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< ثواب نماز جماعت 
نماز  اّول  تكبير  به  ابن مسعود روزى  عبداهلل 
جماعت نرسيد و براى جبران  ثواب آن يك 
اهلل  صلي  خدا  رسول  خدمت  كرد،  آزاد  بنده 
به  اهلل من  يا رسول  آله عرض كرد:  و  عليه 
جهت  و  نرسيدم  جماعت  نماز  اّول   تكبير 
جبران آن يك بنده آزاد كردم. آيا با اين كار 

آن  ثواب را درك خواهم كرد؟
حضرت فرمود: خير،

ابن مسعود گفت: يك بنده  ديگر آزاد خواهم 
كرد آيا به ثواب خواهم رسيد؟

حضرت فرمودند: 
اْلَْرِض  ِفى  ما  اَنَْفْقُت  لَْو  َو  َمْسُعوٍد!  َيابْنَ   ل 

َجميعًا لَْم تَُكْن ُمْدِرَك َفْضلِها؛
خير، اى  ابن مسعود اگر آنچه در زمين است 
در راه خدا انفاق كني ثوابي كه از دست داده 

اي را درك  نخواهى كرد
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< غفلت از نماز جماعت 

امام باقر )ع( فرمود: در زمان رسول خدا )ص( در آغاز هجرت 
سكونت  مسجد  كنار  كه  آنها   ( ُصّفه  اهل  مؤمنين  از  يكي 
به سر مي  ناداري  و  فقر  در  بسيار  نام » سعد«،  به  داشتند( 
برد، و هميشه در نماز جماعت، مالزم رسول خدا )ص( بود، و 
هرگز نمازش ترك نمي شد. رسول خدا )ص( وقتي او را مي 
ديد، دلش به حال او مي سوخت، و نگاه دلسوزانه به او مي 
كرد، غريبي و تهيدستي او، رسول خدا )ص( را سخت ناراحت 
مي كرد، روزي به سعد فرمود:» اگر چيزي به دستم برسد، 
تو را بي نياز مي كنم.« مّدتي از اين جريان گذشت، رسول 
خدا )ص( از اينكه چيزي نرسيد، تا به سعد كمك كند، سخت 
گونه غمگين  اين  را  وقتي كه رسولش  غمگين شد. خداوند 
درهم  دو  كه  جبرئيل  فرستاد.  او  سوي  به  را  جبرئيل  يافت، 
همراهش بود، به حضور رسول خدا )ص( آمد و عرض كرد:» 
اي رسول خدا! خداوند اندوه تو را به خاطر سعد دريافت، آيا 
فرمود:  )ص(  پيامبر  گردد.«  نياز  بي  سعد،  كه  داري  دوست 
آري. جبرئيل گفت:  » اين دو درهم را به سعد بده و به او 
دستور بده كه با آن تجارت كند.« رسول اكرم )ص( آن دو 
درهم را گرفت، و سپس براي نماز ظهر از منزل خارج شد، 
ديد سعد كنار حجره ايستاده و منتظر رسول خدا )ص( است.

آيا  سعد!  اي  فرمود:»  ديد،  را  او  خدا )ص(  رسول  كه  وقتي 
تجارت و خريد و فروش مي داني؟« سعد گفت:» سوگند به 
خدا چيزي ندارم كه با آن تجارت كنم.« پيامبر )ص( آن دو 
درهم را به او داد، و به او فرمود: با اين دو درهم تجارت كن، 
و روزي خدا را بدست بياور. او، آن دو درهم را گرفت و همراه 
رسول خدا )ص( به مسجد رفت و نماز ظهر و عصر را خواند، 
بعد از نماز، رسول خدا )ص( به او فرمود: ُقْم َفاْطُلِب الّرْزَق َفَقْد 
ُكْنُت بِحالَِك ُمْغَتّمًا يا َسْعد:» اي سعد! برخيز به دنبال كسب 
رزق برو، كه من از وضع تو، غمگين هستم.« سعد برخاست 
و كمر هّمت بست و به تجارت مشغول شد، به قدري آن دو 
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درهم بركت داشت كه هر كالئي با آن مي خريد، سود فراوان 
مي كرد، دنيا به او رو آورد، و اموال و ثروتش زياد گرديد، و 
تجارتش رونق بسيار گرفت. در كنار در مسجد، محلّي را براي 
به خريد و فروش، مشغول  انتخاب كرد و  كسب و كار خود 
كرد،  نماز مي  اعالم  وقتي  بالل حبشي  نماز،  هنگام  گرديد. 
رسول خدا )ص( براي نماز حاضر مي شد ) سعيد كه هر روز 
و شب جلوتر در صف جماعت آماده بود( كم كم رسول خدا 
)ص( مي ديد كه بالل حبشي وقت نماز را اعالم كرده ولي 
هنوز سعد سرگرم خريد و فروش است، نه وضو گرفته و نه 

براي نماز آماده مي شود.
رسول خدا )ص( وقتي او را به اين وضع مي ديد، به او مي 
تو  دنيا  اي سعد!  الةِ:»  الصَّ َعِن  نْيا  الدُّ َشَغلَْتَك  َسْعُد  يا  فرمود: 
و(  مي كرد  )توجيه  چنين  پاسخ  در  او  بازداشت!«  نماز  از  را 
َفُتريُد اَْن  بِْعُتُه  َقْد  مي گفت: ما اَْصَنُع؟ اضيع مالِي، هذا َرُجٌل 
اْسَتْوِفي ِمْنُه، َو هذا َرُجٌل َقْد اْشتريُت ِمْنه فُاريُد اَْن اُوفيه:» چه 
كار كنم؟ ثروتم را تلف كنم؟ به اين مرد متاعي فروخته ام، 
مي خواهم پولش را بستانم، و از اين مرد متاعي خريده ام، مي 
خواهم قيمتش را بپردازم.« ) آيا با اين وضع مي توانم در نماز 
شركت كنم؟( رسول خدا )ص( در مورد سعد، آن چنان ناراحت 
و غمگين شد كه اين بار اندوه رسول خدا )ص( شديدتر از آن 
هنگام بود كه سعد در فقر و تهيدستي به سر مي برد. جبرئيل 
بر پيامبر )ص( نازل شد و عرض كرد: خداوند اندوه تو را در 
مورد سعد دريافت، كداميك از اين دو حالت را در مورد سعد 
دوست داري، آيا حالت اول يعني حالت فقر او و توّجه او به 
نماز و عبادت را دوست داري؟ يا حالت دوم او را كه بي نياز 
حالت  فرمود:  پيامبر )ص(  ندارد؟  عبادت  به  توّجه  ولي  است 
كه  باعث شد  او  دوم  حالت  كه  چرا  دارم،  دوست  را  او  اولي 

دنيايش، دينش را ربود و برد .
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داده  ) قرض(  او  به  كه  را  درهم  دو  آن  آنگاه جبرئيل گفت: 
بودي از او بگير، كه در اين صورت، وضع او به حالت اّول برمي 
گردد. رسول خدا )ص( از نزد سعد عبور كرد و به او فرمود: 
آيا نمي خواهي دو درهم مرا بدهي؟ سعد گفت:» بجاي آن 
دويست درهم مي دهم.« پيامبر )ص( فرمود: همان دو درهم 
مرا بده، سعد دو درهم آن حضرت را داد. از آن پس، دنيا به 
و  رفت،  دستش  از  كم  كم  اموالش  تمام  و  كرد،  پشت  سعد 

زندگيش به حالت اول بازگشت. 

<نماز جماعت صبح در مسجد
امام صادق عليه السـالم فرمودند: پيامبر صـلي اهلل عليه وآله 
)طبق معمول ( براي اداي نماز صبح با جماعت ، وارد مسجد 
شد، پس از نماز به پشت سـر نگاه كرد و ديـد عـده اي از 
آورد و  زبان  به  را  آنها  نام  انـد،  نيامـده  نماز  براي  مسـلمين 
فرمود: آيا اين افراد در نماز شركت نمودند؟! حاضران عرض 
بر  باشيد،  آگاه  پيامبر صلي اهلل عليه وآله فرمود:   . نه  كردند: 
افراد منافق ، نمازي ، سخت تر از عشاء نمـاز صـبح نيست . و 
لو علموا اي فضـل فيهمـا لـ توهمـا و لو حبوا اگر آنهـا پاداش 
بسـيار نماز صـبح و عشاء را با جماعت ، در مي يافتند، گر چه 
چهار دست و پا )مانند راه رفتنت كودكان شير خوار( باشد، خود 

را به جماعت مي رساندند.
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< ترك نماز براي تجارت
خشك سالى و قحطى شهر مدينه را فرا گرفته بود . احتياجات 
اوليه ى مردم چنان گران و ناياب شده بود كه مردم ، روزگار 
را به سختى مى گذراندند . تنها هنگامى كه قافله اى تجارتى 
به مدينه مى آمد ، مردم از ته دل خوشحال مى شدند . صداى 
طبل شادى و هلهله ى مردم بر مى خاست ، مردم سراسيمه 
از  تر  ارزان  را  خود  احتياجات  و  شدند  مى  نزديك  قافله  به 
هميشه مى خريدند. ظهر جمعه بود . مردم مدينه در مسجد 
هاى  خواندن خطبه  مشغول  پيامبر   . بودند  شده  مدينه جمع 
نماز جمعه بود. در اين هنگام ، ناگهان صداى هلهله از بيرون 
برخاست و صداى طبل شادى شنيده شد. لحظه اى نگذشته 
بود كه خبر به نمازگزاران مسجد رسيد كه كاروانى بزرگ از 
شام به مدينه رسيده و با خود مواد غذايى آورده است. اين خبر، 
صف هاى نماز جمعه را به هم ريخت . نمازگزاران مسجد كه 
هفته هاى سختى را گذرانده بودند ، بى اختيار به پا خاستند و 
به سرعت به سوى قافله حركت كردند. پس از مدتى ، مسجد 
از همهمه اى كه ايجاد شده بود نجات يافت . سكوت سنگينى 
بر مسجد نشست . پيامبر به صف هاى نماز كه بسيار خلوت 
شده بود ، چشم دوخت .  فقط 8 نفر در مسجد مانده اند )يا 
12 نفر( ، كه از شرمندگى سر به زير انداخته بودند ، از جاى 
خود تكان نخوردند . پيامبر با آرامشى خاص گفت: سوگند به 
خدايى كه جانم در دست اوست اگر شما چند نفر هم از مسجد 
مى رفتيد و كسى در مسجد نمى ماند، از آسمان بر سر همه 

سنگ مى باريد .
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< كمك به آباداني مسجد
تميم ، با خود چراغ ها و روغنى از شام به مدينه آورد . روز 
جمعه بود كه به مدينه رسيد . به خدمتكارى كه نامش ابوالبراد 
بود ، دستور داد تا چراغ ها را بياويزد و آب و روغن در آنها 
بريزد . چون خورشيد غروب كرد ، آنها را روشن كرد . پيامبر 

خدا ، هنگامى به سوى مسجد آمد كه آن مى درخشيد . 
فرمود : »چه كسى چنين كرده است؟« . گفتند : تميم . 

فرمود : »اسالم را نورانى كردى . خداوند ، در دنيا و آخرت ، 
تو را نورانى گردانَد« .

<  ارزش خادم مسجد
مرد سياه پوست يا زن سياه پوستى كه مسجد را نظافت مى 
كرد ، درگذشت . پيامبر صلى اهلل عليه و آله از حال او جويا 
شد . گفتند : درگذشته است . فرمود : »چرا مرا خبر نكرديد؟ 
قبرش را نشانم دهيد« . پس بر قبر وى حضور يافت و بر او 

نماز گزارد. 

< مسجد و فعاليت هاي فرهنگي
سنن ابن ماجه ـ به نقل از عبد اهلّل بن عمرو ـ :روزى پيامبر 
خدا ، از يكى از اتاق هاى]خانه[ خود خارج شد و وارد مسجد 
گرديد . در مسجد ، دو دسته از مردم را ديد : دسته نخست ، 
قرآن تالوت مى كردند و خدا را مى خواندند ، و دسته ديگر ، 
مى آموختند و آموزش مى دادند . پيامبر صلى اهلل عليه و آله 
اينان ، قرآن   . فرمود : »هر دو دسته ، بر ]كار[ خير هستند 
تالوت مى كنند و خدا را مى خوانند . اگر بخواهد ، عطايشان 
مى كند و اگر بخواهد ، از آن بازشان مى دارد ؛ و آن دسته 
ديگر ، فرا مى گيرند و به ديگران مى آموزند . همانا من ، معلّم 

برانگيخته شده ام« . آن گاه ، با آن دسته نشست.
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< اهتمام به نماز جماعت
يك نفر نابينا به حضور پيامبر ) صلّى اهلّل عليه و آله ( رسيد 
را مى  اذان جماعت  ، صداى  نابينا هستم  و عرض كرد من 
شنوم ، ولى كسى نيست كه دستم را بگيرد و مرا به جماعت 
برساند، پيامبر ) صلّى اهلّل عليه و آله ( فرمود:  از منزل خود تا 
مسجد، طنابى ببند و هنگام نماز جماعت ، آن طناب را بگير 
نماز جماعت  در  و  مسجدبرسان  به  خودرا  آن  راهنمايى  با  و 

شركت كن.

<به تازه واردین مسجد جا بدهيد
روز جمعه بود. رسول اكرم صـلي اهلل عليه وآله در ميان ياران 
بودنـد.در  نشسـته  النبي  مسـجد  از  اي  گوشه  در  و  خويش 
اين ميان عده اي از بـدريون )آنانكه در جنگ بـدر شـركت 
پاسخ گفت   ) پيامبر )ص  نزديك  وقتي  وارد شدند.  داشـتند( 
.سـپس آنها به حاضـران سالم كردند، آنان نيز پاسخ ايشان 
را دادند. بدريون همانگونه روي پا ايسـتاده بودند، چون جائي 
براي نشستن نمي يافتند و مهاجر و انصار كه در اطراف پيامبر 
نمي كردند  از جاي خود حركت  بودند،  وآله  صـلي اهلل عليه 
كه به تازه واردين جا بدهند، آنها برخاستند، )و اين در حقيقت 
در دستور يك درس آموزنده بود كه مسلمانان به پيشقدمان 
در جهاد و اسالم احترام بگذارند(، اما اين پيش آمد براي آنها 
مشاهـده مي شد. منافقان )كه از هر فرصتي سوء اسـتفاده مي 
كنند، در اينجا فرصت را بدست آورده ( گفتند: پيامبر صـلي اهلل 
عليه وآله كسـاني را به خاطر عالقه بيشتر به آنها، در كنار خود 
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نشانـد و رسم عـدالت را رعايت نكرد )و تبعيض قائل شـد( 
، و به خاطر افرادي كه بعد آمدند، عده اي از مسـلمانان را از 
جا بلند كرد. در اين هنگام بود كه آيه 11 سوره مجادله نازل 
گرديد: »يا ايها الـذين امنو اذا قيل لكم تفسـحوا في المجالس 
اهلل لكم و اذا قيل انشـزوا يرفع اهلل الذين امنو منكم والذين 
به  وقتي  ايد  آورده  ايمان  كه  اي كساني  درجات«  العلم  اوتو 
شـما بگويند در مجالس جا باز كنيد، جاي بگشاييد تا خداوند 
جاي وسيع )نعمت وسيع ( به شما عنايت فرمايـد و چون گفته 
ميان  در  را  منان  مؤ  خداونـد  و  خيزيـد!  بپا  برخيزيـد،  شود 
شـما بال برده و كساني را كه علم و دانش داده است ، داراي 
منافقان  به  كوبنـده  پاسـخ  ترتيب  اين  به  هسـتند.  درجاتي 
داده شـد، و آنان نتوانسـتند مقاصـد شوم خود را )كه اختالف 
اندازي بود( اجرا سازند. و اين دسـتور اخالقي اسـالمي ، براي 
هميشه يك درس بزرگ براي مسلمانان است كه در مجالس ، 
احترام به همديگر بگذارند، و از گفتار امام صادق عليه السـالم 
است : كسي كه وارد مجلسي مي شود، و به نشستن در جاي 
پايين مجلس ، خشنود است ، تا او در آنجا نشسته ، خداوند و 

فرشتگانش بر او درود مي فرستند. 
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