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<جايگاه مسجد
مسجد در لسان معصومين ) عليه السالم ( از 
جايگاه ويژه و خاصي برخوردار است كه نشان 
تاثير  و  نوراني  مكان  اين  واالي  ارزش  دهنده 
بسزايي است كه بر نورانيت افراد و جامعه ميگذارد.

در روايتي از وجود نوراني رسول اكرم ) صلي اهلل 
عليه و آله ( ميخوانيم :

ُ  تَباَرَك وتَعالى : أال إنَّ بُيوتي ِفي اأَلرِض  قاَل اهللهّ
ماءِ َكما ُتضيُء النُّجوُم  الَمساِجُد ، ُتضيُء أِلَهِل السَّ

الِهِل اأَلرِض . 
خداوندـ  تبارك و تعالىـ  فرمود : »آگاه باشيد كه 
خانه هاى من در زمين ، مساجدند كه به ساِن 
درخشش ستارگان براى اهل زمين ، بر آسمانيان ، 

نورافشانى مى كنند .«
در روايتي ديگر نيز ميفرمايند :

أَحبُّ الباِلِد إلَى اهللهّ ِ عز و جل َمساِجُدها .
دوست داشتنى ترين سرزمين ها نزد

 خداى عز و جل مساجدند .
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<اثرات حضور در مسجد
زندگي دنيا معرض انواع آفات و بالياي دنيوي و معنوي است. 
آفاتي كه گاه منجر به سقوط از مرز انسانيت و دوري از عبوديت 
حق تعالي مي شود و انسان را از مسير كمال دور مي دارد. نياز به 
پناهگاه و مأمني مطمئن مي تواند انسان را در مقابل اين آسيبها 

مصون بدارد و چه پناهگاهي مستحكم تر از مساجد. 
انس با مسجد و كمك در ايجاد چنين پايگاه معنوي در روايات 
بصورت ويژه اي مورد  اهميت و سفارش حضرات معصومين 
)عليهم السالم ( قرار گرفته كه در اين نوشتار به بعضي از اين 

كلمات نوراني اشاره اي مي شود.
رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله :

إذا نََزلَِت العاهاُت َواآلفاُت عوِفَي أهُل الَمساِجِد . 
هر گاه آسيب ها و آفت ها فرود آيند ، مسجديان در امان اند .

اهل مسجد نه تنها خود از آفات در اماانند كه باعث نجات مردمان 
ديگر نيز مي شوند .

رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله : 
َ  إذا أراَد بَِقوٍم عاَهًه ، نََظَر إلى أهِل الَمساِجِد ، َفَصَرَف َعنُهم .  إنَّ اهللهّ
هر گاه خداوند بخواهد به مردمى آسيب برساند ، چون به مسجديان 

بنگرد ، آسيب را از آنان دور مى سازد.
اثرات  الهي هستند  بيوت  حضور در فضاي معنوي مساجد كه 
از آن بهره مند  و بركات زيادي به همراه دارد كه فقط كساني 
باشند.                                                                                                                                            داشته  وآمد  رفت  آن  در  مداوم  بصورت  كه  شوند  مي 

رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله :
َمن أدَمَن االِختاِلَف إلَى الَمساِجِد أصاَب إحَدى الثَّماِن : أخا ُمسَتفاداً 
ُُّه َعلى ُهدًى ،  وَجلَّ ، أو ِعلما ُمسَتظَرفا ، أو َكلَِمه تَُدل ِفي اهللهّ ِ َعزَّ
نِب َحياًء ،  أو اُخرى تَصِرُفُه َعِن الرَّدى ، أو َرحَمًه ُمنَتَظَرًه ، أو تَرَك الذَّ

أو َخشَيًه . 
هر كه پيوسته به مساجد ، آمد و شد كند ، به يكى از هشت چيز 
دست خواهد يافت : برادرى كه در راه خداى عز و جل از او بهره 
بَرد ، يا دانشى لطيف و نغز ، يا سخنى كه او را به هدايت رهنمون 
كند ، يا از هالكت بَرهاند ، يا رحمتى كه چشم به راهش باشد ، 
يا آن كه گناهى را از روى شرم يا ترس ] از خدا [ ترك گويد.                                                                                                                                            
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< ساختن مسجد
1-  رسول اهللهّ صلى اهلل عليه و آله :

ُ  لَُه بَيتا ِفي الَجنهَّهِ .  َمن بَنى َمسِجدا ولَو َمفَحَص  َقطاةٍ ، بََنى اهللهّ
هر كس مسجدى بسازد ، اگر چه به قدِر آشيانه مرغ سنگخواره 

باشد ، خداوند براى او خانه اى در بهشت خواهد ساخت .

2 - عنه صلى اهلل عليه و آله :
لََمن أَحبَّ أن َيكوَن َقبُرُه واِسعا َفسيحا َفلَيبِن الَمساِجَد . 

هر كس دوست دارد كه قبرش وسيع و فراخ باشد ، مسجدها را 
بسازد .

<غريبان دنیا 
نَْيا أَْربََعٌه: ُقرآٌن ِفى   عن النبى صلى اهلل عليه و آله: أَلُْغَربَاُء ِفى الدُّ
َجْوِف ظالِِم و َمسِجٌد فى نادى َقْوٍم الُيَصلهّى فيِه َو ُمْصَحٌف فى 

بَْيٍت الَيْقَرُأ فيه َو َرُجٌل صالٌِح َمَع َقوِم ُسوٍء. 
پيامبر اكرم صلى اهلل عليه و آله فرمودند: چهار چيز در دنيا غريب 
هستند: قرآن در سينه ستمگر، مسجد در جمع گروهى كه در 
آن نماز نخوانند، قرآن در خانه اى كه آن را نخوانند و مردى 

صالح در ميان مردمان بد .
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<آبادانى معنوى مسجد
آباد كردن مسجد ، به حضور در آن است

ُجَل َيعتاُد الَمسِجَد  1 - رسول اهللهّ صلى اهلل عليه و آله :إذا َرأَيُتُم الرَّ
ِ َمْن  ُ  تَعالى : »إِنََّما َيْعُمُر َمَسـِجَد اهللَّ َفاشَهدوا لَُه بِاإلِيماِن ، قاَل اهللهّ

ِ َوالَْيْوِم ااْلِخِر« .  َءاَمَن بِاهللَّ
هرگاه ديديد كه مردى پيوسته به مسجد مى رود ، به ايمان او 
گواهى دهيد . خداوند متعال فرمود : »تنها كسى كه به خدا و روز 

رستاخيز ، ايمان آورده است ، مساجد خدا را آباد مى كند« .
2 - مكارم األخالق عن أبي ذرهّ :َدَخلُت ذاَت َيوٍم في َصدِر نَهاِرِه 
َعلى َرسوِل اهللهّ ِ صلى اهلل عليه و آله ... َفُقلُت : يا َرسوَل اهللهّ ِ بِأَبي 
ُ  بِها ، َفقاَل : ... يا أبا َذرٍّ ، َمن  أنَت واُمهّي أوِصني بَِوِصيَّه َينَفُعنِي اهللهّ
أجاَب داِعَي اهللهّ ِ وأحَسَن ِعماَرةَ َمساِجِد اهللهّ ِ ، كاَن ثَوابُُه ِمَن اهللهّ ِ 
الَجنََّه . َفُقلُت : بِأَبي أنَت واُمهّي يا َرسوَل اهللهّ ِ ، َكيَف ُتعَمُر َمساِجُد 
ِ  ؟ قاَل : ال ُترَفُع فيَها اأَلصواُت ، وال ُيخاُض فيها بِالباِطِل ، وال  اهللهّ
ُيشَترى فيها وال ُيباُع ، َواتُرِك اللَّغَو ما ُدمَت فيها ، َفإِن لَم تَفَعل َفال 

تَلوَمنَّ َيوَم الِقياَمِه إالهّ نَفَسَك .
به نقل از ابوذر : در نيم روزى حضور پيامبر خدا رفتم . . . گفتم : اى 
پيامبر خدا! پدر و مادرم فدايت! به من سفارشى فرما كه خداوند ، 
مرا بدان سود بخشد . . . . فرمود : »هر كه به فراخوان خدا ، پاسخ 
مثبت دهد و آبادانى مسجدهاى خدا را نيكو به انجام رساند ، پاداش 
او از سوى خدا ، بهشت خواهد بود« . گفتم : پدر و مادرم فدايتان ، 
اى پيامبر خدا! مسجدهاى خدا چگونه آباد مى شوند ؟ فرمود : »در 
آنها صداها بلند نمى گردند ، در بيهودگى غوطه ور نمى شوند و خريد 
و فروش ، صورت نمى پذيرد . پيوسته در مسجد ، ] كارهاى [ بيهوده 
را رها ساز . پس اگر چنين نكردى ، در روز رستاخيز ، جز خويشتن را 

مالمت مكن« .
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<فضیلت حركت به سوي مسجد

در روايتي از رسول گرامي اسالم ميخوانيم كه در ثواب  و اجري 
كه براي حركت به سوي مسجد بـــــــــــــــــــه نمازگزار 

داده مي شود، مي فرمايند :
َمن َخَرَج ِمن بَيتِِه إلَى الَمسِجِد ، ُكتَِب لَُه بُِكلِّ ُخطَوٍه َيخطوها 

َعشُر َحَسناٍت . 
هر كه از خانه اش رهسپار مسجد شود ، در برابر هر گامى كه 

برمى دارد ، ده َحَسنه برايش نوشته مى شود.
يقينا نمازگزاراني كه منازلشان فاصله بيشتري از مسجد دارد به 
واسطه اينكه زحمت بيشتري براي رسيدن به مسجد متحمل 

ميشوند ثواب و اجر بيشتري نصيبشان خواهد شد .
حضرت در روايتي ديگر ثوابي كه به نمازگزار براي روانه شدن 
به سمت مسجد داده مي شود از اين باالتر دانسته و عالوه بر 
دادن ثواب ، بخشش گناهان و ترفيع درجه را نيز شامل حالش 

مي دانند:
َمن َمشى إلى َمسِجٍد ِمن َمساِجِد اهللهّ ِ ، َفلَُه بُِكلِّ ُخطَوةٍ َخطاها 
َحتهّى َيرِجَع إلى َمنِزلِِه َعشُر َحَسناٍت ، وُيمحى َعنُه َعشُر َسيِّئاٍت ، 

وُرِفَع لَُه َعشُر َدَرجاٍت .
براى كسى كه روانه مسجدى از مسجدهاى خدا شود ، در برابر 
هر گامى كه تا زمان بازگشت به خانه اش برمى دارد ، ده َحَسنه 
خواهد بود و نيز ده بدى از او پاك مى شود و ده درجه ، باال برده 

مى شود .

 <پیشي گرفتن در داخل شدن به مسجد

در روايات حضرات معصومين )عليهم السالم ( پيشي گرفتن براي 
ورود به مسجد و عبادت حضرت حق خود فضيلتي ارزشمند است 
كه عالوه بر مداومت ايشان به اين مهم مومنين را نيز تشويق به 

انجام آن مي كردند.
در روايتي از امام باقر )عليه السالم( ميخوانيم :

قاَل َرسوُل اهللهّ ِ صلى اهلل عليه و آله لَِجبَرئيَل عليه السالم : يا 
؟ قاَل : الَمساِجُد ، وأَحبُّ  وَجلَّ ِ  َعزَّ َجبَرئيُل ، أيُّ البِقاِع أَحبُّ إلَى اهللهّ
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لُُهم ُدخواًل وآِخُرُهم ُخروجا ِمنها .  ِ  أوَّ أهلِها إلَى اهللهّ
پيامبر صلى اهلل عليه و آله به جبرئيل فرمود : »اى جبرئيل! كدام 
مكان نزد خداوند عز و جل محبوب تر است ؟« . گفت : مساجد ، 
و دوست داشتنى ترين مسجديان در پيشگاه خدا ، كسى است كه 

پيش از همه وارد مى شود و پس از همه بيرون مى رود 
لذا سبقت در ورود به مسجد كه بيت اهلل هست باعث جلب محبت 

خداوند متعال است.
در سفارشي حضرت رسول ) صلوات اهلل عليه ( به جناب ابوذر 

صحابي بزرگوارش ميفرمايند :
طوبى أِلَصحاِب اأَللِوَيه َيوَم الِقياَمِه ، َيحِملونَها َفَيسبِقوَن النهّاَس إلَى 

ابِقوَن إلَى الَمساِجِد بِاأَلسحاِر وَغيِرها .  الَجنَِّه ، أال وُهُم السهّ
اى ابو ذر! خوشا بر پرچمداران روز رستاخيز! آن را بر دوش مى 
ِكشند و از مردم به سوى بهشت ، پيشى مى گيرند . آگاه باشيد 
كه آنان ، پيش گامان به سوى مسجدها در سحرگاهان و زمان 

هاى ديگرند.
بررسي روايات نشان مي دهد بهترين اعمال در مسجد اقامه نماز 
مخصوصا بصورت جماعت است و سزاوار نيست در مسجد بجز 
ياد خدا كه نماز بهترين مصداق آن است كار ديگري انجام شود. اما 
در عين حال براي خواندن نماز بخصوص نمازهاي پنجگانه اثرات 
مهم و ويژه اي ذكر فرموده اند كه به برخي از آنها اشاراتي ميكنيم.

رسول اهللهّ صلى اهلل عليه و آله مي فرمايند :
َمن َصلَّى الَمغِرَب وَصالَه الِعشاِء اآلِخَره و َصالَه الَغداِه ِفي الَمسِجِد 

في َجماَعٍه ، َفَكأَنَّما أحَيا اللَّيَل ُكلَُّه . 
هر كس نماز مغرب و عشا و نماز صبح را در مسجد ، به جماعت 

بخواند ، گويا تمام آن شب را زنده داشته است .
در روايتي ديگر از حضرتشان نقل است كه :

ُجِل في بَيتِِه بَِصالٍه ، و َصالُتُه في َمسِجِد الَقبائِِل بَِخمٍس  َصالُه الرَّ
ُع  فيِه بَِخمِسِمَئِه  وِعشريَن َصالًه ، و َصالُتُه ِفي الَمسِجِد الَّذي ُيَجمَّ

َصاله
نماز آدمى در خانه اش ، معادل يك نماز است و در مسجد محلهّه ، برابر 
با بيست و پنج نماز است و در مسجد جامع ، برابر با پانصد نماز است .
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<فضیلت آموختن و آموزش دادن در مسجد
در روايات تاكيد شده است عالوه بر اينكه مساجد محلهاي ذكر 
و عبادت خدا هستند بايد محور همه فعاليتهاي ديني از جمله 

آموزش ، تعليم و تربيت باشند و سزاوار است .
در روايتي ميخوانيم :

رسول اهللهّ صلى اهلل عليه و آله :َمن َغدا إلَى الَمسِجِد ال ُيريُد إالهّ 
لَِيَتَعلََّم َخيرا أو لُِيَعلَِّمُه ، كاَن لَُه أجُر ُمعَتِمٍر تامَّ الُعمَرةِ ، وَمن راَح إلَى 
ِه .  الَمسِجِد ال ُيريُد إالهّ لَِيَتَعلََّم َخيرا أو لُِيَعلَِّمُه ، َفلَُه أجُر حاجٍّ تامَّ الَحجَّ
كسى كه صبحگاهان ، روانه مسجد شود ، تنها بدين خاطر كه 
خيرى را فرا گيرد يا آموزش دهد ، پاداش كسى را دارد كه عمره 
كاملى را به جا آورده است ، و كسى كه شبانگاه ، روانه مسجد 
شود ، تنها با اين هدف كه خيرى را فرا گيرد يا آموزش دهد ، اجر 

كسى را دارد كه حجهّ كاملى را به جا آورده است 

<بهترين اهل مسجد
عده من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد األشعرى 
َشيى ٍء  ِمْن  َما  َقاَل:  عليه السالم  أبى ِعبِداهللهّ   َعن  الَقَداح  ابن  عن 
ْكَر... ُثمَّ َقاَل: َجاَء َرُجٌل اِلَى النَّبِىِّ  االهّ َو لَُه َحدٌّ َيْنَتِهى اِلَْيِه ااِلَّ الذِّ
صلى اهلل عليه و آله َفَقاَل: َمْن َخْيُر أَْهِل الَْمْسجِد؟ َفَقال: أَْكُثُرُهْم هللهّ  

ِذْكرا. 
از امام صادق عليه السالم نقل شده كه فرمودند: هيچ چيزى نيست 
مگر اينكه انتهايى دارد مگر ذكر، سپس فرمود: مردى به حضور 
پيامبر اكرم صلى اهلل عليه و آله رسيد و گفت: بهترين اهل مسجد 
چه كسانى هستند؟ حضرت فرمودند: كسانى كه بيشترين ذكر را 

براى خدا بگويند.
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<خدمت به مسجد
مسجد خانه خدا و محل برقراري ارتباط بين بندگان و حضرت 
دوست است آباداني  مسجد و كمك در انجام امور آن در اصل 
كمك به نزديكتر شدن بنگان خدا به معبودشان است و داراي 
ارزشي بس واال و گرانسنگ است. ائمه اطهار )عليهم السالم( 

ارزش اين كار را اينگونه ترسيم مينمايند :
وَجلَّ إذا أَحبَّ َعبدا َجَعلَُه  َ  َعزَّ رسول اهللهّ صلى اهلل عليه و آله :إنَّ اهللهّ

َقيَِّم َمسِجٍد .
را  او   ، بدارد  را دوست  اى  بنده  گاه  ، هر  همانا خداى عزوجل 

برآورنده نيازهاى مسجدى قرار مى دهد .
در روايتي ديگر ميخوانيم :

رسول اهللهّ صلى اهلل عليه و آله :َمن أسَرَج في َمسِجٍد ِمن َمساِجِد 
ِ  ِسراجا ، لَم تََزِل الَمالئَِكُه وَحَملَُه الَعرِش َيسَتغِفروَن لَُه ماداَم ِفي  اهللهّ

راِج .  الَمسِجِد َضوٌء ِمن ذلَِك السِّ
هر كه در مسجدى از مسجدهاى خدا چراغى بيفروزد ، تا زمانى كه 
نورى از آن چراغ در مسجد هست ، پيوسته فرشتگان و حامالن 

عرش ، براى وى آمرزش مى طلبند .
ُ  لَُه ِعتَق  رسول اهللهّ صلى اهلل عليه و آله :َمن َقمَّ َمسِجدا َكَتَب اهللهّ
وَجلَّ لَُه ِكفلَيِن  َرَقَبٍه ، وَمن أخَرَج ِمنُه ما ُيقذي َعينا َكَتَب اهللهّ ُ َعزَّ

ِمن َرحَمتِِه .
هر كس مسجدى را جارو كند ، خداوند براى او ، ثواب آزاد كردن 
بنده اى را مى نويسد ، و هر كس از مسجد به اندازه خاشاكى كه 
به چشم مى رود ، بيرون ببرد ، خداى عز و جل ، وى را از رحمتش 

دوچندان برخوردار مى گردانَد .
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