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  9                مؤسسه سخن  

 
 سخن مؤسسه

 

و عامل ارتباط انسان با خداوند متعال است که در  محمدیهای اعتکاف یکی از سنت
د به ساز تمرکز و توجه عبدور از هرگونه پراکندگی و تشتت خاطر زمینهفضایی پاک و نورانی و به

 .ویشخخود آمدن و یافتن خویشتن به ،شود. اعتکاف فرصتی است برای اندیشیدنمی معبود حقیقی
 ،سوی نوربه ای عنوان دریچههمواره به .طوالنی داردای اعتکاف در ادیان توحیدی پیشینه 

بوده است. اسالم نیز در عین مبارزه با ( )معنویت و معرفت مورد توجه انبیاء، اولیاء و ائمه اطهار
رهبابیت و اعتزال مذموم، اعتکاف را در شکلی جامع و سازنده و عاری از هرگونه افراط و تفریط، 

صورت همه ساله به ر داده است. تقید و پایبندی عملی پیامبر خاتممورد توصیه و تأکید قرا
صورت درخور و شایسته به روشنی گویای اهمیت آن است. متأسفانه این مهم پس از پیامبربه

رهبری امام . پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی به1و عمالً مورد توجه مسلمین قرار نگرفت
به احیاء این نسبت تدریج به اسالم ناب محمدیهای و ارزشو استقرار حاکمیت  خمینی

جویان ویژه جوانان و دانشخوشبختانه مورد استقبال اقشار مختلف بهسنت نبوی همت گماشته شد و 
 عزیز قرار گرفت.

و با الهام از  (دامت برکاته)یاالعظمی خامنهاهلل وره زعامت رهبر معظم انقالب اسالمی آیت در د 
له، به توسعه و گسترش کمی و کیفی آن توجه ویژه شد. در این راستا ستاد اعتکاف معظمهای رهنمود

صورت سراسری و کشوری شکل گرفت. همزمان، ریزی و هدایت امور مربوط، بهبا هدف برنامه
)دامت های جدیدی خودنمایی کرد که همواره فتاوا و نظرات مراجع عظام تقلیدمسائل و فروع و ابهام

لمیه فقهی حوزه ع شناسیموضوع مؤسسهراهگشای معتکفان گرانقدر بوده است. در این میان،  کاتهم(بر
رخی نیاز جامعه ایمانی، تحقیق پیرامون ب رسالت و وظیفه خود بر آن شد تا با عنایت بهقم با توجه به

هاء ی مشهور فقافتوت بهاز مسائل مورد نیاز را در دستور کار خود قرار دهد. در اولین اقدام و با عنای

                                                           
 و األموال و األحوال من يللنب بما األسممماع إمتاعالنمیسىىىى،  الحمید عبد محمد تحقیق ،(548 م) على بن أحمد الدين تقى ،المقريزى1.

... » :041ص  01ج0441/0111 األولى، ط العلمیة، الكتب دار بیروت، ،المتاع و الحفدة

» 
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و مراجع معاصر مبنی براینکه، محل اعتکاف باید مسجد جامع باشد، به کالبدشکافی و واکاوی این 
 طور مستقل پرداخت که اینک حاصل آن در پیش روی شماست.موضوع، به

 
 *گزارش اجمالی از سیر و محتوای تحقیق عبارت است از:

 فقهی در رابطه با محل اعتکاف.و تنظیم نظرات و آراء آوری جمع. 1
. بررسی و تبیین مراد از مسجد جامع، مسجد جماعت، مسجد اعظم و همچنین کلمات مشابه 2

 مراد از مسجد جامع یا جماعت، مسجدی است که دارای سه خصوصیت باشد:اینکه و اثبات 
از ( 3 ؛ردم باشدزیاد و محل اجتماع توده م دارای جمعیت نسبتاً (2 ؛همگانی و عمومی باشد( 1 

 جماعت صحیح برخوردار باشد.
 مستندسازی این نظر از منابع لغوی، روایی، کلمات و نظرات فقهاء و متون تاریخی.. تجمیع و 3

 )زیدعزه(در پایان ضمن تشکر از محقق محترم حجت االسالم و المسلمین محمد سعید جواهری
ئه نظرات اصالحی و تکمیلی خود ما را در و همکاران ایشان، امیدواریم خوانندگان عزیز با ارا

 این نوشته یاری دهند.  سازیغنی
      

 

 

 

 

 

 

 

  

 هـ.ش 52/10/0131
 شناسی احکام فقهیموضوع مؤسسه

 زادهمحمد حسین فالح



  11                :مقدمه  

 

 :مقدمه
 

له مکان اعتکاف مورد اختالف فقهاء بوده است. از نظر فقه امامیه اعتکاف در هر أاز دیر باز مس
و بر این امر عالوه بر نصوص وارده ادعای اجماع  1صحیح نیست و باید در مسجد باشدمکانی 

  2قطعی شده است.
آنچه از  بر اساس 4و ابوالفضل صابونی 3البته در خصوص مکه به گفته کافی ابوالصالح حلبی

ه آیا ولی در اینک ؛کتاب الفاخر وی نقل شده است اعتکاف در هر بیتی از بیوت مکه صحیح است
اعتکاف در هر مسجدی صحیح است یا ویژگی خاص دیگری نیز دارد اختالف زیادی وجود دارد 

 شود.می بیان اقوال فریقین پرداختهصورت گذرا و کلی در دو بخش بهکه به
 
 
 
 

 
                                                           

اش از باب مسجد المرأة بیتها وجود دارد. ولی فقهاء امامیه باالجماع فرقی در بین عامه قول به جواز اعتکاف زن در خانه البته .0
  .بین زن و مرد در رابطه با محل اعتکاف قائل نیستند

سن، . 4 صاحب الجواهر، محمد ح سالمنجفى،  شرائع اإل شرح  لبنان،  -العربي، بیروت جلد، دار إحیاء التراث  44، جواهر الکالم في 
 .: اجماعًا بقسمیه و نصوصًا مستفیضة او متواتره011ص  01ق، ج  ه 0414هفتم، 

صغر، . 4 : 045ص 1ج ،جلدی41،سلسلة الینابیع الفقهیةمرواريد، على ا

سین بن محمد، 4 ضى الدين بن آقا ح سارى، ر سه آل البیت :، تکمیل مشارق الشموس في شرح الدروس. خوان س ، در يك جلد، مؤ
 : 454ص ،ق ه 0400ايران، اول،  -قم 

سن،  سم بن محمد ح سائل الحالل و گیالنى، میرزاى قّمى، ابو القا سالمى حوزه  1، الحرامغنائم األيّام في م شارات دفتر تبلیغات ا جلد، انت
: 411ص  4ج ،ق ه 0401ايران، اول،  -علمیه قم، قم 
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 شود:یم فقهای امامیه در رابطه با مکان اعتکاف اختالف نظر دارند که در قالب سه نظر اساسی و عمده بیان

 نخست: نظرالف( 

دانند می هر مسجدی صحیح و اعتکاف را دراند بعضی مالک را صدق عنوان مسجد دانسته 

  »( در آیه شریفه ف بالالم )عموم مستفاد از جمع معرّاینان عمدتاً به
ُُتْ
ْ
 أَن
َ
 و
َ  
وُهن

ُ
اِشر

َ
َ الَ تُب

و

اِجِد 
َ
س
َ
م
ْ
 ِِف ال

َ
اِكفُون

َ
»و  2«»روایات مشتمل بر کنند و بهمی استدالل 1«ع

.. نیز تمسک جسته و روایات وارده در رابطه با تعیین مساجد اربعه یا خمسه را .و« 3

 4نقل شده است. ابن ابی عقیل عمانیاین مطلب از اند حمل بر ذکر اکمل و افضل مصادیق کرده

 ب( نظر دوم:

 بین قدماء تا زمان خمساااه دارد که مشاااهورمحل اعتکاف اختصااااص به مسااااجد اربعه یا 

                                                           
 051بقره،. 0
 840ص  01ج  ق، 9031ايران،  –، قم جلد، مؤسسه آل البیت03، وسائل الشیعةعاملى، حر، محمدبن حسن، . 4
» ا کمى تغییربهمان: . 4

 آمده است. «
حّءاء،  .4 یذ  مانى، حسىىىن بن على بن ابى عق لد، مرکز معجم فقهى، قم حیاة ابن أبي عقیل و فقههع يك ج  ،ق ه 0404ايران، اول،  -، در 

 ؛401ص
، 1ج ،ق  ه 0404ايران، اول،  -جلد، مؤسسه آل البیت:، قم  04، الحديثة( -تذكرة الفقهاء )ط حلّى، عالمه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، 

 ؛444ص 
سدى،   سف بن مطهر ا سن بن يو شهد  08، منتهی المطلب في تحقیق المذهبحلّى، عالمه، ح سالمیة، م ايران،  -جلد، مجمع البحوث اإل

، 410، ص 1ج  ،ق ه 0404اول، 

»

سن،  شیعةعاملى، حّر، محمد بن ح سائل ال سه آل البیت 41، و س ،844، ص 01ج، ق ه 0411ايران، اول،  -، قم جلد، مؤ
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سانی مانند: مقنع ست و ک سم2، نهایه1فخرالمحققین ا سیله  ،5، غنیه4، فقه القرآن3، مرا سوط6و ، 7، مب

                                                           
:411، ق ه 0408ايران، اول،  -، قم ، در يك جلد، مؤسسه امام هادى المقنعقّمى، صدوق، محّمد بن على بن بابويه،  0.

 
 

  
سن. 4 سى، ابو جعفر، محمد بن ح  ه 0411لبنان، دوم،  -بیروت ، در يك جلد، دار الكتاب العربي، ، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوىطو

:171ص ،ق

ساّلر، حمزة بن عبد العزيز، . 4 سم العلوية و األحکام النبويةديلمى،  شورات الحرمین، قم المرا  ه 0414ايران، اول،  -، در يك جلد، من
 :99ص ،ق

. 
4 . ،  ه 0418ايران، دوم،  -، قم ات کتابخانه آية اّه  مرعشىىى نجفىجلد، انتشىىار 4، فقه القرآنراوندى، قطب الدين، سىىعید بن عبداّه 

 ِِف :197ص،ق
َ
اِكفُون

َ
ُُتْ ع

ْ
 أَن
َ
اِجِد و

َ
س
َ
م
ْ
 ال

». 
سینى، . 8 صول و الفروعحلبى، ابن زهره، حمزة بن على ح صادقغنیة النزوع إلی علمي األ سه امام  س  -، قم ، در يك جلد، مؤ

 :041ص ق، ه 0401ايران، اول، 

اِجِد  
َ
س
َ
م
ْ
 ِِف ال

َ
اِكفُون

َ
ُُتْ ع

ْ
 أَن
َ
 و

 
سى، محمد بن على بن حمزه، . 1 ضیلةطو سیلة إلی نیل الف شى نجفىالو شارات کتابخانه آية اّه  مرع  ايران، -، قم ، در يك جلد، انت

  084ق، ص ه 0415اول، 
 

سوط في فقه اإلمامیةطوسىىى، ابو جعفر، محمد بن حسىىن،  ايران،  -جلد، المكتبة المرتضىىوية إلحیاء اارار الجعفرية، تهران  5، المب
:451، ص: 0ق ، ج ه 0451سوم، 
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صار1خالف صار ،4العمل جمل العلم و 3العقود الجمل و ،2، انت ستب سرائر6، مهذب5ا شیعة  صباحإ ،7،  ال

                                                           
ق؛  ه 0411ايران، اول،  -جلد، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم  1، الخالفطوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، . 0
:014: مسألة 444، ص: 4ج

سوى، 4 سین مو ضى، على بن ح شريف مرت سین حوزه علمیه االنتصار في انفرادات اإلمامیة.  سته به جامعه مدر سالمى واب شارات ا ، در يك جلد، دفتر انت
:011ق؛ ص:  ه 0408، اول، ايران -قم، قم 

يران، ا -، در يك جلد، مؤسسه نشر دانشگاه فردوسى مشهد، مشهد الجمل و العقود في العباداتطوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، . 4
:048ق؛ ص:  ه 0451اول، 

ق؛ ص:  ه 0451عراق، اول،  -، در يك جلد، مطبعة ااداب، نجف اشرف جمل العلم و العمل. شريف مرتضى، على بن حسین موسوى، 4
11:

سن، 8 سى، ابو جعفر، محمد بن ح سالمیة، تهران  4، االستبصار فیما اختلف من األخبار. طو  ه 0411ايران، اول،  -جلد، دار الكتب اإل
:041، ص: 4ق؛ ج

ضى، عبد العزيز، 1 سى، ابن براج، قا سته به جامعه  4، المهذب. طرابل سالمى واب شارات ا سین حوزه علمیه قم، قم جلد، دفتر انت ايران،  -مدر
: 414، ص: 0ج ،ق ه 0411اول، 

 
صور بن احمد، 1 سرائر الحاوي لتحرير الفتاوى. حلّى، ابن ادريس، محمد بن من سته به جامعه جلد، دفتر  4، ال سالمى واب شارات ا انت

:440، ص: 0ج، ق ه 0401ايران، دوم،  -مدرسىىین حوزه علمیه قم، قم 
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 ،7، تذکره6، تحریر5، منتهی4، جامع الخالف3الشرایعجامع  ،2، اشاره السبق1بمصباح الشریعة

                                                           

ايران،  -م السالم، ق ، در يك جلد، مؤسسه امام صادق علیهإصباح الشیعة بمصباح الشريعةکیدرى، قطب الدين، محمد بن حسین، . 0
:041ص  ق، ه 0401اول، 

، در يك جلد، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین إشارة السبق إلی معرفة الحقحلبى، ابن ابى المجد، على بن حسن، 
: 005ص  ق، ه 0404ايران، اول،  -حوزه علمیه قم، قم 

سعید،  شرائع. حلّى، يحیى بن  شهداء العلمیة، قم الجامع لل سید ال سة  س : 018ص  ق، ه 0418ايران، اول،  -، در يك جلد، مؤ

ص  ق، ه 0440ايران، اول،  -، قم ، در يك جلد، زمینه سازان ظهور امام عصرجامع الخالف و الوفاقسبزوارى، على مؤمن قّمى،  
011: ،

جلد، مجمع البحوث اإلسالمیة،  08، منتهی المطلب في تحقیق المذهبحلّى، عالمه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، 

 ِِف :410، ص1ج ق، ه 0404ايران، اول،  -مشهد 
َ
ُُتْ عاكِفُون

ْ
 أَن
َ
َ و  
وُهن

ُ
اِشر

َ
 ال تُب

َ
ساِجِد  و

َ
م
ْ
ال

جلد، مؤسسه  1، الحديثة( -تحرير األحکام الشرعیة علی مذهب اإلمامیة )ط حلّى، عالمه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، 
سالم، قم  صادق علیه ال :840ص  ،0ج ق، ه 0441ايران، اول،  -امام 

 ه 0404ايران، اول،  -، قم جلد، مؤسسه آل البیت  04، الحديثة( -الفقهاء )ط  تذكرةحلّى، عالمه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، 
:444، ص 1ج ق،
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 ،6یضاحإ ،5، تلخیص4، قواعد3،ارشاد2، مختلف1تبصره 

                                                           
سدى،  سف بن مطهر ا سن بن يو صرة المتعلمین في أحکام الدينحلّى، عالمه، ح سته به وزارت تب شر واب سه چاپ و ن س ، در يك جلد، مؤ

:11ص  ق، ه 0400ايران، اول،  -فرهنگ و ارشاد اسالمى، تهران 

سدى،  سف بن مطهر ا سن بن يو شريعةحلّى، عالمه، ح شیعة في أحکام ال سته به جامعه  1، مختلف ال سالمى واب شارات ا جلد، دفتر انت
سین حوزه علمیه قم، قم  :811، ص 4ج ق، ه 0404ايران، دوم،  -مدر

سدى  سف بن مطهر ا سن بن يو شاد األذهان إلی أحکام اإليمانحلّى، عالمه، ح سته به  4، ، إر سالمى واب شارات ا جلد، دفتر انت
سین حوزه علمیه قم، قم  :418، ص 0ج ق، ه 0401ايران، اول،  -جامعه مدر

سدى،  سف بن مطهر ا سن بن يو سته به  4، قواعد األحکام في معرفة الحالل و الحرامحلّى، عالمه، ح سالمى واب شارات ا جلد، دفتر انت
سین حوزه علمیه قم، قم  :411، ص 0ج ق، ه 0404اول،  ايران، -جامعه مدر

سدى،  سف بن مطهر ا سن بن يو سالمى تلخیص المرام في معرفة األحکامحلّى، عالمه، ح شارات دفتر تبلیغات ا ، در يك جلد، انت
:88ص  ق، ه 0440ايران، اول،  -حوزه علمیه قم، قم 

 ِِف 
َ
ُُتْ عاكِفُون

ْ
 أَن
َ
ساِجِد  و

َ
م
ْ
ال
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 ،6، معالم الدین5رسائل ابن فهد ،4، ریاض المسائل3، غنائم2، حدائق1تنقیح 

                                                           
ايران،  -، قم جلد، انتشارات کتابخانه آية اّه  مرعشى نجفى 4، التنقیح الرائع لمختصر الشرائعحلّى، مقداد بن عبد اّه  سیورى،  

»: 411، ص 0ج ق، ه 0414اول، 

 ِِف 
َ
ُُتْ عاكِفُون

ْ
 أَن
َ
ساِجِد  و

َ
م
ْ
ال

سف بن احمد بن ابراهیم،   صفور، يو ضرة في أحکام العترة الطاهرةبحرانى، آل ع سالمى  48، الحدائق النا شارات ا جلد، دفتر انت
:414، ص 04ج ق، ه 0418ايران، اول،  -به جامعه مدرسىىین حوزه علمیه قم، قم  وابسىىته

جلد، انتشىىارات دفتر تبلیغات  1، غنائم األيّام في مسممائل الحالل و الحرامگیالنى، میرزاى قّمى، ابو القاسىىم بن محمد حسىىن، . 4
سالمى حوزه علمیه قم، قم  :410، ص 1ج ق، ه 0401ايران، اول،  -ا

 ه 0405ايران، اول،  -، قم جلد، مؤسسه آل البیت 01، الحديثة( -رياض المسائل )ط حائرى، سید على بن محمد طباطبايى، .4
:801، ص8ق، ج

ص:  ق، ه 0411ايران، اول،  -، قم ، در يك جلد، انتشارات کتابخانه آية اّه  مرعشى نجفىالرسائل العشرحلّى، جمال الدين، احمد بن محمد اسدى، 
014:

شجاع القّطان،  شمس الدين محمد بن  سینحلّى،  صادقمعالم الدين في فقه آل يا سه امام  س ايران، اول،  -، قم ، دو جلد، مؤ
:411، ص 0ق ؛ ج ه 0444
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سیله امام خمینی)2تلفؤ، الم1المعتبر  ستند  3(، تحریرالو خرین و أو برخی از متبه آن قائل ه
 اند.معاصرین هم آن را پذیرفته

». اینان ضابط را عنوان 4و در انتصار و خالف و غنیه ادعای اجماع بر آن شده است
دانسته و تطبیق این عنوان را فقط بر مساجد  6«»و  5«

یقن که بر قدر مت ،ه و یا خمسه قطعی دانسته و به لحاظ توقیفی بودن عبادات و رعایت احتیاطاربع
نماز جمعه و  ،که مراد از جماعت ،و با انتخاب این تفسیراند همان مساجد خاصه است بسنده کرده

 اند. است بین روایات جمع کرده مراد از امام عدل، امام معصوم
 مفقط امام معصااوم باشااد، معلوم و مساالّ  ،امام عدل در روایات باب اعتکافالبته اینکه مراد از 

ر حصاا باشااد و در فرض پذیرش،نیساات و از پشااتوانه اسااتداللی قطعی و قاطع خالف برخوردار نمی
م نیساات و شاامول آن نساابت به نائبان خاص و عام امام ، مساالّوصاای نبی، در اوصاایاء معصااوم

لماء امت از انبیاء بنی اسرائیل و مانند آن، خصوصاً بر مبنای به مقتضای حدیث افضلیت ع معصوم
) والیت عامه و مطلقه فقیه بعید نیست چه اینکه مفاد این روایت با مفاد روایت وارده در باب قضاء

                                                           
سن،   صرحلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن ح شرح المخت شهداء 4، المعتبر في  سید ال سه  س ، ص 4ج، ق  ه 0411ايران، اول،  -، قم جلد، مؤ

144:

ايران،  -جلد، مجمع البحوث اإلسالمیة، مشهد  4، المؤتلف من المختلف بین أئمة السلفطبرسى، امین اإلسالم، فضذ بن حسن، 
:441، ص 0ج ،ق ه 0401اول، 

سوى،   سید روح اّه  مو سیلةخمینى،  سه مطبوعات دار العلم، قم  4، تحرير الو س :418، ص: 0ج ق، ايران، اول، ه -جلد، مؤ

». 
444 ، الخالف ص011، االنتصار ص 444ص  1انظر: سلسله الینابیع الفقهیه ج . 4

844ص  01ج  ق، ه 0411ايران، اول،  -، قم جلد، مؤسسه آل البیت 41، وسائل الشیعةعاملى، حّر، محمد بن حسن، 

:841ص  همان
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( که بسیاری، 1.

  .2هماهنگ است ،اندصدق عنوان وصی نبی را بر فقیه جامع الشرایط نیز قائل شده
السادس: »در سداد العباد و رشاد العباد بحرانی آمده است: 

اهلل . و از صحیحه عبد3 

شود که اقامه نماز جمعه در مکان اعتکاف معتبر نیست زیرا اگر جامع می خوبی استفادهبه 4بن سنان
اقامه نماز جمعه باشاااد دیگر تجویز خرور برای نماز جمعه معنا ندارد. در  معنای مساااجد محلبه

  مباحث آینده به این مطلب پرداخته خواهد شد.

                                                           
4حديث  ،01، ص  41ق، ج  ه 0411ايران، اول،  -، قم جلد، مؤسسه آل البیت 41، وسائل الشیعةعاملى، حّر، محمد بن حسن، 

سرائر صور بن احمد) کما فى ال سرائر الحاوي لتحرير الفتاوىحلّى، ابن ادريس، محمد بن من سته به  4، ، ال سالمى واب شارات ا جلد، دفتر انت
سین حوزه علمیه قم، قم  :841ص  4ج  ق( ه 0401ايران، دوم،  -جامعه مدر

جلد، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به  04، إرشاد األذهانمجمع الفائدة و البرهان في شرح اردبیلى، احمد بن محمد، ) ةمجمع الفائد يو ف
سین حوزه علمیه قم، قم  :01ص  04ق(، ج  ه 0414ايران، اول،  -جامعه مدر

سى اول، محمد تقى،  صفهانى، مجل شانبور، قم  04، من ال يحضره الفقیه روضة المتقین في شرحو ا سالمى کو سه فرهنگى ا س  -جلد، مؤ
... :05ص  1ج  ق، ه 0411ايران، دوم، 

ةبعد ذکر الرواي04ق، ص  ، در يك جلد، هالمحاسممن النفسممانیةو بحرانى، آل عصىىفور، حسىىین بن محمد، 

» عنه يلغوالي الآلکتابه  يف يحسىىىائجمهور األ يبأو لما رواه ابن 

». 
، ق ه 0440ايران، اول،  -، در يك جلد، کتابفروشى محالتى، قم سداد العباد و رشاد العبادبحرانى، آل عصفور، حسین بن محمد،  .4

 .242ص: 
4. 

.
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 ج( نظر سوم:

این قول مشهور  شود صحیح است.می که شامل مساجد اربعة نیز 1اینکه اعتکاف در مسجد جامع

، غایة 5، لمعه4، کشف الرموز3، مختصرالنافع2عئخرین است و قائلین زیادی دارد از قبیل: شراأبین مت

 ،9، حاشیه8، جامع المقاصد7، دروس6المراد

                                                           
اند و بزرگانى چون مرحوم آقا ضیاء عراقى به آن قائلند که بعضى مكان اعتكاف را هر مسجدی که جامع جمع و جماعتى از مردم برای عبادت باشد، دانسته. 0

ته تقسیم چند دس اند بهما اين نظر را به جهاتى در ضمن نظر سوم ارائه کرديم البته کسانى که مالک در صحت اعتكاف را صدق عنوان مسجد جامع گرفته
شوند شیخ در  :مى  ضى همانند  ساری درو  440ص  0جسرائر و ابن ادريس در  27انتصارص و علم الهدی در 451ص  0ج  مبسوطبع تکمیل خوان

به ای مانند شهیدين و صاحب حدائق برگزاری نماز جماعت را انعقاد نماز جمعه را مطرح کرده و دسته 414ص مشارق الشموس فی شرح الدروس 
 اند.صرفا اعداد مسجد برای معظم البلد را کافى دانستهمصباح الهدی ای همانند صاحب طور مطلق و عده

سوى،  .4 سالمعاملى، محمد بن على مو شرائع اإل شرح عبادات  سه آل البیت 5، مدارك األحکام في  س  -، بیروت جلد، مؤ
:440ص  1،ج  ق، ه 0400لبنان، اول، 

  
. 

 ه 0405ايران، ششم،  -جلد، مؤسسة المطبوعات الدينیة، قم  4، المختصر النافع في فقه اإلمامیةحلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، 
سن، 14، ص0ج ق، صر النافع ف، حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن ح سة المطبوعات الدينیة، قم  4، فقه اإلمامیة يالمخت س ايران،  -جلد، مؤ

ق:  ه 0405ششم، 
جلد، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین  4، كشف الرموز في شرح مختصر النافع.آبى، فاضذ، حسن بن ابى طالب يوسفى، 

سوم،  -حوزه علمیه قم، قم  :401، ص0ج ق، ه 0401ايران، 

شهید اول، محمد بن مكى، . سالمیة، بیروت  -، در يك جلد، دار التراث اللمعة الدمشقیة في فقه اإلمامیةعاملى،   0401ول، لبنان، ا -الدار اإل
 10ق، ص ه

شادعاملى، شىهید اول، محمد بن مكى،   شرح نکت اإلر  -جلد، انتشىارات دفتر تبلیغات اسىالمى حوزه علمیه قم، قم  4، غاية المراد في 
:441، ص 0ج ق، ه 0404ايران، اول، 

شهید اول، محمد بن مكى،  شرعیة في فقه اإلمامیةعاملى،  سین حوزه  4، الدروس ال سته به جامعه مدر سالمى واب شارات ا جلد، دفتر انت
:415، ص 0ج ق، ه 0401ايران، دوم،  -علمیه قم، قم 

 ه 0404ايران، دوم،  -، قم جلد، مؤسسه آل البیت 04، جامع المقاصد في شرح القواعدعاملى، کرکى، محقق رانى، على بن حسین، 
:15ص 4ج ق،

ايران، اول،  -، در يك جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم، قم حاشیة المختصر النافععاملى، شهید رانى، زين الدين بن على، 
:11ص  ق، ه 0444
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  ،7شرح دروس ،6، جامع عباسی5، نخبه فیض4مفاتیح، 3، مدارک2، مسالک1روضه شهید 

                                                           
ی الروضة البهیة في شرح اللمعة عاملى، شهید رانى، زين الدين بن على، .  جلد، کتابفروشى داورى، قم  01، كالنتر( -الدمشقیة )المحّشّٰ

»: 081، ص4ج ق، ه 0401ايران، اول،  -

شهید رانى، زين الدين بن على،  سالمعاملى،  شرائع اإل سالك األفهام إلی تنقیح  سالمیة، قم  08، م سة المعارف اإل س ايران،  -جلد، مؤ
 :11، ص4ج ق، ه 0404اول، 

 

سوى،   سالمعاملى، محمد بن على مو شرائع اإل شرح عبادات  سه آل البیت 5، مدارك األحکام في  س  -، بیروت جلد، مؤ
: 444، ص 1ق، ج ه 0400لبنان، اول، 

ضى،   شاه مرت سن ابن  شانى، فیض، محمد مح شرائعکا شى نجفى 4، مفاتیح ال شارات کتابخانه آية اّه  مرع ايران،  -، قم جلد، انت
:411، ص 0ج ق، اول، ه

ضى،   شاه مرت سن ابن  شانى، فیض، محمد مح شرعیةالنخبة في الحکمة کا شر العملیة و األحکام ال ، در يك جلد، مرکز چاپ و ن
: 080ص ق، ه 0405ايران، دوم،  -سىىازمان تبلیغات اسىىالمى، تهران 

ساوجى، . 1 سین و  ی، ط عاملى، بهاء الدين، محمد بن ح ّشّٰ سی و تکمیل آن )مح سین، جامع عبا ر ، در يك جلد، دفتجديد( -نظام بن ح
سین حوزه علمیه قم، قم  سته به جامعه مدر سالمى واب شارات ا و آن مکث صائم است در مسجد جامع »: 414ص  ق، ه 0441ايران، اول،  -انت

و حضرت رسالت  و در آن ثواب عظیم است، خصوصاً اگر در ده روز آخر ماه رمضان واقع شود. قربت. قصدسه روز يا زياده به
روزه داشمتن اعتکاف جايز نیسمت، و از سمه روز كمتر و بی فرمودند.همیشمه در دهه آخر ماه رمضمان اعتکاف می پناه
 .«باشد، و در غیر مسجد جامع صحیح نیستنمی

 ، در يك جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السالم،تکمیل مشارق الشموس في شرح الدروسخوانسارى، رضى الدين بن آقا حسین بن محمد،  
: 410ص  ق، ه 0400ايران، اول،  -قم 
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  ،6زاد المعاد ،5، کفایه4جواهر ،3، مستند نراقی2کشف الغطاء 1کلمه التقوی

                                                           
صرى بحرانى، زين الدين، محمد امین،   سید جواد وداعى، قم  1، كلمة التقوىب سوم،  -جلد،  : 005ص  4ج ،ق ه 0404ايران، 

ضر مالكى،   شف الغطاء، جعفر بن خ شارات دفتر تبلیغات  4، الحديثة( -كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء )ط نجفى، کا جلد، انت
سالمى حوزه :11، ص 4ج ق، ه 0444ايران، اول،  -علمیه قم، قم  ا

 01ج ق، ه 0408ايران، اول،  -، قم  جلد، مؤسسه آل البیت 01، مستند الشیعة في أحکام الشريعةنراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، 
»:  884ص 

سن،  .4 صاحب الجواهر، محمد ح سالمنجفى،  شرائع اإل شرح  لبنان، هفتم،  -جلد، دار إحیاء التراث العربي، بیروت  44، جواهر الکالم في 
:011، ص01ج ق، ه 0414

 
سین حوزه علمیه قم، قم  4، كفاية األحکامسبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن،  سته به جامعه مدر سالمى واب شارات ا  -جلد، دفتر انت

: 410، ص 0ج ق، ه 0444ايران، اول، 
 -، در يك جلد، بیروت مفتاح الجنان - زاد المعاد، ينمترجم: اعلمى، عالء الد -اصىىفهانى، مجلسىىى دوم، محمد باقر بن محمد تقى 

لبنان، اول،: -مترجم: اعلمى، عالء الد، بیروت  -اصىىىفهانى، مجلسىىىى دوم، محمد باقر بن محمد تقى  411ص ق، ه 0444لبنان، اول، 
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منهار ، 6، مصباح الهدی5، مصباح المنهاج4، منهاج الصالحین حکیم3الوثقی ةالعرو ،2سداد ،1خیارمناهج األ

  8منهار الصالحین سیستانی ،7یالصالحین خوی
  

                                                           
سید احمد علوى، . 0 صارعاملى، میر  ستب شرح اال سماعیلیان، قم  4، مناهج األخیار في  سه ا س :481ص 4ج ق، ايران، اول، ه -جلد، مؤ

 
سین بن محمد،  .4 صفور، ح شى محالتى، قم سداد العباد و رشاد العبادبحرانى، آل ع :441ص ق، ه 0440ايران، اول،  -، در يك جلد، کتابفرو

 .«و العامأو نائبه الخاص أو وصیه أ 
سید محمد کاظم طباطبايى،  .4 ی(يزدى،  سین حوزه علمیه قم، قم  8، العروة الوثقی )المحّشّٰ سته به جامعه مدر سالمى واب شارات ا جلد، دفتر انت
:114، ص 4ج ق، ه 0401ايران، اول،  -

 
سن طباطبايى،  .4 سید مح ّشی للحکیم(حكیم،  صالحین )المح ق،  ه 0401لبنان، اول،  -جلد، دار التعارف للمطبوعات، بیروت  4، منهاج ال
،414، ص 0ج

بايى،  باط ید ط مد سىىىع ید مح هاجحكیم، سىىى باح المن لد، دار الهالل، قم  - مصمم يك ج تاب الصىىىوم، در    ق، ه 0448ايران، اول،  -ک
:444ص 

 

مد تقى،  هدى في شممرح العروة الوثقیآملى، میرزا مح باح ال لد، مؤلف، تهران  04، مصمم  ، 1ج ق، ه 0451ايران، اول،  -ج
...»:041ص 

:451ص  0ج  ق، ه 0401، 45ايران،  -جلد، نشر مدينة العلم، قم  4، منهاج الصالحینخويى، سید ابو القاسم موسوى،  .1

:444، ص 0ج ق، ه 0401ايران، پنجم،  -جلد، دفتر حضرت آية اّه  سیستانى، قم  4، منهاج الصالحینسیستانى، سید على حسینى،  



      29          شیعه منابع در اعتکاف مکان :اول فصل 

 1و مقنعه شیخ مفید

)گرچه احتمال موافقت ایشان  2بنا بر اینکه مراد ایشان از مسجد اعظم همان مسجد جامع باشد 
رود(. اینان مسجد جامع را با قید جامعیت مالک دانسته و عمدتاً به روایات می با مشهور قدما نیز

تر و از نظر عددی بیشتر که از نظر سندی صحیح« 4مسجد جماعة»و « 3جامعمسجد »مشتمل بر 
از روایات، از باب ذکر اکمل و ای و ذکر مساجد اربعه یا خمسه را در پارهاند است، تمسک کرده

مراد از امام عدل در روایات مشتمل بر قید  و 5دانند و نه حصر در آنهامی افضل مصادیق

                                                           
ق، ص  ه 0404ايران، اول،  -، قم ، در يك جلد، کنگره جهانى هزاره شىىىیخ مفیدالمقنعةبغدادى، مفید، محّمد بن محمد بن نعمان عكبرى،  .0

414:

 
   

4. 

 

سن،  .4 شیعةعاملى، حّر، محمد بن ح سائل ال سه آل البیت 41، و س کتاب االعتكاف  01ج ، ق ه 0411ايران، اول،  -، قم جلد، مؤ
 .به بعد 845ص  4باب 

 .همان. 4
اند مانند مسجد قبا، مسجد خیف، در غیر از مساجد خاصه نیز نماز جمعه يا جماعت اقامه كرده و ائمه  قطعاً پیامبر. 8

ابن شبّه فهرست مساجدی را كه رسول  :آمده است 7397ص 4مسجد براثا و... در تاريخ المدينة المنورة ج مسجد ذو قبلتین،
 ،مسجد الفضیح ،مسجد بنی ساعده ،اند آورده است. آن حضرت در مسجد بنی خداره، مسجد جهینهدر آن نماز خوانده خدا

مسجد  ،مسجد بنی وائل ،مسجد التفح ،مسجد بنی قريظه ،مسجد بنی حرام ،مسجد ذو القبلتین ،مسجد عاتکه ،مسجدالسجده
ک به كتاب التبر اند )برای اطالع بیشترمسجد جمعه كه اولین نماز جمعه را خواندند، نماز خوانده و مسجد السجده ،البدائع

كه اسامی مساجد مباركه در مدينه منوره را ذكر كرده است، مراجعه فرمايید( از اينجا معلوم می شود كه ذكر مساجد  943ص
و افضل مصاديق است و نفی اعتکاف در غیر آنها محمول بر نفی كمال است و نه خاصه جنبه حصری نداشته و از باب بیان اكمل 

نفی صحت اعتکاف. اين احتمال نیز وجود دارد كه اعتکاف فی نفسه و در اصل تشريع، با توجه به كلمه )المساجد( در آيه شريفه 

« 
َ
  نُُت أ و

َ
اِكفُون

َ
  ِف ع

َ
 الم
َ
در مقام  مسجدی صحیح باشد. اما ائمه و اولیای ديندر هر  كه جمع محلی ب )ال( می باشد، «ِد اِج س

مین ساير مقاصد شريعت خصوصاً عدم رشد روحیه رهبانیت أاجراء و تطبیق آن، با در نظر گرفتن ساير مصالح و به منظور ت
... آنان ومذموم و پیشگیری از اعتزال ناپسند مسلمانان از صحنه سیاست و اجتماع و فراهم كردن امکان مديريت و هدايت 

تفاوت يا تغییر عناوين هم ناشی  موضوع مساجد خاصه و مسجد جامع و جماعت )ظرف مکانی جمعی( را مطرح فرموده باشند و
اجتماعی ديگری كه نیازمند اجتماع و تعاون است( اين  از همین امر است )از باب اذن در امر جامع كه شامل نماز جمعه و هر امر

 ادات هم وجود دارد و نشانه جامعیت اسالم است كه به مسائل فردی و اجتماعی، درونی و بیرونی باماهیت تلفیقی در ساير عب
 های آن در ساير احکام مانند نماز جمعه و جماعت و... فراوان است.كند و نمونههم نگاه می
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و منظور از جماعت را هم اند اصل و امام جماعت عادل دانسته را اعم از امام
و هر  1اندانعقاد نماز جمعه یا جماعت را نیز الزم ندانسته بعضی و انداعم از جمعه و جماعت گرفته

.دانندمی مسجدی را که برای معظم الجماعة آماده شده باشد، مسجد جامع

                                                           
مصممباح الهدى في شممرح آملى، میرزا محمد تقى، ) مصممباح الهدى في شممرح العروة الوثقیکتاب از باب نمونه نگاه کنید:  .0

 .(041ص 1ق، ج ه 0451ايران، اول،  -جلد، مؤلف، تهران  04، العروة الوثقی
ضیاء العراقي کما في  ّش الو عن ااغا  :114ص  4ج ی(عروة الوثقی )المح

 



 

 فصل دوم: 

 یدر آرا اعتکافمکان 

اهل سنت یفقها



 

  



  33     سنت اهل فقهای آرای در اعتکاف مکان :دوم فصل 

آمده است: 229ص 1ر يريللجز ةربعالمذاهب األی الفقه علدر کتاب 

مسجد  حینئذ إال في 
 تقام فیه الجماعة و لو بالمعتکفین.

                                                           
جلد، دار  8، الفقه علی المذاهب األربعة و مذهب أهل البیتياسىىىر مازح،  -غروى، سىىىید محمد  -. جزيرى، عبد الرحمن  0

 181، ص 0، جه 0401لبنان، اول،  -الثقلین، بیروت 
.(144مسألة رقم  018-8/014) كتاب الُمحلی،  م(93۴0-110قمری( ) 0۵۴-0۸0سعید ) بن احمد بن ابن حزم، ابومحمد على .4
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َ
اِكفُون
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ْ
أَن
َ
 و
 َ
وُهن

ُ
اِشر

َ
وَها َكَذلَِك  ِِف تُب

ُ
ب
َ
ر
ْ
ِ فَََل َتق  َ

 اَلل
ُ
ُدود

ُ
َك ح

ْ
اِجِد ِتل

َ
س
َ
م
ْ
 ال

ُ  َ
ُ اَلل ِِي 

َ
ب
ُ
اِتِه لِ  ي

َ
اي
َ
َ ا ِِ ء

لن

 
َ
قُون  َ

ت
َ
 ي
ْ
لَ ُه َ
لَع

                                                           
 41ص  يلأللبان قیام رمضان. 0
 .111المجلد السادس القسم األول ص سلسلة األحاديث الصحیحة. 4
.0/458 أالموطّ  ه.ق(، 9۷1 – 10مالک ابن انس ) .4



  32     سنت اهل فقهای آرای در اعتکاف مکان :دوم فصل 

                                                           
 .8/011جلدی، 04دار المعرفة، ، فتح الباری العسقالنى، ابن حجر، .0
 .5/451جلدی، 04دار الكتب العلمیة، ، عمدة القاریمحمود بن أحمد العینى، بدر الدين أبو محمد،  .4
.445 - 4/441انظر أيضًا مصنف عبد الرزاق  . و10-4/1 المصنفانظر  .4
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 .1/454 ،شرح المهذب يالمجموع ف(، 111)م  ،محیى الدين، نووی .0
 .440 – 4/445 كتاب الُمحلی،  م(93۴0-110قمری( ) 0۵۴-0۸0سعید ) بن احمد بن محمد على ابن حزم، ابو .4
 .4/410 ،نیل األوطار ،ق(0481-0014اّه  ) بن عبد . الشوکانى، محمدبن على بن محمد4



  37     سنت اهل فقهای آرای در اعتکاف مکان :دوم فصل 

اِجِد 
َ
س
َ
م
ْ
 ِِف ال

َ
اِكفُون

َ
أَنُُتْ ع

َ
و

ت مسجد یقائل به عدم شرط 0یلبابه مالکمانند محمد بن ی ن علماء اهل سنت کسانیالبته در ب
 اعتکاف هستند.ی برا

آمده است: 221، ص: 2، رالتفسیر يالبحر المحیط ف کتابدر 

المساجد ِف

                                                           
 .041-4/041 ،جلد، بیروت، دارالحديث 04، المغنياّه  بن احمد،  ابن قدامه، عبد. 0
.414ص  بداية المجتهد. حكاه القرطبي في 4



 اعتکاف و تعریف مسجد جامعمکان شناسی موضوع       38

  



  39     سنت اهل فقهای آرای در اعتکاف مکان :دوم فصل 

  ةالسنهل أقوال عند األ ةخالص

 

-  

-  

 

- 

 
-  

 
 

                                                           
كشمماف القناع ، 0/400ة الفتاوی الهندي، 481-0/441 تبیین الحقاتیق، 480-481مغنی المحتاج ، 454-1/415 المجموع .0
 .445 فاداتاإل مختصر، 4/480-484
ّشاف القناع، 481-0/441 تبیین الحقايق، 441-0/408ة هل المدينأعلی  ةلحجا. 4 صر، 4/480 ك  المختار ردّ ، 445 فاداتاإل مخت
1/411-401. 
، 4/51 سنی المطالبأ، 0/481 المحتاج يمغن، 4/44یالمیزان الکبر، 1/454 المجموع، 4/488 المذهب بحر، 011-011 التلقین. 4

 .0/148 الشرح الصغیر
.0/148 لصغیراعلی الشرح  يالصاو ةحاشی، 4/484اف القناعكشّ ، 0/480المحتاج يمغن. 4



 

 
 

 



 

 
 

 دوم بخش

 تعریف مسجد جامع
 
 

معاصر  یخرین و فقهاأاینکه مشهور متبهدر این بخش با توجه 
 شناسیموضوعبررسی و دانند بهاعتکاف در مسجد جامع را صحیح می

ابتدا اقوال و انظار فقهاء بزرگوار در رابطه با  ،پردازیممسجد جامع می
اینکه برای جامع اصطالح و و سپس با توجه به شودمی مسجد جامع بیان

بررسی معنای لغوی و موارد استعمال آن در به ،تعریف شرعی وجود ندارد
متون مختلف پرداخته خواهد شد.



 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 فصل اول:

فقهاء در تعریف  یآرا

 مسجد جامع
 



 

 
  



  42    جامع مسجد تعریف در فقهاء آرای :اول فصل بخش دوم/ 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

                                                           
سدى،  .0 صر النافعحلّى، جمال الدين، احمد بن محمد ا شرح المخت سته به  8، المهذب البارع في  سالمى واب شارات ا جلد، دفتر انت

 .11ص  4ج  ق، ه 0411ايران، اول،  -جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم 
 .404ص  4ج  ق، ه 0401، ايران، سوم -جلد، کتابفروشى مرتضوى، تهران  1، مجمع البحرينطريحى، فخر الدين،  .4
، ، در يك جلد، مؤسسه آل البیتتکمیل مشارق الشموس في شرح الدروس. خوانسارى، رضى الدين بن آقا حسین بن محمد، 4

 .414ص  4ج  ق، ه 0400ايران، اول،  -قم 
 0408ايران، اول،  -، قم جلد، مؤسسه آل البیت 01، مستند الشیعة في أحکام الشريعةنراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، . 4
 .884ص  01ق، ج ه
جلد، مؤسسه فرهنگى اسالمى کوشانبور،  04، روضة المتقین في شرح من ال يحضره الفقیهاصفهانى، مجلسى اول، محمد تقى،  .8

 411ص  4ج  ق، ه 0411ايران، دوم،  -قم 
.411ص، 4، ج مانه .1
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سن، . 0 صاحب الجواهر، محمد ح سالم جواهر الکالمنجفى،  شرائع اإل شرح  لبنان،  -جلد، دار إحیاء التراث العربي، بیروت  44، في 

 .010ص ،  01ج   ق، ه 0414هفتم، 
ضر، . 4 سن بن جعفر بن خ شف الغطاء، ح صیام -أنوار الفقاهة نجفى، کا شرف كتاب ال شف الغطاء، نجف ا سه کا س  -، در يك جلد، مؤ

 .10ق، ص ه 0444عراق، اول، 
 .044، ص: 1ق، ج ه 0451ايران، اول،  -جلد، مؤلف، تهران  04، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقیمحمد تقى،  آملى، میرزا .4
، ، در يك جلد، مؤسسه آل البیتتکمیل مشارق الشموس في شرح الدروسخوانسارى، رضى الدين بن آقا حسین بن محمد،  .4

 .414ص ،ق ه 0400ايران، اول،  -قم 
جلد، انتشىىارات دفتر تبلیغات  1، غنائم األيّام في مسممائل الحالل و الحرامگیالنى، میرزاى قّمى، ابو القاسىىم بن محمد حسىىن،  .8

 .411ص ،  1ج،ق ه 0401ايران، اول،  -اسالمى حوزه علمیه قم، قم 
 ه 0418ايران، دوم،  -اعیلیان، قم جلد، مؤسسه اسم 1، جامع المدارك في شرح مختصر النافعخوانسارى، سید احمد بن يوسف،  .1

.441ص ، 4جق، 



  47    جامع مسجد تعریف در فقهاء آرای :اول فصل بخش دوم/ 

 

 
: مسجد جامع، مسجدى است که اغلب اوقات، بیشتر از سایر مساجد، یگانیگلپا اّه   ةیآ 

 .0داشته باشدجمعیّت 
 

 

 
: یکی از شرایط صحت اعتکاف این است که در مسجد جامع باشد ( )فاضل  تآی .12

یعنی مسجد عمومی که محل اجتماع عامه مردم است و اختصاص به اهل یک محله و گروه 
خاصی نداشته باشد مثل مسجد اعظم و مسجد امام در قم و مسجد امام و مسجد جمعه در 

جامع مسجدی است که به افراد خاص یا محل خاصی اختصاص تهران و امثال آن مسجد 
 .5نداشته باشد بنابراین در مسجد بازار و محله اعتکاف صحیح نیست

مسجد جامع مسجدی است که در شهر برای اجتماع همه )دامت برکاته(: ای خامنه آیت  .11
 .2داهل شهر بنا شده است بدون اینکه اختصاص به گروه و قشر خاصی داشته باش

طور مرتب در )دامت برکاته(: منظور از مسجد جامع مسجدی است که به مکارم  تآی .17
 فرمودند: در یک وعده هم کفایت 24سؤال  شود در پاسخمی آن نماز جماعت برگزار

                                                           
سوى،  .0 سم مو سید ابو القا شرح العروة الوثقیخويى،  ستند في  سوى،  488ص  4ق، ج  جلد، ه 4، الم سم مو سید ابو القا و خويى، 

 .411ص  44ق، ج  ه 0405ايران، اول،  -، قم جلد، مؤسسة إحیاء آرار اإلمام الخوئي 44، موسوعة اإلمام الخوئي
موسىىىوى،  . 4 حمىد رضىىىىا  م نى، سىىىیىد  يگىا لپىا ئلگ لمسممما قم  8، مجمع ا يم،  كر ل قرآن ا ل يران، دوم،  -جلىد، دار ا  ق،  ه 0411ا

 .084ص  0ج 
 .کتاب الصوم 441ص  ، ايران، اول، ه -، در يك جلد، قم كتاب االعتکاف -تنقیح مباني العروة تبريزى، جواد بن على،  .4
 .444همان ص  .4
 .011ص 0ق، ج ايران، يازدهم، ه -، دو جلد، انتشارات امیر قلم، قم جامع المسائل )فارسی(لنكرانى، محمد فاضذ موحدى، . 8

  http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=            
6. 

http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=29
http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=29
http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=29
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و در استفتائات آمده است: منظور از مسجد جامع مسجدی است که قشرهای  .0کندمی
 0مختلف شهر در آن شرکت کنند.

از مسجد جامع، مسجدی است که اختصاص به  )دامت برکاته(: مراد سیستانیاهلل  تآی .11
محله یا منطقه خاص یا گروه خاصی نداشته باشد و محل اجتماع و رفت و آمد مردم مناطق 
ذو محالت مختلف شهر باشد و مشروعیت اعتکاف در غیر مسجد جامع ثابت نیست بلکه 

 به مسجد جامعشود اختصاص اعتکاف مشروع می فهمیدهآنچه از ظاهر روایات معتبر 
آور نیست لذا اعتکاف در سایر مساجد غیر مسجد باشد لکن چون ادله، قطعی و یقینمی

که مسجد نیست و مثال جامع رجائاً و بدون قصد ورود، اشکال ندارد اما اعتکاف در جایی
 .3داردحسینیه است یا فقط نمازخانه است صحیح نیست و مشروعیت ن

آمده است:  و در منهار الصالحین

 
)دامت برکاته(: مسجد جامع مسجدی است که برای گروه خاصی  صافیاهلل لطف اهلل  تآی .19

ساخته نشده است در مقابل مسجد بازار و قبیله و امثال اینها که در آنها معظم اهل بلد جمع 
 .5ستشوند و آماده برای اجتماع آنها هم نشده انمی

 :() سید محمد شیرازیاهلل  ةآی .22

                                                           
 .001ص، عبادتی كاملاعتکاف به نقذ از کتاب  .0
صر مكارم، .  4 ستفتاءات جديد )مکارم(شیرازى، نا سه امام على بن ابى طالب 4، ا شارات مدر  ه 0441ايران، دوم،  -، قم جلد، انت

 085، ص: 4ج، ق
 .85االت دينى ويژه استادان ص ؤپاسخگويى به س احکام اعتکافکتاب  .4
سینى، .  4 سید على ح ستانى،  ستانى 4، منهاج الصالحینسی سی ضرت آية اّه   ، ق ه 0401ايران، پنجم،  -، قم دامت برکاته جلد، دفتر ح
 .444، ص 0ج
 .01ص  ،انضمام نصايح اخالقیاعتکاف پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف به کتاب  .8
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 .41کتاب االعتكاف ص  لفقهاشیرازی، سید محمد،  .0
 .41ص  همان .4
 .044ص،  1ق، ج ه 0451ايران، اول،  -جلد، مؤلف، تهران  04، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقی. آملى، میرزا محمد تقى، 4
لبنان،  -، در يك جلد، دار التعارف للمطبوعات، بیروت لمذهب أهل البیتالفتاوى الواضحة وفقاً صدر، شهید، سید محمد باقر، . 4

 .181ق، ص  ه 0414هشتم، 
 5ق، ج  ه 0404ايران، اول،  -، قم مدرسه امام صادق -جلد، دار الكتاب  41، فقه الصادققّمى، سید صادق حسینى روحانى،  .8
 .441ص ، 
 .444ص  ،40ج ق، ه 0401ايران، اول،  -جلد، دار األسوة للطباعة و النشر، تهران  41، مدارك العروة. اشتهاردى، على پناه، 1
 .(سسة االمام الصادقؤبه نقذ از سايت م )رسائل فقهیة )االعتکاف(. 1
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عنوان جوادی آملی )دامت برکاته(: منظور از مسجد جامع مسجدی نیست که بهاهلل  تآی .21
این یک، منظور از مسجد  ،مسجد جامع ساخته شده باشد اسمش شده باشد مسجد جامع

باشد این دو، منظور از مسجد جامع جامع این نیست که نماز جمعه در آن خوانده شده 
مسجدی نیست که نماز جماعت در او خوانده شود غالباً یا غیر غالب، مسجد جامع مسجدی 

 کنندمی است که آماده شده است برای جمعیت زیاد که مردم این شهر در آنجا زیاد اجتماع
ده باشد خواه خواه اسمش مسجد جامع باشد خواه نباشد خواه نماز جمعه در او خوانده ش

 باشدخوانده نشده خواه  باشد خواه نماز جماعت در او خوانده شده باشدخوانده نشده 
شود مسجد می لمعظم الجماعة این مسجدی است که آماده است برای جمعیت زیاد که اعدّ

این است منظور مسجد جامع  ،جامع که جامع ناس است نه جامع جمعه نه جامع جماعت
شود و مانند آن.... مساجد الجماعة به می جمعه در او اقامه منتها چنین مسجدی غالباً نماز

گویند بر همان مسجد جامع منطبق است یعنی مسجدی که جمعیت می همان مسجد جامع
های رزیادی را در بردارد نه زیاد فی نفسه بلکه زیاد نسبی گاهی ممکن است بعضی از شه

شوند این همان جامع می کوچک جمعیتش زیاد نباشد ولی معظم مردم شهر در آنجا جمع
قبیله یا بازار در بالد کبیره بیش از جمعیت های آن شهر است ممکن است بعضی از مسجد
ولی آنجا که مسجد جامع شهر است اعتکاف  ،مسجد جامع یک شهر جمعیت داشته باشد

ه آنجا که مسجد قبیله یا مسجد سوق است اعتکاف صحیح صحیح است ولی در بالد کبیر
شوند معظم می نباشد برای اینکه منظور این است که اکثر مردم شهر در آن مسجد جمع

مسجد من مساجد الجماعة این جماعت وصف  يو فأ شوند...می مردم شهر در آنجا جمع
 شهری را به لحاظیعنی جماعت هر  به استمسجد است یعنی مسجدی که جمعیتش معتنی

شناسند...اما مسجدی که همیشه جمعیت فراوانی دارد )نه مثل سوق که می خود آن شهر
گویند جامع. مسجد الجامع اضافه موصوف به صفت است آن می شبها خالی است( او را

جامع صفت مسجد است و المسجد الجامع صفت و موصوف هستند بدون اضافه )یعنی 
 .1کندمی است مردم را در خود جمعمسجدی که جامع مردم 

 

                                                           
 .)بخش دروس( سايت موسسه اسراءبحث اعتكاف به نقذ از . 0
ّشى، ابو عمرو، محمد بن عمر بن عبد العزيز، 4 شي )مع . ک ص ، 0ق، ج  ايران، اول، ه -، دو جلد، قم تعلیقات المیر داماد(رجال الک

411.
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 تلخیص اقوال فقهاء

 هکاند کار بردههمانطور که مالحظه شد فقها در تعریف مسجد جامع تعبیرات مختلفی را به
 شرح زیر خالصه کرد:توان آنها را بهمی

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
6. 

7.  
  

                                                           
 .011ق، ص ه 0415سوريه، دوم،  -، در يك جلد، دار الفكر، دمشق القاموس الفقهي لغة و اصطالحا. سعدى ابو جیب، 0
لبنان،  -التعارف للمطبوعات، بیروت ، در يك جلد، دار الفتاوى الواضحة وفقاً لمذهب أهل البیتصدر، شهید، سید محمد باقر،  .4

.181ص  ق، ه 0414هشتم، 
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 انظار فقهاءبندی جمع
آید که عناصری چون بزرگ بودن، محدویت صنفی، می دستاز مجموع تعاریف ارائه شده به .1

نبودن، برگزاری نماز گروهی، قومی، خانوادگی و مانند آن نداشتن، شخصی و اختصاصی 
به معتنی جمعه یا جماعت، عمومی و همگانی بودن، رفت و آمد بیشتر داشتن، جمعیت زیاد و

های لفهؤعنوان شاخص و مداشتن، معد بودن برای معظم اهل بلد و...، در تعاریف فقها به
 مسجد جامع آمده است.

 اجتماع، عمومیت و خاص نبودنرسد وجه مشترک همه این تعاریف، جمعیت و می نظربه 
و سایر موارد مطرح   )عدم محدودیت صنفی، گروهی، قومی، خانوادگی و مانند آن( است

در حد عنوان مشیر و یا کاشف از این عناصر اصلی است. البته باید توجه داشت  شده، هرکدام
چه  ،دد بواین امور نسبی بوده و عرفا در شرایط مختلف شهری و روستایی متفاوت خواه که

 جامع شناخته ،بسا مسجدی با جمعیت دویست نفره در یک روستای کوچک و کم جمعیت
این  شود ولی همین مقدار جمعیت در یک شهر بزرگ، مصحح اطالق مسجد جامع نباشد.

توجه به توسعه شهرها و تفاوت و تغییر اساسی در  نکته را نباید از نظر دور داشت که با
ویژه هر جمعیتی بالد صدر اسالم با زمان ما و اقتضائات شهرنشینی بترکیب و بافت و ساختا

مثالً اگر در تعریف  ،های مطرح شده در مواردی غیر قابل اجراستشهرها مالکدر کالن
مسجد جامع قائل شویم که مسجد جامع مسجدی است که محل اجتماع اغلب مردم بلد، یا 

ها و محالت باشد و یا مراد مسجدی باشد که ین و یا محل رفت وآمد همه گروهاغلب مصلّ
اجتماع مردم در آن بیش از سایر مساجد است در شرایط فعلی و در شهرهایی مانند تهران، 

در تهران  مشهد، تبریز و اصفهان و... چگونه قابل محاسبه و احراز خواهد بود و آیا مثالً 
مختلف در آن اجتماع نمایند  ین و اهل محالتشناسیم که اغلب مردم یا مصلّمی مسجدی را

مگر اینکه گفته شود همان قابلیت و آمادگی مسجد برای پذیرش جمع کثیری و عدم 
ین و محالت کافی است و با سیاست محدودیت در ورود و خرور به مسجد برای سایر مصلّ

سازگار نیست. قطعا ایجاد کلی اسالم مبنی بر دعوت به اعتکاف و احیاء سنت محمدی
یت و تضییقات اینچنینی برای داوطلبان اعتکاف که شامل اقشار مختلف مردم و زنان محدود

باشد به دور از روح می و مردان سالمند و... است و موجب ایجاد زحمت و مشقت برای آنان
 .1شریعت سمحه سهله است

                                                           
: 440ص،  40ق، ج  ه 0401ايران، اول،  -جلد، دار األسوة للطباعة و النشر، تهران  41، مدارك العروةاشتهاردى، على پناه، . 0

 



 

 

 فصل دوم: 

 جامع در لغت
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یک اصطالح و تعریف شرعی وجود ندارد و لذا برای فهم آن  ،همانطور که گذشت برای جامع
شود که می باید به لغت مراجعه کرد. با مالحظه منابع لغوی و موارد استعمال کلمه جامع معلوم

 رویژگی فراگیری و عمومیت، اجتماع و جمعیت، در کلمه جامع نهفته است و از باب نمونه موارد زی
 شود:می نقل

 

 

 

 

 

7 
 

                                                           
 .441، ص 0ق، ج ه 0401ايران، دوم،  -جلد، نشر هجرت، قم  5، كتاب العین. فراهیدى، خلیذ بن احمد،  0
 -دار صادر، بیروت  -جلد، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع  08، لسان العرب. ابن منظور، ابو الفضذ، جمال الدين، محمد بن مكرم،  4

 .88، ص 5ق، ج ه 0404لبنان، سوم، 
 81. همان، ص  4
سماعیذ بن حماد،  4 ق،  ه 0401لبنان، اول،  -للماليین، بیروت جلد، دار العلم  1، تاج اللغة و صحاح العربیة -الصحاح . جوهرى، ا
 200ص 4ج
ايران،  -جلد، انتشىىارات دفتر تبلیغات اسىىالمى حوزه علمیه قم، قم  1، یس اللغةيمعجم مقا. ابو الحسىىین، احمد بن فارس بن زکريا،  8

 411ص 0ق، ، ج ه 0414اول، 
ايران،  -جلد، انتشىىارات دفتر تبلیغات اسىىالمى حوزه علمیه قم، قم  1، یس اللغةيمعجم مقا. ابو الحسىىین، احمد بن فارس بن زکريا،  1

 451، ص: 0ق، ج ه 0414اول، 
 -دار صادر، بیروت  -جلد، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع  08، لسان العرب. ابن منظور، ابو الفضذ، جمال الدين، محمد بن مكرم،  1

 11، 85، 81، ص5ق، ج ه 0404لبنان، سوم، 
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0

 

 

 
  
 

02. 
و منه:

2 
شود که دو عنصر جمعیت و کثرت، عمومیت و می با مالحظه موارد فوق به خوبی روشن 

فراگیر بودن در معنای جماعت اشراب شده است.

                                                           
 -دار صادر، بیروت  -جلد، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع  08، لسان العرب. ابن منظور، ابو الفضذ، جمال الدين، محمد بن مكرم،  0

 81، ص: 5ق، ج ه 0404لبنان، سوم، 
 454ص 0م، ج 0155بیروت، چاپ: اول،  -دار العلم للماليین جلد، 4، جمهرة اللغة. ابن دريد، محمد بن حسن،  4
 085ص0م. ج 0111حلب، چاپ: اول،  -جلد، مكتبه اسامه بن زيد 4، المغرب فی ترتیب المعرب. مطرزى، ناصر بن عبدالسید،  4
 101؛ ص 0ه.ق، ج 0401قم، چاپ: چهارم،  -جلد، مكتب االعالم االسالمي 4، اإلفصاح فی فقه اللغة. موسى، حسین يوسف،  4
؛  4ه.ق. ج 0441دمشىق، چاپ: اول،  -جلد، دار الفكر 04، كالم العرب من الکلوم. حمیرى، نشىوان بن سىعید، شىمس العلوم و دواء  8

 0088ص
 414و 451ص ه.ش. 0418تهران، چاپ: دوم،  -جلد، اسالمي 0، فرهنگ ابجدى. بستانى، فواد افرام،  1



 



 

 

 فصل سوم: 

 جامع در قرآن کریم
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 1کلمه جامع اسم فاعل به معنای پیوستن اجزاء به یکدیگر و گرد آوردن و از اسماء الهی است
ا»بار و به همان معنای لغوی در قرآن کریم به کار رفته است این واژه با این شکل یک
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با مالحظه دیدگاه مفسرین، وجود عناصر  است همگانی و کار مهم ،منظور از امر جامع و
 کرد.توان استفاده می )عمومیت و فراگیری، جمعیت و اجتماع( در مفهوم جامع را به طور روشن

ذا کانوا ا : وشویممی با معنای امر جامع متذکراینجا دیدگاه مفسرین شیعه و سنی را در رابطه  در
 علی امر جامع....
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هو  :يجمع الخالئق لیوم الحساب و قیذ يسماء اّه  تعالى الجامع هو الءأ يف»: 418ص0ج الحديث ثر وغريب األ يالنهاية ف ي. ف0
 .«الوجود يالمؤلف بین المتمارالت و المتباينات و المتضادات ف

، ابن.  4  0411  ، 4ج، ه.ق 0415، 0بیروت، چاپ:  -لبنان  -جلد، دار الجیذ 4، حکام القرآنأعربى، محمد بن عبداّه 
 .14/ نور.  4
 0444، 0بیروت، چاپ:  -لبنان  -جلد، دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون 4، حکام القرآنأکیاهراسى، على بن محمد، .  4

 448ص 4ج، ه.ق
 414ص ه.ق. 0401، 0چاپ: بیروت،  -لبنان  -جلد، دار التعارف للمطبوعات 0، لی تفسیر القرآنإذهان رشاد األإسبزوارى، محمد، .  8
 14:نور.  1
قم،  -ايران  -جلد، مرکز النشر التابع لمكتب اإلعالم اإلسالمي 4، األصفی في تفسیر القرآنفیض کاشانى، محمد بن شاه مرتضى، .  1

   585 ، 4ج، ه.ق 0405، 0چاپ: 
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 818ص، 1ج ،ه.ش 0411، 4تهران، چاپ:  -ايران  -جلد، اسالم 04، اطیب البیان في تفسیر القرآنالحسین،  طیب، عبد.  0
، 0بیروت، چاپ:  -لبنان  -جلد، دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون 8، اعراب القرآن )نحاس(نحاس، احمد بن محمد، .  4

   014 ، ص4ج، ق ه 0440
 411ص 5ش، ج 0411رضوى، چاپ اول،  قدس آستان اسالمى پژوهشهاى جلدی، بنیاد 05، هدايت تفسیر. مترجمان،  4
جلد، دار رکابي 4: الموضحة للكلم القرآنیة و الحكم الفرقانیة، الفواتح اإللهیة و المفاتح الغیبیةاّه  بن محمود،  ةشیخ علوان، نعم.  4

   05 ، ص4ج ،م 0111، 0: قاهره، چاپ -مصر  -للنشر 
 ه.ق. 0411، 4بیروت، چاپ:  -لبنان  -جلد، مؤسسة األعلمي للمطبوعات 41، القرآنالمیزان في تفسیر حسین،  طباطبايى، محمد.  8

 :011ص 08المیزان ج
بیروت،  -لبنان  -جلد، مؤسسة األعلمي للمطبوعات 4، بیان السعادة في مقامات العبادةشاه، سلطان محمد بن حیدر، سلطان على.  1

 044 ص ،4ج، ه.ق 0415، 4چاپ: 
   408 ،4ج، ه.ش 0414، 0تهران، چاپ:  -ايران  -جلد، دفتر نشر داد 4، تفسیر شريف الهیجیاشكورى، محمد بن على، .  1
  481، صه.ش 0454، 0قم، چاپ:  -ايران  -جلد، اسوه 0، تفسیر علیینسیدکريمى حسینى، عباس، .  5
   044ص ،1ج، ه.ق 0414، 0قم، چاپ:  -ايران  -)چاپخانه( جلد، علمیه 5، التفسیر لکتاب اّلّٰ المنیرکرمى، محمد، .  1

،  اّه  بن شكرکاشانى، فتح.  01  04، 0تهران، چاپ:  -ايران  -جلد، کتابفروشى اسالمیه 01، منهج الصادقین في إلزام المخالفیناّه 
 448، ص 1ه.ش، ج



  13    کریم قرآن در جامع :سوم فصل بخش دوم/ 

نسبت )جامع( بودن به کلمه )امر( نسبت مجازی است نه حقیقی زیرا چون )امرمهم( سبب اجتماع  

السنة  شود لذا نسبت جامعیت به آن داده شده و از این قبیل اصطالحات در افواه ومی مردم

ت برند از همان قبیل اسمی بینیم کلمه جامع را برای مسجد به کارمی عرب فراوان است مثالً اگر

شود که مردم برای نماز یا امور الزم دیگری در آن می که در باال خواندیم زیرا مسجد سبب

1اجتماع نمایند.

 2... .جامع امر .16
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8

                                                           
  010ص، 04، جق 0415، تهران، چاپ اول، انتشارات اسالمیهجلدی، 05، تفسیر آسان، نجفى خمینى محمد جواد.   0
،  1ج، ه.ش 0418، 4تهران، چاپ:  -ايران  -جلد، بنیاد بعثت، مرکز چاپ و نشر 04، تفسیر احسن الحديثاکبر، قرشى بنابى، على.  4

 488 ص
، 0بیروت، چاپ:  -لبنان  -بیضون جلد، دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علي 1، تفسیر القرآن العظیمکثیر، اسماعیذ بن عمر، ابن.  4

 50، ص 1، جه.ق 0401
 0401، 4رياض، چاپ:  -عربستان  -جلد، مكتبة نزار مصطفى الباز 04، تفسیر القرآن العظیمحاتم، عبدالرحمن بن محمد، ابىابن  . 4

   4184  ص ، 5ج، ه.ق
   0448 ، ص 1ج، ه.ق 0444، 0بیروت، چاپ:  -لبنان  -العربي جلد، دار الفكر 01، التفسیر القرآنی للقرآنخطیب، عبدالكريم، .  8
قم، چاپ:  -ايران  -( جلد، کتابخانه عمومى حضرت آيت اّه  العظمى مرعشى نجفى )4، تفسیر المعینکاشانى، محمد بن مرتضى، .  1
   148 ص  ،4ج، ه.ق 0401، 0
 05ج، ه.ق 0400، 4دمشق، چاپ:  -سوريه  -جلد، دار الفكر 44، المنهجالتفسیر المنیر في العقیدة و الشريعة و زحیلى، وهبه، .  1

   400  ص
قم،  -ايران  -جلد، مدرسة اإلمام علي بن أبي طالب )علیه السالم( 41، األمثل في تفسیر كتاب اّلّٰ المنزلمكارم شیرازى، ناصر، .  5

 011  ص 00ج، ه.ق 0440، 0چاپ: 
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 جمع بندی

مالحظه موارد و مصادیق مطرح شده در ذیل عنوان امر جامع از قبیل جمعه، جهاد، اعیاد، که 
هر کار مهم  و تفسیر امر جامع بهها از دیدگاهای طور طبیعی ماهیت جمعی دارند در پارههخارجاً و ب

 دهد کهمی نشانخوبی هب ها،دیگر از دیدگاهای و همگانی که نیاز به تشاور و اجتماع دارد در پاره
عناصر اجتماع و جمعیت، عمومیت و فراگیری در معنا و مفهوم امر جامع نهفته است.

                                                           
   14  ص 5ج، ه.ق 0441، 0بیروت، چاپ:  -لبنان  -جلد، دار الفكر 00، التفسیر يالبحر المحیط فابوحیان، محمد بن يوسف، .  0
 10، ص 4ه.ق، ج  0401، 0قاهره، چاپ:  -مصر  -جلد، حسن عباس زکي 8، البحر المديد فی تفسیر القرآن المجیدعجیبه، احمد، بنا.  4
 ه.ق،  0401، 0بیروت، چاپ:  -لبنان  -جلد، دار الفكر 4، المسمی بحر العلومتفسیر السمرقندى سمرقندى، نصر  بن محمد، .  4

 841، ص 4ج 
 401، ص 4ه.ش، ج  0454، 04تهران، چاپ:  -ايران  -جلد، دار الكتب اإلسالمیة 8، برگزيده تفسیر نمونهمكارم شیرازى، ناصر، .  4
 411و ص  418 ، ص  1ج، 0بیروت، چاپ:  -لبنان  -إحیاء التراث العربي جلد، دار 01، التبیان في تفسیر القرآنمحمد بن حسن، .  8
 [4/ لنورا.  1
 410ه.ق، ص  0404، 0بیروت، چاپ:  -لبنان  -جلد، دار الشامیة 0، مفردات ألفاظ القرآنراغب اصفهانى، حسین بن محمد، .  1



 

 

 فصل چهارم:

 جامع در روایات



 

  



  17    روایات در جامع :چهارم فصل بخش دوم/ 

 توان استفاده کرد چه اینکه:می عناصر مطرح شده در مفهوم جامع را از روایات باب اعتکاف نیز
دارد  1اعتکاف، مسجد مصطلح که طبیعتاً و ماهیتاً کار کرد عمومی شرط مکانی صحت اوالً: 

 دانسته شده است.
 رساند.می که جمعیت و اجتماع مردم رااند آورده 2مسجد را با وصف جامع و جماعه ثانیاً: 

 اعتبار خصوصیت جماعت صحیحه در روایات

عمومیت و  ،اجتماعشود که عالوه بر خصوصیت جمعیت و می از روایات وارده استفاده 
))و قید  3همگانی بودن، ویژگی جماعت صحیحه بودن نیز در مسجد محل اعتکاف معتبر است

نیز بر آن داللت دارد. نهی از اقامه نماز در (( ))یا (( 

                                                           
صى دون اخری به0 سجد برای طائفه خا شرعى قرار دادن م سًا از نظر  سا ست . ا شكال ا العروة  و در ؛نظر کثیری از فقهاء محذ تامذ و ا

سة األعلمي للمطبوعات، بیروت  4يزدى،  سید محمد کاظم طباطبايى الوثقی س سئله  811ص 0ج ،ق ه 0411لبنان، دوم،  -جلد، مؤ  04م
  :آمده است

سن، . 4 شیعةعاملى، حّر، محمد بن ح سائل ال سه آل البیت 41، و س کتاب االعتكاف  01ج  ،ق ه 0411ايران، اول،  -، قم جلد، مؤ
 .845ص 

 ( ق ه 9031لبنان، دوم،  -جلد، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بیروت  2، العروة الوثقیيزدى، سید محمد کاظم طباطبايى، 
: 

، یعةوسائل الشعاملى، حّر، محمد بن حسن، 
کتاب االعتكاف 93ج  ،ق ه 9031ايران، اول،  -، قم جلد، مؤسسه آل البیت 03
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بر این اساس، . شودمی شامل اعتکاف هم ،به نوعی 0ي

 و والیت استای ابراز بغض و دشمنی با اهل بیتکه در رای نماز و اعتکاف در مساجد ملعونه
والیت ولیّ  بنا شده است و مرکزی برای ائمه نفاق جهت مقابله و مخالفت با اوصیاء پیامبر

. زیرا نتیجه این کار، فراهم کردن زمینه برای تبلیغات سوء و اشاعه فرهنگ 2است، صحیح نیستاهلل 
 برای امامان نفاق پیشه است. سازیبرای جذب و نیرو سازیضد امامت و بستر ضد والئی و

 

                                                           
 .015و  011آيات  سوره توبه .0
 فرمودندصادقامام . 4

(

فرموندباقر 
 (.441، ص: 8ج ق ه 0411ايران، اول،  -، قم جلد، مؤسسه آل البیت 41الشیعة،  عاملى، حّر، محمد بن حسن، وسائذ)

اجد و چنین نبوده که در تمام مسىىاند نیز امامت مسىىاجدی را بر عهده داشىىته و به اين نكته نیز بايد توجه کرد که اولیاء و شىىیعیان ائمه
امامت بر عهده ديگران باشد

 (؛445؛ ص 4ج، ق0441قم، چاپ: اول،  -احمدى میانجى، على، مكاتیب األئمة)
 ....» 

سائذ، )  ستنبط الم سائذ و م ستدرك الو سین، م سه آل البیت  05نورى، محدث، میرزا ح س  (401، ص: 5ج، ق ه 0415لبنان، اول،  -، بیروت جلد، مؤ
 «

  
ستنبط ) سائذ و م ستدرك الو سین، م سائذ، نورى، محدث، میرزا ح سه آل البیت 05الم س ، 5ج، ق ه 0415لبنان، اول،  -، بیروت جلد، مؤ

 (401ص: 



 

 

 فصل پنجم:

 ینه تاریخجامع در آ



 

  



  71    تاریخ آینه در جامع :پنجم فصل بخش دوم/ 

شود که مراد از جامع مسجدی است که جنبه می با مالحظه متون و منابع تاریخی نیز روشن
عامه مردم باشد چه اینکه جامع، همان مسجد با شکوه همگانی و عمومیت داشته و محل اجتماع 

های اصلی ساخته شده است و مرکز اجتماع مردم در مراسم عبادی در بخش مسلمین بوده که معموالً
موزشی و قضائی و اداری آویژه نماز جمعه بوده است و کارکردهای عبادی سیاسی اجتماعی و به

با مسجد به دو صورت وصفی )المسجد الجامع( و اضافی ترکیب واژه جامع  .1و... نیز داشته است
کننده مردم مسجد جامع در متون مختلف عربی استعمال شده است و در شکل اول به معنای جمع

تقدیر « یوم» ،«وقت» ،«امر»ویژه نماز جماعت است و در شکل دوم، موصوفی مانند هبرای نماز ب
 و... است گرچه بعضی آن را نادرست 2ق الیقینشود و ترکیب مسجد الجامع مانند حمی گرفته

 کنندمی کلمه جمعه نیز از آن روی جمعه نامیده است که مسلمانان برای نماز جمعه اجتماع .دانندمی
و جامع صورت ساده شده اند و لذا مسجد جامع را مسجد جمعه و در فارسی مسجد آدینه گفته

جای مسجد جامع آمده است مسجد جامع با همسجد جامع است و تعبیر مسجد اعظم هم گاهی ب
مسجد کبیر یا مصال که محل برگزاری نماز عیدین در خارر و حاشیه شهرها بوده یکی دانست. چه 

ه شده و یا مسجد غیر کبیری کاینکه چه بسا مسجد بزرگ و کبیری که در آن نماز جمعه برگزار نمی
 است. محل اقامه نماز جمعه بوده ولی جامع نامیده نشده

سای قبائل در ؤبرای گردهمائی مردم و بزرگان و رای پیش از اسالم در عربستان هر قبیله
نام های سقیفه یا در مکه بهناممکانی را اختصاص داده بود که به ،ها و به هنگام ضرورتمناسبت

 .شدمی دارالندوة خوانده
                                                           

سانى معظم له:...  .0 آية اّه  بروجردی به نقذ از پايگاه اطالع ر

. (
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 انواع مسجد

به مدینه، در اولین اقدام خود به ایجاد مسجد پرداختند که  با ظهور اسالم و هجرت پیامبر
 عبادی سیاسی اجتماعی و اداری و تعلیمیهای نام مسجد النبی شهرت یافت و مرکز اصلی فعالیتبه

اجازه ساخت مساجد دیگر را حسب  مدینه شد با گسترش اسالم و هجرت مسلمین پیامبر
رمودند و براین روال دو گونه مسجد ایجاد شد مسجد درخواست مردم و برای راحتی آنان صادر ف

و محلی که بیشتر کاربرد عبادی و ای بود و مساجد قبیلهپیامبر نبوی که مسجد اصلی و مقرّ
آموزشی داشت. این مساجد احکام خاص مربوط را از قبیل حرمت تنجیس و... را داشتند و نوع 

 عنوان مسجد در نظردر هر خانه جائی را به دیگری از مسجد هم که مورد توجه قرار داشت که
عنوان مسجد بر تمام زمین ) ،(1) شدمی گرفتند و به آن مسجد البیت گفتهمی

)همانند آنچه در داستان اصحاب کهف آمده است،  3نیز بر مطلق معبد ( و2
هم اطالق شده است که البته احکام مسجد مصطلح را ندارد، مسجد در اصطالح شرعی چنانکه در 

است که گذشته  متون فقهی آمده است: 
منظور از جامع  ،اطالق شده است در اغلب استعماالت از واژه مسجد گاهی جامع نیز بر این مکان

سابقه کاربرد اصطالح  شده است.می صفت برای مسجد بزرگی است که در آن نماز جمعه اقامه
گردد در زمان خالفت میجامع و اطالق آن بر مسجد اصلی و مرکزی شهر به دوره خلفای نخست باز

آن حضرت روایتی رسیده که اعتکاف را در گفتند. از می به مسجد کوفه، جامع حضرت علی
دانستند. در فتوحات صدر اسالم، مسلمانان پس از فتح، به ساخت مسجد جامع می روا مسجد جامع

کردند و از اقامه می گماردند و در مرکز حکومتی خود، تنها در یک مسجد، جمعه اقامهمی همت
های ب نبیند، اولین مساجد جامع در شهرشد تا وحدت مسلمین آسیمی جلوگیریها جمعه در روستا

 12هجری و جامع کوفه در سال  14تازه تأسیس مثل بصره و کوفه ساخته شد. جامع بصره در سال 
محل سکونت مهاجران قبائل عرب جنوبی آنکه هجری احداث شد و برای محالت هفت گانه  17یا 

سجد جامع موصل توسط هرثمه بن م هجری، 22بنا شد. در سال ای و شمالی بوده، مساجد قبیله
عرفجه و جامع تکریت به دست مسعود بن حُدیث ساخته شد. در ایران نیز مساجد جامع بسیاری 

                                                           
صدوق، محّمد بن على بن بابويه، 0 ضره الفقیهمن ال . قّمى،  سین حوزه علمیه  4، يح سته به جامعه مدر سالمى واب شارات ا جلد، دفتر انت

 :445 ، ص:0ق، ج ه 0404ايران، دوم،  -قم، قم 
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ز الذقیه شام و نی دستور نماینده والی ساخته شد. در دمشق و حمص ونظیر جامع توّر در فارس به
شمال آفریقا و مغرب بزرگ نیز و در  دستور والیان ساخته شدهجری به 21و  22های مصر در سال

در سده اول معمول آن بود که در هر شهر فقط یک جامع  پایان رسید.ساختن جامع به 22در سال 
مکه، مدینه، کوفه، بصره، بغداد و دمشق تنها های شد و تا نیمه قرن دوم هجری، در شهرمی ساخته

فضای جوامع اولیه، نسبت به توسعه شد و با افزایش جمعیت و کم بودن می یک نماز جمعه برگزار
شد ولی از سده دوم هجری به بعد، ساخت چند جامع در یک شهر معمول شد و از می آن اقدام

ترین علت آن نفوذ و گسترش اسالم در شهرهای فتح شده و رشد جمعیت شهری و سایر مهم
 ،129منصور، در سال  .. بوده است. مثالً در بغداد پس از ساخت جامع.مالحظات سیاسی امنیتی و

)یا جامع خلیفه(  به جامع قصر 219جامع رصافه )یا جامع مهدی عباسی( ساخته شد و در سال 
شد که می مشهور شد و در قرن چهارم، جامع براثا ساخته شد و در بغداد چندین نماز جمعه برگزار

ساختن  شد.می امهحسب گزارش ابن بطوطه در قرن هفتم در یازده مسجد این شهر نماز جمعه اق
بزرگ های حومه شهرهای کوچک و شهرکهای جامع محدود به شهرهای بزرگ نبوده بلکه در شهر

ساختند. گاهی تحوالت سیاسی و نظامی و توسعه شهری، باعث می بزرگ جامعهای و نیز در قریه
دوم هنگامی که  . گفته شده که این واژه را نخستین بار خلیفه1شدمی از رونق افتادن مسجد جامع

دستور بنای مسجد جامع را برای برگزاری نماز جمعه به والیان و استانداران شهرهای اسالمی صادر 
های فتح شده و دیگر شهرهای از کارگزاران خود در سرزمینای کرد به کار برد وی ضمن بخشنامه

نمازهای یومیه  نو بنیاد خواست که مسجدی مخصوص نماز جمعه و مساجد دیگری برای برگزاری
در میان قبائل بنا نهند و هنگامی که روز جمعه فرا رسید مردم در مسجد الجماعة برای ادای نماز 

حسن عبد الوهاب آمده :.... مردم خود این  1ص ةثری. ولی درتاریخ المساجد األ2جمعه گردهم آیند
مه نماز جمعه بود مسجد اصطالح )مسجد الجماعة( را آغاز بکار گرفتند و به مساجدی که محل اقا

تدریج که حکومت اسالمی گسترش و شمار مسلمانان افزایش یافت جامع یا جامع اطالق گردید و به
 هایهای اسالمی روبه فزونی گذاشت همچنین الفاظی که برای مکانشمار مساجد نیز در سرزمین

 که در آن نماز خوانده طوری که با گذشت زمان در هر مسجدیشد بیشتر شد بهمی عبادت استعمال
 شد جامع یا مساجد جامع گفتند.می

  

                                                           
 .مسجد جامع ةمقال المعارف اسالمی ةدانشنامه بنیاد دائرنگاه کنید: . 0
 .445ص  4ج ةحسن المحاضر، 441ص  4ج خطط المقريزیراجع: . 4
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 اطالق مسجد جماعت بر مسجد جامع در متون تاریخی

معنای مسجدی که محل اجتماع مردم و یا برگزاری نماز جماعت است بر مسجد جماعت به
وارده  ثیر آن در برداشت از روایاتألحاظ اهمیت مطلب و تمسجد جامع نیز اطالق شده است و به

 :شودمی آورده اطالق عنوان مسجد جماعت بر مسجد جامعاز  هاییذکر نمونه ،در باب اعتکاف

0. 

 با این توجه که قطعا پیامبر اکرم 
ولی در مورد آن از عنوان مسجد جماعه اند در مسجد خیف، نماز جمعه اقامه کرده

 استفاده شده است.
 

 

ت مسجد جامع بوده اسهای و ویژگیها با توجه به اینکه مقصوره و منبر داشتن از نشانه .3
 مراد از مسجد جماعت همان مسجد جامع است. ،شودمی معلوم

2. 

 .3مسجد جامع بوده استهای با توجه به اینکه داشتن منبر از ویژگی 
 

                                                           
(، بیروت، دار الفكر، 141جلدی، )م 1، معرفة الصممحابة يأسممد الغابة فعز الدين بن األریر أبو الحسىىىن على بن محمد الجزرى، .  0

 110ص  4ج .0411/0151
 .044ص 01ج ، 0151/ 0411 الفكر، دار بیروت،جلدی،  08 ،النهاية و البداية ،(114 م) الدمشقى کثیر بن عمر بن اسماعیذ الفداء أبو.  4
 عالم بیروت، الهادى، يوسىىف تحقیق ،البلدان كتاب  ،(418 م) الفقیه بابن المعروف الهمءانى اسىىحاق بن محمد بن احمد اّه   عبد ابو . 4

 .815ص ، 0401/0111 األولى، ط الكتب،
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.

. 

 دهد که مراد همان مسجد جامع است.می پیوستن به مسجد جماعت در روز جمعه نشان .2

 يجد بنو مس يو من يبغض علیّا فمنها مسجد بنى عدّ  ةمیأقالوا: و بنى زياد مساجد لشیعة بنى  .1
حداً يبنى بقرب مسجد الجماعة مسجداً أو مسجد الحّدان و کان ال يدع  ةساورمسجد األ مجاشع و

 4قربها منه.أعّدی  يفكان مسجد بن
که بازداشتن از ساختن مسجد در نزدیکی مسجد جماعت، مطرح شده و این چیزی  .8

 که از چنین حریم و اهمیتی برخوردار بوده است.جز مسجد جامع نیست 
 

 

یوم موضوع عدم حضور در نماز جمعه با عنوان مسجد جماعت مطرح است کلمه  .01
 دهد مراد مسجد جامع است.می الجمعه نشان

 

 

م است که قصر االماره در نزدیکی مسجد جامع است و از آن به مسجد جماعت مسلّ .00
 ه است.تعبیر شد

  

                                                           
أحمد بن علی جلدی، 4 ،اآلثار االعتبار في ذكر الخطط و المواعظ و، (هىىىىى548:  المتوفى) لتقي الدين،  أحمد بن علي المقريزي.  0

 .441ص 4ج ،أحمد بن علی المقریزی، المقریزی
 زرکلى، رياض و زکار سىىهیذ تحقیق ،جلدی 04 ،األشممراف نسممابأ من جمل كتاب، (411 م) البالذرى جابر بن يحیى بن أحمد.  4

 .444ص  8ج ،0401/0111 األولى، ط الفكر، دار بیروت،
 الفكر، دار بیروت،جلدی، 1 ،الصممحابة معرفة يف الغابة أسممد ،(141 م) الجزرى محمد بن على الحسىىىن أبو األریر بن الدين عز.  4

صابة، (584 م) العسىىقالنى حجر بن على بن احمد و 441/  0411/0151ُّ.0 صحابة تمییز يف اإل  عبد احمد عادل تحقیق ،جلدی 5 ،ال
 050/  0 0408/0118 األولى، ط العلمیة، دارالكتب بیروت، معوض، محمد على و الموجود

 ، التراث دار بیروت، ، ابراهیم الفضىىذ أبو محمد تحقیق جلدی، 00، الملوك و األمم تاريخ ،(401 م) الطبري جرير بن محمد جعفر أبو.  4
 :084-080ص  8، ج 0451/0111 الثانیة، ط
 الكتب دار بیروت، عطا، القادر عبد محمد تحقیق جلدی 4 ،الکبرى الطبقات ،(441 م) البصىىري الهاشىىمي منیع بن سىىعد بن محمد.  8

 .10، ص 1، ج 0401/0111 األولى، ط العلمیة،
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 فقها یآرا عدم تفاوت مسجد جامع و مسجد جماعت در

این برداشت از معنای مسجد جامع و مسجد جماعت را بعضی از فقها مانند: مجمع الفائده و 
دامت ) صادق روحانیسید اهلل  تالبرهان محقق اردبیلی، مستند نراقی، جواهر الکالم، فقه الصادق آی

و... نیز  )دامت برکاته( شبیری زنجانیاهلل  ت، آی() تبریزیاهلل  ت، تنقیح مبانی العروه آیبرکاته(
جای هاند. استعمال تعبیر مسجد جامع و مسجد جماعت در متون روایی و تاریخی بمطرح کرده

متشرعه در اغلب استعماالت  یکدیگر رائج بوده است. هرچند کلمه جامع در اعصار اخیره و در لسان
بر مسجد اعظم و اکبر بلد و یا بر مسجدی در آن نماز جمعه اقامه شود اطالق شده است و از 

دلیلی  ،ولی این استعماالت 1جمعیت و گستردگی و اهمیت و امتیازات بیشتری برخوردار بوده است.
همین معنا بوده نیست و استصحاب بر اینکه کلمه جامع در زمان صدور روایات مشتمل بر آن، هم به

قهقهرایی نیز حجت نیست. لذا مرجع تشخیص مفهوم جامع، لغت و عرف زمان صدور روایات است 
های و ممکن است در ابتدا با توجه به جمعیت مسلمین از یکسو و لزوم حفظ شکوه و جالل برنامه

                                                           

 

 

و روايت منقوله از  454ص  4ج  ،ق ه 0411ايران، اول،  -، قم جلد، مؤسسه آل البیت 41بن حسن، وسائذ الشیعة، عاملى، حّر، محمد 
و مانند آن نیز مى توان فهمید. از وجوه تمايز جامع مى توان به محراب،منبر،  081ص  4رهان جلبحضىىره الفقیه در مجمع الفائده و امن الي

 اشاره کرد.مقصوره يا محصوره و مانند آن 
 -جلد، شىىرکت مولفان و مترجمان 4، أحسممن التقاسممیم في معرفة األقالیم/ترجمهکرمى، محمد بن احمد، همانطور که در کتاب  

شهر جز با منبر عنوان مدينه نگیردآمده اسىىت:  418ص 0ج  ،ه.ش 0410تهران، چاپ: اول،  شايد می گويد:  و بنا بر قانون ما  (
زيرا که شرط شناسايی رسمی عنوان مدينه داشتن منبر و مسجد جامع است و شهر هنگامی شهرها در مصر اندک هستند 

 تواند منبرگاه داشته باشد که اکثريت مردم آن مسلمان باشند(.می
شهر می: 450ص  4و در همان کتاب ج  ست هرگاه مردم  سالمی بوده ا شانه قدرت و خود مختاری ا شتن منبر ن ستند دا توان

اکثريتشــان مســلمانند عربها اجازه ســاختن منبر و مســجد جامع و برگزاری نماز آدينه و اجرای حدود و اثبات کنند که 
 . مجازاتهای شرعی به ايشان می دادند

سن بن محمد،  شي نجفي)0، تاريخ قمو در قمى، ح ضرت آيت اّه  العظمي مرع ص  ه.ش. 0458قم، چاپ: اول،  -( جلد، کتابخانه ح
لوازم اداری شهر شدن در آن دوران بنای مسجد جامع بوده است....و داشتن منبر الزمه آن... و لذا  يکی ازآمده است:  014

 .صد منبر يعنی صد شهر
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ده باشد و با مرور زمان و عنوان جایگاه اعتکاف تعیین شهدینی از سوی دیگر، مساجد خاصه ب
گسترش اسالم و افزایش جمعیت مسلمین، عنوان مسجد جامع و سپس مسجد جماعت متناسب با 

ود شمی نیاز نیز اضافه شده است. با مالحظه روایات وارده در رابطه با مسجد جامع و جماعت، معلوم
وان مسجد جماعت در آمده است اما عن که عنوان مسجد جامع در روایت منقول از حضرت علی

آمده است. البته عنوان مسجد جامع در روایت  و عالم آل محمد  روایات منقوله از امام صادق
 نیز آمده است. امام صادق
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 البیت احتمال استعمال مسجد جماعت در مقابل مسجد خاص و مسجد

 (احتمال اینکه مسجد الجماعة در قبال مسجد البیت و مساجد خاص )
نیز  1اهل سنت یعلما باشد )و نه در مقابل مسجد قبیله و سوق( همانطور که در کلمات بعضی از

 آمده است، بعید نیست زیرا:

نیز مکان مشخصی را به ها بوده که در خانهاین  2،در صدر اسالم مرسوم و مورد توصیه -الف
 .را نداشتمصطلح  احکام خاص مسجد ولیدادند می عنوان مسجد قرار

 .استآمده  «»در خصوص زنان  -ب
اش اختالف بوده اساات که در صااحت اعتکاف زن در مسااجد خانهدر بین عامه نساابت به -ر

 است. کتب فقهی و جوامع روایی مطرح شده
برخی از فقهای امامیه مانند شهید صدر، عنوان مسجد جامع را در قبال مساجد مهجور و  -د

و عنوان مساجد خاصه و مسجد اند قبیل مسجد صعصعه در جنب مسجد سهله دانستهخاص از 
 اند.جامع را بر بیان مصداق اکمل و افضل حمل کرده

 رسد طرح عناوین مسجد جامع و جماعت در لسان ائمه می نظربا توجه به موارد فوق به 
، اعتکاف بر این مبنا و تفسیر منظور نفی صحت اعتکاف در مساجد بیوت و مساجد شخصیه باشد وبه

که در حاشیه شهرهای بزرگ قرار دارند، صحیح است  هاییدر مساجد قبیله و سوق و مساجد شهرک
منظور نفی صحت اعتکاف در مساجد بیوت به عناوین مسجد جامع یا مسجد جماعت، و شاید طرح

است. زیرا بر این  باشد و در نتیجه، اعتکاف در هر مسجدی حتی مساجد قبیله و سوق صحیح
 .3مساجد هم، عنوان مسجد جماعت صادق است

                                                           

كويته، چاپ:   -پاكستان  -جلد، مكتبة رشديه 01، يالتفسير المظهر اهلل،  پىت، ثناءپاىن .0
اِجِد ه.ق 0101، 0
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 یدات این نظر:ؤدالیل و م

اِجِد  »این تفسیر با عموم آیه   .1
َ
س
َ
م
ْ
 ِِف ال

َ
اِكفُون

َ
ُُتْ ع

ْ
 أَن
َ
 . 0موافق است 0« و

چون سعید بن جبیر حاکی از آن است که ای بررسی تاریخی محل اعتکاف صحابه  .2
ترجمه دامغانی  1در الطبقات الکبری ر .معتکف شده استنامبرده در مسجد قوم خود 

آمده: گوید محمد بن مصعب قرقسانی از جبلة بن و البی کوفی ما را خبر داد  711ص 
د و کرمی گفته است خودم دیدم که سعید بن جبیر در مسجد قوم خود اعتکافمی که

خبر داد  ار آمده است: فضل بن دکین از حفص از حجار ما 211در همان کتاب ص
داد  که گوید محمد بن فضیل از حصین از ابراهیم از همام بن حارث نخعی ما را خبر

گفته است کسی برای من نقل کرد که همام را در مسجد محله خودشان در می که همو
البته روشن است که استناد و اثبات حکم شرعی با اینگونه  .حال اعتکاف دیده است

عدم حجیت آن و قطع به تخصیص آیه شریفه ممکن نیست تاریخی به لحاظ های نقل
و در بین اهل  3خصوصا با توجه به اینکه در بین فقهاء امامیه چندان طرفداری ندارد

 سنت نیز محل خالف است و اکثراً و الاقل نسبت به مردان قائل به این نظریه نیستند؛
  

                                                           
سید على خان بن احمد،  شیرازي،  : اول، ايران ؛ قم، چاپ - صحیفة سیّد الساجدينرياض السالکین في شرح و فى )کبیر مدني 

:48ص4ق(، ج0411

 

 .051/بقره. 0
ايران، اول،  -جلد، انتشىىارات مرتضىىوى، قم  4، كنز العرفان في فقه القرآنحلّى، مقداد بن عبد اّه  سىىیورى، ) کنز العرفان يکما ف. 4

:401، ص 0ق(، ج  ه 0448
إرشمماد مجمع الفائدة و البرهان في شممرح اردبیلى، احمد بن محمد، ) مجمع الفائدة و البرهان، 441ص زبدة البیان 

 ؛415ص  8ج ،ق ه 0414ايران، اول،  -جلد، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم  04، األذهان
سائذ سید على بن محمد طباطبايى، ) رياض الم سه آل البیت 01، الحديثة( -رياض المسائل )ط حائرى،  س ايران،  -، قم جلد، مؤ

 ؛801ص  8ج  (ق ه 0405اول، 
شافو  444ص  0ج  احکام القرآن  شرى، محمود بن عمر، ) الک شاف عن حقائق غوامض التنزيل و عیون األقاويل زمخ الک

 .444ص  0ه.ق(، ج 0411، 4بیروت، چاپ:  -لبنان  -جلد، دار الكتاب العربي 4، فی وجوه التأويل
 0ق(، ج ه 909۷ايران، اول،  -جلد، دار األسوة للطباعة و النشر، تهران  03 ،مدارك العروةاشتهاردى، على پناه، ) ،مدارك العروةففى . 4

:444ص
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 و نتیجه گیری:بندی جمع

آید که مراد از مسجد جامع یا مسجد می دستاز مجموع مباحث مطرح شده این نتیجه به 
 باشد:می جماعت مسجدی است که دارای سه ویژگی زیر

 عمومی بودن -1

 جمعیت داشتن -2

 برخورداری از جماعت صحیح -3

طور نسبی( برگزار شود  پس در هر مسجدی که در آن نماز جماعت نسبتاً پر جمعیتی )ولو به
 توان اعتکاف کرد.می اختصاص به گروه یا دسته یا قبیله خاصی نداشته باشدو 



 

 

 بخش سوم

 هانکته



 

  



  13    هانکته: سوم بخش 

 اعتبار وصف جامعیت

مهجور و یا در  و 1در مسجد جامع وصف جامعیت معتبر است پس در جامع متروک .0نکته 
فعالً جامعیت ندارد اعتکاف صحیح نیست و مالک صحت اعتکاف، فعلیت در تلبس جامع اسمی که 

همانگونه که اگر مسجدی برای اجتماع کثیری از جامعه ساخته شود تا این وصف فعلیت و  2است
کند پس تحقق نیافته باشد و لو محقق شدن آن در آینده قطعی باشد صدق مسجد جامع بالفعل نمی

ع معظم جماعت و مردم اعداد و آماده شده تا حداقل یک نماز با شرایط مسجدی که برای اجتما
 توان اعتکاف کرد.جماعت صحیحه برگزار نشود نمی

 تمایز اعتکاف اصطالحی از معنای لغوی آن

شامل و ناظر به اعتکاف  ،آنچه در رابطه با اعتکاف مصطلح فقهی مطرح شده است .5نکته 
جد است نیست. و جلوس در مس لغوی که مطلق حضور

                                                           
صافى. 0 صحیبح  )دامت برکاته( البته نظر مخالف نیز وجود دارد مانند آيت اّه   شد  سجد جامع و لو متروک با که مى فرمايند: اعتكاف در م

 .(01ص ،اعتکافكتاب ) است.
جلد، دفتر انتشارات  8، شرح تبصرة المتعلمینعراقى، آقا ضیاء الدين، على کزازى، ) غا ضیاء العراقي في شرح التبصرهکما صرح به اا .4

سین حوزه علمیه قم، قم  سته به جامعه مدر سالمى واب :..480ص  4ق(، ج  ه 0404ايران، اول،  -ا

ست کما في مدارک العروة صه فعلیت جماعت معتبر نی صو ساجد مخ صوص م شتهاردى، على پناه، ) اما در خ سوة  41، مدارك العروةا جلد، دار األ
:441ص  40ق(، ج  ه 0401ايران، اول،  -للطباعة و النشر، تهران 

« » اما در ارشاد ديلمىو 
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 عدم اشتراط مکان اعتکاف به اقامه جماعت

ر بعضی منابع اهل سنت آمده است: اینکه د .1نکته 

. گرچه 2
توان آن را علت تامه و حکم در تعیین حکم قابل قبول است اما نمیهای عنوان یکی از حکمتبه

ماعت وجوب نماز ج فاقد پشتوانه نصی و استدالل قطعی است و ثانیاً  مکان اعتکاف دانست زیرا اوالً
و قطعی  مکد آن مسلّؤهرچند مثوبت و فضیلت نماز جماعت و استحباب م طور مطلق ثابت نیستبه

 است و ثانیاً خرور معتکف برای امر ضروری و یا مستحب و راجح و یا هرچه مصداق طاعت باشد
)اماماً یا  عتله جواز خرور معتکف برای نماز جماأمس )علی اختالف المبانی( شمرده شده هرچند

 ماموماً( مورد اختالف است.

 نصاب جماعت در اعتکاف

آیا در صدق عنوان مسجد جماعت، عدد خاصی معتبر است یا همانند برگزاری  .4نکته 
رسد با توجه به مطالب گفته شده در رابطه با می نظرحضور دو نفر کافی است؟ به ،3نمازجماعت

آن و اینکه کلمه جماعت و جامع وصف مسجد معنای لغوی جماعت و تعریف و خصوصیات 
یعنی مسجدی که برای جماعت و توده مردم ساخته شده است: صرف برگزاری نماز جماعت  4است

با هر عددی در صدق عنوان مسجد جماعت، برای صحت اعتکاف کافی نباشد چون اجتماع و 
ست و در نظرعرف کثرت در مفهوم لغوی جماعت که مرجع تشخیص این مفهوم است اخذ شده ا

نیز، مطلب همین است و نباید آن را با نماز جماعت خلط کرد زیرا انعقاد نماز جماعت حتی با دو 

                                                           
 .044، ص: 4ق، ج ه 0404ايران، سوم،  -جلد، سید جواد وداعى، قم  1، كلمة التقوى. بصرى بحرانى، زين الدين، محمد امین، 

 041-4/041الكتاب العربى(  دار جلدی، بیروت90، المغنی . ۴23 -۵09  ،ن بن محمدابن قدامه مقدسى، عبدالرحم. انظر المغنى )4
ن ال م)قّمى، صىىدوق، محّمد بن على بن بابويه، 

( 411، ص0ق، ج  ه 0404ايران، دوم،  -جلد، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم  4، يحضره الفقیه
سعید طباطبايى، . 4 سید محمد  صوم )حكیم،  صباح المنهاج کتاب ال لهالل، ، در يك جلد، دار اكتاب الصوم -المنهاج مصباح کما فى م

(448ق، ص  ه 0448ايران، اول،  -قم 

http://www.lib.ir/search/author/%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%DB%8C%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF/
http://www.lib.ir/search/subject/%D8%AE%D8%B1%D9%82%DB%8C%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1%20%D9%81%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C%20%D9%86%D9%82%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%86%D8%B9%20%D9%86%D9%82%D8%AF%20%D9%81%D9%82%D9%87%20%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C%20%D9%82%D8%B1/
http://www.lib.ir/search/subject/%D8%AE%D8%B1%D9%82%DB%8C%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1%20%D9%81%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C%20%D9%86%D9%82%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%86%D8%B9%20%D9%86%D9%82%D8%AF%20%D9%81%D9%82%D9%87%20%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C%20%D9%82%D8%B1/
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نفر، مدلول نصوص وارده است. باید توجه داشت که در حوزه مسائل کالمی، اعتقادی، سیاسی و... 
ث ما خارر اراده شده است که از محل بح -حسب مورد-از عنوان جماعت، معنای خاص خود 

 شود:می از آن اشاره هاییاست و تنها به ذکر موارد و نمونه
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، در يك جلد، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه معاني األخبار.  قّمى، صدوق، محّمد بن على بن بابويه،   0

 .9۵0البدعة، ص السنة و ق، باب معنى الجماعة و الفرقة و ه 9030ايران،  -علمیه قم، قم 
، ص 9ق، ج 9031قم، چاپ: اول،  -األئمة األطهارشرح األخبار في فضائل . ابن حیون، نعمان بن محمد مغربى،   4

0۴۷ 
، ص 9ق، ج  ه 90۷9ايران، دوم،  -جلد، دار الكتب اإلسالمیة، قم  2، المحاسن. برقى، ابو جعفر، احمد بن محمد بن خالد،   4

223. 
 ؛ 9۵۵ق، ص  9030قم، چاپ: اول،  - معاني األخبار. ابن بابويه، محمد بن على،   4

 .2۴۴؛ ص 2ق، ج 9030بیروت، چاپ: دوم،  - بیروت( -بحار األنوار )ط مد باقر بن محمد تقى، و مجلسى، مح
 ، 2ق، ج 9031قم، چاپ: اول،  -شرح األخبار في فضائل األئمة األطهار. ابن حیون، نعمان بن محمد مغربى،   8

 .92۵ص
 92۴، ص همان.  1
 92، آيه النحل.   1
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5 
در صااحیفه سااجادیه دعای مکارم االخالق آمده اساات 

 

 
 
 
 

                                                           
جلد، دار الكتاب 0، وجوه التأويل يالکشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عیون األقاويل ف. زمخشرى، محمود بن عمر،  0

 ؛229، ص 0ه.ق، ج  903۷، 0بیروت، چاپ:  -لبنان  -العربي 
 9023، 0بیروت، چاپ:  -لبنان  -جلد، دار إحیاء التراث العربي 02، التفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب(فخر رازى، محمد بن عمر،  

 ؛۵1۵، ص  2۷جه.ق، 
 .20، ص 9۴ه.ش، ج  90۴0، 9تهران، چاپ:  -ايران  -جلد، ناصر خسرو 23، الجامع ألحکام القرآنقرطبى، محمد بن احمد، 

 .1۴0؛ ص 2ق، ج903۵ايران ؛ قم، چاپ: اول،  - كتاب سلیم بن قیس الهالليهاللى، سلیم بن قیس، .   4
 .10، ص 9ق، ج 90۷9قم، چاپ: دوم،  - المحاسن. برقى، احمد بن محمد بن خالد،   4
 .22۷ش، ص 90۸3ق / 9022قم، چاپ: اول،  - المجازات النبوية. شريف الرضي، محمد بن حسین،   4
 .09ق، ص 9090قم، چاپ: اول،  - نهج البالغة )للصبحي صالح(. شريف الرضي، محمد بن حسین،   8
 .1۴ش، ص 90۷۴قم، چاپ: اول،  - الصحیفة السجادية، على بن الحسین، امام چهارم.   1
، چاپ: ايران ؛ قم - رياض السالکین في شرح صحیفة سیّد الساجدين. کبیر مدني شیرازي، سید على خان بن احمد،   1

 0۵۸، ص 0ق، ج 9031اول، 
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 مصر - زکي عباس حسن جلد،2 ،المجید القرآن تفسیر فی المديد البحر احمد، عجیبه،. ابن 9

 ق..ه 1419 ،1: چاپ قاهره، -
 ،1: چاپ بیروت، - لبنان - الجیل دار جلد،4 ،القرآن احکام عبدالّه، بن محمد عربی،. ابن 12

 ق..ه 1421
 محمد منشورات العلمیة، الکتب دار جلد،9 ،العظیم القرآن تفسیر عمر، بن اسماعیل کثیر،. ابن 11

 ق..ه 1419 ،1: چاپ بیروت، - لبنان - بیضون علي
 تبلیغات دفتر انتشارات جلد، 1 ،اللغة مقايیس معجم زکریا، بن فارس بن احمد الحسین، . ابو 12
 ق. ه 1424 اول، ایران، - قم قم، علمیه حوزه اسالمی
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 بیروت، جلدی، 12 ،النهاية و البداية ،(774 م) الدمشقی کثیر بن عمر بن اسماعیل الفداء . أبو 13
 . 1911/ 1427 الفکر، دار

 تحقیق جلدی، 11 ،الملوك و األمم تاريخ ،(312 م) الطبري جریر بن محمد جعفر . أبو 14
 .1317/1917 الثانیة، ط ، التراث دار بیروت، ، ابراهیم الفضل أبو محمد

 کتاب ،(312 م) الفقیه بابن المعروف الهمذانی اسحاق بن محمد بن احمد الّه عبد . ابو 12
 .1411/1991 األولی، ط الکتب، عالم بیروت، الهادى، یوسف تحقیق ،البلدان
 بیروت، - لبنان - الفکر دار جلد،11 ،التفسیر يف المحیط البحر یوسف، بن محمد . ابوحیان، 11

   ق..ه 1422 ،1: چاپ
 ذکر في االعتبار و المواعظ ،(ها142:  المتوفی) الدین لتقي ، المقریزي علي بن . أحمد 17
 المقریزي. علي بن أحمد جلدی،4 ،اآلثار و الخطط
 جلدی، 13 ،األشراف أنساب من جمل کتاب ،(279 م) البالذرى جابر بن یحیی بن . أحمد 11
 .1417/1991 األولی، ط الفکر، دار بیروت، زرکلی، ریاض و زکار سهیل تحقیق

 ق.1421 اول،: چاپ قم، -األئمة مکاتیب علی، میانجی، . احمدى 19
 دفتر جلد، 14 ،األذهان إرشاد شرح في البرهان و الفائدة مجمع محمد، بن احمد . اردبیلی، 22

 ق. ه 1423 اول، ایران، - قم قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات
 للمطبوعات، األعلمي مؤسسة جلد، 2 ،الوثقی العروة کاظم، محمد یزدى، سید . طباطبایی 21
  ق. ه 1429 دوم، لبنان، - بیروت

 ایران، - تهران ،النشر و للطباعة األسوة دار جلد، 32 العروة، مدارك پناه، علی . اشتهاردى، 22
 .424 ص ،21ر ق، ه 1417 اول،

 تهران، - ایران - داد نشر دفتر جلد،4 ،الهیجی شريف تفسیر علی، بن محمد . اشکورى، 23
   ش..ه 1373 ،1: چاپ

 الدار - العلم دار جلد، یك در ،القرآن ألفاظ مفردات راغب، محمد بن حسین اصفهانی، . 24
 ق. ه 1412 اول، سوریه، - لبنان الشامیة،
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 13 ،الفقیه يحضره ال من شرح في المتقین روضة تقی، محمد اول، مجلسی . اصفهانی، 22
 ق. ه 1421 دوم، ایران، - قم کوشانبور، اسالمی فرهنگی مؤسسه جلد،

 ،اراألخب تهذيب فهم في األخیار مالذ تقی، محمد بن باقر محمد دوم، مجلسی . اصفهانی، 21
 ق. ه 1421 اول، ایران، - قم ،نجفی مرعشی الّه آیة کتابخانه انتشارات جلد، 11

 جلد، 2 ،النافع مختصر شرح في الرموز کشف یوسفی، طالب ابی بن حسن فاضل، . آبی، 27
 ق. ه 1417 سوم، ایران، - قم قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر

 - تهران مؤلف، جلد، 12 ،الوثقی العروة شرح في الهدى مصباح تقی، محمد میرزا . آملی، 21
 ق. ه 1312 اول، ایران،

 وشیکتابفر جلد، یك در ،العباد رشاد و العباد سداد محمد، بن حسین عصفور، آل بحرانی،.  29
 ق. ه 1421 اول، ایران، - قم محالتی،
 - قم اإلسالمیة، الکتب دار جلد، 2 ،المحاسن خالد، بن محمد بن احمد جعفر، ابو . برقی، 32

 ق. ه 1371 دوم، ایران،
. ش.ه 1372 دوم،: چاپ تهران، - اسالمي جلد،1 ،ابجدى فرهنگ افرام، فواد . بستانی، 31

  323و 211ص
 - قم وداعی، جواد سید جلد، 7 ،التقوى کلمة امین، محمد الدین، زین بحرانی، . بصرى 32

 ق. ه 1413 سوم، ایران،
 جهانی کنگره جلد، یك در ،المقنعة عکبرى، نعمان بن محمد بن محمّد مفید، . بغدادى، 33

 ق. ه 1413 اول، ایران، - قم ،مفید شیخ هزاره
 یران،ا - قم جلد، یك در ،االعتکاف کتاب - العروة مباني تنقیح علی، بن جواد . تبریزى، 34

 ه. اول،
 و األربعة المذاهب علی الفقه مازح، یاسر - محمد سید غروى، - الرحمن عبد . جزیرى، 32
 .ه 1419 اول، لبنان، - بیروت الثقلین، دار جلد، 2 ،البیت أهل مذهب
 العلم دار جلد، 1 ،العربیة صحاح و اللغة تاج - الصحاح حماد، بن اسماعیل . جوهرى، 31

 ق. ه 1412 اول، لبنان، - بیروت للمالیین،
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 مؤسسه جلد، 11 ،(الحدیثة - ط) المسائل رياض طباطبایی، محمد بن علی سید . حائرى، 37
 ق. ه 1411 اول، ایران، - قم ،البیت آل

 التعارف دار جلد، 2 ،(للحکیم المحشّی) الصالحین منهاج طباطبایی، محسن سید . حکیم، 31
 » ،423 ص ،1ر ق، ه 1412 اول، لبنان، - بیروت للمطبوعات،

 دار جلد، یك در ،الصوم کتاب - المنهاج مصباح طباطبایی، سعید محمد سید . حکیم، 39
  ق، ه 1422 اول، ایران، - قم الهالل،

 تردف جلد، یك در ،الحق معرفة إلی السبق إشارة حسن، بن علی المجد، ابی ابن . حلبی، 42
 ق. ه 1414 اول، ایران، - قم قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات
 در ،الفروع و األصول علمي إلی النزوع غنیة حسینی، علی بن حمزة زهره، ابن . حلبی، 41

 ق. ه 1417 اول، ایران، - قم ،صادق امام مؤسسه جلد، یك
 جلد، 3 ،الفتاوى لتحرير الحاوي السرائر احمد، بن منصور بن محمد ادریس، ابن . حلّی، 42

 ق. ه 1412 دوم، ایران، - قم قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر
 کتابخانه انتشارات جلد، یك در ،العشر الرسائل اسدى، محمد بن احمد الدین، جمال . حلّی، 43

 ق. ه 1429 اول، ایران، - قم ،نجفی مرعشی الّه آیة
 جلد، دو ،ياسین آل فقه في الدين معالم القطّان، شجاع بن محمد الدین شمس . حلّی، 44
 ق. ه 1424 اول، ایران، - قم ،صادق امام مؤسسه
 2 ،اإليمان أحکام إلی األذهان إرشاد اسدى، مطهر بن یوسف بن حسن عالمه، . حلّی، 42

 ق. ه 1412 اول، ایران، - قم قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر جلد،
 مشکالت شرح في الفوائد إيضاح یوسف، بن حسن بن محمد المحققین، فخر . حلّی، 41
 ق. ه 1317 اول، ایران، - قم اسماعیلیان، مؤسسه جلد، 4 القواعد،
 مؤسسة جلد، 2 ،اإلمامیة فقه في النافع المختصر حسن، بن جعفر الدین، نجم محقق، . حلّی، 47

 ق. ه 1411 ششم، ایران، - قم الدینیة، المطبوعات
 کتابخانه انتشارات جلد، 4 ،الشرائع لمختصر الرائع التنقیح سیورى، الّه عبد بن مقداد . حلّی، 41

 ق. ه 1424 اول، ایران، - قم ،نجفی مرعشی الّه آیة
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 قم العلمیة، الشهداء سید مؤسسة جلد، یك در ،للشرائع الجامع سعید، بن یحیی . حلّی، 49
 ق. ه 1422 اول، ایران، -

 الفکر دار جلد،12 ،الکلوم من العرب کالم دواء و العلوم شمس سعید، بن نشوان . حمیرى، 22
 ق..ه 1422 اول،: چاپ دمشق، -

 بیروت، - لبنان - العربي الفکر دار جلد،11 ،للقرآن القرآنی التفسیر عبدالکریم، . خطیب، 21
   ق..ه 1424 ،1: چاپ

 - قم العلم، دار مطبوعات مؤسسه جلد، 2 ،الوسیلة تحرير موسوى، الّه روح سید . خمینی، 22
 ق. ه اول، ایران،

 شرح في الشموس مشارق تکمیل محمد، بن حسین آقا بن الدین رضی . خوانسارى، 23
  ق. ه 1311 اول، ایران، - قم ،البیت آل مؤسسه جلد، یك در ،الدروس
 مؤسسه جلد، 7 ،النافع مختصر شرح في المدارك جامع یوسف، بن احمد سید . خوانسارى، 24

 ق. ه 1422 دوم، ایران، - قم اسماعیلیان،
 ق. ه جلد، 4 ،الوثقی العروة شرح في المستند ،موسوى القاسم ابو سید . خویی، 22
 اإلمام آثار إحیاء مؤسسة جلد، 33 ،الخوئي اإلمام موسوعة --------------------- .  21
 ق. ه 1411 اول، ایران، - قم ،الخوئي
 ،21 ایران، - قم العلم، مدینة نشر جلد، 2 ،الصالحین منهاج ---------------------. 27

 ق. ه 1412
  ق.1421 اول،: چاپ قم،، األئمة مکاتیب علی، میانجی، . احمدى21
 ق.1412 اول،: چاپ قم، - الصواب إلی القلوب إرشاد محمد، بن حسن . دیلمی، 29
 جلد، یك در ،النبوية األحکام و العلوية المراسم العزیز، عبد بن حمزة سالّر، . دیلمی، 12

 ق ه 1424 اول، ایران، - قم الحرمین، منشورات
 الّه آیة کتابخانه انتشارات جلد، 2 ،القرآن فقه عبدالّه، بن سعید الدین، قطب . راوندى، 11
 197ق،ص ه 1422 دوم، ایران، - قم ،نجفی مرعشی
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 سوریه - الفکر دار جلد،32 ،المنهج و الشريعة و العقیدة في المنیر التفسیر وهبه، . زحیلی، 12
 ق..ه 1411 ،2: چاپ دمشق، -

 في األقاويل عیون و التنزيل غوامض حقائق عن الکشاف عمر، بن محمود . زمخشرى، 13
 ق..ه 1427 ،3: چاپ بیروت، - لبنان - العربي الکتاب دار جلد،4 ،التأويل وجوه

 امام ظهور سازان زمینه جلد، یك در ،الوفاق و الخالف جامع قمّی، مؤمن علی . سبزوارى، 14
 ق. ه 1421 اول، ایران، - قم ،7عصر

 انتشارات دفتر جلد، 2 ،األحکام کفاية مؤمن، محمد بن باقر محمد محقق، . سبزوارى، 12
  ق. ه 1423 اول، ایران، - قم قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمی
 - للمطبوعات التعارف دار جلد،1 ،القرآن تفسیر لیإ ذهاناأل رشادإ محمد، . سبزوارى، 11

 .ق.ه 1419 ،1: چاپ بیروت، - لبنان
 - دمشق الفکر، دار جلد، یك در ،اصطالحا و لغة الفقهي القاموس جیب، ابو . سعدى 17
 ق. ه 1421 دوم، سوریه،
 مؤسسة جلد،4 ،العبادة مقامات في السعادة بیان حیدر، بن محمد سلطان شاه،علی . سلطان 11
 ق..ه 1421 ،2: چاپ بیروت، - لبنان - للمطبوعات األعلمي
 - الفکر دار جلد،3 ،العلوم بحر یالمسم   يالسمرقند تفسیر محمد، بن  نصر . سمرقندى، 19

  ق..ه 1411 ،1: چاپ بیروت، - لبنان
  ش..ه 1312 ،1: چاپ قم، - ایران - اسوه جلد،1 ،علیین تفسیر عباس، حسینی، . سیدکریمی 72
 قم سیستانی، الّه آیة حضرت دفتر جلد، 3 ،الصالحین منهاج حسینی، علی سید . سیستانی، 71

 ق. ه 1417 پنجم، ایران، -
 ش.1312/  ق1422 اول،: چاپ قم، - النبوية المجازات ،حسین بن محمد الرضي، . شریف 72
 ق. 1414 اول،: چاپ قم، - (صالح للصبحي) البالغة نهج --------------------.  73
 د،جل یك در ،اإلمامیة انفرادات في االنتصار موسوى، حسین بن علی مرتضی، . شریف 74

 ق. ه 1412 اول، ایران، - قم قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر



  93            منابع 

 اشرف نجف اآلداب، مطبعة جلد، یك در ،العمل و العلم جمل ------------------.  72
 ق. ه 1317 اول، عراق، -

 .األوطار نیل ،(ق1222-1172) الّه عبد بن محمد بن علی محمدبن . الشوکانی، 71
 . االعتکاف کتاب الفقه محمد، سید . شیرازی، 77
 القرآنیة کلملل الموضحة: الغیبیة المفاتح و اإللهیة الفواتح محمود، بن الّه نعمة علوان، . شیخ 71

 م. 1999 ،1: چاپ قاهره، - مصر - للنشر رکابي دار جلد،2 ،الفرقانیة الحکم و
 ابی بن علی امام مدرسه انتشارات جلد، 3 ،جديد استفتاءات مکارم، ناصر . شیرازى، 79

 ق. ه 1427 دوم، ایران، - قم ،طالب
 یك در ،البیت أهل لمذهب وفقاً  الواضحة الفتاوى باقر، محمد سید شهید، . صدر، 12

 ق. ه 1423 هشتم، لبنان، - بیروت للمطبوعات، التعارف دار جلد،
 للمطبوعات األعلمي مؤسسة جلد،22 ،القرآن تفسیر في المیزان حسین، محمد . طباطبایی، 11

 ق..ه 1392 ،2: چاپ بیروت، - لبنان -
 جلد، 2 ،السلف أئمة بین المختلف من المؤتلف حسن، بن فضل اإلسالم، امین . طبرسی، 12
 ق ه 1412 اول، ایران، - مشهد اإلسالمیة، البحوث مجمع

 به وابسته اسالمی انتشارات دفتر جلد، 2 ،المهذب العزیز، عبد قاضی، برار، ابن . طرابلسی، 13
 ق. ه 1421 اول، ایران، - قم قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه

 سوم، ایران، - تهران مرتضوى، کتابفروشی جلد، 1 ،البحرين مجمع الدین، فخر . طریحی، 14
 ق. ه 1411

 الکتب دار جلد، 4 ،األخبار من اختلف فیما االستبصار حسن، بن محمد جعفر، ابو . طوسی، 12
 ق. ه 1392 اول، ایران، - تهران اإلسالمیة،

 مؤسسه جلد، یك در ،العبادات في العقود و الجمل -----------------------.  11
 ق. ه 1317 اول، ایران، - مشهد مشهد، فردوسی دانشگاه نشر

 جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر جلد، 1 ،الخالف ----------------------.  17
 ق. ه 1427 اول، ایران، - قم قم، علمیه حوزه مدرسین
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 المرتضویة المکتبة جلد، 1 ،اإلمامیة فقه في المبسوط----------------------.  11
 ق. ه 1317 سوم، ایران، - تهران الجعفریة، اآلثار إلحیاء

 دار جلد، یك در ،الفتاوى و الفقه مجرد في النهاية ----------------------.  19
 ق. ه 1422 دوم، لبنان، - بیروت العربي، الکتاب
 تابخانهک انتشارات جلد، یك در ،الفضیلة نیل إلی الوسیلة حمزه، بن علی بن محمد . طوسی، 92

 ق. ه 1421 اول، ایران، - قم ،نجفی مرعشی الّه آیة
: چاپ تهران، - ایران - اسالم جلد،14 ،القرآن تفسیر في البیان اطیب الحسین، عبد . طیب، 91

 ش..ه 1319 ،2
 ایران، – قم ،البیت آل مؤسسه جلد،32 ،الشیعة وسائل حسن، محمدبن حر، . عاملی، 92

 241 ص 12 ر ق، 1429
 تکمیل و عباسی جامع حسین، بن نظام ساوجی، و حسین بن محمد الدین، بهاء . عاملی، 93

 میهعل حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر جلد، یك در ،(جدید - ط محشّهی،) آن
 ق. ه 1429 اول، ایران، - قم قم،

 انتشارات دفتر جلد، 3 ،اإلمامیة فقه في الشرعیة الدروس مکی، بن محمد اول، شهید . عاملی، 94
 ق. ه 1417 دوم، ایران، - قم قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمی
 - التراث دار جلد، یك در ،اإلمامیة فقه في الدمشقیة اللمعة -----------------.  92

  ق. ه 1412 اول، لبنان، - بیروت اإلسالمیة، الدار
 دفتر انتشارات جلد، 4 اإلرشاد، نکت شرح في المراد غاية -----------------.  91
 ق. ه 1414 اول، ایران، - قم قم، علمیه حوزه اسالمی تبلیغات
 المحشّهی) الدمشقیة اللمعة شرح في البهیة الروضة علی، بن الدین زین ثانی، شهید . عاملی، 97

 ق. ه 1412 اول، ایران، - قم داورى، کتابفروشی جلد، 12 ،(کالنتر -
 تبلیغات دفتر انتشارات جلد، یك در ،النافع المختصر حاشیة-----------------.  91
  ق. ه 1422 اول، ایران، - قم قم، علمیه حوزه اسالمی
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 جلد، 12 ،اإلسالم شرائع تنقیح إلی األفهام مسالك ،علی بن الدین زین ثانی، شهید . عاملی، 99
 ق. ه 1413 اول، ایران، - قم اإلسالمیة، المعارف مؤسسة

 جلد، 13 ،القواعد شرح في المقاصد جامع حسین، بن علی ثانی، محقق کرکی، . عاملی، 122
 ق. ه 1414 دوم، ایران، - قم ،البیت آل مؤسسه

 1 ،اإلسالم شرائع عبادات شرح في األحکام مدارك موسوى، علی بن محمد . عاملی، 121
 ق. ه 1411 اول، لبنان، - بیروت ،البیت آل مؤسسه جلد،

 مؤسسه جلد، 3 ،االستبصار شرح في األخیار مناهج علوى، احمد سید میر . عاملی، 122
 ق. ه اول، ایران، - قم اسماعیلیان،

 انتشارات دفتر جلد، 2 ،المتعلمین تبصرة شرح کزازى، علی الدین، ضیاء آقا . عراقی، 123
  ق. ه 1414 اول، ایران، - قم قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمی

 تحقیق جلدی، 1 ،الصحابة تمییز في اإلصابة ،(122 م) العسقالنی حجر بن علی بن . احمد 122
 األولی. ط العلمیة، دارالکتب بیروت، معوض، محمد علی و الموجود عبد احمد عادل

 معرفة في الغابة أسد ،(132 م)الجزرى محمد بن علی الحسن أبو األثیر بن الدین . عز 121
 . 1429/1919 الفکر، دار بیروت، ،(132 م) جلدی،1 ،الصحابة
 جلدی.13 المعرفة، دار ،يالبار فتح حجر، ابن . العسقالنی، 127
 ش.1371 اول،: چاپ قم، - السجادية الصحیفة ،چهارم امام الحسین، بن علی .  121
 رکزم جلد، یك در ،فقهه و عقیل أبي ابن حیاة حذّاء، عقیل ابی بن علی بن حسن . عمانی، 129

 ق ه 1413 اول، ایران، - قم فقهی، معجم
 التراث إحیاء دار جلد،32 ،(الغیب مفاتیح) الکبیر التفسیر عمر، بن محمد رازى، . فخر 112

 ق..ه 1422 ،3: چاپ بیروت، - لبنان - العربي
 ه 1412 دوم، ایران، - قم هجرت، نشر جلد، 1 ،العین کتاب احمد، بن خلیل . فراهیدى،111

 ق.
 التابع النشر مرکز جلد،2 القرآن، تفسیر في األصفی ،مرتضی شاه بن محمد کاشانی، . فیض 112

 ق..ه 1411 ،1: چاپ قم، - ایران - اإلسالمي اإلعالم لمکتب
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 - نشر و چاپ مرکز بعثت، بنیاد جلد،12 ،الحديث احسن تفسیر اکبر،علی بنابی، . قرشی 113
 ش..ه 1372 ،2: چاپ تهران، - ایران

 تهران، - ایران - خسرو ناصر جلد،22 ،القرآن ألحکام الجامع احمد، بن محمد . قرطبی، 114
 ش..ه 1314 ،1: چاپ

 مرعشي العظمي الّه آیت حضرت کتابخانه جلد،1 ،قم تاريخ ،محمد بن حسن . قمی، 112
 . ش.ه 1312 اول،: چاپ قم، -( )نجفي

 امام مدرسه - الکتاب دار جلد، 21 ،الصادق فقه روحانی، حسینی صادق سید . قمّی، 111
 ق. ه 1412 اول، ایران، - قم ،صادق

 قم ، هادى امام مؤسسه جلد، یك در ،المقنع بابویه، بن علی بن محمّد صدوق، . قمّی، 117
 .229 ق، ه 1412 اول، ایران، -

 اسالمی انتشارات دفتر جلد، یك در ،األخبار معاني ---------------------.  111
 ق. ه 1423 ایران، - قم قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته

 وابسته اسالمی انتشارات دفتر جلد، 4 ،الفقیه يحضره ال من --------------------.  119
 ق. ه 1413 دوم، ایران، - قم قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه به

  لأللباني رمضان قیام.  122
 . استادان ويژه دينی سؤاالت به پاسخگويی اعتکاف احکام . کتاب 121
 .اخالقی نصايح انضمام به اعتکاف پیرامون پاسخ و پرسش اعتکاف . کتاب 122
 جلد، 2 ،(الحديثة - ط) الثاني الشهید رسائل علی، بن الدین زین ثانی، شهید . عاملی، 123
 ق ه 1421 اول، ایران، - قم قم، علمیه حوزه اسالمی تبلیغات دفتر انتشارات
 ،1: چاپ کویته، - پاکستان - رشدیه مکتبة جلد،12 ،المظهري التفسیر الّه، ثناء پتی،پانی . 124

  ق..ه 1412
 للطباعة الحدیث دار جلد، 2 ،الکافي فروع شرح صالح، محمد بن هادى محمد . مازندرانی، 122

  ق. ه 1429 اول، ایران، - قم النشر، و
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 مرتضوى، انتشارات جلد، 2 ،القرآن فقه في العرفان کنز سیورى، الّه  عبد بن مقداد . حلّی، 121
 ق. ه 1422 اول، ایران، - قم

 کتابفروشی جلد،12 ،المخالفین إلزام في الصادقین منهج الّه، شکر بن الّهفتح . کاشانی، 127
 ش..ه 13 ،1: چاپ تهران، - ایران - اسالمیه

 األحکام و العملیة الحکمة في النخبة مرتضی، شاه ابن محسن محمد فیض، . کاشانی، 121
  ق ه 1411 دوم، ایران، - تهران اسالمی، تبلیغات سازمان نشر و چاپ مرکز جلد، یك در ،الشرعیة

 کتابخانه انتشارات جلد، 3 ،الشرائع مفاتیح -----------------------------.  129
 ق. ه اول، ایران، - قم ،نجفی مرعشی الّه آیة

 الّه آیت حضرت عمومی کتابخانه جلد،3 ،المعین تفسیر مرتضی، بن محمد کاشانی،.  132
   ق..ه 1412 ،1: چاپ قم، - ایران -  نجفی مرعشی العظمی

 ی دس صحیفة شرح في السالکین رياض احمد، بن خان علی سید شیرازي، مدني کبیر .  131
 ق.1429 اول،: چاپ قم، ؛ ایران - الساجدين
 مولفان شرکت جلد،2 ،ترجمه/األقالیم معرفة في التقاسیم أحسن احمد، بن محمد . کرمی، 132

  ش..ه 1311 اول،: چاپ تهران، - مترجمان و
 ،1: چاپ قم، - ایران -( چاپخانه) علمیه جلد،1 ،المنیر ال ل  لکتاب التفسیر محمد، . کرمی، 133

   ق..ه 1422
 ،(دداما المیر تعلیقات مع) الکشي رجال العزیز، عبد بن عمر بن محمد عمرو، ابو . کشّی، 134

 ق. ه اول، ایران، - قم جلد، دو
 محمد منشورات العلمیة، الکتب دار جلد،4 ،القرآن حکامأ محمد، بن علی . کیاهراسی، 132

 ق..ه 1422 ،1: چاپ بیروت، - لبنان - بیضون علي
 لد،ج یك در ،الشريعة بمصباح الشیعة إصباح حسین، بن محمد الدین، قطب . کیدرى، 131

 ق. ه 1411 اول، ایران، - قم السالم، علیه صادق امام مؤسسه
 - قم الکریم، القرآن دار جلد، 2 ،المسائل مجمع موسوى، رضا محمد سید . گلپایگانی، 137

  ق. ه 1429 دوم، ایران،
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 و الحالل مسائل في األي ام غنائم حسن، محمد بن القاسم ابو قمّی، میرزاى . گیالنی، 131
  جلد، 1 ،الحرام

 قلم، امیر انتشارات جلد، دو ،(فارسی) المسائل جامع موحدى، فاضل محمد . لنکرانی، 139
 ق. ه یازدهم، ایران، - قم

 چاپ رضوى، قدس آستان اسالمی پژوهشهاى بنیاد جلدی، 11 ،هدايت تفسیر . مترجمان، 142
 ش. 1377 اول،

 دوم،: چاپ بیروت، - (بیروت - ط) األنوار بحار تقی، محمد بن باقر محمد . مجلسی، 141
 .ق 1423

 - لبنان - العربي التراث إحیاء دار جلد،12 ،القرآن تفسیر في التبیان حسن، بن . محمد 142
 .1: چاپ بیروت،

 تحقیق جلدی 2 ،الکبرى الطبقات ،(232 م) البصري الهاشمي منیع بن سعد بن . محمد 143
 .1412/1992 األولی، ط العلمیة، الکتب دار بیروت، عطا، القادر عبد محمد

 جلدی.13 العلمیة، الکتب دار ،يالقار عمدة محمد، أبو الدین بدر العینی، أحمد بن . محمود 144
 جلدی.42الفقهیة، الینابیع سلسلة اصغر، علی . مروارید، 142
 و للترجمة الکتاب مرکز جلد، 14 ،الکريم القرآن کلمات في التحقیق حسن، . مصطفوى، 141

 ق. ه 1422 اول، ایران، - تهران النشر،
 - زید بن اسامه مکتبه جلد،2 ،المعرب ترتیب يف المغرب عبدالسید، بن ناصر . مطرزى، 147

 م. 1979 اول،: چاپ حلب،
 إمتاع النمیسی، الحمید عبد محمد تحقیق ،(142 م) علی بن أحمد الدین تقی . المقریزى، 141
 ولی،األ ط العلمیة، الکتب دار بیروت، ،المتاع و الحفدة و األموال و األحوال من للنبي بما األسماع

1422/1999. 
 بن علي اإلمام مدرسة جلد،22 ،المنزل ال ل  کتاب تفسیر في األمثل ناصر، شیرازى، . مکارم 149

 177  ص 11ر ق،.ه 1421 ،1: چاپ قم، - ایران -( ) طالب أبي
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 تهران، - ایران - اإلسالمیة الکتب دار جلد،2 ،نمونه تفسیر برگزيده ناصر، شیرازى، . مکارم 122
 ش..ه 1312 ،13: چاپ

 قم، - االسالمي االعالم مکتب جلد،2 ،اللغة فقه يف اإلفصاح یوسف، حسین . موسی، 121
 ق..ه 1412 چهارم،: چاپ

 اول، چاپ تهران، اسالمیه، انتشارات جلدی،11 ،آسان تفسیر جواد، محمد خمینی . نجفی 122
  ق. 1391

 جلد، 43 اإلسالم، شرائع شرح في الکالم جواهر حسن، محمد الجواهر، صاحب . نجفی، 123
 ق. ه 1424 هفتم، لبنان، - بیروت العربي، التراث إحیاء دار

 اءالغر الشريعة مبهمات عن الغطاء کشف مالکی، خضر بن جعفر الغطاء، کاشف . نجفی، 124
 ه 1422 اول، ایران، - قم قم، علمیه حوزه اسالمی تبلیغات دفتر انتشارات جلد، 4 ،(الحديثة - ط)

  ق.
 جلد، یك در ،الصیام کتاب - الفقاهة أنوار ----------------------------.  122

 .91ص ق، ه 1422 اول، عراق، - اشرف نجف الغطاء، کاشف مؤسسه
 علي محمد منشورات العلمیة، الکتب دار جلد،2 ،القرآن عرابإ محمد، بن احمد . نحاس، 121

   ق. ه 1421 ،1: چاپ بیروت، - لبنان - بیضون
 مؤسسه جلد، 19 ،الشريعة أحکام في الشیعة مستند مهدى، محمد بن احمد مولی . نراقی، 127

  ق. ه 1412 اول، ایران، - قم ،: البیت آل
 آل مؤسسه جلد، 11 ،المسائل مستنبط و الوسائل مستدرك حسین، میرزا محدث، . نورى، 121

 ق. ه 1421 اول، لبنان، - بیروت ،البیت
 من العروس تاج حسینی، مرتضی محمد سید الدین، محب حنفی، زبیدى، . واسطی، 129
 ق. ه 1414 اول، لبنان، - بیروت التوزیع، و النشر و للطباعة الفکر دار جلد، 22 ،القاموس جواهر

 ق.1422 اول،: چاپ قم، ؛ ایران ،الهاللي قیس بن سلیم کتاب قیس، بن سلیم . هاللی، 112
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 گردد:موارد ذیل برای این جزوۀ پژوهشی پیشنهاد می

 ارسال به دفاتر مراجع معظم تقلید جهت استحضار؛ .0
 نشر در فصلنامه مؤسسه و ارسال به مجالت و نشریات مرتبط جهت چاپ و انتشار؛ .0
 های مرتبط پس از درر در سایت مؤسسه؛ارسال برای سایت .3
 برداری؛ویی به سؤاالت شرعی جهت بهرهارسال به مراکز مهم پاسخگ .2
 ستاد مرکزی اعتکاف.ارسال به  .5


