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  ؟؟چرا اين کتاب نوشته شدچرا اين کتاب نوشته شد
شايد اين نکته حائز اهميت باشد که چرا يک نويسنده اقدام به تاليف يا شايد اين نکته حائز اهميت باشد که چرا يک نويسنده اقدام به تاليف يا 
نوشتن يک کتاب يا مقاله مي نمايد. اين که نويسنده ي فرهنگي در نوشتن يک کتاب يا مقاله مي نمايد. اين که نويسنده ي فرهنگي در 

مشکالت و مشکالت و نوشتن کتاب خود به نياز هاي جامعه توجه کند و بر اساس نوشتن کتاب خود به نياز هاي جامعه توجه کند و بر اساس 
معضالت اقدام به تاليف کتاب نمايد نکته اي است که همواره مي بايست معضالت اقدام به تاليف کتاب نمايد نکته اي است که همواره مي بايست 

    مورد توجه نويسندگان فرهنگي باشد.مورد توجه نويسندگان فرهنگي باشد.
کتاب نيز با توجه به سابقه ي چند ساله ي فرهنگي و کتاب نيز با توجه به سابقه ي چند ساله ي فرهنگي و   ايناين  نويسنده ينويسنده ي

نقش بسزاي خادم در نقش بسزاي خادم در سابقه ي خادميت خود در مسجد و با توجه به سابقه ي خادميت خود در مسجد و با توجه به 
به اين سنگر ارزشمند، اقدام به به اين سنگر ارزشمند، اقدام به   توليد فرهنگ صحيح و جذب جوانانتوليد فرهنگ صحيح و جذب جوانان

  تاليف اين کتاب نموده است.تاليف اين کتاب نموده است.
ناآگاهي و دوري از موازين صحيح اسالمي و عدم آشنايي با برخوردهاي ناآگاهي و دوري از موازين صحيح اسالمي و عدم آشنايي با برخوردهاي 

از خادمين مساجد مي از خادمين مساجد مي   گروهيگروهيصحيح اجتماعي که متاسفانه گريبانگير صحيح اجتماعي که متاسفانه گريبانگير 
باشد و همچنين فقدان منابع فرهنگي در زمينه ي آگاهي دهي به باشد و همچنين فقدان منابع فرهنگي در زمينه ي آگاهي دهي به 

که تاليف که تاليف به اين سمت سوق داد به اين سمت سوق داد نويسنده را نويسنده را   ،،اجداجدخادمين و متوليان مسخادمين و متوليان مس
اين اين   ووداراي درجه ي اهميت فوق العاده اي مي باشد داراي درجه ي اهميت فوق العاده اي مي باشد   ،،کتابي در اين زمينهکتابي در اين زمينه

  اهميت در فصول آينده براي خواننده ي عزيز مشخص خواهد شد.اهميت در فصول آينده براي خواننده ي عزيز مشخص خواهد شد.
در ضمن اين نکته نيز بايد گفته شود که ويژگي هاي برشمرده شده براي در ضمن اين نکته نيز بايد گفته شود که ويژگي هاي برشمرده شده براي 

ويژگي هاي يک خادم ايده آل است و در حقيقت ويژگي هاي يک خادم ايده آل است و در حقيقت   ،،خادم در اين اثرخادم در اين اثر
تعريفي جامع از يک خادم کامل مي باشد. لذا افرادي که سعي دارند در تعريفي جامع از يک خادم کامل مي باشد. لذا افرادي که سعي دارند در 
  اين ميدان گام بردارند سعي نمايند خود را به اين معيارها نزديک نمايند.اين ميدان گام بردارند سعي نمايند خود را به اين معيارها نزديک نمايند.

به اميد اينکه اين اثر ناچيز گامي در جهت ارتقاي فرهنگ صحيح به اميد اينکه اين اثر ناچيز گامي در جهت ارتقاي فرهنگ صحيح 
  سرپرستي مساجد باشد.سرپرستي مساجد باشد.

  ود مرديهاود مرديهامسعمسع
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  اهميت و جايگاه واالي مساجد اهميت و جايگاه واالي مساجد 
پيش از شروع مباحث مربوط به روش هاي صحيح خادميت الزم پيش از شروع مباحث مربوط به روش هاي صحيح خادميت الزم 
است که براي خواننده ي عزيز جايگاه و اهميت مسجد در جامعه ي است که براي خواننده ي عزيز جايگاه و اهميت مسجد در جامعه ي 
اسالمي مشخص شود. اگر اين امر براي مخاطب واضح شود که اسالمي مشخص شود. اگر اين امر براي مخاطب واضح شود که 
مسجد جزو مهم ترين پايگاههاي اسالمي مي باشد و کارآيي هاي مسجد جزو مهم ترين پايگاههاي اسالمي مي باشد و کارآيي هاي 
فراواني در جوامع اسالمي دارد مسلماً به اهميت سرپرستي و جايگاه فراواني در جوامع اسالمي دارد مسلماً به اهميت سرپرستي و جايگاه 

  و مسئوليت خادم در اين مرکز مهم اسالمي پي خواهد برد.و مسئوليت خادم در اين مرکز مهم اسالمي پي خواهد برد.
متاسفانه ديدگاهي که امروز نسبت به خادميت مسجد در ميان عموم متاسفانه ديدگاهي که امروز نسبت به خادميت مسجد در ميان عموم 

فرماست اين است که خادميت شغلي پيش پا افتاده مي فرماست اين است که خادميت شغلي پيش پا افتاده مي   مردم حکممردم حکم
عده اي بازنشسته و کهنسال قرار عده اي بازنشسته و کهنسال قرار باشد که مي بايست در اختيار باشد که مي بايست در اختيار 

بگيرد و نياز به آموزش خاصي ندارد. همين ديدگاه مخرب موجب بگيرد و نياز به آموزش خاصي ندارد. همين ديدگاه مخرب موجب 
شده است که مساجد ما کارآيي خود را از دست بدهد و دامنه ي شده است که مساجد ما کارآيي خود را از دست بدهد و دامنه ي 
وسيع فوايد آن صرفاً به برگزاري نماز جماعت و صفوف مملو از افراد وسيع فوايد آن صرفاً به برگزاري نماز جماعت و صفوف مملو از افراد 

  د.د.محدود شومحدود شو  و پر انرژيو پر انرژي  کهنسال و خالي از جوانان پر نشاطکهنسال و خالي از جوانان پر نشاط
بسياري از مکتب هاي بشري، انتخاب بسياري از مکتب هاي بشري، انتخاب   مذاهب الهي وآسماني ومذاهب الهي وآسماني وهمه همه 

  وو  وتعيين مکاني را به عنوان يک پايگاه خاص جهت انجام برنامه هاوتعيين مکاني را به عنوان يک پايگاه خاص جهت انجام برنامه ها
مراسم مخصوص خود الزم مي دانسته و وجود آن را براي پيروان مراسم مخصوص خود الزم مي دانسته و وجود آن را براي پيروان 

جزء اولين برنامه هاي جزء اولين برنامه هاي   ضروري تلقي مي کرده وضروري تلقي مي کرده و  خود يک امرمسلم وخود يک امرمسلم و
  براين اساس مي بينيم حتي بت پرستان نيزبراين اساس مي بينيم حتي بت پرستان نيز  ١١؛؛خود مي دانسته اندخود مي دانسته اند

  

نيز پس از ورود به مدينه به بناكردن نيز پس از ورود به مدينه به بناكردن   99999999همان طور كه پيامبر گرامي اسالمهمان طور كه پيامبر گرامي اسالم  11--------

پايگاه توحيدي اسالم يعني مسجد پرداختند و مسجد قبا را ساختند و خود نيز پايگاه توحيدي اسالم يعني مسجد پرداختند و مسجد قبا را ساختند و خود نيز 
  ))196196ص ص   11ج ج   اقتفاء الوفا بأخبار دار المصطفىاقتفاء الوفا بأخبار دار المصطفى((  در بناي آن كمك مي كردند.در بناي آن كمك مي كردند.
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را درآن محل خاص را درآن محل خاص   بت هاي خودبت هاي خود  پايگاهي براي خود انتخاب کرده وپايگاهي براي خود انتخاب کرده و

........جمع مي کردند و براي انجام مراسم خاص خود به آنجا مي رفتندجمع مي کردند و براي انجام مراسم خاص خود به آنجا مي رفتند           

زرتشتيان به آتشکده که زرتشتيان به آتشکده که   يهوديان به کنيسه ويهوديان به کنيسه و  ،،مسيحيان به کليسامسيحيان به کليسا
زاهدان نصاري به زاهدان نصاري به   مي رفتند. گوشه گيران ومي رفتند. گوشه گيران و  پرستشگاه آنان است،پرستشگاه آنان است،

درمکاني به نام خانقاه گردهم جمع مي درمکاني به نام خانقاه گردهم جمع مي   صوفيانصوفيان  دراويش ودراويش و  صومعه وصومعه و
داعيه داعيه   جاوداني است وجاوداني است و  شدند. ازآنجايي که اسالم يک مکتب جهاني وشدند. ازآنجايي که اسالم يک مکتب جهاني و

ضرورت وجود يک مکان مشخص ضرورت وجود يک مکان مشخص   رهبري بشريت را دارد ازرهبري بشريت را دارد از  هدايت وهدايت و
تعليم و ارشاد مردم تعليم و ارشاد مردم   عرضه قوانين خود وعرضه قوانين خود و  رابطه بارابطه با  پايگاه استوار درپايگاه استوار در  وو

است. اين پايگاه که است. اين پايگاه که عادالنه، غافل نمانده عادالنه، غافل نمانده   تشکيل نظام اجتماعيتشکيل نظام اجتماعي  دردر
  ١١ازمظاهرشکوه وعظمت اسالم به حساب مي آيد مسجد نام دارد.ازمظاهرشکوه وعظمت اسالم به حساب مي آيد مسجد نام دارد.

  جايگاه مسجد در قرآنجايگاه مسجد در قرآن
همين که يکي از وظايف و عملکرد هاي حضرت ابراهيم و فرزندش همين که يکي از وظايف و عملکرد هاي حضرت ابراهيم و فرزندش 

٢٢در قرآن، باالبردن پايه هاي خانه ي کعبهدر قرآن، باالبردن پايه هاي خانه ي کعبه  ::
و اهتمام به نظافت و و اهتمام به نظافت و   

پاکيزگي اين مکان مقدس بوده است نشان مي دهد که مراکز پاکيزگي اين مکان مقدس بوده است نشان مي دهد که مراکز 
توحيدي و عبادي که مردم در آن به پرستش خداوند مي پردازند در توحيدي و عبادي که مردم در آن به پرستش خداوند مي پردازند در 

تا جايي که تا جايي که و انبياء الهي جايگاهي رفيع دارد و انبياء الهي جايگاهي رفيع دارد   حضرت حقحضرت حقديدگاه ديدگاه 
خداوند حتي طهارت و پاکي اين مکان را بر عهده ي اولياي خود قرار خداوند حتي طهارت و پاکي اين مکان را بر عهده ي اولياي خود قرار 

  مي گمارد.مي گمارد.  امر مهمامر مهمد و ايشان را به اين د و ايشان را به اين مي دهمي ده

  

    برگرفته از مقاله ي مسجد، نوشته ي مريم ميرنژادبرگرفته از مقاله ي مسجد، نوشته ي مريم ميرنژاد  --  11

22--   رَْفعإِذْ يو) رَْفعإِذْ يو) أَنْت نَّا إِنَّكلْ مَنا تََقببيلُ راعمإِسو تينَ اْلبم داعالَْقو يمرَاهإِب أَنْت نَّا إِنَّكلْ مَنا تََقببيلُ راعمإِسو تينَ اْلبم داعالَْقو يمرَاهإِب
يملالْع يعمالسيملالْع يعمهاى خانه هاى خانه   و هنگامى كه ابراهيم و اسماعيل پايهو هنگامى كه ابراهيم و اسماعيل پايه  ))127127)(بقره )(بقره   الس

از ما بپذير كه در حقيقت از ما بپذير كه در حقيقت   ! ! اى پروردگار مااى پروردگار ما  :):)گفتندگفتند  مىمىد (د (بردنبردن  [كعبه] را باال مى[كعبه] را باال مى
  ..نواى دانايىنواى دانايىتو شتو ش
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	ِ�ِ�َني (( 
َ�ا َ�ْ�ِىتَ ِ�� 	ِ��َ� َأن َ��� 	ِ�ِ�َني َوَ�ِ�ْ!َ 	 ِإَىل ِإْ�َ�اِهَمي َوِإْمسَ 
َ�ا َ�ْ�ِىتَ ِ�� 	ِ��َ� َأن َ���   َوَ�ِ�ْ!َ 	 ِإَىل ِإْ�َ�اِهَمي َوِإْمسَ
#ِد  ُ% ِ( ا)'& 
* #ِد َواْ)َ-	ِ,ِ+َني َوا)�& ُ% ِ( ا)'& 
*         ١١))َواْ)َ-	ِ,ِ+َني َوا)�&

و به ابراهيم و اسماعيل سفارش کرديم که خانه مرا براي طواف کنندگان و و به ابراهيم و اسماعيل سفارش کرديم که خانه مرا براي طواف کنندگان و 
  د.د.گزار پاکيزه بداريگزار پاکيزه بداري  سجدهسجدهمعتکفان و رکوع کنندگان معتکفان و رکوع کنندگان 

پايگاهي که خداوند آنها را مختص به خود مي داند مسلماً از ارزش و پايگاهي که خداوند آنها را مختص به خود مي داند مسلماً از ارزش و 
  : : و خداوند نظر ويژه بر آن داردو خداوند نظر ويژه بر آن دارد  جايگاه رفيعي برخوردار استجايگاه رفيعي برخوردار است

ِ   اْملَ/	ِ.َ! اْملَ/	ِ.َ!   َأن
 َأن
   َو َو (( 
1ِ ِ 
ِ   5ََ( 5ََ(   4َْ!ُ�#ا4َْ!ُ�#ا  1ِ  23َ23َ 
ِ ا1 
  ٢٢))َأ6َ!اَأ6َ!ا  ا1

  نخوانيدنخوانيد  با خداوند احدي رابا خداوند احدي رامساجد از آن خداست، پس مساجد از آن خداست، پس 
جايگاهي که در آن اذن به تسبيح و يادآوري خداوند داده شود جايگاهي که در آن اذن به تسبيح و يادآوري خداوند داده شود 
جايگاه رشد و تعالي انسان است و سکويي براي رسيدن به حضرت جايگاه رشد و تعالي انسان است و سکويي براي رسيدن به حضرت 

  حق مي باشد: حق مي باشد: 

ُ   َأِذَن َأِذَن   ُ�ُ�#ٍت ُ�ُ�#ٍت     يفيف(( 
ُ ا1 
ُ<   �3َ�	�3َ�	  ُیْ>َ;َ ُیْ>َ;َ   َو َو   3َ�ْ4َُ( 3َ�ْ4َُ(   َأْن َأْن   ا1 ُ< اْمسُ   اْمسُ
   ?ُ �@AَBُ ?ُ �@AَBُ   >ُ(َ >ُ(َ  	��3	��3   و�!ُCُ(ْ	�ِ و�!ُCُ(ْ	�ِ     ِل   َو َو	EFِْل ا	EFٌْل...، ، ا	ٌل...ِرَ.	٣٣))ِرَ.  

  وو  انبياءانبياء  منازلمنازل  وو  مساجدمساجد  وو  معابدمعابد  مانندمانند((  دارددارد  قرارقرار  هايىهايى  خانهخانه  دردر(آن مشکات)(آن مشکات)
  صبحصبح  وو  شودشود  اواو  ذكرذكر  آنهاآنها  دردر  وو  يابديابد  رفعترفعت  آنجاآنجا  كهكه  دادهداده  رخصترخصت  خداخدا  كهكه) ) اولياءاولياء

  ..كنندكنند  اواو  پاكپاك  ذاتذات  تنزيهتنزيه  وو  تسبيحتسبيح  شامشام  وو

ظالم ترين افراد را کساني ظالم ترين افراد را کساني   ، خداوند، خداوندسوره ي بقرهسوره ي بقره  ۱۱۴۱۱۴در آيه ي در آيه ي 
معرفي مي نمايد که از آباداني مساجد جلوگيري مي کنند و سعي در معرفي مي نمايد که از آباداني مساجد جلوگيري مي کنند و سعي در 

  

  125125بقره بقره   --  11
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تخريب اين مکان دارند که خود نشان دهنده ي عظمت و رفعت اين تخريب اين مکان دارند که خود نشان دهنده ي عظمت و رفعت اين 
  پايگاه الهي مي باشد:پايگاه الهي مي باشد:

Jْ   َأLَْملُ َأLَْملُ   Jْ5َ Jْ5َ   َو َو (( 
Jْ ِمم 
ِ   /5َ	/5َ !َ.ِ	Nَ5َ )َNَ5َ   !َ.َِ(   ِمم 
ِ ا1 
ُ<   �3َ�	�3َ�	  ُیْ>َ;َ ُیْ>َ;َ   َأْن َأْن   ا1 ُ< اْمسُ   ))�اRِ	�اRِ	Qَ Qَ     يفيف    O-PَO-Pَ  َو َو   اْمسُ
  مساجدمساجد  دردر  خداخدا  نامنام  بردنبردن  ازاز  كهكه  باشندباشند  مىمى  كسانىكسانى  ازاز  ستمكارترستمكارتر  كسانىكسانى  چهچه  وو

  كوشيدند؟كوشيدند؟  آنهاآنها  خرابىخرابى  دردر  وو  كردند،كردند،  جلوگيرىجلوگيرى  خداخدا
در قرآن امر به زينت و آراستگي در آن کرده در قرآن امر به زينت و آراستگي در آن کرده تنها مکاني که خداوند تنها مکاني که خداوند 

. همانگونه . همانگونه جد مي باشد که حاکي از اهميت اين مکان استجد مي باشد که حاکي از اهميت اين مکان استاست  مساست  مس
که قصد حضور در بهترين مکان ها را دارد خود را که قصد حضور در بهترين مکان ها را دارد خود را که انسان هنگامي که انسان هنگامي 

خود مي پردازد و نسبت به خود مي پردازد و نسبت به به آراستگي ظاهري به آراستگي ظاهري ذين مي کند و ذين مي کند و آآ
در مساجد نيز در مساجد نيز   کيفيت حضور در آن مکان حساسيت نشان مي دهدکيفيت حضور در آن مکان حساسيت نشان مي دهد

به استقبال خداوند مي رويم و لذا نبايد نسبت به زيبايي و ظاهر خود به استقبال خداوند مي رويم و لذا نبايد نسبت به زيبايي و ظاهر خود 
  ::مي فرمايدمي فرمايداعراف اعراف   ۳۱۳۱خداوند در آيه ي خداوند در آيه ي بي تفاوت باشيم. بي تفاوت باشيم. 

!  ُ*�� ُ*��   Nْ�ِ !َNْ�َِ!   زVْWُXََY زQُ   VْWُXََYُ>واQُُ>وا  Uَدَم Uَدَم     َ�ينَ�ين  ی	ی	(( ِ%'ْ5َ! ِ%'ْ5َ((  
  وو  مادىمادى[[  زينتزينت  وو  آرايشآرايش  مسجدى،مسجدى،  هرهر  دردر] ] وو  نمازنماز  هرهر  هنگامهنگام! [! [آدمآدم  فرزندانفرزندان  اىاى

  برگيريد.برگيريد.  خودخود  همراههمراه] ]   مكانمكان  وو  عملعمل  آنآن  بابا  متناسبمتناسب  رارا  خودخود  معنوىمعنوى
مساجد کمک مي کند مساجد کمک مي کند نکته ي ديگري که بيان آن به درک عظمت نکته ي ديگري که بيان آن به درک عظمت 

اين است که خداوند مديريت و سرپرستي مساجد را منحصر در اين است که خداوند مديريت و سرپرستي مساجد را منحصر در 
و شايستگي خادميت اين مکان مقدس را به اين و شايستگي خادميت اين مکان مقدس را به اين   !!متقين کرده استمتقين کرده است

افراد واگذار کرده است. بر کسي پوشيده نيست که رسيدن به مقام افراد واگذار کرده است. بر کسي پوشيده نيست که رسيدن به مقام 
متقين نياز به ممارست و تالش فراوان دارد و مقام تقوا مقامي بس متقين نياز به ممارست و تالش فراوان دارد و مقام تقوا مقامي بس 
رفيع و ارزشمند است که اندکي از مردم به درجه ي تقواي کامل مي رفيع و ارزشمند است که اندکي از مردم به درجه ي تقواي کامل مي 
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ي انفال در مورد سرپرستي ي انفال در مورد سرپرستي سوره سوره   ۳۴۳۴رسند. حال خداوند در آيه ي رسند. حال خداوند در آيه ي 
  مساجد به شدت سختگيري مي کند و مي فرمايد:مساجد به شدت سختگيري مي کند و مي فرمايد:

#َن   ِإال
 ِإال
   َأْوِ)�	ُؤُ] َأْوِ)�	ُؤُ]   ِإْن ِإْن (( ُ̂ 
Xَُن اْمل# ُ̂ 
Xَُو َو   اْمل   
JWِ( 
JWِ(   ْ_ُ َ َ̀ ُ_ْ َأْ, َ َ̀   ))  َیْ-aُbَ#نَیْ-aُbَ#ن  الال  َأْ,
نيستند سرپرستان آن (مسجد) به جز افراد متقي ولي بسياري از آنها نمي نيستند سرپرستان آن (مسجد) به جز افراد متقي ولي بسياري از آنها نمي 

  هيزکار باشد)هيزکار باشد)دانند (که سرپرستي مسجد بايد در اختيار افراد پردانند (که سرپرستي مسجد بايد در اختيار افراد پر
  اين بيان، نشان دهنده ي اهميت مسجد از ديدگاه خداوند است.اين بيان، نشان دهنده ي اهميت مسجد از ديدگاه خداوند است.

عظمت و رفعت مساجد تا به حدي است که شايستگي عمران و عظمت و رفعت مساجد تا به حدي است که شايستگي عمران و 
آباداني آن منحصر در گروهي شده است که ويژگي هاي بلند مرتبه آباداني آن منحصر در گروهي شده است که ويژگي هاي بلند مرتبه 

  اي دارند:اي دارند:

))	 
	ِإمن 
ِ   5َ/	ِ.َ! 5َ/	ِ.َ!   َیْ-aُُ� َیْ-aُُ�   ِإمن 
ِ ا1 
ِ   Jْ5َ Jْ5َ   Jَ5َU Jَ5َU   ا1 
1	�ِ ِ 
2َة   َأd	َم َأd	َم   َو َو   اQِFِْ� اQِFِْ�   اْ)َ�ْ#ِم اْ)َ�ْ#ِم   َو َو   ِ�	1 
f(2َة ا 
f(ا    
Кَة   Uَيت Uَيت   َو َو  
i(َة اК 
i(َملْ َملْ   َو َو   ا   kَ ْlmَ kَ ْlmَ   
  ))  ا1
 ا1
   ِإال
 ِإال

  قيامتقيامت  روزروز  وو  خداخدا  بهبه  كهكه  استاست  كسانىكسانى  صالحيتصالحيت  دردر  فقطفقط  خداخدا  مساجدمساجد  كردنكردن  آبادآباد
  اند.اند.  نترسيدهنترسيده  خداخدا  ازاز  جزجز  وو  پرداختهپرداخته  زكاتزكات  وو  داشتهداشته  پاپا  بربر  رارا  نمازنماز  وو  آوردهآورده  ايمانايمان

در در اين چنين بر مي آيد که مسجد چه اين چنين بر مي آيد که مسجد چه به هر حال از آيات بيان شده به هر حال از آيات بيان شده 
مومنين از اهميت فوق العاده اي مومنين از اهميت فوق العاده اي   ديدگاه خداوند، و چه در ديدگاهديدگاه خداوند، و چه در ديدگاه

نسبت به آباداني و پيشبرد آن نسبت به آباداني و پيشبرد آن   ،،برخوردار است و بي توجهي و غفلتبرخوردار است و بي توجهي و غفلت
و تالش براي تخريب آن، از اعظم گناهان و ظلم ها به حساب مي و تالش براي تخريب آن، از اعظم گناهان و ظلم ها به حساب مي 

عنوي و ذکر و عنوي و ذکر و آيد. مساجد در قرآن جايگاهي براي تکامل روحي و مآيد. مساجد در قرآن جايگاهي براي تکامل روحي و م
د و حتي نظافت و طهارت آن بر د و حتي نظافت و طهارت آن بر ننتسبيح خداوند به حساب مي آيتسبيح خداوند به حساب مي آي

که از که از   ::عهده ي افراد متقي و پرهيزکاري نظير ابراهيم و اسماعيلعهده ي افراد متقي و پرهيزکاري نظير ابراهيم و اسماعيل
بزرگان انبياء بوده اند قرار گرفته است. مساجد بهترين و در بزرگان انبياء بوده اند قرار گرفته است. مساجد بهترين و در 
دسترس ترين پايگاههاي توحيدي و اسالمي هستند و هيچ نهادي دسترس ترين پايگاههاي توحيدي و اسالمي هستند و هيچ نهادي 

گستردگي توانايي فراهم آوردن شرايط مناسب براي گستردگي توانايي فراهم آوردن شرايط مناسب براي در اسالم به اين در اسالم به اين 



١٣  

  

  

مساجد محلي براي مساجد محلي براي   تعالي مادي و معنوي مسلمين را دارا نمي باشد.تعالي مادي و معنوي مسلمين را دارا نمي باشد.
اجتماع مردم مي باشد و در کمتر ديني چنين جايگاه مهمي براي اجتماع مردم مي باشد و در کمتر ديني چنين جايگاه مهمي براي 

هرچند توضيحات فوق در بيان هرچند توضيحات فوق در بيان   پيروان آن دين مشاهده مي شود.پيروان آن دين مشاهده مي شود.
به جايگاه مسجد به جايگاه مسجد   ذراذراد کافي مي نمايد در زير نگاهي گد کافي مي نمايد در زير نگاهي گاهميت مسجاهميت مسج

  در روايات مي اندازيم:در روايات مي اندازيم:

  جايگاه مسجد در رواياتجايگاه مسجد در روايات
نيز بسيار مورد توجه نيز بسيار مورد توجه   ::رسيده از ائمه رسيده از ائمه جايگاه مسجد در روايات جايگاه مسجد در روايات 

در زير به نقل چند روايت در اين زمينه اکتفا مي در زير به نقل چند روايت در اين زمينه اکتفا مي که که قرار گرفته است قرار گرفته است 
  کنيم:کنيم:

  نقل شده است که فرمودند:نقل شده است که فرمودند:  99از پيامبر اکرم از پيامبر اکرم 

 ِ 
ِ dَ	َل َرPُ#ُل ا1 
ْرِض dَ99	َل َرPُ#ُل ا1 َoِْيف ا p4ِ#�ُ�ُ 
ُ rَ4َ	َرَك َو4ََ-	َىل َأَال ِإن 
ْرِض dَ	َل ا1 َoِْيف ا p4ِ#�ُ�ُ 
ُ rَ4َ	َرَك َو4ََ-	َىل َأَال ِإن 
dَ	َل ا1
ْرِض َأَال  َoْْهِ� ا َoِ ُم# ُ% &s(ُء اpuِ4ُ 	aَ*َ ِء	aَ 
ْهِ� ا)/ َoِ ُءpuِ4ُ !ُ.ِ	/ََْرِض َأَال اْمل َoْْهِ� ا َoِ ُم# ُ% &s(ُء اpuِ4ُ 	aَ*َ ِء	aَ 
ْهِ� ا)/ َoِ ُءpuِ4ُ !ُ.ِ	/ََاْمل

 
Xِِ< ُمث ْwَ ِيف xَ 
y َzَ !ٍrْ-َ(ِ ِ.ُ! ُ�ُ�#4َُ< َأَال ُ�#َىب	اْملََ/ |ِ َКَ Jََْىب ِمل#�ُ 
Xِِ< ُمث ْwَ ِيف xَ 
y َzَ !ٍrْ-َ(ِ ِ.ُ! ُ�ُ�#4َُ< َأَال ُ�#َىب	اْملََ/ |ِ َКَ Jََْزاَرِين ِيف َزاَرِين ِيف   ُ�#َىب ِمل
aَbُ	ِت ِإَىل  	ِءیJَ ِيف ا)~& 
ِ� اْملَ� اِ�ِ� َأَال �َ�� 
i(ا5ََ� ا pXِ َأَال ِإن
 َ�َ اْملiَُوِر َ;َ ْwَ ِت ِإَىل	aَbُ 	ِءیJَ ِيف ا)~& 
ِ� اْملَ� اِ�ِ� َأَال �َ�� 
i(ا5ََ� ا pXِ َأَال ِإن
 َ�َ اْملiَُوِر َ;َ ْwَ

 �ِ5َ	�َ ِ̂ َم اْ) ْ�َ )ِ�ِ	 
#ِر ا)/ &N(	�ِ !ِ.ِ	/ََ5َِ� اْمل	�َ ِ̂ َم اْ) ْ�َ )ِ�ِ	 
#ِر ا)/ &N(	�ِ !ِ.ِ	/ََ١١اْمل  
ال فرمود: آگاه باش كه خانه هاى من ال فرمود: آگاه باش كه خانه هاى من متعمتعد : خداى د : خداى ننفرموفرمو  99  اکرماکرمرسول رسول 

ستارگان براى اهل ستارگان براى اهل ون ون اهل آسمانها همچاهل آسمانها همچدر زمين مساجد هستند و براى در زمين مساجد هستند و براى 
حال كسى كه مساجد خانه هاى حال كسى كه مساجد خانه هاى ه ه ، خوشا ب، خوشا بزمين مى درخشند؛ آگاه باشزمين مى درخشند؛ آگاه باش

ى كه در ى كه در ااحال بنده حال بنده ه ه ، خوشا ب، خوشا بباشباش؛ آگاه ؛ آگاه ))مانوس با مساجد هستندمانوس با مساجد هستنداوست (اوست (
، بر زيارت ، بر زيارت آگاه باشآگاه باش؛ ؛ م زيارت كندم زيارت كندرد سپس مرا در خانه ارد سپس مرا در خانه اخانه اش وضو بگيخانه اش وضو بگي
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١۴ 

 

، به كسانى كه در ، به كسانى كه در واجب است كه زائرش را تكريم كند؛ آگاه باشواجب است كه زائرش را تكريم كند؛ آگاه باش  شدهشده
  ........        تاريكيها به مساجد مى روند بشارت بده به نور ساطع در روز قيامتتاريكيها به مساجد مى روند بشارت بده به نور ساطع در روز قيامت

  : : کهکه  آمده استآمده است  چنينچنين  99از رسول اکرم از رسول اکرم ديگري ديگري   در روايتدر روايت

   َو َو   	3ً	 	3ً	 أyَ� أyَ�   		 َ�  َ� ا)!& ا)!&   ِيف ِيف   اا#ُ� #ُ� ُ* ُ* 

 ا�

َ   واواُ> ُ> l َlَ ا� َ امل   ١١#4ً	 #4ً	 ُ� ُ� ُ� ُ�   َ! َ! 	ِ. 	ِ. َ/ َ/ امل

  وو  ))مبنديدمبنديد  به دنيابه دنيا  دلدل  يعنىيعنى((  مهمان هستيدمهمان هستيد  (گويا)(گويا)  كهكه  باشيدباشيد  چنانچنان  دنيادنيا  دردر
و حضور خود را و حضور خود را   كنيدكنيد  مسجدمسجد  مالزمتمالزمتمساجد را خانه هاي خود قرار دهيد (مساجد را خانه هاي خود قرار دهيد (

  در آن زياد نماييد)در آن زياد نماييد)
  ::آمده است کهآمده است که  99اکرم اکرم   پيامبرپيامبردر روايتي ديگر از در روايتي ديگر از 

َ َا َا    َ مل   ٢٢^ِنيِ ^ِنيِ املXُّ املXُّ   ُت ُت �ُ# �ُ# ُ� ُ�   ُ! ُ! 	ِ. 	ِ. َ/ َ/ مل

  ..خانه هاي افراد متقي و پرهيزکار استخانه هاي افراد متقي و پرهيزکار استمساجد مساجد 
حديث فوق نشانگر جايگاه واالي معنوي مساجد مي باشد. حديث حديث فوق نشانگر جايگاه واالي معنوي مساجد مي باشد. حديث 
بيان مي دارد که پرهيزکاران که به دنبال رشد معرفتي و دوري از بيان مي دارد که پرهيزکاران که به دنبال رشد معرفتي و دوري از 

  گناهان مي باشند مسجد را مکان انس و زندگي خود قرار مي دهند.گناهان مي باشند مسجد را مکان انس و زندگي خود قرار مي دهند.
  از امام صادق نقل شده است که :از امام صادق نقل شده است که :

ِ�   َملْ َملْ   bْ5َ   Jْ5َ Jْ5َُ-#ٌن bْ5َُ-#ٌن   bْ5َُ-#ٌن bْ5َُ-#ٌن  �d َ�ُ �ِ �d َ�ُ  ! !اْملَْ'%ِ   ٣٣اْملَْ'%ِ

  ........ملعون است ملعون است، کسي که مسجد را بزرگ نشماردملعون است ملعون است، کسي که مسجد را بزرگ نشمارد
شان شان مورد بي توجهي نسبت به مساجد، نمورد بي توجهي نسبت به مساجد، ن  چنين توبيخ سنگيني درچنين توبيخ سنگيني در

گر اهميت اين مکان مقدس مي باشد و اينکه چنان آثار و نتايجي در گر اهميت اين مکان مقدس مي باشد و اينکه چنان آثار و نتايجي در 
بزرگداشت و پرداختن و انس با مساجد در انتظار مومنين و جامعه ي بزرگداشت و پرداختن و انس با مساجد در انتظار مومنين و جامعه ي 
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اسالمي است که بي توجهي به اين مکان انسان را مستحق لعن و اسالمي است که بي توجهي به اين مکان انسان را مستحق لعن و 
  دوري از رحمت خداوند مي کند.دوري از رحمت خداوند مي کند.

  در روايت نبوي آمده است که: در روايت نبوي آمده است که: 

ِ   إَىل إَىل   ا)2َrِِد ا)2َrِِد   َأ�6َ& َأ�6َ&  
ِ ا1 
  5َ١١َ/	ِ.ِ!َه	5ََ/	ِ.ِ!َه	  ا1

  ..اي شهرها نزد خدا مسجدهاستاي شهرها نزد خدا مسجدهاستمحبوبترين جمحبوبترين ج
حديث فوق بيانگر اين واقعيت است که مساجد مکانهايي هستند که حديث فوق بيانگر اين واقعيت است که مساجد مکانهايي هستند که 

و از مضمون اين حديث مي توان و از مضمون اين حديث مي توان   خداوند نظر ويژه اي بر آنها دارد خداوند نظر ويژه اي بر آنها دارد 
اين برداشت را کرد که مساجد از بهترين مکانهايي است که انسان اين برداشت را کرد که مساجد از بهترين مکانهايي است که انسان 

  انس و الفت انتخاب نمايد.انس و الفت انتخاب نمايد.  مي بايست برايمي بايست براي

  ::::::::آمده استآمده است99در حديثى از رسول اكرم در حديثى از رسول اكرم 
َ   		اَه اَه َ� َ� dَ dَ   اَالQَِ�ِة،اَالQَِ�ِة،  َأPَ#اِق َأPَ#اِق   Pُ  J5ِJ5ِ#ٌق Pُ#ٌق   َاملََ/	ِ.ُ! َاملََ/	ِ.ُ!  َ امل         �Nّ�Nّ٢٢ا�%َ ا�%َ   		َ� َ� Xِ Xِ �َ+ �َ+ ُ� ُ�   َو َو   �ة�ةC +ِCِ+ امل

شوند شوند   مساجد، بازارى از بازارهاى آخرت است. از كسانى كه به آن وارد ميمساجد، بازارى از بازارهاى آخرت است. از كسانى كه به آن وارد مي
  ..آنان بهشت استآنان بهشت است  يي  شود و هديهشود و هديه  پذيرايى ميپذيرايى مي  مغفرتمغفرتبا با 

  ::کهکه  كندكند  نقل مينقل مي  99از رسول اكرم از رسول اكرم   77  عليعليامام امام 

	ِع   Qَْريُ Qَْريُ  َ̂ rِ(ِْع ا	 َ̂ rِ(ِْ.ُ!   ا	ِ.ُ! اْملََ/	َو َو   اْملََ/   Vْ�ُ &r6ََأ Vْ�ُ &r6َِإَىل ِإَىل   َأ   ِ 
ِ ا1 

   ا1i�َ 
i�َ   َو َو   
�.َ 
�.َ   Vْ ُهلُ 
Vْ َأو ُهلُ 
    َأو
  �َNْ5ِ٣٣	�َNْ5ِ	  Qُُ�و.ً	 Qُُ�و.ً	   QِU ْ_ُ�ُQِUُ�ُ_ْ   َو َو   ُدQُ#ًال ُدQُ#ًال 

  نزد خدانزد خداترين اهل مسجد ترين اهل مسجد   و دوست داشتنيو دوست داشتني  ند ند مساجدمساجد  بهترين مکان هاي زمينبهترين مکان هاي زمين
  كسى است كه پيش از همه به مسجد داخل و پس از همه از مسجد خارج شودكسى است كه پيش از همه به مسجد داخل و پس از همه از مسجد خارج شود
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با توصيفاتي که از اهميت مساجد در شريعت اسالم گذشت مسلماً با توصيفاتي که از اهميت مساجد در شريعت اسالم گذشت مسلماً 
باره اهميت باره اهميت اشى بزرگ و ثوابى بسيار دارد. دراشى بزرگ و ثوابى بسيار دارد. درپادپادنيز نيز   ساختن مسجدساختن مسجد

رسيده است كه اهميت رسيده است كه اهميت   شيعه و سنيشيعه و سنيبناى مسجد احاديث فراوانى از بناى مسجد احاديث فراوانى از 
چنين نقل شده چنين نقل شده 99از پيامبر از پيامبر   دهد.دهد.  اين كار را نشان مىاين كار را نشان مى  يي  فوق العادهفوق العاده

  : : ددننكه فرموكه فرمو

 Jْ5َ Jْ5َ   َ�َىن َ�َىن   ِ 
1ِ ِ 
!ًا   1ِ !ًا 5َْ'%ِ ُ   َ�َىن َ�َىن   dََ�	ٍة dََ�	ٍة   َ*aَ*َ �ِ�َ�ْaَْ�َ�ِ�   َ)ْ# َ)ْ#   َو َو   5َْ'%ِ 
ُ ا1 
Xً	   َ)ُ< َ)ُ<   4ََ-	َىل 4ََ-	َىل   ا1 ْwَ 	ًX ْwَ   ِيف ِيف  � 
N �اْ�%َ 
N   ١١اْ�%َ

كسى كه مسجدى بنا كند هر چند به اندازه النه مرغى بوده باشد، خداوند كسى كه مسجدى بنا كند هر چند به اندازه النه مرغى بوده باشد، خداوند 
        ........او بنا خواهد ساختاو بنا خواهد ساختاى در بهشت براى اى در بهشت براى   خانهخانه

  ه: ه: نقل شدنقل شد99ر حديث ديگرى از پيامبر ر حديث ديگرى از پيامبر و دو د

ِ   َرPُ#ُل َرPُ#ُل   dَ	َل dَ	َل  
ِ ا1 
ٍ!   ِيف ِيف   َأPَْ�َج َأPَْ�َج   Jْ5َ Jْ5َ   صص  ا1 ِ%'ْ5َ !ٍ ِ%'ْ5َ   Jْ5ِ Jْ5ِ   !ِ.ِ	/َ5َ !ِ.ِ	/َ5َ   ِ 
ِ ا1 

   ا1i�َ 
i�َ   َو َو   
�.َ 
  Pَِ�ا.ً	 Pَِ�ا.ً	   َ.�
bَُ�   َو َو   اْملWَ�ِ2ََُ� اْملiَ4َ   �ُWَ�ِ2ََِل iَ4َِل   َملْ َملْ  bَُ� َمحَ     َداَم َداَم   5َ	5َ	  CْXَAْBَ   >ُ(َ >ُ(َِ+ُ�وَن CْXَAْBَِ+ُ�وَن   اْ)َ-ْ�ِش اْ)َ-ْ�ِش   َمحَ

ِ!   َذِ)َ� َذِ)َ�   ِيف ِيف  ِ! اْملَْ'%ِ َ�اج  yَ   Jَ5ِ Jَ5ِْ#ٌء yَْ#ٌء   اْملَْ'%ِ َ�اجا)/�   ٢٢    ا)/�
كسى كه چراغى در مسجدى برافروزد فرشتگان و حامالن عرش الهى مادام كسى كه چراغى در مسجدى برافروزد فرشتگان و حامالن عرش الهى مادام 

  ..كنندكنند  تابد براى او استغفار مىتابد براى او استغفار مى  ىىكه نور آن چراغ در مسجد مكه نور آن چراغ در مسجد م
و روايات بسيار ديگر که اهميت مساجد را نشان مي دهد و بيان آنها و روايات بسيار ديگر که اهميت مساجد را نشان مي دهد و بيان آنها 

بيان جايگاه مسجد در بيان جايگاه مسجد در   در اين کتاب ميسر نيست. اميدواريم که بادر اين کتاب ميسر نيست. اميدواريم که با
قرآن و روايات خواننده ي عزيز به اهميت اين پايگاه مهم اسالمي پي قرآن و روايات خواننده ي عزيز به اهميت اين پايگاه مهم اسالمي پي 
برده باشد و به اين نتيجه برسد که سرپرستي چنين مکاني با اين برده باشد و به اين نتيجه برسد که سرپرستي چنين مکاني با اين 
ويژگي ها کار هر کسي نيست و خادميت مساجد نه تنها کار پيش پا ويژگي ها کار هر کسي نيست و خادميت مساجد نه تنها کار پيش پا 

به به   افتاده اي نيست بلکه بايد به عنوان شغلي تخصصي و حرفه ايافتاده اي نيست بلکه بايد به عنوان شغلي تخصصي و حرفه اي
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١٧  

  

  

  آن نگريست و مسئوليت آن را به اهل آن سپرد.آن نگريست و مسئوليت آن را به اهل آن سپرد.
مکاني که محل انس پرهيزکاران و جايي براي تعالي روحي جوانان مکاني که محل انس پرهيزکاران و جايي براي تعالي روحي جوانان 
مي باشد و مهم ترين پايگاه اجتماعي مسلمين است نبايد تحت مي باشد و مهم ترين پايگاه اجتماعي مسلمين است نبايد تحت 

  سرپرستي افراد ناآگاه و بداخالق باشد؛سرپرستي افراد ناآگاه و بداخالق باشد؛

#َن   ِإال
 ِإال
   َأْوِ)�	ُؤُ] َأْوِ)�	ُؤُ]   ِإْن ِإْن (( ُ̂ 
Xَُن اْمل# ُ̂ 
Xَُو َو   اْمل   
JWِ( 
JWِ(   ْ_ُ َ َ̀ ُ_ْ َأْ, َ َ̀   ١١))  َیْ-aُbَ#نَیْ-aُbَ#ن  الال  َأْ,
نيستند سرپرستان آن (مسجد) به جز افراد متقي ولي بسياري از آنها نمي نيستند سرپرستان آن (مسجد) به جز افراد متقي ولي بسياري از آنها نمي 

  دانند (که سرپرستي مسجد بايد در اختيار افراد پرهيزکار باشد)دانند (که سرپرستي مسجد بايد در اختيار افراد پرهيزکار باشد)
در صفحات آينده ان شاء اهللا به بيان ويژگي هاي يک خادم نمونه و در صفحات آينده ان شاء اهللا به بيان ويژگي هاي يک خادم نمونه و 

عزيز بايد تمام تالش عزيز بايد تمام تالش ايده آل مي پردازيم و معتقديم که خادمين ايده آل مي پردازيم و معتقديم که خادمين 
  خود را براي رسيدن به اين ويژگي ها مبذول دارند.خود را براي رسيدن به اين ويژگي ها مبذول دارند.

  خادميت در قرآنخادميت در قرآن
در قرآن کريم در چند مورد ذکري از خادم و خادميت اماکن مقدسه در قرآن کريم در چند مورد ذکري از خادم و خادميت اماکن مقدسه 

  آمده است که به شرح زير مي آيد:آمده است که به شرح زير مي آيد:
همسر عمران جگر گوشه ي خود همسر عمران جگر گوشه ي خود   ،،۳۵۳۵در سوره ي آل عمران آيه ي در سوره ي آل عمران آيه ي 

داوند کرد. چه چيز باالتر از داوند کرد. چه چيز باالتر از مريم را نذر خادميت عبادتگاه خمريم را نذر خادميت عبادتگاه خ
وابستگي و عالقه ي مادر به فرزند خود وجود دارد. مادري که طبق وابستگي و عالقه ي مادر به فرزند خود وجود دارد. مادري که طبق 

مدت ها بود که بچه دار نمي شود و در حسرت يک فرزند مدت ها بود که بچه دار نمي شود و در حسرت يک فرزند   ٢٢تواريختواريخ
شب و روز مي گذراند. وقتي چنين مادري فرزند خود را به خدمت شب و روز مي گذراند. وقتي چنين مادري فرزند خود را به خدمت 

خادم خادم   عبادتگاه (مسجد) مي گمارد نشان از عظمت و رفيع بودن مقامعبادتگاه (مسجد) مي گمارد نشان از عظمت و رفيع بودن مقام
  است!است!
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١٨ 

 

ْ�       ِإّىن ِإّىن       ِإْذ dَ	َ)ِ| ا5َْ�َأُت aْ�َِ�اَن َرّب ِإْذ dَ	َ)ِ| ا5َْ�َأُت aْ�َِ�اَن َرّب (( 
r َ̂ Xَ3َ ًرا 
ْ� َ َ>ْرُت َ)َ� 5َ	 ِىف َ�ْ�ِىن ُ�َ�� 
r َ̂ Xَ3َ ًرا 
َ َ>ْرُت َ)َ� 5َ	 ِىف َ�ْ�ِىن ُ�َ��
�aُِ( اْ)َ-bِمي        5ِّىن 5ِّىن  
َ� َأ َ| ا)/ 
)ُ�aِ اْbِ-َ(ميِإ  
َ� َأ َ| ا)/ 
  ١١  ))ِإ 

  واجبواجب  خودخود  بربر  كردهكرده  نذرنذر  توتو  براىبراى  منمن  پروردگاراپروردگارا: : گفتگفت  عمرانعمران  زنزن  كهكه  هنگامىهنگامى
  تراترا  بسبس  تاتا  نگارمنگارم  بكارىبكارى  رارا  اواو((  باشدباشد  آزادآزاد  استاست  منمن  شكمشكم  دردر  آنچهآنچه  نمودمنمودم

  قبولقبول  منمن  ازاز) ) رارا  نذرنذر  ايناين((  پسپس) ) باشدباشد  توتو  پرستشگاهپرستشگاه  وو  بيعهبيعه  خدمتگزارخدمتگزار  وو  بپرستدبپرستد
  دانايىدانايى) ) كردارمكردارمه ه بب  وو((  شنواىشنواى) ) رارا  گفتارمگفتارم((  توتو  كهكه  بپذيربپذير  وو  كنكن

  پرستشگاهپرستشگاه  وو  معبدمعبد  خدمتخدمت  بندگىبندگى  وو  عبادتعبادت  بزرگترينبزرگترين  زمانزمان  آنآن  دردر
. اين آيه جايگاه رفيع . اين آيه جايگاه رفيع مينمودندمينمودند  نذرنذر  آنآن  براىبراى  رارا  فرزندانفرزندان  اينرواينرو  ازاز  بود،بود،

و اما در سوره ي بقره چنين آمده و اما در سوره ي بقره چنين آمده   خادم مسجد را نشان مي دهد.خادم مسجد را نشان مي دهد.
  است:است:

	ِ��َ�   َو َو   ِإْ�َ�اِ_َ ِإْ�َ�اِ_َ   ِإَىل ِإَىل   َ�ِ�ْ!َ 	َ�ِ�ْ!َ 	  َو َو (( 	ِ��َ� ِإْمسَ َ�ا  َأنَأن  ِإْمسَ َ�اَ��� 	�ِ�َني       َ�ْ�ِىت َ�ْ�ِىت   َ��� 
	�ِ�َني ِ�� 
��ِ  
ِ(   َو َو   اْ)َ-	ِ,ِ+َني اْ)َ-	ِ,ِ+َني   َو َو    
* ِ( ا)�& 
* #د  ا)�& ُ% #دا)'& ُ%   ٢٢))ا)'&

  وو  كنندگانكنندگان  طوافطواف  براىبراى  مرامرا  خانهخانه  كهكه  نموديمنموديم  امرامر  عيلعيلاااسماسم  وو  ابراهيمابراهيمه ه بب  وو
  سجدهسجده  وو  كنندگانكنندگان  ركوعركوع  براىبراى  وو  ميمانندميمانند) ) اعتکافاعتکاف  براىبراى((  آنجاآنجا  دردر  كهكه  كسانىكسانى

  ..كنيدكنيد  پاكيزهپاكيزه  وو  پاكپاك  كنندگانكنندگان
از مهم ترين آيات قرآن در وصف خادمين از مهم ترين آيات قرآن در وصف خادمين   ٣٣آيه ي فوق و نظاير آنآيه ي فوق و نظاير آن

مساجد و معابد مي باشد. در اين آيه دو تن از بزرگترين پيامبران مساجد و معابد مي باشد. در اين آيه دو تن از بزرگترين پيامبران 
الهي از جانب خداوند مامور به تطهير خانه ي خدا شده اند. اين الهي از جانب خداوند مامور به تطهير خانه ي خدا شده اند. اين 
تطهير هم مي تواند پاک شدن خانه ي خدا از لوث بت ها و موانع تطهير هم مي تواند پاک شدن خانه ي خدا از لوث بت ها و موانع 
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١٩  

  

  

پاکيزه کردن محيط پاکيزه کردن محيط   شرک آلود باشد و هم مي تواند به معناي پاک وشرک آلود باشد و هم مي تواند به معناي پاک و
  عبادتگاه باشد چراکه مفهوم آيه ي مفهومي کلي است.عبادتگاه باشد چراکه مفهوم آيه ي مفهومي کلي است.

به دست مي آيد که به چند به دست مي آيد که به چند آيه ي فوق نکاتي پيرامون بحث ما آيه ي فوق نکاتي پيرامون بحث ما از از 
  مورد آن اشاره مي شود:مورد آن اشاره مي شود:

از هرگونه ناپاکي به از هرگونه ناپاکي به   مسجد الحراممسجد الحراماهميت پاکي و پاکيزگي اهميت پاکي و پاکيزگي   --۱۱
است که خداوند دو نفر از اولياي مقرب خود است که خداوند دو نفر از اولياي مقرب خود   بودهبوده  حدي مهمحدي مهم

  امور به آن مي کند.امور به آن مي کند.را مرا م

خادميت و مسئوليت مساجد و معابد نبايد در دستان افراد خادميت و مسئوليت مساجد و معابد نبايد در دستان افراد   --۲۲
بي تقوا قرار گيرد و اين نشان از اهميت جايگاه خادم از بي تقوا قرار گيرد و اين نشان از اهميت جايگاه خادم از 
ديدگاه خداوند است. توضيح اينکه عبادتگاهها پل هاي ديدگاه خداوند است. توضيح اينکه عبادتگاهها پل هاي 
اصلي ارتباطي بندگان با خداوند مي باشند لذا خادم يک اصلي ارتباطي بندگان با خداوند مي باشند لذا خادم يک 

اين مکان را داشته اين مکان را داشته   عبادتگاه مي بايست صالحيت سرپرستيعبادتگاه مي بايست صالحيت سرپرستي
  باشد تا بندگان در آسايش به عبادت خود بپردازند.باشد تا بندگان در آسايش به عبادت خود بپردازند.

خداوند به ابراهيم و اسماعيل، و مقدم آمدن خداوند به ابراهيم و اسماعيل، و مقدم آمدن مستقيم مستقيم دستور دستور   --۳۳
مواردي است که نشان مواردي است که نشان   ١١دستور طهارت مسجد بر ساير اموردستور طهارت مسجد بر ساير امور

  

سوره ي حج همين آيه با بياني ديگر آمده است. در آنجا پس سوره ي حج همين آيه با بياني ديگر آمده است. در آنجا پس   2626در آيه ي در آيه ي   --  11
دستور طهارت و پاكي بيت اهللا دستور طهارت و پاكي بيت اهللا   دستور به توحيد مي دهددستور به توحيد مي دهد  از اينكه به ابراهيماز اينكه به ابراهيم

را خداوند ذكر مي كند كه ابراهيم را خداوند ذكر مي كند كه ابراهيم   ديگرديگر  به ترتيب چندين موردبه ترتيب چندين مورد  وو  داده مي شودداده مي شود
مي بايست پس از تطهير به انجام آنها همت گمارد. اموري كه همگي از اهميت مي بايست پس از تطهير به انجام آنها همت گمارد. اموري كه همگي از اهميت 

ه باالي ه باالي امور نشان از جايگاامور نشان از جايگا  ايناينبااليي برخوردار هستند. مقدم آوردن طهارت بر بااليي برخوردار هستند. مقدم آوردن طهارت بر 
و الحق و االنصاف نيز چنين است؛ تا زماني و الحق و االنصاف نيز چنين است؛ تا زماني   خادميت مساجد و معابد مي باشد.خادميت مساجد و معابد مي باشد.

كه خادم مسجد محيطي مناسب به دور از هرگونه آلودگي براي نمازگزاران كه خادم مسجد محيطي مناسب به دور از هرگونه آلودگي براي نمازگزاران 
آماده نكند عمالً تحقق كامل و شايسته ي عبادت كه منجر به افزايش معرفت و آماده نكند عمالً تحقق كامل و شايسته ي عبادت كه منجر به افزايش معرفت و 

  ايمان مي شود، در مردم ايجاد نخواهد شد.ايمان مي شود، در مردم ايجاد نخواهد شد.



٢٠ 

 

دهنده ي اهميت خادميت و سرپرستي مسجد از منظر دهنده ي اهميت خادميت و سرپرستي مسجد از منظر 
  خداوند است.خداوند است.

بيان جايگاه واالي خادم مسجد بيان بيان جايگاه واالي خادم مسجد بيان از ديگر آياتي که مي توان در از ديگر آياتي که مي توان در 
  کرد؛ آيه ي زير مي باشد:کرد؛ آيه ي زير مي باشد:

))	 َ 
	ِإمن َ 
ِ   5ََ/	ِ.َ! 5ََ/	ِ.َ!   َیْ-aُُ� َیْ-aُُ�   ِإمن 
ِ ا1 
ِ   َءاJَ5َ َءاJْ5َ Jْ5َ   Jَ5َ   ا1 
1	�ِ ِ 
bَ#َة   َأdَ	َم َأdَ	َم   َو َو   اَالQِِ� اَالQِِ�   اْ)َ�ْ#ِم اْ)َ�ْ#ِم   َو َو   ِ�	1 
f(َة ا#bَ 
f(َءاَيت َءاَيت   َو َو   ا  
َ*#َة  
i(َة ا#*َ 
i(َملْ َملْ   َو َو   ا   kَlmَ kَlmَ   
َ   ِإال
 ِإال 
َ ا1 
  ١١  ))اْملXَ�ُِْ!یJاْملXَ�ُِْ!یJَ5ِ Jَ5ِ  J   َیWُ#ُ�ْا َیWُ#ُ�ْا   َأنَأن  ُأْوَ) َ� ُأْوَ) َ�   3ََ-َىس 3ََ-َىس     ا1

  بازباز  روزروز  وو  به خدابه خدا  كهكه  كسىكسى  ميكندميكند  تعميرتعمير  رارا  خداخدا  مسجدهاىمسجدهاى  كهكه  نيستنيست  ايناين  جزجز
  وو  وظايفوظايف  انجامانجام  دردر((  وو  دادهداده  زكاتزكات  وو  داشتهداشته  پاپا  بربر  نمازنماز  وو  آوردهآورده  ايمانايمان  پسينپسين

به به ((  يافتگانيافتگان  راهراه  ازاز  آنانآنان  پسپس  نترسيده،نترسيده،  خداخدا  جزجز) ) كسىكسى((  ازاز) ) ديندين  كارهاىكارهاى
  بود.بود.  خواهندخواهند) ) بهشتبهشت

عمران و آباداني مساجد را تنها به دستان عمران و آباداني مساجد را تنها به دستان در آيه ي فوق خداوند در آيه ي فوق خداوند 
افرادي خاص مجاز و ماجور دانسته است. کساني که داراي صفات افرادي خاص مجاز و ماجور دانسته است. کساني که داراي صفات 
برگزيده اي نظير ايمان به خدا و روز قيامت و برپاکننده ي نماز و برگزيده اي نظير ايمان به خدا و روز قيامت و برپاکننده ي نماز و 

      اين آيهاين آيه  پرداخت کننده ي  زکات و عدم ترس از غير خدا مي باشند.پرداخت کننده ي  زکات و عدم ترس از غير خدا مي باشند.
. خادمين مساجد هم . خادمين مساجد هم نشان دهنده ي جايگاه واقعي يک خادم استنشان دهنده ي جايگاه واقعي يک خادم است

سهم بسزايي در عمران و آباداني مساجد دارند. نظافت ظاهري و سهم بسزايي در عمران و آباداني مساجد دارند. نظافت ظاهري و 
کمک به ساخت و ساز و تعميرات مسجد آيا کمک به آباداني و کمک به ساخت و ساز و تعميرات مسجد آيا کمک به آباداني و 
عمران آن نيست؟ عمران مسجد تنها ساختن ساختمان آن نيست عمران آن نيست؟ عمران مسجد تنها ساختن ساختمان آن نيست 
بلکه عمران و آباداني مساجد به رونق دادن به آنها هم مي باشد. بلکه عمران و آباداني مساجد به رونق دادن به آنها هم مي باشد. 

ذب جوانان به مسجد، رسيدگي به امور مردم، ذب جوانان به مسجد، رسيدگي به امور مردم، نظافت مساجد، جنظافت مساجد، ج
کمک به برگزاري جلسات عقيدتي و فرهنگي و ... همه و همه از کمک به برگزاري جلسات عقيدتي و فرهنگي و ... همه و همه از 

طبق تعريف ما از طبق تعريف ما از مصاديق عمران و آباداني مساجد مي باشد که مصاديق عمران و آباداني مساجد مي باشد که 
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٢١  

  

  

همگي در حيطه ي وظايف خادم جاي مي گيرد. لذا خادمين همگي در حيطه ي وظايف خادم جاي مي گيرد. لذا خادمين خادميت خادميت 
د که د که از جمله مهم ترين آبادکنندگان مساجد محسوب مي شوناز جمله مهم ترين آبادکنندگان مساجد محسوب مي شون

از اين اوصاف که از اين اوصاف که   ييخداوند با اوصافي از ايشان تقدير کرده است. يکخداوند با اوصافي از ايشان تقدير کرده است. يک
جامع و در برگيرنده ي تمام صفات خوب و نيکو مي باشد آيه ي زير جامع و در برگيرنده ي تمام صفات خوب و نيکو مي باشد آيه ي زير 

  است:است:

#َن   ِإال
 ِإال
   َأْوِ)�	ُؤُ] َأْوِ)�	ُؤُ]   ِإْن ِإْن (( ُ̂ 
Xَُن اْمل# ُ̂ 
Xَُو َو   اْمل   
JWِ( 
JWِ(   ْ_ُ َ َ̀ ُ_ْ َأْ, َ َ̀   ١١))  َیْ-aُbَ#نَیْ-aُbَ#ن  الال  َأْ,
ولي بسياري از آنها نمي ولي بسياري از آنها نمي نيستند سرپرستان آن (مسجد) به جز افراد متقي نيستند سرپرستان آن (مسجد) به جز افراد متقي 

  ..دانند (که سرپرستي مسجد بايد در اختيار افراد پرهيزکار باشد)دانند (که سرپرستي مسجد بايد در اختيار افراد پرهيزکار باشد)
آيه ي فوق که در مورد مذمت مشرکان مکه نازل شده است نکته ي آيه ي فوق که در مورد مذمت مشرکان مکه نازل شده است نکته ي 
فوق العاده مهمي را در مورد خادميت و سرپرستي مسجد بيان مي فوق العاده مهمي را در مورد خادميت و سرپرستي مسجد بيان مي 
دارد. بياني که سرپرستي و خادميت مساجد را تنها در متقين مي دارد. بياني که سرپرستي و خادميت مساجد را تنها در متقين مي 

اين انحصار بيانگر جايگاه رفيع خادميت مساجد از ديدگاه اين انحصار بيانگر جايگاه رفيع خادميت مساجد از ديدگاه بيند. بيند. 
ين حد بيانگر صفات خادمين ين حد بيانگر صفات خادمين آيه اي در قرآن به اآيه اي در قرآن به ا  کمترکمترقرآن است. قرآن است. 

مي باشد. لفظ تقوا لفظ عامي است که پرداختن به تمام مي باشد. لفظ تقوا لفظ عامي است که پرداختن به تمام مساجد مساجد 
البته تقوا نيز البته تقوا نيز   ٢٢خوبي ها و دوري از تمام محرمات را شامل مي شود.خوبي ها و دوري از تمام محرمات را شامل مي شود.

داراي درجاتي است. به هر حال آيه داراي نکات فراواني است که ان داراي درجاتي است. به هر حال آيه داراي نکات فراواني است که ان 
  د. د. شاء اهللا در جاي خود بيان خواهد ششاء اهللا در جاي خود بيان خواهد ش
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براي آشنايي با ويژگي ها و صفات متقين و در نتيجه فهم صفات يك خادم براي آشنايي با ويژگي ها و صفات متقين و در نتيجه فهم صفات يك خادم   --  22

(نهج البالغه) رجوع (نهج البالغه) رجوع   77777777ايده آل مي توانيد به خطبه ي متقين از اميرالمومنينايده آل مي توانيد به خطبه ي متقين از اميرالمومنين
  نماييد.نماييد.



٢٢ 

 

  خادميت در رواياتخادميت در روايات
هرچند آيات قرآن کريم در وصف خادمين بيانگر اهميت اين مقام و هرچند آيات قرآن کريم در وصف خادمين بيانگر اهميت اين مقام و 
منصب از ديدگاه اسالم مي باشد اما در اين بخش به برخي از روايات منصب از ديدگاه اسالم مي باشد اما در اين بخش به برخي از روايات 
وارده در مورد سرپرستي و خادميت مسجد اشاره مي نماييم باشد وارده در مورد سرپرستي و خادميت مسجد اشاره مي نماييم باشد 

يان يان که بتوانيم هرچه بهتر اهميت مقام خادم و سرپرست مسجد را بکه بتوانيم هرچه بهتر اهميت مقام خادم و سرپرست مسجد را ب
  کنيم:کنيم:

  فرمودند:فرمودند:  77در روايت است که حضرت علي در روايت است که حضرت علي 

 
َ   ِإن
 ِإن 
َ ا1 
َب   َأْن َأْن   َأَراَد َأَراَد   ِإَذاِإَذا  ا1 َب ُیَ->� ْرِض   َأْهَ� َأْهَ�   ُیَ->� َoْْرِض ا َoَْل   ِ�َ-َ>اٍب ِ�َ-َ>اٍب   ا	dَ َل	dَ   #ْ(َ #ْ(َ   َال َال   Jَی<ِ 
ِ>یJَ ا) 
َن   ا) َن َیَ¢َ�	¡&   َیَ¢َ�	¡&
ْ¥َ�	ِر   CْXَAْBَِ+ُ�وَن CْXَAْBَِ+ُ�وَن   َو َو   5ََ/	ِ.ِ!ي5ََ/	ِ.ِ!ي  َیْ-aُُ�وَن َیْ-aُُ�وَن   َو َو   َ.2َِيل َ.2َِيل   ِيف ِيف  َoْ	�ِ ِر	�َ¥ْ َoْ	�ِ   |ُ(ْiَ ْ َoَ |ُ(ْiَ ْ َoَ   ١١  َ�َ>اِيب َ�َ>اِيب        

روى زمين را گرفتار عذاب روى زمين را گرفتار عذاب   خداون سبحان وقتى اراده مى كند مردمخداون سبحان وقتى اراده مى كند مردم
) كند، گويد: اگر نبودند افرادى كه مرا به خاطر جالل و جبروتم ) كند، گويد: اگر نبودند افرادى كه مرا به خاطر جالل و جبروتم (دنيوى(دنيوى

دوست مى دارند و مساجد مرا آباد مى كنند و سحرگاهان استغفار مى كنند، دوست مى دارند و مساجد مرا آباد مى كنند و سحرگاهان استغفار مى كنند، 
  ..بم را بر زمينيان نازل مى كردمبم را بر زمينيان نازل مى كردمعذاعذا

اهل مساجد و آبادکنندگان اهل مساجد و آبادکنندگان   در حديث فوق خداوند آن قدر برايدر حديث فوق خداوند آن قدر براي
آن(که خادمين جزو آنها هستند) اهميت قائل است که ممکن است آن(که خادمين جزو آنها هستند) اهميت قائل است که ممکن است 

  به خاطر آنها از عذاب اهل زمين صرف نظر کند!به خاطر آنها از عذاب اهل زمين صرف نظر کند!

 Jْ�َ Jْ�َ   §ٍ ََل   َأَ ٍ§ َأ	dَ َل	dَ   َل	dَ َل	dَ   ُل#Pُُل َر#Pَُر   ِ 
ِ ا1 
ٍ!   ِيف ِيف   َأPَْ�َج َأPَْ�َج   Jْ5َ Jْ5َ   99  ا1 ِ%'ْ5َ !ٍ ِ%'ْ5َ   Jْ5ِ Jْ5ِ   !ِ.ِ	/َ5َ !ِ.ِ	/َ5َ   ِ 
ِ ا1 

   ا1i�َ 
i�َ  

   َو َو �.َ 
bَُ�   َو َو   اْملWَ�ِ2ََُ� اْملiَ4َ   �ُWَ�ِ2ََِل iَ4َِل   َملْ َملْ     Pَِ�ا.ً	 Pَِ�ا.ً	   َ.� bَُ� َمحَ   َ)ُ< َ)ُ<   CْXَAْBَِ+ُ�وَن CْXَAْBَِ+ُ�وَن   اْ)َ-ْ�ِش اْ)َ-ْ�ِش   َمحَ

ِ!   َذِ)َ� َذِ)َ�   ِيف ِيف   َداَم َداَم   5َ	5َ	   ِ! اْملَْ'%ِ َ�اج  yَ   Jَ5ِ Jَ5ِْ#ٌء yَْ#ٌء   اْملَْ'%ِ َ�اجا)/�   ٢٢  ا)/�
  ازاز  يكىيكى  دردر  كهكه  كسىكسى: : فرمودفرمود  كهكه  استاست  كردهكرده  روايتروايت99  خداخدا  رسولرسول  ازاز  انسانس
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  نگرايد،نگرايد،  خاموشىخاموشى  بهبه  چراغچراغ  آنآن  نورنور  كهكه  وقتىوقتى  تاتا  بيفروزد،بيفروزد،  چراغىچراغى  خداخدا  مساجدمساجد
  ))خداوندىخداوندى  درگاهدرگاه  ازاز((  اواو  براىبراى  الهىالهى  عرشعرش  حامالنحامالن  وو  فرشتگانفرشتگان

  ..كنندكنند  مغفرتمغفرت  وو  آمرزشآمرزش  طلبطلب  
خادمين مساجد نيز مسلماً از مصاديق روايت فوق مي باشند و خادمين مساجد نيز مسلماً از مصاديق روايت فوق مي باشند و 

در روايت ديگري چنين در روايت ديگري چنين   جايگاه رفيعي نزد خداوند خواهند داشت.جايگاه رفيعي نزد خداوند خواهند داشت.
  مي خوانيم:مي خوانيم:

  كردهكرده  روايتروايت  77  جعفرجعفر  بنبن  موسىموسى  امامامام  ازاز  ديلمديلم  ابىابى  بنبن  الحميدالحميد  عبدعبد
  ::فرمودفرمود  كهكه  استاست

  كندكند  جاروجارو  رارا  مسجدىمسجدى  پنجشنبه،پنجشنبه،  روزروز  دردر  كسكس  هرهر: : استاست  فرمودهفرموده99  خداخدا  رسولرسول
  باشد،باشد،  چشمچشم  سرمهسرمه  مقدارمقدار  بهبه  اگراگر  حتّىحتّى  ببردببرد  بيرونبيرون  وو  بروبدبروبد  رارا  آنآن  خاكخاك  وو

  ١١..بخشدبخشد  مىمى  رارا  اواو  گناهانگناهان  خداوندخداوند
همانطور که مشاهده مي کنيد در روايت فوق براي کمترين خدمت ها همانطور که مشاهده مي کنيد در روايت فوق براي کمترين خدمت ها 
به مسجد، نتيجه ي فوق العاده اي ذکر شده است که صرف نظر از به مسجد، نتيجه ي فوق العاده اي ذکر شده است که صرف نظر از 

، بيانگر اهميت مسجد ، بيانگر اهميت مسجد   ٢٢و مباني ديگرو مباني ديگراين روايت اين روايت ضعيف السند بودن ضعيف السند بودن 
  فوق العاده بااليي را براي جاروفوق العاده بااليي را براي جارو  ثوابثواب  وو  و جايگاه خادمين آن مي باشدو جايگاه خادمين آن مي باشد

  مي شمرد.مي شمرد.  کننده ي مسجد برکننده ي مسجد بر
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را ذكر را ذكر جعلي جعلي برخي از حديث شناسان يكي از نشانه هاي تشخيص حديث برخي از حديث شناسان يكي از نشانه هاي تشخيص حديث   --  22
ثواب هاي فوق العاده براي كارهاي بسيار اندك مي دانند و آنها را از نشانه هاي ثواب هاي فوق العاده براي كارهاي بسيار اندك مي دانند و آنها را از نشانه هاي 
احاديث جعلي بر مي شمرند. البته علي رغم صحيح بودن چنين ديدگاهي نمي احاديث جعلي بر مي شمرند. البته علي رغم صحيح بودن چنين ديدگاهي نمي 

رد و همه ي رد و همه ي توان از آن قاعده و مالك كلي براي شناخت احاديث بدست آوتوان از آن قاعده و مالك كلي براي شناخت احاديث بدست آو
را در ميزان آن را در ميزان آن   هاي زياد وارد شده استهاي زياد وارد شده است  ذكر ثوابذكر ثواب  ي كه در موردي كه در مورداحاديثاحاديث

  سنجيد.سنجيد.



٢۴ 

 

  كهكه  كردكرد  روايتروايت99  پيغمبرپيغمبر  ازاز::پدرانشپدرانش  ازاز  پدرشپدرش  ازاز  محمدمحمد  بنبن  جعفرجعفر
  : : فرمودهفرموده

>N%ىف ا� 	Xw 1ىن ا� >Xw !%'ن 6!ی¨< و املU�^(ن اК J5>N%ىف ا� 	Xw 1ىن ا� >Xw !%'ن 6!ی¨< و املU�^(ن اК J5١١    
هركس كالمش قرآن و خانه اش مسجد باشد، خداوند منزلى در بهشت براى هركس كالمش قرآن و خانه اش مسجد باشد، خداوند منزلى در بهشت براى 

  او بنا مى كند.او بنا مى كند.
  كهكه  باشدباشد  همدمهمدم  وو  مالزممالزم  وو  آشناآشنا  شريفشريف  قرآنقرآن  بابا  قدرىقدرىه ه بب  يعنىيعنى

  اندازهاندازهه ه بب  وو  شود،شود،  واقعواقع  شريفشريف  قرآنقرآن  الشّعاعالشّعاع  تحتتحت  اواو  روزمرهروزمره  مكالماتمكالمات
از از   ..استاست  مسجدمسجد  اواو  خانهخانه  گوياگويا  كهكه  باشدباشد  داشتهداشته  مالزمتمالزمت  مسجدمسجد  بابا  اياي

مصاديق کساني که مالزمت دائم با مسجد دارند مي توان بهترين فرد مصاديق کساني که مالزمت دائم با مسجد دارند مي توان بهترين فرد 
  را خادم مسجد معرفي کرد که با داشتن ساير ويژگي ها و تقواي الزمرا خادم مسجد معرفي کرد که با داشتن ساير ويژگي ها و تقواي الزم

  مستحق ثواب هاي فوق العاده ي بهشتي مي شود.مستحق ثواب هاي فوق العاده ي بهشتي مي شود.
در اين زمينه احاديث ديگري نيز مي توان ذکر کرد اما به همين در اين زمينه احاديث ديگري نيز مي توان ذکر کرد اما به همين 
ميزان اکتفا مي کنيم و اميدواريم که جايگاه خادم مسجد را با ميزان اکتفا مي کنيم و اميدواريم که جايگاه خادم مسجد را با 
استفاده از آيات و روايات به خوبي نشان داده باشيم و ديدگاه رايج استفاده از آيات و روايات به خوبي نشان داده باشيم و ديدگاه رايج 

باشيم و خادميت را به باشيم و خادميت را به   دادهداده  تغييرتغييرنسبت به خادم و خادميت را کمي نسبت به خادم و خادميت را کمي 
در حد در حد عنوان يک رشته ي کاري مهم و حرفه اي نشان دهيم که عنوان يک رشته ي کاري مهم و حرفه اي نشان دهيم که 

  است.است.  رعايت تقوا رعايت تقوا نيازمند نيازمند   ظرفيت و وسع خادمظرفيت و وسع خادم

  ويژگي هاي خادمويژگي هاي خادم

  سن خادمسن خادم
مسئولين و متوليان مساجد بايد سعي کنند که خادمي را انتخاب مسئولين و متوليان مساجد بايد سعي کنند که خادمي را انتخاب 

سب براي سب براي کنند که جوان باشد و پير و فرتوت نباشد. بازه ي سني مناکنند که جوان باشد و پير و فرتوت نباشد. بازه ي سني منا
  ۵۰۵۰الي الي   ۲۵۲۵يک خادم با توجه به تمام شرايطي که گفته شد سن يک خادم با توجه به تمام شرايطي که گفته شد سن 
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سالگي مي باشد. بازه اي که شخص حداقل به مدرک ليسانس رسيده سالگي مي باشد. بازه اي که شخص حداقل به مدرک ليسانس رسيده 
باشد و خدمت سربازي خود را هم به اتمام رسانده باشد و متاهل نيز باشد و خدمت سربازي خود را هم به اتمام رسانده باشد و متاهل نيز 
شده باشد. اين بازه ي سني بهترين سنين براي برخوردي پخته با شده باشد. اين بازه ي سني بهترين سنين براي برخوردي پخته با 

البته بحث تامين مادي خادم البته بحث تامين مادي خادم   جد مي باشد.جد مي باشد.مخاطبين مختلف مسمخاطبين مختلف مس
  بحث ديگري است که در ادامه به آن خواهيم پرداخت.بحث ديگري است که در ادامه به آن خواهيم پرداخت.

  آگاهي نسبت به دينآگاهي نسبت به دين
در اين کتاب به دنبال ترسيم خادم ايده آل هستيم. همچنين بارها در اين کتاب به دنبال ترسيم خادم ايده آل هستيم. همچنين بارها 
اشاره کرده ايم که جايگاه خادمين يک جايگاه ويژه و وااليي است و اشاره کرده ايم که جايگاه خادمين يک جايگاه ويژه و وااليي است و 

نمي رسد. اين جايگاه نياز به نمي رسد. اين جايگاه نياز به   رسالتي است که در هر کسي به کمالرسالتي است که در هر کسي به کمال
آشنايي با اخالق و آداب اسالمي دارد و اال ممکن است خسارات آشنايي با اخالق و آداب اسالمي دارد و اال ممکن است خسارات 
عظيمي به پيکره ي مهم ترين بناي اجتماعي اسالم يعني مسجد عظيمي به پيکره ي مهم ترين بناي اجتماعي اسالم يعني مسجد 
وارد آورد! لذا معتقديم خادمين بايد از ميان کساني که آشنايي با وارد آورد! لذا معتقديم خادمين بايد از ميان کساني که آشنايي با 

ير کرده ير کرده علوم و اخالق اسالمي دارند و دغدغه ي دين ذهنشان را درگعلوم و اخالق اسالمي دارند و دغدغه ي دين ذهنشان را درگ
است انتخاب شوند! خادمي که با علوم و اخالق اسالمي آشنايي است انتخاب شوند! خادمي که با علوم و اخالق اسالمي آشنايي 
ندارد و فقط نام خادم را يدک مي کشد به هيچ وجه نمي تواند در ندارد و فقط نام خادم را يدک مي کشد به هيچ وجه نمي تواند در 
تصميم گيري ها و رفتارهايش نتيجه گيري مورد پسند اسالم و تصميم گيري ها و رفتارهايش نتيجه گيري مورد پسند اسالم و 
صاحب خانه را انجام دهد. خدمت گزار و بنده ي يک شخص مي صاحب خانه را انجام دهد. خدمت گزار و بنده ي يک شخص مي 

اطاعت نمايد و طبق ميل او رفتار کند اطاعت نمايد و طبق ميل او رفتار کند   بايست فرامين موالي خود رابايست فرامين موالي خود را
حال خادمي که از فرامين موالي خود بي خبر است چگونه توليت حال خادمي که از فرامين موالي خود بي خبر است چگونه توليت 
خانه ي او را طوري که مورد پسندش باشد مي تواند بر عهده خانه ي او را طوري که مورد پسندش باشد مي تواند بر عهده 

  بگيرد!؟؟بگيرد!؟؟
اينجاست که وظيفه ي هيئات امنا روشن مي شود که بايد در انتخاب اينجاست که وظيفه ي هيئات امنا روشن مي شود که بايد در انتخاب 

و سو سوق پيدا کنند و سو سوق پيدا کنند   خادم نهايت دقت را انجام دهند و به اين سمتخادم نهايت دقت را انجام دهند و به اين سمت
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که خادمين را از ميان آشنايان به علوم و اخالق اسالمي انتخاب که خادمين را از ميان آشنايان به علوم و اخالق اسالمي انتخاب 
البته بايد بيان کنيم که اين وجه احسن در انتخاب خادم البته بايد بيان کنيم که اين وجه احسن در انتخاب خادم   نمايند.نمايند.

است که در صورت رعايت شدن آثار و نتايج فراواني را به همراه دارد است که در صورت رعايت شدن آثار و نتايج فراواني را به همراه دارد 
ه نظر ه نظر و اال در شرايط فعلي شايد محقق شدن اين امر بسيار مشکل بو اال در شرايط فعلي شايد محقق شدن اين امر بسيار مشکل ب

در شرايط فعلي خادمين عزيزي که شايد اطالع کمتري از در شرايط فعلي خادمين عزيزي که شايد اطالع کمتري از برسد. برسد. 
مباني و رفتارهاي اسالمي دارند مي بايست در ارتباط مستقيم با مباني و رفتارهاي اسالمي دارند مي بايست در ارتباط مستقيم با 

  روحاني مسجد و با مشورت با وي عمل کند.روحاني مسجد و با مشورت با وي عمل کند.

  توانايي برگزاري كالس هاي قرآنيتوانايي برگزاري كالس هاي قرآني
خادمي که ويژگي هاي تبليغي و تقوايي الزم را دارا باشد مي تواند خادمي که ويژگي هاي تبليغي و تقوايي الزم را دارا باشد مي تواند 

م به برگزاري کالس قرآن هم بکند. اين مي شود که خادم مسجد م به برگزاري کالس قرآن هم بکند. اين مي شود که خادم مسجد اقدااقدا
وقتي مربي قرآن بچه ها هم باشد چقدر ارتباط بين کودکان با وقتي مربي قرآن بچه ها هم باشد چقدر ارتباط بين کودکان با 

  مسجد را مي تواند تقويت نمايد. مسجد را مي تواند تقويت نمايد. 

  تحصيالت عموميتحصيالت عمومي
در صورتي که خادم مسجد داراي تحصيالت دانشگاهي يا حوزوي در صورتي که خادم مسجد داراي تحصيالت دانشگاهي يا حوزوي 

عالقه و جذب عالقه و جذب   باشد مي تواند هم احترام و توجه بزرگساالن و همباشد مي تواند هم احترام و توجه بزرگساالن و هم
قشر جوان را به مسجد به همراه داشته باشد. بايد اين حقيقت را قشر جوان را به مسجد به همراه داشته باشد. بايد اين حقيقت را 
پذيرفت که جوانان با برخي خادمين که سطح تحصيالت پاييني پذيرفت که جوانان با برخي خادمين که سطح تحصيالت پاييني 
دارند نمي توانند ارتباط برقرار کنند و در نتيجه رويکردي مسجدي دارند نمي توانند ارتباط برقرار کنند و در نتيجه رويکردي مسجدي 
نخواهند داشت و کمتر به مسجد مي آيند و يا اگر بيايند به خواندن نخواهند داشت و کمتر به مسجد مي آيند و يا اگر بيايند به خواندن 

تفا مي کنند. جوان کسي را مي خواهد که نقاط مشترک تفا مي کنند. جوان کسي را مي خواهد که نقاط مشترک نماز اکنماز اک
خوبي با وي داشته باشد. جوان بايد اين حس را داشته باشد که خوبي با وي داشته باشد. جوان بايد اين حس را داشته باشد که 

خادم و هيئت امنا وي را درک مي کنند. يکي از نقاط خادم و هيئت امنا وي را درک مي کنند. يکي از نقاط روحاني، روحاني، 
مشترک خوب نيز تحصيالت آکادميک مي باشد. خادمي که مثالً مشترک خوب نيز تحصيالت آکادميک مي باشد. خادمي که مثالً 
ليسانسه است خيلي بهتر جوانان را درک مي کند و جوانان نيز به ليسانسه است خيلي بهتر جوانان را درک مي کند و جوانان نيز به 
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سوي او گرايش بيشتري دارند. همچنين است بزرگساالن و قديمي سوي او گرايش بيشتري دارند. همچنين است بزرگساالن و قديمي 
به خادم تحصيل به خادم تحصيل هاي مسجد که احترام و ديدگاه ديگري نسبت هاي مسجد که احترام و ديدگاه ديگري نسبت 

کرده دارند و کالم او را مورد احترام قرار مي دهند و توصيه هاي او را کرده دارند و کالم او را مورد احترام قرار مي دهند و توصيه هاي او را 
بهتر پذيرا مي شوند. لذا خادمين بايد از ميان اهل علم و تحصيل بهتر پذيرا مي شوند. لذا خادمين بايد از ميان اهل علم و تحصيل 

  انتخاب شوند.انتخاب شوند.

  و  قطعاً خوش ظاهريو  قطعاً خوش ظاهري  خوش سيماييخوش سيماييترجيحاً ترجيحاً 
خوب است در نظر گرفته شود خوب است در نظر گرفته شود   ،،فاکتور ديگري که در انتخاب خادمفاکتور ديگري که در انتخاب خادم

زيبايي ظاهري خادم و سالمت جسمي اوست. خادم بايد ترجيحاً زيبايي ظاهري خادم و سالمت جسمي اوست. خادم بايد ترجيحاً 
خوش صورت و خوش سيما باشد تا مردم از تمام اقشار به خصوص خوش صورت و خوش سيما باشد تا مردم از تمام اقشار به خصوص 
بچه ها راحت تر با او ارتباط برقرار کنند. اين کالم به اين معنا نيست بچه ها راحت تر با او ارتباط برقرار کنند. اين کالم به اين معنا نيست 

اهري اهري که زيبايي شرط اول باشد بلکه به اين معناست که زيبايي ظکه زيبايي شرط اول باشد بلکه به اين معناست که زيبايي ظ
خادم نيز مي تواند فاکتور خوبي باشد و اال چه بسا خادميني که خادم نيز مي تواند فاکتور خوبي باشد و اال چه بسا خادميني که 
شايد بهره ي زيادي از جمال نداشته و از لحاظ جسمي معلوليتي هم شايد بهره ي زيادي از جمال نداشته و از لحاظ جسمي معلوليتي هم 
داشته باشند ولي صالحيت هاي فراواني را حائز باشند. در مورد اول داشته باشند ولي صالحيت هاي فراواني را حائز باشند. در مورد اول 
شايد کسي بگويد که ديگر در خلقت انسان ها نمي توان دخالت کرد شايد کسي بگويد که ديگر در خلقت انسان ها نمي توان دخالت کرد 

گري که حتماً بايد رعايت شود خوش ظاهري است. يعني گري که حتماً بايد رعايت شود خوش ظاهري است. يعني اما مورد دياما مورد دي
الزم است که خادم مسجد خوش تيپ باشد و ظاهري آراسته و معطر الزم است که خادم مسجد خوش تيپ باشد و ظاهري آراسته و معطر 

ود نمي رسد ود نمي رسد داشته باشد تا جاذبه ايجاد نمايد. خادمي که به ظاهر خداشته باشد تا جاذبه ايجاد نمايد. خادمي که به ظاهر خ
مناسب مي پوشد به هيچ وجه صالحيت مناسب مي پوشد به هيچ وجه صالحيت و لباس هاي کثيف و ناو لباس هاي کثيف و نا

  خادميت مسجد را دارا نمي باشد.خادميت مسجد را دارا نمي باشد.
  ::کندکند  بهترين الگوي آراستگي را چنين معرفي ميبهترين الگوي آراستگي را چنين معرفي مي  77777777نان نان اميرمؤماميرمؤم

 ْ ُ©َ�ْ�َ �َbَ 
	ِس َو َجخ 
N(	�ِ �َ�َbَQَ 	5َ �¬ �i(ا Jَ/َ6ْأ 
ْ ِإن ُ©َ�ْ�َ �َbَ 
	ِس َو َجخ 
N(	�ِ �َ�َbَQَ 	5َ �¬ �i(ا Jَ/َ6ْأ 
  ِإن
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�Nْ�َ ْ َُNَ/ِ(ْأ 
ْ �Nْ�ََو َ*® َُNَ/ِ(ْأ 
  ١١َو َ*®

همانا نيكوترين شكل زندگي، آن است كه تو را به مردم نزديك كند و در همانا نيكوترين شكل زندگي، آن است كه تو را به مردم نزديك كند و در 

  نيز ازنيز ازميان آنان زيبايت گرداند و زبان آنان را ميان آنان زيبايت گرداند و زبان آنان را 

  ..تو بازداردتو بازدارد  ))گفتگو دربارهگفتگو درباره((  

طبق حديث فوق خادم نبايد در معرض مذمت اهل مسجد قرار طبق حديث فوق خادم نبايد در معرض مذمت اهل مسجد قرار 
زيبا جلوه زيبا جلوه چه از لحاظ اخالق و چه ظاهر، چه از لحاظ اخالق و چه ظاهر، گيرد و بايد در نظر آنان گيرد و بايد در نظر آنان 

  کند.کند.
  فرمايد: فرمايد:   ميمي  77777777امام صادق امام صادق 

aَ	َل  �& اْ�%َ ِ�mُ �ٌ� َ َجخِ 
ن
 ا1 ِ̄ 3َ �ْ 
a aَ	َل اْ)rَْ§ َو َ�%َ �& اْ�%َ ِ�mُ �ٌ� َ َجخِ 
ن
 ا1 ِ̄ 3َ �ْ 
a   ٢٢......اْ)rَْ§ َو َ�%َ
  ..زيبا بپوش؛ زيرا خداوند، زيباست و زيبايي را دوست داردزيبا بپوش؛ زيرا خداوند، زيباست و زيبايي را دوست داردلباس را لباس را 

  فرمايد:فرمايد:  ميمي  77777777امام صادق امام صادق در حديث ديگري در حديث ديگري 

	ُذوَرُة  َ̂ 	ُذوَرُة ِ�ْ َ§ اْ)َ-rُْ! اْ) َ̂ ٣٣  ِ�ْ َ§ اْ)َ-rُْ! اْ)
  

  ..اي استاي است  بد بندهبد بنده    آيد)،آيد)،  انسان كثيف (كه ديگران از او بدشان ميانسان كثيف (كه ديگران از او بدشان مي

  خوش صوت بودن
خوب است که خادم مسجد داراي صوت خوش نيز باشد. در بسياري خوب است که خادم مسجد داراي صوت خوش نيز باشد. در بسياري 

مساجد معموالً اين خادمين هستند که مسئوليت خواندن دعاها و مساجد معموالً اين خادمين هستند که مسئوليت خواندن دعاها و از از 
تعقيبات نماز را بر عهده دارند. اگر خادم داراي اين ويژگي باشد تعقيبات نماز را بر عهده دارند. اگر خادم داراي اين ويژگي باشد 

  بي نيازبي نياز  ديگر مسجد در داشتن موذن، دعا خوان، قرآن خوان دائميديگر مسجد در داشتن موذن، دعا خوان، قرآن خوان دائمي
  خواهد بود و هيچگاه مسجد در اين زمينه کمبودي نخواهد داشت.خواهد بود و هيچگاه مسجد در اين زمينه کمبودي نخواهد داشت.

  

  437437تصنيف غررالحكم ص تصنيف غررالحكم ص   --  11
  125125ص ص   6262بحار ج بحار ج   --  22
  218218ص ص   66الحياه ج الحياه ج   --  33



٢٩  

  

  

  سالمت كامل روحي سالمت كامل روحي 
کسي که در منصب تبليغ ديني و سرپرستي مهم ترين مرکز کسي که در منصب تبليغ ديني و سرپرستي مهم ترين مرکز 
اجتماعي اسالم قرار مي گيرد بايد از سالمت کامل روحي رواني اجتماعي اسالم قرار مي گيرد بايد از سالمت کامل روحي رواني 
برخوردار باشد. خادمي که دچار افسردگي است و کمبودهاي رواني برخوردار باشد. خادمي که دچار افسردگي است و کمبودهاي رواني 
دارد و دچار بيماري هاي رواني است نمي تواند امر خادميت را با دارد و دچار بيماري هاي رواني است نمي تواند امر خادميت را با 

براي نمازگزاران و جوانان دافعه براي نمازگزاران و جوانان دافعه   تازهتازهنشاط و پر قدرت انجام دهد و نشاط و پر قدرت انجام دهد و 
ايجاد مي کند. بر همين مبنا خادم بايد از لحاظ روحي سالم و سرشار ايجاد مي کند. بر همين مبنا خادم بايد از لحاظ روحي سالم و سرشار 

  از نشاط و انرژي باشد.از نشاط و انرژي باشد.

  ترجيحاً متاهل بودنترجيحاً متاهل بودن
همان طور که امام جماعت مسجد بهتر است متاهل باشد خادم همان طور که امام جماعت مسجد بهتر است متاهل باشد خادم 
مسجد نيز همين طور است. به هر حال خادم مسجد با زنان هم در مسجد نيز همين طور است. به هر حال خادم مسجد با زنان هم در 

و متاهل بودن مي تواند عامل مهمي در عدم لغزش او و متاهل بودن مي تواند عامل مهمي در عدم لغزش او   ارتباط استارتباط است
شود و همچنين زنان نيز با اطمينان بيشتري با وي ارتباط برقرار مي شود و همچنين زنان نيز با اطمينان بيشتري با وي ارتباط برقرار مي 

  کنند.کنند.

  از ميان اهل محل بودناز ميان اهل محل بودن

ِ>¬  ُهَ# ُهَ# (( 
ِ>¬ا) 
َ   ِىف ِىف   َ�َ-َ± َ�َ-َ±   ا) ني� �5 ُoْا َ ني� �5 ُoًْال   ا#Pًُال َر#Pَُر   ©ُ �5 ©ُ �5((  ١١  
  نوشتننوشتن  وو  خواندنخواندن  كهكه  قومىقومى  يعنىيعنى((  امىامى  عربعرب  ميانميان  كهكه  خدايىخدايى  اوستاوست

  برانگيختبرانگيخت  مردممردم  همانهمان  ازاز  بزرگواربزرگوار  پيغمبرىپيغمبرى) ) دانستنددانستند  نمىنمى

نکته اي که در آيه ي فوق حائز اهميت است اين مي باشد که پيامبر نکته اي که در آيه ي فوق حائز اهميت است اين مي باشد که پيامبر 
از ميان خود مردم انتخاب شد و از جاي ديگري نيامد. اين نکته از ميان خود مردم انتخاب شد و از جاي ديگري نيامد. اين نکته   99999999

مردمي که خادم مردمي که خادم است که شخص مبلغ را مردم بشناسند؛ است که شخص مبلغ را مردم بشناسند؛ بسيار مهم بسيار مهم 

  

  22جمعه جمعه   --  11
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و سالهاست او را مي شناسند به و سالهاست او را مي شناسند به   منتخبشان از ميان خودشان استمنتخبشان از ميان خودشان است
راحتي به او اعتماد مي کنند و با او راحت تر هستند. لذا مسئولين راحتي به او اعتماد مي کنند و با او راحت تر هستند. لذا مسئولين 
هيئت امنا دقت نمايند که در انتخاب خادم اولويت را به اهل محل هيئت امنا دقت نمايند که در انتخاب خادم اولويت را به اهل محل 

    بدهند. بدهند. 

  يک خادم موفقيک خادم موفق  اخالقياخالقي  بايدهايبايدهاي
  تقواتقوا

يکى از امورى که در فرهنگ اسالمى و متون دينى از اهميت فوق يکى از امورى که در فرهنگ اسالمى و متون دينى از اهميت فوق 
توان گفت اساس تمام توان گفت اساس تمام   برخوردار است و بلکه به حق مىبرخوردار است و بلکه به حق مى    اىاى  ههالعادالعاد

روحانى و معنوى انسان است، تقوا و پرهيزکارى و روحانى و معنوى انسان است، تقوا و پرهيزکارى و   کماالت و ترقيات کماالت و ترقيات 
، زيرا آدمى اگر بخواهد به راه ، زيرا آدمى اگر بخواهد به راه مي باشدمي باشد  ها و گناهان ها و گناهان   دورى از آلودگىدورى از آلودگى

آسمانى و معارف قرآنى آسمانى و معارف قرآنى   راست و صراط مستقيم راه يابد و از تعاليم راست و صراط مستقيم راه يابد و از تعاليم 
  اساس آن تقواست که:اساس آن تقواست که:  مند شود،مند شود،  بهرهبهره

ني(( ِ̂ 
Xaُ ْ نيَذاِ)َ� اْ)XَWُِ� َال َرْیَ�  �3ِِ<  ُهً!¬ �� ِ̂ 
Xaُ ْ   ١١  ))َذاِ)َ� اْ)XَWُِ� َال َرْیَ�  �3ِِ<  ُهً!¬ ��

برخوردار برخوردار   و اگر بخواهد نزد پروردگار از کرامت و احترام بيشترى و اگر بخواهد نزد پروردگار از کرامت و احترام بيشترى 
  ::شود، معيار و زيربناى آن، تقواى برتر است، کهشود، معيار و زيربناى آن، تقواى برتر است، که

)) 
²5َُ   ِإن
 ِإن ²5َُ َأْ;َ ِ   N�ِ !َN�َِ!       َأْ;َ 
ِ ا1 
	³ُْ   ا1 َ́ µْ³ُْ َأ	 َ́ µْ٢٢  ))َأ  

  هاى اوهام، حقهاى اوهام، حق  ها و ظلمتها و ظلمت  حوادث و بحرانحوادث و بحرانسختي سختي و اگر بخواهد در و اگر بخواهد در   
را از باطل تشخيص داده و اين دو را در هر لباس و پوششى از يک را از باطل تشخيص داده و اين دو را در هر لباس و پوششى از يک   

  آن تقواست که:آن تقواست که:  وسيله يوسيله يديگر باز شناسد، ديگر باز شناسد، 

#ْا   ِإنِإن(( ُ̂ 
X4َ ْا# ُ̂ 
X4َ   َ 
َ ا1 
mَ�-َ%mَ   VْWُ%َ-�  ا1 
( VْWُ 
(  	 ً	dَ�ْ3ُ	 ً	dَ�ْ3ُ((١١  

  

  ..  استاست  پرهيزگارانپرهيزگاران  راهنماىراهنماى  نيست،نيست،  آنآن  دردر  شكشك  هيچهيچ  كهكه  كتابكتاب  ايناين  --22بقره بقره   --11
  شمايند.شمايند.  تقواترينتقواترين  بابا  خداخدا  نزدنزد  شماشما  افتخارترينافتخارترين  بابا  وو  بزرگواربزرگوار  هماناهمانا  --1313حجرات حجرات   --22



٣١  

  

  

اغواهاى شيطانى و وساوس نفسانى و تنگناهاى اين اغواهاى شيطانى و وساوس نفسانى و تنگناهاى اين   و اگر بخواهد ازو اگر بخواهد از
  ه:ه:آن تقواست کآن تقواست ک  ، راه، راهجهان رهايى يابدجهان رهايى يابد

ِ¶   J5َJ5َ  َو َو (( 
·َ ¶ِ 
·َ   َ 
َ ا1 
ُ<   mَ�-َ%mَ%َ-�  ا1 
( >ُ 
(  	.ً�َl�َ	.ً�َl�َ((٢٢  

بهره و بهره و   --چه مادى و چه معنوىچه مادى و چه معنوى  --اگر بخواهد از ارزاق خداوندىاگر بخواهد از ارزاق خداوندى  انسانانسان
  باشد، راه آن تقواست که:باشد، راه آن تقواست که:  نصيبى داشته نصيبى داشته 

ِ¶   J5َJ5َ  َو َو (( 
·َ ¶ِ 
َ ... َو   َ· 
َ ... َو ا1 
  ٣٣  ))Xَ�mَ�/ِXَ�mَِ/�  َال َال   Jْ5ِ Jْ5ِ   ±ُ�ْ6َ ±ُ�ْ6َ   َیْ�ُزdُْ< َیْ�ُزdُْ<   ا1

حاصلى در آورده و به حاصلى در آورده و به   بخواهد اعمال خويش را از بيهودگى و بىبخواهد اعمال خويش را از بيهودگى و بى  اگراگرو و 
    ه:ه:آن تقواست کآن تقواست ک  راهراهبرساند، برساند،     مرحله قبولمرحله قبول

))	 َ 
	ِإمن َ 
ُ�   ِإمن 
r َ̂ َ·َ �ُ 
r َ̂ َ·َ   ُ 
ُ ا1 
ني  Jَ5ِ Jَ5ِ   ا1 ِ̂ 
Xُنياْمل ِ̂ 
Xُ٤٤  ))اْمل  

و در نهايت اگر بخواهد در درگاه خدا محبوب و عزيز باشد و عاقبتش و در نهايت اگر بخواهد در درگاه خدا محبوب و عزيز باشد و عاقبتش 
  تقواست که:تقواست که:    اشاش  ختم به خير شود، ريشهختم به خير شود، ريشه

)) 
َ   ِإن
 ِإن 
َ ا1 
�&   ا1 ِ�mُ &� ِ�mُ  ني ِ̂ 
Xُنياْمل ِ̂ 
Xَُو َو     --  ٥٥  اْمل   �ُrَdِ	-َ(ْا �ُrَdِ	-َ(ْني  ا ِ̂ 
Xaُ نيِ�ْ ِ̂ 
Xaُ ْ�ِ((  ٦٦  

 

  يعنىيعنى((  بخشدبخشد  فرقانفرقان  شماشما  بهبه  خداخدا  شويدشويد  پرهيزكارپرهيزكار  وو  ترسترس  خداخدا  اگراگر  --2929انفال انفال   --11
  ))گذاريدگذاريد  فرقفرق  باطلباطل  ازاز  رارا  حقحق  باطنباطن  نورنور  بهبه  تاتا  دهددهد  بصيرتبصيرت  ديدهديده

  اواو  بربر  رارا    شدنشدن  بيرونبيرون  راهراه  خداخدا  شودشود  پرهيزكارپرهيزكار  وو  ترسترس  خداخدا  كسكس  هرهر  وو  --22طالق طالق   --22
  ..گشايدگشايد  مىمى

  َنبردَنبرد  گمانگمان  كهكه  جايىجايى  ...از...از  شودشود  پرهيزكارپرهيزكار  وو  ترسترس  خداخدا  كسكس  هرهر  وو  --33و و   22طالق طالق   --33
  كند.كند.  عطاعطا  روزىروزى  اواو  بهبه

    پذيرفتپذيرفت  خواهدخواهد  ننمتقيمتقي  ازاز  خداخدا  ترديدترديد  بىبى  --2727مائده مائده   44--
  دارددارد  مىمى  دوستدوست  رارا  متقينمتقين  خداخدا  --77توبه توبه   55--
    استاست  پرهيزكارانپرهيزكاران  خاصخاص  عاقبتعاقبت  و حسنو حسن  --8383قصص قصص   66--
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بنابر اين در بعد عمل، تقوا و پرهيز از گناه، اجتناب و دورى از بنابر اين در بعد عمل، تقوا و پرهيز از گناه، اجتناب و دورى از 
محرمات، اساس هر خير و زير بناى هر سعادتى است و به همين محرمات، اساس هر خير و زير بناى هر سعادتى است و به همين 

  ;;  خطاب به ابوذرخطاب به ابوذر  99رسول خدا رسول خدا . . دليل، بر هر عملى مقدم استدليل، بر هر عملى مقدم است
  د:د:فرمايفرماي  مىمى

َ#¬  ِ�	ْ)َ-�ِ �ِaَ	Jْ*ُ Jْ*ُ   �ِaَ-َ(ْ   َذ̧ر َذ̧ر   َأَ�	َأَ�	  َی	َی	 ْ̂ 
X(	�ِ¬#َ ْ̂ 
X(	�ِ   
5ً	   َأ¹َ!
 َأ¹َ! َºِاْه 	5ً َºِاْه   �َNْ5ِ �َNْ5ِ   �ِaَ-َ(ْ	�ِ �ِaَ-َ(ْ	�ِ--   >ُ 
 ِ̄ 3َ >ُ 
 ِ̄ �&   َال َال   3َ ِ́ »َ &� ِ́ »َ   �ٌaَ�َ �ٌaَ�َ  
¬#َ ْ̂ 
X(	�ِ¬#َ ْ̂ 
X(	�ِ   َو َو   ®َ�ْ*َ ®َ�ْ*َ   &� ِ́ »َ &� ِ́ »َ   �ٌaَ�َ �ٌaَ�َ   �ُ 
r َ̂ َ·َ �ُ 
r َ̂ #ُل   --َ·َ ُ́ #ُل َ« ُ́ »َ   ُ 
ُ ا1 

   ا1i�َ 
i�َ   َو َو   
�.َ 
�.َ  

  	 
	ِإمن 
ُ�   ِإمن 
r َ̂ َ·َ �ُ 
r َ̂ َ·َ   ُ 
ُ ا1 
ني  Jَ5ِ Jَ5ِ   ا1 ِ̂ 
Xُنياْمل ِ̂ 
Xُ١١  اْمل  

  ي نسبت به خود عملي نسبت به خود عملبيشتربيشتر  اهميتاهميت  كارىكارى  پرهيزپرهيز  عمل بهعمل به  انجامانجام  دردر  ذرذر  اباابا  اىاى
  اندكاندك  چطورچطور  شود،شود،  نمىنمى  شمردهشمرده  اندكاندك  پرهيزكارىپرهيزكارى  بابا  عمليعملي  هيچهيچ  كهكه  زيرازيرا  ،،  بدهبده

  جلجل  وو  عزعز  مي شود (چراکه) خداىمي شود (چراکه) خداى  پذيرفتهپذيرفته  كهكه  عمليعملي  شودشود  مىمى  شمردهشمرده
  الْمتَّقينالْمتَّقين  منمن  اللَّهاللَّه  يتَقَبلُيتَقَبلُ  إِنَّماإِنَّما: : ميفرمايدميفرمايد

  د:د:که آن حضرت فرموکه آن حضرت فرموروايت است روايت است 99از رسول خدا از رسول خدا   

VْWُ   اْ�َملْ اْ�َملْ   َو َو  
VْWُ َأ  
ْ�ُمتْ   َ)ْ# َ)ْ#   َأ  
bEَ ْْ�ُمت 
bEَ   
  Wُ4َ#ُ�اWُ4َ#ُ�ا  6َىت
 6َىت
   aْEُُمتْ aْEُُمتْ   َو َو     --Nَ�َ�ْКَ	َی	Nَ�َ�ْКَ	َی	  Wُ4َ#ُ�اWُ4َ#ُ�ا  6َىت
 6َىت
ْو4َ	ِر  َoْКَ ِر	ْو4َ َoْКَ  	5َ	5َ   ْ²ُ-ُ+َNْ²ُْ َی-ُ+َNَْذِ)َ� َذِ)َ�   َی   
َرع  ِإال
 ِإال َ

َرع¡ِ َ
ِ¡  ٢٢  

به درستى که اگر از کثرت نماز همچون کمان خميده ودر اثر زياد روزه به درستى که اگر از کثرت نماز همچون کمان خميده ودر اثر زياد روزه 
د بود مگر آن د بود مگر آن اريک شويد، به حالتان مفيد نخواهاريک شويد، به حالتان مفيد نخواهکمان، بکمان، بگرفتن همچون زه گرفتن همچون زه 

  ..گزينيدگزينيدنيد و از محرمات دورى نيد و از محرمات دورى که تقوا پيشه ککه تقوا پيشه ک
حال حال   ٣٣اين بود گوشه اي از اوصاف متقين برگرفته از آيات و روايات.اين بود گوشه اي از اوصاف متقين برگرفته از آيات و روايات.

  

  8888ص ص   7474بحار ج بحار ج   11--
  8787ص ص   7474بحار ج بحار ج   22--

  پايگاه اطالع رساني سبطينپايگاه اطالع رساني سبطينبرگرفته از برگرفته از   --  33
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ببينيد خداوند در سوره ي انفال، خادم مسجد خود را با چه صفتي ببينيد خداوند در سوره ي انفال، خادم مسجد خود را با چه صفتي 
  معرفي مي نمايد:معرفي مي نمايد:

#َن   ِإال
 ِإال
   َأْوِ)�	ُؤُ] َأْوِ)�	ُؤُ]   ِإْن ِإْن (( ُ̂ 
Xَُن اْمل# ُ̂ 
Xَُو َو   اْمل   
JWِ( 
JWِ(   ْ_ُ َ َ̀ ُ_ْ َأْ, َ َ̀   ))  ١١َیْ-aُbَ#نَیْ-aُbَ#ن  الال  َأْ,
ولي بسياري از ولي بسياري از   و پرهيزکار،و پرهيزکار،  نيستند سرپرستان آن (مسجد) به جز افراد متقينيستند سرپرستان آن (مسجد) به جز افراد متقي

  آنها نمي دانند (که سرپرستي مسجد بايد در اختيار افراد پرهيزکار باشد)آنها نمي دانند (که سرپرستي مسجد بايد در اختيار افراد پرهيزکار باشد)
بله صفت تقوا صفت جامعي است که در وصف خادمين و سرپرستان بله صفت تقوا صفت جامعي است که در وصف خادمين و سرپرستان 

ه است. لذا جايگاه يک خادم جايگاه بسيار رفيعي است ه است. لذا جايگاه يک خادم جايگاه بسيار رفيعي است مساجد آمدمساجد آمد
ر ر دد  و همه ي خادمين محترم بايد خود را ملزم به رعايت تقوا کنند.و همه ي خادمين محترم بايد خود را ملزم به رعايت تقوا کنند.

ها و نبايد هاي يک خادم متقي مي پردازيم ها و نبايد هاي يک خادم متقي مي پردازيم ادامه ي کتاب به ذکر بايدادامه ي کتاب به ذکر بايد
و راههاي رسيدن به جامعيت و تقوا را در حد توان بيان مي داريم تا و راههاي رسيدن به جامعيت و تقوا را در حد توان بيان مي داريم تا 

  به اين ويژگي دست يابند.به اين ويژگي دست يابند.  خادمين محترم بتوانندخادمين محترم بتوانند

  مراقبت بر رفتارهاي خودمراقبت بر رفتارهاي خود
يک خادم نسبت به جايگاه خود يعني سرپرستي خانه ي خدا مي يک خادم نسبت به جايگاه خود يعني سرپرستي خانه ي خدا مي 

ت تقوا بسيار کوشا باشد و در سطحي باالتر از ت تقوا بسيار کوشا باشد و در سطحي باالتر از ييبايست در رعابايست در رعا
ديگران از گناهان و اعمال ناپسند دوري کند تا موجب سلب اعتماد ديگران از گناهان و اعمال ناپسند دوري کند تا موجب سلب اعتماد 

نشوند. خداوند در قرآن نشوند. خداوند در قرآن از مردم نشود و مردم نسبت به او بدبين از مردم نشود و مردم نسبت به او بدبين 
سرپرستان مسجد را از اهل تقوا مي داند و اين مقام را شايسته ي سرپرستان مسجد را از اهل تقوا مي داند و اين مقام را شايسته ي 

  هرکسي نمي داند.هرکسي نمي داند.

  مهربان بودنمهربان بودن
از ويژگي هاي ضروري و الزمي که هر مسلماني به ويژه يک خادم از ويژگي هاي ضروري و الزمي که هر مسلماني به ويژه يک خادم 
موفق مي بايست کسب کند و به آن التزام داشته باشد ويژگي موفق مي بايست کسب کند و به آن التزام داشته باشد ويژگي 
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به خصوص جايگاه يک خادم به خصوص جايگاه يک خادم مهرباني و عطوفت با ديگران مي باشد. مهرباني و عطوفت با ديگران مي باشد. 
جايگاهي است که با بداخالقي و کج رفتاري تناسبي ندارد. مراجعه جايگاهي است که با بداخالقي و کج رفتاري تناسبي ندارد. مراجعه 
ي مردم و تعامل ايشان با او و همچنين رفت و آمد کودکان و جوانان ي مردم و تعامل ايشان با او و همچنين رفت و آمد کودکان و جوانان 
به مسجد نياز به خادمي دارد که با رفتاري نرم و ماليم و آکنده از به مسجد نياز به خادمي دارد که با رفتاري نرم و ماليم و آکنده از 

خادمين که واقعاً خادمين که واقعاً مهر و محبت با ايشان رفتار کند. متاسفانه برخي از مهر و محبت با ايشان رفتار کند. متاسفانه برخي از 
براي مساجد هم زحمت مي کشند از حسن برخورد و مهرباني در براي مساجد هم زحمت مي کشند از حسن برخورد و مهرباني در 
کالم و رفتار بي بهره هستند. گاهي رفتارهاي تند و نا ماليم ايشان کالم و رفتار بي بهره هستند. گاهي رفتارهاي تند و نا ماليم ايشان 

از مسجد مي از مسجد مي   و کودکانو کودکان  موجب زدگي و دوري مردم به ويژه جوانانموجب زدگي و دوري مردم به ويژه جوانان
شود که تبعات اجتماعي سنگيني را به همراه خواهد داشت و شود که تبعات اجتماعي سنگيني را به همراه خواهد داشت و 
برعکس يک رفتار مناسب و شايسته چقدر مي تواند افراد را نسبت برعکس يک رفتار مناسب و شايسته چقدر مي تواند افراد را نسبت 

به مسجد را به به مسجد را به پايبندي پايبندي موجبات موجبات   ووبه مسجد و اهل آن دلگرم کند به مسجد و اهل آن دلگرم کند 
در در   ۱۵۹۱۵۹خصوص در جوانان ايجاد نمايد. در سوره ي آل عمران آيه ي خصوص در جوانان ايجاد نمايد. در سوره ي آل عمران آيه ي 

  ورد پيامبر چنين مي خوانيم:ورد پيامبر چنين مي خوانيم:مورد نحوه ي برخمورد نحوه ي برخ

)) ½َ�bِ¾َ 	ً~ّ3َ |َNْ*ُ #ْ(ََو Vْ ِ ِ)Nَْ| َهلُ 
ٍ� Jْ5ِ ا1 Vْ َوَ)ْ# ُ*ً~ّ3َ |َNْ	 �bِ¾ََ½ 3َِ¿َ َرْمحَ ِ ِ)Nَْ| َهلُ 
ٍ� Jْ5ِ ا1   3َِ¿َ َرْمحَ
 �َ(ِ#ْ6َ Jْ5ِ ا# &u�َÀْال �ِbْ َ̂ #ا Jْ5ِ 6َْ#ِ)َ� اْ) &u�َÀْال �ِbْ َ̂         ))اْ)

پس به [بركت] رحمت الهى با آنان نرمخو [و پرمهر] شدى و اگر تندخو و پس به [بركت] رحمت الهى با آنان نرمخو [و پرمهر] شدى و اگر تندخو و 
  ..شدندشدند  از پيرامون تو پراكنده مىاز پيرامون تو پراكنده مى  دل بودى قطعاًدل بودى قطعاً  سختسخت

برخورد يک خادم هم مي تواند موجب پراکندگي مردم شود. يک برخورد يک خادم هم مي تواند موجب پراکندگي مردم شود. يک 
خادم موفق مي بايست با برخورد مهربان خود باعث جذب ديگران به خادم موفق مي بايست با برخورد مهربان خود باعث جذب ديگران به 

    مسجد و نماز شود.مسجد و نماز شود.

  بخيل نبودن
از ديگر صفات رذيله اي که ممکن است در برخي خادمين باشد از ديگر صفات رذيله اي که ممکن است در برخي خادمين باشد 
صفت بخل است. اينکه دوست دارند همه چيز را در اختيار خود صفت بخل است. اينکه دوست دارند همه چيز را در اختيار خود 
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باشند و به ديگران ندهند. مثالً گاهي اوقات اشکالي ندارد که باشند و به ديگران ندهند. مثالً گاهي اوقات اشکالي ندارد که   داشتهداشته
برخي مسئوليت ها مثل باز کردن درهاي مسجد، روشن کردن راديو، برخي مسئوليت ها مثل باز کردن درهاي مسجد، روشن کردن راديو، 
خواندن دعاها و ... را به ديگران به خصوص جواناني که در مسجد خواندن دعاها و ... را به ديگران به خصوص جواناني که در مسجد 
حضور پيدا مي کنند داد و آنها را در امور مسجد شريک کرد. اين حضور پيدا مي کنند داد و آنها را در امور مسجد شريک کرد. اين 

ي همکاري و مديريت در ديگران به خصوص ي همکاري و مديريت در ديگران به خصوص کار باعث تقويت روحيه کار باعث تقويت روحيه 
  جوانان مسجد مي شود. جوانان مسجد مي شود. 

#¬  َو َو   اْ)ِرب� اْ)ِرب�   َ�َ َ�َ   4َ-	َوُ�ا4َ-	َوُ�ا(( ْ̂ 
X(ا¬# ْ̂ 
X(١ا ((  
  كنيد.كنيد.  كمككمك  تقواتقوا  وو  نيكوكارىنيكوكارى  دردر  يكديگريكديگر  بابا  بايدبايد

ي از مردم و نمازگزاران ي از مردم و نمازگزاران اوقات نيز برخي خادمين در پذيراياوقات نيز برخي خادمين در پذيرايگاهي گاهي 
مثالً اگر مردم نذورات يا شيريني و يا مثالً اگر مردم نذورات يا شيريني و يا   مي شوند،مي شوند،دچار اندکي بخل دچار اندکي بخل 

ا را ا را هرچيز ديگري را براي مسجد بياورند برخي خادمين با ميل آنههرچيز ديگري را براي مسجد بياورند برخي خادمين با ميل آنه
و شايد روزها آنها را در آشپزخانه ي و شايد روزها آنها را در آشپزخانه ي در اختيار مردم نمي گذارند در اختيار مردم نمي گذارند 

خادمين بايد اين خادمين بايد اين   مسجد نگه مي دارند ولي به مردم نمي دهند.مسجد نگه مي دارند ولي به مردم نمي دهند.
از آن خود ندانند و با از آن خود ندانند و با   روحيه را از خود دور کنند و نذورات مردم راروحيه را از خود دور کنند و نذورات مردم را

  کمال ميل در اختيار آنها قرار دهند.کمال ميل در اختيار آنها قرار دهند.

  مخلص بودن
بر همگان واضح است که يکي از سخت ترين صفات پسنديده ي بر همگان واضح است که يکي از سخت ترين صفات پسنديده ي 
اخالقي که رسيدن به کمال آن بسيار سخت است، صفت اخالص اخالقي که رسيدن به کمال آن بسيار سخت است، صفت اخالص 

  ::مي فرمايندمي فرمايند  99  پيامبر اسالمپيامبر اسالماست. در خبر است که است. در خبر است که 

U�َْن َو َرُ.ٌ� Xِdَُ� ِيف  ُ̂ َ( اْ) َ�	5َِ� َرُ.ٌ� َجخَ ِ̂ َم اْ) ْ�َ O�َ!ُْی Jْ5َ َل 
U�َْن َو َرُ.ٌ� Xِdَُ� ِيف َأو ُ̂ َ( اْ) َ�	5َِ� َرُ.ٌ� َجخَ ِ̂ َم اْ) ْ�َ O�َ!ُْی Jْ5َ َل 
  َأو
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ُري اْملَ	ِل  ِ̈ ِ َو َرُ.ٌ� َ* 
ُري اْملَ	ِل �rِPَِ� ا1 ِ̈ ِ َو َرُ.ٌ� َ* 
  �rِPَِ� ا1
سه نفر سه نفر د د ننشوشو  ييقيامت براي حساب دعوت مقيامت براي حساب دعوت مي که در روز ي که در روز اناناولين کساولين کس

  ))و قاري قرآن بوده استو قاري قرآن بوده است((يکي کسي که قرآن را جمع کرده يکي کسي که قرآن را جمع کرده ؛ ؛ هستندهستند
سومي کسي که سومي کسي که مردي که در راه خدا شهيد شده است و مردي که در راه خدا شهيد شده است و و ديگري و ديگري 

ري قرآن خطاب مي کند ري قرآن خطاب مي کند خداي متعال به قاخداي متعال به قاست. ست. ثروتش بيشتر بوده اثروتش بيشتر بوده ا
پاسخ پاسخ ؟ ؟ ياد ندادمياد ندادم  توتو  ههنازل شد بنازل شد بآيا آنچه که بر پيامبرم آيا آنچه که بر پيامبرم   ::و مي فرمايدو مي فرمايد

در باره آنچه که مي در باره آنچه که مي   پرسد:پرسد:خداي متعال مي خداي متعال مي بله اي رب! بله اي رب!   ::دهددهد  ييمم
  د:د:پاسخ مي دهپاسخ مي ده؟ ؟ چه کرديچه کرديدانستي دانستي 

َ�	ِر    
N(َو َأْ�َ�اِف ا �ِ�ْ 
b(ِء ا	 َU ِيف >ِ�ِ |ُaْdُ َرب� 	ِر َی	�َ 
N(َو َأْ�َ�اِف ا �ِ�ْ 
b(ِء ا	 َU ِيف >ِ�ِ |ُaْdُ َرب� 	َی  
کردم، آيات الهي را چه در شب و چه در روز، کردم، آيات الهي را چه در شب و چه در روز،   خدا! من قيام ميخدا! من قيام مي  

خداي خداي   دم،دم،خوانخوان  ميميخواندم؛ در ايام روز خواندم؛ در ايام روز   خواندم. در دل شب ميخواندم. در دل شب مي  ميمي
دروغ دروغ   و فرشتگان نيز مي گويند:و فرشتگان نيز مي گويند:دروغ مي گويي! دروغ مي گويي!   متعال مي فرمايد:متعال مي فرمايد:

  مي فرمايد:مي فرمايد:خداي متعال خداي متعال   مي گويي!!مي گويي!!

	َل 2َ3ُ    َ́ 	 َأَرْدَت َأْن ُ« َ 
	َل 2َ3ُ ِإمن َ́ 	 َأَرْدَت َأْن ُ« َ 
ْ! �dَِ� َذِ)َ� ِإمن َ̂ ْ! �dَِ� َذِ)َ� ٌن dَ	ِرٌئ 3َ َ̂   ٌن dَ	ِرٌئ 3َ
ات اين بود که بگويند فالني قاري است. چقدر قشنگ قرآن ات اين بود که بگويند فالني قاري است. چقدر قشنگ قرآن   تو ارادهتو اراده  

خواند؟ چقدر قشنگ آيات الهي را با صوت خوب با قرائت خوب، خواند؟ چقدر قشنگ آيات الهي را با صوت خوب با قرائت خوب،   ميمي
  ::متعال مي فرمايدمتعال مي فرمايدمي آورند و خداي مي آورند و خداي آنگاه صاحب ثروت را آنگاه صاحب ثروت را . . خواندخواند  ميمي

آيا در مال و ثروت بر تو توسعه ندادم تا اينکه به احدي محتاج آيا در مال و ثروت بر تو توسعه ندادم تا اينکه به احدي محتاج 
ا آن مالي که به ا آن مالي که به بب  ::خداوند مي فرمايدخداوند مي فرمايدد: بله اي خدا! د: بله اي خدا! مي گويمي گوينشوي؟ نشوي؟ 

رحم مي کردم و صدقه مي رحم مي کردم و صدقه مي   ههصلصل  ::؟ پاسخ مي دهد؟ پاسخ مي دهدتو دادم چه کرديتو دادم چه کردي
  اراده ات اين بود کهاراده ات اين بود که  : دروغ مي گويي!!: دروغ مي گويي!!خداي متعال مي فرمايدخداي متعال مي فرمايد  م.م.دادداد

باز است باز است و دل و دل مي خواستي به تو بگويند فالني سخاوت مند و دست مي خواستي به تو بگويند فالني سخاوت مند و دست 
ر راه خدا شهيد شده است ر راه خدا شهيد شده است سپس آن کسي را که دسپس آن کسي را که د  د.د.و آن را نيز گفتنو آن را نيز گفتن
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پاسخ مي پاسخ مي : چه کردي؟ او : چه کردي؟ او خداي متعال از وي مي پرسدخداي متعال از وي مي پرسد، ، مي آورندمي آورند
م جهاد کردم و در راه م جهاد کردم و در راه ، من ه، من هيميمدستور دادي در راهت جهاد کندستور دادي در راهت جهاد کن  ::دهددهد

بلکه مي بلکه مي   : دروغ مي گويي: دروغ مي گوييمتعال مي فرمايدمتعال مي فرمايدخداي خداي م. م. تو کشته شدتو کشته شد
آنگاه آنگاه   د.د.ين را نيز گفتنين را نيز گفتنتو بگويند که شجاع هستي و اتو بگويند که شجاع هستي و ا  ههخواستي بخواستي ب

(البته به اندازه ي (البته به اندازه ي   اينها در آتش جهنماينها در آتش جهنمد: د: فرمودنفرمودن  99  خداخدارسول رسول 
و واقعاً رسيدن به مقام اخالص بسيار سخت و واقعاً رسيدن به مقام اخالص بسيار سخت   ١١د.د.مي سوزنمي سوزن  گناهشان)گناهشان)

ي خود را جهت ي خود را جهت است. خادمين و سرپرستان مساجد نيز بايد کارهااست. خادمين و سرپرستان مساجد نيز بايد کارها
الهي بدهند و به دنبال تعريف و تمجيد مردم نباشند. اعمال خود را الهي بدهند و به دنبال تعريف و تمجيد مردم نباشند. اعمال خود را 

جور باشند و جور باشند و هند تا ان شاء ا... نزد خداوند مأهند تا ان شاء ا... نزد خداوند مأبراي رضاي خدا انجام دبراي رضاي خدا انجام د
  خداوند پاداش اين خدمت خالصانه را به ايشان بدهد.خداوند پاداش اين خدمت خالصانه را به ايشان بدهد.

  مي فرمايند:مي فرمايند:  99رسول گرامي اسالم رسول گرامي اسالم 

 
ً�   ��Wُ(ِ ��Wُ(ِ   ¶̧6َ ¶̧6َ   ِإن
 ِإن َ̂ � ِ̂ 6َ �ً َ̂ � ِ̂ َ�   Äَbَ�َ Äَbَ�َ   !ٌrْ�َ !ٌrْ�َ   5َ	5َ	  َو َو   6َ َ̂ � ِ̂ 6َ �َ َ̂ � ِ̂ 2َQِْص   6َ ِÅْ2َِص اQْ ِÅْا   

   َال َال   6َىت
 6َىت� ِ�mُ 
� ِ�mُ   َأْن َأْن  
 !َaَ�ْmُ !َaَ�ْmُ   َ�َ َ�َ   pْ¹َ pْ¹َ   ٍء ٍء   Jْ5ِ Jْ5ِ   �ٍaَ�َ �ٍaَ�َ   
1ِ 
1ِ ٢  

براستي که براي هر حقي حقيقتي است و بنده به حقيقت اخالص نمي رسد براستي که براي هر حقي حقيقتي است و بنده به حقيقت اخالص نمي رسد 
  مگر اينکه دوست نداشته باشد که براي کاري که براي خدا استمگر اينکه دوست نداشته باشد که براي کاري که براي خدا است

  او را ستايش کنند.او را ستايش کنند.  
  ديگري مي خوانيم:ديگري مي خوانيم:در روايت در روايت 

 ِ 
ِ dَ	َل َأُ¡ rْ�َِ! ا1 
	ِس Кََن Æََ#اُ�ُ< َ�َ   dَ  77777777	َل َأُ¡ rْ�َِ! ا1 
Nb(ِ �َaِ�َ Jْ5َ >ُ 
	ِس Кََن Æََ#اُ�ُ< َ�َ ُ*�& ِرَی	ٍء ¹ِْ�ٌك ِإ  
Nb(ِ �َaِ�َ Jْ5َ >ُ 
ُ*�& ِرَی	ٍء ¹ِْ�ٌك ِإ 
 
ِ Кََن Æََ#اُ�ُ< َ�َ ا1 
1ِ �َaِ�َ Jْ5َ ِس َو	 
N(ا 
ِ Кََن Æََ#اُ�ُ< َ�َ ا1 
1ِ �َaِ�َ Jْ5َ ِس َو	 
N(١  ا
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٣٨ 

 

  بهبه  كسكس  هرهر  هماناهمانا..استاست  شركشرك  كارىكارى  رياريا  نوعنوع  هرهر: :   فرمودندفرمودند ))7777((  صادقصادق  امامامام
  كندكند  كاركار  خداخدا  خاطرخاطر  بهبه  كسكس  هرهر  وو  استاست  مردممردم  بربر  اواو  پاداشپاداش  كندكند  كاركار  مردممردم  خاطرخاطر

  ..بودبود  خواهدخواهد  خداخدا  عهدهعهده  بربر  اواو  پاداشپاداش
  در روايتي ديگر از اميرالمومنين چنين مي خوانيم:در روايتي ديگر از اميرالمومنين چنين مي خوانيم:

	َس   dَ  77777777	َل َأ5ُِري اْملNِ5ِÇَُْني dَ	َل َأ5ُِري اْملNِ5ِÇَُْني  
N(ِإَذا َرَأ¬ ا Èُ�َNَْی p�َِ�اaُ 	َس 2َÆَُث 5َ2َ�َ	ٍت ِ�ْ 
N(ِإَذا َرَأ¬ ا Èُ�َNَْی p�َِ�اaُ 2َÆَُث 5َ2َ�َ	ٍت ِ�ْ
�ِ( ُأ5ُ#ِر]َو َیWَْ/ُ� ِإَذا Кََن َو َیWَْ/ُ� ِإَذا Кََن  �& َأْن aَ�ْmَُ! ِيف َجخِ ِ�mُ َو ُÊَ6ُْأ5ُ#ِر]َو )ِ� �& َأْن aَ�ْmَُ! ِيف َجخِ ِ�mُ َو ُÊَ6ْ٢َو

  

  دردر((  ببيندببيند  رارا  مردممردم  چونچون  دارددارد  نشانهنشانه  سهسه  كاركار  رياريا  ::فرمودفرمود 7777 المؤمنينالمؤمنين  اميرامير
  هرهر  دردر  كهكه  دارددارد  دوستدوست  وو  شود،شود،  كسلكسل  باشدباشد  تنهاتنها  گاهگاه  هرهر  وو  آيد،آيد،  به نشاطبه نشاط) ) عبادتعبادت

  ..بستايندبستايند  رارا  اواو  كاريكاري

  صبور بودن
صفت صبر يکي از ويژگي هاي بارز مومنين راستين است و در قرآن صفت صبر يکي از ويژگي هاي بارز مومنين راستين است و در قرآن 

خداوند در قرآن بارها و خداوند در قرآن بارها و و روايات تاکيد فراواني برآن شده است. و روايات تاکيد فراواني برآن شده است. 
  را دعوت به صبر کرده است.را دعوت به صبر کرده است.99999999بارها مومنين و شخص پيامبربارها مومنين و شخص پيامبر

وا َو Eَ	ِ�ُ�وا َو َراِ��#ا(( ِ>یNُ5َU Jَ#ا اEِْربُ 
	 ا) َ &Ëا 	#اَی�ِ�ُ�وا َو َراِ�	Eَ وا َو ِ>یNُ5َU Jَ#ا اEِْربُ 
	 ا) َ &Ëا 	َی  
Ìِ�ْµُ VWُُ�#َن    
b-َ(َ َ1ّا# ُ́ 
µَن َو ا#�ُÌِ�ْµُ VWُ 
b-َ(َ َ1ّا# ُ́ 
µ٣))َو ا

  

در برابر مشکالت و مصائب و هوس هاى در برابر مشکالت و مصائب و هوس هاى ((  اى کسانى که ايمان آورده ايد!اى کسانى که ايمان آورده ايد!
اشيد و از اشيد و از استقامت کنيد! و در برابر دشمنان (نيز) پايدار باستقامت کنيد! و در برابر دشمنان (نيز) پايدار بصبر و صبر و   ))سرکشسرکش

  د.د.، شايد رستگار شوي، شايد رستگار شويبترسيدبترسيديد و از خدا يد و از خدا ييمرزهاى خود مراقبت نمامرزهاى خود مراقبت نما

)) Jَی< 
	ا) َ &Ëا 	َی Jَی< 
	ا) َ &Ëا 	َی Jَِ�ِ�ی	 
f(ا )َا1َّ 5َ 
b#ِة ِان 
f(ْربِ َو ا 
f(	�ِ ا#Nُ�-ِXَPْا ا#Nُ5َU Jَِ�ِ�ی	 
f(ا )َا1َّ 5َ 
b#ِة ِان 
f(ْربِ َو ا 
f(	�ِ ا#Nُ�-ِXَPْا ا#Nُ5َU((١  
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  اى افرادى که ايمان آورده ايد! از صبر و نماز، کمک بگيريد;اى افرادى که ايمان آورده ايد! از صبر و نماز، کمک بگيريد;
  ..خداوند با صابران استخداوند با صابران است

  فرمودند: فرمودند:   99رسول خدا رسول خدا 

ْربُ Qَْريُ 5َْ�َ*� 5َ	 َرَزَق اrْ�َ ُ1ّ!ًا Qَريًا )َ  
f(ريًا )َ َاQَ ًا!rْ�َ ُ1َّرَزَق ا 	ْريُ 5َْ�َ*� 5َQَ ُْرب 
f(ْربِ ُ< َو ال ُ< َو ال َا 
f(ا Jَ5ِ )ُPَْربِ َاو 
f(ا Jَ5ِ )ُPَ٢٢َاو  

صبر بهترين مرکب سوارى است; خداوند هيچ بنده اى را بهتر و گسترده تر از صبر بهترين مرکب سوارى است; خداوند هيچ بنده اى را بهتر و گسترده تر از 
  ..روزى نداده استروزى نداده استصبر صبر 

  مى فرمايند: مى فرمايند:   77امير مؤمنان على امير مؤمنان على 

ْربِ  
f(	�ِ VWُ�ْbَ�َ ِْرب 
f(	�ِ VWُ�ْbَ�َ اْال Jَ5ِ َْرب 
f(ا 
ْربَ Jَ5ِ اْال  3َِ	ن 
f(ا 
أِس Jَ5ِ  3َِ	ن 
�(Кَ ِن	َمي Jَ5ِ أِس 
�(Кَ ِن	َمي !ِ/َ َ/ِ! اْ�%َ   ٣٣  اْ�%َ

  بر شما باد به صبر و استقامت کردن; زيرا صبر نسبت به ايمان، بر شما باد به صبر و استقامت کردن; زيرا صبر نسبت به ايمان، 
  ..ه بدن استه بدن استهمانند سر بهمانند سر ب

. در زير مواردي از . در زير مواردي از اين صفت يکي از الزمه هاي يک خادم موفق استاين صفت يکي از الزمه هاي يک خادم موفق است
صبر را بيان مي داريم تا اهميت صبور بودن براي يک خادم مشخص صبر را بيان مي داريم تا اهميت صبور بودن براي يک خادم مشخص 

    شود:شود:

  صبر بر اشتباهات کودکان  -۱
به قشر خاصي از مردم باشد. اينکه به قشر خاصي از مردم باشد. اينکه   مسجد محيطي نيست که متعلقمسجد محيطي نيست که متعلق

فقط بزرگساالن اجازه ي ورود به مسجد را داشته باشند صحيح فقط بزرگساالن اجازه ي ورود به مسجد را داشته باشند صحيح 
را را   نيست. پس در درجه ي اول خادم و سرپرست مسجد نبايد مسجدنيست. پس در درجه ي اول خادم و سرپرست مسجد نبايد مسجد

جوانان اجازه ي ورود به مسجد را جوانان اجازه ي ورود به مسجد را انحصاري کنند و به بچه ها و انحصاري کنند و به بچه ها و 
البته ورود بچه ها به مسجد گاه ناگاه تبعاتي را هم به دنبال البته ورود بچه ها به مسجد گاه ناگاه تبعاتي را هم به دنبال ندهند. ندهند. 
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۴٠ 

 

دارد که موجب برهم خوردن آرامش مسجد مي شود. در اين موارد دارد که موجب برهم خوردن آرامش مسجد مي شود. در اين موارد 
برخي خادمين از خود کم صبري نشان داده و با برخوردي عجوالنه برخي خادمين از خود کم صبري نشان داده و با برخوردي عجوالنه 
جوانان و بچه ها را از مسجد دور و دل زده مي کنند. خادم بايد با جوانان و بچه ها را از مسجد دور و دل زده مي کنند. خادم بايد با 

م پوشي کردن از برخي اشتباهات بچه ها، م پوشي کردن از برخي اشتباهات بچه ها، برخوردي شايسته و با چشبرخوردي شايسته و با چش
صبر پيشه کند و با زباني ماليم و پدرانه راه ها و روش هاي حضور در صبر پيشه کند و با زباني ماليم و پدرانه راه ها و روش هاي حضور در 

اين نکته اين نکته   مسجد را به بچه ها بياموزد نه اينکه آنها را از مسجد براند.مسجد را به بچه ها بياموزد نه اينکه آنها را از مسجد براند.
توليان مساجد قدري توليان مساجد قدري اگر مسئولين و ماگر مسئولين و م  بسيار حائز اهميت است.بسيار حائز اهميت است.

مي توانند شيطنت كودكان مي توانند شيطنت كودكان ، ، ددخرج دهنخرج دهنه ه ي تربيتي بي تربيتي ب  لطافت و سليقهلطافت و سليقه
را در چنين محيطهايي با ابزاري بسيار بسيار ابتدايي كنترل نمايند را در چنين محيطهايي با ابزاري بسيار بسيار ابتدايي كنترل نمايند 

هم كودك از مسجد زده هم كودك از مسجد زده و و نحوي كه هم اين مشكل مرتفع گردد، نحوي كه هم اين مشكل مرتفع گردد، ه ه بب
مثل واگذار مثل واگذار   ؛؛نشود و به شركت در چنين محافلي عالقمند گرددنشود و به شركت در چنين محافلي عالقمند گردد

يي هاي يي هاي ن يا پذيران يا پذيراآآمثل توزيع كتب دعا يا قرمثل توزيع كتب دعا يا قر  نننمودن برخي امور آسانمودن برخي امور آسا
  نان كه قطعاًنان كه قطعاًآآهاي سبك به هاي سبك به   ساده و ... و محول نمودن مسئوليتساده و ... و محول نمودن مسئوليت

  د.د.كودكانه شان مي شوكودكانه شان مي شو  بازيگوشيبازيگوشيموجب كنترل حس موجب كنترل حس 
شخصيت دادن به كودكان و برخورد محبت آميز و محترمانه و شخصيت دادن به كودكان و برخورد محبت آميز و محترمانه و 
صبورانه بهتر از تذكرات تند و اهانت بار و بي حوصلگي هاي مفرط صبورانه بهتر از تذكرات تند و اهانت بار و بي حوصلگي هاي مفرط 

اي است كه مانند ما به اي است كه مانند ما به   در برخورد با كودكان معصوم و بي تجربهدر برخورد با كودكان معصوم و بي تجربه
  د.د.بلوغ عقلي و اجتماعي نرسيده انبلوغ عقلي و اجتماعي نرسيده ان

همچنين خادمين و متوليان مساجد نبايد با برخوردي ناشايست شور همچنين خادمين و متوليان مساجد نبايد با برخوردي ناشايست شور 
و اشتياق جوانان را سرکوب کنند و ايشان را از فعاليت در مسجد و اشتياق جوانان را سرکوب کنند و ايشان را از فعاليت در مسجد 
دلسرد نمايند. معترفيم که گاهي برخوردها و عملکردهاي جوانان دلسرد نمايند. معترفيم که گاهي برخوردها و عملکردهاي جوانان 

ايي در فعاليت هاي آنان ديده مي ايي در فعاليت هاي آنان ديده مي مناسب مسجد نيست و افراط همناسب مسجد نيست و افراط ه



۴١  

  

  

بلکه بلکه   شود اما اين دليل نمي شود که رفتاري ناشايست داشته باشيمشود اما اين دليل نمي شود که رفتاري ناشايست داشته باشيم
بايست با برخوردي صبورانه اشتباهات بايست با برخوردي صبورانه اشتباهات   يک خادم و متولي فهميده مييک خادم و متولي فهميده مي

  جوانان را اصالح نمايد و اشتياق و انرژي ايشان را جهت دهي کند.جوانان را اصالح نمايد و اشتياق و انرژي ايشان را جهت دهي کند.

  برخوردهاي بد افراد مسن درصبر   -۲
اري که با مسجد زياد سرو کار دارند گروه سالخوردگان اري که با مسجد زياد سرو کار دارند گروه سالخوردگان يکي از اقشيکي از اقش

د. گروهي که معموالً در اين سن از افراد ثابت قدم مساجد د. گروهي که معموالً در اين سن از افراد ثابت قدم مساجد ننمي باشمي باش
هستند. با وجود اينکه سالخوردگان و ريش سفيدان مايه ي برکت هستند. با وجود اينکه سالخوردگان و ريش سفيدان مايه ي برکت 
مجالس و مساجد ما مي باشند گاهي اوقات به دليل فشار بيماري ها مجالس و مساجد ما مي باشند گاهي اوقات به دليل فشار بيماري ها 
و مشکالت افسردگي که در سن پيري گريبان گير ايشان مي شود و مشکالت افسردگي که در سن پيري گريبان گير ايشان مي شود 

گري پيدا مي کنند و به کوچک گري پيدا مي کنند و به کوچک کم صبر مي شوند و روحيه ي پرخاشکم صبر مي شوند و روحيه ي پرخاش
ترين چيزي ناراحت مي شوند. همين افراد گاهاً در مساجد هم با ترين چيزي ناراحت مي شوند. همين افراد گاهاً در مساجد هم با 
خادم مسجد و يا ديگر نمازگزاران رفتار نامناسبي دارند که عملکرد خادم مسجد و يا ديگر نمازگزاران رفتار نامناسبي دارند که عملکرد 
خادم در اين مواقع بسيار مهم است. خادمين محترم در اين موارد خادم در اين مواقع بسيار مهم است. خادمين محترم در اين موارد 

به مثل نکنند. به مثل نکنند. و مقابله و مقابله   نمايندنمايندمي بايست بر اين رفتار نامناسب صبر مي بايست بر اين رفتار نامناسب صبر 
گاهي با رفتاري نرم و ماليم در مقابل پرخاش ديگران آنها را متوجه گاهي با رفتاري نرم و ماليم در مقابل پرخاش ديگران آنها را متوجه 

و خود را در دل آنها جاي مي دهيم. در آيه ي و خود را در دل آنها جاي مي دهيم. در آيه ي اشتباهشان مي کنيم اشتباهشان مي کنيم 
  سوره ي فصلت چنين مي خوانيم:سوره ي فصلت چنين مي خوانيم:  ۳۴۳۴

pX  اْد3َْ( اْد3َْ( (( 
(	�ِpX 
(	�ِ     pَِه pَِه   Jُ/َ6َْأ Jُ/َ6َْذا  َأ ِ̄ َذا3َ ِ̄ >ي  3َ 
>يا) 
Nََ�   ا) ْwَ �َNَ ْwَ   َو َو   >ُNَ ْwَ >ُNَ ْwَ   اَوٌة َ�!اَوٌة!�َ   >ُ 
 xَ*َ >ُ 
 xَ*َ   Îَوِيل Îَمحٌمي َمحٌمي   َوِيل((    
  دوردور) ) وو  دهده  پاداشپاداش  استاست  نيكىنيكى  وو  خيرخير  كهكه((  شيوهشيوه  بهترينبهترين  بهبه  رارا) ) خلقخلق((  بدىبدى  هميشههميشه

  گرددگردد  توتو  خويشخويش  وو  دوستدوست  استاست  دشمنىدشمنى  سرسر  بربر  توتو  بابا  گويىگويى  كهكه  كسكس  همانهمان  تاتا  كنكن
آيه ي فوق به شکلي بسيار زيبا بيان مي دارد که رفتار خوب با آيه ي فوق به شکلي بسيار زيبا بيان مي دارد که رفتار خوب با 
دشمن هم حتي  باعث مي شود که گاهي دشمن به دوستي صميمي دشمن هم حتي  باعث مي شود که گاهي دشمن به دوستي صميمي 



۴٢ 

 

تبديل شود؛ لذا برخورد صبورانه با اين پرخاشها از نشانه هاي تقواي تبديل شود؛ لذا برخورد صبورانه با اين پرخاشها از نشانه هاي تقواي 
  خادم و وظيفه اي مهم براي او مي باشد.خادم و وظيفه اي مهم براي او مي باشد.

  کمک به افراد مسن صبر بر سختي هاي   -۳
يکي از گروههايي که زياد با مسجد سرو کار دارند افراد يکي از گروههايي که زياد با مسجد سرو کار دارند افراد گفتيم گفتيم 

کهنسال و مسن هستند. در ميان اين افراد گاهاً اشخاصي پيدا مي کهنسال و مسن هستند. در ميان اين افراد گاهاً اشخاصي پيدا مي 
شوند که در رفت و آمد و نشست و برخاست خود به دليل کهولت شوند که در رفت و آمد و نشست و برخاست خود به دليل کهولت 
سن با مشکل رو به رو هستند و نياز دارند که به آنها کمک شود. از سن با مشکل رو به رو هستند و نياز دارند که به آنها کمک شود. از 

ر چنين شرايطي مورد بي مهري و بي ر چنين شرايطي مورد بي مهري و بي طرفي برخي از ايشان معموالً دطرفي برخي از ايشان معموالً د
توجهي فرزندان خود قرار مي گيرند لذا مجبورند به سختي و تکلف توجهي فرزندان خود قرار مي گيرند لذا مجبورند به سختي و تکلف 
خود را به مسجد برسانند. کمک به اين افراد اوالً وظيفه ي هر خود را به مسجد برسانند. کمک به اين افراد اوالً وظيفه ي هر 
مسلماني است و در ثاني در صورت توانايي خادم مسجد از وظايف او مسلماني است و در ثاني در صورت توانايي خادم مسجد از وظايف او 

موجب موجب مي باشد. تکريم کهنساالن در شرايط خاصي که دارند مي باشد. تکريم کهنساالن در شرايط خاصي که دارند 
دلگرمي و آرامش اين افراد مي شود و آنها را از احساس تنهايي و بي دلگرمي و آرامش اين افراد مي شود و آنها را از احساس تنهايي و بي 
کسي دور مي کند. حضور در ميان مومنين و دوستان قديمي و اهل کسي دور مي کند. حضور در ميان مومنين و دوستان قديمي و اهل 
محل و برگزاري نماز به جماعت چنان تاثير مثبتي در روحيه ي اين محل و برگزاري نماز به جماعت چنان تاثير مثبتي در روحيه ي اين 
افراد مي گزارد که کمتر بتوان با راههاي ديگر به آن رسيد. لذا از افراد مي گزارد که کمتر بتوان با راههاي ديگر به آن رسيد. لذا از 

خادم نمونه و کامل کمک کردن و اکرام افراد مسن و خادم نمونه و کامل کمک کردن و اکرام افراد مسن و   وظايف يکوظايف يک
  ناتوان مي باشد.ناتوان مي باشد.

ِ   َرPُ#ُل َرPُ#ُل   dَ	َل dَ	َل  
ِ ا1 
ِ   ِإْ.2َِل ِإْ.2َِل   Jْ5ِ Jْ5ِ   99  ا1 
ِ ا1 
rَ�ِْ�   ِذيِذي  ِإْ.2َُل ِإْ.2َُل   ا1 
rَ�ِْ� ا)� 
  ١  اْملُْ/ِمل اْملُْ/ِمل   ا)�

مي فرمايد: از بزرگ شماردن خدا، اکرام و بزرگ  9999رسول گرامي اسالم 
  شماردن مسلمان کهنسال و ريش سفيد است.

  روايتي ديگر چنين مي خوانيم:روايتي ديگر چنين مي خوانيم:در در 
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۴٣  

  

  

ِ   َرPُ#ُل َرPُ#ُل   dَ	َل dَ	َل  
ِ ا1 
َ�   Jْ5َ Jْ5َ   99  ا1 
dَو �َ 
dَذاَذا  َو   �ٍrَ�ْ¹َ �ٍrَ�ْ¹َ   >ِXِБَ�ْ�َ(ِ >ِXِБَ�ْ�َ(ِ--   >ُNَ5َU >ُNَ5َU   ُ 
ُ ا1 
    ا1
ِم   iَ3َِع iَ3َِع   Jْ5ِ Jْ5ِ   4ََ-	َىل 4ََ-	َىل  ْ�ِم َ ْ�َ  �5َ	�َ ِ̂ َ�	�5َاْ) ِ̂   ١اْ)

مي فرمايند: کسي که کهنسالي را به خاطر کهنسالي و ريش  9999رسول خدا 
  سفيدش اکرام کند خداوند او را از وحشت روز قيامت ايمن مي گرداند.

پس خادمين محترم در صورت توانايي به اين قشر از مخاطبين پس خادمين محترم در صورت توانايي به اين قشر از مخاطبين 
مسجد نيز توجه و عنايت خاصي داشته باشند و نسبت به رفت و مسجد نيز توجه و عنايت خاصي داشته باشند و نسبت به رفت و 

بر سختي هايي که در اين راه بر سختي هايي که در اين راه   وو  آمد اين افراد بي تفاوت نمانندآمد اين افراد بي تفاوت نمانند
  ..متحمل مي گردند صبر پيشه کنندمتحمل مي گردند صبر پيشه کنند

  فقراء  و مردم ي بهپاسخگوي پيشه کردن در صبر  -۴
يکي از مکان هايي که محل رجوع مردم و به ويژه فقراء مي باشد يکي از مکان هايي که محل رجوع مردم و به ويژه فقراء مي باشد 

براي انجام اموري به مسجد براي انجام اموري به مسجد   ،،محلمحل  گاهي اوقات افرادگاهي اوقات افرادمساجد است. مساجد است. 
رجوع مي کنند و تقاضا دارند که هيئت امناي مسجد نامه و يا رجوع مي کنند و تقاضا دارند که هيئت امناي مسجد نامه و يا 

در اينجا وظيفه ي خادم اين است در اينجا وظيفه ي خادم اين است   ..استشهاديه ي آنان را امضاء کننداستشهاديه ي آنان را امضاء کنند
که از کثرت مراجعات و درخواست هاي اين چنيني ناراحت نشود و با که از کثرت مراجعات و درخواست هاي اين چنيني ناراحت نشود و با 

انجام دهد. انجام دهد. آرامش و سعه ي صدر راهنمايي هاي الزم به اين افراد را آرامش و سعه ي صدر راهنمايي هاي الزم به اين افراد را 
اما مورد مهم تري که به هيچ وجه نبايد مورد غفلت واقع شود اما مورد مهم تري که به هيچ وجه نبايد مورد غفلت واقع شود 
برخورد صحيح و صبورانه با فقراست. از روبه رويي با فقرا نبايد برخورد صحيح و صبورانه با فقراست. از روبه رويي با فقرا نبايد 

نيازها و نيازها و   77777777ترسيد و ناراحت شد که طبق روايتي از امام حسين ترسيد و ناراحت شد که طبق روايتي از امام حسين 
گاهي اوقات هم صحبتي گاهي اوقات هم صحبتي   ٢٢احتياجات مردم از نعمت هاي الهي است.احتياجات مردم از نعمت هاي الهي است.

فرا دادن به صحبت ها و مشکالت وي و ابراز فرا دادن به صحبت ها و مشکالت وي و ابراز   با يک فقير و گوشبا يک فقير و گوش
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همدردي با او کردن بهترين کمک به او مي تواند باشد. لذا خادم همدردي با او کردن بهترين کمک به او مي تواند باشد. لذا خادم 
مردم به فقراي مستحق کمک مردم به فقراي مستحق کمک   گرفتن ازگرفتن از  عالوه بر اينکه بايد با کمکعالوه بر اينکه بايد با کمک
وش وش و رويي گشاده به درد دل آنها هم گو رويي گشاده به درد دل آنها هم گنمايد بد نيست با بردباري نمايد بد نيست با بردباري 

ده اي رسيدگي کند و با ده اي رسيدگي کند و با فرا دهد و سعي کند به کار هر سوال کننفرا دهد و سعي کند به کار هر سوال کنن
گير کار فقراء باشد و آنها را از خود و گير کار فقراء باشد و آنها را از خود و   پيپي  ،،همکاري مردم و هيئت امناهمکاري مردم و هيئت امنا

  مسجد نراند:مسجد نراند:

)) �ْ�َNْ4َ 23َ �َ�ِ	 
	 ا)/ 
	ِ�َ� Nْ4َ 23ََ�ْ� َو َأ5 
	 ا)/ 
    ١))َو َأ5
    از خود مران با تندي و سؤال كننده را

البته اين نکته هم حائز اهميت است که تا مي شود از راستگو بودن البته اين نکته هم حائز اهميت است که تا مي شود از راستگو بودن 
ياناً انجام مي ياناً انجام مي کنيد و از سوء استفاده هايي که احکنيد و از سوء استفاده هايي که احفقير اطمينان حاصل فقير اطمينان حاصل 

پيشنهاد مي شود که در مساجد افرادي پيشنهاد مي شود که در مساجد افرادي   شود جلوگيري نماييد.شود جلوگيري نماييد.
  مسئول پيگيري امور فقراء شوند.مسئول پيگيري امور فقراء شوند.

  صبر بر دير شدن حقوق  -۵
از جمله مواردي که متاسفانه بسياري از مساجد کشور ما به آن مبتال از جمله مواردي که متاسفانه بسياري از مساجد کشور ما به آن مبتال 
هستند مشکالت مالي و تامين بودجه مي باشد. در بسياري از هستند مشکالت مالي و تامين بودجه مي باشد. در بسياري از 
مساجد مخارج مسجد و از جمله ي آن حقوق خادم از محل مساجد مخارج مسجد و از جمله ي آن حقوق خادم از محل 
درآمدهاي مردمي مي باشد که معموالً به حد کافي نيست و هيئت درآمدهاي مردمي مي باشد که معموالً به حد کافي نيست و هيئت 

پرداخت حقوق خادم دچار پرداخت حقوق خادم دچار امناي مسجد در بسياري از موارد در امناي مسجد در بسياري از موارد در 
چهره ي خادم ايده آلي که در اين کتاب به تصوير چهره ي خادم ايده آلي که در اين کتاب به تصوير مشکل مي شوند. مشکل مي شوند. 

کشيده شده است در صورتي که حمايت جدي و کافي مالي از کشيده شده است در صورتي که حمايت جدي و کافي مالي از 
خادمين نشود ميسر نخواهد شد چراکه خادمين عزيز نيز بايد از خادمين نشود ميسر نخواهد شد چراکه خادمين عزيز نيز بايد از 
لحاظ مالي تامين شوند تا براي اجراي کامل وظايف خود فراغت کامل لحاظ مالي تامين شوند تا براي اجراي کامل وظايف خود فراغت کامل 
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بحمداهللا در سالهاي اخير نسبت به بيمه کردن خادمين بحمداهللا در سالهاي اخير نسبت به بيمه کردن خادمين   باشند.باشند.داشته داشته 
عزيز گام هايي بر داشته شده است، اما هنوز راه به سوي کمال عزيز گام هايي بر داشته شده است، اما هنوز راه به سوي کمال 

ان شاء اهللا مسئولين عزيز با توجه به ان شاء اهللا مسئولين عزيز با توجه به   مطلب بسي دراز مي باشد.مطلب بسي دراز مي باشد.
وظيفه ي مهم خادم در تبليغ دين، نسبت به تامين مالي خادمين وظيفه ي مهم خادم در تبليغ دين، نسبت به تامين مالي خادمين 

    تالش بيشتري داشته باشند.تالش بيشتري داشته باشند.
ال با توجه به اين شرايط خادمين نيز بايد در راه خدا استقامت ال با توجه به اين شرايط خادمين نيز بايد در راه خدا استقامت حح

  با اين حالبا اين حال  نمايند و در صورت تاخير حقوق خود صبر پيشه کنندنمايند و در صورت تاخير حقوق خود صبر پيشه کنند
  نيز براي او محفوظ است.نيز براي او محفوظ است.حق اعتراض حق اعتراض 

  تواضع
يکي از پارامترهاي اخالق نيکو و پسنديده تواضع و فروتني مي يکي از پارامترهاي اخالق نيکو و پسنديده تواضع و فروتني مي 

مي آيد و نسبت به مي آيد و نسبت به باشد. معموالً انسانها از شخص متواضع خوششان باشد. معموالً انسانها از شخص متواضع خوششان 
شخص متکبر بي زار هستند. کسي که متواضع است و خود را باالتر شخص متکبر بي زار هستند. کسي که متواضع است و خود را باالتر 
از ديگران نمي داند همواره مورد توجه مردم مي باشد و ديگران با او از ديگران نمي داند همواره مورد توجه مردم مي باشد و ديگران با او 
احساس آرامش و راحتي مي نمايند. نمونه ي بارز تواضع را مي توان احساس آرامش و راحتي مي نمايند. نمونه ي بارز تواضع را مي توان 

ع ع ديد که با آن علو و برتري مقامش متواضديد که با آن علو و برتري مقامش متواض99999999در رسول گرامي اسالمدر رسول گرامي اسالم
انسانها به راحتي و بدون ترس با او انسانها به راحتي و بدون ترس با او   پايين ترينپايين ترينترين افراد بود و ترين افراد بود و 

گوي سبقت را از گوي سبقت را از در فضيلت تواضع، در فضيلت تواضع،   ارتباط برقرار مي کردند. ويارتباط برقرار مي کردند. وي
نمود و نمود و   به طوري که لباس خويش را وصله ميبه طوري که لباس خويش را وصله مي  همگان ربوده استهمگان ربوده است

و با بندگان و غالمان غذا مي خورد. بر و با بندگان و غالمان غذا مي خورد. بر   کفش خود را پينه مي کردکفش خود را پينه مي کرد
نيازهاي زندگي خويش را از بازار تهيه مي نيازهاي زندگي خويش را از بازار تهيه مي روي زمين مي نشست و روي زمين مي نشست و 

کرد و به سوي خانه حمل مي نمود. با ثروتمند و فقير، يکسان دست کرد و به سوي خانه حمل مي نمود. با ثروتمند و فقير، يکسان دست 
مي داد و دست خود را نمي کشيد تا اين که طرف مقابل دست خود مي داد و دست خود را نمي کشيد تا اين که طرف مقابل دست خود 



۴۶ 

 

  ١١را بکشد. آن حضرت به هر کس که مي رسيد، ابتدا سالم مي کرد،را بکشد. آن حضرت به هر کس که مي رسيد، ابتدا سالم مي کرد،
بوده و چه بزرگ، بوده و چه بزرگ، چه آن شخص ثروتمند بوده و چه فقير، چه کوچک چه آن شخص ثروتمند بوده و چه فقير، چه کوچک 

براي صرف چيزي دعوت مي کردند، آن را کم نمي براي صرف چيزي دعوت مي کردند، آن را کم نمي   رارا99999999اگر پيامبر اگر پيامبر 
  ٢٢، حتي اگر خرمايي مانده بود.، حتي اگر خرمايي مانده بود.شمردشمرد

  در قرآن کريم خداوند به رسول خود امر مي کند که: در قرآن کريم خداوند به رسول خود امر مي کند که: 

rََ-َ�   ِملJَِ ِملN.َ   Jَِ	N.َ �َ6َ	6ََ�   اÐْ+ِQْ اÐْ+ِQْ   َو َو (( 
rََ-َ� ا4 
  ٣٣))  اْملN5ِÇُْنياْملN5ِÇُْني  Jَ5ِ Jَ5ِ   ا4

    بگسترانبگستران  تواضعتواضع  بهبه  ايمانتايمانت  بابا  پيروانپيروان  تمامتمام  بربر  مرحمتمرحمت  بالبال  وو  پرپر  وو
لذا خادمين محترم و تمام مسلمين بايد بدانند که تکبر بر کسي لذا خادمين محترم و تمام مسلمين بايد بدانند که تکبر بر کسي 
نکنند و تواضع را سرلوحه ي کار خود گردانند. يک خادم نبايد به نکنند و تواضع را سرلوحه ي کار خود گردانند. يک خادم نبايد به 
خاطر جايگاهش از مردم انتظار کمک يا توجه داشته باشد. نبايد خاطر جايگاهش از مردم انتظار کمک يا توجه داشته باشد. نبايد 
تصور کند، اين مردم هستند که بايد به او سالم کنند و نبايد به تصور کند، اين مردم هستند که بايد به او سالم کنند و نبايد به 

اطر تقربش به مسجد هر رفتاري را در آن انجام دهد و موجبات اطر تقربش به مسجد هر رفتاري را در آن انجام دهد و موجبات خخ
ناراحتي نمازگزاران را فراهم کند. چنين خادمي هيچگاه محبوب ناراحتي نمازگزاران را فراهم کند. چنين خادمي هيچگاه محبوب 
نيست و احتماالً مردم او را عوض خواهند کرد. بلکه برعکس خادمي نيست و احتماالً مردم او را عوض خواهند کرد. بلکه برعکس خادمي 
که تواضع را در حد اعال رعايت مي کند محبوب قلوب همه ي که تواضع را در حد اعال رعايت مي کند محبوب قلوب همه ي 

در فراغش احساس ناراحتي در فراغش احساس ناراحتي   مخاطبين مسجد خواهد بود طوري کهمخاطبين مسجد خواهد بود طوري که
  مي کنند و سراغش را مي گيرند؛مي کنند و سراغش را مي گيرند؛

	َس   Qَ	ِ)ُ�#اQَ	ِ)ُ�#ا 
N(َس ا	 
N(ا   �ً�َ(َ	 َl�ُ �ً�َ(َ	 َl�ُ   ِإْن ِإْن   ْ ْ 5ِمت&   Wَ�َ   VْWُ�ْbَ�َ VْWُ�ْbَ�َْ#اWَ�َْ#ا  5ََ-َ�	5ََ-َ�	  5ِمت&

  

از از   --  اْلمجلساْلمجلس  َشرَفَشرَف  دونَدونَ  اْلجُلوساْلجُلوس  وو  --ِبهِبه  َتمرَُّتمرُّ  منْمنْ  ُكلُِّكلِّ  علَىعلَى  السَلامالسَلام  التَّواُضعِالتَّواُضعِ  منَمنَ    --  11
كني و همچنين كني و همچنين   نشانه هاي تواضع سالم بر هركسي است كه از كنار او عبور مينشانه هاي تواضع سالم بر هركسي است كه از كنار او عبور مي

  466466ص ص   7272است نشستن در جاي پست مجلس. بحار ج است نشستن در جاي پست مجلس. بحار ج 
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۴٧  

  

  

#ا  ِ�ْ�ُمتْ ِ�ْ�ُمتْ   ِإْن ِإْن   َو َو    &N6َا# &N6َ  VWُ�ْ(َِإVWُ�ْ(َ١        ِإ  

  مرديدمرديد  آنانآنان  ميانميان  دردر  اگراگر  كهكه  بياميزبياميز  چنانچنان  مردممردم  مي فرمايند: بامي فرمايند: با  77777777امام علي امام علي 
  ..ورزندورزند  عشقعشق  به شمابه شما  باشيدباشيد  زندهزنده  اگراگر  وو  بگريند،بگريند،  شماشما  بربر

  و خوشرويي خوش برخوردي
خوشرويي و رفتار شايسته با ديگران از مهم ترين فضايل اخالقي خوشرويي و رفتار شايسته با ديگران از مهم ترين فضايل اخالقي 
است که شايسته است هر مسلماني در حد بااليي از آن برخوردار است که شايسته است هر مسلماني در حد بااليي از آن برخوردار 

  دودوباشد. اهميت اين خصيصه در مورد مبلغين و تاثيرگذاران مذهبي باشد. اهميت اين خصيصه در مورد مبلغين و تاثيرگذاران مذهبي 
چندان مي شود به طوري که رفتاري ناشايست و تندخويانه از ايشان چندان مي شود به طوري که رفتاري ناشايست و تندخويانه از ايشان 
چنان تاثيرات منفي بر روي مخاطبين مي گذارد که حتي ممکن چنان تاثيرات منفي بر روي مخاطبين مي گذارد که حتي ممکن 

و برعکس رفتار ماليم و شايسته و رويي باز و برعکس رفتار ماليم و شايسته و رويي باز   از دين برانداز دين برانداست آنها را است آنها را 
  شديد ترين جاذبه ها را به سوي دين و خداوند دارد:شديد ترين جاذبه ها را به سوي دين و خداوند دارد:  ،،و گشادهو گشاده

)) ¿ِ3َ ¿ِ3َ   �ٍ ٍ� َرْمحَ ِ   Jَ5ِ Jَ5ِ   َرْمحَ 
ِ ا1 
Nْ(ِ |َNْ(ِ   Vَْ|   ا1 Vْ َهلُ 	  ُ*Nْ*ُ |َNَْ|   َ)ْ# َ)ْ#   َو َو   َهلُ Ñ~3َ	 Ñ~3َ   ½َ�b¾َ ½َ�b¾َ  
   �ِbْ َ̂ bِْ� اْ) َ̂ #ا  اْ) &u�َÀْاَال# &u�َÀَْال   Jْ5ِ Jْ5ِ   �َ(ِ#ْ6َ �َ(ِ#ْ6َ((٢٢  

 بودى دل سخت و تندخو اگر و گشتى مهربان خلق با كه بود خدا مرحمت به
  شدند. مى متفرق تو گرد از مردم

¬�Òَ/ْ-َ(ْا Jِ/َ�َ�ْا ! 
a�َ�ُ ¡ُُم أ	5Åَل ا	d¬�Òَ/ْ-َ(ْا Jِ/َ�َ�ْا ! 
a�َ�ُ ¡ُُم أ	5Åَل ا	d  77777777 : : ا#(ُ#dُ ا#(ُ#dُ ْ ُ©ُ5ِÇْ5ُ ،	ًN/ْ6ُ ِس	Nّb(ِ ْ ُ©ُ5ِÇْ5ُ ،	ًN/ْ6ُ ِس	Nّb(ِ
 Vْ�ُaُ �bWَ�ُ3َ َن#+ُ(ِ	lُاْمل 	 
Vْ َوْ.َ�ُ<، َو أ5 	 اْملNُ5ِÇُْ#َن Èُ/ِrْ�َ3َ َهلُ 
Vْ�ُaُ َو l�ُ	Vْ�ُ+ُ(ِ، أ5 �bWَ�ُ3َ َن#+ُ(ِ	lُاْمل 	 
Vْ َوْ.َ�ُ<، َو أ5 	 اْملNُ5ِÇُْ#َن Èُ/ِrْ�َ3َ َهلُ 
َو l�ُ	Vْ�ُ+ُ(ِ، أ5

	ِن  ْ إَىل اْالميِ
ِÓِا<Xِ.ْْملُ!اراِة ِال	ِن ِ�	 ْ إَىل اْالميِ
ِÓِا<Xِ.ْْملُ!اراِة ِال	١١..ِ�  
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۴٨ 

 

فرمود: با دوست و دشمن خوش گفتار و خوش 77777777حضرت امام حسن عسكري
اما با دوستان مؤمن به عنوان يك وظيفه كه بايد هميشه نسبت  برخورد باشيد،

به يكديگر با چهره اى شاداب برخورد نمايند، اما نسبت به مخالفين به جهت 
  مدارا و جذب به اسالم و احكام آن.

پس شايد مهم ترين اصل از اصول اخالقي يک مبلغ و يک خادم پس شايد مهم ترين اصل از اصول اخالقي يک مبلغ و يک خادم 
انه برخي انه برخي متاسفمتاسفرفتاري است. رفتاري است.   خوش برخوردي و خوشخوش برخوردي و خوش  ،،مسجدمسجد

خادمين محترم رفتارهاي ناشايست و تندي را با اقشار مختلف مردم خادمين محترم رفتارهاي ناشايست و تندي را با اقشار مختلف مردم 
به خصوص بچه ها و جوانان دارند و بعضاً با رفتارهاي ناشايست خود به خصوص بچه ها و جوانان دارند و بعضاً با رفتارهاي ناشايست خود 

خادمين خادمين   تنفر و دوري جوانان و بچه ها را از مسجد موجب مي شوند.تنفر و دوري جوانان و بچه ها را از مسجد موجب مي شوند.
بايد بدانند که وظيفه ي خادميت وظيفه اي الهي است و رفتارهاي بايد بدانند که وظيفه ي خادميت وظيفه اي الهي است و رفتارهاي 

خداوند وقتي موسي و هارون را خداوند وقتي موسي و هارون را   ي الهي را نيز مي خواهد.ي الهي را نيز مي خواهد.  شايستهشايسته
  به سوي فرعون مي فرستاد اين گونه به آنها امر کرد که:به سوي فرعون مي فرستاد اين گونه به آنها امر کرد که:

#ال(( ُ̂ #ال3َ ُ̂ ًN	   dَْ#ًال dَْ#ًال   َ)ُ< َ)ُ<   3َ ��(َ 	ًN ��(َ   >ُ 
b-َ(َ >ُ 
b-َ(َ   ُ 
;<َ َ·َ ُ 
;<َ ىش  َأْو َأْو   َ·َ ْlmَىش ْlmَ((  ٢٢  

) خدا از( يا شود متذكر كه باشد گوييد، سخن نرمى و آرامى با كمال او با و
  ).كند ظلم ترك و( بترسد

وقتي برخورد با فرعون اين گونه توصيه مي شود آيا اين سزاوار است وقتي برخورد با فرعون اين گونه توصيه مي شود آيا اين سزاوار است 
که برخوردهاي ما با مومنين و فرزندان ايشان برخوردي تندخويانه و که برخوردهاي ما با مومنين و فرزندان ايشان برخوردي تندخويانه و 

  رفتارهايرفتارهايدرست است که گاهاً درست است که گاهاً   دافعانه باشد!؟ مسلماً اين طور نيست.دافعانه باشد!؟ مسلماً اين طور نيست.
مخاطبين مسجد به خصوص سنين پايين تر، شايسته ي مسجد و مخاطبين مسجد به خصوص سنين پايين تر، شايسته ي مسجد و 

ست ولي بايد از بسياري از برخوردها گذشت و با رويي ست ولي بايد از بسياري از برخوردها گذشت و با رويي خادم نيخادم ني
خوش و رفتاري مودبانه طرف مقابل را به نحوي شايسته متوجه خوش و رفتاري مودبانه طرف مقابل را به نحوي شايسته متوجه 

 

  1406114061ح ح   261261ص ص   1212تدرك الوسائل ج تدرك الوسائل ج مسمس  --  11
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۴٩  

  

  

    د تا از مسجد و مسجدي ها هم بيزار نگردد.د تا از مسجد و مسجدي ها هم بيزار نگردد.اشتباهش کراشتباهش کر
نيز نيز   99999999تبسم، بهترين نشانه شادي و نشاط است. چهره رسول اهللاتبسم، بهترين نشانه شادي و نشاط است. چهره رسول اهللا  

  به نظر مي رسيدبه نظر مي رسيدديگران شاداب و خندان ديگران شاداب و خندان از از   هنگام ديدار ياران بيشهنگام ديدار ياران بيش
شد. شد.   هاي مبارکش نمايان ميهاي مبارکش نمايان مي  خنديد که دندانخنديد که دندان  و گاه چنان ميو گاه چنان مي

فرمود، سخنش فرمود، سخنش   هرگاه سخني ميهرگاه سخني مي  99999999رسول خدارسول خدا  گويد:گويد:  ابوالدرداء ميابوالدرداء مي
  با لبخند همراه بود. در حديث است:با لبخند همراه بود. در حديث است:

 Кَ Кَ َا َا   َن َن َ َ̀ * َ َ̀ *   
N(ا 
N(ِس ا	ِس 	4َ 4َ    rَ rَ /ُ /ُ َو 	ًa َو 	ًa   ِ�Õِ ِ�Õِ 	ًW 	ًW   َا َا   ِ] ِ] .ُ# .ُ#  ُو  ُو ِيف ِيف َ�Ö َ�Ö �ِ	 �ِ	 >ِ >ِ١١  

  لبخند و تبسم بر چهره ي يارانش داشت.لبخند و تبسم بر چهره ي يارانش داشت.همه، همه، از از   بيشبيش
گاهي بايد در برخوردها اصل تغافل را در نظر گرفت؛ تغافل يعني گاهي بايد در برخوردها اصل تغافل را در نظر گرفت؛ تغافل يعني 

کوچک و قابل کوچک و قابل خود را به غفلت زدن. مثالً در مواجهه با اشتباهات خود را به غفلت زدن. مثالً در مواجهه با اشتباهات 
طوري برخورد کردن که گويا اصالً شما چيزي طوري برخورد کردن که گويا اصالً شما چيزي ديگران ديگران اغماض اغماض 

  نفهميده ايد:نفهميده ايد:

#ا  َال َال   َو َو : : 77777777  َ� َ�   	م	م5َ 5َ اِال اِال  &dا4َُ!ا# &dَس   4َُ!ا	 
N(َس ا	 
N(ا   	َوْز ً 	ْزٍن   َوْز ً َ
ْزٍن ¡ِ َ
aُ#ا  َو َو     ¡ِ aُ#اَ�~�   َأdَْ!اَر³ُْ َأdَْ!اَر³ُْ   َ�~�

 �ِ3ُ	Cَ 
X(	�ِ �ِ3ُ	Cَ 
X(	�ِ   Jِ�َ Jِ�َ   ِين� 
ِين� ا)! 
5ُ#ر  Jَ5ِ Jَ5ِ   ا)! ُoْ5ُ#را ُoْ٢٢......ا  

 با خود ارزش بر و نكنيد، حسابگرى امور ريز باره در مردم با: 77777777  على امام  
  .بيفزاييد پست چيزهاى از چشم پوشى

پس خادمين عزيز و مبلغين گرامي بايد بدانند که خوش رويي اصل و پس خادمين عزيز و مبلغين گرامي بايد بدانند که خوش رويي اصل و 
اساس کارشان مي باشد و اگر اين مورد را در خود به هيچ وجه نمي اساس کارشان مي باشد و اگر اين مورد را در خود به هيچ وجه نمي 

ناره گيري نمايند و آن را به اهلش ناره گيري نمايند و آن را به اهلش يابند بهتر است از اين کار کيابند بهتر است از اين کار ک
  واگذارند.واگذارند.
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۵٠ 

 

البته نکته اي که در اينجا الزم به ذکر است اين مي باشد که خوش البته نکته اي که در اينجا الزم به ذکر است اين مي باشد که خوش 
رويي نبايد به سمتي سوق پيدا کند که اقتدار و شخصيت طرف را از رويي نبايد به سمتي سوق پيدا کند که اقتدار و شخصيت طرف را از 

خوشرويي منافاتي با خوشرويي منافاتي با   ساده لوحي قرار دهد.ساده لوحي قرار دهد.  مظانمظانبين ببرد و او را در بين ببرد و او را در 
  برخورد قاطعانه ندارد.برخورد قاطعانه ندارد.

يي يي خوب است که مبلغين و خادمين مساجد در راستاي خوش روخوب است که مبلغين و خادمين مساجد در راستاي خوش رو
خود جوايزي هرچند اندک تهيه نمايند و در مواقع به خصوص، به خود جوايزي هرچند اندک تهيه نمايند و در مواقع به خصوص، به 
کودکان و بچه هايي که در صفوف نماز حاضر مي شوند جايزه بدهند کودکان و بچه هايي که در صفوف نماز حاضر مي شوند جايزه بدهند 
و از اين طريق جايگاه خود و مسجد را به بهترين شکل در قلوب و از اين طريق جايگاه خود و مسجد را به بهترين شکل در قلوب 

  ايشان نهادينه کنند.ايشان نهادينه کنند.

  اهل مزاح و خوش خنده بودن
راد استفاده از ابزارهاي راد استفاده از ابزارهاي يکي از روش هاي موثر تبليغي و جذب افيکي از روش هاي موثر تبليغي و جذب اف

و ايجاد و ايجاد شوخي هاي مناسب شوخي هاي مناسب   خنده و طنز به روشي صحيح مي باشد.خنده و طنز به روشي صحيح مي باشد.
اي معين از ابزارهاي پرکاربرد براي جذب اي معين از ابزارهاي پرکاربرد براي جذب   خنده در چهارچوبهخنده در چهارچوبه

    ١١مي باشد.مي باشد.  به ويژه جوانان و نوجوانانبه ويژه جوانان و نوجوانان  مخاطبين و تاثير گذاري بر آنهامخاطبين و تاثير گذاري بر آنها

�& املُ!اِ�َ� ِىف     ِإن
 ا1ّ ِإن
 ا1ّ  ِ�mُ 
َوَ.� 
i�َ املُ!اِ�َ� ِىف &� ِ�mُ 
َوَ.� 
i�َ ±ٍ3َ2�ِ َر �ِ�َ	a a	َ�ِ� 2�ِ َر3ٍَ± ا�%َ   ٢٢؛؛ا�%َ

خداوند عزوجل دوست دارد كسى را كه در ميان جمع شوخى كند به شرط 
  د.آن كه ناسزا نگوي

كرد و منظورش اين بود كه مسرور كرد و منظورش اين بود كه مسرور   با مردم شوخى مىبا مردم شوخى مى99999999رسول خدا رسول خدا 
٣٣سازد.سازد.

  

  

مثاالً در افرادي مثل آيت اهللا قرائتي به كرات ديده ايم مثاالً در افرادي مثل آيت اهللا قرائتي به كرات ديده ايم همگان اين مورد را همگان اين مورد را   --  11
كه چگونه ايشان با اين ابزار، مخاطب را جذب خود مي كند و مطالب ديني را با كه چگونه ايشان با اين ابزار، مخاطب را جذب خود مي كند و مطالب ديني را با 

  زباني شيرين و تمثيلي به مخاطبينش القا مي نمايد.زباني شيرين و تمثيلي به مخاطبينش القا مي نمايد.

  44، ح، ح663663، ص، ص22كافى، جكافى، ج  --  22
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حضرت رضا حضرت رضا از از   ت:ت:معمر بن خالد روايت شده كه گفمعمر بن خالد روايت شده كه گفاز از   »»ييكافكاف««در در   
پرسيدم قربانت گردم انسان در ميان جمعى قرار گرفته سخنى پرسيدم قربانت گردم انسان در ميان جمعى قرار گرفته سخنى 77777777

خندند! فرمود: مانعى نيست، اگر خندند! فرمود: مانعى نيست، اگر   كنند و مىكنند و مى  آيد، مزاح مىآيد، مزاح مى  پيش مىپيش مى
نباشد راوى گويد من يقين كردم منظور حضرت فحش دادن و ناسزا نباشد راوى گويد من يقين كردم منظور حضرت فحش دادن و ناسزا 

  ..گفتن استگفتن است
ث يک مبلغ ديني و حتي يک خادم مسجد ث يک مبلغ ديني و حتي يک خادم مسجد پس با توجه به اين احاديپس با توجه به اين احادي

چه خوب است از ابزارهاي شوخي نيز در حد تعادل و در چهارچوبه چه خوب است از ابزارهاي شوخي نيز در حد تعادل و در چهارچوبه 
ي دين استفاده کند و موجبات جذب و شادي مخاطبين مسجد ي دين استفاده کند و موجبات جذب و شادي مخاطبين مسجد 
گردد و به همين وسيله چهره ي خوب و زيبايي از مسجد در ذهن گردد و به همين وسيله چهره ي خوب و زيبايي از مسجد در ذهن 

  افراد و به ويژه کودکان و جوانان ايجاد نمايد.افراد و به ويژه کودکان و جوانان ايجاد نمايد.

  خياعتدال در شو
البته رعايت اعتدال در شوخي نيز مهم است که در اين زمينه به البته رعايت اعتدال در شوخي نيز مهم است که در اين زمينه به 

  نکاتي اکتفا مي کنيم:نکاتي اکتفا مي کنيم:
داد تا در داد تا در   يارانش اجازه مييارانش اجازه ميبه به   اي بود کهاي بود که  گونهگونهبه به   99999999  سيره رسول اهللاسيره رسول اهللا

از از   پيرويپيرويبه به   هاي طنزآميز ادا کنند. آنان نيزهاي طنزآميز ادا کنند. آنان نيز  حضور مبارکش، گفتهحضور مبارکش، گفته
از از   هاي ناپسند پرهيز داشتند، وليهاي ناپسند پرهيز داشتند، ولي  شوخيشوخياز از 99999999ممپيامبر اکرپيامبر اکر

  99999999در مکتب رسول اهللادر مکتب رسول اهللاکردند. کردند.   هاي پسنديده دريغ نميهاي پسنديده دريغ نمي  شوخيشوخي
اي باشد که مايه تخريب شخصيت گوينده آن اي باشد که مايه تخريب شخصيت گوينده آن   اندازهاندازهبه به   شوخي بايدشوخي بايد

توصيف شوخ طبعي توصيف شوخ طبعي از از   پسپس99999999نشود. قيس بن سعد، يار جوان پيامبرنشود. قيس بن سعد، يار جوان پيامبر
شگفتي و شگفتي و   گويد: به خدا سوگند! آن حضرت با آنگويد: به خدا سوگند! آن حضرت با آن  ميمي99999999پيامبر پيامبر 

  ١١..تر بودتر بود  همه افزونهمه افزوناز از   خنده، هيبتشخنده، هيبتش
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شکند و اسالم هم شکند و اسالم هم   زياده روي در شوخي، ابهت انسان را در هم ميزياده روي در شوخي، ابهت انسان را در هم مي  
براي شخصيت پيروان خود ارزش وااليي قائل شده است. بنابرين، براي شخصيت پيروان خود ارزش وااليي قائل شده است. بنابرين، 

  ..کردکرد  افراط در شوخي را نکوهش ميافراط در شوخي را نکوهش مي  99999999رسول خدارسول خدا

  ودنداراي گوش شنوا ب
اين بسيار مهم است که مسئول و يا سرپرست هر جايي نسبت به اين بسيار مهم است که مسئول و يا سرپرست هر جايي نسبت به 
مخاطبينش گوش شنوا داشته باشد و نسبت به آنها بي تفاوت نباشد. مخاطبينش گوش شنوا داشته باشد و نسبت به آنها بي تفاوت نباشد. 
سخنان آنان را بشنود و آنها را تحليل وبررسي نمايد و در صورت سخنان آنان را بشنود و آنها را تحليل وبررسي نمايد و در صورت 

سوره ي توبه چنين بر مي آيد سوره ي توبه چنين بر مي آيد   ۶۱۶۱از آيه ي از آيه ي   لزوم آنها را اعمال کند.لزوم آنها را اعمال کند.
  گوش شنواي خوبي داشته است:گوش شنواي خوبي داشته است:  99999999که پيامبرکه پيامبر

ُ   َو َو (( ُ©ْ5ِ ُ ُ©ْ5ِ   Jَی< 
>یJَ ا) 
ِيب
   ُیÇُْذوَن ُیÇُْذوَن   ا) 
N(ا 
ِيب 
N(َن   َو َو   ا#(ُ# ُ́ #ُ)#َن َ« ُ́   َ)Qَ   VْWُ(َ VْWُْريٍ Qَْريٍ   ُأُذُن ُأُذُن   dُ �ْdُْ�   ُأُذٌن ُأُذٌن   ُهَ# ُهَ#   َ«
 Jُ5ِÇُْی Jُ5ِÇُْی   ِ 
1	�ِ ِ 
N5ِÇْaَُني   ُیJُ5ِÇْ ُیJُ5ِÇْ   َو َو   ِ�	1 N5ِÇْaَُني ِ�ْ ٌ�   َو َو   ِ�ْ ٌ� َرْمحَ >یJَ   َرْمحَ 
�ِ Jَی< 
  ))......  Nُ5َU   VْWُNْ5ِ VْWُNْ5ِ#اNُ5َU#ا  ِ�

  اواو: : گويندگويند  مىمى  وو  آزارندآزارند  مىمى  رارا  مبرمبرپياپيا  دائمدائم  كهكه  هستندهستند) ) منافقانمنافقان  ازاز((  بعضىبعضى  وو
  نفعنفع  بهبه  لطفىلطفى  اينکه او گوش شنوا دارد؛اينکه او گوش شنوا دارد؛  بگوبگو. . استاست  شنواي سخن هرکسيشنواي سخن هرکسي

  براىبراى  وو  دارددارد  اطميناناطمينان  همهم  مؤمنانمؤمنان  بهبه  وو  آوردهآورده  ايمانايمان  خداخدا  بهبه  كهكه  شماست،شماست،
  است.است.  رحمترحمت  وجودشوجودش  شماشما  مؤمنانمؤمنان

اين آيه ي الگوي رفتاري مناسبي را به دست مي دهد و خادمين بايد اين آيه ي الگوي رفتاري مناسبي را به دست مي دهد و خادمين بايد 
سخنان هر قشري از مخاطبين مسجد با آغوشي باز سخنان هر قشري از مخاطبين مسجد با آغوشي باز توجه کنند که به توجه کنند که به 

گوش دهند حتي اگر موجب اذيتشان شود چراکه اين کار موجب گوش دهند حتي اگر موجب اذيتشان شود چراکه اين کار موجب 
در زير به دو مورد از گوش شنوا در زير به دو مورد از گوش شنوا   جذب به اسالم و مسجد خواهد بود.جذب به اسالم و مسجد خواهد بود.

  داشتن اشاره مي کنيم:داشتن اشاره مي کنيم:

  الف: شنيدن سخنان و پيشنهادات  نمازگزاران 
امناي امناي از آنجايي که خادم مسجد به نحوي رابط بين مردم و هيئت از آنجايي که خادم مسجد به نحوي رابط بين مردم و هيئت 

مسجد مي باشد روزانه انتقادات و پيشنهادات مردم به او گفته مي مسجد مي باشد روزانه انتقادات و پيشنهادات مردم به او گفته مي 
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شود. خادم بايد بداند که با رويي گشاده سخنان مردم را به طور شود. خادم بايد بداند که با رويي گشاده سخنان مردم را به طور 
کامل بشنود و در صورتي که توانايي پاسخ گو بودن را دارد پاسخ کامل بشنود و در صورتي که توانايي پاسخ گو بودن را دارد پاسخ 

ته بدهد. گاهي اوقات شنيدن سخنان اشتباه ته بدهد. گاهي اوقات شنيدن سخنان اشتباه مردم را به نحوي شايسمردم را به نحوي شايس
مردم هم موجب دلگرمي و آرامش آنها مي شود. همين که به مردم هم موجب دلگرمي و آرامش آنها مي شود. همين که به 
مخاطب اجازه ي بيان بدهيم و نظر او را محترم تلقي کنيم خود مخاطب اجازه ي بيان بدهيم و نظر او را محترم تلقي کنيم خود 
داراي ارزش فراواني است. متاسفانه برخي از خادمين نه تنها به داراي ارزش فراواني است. متاسفانه برخي از خادمين نه تنها به 

ا از صحبت ا از صحبت سخنان مردم گوش نمي دهند بلکه با رفتاري تند مردم رسخنان مردم گوش نمي دهند بلکه با رفتاري تند مردم ر
بتوانند بتوانند کردن باز مي دارند. مردم نبايد از صحبت با خادم بترسند و کردن باز مي دارند. مردم نبايد از صحبت با خادم بترسند و 

  منظور خود را بيان دارند.منظور خود را بيان دارند.  به راحتيبه راحتي

  ب: شنيدن صحبت هاي همسايگان
مورد انتقاد همسايگان آنها مورد انتقاد همسايگان آنها   به خاطر برخي عملکردهابه خاطر برخي عملکردهامساجد مساجد برخي برخي 

قرار مي گيرند که تا حدي هم صحيح است. رفت و آمدها، سر و قرار مي گيرند که تا حدي هم صحيح است. رفت و آمدها، سر و 
کان، مراسم ترحيم، و صداي اذان و قرآن که از بلندگو کان، مراسم ترحيم، و صداي اذان و قرآن که از بلندگو صداي کودصداي کود

پخش مي شود و... از جمله انتقاداتي است که همسايگان مسجد از پخش مي شود و... از جمله انتقاداتي است که همسايگان مسجد از 
مساجد دارند. خادمين در درجه ي اول بايد اين موارد را مراقبت مساجد دارند. خادمين در درجه ي اول بايد اين موارد را مراقبت 
کنند و از آزار همسايگان خودداري نمايند سپس اگر همسايه اي کنند و از آزار همسايگان خودداري نمايند سپس اگر همسايه اي 

  آغوش باز به استقبال آن بروند. آغوش باز به استقبال آن بروند. انتقاد يا پيشنهادي ارائه داد با انتقاد يا پيشنهادي ارائه داد با 
اصالً چه خوب است که خادم مسجد هر از چند گاهي به سراغ اصالً چه خوب است که خادم مسجد هر از چند گاهي به سراغ 

ادات ادات همسايگان برود و از آنان پرس و جو کند و انتقادات و پيشنههمسايگان برود و از آنان پرس و جو کند و انتقادات و پيشنه
تيب اثر بدهد. اين حرکت چنان تاثير تيب اثر بدهد. اين حرکت چنان تاثير آنها را بشنود و به آنها ترآنها را بشنود و به آنها تر

  همسايگان خواهد گذاشت که از همجوار بودن مسجدهمسايگان خواهد گذاشت که از همجوار بودن مسجدعظيمي بر عظيمي بر 
  احساس رضايت خواهند کرد.احساس رضايت خواهند کرد.
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  رعايت تقوا در برخورد با زنان نامحرمرعايت تقوا در برخورد با زنان نامحرم
از آنجايي که مخاطبين مساجد هم مردان هستند و هم زنان، در از آنجايي که مخاطبين مساجد هم مردان هستند و هم زنان، در 
آداب معاشرت نکته ي مهمي براي خادمين محترم پيش مي آيد و آداب معاشرت نکته ي مهمي براي خادمين محترم پيش مي آيد و 
آن نحوه ي برخورد با زنان نامحرم مي باشد. يک خادم بايد بداند که آن نحوه ي برخورد با زنان نامحرم مي باشد. يک خادم بايد بداند که 

داشته داشته در برخورد با نواميس مومنين نهايت حيا و عفت را مي بايست در برخورد با نواميس مومنين نهايت حيا و عفت را مي بايست 
انتقاد يا انتقاد يا که زنان مومنه به راحتي بتوانند که زنان مومنه به راحتي بتوانند   ددباشد و طوري رفتار کنباشد و طوري رفتار کن

خادمين بايد در حد امکان ارتباط خود را خادمين بايد در حد امکان ارتباط خود را پيشنهاد خود را بيان کنند. پيشنهاد خود را بيان کنند. 
با قسمت خواهران به حداقل برسانند و از صحبت هاي بي مورد با با قسمت خواهران به حداقل برسانند و از صحبت هاي بي مورد با 

هم براي رعايت تقواي خودشان خوب هم براي رعايت تقواي خودشان خوب   ،،ايشان بپرهيزند. که اين موردايشان بپرهيزند. که اين مورد
ران ايماني را فراهم مي ران ايماني را فراهم مي سايش بيشتر خواهسايش بيشتر خواهوجبات آوجبات آاست و هم ماست و هم م

  چنين مي فرمايند: چنين مي فرمايند:   77777777آورد. در حديثي حضرت علي آورد. در حديثي حضرت علي 

O  َو َو  َØَO َØَ   َأْن َأْن   َ 
َ WَXَ4َمل 
َ   �َNْ5ِ	Nْ5َِ�	  َ�ْ�َ�ٍم َ�ْ�َ�ٍم   ِذيِذي  َ¾ْريِ َ¾ْريِ   َو َو   َزْوِ.َ�	َزْوِ.َ�	  َ¾ْريِ َ¾ْريِ   Nْ�ِ !َNْ�َِ!   اْملَْ�َأُة اْملَْ�َأُة   WَXَ4َمل َ̀ َ َأْ, َ̀   َأْ,
 Jْ5ِ Jْ5ِ   §ِ ِ§ َمخْ 	  َ*aَbِ	ٍت َ*aَbِ	ٍت   َمخْ 
	ِمم 

   َال َال   ِمم!�ُ 
!�ُ  	 	َهلَ   Nْ5ِ>Nْ5ِ١١<  َهلَ

از پنج كلمه و آن هم در مواقع از پنج كلمه و آن هم در مواقع از اينكه زن با نامحرم بيش از اينكه زن با نامحرم بيش   99999999  پيامبرپيامبر

  ضروري صحبت كند نهي مي فرمود.ضروري صحبت كند نهي مي فرمود.
نامحرم به حداقل اکتفا نامحرم به حداقل اکتفا   لذا خادمين محترم در تکلم و صحبت با زنانلذا خادمين محترم در تکلم و صحبت با زنان

  االمکان از پشت پرده با يکديگر صحبت نمايند.االمکان از پشت پرده با يکديگر صحبت نمايند.کنند و حتي کنند و حتي 
ازين روست که خادمين متاهل نسبت به مجردين در اولويت مي ازين روست که خادمين متاهل نسبت به مجردين در اولويت مي 

و هم زنان مومنه نسبت به او و هم زنان مومنه نسبت به او   باشند چراکه هم خود مصون ترندباشند چراکه هم خود مصون ترند
  احساس امنيت و راحتي بيشتري مي کنند.احساس امنيت و راحتي بيشتري مي کنند.
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  عدالت
١١َ�!ُل P	Qَ �ٍ�ٌَري r�ِ J5ِ	َدِة rPَ-َني �dِ �ًNَPَ	ِم َ)��bِ	 َو�Eِ	ِم Øَ	ِره	َ�!ُل P	Qَ �ٍ�ٌَري r�ِ J5ِ	َدِة rPَ-َني �dِ �ًNَPَ	ِم َ)��bِ	 َو�Eِ	ِم Øَ	ِره	

  

  هايش به نماز  ساعتى عدالت بهتر از هفتاد سال عبادت است كه شب
 .و روزهايش به روزه بگذرد

و و   ممرشته و زمينه اي از مهم ترين اصول دوارشته و زمينه اي از مهم ترين اصول دوارعايت عدالت در هر رعايت عدالت در هر 
اگر هر کسي در زمينه اگر هر کسي در زمينه   پايداري کار و رضايت خدا و مردم مي باشد.پايداري کار و رضايت خدا و مردم مي باشد.

اي که فعاليت مي کند و يا در روابط اجتماعي خود رعايت عدالت را اي که فعاليت مي کند و يا در روابط اجتماعي خود رعايت عدالت را 
در در   مي کرد احتماالً عموم انسانها از يکديگر راضي و خشنود بودند.مي کرد احتماالً عموم انسانها از يکديگر راضي و خشنود بودند.

  آمده است که: آمده است که: 99999999روايت از رسول اکرم روايت از رسول اکرم 

 Úَ �َ ُن#Wَا6ٍَ! َی J5ِ 	5 Úَ �َ ُن#Wَا6ٍَ! َی J5ِ 	5  ُا5#ِر هِ>ِ] اال J5ِ ُا5#ِر هِ>ِ] االٍء J5ِ ت ٍء َ ُ̀ | َام َ* 
bdَ �ِ 
ت 5 َ ُ̀ | َام َ* 
bdَ �ِ 
5
ُ< ا1ّ  
r*َ ِاّال Ûِ3 ا1ّ 23َ َی-ِ!ُل >ُ 
r*َ ِاّال Ûِ3 ِر       23َ َی-ِ!ُل	Nّ(ِر ِىف ا	Nّ(٢٢ِىف ا

  

هر كس كارى از كارهاى كوچك و يا بزرگ اين امت را در دست بگيرد و 
  در ميانشان عدالت را اجرا نكند خداوند او را به رو، 

 .خواهد افكنددر آتش 

حديث فوق به خوبي اهميت عدالت را حتي در کارهاي کوچک نشان حديث فوق به خوبي اهميت عدالت را حتي در کارهاي کوچک نشان 
مي دهد. لذا خادمين مساجد هم بايد عدالت را در کار خود به خوبي مي دهد. لذا خادمين مساجد هم بايد عدالت را در کار خود به خوبي 

در زير مواردي که در زير مواردي که   اجرا کنند و آن را سرلوحه ي خود قرار دهند.اجرا کنند و آن را سرلوحه ي خود قرار دهند.
  ممکن است خادمين در آن دچار بي عدالتي شوند را بيان مي داريم:ممکن است خادمين در آن دچار بي عدالتي شوند را بيان مي داريم:
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  در برخورد با زنان و مردانعدالت 
بي عدالتي در مساجد رخ مي دهد در مورد بي عدالتي در مساجد رخ مي دهد در مورد   ازازآنچه که معموالً آنچه که معموالً 

برخورد با زنان و مردان است. گاهي اوقات خادمين محترم در برخورد با زنان و مردان است. گاهي اوقات خادمين محترم در 
برخورد با زنان کوتاهي مي کنند و نسبت به آنها و وظايفي که در برخورد با زنان کوتاهي مي کنند و نسبت به آنها و وظايفي که در 

در زير مواردي را خاطر نشان در زير مواردي را خاطر نشان   قبال آنها دارند دچار اجحاف مي شوند.قبال آنها دارند دچار اجحاف مي شوند.
  مي کنيم:مي کنيم:

  عدالت در پذيرايي
بعضاً مشاهده مي شود که خادمين محترم پذيرايي را ابتدا از قسمت بعضاً مشاهده مي شود که خادمين محترم پذيرايي را ابتدا از قسمت 
مردانه شروع مي کنند و اگر از پذيرايي چيزي باقي ماند آن را در مردانه شروع مي کنند و اگر از پذيرايي چيزي باقي ماند آن را در 
قسمت زنانه توزيع مي کنند. و يا مثالً شيريني هاي بهتر و با کيفيت قسمت زنانه توزيع مي کنند. و يا مثالً شيريني هاي بهتر و با کيفيت 

مردانه توزيع مي کنند و اين چنين در حق خواهران مردانه توزيع مي کنند و اين چنين در حق خواهران تر را در قسمت تر را در قسمت 
ايماني تبعيض قائل مي شوند. به هر حال بايد دقت شود که رعايت ايماني تبعيض قائل مي شوند. به هر حال بايد دقت شود که رعايت 
اين نکات در برخوردهاي عادالنه بسيار مهم است و عدالت خادم را اين نکات در برخوردهاي عادالنه بسيار مهم است و عدالت خادم را 
زير سوال مي برد. مگر خواهران نمازگزار کم از مردان دارند!؟ چه زير سوال مي برد. مگر خواهران نمازگزار کم از مردان دارند!؟ چه 

  ..قسمت خواهران شروع کنيمقسمت خواهران شروع کنيمخوب است گاهي هم پذيرايي را از خوب است گاهي هم پذيرايي را از 

  عدالت در توزيع تجهيزات و وسايل
مورد ديگري که شايد در مساجد اتفاق بيافتد اين است که خادمين مورد ديگري که شايد در مساجد اتفاق بيافتد اين است که خادمين 
و يا مسئولين در توزيع وسايل مسجد در حق خواهران کوتاهي مي و يا مسئولين در توزيع وسايل مسجد در حق خواهران کوتاهي مي 
کنند و معموالً وسائل و تجهيزات مناسب و بهتر را در واحد برادران کنند و معموالً وسائل و تجهيزات مناسب و بهتر را در واحد برادران 

و وسايل غير استاندارد و نامناسب را به و وسايل غير استاندارد و نامناسب را به به کار گيري مي نمايند به کار گيري مي نمايند 
قسمت خواهران انتقال مي دهند. پنکه هاي نو و با کيفيت را براي قسمت خواهران انتقال مي دهند. پنکه هاي نو و با کيفيت را براي 
مردان و پنکه هاي کهنه و قديمي و نيمه خراب را براي خواهران مردان و پنکه هاي کهنه و قديمي و نيمه خراب را براي خواهران 
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قرار مي دهند!! اين رفتار چقدر زشت و غيراسالمي است. مگر مالک قرار مي دهند!! اين رفتار چقدر زشت و غيراسالمي است. مگر مالک 
ن بايد دقت کنند که ن بايد دقت کنند که برتري از ديدگاه خداوند تقوا نيست؟! خادميبرتري از ديدگاه خداوند تقوا نيست؟! خادمي

  نشوند.نشوند.  ييييدچار چنين بي عدالتي هادچار چنين بي عدالتي ها

  �َ!ُل ا)Nّ	ِس J5َ َرNّb(ِ Oَyِ	ِس 5	َی�Nَ(ِ Oy+ِ/ِ< َو �َ!ُل ا)Nّ	ِس J5َ َرNّb(ِ Oَyِ	ِس 5	َی�Nَ(ِ Oy+ِ/ِ< َو َا َا 
 >ِ/ِ+Nَ(ِ [ُ�َWَی 	5 V َ] َهلُ ِ;َ >ِ/ِ+Nَ(ِ [ُ�َWَی 	5 V َ] َهلُ ِ;َ11  

ترين مردم كسى است كه براى مردم همان را بپسندد كه براى خود ترين مردم كسى است كه براى مردم همان را بپسندد كه براى خود   عادلعادل

  پسنددپسندد  نمىنمىپسندد و براى آنان نپسندد آنچه را براى خود پسندد و براى آنان نپسندد آنچه را براى خود   مىمى

  عدالت در نظافت
که در اينجا به آن اشاره مي شود نظافت مسجد مي که در اينجا به آن اشاره مي شود نظافت مسجد مي   ديگريديگريمورد مورد 

باشد. متاسفانه گاهاً مشاهده مي شود که خادمين نسبت به نظافت باشد. متاسفانه گاهاً مشاهده مي شود که خادمين نسبت به نظافت 
قسمت خواهران اهمال کاري مي کنند و نسبت به آن بي توجه قسمت خواهران اهمال کاري مي کنند و نسبت به آن بي توجه 
هستند. خادم بايد به همان ميزان که قسمت برادران را نظافت مي هستند. خادم بايد به همان ميزان که قسمت برادران را نظافت مي 

به قسمت خواهران هم بپردازد. متاسفانه اين مورد در سرويس به قسمت خواهران هم بپردازد. متاسفانه اين مورد در سرويس کند کند 
هاي بهداشتي هم رعايت نمي شود. گاهي اوقات سرويس هاي هاي بهداشتي هم رعايت نمي شود. گاهي اوقات سرويس هاي 

قدر کثيف و غير بهداشتي است که واقعاً قدر کثيف و غير بهداشتي است که واقعاً   بهداشتي خواهران آنبهداشتي خواهران آن
خادمين بايد در نظافت خادمين بايد در نظافت توهين به شخصيت نمازگزاران زن مي شود. توهين به شخصيت نمازگزاران زن مي شود. 

  کردن هم عدالت داشته باشند.کردن هم عدالت داشته باشند.

  برخوردعدالت در 
اما يکي از مهم ترين موارد رعايت عدالت براي خادمين رعايت اما يکي از مهم ترين موارد رعايت عدالت براي خادمين رعايت 

ن به يک ن به يک راراعدالت در برخورد مي باشد. يک خادم بايد با تمام نمازگزاعدالت در برخورد مي باشد. يک خادم بايد با تمام نمازگزا
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ميزان رفتار شايسته داشته باشد و خوشرويي و خوش خندگي خود ميزان رفتار شايسته داشته باشد و خوشرويي و خوش خندگي خود 
را منحصر به عده اي خاص نکند. گاهي اوقات خادمين با افرادي که را منحصر به عده اي خاص نکند. گاهي اوقات خادمين با افرادي که 

کنند و يا کنند و يا مي هستند و يا به مسجد بيشتر کمک مي مي هستند و يا به مسجد بيشتر کمک مي مثالً دوست قديمثالً دوست قدي
ن اجتماعي هستند برخوردي بسيار خوب دارند ولي در ن اجتماعي هستند برخوردي بسيار خوب دارند ولي در داراي شأداراي شأ

  پيدا مي کنند.پيدا مي کنند.  و ناشايستو ناشايست  برخورد با ديگر افراد برخوردي سنگينبرخورد با ديگر افراد برخوردي سنگين
اين رفتار در اخالق اسالمي به شدت نهي شده است و خادمين نبايد اين رفتار در اخالق اسالمي به شدت نهي شده است و خادمين نبايد 

عي کنند خوشرويي در عي کنند خوشرويي در و سو س  دچار چنين بي عدالتي و تبعيضي شونددچار چنين بي عدالتي و تبعيضي شوند
    برخورد را حتي االمکان با همه داشته باشند.برخورد را حتي االمکان با همه داشته باشند.

  احراز ويژگي هاي امام جماعت
مشکلي که گاهاً مساجد ما با آن مواجه مي شوند نداشتن امام مشکلي که گاهاً مساجد ما با آن مواجه مي شوند نداشتن امام 
جماعت در بعضي از روزها و در نتيجه تعطيل شدن نماز جماعت جماعت در بعضي از روزها و در نتيجه تعطيل شدن نماز جماعت 
است. از مهم ترين عواملي که مي تواند رونق مساجد را از بين ببرد است. از مهم ترين عواملي که مي تواند رونق مساجد را از بين ببرد 

  مستمر نبودن نماز جماعت است. مستمر نبودن نماز جماعت است. 
خداوند خداوند   از آنجايي که خادم مورد نظر ما در اين کتاب خادمي است کهاز آنجايي که خادم مورد نظر ما در اين کتاب خادمي است که

از او انتظار تقواي بااليي را دارد و مي بايست حائز ويژگي هاي از او انتظار تقواي بااليي را دارد و مي بايست حائز ويژگي هاي 
گوناگوني باشد مي توان اين جواز را داد که اين خادم در شرايطي که گوناگوني باشد مي توان اين جواز را داد که اين خادم در شرايطي که 
روحاني مسجد حضور ندارد اقدام به برپايي نماز جماعت کند و نقش روحاني مسجد حضور ندارد اقدام به برپايي نماز جماعت کند و نقش 
امام جماعت را ايفا کند. چه اشکالي دارد اگر خادم تمام شرايط را امام جماعت را ايفا کند. چه اشکالي دارد اگر خادم تمام شرايط را 

ته باشد و مردم نيز او را قبول داشته باشند به عنوان امام ته باشد و مردم نيز او را قبول داشته باشند به عنوان امام داشداش
جماعت ايفاي نقش کند. اگر خادم نمازش را صحيح بخواند و ويژگي جماعت ايفاي نقش کند. اگر خادم نمازش را صحيح بخواند و ويژگي 
هاي تقوايي الزم را داشته باشد مي تواند در زمانهايي که مسجد هاي تقوايي الزم را داشته باشد مي تواند در زمانهايي که مسجد 

. لذا خوب است . لذا خوب است انتخاب شودانتخاب شودروحاني ندارد به عنوان امام جماعت روحاني ندارد به عنوان امام جماعت 
ويژگي هاي ويژگي هاي ، خادمي را که ، خادمي را که حديدحديدروحانيون مساجد در صورت صالروحانيون مساجد در صورت صال

الزم را داراست به مردم معرفي نمايند. در صورتي که خادم اين الزم را داراست به مردم معرفي نمايند. در صورتي که خادم اين 
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ويژگي ها را بدست آورد هيچ گاه نماز جماعت در مسجد تعطيل ويژگي ها را بدست آورد هيچ گاه نماز جماعت در مسجد تعطيل 
  . . نخواهد شدنخواهد شد

  مراقبت بر نماز جماعت
خادم مسجد نبايد از نماز جماعت کناره گيري نمايد و نمازهاي خود خادم مسجد نبايد از نماز جماعت کناره گيري نمايد و نمازهاي خود 

ت است که مسئوليت هايي در مورد مسجد بر ت است که مسئوليت هايي در مورد مسجد بر را فرادا بخواند. درسرا فرادا بخواند. درس
عهده ي وي مي باشد ولي او بايد با برنامه ريزي دقيق طوري عمل عهده ي وي مي باشد ولي او بايد با برنامه ريزي دقيق طوري عمل 
کند که حتماً به نماز جماعت برسد. مردم بايد خادم را پيشگام در کند که حتماً به نماز جماعت برسد. مردم بايد خادم را پيشگام در 
نماز جماعت بيابند و در مورد او اين گونه فکر نکنند که نسبت به نماز جماعت بيابند و در مورد او اين گونه فکر نکنند که نسبت به 

خادمين با اينکه کار خادمين با اينکه کار نماز جماعت بي ميل است. متاسفانه برخي نماز جماعت بي ميل است. متاسفانه برخي 
  خاصي هم ندارند در نماز جماعت شرکت نمي کنند.خاصي هم ندارند در نماز جماعت شرکت نمي کنند.

  انتقاد
  انتقاد پذيري 

يکي از  مهم ترين روحيه هايي که يک فرد مسلمان بايد داشته باشد يکي از  مهم ترين روحيه هايي که يک فرد مسلمان بايد داشته باشد 
گاهي لغزشها به گونه اي هستند که گاهي لغزشها به گونه اي هستند که   روحيه ي انتقادپذيري است.روحيه ي انتقادپذيري است.

انسان هر انسان هر انچه انچه ديگران بيش از خود انسان، متوجه آن مي شوند و چنديگران بيش از خود انسان، متوجه آن مي شوند و چن
گاه در مسير زندگي، خود را از زاويه ديد ديگران مالحظه گاه در مسير زندگي، خود را از زاويه ديد ديگران مالحظه از چنداز چند

کند، بهتر به لغزشهاي احتمالي خود پي مي برد و اگر به فکر سعادت کند، بهتر به لغزشهاي احتمالي خود پي مي برد و اگر به فکر سعادت 
    ..بهتر مي تواند به اصالح بپردازدبهتر مي تواند به اصالح بپردازداز اين راه از اين راه خويش باشد، خويش باشد، 

    د:د:مي فرمايمي فرماي  77777777امام کاظم امام کاظم 

Qَْ#اِن َو  ِÅْ¹ََ�ِة ا	ِملَُ- �ً�َ	Pَ اِن َو َو#َQْ ِÅْ¹ََ�ِة ا	ِملَُ- �ً�َ	Pَ ²ُ�َْ َو َو#�ُ�ُ VْWُ َ#3ُ ِ>یJَ ُیَ-�� 
	ِت ا) َ̂ �̈ VْWُ َ#3ُ ُ�ُ�#²ُ�َْ َو ا) ِ>یJَ ُیَ-�� 
	ِت ا) َ̂ �̈ ا)
 Jِ�ِ	rَ(ِْىف ا VْWُ(َ َن#fُbِ ْlmُ Jِ�ِ	rَ(ِْىف ا VْWُ(َ َن#fُbِ ْlmُ١١  
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و بخشي از زمان را براي رفت و آمد با برادران ديني و مورد اعتمادي كه و بخشي از زمان را براي رفت و آمد با برادران ديني و مورد اعتمادي كه 

شما را به شما معرّفي مي كنند و در باطن براي شما اخالص مي شما را به شما معرّفي مي كنند و در باطن براي شما اخالص مي عيوب عيوب 

  ..ورزند، ويژه سازيدورزند، ويژه سازيد

  فرمود:فرمود:  77777777امام علي امام علي و نيز و نيز 

 rَdَْو ا ِ ½-ِ 
X5ُ ½ٍ�َِوا �ِbَ-ْ¹ُ Jْ5ِ ا#�ُrِfْXَPِْا rَdَْو ا ِ ½-ِ 
X5ُ ½ٍ�َِوا �ِbَ-ْ¹ُ Jْ5ِ ا#�ُrِfْXَPِْا ½ٍ-ِ 
X5ُ ٍ?Öِ	  ��َÜ ِÝَ ا#bُ ½ٍ-ِ 
X5ُ ٍ?Öِ	  ��َÜ ِÝَ ا#bُ١١  
پند دهنده اي كه خود، پندپذير است، روشنايي برگيريد پند دهنده اي كه خود، پندپذير است، روشنايي برگيريد   از فروغ واعظ واز فروغ واعظ و

  د.د.صيحتگر موعظه پذير را پذيرا باشيصيحتگر موعظه پذير را پذيرا باشيو نصيحت نو نصيحت ن

پذيري پذيري بر اين اساس وظيفه ي هر مسلماني است که روحيه ي انتقاد بر اين اساس وظيفه ي هر مسلماني است که روحيه ي انتقاد 
را در خود احيا کند چراکه موجب پيشرفت مادي و معنوي او خواهد را در خود احيا کند چراکه موجب پيشرفت مادي و معنوي او خواهد 

    شد.شد.
از آنجايي که انسان همواره در معرض اشتباهات مي باشد خادمين از آنجايي که انسان همواره در معرض اشتباهات مي باشد خادمين 
مساجد نيز از اين مورد مصون نيستند و بالشک ممکن است دچار مساجد نيز از اين مورد مصون نيستند و بالشک ممکن است دچار 

بي اشتباه بي اشتباه   ايي گردند. خادمين محترم بايد تصورِايي گردند. خادمين محترم بايد تصورِاشتباهات و خطاهاشتباهات و خطاه
ود دور نمايند. اگر نمازگزاري موردي را به خادم تذکر ود دور نمايند. اگر نمازگزاري موردي را به خادم تذکر بودن را از خبودن را از خ

دي دي داد و يا او را متوجه اشتباهش کرد خادم نبايد با روحيه و برخورداد و يا او را متوجه اشتباهش کرد خادم نبايد با روحيه و برخور
پذيري خادم نه تنها موجب پذيري خادم نه تنها موجب نانا. انتقاد . انتقاد رفتار کندرفتار کندتهاجمي و دافعانه تهاجمي و دافعانه 

مانع پيشرفت مجموعه ي مسجد مانع پيشرفت مجموعه ي مسجد سقوط شخصيتي او مي شود بلکه سقوط شخصيتي او مي شود بلکه 
ري انتقادات به مجموعه ي مسجد ري انتقادات به مجموعه ي مسجد ؛ چراکه ممکن است بسيا؛ چراکه ممکن است بسيامي گرددمي گردد

برگردد و در صورتي که خادم انتقاد پذير نباشد ممکن است برگردد و در صورتي که خادم انتقاد پذير نباشد ممکن است 
  مشکالت مسجد هم ديگر برطرف نگردد.مشکالت مسجد هم ديگر برطرف نگردد.

همين طور است در مورد انتقادات همسايگان مسجد که معموالً در همين طور است در مورد انتقادات همسايگان مسجد که معموالً در 
مورد صداي بلندگوي مسجد و رفت آمد هاي مردم و سر و صداي مورد صداي بلندگوي مسجد و رفت آمد هاي مردم و سر و صداي 
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م خادمين بايد انتقادات صحيح م خادمين بايد انتقادات صحيح کودکان مي باشد. دراين موارد هکودکان مي باشد. دراين موارد ه
  همسايگان را با آغوشي باز پذيرا باشند.همسايگان را با آغوشي باز پذيرا باشند.

  انتقاد گريانتقاد گري
يک خادم نمونه عالوه بر روحيه ي انتقاد پذيري بايد روحيه ي انتقاد يک خادم نمونه عالوه بر روحيه ي انتقاد پذيري بايد روحيه ي انتقاد 
گري هم داشته باشد تا مشکالت مسجد به نحو احسن رفع شود. گري هم داشته باشد تا مشکالت مسجد به نحو احسن رفع شود. 

فاصله فاصله خادمي که کم رو مي باشد و جرات انتقاد ندارد تا خادم نمونه خادمي که کم رو مي باشد و جرات انتقاد ندارد تا خادم نمونه 
ي زيادي دارد. خادم خوب بايد با رعايت شرايط انتقاد سازنده سعي ي زيادي دارد. خادم خوب بايد با رعايت شرايط انتقاد سازنده سعي 

  در اصالح اطرافيان خود داشته باشد؛در اصالح اطرافيان خود داشته باشد؛

  انتقاد گري از هيئت امناي مسجدانتقاد گري از هيئت امناي مسجد
مجموعه ي مسجد را هيئت امنا و خادم مديريت مي نمايند و مسائل مجموعه ي مسجد را هيئت امنا و خادم مديريت مي نمايند و مسائل 
و مشکالت مسجد با تدابير اين گروه مرتفع مي گردد. خادم نمونه و مشکالت مسجد با تدابير اين گروه مرتفع مي گردد. خادم نمونه 

ت در جلسات هيئت امنا نواقص و کاستي هاي آنان در ت در جلسات هيئت امنا نواقص و کاستي هاي آنان در مي بايسمي بايس
مديرت و سامان دهي مسجد را به آنان گوش زد کند و تنها حرف مديرت و سامان دهي مسجد را به آنان گوش زد کند و تنها حرف 
شنوي محض نداشته باشد. اين خادم است که در بطن کارهاي شنوي محض نداشته باشد. اين خادم است که در بطن کارهاي 
مسجد قرار مي گيرد و با مشکالت تماسي نزديک دارد لذا مسجد قرار مي گيرد و با مشکالت تماسي نزديک دارد لذا 

ت بهبود ت بهبود انتقادگري او از هيئت امنا مي تواند گامي موثر در جهانتقادگري او از هيئت امنا مي تواند گامي موثر در جه
وضعيت مسجد باشد. هيئت امناي مسجد نيز نبايد از انتقاد و وضعيت مسجد باشد. هيئت امناي مسجد نيز نبايد از انتقاد و 
اشکاالت خادمين ناراحت شوند بلکه بايد با آغوشي باز از نظرات اشکاالت خادمين ناراحت شوند بلکه بايد با آغوشي باز از نظرات 

  خادم استقبال کنند.خادم استقبال کنند.

  انتقال مشکالت و مسائل به هيئت امنا و تالش براي رفع آنها
خادم خوب بايد نسبت به رفع مشکالت مسجد تالش مضاعفي خادم خوب بايد نسبت به رفع مشکالت مسجد تالش مضاعفي 

باشد. مشکالت را ببيند و آنها را به هيئت امناي مسجد انتقال باشد. مشکالت را ببيند و آنها را به هيئت امناي مسجد انتقال داشته داشته 
دهد و يا اگر خودش مي تواند نسبت به رفع آنها اقدام نمايد. خادم دهد و يا اگر خودش مي تواند نسبت به رفع آنها اقدام نمايد. خادم 
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بي تفاوت باشد و بي تفاوت باشد و   ،،نبايد نسبت به مشکالت مسجد اگر چه کوچکنبايد نسبت به مشکالت مسجد اگر چه کوچک
آنها را پشت گوش بيندازد. مسجد مجموعه اي است که نبايد آنها را پشت گوش بيندازد. مسجد مجموعه اي است که نبايد 

که که   ن ناديده گرفته شود چران ناديده گرفته شود چراکوچک ترين اشکال ها و معايب آکوچک ترين اشکال ها و معايب آ
سالمت و بي عيب بودن مسجد منجر به رفاه و رضايت مردم و در سالمت و بي عيب بودن مسجد منجر به رفاه و رضايت مردم و در 
نتيجه تبليغ هرچه بهتر دين مي شود. براي تبليغ هرچه بهتر اسالم نتيجه تبليغ هرچه بهتر دين مي شود. براي تبليغ هرچه بهتر اسالم 
مي بايست بهترين پايگاه تبليغي اسالم يعني مساجد، از هر لحاظ مي بايست بهترين پايگاه تبليغي اسالم يعني مساجد، از هر لحاظ 

کم کم نمونه و کامل باشند. لذا خادمين رفع مشکالت مسجد را دست نمونه و کامل باشند. لذا خادمين رفع مشکالت مسجد را دست 
  نگيرند و در مورد آن بي تفاوت نباشند.نگيرند و در مورد آن بي تفاوت نباشند.

  انتقاد گري صحيح از رفتارهاي ناشايست نمازگزارانانتقاد گري صحيح از رفتارهاي ناشايست نمازگزاران
گاهي اوقات برخي از نمازگزان رفتارهاي ناشايست و بعضاً اشتباهي گاهي اوقات برخي از نمازگزان رفتارهاي ناشايست و بعضاً اشتباهي 
را مرتکب مي شوند. در اينجا خادم با توجه به شرايط (شرايط امر به را مرتکب مي شوند. در اينجا خادم با توجه به شرايط (شرايط امر به 
معروف و نهي از منکر) خوب است که فرد خطا کار را متوجه معروف و نهي از منکر) خوب است که فرد خطا کار را متوجه 

نياز به نياز به   کارکاراشتباهش کند و در اصالح مومنين کوشا باشد. البته اين اشتباهش کند و در اصالح مومنين کوشا باشد. البته اين 
دقت و ظرافت خاصي دارد. اگر خود خادم قادر به انتقاد نيست خوب دقت و ظرافت خاصي دارد. اگر خود خادم قادر به انتقاد نيست خوب 
است مورد خطا را با روحاني مسجد در ميان بگذارد و به واسطه ي او است مورد خطا را با روحاني مسجد در ميان بگذارد و به واسطه ي او 

  عيب برادر مسلمان خود را بر طرف سازد.عيب برادر مسلمان خود را بر طرف سازد.

  انتقاد گري از روحانيت انتقاد گري از روحانيت 
نبايد اين تصور در ذهن ما باشد که روحانيت معظم قابل انتقاد نبايد اين تصور در ذهن ما باشد که روحانيت معظم قابل انتقاد 

هرچند جايگاه معنوي و روحاني ايشان معموالً آنها را از هرچند جايگاه معنوي و روحاني ايشان معموالً آنها را از   نيستند.نيستند.
داراي مقام داراي مقام مصون مي دارد اما به هر حال مصون مي دارد اما به هر حال   مردممردم  اشتباهات عموماشتباهات عموم
و در بسياري از موارد ممکن است دچار خطا شوند. و در بسياري از موارد ممکن است دچار خطا شوند. عصمت نيستند عصمت نيستند 
تنگاتنگي دارد تنگاتنگي دارد   معموالً خادم با روحانيت ارتباطمعموالً خادم با روحانيت ارتباطدر اينجا چون در اينجا چون 

مودبانه و با رعايت جايگاه روحانيت مودبانه و با رعايت جايگاه روحانيت   اشکالي ندارد با لحني دوستانه واشکالي ندارد با لحني دوستانه و
به ايشان انتقاد کند و او را متوجه اشتباهاتش نمايد و يا اگر اين امر به ايشان انتقاد کند و او را متوجه اشتباهاتش نمايد و يا اگر اين امر 
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مستقيماً ميسر نيست آن را حتماً با هيئت امناي مسجد در ميان مستقيماً ميسر نيست آن را حتماً با هيئت امناي مسجد در ميان 
  بگذارد و از طريق ايشان به انتقاد گري بپردازد.بگذارد و از طريق ايشان به انتقاد گري بپردازد.

مي توان به مي توان به از مواردي که شايد روحانيت نياز به تذکر داشته باشد از مواردي که شايد روحانيت نياز به تذکر داشته باشد 
دير آمدن در هنگام نماز و معطل کردن مردم، بسيار کند و يا بسيار دير آمدن در هنگام نماز و معطل کردن مردم، بسيار کند و يا بسيار 
تند نمازخواندن، عدم سخنراني کردن هرچند کوتاه، عدم انتخاب تند نمازخواندن، عدم سخنراني کردن هرچند کوتاه، عدم انتخاب 
موضوعات خوب براي سخنراني که اين مورد را حتماً خادم بايد موضوعات خوب براي سخنراني که اين مورد را حتماً خادم بايد 

داشته باشد و موارد داشته باشد و موارد   رارا  صالحيت علمي کافي براي انتقاد کردنصالحيت علمي کافي براي انتقاد کردن
  ديگر...ديگر...

  ه ي عمل کرد ماهيانه ي روحانيوندهي از نحوگزارش 
يکي ديگر از کارهايي که بر عهده ي خادم مسجد مي باشد رصد و يکي ديگر از کارهايي که بر عهده ي خادم مسجد مي باشد رصد و 
زير نظر گرفتن عملکرد روحانيون مسجد و ارائه ي گزارش ماهيانه به زير نظر گرفتن عملکرد روحانيون مسجد و ارائه ي گزارش ماهيانه به 

دير يا زود آمدن روحاني به مسجد، دير يا زود آمدن روحاني به مسجد، هيئت امناي مسجد مي باشد. هيئت امناي مسجد مي باشد. 
خنراني وي، خنراني وي، صحبت کردن يا نکردن وي براي مردم، زمان سصحبت کردن يا نکردن وي براي مردم، زمان س

موضوعات مطرح شده، ميزان رضايتمندي مردم از روحاني و... از موضوعات مطرح شده، ميزان رضايتمندي مردم از روحاني و... از 
مواردي است که به واسطه ي خادم بايد زير نظر هيئت امناي مسجد مواردي است که به واسطه ي خادم بايد زير نظر هيئت امناي مسجد 

  قرار گيرد تا کمبودها و کاستي ها برطرف شود.قرار گيرد تا کمبودها و کاستي ها برطرف شود.

  اجتماعي بودناجتماعي بودن
يک خادم موفق نبايد گوشه گير و کم رو  باشد و نتواند با مردم يک خادم موفق نبايد گوشه گير و کم رو  باشد و نتواند با مردم 
ارتباط اجتماعي برقرار کند. خادم بايد روابط عمومي بااليي داشته ارتباط اجتماعي برقرار کند. خادم بايد روابط عمومي بااليي داشته 

به جوانان و به جوانان و نسبت نسبت باشد تا بتواند با برخورد شايسته و احترام کالمي باشد تا بتواند با برخورد شايسته و احترام کالمي 
مراجعه مراجعه موجبات جذب و رضايت آنان را فراهم نمايد. با موجبات جذب و رضايت آنان را فراهم نمايد. با   ،،بزرگساالنبزرگساالن

خوبي صحبت کند و آداب اجتماعي را در رفتارهاي خود خوبي صحبت کند و آداب اجتماعي را در رفتارهاي خود   بهبه  کنندگانکنندگان
اعمال نمايد.عمال نمايد.ا  



۶۴ 

 

  روشن فكر بودنروشن فكر بودن
يک خادم موفق نبايد چهارچوبه ي ديدش بسيار تنگ باشد و مسائل يک خادم موفق نبايد چهارچوبه ي ديدش بسيار تنگ باشد و مسائل 
و افراد را با ديد خشکه مقدسي بنگرد. مسجد محل رجوع همه ي و افراد را با ديد خشکه مقدسي بنگرد. مسجد محل رجوع همه ي 
مردم و بندگان خداست و نبايد آن را محدود به ديدگاه و عقيده اي مردم و بندگان خداست و نبايد آن را محدود به ديدگاه و عقيده اي 

  نمود.نمود.خاص خاص 

َني (( َ-	َملِ ْ َ� rَ5ُ	َرКً َوُهً!¬ ِ�ّ ّWَrَ�ِ ي<ِ 	ِس َ�َّ ّNَb(ِ )َyُِو |ٍ ْwَ َل َني ِإَنّ َأَوّ َ-	َملِ ْ َ� rَ5ُ	َرКً َوُهً!¬ ِ�ّ ّWَrَ�ِ ي<ِ 	ِس َ�َّ ّNَb(ِ )َyُِو |ٍ ْwَ َل   ١))ِإَنّ َأَوّ
  همانهمان  شد،شد،  نهادهنهاده  مردممردم] ]   عبادتعبادت  وو  نيايشنيايش[[  براىبراى  كهكه  اىاى  خانهخانه  نخستيننخستين  يقيناًيقيناً

  ..استاست  جهانيانجهانيان  براىبراى  هدايتهدايت  وسيلهوسيله  وو  بركتبركت  پرپر  كهكه  است،است،  مكهمكه  دردر  كهكه  استاست

براي فقط مومنين بلکه مردم دانسته براي فقط مومنين بلکه مردم دانسته   آيه ي فوق خانه ي خدا را نهآيه ي فوق خانه ي خدا را نه
جد را جد را است و آن را هدايتي براي تمام جهانيان بر مي شمرد. لذا مساست و آن را هدايتي براي تمام جهانيان بر مي شمرد. لذا مس
  نبايد به انحصارگرايي کشيد و آن را ملک شخصي خود دانست!نبايد به انحصارگرايي کشيد و آن را ملک شخصي خود دانست!

يک مبلغ مي بايست تاب و تحمل پذيرش آراء و ديدگاههاي مختلف يک مبلغ مي بايست تاب و تحمل پذيرش آراء و ديدگاههاي مختلف 
ن جلوه ن جلوه را داشته باشد و دين را ديني سخت و دشوار براي ديگرارا داشته باشد و دين را ديني سخت و دشوار براي ديگرا

ندهد. دين اسالم دين آساني است و نبايد ديگران گمان کنند که ندهد. دين اسالم دين آساني است و نبايد ديگران گمان کنند که 
  ورود به دين و دين دار شدن خيلي دشوار و دست نيافتني است.ورود به دين و دين دار شدن خيلي دشوار و دست نيافتني است.

))  ْ
ِÛْbَ�َ | َК ىت 
ْ ِإEَ�ُ_ْ َو اbَ¾ْoََ� ا) ُ©ْ�َ )ُÞَ ْ
ِÛْbَ�َ | َК ىت 
ْ ِإEَ�ُ_ْ َو اbَ¾ْoََ� ا) ُ©ْ�َ )ُÞَ((٢٢        

ى را كه بر آنها بود ( از دوش و يبارهاى سنگين و زنجيرها )9(پيامبر

  د.دار گردنشان ) برمى
  ظرفيت برخورد با تمام اقشار و عقايد را دارا بودنظرفيت برخورد با تمام اقشار و عقايد را دارا بودن

خادم مسجد نبايد با رفتاري دافعانه افرادي را که احياناً عقيده اي خادم مسجد نبايد با رفتاري دافعانه افرادي را که احياناً عقيده اي 
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مخالف دارند و يا موردي را نپذيرفته اند از مسجد برانند و مانع از مخالف دارند و يا موردي را نپذيرفته اند از مسجد برانند و مانع از 
ي ي ورود آنها شوند. گاهاً مساجد به خاطر برخوردهاي انحصارطلبانه ورود آنها شوند. گاهاً مساجد به خاطر برخوردهاي انحصارطلبانه 

برخي خادمين تک بعدي مي شود و بسياري از مردم ميل آمدن به برخي خادمين تک بعدي مي شود و بسياري از مردم ميل آمدن به 
که به شخصيت و عقيده اشان توهين مي که به شخصيت و عقيده اشان توهين مي   آن مسجد را ندارند چراآن مسجد را ندارند چرا

در مورد جوانان بيشتر نمود دارد. جوانان به خاطر در مورد جوانان بيشتر نمود دارد. جوانان به خاطر   رفتاررفتارشود. اين شود. اين 
و حضور در محيط هاي باز و و حضور در محيط هاي باز و خود خود روحيه ي با نشاط و جواني روحيه ي با نشاط و جواني 

ديدگاههايي خاص داشته باشند که حتي ديدگاههايي خاص داشته باشند که حتي دانشگاهي ممکن است دانشگاهي ممکن است 
ممکن است اشتباه هم باشد. رفتارهاي خادم و يا هر مبلغي نبايد به ممکن است اشتباه هم باشد. رفتارهاي خادم و يا هر مبلغي نبايد به 
نحوي باشد که جوان خود را با مسجد بيگانه ببيند و از آن دوري نحوي باشد که جوان خود را با مسجد بيگانه ببيند و از آن دوري 
نمايد بلکه برعکس بايد با رفتاري شايسته به جوان و ديدگاههاي او نمايد بلکه برعکس بايد با رفتاري شايسته به جوان و ديدگاههاي او 

ارها و ديدگاههاي او ارها و ديدگاههاي او بها داد و در صورتي که اشتباهي هم در رفتبها داد و در صورتي که اشتباهي هم در رفت
  است با سعه ي صدر و تدريجاً آن را اصالح کرد.است با سعه ي صدر و تدريجاً آن را اصالح کرد.

اين شيوه ي ائمه ي اطهار در رفتار با مخالفين بوده است که حتي اين شيوه ي ائمه ي اطهار در رفتار با مخالفين بوده است که حتي 
مخالفين به تعريف و تمجيد از روحيه ي صبر و برخورد مناسب مخالفين به تعريف و تمجيد از روحيه ي صبر و برخورد مناسب 
امامان مي پرداخته اند. اگر جوانان مسجد فالن ديدگاه را دوست امامان مي پرداخته اند. اگر جوانان مسجد فالن ديدگاه را دوست 

خادم نبايد مستبدانه ديدگاه نو و جديد جوانان خادم نبايد مستبدانه ديدگاه نو و جديد جوانان دارند و مي پسندند دارند و مي پسندند 
را زير سوال ببرد و آنها را از انجام کارشان ممانعت کند. بلکه بايد با را زير سوال ببرد و آنها را از انجام کارشان ممانعت کند. بلکه بايد با 
آنها بنشيند و صحبت کند و به تبادل نظر بپردازد و ديدگاهي ميانه آنها بنشيند و صحبت کند و به تبادل نظر بپردازد و ديدگاهي ميانه 
را اتخاذ کند. بايد به جوانان و ديدگاههاي آنها بها داد تا رشد فکري را اتخاذ کند. بايد به جوانان و ديدگاههاي آنها بها داد تا رشد فکري 

انجام دهند. تک صدايي و تک فکري مانع بزرگي انجام دهند. تک صدايي و تک فکري مانع بزرگي خود را در مساجد خود را در مساجد 
  براي رشد است.براي رشد است.

گاهي اوقات از برخي خادمين مشاهده مي شود که مثالً چون فالن گاهي اوقات از برخي خادمين مشاهده مي شود که مثالً چون فالن 
خانم چادري نبوده است از ورود او به مسجد جلوگيري مي کنند! اين خانم چادري نبوده است از ورود او به مسجد جلوگيري مي کنند! اين 



۶۶ 

 

  رارا  همان رفتارهايي است که شخصيت افراد را تخريب مي کند و آنهاهمان رفتارهايي است که شخصيت افراد را تخريب مي کند و آنها
دارد. چه اشکالي دارد يک فرد مانتويي براي دارد. چه اشکالي دارد يک فرد مانتويي براي   از دين و ديانت باز مياز دين و ديانت باز مي

نماز به داخل مسجد بيايد. اين فرد اگر در مسجد با حجاب نشود در نماز به داخل مسجد بيايد. اين فرد اگر در مسجد با حجاب نشود در 
را فرا بگيرد؟! چرا وقتي را فرا بگيرد؟! چرا وقتي   درس حجابدرس حجابچه جاي ديگري مي تواند چه جاي ديگري مي تواند 

جواني با تيپ هاي امروزي با وجود اين همه جاذبه ي بيروني وضو جواني با تيپ هاي امروزي با وجود اين همه جاذبه ي بيروني وضو 
لغين و خادمين طرد لغين و خادمين طرد مي سازد و به مسجد مي آيد بايد از طرف مبمي سازد و به مسجد مي آيد بايد از طرف مب

اگر اگر اين جوان اين جوان شود و با روشي غير صحيح مورد سرزنش واقع شود!؟ شود و با روشي غير صحيح مورد سرزنش واقع شود!؟ 
در مسجد آداب صحيح لباس پوشيدن را ياد نگيرد به نظر شما کجا در مسجد آداب صحيح لباس پوشيدن را ياد نگيرد به نظر شما کجا 
مي تواند آن را بفهمد؟!  اين موارد از مصاديق جمود فکري خادمين مي تواند آن را بفهمد؟!  اين موارد از مصاديق جمود فکري خادمين 

  مي باشد.مي باشد.

  عدم خودرايي
ر و انزجار مردم را ر و انزجار مردم را خودرايي و خودکامگي صفت مذمومي است که تنفخودرايي و خودکامگي صفت مذمومي است که تنف

به همراه خواهد داشت و موجب پراکنده شدن ديگران از دور شخص به همراه خواهد داشت و موجب پراکنده شدن ديگران از دور شخص 
خودراي مي شود. کسي که به هر طريقي قدرت و منصبي به دست خودراي مي شود. کسي که به هر طريقي قدرت و منصبي به دست 
مي آورد نبايد دچار خودرايي و خودکامگي شود و به راي و نظر مي آورد نبايد دچار خودرايي و خودکامگي شود و به راي و نظر 

  ديگران بها ندهد و کارها را به ميل خود صورت دهد.ديگران بها ندهد و کارها را به ميل خود صورت دهد.
  فرمايد:فرمايد:مي مي 77777777اميرمؤمنان علياميرمؤمنان علي

 >ِ�bَ�َ َن#ُ�Qِ	 
ا)/ َ ُ̀ *َ >ِ/ِ�Àَ J�َ Oَyَِر J5َ >ِ�bَ�َ َن#ُ�Qِ	 
ا)/ َ ُ̀ *َ >ِ/ِ�Àَ J�َ Oَyَِر J5َ  ١١  

  !!!!د بودد بودننهر كه از خود راضي شد، خشم گيرندگان بر او بسيار خواههر كه از خود راضي شد، خشم گيرندگان بر او بسيار خواه

که چنين روشي موجب که چنين روشي موجب زيرا رفتاري خودپسندانه در پيش مي گيرد زيرا رفتاري خودپسندانه در پيش مي گيرد 
ديگران از رفتارش ناراضي و ديگران از رفتارش ناراضي و   و در نتيجهو در نتيجهمي شود مي شود   تحقير ديگرانتحقير ديگران

ند. در زير نمونه هايي از ند. در زير نمونه هايي از گيرگيرمي مي شوند و بر او خشم شوند و بر او خشم مي مي ناخشنود ناخشنود 

  

      659659غررالحكم، ص غررالحكم، ص   --  11



۶٧  

  

  

خودکامگي که ممکن است يک خادم دچار آن شود را بيان مي خودکامگي که ممکن است يک خادم دچار آن شود را بيان مي 
  داريم:داريم:

  خرج کردن منابع مالي مسجددرست 
اوست نبايد به اوست نبايد به   ررخادم مسجد اگر برخي منابع مالي مسجد در اختياخادم مسجد اگر برخي منابع مالي مسجد در اختيا

و پول مسجد را و پول مسجد را راي خود اقدام به خرج کردن سرمايه ي مسجد کند راي خود اقدام به خرج کردن سرمايه ي مسجد کند 
رايي به هدر دهد و به مشورت ديگران گوش رايي به هدر دهد و به مشورت ديگران گوش خودکامگي و خودخودکامگي و خود  بابا

ندهد. مثالً اگر ديگران مي گويند که فالن قسمت نيازي به پرده ندهد. مثالً اگر ديگران مي گويند که فالن قسمت نيازي به پرده 
ندارد خادم نبايد با خودرايي اقدام به خريدن پرده نمايد. خيلي مهم ندارد خادم نبايد با خودرايي اقدام به خريدن پرده نمايد. خيلي مهم 
است که خادمين در حيطه اي که هيئت امناي مسجد برايشان تعيين است که خادمين در حيطه اي که هيئت امناي مسجد برايشان تعيين 
کرده اند اقدام به خرج کردن سرمايه هاي مسجد کنند و هيچگاه کرده اند اقدام به خرج کردن سرمايه هاي مسجد کنند و هيچگاه 

  اعمال نظر شخصي ننمايند. اعمال نظر شخصي ننمايند. 

  تغيير دکوراسيون مسجد
ون مسجد با ديگران و حتي ون مسجد با ديگران و حتي خادمين خوب است در تغيير دکوراسيخادمين خوب است در تغيير دکوراسي

  مردم مشورت نمايند و پس از مشورت اقدام به تغيير مکان وسايلمردم مشورت نمايند و پس از مشورت اقدام به تغيير مکان وسايل
  مسجد نمايند.مسجد نمايند.

  11        ال �Lََري Кملُ�	َوَر]ال �Lََري Кملُ�	َوَر]

  هيچ پشتيباني چون مشورت کردن وجود ندارد.
اين رفتار هم اعتماد و احترام مردم را باال مي برد و هم خادم به اين رفتار هم اعتماد و احترام مردم را باال مي برد و هم خادم به 

  نتيجه اي معقوالنه تر مي رسد.نتيجه اي معقوالنه تر مي رسد.
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  مغرور شدن به خود و احساس رياست کردنعدم 
متاسفانه ويژگي و خصلت بدي که در برخي خادمين مساجد ديده متاسفانه ويژگي و خصلت بدي که در برخي خادمين مساجد ديده 
مي شود و در حقيقت منشاء آن همان خودرايي است مغرور شدن مي شود و در حقيقت منشاء آن همان خودرايي است مغرور شدن 
خادم و احساس رياست کردن بر مسجد مي باشد. برخي خادمين به خادم و احساس رياست کردن بر مسجد مي باشد. برخي خادمين به 

عف عف هر دليلي قدرت فراواني در مساجد پيدا مي کنند و به دليل ضهر دليلي قدرت فراواني در مساجد پيدا مي کنند و به دليل ض
نفس و بي تقوايي خود مسجد را تبديل به يک مجموعه ي نفس و بي تقوايي خود مسجد را تبديل به يک مجموعه ي 
ديکتاتوري مي کنند و در آن رياست مي کنند، نظرات خود را بر ديکتاتوري مي کنند و در آن رياست مي کنند، نظرات خود را بر 

د. موردي د. موردي ننديگران تحميل کرده و جوانان را از مسجد گريزان مي کنديگران تحميل کرده و جوانان را از مسجد گريزان مي کن
که خادمين بايد همواره مد نظر قرار دهند اين است که اين منصب که خادمين بايد همواره مد نظر قرار دهند اين است که اين منصب 

ره بايد در طريق خدا قدم بردارند و ره بايد در طريق خدا قدم بردارند و رسالتي الهي است و ايشان هموارسالتي الهي است و ايشان هموا
خودکامگي و رياست بر ديگران و اعمال نظر هاي شخصي با اين خودکامگي و رياست بر ديگران و اعمال نظر هاي شخصي با اين 

لذا جايگاه خادم لذا جايگاه خادم رسالت منافات دارد و مورد رضاي خداوند نيست. رسالت منافات دارد و مورد رضاي خداوند نيست. 
نبايد او را بفريبد و موجب شود که احساس برتري و رياست بر نبايد او را بفريبد و موجب شود که احساس برتري و رياست بر 

  ديگران بکند.ديگران بکند.

  و تعامل با تمام اقشار و عقيدتي در مسائل سياسي مدارا
از ديگر ويژگي هاي خادم و هر مبلغ ديني که در جذب و دفع افراد از ديگر ويژگي هاي خادم و هر مبلغ ديني که در جذب و دفع افراد 
نقش بسزايي دارد تعامل با گروههاي مختلف سياسي و عقيدتي نقش بسزايي دارد تعامل با گروههاي مختلف سياسي و عقيدتي 
است. يک خادم و يا مبلغ ديني نبايد تک بعدي و غير قابل انعطاف است. يک خادم و يا مبلغ ديني نبايد تک بعدي و غير قابل انعطاف 
باشد و در مواجهه با مخالف فکري و سياسي خود برخوردي تند و باشد و در مواجهه با مخالف فکري و سياسي خود برخوردي تند و 

روش سيره روش سيره عصبانه نشان دهد و موجب دفع طرف مقابل شود. اين عصبانه نشان دهد و موجب دفع طرف مقابل شود. اين متمت
از آل او مي باشد که در برخورد با مخالفان از آل او مي باشد که در برخورد با مخالفان   هدايتگرانهدايتگرانو و   99999999امبر امبر پيپي

ق ق طوري رفتار مي کردند که طرف مقابل نه تنها دفع بلکه جذب اخالطوري رفتار مي کردند که طرف مقابل نه تنها دفع بلکه جذب اخال
  و بي تعصب بودن آنها مي شدند.و بي تعصب بودن آنها مي شدند.
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ي خود ي خود ايشان با مدارا و خوش خلقي با مخالفان سياسي و عقيدتايشان با مدارا و خوش خلقي با مخالفان سياسي و عقيدت
برخورد مي کردند و قصد هدايت آنها را به بهترين نحو داشتند و برخورد مي کردند و قصد هدايت آنها را به بهترين نحو داشتند و 

  درصدد سرکوبي و اجبار آنها نبودند.درصدد سرکوبي و اجبار آنها نبودند.

آزادي آزادي ، ، آزاد گذاشتن مخالف در گزينش عقايد ديني و سياسي خودآزاد گذاشتن مخالف در گزينش عقايد ديني و سياسي خود
احترام به حقوق اجتماعي مخالفان احترام به حقوق اجتماعي مخالفان د و د و هاي خوهاي خو  گاهگاهمخالف در بيان ديدمخالف در بيان ديد

از موارد بسيار مهم است از موارد بسيار مهم است   ننپس از ابراز عقيده و برخورد نيک با ايشاپس از ابراز عقيده و برخورد نيک با ايشا
هاي هاي   در مدارا انسان بايد حقوق و آزاديدر مدارا انسان بايد حقوق و آزادي  که حتماً بايد رعايت شود.که حتماً بايد رعايت شود.

  هايهاي  مخالف را به رسميت شناخته و در عين حال بر اساس ديدگاهمخالف را به رسميت شناخته و در عين حال بر اساس ديدگاه
    خود عمل کند.خود عمل کند.  تحقيقيتحقيقي

هيچگاه نبايد عقايد ديگران در مسجد توسط خادم و يا مبلغين مورد هيچگاه نبايد عقايد ديگران در مسجد توسط خادم و يا مبلغين مورد 
مسجد به فضايي تبديل شود که مسجد به فضايي تبديل شود که   اهانت و تحقير قرار گيرد و فضاياهانت و تحقير قرار گيرد و فضاي

عده اي به خاطر بي احترامي به عقايدشان تمايلي به حضور در آن را عده اي به خاطر بي احترامي به عقايدشان تمايلي به حضور در آن را 
پيدا نکنند. به هر حال خداوند انسانها را در انتخاب عقيده آزاد پيدا نکنند. به هر حال خداوند انسانها را در انتخاب عقيده آزاد 

  گذاشته و ما نبايد اين آزادي را سلب نماييم.گذاشته و ما نبايد اين آزادي را سلب نماييم.

یJِ   ِيف ِيف   ِإْ;اَ] ِإْ;اَ]   الال(( یJِ ا)!� َ   dَ !ْdَْ!   ا)!� 
َ rَ4َني 
rَ4َ   !ُ¹ْني ¹ُْ! ا)�&   ١١    ))اْ)pCَاْ)Jَ5ِ Jَ5ِ  pCَ   ا)�&

  است.  گرديده روشن ضاللت و هدايت راه تحقيقاً نيست، اجبار به دين كار
با ابن ابي العوجاء مشهور است. در با ابن ابي العوجاء مشهور است. در امام صادق امام صادق مباحثه ي حضرت مباحثه ي حضرت 

ابتداي توحيد مفضل نوشته شده است که او مي گويد به مسجد ابتداي توحيد مفضل نوشته شده است که او مي گويد به مسجد 
پيغمبر رفتم. در آن ايام مخالفين، فرصت عرض اندام يافته بودند و پيغمبر رفتم. در آن ايام مخالفين، فرصت عرض اندام يافته بودند و 

ابي العوجاء نزد قبر پيغمبر نشسته و مسائلي بر ضد خدا و ابي العوجاء نزد قبر پيغمبر نشسته و مسائلي بر ضد خدا و ديدم ابن ديدم ابن 
پيغمبر مطرح مي کند. مفضل مي گويد من عصباني شدم و سر او داد پيغمبر مطرح مي کند. مفضل مي گويد من عصباني شدم و سر او داد 
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زدم و گفتم که تو در دين خدا ملحد شده اي. او که پرخاش مفضل را زدم و گفتم که تو در دين خدا ملحد شده اي. او که پرخاش مفضل را 
ديد گفت نزد من بيا اگر علم کالم داري با علم کالم با تو صحبت کنم ديد گفت نزد من بيا اگر علم کالم داري با علم کالم با تو صحبت کنم 

ا اسالم با تو صحبت کنم و اگر پيرو جعفر بن ا اسالم با تو صحبت کنم و اگر پيرو جعفر بن و اگر اهل اسالمي بو اگر اهل اسالمي ب
محمد هستي او با ما اين گونه صحبت نمي کند. ما هنگامي که نزد او محمد هستي او با ما اين گونه صحبت نمي کند. ما هنگامي که نزد او 
مي رسيم دالئل خود را بر ضد خدا و پيغمبر مي گوئيم و تصور مي مي رسيم دالئل خود را بر ضد خدا و پيغمبر مي گوئيم و تصور مي 
کنيم که پيروز شديم و او سکوت مي کند و بعد با دالئل قوي تمامي کنيم که پيروز شديم و او سکوت مي کند و بعد با دالئل قوي تمامي 

ي که متوجه مي شويم آنچه گفتيم ي که متوجه مي شويم آنچه گفتيم کالم ما را وارونه مي سازد به طورکالم ما را وارونه مي سازد به طور
..اساسي نداشتاساسي نداشت

١١
  

  لذا مسجد مي بايست پذيراي افراد با آراء و عقايد مختلف باشد.لذا مسجد مي بايست پذيراي افراد با آراء و عقايد مختلف باشد.

  عدم راحت طلبي 
راحت طلبي و کناره گيري از کارهاي سخت و واگذار کردن آن به راحت طلبي و کناره گيري از کارهاي سخت و واگذار کردن آن به 

نهي شده نهي شده مومي است که در آيات و روايات از آن مومي است که در آيات و روايات از آن ديگران از صفات مذديگران از صفات مذ
  است.است.

َ�ِر   ُأوِيل ُأوِيل   َ¾ْريُ َ¾ْريُ   اْملN5ِÇَُْني اْملN5ِÇَُْني   Jَ5ِ Jَ5ِ   اْ)^	ِ�ُ!وَن اْ)^	ِ�ُ!وَن   XَAْBَِ#يXَAْBَِ#ي  الال(( 
u(َ�ِر ا 
u(ِهُ!وَن   َو َو   ا	 ُßِْهُ!وَن ا	 ُßْا  
ِ   �rPَ �ِ�rPَِ�     يفيف 
ِ ا1 
Vْ   ا1 5ْxَ�ِ Vْ#اِهلِ   ٢٢    ))َأV�ِ/ِ�ُÀَْأV�ِ/ِ�ُÀْ  َو َو   5ْxَ�ِ#اِهلِ

  جانجان  وو  مالمال  بهبه  كهكه  آنانآنان  بابا  بازنشستندبازنشستند  جهادجهاد  ازاز  عذرعذر  بدونبدون  كهكه  مؤمنانىمؤمنانى  هرگزهرگز

  ..بودبود  نخواهندنخواهند  يكسانيكسان  كنندكنند  جهادجهاد  خداخدا  راهراه  دردر

ِ   Nُ5ِU#اNُ5ِU#ا  َأْن َأْن   Pُ#َرٌة Pُ#َرٌة   ُأْ iَِ)ْ| ُأْ iَِ)ْ|   ِإذاِإذا  َو َو (( 
1	�ِ ِ 
  اxْXَPَْذَ َ� اxْXَPَْذَ َ�   َرPُ#ِ)ِ< َرPُ#ِ)ِ<   5ََ( 5ََ(   .	ِهُ!وا.	ِهُ!وا  َو َو   ِ�	1
ْ#ِل   ُأوُ)#اُأوُ)#ا 
ْ#ِل ا)� 
ْ   ا)� ُ©ْ5ِ ْ   ٣٣    ))اْ)^	ِ�!یJاْ)^	ِ�!ی5َ  Jَ( 5ََ(   َ JْWُ َ JْWُ   َذْر 	َذْر 	  d	ُ)#اd	ُ)#ا  َو َو   5ِْ©ُ
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  دردر((  رسولرسول  بابا  جهادجهاد  وو  خداخدا  بهبه  ايمانايمان  بهبه  امرامر  كهكه  شودشود  نازلنازل  اىاى  سورهسوره  گاهگاه  هرهر  وو

  ازاز  معافىمعافى  تقاضاىتقاضاى  توتو  حضورحضور  ازاز  منافقانمنافقان  آنآن  ثروتمندانثروتمندان  كندكند) ) خداخدا  ديندين  راهراه

  دار.دار.  محسوبمحسوب  شدگانشدگان  معافمعاف  ازاز  رارا  ماما: : گويندگويند  وو  كردهكرده  جهادجهاد

نيز در سفرها با اينکه مي توانست به کناري بنشيند نيز در سفرها با اينکه مي توانست به کناري بنشيند 99999999پيامبر اکرمپيامبر اکرم
لذا لذا   و کاري نکند اصحاب را در جمع آوري هيزم ياري مي کردند.و کاري نکند اصحاب را در جمع آوري هيزم ياري مي کردند.

خادمين و مبلغين به عنوان پيشگامان عرصه ي تبليغ در مساجد خادمين و مبلغين به عنوان پيشگامان عرصه ي تبليغ در مساجد 
نبايد تنبل و راحت طلب باشند و در مواجهه با کارهاي بزرگ و نبايد تنبل و راحت طلب باشند و در مواجهه با کارهاي بزرگ و 
سخت کنار بکشند. در زير به مواردي اشاره مي کنيم که ممکن است سخت کنار بکشند. در زير به مواردي اشاره مي کنيم که ممکن است 

  خادم در آن دچار راحت طلبي شود:خادم در آن دچار راحت طلبي شود:

  تالش براي عمران و آباداني ظاهري مسجد
کارهاي عمراني نظير تعمير سرويس هاي بهداشتي، کارهاي عمراني نظير تعمير سرويس هاي بهداشتي، گاهي اوقات گاهي اوقات 

نماکاري و کاشي کاري مسجد و اموري از اين دست براي مسجد الزم نماکاري و کاشي کاري مسجد و اموري از اين دست براي مسجد الزم 
مي آيد. در اين موارد مهم ترين کسي که شايد مي تواند در پيشبرد مي آيد. در اين موارد مهم ترين کسي که شايد مي تواند در پيشبرد 
هرچه بهتر اين امور ياري کند خادم مسجد است که با حضور خود هرچه بهتر اين امور ياري کند خادم مسجد است که با حضور خود 

مورد نياز براي اين امور و مورد نياز براي اين امور و در اين عرصه ها و فراهم آوردن وسايل در اين عرصه ها و فراهم آوردن وسايل 
حضور دائمي خود مي تواند هم در هزينه هاي مسجد کاهش زيادي حضور دائمي خود مي تواند هم در هزينه هاي مسجد کاهش زيادي 
ايجاد کند و هم بر سرعت اين پروژه ها بيفزايد. درست است که از ايجاد کند و هم بر سرعت اين پروژه ها بيفزايد. درست است که از 
خادمين به خصوص مسن ترها انتظارات زيادي نبايد داشت اما اين خادمين به خصوص مسن ترها انتظارات زيادي نبايد داشت اما اين 

مبذول مبذول   انتظار از ايشان مي رود که در اين موارد نهايت تالش خود راانتظار از ايشان مي رود که در اين موارد نهايت تالش خود را
دارند و به خاطر خدا سختي هاي آن را با جان و دل بپذيرند و کناره دارند و به خاطر خدا سختي هاي آن را با جان و دل بپذيرند و کناره 

  گيري نکنند.گيري نکنند.
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  عدم سستي و راحت طلبي در تبليغات مسجد
خادمين مسجد در اجراي برخي امور تبليغي نبايد سستي کنند. خادمين مسجد در اجراي برخي امور تبليغي نبايد سستي کنند. 

ريسه هاي ريسه هاي نصب نصب نصب تابلو نوشته ها و پارچه ها به مناسبت اعياد، نصب تابلو نوشته ها و پارچه ها به مناسبت اعياد، 
جشن ها و جلسات فرهنگي مذهبي، کمک جشن ها و جلسات فرهنگي مذهبي، کمک ري ري المپ، کمک به برگزاالمپ، کمک به برگزا

از اين دست از اين دست   به رشد فعاليت هاي کانون هاي فرهنگي مساجد وبه رشد فعاليت هاي کانون هاي فرهنگي مساجد و
نياز به متحمل شدن کمي سختي است. خوب است نياز به متحمل شدن کمي سختي است. خوب است   فعاليت هافعاليت ها

خادمين به اين امور هم اهتمام داشته باشند و نهايت کمک خود را خادمين به اين امور هم اهتمام داشته باشند و نهايت کمک خود را 
    مبذول دارند.مبذول دارند.

  راه مانده هادر پيگيري و مداومت امور
كه در راه مانده و مالى كه در راه مانده و مالى   استاستمسافرى مسافرى ابن السبيل ابن السبيل اديق اديق يکي از مصيکي از مص

د. د. نياز باشنياز باش  ندارد تا به وطن خود برگردد؛ اگرچه در وطن خود بىندارد تا به وطن خود برگردد؛ اگرچه در وطن خود بى
بسيار مي شود که چنين افرادي به مسجد مراجعه مي کنند و بسيار مي شود که چنين افرادي به مسجد مراجعه مي کنند و 
درخواست کمک دارند. خادم مسجد نبايد به خاطر اينکه کمک به او درخواست کمک دارند. خادم مسجد نبايد به خاطر اينکه کمک به او 
و تحقيق در مورد صحت ادعاي او سخت است او را رد کند. خوب و تحقيق در مورد صحت ادعاي او سخت است او را رد کند. خوب 
است خادمين در مورد اين افراد کمي وقت بگذارند و به خاطر خدا است خادمين در مورد اين افراد کمي وقت بگذارند و به خاطر خدا 

اين اشخاص که غريب هم هستند اين اشخاص که غريب هم هستند متحمل مشقت هم بشوند تا کار متحمل مشقت هم بشوند تا کار 
به به پس از مطمئن شدن از صحت ادعايش پس از مطمئن شدن از صحت ادعايش حل شود. در راه مانده را حل شود. در راه مانده را 

ليط راه و هزينه ي سفر ليط راه و هزينه ي سفر سرپناهي مطمئن راهنمايي کند و برايش بسرپناهي مطمئن راهنمايي کند و برايش ب
  تهيه کند.تهيه کند.

  ترك اعتيادترك اعتيادجلسات جلسات   همكاري در برگزاريهمكاري در برگزاري
اگر هيئت امناي مسجد با توجه به شرايط تصميم گرفتند در داخل اگر هيئت امناي مسجد با توجه به شرايط تصميم گرفتند در داخل 

ترک اعتياد را برگزار کنند خادمين محترم نيز بايد ترک اعتياد را برگزار کنند خادمين محترم نيز بايد مسجد جلسات مسجد جلسات 
کمال همکاري را با اين جلسات مفيد داشته باشند. اين سلسله کمال همکاري را با اين جلسات مفيد داشته باشند. اين سلسله 
جلسات براي بيماران اعتياد بسيار اثر گذار و مفيد است و تاثيرات جلسات براي بيماران اعتياد بسيار اثر گذار و مفيد است و تاثيرات 
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چشمگيري در بهبودي ايشان مي گذارد لذا خادمين با ديدي باز با چشمگيري در بهبودي ايشان مي گذارد لذا خادمين با ديدي باز با 
  مينه از هيچ کمکي دريغ نکنند.مينه از هيچ کمکي دريغ نکنند.اين قضيه برخورد کنند و در اين زاين قضيه برخورد کنند و در اين ز

  متعهد بودنمتعهد بودن
تعهد در هر کاري الزمه ي کمال و بلوغ آن کار است. انساني که تعهد در هر کاري الزمه ي کمال و بلوغ آن کار است. انساني که 
مسئوليتي را قبول مي کند اما در قبال وظايفش تعهدي ندارد آن را مسئوليتي را قبول مي کند اما در قبال وظايفش تعهدي ندارد آن را 

سوره ي فصلت در مورد تعهد سوره ي فصلت در مورد تعهد   ۳۰۳۰  آيه يآيه يمسلماً ضايع خواهد کرد. درمسلماً ضايع خواهد کرد. در
  چنين مي خوانيم:چنين مي خوانيم:

)) Jَی< 
>یJَ ا) 
	  d	ُ)#اd	ُ)#ا  ا) َ &àَر	 َ &àَر   ُ 
ُ ا1 
  ))اXَPْ^	5ُ#ااXَPْ^	5ُ#ا  ُمث
 ُمث
   ا1
  كساني كه گفتند پروردگار ما خداست سپس استقامت كردند...كساني كه گفتند پروردگار ما خداست سپس استقامت كردند...

آيه ي فوق نوعي تعهد در قبال عقيده را نشان مي دهد. اگر کسي آيه ي فوق نوعي تعهد در قبال عقيده را نشان مي دهد. اگر کسي 
عقيده و يا کاري را قبول کرد بايد تبعات و وظايف ايجاد شده در آن عقيده و يا کاري را قبول کرد بايد تبعات و وظايف ايجاد شده در آن 

  به خرج دهد.به خرج دهد.زمينه را بپذيرد و در انجام و حفظ آن استقامت زمينه را بپذيرد و در انجام و حفظ آن استقامت 
پذيرش رسالت خدمت به خانه ي خدا هم نياز به تعهد کاري دارد که پذيرش رسالت خدمت به خانه ي خدا هم نياز به تعهد کاري دارد که 

  در زير به برخي از آنها اشاره مي نماييم:در زير به برخي از آنها اشاره مي نماييم:
  تعهد و حساسيت نسبت به نظافت مسجدتعهد و حساسيت نسبت به نظافت مسجد

يکي از اصلي ترين وظايف خادم حفظ نظافت مسجد مي باشد و يکي از اصلي ترين وظايف خادم حفظ نظافت مسجد مي باشد و 
ه ه خادم بايد نسبت به نظافت دائمي مسجد تعهد داشته باشد. نکند کخادم بايد نسبت به نظافت دائمي مسجد تعهد داشته باشد. نکند ک

نمازگزاران بر روي فرش هاي کثيف نماز بگذارند و يا ظاهر مسجد و نمازگزاران بر روي فرش هاي کثيف نماز بگذارند و يا ظاهر مسجد و 
شيشه هاي آن را غبار و آلودگي بد منظر کرده باشد. زيبايي و شيشه هاي آن را غبار و آلودگي بد منظر کرده باشد. زيبايي و 
تميزي مسجد و به خصوص سرويس هاي بهداشتي آن بسيار مهم تميزي مسجد و به خصوص سرويس هاي بهداشتي آن بسيار مهم 
است. خادمين نبايد تحت هيچ شرايطي به دسته جات و يا مردم بي است. خادمين نبايد تحت هيچ شرايطي به دسته جات و يا مردم بي 

هاي خود بر روي فرش هاي مسجد هاي خود بر روي فرش هاي مسجد توجه اجازه دهند که با کفش توجه اجازه دهند که با کفش 
  بيايند و سجده گاه مومنين را با بي توجهي خود آلوده و بدبو نمايند.بيايند و سجده گاه مومنين را با بي توجهي خود آلوده و بدبو نمايند.
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نظافت سرويس هاي بهداشتي نيز از اهميت زيادي برخوردار است و نظافت سرويس هاي بهداشتي نيز از اهميت زيادي برخوردار است و 
نبايد مورد غفلت واقع شود. متاسفانه در برخي مساجد به دليل بي نبايد مورد غفلت واقع شود. متاسفانه در برخي مساجد به دليل بي 

در تميزي و در تميزي و توجهي به نظافت سرويس هاي بهداشتي، نمازگزاران توجهي به نظافت سرويس هاي بهداشتي، نمازگزاران 
طهارت خود با مشکل مواجه هستند و چه بسا اين مورد در ميل و  طهارت خود با مشکل مواجه هستند و چه بسا اين مورد در ميل و  
رغبت آنها نسبت به حضور در مسجد و اقامه ي نماز جماعت تاثير رغبت آنها نسبت به حضور در مسجد و اقامه ي نماز جماعت تاثير 

  منفي نيز بگذارد.منفي نيز بگذارد.

    تعهد نسبت به  سر وقت باز شدن درب مسجدتعهد نسبت به  سر وقت باز شدن درب مسجد
خادمين نبايد با تاخيرکردن خود در باز کردن درب مسجد مومنين خادمين نبايد با تاخيرکردن خود در باز کردن درب مسجد مومنين 

نمايند. خادم بايد با توجه به مصوبه ي هيئت امناي نمايند. خادم بايد با توجه به مصوبه ي هيئت امناي را آزرده خاطر را آزرده خاطر 
مسجد در مورد زمان باز کردن دربهاي مسجد به اين مصوبه متعهد مسجد در مورد زمان باز کردن دربهاي مسجد به اين مصوبه متعهد 
باشد و در باز کردن درب مسجد سليقه اي عمل نکند. چه بسا زنان باشد و در باز کردن درب مسجد سليقه اي عمل نکند. چه بسا زنان 
و مرداني که دوست دارند نمازهاي مستحبي و يا قضاي خود را در و مرداني که دوست دارند نمازهاي مستحبي و يا قضاي خود را در 

که خادم با به موقع باز کردن که خادم با به موقع باز کردن مسجد به جاي بياورند و چه خوب است مسجد به جاي بياورند و چه خوب است 
  درب مسجد اين فرصت را به آنان بدهد.درب مسجد اين فرصت را به آنان بدهد.

  و حساسيت نسبت به بسته بودن درب هاي مسجد و حساسيت نسبت به بسته بودن درب هاي مسجد تعهد تعهد 
مورد ديگري که حائز اهميت است به موقع بستن درب هاي مسجد مورد ديگري که حائز اهميت است به موقع بستن درب هاي مسجد 
مي باشد. خادمين بايد دقت کنند که مسجد و وسايل درون آن مي باشد. خادمين بايد دقت کنند که مسجد و وسايل درون آن 

ترين شکل از آنها صيانت ترين شکل از آنها صيانت امانتي است در دستان آنان که بايد به بهامانتي است در دستان آنان که بايد به به
مناسب اقدام به مناسب اقدام به کنند. خادم خوب خادمي است که در اولين فرصت کنند. خادم خوب خادمي است که در اولين فرصت 

درب هاي مسجد به ويژه درب دستشويي هاي مسجد نمايد. درب هاي مسجد به ويژه درب دستشويي هاي مسجد نمايد.   بستنبستن
براي براي   و دزدانو دزدان  از آنجايي که متاسفانه يکي از محل هايي که معتاديناز آنجايي که متاسفانه يکي از محل هايي که معتادين

  استفاده از مواد مخدر و يا دزديدن شيرآالت سرويس ها به آنجا مياستفاده از مواد مخدر و يا دزديدن شيرآالت سرويس ها به آنجا مي
روند دستشويي مساجد است خادم بايد خيلي دقت کند که هرچه روند دستشويي مساجد است خادم بايد خيلي دقت کند که هرچه 
  سريع تر درب دستشويي ها را ببندد تا از اين موارد جلوگيري نمايد.سريع تر درب دستشويي ها را ببندد تا از اين موارد جلوگيري نمايد.
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اگر در شرايطي خادم بايد زودتر مسجد را ترک کند و مجبور است اگر در شرايطي خادم بايد زودتر مسجد را ترک کند و مجبور است 
که کليدهاي مسجد را به افراد ديگر بدهد بايد دقت کند که حتماً که کليدهاي مسجد را به افراد ديگر بدهد بايد دقت کند که حتماً 

گاهي اوقات شده است که گاهي اوقات شده است که   ..طمئن تحويل دهدطمئن تحويل دهدکليدها را به افراد مکليدها را به افراد م
خادم کليد را تحويل ديگري داده است و آن شخص هم بي توجه به خادم کليد را تحويل ديگري داده است و آن شخص هم بي توجه به 
باز بودن برخي درب هاي مسجد آن را ترک کرده و درب مسجد تا باز بودن برخي درب هاي مسجد آن را ترک کرده و درب مسجد تا 

    به صبح بازمانده است!به صبح بازمانده است!
  تعهد در اين مورد يعني اطمينان از بسته بودن درب هاي مسجد.تعهد در اين مورد يعني اطمينان از بسته بودن درب هاي مسجد.

  آرامش مسجد به خصوص هنگام نمازآرامش مسجد به خصوص هنگام نمازتعهد و حساسيت نسبت به تعهد و حساسيت نسبت به 
دقيقه هم دقيقه هم   ۲۰۲۰هنگام شروع شدن نماز جماعت که روي هم رفته شايد هنگام شروع شدن نماز جماعت که روي هم رفته شايد 

طول نکشد يکي از مواردي که بايد رعايت شود و حق نمازگزاران طول نکشد يکي از مواردي که بايد رعايت شود و حق نمازگزاران 
است سکوت کافي در محيط مسجد به منظور تمرکز نمازگزاران مي است سکوت کافي در محيط مسجد به منظور تمرکز نمازگزاران مي 

بسيار شده است که نماز جماعت شروع مي شود و ناگهان بسيار شده است که نماز جماعت شروع مي شود و ناگهان   باشد.باشد.
کودکان در محيط مسجد به بازي و سر وصدا مي پردازند و به کلي کودکان در محيط مسجد به بازي و سر وصدا مي پردازند و به کلي 
تمرکز و حضور قلب مومنين را بر هم مي زنند و يا بچه ها در کنار تمرکز و حضور قلب مومنين را بر هم مي زنند و يا بچه ها در کنار 
مسجد مشغول صحبت مي شوند و صداي آنان نمازگزاران را آزار مي مسجد مشغول صحبت مي شوند و صداي آنان نمازگزاران را آزار مي 

    دهد.دهد.
خادمين محترم مي بايست ترتيبي دهند که چنين مواردي پيش خادمين محترم مي بايست ترتيبي دهند که چنين مواردي پيش 

براي اين کار وجود دارد که در صورت برنامه براي اين کار وجود دارد که در صورت برنامه   نيايد. راههاي مختلفينيايد. راههاي مختلفي
ريزي مناسب خود خادم هم مي تواند در نماز جماعت شرکت کند و ريزي مناسب خود خادم هم مي تواند در نماز جماعت شرکت کند و 

  ديگر به نگهباني او حين نماز نيازي نيست. ديگر به نگهباني او حين نماز نيازي نيست. 
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  دلسوز بودن
چه که در سطح چه که در سطح بسيار مهم است اما آنبسيار مهم است اما آن  انجام وظيفه در قبال کارهاانجام وظيفه در قبال کارها

انجام وظيفه توام با دلسوزي است. مثالً شخصي که انجام وظيفه توام با دلسوزي است. مثالً شخصي که باالتري قرار دارد باالتري قرار دارد 
در اداره اي کار مي کند اگر در پايان وقت اداري کسي به او رجوع در اداره اي کار مي کند اگر در پايان وقت اداري کسي به او رجوع 
کند که مشکالت زيادي هم دارد و نياز دارد که کارش فوراً حل شود کند که مشکالت زيادي هم دارد و نياز دارد که کارش فوراً حل شود 
مي تواند دو برخورد داشته باشد؛ يکي اينکه طبق وظيفه ي مقرره مي تواند دو برخورد داشته باشد؛ يکي اينکه طبق وظيفه ي مقرره 

از از فردا مراجعه کن و يا اينکه فردا مراجعه کن و يا اينکه   بگويد که ساعت کاري تمام شده وبگويد که ساعت کاري تمام شده و
وظيفه ي تعريف شده ي خود پا فراتر بگذارد و کار آن شخص را حل وظيفه ي تعريف شده ي خود پا فراتر بگذارد و کار آن شخص را حل 

در مورد شغل خادميت هم همين طور است براي مثال براي در مورد شغل خادميت هم همين طور است براي مثال براي   کند.کند.
خادم تعريف شده که تا نيم ساعت بعد از نماز مي تواند درب هاي خادم تعريف شده که تا نيم ساعت بعد از نماز مي تواند درب هاي 
مسجد را ببندد حال اگر شخصي پس از اين ساعت براي نماز مسجد را ببندد حال اگر شخصي پس از اين ساعت براي نماز 

واندن مراجعه نمايد خادم مي تواند طبق وظيفه ي خود درب واندن مراجعه نمايد خادم مي تواند طبق وظيفه ي خود درب خخ
مسجد را ببندد و برود. شايد اين خادم نسبت به وظيفه اش کوتاهي مسجد را ببندد و برود. شايد اين خادم نسبت به وظيفه اش کوتاهي 
هم نکرده باشد ولي خادم ايده آلي که مد نظر اين کتاب است هم نکرده باشد ولي خادم ايده آلي که مد نظر اين کتاب است 
خادمي است که با دلسوزي و از خود گذشتگي به اين شخص اجازه خادمي است که با دلسوزي و از خود گذشتگي به اين شخص اجازه 

د دغدغه ي دين داشته باشد و د دغدغه ي دين داشته باشد و دهد که نمازش را بخواند. خادم بايدهد که نمازش را بخواند. خادم باي
همه ي هم و غمش اقامه ي نماز باشد. اين رفتار رفتار دلسوزانه نام همه ي هم و غمش اقامه ي نماز باشد. اين رفتار رفتار دلسوزانه نام 

حال مواردي را حال مواردي را   دارد و در سطحي باالتر از عمل به وظيفه مي باشد.دارد و در سطحي باالتر از عمل به وظيفه مي باشد.
که گاهاً برگزار شدن يا نشدنش و يا کيفيت داشتن و يا نداشتنش به که گاهاً برگزار شدن يا نشدنش و يا کيفيت داشتن و يا نداشتنش به 

  ماييم.ماييم.دلسوزي و همکاري خادم نياز دارد را بيان مي ندلسوزي و همکاري خادم نياز دارد را بيان مي ن

  دلسوزي نسبت به جامعه ي مسلمين وفرهنگ
خادمي که دغدغه ي دين و فرهنگ را نداشته باشد مي تواند مسجد خادمي که دغدغه ي دين و فرهنگ را نداشته باشد مي تواند مسجد 
را به سمت و سويي سوق دهد که کارايي هاي فرهنگ ساز خود را از را به سمت و سويي سوق دهد که کارايي هاي فرهنگ ساز خود را از 
دست بدهد و عمالً فايده هاي ديني و اجتماعي خود را يا از دست دست بدهد و عمالً فايده هاي ديني و اجتماعي خود را يا از دست 



٧٧  

  

  

شما خادمي که دغدغه ي دين شما خادمي که دغدغه ي دين   بدهد و يا اثر آنها را کم کند. به نظربدهد و يا اثر آنها را کم کند. به نظر
ندارد و تنها به فکر تمام شدن ساعت کاريش و بستن درب هاي ندارد و تنها به فکر تمام شدن ساعت کاريش و بستن درب هاي 
مسجد است آيا مي تواند گام موثري در برگزاري جلسات ديني مسجد است آيا مي تواند گام موثري در برگزاري جلسات ديني 
بردارد؟ آيا موجب پراکنده شدن تشکل هاي علمي جوانان نمي بردارد؟ آيا موجب پراکنده شدن تشکل هاي علمي جوانان نمي 
شود؟ آيا فعاليت هاي فرهنگي جوانان را دچار مشکل نمي کند؟ او شود؟ آيا فعاليت هاي فرهنگي جوانان را دچار مشکل نمي کند؟ او 

ه دين و فرهنگ و جوانان ندارد! او ه دين و فرهنگ و جوانان ندارد! او سوزي نسبت بسوزي نسبت باحساس دلاحساس دل
دلسوزانه درب مسجد را باز نمي کند! صرفاً به ديد يک کار عادي به دلسوزانه درب مسجد را باز نمي کند! صرفاً به ديد يک کار عادي به 
آن نگاه مي کند و ... لذا خادمين بايد از ميان افراد دلسوز و غم خوار آن نگاه مي کند و ... لذا خادمين بايد از ميان افراد دلسوز و غم خوار 

  خاب شوند تا مجموعه ي مسجد روند رو به رشدي پيدا کند.خاب شوند تا مجموعه ي مسجد روند رو به رشدي پيدا کند.تتدين اندين ان

  برنامه کمک به برگزاري جلسات فوق
يکي از جاهاي ديگري که دلسوزي خادم در انجام هرچه بهتر آن يکي از جاهاي ديگري که دلسوزي خادم در انجام هرچه بهتر آن 
نمود پيدا مي کند برنامه ها و جلساتي است که جوانان مسجد قصد نمود پيدا مي کند برنامه ها و جلساتي است که جوانان مسجد قصد 
برگزاري آنها را دارند. اگر خادم نسبت به جوانان و دين آنها احساس برگزاري آنها را دارند. اگر خادم نسبت به جوانان و دين آنها احساس 
دلسوزي نکند هيچگاه همکاري شايسته اي با آنان در برگزاري دلسوزي نکند هيچگاه همکاري شايسته اي با آنان در برگزاري 

. او دغدغه ي جوانان را ندارد و دلسوز . او دغدغه ي جوانان را ندارد و دلسوز چنين جلساتي نخواهد کردچنين جلساتي نخواهد کرد
آنها نيست. او صرفاً به تمام شدن نماز و منبر و بستن درب هاي آنها نيست. او صرفاً به تمام شدن نماز و منبر و بستن درب هاي 
مسجد مي انديشد. در چنين مسجدي کجا جوانان جمع مي شوند و مسجد مي انديشد. در چنين مسجدي کجا جوانان جمع مي شوند و 

مسئله ي جوانان و جلسات آنان بايد براي مسئله ي جوانان و جلسات آنان بايد براي با آن انس مي گيرند!! با آن انس مي گيرند!! 
    خادم مهم و ارزشمند باشد و نسبت به آن بها دهد.خادم مهم و ارزشمند باشد و نسبت به آن بها دهد.

خادمي که آنقدر در رفتن عجله دارد که روحاني مسجد هم مجبور خادمي که آنقدر در رفتن عجله دارد که روحاني مسجد هم مجبور 
است بحث هاي ديني خود را محدود نمايد و يا اصالً تعطيل کند نمي است بحث هاي ديني خود را محدود نمايد و يا اصالً تعطيل کند نمي 
تواند موجب پيشرفت مسجد شود. اگر جوانان قصد داشته باشند تواند موجب پيشرفت مسجد شود. اگر جوانان قصد داشته باشند 
فعاليتي فرهنگي در سطح محل انجام دهند و نياز به همکاري و فعاليتي فرهنگي در سطح محل انجام دهند و نياز به همکاري و 
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و امکانات مسجد را در اختيار آنان قرار و امکانات مسجد را در اختيار آنان قرار همدلي خادم دارند و اينکه اهمدلي خادم دارند و اينکه ا
دهد و ساعاتي را هم براي محقق شدن آن طرح وقت بگذارد، آيا اگر دهد و ساعاتي را هم براي محقق شدن آن طرح وقت بگذارد، آيا اگر 
خادم دلسوز نباشد و دغدغه ي فعاليت هاي فرهنگي را نداشته باشد خادم دلسوز نباشد و دغدغه ي فعاليت هاي فرهنگي را نداشته باشد 

  به نظر شما به جوانان کمک شايسته اي خواهد کرد؟!به نظر شما به جوانان کمک شايسته اي خواهد کرد؟!

  برخورد با کودکان
به به تارهاي بچه گانه ي آنها تارهاي بچه گانه ي آنها برخورد با کودکان و صبر در مقابل رفبرخورد با کودکان و صبر در مقابل رف

دلسوز بچه دلسوز بچه   ،،خصوص رفتاري دلسوزانه را مي طلبد. واال اگر خادميخصوص رفتاري دلسوزانه را مي طلبد. واال اگر خادمي
ها و آينده ي آنان نباشد و آمدن يا نيامدن آنها به مسجد برايش ها و آينده ي آنان نباشد و آمدن يا نيامدن آنها به مسجد برايش 
اهميت چنداني نداشته باشد ممکن است با کوچکترين اشتباه بچه اهميت چنداني نداشته باشد ممکن است با کوچکترين اشتباه بچه 

که به که به ها آنها را از مسجد براند و در نتيجه چه آسيب هاي بزرگي ها آنها را از مسجد براند و در نتيجه چه آسيب هاي بزرگي 
جامعه و جوانان وارد نمي کند! اينها مواردي است که ذکر آنها اين جامعه و جوانان وارد نمي کند! اينها مواردي است که ذکر آنها اين 
واقعيت را نشان مي دهد که خادميت را نبايد دست کم گرفت. خادم واقعيت را نشان مي دهد که خادميت را نبايد دست کم گرفت. خادم 
مي تواند در روند رو به رشد دين و فرهنگ نقش بسزايي داشته مي تواند در روند رو به رشد دين و فرهنگ نقش بسزايي داشته 

  باشد.باشد.
موردي است که اوالً بايد در انتخاب خادمين مد نظر قرار موردي است که اوالً بايد در انتخاب خادمين مد نظر قرار   دلسوزيدلسوزي
  ثانياً به خادمين فعلي تذکر داده شود.ثانياً به خادمين فعلي تذکر داده شود.گيرد و گيرد و 

  حضور در اردوهاي فرهنگي  مسجد و کانون
چه خوب است که خادم مسجد در برنامه هاي فرهنگي و اردوهاي چه خوب است که خادم مسجد در برنامه هاي فرهنگي و اردوهاي 
مسجد نيز شرکت نمايد تا بتواند با بچه ها و جوانان ارتباط صميمي مسجد نيز شرکت نمايد تا بتواند با بچه ها و جوانان ارتباط صميمي 
تري را برقرار نمايد و در نتيجه در برخوردهاي بعدي خود در مسجد تري را برقرار نمايد و در نتيجه در برخوردهاي بعدي خود در مسجد 
تاثير گذار تر باشد و جوانان و بچه ها هم با وي احساس غريبي تاثير گذار تر باشد و جوانان و بچه ها هم با وي احساس غريبي 

  ننمايند و در نتيجه حضور در مسجد برايشان راحت تر شود.ننمايند و در نتيجه حضور در مسجد برايشان راحت تر شود.
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  دلسوزي نسبت به نماز جماعت
رفتن کيفيت نماز جماعت مستلزم دلسوز بودن خادم مسجد رفتن کيفيت نماز جماعت مستلزم دلسوز بودن خادم مسجد   الالبابا

است. نماز جماعت اگر هواي مسجد هم معطر نباشد برگزار خواهد است. نماز جماعت اگر هواي مسجد هم معطر نباشد برگزار خواهد 
ا اين خادم دلسوز است که با عطرآگين کردن مسجد کيفيت ا اين خادم دلسوز است که با عطرآگين کردن مسجد کيفيت شد امشد ام

نماز را باالتر مي برد. تميز بودن کامل فرش هاي مسجد، مرتب بودن نماز را باالتر مي برد. تميز بودن کامل فرش هاي مسجد، مرتب بودن 
آب و جارو کردن آب و جارو کردن   ي کتاب،ي کتاب،هاها  کتاب هاي ادعيه و قرآن در قفسهکتاب هاي ادعيه و قرآن در قفسه

آن، تنظيم بودن صداي سيستم صوتي، سالم و آن، تنظيم بودن صداي سيستم صوتي، سالم و   جلوي مسجد و حياطجلوي مسجد و حياط
ميزهاي نماز و صندلي هاي ميزهاي نماز و صندلي هاي   تميز بودن مهرهاي نماز، مرتب بودنتميز بودن مهرهاي نماز، مرتب بودن

مسجد و دهها مورد ديگر، تنها و تنها با وجود يک خادم دلسوز به مسجد و دهها مورد ديگر، تنها و تنها با وجود يک خادم دلسوز به 
معناي واقعي خود محقق مي شود. خادمي که کيفيت برايش مهم معناي واقعي خود محقق مي شود. خادمي که کيفيت برايش مهم 
است و نه کميت. خادمي که درصدد اقامه ي نماز است و نه نماز است و نه کميت. خادمي که درصدد اقامه ي نماز است و نه نماز 

  خواندن معمولي.خواندن معمولي.

 
َ   إن
 إن 
َ ا1 
  ١١ُ< ُ< Nَ Nَ َ̂ َ̂ ن َ· ن َ· َأ َأ   aَ aَ 2ً 2ً  َ�  َ� ³ُ ³ُ ُ! ُ! 6َ 6َ َأ َأ   َ� َ� aَ aَ ا َ� ا َ� َذ َذ ِإ ِإ   �& �& �ِ �ِ 	ىل mُ 	ىل mُ َ- َ- 4َ 4َ   ا1

(و به  كامل را آن ميكند كارى شما از يكى وقتى كه دارد دوست خداوند
  .نحو احسن) انجام دهد

سانها را کيفيت سانها را کيفيت خداوند در قرآن اصالً هدف مرگ و زندگي و خلقت انخداوند در قرآن اصالً هدف مرگ و زندگي و خلقت ان
  ::عمل معرفي مي کندعمل معرفي مي کند

>ي(( 
>يا) 
bُrْ�َ(ِ ْ³ُ#َbُrْ�َ(ِ   ْ²َُ#³ُْ   اْ�َ��	َة اْ�َ��	َة   َو َو   اْملَْ#َت اْملَْ#َت   bَQَ ¶َbَQََ¶   ا) ²ُْ َأی&   ٢٢))2ًaَ�َ 2ًaَ�َ   َأJُ/َ6ْ َأJُ/َ6ْ   َأی&
 تا بيازمايد را بندگان شما كه آفريد را زندگانى و مرگ كه خدايى

  كداميک از لحاظ عمل بهتر و با کيفيت تر عمل مي کنيد.
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  لذا توجه به اين مورد بسيار حائز اهميت است.لذا توجه به اين مورد بسيار حائز اهميت است.

  دلسوزي نسبت به وسايل و اموال مسجد
نگهداري وسايل نگهداري وسايل يک خادم نمونه خادمي است که نسبت به حفظ و يک خادم نمونه خادمي است که نسبت به حفظ و 

مسجد نهايت تالش خود را انجام دهد و از هدر رفت منابع مالي مسجد نهايت تالش خود را انجام دهد و از هدر رفت منابع مالي 
مسجد که عموماً مردمي است جلوگيري نمايد. روشن کردن تدريجي مسجد که عموماً مردمي است جلوگيري نمايد. روشن کردن تدريجي 

فرش ها و فرش ها و   المپ هاي مسجد، نگهداري مناسب از کتاب ها، نظافتالمپ هاي مسجد، نگهداري مناسب از کتاب ها، نظافت
غذا و يا با کفش روي فرش ها آمدن، غذا و يا با کفش روي فرش ها آمدن، جلوگيري از ريختن چايي و جلوگيري از ريختن چايي و 

ز ميکروفون و سيستم صوتي، مراقبت از وسايل ز ميکروفون و سيستم صوتي، مراقبت از وسايل نگهداري مناسب انگهداري مناسب ا
گرمايش و سرمايش مسجد، مراقبت از وسايل داخل انبار مسجد، گرمايش و سرمايش مسجد، مراقبت از وسايل داخل انبار مسجد، 
خاموش کردن تدريجي المپ هاي مسجد پس از پايان برنامه هاي خاموش کردن تدريجي المپ هاي مسجد پس از پايان برنامه هاي 
آن، عدم اسراف در مصرف آب و ... از جمله مواردي است که خادم آن، عدم اسراف در مصرف آب و ... از جمله مواردي است که خادم 

  بايد در رعايت آنها کوشا باشد.بايد در رعايت آنها کوشا باشد.

  فني بودن
تعميرات پيش آمده بر عهده ي خادم مسجد نمي باشد و در تعميرات پيش آمده بر عهده ي خادم مسجد نمي باشد و در   با اينکهبا اينکه

حيطه ي وظايف او نمي گنجد ولي چه خوب است که خادم مسجد با حيطه ي وظايف او نمي گنجد ولي چه خوب است که خادم مسجد با 
برخي روش هاي تعمير نيز آشنا باشد که اين مورد در کاهش هزينه برخي روش هاي تعمير نيز آشنا باشد که اين مورد در کاهش هزينه 
هاي مسجد نيز بسيار مهم است. تعويض مغزي شيرهاي آب، بستن و هاي مسجد نيز بسيار مهم است. تعويض مغزي شيرهاي آب، بستن و 

ولرها، تعويض المپ هاي ولرها، تعويض المپ هاي نصب بخاري هاي مسجد، راه اندازي کنصب بخاري هاي مسجد، راه اندازي ک
سوخته، بستن کليد و پريز ساده و مواردي از اين دست که تخصص سوخته، بستن کليد و پريز ساده و مواردي از اين دست که تخصص 

به به   خاصي نمي خواهد خوب است که توسط خود خادم صورت گيرد.خاصي نمي خواهد خوب است که توسط خود خادم صورت گيرد.
هر حال فني بودن خادم يکي از مزيت هاي خوب براي خادم مي هر حال فني بودن خادم يکي از مزيت هاي خوب براي خادم مي 

  تواند باشد.تواند باشد.
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  داشتن حس زيبايي و زيبا دوستي
ٍ!         *ُ� *ُ�   N�ِ !َN�َِ!       ِزVُWXََY ِزQُ   VُWXََYُ>وْا Qُُ>وْا   َءاَدَم َءاَدَم   َی	َ�ِىن َی	َ�ِىن (( ِ%'ْ5َ !ٍ ِ%'ْ5َ((١  

  برگيريد خود به عبادت هر مقام در را خود زيورهاى آدم، فرزندان اى

aَ	َل ::d77	ل ا)f	دُق d	ل ا)f	دُق  �& ا�%َ ِ�mُ ،�ٌ� aَ	َل إن
 ا1َ َجخِ �& ا�%َ ِ�mُ ،�ٌ�         ٢٢  إن
 ا1َ َجخِ
  د.به درستي كه خداوند زيبا است و زيبايي را دوست مي دار

برد. جاهايي که برد. جاهايي که   انسان ذاتاً زيبايي ها را دوست دارد و از آن لذت ميانسان ذاتاً زيبايي ها را دوست دارد و از آن لذت مي
داراي زيبايي و نظم ظاهري خوب است را مي پسندد و در آن داراي زيبايي و نظم ظاهري خوب است را مي پسندد و در آن 

خادم مسجد هم به عنوان شخصي خادم مسجد هم به عنوان شخصي   احساس آرامش بيشتري مي کند.احساس آرامش بيشتري مي کند.
که مسئوليت مکان عمومي مهمي را بر عهده دارد مي بايست تا که مسئوليت مکان عمومي مهمي را بر عهده دارد مي بايست تا 

وشد وشد جايي که شان مسجد اقتضا کند نسبت به زيبايي ظاهري آن بکجايي که شان مسجد اقتضا کند نسبت به زيبايي ظاهري آن بک
و با خوش سليقگي وسايل مسجد را در بهترين جا قرار دهد. براي او و با خوش سليقگي وسايل مسجد را در بهترين جا قرار دهد. براي او 
اهميت داشته باشد که مثالً پشتي هاي مسجد و يا فرش هاي آن اهميت داشته باشد که مثالً پشتي هاي مسجد و يا فرش هاي آن 
چينش هماهنگ و زيبايي داشته باشد. در طاقچه هاي مسجد گلدان چينش هماهنگ و زيبايي داشته باشد. در طاقچه هاي مسجد گلدان 
هاي گل زيبا قرار دهد تا نشاط و روحيه و به قول معروف انرژي هاي گل زيبا قرار دهد تا نشاط و روحيه و به قول معروف انرژي 

  دهد. دهد. مثبت به نمازگزاران بمثبت به نمازگزاران ب
اين است حس زيبايي و زيبايي دوستي که مي تواند ويژگي مثبتي اين است حس زيبايي و زيبايي دوستي که مي تواند ويژگي مثبتي 

  براي يک خادم نمونه تلقي شود.براي يک خادم نمونه تلقي شود.

  مدير بودن
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انساني انساني   و کارآمد منابع مادي وو کارآمد منابع مادي و  فرايند به کارگيري مؤثرفرايند به کارگيري مؤثر  ،،مديريتمديريت
مورد قبول مورد قبول   ارزش هايارزش هاياست که براي دستيابي به اهداف و بر اساس است که براي دستيابي به اهداف و بر اساس 

  صورت مي گيرد.صورت مي گيرد.
ه بتواند در حيطه ي مسئوليت هاي خود ه بتواند در حيطه ي مسئوليت هاي خود يک خادم موفق براي اينکيک خادم موفق براي اينک

موجب پيشرفت مسجد شود مي بايست در درجه ي اول يک مدير موجب پيشرفت مسجد شود مي بايست در درجه ي اول يک مدير 
خوب باشد و قدرت مديريت داشته باشد. تا بتواند با توجه به داشته خوب باشد و قدرت مديريت داشته باشد. تا بتواند با توجه به داشته 

  ها و اهداف مورد نظر بهترين حرکت رو به رشد را داشته باشد.ها و اهداف مورد نظر بهترين حرکت رو به رشد را داشته باشد.

 ويژگي هاي سرپرست خوب:

  قدرت دراجراقدرت دراجرا    --۱۱
  حل مشكالتحل مشكالت  درتحليل مسائل ودرتحليل مسائل وقدرت قدرت   --۲۲
  در اعضادر اعضاي ي ييقدرت ايجاد تعهد اجراقدرت ايجاد تعهد اجرا  --۳۳
  براي اجراي هرچه بهتر اموربراي اجراي هرچه بهتر امور  داشتن معلومات و دانش روزداشتن معلومات و دانش روز  --۴۴

توانايي هاي مديريتي که خادم مي بايست داشته توانايي هاي مديريتي که خادم مي بايست داشته از از در زير مواردي در زير مواردي 
  باشد را بيان مي کنيم: باشد را بيان مي کنيم: 

  انساني  مادي و مديرت منابع
مساجد مساجد   کارآمد درکارآمد در  انسانيانساني  مادي ومادي و    باتوجه به محدويت منابعباتوجه به محدويت منابع

مي مي   ينينکشورمان نياز است که مسئولين مساجد که يکي از آنها خادمکشورمان نياز است که مسئولين مساجد که يکي از آنها خادم
د قدرت مديريت اين نيروها را داشته باشند. گستره ي فعاليت د قدرت مديريت اين نيروها را داشته باشند. گستره ي فعاليت ننباشباش

هاي مسجد تا آنجايي است که شايد يک خادم به تنهايي نتواند از هاي مسجد تا آنجايي است که شايد يک خادم به تنهايي نتواند از 
بگذارد. بگذارد.   عهده ي تمام آنها بر بيايد و آنها را به نحو احسن به اجراعهده ي تمام آنها بر بيايد و آنها را به نحو احسن به اجرا

الزم نيست که مثالً خادم خودش پرچم ها يا ريسه هاي المپ را در الزم نيست که مثالً خادم خودش پرچم ها يا ريسه هاي المپ را در 
اعياد و سوگواري ها نصب نمايد بلکه مي تواند با مديريت نيروهاي اعياد و سوگواري ها نصب نمايد بلکه مي تواند با مديريت نيروهاي 
جوان مسجد و دادن مسئوليت به آنها هم از انجام اين امور فارغ جوان مسجد و دادن مسئوليت به آنها هم از انجام اين امور فارغ 
شود و به کارهاي مهم تر بپردازد و هم روحيه و حس مسئوليت شود و به کارهاي مهم تر بپردازد و هم روحيه و حس مسئوليت 



٨٣  

  

  

را در جوانان ايجاد نمايد. خادم مدير مي تواند با ايجاد را در جوانان ايجاد نمايد. خادم مدير مي تواند با ايجاد   پذيري و اجراپذيري و اجرا
کارگروههاي مختلف امور مسجد را تقسيم کند و هرکدام را کارگروههاي مختلف امور مسجد را تقسيم کند و هرکدام را 
تخصصي پيش ببرد. براي مثال خوب است که در مسجد مثالً گروه تخصصي پيش ببرد. براي مثال خوب است که در مسجد مثالً گروه 

  گروهگروهنظافت (متشکل از زنان و مردان و نيروهاي جوان مسجد)، نظافت (متشکل از زنان و مردان و نيروهاي جوان مسجد)، 
جد، گروه آشپزخانه جد، گروه آشپزخانه مراسمات براي نصب پرچم ها و تزيينات مسمراسمات براي نصب پرچم ها و تزيينات مس

(براي تقسيم نذورات و درست کردن چايي)، گروه هاي فني (براي تقسيم نذورات و درست کردن چايي)، گروه هاي فني 
(استفاده از نيروهاي فني مسجد جهت انجام تعميرات)، گروه (استفاده از نيروهاي فني مسجد جهت انجام تعميرات)، گروه 
مکبرين مسجد (متشکل از بچه ها)، گروه مداحين (استفاده از مکبرين مسجد (متشکل از بچه ها)، گروه مداحين (استفاده از 

و ساير گروهها و ساير گروهها نيروهاي خودي مستعد براي دعاخواني و مداحي)، نيروهاي خودي مستعد براي دعاخواني و مداحي)، 
تشکيل داد تا هم کارها همه بر عهده ي تشکيل داد تا هم کارها همه بر عهده ي متناسب با اهداف مسجد متناسب با اهداف مسجد 

خادم نباشد و هم کيفيت کارها بيشتر شود. خادمي که مدير خوبي خادم نباشد و هم کيفيت کارها بيشتر شود. خادمي که مدير خوبي 
است مي تواند تمام اين گروهها را مديريت و ساماندهي کند و با است مي تواند تمام اين گروهها را مديريت و ساماندهي کند و با 

  توجه به منابع مالي مسجد بهترين نتيجه ها را حاصل کند.توجه به منابع مالي مسجد بهترين نتيجه ها را حاصل کند.

  مديريت امور مربوط به فقراء
از آنجايي که فقيران و افراد مستمند به مسجد زياد مراجعه مي از آنجايي که فقيران و افراد مستمند به مسجد زياد مراجعه مي 

  غيرمستحقغيرمستحقنمايند الزم است که با درايت و تحقيق، افراد مستحق از نمايند الزم است که با درايت و تحقيق، افراد مستحق از 
شناسايي شوند و با مديريت خادم و يا سرپرستان مسجد منابع مالي شناسايي شوند و با مديريت خادم و يا سرپرستان مسجد منابع مالي 
  جمع آوري شده براي فقراء به بهترين نحو در اختيار آنان قرار گيرد. جمع آوري شده براي فقراء به بهترين نحو در اختيار آنان قرار گيرد. 

براي فقراء در مسجد مي بايست ساماندهي شود و براي فقراء در مسجد مي بايست ساماندهي شود و   جمع آوري کمکجمع آوري کمک
مثالً روز خاصي را براي جمع آوري کمک مشخص کرد. ليستي از مثالً روز خاصي را براي جمع آوري کمک مشخص کرد. ليستي از 
فقراي مستحق تهيه شود و اين اطمينان به مردم داده شود که منابع فقراي مستحق تهيه شود و اين اطمينان به مردم داده شود که منابع 

  مالي مختص به فقراء حتماً به دست فقيران مستحق خواهد رسيد.مالي مختص به فقراء حتماً به دست فقيران مستحق خواهد رسيد.
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  زرگاننمازگزاران در عيادت از اهل محل و ب بسيج
گاهي براي نمازگزاران مسجد کسالت و بيماري ايجاد مي شود به گاهي براي نمازگزاران مسجد کسالت و بيماري ايجاد مي شود به 

و يا آنها از سفري زيارتي بر مي و يا آنها از سفري زيارتي بر مي   خصوص نمازگزاران مسن و پيرترخصوص نمازگزاران مسن و پيرتر
چه خوب است که در اين شرايط خادم مسجد با هماهنگي با چه خوب است که در اين شرايط خادم مسجد با هماهنگي با گردند، گردند، 

نمازگزاران ديگر و روحاني مسجد به ديدار اين افراد رفته و از ايشان نمازگزاران ديگر و روحاني مسجد به ديدار اين افراد رفته و از ايشان 
مديريت و هماهنگي با نمازگزاران و روحاني مسجد، مديريت و هماهنگي با نمازگزاران و روحاني مسجد،   عيادت کنند.عيادت کنند.

يا از سفر يا از سفر   تعيين ساعت مالقات، هماهنگي با خانواده ي شخص بيمارتعيين ساعت مالقات، هماهنگي با خانواده ي شخص بيمار
، خريد گل يا شيريني و امور الزم ديگر مي تواند تحت نظر و ، خريد گل يا شيريني و امور الزم ديگر مي تواند تحت نظر و برگشتهبرگشته

  مديريت خادم صورت گيرد.مديريت خادم صورت گيرد.

  آگاه بودن به حقوق همسايگان آگاه بودن به حقوق همسايگان 

َ َوَال áُْ�ِ�ُ*#وو(( 
َ َوَال áُْ�ِ�ُ*#اrُ�ُْ!وْا ا1 
ْ�َىب اrُ�ُْ!وْا ا1 ُ̂ ْ�َىب ْا ِ�ِ< ¹َْ� ً	 َوِ�	ْ)َ# ِ)َ!یJِ ِإN/َ6ًْ	 َوِ�ِ>¬ اْ) ُ̂ ْا ِ�ِ< ¹َْ� ً	 َوِ�	ْ)َ# ِ)َ!یJِ ِإN/َ6ًْ	 َوِ�ِ>¬ اْ)
 �ِNُ 	ِر اْ�%ُ ْ�َىب َواْ�%َ ُ̂ 	ِر ِذ¬ اْ) Nُِ� َواْ)OaَXَ�َ َواْملََ/Òِِني َواْ�%َ 	ِر اْ�%ُ ْ�َىب َواْ�%َ ُ̂ 	ِر ِذ¬ اْ)   ١١))......َواْ)OaَXَ�َ َواْملََ/Òِِني َواْ�%َ

و خدا را بپرستيد و هيچ چيز را شريك او قرار ندهيد و به پدر و مادر و خدا را بپرستيد و هيچ چيز را شريك او قرار ندهيد و به پدر و مادر 

ى نزديك و ى نزديك و   نيكى كنيد و به بستگان و يتيمان و بينوايان و همسايهنيكى كنيد و به بستگان و يتيمان و بينوايان و همسايه

  ......ى دور ى دور   همسايههمسايه

رعايت حقوق همسايگان از ديدگاه قرآن به حدي است که نيکي به رعايت حقوق همسايگان از ديدگاه قرآن به حدي است که نيکي به 
ز ز همسايه در کنار توحيد بيان شده است. رعايت حقوق همسايگان اهمسايه در کنار توحيد بيان شده است. رعايت حقوق همسايگان ا

در نهج در نهج   77777777ديدگاه اسالم بسيار مهم است تا جايي که حضرت علي ديدگاه اسالم بسيار مهم است تا جايي که حضرت علي 
  البالغه مي فرمايند: البالغه مي فرمايند: 

خدا را در نظر بگيريد از خدا پروا كنيد درباره حقوق همسايگانتان! آنها خدا را در نظر بگيريد از خدا پروا كنيد درباره حقوق همسايگانتان! آنها 

سفارش شده هاي پيامبرتان هستند . پيامبر خدا همواره درباره آنها سفارش شده هاي پيامبرتان هستند . پيامبر خدا همواره درباره آنها 
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دستور خواهد داد دستور خواهد داد   توصيه مي كرد،  تا جايي كه گمان برديم كه به زوديتوصيه مي كرد،  تا جايي كه گمان برديم كه به زودي

  11..  كه همسايه (بسان خويشاوندان درجه يك) از همسايه ارث ببردكه همسايه (بسان خويشاوندان درجه يك) از همسايه ارث ببرد

  مي فرمايند:مي فرمايند:  99999999در روايتي حضرت رسول اکرم در روايتي حضرت رسول اکرم 

 >ُ َ́ َ� r�ٌَ! ال َیJُ5َxَ .	ُرُ] َ¡اِ� 
N ُ< الَی!Qُُ� ا�%َ َ́ َ� r�ٌَ! ال َیJُ5َxَ .	ُرُ] َ¡اِ� 
N   ٢٢الَی!Qُُ� ا�%َ
  از شرش در امان نباشد به بهشت نمى رود.از شرش در امان نباشد به بهشت نمى رود.  اشاش  كسى كه همسايهكسى كه همسايه

  فرمايند:فرمايند:و يا در روايتي ديگر حضرت مي و يا در روايتي ديگر حضرت مي 

> <5َ�6ُُ� ا�%	ِر َ�َ ا�%	ِر 5َ��ُâَِ� ُا�5   5َ�6ُ٣٣ُ� ا�%	ِر َ�َ ا�%	ِر 5َ��ُâَِ� ُا�5
  رعايت حرمت همسايه همانند احترام مادر الزم است.رعايت حرمت همسايه همانند احترام مادر الزم است.

به هر حال اين منطقي نيست که شارع مقدس اين همه به رعايت به هر حال اين منطقي نيست که شارع مقدس اين همه به رعايت 
حرمت همسايه تاکيد و سفارش نمايد ولي خانه ي خودش محلي حرمت همسايه تاکيد و سفارش نمايد ولي خانه ي خودش محلي 
براي آزار و اذيت همسايگان شود تا جايي که در ميان عامه اين براي آزار و اذيت همسايگان شود تا جايي که در ميان عامه اين 
گمان پديد آيد که نبايد کنار مسجد خانه خريد و همسايه ي مسجد گمان پديد آيد که نبايد کنار مسجد خانه خريد و همسايه ي مسجد 

ودن افتخاري براي اصحاب ودن افتخاري براي اصحاب شد. در صورتي که همسايه ي مسجد بشد. در صورتي که همسايه ي مسجد ب
محسوب مي شد. لذا بر متوليان و خادمين الزم و محسوب مي شد. لذا بر متوليان و خادمين الزم و   99999999رسول اهللا رسول اهللا 

واجب است که آبروي خداوند و دين را نبرند و رعايت حال واجب است که آبروي خداوند و دين را نبرند و رعايت حال 
  همسايگان را نمايند. در زير مواردي را خاطر نشان مي کنيم: همسايگان را نمايند. در زير مواردي را خاطر نشان مي کنيم: 
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  تنظيم صداي بلندگوي مسجدتنظيم صداي بلندگوي مسجد
ايگان مي شود ايگان مي شود از مهم ترين مواردي که باعث آزار و اذيت همساز مهم ترين مواردي که باعث آزار و اذيت همس

صداي بلندگوهاي خارجي مسجد مي باشد. در برخي مساجد صداي بلندگوهاي خارجي مسجد مي باشد. در برخي مساجد 
صداي راديو را صداي راديو را   ،،قبل از اذانقبل از اذان  ساعتيساعتيمتاسفانه خادمين مسجد از متاسفانه خادمين مسجد از 

بيرون مي گذارند و موجب آزار و اذيت همسايگان مي شوند. بايد بيرون مي گذارند و موجب آزار و اذيت همسايگان مي شوند. بايد 
دانست که صداي اذان براي آگاهي دادن به مردم کافي است و نيازي دانست که صداي اذان براي آگاهي دادن به مردم کافي است و نيازي 

از اذان را از بلندگو پخش نماييم. گاهي اوقات از اذان را از بلندگو پخش نماييم. گاهي اوقات   نيست برنامه هاي قبلنيست برنامه هاي قبل
هم فقط صداي اذان پخش مي شود ولي آنقدر صدا بلند است که هم فقط صداي اذان پخش مي شود ولي آنقدر صدا بلند است که 
همسايگان مسجد را اذيت مي نمايد. خادمين بايد بدانند که حتي همسايگان مسجد را اذيت مي نمايد. خادمين بايد بدانند که حتي 
صداي قرآن هم اگر موجب آزار و اذيت شود نبايد از ماذنه ها پخش صداي قرآن هم اگر موجب آزار و اذيت شود نبايد از ماذنه ها پخش 

  شود.شود.

  اامديريت زمان هيئت هاي مسجد و روضه همديريت زمان هيئت هاي مسجد و روضه ه
اگرچه که برگزاري مجالس سوگواري براي اهل بيت عليهم السالم و اگرچه که برگزاري مجالس سوگواري براي اهل بيت عليهم السالم و 
ذکر مسائل اسالمي در مجالس روضه بسيار خوب مي باشد ولي ذکر مسائل اسالمي در مجالس روضه بسيار خوب مي باشد ولي 
برگزار کنندگان اين مراسمات بايد دقت کنند که زماني مناسب براي برگزار کنندگان اين مراسمات بايد دقت کنند که زماني مناسب براي 
اين مجالس انتخاب کنند و تا دير وقت آن را ادامه ندهند چراکه اين مجالس انتخاب کنند و تا دير وقت آن را ادامه ندهند چراکه 

ايگان را فراهم مي نمايد. پس الزم است ايگان را فراهم مي نمايد. پس الزم است موجبات آزار و اذيت همسموجبات آزار و اذيت همس
در اين زمينه نيز مثل تمام زمينه ها از اعتدال خارج نشويم و نام در اين زمينه نيز مثل تمام زمينه ها از اعتدال خارج نشويم و نام 
خانه ي خدا و دين را در اذهان مردم تخريب ننماييم. خادمين خانه ي خدا و دين را در اذهان مردم تخريب ننماييم. خادمين 
مساجد در تعديل کردن زمان برگزاري جلسات مي توانند نقش مساجد در تعديل کردن زمان برگزاري جلسات مي توانند نقش 

  موثري داشته باشند.موثري داشته باشند.

  ر اعياد و مراسماتر اعياد و مراسماتمديريت پذيرايي خارج از مسجد دمديريت پذيرايي خارج از مسجد د
خادمين مساجد از آنجايي که با پذيرايي در مراسمات و اعياد ارتباط خادمين مساجد از آنجايي که با پذيرايي در مراسمات و اعياد ارتباط 
مستقيمي دارند بايد دقت نمايند که پذيرايي هاي انجام شده در مستقيمي دارند بايد دقت نمايند که پذيرايي هاي انجام شده در 
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بيرون از محيط مسجد به دقت کنترل شود و به سمت و سويي نرود بيرون از محيط مسجد به دقت کنترل شود و به سمت و سويي نرود 
و ثانياً موجب ترافيک و راه بندان و ثانياً موجب ترافيک و راه بندان   برودبرودکه اوالً شان مسجد زير سوال که اوالً شان مسجد زير سوال 

. تمام اين موارد در زيبا جلوه دادن . تمام اين موارد در زيبا جلوه دادن شودشودو تضييع حقوق عابرين و تضييع حقوق عابرين 
چهره ي اسالم تاثير بسزايي دارد. شلوغي هاي بي مورد و زباله هاي چهره ي اسالم تاثير بسزايي دارد. شلوغي هاي بي مورد و زباله هاي 
برجا مانده از جشن و ... موجبات آزار همسايگان را نيز فراهم مي برجا مانده از جشن و ... موجبات آزار همسايگان را نيز فراهم مي 

ي رعايت مي کند ديني ي رعايت مي کند ديني آورد. ديني که حقوق انسانها را در هر شرايطآورد. ديني که حقوق انسانها را در هر شرايط
است مقبول و مورد پسند ديگران ولي گاهاً با برخي افعال مستحبي است مقبول و مورد پسند ديگران ولي گاهاً با برخي افعال مستحبي 
خود و اصرار بر برگزاري آنها موجب مي شويم که اصول دين زير خود و اصرار بر برگزاري آنها موجب مي شويم که اصول دين زير 

  سوال برود و اسالم متهم به تضييع حقوق ديگران شود! سوال برود و اسالم متهم به تضييع حقوق ديگران شود! 

  مديريت پاركينك مسجدمديريت پاركينك مسجد
ا و اتومبيل ا و اتومبيل سيکلت هسيکلت هد بايد مکاني را براي پارک موتورد بايد مکاني را براي پارک موتورمديريت مساجمديريت مساج

ت خادم ت خادم هاي نمازگزاران در نظر بگيرد و يا اگر اين امکان فراهم نيسهاي نمازگزاران در نظر بگيرد و يا اگر اين امکان فراهم نيس
را درب را درب   شانشاناتومبيل يا موتور خوداتومبيل يا موتور خود  مسجد دقت کند که نمازگزارانمسجد دقت کند که نمازگزاران

ند تا موجبات نارضايتي و تضييع ند تا موجبات نارضايتي و تضييع منزل همسايگان مسجد پارک نکنمنزل همسايگان مسجد پارک نکن
  حقوق ايشان فراهم شود.حقوق ايشان فراهم شود.

  مديريت جواناني كه احياناً درب مسجد مي ايستندمديريت جواناني كه احياناً درب مسجد مي ايستند
در بسياري از مساجد به دليل فعاليت جوانان ممکن است عده اي از در بسياري از مساجد به دليل فعاليت جوانان ممکن است عده اي از 
جوانان جلوي درب مسجد تجمع کنند و مشغول صحبت شوند. اين جوانان جلوي درب مسجد تجمع کنند و مشغول صحبت شوند. اين 
مورد مشکالتي را نيز پديد مي آورد از جمله اينکه نواميس مردم و مورد مشکالتي را نيز پديد مي آورد از جمله اينکه نواميس مردم و 
به ويژه همسايگان مسجد در رفت و آمد خود احساس راحتي نمي به ويژه همسايگان مسجد در رفت و آمد خود احساس راحتي نمي 

د را به حساب مسجد و دين بگذارند. در د را به حساب مسجد و دين بگذارند. در نمايند و ممکن است اين مورنمايند و ممکن است اين مور
اين جا خادمين مساجد بايد به نحوي که موجب دفع جوانان نشود اين جا خادمين مساجد بايد به نحوي که موجب دفع جوانان نشود 
آنها را از تجمع در جلوي مسجد منع نمايد. اين مورد بسيار حساس آنها را از تجمع در جلوي مسجد منع نمايد. اين مورد بسيار حساس 



٨٨ 

 

است چراکه با جواناني که به هر دليل جلوي مسجد حضور پيدا مي است چراکه با جواناني که به هر دليل جلوي مسجد حضور پيدا مي 
بايد از تجمع آنها بايد از تجمع آنها کنند نبايد برخوردي دافعانه داشت و از طرفي هم کنند نبايد برخوردي دافعانه داشت و از طرفي هم 

جلوگيري کرد لذا اين مورد نياز به ظرافت خاصي دارد. مثالً مي تواند جلوگيري کرد لذا اين مورد نياز به ظرافت خاصي دارد. مثالً مي تواند 
و به آنها مسئوليتي و به آنها مسئوليتي   کار بگماردکار بگماردجوانان را در آشپزخانه ي مسجد به جوانان را در آشپزخانه ي مسجد به 

  بدهد.بدهد.

  مديريت مكبرهاي مسجد و برنامه ريزي براي آنهامديريت مكبرهاي مسجد و برنامه ريزي براي آنها
از جمله مواردي که مي تواند در حيطه ي وظايف خادم قرار گيرد از جمله مواردي که مي تواند در حيطه ي وظايف خادم قرار گيرد 

ريت و آموزش مکبرهاي مسجد مي باشد. اينکه به کودکان و ريت و آموزش مکبرهاي مسجد مي باشد. اينکه به کودکان و مديمدي
بچه ها فرصت حضور در صحنه هاي فعاليت مسجد داده شود تاثير بچه ها فرصت حضور در صحنه هاي فعاليت مسجد داده شود تاثير 

  ،،بسزايي در جذب آنان به مسجد دارد. خادمين نبايد با برخوردي بدبسزايي در جذب آنان به مسجد دارد. خادمين نبايد با برخوردي بد
بچه ها را از مکبر بودن منع کنند. نکاتي در اين زمينه بايد مورد بچه ها را از مکبر بودن منع کنند. نکاتي در اين زمينه بايد مورد 

  ف خادم مي باشد.ف خادم مي باشد.توجه قرار گيرد که از وظايتوجه قرار گيرد که از وظاي
خادمين بايد اين فرصت را بين تمام بچه هاي مستعد تقسيم خادمين بايد اين فرصت را بين تمام بچه هاي مستعد تقسيم     --۱۱

نمايند و به همه فرصت حضوردر اين صحنه را بدهند و آن را نمايند و به همه فرصت حضوردر اين صحنه را بدهند و آن را 
  موروثي يک فرد خاص ننمايند.موروثي يک فرد خاص ننمايند.

خوب است طبق يک جدول زمانبندي با نام نويسي از بچه ها خوب است طبق يک جدول زمانبندي با نام نويسي از بچه ها   --۲۲
  آنها را به نوبت مکبر مسجد نمايد.آنها را به نوبت مکبر مسجد نمايد.

آن طور که بايد و شايد بلد نيست او را آن طور که بايد و شايد بلد نيست او را اگر بچه اي مکبري را اگر بچه اي مکبري را   --۳۳
طرد نکند و با سعه ي صدر به او آموزش دهد و فرصت حضور طرد نکند و با سعه ي صدر به او آموزش دهد و فرصت حضور 

  را از او نگيرد.را از او نگيرد.

حتماً قبل از اجازه ي مکبري از تسلط نسبي بچه ها مطمئن حتماً قبل از اجازه ي مکبري از تسلط نسبي بچه ها مطمئن   --۴۴
شود تا احياناً بچه ها نماز مردم را به هم نريزند و در نتيجه با شود تا احياناً بچه ها نماز مردم را به هم نريزند و در نتيجه با 

  برخورد بد بعضي مسجدي ها مواجه نشوند.برخورد بد بعضي مسجدي ها مواجه نشوند.
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در صورتي که بچه اي اشتباه کرد او را سرزنش ننمايند و با در صورتي که بچه اي اشتباه کرد او را سرزنش ننمايند و با   --۵۵
خوشرويي او را متوجه اشتباهش بکنند. پشت ميکروفون خوشرويي او را متوجه اشتباهش بکنند. پشت ميکروفون 
رفتن بچه ها در اين سن اگرچه در ظاهر امري ساده مي نمايد رفتن بچه ها در اين سن اگرچه در ظاهر امري ساده مي نمايد 
ولي تاثيرات شگرفي در اعتماد به نفس آنان مي گذارد و آنان ولي تاثيرات شگرفي در اعتماد به نفس آنان مي گذارد و آنان 

  ايد.ايد.را آماده ي حضور در صحنه هاي اجتماعي مي نمرا آماده ي حضور در صحنه هاي اجتماعي مي نم

خوب است مکبرين را هر از چند گاهي مورد تشويق هم قرار خوب است مکبرين را هر از چند گاهي مورد تشويق هم قرار   --۶۶
  دهد و جايزه اي هرچند ارزان به آنان بدهد.دهد و جايزه اي هرچند ارزان به آنان بدهد.

  و كنترل و به كارگيري جوانان در آنجاو كنترل و به كارگيري جوانان در آنجامديريت آبدارخانه مديريت آبدارخانه 
شايد در بسياري از مساجد از نمازگزاران پذيرايي نيز به عمل مي شايد در بسياري از مساجد از نمازگزاران پذيرايي نيز به عمل مي 

ي از جوانان ي از جوانان ددآيد. خوب است مسئوليت قسمت آشپزخانه را به تعداآيد. خوب است مسئوليت قسمت آشپزخانه را به تعدا
داد تا هم از هرز رفتن اوقات آنان جلوگيري کرد و هم حس داد تا هم از هرز رفتن اوقات آنان جلوگيري کرد و هم حس 
مسئوليت پذيري را در آنان زنده کرد. البته نکته اي که بايد مورد مسئوليت پذيري را در آنان زنده کرد. البته نکته اي که بايد مورد 
توجه قرار گيرد اين است که متاسفانه در برخي از مساجد آشپزخانه توجه قرار گيرد اين است که متاسفانه در برخي از مساجد آشپزخانه 
ي مسجد محلي براي گردهمايي و تجمع هاي بي مورد و صحبت هاي ي مسجد محلي براي گردهمايي و تجمع هاي بي مورد و صحبت هاي 

ه شده است و گاهاً محيط هاي مناسبي نمي باشند. خادم ه شده است و گاهاً محيط هاي مناسبي نمي باشند. خادم بعضاً اشتبابعضاً اشتبا
مسجد بايد مواظب باشد که آبدارخانه ي مسجد به يک چنين مسجد بايد مواظب باشد که آبدارخانه ي مسجد به يک چنين 
محيطي تبديل نشود. خادم بايد مسئوليت ها را مشخص نمايد و محيطي تبديل نشود. خادم بايد مسئوليت ها را مشخص نمايد و 

  حدود وظايف و رفتارهاي افراد را تعيين کند. حدود وظايف و رفتارهاي افراد را تعيين کند. 

  قاطع بودن
مدير خوب مدير خوب   قاطعيت از جمله ويژگي هايي بسيار مهمي است که يکقاطعيت از جمله ويژگي هايي بسيار مهمي است که يک

مي بايست به دست بياورد. قاطع بودن هيچ منافاتي با مهربان بودن مي بايست به دست بياورد. قاطع بودن هيچ منافاتي با مهربان بودن 
  ::::::::و ائمه و ائمه   99999999و مدارا کردن ندارد. مصداق بارز اين ويژگي در پيامبرو مدارا کردن ندارد. مصداق بارز اين ويژگي در پيامبر

نمايان است که در عين اينکه مهربان ترين افراد بودند در زمان خود نمايان است که در عين اينکه مهربان ترين افراد بودند در زمان خود 
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قاطعيت بي نظيري داشتند و هيچگاه در بيان حق کوتاهي و مسامحه قاطعيت بي نظيري داشتند و هيچگاه در بيان حق کوتاهي و مسامحه 
  ..ردندردندنکنک

�   Jْ�َ Jْ�َ   َأْ)ِ/VْWُXَNَ َأْ)ِ/VْWُXَNَ   اْر3َُ-#ااْر3َُ-#ا
ِ�َ �
ِ�َ   Jِ�ْ Jِ�ْ   َأِيب َأِيب   �ٍ(ِ	�َ �ٍ(ِ	�َ   >ُ 
 ِ̄ 3َ >ُ 
 ِ̄ 3َ   Jٌ�ِQَ Jٌ�ِQَ   َذاِت َذاِت   ِيف ِيف   ِ 
ِ ا1 

   ا1i�َ 
i�َ  


   َو َو �.َ 
١١  ِدیNِ<ِدیNِ<  ِيف ِيف   5َُ!اِهJٍ 5َُ!اِهJٍ   َ¾ْريُ َ¾ْريُ   َ.�
  

  او در اجراي  برداريد که 7777علي  از بدگويي  زبانفرمودند: 9پيامبر
  .خدا نيست  و در دين  سازش  و اهل  است و قاطع گير دستور خدا، سخت

چند هدف را برآورده مي سازد. به طور كلي استفاده چند هدف را برآورده مي سازد. به طور كلي استفاده   مهارت قاطعيتمهارت قاطعيت
  ه:ه:ه از قاطعيت به فرد كمك مي كند كه از قاطعيت به فرد كمك مي كند كماهرانماهران

  ..را بگيردرا بگيرد  حقحقجلو پايمال شدن جلو پايمال شدن   ��
  ..اضاهاي نامعقول ديگران را رد كنداضاهاي نامعقول ديگران را رد كندتقتق  ��
  د.د.ان درخواستهاي معقولي داشته باشان درخواستهاي معقولي داشته باشبتواند از ديگربتواند از ديگر  ��

  د.د.ديگران، برخورد درست و موثري بكنديگران، برخورد درست و موثري بكنبا مخالفتهاي نامعقول با مخالفتهاي نامعقول   ��

  د.د.يگران در برابر خود را تغيير دهيگران در برابر خود را تغيير دهرفتار درفتار د  ��

  د.د.پرخاشگرانه غيرضروري خودداري كنپرخاشگرانه غيرضروري خودداري كناز رفتارهاي از رفتارهاي   ��
عتماد به نفس و آزادانه مطرح عتماد به نفس و آزادانه مطرح در هر موردي موضع خود را با ادر هر موردي موضع خود را با ا  ��

  د.د.سازساز

انساني انساني   موارد فوق الذکر نه تنها براي يک خادم موفق بلکه براي هرموارد فوق الذکر نه تنها براي يک خادم موفق بلکه براي هر
الزم و کارآمد مي باشد. در زير مواردي از قاطعيت در برخورد را براي الزم و کارآمد مي باشد. در زير مواردي از قاطعيت در برخورد را براي 

  خادمين بيان مي داريم.خادمين بيان مي داريم.

  قاطع بودن در اجراي مصوبه ي هيئت امناي مسجد
اگر مسئله اي در جلسه ي هيئت امناي مسجد به تصويب رسيد اگر مسئله اي در جلسه ي هيئت امناي مسجد به تصويب رسيد 
خادم نبايد در اجراي آن تسامح کند و يا تحت تاثير سخن ديگران خادم نبايد در اجراي آن تسامح کند و يا تحت تاثير سخن ديگران 
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قاطعيت در انجام آن به خرج ندهد قاطعيت در انجام آن به خرج ندهد   مصوبه را بي ارزش بشمارد ومصوبه را بي ارزش بشمارد وآن آن 
بلکه بايد آن مصوبه را به طور کامل انجام دهد و افراد ناراضي را با بلکه بايد آن مصوبه را به طور کامل انجام دهد و افراد ناراضي را با 

  دليل و استدالل قانع و راضي نمايد.دليل و استدالل قانع و راضي نمايد.

  قاطعيت در کنترل رفتارهاي افراد
يک خادم موفق بايد بين مدارا و قاطعيت را جمع کند و زمان اجراي يک خادم موفق بايد بين مدارا و قاطعيت را جمع کند و زمان اجراي 

ا به خوبي تشخيص دهد. در برخورد با بچه ها و جوانان که ا به خوبي تشخيص دهد. در برخورد با بچه ها و جوانان که هرکدام رهرکدام ر
گاهاً اشتباهات و يا افراط هايي را انجام مي دهند گاهي الزم است گاهاً اشتباهات و يا افراط هايي را انجام مي دهند گاهي الزم است 

  اغلباغلبقاطعيت در برخورد داشت. مدارا و سازش در تمام برخوردها قاطعيت در برخورد داشت. مدارا و سازش در تمام برخوردها 
اين مورد را هم بايد اين مورد را هم بايد موجب افراط در رفتار طرف مخاطب مي شود. موجب افراط در رفتار طرف مخاطب مي شود. 

معناي خشم و برخورد تند نيست!! معناي خشم و برخورد تند نيست!! خوب دقت کرد که قاطعيت به خوب دقت کرد که قاطعيت به 
قاطعيت يعني صراحت در بيان حق آن هم به روشي که نيکو و قاطعيت يعني صراحت در بيان حق آن هم به روشي که نيکو و 
پسنديده است. يک شخص مي تواند خيلي صريح و نيکو به ديگران پسنديده است. يک شخص مي تواند خيلي صريح و نيکو به ديگران 

بگويد و ديگران هم از او ناراحت نشوند. پس باز هم تکرار مي بگويد و ديگران هم از او ناراحت نشوند. پس باز هم تکرار مي   ""نهنه""
. گاهي . گاهي کنيم که نبايد قاطع بودن را با خشم و تندخويي اشتباه کنيمکنيم که نبايد قاطع بودن را با خشم و تندخويي اشتباه کنيم

اوقات خادمين محترم با رفتاري زشت و زننده و با تندخويي به کسي اوقات خادمين محترم با رفتاري زشت و زننده و با تندخويي به کسي 
نه مي گويند و فکر مي کنند که قاطعيت به خرج داده اند در صورتي نه مي گويند و فکر مي کنند که قاطعيت به خرج داده اند در صورتي 
که موجب دوري و ناراحتي طرف مقابل شده اند و عمل کردي اشتباه که موجب دوري و ناراحتي طرف مقابل شده اند و عمل کردي اشتباه 

  داشته اند.داشته اند.

ْ�ُ_ْ   َو َو (( ُ%ãْا ْ_ُ�ْ ُ%ãًْا   ا� ْ%ãَ ًا� ْ%ãَ   2ً١١))َجخ�2ً َجخ�  
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در عقيده ي خود قاطع و محکم باش و از آنان از آنها دوري گزين ( و 
تا آنها ي تو) جدايي و دوري زيبايي (باشد پيروي نکن و اين دور

  مجذوب تو شوند و راه برگشت براي آنان بماند)

  قاطعيت در تذکر دادن وظايف نمازگزاران در مسجد
خادم مي بايد اشکاالت و نواقص نمازگزاران را به آنها گوش زد کند و خادم مي بايد اشکاالت و نواقص نمازگزاران را به آنها گوش زد کند و 

عده اي عده اي   تذکر دادن بهتذکر دادن بهبا قاطعيت آنها را از اشتباهشان باز دارد. گاهي با قاطعيت آنها را از اشتباهشان باز دارد. گاهي 
  قاطع جلوي اشتباه آنان را گرفت.قاطع جلوي اشتباه آنان را گرفت.نتيجه بخش نيست و نياز است که نتيجه بخش نيست و نياز است که 

کسي که با پاهاي کثيف و آلوده و لباس هاي نامناسب فضاي مسجد کسي که با پاهاي کثيف و آلوده و لباس هاي نامناسب فضاي مسجد 
. کسي که در محيط . کسي که در محيط ن مي برد نياز به برخوردي قاطعانه داردن مي برد نياز به برخوردي قاطعانه داردرا از بيرا از بي

مسجد فحش مي دهد و احترام ديگران را نگه نمي دارد و ادعاي مسجد فحش مي دهد و احترام ديگران را نگه نمي دارد و ادعاي 
رياست طلبي و تحکم مي کند اگر با تذکر اصالح نشد مي بايست رياست طلبي و تحکم مي کند اگر با تذکر اصالح نشد مي بايست 

  مورد برخورد قرار گيرد و مثال هايي از اين قبيل...مورد برخورد قرار گيرد و مثال هايي از اين قبيل...قاطعانه قاطعانه 

  صوص در مراسماتقاطعيت در مديريت دستگاه صوتي به خ
معموالً در مجالس ترحيمي که گرفته مي شود مداحان و قاري خوان معموالً در مجالس ترحيمي که گرفته مي شود مداحان و قاري خوان 
ها بي توجه به شرايط محيطي مسجد صداي دستگاه صوتي را باال ها بي توجه به شرايط محيطي مسجد صداي دستگاه صوتي را باال 
مي برند و موجب آزار همسايگان مي شوند و بسياري از خادمين هم مي برند و موجب آزار همسايگان مي شوند و بسياري از خادمين هم 
در تذکر دادن رودروايستي مي کنند و قاطعيت به خرج نمي دهند. در تذکر دادن رودروايستي مي کنند و قاطعيت به خرج نمي دهند. 

پس از توضيح دادن شرايط مسجد با احترام و البته پس از توضيح دادن شرايط مسجد با احترام و البته   خادم بايدخادم بايد
  قاطعانه مانع اين کار شود.قاطعانه مانع اين کار شود.

  عضو هيئت امنا بودن
خادم مسجد نيز مي تواند يکي از اعضاي هيئت امنا باشد و در خادم مسجد نيز مي تواند يکي از اعضاي هيئت امنا باشد و در 

هيچ کس به اندازه ي خادم در هيچ کس به اندازه ي خادم در تصميم گيريها نيز شرکت نمايد. تصميم گيريها نيز شرکت نمايد. 



٩٣  

  

  

جريان ريز امور نيست و در نتيجه مي تواند در تصميم گيريها کمک جريان ريز امور نيست و در نتيجه مي تواند در تصميم گيريها کمک 
خوبي باشد. حتي اگر خادم عضو رسمي هيئت امنا نيست مي بايست خوبي باشد. حتي اگر خادم عضو رسمي هيئت امنا نيست مي بايست 

  در نظرخواهي ها از نظر وي استفاده کرد. در نظرخواهي ها از نظر وي استفاده کرد. 

  تربيت جانشين براي خود
و نياز و نياز   خادمين هم مانند تمام افراد ممکن است دچار مشکلي شوندخادمين هم مانند تمام افراد ممکن است دچار مشکلي شوند

به مرخصي داشته باشند لذا بايد حتماً با انتخاب فردي مطمئن که به به مرخصي داشته باشند لذا بايد حتماً با انتخاب فردي مطمئن که به 
تاييد هيئت امناي مسجد هم رسيده باشد وي را به عنوان جانشين تاييد هيئت امناي مسجد هم رسيده باشد وي را به عنوان جانشين 
خود معرفي نمايد و امور الزم در خادميت را به او ياد بدهد تا در خود معرفي نمايد و امور الزم در خادميت را به او ياد بدهد تا در 
هنگام ضرورت و مرخصي وي، مسجد دچار مشکل نشود و کسي هنگام ضرورت و مرخصي وي، مسجد دچار مشکل نشود و کسي 

جد را به نحو احسن انجام دهد در اين صورت مردم جد را به نحو احسن انجام دهد در اين صورت مردم باشد که امور مسباشد که امور مس
  نيز نسبت به مديريت مسجد بدبين نمي گردند. نيز نسبت به مديريت مسجد بدبين نمي گردند. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٩۴ 

 

  
  سخن آخر

سخن آخر نويسنده با مسئولين و گردانندگان مساجد مي باشد که سخن آخر نويسنده با مسئولين و گردانندگان مساجد مي باشد که 
جايگاه خادم را خوب بشناسند و با توجه به معيارهاي بيان شده در جايگاه خادم را خوب بشناسند و با توجه به معيارهاي بيان شده در 

احياناً در اين کتاب بيان نشده است احياناً در اين کتاب بيان نشده است اين کتاب و معيارهاي خوبي که اين کتاب و معيارهاي خوبي که 
اقدام به انتخاب و يا اصالح خادمين کنند و اين جايگاه تبليغي ويژه اقدام به انتخاب و يا اصالح خادمين کنند و اين جايگاه تبليغي ويژه 
در مهم ترين سنگر اجتماعي اسالم را کم اهميت نپندارند و نسبت در مهم ترين سنگر اجتماعي اسالم را کم اهميت نپندارند و نسبت 
به احياي جايگاه واقعي اين مسئوليت نهايت تالش خود را مبذول به احياي جايگاه واقعي اين مسئوليت نهايت تالش خود را مبذول 

و پيشنهادات خود و پيشنهادات خود دارند. نويسنده ي اين کتاب را هم از نظرات دارند. نويسنده ي اين کتاب را هم از نظرات 
محروم نفرمائيد. به اميد محقق شدن نقش واقعي مساجد و خادمين محروم نفرمائيد. به اميد محقق شدن نقش واقعي مساجد و خادمين 

  در احياي تفکر اسالمي و شناخت جايگاه خادميت.در احياي تفکر اسالمي و شناخت جايگاه خادميت.

  پايانپايان                                                                                                                                        
  ۱۳۹۱۱۳۹۱//۸۸//۲۹۲۹    --مسعود مرديها مسعود مرديها 
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  پيشنهادات خود را با ما در ميان بگذاريد.پيشنهادات خود را با ما در ميان بگذاريد.انتقادات و انتقادات و 
IIssllaamm..SShhiiaa@@yyaahhoooo..ccoomm  

۰۹۱۳۲۰۸۰۱۳۹  
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