7605
ولی همسایه مسجد که چهل خانه یا شنیدن اذان  جایز نیستمسجد کند و مزاحمت او وگرچه کوچک 

مسجد نماز  7  با اذان باللمساجد آنقدر به هم نزدیک بوده که  باشد بیان شده است. در زمان پیامبر
برای هر قلعه و بر ساخت مسجد  پیامبراصرار  و مساجد سبعه )هفت مسجد( در مدینه می خواندند  

مجتمع مسکونی و فامیل و اصناف بدون لحاظ فاصله و ایجاد مسابقه بین اقوام در حضور مسجد و تعمیر 
آن که همچنان جاری است که مساجد فامیلی و صنفی مجهز تر و حضور افراد در آن چشمگیر تر و 

مسئولیت برای آن و در آن بیشتر است لذا چنانچه در مسجد ضرار گفتیم نزدیک بودن دو مسجد  احساس
سبب ضرار نمی شود. مساجد مشترک المنافع اند و یک هدف دارند و مشکلی ایجاد نمیکند و جمعیت را 

در  فزونی میدهد و حاکم شرع قبل از ساخت میتواند )در صورت صالحدید( منع از وقف مسجد کند که
 تاریخ هنوز چنین دستوری صادر نشده است ولی بعد از ساخت اختیاری ندارد

 کمتر از مساجد بزرگ است.اده از مساجد بزرگ است و هزینه اش استفاده از مساجد کوچه بیشتر از استف
 سقف: اصل در مسجد نداشتن سقف است -7600

ضی آنچه که از مسجد سقف ندارد را الزم نیست مسجد سقف داشته باشد، حیاط هم می تواند مسجد باشد. بع
تا زنده بود اجازه سقف زدن نداد با اینکه مدینه تفاوت سرما و گرما زیاد داشت )گرچه  مسجد نمیدانند، پیامبر

به دلیل باران شدید به تعطیلی جماعت کشیده شد چون باران شدید باعث فرو رفتن در گل در هنگام سجده 
برای حضور در مسجد نمیداد و امروزه روانشناسان وجود سقف را مخل به   ترخیصی شد( در حالیکه پیامبر

اعصاب میدانند چنانچه نشستن زیر آسمان و خوابیدن زیر آسمان و غذا خوردن زیر آسمان و حتی دعا و نماز 
الْکَواکِب  بِزینَةٍ لدُّنْیاا السَّماءَ زَیَّنَّا زیر آسمان سفارس شده، حتی در شب ها توجه ما را به آسمانها جلب کرده )إِنَّا

یکی از دالیل سقف نداشتن مسجد را آلودگی محیطی دانسته چون مسجد  ( عالوه بر اینها پیامبر0صافات/
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محل تجمع و سقف سبب آلودگی میشود عالوه بر آن مسجد محل فکر و ذکر میباشد و تنها چیزی که فکر 
لوده بیش از غذای مسموم انسان را مسموم میکند چنانچه انسان را فعال میکند هوای سالم و به عکس هوای آ

برداشتن سقف مساجد است گرچه نبود سقف در بعضی از نقاط امکان پذیر نیست  از نوآوری های امام زمان
بدلیل باران های پیدرپی و سرما و گرمای شدید، شاید حضرت برای آن تدبیری اندیشیده و سقفها را بردارد و 

 شکالتی را درپی دارد.اال نبود سقف م
( امروزه به 5الْمَرْفُوع. طور/ السَّقْفِ معماران قدیم برای جبران آلودگی هوا سقف مساجد را بلند میساختند )وَ

دالئل هوای گرم و سرد سقفها را کوتاه کردهاند در حالیکه سقف کوتاه در آلودگی هوا و مسائل روانی تاثیر 
 زیادی دارد

 بعضی معماران و مهندسان امروزی سقفهای شیشهای و متحرک را طراحی کردهاند 
 طرح هایی اجرا شود تا مساجد حتی االمکان سقف نداشته باشد تا استحباب زیر آسمان بودن محقق گردد -7601

 سقف مساجد به گونه ای باشد که حداقل آسمان پیدا باشد تا شب و روز و طلوع و غروب دیده شود -7608

 مسجد:ساختن  -7607

بنای مسجد با هموار کردن زمین به اندازه یک نفر که بایستد امکان دارد، الزم نیست سقف و شبستان و صحن 
فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا الصَّبَّاحِ مَا تَقُولُ فِی هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الَّتِی بَنَتْهَا الْحَاجُّ فِی  و مناره و گنبد داشته باشد. أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

اً فِی الْجَنَّةِ. بحار رِیقِ مَکَّةَ فَقَالَ بَخْ بَخْ تِلْکَ أَفْضَلُ الْمَسَاجِدِ مَنْ بَنَى مَسْجِداً کَمَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَیْتطَ
لذا فضیلت حضور در مسجد فرق نمیکند )کوچک باشد یا بزرگ، تکمیل  77، ص: 87 بیروت(، ج -األنوار )ط 

فرش و چراغ داشته باشد یا خیر، جماعت داشته باشد یا خیر، دیگران باشند یا نباشند زمین باشد  باشد یا ناقص،
یا ساختمان  و هر گروهی از مسلمانان ساخته باشند یا به هر اسمی نامگذاری شده باشد و گرچه بنام سالطین 

 باشد( و در بعضی از موارد حضور در مساجد ناقص اولی از مساجد کامل است.
دل، گذاشتن هر چیز در جای خود و ظلم، به معنی قرار دادن در غیر جای خودش است حضور انسان در ع -7616

هدف از خلقت جن و انس عبادت است گرچه « و ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون» مسجد، عدل است چون 
در مسجد از آسیبها بدور  عبادت انواعی دارد ولی دارالعباده، مسجد و حضور در آن بهترین عبادت است و انسان

است و در غیر مسجد آسیب پذیر است لذا نبود در مسجد ظلم است چون وضع الشی فی غیر موضعه و مصداق ) 
ومن اظلم ممن منع مساجد اهلل ان یذکر فیه( در خود انسان:  بدترین ظلم این است که کسی به خودش ظلم 

 کندلذا ظالم در مرحله اول به خودش ظلم میکند 

 صل نظارت عالم بر عابد و عبادت:ف
هزار برابر غیر عالم   (5     85الصَّلَاةُ خَلْفَ الْعَالِمِ بِأَلْفِ بحاراألنوار     عَنِ الصَّادِقِاینکه نماز به امامت عالم:   -7617

 است با اینکه کلمات نماز و ارکان آن کم و زیاد نمی شود. این نظارت عالم است که چه عبادتی چگونه انجام
شود و نبود نظارت عالم در تاریخ بشریت چه مشکالتی را به بار آورده است و در اینجاست که نیاز به انبیاء بعنوان 

     عالم دین احساس میشود که اگرنباشند مردم خود را با عبادت و کیفیت آن هالک میکنند

 فصل توقیفی بودن اعمال: 
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را تغییر داد یا کم و زیاد کرد. )توقیفی بودن خط قرمز ماست( کلمات و جمالت اذان توقیفی اند و نمی توان آن -7612
و شیطان معموال از این نقطه ضربه می زند. توقیفی بودن در مستحبات مثل واجبات است. لذا اضافه کردن الفاظ 
و اذکار و حرکات جایز نیست. متاسفانه بعضی معتقدند اضافه یا کم کردن اعمال مستحبی چندان مهم نیست لذا 
گاهی چیزی را در مساجد بعنوان سنت ایجاد میکنند و اصل آن عبادت را تحت الشعاع قرار میدهند مثل و عجل 

 فرجهم را که در نماز اضافه کرده یا صلوات قرآنی ) اللهم صل و سلم...( و امثال آن 
 تَفْتَرُونَ اللَّهِ عَلَى أَمْ لَکُمْ أَذِنَ آللَّهُ قُلْ حَالالً وَ حَراماً مِنْهُ فَجَعَلْتُمْ رِزْقٍ مِنْ لَکُمْ اللَّهُ أَنْزَلَ ما رَأَیْتُمْ أَ قُلْ

 (57یونس/)
 (764بقره/) أَلیمٌ عَذابٌ لِلْکافِرینَ وَ اسْمَعُوا وَ انْظُرْنا قُولُوا وَ راعِنا تَقُولُوا ال آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا

بِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ تَفُوتُنِی صَلَاةُ اللَّیْلِ فَأُصَلِّی الْفَجْرَ فَلِی أَنْ أُصَلِّیَ بَعْدَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَ
هِ أَهْلَکَ لَا تُعْلِمْ بِ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا فَاتَنِی مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ أَنَا فِی مُصَلَّایَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ

 214؛ ص 4 سُنَّةً.  وسائل الشیعة ؛ ج  فَیَتَّخِذُونَهُ
عَنِ الْإِقَامَةِ بِغَیْرِ أَذَانٍ فِی الْمَغْرِبِ فَقَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

     57     2األحکام      تهذیب یُعْتَاد
 سَتُصِیبُکُمْ شُبْهَةٌ فَتَبْقَوْنَ بِلَا عَلَمٍ یُرَى وَ لَا إِمَامٍ هُدًى وَ لَا یَنْجُو مِنْهَا إِلَّا مَنْ دَعَا بِدُعَاءِ  قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ 

یَا رَحْمَانُ یَا رَحِیمُ یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِی عَلَى دِینِکَ فَقُلْتُ یَا  الْغَرِیقِ قُلْتُ کَیْفَ دُعَاءُ الْغَرِیقِ قَالَ یَقُولُ یَا اللَّهُ
وَ   وبِالْقُلُ  وَ الْأَبْصَارِ ثَبِّتْ قَلْبِی عَلَى دِینِکَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مُقَلِّبُ  الْقُلُوبِ  اللَّهُ یَا رَحْمَانُ یَا رَحِیمُ یَا مُقَلِّبَ

؛  2 . کمال الدین و تمام النعمة ؛ ج الْأَبْصَارِ وَ لَکِنْ قُلْ کَمَا أَقُولُ لَکَ یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِی عَلَى دِینِکَ
 352ص

 فصل زن و بانوان
 چون فضائل مسجد اختصاص به مردان ندارد -7613

 مردان اولویتی بر زنان در مسجد ندارند -7614

 ن و اختالط آنان بهر نحو و در هر مرکزی ممنوع است بغیر از مساجدحضور زنان و مردا -7615

 اختالط زن و مرد حتی در راه مسجد ممنوع است. -7610

 اگر زنان در مسجد نباشند کارکرد وحدت در مسجد ضعیف می شود -7611

 تقدس مسجدالحرام مانع از حضور و اختالط زنان با مردان و مانع از جلو بودن زن هنگام نماز نمیشود  -7618

 حدیث نیست، عبارت شهید در لمعه است و با معارف اسالمی هماهنگی ندارد. « مسجد المراه بیتها»ارت عب -7617

 همه جا پرده و حائل بوده اال در مسجد در زمان پیامبر -7686

 وجود پرده در مسجد، جزو واجبات نماز جماعت و حضور زنان نیست -7687

ولی در روایات آمده اگر اجازه خواستن، امر شده  نیازی به اذن شوهر و پدر برای رفتن زن به مسجد نیاز نیست -7682
 67که اجازه بدهید و مانع نشوید. )به مردها گفتهاند اجازه بدهید به زنها نگفته اجازه بگیرید.( 

در روایات حضور زنان در مسجد اشارهای به امنیت نشده چنانچه در حج به امنیت اشاره شده ) چنانچه بعضی  -7683
 رط می دانند ولی الزم است مردان لوازم امنیت را فراهم کنند(ندانسته در مورد مسجد، ش
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 زنان برای رفتن به مسجد آرایش نکنند ولی دلیلی برمنع آرایش کردن در مسجد نداریم -7684

 عطر زدن زنان در راه مسجد ممنوع است ولی داخل مسجد منعی ندارد. -7685

 67در همه جا تمکین از شوهر شرط است ولی برای مسجد نداریم. -7680

تاثیر حضور زن و مرد در مسجد در صورتی است که حائل نباشد. )درقسمت خانوادگی حرمها مشکلی ایجاد  -7681
 نکرده ولی جدا کردن زنان مشکل ایجاد کرده است.(

 کارکردهای مسجد در صورتی است زن و شوهر در مسجد باشند نه فقط مردان. -7688

 ردهبعضی حائل بین زن و مرد را جایز نمیدانند چه دیوار چه پ -7687

اگر مردی همسرش را از خروج خانه منع کند و زنش را خارج خانه ببیند و به او بگوید انتِ ناشزه، و زن بگوید  -7676
 مسجد بوده ام نشوز باطل می شود  

 تنها راه خروج زن از خانه رفتن به مسجد است خصوصاً در مواردی که مورد ظلم واقع میشوند.  -7677

 عه خراب نمی شداگر زنان را از مسجد نمی راندیم جام -7672

معموال فضاهای فرعی در زیر بالکن یا باالی بالکن را به بانوان اختصاص میدهند که نوعی توهین محسوب  -7673
 میشود

 به حاشیه بردن زنان در مسجد سبب به حاشیه رفتن مسجد در جامعه میشود. -7674

 نور و فضای کافی ندارد(قسمت بانوان نباید از امکانات بیبهره یا کم بهره باشد. ) معموالً قسمت بانوان  -7675

 اگر زنان را از مساجد نمیراندیم مساجد ما خلوت و کم رونق نمیشد -7670

 اگر زنان را تحویل میگرفتیم حسینیهها و زینبیهها زیاد نمیشد. -7671

 خانه نشین نمیشد. اگر زنان را از مسجد خارج نمیکردند علی -7678

 67نمیشود.زنان مروج و مشوق خوبی هستند و این دلیل بر مبلغ بودن آنان  -7677

زن اگر مسجدی شد، شوهر و فرزندانش را مسجدی میکند؛ اما مردان مسجدی انگیزهای برای حضور  -7766
 67زنانشان ایجاد نمیکنند 

 کمک و خدمات زنان به مسجد بیشتر از مردان بوده و هست. -7767

 اگر زنان جزء )الناس( اند مسجد هم هدی للناس است هم قیاما للناس هم وضع للناس. -7762

 زنان از مسجد، خالف وحدت استمانع شدن  -7763

« یا بنی آدم خذوا زینتکم»پیر یا جوان بودن، چهره داشتن یا نداشتن، زینت داشتن یا نداشتن مطرح نیست،  -7764
 قید ندارد

 شوهر داشتن و نداشتن، پیر و جوان بودن، برای حضور زنان در مسجد، مالک نیست.   -7765

 ثرتر استپذیرش زنان در مسائل فرهنگی از مردان بیشتر و مو -7760

 67حافظه زنان بیش از مردان است  -7761

 آمار زنان کمتر از مردان نیست. -7768

 جوانی و احساس در زنان بیش از مردان است -7767

 پذیرند )کارکردهای مسجد بیشتر عاطفی و تربیتی است( چون عاطفی هستند زود می -7776
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 گرفتاریهای خارجی کمتر از مردان دارند -7777

 تمرکز زنان بیش از مردان است -7772

 معموالً بعد از شوهران می میرند بهترین اشتغال و تامین روحی آنان می تواند مسجد باشدچون زنان  -7773

 زنان نسبت به مسجد افراطی می شوند لذا ماهی چند روز )حیض( از حضور در مسجد جلوگیری شده است -7774

 :زنان دفع در مؤثر عوامل

 کم نور بودن قسمت زنانه -7775

 مردان بودن از تر عقب -7770

 نداشتن متعادل فرش -7771

 بودن. ازمردان کمتر زنان جای -7778

 دیرتر. پذیرایی -7777

 دارد. مکانهایی که به زنان اختصاص میدهند معموالً پله -7726

 و حاشیه مسجد بودن. بالکن در -7727

 گیرند. نمی تحویل را ساله که بالغ است 7 دختران -7722

 نیستند. توجه و خطاب بدلیل پشت پرده و حائل بودن مورد -7723

 بینند. نمی را نهای میگذارند که معموال زنان منبریبا وجود منبرهای بلند، منبر را به گو -7724

 کنند. می بیرون مسجد از را زنان مضیقه صورت در -7725

 ندارند. آمد امنیت و رفت در -7720

 کننده است. اذیت یا رسد نمی آنها به بلندگو صدای -7721

 

 تضاد ها در مسجد:
 در مسجد سر به زیر وارد میشویم  ولی سر افراز خارج میشویم  -7728
رفتن علنی است  ولی منافق از آن فراری است. ریا، فاسد و مفسد عمل است جز در حضور و  با اینکه مسجد -7727

 رفتن مسجد

 رقابت همه جا مذمت شده اال در ساخت و حضور مسجد  -7736

 با اینکه بهتر است با لباس تمیز و مرتب وارد شود ولی محل تفاخر نیست -7737

 محل مذاکره است ولی  محل مشاجره و جدال نیست -7732

 ره است ولی تحکّم و امر و نهی نیستمرکز مشاو -7733

 محل تجمع امنا است نه انتخاب هیئت امنا  -7734

 با اینکه بهترین مکان نماز است ولی وقف مسجد فقط برای نماز جایز نیست -7735

 با اینکه به نماز هزاران برابر ارزش می دهد نماز مستحب در آن ارزشی ندارد -7730

 اسالمی از مسجد است با اینکه مسجد محل سکوت است قیام ها و نهضت های -7731
 با اینکه مرکز خیزش های سیاسی است جناح بازی ممنوع است -7738
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 با اینکه مرکز وحدت شیعه و سنی است اما امتیاز و کارکردهای مسجد برای شیعیان بیشتر است -7737

 با اینکه محل سجده و ذکر است اما بهترین کار فکر است -7746

 حکومت و امتیاز نداردبا اینکه محل همه اقشار جامعه است هیچ قشری بر آن  -7747

 با اینکه محل پاک و مقدسی است اختالط زن و مرد ممنوع نیست -7742

 همه وجود زن عورت است اال وجه و کفین در مسجد -7743

 همه جا سرو صدا پسندیده است اال در مسجد -7744

 )سکوت، فرهنگ مسجد و همهمه )نماز( ذکر همگانی آن است. هم سکوت دارد و هم همهمه  -7745
 نگیز است جز مسجد که دل انگیز استشلوغی همه جا مالل ا -7740

 همه جا عبادت مطرح است اال مسجد که زیارت هم مطرح است -7741

 با اینکه حضور در مسجد امتیاز است کودک، پیر و جوان، زن و مرد، فقیر و غنی، جاهل و عالم یکسان اند -7748

 در تعطیالت شلوغ است و در ایام کاری خلوت است  -7747
 اش  دار است و هم وقت شلوغی است  خلوتش معنیبا اینکه شلوغ است  خلوت با خدا  -7756
 هم مردم برای فرار از تنهایی به مسجد پناه میبرند هم از شلوغی به مسجد پناه می برند -7757
 هم برای فرار از دنیا و هم برای رسیدن به دنیا در مسجد پناه می گیرند -7752
 21می کند. هم در فرح و شادمانیهای مفرط کنترل و هم در اندوه و انزوا ، امیدوار -7753
 یابیم و هم زندگی با معنا )ذکر معرفت است و فکر معنی دادن به زندگی( هم معرفت می -7754
 هم بناست و هم بنیان )تنها کالبد معنویت مسجد است هر مسجدی تابلو فکری اهالی آن است( -7755
 بخشد( یهم ماده است و هم معنی )در حالی که سنگ و آجر است بهترین معنی را به دنیا و زندگی انسان م -7750
 هم نماز فرادی دارد و هم نماز جماعت )نماز فرادا و نماز جماعت در آن مطلوب است -7751
 کوچک و بزرگ آن در فضیلت یکسان است -7758
 در دنیا ساکت است و در قیامت شاکی -7757
 هم واجب عینی است و هم واجب کفائی. طهارتش واجب کفایی و احترامش واجب عینی است -7706

 هم مجمل است و هم مبَیِّن. )گرچه کوچک و ساده است اما مبین عظمت و شکوه اسالم و مسلمین است(.  -7707
 باشد. هم مطلق است و هم مقید )از هر شرطی مطلق و رها است ولی خودش مقید به شروطی می -7702
 هم ساده است و هم آراسته: آراسته به نمازگزاران است و پیراسته از زخارف و زیورآالت. -7703
 ( 768)توبه، «. فیه رجال یحبون ان یطهروا»طاهر است و هم مطهر. هم  -7704
 هم محل حزن بر گناه است و هم محل سرور و شکر بر نعمت. -7705

 یَتَوَضَّأَ  أَنْ الدُّنْیَا  غُمُومِ  مِنْ غَمٌّ عَلَیْهِ دَخَلَ إِذَا أَحَدَکُمْ یَمْنَعُ مَا»  ناراحتی. وقت هم کنند می مراجعه آن سرور وقت هم
 الْمَسْجِدَ فَیَدْخُلَ

 ها. های شیطانی و بدی ها است و هم پاالیشگاه روح ازخواسته هم معدن معرفت به خدا و خوبی -7700
 هم جایگاه عبادت و یکتاپرستی است و هم پایگاه تهاجم بر شرک و کفر و نفاق بیگانه. -7701

                                                           
 . شادی و شکر بر نعمت ها و حزن و اندوه بر گناهان. 27
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 هم ساختنش عبادت است و هم بندگی کردن در آن. -7708
شاب   -یتحنحن ... » شود  . )مسجد عاشق جوانی است که از او جدا میهم عاشق مومن است و هم معشوق -7707

 «.یتعلق قلبه بالمساجد 
 در مسجد الحرام به دنیا آمد و در مسجد کوفه به شهادت رسید( هم زادگاه هم قتلگاه )امیرالمومنین  -7716
 .27است و هم مسجود 28هم ساجد -7717
سبحان الذی اسری بعبده لیالً من المسجد الحرام الی المسجد . » مکان معراج و فرود خاتم االنبیاء -7712

 ( 7)اسراء، « االقصی

 )با سواد و بی سواد تفاوت ندارد فقیر و غنی ندارد(  کمیت همان کیفیت استدر مسجد  -7713

 با اینکه بعضی پادشاهان ظالم مسجد می سازند اما مسجد هیچ گاه پایگاه ظالم نمی شود -7714
 است ولی تطهیر فرهنگی قبل از تعمیر فیزیکی است.  گرچه تطهیر بعد تعمیر -7715
 هم فضا و ساختمان، مسجد است و هم زمین. )یک طبقه از آپارتمان می تواند مسجد باشد( -7710
  و سنی نداردمخصوص شیعه است اما مسجد شیعه  زیارت ائمهافضلیت اعمال مثل احیای شب قدر و -7711
 جماعت شیعه نیست  اگر امام جماعت سنی باشد فضیلت آن کمتر از امام -7718
  فلسفه عبور جنب از مسجد و عدم توقف یا عدم دخول چیست -7717
  )عروة الوثقی(  مکروه است یطینماز اول وقت باطل و در شرا یگاه -7786

 قتها(لو) صالة تاخیر آن برای رسیدن به مسجد بال مانع است.  ینماز اول وقت سفارش شده ول باانکه -7787
7782-  
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