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  درباره  نكتهچهل
  ماز جماعتن

  و حضور در مسجد
  

  اشاره
از طرفي . ترين دستور ديني اسالم نماز است كه از آن به ستون دين تعبير شده است مهم

سفارشات اكيدي صورت گرفته است كه اين فريضه ديني در مـسجد و بـه جماعـت خوانـده                  
  .شود

نـي حـضور مـستمر در مـسجد و      هـاي مهـم تربيـت دي        در نظر علماي دين يكي از نشانه      
شركت در نماز جماعت است تا جايي كه موفقيت مربيان تربيتي با ميزان حضور متربيـان در   

  .شود گيري مي نماز جماعت اندازه
هـاي متعـددي در خـصوص نمـاز، مـسجد و نمـاز                كه كتـاب    به همين منظور با وجود آن     

اي  ه به صورت مختصر به گوشهجماعت به رشته تحرير درآمده است بر خود فرض دانستيم ك
  .ها بسنده نماييم اي گذرا داشته باشيم و فقط به نقل آن از اين مطالب و روايات اشاره

به يقين مربيان خوش ذوق عقيدتي از اين مطالب به نحو زيبا اسـتفاده نمـوده و بيـان و                    
  .برداري را از آن خواهند نمود توضيح مطلب بهترين بهره
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  ري نماز جماعتعلت دستور به برگزا
 و نمـاز را بپـا   ـ   َو َأِقيُمـوْا الـصََّلوَة َو َءاتُـوْا الزََّكـوَة َو ارَْكُعـوْا َمـَع الـرَّاِكِعين «: فرمايد  خداوند مي)1

  »)خوانيدنماز را با جماعت ب(داريد، و زكات را بپردازيد، و همراه ركوع كنندگان ركوع كنيد 
) نماز را بپا داريـد     (َأِقيُمـوا الـصَّالةَ : گويد يد، بلكه مى  نماز بخوان : گويد كه نمى  جالب اين  «)2

يعنى تنها خودتان نمازخوان نباشيد بلكه چنان كنيد كه آئين نماز در جامعه انـسانى بـر پـا                   
  » .شود، و مردم با عشق و عالقه به سوى آن بيايند

مـا را   (هـدنا   ا) پرسـتيم   تو را مي  (نعبد  : از طرفي اذكار نماز به صورت جمع آمده است        ) 3
  ...و)  پروردگار ما(ربنا ) هدايت كن

  : اند السالم درباره علت دستور به برگزاري نماز جماعت فرموده امام رضا عليه) 4
براى اين كه اخالص و توحيد و اسالم و عبادت خدا ظاهر و مكشوف و مشهود باشد چه                  «
گـردد و ديگـر عـذرى        تمام مى جلّ   و ها بر اهل شرق و غرب حجت حقّ عزّ         كه در اظهار آن    آن

شـمارد مجبـور     ماند و ديگر آن كه منافقى كه نماز را خفيف و سـبك مـى               برايشان باقى نمى  
 و منظر همگـان اداء كـرده و از آن مراقبـت             ديد و در     اقرار دارد علناً   چه را كه ظاهراً    است آن 

 برخى از مـردم     كه در جماعت   و ديگر آن   .گردد نمايد و اين موجب قدرت و شوكت اسالم مى        
دهند و اين امرى است مطلـوب و         براى بعضى ديگر و در حضور يكديگر شهادت به اسالم مى          

 و تقـوى و منزجـر       نيكـي دور هم مساعدت بر       در سايه جماعت و حضور مردم به       اضافه بر آن  
  »   .يابد جلّ تحقّق مى و شدن از بسيارى از معاصى حقّ عزّ

نمـاز    نماز جماعت مقرر شـد تـا نمـازگزار از بـي           « : فرموداسالم نيز     و امام صادق عليه   ) 5
  ».تشخيص داده شود

  احكام )6
اعتنايي جـايز نيـست و سـزاوار نيـست انـسان       حاضر نشدن به نماز جماعت از روي بي  *

  . بدون عذر نماز جماعت را ترك كند
ز اول  مستحب است انسان صبر كند كه نماز را به جماعت بخواند و نماز جماعت از نما                *

وقت كه فرادي يعني تنها خوانده شود بهتر است و نيز نماز جماعتي را كه مختصر بخوانند از    
  .باشد نماز فرادي كه آن را طول بدهند بهتر مي

  .گونه است آمده ولي نظر همه مراجع همين) ره(اين احكام بر اساس رساله حضرت امام خميني
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  محسنات شركت در مسجد و نماز جماعت
  

  نحصر به فرد خداهديه م
 ظهرآمد جبرئيل با هفتاد هزار فرشته بعد از نماز          «: فرمودوسلم    وآله  عليه  اهللا  پيامبر اعظم صلي  ) 7

ـ     هخواند تو را سالم و ب      درستى كه خداى تعالى مي     هو عرض نمود يا محمد ب      تـو   ههديه فرستاده است ب
  ». از توهيچ پيغمبرى قبل ههديه نفرستاده است آن را ب هدو هديه كه ب

  ».يا جبرئيل چيست آن دو هديه« :فرمود كه گفتم
  ».نماز پنج وقت در جماعت« :عرض كرد

  »؟يا جبرئيل براى امت من در جماعت چيست« :گفتم
   :سلم و آله و عليه اهللا صلي يا محمد« :گفت

  .زصد و پنجاه نما) ثواب(هر ركعتى  هخداى تعالى براى هر يك ب نفر باشند بنويسد  چون دو و
  .دويست و پنجاه نماز) ثواب(هر ركعتى  هنفر باشند بنويسد خداى تعالى براى هر يك ب و چون سه

  .هزار و دويست نماز) ثواب(هر ركعتى  هچون چهار نفر باشند بنويسد خداى تعالى براى هر يك بو 
  .د نمازهزار و سيص) ثواب(هر ركعتى  هو چون پنج نفر باشند بنويسد خداى تعالى براى هر يك ب

  .دو هزار و چهار صد نماز) ثواب(هر ركعتى  هنفر باشند بنويسد خداى تعالى براى هر يك ب و چون شش
  .چهار هزاروهشتصد نماز) ثواب(هر ركعتى  هنفر باشند بنويسد خداى تعالى براى هر يك ب و چون هفت

  .نه هزار و ششصد نماز )ثواب(هر ركعتى  هو چون هشت نفر باشند بنويسد خداى تعالى براى هر يك ب
  .نمازنوزده هزار و دويست ) ثواب(هر ركعتى  و چون نه نفر باشند بنويسد خداى تعالى براى هر يك ب

و درختـان قلـم و     كاغذ شـوند    آسمان و زمين    و   اگر جميع درياها     بيشتر از ده نفر باشند،    و چون   
  . از آناب يك ركعت قادر نباشند بر نوشتن ثو،آدميان و جنيان با فرشتگان نويسنده

بهتر است از هفتـاد  با امام جماعت درك كند  يك اهللا اكبر كه مؤمن آن را   سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي يا محمد 
  .واجبحج و هزار عمره غير 

 صـدقه دادن بهتر است از جماعت بخواند  يك ركعت نماز كه مؤمن با امام    سـلم   و  آلـه   و  عليه  اهللا  صلي يا محمد 
  .طال بر درويشانصد هزار دينار 

  .يك سالبهتر است از عبادت جماعت بخواند و يك سجده كه مؤمن با امام 
 در راه   هـا را    كنـد آن   بهتر است از صد بنده كه آزاد          جماعت  مؤمن با امام   جا آورد   بهو ركوعى كه    

  .خدا
  .سختى روز قيامت  و عذاب قبر و شرسپجماعت بر كه بميرد  و نيست بر آن

  .فرشتگان و آدميانجميع دارد او را خدا و  وست دارد جماعت را دوستيا محمد هر كه د
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  هفتاد هزار حسنه در هر گام
كـسي كـه بـه قـصد شـركت در           «: اهللا عليـه وآلـه وسـلم فرمودنـد          خـدا صـلي    رسول) 8

دارد،  دارد، خداوند متعال در مقابل هر گامي كـه برمـي        نمازجماعت به سوي مسجد گام برمي     
دهد و به همين ميزان نيز درجات وي باال خواهـد رفـت و                 او پاداش مي   هفتاد هزار حسنه به   

نمايد تـا در قبـر بـه          اگر در چنين حالي بميرد خداوند متعال هفتاد هزار فرشته را مامور مي            
ديدار او رفته وي را بشارت دهند و در تنهايي قبر انيس او بوده و تا روز قيامت برايش طلـب                     

  ».آمرزش كنند
  دو برائت

َمـْن َصـلَّى أَْربَعِـَني يـَْومـًا ِيف اجلََْماَعـِة يُـْدرُِك التَّْكبِـريََة « : انـد   فرمـوده  وسلم  وآله  عليه  اهللا  صليپيامبر   )9
 نمازهـاي خـود را بـا    چهـل روز  ـ هر كس  اْألُوَىل ُكِتَب َلُه بـَرَاَءتَاِن بـَرَاَءٌة ِمَن النَّـاِر َو بـَـرَاَءٌة ِمـَن النـَِّفـاقِ 

االحـرام را درك كنـد دو برائـت آزادي بـراي او نوشـته                 طوري كـه تكبيـره      جماعت بخواند به  
  ».يكي نجات از نفاق و يكي نجات از آتش: شود مي

  .نيز نقل شده است »  يُْدرُِك التَّْكِبريََة اْألُوَىل «اين حديث بدون كلمه 
  پاكي از گناه

 ى اجلََْماَعـَة ِإميَانـاً َو اْحتِـَساباً اْسـَتْأَنَف اْلَعَمـلَمـْن أَتَـ «: سلّم فرمود  و آله و عليه اللَّه رسول خدا صلّى   )10
كسى كه با ايمان و براى خشنودى خدا به نماز جماعت حاضر شود، اعمال خـود را از سـر                    ـ  

  ».گرفته است
وضـو  : سه چيز موجب كفاره گناهان اسـت      «  :السالم فرموده است    امام باقر عليه    و نيز  )11

  ».فتن شب و روز به نماز جماعت و مواظبت بر نماز جماعتگرفتن در سحرهاى سرد، ر
  عبادتتر از چهل سال  محبوب

ِإنَّ ُصـُفوَف أُمَّـِيت َكـُصُفوِف اْلَمَالِئَكـِة ِيف   «:انـد   فرمـوده  وسـلم   وآله  عليه  اهللا  اعظم صلي پيامبر  ) 12
همانـا  ـ   ُكلُّ رَْكَعٍة َأَحبُّ ِإَىل اللَِّه تـََعاَىل ِمْن ِعَباَدِة أَْربَِعَني َسـَنةً السََّماِء َو الرَّْكَعُة ِيف اجلََْماَعِة أَْرَبٌع َو ِعْشُروَن رَْكَعةً 

هـاى فرشـتگان آسـمان اسـت و گـزاردن يـك              هاى نماز جماعت امت من همچون صف       صف
ركعت با جماعت معادل بيـست و چهـار ركعـت اسـت كـه هـر ركعـت آن در نظـر خداونـد                         

  ».است عبادتچهل سال تر از  محبوب
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  در هر نماز ثواب يك شهيد
ي نمـاز جماعـت      ي خود دربـاره     وسلم در آخرين خطبه     وآله  عليه  اهللا  پيامبر اعظم صلي  ) 13

  :چنينن فرمودند
دارد  كسى كه به سوى مسجدى از مساجد خدا قدم بردارد، به ازاى هر قدمى كه بر مـى                 «

  )از لحظه بيرون آمدن از خانه تا به هنگام بازگشت(
  سنه خواهد داشتپاداش ده ح

  شود از نامه اعمال او پاك مى) نيز(و ده گناه 
  .برند ده درجه باال مى) در نزد حضرت حق(و مقام و منزلت او را 

و كسى كه بر آن باشد كه در هر جا و در هر موقعيت و فرصتى، نماز خود را به جماعـت                      
تـر از مـاه شـب        روشـن  اى گيرندگان، با چهـره    جزو اولين گروه سبقت   ) در روز قيامت  (بخواند،  

  به سرعت برق از پل صراط خواهد گذشت،) بدر(چهاردهم 
و به ازاى هر روز و يا شبى كه توفيق شركت در نماز جماعت را داشته اسـت ثـواب يـك                      

  ».شهيد را به او خواهند داد
  ثواب هر نماز جماعت

  : د به عثمان بن مظعون چنين فرمودنوسلم وآله عليه اهللا صليپيامبر ) 14
 را با جماعت بگزارد و سپس بنـشيند و تـا هنگـام طلـوع                نماز صبح هر كس   ! اى عثمان «

خورشيد به ذكر و ياد خدا مشغول شود، براى او در بهشت هفتاد درجه است و فاصـله ميـان                    
  .هر دو درجه به اندازه مسافتى است كه اسب گزيده با شتاب و تاخت در هفتاد سال بپيمايد

را با جماعت بگزارد براى او در بهشت عدن پنجـاه درجـه اسـت كـه              ظهرنماز  و هر كس    
  .فاصله ميان هر درجه به اندازه مسافتى است كه اسب گزيده تيز رو در پنجاه سال طى كند

 را با جماعت بگزارد، براى او پاداشى معادل آزاد كردن هـشت تـن از   نماز عصرو هر كس    
  .و سرپرست خانواده باشندفرزندان اسماعيل است كه داراى زن و فرزند 

 را در جماعت بگزارد براى او پاداشى معادل حـج و عمـره پذيرفتـه                نماز مغرب و هر كس    
  .شده است

دارى شب قدر    زنده  را با جماعت بگزارد، براى او پاداشى همچون شب         نماز عشا و هر كس    
  ».است
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  استجابت دعا
اى كه پس از     كند از بنده   خداوند حيا مي   «: فرمودسلم    و  آله  و  عليه  اهللا  اكرم صلي پيامبر  ) 15

  ».او عطا نفرمايد هنماز جماعت از او چيزى سؤال كند و ب
  ثواب صف اول نماز جماعت

ـ   ِإنَّ الصََّالَة ِيف الصَّفِّ اْألَوَِّل َكاجلَِْهاِد ِيف َسِبيِل اللَِّه َعزَّ َو َجـل «: السالم فرمود  عليهامام كاظم   ) 16
  ». اول جماعت مانند جهاد در راه خداوند عزّ و جلّ استهمانا نماز در صف

هر كه براى خدا اذان گويـد ثـواب چهـل           « : اند  فرموده وسلم  وآله  عليه  اهللا  صليپيامبر   )17
 آگاه باشـيد   .بهشت روند  ه ب نفرچهل هزار   با شفاعت او    هزار شهيد و چهل هزار صديق دارد و         

ـ        هاشهد ان ال الـه اال اللَّـ  چون مؤذن گويد   او رحمـت فرسـتند و بـرايش     هنـود هـزار فرشـته ب
 آمرزش جويند و روز قيامت در سايه عرش باشد، تا حـساب خاليـق تمـام شـود و در گفتـار                     

ثوابش را چهل هـزار فرشـته بنويـسند، هـر كـه محـافظ صـف اول          اللَّـه  رسـولاشـهد ان حممـداً 
ـ   جماعت باشد و هميشه تكبير اول را درك كند و مسلمانى را ن              ي  او اجـر همـه     ه  يازارد خدا ب

  ».ها را در دنيا و آخرت بدهد مؤذن
  اهميت نماز جماعت صبح و عشاء

 عـشاء و    هـاي هـر كـس نماز    «: اند فرمودهسلم    و  آله  و  عليه  اهللا  گرامي اسالم صلي  پيامبر  ) 18
  ».گيرد صبح را با جماعت بگزارد، در پناه خداى عزوجل قرار مى

  استنمازي كه براي منافقين سخت 
 نماز صبح گزاردند و چون نماز تمام شد روى بـه            وسلم  وآله  عليه  اهللا  صليروزى پيامبر   ) 19

  »اند؟ آيا فالن و فالن در نماز حاضر شده«: اصحاب خود فرمودند و سؤال كردند
  »نه«: گفتند

  »آيا آنان در سفرند؟«: پرسيدند
  »نه«: گفتند

تر از حضور در نماز صبح و عشاء         ن سخت همانا حضور در هيچ نمازى بر منافقا      «: فرمودند
  ».شوند نيست و اگر آنان فضيلت اين دو نماز را بدانند، اگر با سختى هم باشد حاضر مى
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  حضور در مسجداثرات 
  

  زيارت خدا
ن همـان مـساجد      زمـي  رهاي من د    خانه«: فرمايد  خداوند متعال در حديث قدسي مي     ) 20

. درخـشند   گونه كه ستارگان براي اهل زمـين مـي         درخشند، آن   است كه براي اهل آسمان مي     
اي كـه در      اند، خوشا به حـال بنـده        ي خويش قرار داده     خوشا به حال آنان كه مساجد را خانه       

آگاه باشيد كـه بـر زيـارت        ! كند  ام زيارت مي    گاه مرا در خانه     گيرد، آن    خويش وضو مي   ي  خانه
كساني را كه در دل     .  احسان نمايد  شونده الزم است كه زائر خويش را بزرگ شمرده و به وي           

  ».دارند به نوري درخشان در روز قيامت، بشارت دهيد برمي تاريكي شب به سوي مساجد گام
  استمؤمن 

: انـد    سـوره توبـه فرمـوده      18اهللا عليه وآله وسلم بـا اشـاره بـه آيـه               رسول اكرم صلي  ) 21
.  وي را مـؤمن بدانيـد      كنـد   هنگامي كه ديديد مردي بر رفت و آمد به مسجد مـداومت مـي             «

 ـ تنها آنـان كـه ايمـان بـه خداونـد        ِإنَّما يـَْعُمُر َمساِجَد اللَِّه َمـْن آَمـَن بِاللَّـه: فرمايد خداوند متعال مي
  ».كنند دارند، مساجد خدا را آباد مي

  تسبيح زمين
دارد، بـر هـيچ       كسي كه به سوي مسجد گـام برمـي        «: السالم فرمود  امام صادق عليه  ) 22

  ».كنند گذارد مگر اين كه از زمين اول تا هفتم براي او تسبيح مي  تري پا نميخشك و
  هشت فايده بزرگ

انساني كـه   «: اند   السالم مكرر و پيوسته اين حديث را فرموده        ميرالمومنين علي عليه  ا) 23
  :شود گانه نصيب او مي كند يكي از امور هشت به مسجد رفت و آمد مي

  .ـ برادر ايماني كه در مسير خداوند از او استفاده كند1
  ـ علم و دانشي نو و تازه2
  اي از قرآن ـ فهم و درك آيه3
  .ـ شنيدن سخني كه او را به هدايت رهنمون باشد4
  .كشد ـ رحمتي كه انتظار آن را از جانب خداوند مي5
  .ـ سخني كه او را از گمراهي و هالكت باز دارد6
ي آمد و شد به مسجد به قلب    به سبب خشيت و ترسي كه از خدا، در سايه         ـ ترك گناه    7

  او وارد شده
  ».ـ ترك گناه به خاطر حيا از برادران ايماني كه در مسجد با آنان آشنا شده است8
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  عشق به مسجد
كساني كه ايمـان دارنـد بـه شـدت خداونـد را             : فرمايد   سوره بقره مي   165خداوند در آيه    

العاده دوست داشته باشـد،   پس هر كس كسي را فوق . »  الَّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبًّا ِللَّهوَ «: دوست دارند 
رو مسجد كه خانه خداست را نيز بايد بـه            از اين . تمام متعلقات او را نيز دوست خواهد داشت       

  .شدت دوست داشته باشد
وسـلم    وآلـه  عليـه   اهللا  خداوند در حديث قدسي معراج خطاب بـه پيـامبر اعظـم صـلي             ) 24

شـود مگـر      هر كس بگويد من خدا را دوست دارم، دوسـت مـن محـسوب نمـي               « : فرمايد  مي
ي خـويش قـرار       مسجد را خانـه   : كه صفاتي داشته باشد و يكي از آن صفات اين است كه               اين
  »دهد

ي قلبي به     ي خويش قرار دادن كنايه از اُنس شديد و عشق و عالقه             كه مسجد را خانه   
  . آن استمسجد و حضور در

 نقل شده است كه مؤيد همـين مطلـب           وسلم  وآله  عليه  اهللا  حديثي از رسول خدا صلي    ) 25
كسي كه خداوند متعال را دوست دارد، بايد مرا نيز دوسـت داشـته              «: اند  ايشان فرموده . است

مـن در  . ورزد بايد نسبت به خاندانم نيز محبت داشته باشـد           باشد و هركس به من محبت مي      
هـر كـس كـه      . گـذارم   جـاي مـي     قدر يعني كتاب خدا و خاندانم را به          دو چيز گران   ميان شما 

دار قـرآن بايـد       عترتم را دوست داشته باشد بايد قرآن را نيز دوسـت داشـته باشـد و دوسـت                 
هاي خداوند است كه خـود فرمـان       دار مساجد هم باشد، چرا كه مساجد محضر و خانه           دوست

مـساجد فرخنـده و اهـل آن نيـز          . گردانيـده اسـت   ا مبـارك    رهـا    هـا داده و آن      به برپايي آن  
اهـل مـسجد هنـوز در حـال نمـاز         . مساجد و اهل آن هر دو آراسته و محفوظنـد         . اند  فرخنده

نمايد و آنان در مسجدند و خداوند پـشتيبان و يـاور              را رفع مي    هستند كه خداوند حوائج آنان    
  ».هاست آن

  هاي هر جمع برترين
اي فـضل، از هـر جمعـي تنهـا          «: عبدالملك فرمود   بن  السالم به فضل   امام صادق عليه  ) 26

آينـد و از   ي الگو براي گروه خويش هستند بـه مـسجد مـي            آنان كه از همه برترند و به منزله       
  ».آيند ها به مسجد مي اي تنها برگزيدگان آن  اهل هر خانه
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  همراه صديقين و شهداوارد شدن به بهشت 
 تمـامي گناهـان     ي  پذيرفتن دعوت مـوذن كفـاره     «:  است  از همان حضرت نقل شده     )27

است و گام برداشتن به سوي مسجد، اطاعت نمودن از خداوند و پيـامبر اوسـت و هـر كـس                     
خداوند و پيامبرش را اطاعت نمايد خداوند او را همراه صديقين و شهدا به بهشت وارد خواهد 

  ». ثوابي مانند ثواب او دارداست و) لسالما عليه(چنين شخصي در بهشت رفيق داود. كرد
  پذيرايي با مغفرت

. مساجد بازاري از بازارهاي آخرت است«: اهللا عليه وآله وسلم فرمود  رسول اكرم صلي)28
  ».ي آنان بهشت است شود و هديه شوند با مغفرت پذيرايي مي از كساني كه به آن وارد مي

  ترين دوست داشتني
هـا نـزد خداونـد        كـدام مكـان   «:  از جبرئيل پرسـيد     سلمو  وآله  عليه  اهللا  خدا صلي   رسول) 29
  »تر است محبوب

ترين اهل مسجد نيز كسي است كـه قبـل      مساجد و دوست داشتني   «: جبرئيل عرض كرد  
  ».شود از همه به مسجد داخل و پس از همه از مسجد خارج مي

  پرچمداران قيامت
ا به حال پرچمداران روز اي ابوذر خوش«: حضرت به ابوذر فرمود در حديث ديگري آن  ) 30

آنان همـان  . شوند ها را به دوش برگرفته و پيش از ديگران به بهشت وارد مي          قيامت كه پرچم  
كساني هستند كه در سحرگاهان و ديگـر اوقـات در رفـتن بـه مـساجد بـر ديگـران پيـشي                       

  ».گيرند مي
  آرزوي جبرييل

  :السالم فرمود المؤمنين علي عليهسلم به امير و آله و عليه اهللا رسول گرامي اسالم صلي )31
و هــــي الـــّصالة يف اجلماعــــة، و جمالــــسة : يـــا علــــّي، متـــّىن جربئيــــل أن يكـــون مــــن بـــين آدم بــــسبع خـــصال «

ي املـــاء يف احلـــّج؛ العلمـــاء، و الـــصلح بـــني االثنـــني، و إكـــرام اليتـــيم، و عيـــادة املـــريض، و تـــشييع اجلنـــازة، و ســـق
  :  باشـد آدم آرزو كـرد كـه از بنـى    هفـت عمـل    براىجبرئيل ،اى على ـ  فاحرص على ذلك

، همنشينى علما، اصالح بين مردم، نوازش يتيم، عيادت مريض، تشييع جنازه،            نماز جماعت 
  .پس تو در اين كارها كوشا باش آب دادن به حاجيان؛ 
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  آثار ترك مسجد و جماعت
ي از  تعدادي از مطالبي كه در روايات اين بخش آمده مربوط به زماني اسـت كـه يكـ                 

چه ذكر شده نشان از اهميت  حال آن ائمه معصومين حاكم ظاهري جامعه باشد، ولي با اين        
  .العاده زياد حضور در مسجد و شركت در نماز جماعت دارد فوق

  نماز او پذيرفته نخواهد بود
آيـا نمـاز جماعـت      « : الـسالم پرسـيديم     اند كه از امام باقر عليـه        زراره و فضيل گفته   ) 32
  » است؟)جبوا (فريضه

اصل نماز، فريضه است، اما شركت در جماعت فريضه نيست، بلكه سنّت       « : حضرت فرمود 
تـوجهى بـه اجتمـاع       اعتنائى به سنّت و بـى      رسول خدا است و هر كس بدون عذر و از راه بى           

  ».مسلمين، نماز جماعت را ترك كند، نماز او پذيرفته نخواهد بود
   خداوندلعنت

جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و عزرائيـل هـر          « : فرمود وسلم  وآله  عليه اهللا  صليپيغمبر   )33
  يا محمد خداوند جبـار تـو را سـالم          :كردند عرضو  من آمدند   نزد   هشتاد هزار فرشته     بايك  
هر كه بميرد در حـالتى كـه دورى كنـد از جماعـت بـوى                بگو  امت خود   به  فرمايد    و مي  داده

كنم از وى نافله     كه قبول نمي  باشد  اهل زمين   همه  ز  اگر چه عمل او بيشتر ا     نشنود  بهشت را   
كننده نماز جماعت نزد من ملعونست و نزد فرشتگان ملعونست            يا محمد ترك   .و نه فريضه را   

كننـده    و تـرك   ، و انجيـل و زبـور و قـرآن         اتام ايـشان را در تـور       تحقيق كه لعنت كرده   ه  و ب 
ـ   .شود در لعنت خدا    جماعت صبح و شام داخل مى      كننـده جماعـت قبـول     تـرك  از د يـا محم

دان امت تواند و اگر بيمار شوند       يهوفرستم بر وى رحمتى و ايشان        ى و فرو نمي   يكنم دعا  نمي
رود بـر روى زمـين       ايشان و اگر بميرند حاضر مشو بر جنازه ايـشان و راه نمـي              از   ديدن مكن 

و روحى را كـه      نفسام هر صاحب      يا محمد امر كرده    .كننده جماعت  تر نزد من از ترك     دشمن
كـه   الخمـر و از آن     كننده جماعت بدتر است از شارب      كننده جماعت لعنت كند و ترك      بر ترك 
 و  ربـا غير حـق و از خورنـده         هكشد مردمان را ب    كه مي  كند طعام را از مردمان و از آن        منع مي 

ـ     كننده جماعت را در بهشت هيچ نصيبى نيست و او بدتر است از گور              ترك ث و  شـكاف و مخنّ
 يا محمد هر كـه بميـرد در حـالى كـه             .بدتر است از بدگوى و بدتر است از گواه دهنده دروغ          

  ». دورى كند از جماعت داخل گردانم او را در دوزخ
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  مردن به مرگ جاهليت
 همسايه مسجد باشـد و سـه روز         سك هر« :فرمودوسلم    وآله  عليه  اهللا  صليسول خدا   ر) 34
َلْعَنـُة اللَّـِه َو اْلَمالِئَكـِة ( لعنت خدا و جميع فرشتگان و آدميان          پس ،جماعت حاضر نشود   همتوالى ب 

كنيـد و اگـر   نوى نكـاح  كرد به   خواستگارى  از زني   و اگر   بر او باد    ) 161/ـ بقره  َو النَّاِس َأْجَمِعينَ 
 كه او يد آگاه باش،كنيدرا تشييع كردند همراهي نكنيد و اگر جنازه او   ناو ديدن   از  بيمار باشد   

 يد آگاه باشـ   ، نيست زكات كه او را     يد آگاه باش  ، نيست روزه كه او را     يد آگاه باش  ، نماز نيست  را
  ».به مرگ جاهليت نيست و بميرد جهاد كه او را يد آگاه باش، نيستحجكه او را 

  وسلم وآله عليه اهللا صليتهديد پيامبر اعظم 
ر نمـاز خوانـدن در مـسجد        بعضى از مـردم د    وسلم    وآله  عليه  اهللا  صلير زمان پيامبر    د) 35

نزديك است كه فرمان دهم تا بر در خانه كـسانى           «: فرمود ايشاننمودند،   كندى و كاهلى مى   
كننــد هيــزم بريزنــد و آن را آتــش زننــد و  كــه از نمــاز خوانــدن در مــسجد خــوددارى مــى

  ».هايشان بر سرشان بسوزد خانه
  السالم  عليهتهديد اميرالمؤمنين علي 

السالم نقل    السالم در حديث ديگري همين نكته را از امام علي عليه            ليه امام صادق ع   )36
  : فرمايند مي

. شوند السالم خبر رسيد كه گروهي براي نماز در مسجد حاضر نمي       به اميرالمؤمنين عليه  «
گروهي براي نماز خوانـدن بـا       : آن حضرت براي مردم سخنراني كرده و در ضمن آن فرمودند          

شوند، اينان حق ندارند با ما بخورند و بياشامند و مشورت كنند و بـا    يما در مساجد حاضر نم    
كـه در نمـاز       المال مسلمين استفاده كنند مگـر ايـن         ما ازدواج نمايند و نيز حق ندارند از بيت        

هـاي    ها از كار خود دست برندارند فرمان دهم خانه          نزديك است اگر آن   . جماعت حاضر شوند  
  .آنان را با آتش بسوزانند

مـسلمانان از خـوردن و ازدواج بـا آنـان خـودداري             : گاه امام صادق عليه السالم فرمود       آن
  ».كه آنان در نماز جماعت مسلمين حاضر شدند نمودند تا اين

اي نداريم كه پيامبر يا ديگر ائمه خانه كسي را بـه ايـن داليـل                  اگرچه در تاريخ نمونه   
زديك است كه چنين دستوري داده شـود  سوزانده باشند و در اين روايات هم گفته شده ن       

  .دهد العاده موضوع مي  الهي نشان از اهميت فوقي ولي همين مقدار تهديد از سوي خليفه
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   با ترك كننده جماعت در قيامتوسلم وآله عليه اهللا صلياهللا  ستيز رسول
يـق و   در پذيرفتن دعوت موذن، توف    «: وسلم فرمود   وآله  عليه  اهللا  نبي مكرم اسالم صلي   ) 37

رحمت الهي است و پاداش آن بهشت است و كسي كـه ايـن دعـوت را پاسـخ نگويـد در روز                       
ي به سوي خـدا را   خوشا به حال آنان كه نداي دعوت كننده. قيامت با وي ستيز خواهم نمود     

گويد و بـه سـوي        پاسخ گفته و به سوي مسجد حركت كنند و كسي اين دعوت را پاسخ نمي              
  ».ز مومنيني كه اهل بهشتندكند به ج مسجد حركت نمي

  غيبتش جايز است
ـ نماز كسى كه«: وسلم فرمود وآله عليه اهللا صليپيامبر ) 38  در ــ ) موجـه ( جـز بـه علتـى    

مسجد با مسلمانان نماز نگزارد نماز نيست، و جز از كسى كه در خانه خـود نمـاز گـزارد و از                      
كه از اجتماع مسلمانان دورى و هر   غيبت جايز نيستي، از كس ديگركناره گيردجماعت ما 

 واجب است و اگر خبر او به امام مسلمانان       قطع ارتباط با او   شود و    گزيند، عدالت او ساقط مى    
دارد و هر كه مالزم اجتماع مـسلمانان باشـد،           دهد و از اين كار برحذر مى       برسد، او را بيم مى    

  »غيبت كردن از او حرام و عدالت او ثابت است
  وگند خداوندشكايت مساجد و س

مساجد نسبت به آن دسته از همسايگان خود كه «: اند السالم فرموده امام صادق عليه) 39
خداوند متعال به مساجد وحـي      . شوند به خداوند متعال شكايت نمودند       در مسجد حاضر نمي   

به عزت و جاللم سوگند يك ركعت نماز را هم از آنان قبول نخواهم كـرد و در ميـان                    : فرمود
شـود و در بهـشت        رحمت مـن آنـان را شـامل نمـي         . سازم  عدالتي را از آنان آشكار نمي     مردم  

  ».همسايه و نزديك به من نخواهند بود
  پذيرفته نيستنمازش 

هر كس صداى اذان را بـشنود و بـدون عـذر و علّـت در                 «: فرمود اسالم  علي عليه   امام) 40
  ».نماز جماعت شركت نكند، نماز او پذيرفته نخواهد شد
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   مطالبر اساس شمارهبها نوشت پي
 43/بقره ) 1

 209 ص1تفسير نمونه ج ) 2

دهد كه اوالً بايد در جماعـت         اين نشان مي   ) 3
باشد و ثانياً براي همه دعا كنيم و در فكـر           

 ...هدايت همه باشيم و

 287 ص8 جهالشيع وسائل ) 4

 293ص 8 ج الشيعه وسائل ) 5

 1402  و1401مسئله  ) 6

 ـ شبيه همـين روايـت    76 األخبار ص جامع ) 7
 6الوسـائل ج   مـستدرك  در   با تفاوتي اندك  

ــاراألنوار ج و443ص ــده 14 ص85 بح  آم
  است 

 372 ص5الشيعه، ج وسايل ) 8

ـ و نقل دوم     446ص 6جالوسائل   مستدرك ) 9
ـ : هـاي   در كتاب   و  7ص 1جورام   همجموع

  184ص 1 إرشادالقلوب ج
 37صاألعمال  ثواب ) 10

  42ص 1خصال صدوق ج ) 11
  446ص 6جالوسائل  مستدرك ) 12
  746صاألعمال  األعمال و عقاب ثواب ) 13
  334 ص2  ج الواعظين ةضرو ) 14
 183 ص1 ج رشادالقلوبا ) 15

  385 ص1 الفقيه ج اليحضره من ) 16
  432ص امالى شيخ صدوق  ) 17

  335 ص2 الواعظين ج هروض ) 18
  343 ص1جمن ال يحضره الفقيه  ) 19
  268 ص1الشيعه ج وسائل ) 20
  362 ص3الوسائل ج مستدرك ) 21
  483 ص3الشيعه ج وسايل ) 22
  237 ص1الفقيه ج اليحضره من ) 23
  205ص 1ارشادالقلوب ج ) 24
  355ص 3الوسائل ج مستدرك ) 25
  477 ص3الشيعه ج وسايل ) 26
  365 ص3الوسائل ج مستدرك ) 27
  361ص 3الوسائل ج مستدرك ) 28
  433ص 3الشيعه ج وسايل ) 29
  433ص 3الشيعه ج وسايل ) 30
 464ص هالمواعظ العددي تحرير ) 31

  372 ص3 الكافي ج ) 32
  79األخبار ص جامع ) 33
  79صاالخبار  جامع ) 34
  25ص 3التهذيب ج ) 35
  196 ص5الشيعه ج وسايل ) 36
  154 ص81ار جبحاراالنو ) 37
  317 ص8الشيعه ج وسائل ) 38
  696 صللطوسي األمالي ) 39
  372 ص3 الكافي ج ) 40

  


