 ‐ 299713ﺣﻢ اﻋﻼم واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن در ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮای ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮐﺮدن ﻣﺮدم
ﺳﻮال
در روﺳﺘﺎی ﻣﺎ اﻋﻼم اﻣﻮال ﮔﻤﺸﺪه ﯾﺎ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن و دﯾﺮ ﻣﻮارد از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺎ ﻣﻨﺒﺮ در روز ﺟﻤﻌﻪ ﺻﻮرت
ﻣﮔﯿﺮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺧﻄﯿﺐ در ﺧﻄﺒﮥ دوم ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺶ و ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺮای ﺻﻨﺪوق ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق ﺧﯿﺮﯾﻪ و دﯾﺮ
ﻣﻮارد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﮐﻨﺪ .ﺣﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
اﻋﻼم ﮔﻢﺷﺪه ﯾﺎ اﻋﻼم ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎل ﮔﻢﺷﺪه در ﻣﺴﺠﺪ ﮐﺎر درﺳﺘ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺑﻠﻪ
ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﺎد اﻟﻪ ﺑﻨﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ) (۵۶۸از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ
ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮﮐﺲ ﺷﻨﯿﺪ در ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻼم ﮔﻢﺷﺪه ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﻮﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﻧﺮداﻧﺪ! زﯾﺮا ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﻠﻢ ) (۵۶۹از ﺑﺮﯾﺪه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺮدی در ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻢﺷﺪن ﺷﺘﺮ ﺳﺮﺧ را اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﭘﺲ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد! ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺮای ﭼﯿﺰی ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه.
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﺎزه داده ﺗﺎ ﻧﺎﻣﺶ در آن ﺑﻠﻨﺪ
و ﯾﺎد ﺷﻮد و ﺑﺮاﯾﺶ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم در آﻧﺠﺎ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ]ﻣﺴﺎﺟﺪ[ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﭘﺎک و دور ﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد )اﻻﺳﺘﺬﮐﺎر.(۳۶۸ /۲ :
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرۀ ) (145198را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﻤ ﺑﺮای ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺎ ﻓﻘﺮا اﻣﺮی ﻣﺸﺮوع و ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ و از دﻋﻮت ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﯾﺎدآوری ﺑﻪ آن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
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اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﺧﻄﯿﺐ ﯾﺎ واﻋﻆ آن را ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ زﯾﺮا از ﺟﻤﻠﮥ اﻋﻤﺎل ﺧﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم
را ﺑﻪ آن دﻋﻮت ﮐﺮد.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ روی ﻣﻨﺒﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺻﺪﻗﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﻪ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۰۱۷از ﻣﻨﺬِر ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ
از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﺎم روز ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫ ﭘﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ و ﺑﻟﺒﺎس ﮐﻪ
ﭘﺸﻤﯿﻨﻪ ﯾﺎ ﻋﺒﺎ را ﺑﺮ دوش ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮ ﮔﺮدن آوﯾﺰان ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﻤﻮﻣﺸﺎن و ﺑﻠﻪ ﻫﻤﻪﺷﺎن از ﻣﻀﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ از راه رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﭼﻬﺮۀ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ دﯾﺪن ﻓﻘﺮ و ﻧﯿﺎزﺷﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد ﭘﺲ داﺧﻞ ]ﺧﺎﻧﻪ[ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺑﻼل را اﻣﺮ
ﮐﺮد ﮐﻪ اذان و اﻗﺎﻣﻪ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد و ﺳﭙﺲ ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮد:
ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﻨﱠﺎس اﺗﱠﻘُﻮا رﺑﻢ اﻟﱠﺬِي ﺧَﻠَﻘَﻢ ﻣﻦ ﻧَﻔْﺲٍ واﺣﺪَة
)ای ﻣﺮدم از ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﻧﻔﺲ واﺣﺪی آﻓﺮﯾﺪ ﭘﺮوا دارﯾﺪ(
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آﯾﻪ:
انﱠ اﻟﻪ ﻛﺎنَ ﻋﻠَﻴﻢ رﻗﻴﺐ] ﻧﺴﺎء[۱ :
)ﻫﻤﺎﻧﺎ اﻟﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻬﺒﺎن اﺳﺖ(
و آﯾﮥ ﺳﻮرۀ ﺣﺸﺮ را ﺗﻼوت ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ:
اﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻪ وﻟْﺘَﻨْﻈُﺮ ﻧَﻔْﺲ ﻣﺎ ﻗَﺪﱠﻣﺖ ﻟﻐَﺪٍ واﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻪ] ﺣﺸﺮ[۱۸ :
)از اﻟﻪ ﭘﺮوا دارﯾﺪ و ﻫﺮ ﮐﺴ ﺑﻨﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮدا ]ی ﺧﻮد[ ﭼﻪ از ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ(
ﻣﺮدی از دﯾﻨﺎر و درﻫﻤﺶ ،از ﻟﺒﺎﺳﺶ ،از ﺻﺎع ﮔﻨﺪﻣﺶ و از ﺻﺎع ﺧﺮﻣﺎﯾﺶ ﺻﺪﻗﻪ داد ـ ﺗﺎ آﻧﻪ ﮔﻔﺖ ـ ﺣﺘ ﻧﺼﻒ ﺧﺮﻣﺎ ـ
ﺻﺪﻗﻪ داد.
راوی ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر ﮐﯿﺴﻪای آورد ﮐﻪ دﺳﺘﺶ از آوردﻧﺶ ﻧﺰدﯾ ﺑﻮد ﻧﺎﺗﻮان ﺷﻮد .ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺳﭙﺲ ﻣﺮدم ﭘ در
ﭘ ﺻﺪﻗﻪ آوردﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ دو ﺗﻮدۀ اﻧﺒﻮه از ﻏﺬا و ﻟﺒﺎس دﯾﺪم و ﭼﻬﺮۀ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺮۀ ﻃﻼ
اﻧﺪود ﺷﺪه ﻣدرﺧﺸﯿﺪ ﭘﺲ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮﮐﺲ در اﺳﻼم ﺳﻨﺘ ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺬارد اﺟﺮ آن و اﺟﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﭘﺲ از او ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ را
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ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﺪون آﻧﻪ از ﭘﺎداش آﻧﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﮐﺲ در اﺳﻼم ﺳﻨﺘ ﺑﺪ را ﻗﺮار دﻫﺪ ﮔﻨﺎه آن و ﮔﻨﺎه ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ
آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺪون آﻧﻪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن آﻧﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﺷﻮد.
ﺛﺎﻟﺜﺎ:
اﻋﻼم ﯾﺎ ﯾﺎدآوری اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣ ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آن اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﻼم ﺑﺮﮔﺰاری ﯾ درس در ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺎ
ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﯾﺎ دورهای ﻋﻠﻤ ﺣﺘ اﮔﺮ ﺧﺎرج از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﻋﻼم واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺴﺠﺪ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد.
زﯾﺮا ﻧﻔﻊ ﻫﻤﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ آن ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ ﮐﻮدﮐﺎن آﻧﺎن از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ اﺳﺖ و ﺣﻔﻆ ﺑﺪن ﯾ از ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ
اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ در ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻼم ﻧﺸﻮد ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧ واﮐﺴﻦ ﮐﻮدﮐﺎن را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﮐﻮدک ﺑﻨﺎﺑﺮ ارادۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮد.
آﻧﭽﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ،اﻋﻼم ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺨﺼ ﯾﺎ اﻣﻮر دﻧﯿﻮی ﻣﺤﺾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﯾﺎ اﻋﻼم ﮔﻢﺷﺪه در ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرۀ ).(112044
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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