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 مقدمه
 M        Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á   À  ¿  ¾ ½  ¼  »º  ¹  ¸   ¶

  É  È  ÇL  :29األعراف 
از  كنيد و اهللاگو: پروردگارم به عدل فرمان داده است، و اين كه در هر عبادتي رو به ب«

همانگونه كه شـما را در   تيد. خداونداو را صادقانه بپرس يد ويوي مخلصانه اطاعت نما
بسـوي او) بـر    د وكنـ  مـي (به همان سادگي، پس از مرگ شما را زنده  آغاز آفريده است،

 .»يدگرد مي
گردانيـد و آنـرا بزرگتـرين     سپاس خدايي را عزوجل كه نماز را بـر مسـلمانان فـرض   

بهترينِ اوالد آدم  عبادت و ستون دين و وسيلة نزديكي به خود قرار داد، و درود وسالم بر
سيد المرسلين پيامبر بزرگ اسالم حضرت محمد بن عبداهللا و آل واصحاب بزرگوارشـان  

 باد.
هللا ارسول نماز يكي از اركان مهم دين مبين اسالم مي باشد كه در قرآن كريم و سنت  

ي كه امور دنيا به آن تأكيد فراوان شده است، اما چه بسا انسانهاي صلي اهللا عليه وآله وسلّم
 پـي آنها را از توجه به روز آخرت باز داشته است و به نمـاز اهميتـي قايـل نيسـتند و در     

غافلنـد و از قهـر    اهللانـد و از ذكـر   گير ميشهوات دنيا سرگردانند، اوامر الهي را نديده 
 ند و از عاقبت بدي كه در انتظار آنهاست بيمناك نيستند. اهللاهراس ميوغضب او تعالي ن

 :فرمايد مي

 M   Ú  Ù  Ø  ×     Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  ÐÏ      Î  Í     Ì  Ë  Ê
  ÛL المجادلة 

ب را از خاطرشـان بـرده اسـت. اينـان حـز      اهللاچيره گشته است ويـاد  شيطان بر آنان «
 ».حزب شيطان زيانكار وزيانبارند شيطان هستند. آگاه باشيد! حتماً

امـن, رزق و روزي فـراوان نصـيب فرمـوده     صـحت و   آنهابه  در حاليكه اهللا ،آري
 ند.كن ميبجاي شكر و اطاعت از باري تعالي كفران نعمت  ،است اما ايشان در مقابل

واي به حال آن انسان كه چگونـه جـرأت مـي نمايـد در مقابـل خـالق و رازق خـود        
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رك سرپيچي و نافرماني كند، آيا نمي داند كه همة انسانهاي روي زمين در مقابل خداي تبا
 ذليلند. خوار و وتعالي بندگان فقير، محتاج و

پخش وسايل فساد در جامعه عده اي از مردم نماز و مسجد را  در اين اواخر با نشر و
مصـيبت  بزرگتـرين  د زيرا گرد ميترك نموده اند كه اين خود سبب غضب خداوند متعال 

مطلب كوتاه ولـي  اين  د.باش ميبزرگ ومعصيت براي يك مسلمان ترك نماز، اين عبادت 
اكنـون بـه شـكل     هـ نشر شـده و 1424(كست) در سال  را كه به صورت نوار صوتي مهم

) ةا غافالً عـن الصـال  يرساله كوچكي با كمي تعديالت آماده گرديده و بر اساس رسـالة ( 
من و مسـلمانم تقـديم   ؤاي خـدمت بـرادران و خـواهران مـ     به عنوان هديه را نوشته شده

 قادر و توانا راه ياب گردد اهللاغافلي به خود آيد و يا گمراهي به كمك كه م تا باشد كن مي
م به ما كمك نمايد تا بتوانيم مسـئوليت خـود   خواه ميخداوند تبارك و تعالي  و از بارگاه

توفيـق   به همة مـا  را در قبال اسالم عزيز انجام داده و  در راه دين خدمت نماييم و اهللا
 التماس دعا .اطاعت و عبادت نصيب نمايد

 
 محمدعبداللطيف انصاري

 مدينة منوره 40421 -ص . ب
abusaeedansari@gmail.com 

 



 فرضيت نماز

قرآن كريم آيات متعددي دربارة نماز وجود دارد كه خداونـد تبـارك وتعـالي در آن    در 
 مسلمانان را به اين عبادت بزرگ امر فرموده است.

 :فرمايد مي اهللا

M      t    s  rq  p   z  y   x  w  v  uL ءالنسا     

 ».برپا داريد نماز را، همانا نماز بر مؤمنان در وقتش، فرض كرده شده«      
 :فرمايد ميو در جايي ديگر 

M  Ê  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  ÀL  الروم 

برگشـته، واز   اهللاخـالص در عمـل) بـه سـوي      كنيد وبا توبـه و  اهللاي مردم! رو به («
 ».بر پا داريد واز مشركان نباشيدعذاب) او بپرهيزيد، ونماز را (خشم و

 سورة بقره آمده است: 43ودر آيت 

 M  r  q  p  o  n   m  l  kL =WÓà—gÿ^ 

ان (بـه صـورت جماعـت) نمـاز     گزارونماز را برپا داريد وزكات را بپردازيد وبا نماز «
  ». بخوانيد

 M  ´  ³   ²  ±  °  ¯®       ¬  «  ªL ألنعاما 

از  به ما دستور داده شده است) اينكه نماز را بگونة شايسته بخوانيـد و  اهللاواز سوي «(
او اسـت كــه در پيشـگاهش گـرد آورده ميشــويد (وحسـاب وكتـاب پــس       بترسـيد و  اهللا
 ».  يد)ده مي

 M  ¤  £  ¢  ¡  ے   ~  }  |  {  z  y  x  w   v  u  t

  ª  ©   ¨  §  ¦   ¥L إبراهيم 

) بگو به بندگان مؤمن من: بايد نماز را بگونة شايسته بخوانند واز آنچـه  حمداي م(«
برايشان داده ام مقداري را در پنهان وآشكار ببخشند پيش از آنكه روزي فرا رسـد كـه در   

   ».آن معامله ودوستي نيست
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 M  2  1  0  /  .   -      ,   +  *  )  (  'L طه 

نيست، پس تنها مرا عبادت كن، (عبادت خـالص از   معبودي جز من من اهللا هستم، و«
 ».هر گونه شركي) نماز بخوان تا (هميشه) به ياد من باشي

 M  m  l   k  j  i  h  g  f  eL النور 
زكـات را (بـه    خضـوع الزم) بخوانيـد، و   بـا خشـوع و   ز را (در وقت معـين و و نما«

) بـه شـما رحـم    اهللانكـه (از سـوي   از پيغمبر اطاعت كنيد، تا اي مستحقان آن) بپردازيد، و
  ».  شود

 M   w  v  ut  s   r  q  p  o  n   m  l  k  j  i  h

  y  xL البينة 

را  اهللايشان دستور داده نشده است كـه مخلصـانه وحقگرايانـه    به در حاليكه جز اين «
 زكـات  و نماز را چنانكه بايد، بخواننـد،  بپرستند وتنها شريعت او را آئين (خود) بدانند، و

 ». بس ارزشمند اين است و را بپردازند. دين راستين و
احاديث فراواني در امر به نمـاز    صلي اهللا عليه وآله وسلّمهللا ا رسولو در سنت مطهر 

 آمده است نمونه هايي از آن را برايتان ذكر مي نماييم.
»رمصلى اهللا عليه ب عنِ ابنِ ع ى «لم قال: وس وآله أَنَّ رسولَ اللّهحت لَ الناسأَنْ أُقات ترأُم

صع لوا ذلككاةَ. فإذا فَعتوا الزؤيموا الصالةَ، ويقوي ،وأنَّ حممداً رسولُ اللّه إِالّ اللّه دوا أَنْ ال إِلههشموا ي
 مسلمبخاري و  »مني دماَءهم وأموالَهم إِالّ بِحق اِإلسالم، وحسابهم علَى اللّه

: بـه  اند فرموده هللا صلي اهللا عليه و آله و سلّمارسول روايت شده كه  باز ابن عمر«
من دستور داده شده كه با مردم بجنگم تا اينكه گواهي دهند به اينكه بغير از اهللا معبود بـر  
حقي نيست و همانا محمد رسول اهللا است، و نماز را برپا دارند و زكات بدهند، اگر ايـن  

ال را انجام دادند، جان و مالشان محفوظ خواهد شد، مگر به حق اسـالم و حسابشـان   اعم
 ».  مي باشد اهللابر 
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 :فرمايند مي رسولُ اهللا و
يف بينهم مروا أَوالَدكُم بالصالَة وهم أَبناُء سبع سنِني واضرِبوهم علَيها وهم أَبناُء عشرٍ، وفَرقُوا «

 بخاري وسنن ابى داود »املَضاجِعِ

هنگاميكه بچه هايتان به هفت سالگي رسيدند آنها را به نماز امر نماييد وچـون بـه ده   «
 ».را جدا كنيد گاهشانسالگي رسيدند و نماز نخواندند آنها را بزنيد و خواب
 



 اوقات نماز

 آمده است. ذكر اوقات نماز هاي پنجگانه در بعضي از آيات قرآن كريم

 M  K        J    I  H   G  FE  D  C  B  A  @  ?  >   =
  LL ^àãˇ^ء 

امتـداد   به هنگام زوال آفتاب ( كه آغاز نماز ظهر اسـت و  ،چنانكه بايد بخوان را نماز«
امتـداد   آن وقت نماز عصر را نيز در بر ميگيرد) تا تاريكي شب (آغاز نماز مغرب اسـت و 

و بخوان قرآن فجر را (نماز صبح را) حقـا كـه    د)باش ميا نماز صبح آن وقت نماز عشاء ت
  ».  آن فجر مورد مشاهدة فرشتگان استقر

 M        ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £   ¢  ¡ے       ~  }     |  {  z  y
  ªL ÉÈ‰ 

و نماز را برپا داريد، در دو طرف روز و در حصه اي از شب، همانا نيكي ها بدي ها «
 ».ي برند، اين نصيحتي است براي افرادي كه پند پذير مي شوندرا از بين م

لي اهللا عليـه وآلـه    هللا ارسـول  ودر حديث شريف نيز ذكر اوقات نماز آمده اسـت.   صـ
 :اند فرموده وسلّم
 يحسـب  معه صلَّيت ثُم معه لَّيتص ثُم معه صلَّيت ثُم معه صلَّيت ثُم معه فَصلَّيت فَأَمنِي جِبرِيلُ نزلَ«

هابِعبِأَص سمخ اتلَوخباري »ص 
جبريل نازل شده به امامت او همرايش نماز خواندم، باز همرايش نماز خوانـدم، بـاز   «

همرايش نماز خواندم، باز همرايش نماز خواندم، باز همرايش نماز خواندم، بـه انگشـتان   
 ».حساب نمودندشان پنج نماز را 
را به يمن فرسـتادند   معاذ بن جبل ،صلي اهللا عليه وآله وسلّمهللا ا رسولو هنگاميكه 

 به او فرمودند:
»  م أنّ اللّـههملأطاعوا لذلك فأَع مفإن ه ،وأين رسولُ اللّه أنْ ال إله إالّ اللّه هم إِلَى: شهادةعاد

كلّ يومٍ وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأَعلمهم أنّ اللّـه افتـرض   افترض عليهم خمس صلوات يف 
1377بخاري: >»عليهم صدقةً يف أموالهم، تؤخذُ من أغنيائهم وترد على فُقَرائهم
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 اينكه من بنده و و آنها را دعوت كن تا گواهي دهند كه معبود بر حقي جز اهللا نيست«
اين مورد از تو فرمان بردند آگاهشان كن كه خداونـد در هـر    م. اگر درباش مي اهللافرستادة 

اين امر پيروي كردند باخبر شـان   از شبانه روز پنج نماز بر آنها فرض نموده است. باز اگر
فرض نموده است كـه از ثروتمنـدان شـان     ه اي (زكات)ساز كه خداي تعالي بر آنها صدق

 ».انيده ميشودناتوانان شان باز گرد به فقراء و گرفته شده و
يـات  آند مخالف صريح بـا  كن مياما اينكه شيعيان نمازهاي پنچگانه را در سه وقت ادا 

د زيرا ايشان در فرماني باش مي وفرمودة حضرت علي قرآن كريم واحاديث رسول اهللا
كه به همة واليان حكومت اسالمي در زمـان خالفـت خـويش نوشـتند اوقـات نمازهـاي       

كه اينك نـص آنـرا از كتـاب نهـج البالغـه كـه        اند فرمودهاضح بيان پنچگانه را به شكل و
 م:كن مينقل            معتبرترين كتاب بعد از قرآن در نزد شيعيان است

 َء اَلشمس من مربِضِ اَلْعنزِ و صـلُّوا بِهِـم اَلْعصـر و    أَما بعد فَصلُّوا بِالناسِ اَلظُّهر حتى تفي«
نيح رِبغاَلْم لُّوا بِهِمص و انخسا فَريهف ارسي نيارِ حهاَلن نوٍ مضي عةٌ فياُء حضيب سماَلش  ـرفْطي 

للَّيلِ و صلُّوا بِهِم اَلصائم و يدفَع اَلْحاج إِلَى منى و صلُّوا بِهِم اَلْعشاَء حني يتوارى اَلشفَق إِلَى ثُلُث اَ
  .ـانِنيوا فَتكُونالَ تو هِمفعالَةَ أَضص لُّوا بِهِمص و بِهاحص هجو رِفعلُ يجاَلر اةَ ودنهـج   52نامـه   »اَلْغ

 غهالبال

اريد كه سايه آفتاب به قدر جاى خفتن بزى ذنماز ظهر را تا زمانى با مردم بگ !اما بعد«
يد كه آفتاب سفيد باشـد و تابنـده و از روز آن   گزارو نماز عصر را زمانى با ايشان ب گردد.

قدر مانده باشد كه در آن دو فرسنگ راه تـوان پيمـود. و نمـاز مغـرب را زمـانى بـا آنهـا        
گردد و نماز عشاء را زمـانى   منا مى  ةگشايد و حاجى روان دار، روزه مى   يد كه روزهگزارب

و نمـاز صـبح را زمـانى بـا      دكه شفق پنهان گردد تا ثلثى از شـب بگـذر   يدگزاربا ايشان ب
يد كه هر كس صـورت ديگـرى را توانـد شـناخت و نمـاز را در حـد تـوان        گزارايشان ب

 .»انگيزيشان نگرديد ناتوانترينشان به جاى آريد، كه موجب فتنه 
كساني كه دربارة اوقات نمازهاي پنجگانه واگر باز هم  اينست فرمان حضرت علي 
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بـا داليـل   پنج وقت را در سه وقـت بخواننـد و    واهل بيت را دارند ادعاي محبت علي
را توجيـه   عمل مخالف قرآن وسنت ومخالف فرمان علـي  اين وتلبيسات بيجا بخواهند

 هدايتشان دهد. چه ميتوان گفت جز اينكه اهللاكنند 
 



 اهميت نماز

ركن  دومين زرگي در دين مبين اسالم دارد. نمازبرادر و خواهر مسلمان نماز مكانت ب
بعد از كلمة شهادت و افضلترين عبادات مي باشد. نماز عنوان اسالم، دليـل   اسالماساسي 

ايمان و حد فاصل بين اسالم و كفر است. روز محشر نخستين سوال از نماز مـي شـود و   
يـا جـواني معـاف    نماز در حضر و سفر، بيمـاري و تندرسـتي، امنيـت يـا خـوف، پيـري       

لّم    هللا ارسـول  از  عبداهللا بن مسعود صحابي جليلد. گرد مين سـو آلـهو ليـهلي اهللا ع صـ 
 كه ايشان فرمودند: اند روايت نموده

  Ífi^f÷˘]<gÈ∆3÷]<xÈvëالمعجم الكبير للطبراني و »لَه صالةَ ال لمن دين ال«

 ».دين ندارد كسي كه نماز نمي خواند«
امت اولين پرسش از نماز بوده و قبل از همه از آن حساب گرفته مي شـود،  در روز قي

پس اگر نماز كسي درست بود و مورد قبول باري تعالي قرار گرفـت بـاقي اعمـالش نيـز     
 د و در غير آن باقي اعمالش نيز از بين ميرود.گرد ميمورد قبول واقع 

رحلت از اين جهان و در نفسهاي آخـر  در هنگام  صلي اهللا عليه وآله وسلّمهللا ارسول 
 خود فرمودند:

 »كُمانمأَي لَكَتا مملَاةَ ولَاةَ الصالص« Ç∑_<Çflä⁄Ê<z‰q^⁄<‡e]zÅÊ]Å<Íe]  
 ».ميكنم سفارشنيكي با غالمان  شما را به خواندن نماز، شما را به خواندن نماز و«

 نماز را ياد نموده فرمودند: سلّمصلي اهللا عليه وآله وهللا ارسول همچنين روزي 
ن لَه من حافَظَ علَيها، كَانت لَه نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة، ومن لَم يحافظْ علَيها، لَم يكُ«

انَ، وهامونَ، وقار عم ةاميالق موكَانَ ياةٌ، وجلَا نو ورال نانٌ وهربلَفنِ خب يأُبنَ، ووعرمسند امام  »ف
   أمحد وابن حبان

كسي كه نماز را با روش درست وصحيح و دايمـاً بخوانـد، آن نمـاز در روز قيامـت     «
براي آن شخص وسيلة نور و برهان و نجات قرار خواهد گرفت و كسي كـه بـر نمـازش    

هان و نجـات نخواهـد بـود و در    محافظت ننمايد، براي او در روز قيامت وسيلة نور و بر
  ».روز قيامت همراه با قارون، فرعون، هامان و ابي بن خلف حشر خواهد شد

به دليل اهميتي كه نماز دارد روايات زيادي در مورد كافر شدن ترك كنندة نماز آمـده  
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 :اند فرموده صلي اهللا عليه وآله وسلّمهللا ارسول است. 
»دهي الْعالَّذ يابنن مهنيبلَاةُ والص نا فَمكَهرت فَقَد كَفَر«<‹◊ä⁄<Ê<Ç∑_<Çflä⁄  وترمذي 

كسـي   عهد وپيماني كه ميان ما و آنها(كفار و منافقين) است عبارت از نماز ميباشد، و«
 ».كه آن را ترك نمود به تحقيق كافر شده است

 :اند فرموده صلي اهللا عليه وآله وسلّمهللا ارسول همچنين 
»نيب  كرالْكُفْرِ تو كرالش نيبلِ وجالرالَةصحيح مسلم .»الص 
 ».نماز استترك  فرق در ميان مرد مؤمن وكافر و مشرك، «

 :فرمايد ميدر قرآن كريم  خداوند

 M   Ú  Ù  Ø  ×    Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  ÑL األعلى 

اختيـار نمـود. و اسـم پروردگـارش را گرفتـه و      همانا رستگار شد كسي كه پاكيزگي «
 »سپس نماز خواند

 
 



 فضيلت نماز

در  در قرآن كريم و احاديث شريف فضايل بي شماري در بارة نماز آمده اسـت. اهللا 
 :فرمايد ميسورة عنكبوت 

 M¶  µ  ´  ³²  ±      °  ¯  ®  ¬  «  ª    ¸     ¹     »º   
  ¿¾  ½   ¼ À   Ã  Â   Á     ÄL العنكبوت 

نمـاز را   اي پيغمبر!) بخوان آنچه را كه از كتاب (قرآن) به تو وحـي شـده اسـت، و   «(
بـاز   ،از كارهاي ناپسـند  پاي دار. مسلماً نماز (انسان را) از گناهان بزرگ و چنانكه بايد بر

ه بزرگتـر اسـت، وخداونـد ميدانـد كـه شـما چـ        وياد اهللا واالتر و اهللاقطعا ذكر  ميدارد، و
 ».  جزايتان را خواهد داد) و پاداشيد (ده ميي را انجام يكارها

 آمده است: در وصف مؤمنان و در سورة مؤمنون

 M  `     _  ^  ]  \  [  Z  Y  X   W  V  U  T
  d  c  b  aL المؤمنون 

و كساني كه بر نمازهايشان حفاظت كننده اند آنها هستند وارثان كه جنـت الفـردوس   «
   ،»ي برند و هميشه در آنجا جاودان خواهند ماندرا به ارث م

نماز تنها عبادتي مي باشد كه خداوند تبارك وتعالي آنـرا در بـاالي هفـت آسـمان بـر      
خواسـت تـا بـر بنـده و رسـول خـود        مسلمانان  فرض گردانيد، هنگامي كه خداونـد 

ن را از مسـجد  نعمت عظـيم عطـا نمايـد ايشـا      صلي اهللا عليه وآله وسلّمحضرت محمد 
الحرام در مكة مكرمه به مسجد األقصي در فلسطين و از آنجا به آسمان هفتم و به نزديك 

 خود فرا خواند كه ذكر اين سفر مبارك در قرآن كريم آمده است:

M  !   "   #   &  %  $   '   (        -   ,  +  *     )

  7  6  5  4      3  21  0     /  .L اإلسراء 

را سزا است كه بندة خود (محمـد پسـر عبـد اهللا) را در     پروردگاريح وتقديس تسبي«
شبي از مسجد الحرام (مكه) به مسجد االقصي (بيت المقدس) برد. آنجا كه اطـراف آن را  

آسـماني) برخـي از نشـانه هـاي      يك شـبة زمينـي و   سفرپر بركت ساخته ايم. تا (در اين 
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و نشان دهيم. بدون شك خداوند بسيار شـنوا  قدرت خداوندي) خود را براي ا (عظمت و
 .»بينا است. (نه سخني از او پنهان ونه كاري از او نهان ميماند) و

بـر رسـول خـود     در ضمن اين سفر مبارك كه به اسري و معراج معروف است اهللا
و و بر امت ايشان پنج وقت نماز را فرض گردانيـد   صلي اهللا عليه وآله وسلّم سيدنا محمد

اين از مميزات خاص نماز، اين عبادت بزرگ مي باشد كه در چنان مقام شـريف و رفيـع   
البته قابل يادآوري هسـت كـه    حكم فرضيت آن از طرف باري تعالي صادر گرديده است.

پنجاه مرتبه نماز در يك شبانه روز فرض گرديد اما با وساطت در آن شب مبارك نخست 
به پنج مرتبه در يك شبانه روز كاهش يافـت   محمد پيامبر مهربان و محبوبمان حضرت

دليـل ديگـري كـه     د،باشـ  ميكه به لطف پروردگار پنج وقت نماز ثواب پنجاه نماز را دارا 
حاكي از فضيلت و برتري شأن نماز مي باشد اين است كه نسبت به فرايض ديگر بيشـتر  

ض، ذكـر گرديـده قبـل از    در قرآن كريم ذكر آن آمده است و در جاييكه همراه ديگر فراي
 همه ذكر نماز بوده است.  چنانكه باري تعالي فرموده است:

M  `  _  ^  ]  \  [    Z  Y  X  W  V   U  T

   e  d  c   ba  fL الحج 
برايشان وعدة ياري وپيروزي داده است) كساني هستند كه هرگاه  اهللاآن مؤمناني كه «(

امـر بـه    زكات را مـي پردازنـد، و   ا برپا ميدارند ودر زمين ايشان را قدرت بخشيم، نماز ر
 ».دگرد ميبر  اهللاسرانجام همة كارها به  نهي از منكر مي نمايند، و معروف و

از او عبادتهـاي ديگـر ماننـد روزه، حـج،       هر كسي كه نماز را ترك نمايد خداوند
از برهمة عبادات صدقه، جهاد، امر به معروف ونهي از منكر را نمي پذيرد. بدين ترتيب نم

 برتري دارد.
فاتحة خيري است كه مؤمنان روز خود را به وسيلة آن شروع نمـوده و   آغاز ونماز سر

وعالمـت بـارز مؤمنـان     امتيـاز شب خود را به وسيلة آن به پايان مي رسانند. نمـاز نشـانة   



   

 از نماز غافلي اي كسيكه    14
  

 

 :فرمايد مي رستگار مي باشد اهللا

 M   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !L نالمؤمنو 

 ».رستگارند.آنها كساني هستند كه در نمازشان فروتن اند مسلماً مؤمنان پيروز و«
 نماز رابطة مستقيم بين بنده و پروردگار اوست، نماز مناجات بين مخلـوق وخـالق  

نماز لذت بخش دلها، نزديكي و انس با رب العالمين است. نماز سـبب نـور در    مي باشد.
نماز قلبها را پاك نموده وگناهان را مي زدايـد و انسـان   چهره و اصالح در قلب مي باشد. 

 مؤمن را از گناهان كبيره و صغيره و اعمال زشت و حرام باز مي دارد.
 :فرمايد ميخداوند تبارك وتعالي 

M  ³²  ±      °  ¯  ®  ¬  «  ª´       ¹  ¸  ¶  µ
 Ä  Ã  Â   Á  À  ¿¾  ½   ¼  »ºL العنكبوت 

آنچه را كه از كتاب (قرآن) به تـو وحـي شـده اسـت، ونمـاز را      اي پيغمبر!) بخوان «(
از كارهـاي ناپسـند بـاز     چنانكه بايد برپاي دار. مسلماً نماز (انسان را) از گناهان بـزرگ و 

بزرگتـر اسـت، وخداونـد     ياد اهللا (از هر چيز ديگري) واالتـر و  و اهللاذكر  قطعاً ميدارد، و
 ».  وجزايتان را خواهد داد) پاداشيد (ده يمميداند كه شما چه كارهائي را انجام 

بدانيد كه نماز خنكي چشمان مؤمنان و مقام وااليي بـراي   !مسلمان انو خواهر انبرادر
اران و ركن اساسي دين مي باشد. امير مؤمنـان حضـرت فـاروق اعظـم عمـر بـن       گپرهيز

 :اند فرموده خطاب

 موطاء امام مالك   >»اةَالصلَ ترك لمن الْإِسلَامِ في حظَّ لَا« 

 ».اسالم هيچ نصيبي برايش نيست دركسي كه نماز را ترك كند «
ترك نماز را كفر مي دانستند و اگر به تكبير احرام(تكبير اول در  اهللا رسولاصحاب 

 نماز جماعت) نمي رسيدند بي اندازه ناراحت و غمگين مي گشتند.
نمايي كه در بارة ايـن عبـادت بـزرگ     اي كسي كه از نماز غافلي! چگونه جرأت مي  
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سهل انگار باشي و يا در اداي آن كوتاهي نمايي و يا آنرا بشكل صحيح و در وقـت مقـرر   
ادا ننمايي، مگر نمي داني كه نماز فرق بين كافر و مسلمان مي باشد، مگر نمـي دانـي كـه    

در حـديثي كـه   نماز قلب را روشن و چهره را نوراني نموده وگناه و خطا را مـي زدايـد.   
   :اند فرموده صلي اهللا عليه وآله وسلّمهللا ا رسولروايت نموده است  بخاري از ابوهريره

»متأَيأَر راً أَنَّ لَوهابِ نبِب كُمدِسلُ أَحتغي هنمٍ كُلَّ موي سمخ اترا مقُولُونَ ملْ تقَى هبي نم نِهرقَالُوا.»د 
  وخباري ومسلم) ٩١٥٩(مسند امحد .»الْخطَايا بِها اللَّه يمحو الْخمسِ الصلَوات مثَلُ ذَاك«قَالَ.شىٌء درنِه من يبقَى الَ

خبر دهيد مرا اگر به در منزل شخصي از شما نهري جـاري باشـد و آن شـخص هـر     «
 مـي مانـد؟ اصـحاب كـرام    روز پنج مرتبه در آن غسل كند، آيا بر بدنش چركـي بـاقي   

فرمودنـد:   صلي اهللا عليه و آله و سلمگفتند: خير، هيچ چركي باقي نمي ماند، آن حضرت 
 ».بوسيلة آنها گناهان را معاف خواهد كرد همچنين است مثال نمازهاي پنجگانه، اهللا

اي كسي كه از نماز غافلي! آيا ديده اي كه برادران مؤمنت در شب و روز، در گرمي   
نـد و هـيچ چيـزي    گزاردر تاريكي و روشني به سوي مسجد مي شتابند تا نماز ب ،وسردي

آنها را از اين راه باز نمي دارد، نه ظلمت و تـاريكي و نـه گرمـي وسـردي ونـه كارهـاي       
 بيهودة دنيا و نه مصروفيت هاي روزگار و زندگي.

  :اند فرموده صلي اهللا عليه وآله وسلّمهللا ارسول  
»شبةاميالْق موي امورِ التبِالن اجِدسي الظُّلَم إلَى الْمف نيائشرِ الْم«.   
 ».آناني را كه در تاريكي ها به مساجد ميروند به نور كاملي در روز قيامت مژده دهيـد «

 روايت ترمذي وابو داود
كه به نماز برخيزند  آنها مؤمنان رستگار و در نماز خود خاشع و فروتن اند و هنگامي 

به سوي پروردگار خود با جان و دل روي آورند و به مقام سجده گاه خود بنگرند. و غير 
 از ياد پروردگار همه چيز را از ياد ببرند.

اي كسي كه از نماز غافلي! آنگاه كه منادي حق مردم را به سوي نماز مـي خوانـد و     
ورند، تـو در كجـايي؟ آيـا نمـي دانـي كـه       مؤمنان رستگار روي به درگاه حق تعالي مي آ
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 كسالت و تنبلي و بي توجهي در نماز از صفات منافقان مي باشد.
 :فرمايد مي اهللا

 M  V  U  T      S  R  Q      P  O  N  M   L  K  J  I  H
 [  Z          Y  X  WL النساء 

 (سـزاي فريـب)  ه خداوندند! در حالي كـ ده ميرا فريب  اهللا (مي پندارند)يناً منافقانيق«
د. منافقان هنگامي كه براي نماز بر مي خيزند. سست وبي حـال بـه   ده ميايشان را فريب 

 را اهللا) واهللانماز مي ايستند وبا مردم ريا ميكنند (ونماز شان بخاطر مردم است؛ نه بخـاطر  
 ».كمتر ياد ميكنند وجز اندكي به عبادت او نمي پردازند

 رت را نشنيده اي كه ميفرمايد:مگر اين وعدة پروردگا

 M  ò    ñ   ð    ï     î  í  ì       ë  ê    é  èL المدثر 

) دنيابدان انداخته است؟ ميگويند: (در  چه چيزهائي شما را به دوزخ كشانده است و«
 ».ان نبوديمگزاراز زمرة نماز 

يـا در اداي آن  اي كسي كه از نماز غافلي! اي كسي كه نمـاز را كـامالً تـرك نمـوده       
ي! بشتاب به سوي توبه قبـل از آنكـه   كن ميسهل انگاري مي نمايي يا آنرا به جماعت ادا ن

اجلت فرا رسد و نامة اعمال ترا ببندند، و آنگاه كـار از كـار بگـذرد و فرصـت از دسـت      
 مرا برگردان ولي برگشتي نخواهد بود. الهيبرود، در آنزمان كه بيهوده بگويي 

 M{  z   y  x    ¡    ے   ~  }  |L المؤمنون 

زماني كه مرگ يكي از آنان فـرا ميرسـد، ميگويـد: پروردگـارا! مـرا (بـه دنيـا) بـاز          و«
 ».گردان
اي كسي كه از نماز غافلي! مرگ و سكرات آنرا تصور كرده اي؟ آيـا دربـارة رنـج و     

شن گـردد.  كه حقايق آشكار و مسير هر انسان رو درد جان كندن فكر نموده اي؟ آنروزي
آيا مي داني كه بعد از مـرگ، قبـري تنـگ و تاريـك، مارهـا، گژدمهـا وكرمهـا در انتظـار         
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كتـاب اسـت. آنروزيكـه نامـة اعمـال       توست؟ و بعد از قبر دوباره زنده شدن و حساب و
ت داده مي شود، و واي به حال كسي كـه نامـة   انسانها يا به دست چپ و يا به دست راس

 اعمال او را به دست چپش بدهند.

   M  T  S  R  Q  P  O     N   M   L  K  JL االنشقاق   

شـود. بـا او حسـاب سـاده      در آن وقت، هركس نامة اعمالش به دست راسـتش داده «
 ».وآساني خواهد شد

   M       ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³        ²  ±  °  ¯        ¿  ¾  ½   ¼  »  ºL الحاقة   
كاش هرگز نامة اعمالم به  اي اما كسي كه نامة اعمالش به دست چپش داده شود، ميگويد: و«

 . »و نمي دانستم كه حساب من چيست من داده نميشد!
آيا مي داني كه اعمال انسانها وزن مي شود؟ وآيا مي داني كه ميزان اعمال تـو چگونـه   

 خواهد بود؟

   M   d   c  b  a  `  _  ^  ]  \   [  Z  Y  X  W
L الزلزلة 

پاداشـش را   پس هركس به اندازة ذرة غباري كار نيكو كـرده باشـد، آن را خواهـد ديـد (و    «
سـزايش   هر كس به اندازة ذرة غباري كار بد كرده باشد، آن را خواهد ديد (و خواهد گرفت). و
 ». را خواهد چشيد)

 فكري كرده اي كه چگونه از آن عبور خواهي كرد؟آيا دربارة پل صراط 

 M  j  i  h      g  f            e  dc   b  a  `L مريم 
ديدن، وكـافران   وهمة شما (انسانها بدون استثناء) وارد دوزخ ميشويد (مؤمنان براي عبور و«

 ».تاندگارپرور فرماني است قطعي از ماندن)اين امر حتمي و براي دخول و
 روز پشيماني است اما پشيماني سودي نمي بخشد. آن روز،

 M  r  q   p  o  n  m      l  k  j    i  h  gL الفرقان    
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ندامت) به دنـدان   شدت حسرت و در آن روز ستمكار هر دو دست خويش را (از و«
 ».  راه (بهشت را) بر ميگزيدم اهللاميگويد: اي كاش! با رسول  ميگزد و

افلي! و به اوقات آن بي تـوجهي و غـرق در شـهوات و لـذات     اي كسي كه از نماز غ 
 دنيايي هستي، و هرگاه انسانهاي صالح بخواهند ترا از اين غفلت باز دارند، هوا و هوس و

اشك بريزد؟ آيا  اهللاكبر وغرور ترا از راه راست باز مي دارد. آيا چشمي داري كه از ترس 
 :فرمايد مينشنيده اي كه باري تعالي  قلبي داري كه در آن خشوع و خضوع باشد؟ آيا

 M~    ے    ¡     ¢    £   ¤ ¥      ¦   ¨      §      ©   ª     ±     °  ¯  ®  ¬  «
   ¿  ¾  ½   ¼  »º  ¹    ¸  ¶  µ   ´   ³  ²L الحديد 

در برابـر   ، واهللاآيا وقت آن براي مؤمنان فرا نرسيده است كه دلهايشان به هنگام يـاد  «
بلرزد؟ شما همچـون كسـاني نشـويد كـه     بترسد و است،  نازل كرده اهللاحقيقتي كه حق و

 كتاب فرستاده شده است وسپس زمان طوالني بر آنان سپري گشته است، و براي آنان قبالً
 .»و نا فرمانند ) گشته انداهللاخارج (از حدود دين ، بيشتر شان ودلهاي شان سخت شده است، 

ز غافلي! هر كه نماز را ترك مـي نمايـد، بنـده اي سـركش،     كسي كه از نما ايو بدان 
و پيرو شيطان مي باشـد، همـان شـيطاني كـه در مقابـل       نافرمان و گنهكار در مقابل اهللا

سركشي نمود و رانده شدة درگاه او تعالي گرديد. اگـر پادشـاه و يـا رئـيس      فرمان اهللا
ه با فرعون حشـر خـواهي شـد و    هستي و ملك و رياست تو را از نماز باز داشت، بدان ك

اگر وزيري و شغل و منصبت تو را از نماز باز داشت، بدان كه با هامان حشر خواهي شد. 
اگر پولدار و ثروتمند هستي و اين پول وثروت ترا از نماز باز داشت بدان كـه بـا قـارون    

ن كه حشر خواهي گشت، و اگر تاجري وكسب وكار و معامالت ترا از نماز باز داشت بدا
 با ابي بن خلف حشر خواهي گشت.

 ي حشر شوي؟خواه ميپس اي برادر وخواهر مسلمان با كه 
 دربارة آنان ميفرمايد: ان و صالحان با كساني كه خداوندگزاربا نماز 
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 M  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I

  \  [  Z   Y  XWLالنساء 

شـان)  يرضـا بـه حكـم ا    در برابر فرمـان آنـان و  م يغمبر (با تسليپ و اهللاوكسي كه از «
د بود ن) كساني همنشين خواهيو هوهمرا اطاعت كند، او (در روز رستاخيز به بهشت رود

يشان نعمت (هدايت) داده اسـت (ومشـمول الطـاف خـود     ه اب اهللاكه (مقربان درگاهند و) 
بـا او همـدم    نموده است وبزرگواري خويش را بر آنان تمام كرده اسـت. آن مقربـان كـه   

صـديق  تد بود، عبارت اند) از پيغمبران وراسـتروان (وراسـتگويان كـه پيغمبـران را     نخواه
آنان چه اندازه دوسـتان   ، وو نيكوكاران شايستگان شهيدان و بر راه آنان رفتند) و كردند و

 .»خوبي هستند!
 :  فرمايد ميدربارة آنان  يا با منافقان و مجرمان كسانيكه خداوند

 M  I  N   M  L  K  JL الماعون 

 ».همان كسانيكه نماز خود را به دست فراموشي مي سپارند«
 آنانيكه:

 M  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔL المرسالت 

 ».) خم نمي شونداهللا ركوع كنيد وقتي براي آنان گفته ميشود: خم شويد (به پيش«
 و عاقبت:

 M  s  r  q        p   o  nL مريم 

 ».انيم)گرد ميشنه كام به سوي جهنم ميرانيم (وبدانجا داخل وگناهكاران را ت«
حال اهل جنت را بيـان مـي    كه چگونه اهللا توجه نماييد مسلمان انوخواهر انبرادر

اهـل دوزخ و   نـد، و اهللا كن مـي نمايد كه در جنت و در بين نعمتها و لذتهاي آن زندگي 
هل جنت از آنهايي كه در جهنم اند د در آن حال اده ميحالت آنها را به اهل بهشت نشان 

 مي پرسند:
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 M  ì       ë  ê    é  èL المدثر 
 ».بدان انداخته است؟ چه چيزهائي شما را به دوزخ كشانده است و«
 سـخت  يعني اهل جنت از آنها مي پرسند كه چه چيز سبب شده كـه در ايـن عـذاب    

 ند:  ده ميگرفتار باشيد؟ جواب 

 M   ñ   ð    ï     î  í   òL المدثر 

 ».ايم بودهان نگزارزمرة نماز  ) از دنياميگويند: (در «
روگردان بودند. دنيا  آن گروهي كه در اين عذاب سخت گرفتارند، از ذكر اهللا ،آري

را در عيش وعشرت بسر بردند و از آخرت غافل شـدند، و در حـالي از دنيـا رفتنـد كـه      
از خـداي خـود نمـي ترسـيدند و متكبـر      اطاعت پروردگار خود را نمي كردند زيـرا كـه   

ـ  روي خـود افتـاده و كشـان    ه وسركش بودند، پس جزاي آنها اين هست كه در آن روز ب
 كشان آنها را به سوي آتش ببرند.

 M  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø    ×  Ö  Õ  ÔL القمر 
روي زمـين كشـيده ميشـوند(گفته شـود      روزيكه كشيده شوند در آتش، بـر روهـاي شـان،   «

 ».بچشيد مزة (رسيدن) آتش را بايشان)

اي كسي كه از نماز غافلي! اي كسي كـه دنيـا و لـذتها و شـهوات زودگـذر آن تـرا         
 ي در مقابل خالقت و پروردگارت سر به سجده بگذاري!خواه ميمغرور كرده است و ن

 M  =     <   ;  :  9  8  7L االنفطار 

ارت مغرور ساخته است ودر حـق او  بزرگو يز ترا در مقابل پروردگارِچاي انسان چه «
 ».فريبت داده است

تـرا    كه چنين بي باكانه نافرماني ميكني و خود را به گناه ونافرماني آلوده مي سـازي؟ 
ي؟ آيا از عاقبت بدي هراس ميبه خدا، نفس و وجدان تو آرام است؟ و آيا از آتش دوزخ ن

كسـي كـه در قـوت و غـرورِ     كتاب در انتظار توست نمي ترسي؟ اي  كه بعد از حساب و
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جواني غرق هستي! و اي كسي كه مويت سفيد شد و تا هنوز در غفلتي! آيا نمي داني كـه  
هر لحظه ممكن است كه اجلت فرا رسد و در آنوقت دفتر اعمالت را مي بندنـد و ديگـر   

 ترا فرصتي نيست؟!!

M  { z   y  xw  v  u  t  s  r   qp  o  nL األعراف 

هنگامي كه زمان (محدود)  ي مدت زماني (مشخص ومعلوم) است، وهر گروهي دارا«
آنان به سر رسيد، نه لحظه اي (از آن) تأخير خواهند كرد ونه لحظه اي (بـر آنـان) پيشـي    

 ».ميگيرند
حي على الصالة و حـي علـى   عليه است كه وقتي صـداي   رمحة اهللاين عامر بن عبداهللا 

د كـه او را بـه مسـجد    خواهـ  ميت از فرزندانش را مي شنود در حاليكه مريض اس الفالح
ببرند. فرزندانش ميگويند كه پدر تو مريض هستي و خداوند عذر مريض ها را مي پذيرد، 

نه واهللا بايد مـرا   ؟را بشنوم وجواب ندهم حي على الصالة وحي على الفالحد: ده ميجواب 
از و در سـجده بـود   به مسجد ببريد. او را به مسـجد بردنـد و در حاليكـه در حالـت نمـ     

 روح او را قبض نمود. خداوند
اي كسي كه از نماز غافلي! اي كسي كه با ترك نماز به نفس خود ظلم نموده اي، بيـا  

برگرد قبل از اينكه گرفتار فتنه ها گـردي. ازحضـرت    اهللاو بشتاب و توبه نموده به سوي 
 :اند فرموده وآله وسلّمصلي اهللا عليه هللا ارسول روايت كرده اند كه  ابوهريره

 
»ي را. أَوِسي كَافمينا ومؤا مهيلُ فجالر بِحصمِ. يظْللِ الْمطَعِ اللَّينا كَقتالِ فموا بِاَألعرادِسـي  بم

نضٍ مربِع هيند بِيعرا. يكَاف بِحصينا ومؤنيا مصحيح مسلم. »الد     
ي ظاهر شود ماننـد پـاره هـاي    يانجام اعمال صالحه، پيش از آنكه فتنه هابشتابيد به « 

صـبح   و شب تاريك، كه شخص صبح مؤمن است وهنگام شام كافر ميشود وشب مـؤمن 
 ».فروشد ميد، دين خود را در برابر متاع كمي از دنيا گرد ميكافر 
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ـ        ت بـدبختي  برادر و خواهر مسـلمان! در انتظـار چـه هسـتي؟ در انتظـار فقريكـه براي
وفراموشي آورد و يا ثروتي كه ترا به طغيان وادارد يا مرضي كه تـرا از پـاي درآورد و يـا    

رسيدني است يـا در انتظـار    پيريي كه ترا زمين گير سازد يا اجلي كه در هر لحظه اي  فرا
 :دفرماي مية آن دربار قيامت هستي كه اهللا

 M  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  ÇL القمر 

 تلـخ تـر (از كشـتن و    قيامت بـالي آن عظـيم تـر و    شان قيامت است. وبلكه موعد «
  ».اسارت اين جهاني براي ايشان) است

  برادر و خواهر مسلمان!

آيا جنت را دوست نداري؟ بدون شك كه همة مسلمانان جنت را دوست دارند، ولـي  
جنـت  براي بدست آوردن جنت چه كرده ايم؟ آيا مي دانيد كه از مهمترين صـفات اهـل   

 :فرمايد مي توجه و برپا داشتن نماز است؟ خداوند

M ]  \  [  ZY  X   W  V  U  TL المؤمنون 

اركان) نماز هاي خود ميباشند. آنان مستحقان  يند كه مواظب ومراقب (اوقات ووكسان«
 ».(بهشت) هستند و وارثان

اكـرام   رام وبرادر وخواهر مسلمان آيا مي داني چه كساني در باغهاي بهشت مورد احت
 هستند؟

M Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  ÄL المعارج 
اركان) نمـاز هـاي خـود ميباشـند. آنـان در       مراقب (اوقات و يند كه مواظب ووكسان«

 ». اكرام هستند باغهاي بهشت مورد احترام و
 نه اندوهگين ميشوند؟ آيا مي داني چه كساني هستند كه نه بيمي بر آنان است و 

 Mb  a        n  m  l  k  j  i  h     g  f  e  d  c
  t  s  r  q   p  oL البقرة 
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نماز را چنانكه بايد بر پاي  يقيناً كساني كه ايمان بياورند وكار شايسته انجام بدهند و« 
نـه   نه بيمي بر آنان اسـت و و  زكات را بپردازند، مزدشان نزد پروردگارشان است دارند و

 ».اندوهگين ميشوند
ي؟ آيـا ايـن   هراس ميبرادر و خواهر مسلمان! آيا از عذاب جهنم و قهر خداوند جبار ن

 فرمودة باري تعالي را نشنيده اي؟

M  ¤   £  ¢  ¡  ے~  }  |  {  z     y  x  wL مريم 

در زمين) جايگزين شدند كه نماز را  بعد از آنان، فرزندان ناخلفي (روي كار آمدند و«
ـ بدنبال (لذا د وهدر دادن )(ترك كردند افتادنـد، و(مجـازات) گمراهـي     هذ و) شـهوات را ي

 ».(خود را در دنيا وآخرت) خواهند ديد
باشد كه  ) چيست؟ در تفسير آمده كه مكاني در قعر دوزخ ميغَياًآيا مي دانيد كه معني(

و همچنين گفته اند كه مكاني است در جهنم كه مملـو از خـون و    بد بو و بد طعم است.
) ايـن نيسـت   أَضاعوا: معنـي( فرمايد مي ابن مسعود عبد اهللا مي باشد، و حضرتزرداب 

كه كامالً ترك نموده اند بلكه نمازهـا را در اوقـات معيـين نخوانـده و در اداي آن تـأخير      
 نموده اند.

ي كه گناهانت محو گردد و لغزشهايت خواه مياي كسي كه نماز نمي خواني! آيا ن    
هللا صلي اهللا عليه و آلـه  ارسول روايت نموده اند كه  بابن عمربخشيده شود؟ حضرت 

 بشارت داده اند: و سلّم
 تساقَطَت سجد أَو ركَع فَكُلَّما وعاتقَيه، رأْسه علَى فَجعلَت بِذُنوبِه، أُتى يصلِّى قَام إِذَا الْعبد إِنَّ«

هنابن حبان  -روايت بيهقي».ع 
شود گناهانش بر باالي سـر وشـانه اش آورده ميشـود     ههرگاه بنده اي به نماز ايستاد«

 ».)ميشود (پاك  او مي ريزد كه ميكند گناهان از ه ايوهر ركوع وسجد
در پناه و حفظ خداوند تبارك و  گزاراي كسي كه از نماز غافلي! آيا نمي داني كه نماز
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 :اند فرموده  ليه وآله وسلّمصلي اهللا عهللا ارسول تعالي مي باشد. 
»نم هٍء فَإِنيبِش هتمذ نم اللَّه كُمنطْلُبفَلَا ي اللَّه ةمي ذف وحِ فَهبلَاةَ الصلَّى صص نم    ـنم ـهطْلُبي

منهارِ جي نف هِهجلَى وع هكُبي ثُم رِكْهدٍء ييبِش هتم١٤٤٣صحيح مسلم: . »ذ  
است. پس بكوشيد كه خداوند در مـورد   اهللاكسي كه نماز صبح را بخواند او در امان «

خود، شما را مورد پرسش قرار ندهد زيرا هرگاه خداونـد از   (قرض)بدهي چيزي، دين و
سپس او را به رويش بـه آتـش دوزخ مـي     كسي چيزي از بدهي بطلبد او را فرا ميگيرد و

 ».اندازد
 ماز پناهگاه انسان از هر رنج وبال و آرام بخش روح وجان مي باشد.  ن

 مي فرمودند:   به مؤذنشان سيدنا بالل هللا رسول
 أبو داود وامحد . »يا بِالَلُ أَقمِ الصالَةَ أَرِحنا بِها«
 ».ببخش ياي بالل! با برپا نمودن نماز، به ما راحت«

د. اهللا تبــارك وتعــالي گــرد مــيو بركــت  همچنــان نمــاز ســبب رزق و روزي فــراوان
 :فرمايد مي

M  ±      °  ¯  ®¬  «  ª©  ¨  §  ¦¥   ¤     £     ¢  ¡L طه 

مانـدگار   اردن نماز دستور بده وخود نيـز بـر اقامـة آن ثابـت و    زخانوادة خود را به گ«
وده) از يم، سرانجام (نيك وستده ميباش. ما از تو روزي نميخواهيم، بلكه ما به تو روزي 

 ».آن (اهل تقوي و) پرهيزگاري است
مي باشد. كسـي كـه بـه نمـاز مـي ايسـتد در        نماز رابطه و وسيلة نزديكي به اهللا   

د، ركوع ميكنـد  كن ميحقيقت در مقابل رب العزت والجالل ايستاده و با او تعالي مناجات 
ود نزديـك مـي   پروردگار خ به خضوع و سجده مي نمايد به خشوع و فروتني و بيشتر به

 :فرمايد مي وندشود. خدا

M   É  È  Ç  ÆL العلق 
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 »نزديك شو و كنسجده «
يعني به نماز خواندن خود ادامه بده در برابـر آفريـدگار خـويش و بـدين وسـيله بـه        

 نزديك شو. پروردگارت
 ميفرمايد: در ستايش اسماعيل واهللا

 MF  E  D  C  B   A  @  ?  >    GL مريم 

ره خانوادة خود را به اقامـة نمـاز و دادن زكـات دسـتور مـي داد و در پـيش       او هموا«
 ».  پروردگارش مورد رضايت بود

 ومشكالت ومصائب، كمك وراحتي قلب براي مؤمنان شدتهمچنين نماز در اوقات 

 است.

 M  ª   ©     ¨    §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡L البقرة 

كه نماز(با حضور قلب) امـري بسـيار دشـوار    به صبر و تحمل و نماز ياري جوييد  اهللاو از «
 »است مگر براي (خدا پرستان كه مشتاق نمازند)با خشوع و فروتني

 اي مسلمانان آيا مي دانيد حكم كسي كه نماز نمي خواند و از دنيا مي رود چيست؟

نـه بـر او نمـاز     نـه كفـن شـود و    نبايد شسته شود و«كه: اند فرمودهبعضي از اهل علم 
 ».نه در قبرستان مسلمانان دفن گردد ده شود وجنازه خوان

پس با او چه بايد كرد ؟ گفته اند كه بايد او را به صحرا ببرند و با لباسش دفن نمايـد، زيـرا   
 مردة او حرمتي ندارد.

 



 گفتگو

 پرسيدم چرا نماز را ترك نمودي؟
 گفت: مشغول بودم.

ر روز قيامت اولتر از نماز پرسيده مي از نماز مي باشد كه د مشغوليتي مهمترگفتم: چه 
 شود؟

 گفت: ميداني كه مصروفيت دنيا زياد است چه ميتوان كرد.
 رسولگفتم: آيا نمي داني كه نماز حد فاصل بين اسالم وكفر است مگر نميداني كه 

 :اند فرموده
»نيب  كرالْكُفْرِ تو كرالش نيبلِ وجالرالَةاحمد ومسلم روايت از »الص  

 ».نماز استترك فرق در ميان مرد مؤمن وكافر و مشرك، «
گفت: مسلماني تنها به نماز نيست، مهم اينست كـه قلـب انسـان درسـت باشـد. مـن       

 م و با همه رفتار نيك دارم و با همه خوش اخالق هستم.كن ميمسلماني را اذيت ن
فريبد تا مرتكـب گنـاه    سيلة آن ميعضي از مسلمانان را بوگفتم: اين حيلة شيطان است كه ب

ند كه كار خوبي انجام داده اند. و چه گناهي بـاالتر از تـرك نمـاز،    كن ميگردند در حاليكه فكر 
 اين عبادت بزرگ.  

 ة شيطان است كه اعمال زشت ما را نيك جلوه مي دهد!اين وسوس

M  H  G   F  E  DL 48األنفال 

  ».اعمالشان را برايشان مي آراستزماني كه شيطان(با وسوسه هاي خود) «   
 گفت: بسياري از مردم نماز مي خوانند ولي مرتكب گناه هم مي شوند.

هللا ارسـول  گفتم: مگر كسي كه نماز مي خواند معصوم از خطاء است؟ معصـوم فقـط   
اء مي باشند. ثانياً تو از جمله كساني باش كه نماز آنها را از فحش صلي اهللا عليه وآله وسلّم

و منكر و گناه باز مي دارد و تو الگو و نمونه باش براي ديگران خداونـد تبـارك وتعـالي    
 :  فرمايد مي

 M Ä  ¿¾  ½   ¼  »º     ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³²  ±L العنكبوت 
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از بي حيايي و كارهاي ناشايسته باز مي دارد و البته ذكر  برپا دار همانا نمازنماز را  و«
 ».بسيار بزرگ است اهللا

لي اهللا عليـه   ارسول گفت: من الإله إالاهللا مي گويم و الحمدهللا مسلمان هستم، و  هللا صـ
كه: الإله إالاهللا كليد جنت است و كسـي كـه الإلـه إالاهللا و محمـد      اند فرموده و آله و سلّم

 د و ثانياً خداوند غفور ورحيم است.گرد ميرسول اهللا بگويد آتش جهنم بر او حرام 
ينكه الإله إالاهللا كليد جنت است هيچ شكي نيست، اما آيا ميداني كـه علمـا   گفتم: در ا

در شرح اين حديث گفته اند: الإله إالاهللا كليد جنت است اما هر كليدي دندانه هايي دارد 
مـي باشـد و الإلـه     صـالح  كه به وسيلة آن در، باز مي شود و دندانه هاي كليد جنت عمل

اسالم مانند كليدي بدون دندانه است. ثانيـاً اهللا تبـارك وتعـالي    إالاهللا بدون عمل به تعاليم 
 :فرمايد مي

 M   H    -,  +  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !L البقرة 

مژده بده به كساني كه ايمان آوردند و كردار نيكو انجام دادند، اينكه ايشـان را اسـت   «
 »باغهاي(بهشتي) كه در زير درختان آن رودها روان است

 ببين كه تنها ايمان كافي نيست بلكه همراه ايمان عمل صالح وكردار نيكو الزم است و
 د:فرماي ميديگري در جاي خداوند تبارك وتعالى 

M  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡  ے  ~   }  |  {  zL 
 البقرة

و كساني كه ايمان آوردند وكردار پسنديده و افعال شايسته انجـام دادنـد اينـان اهـل     «
 ».انه در آن خواهند ماندبهشتند وجاود

 د:فرماي ميودر آيه ديگري 

 M n  m  l  k  j  i  h     g  f  e  d  c  b  a
s  r  q   p  o   tL البقرة 
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بيگمان كساني كه ايمان بياورند وعمل شايسته انجـام دهنـد و نمـاز را برپـا دارنـد و      «
آنهاست و نه انـدوهگين   روردگارشان است و نه بيمي برپزكات را بپردازند، مزدشان نزد 

 »مي شوند
 د:فرماي ميودر آية ديگري 

 M   m  l  k    j  i  hg   f  e   d  c  b  aL  آل

 عمران
ند، خداوند پاداش آنهـا  ده ميو اما كساني كه ايمان مي آورند وكارهاي شايسته انجام «

 .»را به طور كامل خواهد داد و خداوند ستمكاران را دوست ندارد
 د:فرماي مين و همچني

 M  Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾   ½  ¼  »  ºL لمائدةا  
 د كـه آمـرزش و  دهـ  مـي به كساني كه ايمان بياورند وكارهاي شايسته انجام دهند وعده  اهللا«

 ».پاداش بزرگي از آنها باشد
و ده ها آيت ديگر در قرآن كريم موجود است كه ايمان و عمل بـا هـم ذكـر گرديـده     

 :فرمايد ميدربيان صفات منافقين   چنين اهللاماست ه

 M  U  T      S  R  Q      P  O  N  M   L  K  J  I  H
[  Z   Y  X  W  VL النساء 

 (سـزاي فريـب)  ند! در حالي كـه خداوند ده ميرا فريب  اهللا (مي پندارند)يناً منافقانيق«
ست و بي حال بـه  د. منافقان هنگامي كه براي نماز بر مي خيزند. سده ميايشان را فريب 

 اهللا) واهللانماز مي ايستند و با مردم ريا ميكنند (و نماز شان بخاطر مردم است؛ نـه بخـاطر   
 ».را كمتر ياد ميكنند و جز اندكي به عبادت او نمي پردازند

د كه يكي از صفات منافقين اين است: كه به نماز گرد ميببين برادرم در اين آيت بيان 
آنها را به قعر دوزخ وعده نموده است، پس  خداوندو بي حالي، مي ايستند به تنبلي و 
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 حالت كسي كه نماز را كامالً ترك نموده چه خواهد بود؟!
از نعمتهاي حـاللِ دنيـا    ،به تو مي گويم برادرم، زندگي دنيا ترا نفريبد و مغرور نسازد

 حساب گرفته مي شود و در مقابل حرامِ دنيا عذاب دردناك است.
 برخيز قبل از اينكه بگويي:به نماز 

 M  %  $  #   "  !L الفجر 

 ».خواهد گفت اي كاش براي زندگي خود(خيرات وحسنات) پيشاپيش مي فرستادم«
 به نماز برخيز قبل از اينكه بگويي:

M  ¡    ے   ~  }  |  {  z   y  xL المؤمنون 
را (بـه دنيـا) بـاز    و زماني كه مرگ يكي از آنان فـرا ميرسـد، ميگويـد: پروردگـارا! مـ     «

 ».  گردان

برگرد و تسليم فرمان او شـو و از تعـاليم او پيـروي كـن      اهللابه نماز برخيز و به سوي 
 قبل از اينكه بگويي:

 M   Û  Ú  Ù          Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ     Ð    Ï  Î  ÍL الزمر 

 اهللاوعبـادات) پيش از اينكه بگويد نفسي، دردا و حسرتا چه كوتاهيها كه در(طاعـات  «
 ».كرده ام، دريغا و افسوسا! من از زمرة مسخره كنندگان بودم

 !نماز بخوان تا از عذاب جهنم در امان باشي و در جنت به سالمتي درآيي
 !گفت: دستت را بده

 ي بروي؟خواه ميگفتم: چرا؟ 
م كه بعد از اين هرگـز نمـاز خـود را تـرك     كن ميم و عهد ده ميگفت: نه، بلكه وعده 

 نم.نك
 

 پس اي برادران و خواهران مسلمان!
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بشتابيد بسوي جنتي كه عرض آن برابر آسـمانها و زمـين اسـت، از ديگـران سـبقت       
 در كارهاي نيك قبل از آنكه روزي فرا رسد كه: بجوييد

 M  G  F        E  D   C  B  A  @  ?  >  =  <  ;    :L الشعراء 

نمي رساند، بلكه تنهـا كسـي كـه بـا دل سـالم بـه        ن روزي كه اموال و اوالد سوديآ«
 دلي كه خالي از كفر ونفاق باشد) ».(آمده باشد اهللاپيشگاه 

 بشتابيد و منادي حق را لبيك بگوييد:

M  W  V  U  T  S  R   Q  P    O   N  M  L  K  J  IL األحقاف 

آوريد تا اهللا گناهـان  اجابت كنيد سخنان دعوت كنندة اهللا را و به او ايمان  !اي قوم ما«
 ».  شما را بيامرزد وشما را از عذاب سخت آخرت در پناه خويش دارد 

را  اهللابرادران و خواهران مسلمان نگوييد كه گناهان ما زياد است و روي برگشت به سوي 
و هر گاه كه به سوي او باز  بزرگتر است و از همه چيز بيشتر نداريم!!، زيرا رحمت خداوند

 توبه برويتان باز است. گرديد درِ

 M  ¦¥       ¤     £  ¢  ¡  ے~  }    |  {  z  y  x  w  v  u  t  s

  «          ª          ©   ¨     §L الزمر 
زياده روي هـم كـرده ايـد از لطـف      گناهان)بگو: اي بندگانم! اي آنانيكه در معاصي(«

ة گناهان را مي آمرزد، چـرا كـه او   مأيوس و نااميد نگرديد قطعاً خداوند هم اهللاومرحمت 
 » بسيار آمرزگار و بس مهربان است.

با توبه و طلب مغفرت و صفحة جديد و سفيدي در زنـدگي   برگرديد به سوي اهللا پس 
خود بگشاييد و با پروردگار خود عهد نماييد كه ديگر نافرماني او تعالي را نكنيـد. اگـر چنـين    

 شما كمك مي نمايد. د خداي مهربان نيز بهآن صادق بوديتصميمي گرفتيد و در 

M  ¹     §¦  ¥  ¤  £      ¢  ¡  ے   ~  }    |  {L الرعد 

د، مگـر اينكـه آنهـا احـوال خـود را      ده ميخداوند حال و وضع هيچ قومي را تغيير ن«
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 ».تغيير دهند
در مسجد بـا خضـوع وخشـوع     يد و در اداي نماز با جماعتبترس اهللاي مسلمانان از 

 شش نماييد تا از جملة رستگاران شويد.كو
م كه به ما توفيق عنايت فرمايـد كـه   خواه ميدر پايان از بارگاه رب العزت والجالل  و

تقوا و عاقبت نيكو نصيب نمايد و همة مسلمانان را  ن و شمادر راه او قدم برداريم و به م
لي اهللا عليـه  هللا ابه وسيلة برگشت به قرآن كريم وسـنت رسـول    لّم   صـ سـو آلـهاز ذلـت   و

 . آمينوخواري برهاند

 M¶    ¸ ¹   º      »  ¼    ¾½      ¿    À       Â   Á      Ã       Ä     Å         

Æ      Ç     È     É   Ë  Ê       Ú   ÙØ  ×   Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð    Ï  Î  Í   Ì

   à  ß  Þ  Ý  Ü  ÛL البقرة 

  بـار گرانـي   ، بـر مـا مگيـر پروردگـارا     خطا رفتيم  رديم، يا بهك اگر فراموش پروردگارا«
را   آن  وتـوان   تـاب   پروردگـارا آنچـه    ما گذاشتي  برپيشينيان  كه  ما مگذار، همچنان  بردوش
  آور تو مـوالي   پروردگارا و از ما و بر ما بيامرز و بر ما رحمت ،ما مگذار  ، بر دوش نداريم

  .»پيروز گردان  كافران  ما رابر گروه  پس  مايي
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