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 بر مَحَک زن کار خود ای مرد کار 
 تا نسازی مسجد اهل ضِرار

٢/٣٠٢٥ 
 داستان مسجد ضِرار

 ( ٢٨٢٥از بیت  -) دفتر دوم 

 

که برای تفرقه در  1زمان حضرت رسول اکرم، منافقان

مؤمنین، از هیچ کاری دریغ  نیغو ورزیدنغد، مسغجدی بغه نغام       

. این مسجد، 2قُباء، )مسجد پیامبر( ساختند، کنار مسجد «ضِرار»

ظاهرًا بغه قدغد ابغادت و در واقغا بغرای تفرقغه بغین مسغ یانان         
                                                 

منافقان )منافقین(: جیا منافق. به معنو دو رو. کسو که ظاهرش خالف  -١
باطنش باشد.  کسو که در ظاهر اظهار دوستو مو کند ولو در باطن دشین 

 است. 
مسجد « بنو اَیروبن اُوف»داستان این مسجد چنان است که: طایفه ای از  -٢

سول اکرم )ص( خواستند که در این معروف قُباء را بنا کردند و از حضرت ر
مسجد نیاز اقامه کند. پیامبر )ص( نیز به درخواست آنان توجه کرد و در آن 

بنو غنم بن »مسجد نیاز گذارد . این مسئ ه آتش حسادت جیعو از طایفه ی 
شع ه ور ساخت. از این  که منافق بودند )و با آن طایفه رقابت داشتند( « اوف

اء، مسجدی برپا ساختند و قدد داشتند، نیاز گزاران را از رو در کنار مسجد قُب
آن مسجد به سوی خود ج ب کنند. و در این حال در انتظار بودند که ابواامر 
راهب از نزد امپراطور روم بازگردد، زیرا او نزد امپراطور رفته بود تا وی را 

ص( را از آن دیار متقااد کند که سپاهو از رومیان  را به مدینه فرستد تا پیامبر )
بیرون کند. وقتو این منافقین مسجد را ساختند، نزد پیامبر )ص( رفتند و از او 
درخواست کردند که در آن مسجد نیاز گزارد. پیامبر به آنان گفت که اینک 

« اازم منطقه ی تبوک هستیم. وقتو بازگشتیم در آن مسجد نیاز مو گزاریم.
ضرت رسول نازل شد که مکر منافقان را فاش بنابراین، آیاتو از جانب خدا به ح

به   - ٦٩٦صفحه ی  -ج د دوم  -کریم زمانو  -) شرح جاما مثنوی   ساخت.
 «(کشّاف » نقل از کتاب 
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ساخته شده بود. وقتو سغاختیان مسغجد بغه پایغان رسغید آن را      

تزیین کردنغد. آناغاه نغزد پیغامبر رفتنغد. پغیش او زانغو زدنغد و         

 درخواست کردند: 

  1کای رسول حق، برای مُحسنو

 د، قدم رنجه کُنو سوی آن مسج

 تو  2تا مبارک گردد از اَقدام

 تا قیامت تازه باد ایّام تو 

٢/٢٨٣١ 

ای رسول خدا، ما این مسجد را برای این سغاخته ایغم   

که دیغن تغو را پابرجغا ناغاه داریغم. ایغن مسغجد بغرای فقغرا و          

مسافران غریبو است که به شهر مو آینغد و سغرپناهو ندارنغد.    

ذاردن بغه درگغاه خغدا و بغرای هیغه ی      این مسجد برای نیاز گ

مس یانان است که روی به دین دارنغد. ایغن مسغجد بغرای ایغن      

 ساخته شده که دین مبین اسالم به شکوفایو برسد: 

                                                 
  برای مُحسنو: برای احسان. برای نیکوکاری. -١
 اَقدام: جیا قدم، قدم ها، گام ها. -٢
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 سااتو آن جایاه تشریف ده 

 تزکیه ی  ما کن، ز ما تعریف ده 

 مسجد و اصحاب مسجد را نواز 

 تو مَهو، ما شب، دَمو با ما بساز 

٢/٢٨٣٦ 

غا که منافقان این سخنان رناین و شیرین را از دل      دری

نیو گفتند. اما با این ک یات شیرین بر رسول خغدا افسغون هغا    

خواندند. حضرت رسول، از اایال نیک آنان سپاسازاری کرد 

 و آماده شد که به مسجد آنان برود اما ناگهان :

 چون برآن شد تا روان گردد رسول 

 و ز غول غیرت حق، بانگ زد: مشن

 کین خبیثان مکر و حی ه کرده اند 

 1جی ه مق وب است آنچ آورده اند

٢/٢٨٥٧ 

ندا آمد که: ای رسول من! سخن یاوه ی این غول ها  

و شیاطین را باور نکن. این مردمغان خبیغو و فرومایغه، مکغر و     

حی ه کرده اند. اداای آنان در دینداری، براکس اسغت. قدغد   

                                                 
  مق وب( است. آنچه )آنچ( که گفته اند هیه وارونه و براکس ) -١
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دارند. مسجدی ساخته انغد بغر روی   ویران کردن اساس دین را 

پل دوزخ. آنقدر بیشرم اند که بغا خغدا نیغز بغه حی غه و نیرنغگ       

پرداخته اند. قدد اینان جدا کردن یاران تو است. مو خواهنغد  

برخو از یاران تو را به آنجا بکَشند و با بیغان شغیرین و فریبنغده     

 خود، آنان را از دین جدا کند. 

رد که اکنون برای جنگ بغا  این شد که پیامبر اذر آو

 کفار مو روم، وقتو بازگشتم، به مسجد شیا خواهم آمد:

 گفت پیغیبر که آری، لیک ما

 1بر سر راهیم و بر ازم غزا

 زین سفر چو باز گردم آناهان 

 سوی آن مسجد روان گردم روان 

٢/٢٨٦٣ 

هناامو که پیامبر خغدا از جنغگ بغا کفغار بازگشغت،      

، تقاضای خود را تکرار کردنغد. پیغامبر   دوباره منافقان به اصرار

در مقابل آن هیه خواهش و تینا، درخواسغت آنغان را اجابغت    

کرد و آماده شد تا به مسجد منافقان برود. اما ناگهان بار دیاغر  

از سوی حضرت حق ندا آمد که: ای پیامبر، حی ه و تزویر آنان 

                                                 
 غزا: جنگ.  -١
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ه را برمال کن و اگر الزم شد، با آنان بجنگ. حضرت رسول بغ 

آنان فرمود: ای قوم دغ کار، بر هیه  نیرنگ های شیا واقفم. تا 

رازتان را فاش نکرده ام دست از این حی ه بردارید. آنااه پیامبر 

چند نشانو از نیرنابازی آنان را بیان فرمود. وقتغو فرسغتادگان   

منافقان متوجه شدند که پیامبر بر رازشان آگاه است، هغر یغک   

به آن سوگند یاد کردند که نظرشغان  قرآنو دردست گرفتند و 

خیرخواهانه است. برای قغوام دیغن اسغالم اسغت. بغرای  غواب       

 آخرت است.

پیامبر به آنان فرمغود: آیغا قسغم شغیا را بغاور کغنم یغا        

سوگند خدا را. اما فرستادگان، قرآن به دست، مدام مو گفتند: 

به حق این کالم پاک، ما راست مغو گغوییم. بنغای آن مسغجد     

دا است. ما جز تحکیم دین اسالم نظری نغداریم. آنجغا   برای خ

هیچ حی ه و مکری نیسغت. فقغص صغد  و صغفا و خغدا اسغت.       

پیامبر گفت: ای بدکاران، ندای خدا در گوش جانم طنین انداز 

است. مو خواهید یاوه های شیا را باور کنم. اما خدا در گوش 

اناونغه  جان شیا مُهر گذاشته تا نغدای او را نشغنوید. اینغک هی   

که موسو از درخت، صدای خدا را شنید، مغن نیغز بغه روشغنو     

 ندای حق را مو شنوم. 
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با این هیه فرستادگان منافقان از ریاکاری خود دست 

نکشیدند و با ناله و فغان خود را صاد  و راستاو مو نیایاندند 

و مدام به قرآن سوگند مو خوردند. این البه و اصغرار منافقغان   

کو از یاران پیامبر در دلش از این کار حضغرت  چنان بود که ی

رسول دلتنگ شد و با خود گفت: چاونه است که پیغیبر ما با 

این پیران و مردان با وقار و جهاندیده، این گونه رفتار مو کند. 

مردمانو که در راه خدا مسجدی ساخته انغد و آن را بغه پیغامبر    

جا رفت که اهدا کرده اند. پس آن کرم و ایب پوشو و حیا ک

 پیامبر ما هیواره به آن آراسته بود. 

وقتو چنین اندیشه ی ناشایست در دل او رخنغه کغرد،   

فورًا به خغود آمغد و بغر خغود نهیغب زد و از خغدا درخواسغت        

بخشش کرد که به تشخیص پیامبر خود شک کغرده اسغت. در   

دل مو گریید و به درگاه خدا داا مو کرد که پروردگارا، مرا 

 ر گناه آلود رهایو بخش. از این فک

در ایغغن اندیشغغه بغغود کغغه شغغب در رویغغا دیغغد، مسغغجد 

منافقین روی نجاست بنا شده. سنگ هغای آن سغنگ مسغتراح    

است و از آن سنگ ها دود سیاه و انبوهو بر مو خیزد. دود در 

ح ق او فرو رفت و بر ا ر آن از خواب جهید و بیدار شد. هیان 



 سجد ضرارداستان م
  www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده 

 

8 

 

ه: ای خغدای توانغا، آنچغه    لحظه بغر زمغین افتغاد و گریسغت کغ     

اندیشیده ام، هیغه نشغانه ی انکغار مغن از قغدرت الیغزال تغو و        

شایستاو پیامبر تو اسغت. خغدایا، از تغو درخواسغت مغو کغنم       

بجای بردباری، خشم خود را بر من نازل کنو که اکنون خشغم  

 تو از بردباری تو بر من گوارا تر است. 

هناامو که بر هیه مع وم شد کغه آن مسغجد خانغه ی    

منافقین و نیرنابازان و دغ کاران است، به دستور پیغامبر ویغران   

 شد و زمین آن را محل زباله کردند. 

 پس نبو فرمود آن را برکَنید 

 خاشاک و خاکستر کنید  1مَطرحه ی

٢/٣٠١٧ 

*** 

 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 

ان پغغغیش )دزد گغغغرفتن مولغغغوی در ادامغغغه ی داسغغغت 

صاحبخانه(، پس از شرح نکاتو از ارفان، بطغور خی غو گغذرا    

دوباره به موضوع بحو جبر و اختیار مو پردازد و مغو گویغد:   

                                                 
 مَطرحه: محل ریختن چیزی، محل ریختن زباله، زباله دان. -١
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انسان ناآگاه از روی جهل، وقایا ناخوش زنغدگو خغود را بغه     

قضا و قدر و جبر نسبت مو دهد. او نیو داند که  هر ای غو را  

دارد که خود، کار خالفو کرده و اکس العی و است. توجه ن

 چنین نتیجه ای اایدش شده است.

وقتو حوادث خوشایندی برای انسان جاهل پیش مغو  

آید، با افتخار مو گوید، ایغل مغن بااغو ایغن موفقیغت شغده       

است. اما هیه ی حوادث ناگواری زندگو خغود را بغه  قضغا و    

 قدر و جبر نسبت مو دهد.

اسغت.  « منیغت »فتغار  چرا این گونه است؟ زیرا کغه گر 

گرفتار خود بینو و خود بیش بینغو اسغت، کغه اامغل مهغم آن       

نفس اماره ی او است. هیان پدیده ی مکّغاری کغه مولغوی در    

هیه ی دقایق مثنوی با آن مو جناغد. ایغن جغا مولغوی هیغین      

را نقل  مو کند . مسجد در ایغن داسغتان   « مسجد ضرار»داستان 

است. حضرت رسول اکرم  نشان جایااه معنویت و ط ب کیال

نیاد انسان کامغل و واصغل بغه حضغرت حغق اسغت  و منافقغان        

کنایه از نفس اماره ی ما است که کارش تفرقه افکنو و ایجغاد  

ناهیاهناو در نیروهای درون ما است. این هغر سغه اامغل،  در    

 درون یکایک ما حضور دارند . 
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مولوی یک بار دیار مو گوید، این نفس چنان قغادر  

که گاه خود را به نحو حیرت انایزی هیراه و هم اقیغده    است

ما نشان مو دهد. حتو برای ما مسغجد )نیغاد معنویغت و ط غب     

کیال( مو سازد. آنچنغان در لبغاس مکغر و ظغاهر فریغب نیغود         

مو کند که حتو پیامبر )نیاد کیال( را هم مو فریبغد. بطغوری   

عنویغت  که اگر ندای حضرت حق نبود، میکن بود آن مظهغر م 

به دام او بیافتد. ببینید تا چه حد قدرت تخریبغو دارد. او چنغان   

ظغاهر فریبغغو مغغو کنغد کغغه یکغغو از صغحابه )نیغغاد سغغالک در    

جستجوی کیال( را نیز لحظه ای ا یغه مرشغد خغود )حضغرت     

 رسول( مو شوراند.

 تا یکو یاری ز یاران رسول 

 1در دلش انکار آمد زآن نُکول 

 و وقار  2که چنین پیران با شَیب

 مو کندشان این پییبر شرمسار 

 کو کَرَم؟ کو سِر پوشو؟ کو حیا؟

 صدهزاران ایب پوشند انبیا

                                                 
 نُکول: باز ایستادن از دشین.  -١
  شَیب: پیری.  -٢
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٢/٢٨٨٨ 

شومو نفس شوم )منافق( بااو زشتو افکار این مؤمن 

 به حقیقت مو شود:

 شومو یاریّ ِ اصحاب نفا  

  1کرد مؤمن را چو ایشان زشت و اا 

٢/٢٨٩٢    

قایق حضغرت حغق چنغان    اما مقبولیت پیر طریقت و ح

قدرتیند است که این فکر ناشایست، لحظه ای نیغو پایغد. پیغر    

طریقت، آواز شوم نفس را مو شنود و به مریغدان خغود چهغره     

 زشت او را مو نیایاند. 

مولغغوی، در ایغغن داسغغتان نیغغز، ااقبغغت نفغغس امغغاره را  

آشکارا پیش بینو مو کند وآن این که: جغای نفغس، سغرانجام    

ن هستو است.  با این بیان که: صحابو در االم رویا در زباله دا

 مو بیند، مسجد منافقین در نجاست ساخته شده است.

 اندرین اندیشه خوابش در ربود 

 نیود  2مسجد ایشانش، پُر سرگین

                                                 
 اا : سرکش. -١
 سرگین: نجاست. -٢
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 تباه  1سنگ هاش اندر حَدَث جایِ

 مو دمید از سنگ ها دود سیاه 

٢/٢٨٩٥ 

اری به ما مو مولوی در این داستان پیام بسیار مهم دی

دهد و آن این که حتو اگر نیاد و نشانه ای از معنویغت )ماننغد   

هیین مسغجد ضغرار( اسغباب نفغا  و دشغینو انسغان را فغراهم        

سازد، باید بو هیچ گذشتو نابود شود. پیام مو دهد که با ظاهر 

سازان مردم فریب که در لباس دین و معنویغت، بغر خ غق خغدا     

 ارا کرد. ستم روا مو دارند، نباید مد
*** 

 

 

                                                 
 حَدَث جای: مستراح. -١


