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اّو٘ت هسجد

ٍٓاَىَّ الْوٓسبجِدٓ لٙلِّ ٙفَال تَدٕعَٔا هٓعٓ اللِّ اَحٓداً.

1

مساجد از آن خداوند است .پس هيچ كس را با او نخوانيد.

ّط هْتجى ًيبظ ثِ ظهيٌِّبيى زاضز تب اّساه ذَز ضا تجيي ًوَزُ ٍ انوَ افتَوبز ذوَز ضا ثكٌبؾوبًسي يْوى اظ ايوي
ظهيٌِّب ٍرَز هْبًى ذبل اؾت؛ هْبًى ّوِ ضاُ يبىتاوبى ثوِ آى هْتوت زض آى تكوْي يبثٌوسي ّون ًَفوبى ذوَز ضا
ثكٌبؾٌسي ٍ ضاّْب تحٌَ اّساه هْتت ضا ثطضؾى ًوَزُ ٍ فولى ٌٌّس.
ثب هطارقِ ثِ تبضيدي زض هىيبثين ِّ توبهى آييٌْب هرتلو زٍضاى ثكطي هْبًى ِّ ؾٌجي آى هطام ٍ هصّت ثَزُ اؾتي
زاقتِاًس .ثتپطؾتبى ثطا ًاْساض ثتْب ذَزي پطؾتف ٍ ؾتبيفي اّسا ًوصٍضا،ي زضذَاؾوت اوَاوذ ٍ ...ثتربًوِ
ؾبذتِ ثَزًوس ٍ زضتزليوي ٍ اّوطام آى َّتوبّى ًووىّطزًوس .آتوف پطؾوتبىي هْوبًى ثوِ ًوبم آتكوْسُ يوب آشضّوسُ
زاضًس .زضاٍيف زض ذبًَبُ روـ هىقوًَس .يَْزيوبى زض ٌّيؿوِ ارتووبؿ هوىٌٌّوس ٍ هؿويحيبى ثوطا ذوَز ّليؿوب
ؾبذتِاًس ٍ ضاّجبى ٍ اظ زًيب گطيعاى آًبى ثِ هْبًى ثِ ًبم نَهقِ هىضًٍس.
هْبًى ِّ اؾالم ثطا فجبز ،هؿلويي زض ًؾط گطىتِ اؾت «هؿزس» ًبم زاضز ٍ آى ثِ هقٌب هحوي ؾوزسُ اؾوت ٍ
ؾزسُ ًعزيْتطيي ابلت ثٌسُ ثِ ذسا ذَيف اؾت.

لبل الصبدق فليِالؿالم :اِىَّ اٍَْطَةٓ هب يَُْٓىُ الْقٓجٕسٔ اِلَى اللِّ ٍَّٓٔٓ ؾبرِسٌ.

ٔ

ـ سوره جن ،آيه . ٔ1

ٕ

ـ بحبراألوُار ،ج ٘ ،1ص ٕٖٔ.
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2

نزديكترين حاالت بنده به خدا ،وقتى است كه در حال سجده باشد.
ضثيقٔ ثي ّقت گَيس :ضٍظ پيبهجط نلىاهللفليٍِ آلِ ثوِ هوي ىطهوَزّ :يوت ؾوب ذوسهت هوي ّوطز اوب ّطهوِ
هىذَاّى اظ هي ثرَاُي فطو ّطزم ثِ هي ىطنت ثسُ تب ىْط ٌّن .ىطزا ثِ اضَض ضؾويسمي ىطهوَزً :يوبظ ،هيؿوت
فطو ّطزم اظ ذساًٍس ثرَاُ هطا ّوطاُ ذَز ،ثِ ثْكت ثجطز .اضطّ ِّ ،وّت ٍاال ضثيقِ ضا زيس ثِ اٍ ىطهَز :ايوي
ؾري ضا ّى ثِ تَ آهَذتي گيتن ّيچ ّوؽي ذوَزم ىْوط ّوطزم اگوط حوطٍ ،ثروَاّن پبيوبى هوىپوصيطزي اگوط فووط
ثرَاّن فبٍجت هىهيطم .پيبهجط لحؾِا ؾط ثِ ظيط اًساذت ٍ ؾپؽ ىطهَز :اظ ذسا هىذَاّني تَ ّن هطا زض اؾتزبثت
زفبين ثب ؾزسُ ثؿيبض يبض ًوب.

همبٗسِ هعبثد

هقبثس ثطذى ازيبى ٍ هْبتيتي مبلجبً تكطييبتى اؾتي هزبلؽ آى ثىضٍح ٍ ربى اؾت ًِ اطّتى ايزوبز هوىٌّوس ٍ ًوِ
تأحيط هىگصاضز .زض ثطذى هقجسّب اًَاؿ لَْ ٍ لقجْب ضا ٍنَ ثِ اٌ هقطىى هىٌٌّسي ثطذى زياط ثِ هحوي افتوطاه
گٌبُ ٍ ...تجسيي گكتِ ٍ ثِ ٍطاوت هٌس رولِ ذالنِ هىقَز؛ اهّب هؿزسي ثٌبيى تْيِ قسُ اظ زؾتطًذ اٍكبض ربهقوِ ٍ
هحي اضتجبط ّويكاى فبقٌ ٍ هقكًَي فجس ٍ هقجَز اؾت .هؿزس زض اؾوالم هحلوى ثوطا ظزٍزى ّيٌوِّوبي ايزوبز
فلَِّب هحجت ثب زٍؾتبىي ّوسلى ٍ ّوسضز ي ذجط يبىتي اظ ااَا يْسياطي اتحبز ٍ يْطًاىي ًكؿتي ىَيط ٍ مٌوى
زض ٌّبض ّني ٍ فالٍُ هحلى اهي ثطا افتطاه ثِ زضگبُ اىّ ؾجحبى ٍ ظزٍزى گٌبّبى اؾتي هؿزس هحي ًكط هقوبضه
اؾالهى هَى ىَِي انَ ي اسيج ٍ تيؿيط هىثبقس.

3

زض هؿزس ااْبم اؾالم هٌتكطي زيي ذسا ثِ هطزم قٌبؾبًسُ ٍ ربهقِ ثِ ؾَ ذيطا ٍ ،هجطّا ،ؾوًَ زازُ هوىقوَز.
هٌجط هؿزس هحي ًكط هقبضه اؾتي هحي هَفؾِ ٍ اضقبز اؾتي ذغيت ثط ربياوبُ پيوبهجطاى ٍ اٍنويب آًوبى تْيوِ
هىٌّس ٍ ثبيؿتِّب ضا ثيبى هىزاضز ٍ ضؾبلت ذغيط پطٍضـ ٍ آهَظـ ضا اظ آًزب آمبظ هىًوبيس.

ٓٗ...تْلَُا عٓلَِْٕ٘نٕ آٗبتٍٔٗٓ ِٙٙشَوِّْ٘نٕ ٍٓٗٔعٓلِّؤْٔنٔ الْىٙتبةٓ ٍٓالْحٙىْوَٓٔ...
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آيب ،اٍ ضا ثط هطزم هىذَاًس ٍ آًبى ضا پبُ هىٌّس ٍ ّتبة ٍ اْوت ثِ آًبى هىآهَظز.
هحطاة هؿزسي هحي اطة اهبم ثب ؾِ ّؽ هىثبقس:

 1و ًيؽ زضًٍى ِّ ؾطؾرتتطيي زقوٌبى اؾت.

ر ٌْ ٓج ٕيِٓ.
ِ الَّتى ٓث ٕييَ ٓ
ؿ ٓ
ُ ًَ ْي ٔ
لبل رسَلاللِّ نلىاهللفليٍِآلَِ :افٕس ٓف ٔس ٍِّ ٓ

4

سرسختترين دشمنان تو ،نفسى است كه در ذات توست

 2و اثليؽ ِّ ًيؽ ضا ٍؾَؾِ هىٌّس.

ٍٓلَمَدٕ صٓدٛقَ عٓلَِْٕ٘نٕ اٙثٕل٘سٔ ظٌََِّٔ فَبتَّجٓعَُٔٔ اٙالّ فَزٗمبً هٙيَ الْؤؤْهٌ٘ٙيَ.

5

ابلييييييييييييييس خييييييييييييييال خيييييييييييييود را در ميييييييييييييورد قيييييييييييييو سيييييييييييييبا مليييييييييييييى سييييييييييييياخت و هم يييييييييييييى جيييييييييييييز يييييييييييييروه انيييييييييييييدكى از مييييييييييييي منين ،از و پييييييييييييييرو
نمودند.

 3و قيبعيي ِّ ثِ فٌَاى هجلّنبى اثليؽ فوي هىٌٌّس.
ٖ

ـ (سوره آل مران ،آيهٗٔٙ؛ سوره جمعه ،آيه ٕ)

ٗ

ـ بحبراألوُار ،جٓ ،0صٗ.ٙ

٘

ـ سوره سبا ،آيه ٕٓ.
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...وَبلَّذٙى اسٕتََْٕٓتِْٔ الشَّ٘بط٘يُ فٙى االَْرٕضِ حٕٓ٘زاىَ...
همانند كسى كه بر اثر وسوسهها شيطان راه
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كرده است.

لصا ذغيت ِّ ثط اٍد هٌجط ًكؿتِ هىثبيؿت ٍجي ٍ ثقس اظ آى زض هحلى پبيييتط اظ ّوِ ذاليٌي ثِ هجبضظُ ثب ذوَيف
ثطذيعز .هأشًِ هؿزسي هحي افالم اٍٍب ،اربظُ ثبض يبىتي ثِ زضگبُ ااسيّت ريّ ٍ فلوى اؾوت .هوإشى ثوب ثيوبى اٍلويي
ّلوب ،اشاىي ثبض فبم ذساًٍس ضا افالم هىزاضزيتب ّط ّؽ فكٌ هحجَة زض ؾط زاضز زيساض تبظُ ًوبيس ٍ ثب اٍ ؾري گَيس
ثِ اٍ ًعزيِ قَزي «الهلَٓ ٍطثبى ُّيُّ تََىٍّ» ٍ ثِ هقطاد ضٍزي «الهلَٓ هقطاد الؤإهِيِ».

هسجد در لزآى

زض ٍطآى ّطين ٍاغُ «هؿزس»  22ثبض ثِ نَض ،هيطز ٍ  6ثبض ثِ نَض ،روـي آهسُ اؾت .اظ ايي  28هَضزي زض  15آيِ
هَيس ثِ ٍاغُ «اطام» قسُ اؾتي  8هَضز ثِ نَض ،هغلٌ آهسُ اؾتي ؾِ هَضز ثب «اللِّ» ّووطاُ قوسُ ٍ زض زٍ هوَضز
زياط هَيس ثِ «اٍهى» ٍ «ضطاض» قسُ اؾت.

هسجد هم٘د ثِ حزام

آيبتى ِّ ايي ٍاغُ زض آًْب ٍاضز قسُ اؾت ثط هٌس زؾتِاًس.

 1ـ ثطذى اظ ايي آيب ،تنييط ٍجلِ هؿلويي ضا هغطح هىىطهبيٌس.

ٙ

ـ (سوره انعا  ،آيه ٔ.)0
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هىزاًين پيبهجط اؾالم نلىاهللفليٍِآلِ ؾيعزُ ؾب زض هِْ ثِ ؾَ ثيتالوَسّؼ ًوبظ هىگعاضزي 7ايوي ضٍيّوِ ثقوس اظ
ّزط ،تب ّيسُ هبُ ازاهِ زاقت .ثبة عقي يَْز ثط هؿلويي ثبظ قس ٍ ثِ زيٌى ِّ اظ ٍجلِ زياطاى اؾتيبزُ ٌّس ايوطاز
هىگطىتٌسي قجى ِّ ؽلوت اظ ًيوِ گصقتِ ثَزي پيبهجط هْطّم نلىاهللفليٍِآلِ اظ هٌع ذبضد قس ٍ ثِ آؾوبى هكون
زٍذتِ ٍ هٌتؾط نسٍض ىطهبى الْى ثَزي قت ثِ نجح ضؾيس ٍ ٍاى ًبظ ًكسي پيبهجط هْطّم ًوبظ نجح ضا گعاضزي ٌّابم
ًوبظ ؽْط ضؾيس ٍ ثبظ ذجط ًكسي پيبهجط هىزاًؿتي ّقجِ ٍجلِ اَيَى اؾت ٍ ثيتالوَسّؼ ٍجلِ هٍَتى هىثبقسي لصا
ّط لحؾِ هٌتؾط تنييط ايي اْن ثَزي زٍ ضّقت اظ ًوبظ ؽْط توبم قسُ ثَز ِّ اضط ،رجطويي فليِالؿالم ًبظ گكت
ٍ ىطهَز:

ه َــ ْ َز
جْٓــ ٓ
ل ٍٓ ٕ
ه ٙل ٕجلَــ ًٔ َتزَْــْب فَــ َٓ ِّ
ه فٙــى السٛــوب َ ِّٙف َل ٌُ َٓ ِّل ٌَّٓ٘ــ ٓ
جِْــ ٓ
ت ٍٓ ٕ
د ًَــزى َت َملُّــ ٓ
لَــ ٕ
الْوٓسٕجِدٙالْحٓزامِ ٍٓحٕٓ٘جُ هب وٌُْتُنٕ فََٓلَُّا ٍٔجَّٔٓىُنٕ َ ْزَُٔ...
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ثقساظ اثالك ٍاىي هلِ ٍاى زؾت پيبهجط ضا گطىت ٍ نَضتف ضا ثِ ؾَ ّقجِ ًوَزي ٍ هطزم ّوِ نوَض ،ذوَز ضا ٍ
هْبى ذَز ضا تنييط زازًسي هطزاى رب ظًبى ٍ ظًبى زض هْبى هطزاى ٍاٍـ قسًسي ايي هؿزس ِّ اٌَّى زٍ هحوطاة زض
آى هكرم اؾت «شٍ ٍجلتيي» گَيٌس.
فلت تنييط ٍجلِ زض آيِ هصَّض علت ضضبيت پيبهجط شّط قسُ اؾت ٍ الجتِ زض آيِ زياط ذساًٍوس هتقوب فلوت ايوي
تحَّ ضا اهتحبى هطزم ٍ قٌبذت تجقيت ٌٌّسگبى ٍاٍقى اظ ااْبم ٍ زؾتَضا ،الْى ثيبى هىًوبيس.
0

ـ ذكر دو نكته الز به نظر مىرسد :اوّ ل آنكه نماز كه در مكه اقامه مى شد به شكل نماز كنونى ما نبود ،زيرا تشريع چنين نماز در مدينه محقق شده است .و دو
عليهوآلهدر مكه معظمه در زاويها نماز مىخواند كه مكه و بيت المقدّس در يك مسير قرار

صلى
هللا

آنكه بنا بر آنچه كه در كتب تاريخى آمده است ،پيامبر مك ّر اسال
مى رفتند.
1

ـ (سييييييوره بقييييييره ،آيييييييه ٗٗٔ) ن اههييييييا انتظييييييار آميييييييز تييييييو را بييييييه سييييييو آسييييييمان مييييييىبينييييييي  ،اكنييييييون تييييييو را بييييييه سييييييو قبلييييييها كييييييه از آن خشيييييينود
باشى باز مى رداني  .پس رو خود را به سو مسجدالحرا نما و هر كجا باشيد بدان سو رو كنيد.

6

ٍٓهــب جٓعٓلٌَْــب الْمٙجٕلَ ـَٔ الَّتــى وٌُْ ـتٓ عٓلَْٕ٘ــب اٙالّ ل ٙـٌَعٕلَنٓ هٓ ـيْ ٗٓتَّجِ ـعٔ الزَّسٔــَلَ هٙو ٛـيْ ٌْٗٓمَل ٙـتٔ عٓلــى عٓمٙجٕٓ٘ ـِٙ

7

ٍٓاٙىْ وبًَتٕ لَىَج٘زًَٓ اٙالّ عٓلَى الَّذٗيَ ّٓدٓى اللِّ.
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 2ـ ثطذى زياط اظ ايي آيب ،هطثَط ثِ ىطيضِ اذ هىثبقٌس.

زض اٍاذط ؾب قكن ٍوط ي پيبهجط زض ضؤيبوى هىثيٌس ِّ هؿلوبًبى زض هِْ هكنَ اًزبم ىطيضِ اذ ّؿتٌس .پيوبهجط
هْطّم ثقس اظ هسّتى اظ ايي ضؤيب نبزٍِ زؾتَض اطّت ثطا اذ زاز .تقساز ثيي  1411تب ً 1811يط زض ضّبة اضط،
آهبزُ اطّت قسًسي ٍطيف تب زًساى هؿلح قسُ ٍ اعطاه هِْ هبًـ اطّت هؿلويي گكتٌسي پيبهجط اؾالم زض هٌغَوِ
اسيجيوووِ ذيووووِ ظزًوووسً .تيزوووِ ايوووي ؾووويطي فَوووس ٍوووطاضزاز نووولح اسيجيوووِ ثوووَزي ثٌوووب ثوووط آًچوووِ
ِّ زض ايي نلحًبهِ ثِ اهضب عطىيي ضؾيسي هؿلوبًبى هىتَاًؿتٌس ؾب آيٌسُ ثطا اذ ثِ هِْ ثيبيٌوس ٍ ٍطيكويبى
ثبيؿتى هعااوتى ايزبز ًٌٌْس .ثطذى يبضاى پيبهجط زض ضؤيب اضط ،قِ ٍ تطزيس ًوَزًوسي ظيوطا آًوبى گووبى ّوطزُ
ثَزًس ِّ ّوبى ؾب اذ ذَاٌّس ّطزي زض ابلى ِّ پيبهجط اذ ضا زض ضؤيب زيسُ ثَزًس ًِ اًزبم افوب اذ زض آى ؾب ي
آيِ شيي ثِ ّويي هغبلت اقبضُ زاضز.

لَمَدٕ صٓدٓقَ اللِّ رٓسَٔلَِٔ الزُِّّٕٗب ثِبلْحٓكِّ لَتَدٕخُلُيَّ الْوٓسٕجِدٓ الْحٓزامٓ اٙىْ بِّٓ اللِّ آهٌ٘ٙيَ...
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 3ـ ثقضى زياط اظ آيب ،اّوّيت رْبز ضا يبزآٍض هىقًَس.

2

ـ (سييييييوره بقييييييره ،آيييييييه ٖٗٔ) آن قبلييييييه ا كييييييه قييييييبال بيييييير آن بييييييود تنهييييييا بييييييرا اييييييين قييييييرار دادييييييي كييييييه پيييييييروان پيييييييامبر از كسييييييانى كييييييه بييييييه سييييييو
جاهليّت بر مى ردند مشخص شوند ،و البته اين حك جز برا خاشعين دشوار است.

ٓٔ

ـ سييييييوره فييييييت  ،آيييييييه  ٕ0خداونييييييد در آنچييييييه كييييييه در ييييييال خييييييوا ب بييييييه پيييييييامبرا نشييييييان داد راسييييييت فييييييت ،بييييييه خواسييييييت خداونييييييد همييييييه شييييييما در
امنيت كامل وارد مسجدالحرا مىشويد.

8

زٍ هوووبُ ٍجوووي اظ ٍٍوووَؿ رٌووور ثوووسضي پيوووبهجط ّكوووتبز ًيوووط اظ هْوووبرطاى ضا ثوووِ ىطهبًوووسّى «فجساللّوووِ
ثوووي رحوووف» ثوووطا تقَيوووت ّوووبضٍاى ٍوووطيف اطّوووت زازي ايوووي فوووسُ ضٍظ آذوووط هوووبُ ضروووت ضا ثوووطا
رٌووور هٌبؾوووت زيسًوووس ٍ هوووَى هوووىتطؾووويسًس ّوووِ ىوووطزا آى ضٍظ ّوووبضٍاى ثوووِ ؾوووطظهيي اهوووي
ثطؾوووسي ّووووبى ضٍظ ًجوووطز ضا قوووطٍؿ ًوَزًوووسي زض ايوووي ؾٓوووطيِي ؾوووپبُ اؾوووالم پيوووطٍظ قوووس ٍ ثوووب مٌوووبون ٍ
اؾوووطا ٍاضز هسيٌوووِ گطزيوووسي پيوووبهجط اظ ٍٍوووَؿ رٌووور زض ضٍظ آذوووط هوووبُ اوووطام ًبضااوووت هوووىقوووَز .يْوووَز
ٍ ٍوووطيف تجلينوووب ،گؿوووتطزُا ضا ثوووِ ضاُ اًساذتٌوووس ٍ فٌوووَاى ًوَزًوووس ّوووِ پيوووبهجط اطهوووت هوووبُ
اطام ضا ًاِ ًساقتِ اؾت .آيِ شيي ثطا ضىـ اثْبم اظ ايي هؿئلِ ًبظ قس.

ٗٓسٕئَلًََُهٓ عٓيِ الشَّْٕزِ الْحٓزامِ لٙتبلٍ فِ٘ ٙلُلْ لٙتبلٌ فِ٘ ٙوَج٘زٌ ٍٓصٓدٌّ عٓيْ سٓج٘لِ اللِّ ٍٓوُفْزٌ ثٍِِٓ ٙالْوٓسٕجِد ٙالْحٓـزامِ ٍٓ
اٙخْزاجٔ إَّل ِٙٙه ٌِْٔٙاَوْجٓزُ عٌْٙدٓاللِّ...
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 4ـ اظّوووووييزؾووووتِ اظآيووووب،ي آيووووِ اطهووووت ٍضٍز هكووووطّيي ثووووِ هؿووووزسالحطام ضا هووووىتووووَاى
ًبمثطز.

ن
د عــب ٙه ِْ ٕ
جدٓا ْلحٓزا ٓم ٓثعٕــ ٓ
س فَــال ٓٗ ْم َزثٔــَا ا ْل ٓوسٕــ ِ
ى ًَجٓــ ٗ
ي آ ٓهٌُــَا ٙا ًَّوٓــب ا ْل ٔوشْــ ِزوَُ َ
ٗــب َا ْٜٓٗــب الَّــذٗ َ
ّذا...
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ٔٔ

ـ (سييييييوره بقييييييره ،آييييييه  )ٕٔ0از تييييييو در بيييييياره جنيييييي در مييييياه حييييييرا مييييييىپرسيييييند ،ب ييييييو جنيييييي
خدا و كفر ورزيدن به او و هتك احترا مسجدالحرا و اخراج ساكنان آن نزد خداوند مهمتر است.

ٕٔ

ـ (سوره توبه ،آيه  ) ٕ1ا م منين ،مشركين ناپاكند ،پس نبايد بعد از امسال وارد مسجدالحرا شوند.

9

در آن نيييييياهى بيييييزر

اسييييييت ولييييييى جلييييييو ير از راه

 5ـ ٍ آيوووب ،هطثوووَط ثوووِ هٌوووـ اظ افووووب اوووذ تَؾوووظ هكوووطّيي ًيوووع اظ ّوووويي زؾوووتِ قووووطزُ
هىقَز.

اٙىَّ الَّـــذٗيَ وَفَــزٍَا ٍٓ ٗٓصٔــدٍٜىَ عٓـ ـيْ سٓـــج٘لِ اللّـــِ ٍٓالْوٓسٕــجِدٙالْحٓزامِ الَّـــذى جٓعٓلٌْـــبُٔ لٙلٌّـــب ِ
سَٓاِّٖ الْعبوٙفٔ فٍِ٘ٓ ٙالْجبدٍٓ ٙهٓيْ ٗٔزِدٕ فِ٘ ٙثِإلْحبد ٚثِظُلْنٍ ًُذٙلِْٔ هٙيْ عٓذاةٍ اَل٘نٍ.
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هسبجد اللِّ

اظ ؾوووِ آيوووِ ا ّوووِ ايوووي انوووغالح زض آى ثوووِ ّوووبض ضىتوووِ اؾوووتي زٍ آيوووِ هطثوووَط ثوووِ فووووطاى هؿوووبرس
ٍ آيِا ًيع هطثَط ثِ گوطاّى هٌـ ٌٌّسگبى اظ يبز ذسا زض هؿبرسي هىثبقس.

زض ايٌزب ثِ ثيبى آيِ ؾَم هىپطزاظين.

ٍٓهٓيْ اَظْلَنٔ هٙوٛيْ هٌَٓعٓ هٓسبجِدٓ اللِّ اَىْ ٗٔذْوَزَ فْ٘ٓب اسٕؤِٔ ٍٓسٓعى فى خَزاثِْب...

14

هسجدااللصى

سٔجٕحبىَ الَّذى اَسٕزى ثِعٓجٕد ُٙٙلَٕ٘الً هٙيَ الْوٓسٕجِد ٙالْحٓزامِ اٙلَى الْوٓسٕجِد ٙاالَلْصٓب الّذى

ثبرٓوٌْب حَٕٓلَِٔ لٌُٙزِِٗٓٔ هٙيْ آٗبتٌٙب ا َّٓٔ ًَِّٔٙالسٛو٘عٔ الْجٓص٘ٙزُ.
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ٖٔ

ـ سييييييوره حيييييي  ،آيييييييه ٕ٘ كسييييييانى كييييييه كييييييافر شييييييدند و م منييييييان را از راه خييييييدا و مسييييييجدالحرا كييييييه آن را بييييييرا همييييييه مييييييرد برابيييييير قييييييرار دادييييييي ،
باز داشتند ،و نيز كسانى كه در اين سرزمين منحرف ردند و ظل كنند ،ذابى دردناك به آنان مىچشاني .
ٗٔ

ـ (سيييييييوره بقيييييييره ،آييييييييه ٗٔٔ ) و كيسيييييييت سيييييييتمكارتر از آنكيييييييه ميييييييرد را از ذكييييييير نيييييييا خيييييييدا در مسييييييياجد منيييييييع كنيييييييد ،و در خرابيييييييى آن اهتميييييييا و
كوشا نمايد.

10

زض تووبضيْى قووتي پيووبهجط نوولىاهللفليووٍِآلووِ هووىذَاؾووت اؾووتطاات ٌّووسي نووسا آقووٌب رجطاويووي
اهيي فليِالؿالم ثِ گَـ ٍ ضؾيس ِّ اهكت ؾيط زض پيف زاضيس ٍ...
اضط ،ؾيط ذَز ضا اظ ذبًِ «ام ّبًى» ذَاّط اضط ،اهيط فليِالؿالم آمبظ ًوَز ٍ ثب هطّت «ثطاً» يب «ضىوطه» ثوِ
ؾَ ثيتالوَسّؼ ضىتٌس ٍ ًيع اظ ثيتاللحن زيساض ًوَزًسي ٍ ؾپؽ ٍؿن زٍم ؾيط ذَز ضا ثِ آؾووبًْب آموبظ ًوَزًوس.
پيبهجط هْطّم اؾالم نلىاهللفليٍِآلِ زض ايي ٍؿن اظ ؾيطي هطاّع ضاوت ٍ مضت الْى ٍ ًيع زضربّ ،ؿوبًى ّوِ اّوي
ثْكت ذَاٌّس قس ٍ يب ثِ رٌْن ذَاٌّس ضىت ٍ ًَؿ حَاة ٍ فَبة آًبىي هكوبّسُ ىطهوَز ٍ اظ اؾوطاض آىوطيٌف آگوبُ
گطزيسي ؾپؽ ثِ ؾسضٓ الوٌتْى ضؾيس ٍ آى ضا ؾطاؾط اظ قَُْ ٍ رال زيسي ثقس اظ آى ثبظزيسّب هأهَض ىطٍز گكوت ٍ
زض ثيتالوَسّؼ ىطٍز آهس ٍ ثِ هِْ هطارقت ًوَز .هؿزس ثيتالوَسّؼ ضاي ثِ ٍاؾغِ زٍض آى اظ هِْي هؿزساالٍهى
ًبهيسُاًس.

هسجد َزار

يْى زياط اظ هؿبرس ِّ زض ٍطآى ًبم آى ثِ هيبى آهسُ اؾتي هؿزس ضطاض اؾوت .پيطاهوَى ؾوبذت ايوي هؿوزس ٍ
اّساه ؾبظًسگبى آى ثِ تيهيي زض هجحج «تََا ٍ ضطاض» ثحج ذَاّين ًوَز.

هْوتزٗي هسبجد جْبى

٘ٔ

ـ (سيييييييوره اسيييييييرا  ،آييييييييه ٔ) منيييييييزه اسيييييييت خيييييييدايى كيييييييه بنيييييييده اا را در ييييييييك شيييييييب از مسيييييييجدالحرا بيييييييه مسجداالق يييييييى كيييييييه ردا يييييييردا را پييييييير
بركت ساخته اي برد ،تا برخى از آيات خود را به او نشان دهي  ،همانا او شنوا و بيناست.
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پوووويف اظ ايووووي ًْووووبتى پيطاهووووَى هؿووووزسالحطام ٍ هؿزساالٍهووووى ثيووووبى قووووسي تقووووساز زياووووط اظ
هؿبرس ِّ زض تبضيد اؾالم ًَكى اؿبؼ اييب ّطزُاًس فجبض،اًس اظ:

هسجد لجب

ايووي هؿووزس ضا پيووبهجط نوولىاهللفليووٍِآلووِ ٌّاووبم ّزووط ٍ ،زض زٍ ىطؾوورى هسيٌووِ ي رووبيى ّووِ هٌتؾووط
هلحٌ قسى اضط ،اهيط فليِالؿالم ثَز ؾبذتٌس.

هسجدالٌجى

ثقس اظ ٍضٍز پيبهجط فؾينالكأى اؾالم ثِ هسيٌِ ٍ اؾتَجب ثؿيبض گطم هطزمي آى اضط ،هحي تٍَو قتط ضا ذطيساض
ٍ هؿزس ثب زيَاضّب ذكتى ٍ گلى ٍ پبيِّبيى اظ تٌِ زضذت ذطهب ؾبذتٌس ٍ ؾَو آى ضا ثوب قوبذِّوب زضذوت
ذطهب پَقبًيسًسي زض ايي هؿزس زّْب ثبض تنييوطاّ ،لوى نوَض ،گطىتوِ اؾوت .هؿوزسالٌجى هحوي هوَافؼ پيوبهجطي
افالى رٌري اطّت ٍكَىي تَؿين مٌبوني ٍضبٍ ٍ ،اَْهت ثَز؛ ٍ لحؾبتى اؿبؼ اظ تبضيد ضا ثوِ ذوَز اذتهوبل
زازُ اؾت.
اضط ،ضؾَ نلىاهللفليٍِآلِ زض آمبظي ًكؿتِ هطزم ضا هَفؾِ هىًوَزي زض پى اظ زيبز روقيت هؿلوييي اضط ،ثط
تٌِ زضذت ذطهبيى ِّ ثقسا «اؾغَأً الحٌبًِ» ًبهيسُ قسي تْيِ هىّطزًسي ؾپؽ ثطا ضفبيت اوب اضوط،ي هٌجوط
ؾِ پلِا ؾبذتٌس ٍ اضط،ي ثط هٌجط هَفؾِ هىًوَز.
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ٔٙ

ـ در مكيييييييه و مدينيييييييه و بيييييييين مسيييييييير ،بيييييييه واسيييييييطه مناسيييييييبتها ،طواييييييييف سييييييياكن در محيييييييل يييييييزوات ،مسييييييياجد متعيييييييدد سييييييياخته شيييييييده اسيييييييت كيييييييه
عليهالسالم،

اسامى برخى از آنها بارت اند از :مسجد ـ مامه ـ اجابه ـ سُقيا ـ فضي ـ معرس ـ بنى ظفر ـ جمعه ـ ذباب ،و مساجد سبعه مسجدالفت ـ مسجد حضرت لى
مسجد حضرت زهرا عليهاالسالم  ،مسجد حضرت سلمان ،مسجد ذوقبلتين ،مسجد ابابكر ،مسجد مر.
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هسجد جبهع دهشك

يْى اظ هؿبرس ِّ زض تبضيد اؾالم قبّس ّطيِتطيي نحٌِّب اظ اَْهت ثٌى اهيِّ هىثبقسي هؿوزس روبهـ زهكوٌ
هقطٍه ثِ «هؿزس اهَ » اؾت.
ثِ ًَي تَاضيدي هسىي ؾط اضط ،يحيى فلى ًجيٌّب ٍ آلِ ٍ فليِالؿالمي هحي ًعٍ اضط ،فيؿى فلى ًجيٌّب ٍ آلوِ ٍ
فليِالؿالمي هحي پصيطـ ًصض ّبثيي ٍ فسم پصيطـ ًصض ٍبثيي زض ايي هؿزس ٍطاض زاضز.

تمَا ٍ َزار

هطزم هسيٌِ ثطا اؾتَجب اظ اضط ،پيبهجط نلىاهللفليٍِآلِ ثِ نَضتى ميط ٍبثوي تَنويو اًتغوبض هوىّكويسًس .آى
اضط ،زض زّن هبُ ضثيـ ؾب ؾيعزّن ثقخت اظ هِْ ثِ ؾَ هسيٌِ اطّت ٍ زض زٍاظزّن ّويي هبُ اَالى ؽْط ثِ
هٌغَِ ٍجب ضؾيسًس.
پيبهجط نلىاهللفليٍِ آلِ هٌس ضٍظ زض ايي هحوي هٌوع ًوَزًوس توب اضوط ،اهيوط فليوِالؿوالم ّوِ هوأهَض ثوَز زض
روووب پيوووبهجط ثرَاثوووس توووب اهْوووبى ّزوووط ،ثووطا پيوووبهجط ىوووطاّن قوووَز ٍ ًيوووع هوووأهَض تحَيوووي اهبًتْوووب
هووطزم ثووَزي ثووِ آًووبى هلحووٌ قووَز؛ ٍ زض ّوووبى هٌووس ضٍظ پيووبهجط هؿووزس ثٌووب ًوَزًووس ّووِ ثووِ ًووبم
هؿزس ٍجب قْط ،گطىت.

ٍطآى ّطين ٍيػگيْب ايي هؿزس ضا هٌيي ثيبى هىىطهبيس:
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لَوٓسٕجِدٗ اُسِّسٓ عٓلَى التَّمَْى هٙيْ اٍَٛلِ َٕٗٓمٍ اَحٓكُّ اَىْ تَمَُمٓ فِ٘...ٙ
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اظ ّوووبى لحؾووب ،آمووبظيي ٍضٍز پيووبهجط اؾووالم نوولىاهللفليووٍِآلووِ ثووِ هسيٌووِي فووسُا ّووِ آهووسى ايووي رووال
ٍ اكووووت ثوووطا آًوووبى حَيوووي ثوووَزي اظ ّخوووط ،اؾوووتَجب ٌٌّوووسگبى ٍ ااؿوووبؼ ٍروووس ٍ ؾوووطٍض هوووطزمي
ترن ًيبً ٍ ّيٌِ هَرَز زض زلكبى ضا تََيت ًوَزًس ٍ زض نسز هَبثلِ ثب اٍ ثطآهسًس.
تووب ٍٍتووى ّووِ پيووبهجط نوولىاهللفليووٍِآلووِ زض هْووِ ثَزًووسي رووع زٍ گووطٍُ هؿوولن ٍ هكووطُي ّؿووى ٍرووَز ًساقووت
ٍ هإهٌبى ٍ هكطّبى ّط ّسام نو ٍااس ذَز ضا زاقتٌس ٍ ثِ زٍّت يْسياط ضا هىقٌبذتٌس .اهّوب اظ ٍٍتوى ّوِ پيوبهجط
نلىاهللفليٍِآلِ ٍاضز هسيٌِ قسي فسُا ِّ ّيط ذَز ضا هبيِ ًبثَز ذَز هوىزيسًوسي ٍ اظ ؾوَيى ثوب ّويچ ّوسام اظ
ثطًبهِّب پيبهجط ّوبٌّر ًجَزًس؛ ذَز ضا ثِ ًبم هؿلوبى زض ربهقِ اؾالهى رب ظزًس ٍ اظ ّط اٍساهى ثطا ضطثِ ظزى
ثِ ايي زيي ًَپب زضيل ًوىٍضظيسًس.
قوووجى فوووسُا اظ آًوووبى زض ذبًوووِا رووووـ قوووسُ ٍ ّوووط يوووِ ضاظ ز ذوووَيف آقوووْبض هوووىًوَزًوووس
تووب ثووبض موون آًووبى ثووِ انووغالح ؾووجِ گووطزز .يْووى اظ ّووويي زؾووتِ هقتووت ثووي ٍكوويط ثووَزي ؾووري ٍ
اْبيوووت اظ مووووى فزيوووت ٍ هؿوووتَلى قوووسُ ثوووط ضٍح ٍ ضٍاًوووف هوووىّوووطزي هوووىگيوووت :هوووي ًووووىتوووَاًن
ثيبى ٌّن ِّ اعى ٍ اًسٍُ هَسض هطا فصاة هىزّسي ّط ٍٍت اظ هؿزس ٍجب هىگصضمي هخي
ايووي اؾووت ّووِ ذووبض هنوويالى زض هكووون هووىرٌجووس ّوووِ رووب ؾووري اظ ٍجيلووِ ثٌووى فوووطٍ ثووي فووَه
اؾت.
ٔ0

ـ (سيييييييوره توبيييييييه ،آييييييييه  ) ٔٓ1همانيييييييا مسيييييييجد كيييييييه بنييييييييانا از اوّ ل بييييييير پاييييييييه تقيييييييوا محكييييييي بنيييييييا ردييييييييد بييييييير اينكيييييييه در آن اقاميييييييه نمييييييياز كنيييييييى
سزاوارتر است.
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ٍزيقوؤ ثووي حبثووت ًيووع گيووت :هووي ضاُ الووى زاضم تووب ثووبض موون هووب ّوون قووَز ٍ هووب ّوون هبًٌووس ٍجيلووِ
ثٌووى فووَهي ههحلووِ ٍجووب هٌعلتووى پيووسا ٌّووينّ .واووى اؽْووبض فالٍووِ ّطزًووس تووب ضاُ اووي ضا ثكووًٌَس.
ٍ گيووت :هووب ّوون هؿووزس ثٌووب هووىٌّووين ٍ اهبهووت آى ضا ثووِ اثووَ فووبهط ضاّووت 18هووىؾووپبضين ٍ زض
هؿزس ذَز ًوبظ هىگعاضين.
اضوووبض زض هزلوووؽ ًؾوووط ٍزيقووؤ ثوووي حبثوووت ضا پؿوووٌسيسًس ٍ فوووسُا اظ آًوووبى ًوووعز پيوووبهجط ّوووِ ثوووطا
آذوووطيي موووعٍُ ذوووَز «تجوووَُ» آهوووبزُ هوووىقوووس ضىتٌوووس ٍ اروووبظُ ؾوووبذت هؿوووزس ثوووطا پيوووطاى ٍ
ؾوووبلرَضزگبى ٍ ضًزوووَضاى ًوَزًوووس .پيوووبهجط اّوووطم ثْبًوووِ ؾووويط آٍضز ٍ آى ضا ثوووِ ثقوووس اظ هطارقوووت اظ
تجَُ ٍاگصاض ًوَزًس.
هٌبىَوووبى اظ ابضوووط ًجوووَزى پيوووبهجط ؾوووَ اؾوووتيبزُ ًووووَزُ ٍ ثوووِ ؾوووطفت هؿوووزس ثٌوووب ًْبزًوووسي ثقوووس
اظ ٍضٍز پيووبهجط ثووِ هسيٌووِي هٌووبىَيي اظ پيووبهجط نوولىاهللفليووٍِآلووِ ذَاؾووتٌسي تووب هؿزسقووبى ضا اىتتووبح ٌّووس.
آًوووبى هوووى زاًؿوووتٌس ّوووِ اىتتوووبح هؿوووزس ثوووِ ٍؾووويلِ پيوووبهجطي هكوووطٍفيت هؿزسقوووبى ضا احجوووب،
ذَاّوووس ّوووطز ٍ ثوووسٍى آى ّكوووبًسى هوووطزم ثوووِ آى هؿوووزس ّوووبض ؾوووبزُا ًجوووَز .زض ايوووي احٌوووب ىطقوووتِ
ٍاى ًبظ گكت ٍ پيبهجط نلىاهللفليٍِآلِ ضا اظ رطيبى آگبُ ًوَز.

ٔ1

عليهوآله به مدينه ،كسى به و

صلى
هللا

ـ ابو امر ،پدر حنظله سيل المالئكه است .و از اشراف قبيله خزرج و ماهر در تورات و انجيل بود .با آمدن پيامبر اسال
ا تنايى نمى كرد؛ سو ند خورده بود كه هر كس با مسلمين وارد جن شود به آنان كمك كند .در جن بدر به مكيّان پيوست ،در جن احد اوّ لين تير را به سو
مسلمانان رها نمود ،در حنين نيز حاضر بود ،و در اين جن فرار كرد و به پادشاه رو «هرقل» پناهنده شد و از و درخواست سپاه برا حمله به مسلمين مىنمود.
و به ياران خود نوشت مسجد بسازند و به بهانه نماز ،نقشهها خود را طرح كنند.
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ٍٓالَّــذٗيَ اتَّذَــذٍُا هٓسٕــجِداً َٙــزاراً ٍٓوُفْــزاً ٍٓتَفْزٗمــبً ثٓــٕ٘يَ الْوــؤْهٌ٘ٙيَ ٍٓاٙرٕصــبداً لٙوٓــيْ حــبرٓةٓ
اللّــِ ٍٓ رٓسٔــَلَِٔ هٙــيْ لَجٕــلُ ٍٓلَــ٘ٓحٕلٙفُيَّ اٙىْ اَرٓدًٕــب اٙالَّ الْحٔسٕــٌى ٍٓاللّــِ ٗٓشْــْٓدٔ أًَّْٙــنٕ لَىــب ٙثَىَ
ال تَمُنٕ فِ٘ ٙاَثٓداً...
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ثقساظ ًعٍ آيب،ي پيبهجط نلىاهللفليٍِآلِ زؾتَض ٍيطاى ًوَزى هؿزس ضا نبزض ىطهَزًسي زض پى ايي زؾتَض ذبًِ ضِال
ٍ زّبى ًيبً ثِ ٍؾيلِ هإهٌيي ىطٍ ضيرتي هَثْبيف ضا ؾَظاًسًسٍ هعثلِاـ ًوَزًس ٍ ثسيي ٍؾيلِ ضطثِا قوٌٌْسُ
ثط هٌبىَيي ٍاضز ؾبذتٌس.

ٍيػگيْب ايي هؿزس زض ايي آيِ قطييِ اظ ٍطآى فجبض،اًس اظ:

 1ـ «ضطاض» ايي ّلوِ ثِ هقٌب ضطض ٍ ظيبى فوس اؾت ٍ آًبى آگبّبًِ ٍ ًِ ربّالًِ هىذَاؾتٌس هَوسهبً ،وبثَز
اؾالم ضا تساضُ ثجيٌٌس.

 2ـ «ّيطاً» آًبى ثب ايي فوي هىذَاؾتٌس هوطزم ضا ثوِ ٍضوقيت ؾوبثٌ ٍ زٍضاى ربّليوت ٍ ثوت ٍ قورم پطؾوتى
ثطگطزاًٌس.

 3ـ «تيطيَب» فلت ؾبذتي هٌيي هؿزس اظ ثيي ثطزى ٍاس ،نيَه هطزمي ايزبز زٍگبًاى ٍ آمبظ پسيسُ اىتوطاً ٍ
زؾتِثبظ ٍ گطٍُ گطايى ثَز.
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ٔ2

ـ (سييييييوره توبيييييييه ،آييييييييات  ٔٓٙو  ) ٔٓ0كسيييييييانى كيييييييه مسيييييييجد سييييييياختند بيييييييرا زيييييييان رسيييييييانيدن و تقوييييييييت كفييييييير و تفرقيييييييه بيييييييين مييييييي منين و ايجييييييياد
كمين اه برا كسى كه از پيا با خدا و رسولا مبارزه كرده بود ،آنهايى كه سو ند ياد مىكنند جز نيكى نظر نداشتهاي  ،خداوند واهى مىدهد كيه درو ميى وينيد .در
آن مسجد هر ز نماز اقامه مكن.
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 4ـ «اضنوووبزاً» هٌوووبىَيي هوووىذَاؾوووتٌس ثوووب ؾوووبذت ايوووي هؿوووزس پبياوووبّى ثوووطا عوووطح هؿوووبوي
ذووووَز ؾووووبذتِ ٍ زض ّووووويي هؿوووولويي ٍووووطاض ثايطًووووس ٍ افوووووب ضووووس زيٌووووى ذووووَز ضا زض پَقووووف
هؿووزس ٍ هحووطاة اًزووبم زٌّووس؛ آًووبى هووى زاًؿووتٌس ّووِ هَبثلووِ ثووب اؾووالم ثووِ ٍؾوويلِ لكووْط ٍ ؾووالح
اهْبى پصيط ًيؿتي ثلِْ اٍّ ثبيؿتى هجبضظُ ىطٌّاى ضا آمبظ ًوَز.
زض آيوووِ زياوووط ذوووسا هتقوووب ضووووي هَبيؿوووِ هؿوووزس ٍجوووب ٍ ضوووطاض ثطذوووى ذهَنووويب ،زياوووط ضا
ثطا ايي هؿزس ثيبى هىىطهبيس:

اَفَوٓــيْ اَسٛــسٓ ثٌْٔ٘بًَــِٔ عٓلــى تَمْــَى هٙــيَ اللّــِ ٍٓ رَِْــَاىٍ خَٕ٘ــزٌ اَمٕ هٛــيْ اَسٛــسٓ ثٌْٔ٘بًَــِٔ عٓلــى َــفب
جٔزُفّ ٚبرٍ فَبًْْبرٓ ثِِ ٙفى ًبرِ جٌَّْٓٓنٓ ٍٓاللِّ ال ْٕٗٓدٙى الْمََٕمٓ الظّبلٙو٘يَ.
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 5ـ يْوووى زياوووط اظ ذهَنووويب ،ايوووي هؿوووزس ثوووىحجوووبتى ٍ ؾؿوووتى آى اؾوووت .ذساًٍوووس ؾوووبذتي
هٌووويي هْوووبًى ضاي ثوووِ ايزوووبز آى ثوووط لوووت هوووبّى ّوووِ ؾووويالة ظيوووط آى ضا ذوووبلى ّوووطزُ اؾوووت تكوووجيِ
ًوَزُي عجيقى اؾت ِّ هٌيي هْبًى اظ پبيِ ؾؿت اؾت.

زض آيِ ثقس ذساًٍس هتقب ثِ فلت ايزبز ايي ثٌب اقبضُ هىىطهبيس:

ال ٗٓشالُ ثٌْٔ٘بًُْٔنٔ الَّذى ثٌََٕٓا رٗجًٓٔ فى لُلَُثِِْنٕ اٙالّ اَىْ تَمَ َّعٓ لُلَُثْٔٔنٕ ٍٓاللِّ عٓل٘نٗ حٓى٘نٗ.
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ٕٓ

ـ مسيييييياجد متعييييييدد در جاهييييييائى كييييييه نييييييياز بييييييه تعييييييدد نيسييييييت آثييييييار مخربييييييى بييييييه بييييييار آورده اسييييييت .در برخييييييى از منيييييياطق كوچييييييك كييييييه دارا چنييييييد
مسجدند ،هر مسجد مختص به قشر و روهى خاص شده است اين پديده حساسيتها قومى و روهى را افزايا مىدهد .لى هذا فا يله بيين مسياجد باييد بحيد باشيد كيه
اين تبعات فاسده را نداشته باشد.

ٕٔ

ـ (سيييييوره توبيييييه ،آييييييه  )ٔٓ2آييييييا كسيييييى كيييييه شيييييالوده آن را بييييير پاييييييه تقيييييوا الهيييييى و خشييييينود او بنيييييا كيييييرده ييييييا كسيييييى كيييييه اسييييياس آن را بييييير پرت ييييياه
سستى بنا نموده كه نا هان در آتا دوزخ فرو ريزد (مساو هستند) خداوند روه ستمكار را هدايت نمىكند.
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 6ـ ٍيػگوووى زياوووط ايوووي هؿوووزس ايوووي اؾوووت ّوووِ فلوووت ؾوووبذت آى فجوووبزً ٍ ،يوووبيف ًجوووَزُ اؾوووت؛
ثلْوووِ قوووِ ٍ تطزيوووسي ًيوووبً ٍ ؽلووووت ٍ زض ًْبيوووت ايطاًوووى ٍ ؾوووطگطزاًى هَروووت ؾوووبذت هٌووويي
هؿزس قسُ اؾت.

ّليوووب ،هجباوووج هطثوووَط ثوووِ هَضوووَؿ زض ايٌزوووب پبيوووبى پوووصيطىتي زض هجحوووج آيٌوووسُ ثوووِ ثطضؾوووى
اّوّيت هؿزس ٍ ٍؽبيو هب زض ٍجب آى هىپطزاظين.

هب ٍ هسبجد

اًَّٙوب ٗٓعٕؤزُ هٓسبجِدٓ اللِّ هٓيْ آهٓيَ ثِبللِّ ٍٓالَْٕ٘ٓمِ االْخٙزِ ٍٓاَلبمٓ الصٛلََٓ ٍآتىٓ الشَّوََٓ ٍٓلَنٕ ٗٓذْشٓ اٙالَّ اللِّ فَعٓسٓى أٍلئٙهٓ
اَىْ ٗٓىًََُُا هٙيَ الْؤْٕتَدٗيَ.
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يْى اظ ٍيػگيْب زيي هجيي اؾالم ٍرَز اهبٌّى ثطا ايزبز قَض ٍ ًكبط ضٍاى ٍ ضٍاًوى ٍ ًيوع تََيوت اضتجوبط ثوب
ذسا هتقب اؾت.
هؿزس هحي اضتجبط اًؿبًْب هرتلو ثب ّن ٍ ايزبز پيًَسّب فويٌ ٍلجى ٍ هْبًىي ثطا اتهوب ثوِ هجوسي اليوعا ٍ
اضتجبط ثب ذساًٍس ثِ زٍض اظ هكنلِّب ؾبفب ،گصقتِ فوط اؾت.
ثط اؾبؼ آًچِ ِّ اظ آيب ٍ ،اذجبض ٍ اابزيج هطثَعِ اؾتيبزُ هىٌّين هىتَاى هٌيي گيت ِّي اؾالم ثوطا هؿوزس
ااتطام ٍيػُا ٍبوي اؾت.
ٕٕ

ـ (سييييييوره توبييييييه ،آيييييييه ٓٔٔ) اييييييين بنييييييايى كييييييه آنييييييان سيييييياخته انييييييد همييييييواره بييييييه
ماند ،م ر اينكه دلهايشان پاره پاره شود ،و خداوند دانا و حكي است.

ٖٕ

ييييييورت يييييييك وسيييييييله شييييييك و ترديييييييد در دلهايشييييييان بيييييياقى خواهييييييد

ـ (سيييييوره توبيييييه ،آييييييه  )ٔ1مسييييياجد خيييييدا را تنهيييييا كسيييييانى آبييييياد ميييييىكننيييييد كيييييه ،ايميييييان بيييييه خيييييدا و روز قياميييييت آورده نمييييياز بپيييييا ميييييىدارنيييييد و زكيييييات
مى پردازند و جز از خدا نترسند ،اميد است چنين روهى هدايت شوند.
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زض ايي هجحج ثط آًين ِّ ثطذى اظ ذهَنيب ،ااتطام اضظقوٌس ِّ اؾالم ثطا هؿزس ٍ اّساه آى زض ضوي آيبٍ ،
اذجبض آٍضزُ اؾت ثيبى ٌّين.
ثٌب ٍ عوزاى هسجد
زض آيِ قطييِ ىًَ ذساًٍس هتقب ثِ ًحَ اهطي قطايغى ضا ثطا ؾبظًسگبى هؿزس هقيّي هىىطهبيس ِّ اظ رولِ آًْوب
اؾت:
 1ـ ايوبى ثِ ذساًٍس
هؿزس هحي فجبزً ٍ ،يبيفي ثِ زضگبُ اىّ اليعا اؾت ٍ ّؿى ِّ هقجَز ضا ًكٌبؾس اٌ ٍضٍز ثِ ذبًِ ٍ ضا ًساضز
هِ ضؾس ثِ ايٌِْ ثرَاّس هؿزس ضا ثؿبظزي پيبهجط ذسا نلىاهللفليٍِآلِ زض ايي ثبضُ هىىطهبيس:
ا ا رٓإٔٗتُنٔ الزَّجٔلَ ٗٓعٕتبدٔ الوٓسبجِدٓ فَب ْْٓدٍٔا لَِٔ ثِبالْٗوبىِ.

24

ٍ ؾپؽ ثِ ّويي آيِ اؾتكْبز هىىطهبيس.
 2ـ ايوبى ثِ آذط،
فجبز ،ثبيؿتى تَيم ثب ذَه ٍ ضرب ثبقسي ذَه ٍ اضغطاة اظ ذكن ٍ مضت ذساًٍس ِّ تجبّى آذوط ،ضا ثوِ زًجوب
زاضز ٍ ضرب ٍ اهيس ثِ ضاوت ٍاؾقِ اٍ ِّ ؾطثلٌس آذط ،ضا زض پى ذَاّس زاقتّ .ؿى ِّ هحي فجبز ،هىؾوبظز
ثبيؿتى ثساًس ِّ ايي هحي ضا ثطا هِ هىؾبظز ٍ ذَز ثساى افتَبز زاقتِ ثبقس.
 3ـ اٍبهِ ًوبظ
ثٌب هؿزس اهط اؾتحجبثى اؾتي اهَض اؾتحجبثى زض ٌّبض ٍارجب ،ظيٌت آًْب هحؿَة هىقًَس .فوي اؾتحجبثى ّوِ
ٕٗ

عُالىاللئبلى ،جٕ ،صٕٖ.

ـ وقتى كسى را ديديد كه دائما ً به مسجد مىرود به ايمان و شهادت دهيد
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ثسٍى تَرِ ثِ ٍارجب ،اتيبى قَزي فالٍُ ثط ايٌِْ ثْطُا ًساضز گبّى هَرت ٍظض ٍ ٍثب هىقَز.
 4ـ ازا ظّب،
تب اًؿبى اًََ قطفيِ اهَا ذَز ضا پطزاذت ًْطزُ ثبقسي اٌّ تهطه زض اهوَا ذوَز ضا ًوساضز ٍ لوصا ٍجوي اظ ثٌوب
هؿزسي ثبيس ثِ ايي ٍارت هَى ٍارجب ،زياط پطزاذت.
 5ـ تطؼ اظ ذساًٍس
ّؿى ِّ فلَِّب گًَبگَى زض زلف پطٍضـ هىزّس ٍ اظ ثتْب ظيبز اضغطاة ٍ ٍاكت زاضز ٍ ٍلت ضا اوطم اهوي
الْى ٍطاض ًسازُ اؾت ؾبذت هؿزس ثطا اٍ ثىاحط اؾت .آى ّؽ اربظُ هٌيي فولى ضا ذَاّس يبىت ِّي ّيچ ىطهوبًى
رع ىطهبى ذساًٍس ٍ ّيچ ٍبًًَى رع ٍبًَى اٍ ثِ ضؾويت ًكٌبذتِ ثبقس.
پيبهجط هْطّم اؾالم نلىاهللفليٍِآلِ زض اّوّيت ٍ حَاة ؾبذتي هؿزس ٍ فوطاى آى هىىطهبيس:
هٓ ـيْ ثٌٓــى هٓسٕ ـجِداً فٙــى ال ـدًْٜ٘ب اَعٕ ــبُٔ اللّــِ ثِىُــلِّ  ٙـجٕزٍ ه ٌْٙـِٔ هٓســ٘زََٓ اَرٕثٓعــ٘يَ ال ـفٓ عــبمٍ هٓدٌَٗــًٔ
هٙيْ َّٓتٍ ٍٓفٙضٍَّٔ ٍٓدٔرٍّ ٍ ٗبلَُت ٍ ٚسٔهٔزُد ٍ ٚسِثٓزجٓدٍ ٚلُؤلَُِّ...ٚ

25

ٍ ًيع ىطهَزُ اؾت:
سٓجٕعُٓٔ اَ ْ٘بِّٔٗ ٚىْتَتٔ لٙلْعٓجٕد ٙحََاثْٔب ثٓعٕدٓ ٍٓفبت ،ِٙٙرٓجٔلٌ غَزَ ٓ ًَذْالًٍٓ ،حٓفَزَ ثِئْزآًٍ ،اَجٕزى ًَْٕزآًٍ ،ثٌٓى هٓسٕجِدآًٍ ،وَتَـتٓ
هٔصٕحٓفبًٍٓ ٍ ،رٓثَ عٙلْوبًٍٓ ،خَلَفٓ ٍٓلداً صبلٙحبً ٗٓسٕتَغْفٙزُ لَِٔ ثٓعٕدٓ ٍٓفبت.ِٙٙ

26

ٕ٘

ـ كسيييييى كييييييه مسيييييجد را در دنييييييا بسييييييازد ،خيييييدا متعيييييال بييييييه انيييييدازه هييييير وجيييييب از آن مسييييييير چهيييييل هيييييزار سييييييال ،شيييييهر از طيييييال و نقييييييره و د ّر
َسبئلالشيعة ،جٖ ،صٗ.ٗ1

و ياقوت و زمرد و زبرجد و ل ل به و طا مىفرمايد

ٕٙ
ـ هفيييييت ميييييل هسيييييتند كيييييه ح ّتيييييى بعيييييد از وفيييييات انسيييييان در ناميييييه ميييييل او نوشيييييته ميييييىشيييييود ،كسيييييى كيييييه نخليييييى يييييرس كنيييييد ،چييييياهى حفييييير نماييييييد
و آبيييى را جيييار سيييازد و مسيييجد را بنيييا نهيييد و قرآنيييى را بنويسيييد و لميييى را در پيييى خيييود ب يييذارد و فرزنيييد يييال كيييه بعيييد از وفييياتا بيييرا او اسيييت فار كنيييد
معدنالجُاٌر از م ادر بحار ،ص.٘2
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اهبم نبزً فليِالؿالم زض ّويي ثبضُ هىىطهبيس:
هٓيْ ثٌٓى هٓسٕجِداً وَؤفْحٓصِ لَ بٍٓ ثٌَٓى اللِّ لَِٔ ثٕٓ٘تبً فٙى الجٌَِّٓٔ.

27

ّط هٌس ثٌب هٌيي هؿزس ثب ايي ؽطىيت ميطهوْي اؾتي ٍلى ىطهبيف اهبم فليوِالؿوالم تحوطيم ٍ تطميوت ثوِ
ؾبذت هؿزس ٍ اّويت آى ضا آقْبض هىؾبظز.
اّو٘ت ثٌب
هْبض زيَاض هؿزس اظ اّوّيت ٍيػُا ثطذَضزاض اؾت ٍ اذجبض ٍ اابزيج ظيبز زض ٍنوو ايوي ؾوبذتوبى ٍاضز قوسُ
اؾت ِّ ثِ هٌس هَضز اقبضُ هىقَز.
 1ـ هؿزس ثيت ذسا ٍ هَى ؾتبضُ ثطا اّي آؾوبى اؾت.
لبل اللِّ تجبرن ٍ تعبلى :اَال اٙىَّ ثَٔ٘ٔتى فىِ االَْرٕضِ الوٓسبجِدٔ تَضىِّٔ ألّٕلِ السٛوَات ٙووب تَضىِّٔ الىََاوٙتٔ الَّٕٙلِ
االَْرٕضِ ،اال طَُثى لٙوٓيْ وبًَت ٙالْوٓسبجِدٔ ثَٔ٘ٔتَِٔ اَال طَُثى لٙوٓيْ تَ َْٛزَ فى ثٕٓ٘ت ِٙٙحُن ٛسارًٓى فـى ثٕٓ٘تـى ،اَال اٙىَّ عٓلَـى
الْوٓشٍٔرِ وٙزاهَٓٔ الشّائٙزِ اَال ثٓشَّزِ الْوٓشبئ٘يَ فٙى الظُّلُوبت ٙالى الوسبجِدٓ ثٌَُِرِ الس٘بطٙعِ َٗمٓ الم٘ٙوِٓٔ.

28

ايي ضٍايت هٌس ًْتِ زياط ضا شّط ًوَزُ اؾت ِّ زض ثرف آتى پيطاهَى آى ثحج ذَاّين ًوَز.
 2ـ ثْتطيي ًَغِ ّط قْط هؿزس آى قْط اؾت.

ٕ0

ـ كسيييييييييى كيييييييييه مسيييييييييجد وليييييييييو بيييييييييه انيييييييييدازه النيييييييييه پرنيييييييييدها كوچيييييييييك بسيييييييييازد ،خداونيييييييييد خانيييييييييها در بهشيييييييييت بيييييييييرا او ميييييييييىسيييييييييازد
َسبئلالشيعة ،جٖ ،ص.ٗ1ٙ

ٕ1

ـ بيييييدان كيييييه خانيييييه مييييين بييييير زميييييين مسيييييجد اسيييييت ،مسيييييجد بيييييرا اهيييييل آسيييييمان نيييييور ميييييىدهيييييد ،هميييييان طيييييور كيييييه سيييييتار ان بيييييرا اهيييييل زميييييين
نورانى هستند ،خوشا به حال كسانى كه مساجد خانه آنهاست .و خوشا بحال كسى كه در خانه تطهيير نميوده و سيپس در مسيجد ميرا زييارت كنيد .الز اسيت زييارت شيده،
اليحضريالفقيً ،جٔ ،ص.01

زيارت كننده را اكرا كند ،بشارت ده كسانى كه در تاريكىها به مسجد مىآيند به نور ساطع در روز قيامت 
مه
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لبل رسَلاللِّ نلىاهللفليٍِآلِ :اَآتُّ الجِالزِ اِلَى اللِّ فعٍّريّ هٓؿبرِسّٔب.

29

 3ـ ثْتطيي ًَغِ ظهيي هؿزس هىثبقس.
لبل رسَلاللِّ نلىاهللفليٍِآلِ :اَآتُّ ثَٔبؿِ االَْضٕوِ الْوٓؿبرِسٔ.

31

 4ـ هؿزس ذبًِ ذَثبى اؾت.
لبل رسَلاللِّ نلىاهللفليٍِآلًََُُِّ :ا ىىِ السًُّْيب اَضْيبىبً ٍٓاتَّرِصٍُا الْوٓؿبرِسٓ ثٔئَتبً.

31

 5ـ هؿزس زض ٍيبهت قْبز ،ثط افوب هىزّس.
لبل الصبدق فليِالؿالم :نٓلَُّا هِيَ الْوٓؿبرِسٓ ىى ثَٔبؿٍ هٔرْتلِئٍَ ىَبِىَّ ُّيَّ ثَْٔقٍٓٔ تَكْْٓسٔ لِلْؤهٓلِّىِّ فٓلَيْٕب يَٕٓمٓ الَِيوِٓٔ.

32

ٍ اٗضــب عٌـــِ فليوووِالؿوووالم :حَالحَوؤْ يٓكْووؤَْىَ اِلَووى اللّوووِ فعٍّروويّي هٓؿٕووزِسٌ ذَوووطاةٌ الئهٓوولّى ىيووِِ إَّلُوؤِ
ٍٓفبلِنٌ ثيي الزّْٔب ِ ٍٓ هٔهٕحٓؤ هٓقٓلٌَّْ ٍَسٕ ٍٍَٓـٓ فٓلَيِِٕ النُجبضٔ الئَْطَ ٔ ىيِ.

33

 6ـ هالوِْ ثط زضگبُ هؿزس ًكؿتِاًس.
ٍٓتَمْعٔدٔ الوٓالئٙىَُٔ عٓلى اثَاةِ الْوٓسبجِدٓ ٗٓىْتٙجَٔىَ هٓجىِّٓ الٌّب ِ حٓتّى ٗٓذْزُجٓ االْهبمٔ.

ٕ2

ـ بهترين نقطه هر شهر مسجد آن است مجمُعًَرام ،جٔ ،ص.ٙ2

ٖٓ

مستدركالُسبيل ،جٖ ،صٕ.ٖٙ

ـ بهترين نقاط زمين مساجد هستند

ٖٔ

ـ در دنيا چون مهمان باشيد و مساجد را خانه خود قرار دهيد بحبراألوُار ،جٖ ،0صٔ.1
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ٕٖ

ـ در مسييييياجد مختليييييف نمييييياز ب زارييييييد كيييييه هييييير نقطيييييه ا از زميييييين بيييييرا نمييييياز يييييزار بييييير و در روز قياميييييت يييييواهى ميييييىدهيييييد ٌمااااابن،
جٖ ،1صٗ.ٖ1
ٖٖ

ـ سيييييييه كييييييس بيييييييه خيييييييدا شييييييكوه ميييييييى كننييييييد :مسيييييييجد ويرانيييييييى كييييييه درآن همسييييييياي انا نمييييييياز ن زارنييييييد ،يييييييالمى بيييييييين نادانييييييان كيييييييه از و طليييييييب
َسبئلالشيعة ،جٖ ،صٗ.ٗ1

ل نكنند ،قرآنى آويزان شده كه بر آن بار رفته و كسى آن را تالوت نمىكند

ٖٗ

ـ و مالئيييييك بييييير در ييييياه مسييييياجد نشسيييييتهانيييييد و آميييييدن انسيييييانها را تيييييا زميييييانى كيييييه اميييييا جما يييييت خيييييارج شيييييود ،ميييييىنويسيييييند كىزالعماااااب ،
٘.ٕٔٔ1
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 7ـ هؿزس ثبظاض آذط ،اؾت.
لبل رسَلاللِّ نلىاهللفليٍِآلِ :اَلْوٓؿبرِسٔ ؾًَْ هِيْ اَؾَٕاًِ االْذِطَِٓي ٍِطاّب اَلْوٓنْيِطَُٓ ٍٓتُحٕيَتُْب الْزٌَُّٓٔ.

35

هزاٍدُ ثب هسجد
زض ىهي ٍجي ًْبتى اظ اّوّيت هؿزس گصقت ٍلى ثب اّوّيتتط اظ ثٌٓب ٍ ؾبذتوبى هؿزسي هوطاٍزُ ٍ ايوؼ اضتجوبط ثوب
هؿزس اؾت .زض ايي ٍؿوت اظ ثحج ثِ ثيبى هَاضز زض ذهَل اّوّيت ضىت ٍ آهس ثِ ايي هْبى هَسّؼ هىپطزاظين.
 1ـ فالٍِ ثِ هؿزس
لبل رسَلاللِّ نلىاهللفليٍِآلِ :ىَبِىَّ الؿِّيبآَٔ ىى اُهَّتى لُعٍُمٔ الوٓؿبرِسٓ.

36

 2ـ اطّت ثِ ؾَ هؿزس
ذسا هتقب عجٌ ضٍايتى ٍسؾى هىىطهبيس:
اَال ثٓشِّزِ الْوٓشّبئ٘يَ فٙى الظُّلُوبت ٙاٙلَى الْوٓسبجِدٓ ثٌَُِرِ الس٘بطٙعِ َٕٗٓمٓ الم٘ٙوِٓٔ...
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لــبل رســَلاللّــِ نوولىاهللفليووٍِآلووِ :هٓ ويْ هٓكووى اِلووى هٓؿٕ وزِسا هِ ويْ هٓؿووبرِسِ اللّووِ ىَلَ ؤِ ثُِْ ويِّ ذُغْ وٍَٓٓ ذَغَأَّووب
آتّووووى يٓطرِوو وـٓ اِلووووى هٌْٓعِلِوو وِِ فٓكْوو وطُ آؿٓووووٌبٍ ِ،ئوٕحووووى فٌْٓووؤِ فٓكْوو وطُ ؾٓوو ويِّئبٍٓ ِ،ئطْىَوووـٔ لَوو ؤِ فٓكْوو وطُ
زٓضٓرب.ِ،
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ٖ٘

ـ مساجد بازار از بازارها آخرت مىباشند ،پذيرايى آن به م فرت و تحفه آن بهشت است بحبراألوُار ،جٗ ،1صٗ.

ٖٙ

ـ سياحت امّت من مالزمت در مساجد است بحبراألوُار ،جٖ ،1صٕ.ٖ1

ٖ0

ـ بشيييارت ده ،رونيييد ان بيييه سيييو مسيييجد در تاريكيهيييا را بيييه نيييور
ثُاةاالعمب َعقبةاالعمب  ،ص.ٙٙ

سيييترده در روز قياميييت ماااهاليحضاااريالفقياااً ،جٔ ،ص01؛

ٖ1

ـ كسييييييى كييييييه بييييييه سييييييو يكييييييى از مسيييييياجد الهييييييى بييييييرود ،بييييييه انييييييدازه هيييييير قييييييدمى كييييييه بيييييير مييييييىدارد تييييييا بييييييه منييييييزلا برسييييييد ،ده حسيييييينه نوشييييييته و ده
سيئه محو و ده درجه بر درجاتا افزوده مىشود بحبراألوُار ،ج ،0ٙصٖ0؛ ثُاةاالعمب َعقبةاالعمب  ،صٔ.ٕ2

23

ٍ اٗضبً عٌِ نلىاهللفليٍِآلِ :حَالحَْٔ هٓيْ ُّيَّ ىيِِ اَؽَلَِّٔ اللِّ تَحٕتٓ فٓطْقِِِ يَٕٓمٓ ال ؽِيَّ لَِٔ اِالّ ؽِلُِّٔ اَلَََُِّْٔٔ عٓلَـى الوٓىـبرُِٙ
ٍٓالْوٓشْىٔ اٙلَى الْوٓسبجِدٓ فىِ الظُّلَنِ ٍاٙطْعبمٔ الجبئٙعِ.

39

اضط ،اهيط فليِالؿالم ًيع هىىطهبيس:
اٙىّ اللِّ عشٍَّجلَّ لَْ٘ٓٔن ٜثِعٓذاةٍ إَّلِ االَْرٕضِ جٓو٘عبً ال ٗٔحب ى هٙـٌْْن احـداً ا ٙا عٓوٙلُـَا ثِبلوٓعبصـى ٍٓاجٕتَزَحٔـَا
السِّ٘ٛئبت ،ٙفَب ٙا ًَظَزَ اٙلَى الشُّ٘ٛتِ ًبلٙلى اَلْداهِْٙنٕ اٙلىٓ الصٛلَِٓ ٍٓالَلداىِ ٗٓتَعٓلَّؤَىَ المُزآىَ رٓحٙوْٓٔـنٕ فَـبَخَّزَ لـه
عٌْْٓٔن.

41

ٍ ّوچٌيي اهبم نبزً فليِالؿالم هىىطهبيس:
هٓيْ هٓشى الى هٓسٕجِد ٚلَنٕ ٗٓضَعٕ رِجٕلَِٔ عٓلى رٓطْتٍ ٍٓال ٗبثِسٍ اٙالّ سٓجٛحٓتٕ لَِٔ االَْرٕضٔ الى الْأرَٓ٘يِ الس٘بثِعِٓٔ.

41

 3ـ زضًر ًوَزى زض هؿزس
لبل رسَلاللِّ نلىاهللفليٍِآلِ :ذَيٕطُ الٌّبؼِ اٍََّلُْٔنٕ زٔذَُالً ىىِ الْوٓؿٕزِسِ ٍٓآذِطُّٔنٕ ذطٍُربً.

42

لبل علىٗ فليِالؿالم :اَلْزِلْؿُٓٔ ىىِ الْوٓؿٕزِسِ ذَيٕطْ هِيَ الْزِلْؿِٓٔ ىىِ الزٌَِّٓٔ ىَبِىَّ الزٌََّٓٔ ىيْب ضِضَى الٌَّيْؽِ ٍٓالزبهِـٓ ىيْب ضِضى

ٖ2

ـ سييييييه چيييييييز ا يييييير در كسييييييى باشييييييد ،روز كييييييه جييييييز سييييييايه خييييييدا ،سييييييايه ا نيسييييييت ،خداونييييييد و را در سييييييايه ييييييرا خييييييودا قييييييرار مييييييىدهييييييد .آن
وٍجالفصبحً ،كال .ٕٕٔ0
سه بارتاند از ٔ :ـ وضو بر سختى و دشوار  ٕ ،ـ رفتن به سو مسجد در تاريكيها ٖ ،ـ خورانيدن ذا به رسنه 

ٓٗ

ـ هن ييييييامى كييييييه اهييييييل زمييييييين نيييييياه مييييييىكننييييييد ،خداونييييييد مييييييىخواهييييييد همييييييه را ييييييذاب كنييييييد بييييييهطييييييور كييييييه احييييييد بيييييياقى نمانييييييد؛ ولييييييى وقتييييييى بييييييه
َسابئلالشايعة ،جٗ،

پيرانى كه به سو مسجد مىروند و به نوباو انى كه قرآن مىآموزنيد ميىن يرد ،بيه هميه رحي ميىنماييد و يذاب را بيه تي خير ميىانيدازد
صٖ٘1؛ ثُاةاالعمب َعقبةاالعمب  ،ص.ٙ2
ٔٗ

ـ كسييييييى كييييييه بييييييه سييييييو مسييييييجد مييييييىرود ،پييييييايا را بيييييير هيييييييچ خشييييييكى و تيييييير نمييييييى ييييييذارد ،م يييييير اينكييييييه تييييييا هفييييييت طبقييييييه زمييييييين و را تسييييييبي
ثُاةاالعمب َعقبةاالعمب  ،صٕ٘ و ص.ٙ0

مىكنند
ٕٗ

مستدركالُسبيل ،جٖ ،صٕ.ٖٙ

ـ بهترين مرد كسى است كه قبل از همه وارد مسجد و بعد از همه خارج شود

24

ٓضثّى.
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 4ـ ًْى اظ ًطىتي ثِ هؿزس
لبل الص٘بدق علِ٘ السالم :ال صٓالَٓ لٙوٓيْ لَنٕ ٗٔصٓلِّ فىِ الْوٓسٕجِد ٙهٓعٓ الْؤسٕلٙو٘يَ اٙالّ هٙيْ عٙلٍَِّٔٓ ،ال غَٕ٘جَٓٔ لٙوٓيْ صٓـلّى
فى ثٕٓ٘تٍٓ ِٙٙرٓغٙتٓ عٓيْ جٓوبعٓتٌٙبٍٓ ،هٓيْ رٓغٙتٓ عٓيْ جٓوبعِٓٔ الْؤسٕلو٘يَ سٓمَ َتٕ عٙدالَتُِٔ ٍٍٓٓجٓتٓ ّٙجٕزأًُِ ٍٓاٙىْ رٔفٙعٓ اٙلَى
اٙهبمِ الْؤسٕلٙو٘يَ اًَْذَرُٓٔ ٍٓاَحٕذَرٍُٓٔٓ ،هٓيْ لَشِمٓ جٓوبعَٓٔ الوسلو٘يَ حٔزِّهٓتٕ عٓلَِْٕ٘نٕ غَٕ٘جٓتُِٔ ٍٓحَجٓتَتٕ عٙدالَتُِٔ ٍٓهٓيْ لَزُثٓـتٕ
دارُٔٔ هٙيَ الْوٓسٕجِد ٙلَشِهِٓٔ هٙيْ حٔضَُرِ الْجٓوبعِٓٔ هب ال ٗٓلْشِمٔ هٓيْ ثٓعٔدٓ ه.ٌِْٔٙ
لبل علىٗ فليِالؿالم :ال نٓالَٓ لِزبضِ الْوٓؿٕزِسِ االّ ىىِ الْوٓؿٕزِسِ.

44

45

اضط ،اهيط فليِالؿالم اسٍز ّوؿبيِ هؿزس ضا هٌيي تقييي هىىطهبيٌس.
حٓزٗنٔ الْوٓسٕجِد ٙاَرٕثٓعَٔىَ ٙراعبً ٍٓالْجَٓارٔ اَرٕثٓعَٔٔىَ داراً هٙيْ اَرٕثٓعِٓٔ جَاًٙجِْب.

46

 5ـ ًْى قسيس اظ ثطگكتي اظ هؿزس ثقس اظ قٌيسى نسا اشاى
لبل رسَلاللِّ نلىاهللفليٍِآلِ :هٓيْ ؾٓوِـٓ الٌِّسا ٓ ىى الوؿزِسِ ىَرَطدٓ هِيْ مَيٕطِ فِلَّؤٍ ىَْٔوَٓ هٌٔوبىٌِْ اِالّ اَىْ ئطيوسٓ الطُرٔوَؿٓ

ٖٗ

ـ نشسييييييييتن در مسييييييييجد از نشسييييييييتن در بهشييييييييت بيييييييياالتر اسييييييييت ،زيييييييييرا نشسييييييييتن در بهشييييييييت رضييييييييايت نفييييييييس و نشسييييييييتن در مسييييييييجد رضييييييييايت
سفيىًالبحبر ،جٔ ،صٓٓ.ٙ

مستدركالُسبيل ،جٖ ،صٖ٘1؛

خدا را به همراه دارد

ٗٗ

ـ كسيييييى كيييييه بيييييدون ليييييت در مسيييييجد و بيييييا مسيييييلمين نمييييياز نميييييىخوانيييييد نمييييياز نيييييدارد ،يبيييييت و نييييييز در آن بييييياره جيييييايز ميييييىباشيييييد .كسيييييى كيييييه از
جما ت مسلمين ا راض كند ،دالتا ساقط و دفع و واجب است و ا ر خبر و به اما مسلمين برسيد ،او را بيي دهيد و برحيذر دارد ،و كسيى كيه هميواره در مجيالس
مسييلمين حاضيير باشييد ،يبييتا حييرا و ييدالت او ثابييت اسييت و نيييز كسييى كييه در نزديكييى مسييجد سييكونت دارد ،حضييور و نسييبت بييه دي ييران شييديدتر و الز تيير اسييت
بحبراألوُار ،جٖ ،1صٖٗ٘.
٘ٗ

مستدركالُسبيل ،جٔ ،ص.ٖ٘ٙ

ـ همسايه مسجد در ير مسجد ،نماز ندارد

ٗٙ

َسبئلالشيعة ،جٖ ،صٗ.ٗ1

ـ حري مسجد چهل ذراع و همسايه مسجد چهل خانه از هر چهار طرف است

25

اِلَيِِٕ.
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 6ـ حَاة ثطگكت اظ هؿزس ثقس اظ اًزبم عبفت
لبل الصبدق فليِالؿالم... :ال يٓطْرِـٔ نباِتٔ الْوٓؿٕزِسِ ثِبٍَِّيَ هِيْ اِإس حَالثَ ذِهب ٍ :اِهّب زٔفٕوب ٌ يٓسٕفَٔثِوِِ ئسٕذِلُؤِ اللّوِ ثِوِِ
الزٌََّٔي ٍٓاِهّب زٔفب ٌ يٓسٕفَٔ ثِِِ ىيٓهٕطِهٔ اللِّ فٌِْٓٔ ثٓال ٓ السًّيبي ٍاِهّب اخْ يٓؿٕتَييسٔ ىىِاللِّ.

48

احتزام هسجد
هؿزس يْى اظ اهبّي هَسّؾِ اؾالهى اؾت ٍ هَى ؾوبيط هَسّؾوب ،ااتوطام ٍيوػُا زاضز ٍ ّتوِ آى اوطام ٍ گٌوبُ
هحؿَة هىقَز.
لبل الصبدق فليِالؿالم :هٓلْقَىْ هٓلْقَىْ هٓيْ لَنٕ ئٍَِّٓطِ الْوٓؿٕزِسٓ.

49

ايٌِ ًوًَِّبيى اظ ّيييت ااتطام ثِ هؿبرس ضا اظ ٍطآى ّطين ٍ ثيبى اووِّ عبّطيي فليْنالؿالهٌَي هىٌّين.
 1ـ ّيييّت ٍضٍز ٍ ذطٍد
ٗب ثٌٓى آدٓمٓ خُذٍُا سٌَٗتَىُنٕ عٌْٙدٓ وُلِّ هٓسٕجِد... ٚ

51

لبل على فليِالؿالم :اِىَّ اللِّ فٓعٍَّريَّ إٍَاى اِلى فيؿى ثٕيِ هٓطْيٓنٓ فليْبالؿالمي ٍُيْ لِلوٓال ِ هِيْ ثٌٓى اِؾٕوطاوييَ ال تَوسٕذُلَُا

ٗ0

ـ كسيييييى كيييييه اذان مسيييييجد را بشييييينود و بيييييدون ليييييت بر يييييردد بيييييه مسيييييجد نيييييرود ا ييييير بيييييه سيييييو مسيييييجد بيييييازن ردد ،منيييييافق اسيييييت (ٌمااااابن،
صٖٔ٘).
ٗ1

ـ م ييييياحب مسيييييجد ،بيييييا سيييييه خ يييييلت از مسيييييجد بييييياز ميييييى يييييردد ،د يييييايى كيييييه خداونيييييد و را بيييييه بهشيييييت بيييييرد ،د يييييايى كيييييه خداونيييييد بالييييييى از او
بردارد ،برادر كه در مسير خدا ،يار او باشد ٌمبن ،ص.ٗ00

ٗ2
ٓ٘

سفيىًالبحبر ،جٔ ،صٓٓ.ٙ

ـ كسى كه احترا مسجد را ن ه ندارد ،مطرود در اه خداوند است
ـ (سوره ا راف ،آيهٖٔ) ا فرزندان آد

عليهالسالم ،زينتها خود را برا رفتن به مسجد با خود داشته باشيد.

لى نبيّنا وآله و

26

ثيتبً هِيْ ثٔئَتى اِالّ ثَُِلَُةٍ عبِّطٍَٓ ٍٓاَثٕهبضٍ ذبقِقٍٓٔ.

51

لبل الصبدق فليِالؿالم :اِشا ثٓلَنْتٓ ثبةٓ الوؿزِسِ ىَبفٕلَنٕ آًََِّ ٍَهٓسٕ ٓ،ثبةٓ ثٓيٕتِ هٓلَِا فٓؾينٍ الئغَأُ ثٓؿوبعَِٔ اِالَّ الْؤغََّْوطٍُىَ
ٍٓالئإْشَىُ ثِؤزبلِؿِٓٔ هٓزٕلِؿِِِ االّ الهِّسّيََُىَ....

52

اٗضب عٌِ فليِالؿالم :اِشا زٓذَلْتٓ الوٓؿزِسٓ ىَبَزٕذِيْ ضِرٕلَِٓ الئوٌٕى ٍٓنٓيِّ فٓلَى الٌَّجِّى ٍآلِ.

53

ضؾَ ذسا نلىاهللفليٍِآلِ زض هَضز ّيييت ذطٍد اظ هؿزس هىىطهبيس:
ا ا صٓلّى اَحٓدٔوُنٕ الْوٓىْتَُثٍَٓٔٓ ،خَزَجٓ هٙيَ الْوٓسٕجِد ٙفَلْ٘ٓمٙفٕ ثِجبةِ الْوٓسٕجِد ٙحُن ٛلَ٘ٓمُـلْ :اَللّْٔـن ٛدٓعٓـَٕتٌَى فَبَجِجٕـتٔ
دٓعَٕٓتَهٓ ٍٓصٓلَّٕ٘تٔ هٓىْتَُثٓتَهٓ ٍٓ اًْٙتَشَزْتٔ فٙى اَرَٕٙهٓ ووب اَهٓزْتٌَى ،فَبَسٕـئَلُهٓ هٙـيْ فَضْـلٙهٓ الْعٓوٓـلَ ثِ بعٓتٙـهٓ
ٍٓاجٕتٌٙبةٓ سٓذَ ٙهٓ ٍٓالْىٙفبفٓ هٙيَ الزِّسٕقِ ثِزَحٕوٓتٙهٓ.
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 2ـ ًؾبىت هؿزس
تغْيط هؿزس رع ٍارجب ،ىَضيِ ثَزُي ٍ اگط ٍٍت ًوبظ تٌر ًيؿتي ثبيؿتى ٍجي اظ ًوبظ اًزبم قَز .زض هَضز ًؾبىوت
هؿزس ٍ تويع ًابُ زاقتي آى ًيع ثؿيبض ؾيبضـ قسُ اؾت.
ثِ ضٍايبتى تحت فٌبٍيي شيي اقبضُ هىقَز:
ٔ٘

ـ خييييدا ييييز و جييييل بييييه حضييييرت يسييييى بيييين مييييري عليهاالسالالالالالم وحييييى نمييييود كييييه بييييه ملييييت بنييييىاسييييرائيل ب ييييو :بييييه هيييييچ خانييييها از خانييييههييييا ميييين
جز با قلوب طاهر و چشمان خاشع داخل نشويد بحبراألوُار ،ج ،01ص.ٕ0

ٕ٘

ـ وقتييييييى بييييييه در يييييياه مسييييييجد رسيييييييد بييييييدان كييييييه ق ييييييد خانييييييه سييييييلطان ظيمييييييى را نمييييييودها كييييييه بسيييييياطا را جييييييز بييييييرا پاكييييييان نمييييييى سييييييتراند و
جز به ديقين اجازه مجالست مجلسا را نمىدهد ٌمبن ،جٖ ،1صٗ.ٖ0

ٖ٘

ـ وقتييييى خواسييييتى وارد مسييييجد شييييو پييييا راسييييت را داخييييل ب ييييذار و بيييير محمييييد و آل و درود فرسييييت مسااااتدركالُساااابئل ،جٖ،
صٕ.ٖ2
ٗ٘

ـ هيييييير يييييياه يكيييييى از شييييييما نميييييياز واجيييييبا را اقامييييييه نمييييييود و از مسيييييجد خييييييارج شييييييت نييييييزد در ييييياه بايسييييييتد و ب ويييييييد :خيييييدايا د ييييييوت كييييييرد و ميييييين
اجابت نمود و نماز واجبت را خواند و متفرق شد چنانچه دستور داد  ،اكنيون از فضيل تيو ميىخيواه كيه ميل بيه ق يد اطا تيت و دور از خشيمت و حي ّد كفاييت از
رزق را به من طا فرمايى ٌمبن ،صٗ.ٖ2
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الف) ربضٍ ّطزى هؿزس
لبل رسَلاللِّ نلىاهللفليٍِآلِ :هٓيْ ٌََّّؽٓ هٓؿٕزِسا هِيْ هٓؿبرِسِ اللِّ ىََْبًََّوب مَعّا هٓـٓ الٌَّجىّ نلىاهللفليٍِآلوِ اَضٕثٓوـٓ هِئَؤَ
مَعٍٍْٓٓ ٍٓ َّأًََّوب آذَّ اَضٕثٓـٓ هِئََٔ آزٍَّٔي ٍٓ َّبًََّوب اَفٕتٌََّ اَضٕثٓـٓ هِئَٔ ًَؿٓوٍٓٔ ٍٓ َّبًََّوب نبمٓ اَضٕثٓـٓ هِئََٔ يَٕٓمٍ.

55

ٍ اٗضب عٌِ نلىاهللفليٍِآلِ :هٓيْ ٌََّّؽٓ هٓؿٕزِسا اٍ عَيَّجِٓٔ اُفٕغِىٓ ِّتبثِٔٔ ثِيٓويٌِِِي ٍٓ ذَطَدٓ هِيْ ٍَجٕطُِِ يَٕٓمٓ الَِْيوِٓٔ ٍٓ لَِٔ ضاوِحٓؤْ
َّطيوْٓٔ َّطاوِحِٓٔ الْوِؿِِٕ االِشْذِطِ.

56

ٍ اٗضب عٌِ نلىاهللفليٍِآلِ :هٓيْ عََّْطَ هٓؿٕزسا ىٌَََّْؿِٓٔ عََّْطَُٔ اللِّ هِيْ شًَُُثِِِ.
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ة) ضٍقي ّطزى هطاك
لبل رسَلاللِّ نلىاهللفليٍِآلِ :هٓيْ اَؾٕطَدٓ ىى هٓؿٕزِسا هِيْ هٓؿوبرِسِ اللّوِ ؾِوطارب لَونٕ تَوعَ ِ الْوٓالوَِْؤُ ٍٓآوٓلَؤُ الْقٓوطْـِ
يٓؿٕتَنْيِطٍُىَ لَِٔ هبزامٓ ىى شلِِٓ الوؿزِسِ ضََٕ ٌ هِيْ شلِِٓ الؿِّطادِ.

58

ج) ىطـ ّطزى
لبل رسَلاللِّ نلىاهللفليٍِآلِ :هٓيْ ثٓؿٓظَ ىيِِ آهيطا نٓلّى فٓلَيِِٕ ؾٓجٕقَٔىَ اَلْوٓ هٓلَِا آتّى يٌََْٓغِـٓ شلِِٓ الْحٓهيطُ.
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تعل٘ن علن
٘٘

ـ كسيييييى كيييييه مسيييييجد را جيييييارو زنيييييد هماننيييييد ايييييين اسيييييت كيييييه در چهار يييييد يييييزوه بيييييا پييييييامبر شيييييركت نميييييوده ،چهار يييييد حييييي كيييييرده ،چهار يييييد
بنده آزاد نموده ،و چهار د روز روزه رفته باشد الرسبلةالعلية ،صٕ.ٙ

٘ٙ

ـ كسييييييى كييييييه مسييييييجد را جييييييارو بزنييييييد يييييييا خوشييييييبو كنييييييد نامييييييه ا مييييييالا را بدسييييييت راسييييييتا مييييييىدهنييييييد و روز قيامييييييت از قبيييييير برمييييييىخيييييييزد در
حالى كه بو خوشى چون بو «ا ِْذخِر» مىدهد ٌمبن.

٘0

ـ كسى كه مسجد را تطهير و جارو كند ،خداوند و را از ناهانا پاك مىكند ٌمبن ،صٖ.ٙ

٘1

ـ كسييييييى كييييييه مسييييييجد از مسيييييياجد خييييييدا را روشيييييين كنييييييد ،تييييييا مييييييادامى كييييييه نييييييور از آن چييييييرا بيييييياقى اسييييييت ،مالئييييييك و حملييييييه ييييييرا بييييييرا او
است فار مىكنند َسبئلالشيعة ،جٖ ،صٖٔ٘.

٘2

ـ كسيييييى كيييييه در مسيييييجد ح يييييير پهييييين كنيييييد ،تيييييا ميييييادامى كيييييه چييييييز از آن بييييياقى اسيييييت ،هفتييييياد هيييييزار فرشيييييته بييييير آن نمييييياز خواننيييييد كىاااااز 
العمب .ٕٓ0ٙ0 ،
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هؿزس زض نسض اؾالمي ربيابّى ثطا ضؾيسگى ثِ توبهى اهَض ارتوبفى ؾلوبًبى ثَز .هؿلوبًبى هؿبوي فبعيى ذوَز
ضا زض آًزب ثِ پيبهجط نلىاهللفليٍِآلِ فطضِ هىزاقتٌسي هطاىقب ،آًبى زض هؿزس اي هىقوس .هْوبى افوالم رٌور ٍ
نلح هؿزس ثَزي ؾطثبظاى زض هؿزس ؾبظهبًسّى هىقسًسي ٍ زض ضيؼ ّوِ ربيابُ تقلين ٍ تطثيت ثَز .ىَِ اؾالهى زض
هؿوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووزس
تَؾقِ هىيبىت ٍ ٍفؼ ٍ اضقبز ربهقِ زض ّويي هحي نَض ،هىگطىت ٍ ضاثغِ ذلٌ ثب ذوبلٌ زض ّووبىروب تََيوت
هىقس.
اظ آًزب ِّ اؾالم ثِ فلناًسٍظ اّوّيت ظيبز هىزّس ٍ زؾتَضا ،اّيس زض ثطگعاض هزبلؽ فلوى زض هؿبرس زاضزي
ثط ّويي اؾبؼ اَظُّب فلويِ ؾقى ثلينى زاضًس ِّ هحي زضؼ ٍ ثحج ضٍابًيَى ضا زض هؿبرس تكْيي زٌّس؛ ايي
فوي ّن اظ آى رْت ِّ نِطه ثَزى زض هؿزس فجبز ،هحؿَة هىقوَز اوبوع اّوّيوت اؾوت ٍ ّون ايٌْوِ ؾويطُ
هؿتوطُ ههَى ٍ هحيَػ هبًسُ اؾت.
ضٍظ پيبهجط نلىاهللفليٍِ آلِ ٍاضز هؿزس قسًسي زٍ الَِ اظ هطزم زض زٍ ؾَ هؿزس ًكؿتِ ثَزًسي فسُا هكنَ
ّؿوت فلون ٍ زاًوف ثَزًوس ٍ هجباخوِ فلووى زاقوتٌسي ٍ فوسُا زياوط زض اوب ضاظ ٍ ًيوبظ ٍ زفوب ثَزًوس .پيووبهجط
نلىاهللفليٍِآلِ هَى ايي زٍ زؾتِ ضا هكبّسُ ًوَز ىطهَزًس:
وٙالَ الْوٓجلٙسٕٓ٘يِ اٙلى خَ٘زٍ اٙه٘ب ّؤالِّ ٙفَ٘ٓدٕعَٔىَ اللِّ ٍٓ اٙه٘ب ّؤالِّ ٙفَ٘ٓتَعٓلَّؤَىَ ٍٓ ٗٔفَمِّْٔـَىَ الْجبّٙـلَّ ،ـؤالِّ ٙاَفْضَـلُ،
ثبلتَّعٕل٘نِ اُرٕسٙلْتٔ ،حُن ٛلَعٓدٓ هٓعْٓٔنٕ.
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ٓٙ

ـ هيييييير دو مجلييييييس مييييييل خييييييير انجييييييا مييييييىدهنييييييد .ا ّمييييييا اينييييييان مشيييييي ول د ييييييا هسييييييتند و آنييييييان نيييييييز مشيييييي ول تعلييييييي و ييييييياد دادن ليييييي بييييييه نييييييادان،
اين دسته برترند من برا تعلي فرستاده شد  .سپس پيامبر با آنان نشست بحبراألوُار ،جٔ ،ص.ٕٓٙ
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هِ ًيِ اؾت اهطٍظ ًيع هؿزس ثِ فٌَاى ّبًَى ضىـ ابرتْب ضٍابًى اًؿبى قٌبذتِ قَز ٍ تقلوين فلون ٍ زاًوفي
ربض قسى نينِ فَس ٍ اظزٍادي افغب گَاّيٌبهِّب فلوى ٍ ىٌى زض هؿزس اًزبم قَزي تب ضوي تكَيٌ هطزم ثوِ
ؾَ ايي هْبى هَسّؼي ربيابُ ٍاٍقى هؿزس زض ربهقِ آقْبضتط قَز.
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