ﻣﺴﺠﺪ
ﯾﮑﯽ ار ﻣﮑﺎنھﺎی ﻣﻘﺪس
اﺳﻼﻣﯽاﺳﻼم ،ﮔﺮوﯾﺪن ﺑﻪ آﯾﯿﻦ آﺳ ﻤﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت ﷴ ﺻﻠ ّﯽ ا ّ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪی و اﺑﺮاھﯿ ﻤﯽ اﺳﺖ و از ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
دﯾﮕﺮ ادﯾﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
 ،ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ.

ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی ﻣﺴﺠﺪ
 - ٢ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻄﻼﺣﯽ ﻣﺴﺠﺪ
 - ٢.١ﻣﺤﻞ ﺳﺠﺪه در ادﯾﺎن
 - ٣واژه ﻣﺴﺠﺪ در ﻗﺮآن
 - ۴ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺠﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ
 - ۵اﻗﺴﺎم ﻣﺴﺎﺟﺪ
 - ۶ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺴﺠﺪ در ﺻﺪر اﺳﻼم
 - ٧ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪ روی زﻣﯿﻦ
 - ٨ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ در اﺳﻼم
 - ٨.١ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ در ﺻﺪر اﺳﻼم
 - ٩ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 - ١٠ﻣﻨﺒﻊ

ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی ﻣﺴﺠﺪ
ﻣﺴﺠﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﻞ
ﺳ ﺠﺪه
 ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از
ﺳﺠﻮدﻧﮫﺎدن ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ را ﺳﺠﻮد ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻪ
ﺧﺎکﺧﺎک ،ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه ﻗﺴ ﻤﺘﮫﺎى زﯾﺎدى از زﻣﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﺣﮑﺎم آن در ﺑﺎﺑﮫﺎى طﮫﺎرت ،ﺻﻼت ،و اطﻌ ﻤﻪ و اﺷﺮﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
اﻓﺘﺎدن و
ﺧﻀﻮعﺧﻀﻮع از ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ
و ﮐﺮﻧﺶ ﮐﺮدن اﺳﺖ.

ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻄﻼﺣﯽ ﻣﺴﺠﺪ
در
اﺻﻄﻼحاﺻﻄﻼح ﻧﻘﻞ ﻟﻔﻆ از ﻣﻌﻨﯽ ﻟﻐﻮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮ را ﮔﻮﯾﻨﺪ
 ،ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ
اطﻼقﺻﺪور ﮐﻼم از ﮔﻮﯾﻨﺪه ﺑﺪون ﻗﯿﺪ ﯾﺎ ﺷﺮطﯽ را اطﻼق ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻋﺒﺎدتواژه »ﻋﺒﺎدت« در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎرى از واژه ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ »ﺧﻀﻮع«
و
ﺧﻀﻮعﺧﻀﻮع از ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ
در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺣﻖﺣﻖ در ﺳﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺘﻌ ﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺑﺮد واژه ﻣﺴﺠﺪ ﯾﮑﯽ در ﻣﻮرد ،ﭼﮫﺎردﯾﻮاری ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
رواﯾﺖ
رﺳﻮل ﺧﺪا
)ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ(ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ
زﻣﯿﻦزﻣﯿﻦ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھ ﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه روی آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
اطﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﭼﺮا ﮐﻪ ھ ﻤﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺠﺪهﮔﺎه
اﻧﺴﺎناﻧﺴﺎن اﺻﻠﺶ از »إِْﻧﺴﯿﺎن« اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻟﻐﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﺮﺑﯽ ،ﻣﺼّﻐﺮ آن را »ُاﻧﯿﺴﯿﺎْن« داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ
ﻣﺴﻠ ﻤﺎنﻣﺴﻠ ﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺎور دارد
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ دوﻣﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻪ
اطﻼقﺻﺪور ﮐﻼم از ﮔﻮﯾﻨﺪه ﺑﺪون ﻗﯿﺪ ﯾﺎ ﺷﺮطﯽ را اطﻼق ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﻋﺎمﻟﻔﻆ ﺷﺎﻣﻞ ﺗ ﻤﺎم ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺪﺧﻮل آن را ﻋﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ

ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ ،از اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.

← ﻣﺤﻞ ﺳﺠﺪه در ادﯾﺎن
ﺳﺎﯾﺮ
ادﯾﺎن
 ،ﺗﻨﮫﺎ در اﻣﺎﮐﻦ ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺳ ﺠﺪه
ﻣﯽ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ و
ﻧ ﻤﺎزﯾﮑﯽ از اﻋ ﻤﺎل و ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﮐﻪ از طﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن واﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧ ﻤﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ؛ اﻣﺎ در
اﺳﻼماﺳﻼم ،ﮔﺮوﯾﺪن ﺑﻪ آﯾﯿﻦ آﺳ ﻤﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت ﷴ ﺻﻠ ّﯽ ا ّ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪی و اﺑﺮاھﯿ ﻤﯽ اﺳﺖ و از ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ
ادﯾﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ھ ﻤﻪ زﻣﯿﻦ ﭘﺎک ﺑﻮده و ﺳﺠﺪهﮔﺎه و ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ.
رﺳﻮل»رﺳﻮل« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﭘﯿﺎمآور اﺳﺖ
ﺧﺪا)ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ(ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن ﻓﻀﯿﻠﺖ
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮامﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام و دورهھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﭘﯿﺮوزی اﺳﻼم در ﻣﮑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا و اطﺮاف آن ،از ﻟﻮث وﺟﻮد ﺑﺘﮫﺎ ﭘﺎک ﺷﻮد و ﻓﻀﺎی ﻣﮑﻪ را
اذان ﺑﻼل ،ﮐﻪ ﺷﻌﺎر ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﻮد ،درﺑﺮ ﮔﯿﺮد
و
ﻣ ﺴ ﺠ ﺪ ا ﻻ ﻗ ﺼﯽ
ﮏ َﻣ ْ
ﺑﺮای اﺑﻮذر ،ﺑﻪ وی ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪَ» :ﺣْﯿُﺜ ﻤﺎ أَْدرﮐﺘﮏ اﻟﺼّﻼة ﻓﺼ ِ ّ
ﻞ َواﻷرض ﻟَ َ
ﺴﺠﺪ؛ ھﺮ ﮐﺠﺎ وﻗﺖ ﻧ ﻤﺎزت رﺳﯿﺪ ،ھ ﻤﺎﻧﺠﺎ ﻧ ﻤﺎز ﺑﺨﻮان ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ«.
] [١اﻟﺤﺞ و اﻟﻌ ﻤﺮة ﻓﯽ اﻟﮑﺘﺎب و اﻟﺴﻨﻪ ،ص ۶١از ﺑﺨﺎری.٣/١٢۶٠/٣٢۴٣ ،

واژه ﻣﺴﺠﺪ در ﻗﺮآن
واژه ﻣﺴﺠﺪ در  ٢٨ﺟﺎی
ﻗﺮآنﻗﺮآن ،در اﺻﻞ ﻣﺼﺪر اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ﺻﻠﯽﷲﻋﻠﯿﻪو آﻟﻪوﺳﻠﻢ( اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ،اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام اﺳﺖ .ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ھ ﻤﺎن ﻣﺤﯿﻂ اطﺮاف ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺠﺪهﮔﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺠﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﮫ ﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺠﺪ ،ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎدتواژه »ﻋﺒﺎدت« در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎرى از واژه ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ »ﺧﻀﻮع«
ﻣﺴﻠ ﻤﺎﻧﺎنﻣﺴﻠ ﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺎور دارد
در زﻣﯿﻨﯽ ﭘﺎک و ﻣﻄّﮫﺮ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺳﺖ.
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎناﻧﺴﺎن اﺻﻠﺶ از »إِْﻧﺴﯿﺎن« اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻟﻐﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﺮﺑﯽ ،ﻣﺼّﻐﺮ آن را »ُاﻧﯿﺴﯿﺎْن« داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ
ﻧﺎﭘﺎک ﻧﺒﺎﯾﺪ وارد آن ﺷﻮد و ﻓﻀﺎ و زﻣﯿﻨﺶ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻠﯿﺪی ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﺠﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻋﺒﺎدی ،ﻣﺮﮐﺰ
ﺟ ﻤﺎﻋﺖﺑﻪ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺮدم ﺟ ﻤﺎﻋﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻨﻮان ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ در ﺑﺎﺑﮫﺎى ﺻﻼت ،ﺧ ﻤﺲ ،ﺣﺞ ،اﺣﯿﺎء ﻣﻮات ،ﺣﺪود و ﻗﺼﺎص ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ.
اﯾﻦ ﺟ ﻤﺎﻋﺖ ،ھﻢ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ و ھﻢ ﺑﺮای ﯾﮏﭘﺎرﭼﮕﯽ اّﻣﺖ و ﺗ ﻤ ّ
ﺴﮏ ﺟ ﻤﻌﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺒﻞﷲ.

اﻗﺴﺎم ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ ﭼﮫﺎر ﻧﻮع
ﻣﺴﺠﺪﯾﮑﯽ ار ﻣﮑﺎنھﺎی ﻣﻘﺪس اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﯾﮏ
ﻣﺴﻠ ﻤﺎنﻣﺴﻠ ﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺎور دارد
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ:
 .١ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻠﻪ.
 .٢ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺮﮐﺰی در ﺷﮫﺮ ﺑﺮای ﻧ ﻤﺎزﮔﺰاران ﺷﮫﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ
.
 .٣ﻣﺼﻼ ّﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﻧ ﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﺑﺮای ﺗ ﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ.
.۴
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮامﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام و دورهھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﭘﯿﺮوزی اﺳﻼم در ﻣﮑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا و اطﺮاف آن ،از ﻟﻮث وﺟﻮد ﺑﺘﮫﺎ ﭘﺎک ﺷﻮد و ﻓﻀﺎی ﻣﮑﻪ را
اذان ﺑﻼل ،ﮐﻪ ﺷﻌﺎر ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﻮد ،درﺑﺮ ﮔﯿﺮد
ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ھ ﻤﻪ ﻣﺴﻠ ﻤﺎﻧﺎن.

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺴﺠﺪ در ﺻﺪر اﺳﻼم
ﻣﺴﺠﺪﯾﮑﯽ ار ﻣﮑﺎنھﺎی ﻣﻘﺪس اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ
در
ﻋﺼﺮﻋﺼﺮ در ﺳﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪاﺳﺖ :ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ زوال ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻏﺮوب آن؛ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ روز و ﻓﺸﺮدن
آﻏﺎزﯾﻦ
اﺳﻼماﺳﻼم ،ﮔﺮوﯾﺪن ﺑﻪ آﯾﯿﻦ آﺳ ﻤﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت ﷴ ﺻﻠ ّﯽ ا ّ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪی و اﺑﺮاھﯿ ﻤﯽ اﺳﺖ و از ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ
ادﯾﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
 ،اﻓﺰون ﺑﺮ
ﻋﺒﺎدتواژه »ﻋﺒﺎدت« در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎرى از واژه ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ »ﺧﻀﻮع«
 ،ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای اداره
ﺣﮑﻮﻣﺖﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﮫﺎر ﻣﻌﻨﯽ دارد١ :
ﻧﯿﺰ ﺑﻮد.

ﭘﺲ از آن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪھﺎ وﻗﺘﯽ داراﻟﺤﮑﻮﻣﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪ؛ ﮔﺮﭼﻪ ﮔﻪﮔﺎه از آن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
در واﻗﻊ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﺗ ﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﻠ ﻤﺎﻧﺎن در اﺗﮑﺎل ﺑﻪ ﺧﺪای واﺣﺪ ﻗّﮫﺎر و ﺳ ﻤﺒﻞ ﻗﺪاﺳﺖ،
ﭘﺎﮐﯽ
،
ﺗﻘﻮاﭘﺮھﯿﺰ از ﮔﻨﺎه را ﺗﻘﻮا ﮔﻮﯾﻨﺪ و از آن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ در ﺑﺎبھﺎی اﺟﺘﮫﺎد و ﺗﻘﻠﯿﺪ ،ﺻﻼة و ﺟﮫﺎد ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ
و
وﺣﺪت==ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی اﺗﺤﺎد==اﺗﺤﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻦ اﺣ ﻤﺪ ﻓﺮاھﯿﺪی ،ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻌﯿﻦ ،ج ،١ص ،١۴٢ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ اﺳﻼﻣﯽ
اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺸﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﭼﺎپ ١۴١۴ھـﻖ ،ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ،ص ١۴٢
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪ روی زﻣﯿﻦ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ در آن ﺑﻪ
ﻋﺒﺎدتواژه »ﻋﺒﺎدت« در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎرى از واژه ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ »ﺧﻀﻮع«
ﺧﺪا ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﺑﯿﺖ ﷲ اﻟﺤﺮام اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام و ﮐﻌﺒﻪ را ﻗﺪﯾ ﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻋﺒﺎدت داﻧﺴﺖ.
ﻗﺮآنﻗﺮآن ،در اﺻﻞ ﻣﺼﺪر اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ﺻﻠﯽﷲﻋﻠﯿﻪو آﻟﻪوﺳﻠﻢ( اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام از
ﻣﺴﺠﺪاﻷﻗﺼﯽ
ﻧﯿﺰ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦھﺎ ﻣﺴﺎﺟﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از
اﺳﻼماﺳﻼم ،ﮔﺮوﯾﺪن ﺑﻪ آﯾﯿﻦ آﺳ ﻤﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت ﷴ ﺻﻠ ّﯽ ا ّ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪی و اﺑﺮاھﯿ ﻤﯽ اﺳﺖ و از ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ
ادﯾﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﻪﻋﻼوه،
اھﻞ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺼﻮد از اھﻞ ﮐﺘﺎب ،ﭘﯿﺮوان ﻣﺬاھﺐ و ادﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آﻧﺎن دارای ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ھﺪاﯾﺖ اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﻪ او وﺣﯽ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪاز آن در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎبھﺎی ﻓﻘﮫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ طﮫﺎرت ،ﺻﻼت ،ﺟﮫﺎد ،ﻧﮑﺎح و ﺻﯿﺪ و ذﺑﺎﺣﻪ ،از ﺟﮫﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﺒﺎدت ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ در اﺳﻼم
در واﻗﻊ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪی ﮐﻪ در
اﺳﻼماﺳﻼم ،ﮔﺮوﯾﺪن ﺑﻪ آﯾﯿﻦ آﺳ ﻤﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت ﷴ ﺻﻠ ّﯽ ا ّ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪی و اﺑﺮاھﯿ ﻤﯽ اﺳﺖ و از ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ
ادﯾﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
ﺗﻘﻮاﭘﺮھﯿﺰ از ﮔﻨﺎه را ﺗﻘﻮا ﮔﻮﯾﻨﺪ و از آن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ در ﺑﺎبھﺎی اﺟﺘﮫﺎد و ﺗﻘﻠﯿﺪ ،ﺻﻼة و ﺟﮫﺎد ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ،
ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ( ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪ ،و در ﺟﻨﻮب ﻣﺪﯾﻨﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﺳﺎلﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗ ﻤﺮی و ﺷ ﻤﺴﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد وﺳﺎل ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ،ﺳﺎل ﻗ ﻤﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ دوازده ﻣﺎه
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺨﺴﺖ ھﺠﺮی ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از
ھﺠﺮتھﺠﺮت_ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه_ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪاﯾﯽ اﺳﺖ
رﺳﻮل ﺧﺪا
)ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ( ﺑﻪ
ﯾﺜﺮب
و وارد ﺷﺪن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺒﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
و ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺎﺧﺖ،
ﻋ ﻤﺎر ﯾﺎﺳﺮَﻋ ّﻤﺎر ،ﺻﺤﺎﺑﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا )ﺻﻠ ّﯽا ّ ﻋﻠﯿﻪوآﻟﻪوﺳﻠﻢ( و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﺑﻮد
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ ﻧﻘﺶ اول را داﺷﺖ.
ﭘﺲ از آن،
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽﺷﺮﯾﻒ ﺗﺮﯾﻦ و واﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ،ﭘﺲ از ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ،ﻣﺴﺠﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮّره اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﻮﯾﻨﺪ
در
ﯾﺜﺮب
ﯾﺎ
ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻨﺒﯽ
)ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

← ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ در ﺻﺪر اﺳﻼم
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ،ھﺮﯾﮏ از طﻮاﯾﻒ
ﻋﺮبﻟﻔﻆ اﻋﺮاب در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی در ﻗﺮآن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻌﺎرﻓﯽ را در ذﯾﻞ آن آﻣﺪه اﺳﺖ
در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﺠﺪی ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
آﻧﺎن از رﺳﻮل ﺧﺪا)ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ( ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﺠﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻧ ﻤﺎزﯾﮑﯽ از اﻋ ﻤﺎل و ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﮐﻪ از طﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن واﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧ ﻤﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﮕﺰارد .ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻞ ﻧ ﻤﺎز رﺳﻮل ﺧﺪا)ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ( را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در آﻏﺎز ﻗﺼﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺤﻞ ﻧ ﻤﺎز
رﺳﻮل ﺧﺪا)ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ( را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺠﺪ و ﻧ ﻤﺎز ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﺑﻦ َ
ﺷﺒ ّﻪ ﻓﮫﺮﺳﺘﯽ از ﻣﺴﺎﺟﺪی ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا)ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ( در آﻧﮫﺎ
ﻧ ﻤﺎزﯾﮑﯽ از اﻋ ﻤﺎل و ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﮐﻪ از طﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن واﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧ ﻤﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
] [٢ﺗﺎرﯾﺦ اﻟ ﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟ ﻤﻨﻮره ،ج ،١ص.٧٩۵٧

ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 ↑ .١اﻟﺤﺞ و اﻟﻌ ﻤﺮة ﻓﯽ اﻟﮑﺘﺎب و اﻟﺴﻨﻪ ،ص ۶١از ﺑﺨﺎری.٣/١٢۶٠/٣٢۴٣ ،
 ↑ .٢ﺗﺎرﯾﺦ اﻟ ﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟ ﻤﻨﻮره ،ج ،١ص.٧٩۵٧

ﻣﻨﺒﻊ
آﺛﺎر اﺳﻼﻣﯽ ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ص ،١٩٩رﺳﻮل ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن.

