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

ما برای اداره مسجد است.«1 
در تمام این سالها، فعالیت های شـــایان توجهی در بسیاری از نهادها و سازمان های 
متولی در حوزه مسجد صورت گرفته است. اما دانش تخصصی مدیریت مسجد و تدوین 
نظریات و تجربیات مرتبط با آن، در این دوره، امری مغفول و فراموش شده بود که در 
آستانه چهل سالگی انقالب اسالمی و عطف به فرمایش امام عزیز )ره( که پیروزی ما 
برای اداره مسجد است، بر آن شدیم، داشته های خود را در مرکز رسیدگی به امور مساجد 

59/4/20 :  .1
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که به تعبیر مقام معظم رهبری، به عنوان »مرکز و مرجع مقبول، آگاه و نافذالکلمه ای در 
امر مساجد1« محسوب می شود، در حوزه های مطالعاتی، برنامه ای و عملیاتی تجمیع 
و تدوین نموده و به محضر صاحب نظران، دست اندرکاران و کارگزاران عرصه مسجد 

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

برداشته خواهد شد2«. 

مرکز رسیدگی به امور مساجد

1.  : ابالغیه ی رهبر معظم انقالب به آیت  اهلل مهدوی کنی برای تاسیس مرکز
2.  : رهبرمعظم انقالب –1390/7/19
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13 مسجد در آیینه روایات

آباد کردن مسجد	 
امام باقر از پدران بزرگوارش نقـــل می کند که فرمود: خداوند . 1

متعال هنگامی که می خواهد زمینیان را به عذابی گرفتار کند می فرماید: 
اگر نبودند در میان شما کسانی که به من عشق و محبت می ورزیدند و 
مساجد را آباد می ســـاختند و در سحرگاهان به استغفار می پرداختند، 

عذابم را بر شما فرو می فرستادم.1

2 . به سه ســـند( از پدرانش نقل کرده اند که رسول خدا(امام رضا
فرمودند: مرّوت)جوان مردی( را شش نشانه است که سه نشانه آن متعلق 
به وطن است و سه تا در سفر؛ اما آن سه که متعلق به وطن است عبارتند 
از: تالوت قرآن خدا، آباد کردن مساجد خداوند و اختیار کردن برادران 
دینی و آنها که متعلق به سفر است، عبارتند از: بخشش توشه، اخالق نیکو 

ُّوَن  َِّذیَن یََتحاب 1. حدثنی جعفر بن محمد عن آبائه قال: اِنَّ اهللّ َ اَذا أََراَد أَْن یُِصْیَب أَْهَل الْْرِض بَِعَذاٍب قاَل: لَْوالَ ال
فِیَّ َو یَْعُمُروَن َمَساِجِدی َو یَْسَتْغِفُروَن بِالْسحارِ لَْوالُهْم َلَنَْزلُْت َعذابِی
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و شوخی و مزاح کردن در غیر گناهان.1

آثار مسجد رفتن	 
 أمیرالمؤمنین می فرمایند: انسانی که به مسجد رفت و آمد می کند، . 1

یکی از امور هشت گانه نصیب او می شـــود: برادری ایمانی که در مسیر 
خداوند از او استفاده کند، علم و دانشـــی نو و تازه، فهم و درک آیه ای از 
آیات قرآن، شنیدن سخنی که او را به هدایت رهنمون باشد، رحمتی که 
انتظار آن را از جانب خداوند می کشد، سخنی که او را از گمراهی و هالکت 
باز دارد، ترک گناه به سبب روح خشیت و خداترسی یا به خاطر حیاء از 

برادران ایمانی.2 

 نبی مکرم فرمود: هر کس قرآن سخن او و مسجد خانه او باشد، خداوند . 2
متعال برایش خانه ای در بهشت بنا می کند.3

آراستگی برای مسجد	 
 امام رضا در تفسیر آیه »زینت خود را به هنگام مسجد رفتن برگیرید« . 1

فرمود: مقصود لباس ]خوب و تمیز[ است.4 

1. حدثنا علی بن موسی الرضا قال: حدثنی رسول اهلّل قال: ِستٌَّه ِمَن الُْمُروَّهِ ثاَلثٌَه ِمْنَها فِی الَْحَضِر َو ثاَلثٌَه 
َوَجلَّ َو ِعَماَرُه َمساِجِد اهللّ ِ واتِّخاُذ اإلخوان فی اهللّ  و أّما الَّتی  ا الَِّتی فِی الَْحَضِر َفِتاَلَوُه ِکَتاِب اهللّ ِ َعزَّ َفِر َفَأمَّ ِمْنها فِی الْسَّ

اد و ُحْسُن الُْخلِْق َوالِْمزاُح فِی َغْیِرالَْمَعاِصی. فر فبذُل الزَّ فِی السَّ
َّثَماِن: أَخا ُمْســـَتفادا فِی اهللّ ِ أَو ِعلْما  2. علی بن أبی طالب: قال: َمِن اْخَتلََف اِلَی الَْمْســـِجِد أَصاَب اَِحَدی ال
ُدُه َعْن َرًدی أَْو  ُُّه علْی ُهدْی أَْو َرْحَمًه ُمْنَتِظَرًه، أَْو َکلَِمًه تَرُّ ُمْسَتْطِرفا، أَْو آیًَه ُمْحَکَمًه أَْو َسِمَع ]یســـمع[ َکلِمًه تَُدل

یَْتُرُک َذنْبا َخْشَیًه أَْو َحَیاًء.
3. قال النبی: َمْن َکاَن الُْقرآُن َحِدیَثُه َوالَْمْسِجُد بَْیَتُه بََنی اهللّ ُ لَُه بَْیتا فِی الَْجنَِّه.

َوَجلَّ »ُخُذوا ِزیَْنَتُکْم ِعْنَد ُکلِّ َمْسِجٍد« َقاَل: ِهَی الثیاب. 4. عن أبی الحسن الرضا فی َقول اهللّ  َعزَّ
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 امام صادق در پاسخ به ســـؤال از معنای آیه: »زینت خود را هنگام . 2
مسجد رفتن برگیرید« فرمودند: مقصود شانه زدن موهای سر و صورت 

پس از هر نماز واجب و مستحب است.1

آموزش در مسجد	 
 رســـول خدا روزی بیرون آمدند و در مسجد دو مجلس را مشاهده . 1

کردند، یک مجلس مشغول تعلیم و یادگیری بودند و یک مجلس خدای 
تعالی را می خواندند و عبادت می کردند. پس فرمود: هر دو مجلس عمل 
خیر انجام می دهند، آنان خدا را می خوانند و اینان دانش فرا می گیرند و 
به دیگران می آموزند. این گروه با فضیلت تر است. من به یاد دادن و تعلیم 

مبعوث شده ام، سپس با همان گروه نشستند.2

 پیامبر فرمودند: هر کس در بامدادان به مسجد برود و هدفی جز این . 2
نداشته باشد که کار خوبی را یاد بگیرد یا به دیگری یاد بدهد اجر به جای 
آورنده عمره کامل را دارد و کسی که در شب به مسجد برود و هدفی جز 
این نداشته باشـــد که کار خوبی را فرا بگیرد یا به دیگری بیاموزد پاداش 

یک حج کامل را دارد.3

1. عن أبی بصیر عن أبی عبداهللّ  قال: سألته »ُخُذوا ِزیَْنَتُکْم ِعْنَد ُکلِّ َمْسِجٍد« َقاَل: ُهوالمشُط عَند کلِّ صالٍه 
فریضٍه و نافلٍه.

َقُهوَن َو َمْجلٌِس یَْدُعوَن اهللّ َ تََعالَی َو یَْسَألُونَُه َفَقاَل  2. َو َخَرَج َرُسوُل اهللّ ِ َفاَِذا فِی الَْمْسِجِد َمْجلَِساِن، َمْجلٌِس یََتفَّ
ِکاَل المْجلَِسْیِن اِلَی َخْیٍر َهؤالَءِ َفَیْدُعوَن اهللّ َ َو أَمَّا َهُؤالَءِ َفَیَتَعلَُّموَن َو یَُفقُِّهوَن الَْجاِهَل َهُؤالَءِ أَْفَضُل بِالتَّْعلِیِم أُْرِسلُْت 

ثُمَّ َقَعَد َمَعُهم.
3. عن النبی: َمْن َغَدا اِلَی الَْمْسِجِد الَ یُِریُْد ااِلَّ لَِیَتَعلََّم َخْیرا أَو لُِیَعلَِّمُه َکاَن لَُه أَْجُر ُمْعَتِمٍر تَامَّ الُْعْمَرهِ َو َمن َراِح اِلَی 

ِه. الَْمْسِجِد الَ یُِریُْد ااِلَّ لَِیَتعلََّم َخْیرا أَْو لُِیَعلَِّمُه َفلَُه أَْجُر َحاجٍّ تَامَ الِْحجَّ
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احترام مساجد	 
 ابوبصیر می گوید: از امام صادق از دلیل تعظیم و بزرگداشت مساجد . 1

پرسیدم؟ امام در جواب فرمودند: دستور به تعظیم مساجد برای این 
است که آنها خانه های خدا در روی زمین هستند.1

 کلیب صیداوی از امام صادق نقل می کند که حضرت فرمود: در تورات . 2
نوشته شده اســـت که خانه های من)خدا( در زمین مساجد هستند پس 
خوش به حال کسی که در خانه اش تطهیر کند)وضو بگیرد( و مرا در خانه ام 
زیارت کند و حق زیارت شونده این است که زائر خود را اکرام و احترام کند.2

اذان مسجد	 
 امام صادق می فرماید: طول دیوار مسجد رسول خدا به اندازه قامت 
یک انسان بود که پیامبر در هنگام اذان به بالل می فرمود: ای بالل! باالی 
دیوار برو و صدایت را به گفتن اذان بلند کن، همانا خداوند بادی را مأمور کرده 
است تا اذان را به آسمان ها ببرند و همانا مالئکه الهی هنگامی که صدای اذان 
را از زمینیان می شـــنوند، می گویند، این صدای امت محمد به یگانگی 
خداوند عزوجل است و استغفار و طلب آمرزش برای امت محمدمی کنند تا 

هنگامی که از آن نماز فارغ می شوند.3

َّها  1. عن أبی بصیر قال: سألت أباعبداهللّ  َعِن الِْعلَِّه فِی تَْعِظیِم الَْمساِجِد؟ َفقاَل: انَّما أُِمُر بََتْعِظْیِم الَْمساِجِد ِلَن
بُُیوُت اهللّ ِ فی الَْرِض.

2. عن أبی عبداهللّ  قال: مکتوٌب فی التَّوراه أنَّ بُُیوتی فی الَرض المساِجد فُطوبی لَِمن تطّهر فی بیته ثُمَّ زارنی 
فی بیتی و حق المزور أن یکرم الزائر.

قُت یا  3. عن أبی عبداهللّ  قال: َکاَن ُطوُل حائِِط َمْسِجِد َرُسولِ اهللّ  قاَمًه َفَکاَن یَُقوُل لِِبالٍل اِذا َدَخَل الَْوْ
َماءِ َو انَّ المالئَِکَه اَذا َسِمُعوا  َل بِالَْذاِن ِریحاً تَْرَفُعُه اِلَی السَّ باِلُل اْعُل َفوَق الِْجداِر َو اْرَفْع َصْوتََک بِالََذاِن فانَّ اهللّ َ َقْد َوکَّ
ًد َحّتی  َوَجلَّ َو یَْسَتْغِفروَن اِلَُمِه ُمَحمَّ ٍد بَِتوِحْیِد اهللّ ِ َعزَّ ِه ُمَحمَّ الَْذاَن ِمن أَْهِل الْْرِض، قالُوا َهِذهِ أَْصَواُت أُمَّ

الهِ. یَْفُرُغوا من تِلَْک الصَّ
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استراحت در مسجد	 
سکونی از امام صادق روایت می کند که پیامبر خدا فرمود: استراحت 
کردن در مسجد رهبانیت عرب است. همانا مؤمن مجلس)عبادتش( مسجد و 

استراحتگاه او خانه اوست. 1

اعتکاف در مسجد	 
 امام صادق می فرماید: رسول خدا در دهه آخر)ماه مبارک رمضان( 
در مسجد معتکف می شدند. برای آن حضرت خیمه ای که از مو بافته شده بود 
در مسجد برپا می کردند. پیامبر مهّیای اعتکاف می شدند و بستر خویش 
را جمع می کردند. برخی گفته اند از زنان هم کناره گیری می کردند ولی امام 

صادقآن را تکذیب کردند.2

اولین مسجد	 
 شنیدم ابوذر می فرمود: از رســـول خدا سؤال کردم: اولین مسجدی که در 
زمین بنا شد کدام بود؟ فرمود: مسجدالحرام. عرض کردم: پس از آن چه؟ فرمودند 

مسجدالقصی. پرسیدم: فاصله زمانی این دو چقدر است؟ فرمودند: چهل سال.3

اهل مسجد 	 
 از امام صادق نقل شده که فرمودند: هیچ چیزی نیست مگر اینکه انتهایی 
دارد مگر ذکر، ســـپس فرمود: مردی به حضور پیامبر اکرم رسید و گفت: 

1. عن أبی عبداهللّ  قال: قال رسول اهللّ : االتَِّکآُء فِی الَْمْسِجِد َرْهَبانِیَُّه الَْعَرِب، اِنَّ الُْمْؤِمَن َمْجلُِسُه َمْسِجُدُه 
َو َصْوَمَعُتُه بَْیُتُه.

2. َعن أبی َعْبِداهللّ ِ قال: کاَن َرُسوُل اهللّ ِ اذا َکان الَْعْشُر الْواِخُر اِْعَتَکَف فِی الَْمْسِجِد َو ُضِربَْت لَُه ُقبٌَّه ِمْن َشْعٍر 
َر الِْمئَزَر َو َطوی فِراَشُه و قاَل بَْعُضُهْم َو أعَتَزَل النَِّساَء َفَقاَل أَبُو َعْبِداهلّل: اّما اعتزال النِّساء فال. َو َشمَّ

3. سمعت أباذر قال: ُقلُْت: یا َرُسولَ اهللّ ِ أَیُّ َمْسِجٍد ُوِضَع فِی الْْرِض أَوَُّل؟ قال: أَلَْمْسِجُدالَْحَراِم، قال: قلت ثُمَّ 
أی؟ َقاَل: أَلَْمْسِجُد الَْقَصی. قلت: َکْم َکاَن بَْیَنُهَما َقاَل: أَْربَُعوَن َسَنَه... .
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بهترین اهل مسجد چه کسانی هستند؟ حضرت فرمودند: کسانی که بیشترین 
ذکر را برای خدا بگویند.1

بهترین و بدترین مکان ها در زمین	 
 می فرماید: مردی از قبیله بنی عامر به حضور رســـول خدا امام علی 
آمدند و ســـؤال کردند از بدترین و بهترین مکان ها در روی زمین؟ رســـول 
خدا در پاسخ او فرمودند: بدترین مکان ها بازارها هستند، و بهترین مکان ها 
مساجدند، و محبوب ترین بندگان در نزد خداوند عزوجل کسانی هستند که؛ 

زودتر از همه داخل مسجد شوند و دیرتر از همه خارج گردند.2

پناه بردن به مسجد	 
1 . مرحوم طبرسی در ذیل آیه شریفه 100 از سوره بقره از امام صادق 

نقل می کند که فرمود: چه چیزی شـــما را منع می کند از اینکه هرگاه 
ناراحتی و ســـختی از ناراحتی ها و غم های دنیا به سوی شما آمد، وضو 
بگیرد و داخل مسجد شود و دو رکعت نماز بخواند و در نمازش از خداوند 
کمک بطلبد. مگر نشنیده اید که خداوند می فرماید: و کمک بگیرید به 

وسیله صبر و نماز)از خداوند(.3

 امام صـــادق از پدرش نقل می کند که فرمودند: زلزله و خورشـــید . 2

 َفَقاَل:  ْکَر... ثُمَّ َقاَل: َجاَء َرُجٌل اِلَی النَِّبیِّ 1. َعن أبی ِعبِداهللّ  َقاَل: َما ِمْن َشیی ءٍ االّ َو لَُه َحدٌّ یَْنَتِهی اِلَْیِه ااِلَّ الذِّ
َمْن َخْیُر أَْهِل الَْمْسجِد؟ َفَقال: أَْکُثُرُهْم هللّ  ِذْکرا.

 َفَسَألَُهـ  فی حدیث ـ َعْن َشرِّ بِقاِع الَرِض َو َخْیِر  2. قال أمیرالمؤمنین: جاَء أعرابیٌّ ِمْن بَِنی عامٍر إلی النَِّبیِّ
ل  بِقاِع الَرِض؟ فقال له رسول اهللّ : َشرُّ بقاِع الرِض الَْسواُق... و َخْیُر الِْبقاِع الَْمساِجُد َو أَحبُُّهْم الی اهللّ ِ َعزَّوجَّ

أوَّلُُهْم ُدخوالً و آِخُرُهم خروجا ِمنها.
ْأ ثُمَّ یَْدُخَل الَْمْسِجَد َفَیْرَکَع  نَْیا أَْن یََتَوضَّ 3. عن الصادق قال: َما یَْمَنُع أََحَدُکْم اَِذا َدَخَل َعلَیِه َغٌم ِمْن ُغُموِم الدُّ

الهِ. ْبِر والصَّ َرْکَعَتْیِن یَْدُعواهللّ َ فِْیِهَما، أََما َسِمْعتَ اهللّ َ یَُقوُل: َو اْسَتِعیُنوا بِالصَّ
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گرفتگی و ماه گرفتگی و بادهای ترسناک همگی از نشانه های روز قیامت 
اســـت، پس هرگاه یکی از این ها را دیدید، روز قیامت را به یاد آورید و به 

مسجدهایتان پناه ببرید.1

پیاده رفتن به مسجد	 
 امام صادق می فرماید: کسی که به سوی مسجد گام برمی دارد بر هیچ تر و 

خشکی پا نمی گذارد مگر اینکه از زمین اول تا هفتم برای او تسبیح می کنند.2

ترک مسجد	 
 امام صادق می فرمایند: در زمان رســـول خدا برخی از مردم در . 1

 آمدن به مسجد و شـــرکت در نماز کوتاهی می کردند. رسول خدا
فرمود: نزدیک اســـت دستور دهیم خانه های چنین افرادی را با آتش بر 

سرشان بسوزانند.3

 به امیرالمؤمنین خبر رسید که گروهی برای نماز در مسجد حاضر . 2
نمی شوند، حضرت برای مردم سخنرانی کرد، و در ضمن آن فرمودند: 
گروهی برای نماز خواندن با ما در مســـاجد حاضر نمی شوند، اینان حق 
ندارد با ما بخورند و بیاشامند و مشورت کنند و با ما ازدواج کنند، و نیز حق 
ندارند از بیت المال مسلمین استفاده کنند مگر اینکه در نماز جماعت ما 

اَعِه َفاَِذا َرأَیُْتْم َشْیئا  یَاَح الَْهائِلََه ِمْن َعاَلَماتِ السَّ الَِزَل َوالُْکُسوَفْیِن َوالرِّ 1. عن الصادق عن أبیه َقاَل: اِنَّ الزَّ
ُروا قَِیاَم الِْقَیاَمِه َو أَْفَزُعوا اِلَی َمَساِجِدُکْم. ِمْن َذلَِک َفَتَذکَّ

2. عن أبی عبداهلّل قال: َمْن َمَشی اِلَی الَْمْسِجِد لَْم یََضْع ِرْجاًل َعلَی َرْطٍب َو الَیَابٍِس ااِلَّ َسبََّحْت لَُه الْْرُض اِلَی 
ابَِعِه. الْْرِض السَّ

الهِ فِی الَْمْسِجِد!  3. عن أبی عبداهللّ  قال: َسِمْعُتُه یَُقوُل: اِنَّ أُنَاسا َکانُوا َعلَی َعْهِد َرُسولِ اهللّ ِ أَبَْطأُوا َعِن الصَّ
الَه فِی الَْمْسِجِد أَْن نَْأُمَر بَِحَطٍب َفُیوَضَع َعلَی أَبْوابِِهْم َفُتوَقَد َعلَْیِهْم  َفقاَل َرُسوُل اهللّ ِ: لَُیوِشَک َقْوٌم یََدُعوَن الصَّ

نَاٌر َفُتْحِرَق َعلَْیِهْم بُُیوتُُهْم.
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حاضر شـــوند. نزدیک است که اگر آنها از کار خود دست برندارند فرمان 
دهم خانه های آنان را با آتش بســـوزانند. آنگاه امام صادق فرمود: 
مسلمانان از خوردن و آشامیدن و ازدواج با آنان خودداری نمودند تا اینکه 

آنان در نماز جماعت مسلمین حاضر شدند.1

 رزیق گوید: شنیدم امام صادق می فرمود: کسی که در خانه اش نماز . 3
جماعت بگذارد، تا از شرکت در جماعت مسجد خودداری کند، نماز او و 
کسانی که با او نماز می گذارند مورد قبول نیست مگر اینکه دلیل موّجهی 

بر ترک مسجد داشته باشند.2

 امام حسن فرمودند: غفلت آن است که مسجد را فراموش کنی.3. 4

 امام صادق از رسول خدا روایت می کند که فرمود: نماز کسی که . 5
با مسلمانان در مسجد نماز نخواند درست نیست ]کامل نیست[ مگر از 
روی دلیل، و کسی که در خانه اش نماز بخواند و از جماعت ما دوری کند 
غیبتش ناروا نباشد و کسی که از جماعت مسلمانان روی گرداند، عدالتش 
ساقط؛ و دوری از او واجب است و اگر او را نزد پیشوای مسلمین ببرند، باید 
بیمش دهد و بر حذرش بدارد. پس اگر در جماعت مسلمین حاضر نشد، 
خانه اش را بر سرش بسوزانند، و کسی که به جماعت مسلمانان بپیوندد 

الَه فِی الَْمْسِجِد َفَخَطَب َفقاَل: انَّ َقوما  1. عن أبی عبداهللّ : أنَّ أَِمیرالُمؤِمنیَن بَلََغُه أَنَّ َقْوَما الیَْحُضُروَن  الصَّ
الَه َمَعنا فِی َمَســـاِجِدنا َفال یَُؤاِکُلونا َو ال یُشاِربُونا َو ال یُشاِوُرونا َو ال یَُناِکُحونا َو ال یَأُخُذوا ِمْن َفیِئنا  ال یَْحُضُروَن الصَّ
ِّی َلُوِشُک أَن آُمَر لَُهْم بَِناٍر تُْشَعُل فِی ُدَورِهْم َفُأْحِرُقها َعلَْیِهْم أَْو یَْنَتُهوَن،  َشْیئا، أَْو یَحُضُروا َمَعَنا َصاَلتََنا َجَماَعًه و اِن

َقاَل: َفاْمَتَنعَ الُْمْسلُِموَن َعْن ُمؤاِکلَِتِهْم َو ُمشاَربَِتِهْم َو ُمَناَکَحِتِهْم َحتَّی َحَضُروا الَْجماَعَه َمَع الُْمْسلِِمیَن.
2. عن رَزیق قال: سمعت أباعبداهللّ  یقول: َمْن َصلَّی فِی بَْیِتِه َجَماَعًه َرْغَبًه َعِن الَْمْسِجِد َفال صالَه لَُه و ال لَِمْن 

َصلَّی َمَعُه ااِلَّ ِمْن ِعلٍَّه تَْمَنُع ِمَن الَْمْسِجِد.
3. قال موالنا الحسن: أَلَْغْفلَُه تَرُکَک الَْمْسِجَد.
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غیبتش حرام و عدالتش ثابت می باشد.1

جارو کردن مسجد	 
 امام صادق از پدرانش و آنان از رسول اکرم نقل فرمودند که: هر . 1

کس مســـجدی را جارو و خاک روبی نماید، خداوند پاداش آزاد کردن 
بنده ای را برایش می نویسد، و اگر از این مسجد به مقدار خاشاکی که در 
چشم می رود، گرد و غبار خارج نماید، خداوند رحمت خویش را دو برابر 

به او عطاء می فرماید.2

 پیامبر فرمودند: کسی که خانه خدا را در روز پنج شنبه و شب جمعه . 2
خاک روبی کند و به اندازه غباری که در چشـــم می رود، از مسجد خاک 

برگیرد، خداوند او را مورد آمرزش خود قرار می دهد.3

خارج شدن از مسجد	 
 پیامبر اکرم فرمود: هر کس صدای اذان را در مسجد بشنود و بدون . 1

عذر و دلیل از مسجد خارج شود، منافق است، مگر اینکه قصد برگشت به 
مسجد را داشته باشد.4

1. عن الصادق قال: قال رســـول اهللّ : الَ َصاَلَه لَِمْن الَیَُصلِّی فِی الَْمْسِجِد َمَع الُْمْسلِمْیَن ااِلَّ ِمْن ِعلٍَّه َو ال 
ِغْیَبَه ااِلَّ لَِمن َصلَّی فِی بَْیِتِه َو َرِغَب َعْن َجَماَعِتَنا َو َمْن َرِغَب َعن َجَماَعِه الُْمْسلِِمْیَن َوَجَب َعلَی الُْمْسلِِمْیَن َغْیَبُتُه َو 
َرُه َفاِن َحَضَر َجَماَعَه الُْمْسلِِمْیَن َو ااِلَّ  َسَقَطْت بَْیَنُهْم َعَدالَُتُه َو َوَجَب ِهْجَرانُُه َو اَِذا ُرفَِع اِلَی اَِماِم الُْمْسلِِمْیَن أَنَْذَرُه َو َحذَّ

أَْحَرَق َعلَْیِه بَْیَتُه َو َمن لَِزَم َجَماَعَتُهْم َحُرَمْت َعلَْیِهْم ِغْیَبُتُه َو ثََبَتْت َعَدالَُتُه بَْیَنُهْم.
2. عن الصادق عن آبائه أن رسول اهللّ  قال: َمْن َقمَّ َمْسِجدا َکَتَب اهللّ ُ لَُه ِعْتَق َرَقَبٍه َو َمْن أَْخَرَج ِمْنُه ما 

َوَجلَّ لَُه ِکْفلَْیِن ِمْن َرْحَمِتِه. ی َعْینا َکَتبَ اهللّ ُ َعزَّ یَُقذِّ
3. قال رسول اهللّ : َمْن َکَنَس َمْسِجدا یَْوَم الَْخِمیِس لَْیلََه الُْجُمَعِه َفأَْخَرَج ِمْنُه ِمَن التُّراِب ما یَُذرُّ فِی الَْعْیِن ُغِفَر 

لَْه.
: َمْن َسِمَع النَِّداَء فِی الَْمْسِجِد َفَخَرج ِمْن َغْیِر ِعلٍَّه َفُهَو ُمنافٌِق، ااّل أَْن یُِریَْدالرُُّجوَع اِلَْیِه. 4. قاَل النَِّبیُّ
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 امام صادق فرمود: هنگامی که در مسجد نمازت را خواندی و سپس . 2
دیدی نماز به جماعت اقامه می شـــود، اگر خواســـتی از مسجد خارج 
می شوی و اگر خواستی می توانی با آنان نماز بخوانی و نمازت را تسبیح و 

ذکر خداوند قرار بده)چون یک نماز بیشتر بر تو واجب نبوده است(.1

پیامبر اکرم فرمودند: بیست خصلت است که فقر می آورد؛ یکی از آنها . 3
عجله کردن در هنگام بیرون رفتن از مسجد است.2

4 . عالمه مجلسی قدس سره نقل می کند که در بعضی از کتاب ها از پیامبر
روایت شده که فرمود: بیست و پنچ چیز موجب فقر می شود؛ یکی از آنها 

به سرعت خارج شدن از مسجد است. 3

خانه خدا در زمین	 
پیامبر فرمودند: مساجد خانه های خداوند در زمین اند. و برای اهل . 1

آسمان نورافشـــانی می کنند، همان گونه که ستارگان برای اهل زمین 
نورافشانی می کنند.4

 امام صادق فرمودند: بر شـــما باد! آمدن به مســـاجد. که مسجدها . 2
خانه های خداوند بر روی زمین هستند و هرکس با وضو وارد آنها شود، 
خداوند او را از گناهانش پاک می کند و نامـــش را در زمره زائران خود 

الُه َفأِْن ِشْئَت َفاْخُرْج َو اِْن ِشْئَت َفَصلِّ  1. عن أبی عبداهللّ  قال: اَذا َصلَّْیَت َصاَلًه َو أَنَْت فِی الَْمْسِجِد َو أُقِْیَمِت الصَّ
َمَعُهْم َو اْجَعلْها تَْسِبْیَحا.

2. قال النبی: ِعْشُروَن َخْصلًَه تُوِرُث الَْفْقَر... َو تَْعِجْیُل الُْخُروِج ِمنَ الَْمْسِجِد... .
3. و قد روی فی بعض الکتب عن النبی أنَّه قال: أَلَْفْقُر َخْمَسٌه و ِعْشُروَن شیئا... والُْخُروُج ِمَن الَْمْسِجِد َسریعا.

َماءِ َکَما تُِضی ُء النُُّجوُم ِلَْهِل الْرِض. 4. عن النبی: أَلَْمساِجُد بُُیوُت اهللّ ِ فِی الَرِض َو ِهَی تُِضی ُء ِلَْهِل السَّ
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می نویسد، پس در آنها بسیار نماز بخوانید و دعا کنید و در مسجدهای 
مختلف)و مکانهای متعدد یک مسجد( نماز بگزارید که هر مکان در روز 

قیامت برای کسی که بر او نماز گزارده است شهادت می دهد.1 

 رسول خدا فرمود: کسی که خداوند متعال را دوست بدارد، باید مرا . 3
نیز دوست بدارد، و هر که مرا دوست می دارد، باید خاندان مرا نیز دوست 
بدارد. من در میان شما دو چیز گرانقدر، کتاب خدا و خاندانم را به جای 
گذاشته ام، هر کس که عترتم را دوست داشـــته باشد، باید قرآن را نیز 
دوست داشته باشد. دوستدار قرآن باید دوست دار مساجد هم باشد چرا 
که مساجد محضر و خانه های خداوند است، که خودش فرمان به باالیی 
و مبارکی آنها را داده اســـت. مساجد، فرخنده و اهل آن نیز فرخنده اند، 
مساجد و اهل آن هر دو آراســـته و محفوظ اند. اهل مسجد در نمازند 
و خداوند حاجاتشـــان را برطرف می کند، آنان در مسجدند و خداوند 

پشتیبان و یاور آنان است.2

َرُه اهللّ ُ ِمْن  را َطهَّ ََّها بُُیوُت اهللّ ِ فِی الْْرِض َو َمْن أَتَاَها ُمَتَطهِّ 1. عن الصادق أنّه قال: َعلَْیُکْم بِأتْیاِن الَْمَســـاِجِد َفاِن
َعاءِ َو َصلُّوا ِمنَ الَْمَساِجِد فِی بَِقاٍع ُمْخَتلَِفٍه َفاِنَّ ُکلَّ بُْقَعٍه تَْشَهُد  الهِ َوالدُّ ُذنُوبِِه َو ُکِتَب ِمْن ُزوَّاِره َفأَْکِثُروا فِیَها ِمَن الصَّ

لِلُْمَصلِّی َعلَْیَها یَْوَم الِْقَیاَمِه.
ِّی تَاِرٌک فِْیُکُم الثََّقلَْیِن ِکتابَ اهللّ ِ َو   َقـــاَل: َمْن أََحبَّ اهللّ َ َفلُْیحبَّنِی َو َمْن أََحبَِّنی َفلُْیِحبَّ ِعْتَرتِی اِن 2. َعنِ النَِّبیِّ
ََّها أَْفِنَیُه اهللّ ِ َو أَبَِنیُتُه أَِذَن فِی  ِعْتَرتِْی َو َمْن أََحبَّ ِعْتَرتِی َفلُْیِحبَّ الُْقرآَن َو َمن أََحبَّ الُْقرآَن فلُْیِحبَّ الَْمَســـاِجَد َفان
َرْفِعَها َو باَرَک فِیها َمْیُمونَـــٌه َمْیُموٌن أَْهُلها، ُمَزیََّنٌه ُمَزیٌَّن أَْهُلها، َمْحُفوَظٌه َمْحُفوٌظ أَْهُلها ُهْم فِی َصالتِِهْم َواهللّ ُ فی 

َحوائِِجِهْم، ُهْم فِی َمَساِجِدِهْم َواهللّ ُ ِمْن َوَرائِِهْم.
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ساختن مسجد	 
 عبداهللّ  بن مسعود می گوید: رســـول خدا فرمود: وقتی به معراج رفتم، 
جبرئیل به من گفت: به بهشـــت و جنّهم فرمان داده شده که بر تو عرضه 
 شوند، پیامبر فرمود: بهشت و نعمت هایش و جهّنم و عذاب هایش را دیدم. 
در بهشت هشت در اســـت... جبرئیل به من گفت: آنچه بر روی درها نوشته 
شده اســـت را بخوان، من آنها را خواندم... بر در ششم بهشت نوشته شده بود: 
خدایی جز پروردگار عالم نیســـت، محمد فرستاده خداست و علی جانشین 
اوســـت، هر کس بخواهد قبرش وسیع و گشاده باشد، باید مسجد بسازد و هر 
کس می خواهد،کرم ها در زیرزمین جسد او را نخورند مساجد را جارو کند و به 
مساکین رسیدگی نماید و هرکس دوست دارد جسمش تازه بماند، مساجد را 
فرش نماید و هر کس دوست دارد جایگاه خود را دربهشت ببیند در مسجدها 
سکنی گزیند.)بی تردید مقصود از سکنی گزیدن این نیست که مسجد محل 
زندگی افراد باشد، بلکه مقصود آن است که اعمال عبادی و نمازهای یومیه را در 

مسجد بخواند و بدون عذر مسجد را ترک نکند(.1

طلب حاجت در مسجد	 
 از امام صادق روایت شده که فرمود: پدرم هرگاه می خواست حاجتی . 1

طلب کند، به هنگام زوال خورشـــید طلب می کرد و هرگاه آن را اراده 
می کرد، ابتدا صدقه می داد و مقداری عطر استفاده می کرد و سپس به 

َماءِ َقاَل لِی َجْبَرئِیُل  ا أُْسِرَی بِی اِلَی السَّ 1. و باالسناد یرفعه الی عبداهللّ  بن مسعود أنّه قال: َقاَل َرُسوُل اهللّ ِ: لَمَّ
علیه السالم: َقْد أََمْرُت الَْجنََّه َوالنَّاَر أَْن تُْعَرَض َعلَْیَک، َقاَل: َفَرأَیُْت الَْجنََّه و َما فِیها ِمَن النَِّعْیِم َو َرأَیُْت النَّاِر َو ما فِیها 
ُد َما َعلَی الَبْواِب َفَقرأَُت َذلَِک... َو  َهُ فِیَها، ثَمانَِیُه أَبْـــواٍب... َفَقال لِی َجْبَرئیُل: إْقَرءا یا ُمَحمَّ ِمَن الَْعذاِب، َوالَْجنَّ
ٌِّی اهللّ ِ، َفَمَن أَحبَّ أَْن یَُکوَن َقْبُرُه واِسعا َفِسْیحا  ٌد َرُسوُل اهللّ ِ، َعلِیُّ َول َعلَی الْباب الساِدِس َمْکُتوُب: ال اِلََه االَّ اهللّ ُ، َمَحمَّ
یْداُن تَْحَت الْرِض َفلَْیْکُنِس الَْمساِجَد َولَْیْسُکِن الَْمساِکیَن َو َمْن أََحبَّ  َفلَْیْبِن الَْمساِجَد َو َمْن أََحبَّ أَْن ال تَْأُکلَه الدِّ
أَْن یَْبِقی َطرِّیا نَِضرا ال یَْبلَی َفلْیکِس الَْمِساِجَد بِالِْبْسِط َو َمْن أَراَد أَْن یَرَی َمْوِضَعُه فِی الَْجنَّه َفلُْیْسِکن فِی الَْمساِجِد.
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مسجد می رفت و در طلب حاجتش از خداوند متعال دعا می کرد به آنچه 
که خدا بخواهد.1

ابی کهمس می گوید: از امام صادق شنیدم که می فرمود: مردی وارد . 2
مسجد شـــد و قبل از ثنای الهی و درود بر پیامبر نماز را آغاز کرد. 
رســـول خدا فرمود: این بنده در مالقات با خدای خود عجله کرد. 
سپس مردی دیگر وارد شـــد و خدای عزوجل را ستود و ثنا گفت و بر 
رسول خدا درود فرســـتاد و پیامبر اکرم فرمود: ای مرد، هر چه 
 می خواهی از خدا درخواست کن تا به تو داده شود، آنگاه امام صادق
افزود: در کتاب علیآمده اســـت: همانا ثنای خدا و درود بر رسولش 
قبل از درخواست است و اگر یکی از شما نزد مردی بیاید تا از او جاجتی 

بطلبد، دوست دارد پیش از اظهار حاجتش سخنی نیکو به او بگوید.2

غریبان در دنیا	 
 پیامبر اکرم فرمودند: چهار چیز در دنیا غریب هســـتند: قرآن در سینه 
ستمگر، مسجد در جمع گروهی که در آن نماز نخوانند، قرآن در خانه ای که آن 

را نخوانند و مردی صالح در میان مردمان بد. 3

َق بِِه  َم َشیئا َفَتَصدَّ ْمِس َفاَِذا أََراَد َذلَِک َقدَّ 1. عن ابی عبداهلّل قال: َکاَن أَبِی اَِذا َطلََب الَْحاَجَه َطلََبها ِعْنَد َزَوالِ الشَّ
َو َشمَّ َشیئا ِمْن ِطیٍب َو َراَح اِلَی الَْمْسِجِد َو َدَعا فِی َحاَجِتِه بَِما َشاَء اهللّ ُ.

الِه  2. عن ابی کهمس قال: َسِمْعُت أَباَعْبِداهللّ  یَُقوُل: َدَخَل َرُجٌل الَْمْســـِجَد َفابَْتَدأَ َقْبَل الثََّناءِ َعلَی اهللّ ِ َوالصَّ
َوَجلَّ َو َصلَّی َعلَی  َُّه ثُمَّ َدَخَل آَخُر َفَصلَّی َو أَثْنی َعلَی اهللّ ِ َعزَّ  َفَقاَل رُســـولُ اهللّ ِ َعاَجَل الَْعْبُد َرب َعلَی النَِّبیِّ
الَه َعلَی َرُسولِِه  إِنَّ الثََّناَء َعلَی اهللّ ِ َوالصَّ َرُسولِ اهللّ ِ َفقاَل َرُسولُ اهللّ ِ َسْل تُْعَطُه ثُمَّ َقاَل: اِنَّ فی ِکتاِب َعلِیِّ

ُجَل یَْطُلُب الَْحاَجَه َفِیُحبُّ أَن یَُقوَل لَه َخْیرا َقْبَل أَن یَْسَألَُه َحاَجَتُه. َقْبَل الَْمْسَألَِه َو إِنَّ أََحَدُکْم لََیأتِی الرَّ
نَْیا أَْربََعٌه: ُقرآٌن فِی َجْوِف ظالِِم و َمسِجٌد فی نادی َقْوٍم الیَُصلّی فیِه َو ُمْصَحٌف فی  3. عن النبی: أَلُْغَربَاُء فِی الدُّ

بَْیٍت الیَْقَرأُ فیه َو َرُجٌل صالٌِح َمَع َقوِم ُسوءٍ.
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غیبت کردن در مسجد	 
 امام صادق از پدران بزرگوارش و آنان از پیامبر اکرم نقل می کنند که 
حضرت فرمود: نشستن در مسجد به انتظار برپایی نماز، عبادت است، تا زمانی 
که حدثی از شخص صادر نشود، گفته شد: ای رسول خدا! مقصود از »حدث« 

چیست؟ فرمود: غیبت کردن. 1

کسب روزی و مسجد	 
 ولید بن صبیح نقل می کند که امام صادق از او پرســـید: ای ولید، . 1

مغازه ات از مسجد چقدر فاصله دارد؟ گفتم: کنار دِر مسجد است؛ پس 
فرمود: هرگاه خواستی به مغازه ات بروی، ابتدا به مسجد برو و در آن دو یا 
چهار رکعت نماز بخوان و سپس بگو: صبح کردم به حول و قوه الهی و نه 
به حول و توان خودم، ای پروردگار: من بنده توام و از فضل تو درخواست 
می کنم همان گونه که خود فرموده ای، پس دسترســـی به آن را آسان 

گردان که من در پناه لطف و عنایت تو آسایش دارم.2

 مردی از اصحاب امام نقل می کند که امام صادق به من فرمود: . 2
بامدادان که در پی حاجت خود می روی، آیا از مسجد اعظم که در کوفه 
است، گذر می کنی؟ عرض کردم: آری. فرمود: پس چهار رکعت نماز در 
آنجا بخوان و در نمازهایت بگو: به حول و کمک الهی صبح کردم و نه به 
حول و توان خودم، بلکـــه به حول و قوت تو ای پروردگار من! از تو برکت 

الهِ ِعباِدٌه َما لَْم یُْحِدْث؛ قِْیَل یا  1. عن أبی عبداهللّ  قال: قاَل رسول اهللّ : أَلُْجُلوُس فِی الَْمْسِجِد انِتظاَر الصَّ
َرُسولَ اهللّ ِ: و ما یُْحِدُث؟ قال: أالغتیاُب.

2. عن ابن الولید بن صبیح عن أبیه قال: قال أبوَعْبِداهللّ : یا َولِْیُد أَیَْن َحانُوتَُک ِمَن الَْمْســـِجِد َفُقلُْت َعلَی بَابِِه 
تِِه َو َغَدْوُت  َفَقاَل: اَذا أََرْدَت أَْن تَْأتَِی حانُوتََک َفابَْدأَ بِالَْمْسِجِد َفَصلِّ فِْیِه َرْکَعَتْیِن أَْو أَْربََعا ثُمَّ ُقْل: َغَدوُت بَِحْولِ اهللّ ِ َو ُقوَّ
رلِی َذلَِک  ِّی َعْبُدَک أَلْتِمُس ِمْن َفْضلَِک َکما أََمْرتَِنی َفَیسِّ تَِک یا َربِّ اللَُّهمَّ اِن هٍ بَْل بَِحْولَِک َو ُقوَّ باِل َحْوٍل ِمنِّی َو الَُقوَّ

َو أَنَا خافٌِض فِی عافَِیِتَک.
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امروز را می طلبم و برکت اهل این روز را ]برکت همگانی برای بندگانت 
در این روز[

نشستن در مسجد	 
 امام صادق می فرمایند: ســـه کس از خالصـــان درگاه خدا در روز . 1

قیامت اند، مردی که به مســـجد رود تا نماز بخواند و انتظار نماز دیگر را 
بکشد، او مهمان خداوند اســـت و بر خداوند است که مهمانش را اکرام 

کند.1

 عثمان بن مظعون می گوید به رســـول خدا عرض کردم: می خواهم . 2
در مورد بعضی چیزها سؤال کنم؟ فرمودند: آنها چیست؟ عرض کردم: 
می خواهم رهبانیت پیشه کنم فرمودند: ای عثمان این کار را نکن، همانا 
رهبانیت امت من آن است که در مسجدها بنشینند و پس از نمازی در 

انتظار نماز دیگر باشند.2

 نماز تحیت مسجد	 
صحابی بزرگ پیامبر ابوذر غفاری نقل می کند که روزی بر رســـول . 1

 در مســـجد وارد شدم و حضرت نشســـته بودند، پیامبر خدا
فرمودند: ای ابوذر! مسجد تحیتی مخصوص به خود دارد، عرض کردم 

َوَجلَّ یَْوَم الِْقَیاَمِه... َو َرُجٌل َدَخَل الَْمْسِجَد َفَصلَّی ثُمَّ َعقََّب فِْیِه  1. عن أبی عبداهللّ  قال: ثاََلثَُه ِمْن خالَِصِه اهللّ ِ َعزَّ
َوَجلَّ َو ُحقٌّ َعلَی اهللّ ِ أَنَّ یُْکِرَم َضْیَفُه...  الهِ اْلُْخَری َفُهَو َضْیُف اهللّ ِ َعزَّ انِْتَظارا لِلصَّ

2. عن عثمان بن مظعون قال: ُقلُْت لَِرُسولِ اهللّ  یَا َرُســـولَ اهللّ ِ، أََرْدُت أَْن أَْسَألََک َعْن أَْشَیاَء؟ َفَقاَل: َو ما ِهَی 
َب أُمَِّتی الُْقُعوُد فِی الَْمَســـاِجِد  ، َفاِنَّ تََرهُّ َب، َقاَل: الَ تَْفَعْل یا ُعثْماَنُ ــی أََرْدُت أَن أَتََرهَّ ِـّ یا ُعثْماُن؟ َقاَل: ُقلُْت: اِن

اَلهِ.. . الهِ بَْعَد الصَّ َوانِْتَظاُرالصَّ
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تحیت مسجد چیست؟ فرمود: اینکه دو رکعت نماز به جای آوری.1

 امام علی می فرمود: از جمله حقوق مســـجد آن است که ]به هنگام . 2
ورود به آن[ دو رکعت نماز تحیت به جای آوری و ادای حق دو رکعت به 
آن است که مادر قرآن)سوره ی فاتحه( را در هر دو رکعت بخوانی و حق 

قرآن این است که به آنچه در آن آمده، عمل کنی.2

 نماز جماعت در مسجد	 
1 . روایت کرده که رسول خدا از پدرانش، از امام علی امام صادق 

فرمودند: در بهشت خانه هایی هست که بیرون آن از درونش و درون آن از 
بیرونش پیداست. از امت من کسانی در آنجا اقامت می گزینند که سخن 
به نیکی بگویند، اطعام نمایند، آشکارا سالم کنند، دائما روزه دار باشند، 
و در شب که مردم خوابیده اند، نماز بخوانند. امام علی پرسیدند: ای 
 چه کسی از امت شما توان این امور را دارند؟ پیامبر ،رسول خدا
فرمودند: ای علی آیا می دانی نیکو سخن گفتن چیست؟ آن است 
که انسان در صبح و شام ده مرتبه تســـبیح و تحمید و تهلیل و تکبیر 
بگوید و اطعام نمودن، نفقه و مخارجی اســـت که مرد به خانواده و عیال 
خود می پردازد و دائم روزه دار بودن به این معناست که عالوه به روزه  ماه 
مبارک رمضان در هر ماه سه روز را روزه بگیرد که ثواب روزه ی همیشگی 
برای او نوشته می شود. مراد از نماز در شب هنگامی که مردم خوابند، این 

1. عن أبی ذّر قال: َدَخلُْت َعلَی رُسوِل اهللّ ِ َو ُهُو فِی الَْمْسِجِد جالٌِس: َفَقاَل لِی: یَا أَبَاَذرِّ، اِنَّ لِلَْمْسِجِد تَِحیًَّه، ُقلُْت: 
َو َما تََحیَُّتُه؟ َقاَل: رکَعَتاِن تَْرَکُعُهَما... .

ْکَعَتْیِن أْن تَْقَرأَ فِْیِهَما بُأمِّ  2. و عن علّی أنّه کان یَُقوُل: ِمن َحقِّ الَْمْسِجِد أَن تَُصلَِّی فِیِه َرْکَعَتْیِن َو ِمن َحقِّ الرَّ
الُقرآِن َو من َحقِّ الُْقرآِن أَْن تَْعَمَل بَِما فِْیِه.
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اســـت که هر کس نماز مغرب و عشا و نماز صبح را در مسجد به جماعت 
بخواند، گویا تمام آن شـــب را از اول تا آخر شب زنده داری نموده است. 
مقصود از افشای سالم آن است، که انسان در سالم کردن بر هیچ یک از 

مسلمانان بخل نورزد.1

 رزیق می گوید: از امام صادق شـــنیدم که می فرمودند: نماز مرد در . 2
خانه اش به جماعت برابر با بیست و چهار نماز است و نماز جماعتش در 
مســـجد برابر با چهل و هشت نماز، و یک رکعت نماز در مسجدالحرام با 
هزار رکعت نماز در مساجد دیگر برابر است و نماز فرادا در مسجد برابر با 

بیست و چهار نماز است.2

 امام مجتبی فرمودند: گروهی از یهودیان نزد رسول خدا آمدند. . 3
یک نفر که عالم ترین آنها بود گفت: من درباره ده کلمه ]مســـأله[ از تو 
سؤال می کنم ]روایت بسیار طوالنی است[ پس خبر بده مرا از دهمین 
کلمه از هفت خصلت که خداوند از میان پیامبران به تو و از میان امت ها به 
امت تو بخشیده است؟ پس پیامبر فرمود: خداوند متعال عطاء کرده 

1. عن الصادق عن آبائه عن علی قال: قاَل َرُسوُل اهللّ ِ: اِنَّ فِی الَْجنَِّه ُغَرفا یَُری َظاِهُرها ِمْن بَاِطِنَها َو 
یاِم َو َصلَّی بِاللَّْیِل  الَم َو أََداَم الصِّ عاَم َو أَْفَشی السَّ بَاِطُنها ِمْن َظاِهِرها یَْسُکُنَها ِمْن أُمَِّتی َمْن أََطاَب الَْکاَلَم َو أَْطَعَم الطَّ
َوالنَّاُس نِیاٌم َفَقاَل َعلٌِی: یا َرُسوَل اهللّ ِ َو َمْن یُِطیُق َهذا ِمْن أُمَِّتَک َفَقاَل: یَا َعلِیُّ أََو ما تَْدِری ما اَِطابَُه الَْکالِم 
ُجل  عاُم نََفَقهُ الرَّ اٍت َو اِْطعامُ الطَّ ِ َو الَ اِلَه ااِلَّ اهللّ ُ َواهللّ ُ أَْکَبُر َعْشَر مرَّ َمْن َقاَل: اَِذا أَْصَبَح َو أَْمَسی ُسْبحاَن اهللّ ِ والَْحْمُد هلِلَّ
ا  ْهِر َو أَمَّ ُجُل َشْهَر َرَمَضاَن َو ثاََلثََه أَیَّاٍم فِی ُکلِّ َشْهٍر یُْکَتُب لَُه َصْوُم الدَّ یاِم َفُهَو أَْن یَُصوَم الرَّ ا اَِداَمُه الصِّ َعلَی ِعیالِِه َو أَمَّ
ََّما  الُه بِاللَّْیِل َوالنَّاُس نَِیاٌم َفَمْن َصلّی الَْمْغِرَب َو َصالَه الِْعَشاءِ اآلِخَرهِ َو َصالَه الَْغداهِ فِی الَْمْسِجِد فِی َجَماَعٍه َفَکأَن الصَّ

الِم َعلی أََحٍد ِمَن الُْمْسلِِمیَن. الِم أَْن الیَْبَخَل بِالسَّ أَْحَیا اللَّْیَل ُکلَُّه َو اِْفَشاَء السَّ
ُجِل فِی َمْنِزلَِه َجَماَعًه تَْعِدُل أَْربَعا و ِعْشِریَْن َصالًه َو َصالُه  2. عن رزیق قال: سمعت أباعبداهللّ  یقول: َصالُه الرَّ
ْکَعٍه فی المسجد الحرام ألف  ُجِل َجماَعًه فِی الَْمْسِجِد تَْعِدُل ثَمانَِی َو أَْربَِعْیَن َصالًه ُمَضاَعَفًه فِی الَْمْسِجِد َو اِنَّ الرَّ الرَّ

الَه فِی الَْمْسِجِد َفْردا بِأَْربٍَع َو ِعْشِریَن َصالًه... . رکعه فِی ِسَواُه ِمَن الَْمَساِجِد َو اِنَّ الصَّ
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است به من، سوره  حمد، اذان و نماز جماعت در مسجد را. 1

وارسی کفش ها هنگام ورود به مسجد	 
 پیامبر خدا فرمودند: کفش هایتان را در هنگام ورود به مسجد بررسی . 1

کنید)تا مبادا آلوده باشـــد( و از این که مردان در حال ایستاده این کار را 
انجام دهند نهی فرمودند.2

 شیخ طبرســـی در مکارم الخالق در ذیل آیه ی شریفه که می فرماید: . 2
»زینت خویش را به هنگام مســـجد رفتن برگیرید و به همراه داشته 
باشید« از رسول خدا نقل می کند که مقصود اینست که: هنگامی که 

به در مساجد می رسید، کفش های خود را بررسی کنید.3

وضو گرفتن برای مسجد رفتن	 
 امام علی می فرمایند: هر کس نیک وضو بگیرد، سپس به مسجد برود . 1

تا زمانی که حدثی از او سر نزده است در حال نماز است.4

امام باقر می فرمایند: داخل مساجد نشو مگر اینکه طاهر و با وضو باشی و . 2

1. عن حســـن بن علی بن أبی طالب قال: َجاَء نََفٌر ِمَن الَْیُهوِد اِلی َرُسوِل اهللّ ِ... َقاَل الَْیُهوِدیُّ الَِّذی َکاَن 
ِّی أَْسَألَُک َعْن َعْشـــِر َکلَِماٍت... َفأَْخَبَرنِی َعِن العاِشَرهِ َعْن َسْبِع خصاٍل أَْعَطاَک اهللّ ُ ِمْن بَْیَن  د اِن أَْعلَُمُهْم یا ُمَحمَّ
َوَجلَّ َفاتَِحَه الِْکَتاِب َوالَْذاِن َوالَْجَماَعَه فِی  : أَْعَطانِی اهللّ ُ َعزَّ النَِّبیِّیَن َو أَْعَطی أُمََّتَک ِمْن بَْینِ الَُمِم َفَقاَل النَِّبیُّ

الَْمْسِجُد.
ُجُل َو ُهَو َقائٌِم. َل الرَّ 2. قال الّنبی: تََعاَهُدوا نَِعالَُکْم ِعْنَد أَبَواِب َمَساِجِدُکْم َو نََهی أَْن یََتَنعَّ

3. الحسن الطبرســـی فی)مکارم الخالق( عن النبی فی قوله تعالی: ُخُذوا ِزیَْنَتُکْم ِعْنِد ُکلِّ َمْسِجٍد. قال: 
تََعاَهُدوا نَِعالَُکْم ِعْنَد أَبَْواِب الَْمْسِجِد.

ُهوَر ثُمَّ َمَشی اِلَی الَْمْسِجِد َفُهُو فی َصاَلهٍ َما لَْم یُْحِدث.  4. عن علی: َمْن أَْحَسَن الطَّ
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هر کس بدون طهارت و وضو وارد مسجد شود، پس مسجد دشمن اوست.1

همسایه مسجد	 
 امام علی فرمود: نماز همسایگان مسجد هنگامی که برای نمازهای . 1

واجب در مسجد حاضر نمی شوند، نماز نیست، زمانی که سالم باشند و 
عذری برای عدم حضور نداشته باشند.2

امام صادق می فرمایند: مســـاجد، نسبت به آن دست از همسایگان . 2
خود که در مسجد حاضر نمی شوند به خداوند متعال شکایت نمودند، 
خداوند به مساجد وحی فرمود: به عزت و جالل خودم سوگند، یک رکعت 
نماز را هم از آنان قبول نخواهم کـــرد و در میان مردم عدالتی را از آنان 
آشکار نمی سازم. رحمت من آنان را شامل نمی شود و در بهشت همسایه 

و نزدیک به من نخواهند بود.3

پیامبر فرمود: همسایه ی مســـجد نمازش قبول نمی شود مگر در . 3
مسجد.4

امیرالمؤمنین می فرماید: همســـایه مسجد چنانچه عذر یا بیماری . 4
 نداشته باشد نمازش جز در مسجد مقبول نخواهد بود. از آن حضرت
سؤال شد: همسایه ی مسجد چه کسانی اند؟ فرمود: کسی که صدای اذان 

َهاَرهِ َفالَْمْسِجُد َخْصُمُه. َهاَرهِ َو َمْن َدَخَل َمْسِجدا بَِغْیِر الطَّ 1. عن ابی جعفر قال: الَ تَْدُخِل الَْمَساِجَد ااِلَّ بِالطَّ
لََواتِ الَْمْکُتوباِت ِمْن ِجَیراِن الَْمْسِجِد اَِذا َکاَن فارِغا َصِحْیحا. 2. عن علی قال: ال َصالَه لَِمْن لَْم یَْشَهِد الصَّ

تِی  َِّذیَن الیَْشَهُدَونََها ِمْن ِجْیرانِها َفأَوحی اهللّ ُ اِلَْیها َو ِعزَّ 3. عن أبی عبداهللّ ، قال: َشَکِت الَْمساِجُد اِلَی اهللّ ِ تَعالی ال
َو َجاللِی ال َقِبلُْت لَُهْم َصاَلًه َواِحَدًه َو ال أَْظَهْرُت لَُهْم فِی النَّاِس َعَدالًَه َو ال نَالَْتُهْم َرْحَمِتی َو ال َجاوُرونی فِی َجنَِّتی.

: الصاله لِجاِر الَْمْسِجِد ااِلَّ َفی َمْسِجِدهِ. 4. قال النبیُّ
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را بشنود.1

أبی بصیر از امام صادق نقل می کند که فرمودند: هر کس از همسایگان . 5
مسجد صدای اذان را بشنود و پاسخ ندهد، نمازش نماز نیست.2

محمد بن مسلم از امام باقر نقل می کند که فرمودند: نماز همسایگان . 6
مسجد نماز نیست مگر اینکه مریض باشـــند یا دلیل موجهی داشته 

باشند.3

رسول خدا فرمود: کسی که خانه اش نزدیک مسجد است حضور در . 7
]نماز[ جماعت بر او الزامی است برخالف آن که خانه اش دور است.4

منبع:  فصلنامه مسجد شناخت،ویژه نامه فرهنگی آموزشی و ترویجی/ دفتر مطالعات  	
و پژوهشهای مرکز رسیدگی به امور مساجد/خرداد93

ِد االَّ فِی الَْمْســـِجِد االَّ أن یَُکوُن لَُه ُعْذٌر أوبِِه علٌَّه َفِقْیَل: و َمن جاُر   أنّه قال: ال َصاَلَه لِجاِرالَْمْســـجِ 1. عن َعلِیٍّ
الَْمْسِجِد یا أمیرالمؤمنین! قال: َمْن َسِمَع النِّداَء.

2. و فی روایه أبی بصیر عن أبی عبداهللّ  قال: َمْن َسِمَع النِّداَء ِمْن ِجیراِن الَْمْسِجِد َفلَْم یُِجْب َفال َصالَه لَُه.
الَه ِمْن ِجیَراِن الَْمْسِجِد االَّ مریٌض  َُّه قال: ال َصاَلَه لَِمْن ال یَْشَهُد الصَّ 3. و روی محمد بن مسلٍم عن أبی جعفر أَن

أو َمشُغوٌل.
4. رسول اهللّ  قال: َو َمن َقُربَْت َداُرُه ِمَن الَْمْسِجِد لَِزَمه ِمن ُحُضوِر الَْجَماَعِه َما الَیَلَْزُم َمن بَُعَد ِمْنُه.
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 	الف( مسجد در آیینه فرمایشات امام خمینی

مسجد خاستگاه اصلی مبارزه با ظلم
این مساجد است که این بساط را درســـت کرد. این مساجد است که نهضت 
را درست کرد. در عهد رســـول اهللّ  هم، و بعد از آن هم تا مدت ها، مسجد 
مرکز اجتماع سیاسی بود؛ مرکز تجییش جیوش بود. »محراب« یعنی مکان 
حرب؛ مکان جنگ، هم جنگ با شـــیطان، و هم جنگ با طاغوت. از محرابها 
باید جنگ پیدا بشود؛ چنانکه پیشتر از محرابها پیدا می شد از مسجدها پیدا 
می شد. ای ملت! مسجدهای خودتان را حفظ کنید. ای روشنفکران مسجدها را 
حفظ کنید، روشنفکر غربی نباشید. روشنفکر وارداتی نباشید! ای حقوقدان ها! 
مسجدها را حفظ کنید. بروید به مسجد؛ نمی روید! این مسجدها را حفظ کنید 
تا این نهضت به ثمر برسد؛ تا مملکت شما نجات پیدا کند. خداوند ان شاءاهللّ  این 

مسجدها را برای ما حفظ کند1.

1358/3/15 .1
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مسجد منزوی و اسالم منزوی 
آن اسالمی که به درد جامعه نرســـد، و آن اسالمی که به درد حکومت جامعه 
نرسد، آن اسالم منزوی است. اسالم منزوی در مساجد بود. با اسم اسالم، اسالم 
را منزوی کردند در چهار دیوار مســـاجد، مساجد بی تحرک. مسجدالحرام و 
مساجد در زمان رســـول اکرم مرکز جنگ ها و مرکز سیاست ها و مرکز 
 امور اجتماعی و سیاســـی بوده. اینطور نبوده است که در مسجد پیغمبر
همان مسائل عبادی نماز و روزه باشد؛ مسائلسیاسی اش بیشتر بوده. هر وقت 
می خواستند به جنگ بفرستند اشخاص را و بسیج کنند مردم را برای جنگ ها، 
از مسجد شروع می کردند این امور را. مع السف در دنبال تبلیغات از صدر اسالم 
یعنی، بعد از یک مدتی تا زمان ما مساجد یک مساجدی شده بود که اسالم در 
آنجا محکوم می شـــد. محکوم کردن اسالم به این نیست که یک کسی بگوید 
من اســـالم را محکوم می کنم، محکوم کردن اسالم بر این است که آن چیزی 
که اسالم می خواهد در مسجد زیر پا گذاشته بشود. اسالم می خواهد که مردم 

آگاهانه برای مصالح خودشان، برای مصالح مسلمین در آنجا فعالیت بکنند.1

کارکردهای اجتماعی و سیاسی مسجد
مسجد مرکز تبلیغ است. در صدر اسالم از همین مسجدها جیش ها، ارتش ها، راه 
می افتاده، مرکز تبلیغ احکام سیاسی اسالم بوده مسجد. هر وقت یک گرفتاری 
لوُه باِلَجماَعه«، اجتماع می کردند؛ آن  پیدا می شـــد، صدا می کردند که »الصَّ
گرفتاری را طرح می کردند، این صحبت ها را می کردند. مسجد، مرکز اجتماع 

سیاسی است. و از این یک قدری وسعتش زیادتر، می شود نماز جمعه2.

1362/5/25 .1
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مسجد ضرار
وقتی که ما می بینیم که مملکت ما از سینمایش گرفته تا مدرسه اش استعماری 
است؛ یعنی از خارج آوردند اینها را برای ما، تحفه هایی است که از آنجا آوردند 
برای فاسد کردن نسل جوان ما، همه چیزش را، اگر مسجد هم یک وقت اینطور 
شد، ما درِ آن را می بندیم. اگر مسجدی شـــد که این مسجد دعوتش دعوت 
فاسد شد، پیغمبر اکرم خراب کرد »مسجد ِضرار« را، مسجدی که درست 
کرده بودند در مقابل پیغمبر، و تبلیغات می کردند بر ضد اخالق و بر ضد امثال 
ذلک؛ پیغمبر داد خرابش کردند. اگر مســـجدی باشد که مسجد ِضرار باشد، 
مسجدی باشد که نتوانیم آن مســـجد را اصالحش کنیم، مسجدش ]را[ هم 

خراب می کنیم؛ نه اینکه سینمایش را1.

مسجد کانون اصلی مبارزه با ظلم و استکبار
مسجد در اسالم و در صدر اسالم همیشه مرکز جنبش و حرکت های اسالمی 
بوده؛ از مسجد تبلیغات اسالمی شروع می شده است و از مسجد حرکت قوای 
اسالمی برای سرکوبی کفار و وارد کردن آنها در ]زیر[ بیرق اسالم بوده است. 
همیشه در صدر اسالم مسجد مرکز حرکات و مرکز جنبشها بوده است. شما 
که از اهالی مســـجد و از علمای مساجد هستید، باید پیروی از پیغمبر اسالم و 
اصحاب آن سرور کنید و مساجد را برای تبلیغ اسالم و حرکت اسالمیه و برای 
قطع ایادی شرک و کفر و تأیید مستضعفین در مقابل مستکبرین قرار بدهید2.

لزوم اهتمام به مسجد در هر زمان
مسجد محلی اســـت که از مسجد باید امور اداره بشود. این مساجد بود که این 

1357/7/27 .1
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پیروزی را برای ملت ما درست کرد. این مراکز حساسی است که ملت باید به آن 
توجه داشته باشند. اینطور نباشد که خیال کنند که حاال دیگر ما پیروز شدیم 
دیگر مسجد می خواهیم چه کنیم. پیروزی ما برای اداره مسجد است. ما اگر 
نماز نباشد و آداب اسالمی نباشد، چه داعی داریم که بیاییم خودمان را به مهلکه 
بیندازیم و وارد این امور بشویم؟ ما برای اسالم این کارها را می کنیم و شما، شما 
ملت برای اســـالم قیام کردید، و برای اسالم این همه زحمت کشیدید و دارید 
می کشید. مراکزی که مراکز بسط حقیقت اسالم است، بسط فقه اسالم است و 

آن مساجد است، اینها را خالی نگذارید1.

مسجد قدرتمند پشتیبان ملت و دولت 
من امروز باید بگویم که تکلیف اســـت برای مسلمان ها. حفظ مساجد امروز 
جزء اموری است که اسالم به او بسته اســـت. ماه مبارک رمضان و بعد از ماه 
مبارک رمضان هم، مسجدها را آباد کنید. من در مکه که مشرف بودم یک روز 
می خواستم یک کتابی بخرم که برای آن کتابفروش هم فایده داشت، ایستاده 
بودم، اذان گفتند، یکدفعه رها کرد و گفت که: »سّنه حنفّیه« دیگر با من حرف 
نزد، رفت سراغ نماز. در مدینه بازار را که من دیدم بسته بود. یعنی باز بود لکن 
هیچ کس نبود. می رفتند سراغ نماز. چرا شما نمی روید سراغ نماز؟ چرا ظهر 
که می شود بازار را رها نمی کنید و بروید سراغ نماز؟ اگر بروید سراغ نماز، احیاء 
کنید این سنت سیاسی اسالم را، همان طوری که در روز جمعه حاال بحمداهللّ  
می روید، روز غیرجمعه هم بروید مســـاجد را پر کنید. اگر این مسجد و مرکز 
ستاد اسالم قوی باشد ترس از فانتوم ها نداشته باشید. ترس از امریکا و شوروی 
و این ها نداشته باشید. آن روز باید ترس داشته باشید که شما پشت بکنید به 
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اسالم. پشت کنید به مساجد1.

مساجد سنگر مقابله با دشمن
این مسجدها را سنگر قرار بدهید برای اسالم. در صدر اسالم، از این مسجدها 
همه چیز بیرون می رفت؛ مســـجد محل قضاوت بود، مسجد محل چه بود، 
مسجد محل بسیج بود. بسیج سپاه بود، این مسجدها را باید شما محکم نگه 
دارید. نگویند به شما که دیگر مسجد می  خواهیم چه کنیم؛ ما انقالب کردیم؛ 
ما انقالب کردیم مسجد درست کنیم. ما برای خدا انقالب کردیم. شما، ملت 
ما انقالب کرده اســـت و از زبان ملت است که »جمهوری اسالمی«. جمهوری 
اســـالمی باید همه چیزش اسالمی باشد. این مساجد سنگرهای اسالم است. 
محراب محل حرب است. اینها سنگرند برای اسالم. حفظ کنید اینها را. گول 
نخورید از این اشخاصی که می خواهند بازی بدهند که »آقا شما چکار دارید به 

این کارها، دارند خودشان می کنند!«

نقشه خاص دشمن برا مساجد نشان از اهمیت این جایگاه دارد
توطئه برای این است، که اینها در کار نباشند. اینها می  گویند که روحانی ها بروند 
در مســـجدها و همان جا نماز جماعت بخوانند. بسیار خوب، شما می گذارید 
روحانی ها در مسجد نماز جماعت بخوانند؟ شما توی همان مسجد هم می روید 
یک عده ای را از اشرار می برید. یک نفر آدمی که از اسالم هیچ اطالع ندارد جلو 
وا می دارید. صورت نماز درســـت می کنید برای اینکه، مسجد را هم از اینها 
بگیرید. قضیه این نیست که اگر روحانیین دست برداشتند از کارهای ارزنده ای 
که دارند می کنند و رفتند تو مسجدها، رهایشان کنند. می خواهند مسجدها 
را هم از روحانی پاک کنند به اصطالح خودشـــان. می خواهند مسجدها را از 
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مسلمانها بگیرند. شما دیدید در زمان محمدرضا برای هر مسجدی در مساجد 
تهران، که ُمسلَّم جاهای دیگر هم شـــاید بوده - نمی دانم - یک نفر سرهنگ 
بازنشسته منحرف ساواکی را گذاشـــتند آنجا برای مراقبت کردن اوضاع. اگر 
اینها دســـت بردارند از این کاری که انجام دادند و به وسیله آنها انجام گرفته 
است، از اینها دست بر می دارند اینها؟ یا خیر، مسجد هم نباید داشته باشند؟ 
آن روز می گفتند عّمامه هم نباید داشته باشند. حاال هم به آن خواهد رسید اگر 
شما مسلمانها سست بگیرید.... شما می گذارید اینها)روحانیون( تو مسجدها 
باشند؟ یا اینکه تو مسجد هم وقتی که آمده است یک آقایی دارد نماز می خواند، 
یک دسته ای پا می شوند می آیند و می ایستند نماز می خوانند برای شکستن 
این نماز. برای بیرون کردن این روحانی از مسجد. می خواهند این سنگر را از 
شما بگیرند. مسجد یک سنگر اسالمی است و محراب محل جنگ است، حرب 
است. این را می خواهند از دست شما بگیرند. میزان هم همین نیست که این 
را بگیرند. اینها مقدمه اســـت، و االّ هی بروید نماز بخوانید. اما اینها از مسجد 
بد دیدند، خصوصاً در این دو ســـه سال اخیر. در این دو سه سال اخیر، مسجد 
یک محلی بود که مردم را به نهضت و به قیام بر ضد ظلم تهییج می کرد. اینها 

می خواهند این سنگر را بگیرند1.

1359/8/26 .1



41 مسجد در آیینه فرمایشات امام خمینی و مقام  معظم رهبری

ب( مسجد در آیینه فرمایشات مقام معظم رهبری مدظله العالی	 

اهمیت مسجد
اّولین مسئله، اهّمّیت خود مسجد است و این ابتکاری که اسالم در آغاز والدت 
خود برگزید و محّل تجّمع مردم را بر محور ذکر و دعا و توّجه به خدای متعال 
قرار داد. اجتماعات مردم به طور طبیعی دارای تأثیراتی است. خب، یک عّده ای 
ُدور هم جمع میشوند، میگویند، می شنوند، تصمیم میگیرند، ارتباطات فکری 
برقرار میکنند، داده ها و گرفته های فکری بین خودشان دارند؛ این در کجا اتّفاق 
بیفتد؟ مثاًل در باشگاه های اشرافی و اعیانی برای کارهای مختلف اتّفاق بیفتد 
که در غرب معمول است، یا در قهوه خانه ها تشکیل بشود؛ یا در جایی تشکیل 
بشود که محور آن اقامه ی صالت است؛ این خیلی فرق میکند. وقتی اجتماع 
بر محور نماز و ذکر به وجود آمد، آن وقت یک معنای دیگری پیدا میکند، یک 
جهت دیگری پیدا میکند، دلها را به سمت دیگری میکشاند؛ این ابتکار اسالم 

بود.
 بله، معبد در همه ی ادیان هست -که می نشینند در آنجا و عبادت میکنند- لکن 
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مسجد با معابد مسیحی و یهودی و بودایی و بعضی جاهای دیگر که ما دیده ایم 
یا شنیده ایم متفاوت است. در مسجد، پیغمبر اکرم نمیرفت فقط نماز بخواند و 
بیرون بیاید؛ کاری که برای اجتماع پیش می آمد و مهم بود، صدا میزدند: اَلصلوُه 
جاِمَعه؛1 بروید به سمت محل صالت؛ برای چه؟ برای اینکه راجع به مسئله ی 
جنگ مشورت کنیم یا خبر بدهیم یا همکاری کنیم یا بسیج کنیم امکانات را و 
بقّیه ی چیزها؛ و شما در تاریخ اسالم مشاهده میکنید که مساجد، مرکزی برای 
تعلیم بود؛ می شنویم و در روایات میخوانیم که در مسجدالحرام یا مسجدالّنبی 
حلقه ی درس زید و عمرو و بکـــر از نحله های مختلف فکری و مذهبی وجود 
داشت؛ معنای این خیلی متفاوت است با کلیسیا یا با کنیسه ی یهودی که فقط 
میروند آنجا، یک عبادتی میکنند و بیرون می آیند. مســـجد پایگاه است و این 

پایگاه بر محور ذکر و نماز است.2 

مسجد پایگاه است
خب، مسجد بر محور چنین گوهری شـــکل میگیرد؛ اجتماعی است بر ِگرد 
یک چنین حقیقت درخشانی. بنابراین مســـجد اهّمّیت دارد، پایگاه است؛ 
همچنان که معروف شده در زبانها واقعاً پایگاه است. نه فقط پایگاه برای فالن 
مسئله ی اجتماعی، ]بلکه [ مسجد میتواند پایگاه همه ی کارهای نیک باشد؛ 
پایگاه خودسازی، انسان سازی، تعمیر دل و تعمیر دنیا و مقابله ی با دشمن و 
زمینه سازی برای ایجاد تمّدن اسالمی و بصیرت افزایِی افراد؛ و َهُلمَّ َجّرا. مسجد 

یک چنین جایگاهی است3.

1. ازجمله، وسائل الّشیعه، ج 23، کتاب االیمان، ص 243
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آغاز انقالب از مساجد
انقالب از خانه مذهب یعنی مسجد و مدرســـه دینی آغاز شد و جهت گیری 
مذهبی در انقالب روز به روز افزایش پیدا کرد و نقش مذهب و ارزشهای معنوی، 
آن قدر قوی شدکه کسانی را به میدان انقالب کشاند که معموال در هیچ انقالبی، 

این گونه آدمها را به میدان نمی آیند1. 
یکی از ابتکارات مهّم امـــام بزرگوار ما، از هنرهای بزرگ این مرد بزرگ همین 
بود که از اّول انقالب مساجد را محور قرار داد. آن روزهای اّول انقالب، آنهایی 
که یادشان است میدانند که همه چیز در هم ریخته بود: سالح بیاورند، جمع 
کنند، از اینجا بردارند، ]نکند[ دستهای غیر مأمونی به کارهایی دست بزنند؛ 
مرکز تشـــّکل الزم بود، هسته ی مرکزی الزم بود؛ این هسته ی مرکزی را امام 
بالفاصله همان روز اّول، حّتی قبل از اینکه اعالم پیروزی بشود، معّین کردند: 
مساجد. هرکس از هرجا مثاًل سالح دســـت می آورد، ببرد ]به مساجد[. بعد 
هم یک سازمان دهی عظیم مسجدی تشکیل شـــد و به وجود آمد که همان 
کمیته های انقالب بودند، که تا مّدتهای طوالنی همه ی کارهای انقالب را اینها 
انجام میدادند، و درواقع همه ی کارهای کشور را اینها انجام میدادند. مسجد 
یک چنین خصوصّیتی دارد که بر مبنای ذکر و نگاه الهی و توّجه الهی و مانند 
اینها است. خب این یک نکته است که اجتماع مردم بر محور ذکر خدا و مانند 

اینها ]است [.2

مسجد نقطه اتصال دنیا و آخرت 
در مسجد اسالمی، شـــور و بهجت عبادت خالص با نشـــاط زندگی پاک و 
خردمندانه و سالم، درهم می آمیزد و فرد و جامعه را به تراز اسالمی آن نزدیک 
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می کند. مســـجد، مظهر آمیختگی دنیا و آخرت و پیوستگی فرد و جامعه در 
دیدگاه و اندیشه های مکتب اسالم است.1

مساجد کانون حفظ دین
هر چه می توانید در مورد مساجد کار بکنید، خیلی خوب است، مساجد کانون 
دین اســـت، االن هم همین است. هیچ چیز جای مسجد را پر نمی کند؛ یعنی 
سلولی است که آدم به تنهایی نگاه می کند، ولی همین مساجد است که فضا 
را فضای دینی نگه می دارد و معارف را از نســـلی به نسلی منتقل و با دین آشنا 

می کند2.

جایگاه مسجد در شکل گیری انقالب های مردمی
مسجد نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشـــور عزیز اسالمی ما بلکه در نقاط 
مختلف عالم و در طول تاریخ منشأ آثار بزرگ و نهضت ها و حرکت های اسالمی 
بزرگی شده است مثاًل قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که مسلمان هستند 
مثل الجزایر و دیگر کشـــورهایی که ســـال ها در زیر سلطه نظامی استعمار 
فرانسوی ها بودند از مساجد شروع شـــد که به پیروزی هم رسید و کشورها 
استقالل پیدا کردند انقالب در این کشورها هم آن روزی رو به شکست رفت و 
دوباره ملّت ها استقالل خودشان را از دست دادند که رابطه خود را با مساجد و با 

دین و ایماِن مساجد قطع کردند3.

مساجد مراکز تصمیم گیری از صدر اسالم
در صدر اسالم هم در زمان نبی مکّرم اسالم و همچنین در زمان حکومت با 
برکت امیرالمؤمنین مسجد مرکز همه تصمیم گیری های مهم و کارهای 
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بزرگ بود نمی خواهیم از لحاظ وضع زمان مسجد امروز را به مسجد کوفه زمان 
امیرالمؤمنین تشبیه کنیم زیرا اقتضاهای هر زمان متفاوت است به طور 
کلّی مسجد به عنوان یک پایگاه دین عبودیّت و معرفت می تواند برای جوامع 

اسالمی منشأ و سرآغاز حرکات بزرگ و برکات ماندگار باشد1.

نقش مسجد در شکل گیری انقالب اسالمی
یکی از علل پیروزی این انقالب مبارک در ایران اسالمی و یا الاقل سهولت این 
پیروزی این بود که مردم به مســـاجد اقبال پیدا کردند، جوانان مساجد را پر 
کردند و علمای اعالم مساجد را به عنوان مرکزی برای تعلیم تربیت روشنگری 
افکار و اذهان مورد اســـتفاده قرار دادند و مسجد مرکزی برای حرکت آگاهی 
نهضت و افشای اسرار زمامداران فاســـد و خود فروخته رژیم طاغوت شد. در 
دوره مشروطیت هم همین طور بوده است در دوره ملی شدن صنعت نفت هم 
تا حدودی همین طور بود، در زمان انقالب هم که این مسأله به حّد اعلی رسید2.

مسجد هسته مقاومت
مسئله ی دیگر در مورد مسجد عبارت است از هسته ی مقاومت. مقاومت وقتی 
گفته میشود، فوراً ذهن میرود به مقاومت نظامی و امنّیتی و امثال اینها. خب 
بله، آن هم قطعاً مقاومت است، اّما باالتر از آن، مقاومت فرهنگی است. حصار 
فرهنگی، خاک ریز فرهنگی در کشور اگر سست باشد، همه چیز از دست خواهد 
رفت. مسجد پایگاه بزرگ بسیج فرهنگی و حرکت فرهنگی است؛ شیوه ی کار 
را باید در مسجد آموخت که چه کار کنیم. اّوالً به شما عرض بکنم حرفی که شما 
با مأمومین خودتان و مسجدی های خودتان میزنید)خطاب به ائمه جماعات 
حاضر در دیدار روز جهانی مســـجد(، از نطق تلویزیونی و مانند اینها بمراتب 
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کارآمدتر و مؤثّرتر اســـت؛ بارها این را عرض کرده ایم که نگاهِ چشم درچشم و 
جلسه ی نزدیک که نَفس گوینده به شنونده میخوَرد، یک چیز دیگری است؛ 
این فقط هم در اجتماعات ما تجلّی دارد؛ البّته در کّل اسالم در نمازهای جمعه 
و امثال اینها این هست، لکن در بین شـــیعه، بُروزوظهور بیشتری دارد. این 
مجالس روضه خوانی، مجالس وعظ و خطابه، مجالس گوناگون خیلی چیزهای 
مهّمی است؛ اینها را دست کم نباید گرفت، هم از فضای مجازی مؤثّرتر است، 
هم از صداوسیما مؤثّرتر است، منتها خب دایره اش محدود است؛ اگرچنانچه 
این سلسله ی عظیم، این تشکیالت عظیم خوب کار کند و در همه جا کار کند، 
تأثیراتش برهمه ی اینها فائق خواهد آمد و میتوانید شـــما این جوان را، این 
مخاطب را به معنای واقعی کلمه مصونّیت ببخشید و میتوانید او را در مقابل 
این میکروب ها و این ویروس هایی که به طور دائم دارد سرازیر میشود به طرف 
این کشور و طرف این نظام واکسینه کنید. بنابراین ]مسجد[ هسته ی مقاومت 
اســـت، منتها مقاومت بِاَنواعه؛ مقاومت فرهنگی، مقاومت سیاسی، و درجای 

خود هم مقاومت امنّیتی و نظامی؛ کمااینکه در مساجد ]اینگونه بوده [.1

نقش مسجد به عنوان دانشگاه و مدرسه
ملت ایران باید مســـاجد را مغتنم بشـــمارد و پایگاه معرفت و روشن بینی و 
روشنگری و استقامت ملی به حساب آورند اگر کسی خیال کند که در مسجد 
فقط چند رکعت نمـــاز می خوانند و بیرون می آیند و ایـــن چه تأثیری دارد 
خطاست این طور نیست، اّوالً اگر همان چند رکعت نماز هم با چشم بصیرت 
نگاه شود خوِد نماز که به زبان ُمَشرِّع مقّدس نماز و اذان خیرالعمل و فالح است 
مایه برکات زیادی می شود نماز یک ملت را به قیاِم هللَّ وادار می کند نماز انسانها 
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را از فساد دور و به خلوص و فداکاری نزدیک می کند. عالوه بر آن مسجد فقط 
برای نماز نیست در مسجد انواع عبادات هست از جمله آن عبادات تفکر است 
که »تفکر ساعه خیر ِمن عباده سنه« یا در بعضی از روایات است که »من عباده 
اربعین سنه« یا »سبعین سنه« البته فکر کردن درست. افراد مسجد برو این 
فکر را به وسیله شنیدن ســـخنان عالم دین و فقیه به دست می آورند بنابراین 
مسجد هم مدرسه است هم دانشگاه هم مرکز تفکر و تأمل هم مرکز تصفیه روح 
هم مرکز خلوص و مرکز اتّصال بنده به خداســـت ارتباط زمین و آسمان است 
جایی است که انسان خود را به منبع الیزال فیض و قدرت وصل می کند انسان 
در مسجد خود را به خدا متّصل می کند بنابراین باید قدر مساجد را دانست باید 

در مساجد حضور پیدا کرد1.

جایگاه مسجد در سالمت روانی شهر و اجتماع
روح مسجد، کالبد زندگی را پرنشـــاط و پرانگیزه می سازد. در هر جا سامان 
زندگی است، مسجد، مرکز و کانون اصلی اســـت. در بنای شهر و روستا، در 
مدرسه و دانشـــگاه، در مراکز جمعیتی از بازارهای کسب و کار تا فرودگاه ها 
و جاده ها و پایانه های سفری و تا آسایشـــگاه ها و بیمارستان ها و بوستان ها و 
گردشگاه ها، در همه و همه باید مسجد را همچون قطب و محور بنا نهاد. مسجد 
در همه جا باید پاکیزه، زیبا و آرام بخش باشـــد. مدیریت محتوایی و معنوِی 
مسجد که بر دوش روحانی مسجد است باید خردمندانه و مسئوالنه، و حتی 
عاشقانه باشد. اگر مسجد، کیفیت شایسته ی خود را بیابد، هزینه های مادی و 

معنوی بسیاری از دوش جامعه و مردم و مسئوالن برداشته خواهد شد2.
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مسجد نشانه اصلی اسالم در تمام دنیا
صدای اذان باید از مساجد بلند شود. باید همه نشانه های توجه به نماز و اقامه ی 
نماز را در شهر اسالمی - بخصوص در شهرهائی مثل تهران و شهرهای بزرگ 
کشور - ببینند، باید احســـاس کنند؛ هم مردم خودمان، هم کسانی که وارد 
این شهرها می شوند. نشـــانه های اسالمی باید واضح و آشکار باشد؛ کما اینکه 
در مهندسی های ما باید نشـــانه های اسالمی آشکار باشد. صهیونیست ها هر 
نقطه ی دنیا که خواستند یک ساختمانی بسازند، آن عالمت نحس ستاره  داوود 
را ســـعی کردند یک جوری رویش تثبیت کنند. کار سیاسی شان این جوری 
است. ما مسلمان ها نشـــانه های اسالمی و مهندسی اسالمی را باید در همه ی 

کارهای مان، از جمله در باب مهندسی بایستی مراعات کنیم1. 

مسجد و سیاست
بنابراین مسجد، ]هم [ پایگاه مقاومت اســـت، هم ]پایگاه [ رشد فّعالّیتهای 
فرهنگی و هدایت فرهنگی و بصیرت فرهنگی ]است [؛ در دل فرهنگ، سیاست 
هم هست. این را هم عرض بکنیم که معنای سیاست فقط این نیست که انسان 
طرف دار زید و مخالف عمرو باشـــد یا بعکس؛ سیاست یعنی نگاه به حرکت 
عمومی جامعه که کدام طرف داریم میرویم؛ آیا به سمت هدفها داریم حرکت 
میکنیم یا زاویه گرفته ایم و داریم از هدفها دور میشویم؟ معنای واقعی سیاست 
این است. آن وقت در خالل این نگاه، تکلیف آدمها و اشخاص و گروه ها و احزاب 
و جریانها روشن میشـــود که آیا داریم به سمت عدالت اجتماعی میرویم؟ آیا 
داریم به سمت استقالل واقعی دینی میرویم؟ آیا داریم به سمت ایجاد تمّدن 
اسالمی میرویم، یا داریم به سمت وابســـتگی به غرب و وابستگی به آمریکا و 
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تحت تأثیر قرار گرفتن نســـبت به بافته ها و یافته های بی مغز غربی ها حرکت 
میکنیم؟ این خیلی مســـئله ی مهّمی است که سبک زندگی ما، ما را به کدام 
طرف دارد میکشـــانَد؛ این نگاه، نگاه سیاسی اســـت که می بینید از فرهنگ 
سرچشمه میگیرد؛ بنابراین در دل فرهنگ، سیاست هم هست. با این نگاه به 
حوادث جامعه باید نگاه کرد. بعضی کوته نظری میکنند، کوته بینی میکنند 
و همه ی چیزها را منحصر میکنند در دوســـتی یا دشمنی با یک شخص. یک 
شخص یا یک جریان چه اهّمّیتی دارد؟ باید نگاه کرد، جریان شناسی کرد؛ در 

اغلب کسانی که پایشان میلغزد این]جور[ است.1
یک نکته ی دیگر این اســـت که بعضی ها مســـجد را -برخالف آنچه ما حاال 
عرض کردیم- از مسائل سیاســـی میخواهند بکلّی برکنار بدارند. ]میگویند[ 
آقا شما وارد سیاست نشـــوید، کار خودتان را بکنید. کار خودتان یعنی چه؟ 
یعنی بیایید همان نمازتـــان را بخوانید و بروید؛ فقط پیش نمازی محض. این 
همان سکوالریسم است. سکوالریسم به معنای بی دینی نیست، سکوالریسم 
به معنای این است که دین در غیر عمل شخصی، هیچ بُروزوظهوری نداشته 
باشد. نظام اجتماعی کاری به دین ندارد. بله، هرکسی در داخل نظام اجتماعِی 
متنّوِع غربی و شـــرقی و امثال اینها خودش برای خودش، در دل خودش، در 
عمل خودش یک ارتباطی با خدا داشته باشد؛ سکوالریسم یعنی این. این همان 
چیزی است که دشمنان میخواهند؛ دشمنان همین را میخواهند. آن دینی 
که با آن مخالفند، آن ایمانی که با آن میجنگند، آن ایمانی اســـت که به ایجاد 
نظام اسالمی می انجامد و اســـالم را قدرتمند میکند؛ با آن مخالفند. از اسالم 
میترسند؛ کدام اسالم؟ اســـالمی که دارای قدرت است، دارای نظامات است، 
دارای سیاست اســـت، دارای حکومت است، دارای ارتش است، دارای نیروی 
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مسلّح است، دارای توانایی های علمی اســـت، دارای توانایی های بین المللی 
]است [. از این جور اسالمی میترسند َوااّل از اسالمی که ولو یک میلیون طرف دار 
هم فالن جریان یا فالن حزب یک گوشـــه ای در یک کشور یا در سراسر دنیا 
داشته باشـــد اّما قدرتی در اختیار ندارد، واهمه ای ندارند؛ کاری ]در برابر آن [ 
نمیکنند. آن اسالمی که با آن مقابلند، با آن مخالفند، با آن دشمنند، کینه ی آن 
را در دل میپرورانند، اسالم مقتدر است. آن وقت ما بیاییم اسالم را در کانونهای 
اصلی خود یعنی مساجد، از مسائل جامعه، از مسائل سیاست، از مسیر جامعه، 

از مصیر  جامعه بکلّی منصرف کنیم؟ این جفای بزرگی است در حّق مسجد.1

مسجد مأمن همه افراد اجتماع 
مساجد باید َمدَرِس تفسیر و حدیث و منبِر معارف اجتماعی و سیاسی و کانون 
موعظه و پرورش اخالق باشـــد. زمزمه ی محبت متولیان و مدیران و امنای 
مســـاجد، باید دلهای پاک جوانان را مجذوب و مشتاق کند. حضور جوانان و 
روحیه های بســـیجی باید محیط مسجد را زنده و پرنشاط و آینده پو و لبریز از 
امید سازد. میان مسجد و مراکز آموزشی در هر محل، همکاری و پیوند تعریف 
شده و شایسته  ای برقرار گردد. چه نیکوست که دانش آموزان برجسته و ممتاز 
در هر محل، در مســـجد و در برابر چشم مردم و از سوی امام جماعت، تشویق 
شوند. مسجد باید رابطه ی خود را با جوانانی که ازدواج می کنند، با کسانی که 
به موفقیتهای علمی و اجتماعی و هنری و ورزشی دست می یابند، با صاحب 
همتانی که کمک به دیگران را وجهه ی همت می ســـازند، با غمدیدگانی که 
غمگساری می جویند، و حتی با نوزادانی که متولد می شوند، برقرار و مستحکم 
کند. مســـجد باید در هر منطقه و محل؛ مأمن و مایه ی خیر و برکت باشد و به 
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طریق اولی، وسیله  زحمت و آزار مجاوران نگردد. پخش صداهای آزاردهنده 
بویژه در شب و هنگام آسایش مردم، کاری ناروا و در مواردی خالف شرع است. 
تنها صدائی که باید از مسجد در فضا طنین بیفکند، بانگ اذان با صوت خوش و 

دلنواز است1. 
مسجد پایگاه انواع و اقســـام فّعالّیتهای اجتماعی است؛ یعنی وقتی ما مردم 
را گـــرد این محور جمع کردیم، از آنها چه میخواهیـــم. یکی از چیزهایی که 
میخواهیم این است که به فّعالّیتهای اجتماعی بپردازند. در جامعه ی اسالمی 
همه ی آحاد وظیفه دارند، مســـئولّیت دارند، باید کار انجام بدهند؛ کار برای 
پیشـــرفت جامعه، کار برای اّمت. بنابراین اینجا محّل پمپاژ فکرها و پراکندن 
وظایف مختلف و کشاندن مردم به کارهای گوناگون است. مسجد برای انجام 

فّعالّیتهای اجتماعی و پایگاه فّعالّیتهای اجتماعی است.2

مسجد زنده و پویا و با نشاط 
سفارش اینجانب آن است که مســـجد را نیز همچون دلهای جوان، پاکیزه و 
پیراسته، و لبریز از شور و انگیزه  و نشاط کنید. مسجد نیز باید کانونی باشد که 
مشکات نماز در آن بدرخشـــد و نور معرفت و محبت و اُنس و صفا از آن ساطع 
شود. امامان جماعت، هیئت های امناء، خادمان موظف و متبّرع، هر یک باید 

بخشی از این کار بزرگ و اثرگذار را بر دوش خود حس کنند3.

بانگ اذان دلهای افسرده را زنده می کند
همه آحاد جامعه باید سعی کنند که صورت جامعه را یک صورت اسالمی قرار 
بدهند. من همین جا، خال اذان در جامعه مان را یادآور بشـــوم. در این تهران، 
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صدای اذان به گوش انسان نمی رســـد. چرا؟ اذان، یک شعار اسالمی است. ما 
با اینکه پشت بلندگو، تا دیر وقتی از شب، شعر یا قرآن یا نوحــــه بخواننـد و 
مزاحم همسایه ها بشوند، مخالفیم. با چنین چیزی، مقابله هم می کنیم. اما با 
اینکه صدای اذان، اول ظهر و مغرب و صبح، بخصوص از حنجره ها خارج بشود، 

صددرصد موافقیم. 
اذان، چیز خیلی خوبی اســـت؛ »حی علی الصلوه« ، »حی علی الفالح«، »اهلل 
اکبر« . چرا در جامعه اذان نیست؟ اذان با توجه، به دلها امید می دهد. بانگ اذان،  
دلهای افسرده را روشـــن می  کند البته در سحرها، برای اذان صبح، از بلندگو 
استفاده نکنند با حنجره اشکالی ندارد. هر چند وقت بیداری است اما ممکن 
است اسباب زحمت بشود. همه ظواهر جامعه، اینطور باشد. مسجدها در وقت 

نماز، سرشار و ماالمال از انسانهای ذاکر و ساجد و راکع باشد. 
چشم ها، ظواهر را می بینند و پشت چشـــم ها، دلها قرار دارند. خیال نکنید 
چشم ها، شیشه ای هســـتند که در اینجا گذاشته اند. نخیر، پشت چشم، دل و 
جان و ذهن انسانی است. این چشم ها و نیز دل هایی که پشت آنهاست، باید از 

نشانه های اسالم پر بشوند1.

مسجد برقرار
ک نکته ای که بنده بارها این را عرض کرده ام، این است که مسجد بایستی برقرار 
باشد؛ که حاال خب ]با توّجه به[ آمارهایی که بیان کردند، بحمداهلل تا حدودی 
گویا این جور شده، تحّقق پیدا کرده لکن باید کامل بشود. وقت نماز، مسجد باید 
باز باشد. هرسه وقت در مسجد باید نماز جماعت برگزار بشود؛ بنا را بر این باید 
گذاشت. حاال ممکن است بنده مثاًل فرض کنید توانایی ندارم که هرسه وقت 

1369/3/2 .1



53 مسجد در آیینه فرمایشات امام خمینی و مقام  معظم رهبری

بروم، خب یک نفر دیگر را حتماً آنجا بگذارم که ســـه وقت در این مسجد نماز 
اقامه بشود. و دِر مسجد از پیش از ظهر که باز میکنند برای نماز ظهروعصر، تا 
شب بعد از نماز عشا باز باشد؛ این جور نباشد که دِر مسجد را ببندند. بنده شنیدم 
بعضی ها میگفتند »عصری وارد تهران شـــدیم، نماز ظهروعصر میخواستیم 
بخوانیم، دِر هر مسجدی رفتیم بسته بود«؛ البّته مال چند سال پیش است؛ نه، 

مسجد باید باز باشد.1

مسجد بهترین پایگاه بسیج
مساجد را رها نکنید. این نیروی مقاومت بســـیج بهترین جایی که دارد این 
گروههای مقاومت، همین مساجد است. منتها مساجد را مسجد نگه دارید. با 
امام جماعت مسجد، با عبادت کنندگان مسجد، با مومنینی که در مسجدند، 
برادرانه و صمیمی باشید که بحمداهلل هســـتید و آن را حفظ کنید و بیشتر 
کنید. اول وقت نماز را به جماعت پشت سر پیشنماز هر مسجدی که هستید 
بخوانید. در مراسم دینی مسجد، تبلیغات آنجا شرکت بکنید. و در دعا و قرآن و 
مراسم مذهبی شرکت بکنید، شما و امام جماعت آن مسجد هر کس که هست، 
مشترکاً مســـجد را حفظ کنید. جاذبه درست کنید برای مسجد تا بچه های 
محل، جوان های محل، زن و مرد محل، مجذوب این مسجد بشوند که شما در 

آنجا هستید و بیایند. این مسجد بسیار چیز مهمی است و پایگاه مهمی است2.

کانون های فرهنگی و هنری مساجد
کار فعال کردن کانونهای فرهنگی مساجد کار خوبی است، متنها مساجد – 
شما می دانید – یک رئیس طبیعی دارد و آن امام جماعت است. اگر شما جوری 
عمل کنید که آن امام جماعت، یا تصور کند که دارید شـــما جای او را تنگ 
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می کنید، یا واقعا جای او را تنگ کنید، یک معارضه ای در بطن این کار وجود 
دارد،  حواستان باشـــد! و حاال اگر یک وقتی امر دائر شد بین کانون فرهنگی و 
امام جماعت، ما امام جماعت را مقدم می دانیم؛ این را به شـــما بگویم. غرض، 
حواستان باشد که نگویید این جا آخوند گرایی شد و گروه گرایی شد. چون قوام 
مسجد به آن آقای پیشـــنمازی است که آنجاست. حاال ممکن است میانشان 
یک آدمی باشد که خیلی فعال هم نباشد، چه نباشد، اما طبیعت کار این است. 
خیلی خب،  حاال اگر شـــما جوری عمل کنید که آن آقا با شما همکاری کند 
وتشویق بشـــود به همکاری، این دیگر »نوٌر علی نور« است. غرض، حواستان 
باشد؛ به این نکته توجه کنید. این را من خواستم برای این که شما » عن بصیره« 

حرکت کنید1.

ساخت و عمران مساجد
دیگر اینکه مساجد و حسینیه ها باید به پول مردم ساخته بشوند، این فراموش 
نشود. سنت صحیح رایج بین شیعه، که عبارت بوده است از این که مردم مسجد 
بسازند، حسینیه بسازند. این سنت، بسیار سنت با برکتی است. و آن »انما یعمر 
مساجداهلل من آمن باهلل« فوت نشود. این آیه قرآن، مایه تشویق مردم بوده است 
در طول سنین متمادی،  به ساختن مساجد، به تعمیر مساجد، به آباد سازی 
مساجد، به فرش مساجد. رو زیلوها می نوشـــتند؛ این را ما وقف کردیم. اینها 
دلبستگی مردم را به مســـجد تامین می کند. اینها از بین نرود که این کار یک 

ظرافتی الزم دارد.2

راز جذب جوانان به مسجد
بروید ســـراغ مخاطب تان، زبان ویژه او را پیدا کنید و اگر دیدید سخت است، 
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یک راه میان بر داریم و آن زبان خوش اســـت. زبان خوش. خیلی جای دوری 
نرویم. مسجد بنده، همیشـــه مملو از جوان ها بود. آنهایی که سن شان کفاف 
بدهد، می دانند. هیچ وقت مسجدی که بنده نماز می خواندم، بعد از نماز مغرب 
و بین نماز مغرب و عشا، توی مسجد جا نبود. همیشه بیرون مسجد جمعیت 
بود، صدی هشـــتاد هم، جوان برای خاطر این که با جوان تماس می گرفتم. 
آن روزها، سالها، آنوقت ها مد شده بود پوستین های وارونه، جوان های خیلی 
آالمد، می پوشیدند. یک جوانی از این پوستین وارونه یی ها، آمده بود صف اول 
نماز، پشت سجاده نشســـته بود. یک حاجی محترم بازاری هم که خیلی مرد 
فهمیده ای بود – خیلی خوشم می آمد که او می آید صف اول می نشیند – آن 
هم نشســـته بود. دیدم او رویش را کرد به گوش جوان، یک چیزی گفت، این 
جوان مضطرب شد. گفتم چی گفتی؟ جوان گفت: هیچ چیز. او هم گفت هیچ 
چیز. گفتم:  نه، چی گفتی؟ فهمیدم که آین آقا به او گفته که شما مناسب نیست 
با این لباس صف اول بنشـــینید. گفتم نه آقا، نه ، نه. اتفاقا شما مناسب است 
همین جا بنشینید، تکان نخور از این جا، گفتم حاجی چرا می گویی جوان برود 
عقب؟ بنشـــین همین جا. بگذار بدانند که جوان پوستینه وارونه هم می تواند 
بیاید نماز جماعت بخواند و به ما اقتدا کند. اگر پول نداریم، اگر امکانات هنری 
نداریم، اگر فعال ترجمه قرآن به زبان سعدی زمانه نداریم، اخالق که می توانیم 
داشته باشیم برادرها! »المومن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه« آن، آنی را که 
باید ابراز کنید، با اخالق، بروید ســـراغ این جوان ها، برید سراغ دل های این ها، 

روح های این ها، ورای قالب های این ها. آن وقت تبلیغ انجام خواهد شد1.
یک نکته ی دیگر این است که بایســـتی برای جوانها جایگاه خاص در مسجد 
ایجاد کرد؛ یعنی واقعاً باید برای جذب جـــوان برنامه ریزی کرد. نه اینکه ما با 
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حضور میان سال و پیرمرد در مســـجد مخالفیم؛ نه، مؤمنین همه باید بیایند 
به مسجد و استفاده کنند، اّما جوانها را باید جذب مسجد بکنیم. اینکه جوان 
مسجد را خانه ی خود و جایگاه خود بشناسد و به آن اُنس پیدا کند و رفت وآمد 
پیدا بکند، خیلی برکات دارد. کار را در جامعه جوانها انجام میدهند، پیشران 
حرکتهای اجتماعی جوانها هستند، اینها هســـتند که کار میکنند، تالش 
میکنند. جاذبه ی برای جوان برخالف آنچه بعضی تصّور میکنند، گذاشتن میز 
پینگ پنگ نیســـت. بعضی خیال میکنند برای اینکه جوانها را جذب کنیم به 
مسجد، وسایل سرگرمی فراهم بکنیم؛ مثل همان جریانی که یک کلیسایی در 
آمریکا ]انجام میداد[ که آن نویسنده ی مصری میگوید رفتم دیدم که پای این 
کلیسا یک برنامه ای زده اند که مثاًل فرض کنید که امشب از ساعت فالن در سالن 
کنار کلیسا، آن طرف محراب، این برنامه ها هست: برنامه ی رقص است و آواز 
است و موسیقی است و یک شام سبکی است و اُنس هست و مانند اینها. میگفت 
حّساس شدم، رفتم دیدم بله، همین است؛ اینجا سالن کلیسا است، یک سالن 
هم بغلش هست مثل یک کاباره؛ دخترها، پسرها، مردها، میان سال ها می آیند 
تماشا میکنند؛ دختر و پسرها هم میدان دارند. موسیقی هست، رقص هست، 
آواز هست، آخر سر هم کشـــیش آمد و چراغها را یک خرده ای کم کرد تا یک 
خرده کم نور بشود و فضا ]خاص شود[، میگفت رفتم بیرون؛ فردا برگشتم آمدم 
آن کشیش را در کلیســـا پیدا ]کردم [؛ گفتم من دیشب در این جلسه ی شما 
بودم، آخر معنای این چیست؟ ایشان گفت: ای آقا، میخواهیم جوانها را جذب 
کنیم! جوانها را میخواهیم ]جذب کنیم [! اگر بنا است با رقص و آواز و موسیقی و 

امثال اینها جوان جذب بشود، خب بروند همان کاباره، چرا بیاید اینجا؟1
 راه جذب جوانها تصّرف دل جوان است. دل جوان یک قیامتی است، اوضاعی 
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است. گرایش جوان به معنویّت یکی از آن رازهای بزرگ الهی است. یک حرف 
معنوی را برای امثال بنده که بگویند، خب گوش میکنم، حّداکثر اندکی تأثّر 
پیدا میکنم، ]اّما[ همان حرف را به یک جوان بزنند، منقلب میشود، از این رو 
به آن رو میشود. دل جوان حقیقت پذیر است، دل جوان به فطرت الهی نزدیک 
است؛ فِطَرَت اهللِ الَّتی َفَطَر الّناَس َعلَیها. دل جوان با نصایح و مطالب معنوی و 
سلوکی و عرفانی اُنس پیدا میکند، زود اُنس پیدا میکند، زود دلباخته و دلبسته 
میشود؛ جاذبه ی جوانها اینها است. شما سخن را، حرف را، اقدام را با معنویّت، 
با عرفان واقعی، نه عرفانهای تخّیلی و توّهمی و صوری، یک مقداری آمیخته 
بکنید، خواهید دید جوان چطور مجذوب میشود و می آید. جاذبه ی جوان در 
مسجد اینها است. َوااّل حاال یک وسیله ی بازی هم آنجا فراهم کردیم، گذاشتیم، 

خب اگر بنا است برای بازی بیاید، برود در باشگاه بازی کند.1

اهمیت سرگذشت مساجد
یک نکته ی دیگر هم عرض بکنیم؛ مســـاجد ما یعنی مســـاجدی که امروز 
خوشبختانه در نظام جمهوری اسالمی هستند و غالباً سی سال چهل سال عمر 
دارند، یک تاریخ شنیدنی و زیبایی دارند؛ غالباً این جور هستند. در این مساجد 
علمایی آمده اند، ائّمه ی جماعتی آمده اند، رفتارهایی داشته اند، برخوردهایی 
داشته اند، مؤمنینی در اینجا آمده اند، جوانهایی در اینجا تربیت شده اند، از اینجا 
بسیجهایی صورت گرفته، شهدایی ]داده اند[، پیکرهای شهیدی به این مساجد 
برگشته اند؛ اینها تاریخ است، اینها سرگذشت های جّذاب یک مسجد است؛ این 
سرگذشت ها را باید حفظ کرد. هرکدام از این مساجد میتواند یک سرگذشت 
واقعِی جّذاِب درس آموزی داشـــته باشد برای کسانی که امروز در مسجدند و 

1395/5/31 .1
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کسانی که فردا به این مسجد خواهند آمد؛ این را در قالبهای گوناگون -قالب 
کتاب، قالب مقاالت مجلّه ای، قالب عکس، قالب کلیپ- میشود درآورد؛ اینها 
را میشود تبیین کرد. چقدر از این مساجد هستند که شهدای نام آوری در این 
مساجد تربیت پیدا کردند، بعد خارج شدند و در راه خدا به شهادت رسیدند؛ این 

تاریخ را ما بایستی حفظ کنیم.1

نوآوری در معماری مسجد
نکته اساسی این کار شـــما این است که شما ابتکار به خرج دادید یعنی تالش 
گوناگون اجتماعی و علمی و تحقیقی و هنری و همه را گذاشتید روی موضوع 
مسجد. چیز جدیدی اســـت این. نکته دوم این است که در موضوعاتی هم که 
مطرح کردید برای دنبال گیری و تحقیق کردن در آنها هم ابتکارهایی مشاهده 

می شود. 
االن، اتاقکی درســـت می کنند اسمش را می گذارند مســـجد. عیبی ندارد، 
شرعاً هیچ اشکالی ندارد. اما خب چه قدر خوب است که این معماری مسجد 
همچنانی که در گذشته تاریخ ما وجود داشته، یک معماری شاخصی باشد که 
در آن نیازها مالحظه بشـــود. غرض این است که شما ابتکار به خرج بدهید و 
دنبال کنید همین کار را. بسیار صحیح است و همین طور هر چه هم می توانید 

دامنه کار را گسترش بدهید و پیش بروید2.

منبع: نشریه مسجدشـــناخت،ویژه نامه فرهنگی آموزشـــی و ترویجی/ دفتر مطالعات و  	
پژوهشهای مرکز رسیدگی به امور مساجد/ خرداد93

1395/5/31 .1
1376/6/16 .2
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ثواب خدمت به خانه خدا	 
 در مورد خدمت به مسجد از اهل البیت روایاتی به دست ما رسیده است که 
در این بخش به بیان آن روایات می پردازیم. قبل از بیان روایات تذکر این نکته 
جالب است که منصب خادمی خانه خدا از زمان جاهلیت بوده است البته در آن 
زمان این خانه توحید، مملو از مظاهر شرک بود که پس از آمدن اسالم با از بین 
رفتن بتها و شکسته شدن آنها به دستان مبارک امیرالمومنین این خانه 
از وجود آنها پاک شـــد و محلی گشت برای عبادت موحدین. اما خادمی کعبه 
در زمان جاهلیت بر عهده خانـــواده ای به نام بنی عبدالدار بود که پس از اعالم 
دعوت به اسالم توسط پیامبر اکرم و تسلط بر مکه، حضرت ایشان را بر این 
منصب ابقاء کردند1 و در خطبه ای که در حجه الوداع قرائت کردند فرمودند: »و 
إن مآثر الجاهلیه موضوعه غیر السدانه و السقایه«2 یعنی تمام سنتهای جاهلی 
باید کنار گذاشته شوند اال خادمی بیت اهلل و سقایت حجاج کعبه که در آن زمان 
عباس عموی پیامبر مسئول رفع تشنگی مهمانان بیت اهلل بود. پس خدمت به 

1. الصحاح، ج5، ص2135، ذیل ماده »سدن«
2. تحف العقول، ص31.
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مسجد از همان صدر اسالم بلکه قبل از آن دارای جایگاه ویژه ای بوده و آنقدر این 
مقام جایگاه اجتماعی داشته که عثمان بن ابی طلحه1 که خادم بیت اهلل بوده با 
 عباس بن عبد المطلب که مسئول آب رسانی به زائران بود به امیرالمومنین
فخر می فروختند که ما چنین جایگاهی داریم اما پیامبر به تو جایگاهی عطا 
نکرده2 که در این هنگام این آیات نازل گردید: »أَ َجَعلُْتْم ِسقایََه الْحاجِّ َو ِعماَرَه 
ِ ال یَْسَتُووَن  ِ َو الَْیْوِم اآْلِخِر َو جاَهَد في  َسبیِل اهللَّ الَْمْسِجِد الَْحراِم َکَمْن آَمَن بِاهللَّ
ِ«3 یعنی آیا ساقی بودن برای حجاج یا آباد کردن مسجد الحرام را برتر  ِعْنَد اهللَّ
می دانید از مقام کسی که به خدای متعال و روز قیامت ایمان آورده است و در راه 
خدا به مجاهده پرداخته است، هرگز آن دو مقام در نزد خدا از ایمان به خدای 
متعال برتر نمی باشـــد. با توجه به این آیات خادمی مسجد برای خود دارای 
جایگاهی بوده که آنها بـــه امیرالمومنین افتخار می کردند و خدا هم این 
جایگاه را نفی نمی کند بلکه می فرماید که ایمان به خدا و روز قیامت و جهاد در 
راه خدا جایگاهش باالتر است. اما این جایگاه عالوه بر منزلت اجتماعی که در 
زمان قبل از اسالم داشته پس از اسالم نیز امضاء شد و نه تنها خادمی بیت اهلل 
الحرام بلکه خادمی تمام مساجد که خانه های خدا روی زمین اند اهمیت دارد، 

لذا در روایات اهل بیت به آن اشاره شده است. 

روایت اول
پیامبر اکرم می فرمایند: »هرکس در روز پنج شنبه و یا شب جمعه مسجدی 
را تمیز کند و خاکهای مسجد را خارج کند حتی اگر آن خاکها به مقدار سرمه ای 
باشند که انسان به چشم خود می کشد خدای متعال آن شخص را مورد مغفرت 

1. نام کامل او عثمان بن طلحه بن ابی طلحه است و نام پدرش یعنی ابی طلحه، عبداهلل بن عبد العزی بن عثمان 
بن عبد الدار است و ایشان چه قبل از اسالم و چه بعد از اسالم کلیددار خانه خدا بودند.)اسد الغابه، ج3،ص372(

2. تفسیر کنز الدقائق، ج5، ص418.
3. سوره توبه، آیه 19.
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خود قرار می دهد و گناهان او را می بخشد.«1
از این روایت مشخص می شـــود که پاکیزه کردن مسجد که یکی از مهمترین 
خدمات خادمین مسجد به مسجد است باعث آمرزش گناهان می شود. ممکن 
است سوال شـــود که آیا فقط پنجشنبه یا شب جمعه تمیز کردن مسجد این 
ویژگی را دارد یا اینکه هر زمان که انســـان این کار را انجام دهد مورد مغفرت 
الهی قرار می گیرد؟ در جواب باید گفت که با توجه به روایت دیگری از پیامبر 
اکرم تمیز کردن مسجد بطور مطلق را دارای ثواب شمرده است که عالوه 
بر مغفرت پروردگار ثواب های دیگری نیز دارد که مناسب است در اینجا به آن 

روایت اشاره کنیم. 

روایت دوم 
امام صادق از پدران بزرگوارشـــان از رسول اهلل نقل کردند: »هر کس 
مسجدی را جارو کند ثواب کسی را دارد که بنده ای را آزاد کرده است. و هر کس 
از مسجد خارج کند چیزی را که به اندازه ای است که چشم را اذیت می کند – 
کنایه از کوچک بودن آن شیئ است– خدای متعال دو بهره از رحمت خودش 

را به او می دهد. «2
در توضیح این حدیث باید بگوئیم، کسی که خدمت به خانه خدا می کند و آن 
را جارو می کند تا نمازگزاران در آنجا به عبادت معبود خود بپردازند ثواب کسی 
را دارد که بنده ای در راه خدا آزاد کرده اســـت. حال باید ببینیم ثواب کسی که 
بنده ای را در راه خدا آزاد کند چه مقدار است، در روایتی زراره از امام باقر از 
وجود نازنین پیامبر اکرم نقل می کند: هر کس بنده ای را آزاد کند خدای 

1. و قال رسول اهلل ص  من کنس المسجد یوم الخمیس- و لیله الجمعه فأخرج منه من التراب ما یذر فی العین 
غفر اهلل تعالی له.)من ال یحضره الفقیه، ج 1، ص233(

2. عن الصادق عن آبائه أن رسول اهلل قال: من قم مسجدا کتب اهلل له عتق رقبه و من أخرج منه ما یقذی 
عینا کتب اهلل عز و جل له  کفلین من رحمته.)وسائل الشیعه، ج 5، ص239(
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متعال در مقابل هر عضو آن بنده آزاد شده عضوی از بدن شخص آزاد کننده را از 
آتش آزاد می کند.1 اما در مورد قسمت دوم روایت پیامبر فرمودند که خدا دو 
بهره از رحمتش را به او می دهد سوال اینجاست که مراد از آن دو بهره از رحمت 
خدا چیست؟ ظاهرا این عبارت حضرت اشاره به آیه 28 سوره حدید دارد که 
خدای متعال می فرماید: »ای کسانیکه ایمان آورده اید تقوای الهی پیشه کنید و 
به رسول خدا ایمان بیاورید که اگر این کارها را انجام دادید خدای متعال دو بهره 
از رحمتش را به شما عنایت می کند.«2 در ادامه آیه شریفه خدای متعال آن دو 
رحمت را اشاره می کند که ظاهرا مراد در این روایت شریفه آن همان دو رحمت 
باشد. اولین رحمت این است که برای شما نوری قرار می دهد که به سبب آن نور 
مسیر صحیح هدایت را می پیمائید و در روایات از این نور به امامی تفسیر شده 
است که به آن امام اقتدا می کنیم. مشاهده می کنیم چه فضیلتی باالتر از این 
که خدای متعال بطور خاص برای انسان هادی و هدایت گر قرار دهد که موجب 
سعادت در دنیا و آخرت می شود زیرا در دنیا با اقتداء به آن امام عاقبت به خیر 

می شود و در آخرت نیز به همراه آن امام به بهشت می رود.
اما رحمت دوم خدای متعال بر خادم مسجد غفرانی است که در اثر تمیز کردن 
مسجد و برداشتن کوچک ترین چیزی از صحن مسجد نصیب انسان می شود. 
چنین معامله پر سودی را در کجای از این دنیای فانی می توان به دست آورد که 
با انجام کاری کوچک تمام اعضای انسان از آتش آزاد شود و امامی برای هدایت 
ما قرار داده شود و مورد غفران الهی قرار گیریم آیا تجارتی از این پرسود تر سراغ 

داریم؟!

1. قال رسول اهلل ص  من  أعتق  مسلما أعتق اهلل عز و جل بکل عضو منه عضوا من النار.)الکافی، ج 6، ص180(.
َ َو آِمُنوا بَِرُسولِِه یُْؤتُِکْم ِکْفلَْیِن ِمْن َرْحَمِتِه َو یَْجَعْل لَُکْم نُوراً تَْمُشوَن بِِه َو یَْغِفْر لَُکْم َو  َِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اهللَّ َُّها ال 2. یَا أَی

ُ َغُفوٌر َرِحیٌم . اهللَّ
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روایت سوم
امام جعفر صادق از پدر بزرگوارشان از امیرالمومنین نقل می کنند، 
کسی که مسجدی را مورد احترام و تعظیم قرار دهد در روز قیامت به لقاء خدای 
متعال می رسد در حالیکه لبهای او خندان است بخاطر نعمت هایی که می بیند 
و این خوشحالی دائمی است و خدای متعال نامه اعمالش را به دست راست او 

می دهد.1 

روایت چهارم 
زید الَنرســـی2 که از اصحاب امام صادق و موسی بن جعفر می باشد از امام 
موســـی بن جعفر از پدر بزرگوارش امام صادق نقل می کند که حضرت 
فرمودند: بدرستی که بهشت و حورالعین بهشتی مشتاق کسانی هستند که 

مسجد را جارو می کنند و گرد و غبار را از مسجد دور می کنند. 3
گاهی است که انسان کار نیکوئی انجام می دهد و مستحق جایزه ای می شود اما 
ممکن است آن جایزه از کار خوبی که انجام داده ارزشش بیشتر باشد در اینجا 
می گویند فالنی چنیـــن کاری کرد و چنان جایزه ای مهم به او دادند اما گاهی 
کار به قدری ارزش دارد که هر جایزه ای بدهند باز هم به ارزش کار انجام شده 
نمی باشد در این روایت هم تعبیر نشده که اگر مسجد را تمیز کردید به بهشت 
و حورالعین می رسید بلکه تعبیر شـــده که حورالعین و بهشت مشتاق کسی 
هســـتند که این عمل را انجام می دهد معلوم می شود که فضیلت عمل بسیار 

باالست که این نعمت های بهشتی مشتاق هستند نصیب چنین کسی شوند.

َ یَْوَم یَلَْقاُه َضاِحکاً ُمْسَتْبِشراً َو أَْعَطاُه ِکَتابَُه بَِیِمیِنِه. 1. َعْن َجْعَفٍر َعْن أَبِیِه َعْن َعلِیٍّ ع َقاَل َمْن َوقََّر َمْسِجداً لَِقَی اهللَّ
)المحاسن البرقی، ج 1، ص54.

2. نرس یکی از روستاهای شهر کوفه است که ایشان اهل این روستا بوده اند
3. زید النرسی فی أصله، قال سمعت أبا الحسن یحدث عن أبیه: أن الجنه و الحور لتشتاق  إلی  من  یکسح 

المسجد أو یأخذ منه القذی.)مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 3، ص384(
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روایت پنجم 
روایت دیگری که در مورد فضیلت جارو کردن مســـجد وارد شده است روایت 
مفصلی است که در آن عبداهلل بن مسعود از اصحاب پیامبر اکرم نقل می کنند: 
»کسی که دوست دارد هنگامی که در قبر خود قرار می گیرد بدنش را کرم های 
داخل قبر متالشی نکنند مساجد را تمیز کند و کسی که دوست دارد به تاریکی 

قبر دچار نشود مساجد خدا را نورانی کند و در مسجد چراغی روشن کند.«1

روایت ششم
روایاتی که تاکنون داشتیم فضائلی را در مورد خادمین مسجد بیان می کرد که 
بیشـــتر آنها مربوط به آخرت بود و بعضی هم اشاره به رحمت هایی که در دنیا 
نصیب خادم مسجد می شود اشاره داشتند اما در این روایت ویژگی هایی که در 

عالم قبر مخصوص خادمین مساجد است را بیان می کند.
در یکی از آن روایات انس بن مالک از رسول اهلل نقل می کنند که حضرت 
فرمودند: »هر کس در مسجدی از مساجد الهی چراغی را روشن کند پیوسته 
مالئکه خدای متعال و حاملین عرش الهی تا زمانی که نور آن چراغ در مسجد 

باشد برای آن شخص استغفار می کنند.«2 
این اســـتغفار مالئکه که عرش الهی که مرکز فرماندهی جهان است را حمل 
می کنند چیست؟ اگر در طول 24 ســـاعت بهترین مالئکه الهی که معصوم 
هستند برای انســـان چنین دعا کنند آیا دعایشان مستجاب نمی شود ؟ و چه 
رستگاری باالتر از اینکه خدای متعال برای انسان آن را رقم بزند؟ حقیقتا چه 
منصبی از مناصب دنیا را ســـراغ داریم که این مقدار عظمت داشته باشد و با 

1. من أحب أن ال تأکله الدیدان تحت الرض فلیکنس المساجد و من أحب أن ال یظلم لحده فلینور المساجد.
)مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 3، ص385(

2. أنس قال قال رسول اهلل ص  من أسرج فی مسجد من مســـاجد اهلل سراجا لم تزل المالئکه و حمله العرش 
یستغفرون له ما دام فی ذلک المسجد ضوء من السراج.)بحار النوار، ج 81، ص15(
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کدامیک ار نعمت های دنیوی این نعمت الهی قابل مقایسه است ؟!

روایت هفتم
در روایت دیگری از رســـول اهلل نقل شده که حضرت فرمودند: »هرکسی 
یک شب چراغی را در مسجدی روشن کند خداوند متعال گناه هفتاد سال او 
را می بخشد و برای او ثواب یک سال عبادت را می نویسد و خدای متعال برای 
او شهری در بهشـــت قرار می دهد. حال اگر آن شخص شب دیگری نیز چنین 
عملی را انجام دهد در مقابل هر شـــبی که این کار را انجام دهد ثواب نبی ای از 
انبیاء الهی را دارد و اگر این عمل تا ده شب ادامه پیدا کند دیگر اگر همه جمع 
شوند تا جایگاهی را که این شخص در نزد خدا به دست آورده وصف کنند، توان 
محاسبه آن را ندارند و اگر این عمل او تا یک ماه به طول بیانجامد خدای متعال 

بدن چنین شخصی را بر آتش حرام می کند.«1

منبع: گزیده ای از مقاله خادم مسجد، حجت االسالم ابوالفضل ابراهیمی 	

1. عن النبی ص: من أدخل لیله واحده سراجا فی المسجد غفر اهلل له ذنوب سبعین سنه و کتب له عباده سنه و له 
عند اهلل مدینه و إن زاد علی لیله واحده فله بکل لیله یزید ثواب نبی فإذا تم عشر لیال ال یصفه  الواصفون ما له عند 

اهلل من الثواب فإذا تم الشهر حرم اهلل جسده علی النار.)مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 3، ص385(
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چهارصد غزوه با پیامبر، اخالص؛  «
عامل قبولی اعمال



70



71 چهارصد غزوه با پیامبر، اخالص؛ عامل قبولی اعمال

همیشـــه در این فکر بودم چگونه به عنوان خادم مسجد، کاری انجام دهم که 
افزون بر انجام وظیفه، خشـــنودی خدا را نیز به همراه داشته باشد. در تابلوی 
مخصوصی که برای احادیث در مسجد نصب شده بود؛ روایاتی درباره بزرگداشت 
مسجد می خواندم، ازجمله اینکه رسول خدا فرموده اند: »هرکس در روز 
پنجشنبه یا شب جمعه، مسجدی را جارو کند و خاک آن را بروبد و بیرون ببرد، 
حتی اگر به مقدار سرمه چشم باشـــد، خداوند گناهان او را می بخشد«.1 یا در 
روایتی دیگر فرمودند: »کسی که مسجدی را جارو زند، همانند این است که در 
چهارصد غزوه با پیامبر همراهی کرده، چهارصد حج انجام داده، چهارصد بنده 
آزاد کرده و چهارصد روز روزه گرفته باشد«. یا درباره کسی که چراغ مسجد را 
روشن می کند، فرمودند: »کسی که در یکی از مساجد خدا چراغی روشن کند، 
فرشتگان و حمل کنندگان عرش خداوند تا زمانی که نوری از آن چراغ در آن 

مسجد باشد، پیوسته برای او استغفار می کنند«.2
با خودم گفتم اگر این همه پاداش برای خدمت به مســـجد است، پس جایگاه 

1. ترجمه ثواب العمال، ص100.
2. شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه، ج1، ص169.
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ویژه ای نزد خدا دارم.
رسیدن به این جایگاه نیازمند پرسش بود و برای آگاهی از آن، خدمت حاج آقا 
عبداهلل زاده، روحانی مســـجد رفتم تا از او در این باره سؤال کنم. پس از سؤال 
حاج آقا گفت: شـــهید بزرگوار، محمدابراهیم همت می گفت: برای اینکه خدا 
رحمت و لطف و آمرزشش را شـــامل ما بگرداند، باید اخالص داشت. پس تا 
اخالص در کار نباشـــد، از این پاداش الهی خبری نیست؛ یعنی اگر شما کار 
را برای رضای فالن شخص از هیئت امنای مســـجد انجام دهی و خشنودی 

پروردگار را طلب نکرده باشی، دیگر کارت ارزشی ندارد. 
اخالص، یعنی انگیزه اصلی در کارها، بندگی، شایستگی و رضای خدا باشد، نه 

شایستگی و رضایت غیر او.

موانع اخالص	 
سپس حاج آقا بیان داشت که در روایات به اخالص بسیار اشاره  شده است؛ برای 
نمونه، آدم های بااخالص َسروران اهل بهشت هستند و باوجود اخالص، اعمال 
انســـان به درگاه خدا باال می رود؛ بنابراین باید موانع اخالص را در خود از بین 

ببریم که به مهم ترین آنها اشاره می کنم:
1( ریاکاری

بیشـــترین موارد نبود اخالص که مردم به آن گرفتارنـــد، ریاکاری، جلب 
خوشایندی دیگران، خودستایی، شهرت طلبی و ریاست طلبی است.

2( دلبستگی به دنیا
دلبستگی به دنیا سبب می شود همه زندگی آدمی و حتی بندگی خدا، ابزاری 

برای دسترسی و برخورداری بیشتر از دنیا باشد.
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3( شیطان
این شیطان است که ریا، دنیا و هر امر زشت و بدی را برای آدمی محبوب و زیبا 

جلوه می دهد.

راه های دستیابی به اخالص	 
اما شیوه های دسترسی به اخالص چیست؟

1( تقویت ایمان و شناخت خدا
شـــناخت خدا با همه صفات او حالت ترس، فروتنی و خودباختگی در آدمی 
به وجود می آورد که مبـــادا دچار عذاب دنیوی و اخروی یا بی بهره گی از دیدار 

حق تعالی شود.
2( فکر کردن به ارزش اخالص

این نـــوع تفکر، مایه رهایی از حســـاب روز قیامت، موجـــب برخورداری از 
پاداش های بی پایان اخروی و باعث عدم تصرف شیطان در آدمی است.

3( فکر کردن درباره ضررهای اخالص نداشتن
از مجموع روایات درباره آثار ریا و عدم اخالص برمی آید که ریا و عدم اخالص 
نوعی کفر، شرک، نفاق، نیرنگ با خدا، مایه خشم او، عدم قبولی اعمال، شفاعت 

و اجابت دعا است.
4( احساس عجز و کوتاهی در بندگی

انســـان در عین بندگی و اخالص، باید خود را عاجزتـــر از آن بداند که بتواند 
اخالص در بندگی را به جا آورد.

5( دعا
ابزاری است برای حل گره ها و دردهای دنیوی و معنوی. برخی نیازهای اساسی 
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و ابدی آدمی، جز از راه بندگی و دعا به دست نمی آید. چه نیازی باالتر از اخالص 
در بندگی؟ ازاین رو امام ســـجاد از خداوند عاجزانه خواستار اخالص در 
بندگی هستند: »خدایا همه این)اعمال( را از ریای ریاکنندگان خالص بگردان 

تا کسی را شریک تو قرار ندهیم و جز تو خواسته ای برنگزینیم«.
سخنان حاج آقا به پایان رســـید و پس از آن گفت: برای خالص شدن در کار و 
بهره بردن از پاداش های خدمتگزاری به مسجد، باید کار را به خوبی انجام داد 
و سختی های کار را با نگاه به رضای خدا تحمل کرد تا تنها خریدار کار خالصانه 

شما، خدا باشد.

نویسنده: جواد نیرومند 	
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قرآن و قلب خادمان «
بررسی آثار و برکات حضور 

قرآن در زندگی خادم 
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وارد مسجد می شوم و گوشه ای می نشینم. چند دقیقه ای تا اذان باقی مانده و 
مســـجد کاماًل خلوت است. این اولین بار است که به این مسجد می آیم. خادم 
مسجد مشغول بازکردن پنجره ها و روشن کردن چراغ ها است و در همان حال 
که کارش را انجام می دهد، زیر لب چیزی زمزمه می کند. سّنش زیاد نیست، 
هرچند چندان جوان هم نیست. به نظر می رسد آدم آرام و خوش قلبی باشد. 
نزدیک تر که می آید، گوشـــم را تیز می کنم و متوجه می شوم آیاتی از قرآن را 
می خواند. به یاد سال ها پیش می افتم؛ وقتی که برای فراگیری قرآن به همراه 
بقیه بچه ها به مســـجد محله مان می رفتم و وقتی کالس قرآن شروع می شد، 
خادم مسجد هم که یک پیرمرد بی سواد بود، می آمد و همان دم در می ایستاد 
و با ما قرآن خواندن را تمرین می کرد. بله، بسیاری از خادمان مساجد به حفظ و 
قرائت قرآن و آشنایی با مفاهیم ارزشمند آن، اهتمام و جّدیت دارند و این نشان 

دهنده یک رابطه عمیق و پرمفهوم است.
انس و عالقه خادم مسجد نسبت به قرآن، به هر شکل اش، برای من معنای مهم 
و جالبی دارد. حتی می توان رابطه ای را که قلب خادم مســـجد با قرآن برقرار 
می کند، به رابطه فرزند با مادرش شبیه دانست؛ خصوصاً از این جهت که مسجد 
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خانه قرآن است و خادم مسجد، پیوسته در خدمت قرآن و تعالیم و آموزه های 
آن قرار دارد؛ بنابرین مانند فرزندی است که عاشقانه به مادرش خدمت می کند 

و از هر طرف که برود، نهایتاً نزد او برمی گردد و آرامشش را در او می جوید.
اجازه بدهید از یک زاویه دیگر هم به رابطه خادمان مسجد و قرآن نگاه کنیم. 
کار خادم مسجد، یک کار مقدس و از جهتی شبیه پیشوایان و معلّمان و مربّیان 
دینی است؛ از این جهت که همه آنها ســـعی می کنند زمینه را برای هدایت 
انسان ها و ارتباط آنها با خداوند فراهم کنند. خادم مسجد هم با تالشی که در 
خدمت به مســـجد و نمازگزاران دارد، به گونه ای همین کار را انجام می دهد و 
زمینه را برای برپایی نماز و ســـایر فعالیت های مسجد آماده می سازد. اما این 

شباهت باید از جهت دیگری هم تقویت شود.
همه کسانی که به دین خدمت می کنند، از پیامبران و امامان معصومگرفته 
تا ســـایر مبلّغان و مرّوجان دین، به اندازه رسالتی که برعهده دارند، با خدای 
متعال و کالم او ارتباط برقـــرار می کنند و به خصوص از کالم الهی یعنی قرآن 
کریم بهره می گیرند. معصومین؟عهم؟، به دلیل همین پیوند ناگسســـتنی با 
قرآن، از رازهای آن باخبرند و مفّســـران حقیقی آن شمرده شده اند. در مورد 
انسان های معمولی نیز هرچه این ارتباط با کالم الهی بیشتر باشد، در خدمت 
به دیِن خدا، مّوفق تر خواهند بود، چه عالمان دینی باشند و چه خادمان عزیز 

مساجد.
انس و ارتباط با قرآن را باید در هر اندازه و شکلی که برای ما امکان دارد، دنبال 
کنیم و به تدریج آن را افزایش بدهیم. اگر فعاًل رابطه ما در حّد شـــنیدن است، 
سعی کنیم خودمان هم قرائت روزانه داشـــته باشیم و اگر مشکلی در قرائت 
داریم، آن را برطرف کنیم. اگر اهل قرائت قرآنیم، آن را با فهم آیه ها و خواندن 
ترجمه و حتی تفاسیر قرآن تکمیل کنیم تا به تدریج نور قرآن را بیشتر و بیشتر 
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در قلب خود و در لحظه لحظه های زندگی احساس کنیم.
خادمان مسجد، فرزندان قرآن اند و مانند فرزندی که در کنار مادرش احساس 
آرامش می کند، در انس با قرآن می توانند دل خود را زنده سازند و به آرامشی 
فوق العاده دست یابند. حتی باید گفت: خادمانی که سعی کرده اند با قرآن گره 
بخورند و در زندگی شخصی شان با قرائت قرآن و معارف آن مأنوس باشند، از 
کار و شغل خود و از انجام وظایف مقدســـی که بر عهده دارند، لذت بیشتری 
می برند. چرا که اُنس با قرآن، محبت به آن را افزایش می دهد و انسان از خدمت 

به محبوب خود لذت می برد. 
کســـانی که اُنس با قرآن را تجربه کرده اند، به خوبی می دانند که این موهبت 

الهی، حتی برای زندگی مادی آنها، سرشار از خیر و برکت بوده است.

نویسنده: حسین شعاعی 	
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قوی و قدرتمند! «
نقش خادم در احیای کارکردهای مساجد
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شاید این خاطره را شنیده باشید؛ در سفری امام خمینی همراه با کاروانی 
برای زیارت امام رضا به مشهد رفتند. نماز و زیارت ایشان یک ربع بیشتر 
طول نکشید؛ درحالی که ســـایر افراد کاروان، حدود دو ساعت در حرم امام 
رضا بودند. علت را که از امام پرســـیدند، فرمـــود: اینکه برای زائران امام 

رضا غذایی آماده کنیم، ثواب بیشتری دارد.
گوهر ناب و ارزشـــمندی که امام خمینی بدان توجه داشتند، خدمت به 

زائران امام رضا بود.
در روایتی امام حسین می فرماید: »اَهُل الَمسِجِد ُزّواُر اهللِ ...؛ اهل مسجد، 
زائران خدا هستند«. حال سؤال این است: اگر خدمت به بارگاه رضوی و زائران 
او افتخار دارد، که دارد، و اگر امام خمینی و مردمان وارســـته، لباس خادم 
افتخاری آن بارگاه را بر تن می کنند، خدمت به بارگاه الهی و زائران خداوند در 

مساجد چگونه است؟ 
باید جواب داد: چه شرافت بزرگی! خدا کسی را که دوست دارد، خادم مسجد 
می کند. این، نعمتی است که فقط نصیب انبیای و اولیای بزرگ الهی می شد. 
آیا زکریای نبی خادم مســـجد نبودند؟ آیا قرآن از زبان یک مادر نفرموده 
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اســـت: »من نذر کردم فرزندم خادم مسجد شود« و آیا آن مادر فرزندش را که 
دختری بود، »مریم« یعنی »خادمه« نام ننهاد؟ آیا خداوند متعال به ابراهیم و 
اسماعیل)علیهما السالم( توفیق عظیم خادمی را عطا نکرد؟ آیا به آنها نفرمود: 
»خانه من)مســـجدالحرام( را برای طواف کنندگان و معتکفان و نمازگزاران، 

تطهیر کنید.«؟
این بزرگواران به خوبی می دانســـتند خدمت به مؤمنان و عبادت کنندگان 
درگاه الهی، شریف ترین عبادت اســـت و محبوب ترین مردم نزد پروردگار، 

پرمنفعت ترین آنان برای برادران مؤمن اند.
حال ما که همچون انبیا به شرافت خادمی خانه خدا رسیده ایم، باید بدانیم قوی 
کردن مسجد از وظایف مهم و اصلی ماســـت. اگر به فرموده بنیانگذار انقالب 
اسالمی، امام خمینی، مساجد رمز پیروزی ملت ایران بود، قدرتمند شدن 
مســـاجد، این پیروزی را تداوم خواهد داد. اگر مساجد قوی باشند و همچنان 
پایگاه جذاب معنویت، اخالق و سیاست باقی بمانند، هیچ نیرویی نمی تواند به 

انقالب ضربه بزند. 
اگر بپرسیم چگونه می توان مسجد را قوی کرد و نقش ما خادمان در قدرتمند 
کردن مساجد چیست؟ پیش روی ما آیه 114 سوره بقره را قرار خواهند داد. 
قرآن به هر جنایتکاری، ظالم می گوید؛ اما در این آیه به کســـی که کاری کند 
ْن َمَنَع  مسجد خلوت شود، می گوید: »اظلم«. آیه می فرماید: »َو َمْن أَْظلَُم ِممَّ

َمساِجَد اهللَّ «؛ ظالم ترین انسان، کسی است که مساجد را خلوت کند. 
خلوت کردن مســـاجد راه هایی دارد. گاهی امام جماعت، حمد و سوره اش را 
درســـت نمی خواند یا طوالنی می خواند، گاهی هم مِن خادم در نظم، اخالق، 
بهداشت و ... کم می گذارم. اگر جلوگیری از مسجد و خلوت کردن آن، انسان 
را ظالم ترین و اظلم می کند، پس رونق مسجد و پرجمعیت کردن آن، انسان 
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را نیکوکارترین و »احســـن« خواهد کرد؛ چون اظلم در مقابل احسن است و 
ظالم ترین در مقابل نیکوکارترین. 

بدین ترتیب روشن می شود اگر مِن خادم کاری کنم مسجد خلوت شود، آن 
را ضعیف کرده ام؛ و چنانچه کاری کنم رونق یابد و پررفت وآمد شـــود، قوی و 

قدرتمندش ساخته ام.
من می دانم جوهر و ذات مســـجد ذکر خدا و نماز است. پس اگر هر کاری در 
مســـجد انجام می دهم که برای پررونق و پرجمعیت کردن آن است، یعنی 
می خواهم ذکر خدا را در مسجد افزایش دهم. قوی شدن مسجد به ذکر بیشتر 
است و ذکر بیشتر با حضور مؤمنان بیشتر محقق می شود. شاید به همین دلیل 
که اصل در مسجد بر شـــلوغی و ذکر بیشتر است، اسالم می فرماید ثواب نماز 
در مســـجدی که ده نفر کارگر در آن نماز جماعت می خوانند، بیشتر است از 

مسجدی که نُه نفر مرجع تقلید در آن نماز می خوانند. 
ِ َکثیرا«1؛  حال که مسجد باید قوی باشد و قرآن می فرماید: »یُْذَکُر فیَها اْسُم اهللَّ
باید در مساجد زیاد ذکر خدا گفته شود و مِن خادم به هر شکلی که بتوانم، برای 
پُر کردن مسجد اقدام  کنم. اگر جوانم، دوستی با اهل محل و به ویژه جوانان و 
نوجوانان را افزایش می دهم تا بتوانم پای آنها را به مسجد بگشایم. اگر سن وسالی 
از من گذشته است و َگرد پیری بر سر دارم و نمی توانم با جوان ها ارتباط برقرار 
کنم، دستیار و شریکی می گیرم و با کمک او مردم و جوانان را به مسجد جذب 
می کنم. گاهی ما همچون لوله هشت آب فراوانی را منتقل می کنیم و جوان و 
نوجوان ظرفیتی بیشتر از لوله دو ندارد. اینجاست که شریک و دستیار مانند 

زانویی لوله عمل می کند و ما را به هم پیوند می دهد تا مساجد رونق گیرد. 
برای شلوغ شدن مسجدها می توان این راه را از قرآن برداشت نمود: به موسی 

1. آیه 40. سوره حج
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گفتند: نزد فرعون برو. گفت: تنهایـــی نمی توانم. هارون هم بیاید. »ُهَو أَْفَصُح 
ِمنِّي «؛ او بیانش از من بهتر است. »َو أَْشِرْکُه في  أَْمري «؛ او را شریک کار من کن. 
»َکْي نَُسبَِّحَک َکثیراً َو نَْذُکَرَک َکثیراً«1؛ تا ذکر تو را زیاد بگوییم و زیاد تسبیحت 

نماییم. 
با این فرمول، ما خادمان مســـاجد اگر در جذب مردم و جوانان ضعفی داریم 
و می خواهیم ذکر و یاد خدا در مســـجد زیاد باشد، باید شریک بگیریم. شاید 
به تنهایی جذب باالیی برای مســـجد نداشته باشیم، اما اگر با یک معلم، با یک 
کاسِب مردمدار با یک جوان فعال دانشگاهی و ... شریک شویم، آنگاه موفقیت 

همراه ما شود. 
ما که همچون انبیا به شرافت خادمی خانه خدا رسیده ایم، می دانیم باید کاری 
کنیم که مســـاجد رونق پیدا کند و پررفت وآمد شود. این راِه قوی و قدرتمند 

کردن مسجد است. 

نویسنده: محمد گلستانی 	

1. آیه 34، سوره طه
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خدمت گزاران زنده «
نقش خادم در شکل گیری 

مسجد تراز اسالمی
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آنجا که سنگ بنایش با نام خدا گذاشته می شـــود و مردمان با یاد خدا در آن 
حاضر می شوند، عبادتگاهی است به نام »مسجد«. حتماً درخت را دیده اید؛ 
اگر آب نخورد، برگ هایش می ریزد، پژمرده و بی طراوت می گردد و در نهایت 
می میرد. مسجد نیز این چنین است! اگر نور هدایت در آن نباشد،  بی رمق، خالی 

و در نهایت ویران و مرده می شود.
حضرت علی می فرماید: »زمانی بر مردم می آید که در میان ایشان، از قرآن 
جز نشانی و از اسالم جز نامی، باقی نمی ماند. در آن روزگار مسجدهای آنان از 

جهت ساختمان آباد است، اما از جهت هدایت خراب و ویران است.«1 
انسان های آگاه و باتجربه، با خواندن چنین فرمایشاتی، آبادی حقیقی مسجد 
را در هدایت گری آن می بینند؛ البته خدمت گزاران دلسوز مساجد نیز، از این 
دسته محسوب می شوند. لذا خدمت خود را در جهت هدایت گری هرچه بیشتر 
مسجد قرار می دهند و آنچه برای شان مهم است، جالدادن و روشن کردن باطن 

مسجد است و تنها به ظاهر آن اکتفا نمی کنند. 

1. نهج البالغه، حکمت 361.
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خادم مســـجد با نّیت خدمتگزاری، نه تنها به خانه خدا خدمت می کند، بلکه 
نیازهای مســـجدیان را دارای اولویت و اهمیت می بیند و باالترین این نیازها 
را هدایت هرچه بیشتر ایشان می داند. بنابراین با تالش و پشتکار، به افزایش 
دانش و مهارت خود می پردازد و بردباری، صداقت، وفای به عهد، امانت داری 
و شجاعت را ســـرلوحه کار خویش قرار می دهد تا عالوه بر آبادی ساختمان 

مسجد، »مسجدی ها« را نیز آباد گرداند.
با این نگاه، تو با پوشیدن ردای خادمی، مسجد را با تحرک، پویا و زنده می پسندی. 
زنده بودن مسجد را هم به »مسجدی های« سرزنده و زیاد شدن نماز خوان ها 
ربط می دهی. مسجد را غبار روبی می کنی، جارو می زنی، چراغ هایش را تمیز و 
روشن  نگه می داری، بلندگو و سیستم صوتی اش را مرتب می کنی و مردم را از 
شّر سوت و خش خش آن در امان نگاه می داری، ُمهرهای شکسته و سیاه آن را 
عوض و قفسه های کتاب قرآن و کتاب های دعا را منظم می کنی، الفت، محبت، 
احترام و اعتماد را گســـترش و نشر می دهی، خالصه جذابیت را هرچه بیشتر 
می کنی تا فرمان و دستور پروردگار که »إنَّما یَعُمُر َمساِجَد اهللِ...«1 محقق شود 

و آبادی حقیقی با این زمینه سازی ها حاصل شود.
تو که مانند انبیاء و اولیاء، توفیق خدمت بـــه خانه خدا را پیدا کرده ای،  خوب 
می دانی هرچه بر جذابیت مادی و معنوی مســـجد بیفزایی، بستر زنده بودن 
مسجد و حضور مسجدی ها، بستر معرفت، تقوا، عمل صالح و یاد پروردگار را 
آماده تر ساخته ای و مسجد را آبادتر!  خوب می دانی که خدمت و کار تو در رونق 

مسجد و در افزایش هدایت گری آن، چقدر اثرگذار و مهم است.
تو به دنبال رفت و آمد هرچه بیشتر مردمان به مسجد و مسجدی شدن آنهایی، 

1. مساجد الهی را تنها کسی آباد می کند که ایمان به خدا و روز قیامت آورده و نماز را بر پا دارد و زکات را بپردازد 
و از چیزی جز خدا نترسد، ... .»سوره ی توبه، آیه ی 18«.
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زیرا کالم حضرت علی را پیش چشم خود گذاشته ای که فرمود: »هرکس 
که به مسجد رفت و آمد  کند، به یکی از هشت چیز می رسد: 1. برادری دینی که 
از او در رسیدن به امور خدایی، بهره مند می شود. 2. دانش و نکته حکمت آمیز 
می آموزد. 3. آیت و نشانه ای محکم به دست می آورد. 4. رحمتی مورد انتظار، 
شـــامل او می شود. 5. ســـخنی که او را از هالکت باز می دارد، فرا می گیرد. 6. 
کالمی می شنود که او را به هدایت رهنمون می شود. 7 و 8. گناهی را به خاطر 

ترس از خدا یا از روی شرم و حیا، ترک می کند.«1 
با این نگاه، تا تو زنده ای و در تکاپو و حرکت، تا زمین مســـجد را برای کاشت 

بذرهای هدایت آماده می کنی، مسجد زنده است و جذاب، آباد است و برقرار! 

نویسنده: محّمد میری 	

1. أمالی شیخ صدوق، ص: 390.
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به جای صاحب خانه! «
نقش خادم در احیای کارکردهای 

مساجد و بازشناسی آنها
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دلم از همه پُر بود! به هر کس رو  زده بودم، مرهمی بر دســـت خالی ام نگذاشته 
بود. اجاره  خانه، هزینه  خورد و خوراک، قرض ها و قسط ها، همه و همه کوهی 

شده بود که ُگرده  ام در زیرش در حال شکستن بود. 
می دانستم باید صبر کنم و پیمانه  توکلم را لبریز گردانم؛ اما ضعف و سستی ای 
در اراده  خود می دیدم که مانع از حلم ورزی می شد. مثل آنکه بدانی باید بدوی؛ 
اما ضعِف گرســـنگی تو را از دویدن باز دارد. چاره را در سیری روح دیدم و به 

مسجدی وارد شدم.
خادم میان سال، مشـــغول گردگیری از چراغ های مسجد بود. با خود گفتم: 
خوشا به حالش! اگر قرار باشد کسی به بخشیده شدن گناهان هفتادساله برای 
یک شب روشن نگه داشتن مسجد1 برسد، او همین خادم است. جلوتر رفتم و 
بی مقدمه سفره  دلم را پیش او گشودم. از غوِل نداری و بختک گرفتاری گفتم. 
آخر سر هم از او خواستم اگر می تواند از صندوق قرض الحسنه مسجد، مبلغی 

برایم دست و پا کند.

1. ر.ک: شعیری، جامع االخبار، ص71.
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خوب به حرف هایم گوش کرد، بعد نگاه مهربانی به من انداخت و گفت: »اخوی، 
تو مگر نیامده  بودی غذایی به روح خود بخورانی و سســـتی اراده ات را درمان 
کنی؟! مگر نمی خواستی جام توکلت را ســـرریز کنی و گام صبرت را محکم 

سازی؟!«. 
یکه  خوردم و گفتم: »شـــما از کجا خبر دارید؟! این فکر ساعتی است که به 
ذهنم آمده و با کســـی در مورد آن صحبت نکرده ام«. از جواب طفره می رفت 
و می گفت: »مقصود این است که شـــما به حلم ورزی برسید، مابقی اهمیتی 
ندارد!«. دست از سرش برنداشتم و مصّرانه از او خواستم راز باطن بینی اش را 

فاش سازد. 
ســـرانجام این چنین جواب داد: »در عهد جوانی، دایی ام خادم این مســـجد 
بود. گاهی من هم با او به مســـجد می آمدم. روزی جلسه ای با امام جماعت و 
هیئت امنا داشـــت تا درباره  فعالیت های مسجد در ماه محّرم و صفر صحبت و 
برنامه ریزی کنند. من هم آمدم و گوشه ای نشستم. امام جماعت رو به جمع کرد 
و گفت: روایت داریم هرکس چهل روز اعمالش را خالص برای خدا انجام دهد، 
چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری می شود1، ما در این دو ماه محّرم 
و صفر فرصت مناســـبی داریم تا هم خودمان و هم دیگران را به این امر دعوت 

کنیم و خیرخواهشان باشیم. 
آقا! در آن شّر و شور جوانی این روایت ما را به مبارزه طلبید و ما هم کمر همت را 
بستیم تا چلّه  اخالص بگیریم و گرفتیم. این شد که نهان مردم برایمان روشن 
است«. هاج و واج بودم و متفکر! چه باید می کردم؟! از مسجد که خارج شدم، 

آرام بودم و احساس می کردم، اراده ام پوالدین است. 
این داستان اثر گذاری باالی خادمان مساجد را به خوبی نشان می دهد. خادمی 

1. محمدباقر مجلسی، بحار  النوار، ج67، ص242.
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مؤمن، در کمال سادگی توانسته بود غذای روح یک انسان گرفتار را تأمین کند 
و آرامش را به او هدیه دهد.

در حدیثی قدسی، مساجد چنین تصویر شده اند: »همه آگاه باشند، مساجد 
خانه های من در روی زمین هســـتند. خوشا به سعادت کسی که از خانه  خود 
آماده می شود تا به خانه  من و برای دیدار من بیاید. بدانید اگر کسی به مسجد 

بیاید، پذیرایی از او با من است«.1
از اینجا معلوم می شـــود مقامی باالتر از خادمی مسجد نیست. اینجا است که 
معلوم می شود چرا در قرآن آنجا که می خواهد از شأن و منزلت خادمان مسجد 
بگوید، این کار را به ابراهیم خلیل، پســـرش اسماعیل، زکریای نبی و پیامبر 

اسالم مرتبط می کند.
گویا سّری در این میانه نهفته است! سّری که با همه کس نشاید گفت!

اگر مسجد منزل خدا است و میزبانی از مهمان مسجد با خدا است، پس خادم 
مسجد به تجلی الهی به جای صاحب خانه از مهمان پذیرایی می کند.

این، همان طور که افتخار دارد و مایه  مباهات و ســـربلندی است،  نگاه وسیع و 
همه جانبه کسانی را می طلبد که خدمت گزاری خانه خدا نصیبشان شده است. 
این، دقت هرچه بیشـــتر خادمان به کارکردهای مختلف مسجد و تالش در 
جهت تأمین آنها را به همراه دارد. این، توجه تمام وقت به امور مسجد را می طلبد 
تا پذیرایی در خانه خدا به درســـتی صورت گیرد و احتیاجات مادی و معنوی 

مهمان برآورده شود. 
و خادم داستان پیشین چه خوب، این نگاه وسیع، این دقت و این توجه را پیش 

روی چشم ما قرار می دهد.
اگر قرار است انســـان با عبودیت، خلیفه و جانشین خدا در زمین شود، خادم 

1. ر.ک: وسائل الشیعه، ج1، ص381.
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مســـجد، با خدمتش، کارش، اخالق و رفتار شایسته اش، ابتکاراتش، تمرکز 
دائمی اش بر کارکردهای مسجد و گســـترش آنها، با نگاه همه جانبه اش، در 

مسیر عبودیت است و به جانشینی خدا در خانه نورانی  اش می رسد.
در حدیث معراج، پیامبر فرمودند: »من بر در ششم بهشت دیدم که نوشته 
شده بود: اگر کسی می خواهد پیکرش پس از مرگ از دسترس موجودات در 
امان بماند و دوست دارد بدنش خوراک کرم های زیر خاک نشود، مسجدها را 

جارو کند«.1
و همچنین فرمودند: »هر کس چراغی را در مســـجدی از مســـجدهای خدا 
بیفروزد، تا زمانی که نوری از چراغ در آن مسجد باشد، مالئک و حامالن عرش 

پیوسته برایش طلب آمرزش می کنند«.2
آیا عنایاتی الهی از این دســـت، برای خادم مسجد این سؤال را پیش نمی آورد 
که: کدام انسان عاقل و فرهیخته ای با وجود امکان دستیابی و رسیدن به چنین 
جایگاه و شأنی، خود را از آن محروم می کند؟! آیا او از خود نمی پرسد: اگر برای 
کارهایی ســـطحی مثل جارو  کردن و افروختن چراغ، این همه اجر می دهند، 
برای کارهایی عمیق تر مثل خالقیت در جذب هرچه بیشتر نوجوانان و جوانان 

و کمک به آنها در تطهیر جانشان چه اجری می دهند؟! 
اما مســـاجد چه می گویند؟ به آنها که گوش کنیم،  با ما  چنین می گویند: »هر 
کسی شایسته  خادمی نیست و لیاقت این کار را ندارد. خادم آن کسی است که 
دل خود را خانه  مهر و محبت مؤمنان کرده است. آن کسی است که دلی وارسته 

از منّیت دارد. در این گونه دلی، گوهر خدمتگزاری یافت می شود«. 
می گویند: »خدا و اولیا او کار خادمی را بزرگ می شـــمرند. مبادا خادمی، نوع 

1. ر.ک: محمدباقر مجلسی، بحار  النوار، ج8، ص145.
2. شیخ صدوق، من الیحضره الفقیه، ج1، ص238.
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نگاهش،  نحو ه  رفتارش، ســـخن جاری بر زبانش و ... از دست کم گرفتن کار 
خدمتگزاری حکایت کند. برعکس؛ باید طوری رفتار نماید که دیگران غبطه  
کار در مســـجد را بخورند و در آرزوی خادمی مســـجد باشند. باید عاشقانه، 
مجاهدانه و هنرمندانه به خدمت بپردازند و به دنبال »بهترین شدن« باشند. 
مگر نه این است که »بهترین مردم« و »َخْیُر الّناس« کسی است که مردم از او 

بهره ببرند؟«.1
می گوینـــد:  »خادمی، جربزه ا ی خاص می خواهد. خادمی، عشـــق به پاکی 
و طهارت مادی و معنوی میهمانان مســـجد را می  خواهد. خادمی، افزایش 
معلومات و مطالعه فراوان می خواهد. خادمی، خوش خلقی، رفتاری پیامبر گونه 
و آراستگی جسم و جان می خواهد. در یک کالم خادمی، مهارت افزایی برای 
جذب حداکثری مردم و جوانان به مسجد و نشر هرچه بیشتر معارف راستین 

اسالم را می خواهد«.
می گویند: »آبادی ما به حضور پررنگ مردم است. پس ای خادمان، رابطه تان 
را با آنها بیشتر و بیشتر کنید و ایشان را به دیدار پروردگارشان مشتاق سازید«.

حقیقت گویا همین است که خادمان مطلوب خدا، خادمانی همچون مریم، 
زکریا، اسماعیل، ابراهیم،  رسول اعظمفقط یک سخن بر زبانشان جاری 

است: »ما به جای صاحب خانه ایم!«.

نویسنده: عباس میر محمدیان 	

1. محمدباقر مجلسی، بحار  االنوار، ج72، ص23.
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ما خادمان مساجدیم! «
نقش خادم در تحقق نقش های 

تربیت اجتماعی مسجد
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»جرجی زیدان« نویسنده مسیحی عرب می نویسد:
»همان طور که مسجدهای مسلمانان، مرکز اجتماع و پناهگاه غریبان و بیماران 
می باشد، این مراکز، مهد تعلیم و تربیت نیز بوده است. در کوچک ترین مسجد، 
کودکان را آموزش می دهند و مسجدهای بزرگ گاهی به اندازه دانشگاه های 

اروپا، دارای ارزش و اهمیت است«.
ما؛ خوب می دانیم مســـجد عالوه بر اینکه محل عبادت، نماز و دعا است، باید 
پاسخگوی نیازهایی مشخص و ویژه  هم باشد. مثاًل پاسخگوی شبهات جوانان 
باشد. باید شبهه جوان را برطرف کرد وگرنه شاید از دست برود. آدم شبهه دار 
مانند آدم تیرخورده اســـت. باید تیر را از بدنش بیرون کشید. ما حتی به فکر 
کسانی هستیم که ســـالی یک بار و آن هم در شب قدر به مسجد می آیند. به 
همین دلیل است که از امام جماعت مسجد، شماره تلفن چند اسالم شناس را 

می گیریم تا به انسان های زخم خورده از تیر شبهات بدهیم. 
ما؛ برای بچه ها هم فکر می کنیم. می دانیم بچه کوچک، تحمل دعای طوالنی را 
ندارد. لذا قصه های آموزنده آماده می کنیم یا اتاقکی در نظر می گیریم که بچه ها 
در آن بازی کنند یا برای آنها شعر و سرود دینی می خوانیم. »من راست می گم 
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 ، همیشه، دروغ سرم نمی شـــه« یا »ساداتی  االئمه، باُب نَجاه  الّمه، اَّولهم علیٌّ
آخرهم مهدٌی« و ... که خوراک بچگانه دست پخت ماست و این خوراک را در 

مسجد عرضه می کنیم.
ما؛ اگر در مسجدی باشیم که استادان دانشگاه به آن می آیند، بازهم برنامه هایی 
ویژه داریـــم. مثاًل هر هفته یک حدیث مربوط به علم و دانش را از امام جماعت 

مسجد می خواهیم و آن را به طور شایسته در مقابل دید آنها قرار می دهیم. 
ما؛ بلندهمتیم و به اندازه خودمان برای انواع نیازها، انواع پاسخ ها را در مسجد 
عرضه می کنیم. من و تو؛ باور داریم مســـجد، مرکز تعلیم و تربیت است. من 
و تو؛ کالم علی را پیش چشم خود گذاشـــته ایم که فرمود یکی از برکات 
رفت وآمد به مسجد »ِعلم ُمسَتطَرف« یعنی دانش و نکته حکمت آمیز، یعنی 

حرف تازه است.
ما؛ نمی پسندیم جلسات معرفتی و معنوی مسجد فقط در مناسبت ها برگزار 
شود. مثاًل در دهه اول محّرم، منبر و روضه باشد، اما چند ماه بعد، هیچ خبری از 

سخنرانی در مسجد نباشد. 
ما؛ می دانیم در دوران پهلوی همین علم، معرفت و آموزه های دینی که توسط 
منبر و مسجد به مردم منتقل می شد، سبب پیروزی انقالب اسالمی شد. لذا به 
امام جماعت مسجد پیشنهاد می دهیم هر شب  جمعه از یک روحانی منبری و 

سخنران خوب انقالبی دعوت کند تا خط انقالب تداوم داشته باشد. 
ما؛ می گوییم اگر آن روز ساواک می خواست سخنرانی های علمی، سیاسی و 
مذهبی، کالس های قرآن و حتی کتابخانه  های مساجد را تحت کنترل خود 
قرار دهد و نتوانست، امروز باید مساجد به گونه ای باشند که استکبار بخواهد 

آنها را تحت کنترل در بیاورد و نتواند.
ما؛ به دنبال نزدیک کردن مردم به باورهای دینی هستیم. ما باور داریم صدور 
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انقالب هم از مساجد و با انتقال باورهای دینی به مردم ممکن می شود. می دانیم 
اگر یک بچه دوساله آمد و در مســـجد نشست، هیچ کس حق ندارد او را از سر 

جایش بلند کند. می دانیم همه ی مسلمانان در مسجد حق مساوی دارند.
می دانیم وقتی مردم به مسجد می روند، باید زینت های خود را همراه خویش 
ببرند؛ چراکه قرآن صریحاً گفته اســـت: »یا بَنی  آَدَم ُخُذوا زیَنَتُکْم ِعْنَد ُکلِّ 
َمْسِجٍد«1. پس ما و دیگر مؤمنان باید با بهترین لباس و عطر در مسجد حاضر 

شویم. 
می دانیم درِ مسجد نباید بعد از نماز بسته شود و این، آفت مسجد است. می دانیم 
برای اینکه اسراف نشود و یک مسجد بزرگ با کولرها یا بخاری ها و چراغ های 
روشـــن، برای نماز خواندن یک نفر باز نگه داشته نشود، می توانیم در حیاط 
مسجد، جایی را مخصوص نماز خواندِن بعد از وقت جماعت قرار دهیم. در این 
صورت مســـافر، رهگذر یا هر فرد دیگری که می خواهد نماز بخواند، درِ اصلی 

مسجد باز خواهد بود و او می تواند به عبادت بپردازد.
می دانیم غیر از صدای اذان نباید صدایی از مســـجد پخش شود؛ چه به اسم 

مناجات، چه به اسم پیش خوانی یا سحرخوانی.
می دانیم هیچ مرجع تقلیدی اجازه نمی دهد که مردم را قبل از اذان صبح بیدار 

کرد و فقط زمان اذان و برای نماز می شود مردم را از خواب بیدار کرد.
می دانیم باید بین ما و نمازگزاران ارتباط عاطفی برقرار باشد. می دانیم حضرت 
رســـول نماز که می خواندند، بلند می شـــدند در صفوف نگاه می کردند 
و ســـراغ افراد غایب را می گرفتند. اگر می گفتند فالنی مریض است، حضرت 
می فرمودند: برویم عیادت کنیم. اگر می گفتند مســـافرت است، حضرت در 
حقش دعا می کردند. می دانیم مسجد سالن حضور و غیاب امت اسالمی است. 

1. اعراف: 31
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می دانیم مردم باید ما را دوست داشته باشند. می دانیم دل جوان و سرزنده بودن 
ما، خوش صدا و خوش قیافه بودن ما، استاد قرآن بودن ما به گونه ای که بتوانیم 
به بچه های محله قرآن بیاموزیـــم و با تحصیالت بودن ما، همگی در محبوب 

شدنمان مؤثر است.
می دانیم برای جذب جوانان، هم باید جاذبه داشته باشیم و هم مانع فعالیت های 
گروهی ایشان در بسیج و کانون های فرهنگی دیگر نشویم. می دانیم تسهیل و 

دلنشین کردن این فعالیت ها دست ما را هم می بوسد.
ما؛ به دنبال نزدیک کردن مردم به باورهای دینی هستیم. 

ما؛ باور داریم صدور انقالب از مساجد و با انتقال باورهای دینی به مردم ممکن 
می شـــود. پس به هر آنچه می دانیم عمل می کنیم؛ چه موارد کوچکی را که 

برشمردیم و چه موارد بسیار دیگری که ذکر نکردیم.
ما؛ باور داریم مســـجد، مرکز تعلیم و تربیت است. من و شما کالم علی را 
پیش چشم خود گذاشـــته ایم که فرمود از برکات رفت وآمد به مسجد، دانش 
و نکته حکمت آمیز است، حرف تازه اســـت. من و تو، آنچه را می دانیم انجام 
می دهیم و آنچه را نمی دانیـــم، می آموزیم. من و تو، معتقدیم با عمل به آنچه 
می دانیم و می آموزیم، می توانیم به سهم خود بستر آموختن در مسجد را برای 
دیگران آماده سازیم و در گسترش انقالب نقش آفرین باشیم. من و تو؛ در جای 

صاحبخانه نشسته ایم. ما؛ خادمان مساجدیم! 

نویسنده: عباس میر محمدیان 	
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قطب نمای مسیر «
شاخصه ها و ویژگی های اجتماعی 

مسجد؛ پیوند مسجد و سیاست 
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-حاج آقا! مسجد که جای این حرفا نیست! مسجد برای عبادت و خوندن نماز و 
قرآنه. چرا تو مسجد حرف سیاسی می زنید...؟!

آن چنان با عصبانیت و بلند بلنـــد این حرف ها را گفت که حتی مردمی که در 
حال بیرون رفتن از مسجد بودند، برگشتند داخل تا ببینند چه خبر شده است.

حرف هایش که تموم شد، حاج آقا مظفری با یک لبخند ظریفی گفت: »سالمتی 
حاج آقای کریمی صلوات بفرستید« و ادامه داد: »این برادر عزیزمان در واقع 
با بیان این حرف ها یک ســـؤالی رو پرسیدن، که امروزه با این فضای مجازی و 
وسایل ارتباطی متنوعی که هست، ممکنه برای خیلی ها پیش بیاد. بله! این 
حرف درسته که مسجد برای عبادت و نماز و انجام مراسم های مذهبی ساخته 
شده، اما آیا مسجد فقط برای انجام این کارهاست؟ یعنی در مسجد غیر از این 

کارها، کار دیگری نباید انجام داد و حرف دیگری هم نباید زد؟
یکی از بهترین راه هایی که می تونه به ما برای رسیدن به جواب این سؤال ها کمک 
کنه، مطالعه تاریخ اسالم و چگونگی اداره مساجد در زمان معصومیناست. 
شما اگر یک مراجعه ای به کتاب های تاریخی داشته باشید، می بینید که پیامبر 
اکرم خیلی از کارهایی که مربوط به جامعه اسالمی و مسلمون ها بود رو در 
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مسجد انجام می دادند.
مثاًل اگر کسی قصد ازدواج داشت، یا کسی مشکل خانوادگی یا مالی داشت و 
یا هر نوع دیگری از مشکالت مردم رو در مسجد حل و فصل می کردند. حتماً 
شنیدید که پیامبر قبل از هر جنگی، شورای نظامی تشکیل می داد و با یارانش 

مشورت می کرد. خب محل این کار کجا بود؟ مسجد.
سخنرانی ها و خطبه ها و خیلی دیگر از کارها را ایشان در مسجد انجام می داد. در 
زمان سایر ائمه هم همین طور بود. جلسات درس و سخنرانی معصومیندر 
مسجد بود. البته تا جایی که حکومت های وقت اجازه می دادند و مانع نمی شدند. 
خب! این کارها غیر از نماز و قرآنه؛ ولی چون کار دینی و در جهت رضای خداست 
و البته باعث توهین به مسجد هم نمی شه، انجام دادنش هیچ اشکالی هم ندارد.
اگر دقت کنید در همه این مثال هایی که من زدم، کارهایی که در مسجد زمان 
معصومینانجام می شد، باعث هدایت مردم و جهت دادن به زندگی اونها 
بود. در واقع مســـجد یک قطب نمایی بود که جهت درست حرکت مردم رو به 

اونها نشون می داد.
باورتون نمیشه اگر بگم معنای سیاست همینه! سیاستیعنی ببینیم جامعه داره 
به کدوم طرف می ره؛ آیا به سمت هدف های جامعه اسالمی حرکت می کنیم 
یا داریم از اون هدف ها دور می شیم؟ حتماً شما هم این جمله معروف رو که از 
شهید مدرس)رحمه اهلل علیه( نقل شده، شنیدید که »دیانت ما عین سیاست 
ماست و سیاست ما عین دیانت ما«. خب معنای این جمله چیه؟ معناش اینه 
که یک انسان مسلمان، نمی تونه در عبادتش، سیاست رو دخالت نده؛ چراکه 
به سرنوشت خوارج دچار می شه و هم چنین نمی تونه در سیاستش عبادت و 
توجه به خدا رو در نظر نگیره؛ چون مثل خلفای بنی امیه و بنی عباس بر مردم 

حکومت می کنه. 
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سیاست به معنای توجه به هدف های اسالمی و حرکت به سمت اونها، از عبادت 
جدا نیســـت. اینکه بنده گفتم حضور در راهپیمایی روز قدس، یاری رسوندن 
به یک عده مسلمون مظلومه و ما باید در اون شرکت کنیم و این حداقل کاریه 
که می تونیم انجام بدیم، کجاش ضد مسجده؟ بله! حرف سیاسی هست، ولی 
سیاستی که در جهت آگاه سازی برای حرکت درست جامعه است. اینکه اتفاقاً 

همون روش معصومیناست«.
حرف های حاج آقا مظفری که تمام شـــد، مردم خودجوش یک صلوات بلند 

فرستادند و کم کم از مسجد بیرون رفتند.

نویسنده: علی دشتی 	
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مسجد، خانه انقالب است «
مسجد فقط جای نماز خواندن 

است یا خانه خداست؟
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شاید برای خیلی ها وقتی اسم مســـجد می آید، تنها یک تصویر در ذهنشان 
داشته باشـــند و آن نماز خواندن مردم و گاهی هم سخنرانی است. اما بیشتر 
مردم، خاطره های فراوان دیگری هم از مسجد دارند. درست است که اولین و 
مهم ترین کاری که در مسجد انجام می دهیم، نماز است و مسجدی که نمازش 
تعطیل باشد، مسجد نیست، اما همان طور که همه مان قبول داریم و بارها به 
زبان آورده ایم، مسجد خانه خداست! و خانه خدا، خانه  همه بنده های خداست؛ 
یعنی اگر مســـلمانان را اعضای یک خانواده به حساب بیاوریم، خانه همه آنها 
که در زمان های مشخصی در آن جمع می شوند و یکدیگر را مالقات می کنند، 

مسجد است. حاال اجازه بدهید به گذشته نگاهی بیندازیم.

مساجد همیشه خانه مردم بوده اند	 
اگر به زمان پیامبر گرامی اسالم برگردیم، می بینیم که وقتی ایشان به مدینه 
هجرت فرمودند، قبل از هر چیز، مسجد را بنا کردند. اما این مسجد تنها برای 
نماز خواندن مردم نبود. مسلمانان برای هر کار مهمی که به همه مربوط می شد 
و جنبه ای اجتماعی داشت، به مسجد روی می آوردند؛ مثاًل برای قضاوت، کسب 
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اطالع و تصمیم گیری در امور مهم اجتماعی. ابتدا حضور پیامبر و نقش ایشان 
در اداره جامعه بود که مســـجد را تبدیل به یک پایگاه اجتماعی مهم می کرد، 
اما به تدریج این کارکرد و فایده اجتماعی، با هویت مسجد آمیخته شد. یعنی 
حتی در زمان و مکان هایی که پیامبر حضور نداشتند، مسجد همین کارایی را 
داشت و این در تمام تاریخ ادامه یافت. به گونه ای که مسلمانان، حتی مشکالت 
و دعواهای خود را در مســـجد و در تعامل با سایر نمازگزاران و امامان جماعت 
حل می کردند. درست مثل اعضای یک خانواده که مشکالت شان را به صورتی 
دوستانه در میان خود حل می کنند. برای همین در زمان هایی که مسجد بیشتر 
چنین جایگاهی داشته است، دل ها به هم نزدیک تر بوده و اختالفات کمتری 
رخ داده است. اختالف و دعوایی هم اگر وجود داشت، به سرعت قابل حل بود و 

دیگر نیاز چندانی به دادگاه های حکومت ها نبوده است.
همین اعتقاد و تعلق و اطمینان که از باورهای دینی مردم سرچشمه می گرفت، 
باعث می شد حرکت های سیاسی و اصالحی و اعتراضی توده های مردم مؤمن 
در برابر ستمگران نیز از مساجد آغاز شود و رونق بگیرد. وقتی آسیبی به یکی از 
افراد می رسید و ظلمی به او می شد، همه خود را در برابر آن مسئول می دیدند 
و برای گرفتن حق او هم پیمان می شدند. خیلی از انقالب ها و قیام های تاریخ 
اسالم نیز در مساجد شـــکل می گرفت و انسجام پیدا می کرد، از جمله انقالب 
اسالمی ما. انقالب اســـالمی مردم ایران نیز به عنوان یک حرکت اجتماعی 
وسیع، کاماًل به مســـجد وابســـته بود؛ مردم آن را پایگاه و پناهگاه و مرکز 
فعالیت های اجتماعی خود می دانستند. در مسجد بود که ارزش ها انقالب برای 

مردم بیان می شد و آنها را با انقالب همراه می ساخت.
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امروز مساجد چه نقشی دارند؟	 
تا وقتی که حکومت شـــکل غیردینی داشـــت و مردم دین دار به آن اعتماد 
نداشتند، مســـاجد محل مراجعه و فعالیت اجتماعی و فرهنگی برای حفظ 
ارزش های اجتماعی اســـالم بودند، اما حاال چطور؟ آیا با شکل گرفتن نظام 
اســـالمی و به وجود آمدن ســـازمان ها و ادارات دولتی و غیردولتی، باز هم به 
مساجد به عنوان پایگاه مردمی نهضت اسالمی نیاز است؟ پس از آنکه شور و 
شوق مسجدی ها و فعالیت های آنها، مبارزه با طاغوت و نهضت مردم را پیش 
برد و به پیروزی رســـاند، دیگر نیازی به مساجد و نقش آنها برای دنبال کردن 
ارزش های انقالب، مثاًل ظلم ستیزی، عدالت و حمایت از مستضعفان و اصالح 
فرهنگ جامعه نیست؟ و آیا دست اندرکاران و متولّیان امور مساجد هیچ نقش 

و مسئولیتی در این باره ندارند؟ 
پس از پیروزی انقالب اســـالمی نیز تا مدت ها همین رابطه به صورتی پررنگ 
وجود داشت و مردم احساس می کردند پایه هایی که در مساجد برای نهضت 
اسالمی بنا گذاشـــته بودند، حاال پایه های نظام اسالمی را شکل داده است و 
شـــرط باقی ماندن این نظام و جاری ماندن ارزش هایی که در انقالب برایشان 
جنگیده بودند، نگه داشتن و تقویت کردن همین پایه هاست؛ پایه هایی که در 

مساجد و در میان اجتماع مؤمنان قرار دارد، نه هیچ جای دیگر! 
شاید شما هم مثل من چیزی از روزهای اولیه انقالب به یاد نداشته باشید، اما 
وقتی پای صحبت بزرگ ترها می نشـــینیم یا با تصاویر و فیلم ها و نوشته های 
مربوط به آن دوره، روبه رو می شـــویم، این حس و حال را می بینیم. در مبارزه 
با گروه های تروریستی و منافقین، برای تأمین آرامش مردم و برقراری امنیت 
-به خصوص در شـــهرهایی که جنگ جریان داشت-، مساجد مرکز شهر به 
حساب می آمدند. نه تنها کاالهای مورد نیاز و کمک های مردمی از مساجد به 
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نیازمندان می رسید بلکه اخبار محله ها و شهرها توسط مساجد منتشر می شد. 
اگر کسی از مسجد جدا می شد، انگار از جامعه و از موج پرخروش مردم جدا بود. 

مثل همان جایگاهی که مسجد در زمان پیامبر داشت.
با این حال، اگر مساجد را در شرایط امروز در نظر بگیرید، شاید جای خالی این 
فعالیت ها و نقش آفرینی های اجتماعی را ببینید. البته هنوز هم بســـیاری از 
روشنگری های عقیدتی و فرهنگی و حتی سیاسی در مساجد صورت می گیرد 
اما اینها در مقایسه با نقش مهمی که مســـاجد باید ایفا کنند و از عهده آن بر 
می آیند، چیزی نیست. مسجد باید مرکزی برای پیگیری ارزش های اجتماعی 
اسالم باشد. اگر ارزش های اجتماعی اهمیتی نداشت و تنها نماز و عبادت بود 
که اهمیت داشت، نماز جماعت تا این اندازه بر نماز فرادا برتری نداشت و به آن 
بها داده نمی شد. برای پیگیری این ارزش های اجتماعی بود که به تدریج نهضت 
اسالمی شکل گرفت و برای ادامه دادن نهضت، باید به همان اندازه پیگیر ماند. 

عدالت اجتماعی	 
یکی از مهم ترین ارزش های انقالب اسالمی که نباید به هیچ بهانه ای کم رنگ 
شود، عدالت اجتماعی است؛ یعنی رفع تبعیض و برخورداری همه افراد جامعه، 
از حقوق اجتماعی برابر. هیچ کس بدون دلیل و بیشـــتر از آنچه واقعا مستحق 
اســـت، از امکانات و ثروت عمومی برخوردار نباشد. هیچ کس به خاطر شرایط 
جغرافیایی یا قبیله ای، خانوادگی و... نه امتیازی به دست آورد و نه از آن محروم 
شود؛ همه چیز بر اساس حقوق انسانی به طور برابر در اختیار افراد قرار گیرد. 
انقالب اسالمی بر اساس این آموزه اصیل اسالمی در دل مردم نفوذ کرد و آنها را 
برای برپایی حکومت عدل هماهنگ ساخت. مسجد در صورتی به نقش خود در 
انقالب اسالمی ادامه داده است که همچنان محلی برای ترویج این آموزه باشد. 
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مسجدی که نمازگزاران و متولیان امور آن، دغدغه ای نسبت به وضعیت عدالت 
در جامعه نداشته باشند، هر چند شـــعار دفاع از انقالب اسالمی بدهند، واقعا 

چقدر به انقالب اسالمی ربط دارد؟
این وظیفه انقالبی همه دست اندرکاران مسجد است که هر کدام به سهم خود، 
شرایط را برای بروز این دغدغه و پرداختن به آن، فراهم کنند، نسبت به اتفاقات 
روز، به خصوص در مواردی که پای بیت المال در میان است و افرادی در حال 
سوءاستفاده از جایگاه و قدرت خود هستند، بدون مالحظاِت سیاسی، فریاد 

عدالت طلبی را از تریبون مسجد به گوش جامعه و مسئوالن برسانند.

استکبارستیزی	 
آموزه استکبارســـتیزی، چیزی نیست که انقالب اسالمی آن را ساخته باشد؛ 
بلکه یک اصل مهم و محکم اسالمی است درست مثل عدالت اجتماعی. قرآن 
کریم بارها بر ضرورت ایستادگی در برابر دشمنان اسالم که با استکبار در برابر 
حق، قصد ضربه زدن به جامعه اسالمی را دارند، تأکید می کند و روش زندگی 
معصومان: نیز به این اصل پایبند بوده است. مساجد حتی اگر جایی فقط برای 
عبادت در نظر گرفته شوند، نمی توانند در برابر استکبار بی تفاوت باشند که اگر 

بی تفاوت و ساکت باشند، معنایی جز سازش با استکبار نخواهد داشت. 
اما عالوه بر مصادیق بیرونی اســـتکبار و مثال دولت های آمریکا، انگلیس و...، 
اســـتکبار برخی مصادیق دیگر هم دارد و انقالب نسبت به این استکبار هم 
حساس و سخت گیر است. این استکبار همان روحیه ای است که خود را برتر از 
دیگران می داند و با خوی برتری طلبی، به تضعیف توده های مردم و محرومان 
روی می آورد. مســـجد نمی تواند واقعا مسجد باشد در حالی که نسبت به این 
افراد و خوی اســـتکباری آنها موضع منفی نداشته باشد. نمازگزاران انقالبی 
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نه تنها روحیه استکباری را از خود دور می کنند، بلکه به برتری مالی و مقامی 
افراد مستکبر بی اعتنایی می ورزند و با سلطه آنها می جنگند. به عنوان مثال، 
مسجدی ها باید با رفتار و گفتار خود، کسانی را تقویت کنند که طرفدار مردم 
محروم و همراه و هم رنگ آنها باشـــند. نشانه مسجد انقالبی، ستیز با استکبار 

است؛ چه استکبار جهانی و چه استکبار داخلی!

اصالح فرهنگی	 
در بیانات بنیان گذار انقالب اسالمی، یکی از ارزش های پر تکرار، اصالح فرهنگی 
است. اگر فرهنگ مردم یک جامعه درست نشـــود، نمی توان به موفقیت آن 
امیدی داشت. سال هاست که مقام معظم رهبری بر جنبه های مهم و بسیاری 
تأثیرگذاری از این فرهنگ، یعنی الگوی مصرف تأکید می کنند و مساجد باید 
همیشه و هر ســـال ندا دهنده این فرمان عمومی باشند. برنامه های فرهنگی 
مساجد نباید به جنبه های اعتقادی و احکام اسالمی محدود شود و باید اخالق و 
سبک زندگی اسالمی را نیز شامل شود و مهم تر از آن، اینکه اداره کردن مسجد 
در همه بخش ها باید مطابق فرهنگ اســـالمی باشد. روحیه پرهیز از اسراف 
که بزرگ ترین نقص فرهنگی ما در زمینه مصرف اســـت، روحیه تالش و کار 
با کیفیت، روحیه تعاون و کمک به دیگران و از خودگذشـــتگی، روحیه نظم و 
رعایت حقوق دیگران و ده ها مسأله فرهنگی دیگر، اگر به فرهنگ رایج تبدیل 
شـــوند، اصل انقالب را حفظ خواهند کرد و مسیر حرکت آن را هموار خواهند 

ساخت. 
امام خمینی می فرمود: از ابرقدرت ها ترسی نیست، بلکه باید از خالی شدن 
مساجد ترسید. این کالمی است که باید همیشه به یاد داشته باشیم و از خود 
بپرسیم چرا خالی شدن مساجد از مردم تا این اندازه خطرناک است؟ و سؤال 
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مهم تر این است که: چه چیزی باعث می شود که مسجد از مردم خالی شود؟ آیا 
تنها دلیلش بی اعتنایی مردم به نماز و جماعت است؟ آیا دلسرد شدن مردم از 
فایده اجتماعی مسجد، به این اتفاق شوم کمک نمی کند؟ مردمی که در آغاز 
انقالب با هم دلی و اشتیاق به مساجد روی آوردند، اگر اکنون مساجد را خالی 
از حقیقت انقالب اســـالمی و ارزش های واقعِی آن ببینند، از آن روی گردان 
نمی شـــوند؟ آیا امروز مســـاجد در پیگیرِی عدالـــت اجتماعی، حمایت از 
مستضعفان و احقاق حقوق اجتماعی آنها، استکبارستیزی، اصالح فرهنگی و... 
به اندازه کافی موفق عمل می کنند؟ بدون شک، پایبندی به اصل نظام اسالمی 
و خون شهیدان آن، الزم است اما این پایبندی را باید هم از مردم و هم از مدیران 
و مسئوالن جامعه مطالبه کرد و چه پایگاه و تکیه گاهی برای این مطالبه، بهتر 

از خانه خدا و مردم)مسجد( می توان یافت!

نویسنده: محمدحسین شیخ شعاعی 	
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همراهی خدایی «
نقش همسران خادمان در همکاری 

و همیاری با خادمان مساجد
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ای پیامبر خدا، من در حق تو کوتاهی کردم، مرا عفو کن.
جمله کوتاه، ولی عمیق و معنادار بود. خدیجهچنان متواضعانه و مهربانانه 
این جمله را در لحظات پایانی عمر خود بیان کرد، که انگارنه انگار یک روی سکه 

رشد و گسترش دین اسالم، سرمایه مالی فراوان و حمایت های معنوی او بود.
پیامبر در پاسخ به این ســـخن خدیجهفرمودند: هرگز از تو تقصیری 
ندیدم. تو نهایت تالش خود را به کار بردی. در خانه ام بســـیار خسته شدی و 

اموالت را در راه خدا مصرف کردی.1
خدیجههمسر مردی بود که در مسیر هدایت مردم گام برداشته بود. او در 
دورانی همسر رسول خدا بود که رنج ها و مشقات فراوانی از طرف دشمنان 
دین خدا بر پیامبر روا داشته می شد. خدیجهاما صبورانه، با نهایت تالش و با 

تمام دارایی خود، از ایشان حمایت می کرد.
دارایی او، هم ماّدی بود و هم معنوی؛ در جایی که نیاز بود پول و سرمایه تجاری 
خود را می بخشید و در جایی دیگر، از آبرو و اعتبار خود، برای حمایت از پیامبر 

1. شجره طوبی، ج2، ص235.
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خدا که شوهرش بود، هزینه می کرد.
حضرت خدیجه اســـوه ای خوب برای زنان مسلمانی است که مردانشان، 
بی منت و با اخالص برای پیشـــرفت و رشد دین خدا تالش می کنند؛ مردانی، 

صبور و پرتالش همانند خادمان مساجد.
برای هرکســـی این توفیق پیش نمی آید تا به خداوند خدمت کند. خادمان 
مساجد عالوه بر این توفیق، فیض بزرگ تری هم نصیبشان شده و آن  خدمت به 

خانه و مهمانان خداست.
این عزیزاِن صبور و تالشگر، روزانه سه بار و در بهترین اوقات روز، میزبان مهمانان 
پروردگار هستند. میزبانی از مهمان، هم شیرین است و هم زحمت دارد. تمیزی 
خانه خدا، مرتب کردن وسایل، رسیدگی به کارهای روزمره مسجد، پذیرایی 
از مهمانان و بسیاری از کارهای کوچک و بزرگی که طی روزه ها، ماه ها و سال 
باید برای بهبود کیفیت مسجد انجام شود، همه بر عهده خادمان مساجد است.

در کنار همه این مسئولیت ها، رسیدگی به امور خانواده و فرزندان هم هست. 
تمام کارهایی را که یک مرد برای آرامش خانواده اش باید انجام دهد، مسئولیت 

سنگین دیگری است که بر عهده خادم است.
خادم، مسئولیت دو خانه را بر عهده دارد: یکی خانه خدا و دیگری خانه خودش. 
او نمی تواند و نباید در هیچ کدام از این مسئولیت ها کوتاهی کند. کسب رضایت 
خداوند و مهمانانش از یک سو، و تأمین رضایت همسر و فرزندان از سوی دیگر، 
تالش و زحمت مضاعفی را از خادم می طلبد. اما گاهی تالِش تنها، نمی تواند در 
انجام مسئولیت ها به خادم کمک کند. بلکه یک پشتیبان و یاور مناسب الزم 

است که در این مسیر سخت و پرزحمت، همراه و همگام با خادم باشد.
همســـران خادمان، یگانه یاوران آنها در انجام مسئولیت ها و به ثمر نشستن 
زحمات خادمان هستند. بانوانی که همانند حضرت خدیجه ، همسرشان را 
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برای اقامه مهم ترین رکن دین خدا، یعنی نماز، یاری می رسانند.
هرچند خادمان در طول مسیر پرفرازونشیب خدمتشان، زحمات و رنج هایی را 
متحمل می شوند، اگر حمایت ها و پشتیبانی های ماّدی و معنوی همسرانشان 

نباشد، شاید تالش های آنها در بخشی از زندگی یا خدمت، به بار ننشیند.
همســـری که متواضعانه و بی منت کارهای خانه و فرزندان را انجام می دهد 
یا عالوه بر کارهای خانه، در رســـیدگی به امور مسجد هم به شوهرش کمک 
می کند یا همســـری که محیط خانه را برای استراحت همسرش آرام می کند 
و هنگامی که همسرش با خستگی وارد منزل می شود، با زبانی نرم و نیکو از او 
استقبال می کند؛ همه این همسران در مسیر آن بانوی نمونه و باعظمت، یعنی 

حضرت خدیجه گام برمی دارند.
خدمت به خداوند، خانه و مهمانانش، توفیق بزرگی است؛ اما همراهی و پشتیبانی 
از این خدمتگزاران هم، توفیق کمی نیست و البته نصیب هرکسی نمی شود. در 
میان همسران پیامبران الهی، مگر چند نفر مانند حضرت خدیجه وجود 

دارند که به همسر خود در راه ترویج دین خدا کمک کرده اند؟  

نویسنده: علی دشتی 	
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