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 11/90/4914                           بیب الرحمن صائم ح
 

 د ضرارـــمساج
 
 (ضروری)، (متضرر)و با کلمات  مشتقات کلمۀ "َض. َر. َر." بوده زبان عربی از  لمۀ "ضرار" بر وزن فعال درک
و گزند رساندن به یک و به معنی بسیار مضر  پس کلمۀ ضرار صیغۀ مبالغه بوده  هم ریشه می باشد.  (مضر)و 

 ی باشد.م دیگر
گویند که آن قدر نزدیک یک مسجد موجود بنا گردد که هیچ کدام ازین دو مسجد  به مسجدی می نیز "مسجد ضرار"

ز انه از روی یک وجیبۀ دینی، بلکه  شوند که این گونه مساجد وقتی "ضرار تر" می  به ظرفیتی که دارند پر نشوند.
ست که تا یک مسجد به ا الزم پس شرعا    که مسجد موجود را ساخته است بنا گردد.با کسی  روی هم چشمی و سیالی
اگر پرداخت  در حوالی آن ساخته نشود.  مخصوصا  ، مسجد دیگری شده نتواندتدیان پر قظرفیت کامل خود از م

 مصارف مسجد بر دوش ولس باشد، ممکن است ولس از عهدۀ مصارف دو مسجد برامده نتواند.
 

 خوب چیست؟  پرسیدند که از صفات مسلمان )رض(یفۀ ثانی عمر بن خطاب لاز خ 
 آن که مسجد ضرار را خراب کند. گفت 

 

  :ی از قرآن مجید است که می فرمایدین گفتۀ شان مبنی بر آیه اا
 

د شهَ یَ  هللا  وَ  سنیال الح  دنا ا  رَ ن اَ ا   نَ فَ حل  یَ ل   وَ  بل  ن قَ م   ه  سولَ رَ  هللا وَ  بَ ن حارَ مَ ل   ادا  صرنین و ا  ین المؤم  بَ  فریقاَ و تَ  فراَ و ک   ضرارا   ا  مسجد اتخذوا"والذین 
  .(التوبهسورۀ  191)آیۀ  "ونَ ب  لکاذ  م َه  نَ ا  

لش را که به خدا و رسو بین مؤمنان و انتظار کسی یعنی آنان که مسجد را برای ضرر رساندن و کفر و جدایی افگندن
نها  سوگند خواهند خورد که ما جز نیکی و خوبی نمی خواهیم. خداوند گواهی می آاز پیش جنگیده است بر پا کردند و

  .ددهد که آنها درغگو می باشن
بنی عمرو بن ن )در منطقۀ قباء که در جنوب مدینه موقعیت دارد، گروهی از مسلمی  یت چنین است:آنزول این شان 

بود که در جنگ حنین با قوم هوازن  )ص(پیغمبر  معاصرمسجدی بنا نهاده بودند.  ابو عاص یکی از منافقین  (وفع
می جنگیدند.  چون هوازن با شکست مواجه شدند، ابو عاص گریخته و به شام رفته و از آنجا به آن مبارک علیه 
 (عمرو یبن) اخیر الذکران چون باند. رایش بسازبودند خبر داد تا مسجدی ب (بنی غنم ابن عوف)ندان خود که وخویشا

رفته و از وی دعوت نمودند  )ص(آن گاه نزد پیغمبرد. آباد نمودندند، مسجد را در نزدیکی مسجد قباء و"اودر زاده" ب
نگ تبوک بودند، وعده جن زمان روانۀ آ در )ص(نجا نماز بگذارند. چون حضرت رسولو در آ آمدهتا به مسجد شان 

بر گشتند، همین آیۀ آن مبارک از جنگ ن وند کرد.  چهبرگشت از جنگ "اگر زنده بودند" این کا را خوا داد که حین
 ند.داد امر به تخریب مسجد مذکور )ص(زل گردید و پیغمبرامبارکه ن

این بود داستان سرنوشت اولین مسجد ضرار در تاریخ اسالم.  اما تا امروز هم در کشور خود مثال های زیادی از 
دو مسجد در دو طرف  رک کهنۀ پغمان نزدیک چندلبایی می باشد س مساجد ضرار داریم. جوره ای از آن ها باالی

 گردیده اند.سرک مقابل هم اعمار 
 النساء( 111تغلوا فی دینکم" )آیۀ "ال از قبیل در مناسک دینی آیات زیادی دارد. احسن الحدیث قرآن در مورد منع افراط 

ن ایاکم والغلو فی الدین، فانما هلک من کا. و پیغمبر مقبول نیز به تأیید آن فرموده اند "د غلو نکنیدیعنی در دین خو
ی بوده زیاده رو بودند،کسانی که قبل از شما دلیل هالک چه  ". مبادا در دین زیاده روی کنید. قبلکم باللغو فی الدین

 است. 
 حدیث دیگری درین مورد به شرح ذیل است: 

 

 ".  الضعیف و الکبیر و ذالحاجه ه  لناس فلیتجوز، فان خلففمن ام با"
 

امامت می کند، باید نماز را کوتاه هر که در نماز پس قابل نفرت اند.  اشخاص که بعضی از شما  تیه:  براسمترج
نی یع  شند.اکه حاجت )کار( داشته می بقرار دارند  لخورده و اشخاصیابخواند، زیرا پشت سر او افراد ضعیف، س

 جواز دارد.از مقدیان یا چندی کار داشتن یکی کوتاه ساختن نماز به دلیل  )ص(ۀ آن حضرت فرمودبه 
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باشد.  مبرهن است که حین هجرت آن  سپیکر ها در مساجد میسخن درین نوشته متوجه کاربرد لودروی اصلی 
حین اکمال این مسجد سخن  از مکه به مدینه، یکی از اولین پروژه های شان اعمار مسجد نبوی بود. )ص(حضرت 

دند و حاال که این عمل شان نخوا یانه میفدر مکه از ترس آزار کفار قریش نماز مخ نناروی این باال شد که مسلما
 ، مسلمانان را به چه شکلی به نماز دعوت کنند.  ه استصورت مالء را بخود گرفتدر مدینه 

( توافق بعمل 1ی آذان به شکل امروزی آن با اندکی فرق )رو )رض(همان بود که از اثر پیشنهاد حضرت خلیفۀ ثانی 

 .شرف افتخار یافتاسالم ریخ أت درؤذن ماولین حیث ه که صدای رسایی داشت بحبشی مده و حضرت بالل آ
زیاد شده است.  یک دلیل عمدۀ  ما تعداد مساجد نزدیک به هم خیلیهر گوشۀ کشور فضل خداوند که امروز در ه ب

در یک ساحۀ معین تعداد باشندگان را به تناسب ادوار گذشته، باشد که  های بلند منزل می تماناین وفور اعمار ساخ
را که در باال نقل شد مالک عمل قرار بدهیم، بر نماز دهنده  )ص(حدیث نبوی  حال اگر  سازد. پنج چند و ده چند می

ه کاین بود مراد از کوتاه ساختن نماز البته رند. یمعذرت های همسایگان مساجد را نیز در نظر بگتا  )امامان( است
سوره های کوتاه بخوانید که ضعیف، مریض، پیر و حاجت مند خاطر مقتدیان ه ( بالحمد هلل رب العالمینبعد از )

 استفاده از لودسپیکربدعت )نو آوری( اما نظر می گیرند و بعضی نمی گیرند. بعضی از مالیان این خواسته را مد 
 کل سیالی و هم چشمی بین امامان مساجد را بخود گرفته است.ش ها واقعا  

 

می شد. شهر مدینه از چند  سسپیکر وجود داشت و نه به آن ضرورتی احسادر صدر اسالم نه لود باید گفت که اوال  
 چند مؤذن مختصر، همه نماز گذاران از وقت نماز جماعت با خبر می مستقیم هزار خانه بیشتر نداشت و با آواز

 و از میان بلند منزل لومترییها کالن شده همین چند هزار خانه را می توان در یک شعاع نیم کحاال که شهرند. شد
 سراغ نمود.  ها 

 سپیکر برای چه؟  پس لود 
 رساند برای  سپیکر به نو آباد ده مزنگ میاجه مال صدای خود را از طریق لودآیا یک مؤذنی که از خو

 ای ادای نماز به مسجد خود دعوت نماید؟  اینست که مردم آن جا را بر
 

شود.  این شخص ساکن نو آباد ده  اگر چنین است، نماز همواره در ظرف پنج یا ده دقیقه بعد از ختم آذان خواند می
 ده دقیقه به خواجه مال برساند؟ پنج تا  مزنگ به کدام سرعت خود را در ظرف

 اعاشۀ مال امام و طالبان و وی برای پر کردن آن  چرا در مسجدی که در همسایگی خانه اش وجود دارد و
  ولیت دارد نماز نخواند؟ؤمس شرعا  چلی های 

ر بالغ بر چند کیلو مت ،در حالیکه فاصله بین دو قریه شود. مثال   همین موضوع در قریه جات والیات ما نیز دیده می
های مساجد هر دو قریه بسوی قریۀ کرسپیشان بسر نمی برد، ولی باز هم لودگردد و کسی هم در فاصلۀ بین  می

  باشند. مخالف نشان گرفته می
 ز همه اولتر باید دیدهصورت گرفته است.  اذکر آن مشکل دیگر مشکل حاجت مندانست که در حدیث مبارک باالیی 

 باشند:  ها می یشمار آورده ام که شود که این اشخاصی که من آنها را در زمرۀ حاجت مندان ب

  پیره داران، شب 

  پولیسحوزه های مؤظفین،  

 راه ها، شاهسر یگزمه و پاتک ها 

  ،عملۀ داخل طیارهمؤظفین میدان های طیاره، پیلوتها ، 

 های طیاره،  عملۀ تخنیکی میدان 

  کنند،  از طرف شب در فابریکه ها کار میکارگرانی که 

  زنند عرادجاتی که در شب منزل میدریوران ، 

 راه ها، کار مندان دفاتر اخذ تکس شاه 

  ،کارمندان بعضی از رادیو ها و تلویزیون ها 

                                                           

خالف  " دو بار خوانده می شود وال اله الی هللابرینند که در اخیر آذان جملۀ ")رح( فرق درین جاست که امام بخاری و امام مسلم این اندکی  -1

  را یک بار می خوانند. ناهل تسنن آاهل تشیع، 
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 های تیل عملۀ تانک،  

 خانه های مختلفی که نوکریوال شب دارند،  کارمندان دفاتر امنیت و وزارت 

 ها، خدمه و کارمندان دواخانه هایی که  شمول دکتوران، نرسه عملۀ شفاخانه ها ب رج های برق،کارمندان ب
 مریضانیو مستحق تر مه مهمتر هام شان در ذهنم نیست.  اما از و ده ها گروه دیگری که ن باشند شب باز می

بیدار مانده اند و یا اینکه تمام شب از شدت درد  که در شفاخانه های جوار مساجد در حال زار افتاده انداند 
 می باشد. اه یافته و در هنگام سحر خواب به چشمان شان ر

اجرای وظیفه نموده و چون صبح شد، به گفتۀ  سحرد که شب تا هزاران نفر استن گروه در میان اینبه همین گونه 

اما  دارند. مختصرلحظه استراحت چند ضرورت مبرمی به  (، 2انه" )گانه ای برای یگبعد از ادای "دو  یسعد

آنها  راحتهای مساجد با صدای ستریو فونیک چه که بلکه کوادرو فونیک )چهار لودسپیکره( مانع لود سپیکر
  .گردندمی 

باشد و ما حق اخالل بی موجب آن را بخود  فراموش نکنیم که طلب راحت جان از حقوق فطری هر انسان می
 نباید بدهیم.

 می باشد" میانه روی"اسالم دین این ادعا که به مفهوم همان گاه الذکر را خواندم، اخیرمن وقتی بار اول حدیث مبارک 
 :که معنیفهمیدم پی بردم. آن وقت 

 "( یعنی چه3" )الدین ال اکراه فی.  

  آشکار نمودن حق از باطل فقط برای و در دین کدام اکراه )جبر( وجود ندارد، این است که معنی لفظی آن
 است.

 

لۀ من برسانم که مجادبه عرض باید  ئی نداشته باشند،سوگرفت سطور فوق کدام از مرور بر ن گادنبرای این که خوان
 باشد.  با آذان نی، بلکه با وعظ و نصیحت بی وقت از طریق لودسپیکرها بعد از ختم نماز صبح می

 

در اثنای صحبتی که با او داشتم هم بود، که مجاهد بزرگی  -یک مولوی صاحب  ،به یاد دارم که چندی قبل در کتواز
ا از برس دندان کار نمی گیرند زیرا مسواک چوبی به و پرسیدم که چرا زد.  از های خود را مسواک می دندان

 ها رسیدگی کرده نمی تواند.  حصص عقب دندان
 کنم. پیروی می )ص(و من تنها از عمل او  باشد سنت پیغمبر همین مسواک چوبی می زیرا -گفت 

نظر داشت شرایط بدون در لفظ باللفظ و را  )ص(ست که ما مسلمانان همه کردار آنحضرت ا اگر قرار همین  - گفتم 
 :ان و مکان در عمل پیاده کنیم، پسزم

 پیش ، و سوار بر اسپ و شتر چرا جهاد مقدس ملت افغان را مثل آن مبارک با کاربرد تیر، کمان، نیزه
 نبردید؟

   اب پوشیده اید؟ جرچرا شما کرتی، باال پوش، بوت بند دار و 
  چرا کاله پکول سمبول جهاد ما گردیده است؟ 
 تن کرده بود؟ ه ینها را سرور کائنات بکدام یکی از ا 
  استفاده می کنید؟سپیکر لودچرا شما در موقع آذان از باآلخره و 

 

و چیزی ا دیگر از. "زنیم شود. کدام وقت دیگر گپ می حاال وقت نماز قضا می"گفت  ه مکث کرد و بعدا  ظیک لح
 نشنیدم.
محاکم در صدر اسالم همواره یک مرحله ای بوده  یکی اینکها شرائط زمانی که در باال نوشتم های توافق ب از مثال

مغلق شدن روابط اجتماعی، اقتصادی و  یمبنا هایی که بر و مراحل استیناف و تمیز بعد ها نظر به ضرورت
 وجود آمد، ایجاد گردید.  ه تجارتی در تمام کشورها ب

 :همچنان

                                                           

  دو رکعت نماز فرض برای ذات یکتا می باشد.مراد از خواندن     -4

اما  منسوخ گردیده اند،قتال " به آیات لکم دینکم و لی الدینو آیۀ " ن آیهایست که ا ادعا همینزعم اکثریت قاطع فقهای اسالم ه بگر چه 
  داشته باشد.نوا رمطرح نموده ام، کنونی مبحث در که را وع  اکراهی ناسالم به هیچ وجهی دین به عقیدۀ این حقیر 
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 ءگرفتن امضا ، 
 نشان انگشت، 
 نصب عکس در اسناد شرعی 

گیری از جعل و باشد که وجود آن ها به منظور جلوداشت و امروز از ضروریاتی می وجود ن در صدر اسالم اصال   
 باشد. تزویر از ضروریات می

 

باشد که البته کاربرد آنها به هیچ  شرائط مکانی هم پوشیدن کرتی، باال پوش و لباس گرم در مناطق سردسیر می
 پنداشته شده نمی تواند.  )ص( صورتی از سنن نبوی 

اینست که آیا بدعت کار برد افغانستان  یاز اعضای محترم جمعیت العلما سؤال من از عالمان و خاصتا  رین مقطع، د
زار آنباید موجب یک شخص که فرموده اند نماز  - )ص(نبوی روحیۀ حدیث  باامروز لودسپیکر در مساجد دنیای 

     دارد یا خیر؟ موازاتعذر دارند گردد، حاجت یا  دیگرانی که
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