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 مقدمه
ې   ې  ې  ىى  ائ  ائ ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ        چ 

 22األعراف:  چۈئ  ېئ  ېئ  
از  كنيد و اهللگو: پروردگارم به عدل فرمان داده است، و اين كه در هر عبادتی رو به ب»

نهه كهه شهما را در    همانگو او را صادقانه بپرستيد. خداوند يد ويوی مخلصانه اطاعت نما

بسهوی او  بهر    د وكنه مهی )به همان سادگی، پس از مرگ شما را زنده  آغاز آفريده است،

 .«يدگردمی

گردانيهد و آنهرا بزرگتهرين     سپاس خدايی را عزوجل كه نماز را بر مسهلمانان فهرض  

 عبادت و ستون دين و وسيلة نزديكی به خود قرار داد، و درود وسالم بر بهترينِ اوالد آدم

سيد المرسلين پيامبر بزرگ اسالم حضرت محمد بن عبداهلل و آل واصحاب بزرگوارشهان  

 باد.

هلل ارسول نماز يكی از اركان مهم دين مبين اسالم می باشد كه در قرآن كريم و سنت  

به آن تأكيد فراوان شده است، اما چه بسا انسانهايی كه امور دنيا  صَلی اهلل عَليهِ وَآلهِ وَسَلّم

 پهی ا را از توجه به روز آخرت باز داشته است و به نمهاز اهميتهی قايهل نيسهتند و در     آنه

غافلنهد و از قههر    اهللنهد و از ككهر   گيرمیشهوات دنيا سرگردانند، اوامر الهی را نديده 

 ند و از عاقبت بدی كه در انتظار آنهاست بيمناك نيسهتند. اهلل هراسمیوغضب او تعالی ن

 :فرمايدمی

ىئ     ىئ  ی      یی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ     جب  حب  خب  مب     ېئ  ىئچ 

 المجادلة چىب  

ب را از خاطرشهان بهرده اسهت. اينهان حهز      اهللچيره گشته است وياد شيطان بر آنان »

 «.حزب شيطان زيانكار وزيانبارند شيطان هستند. آگاه باشيد! حتماً

اوان نصيب فرموده اسهت  صحت و امن, رزق و روزی فر آنهابه  در حاليكه اهلل ،آری

 ند.كنمیبجای شكر و اطاعت از باری تعالی كفران نعمت  ،اما ايشان در مقابل

وای به حال آن انسان كه چگونهه جهر ت مهی نمايهد در مقابهل خهالز و رازق خهود        



   

 3 اي كسيكه از نماز غافلی
 

 

سرپيچی و نافرمانی كند، آيا نمی داند كه همة انسانهای روی زمين در مقابل خدای تبارك 

 كليلند. خوار و قير، محتاج ووتعالی بندگان ف

پخش وسايل فساد در جامعه عده ای از مردم نماز و مسجد را  در اين اواخر با نشر و

مصهيبت  بزرگتهرين  د زيرا گردمیترك نموده اند كه اين خود سبب غضب خداوند متعال 

اين مطلب كوتاه ولهی   د.باشمیبزرگ ومعصيت برای يك مسلمان ترك نماز، اين عبادت 

اكنون بهه شهكل    هه نشر شده و0424)كست  در سال  را كه به صورت نوار صوتی مهم

ً  ن ا صل  ًي رساله كوچكی با كمی تعديالت آماده گرديهده و بهر اسهاس رسهالة )     ( ةا غ اال
من و مسهلمانم تقهديم   ؤای خهدمت بهرادران و خهواهران مه    به عنوان هديه را نوشته شده

 قادر و توانا راه ياب گردد اهلليا گمراهی به كمك  كه غافلی به خود آيد وم تا باشد كنمی

م به ما كمك نمايد تا بتوانيم مسهووليت خهود   خواهمیخداوند تبارك و تعالی  و از بارگاه

توفيهز   به همهة مها   را در قبال اسالم عزيز انجام داده و  در راه دين خدمت نماييم و اهلل

 التماس دعا .اطاعت و عبادت نصيب نمايد

 

 بداللطيف انصاریمحمدع
 مدينة منوره 41420 -ص . ب

abusaeedansari@gmail.com 
 



 فرضيت نماز

قرآن كريم آيات متعددی دربارة نماز وجود دارد كه خداونهد تبهارك وتعهالی در آن    در 

 مسلمانان را به اين عبادت بزرگ امر فرموده است.

 :فرمايدمی اهلل

     ءالنسا چ  ڻ  ڻڻ  ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  چ

 «.برپا داريد نماز را، همانا نماز بر مؤمنان در وقتش، فرض كرده شده»     

 :فرمايدمیو در جايی ديگر 

 الروم  چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ

برگشهته، واز   اهللاخهالص در عمهل  بهه سهوی      كنيد وبا توبه و اهللای مردم! رو به )»

 «.بر پا داريد واز مشركان نباشيدونماز را  )خشم وعذاب  او بپرهيزيد،

 سورة بقره آمده است: 42ودر آيت 

 البقرة:  چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ 

ان )به صهورت جماعهت  نمهاز    گزارونماز را برپا داريد وزكات را بپردازيد وبا نماز »

  «. بخوانيد

 األنعام چۆ  ۈ  ۈ       ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  چ 

از  به ما دستور داده شده است  اينكه نماز را بگونة شايسته بخوانيهد و  هللاواز سوی »)

او اسهت كهه در پيشهگاهش گهرد آورده ميشهويد )وحسهاب وكتهاب پهس          بترسيد و اهلل

 «. يد دهمی

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ 

 إبراهيم چڭ   ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  

ن مؤمن من: بايد نماز را بگونة شايسته بخوانند واز آنچهه    بگو به بندگاای محمد)»

برايشان داده ام مقداری را در پنهان وآشكار ببخشند پيش از آنكه روزی فرا رسهد كهه در   

   «.آن معامله ودوستی نيست
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 طه چپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ 

عبادت كن، )عبادت خهال  از   معبودی جز من نيست، پس تنها مرا من اهلل هستم، و»

 «.هر گونه شركی  نماز بخوان تا )هميشه  به ياد من باشی

 النور چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  چ 

زكهات را )بهه    خضهوو الزم  بخوانيهد، و   بها خشهوو و   ز را )در وقت معهين و و نما»

بهه شهما رحهم      اهللاز پيغمبر اطاعت كنيد، تا اينكهه )از سهوی    مستحقان آن  بپردازيد، و

  «. شود

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   چ 

 البينة چہ  ہ  

را  اهللايشان دستور داده نشده است كه مخلصهانه وحقگرايانهه   به در حاليكه جز اين »

 زكهات  نماز را چنانكه بايد، بخوانند، و بپرستند وتنها شريعت او را آئين )خود  بدانند، و

 «. بس ارزشمند اين است و د. دين راستين ورا بپردازن

احاديث فراوانی در امر به نمهاز    صَلی اهلل عَليهِ وَآلهِ وَسَلّمهلل ا رسولو در سنت مطهر 

 آمده است نمونه هايی از آن را برايتان ككر می نماييم.

َأْن ُأقاِتَل صلناَس حتَّى َيْشَهدوص َأْن أُِمْرُت »وسلم قال:  وآله َأنَّ رسوَل صلّلِه صلى صهلل نليه ب نِا صبِا ُنَمرَ »
َءُهم ال ِإلَه ِإاّل صلّلُه وأنَّ محمدص  رسوُل صلّلِه، ويُِقيموص صل ًَة، ويُ ْؤتوص صلزَّكاَة. الإذص الَ َعلوص ذلَك َنَ موص ِمنِّي ِدما

 بخاري ومسلم  «وأموصَلُهم ِإالّ ِبَحقِّ صإِلسًم، وحسابُهم َنَلى صلّله

: به من اندفرموده هلل صَلی اهلل عَليه و آله وَ سَلّمارسول روايت شده كه  باز ابن عمر»

دستور داده شده كه با مردم بجنگم تا اينكه گواهی دهند به اينكهه بغيهر از اهلل معبهود بهر     

حقی نيست و همانا محمد رسول اهلل است، و نماز را برپا دارند و زكات بدهند، اگر ايهن  

جان و مالشان محفوظ خواهد شد، مگر به حز اسالم و حسابشهان   اعمال را انجام دادند،

 «. می باشد اهللبر 
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 :فرمايندمی رسولُ اهلل و

َها َوُهْم أَبْ َناُء َنْشٍر، َوالَ رُِّقوص » ًَِة َوُهْم أَبْ َناُء َسْبع ِسِنيَا َوصْضرِبُوُهْم َنَلي ْ نَ ُهْم الي ُمُروص َأْواَلدَُكم بال َّ بَ ي ْ
 اري وسنن ابى داودبخ «صلَمَضاِجعِ 

هنگاميكه بچه هايتان به هفت سالگی رسيدند آنها را به نماز امر نماييد وچون بهه ده  »

 «.را جدا كنيد گاهشانسالگی رسيدند و نماز نخواندند آنها را بزنيد و خواب
 



 اوقات نماز

 ككر اوقات نماز های پنجگانه در بعضی از آيات قرآن كريم آمده است.

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ        چ    ڤ   ڦچ 

 ءاإلسرا چچ  

امتهداد   به هنگام زوال آفتاب ) كه آغاز نماز ظهر است و ،چنانكه بايد بخوان را نماز»

امتهداد   آن وقت نماز عصر را نيز در بر ميگيرد  تا تاريكی شب )آغاز نماز مغرب است و

و بخوان قرآن فجر را )نماز صبح را  حقها كهه     دباشمیآن وقت نماز عشاء تا نماز صبح 

  «. آن فجر مورد مشاهدة فرشتگان استقر

ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ        چ 

 هود چۆ  

و نماز را برپا داريد، در دو طرف روز و در حصه ای از شب، همانا نيكی ها بدی ها »

 «.است برای افرادی كه پند پذير می شوند را از بين می برند، اين نصيحتی

صَهلی اهلل عَليههِ وَآلههِ    هلل ارسهول  ودر حديث شريف نيز ككر اوقات نماز آمده اسهت.  

 :اندفرموده وَسَلّم

 َيْحُس  ُ  َمَع هُ  َص لَّْيتُ  ثُ مَّ  َمَع هُ  َص لَّْيتُ  ثُ مَّ  َمَع هُ  َص لَّْيتُ  ثُ مَّ  َمَع هُ  َص لَّْيتُ  ثُ مَّ  َمَع هُ  اَلَ لَّْيتُ  الََأمَِّني ِجْبرِيلُ  نَ َزلَ »
 خباري «َصَلَوصتٍ  َخْمسَ  بَِأَصابِِعهِ 
جبريل نازل شده به امامت او همرايش نماز خواندم، باز همرايش نماز خوانهدم، بهاز   »

همرايش نماز خواندم، باز همرايش نماز خواندم، باز همرايش نماز خواندم، بهه انگشهتان   

 «.شان پنج نماز را حساب نمودند

را به يمهن فرسهتادند    معاك بن جبل ،صَلی اهلل عَليهِ وَآلهِ وَسَلّمهلل ا رسولگاميكه و هن

 به او فرمودند:

صْدُنهم ِإَلى: شهادِة أْن ال إله إالّ صلّلُه وأني رس وُل صللّ ِه، ال إن ُه ْم أا انوص ل َلك ال َأْنِلْمُهم أّن صللّ َه »
ن ه  م أا  انوص ل  َلك، ال  َأْنِلْمُهم أّن صللّ  َه صالت  رَ  صالت  َرَ  نل  يهم َخم  َس َص  لوصٍت ال  ي ك  ّل ي  وٍم وليل   ، ال  إ

َُ ما أغنيائهم وتُ َردُّ نلى الُ َقرصئهم 0277بخاري:  «نليهم صدق   الي أموصِلهْم، ُتؤَخ
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 اينكه من بنده و و آنها را دعوت كن تا گواهی دهند كه معبود بر حقی جز اهلل نيست»

مان بردند آگاهشان كن كه خداوند در ههر  م. اگر در اين مورد از تو فرباشمی اهللفرستادة 

اين امر پيروی كردند باخبر شان  از شبانه روز پنج نماز بر آنها فرض نموده است. باز اگر

فرض نموده است كه از ثروتمنهدان شهان    ه ای )زكات ساز كه خدای تعالی بر آنها صدق

 «.ناتوانان شان باز گردانيده ميشود به فقراء و گرفته شده و

يهات  آند مخالف صريح بها  كنمیاينكه شيعيان نمازهای پنچگانه را در سه وقت ادا اما 

د زيرا ايشهان در فرمهانی   باشمی وفرمودة حضرت علی قرآن كريم واحاديث رسول اهلل

كه به همة واليان حكومت اسالمی در زمهان خالفهت خهويش نوشهتند اوقهات نمازههای       

كه اينك ن  آنهرا از كتهاب نههج البالغهه كهه       دانفرمودهپنچگانه را به شكل واضح بيان 

 م:كنمینقل            معتبرترين كتاب بعد از قرآن در نزد شيعيان است

َء صَلشَّ   ْمُس ِم   ْا َم   ْرِبِن صَْلَعْن   ِز َو َص   لُّوص ِبِه   ُم صَْلَعْ    َر َو َأمَّ   ا بَ ْع   ُد اَلَ    لُّوص بِالنَّ   اِس صَل ُّْه   َر َحتَّ   ى َتِ    ي»
ََ ِح يَا يُ ْ ِ  ُر صَلشَّْمُس بَ ْيضَ  اِن َو َص لُّوص ِبِه ُم صَْلَمْ  ِر َِ اُء َحيٌَّ  اِلي ُنْضٍو ِمَا صَلن ََّهاِر ِح يَا ُيَس اُر اِليَه ا الَ ْرَس 

وص ِبِه ُم ِل َو َصلُّ صَل َّاِئُم َو َيْداَلُع صَْلَحاجُّ ِإَلى ِمن ى َو َصلُّوص ِبِهُم صَْلِعَشاَء ِحيَا يَ تَ َوصَرى صَلشََّ ُق ِإَلى ثُ ُلِث صَللَّيْ 
ونُ  وص الَ تَّ  انِيَا.  َُ ًََة َأْض  َعِ ِهْم َواَل َت ُْ َوْج  َه َص  اِحِبِه َو َص  لُّوص ِبِه  ْم َص   نهههج  25نامههه  «صَْل َ  َدصَة َو صَلرَُّج  ُل يَ ْع  ِر

 غهالبال

اريد كه سايه آفتاب به قدر جاى خفتن بزى ذنماز ظهر را تا زمانى با مردم بگ !اما بعد»

يد كه آفتاب سفيد باشد و تابنهده و از روز آن  گزارنى با ايشان بگردد. و نماز عصر را زما

قدر مانده باشد كه در آن دو فرسنگ راه تهوان پيمهود. و نمهاز مغهرب را زمهانى بها آنهها        

گردد و نماز عشاء را زمهانى  منا مى  ةگشايد و حاجى رواندار، روزه مى  يد كه روزهگزارب

و نمهاز صهبح را زمهانى بها      دتا ثلثى از شب بگهذر  يد كه شفز پنهان گرددگزاربا ايشان ب

يد كه هر كس صهورت ديگهرى را توانهد شهناخت و نمهاز را در حهد تهوان        گزارايشان ب

 .«انگيزيشان نگرديدناتوانترينشان به جاى آريد، كه موجب فتنه 

دربارة اوقات نمازهای پنجگانه واگر باز هم كسانی كهه   اينست فرمان حضرت علی 



   

 9 اي كسيكه از نماز غافلی
 

 

بها داليهل   پنج وقت را در سهه وقهت بخواننهد و     واهل بيت را دارند ت علیادعای محب

را توجيهه   عمل مخالف قرآن وسنت ومخالف فرمهان علهی   اين وتلبيسات بيجا بخواهند

 هدايتشان دهد. چه ميتوان گفت جز اينكه اهللكنند 
 



 اهميت نماز

ركن  دومين سالم دارد. نمازبرادر و خواهر مسلمان نماز مكانت بزرگی در دين مبين ا

بعد از كلمة شهادت و افضلترين عبادات می باشد. نماز عنوان اسالم، دليهل   اسالماساسی 

ايمان و حدّ فاصل بين اسالم و كفر است. روز محشر نخستين سوال از نماز مهی شهود و   

نماز در حضر و سفر، بيماری و تندرسهتی، امنيهت يها خهوف، پيهری يها جهوانی معهاف         

 صَهلی اهلل عَليههِ وَآلههِ وَسَهلّم    هلل ارسهول  از  عبداهلل بن مسهعود  صحابی جليلد. گردمین

 كه ايشان فرمودند: اند روايت نموده

  صحيح الترغيب األلبانيالمعجم الكبير للطبرانی و «َلهُ  َصًةَ  ال ِلَماْ  ِدياَ  ال»

 «.دين ندارد كسی كه نماز نمی خواند»

نماز بوده و قبل از همه از آن حساب گرفته می شهود،  در روز قيامت اولين پرسش از 

پس اگر نماز كسی درست بود و مورد قبول باری تعالی قرار گرفهت بهاقی اعمهالش نيهز     

 د و در غير آن باقی اعمالش نيز از بين ميرود.گردمیمورد قبول واقع 

در نفسهای آخهر   در هنگام رحلت از اين جهان و صَلی اهلل عَليهِ وَآلهِ وَسَلّمهلل ارسول 

 خود فرمودند:

َُمْ »  ََْت أَْيَماُن َة َوَما َمَل ًَ َة صل َّ ًَ   ابي داود,ابن ماجه, ومسند أحمد «صل َّ
 «.ميكنم سفارشنيكی با غالمان  شما را به خواندن نماز، شما را به خواندن نماز و»

 نموده فرمودند:نماز را ياد  صَلی اهلل عَليهِ وَآلهِ وَسَلّمهلل ارسول همچنين روزی 

« َُ َها، َلْم َي َها، َكاَنْت َلُه نُورص  وبُ ْرَهانا  َوَنَجاة  يَ ْوَم صلقياَمِ ، َوَمْا َلْم ُيَحااِلْظ َنَلي ْ ْا لَُه َمْا حااَلَظ َنَلي ْ
مسند امام أمحد  «يِّ ْبِا َخَلفٍ بُ ْرَهاٌن َوال نُوٌر َواَل َنَجاٌة، وََكاَن يَ ْوَم صلِقَياَمِ  َمَع قاُروَن، َوهاَماَن، َواِلْرَنْوَن، َوأُبَ 

   وابن حبان
كسی كه نماز را با روش درست وصحيح و دايمهاً بخوانهد، آن نمهاز در روز قيامهت     »

برای آن شخ  وسيلة نور و برهان و نجات قرار خواهد گرفت و كسی كهه بهر نمهازش    

بهود و در  محافظت ننمايد، برای او در روز قيامت وسيلة نور و برهان و نجهات نخواههد   

  «.روز قيامت همراه با قارون، فرعون، هامان و ابیّ بن خلف حشر خواهد شد
به دليل اهميتی كه نماز دارد روايات زيادی در مورد كافر شدن ترك كنندة نماز آمهده  
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 :اندفرموده صَلی اهلل عَليهِ وَآلهِ وَسَلّمهلل ارسول است. 

َِي صْلَعْهدُ » نَ َنا صلَّ نَ ُهمْ  بَ ي ْ ةُ  َوبَ ي ْ ًَ  وترمذی  مسند أحمد و مسلم «َكَ رَ  الَ َقدْ  تَ رََكَها اَلَماْ  صل َّ

كسی  عهد وپيمانی كه ميان ما و آنها)كفار و منافقين  است عبارت از نماز ميباشد، و»

 «.كه آن را ترك نمود به تحقيز كافر شده است

 :اندفرموده صَلی اهلل عَليهِ وَآلهِ وَسَلّمهلل ارسول همچنين 

ْ ِر تَ ْرُك  اَ بَ يْ » َُ ًَةِ صلرَُّجِل َوبَ ْيَا صلشِّْرِك َوصْل  صحيح مسلم .«صل َّ

 «.نماز استترك  فرق در ميان مرد مؤمن وكافر و مشرك، »

 :فرمايدمیدر قرآن كريم  خداوند

 األعلى چی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ    جب  حب  خب  مب   چ 

پروردگهارش را گرفتهه و    همانا رستگار شد كسی كه پاكيزگی اختيهار نمهود. و اسهم   »

 «سپس نماز خواند
 
 



 فضيلت نماز

در  در قرآن كريم و احاديث شريف فضايل بی شماری در بارة نماز آمهده اسهت. اهلل  

 :فرمايدمیسورة عنكبوت 

   ىى     ې     ې    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ېچ 

 العنكبوت چوئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ      وئ ائ   ائ  ەئەئ  

نمهاز را   )ای پيغمبر!  بخوان آنچه را كه از كتاب )قرآن  به تو وحهی شهده اسهت، و   »

بهاز   ،از كارهای ناپسهند  پای دار. مسلماً نماز )انسان را  از گناهان بزرگ و چنانكه بايد بر

بزرگتر اسهت، وخداونهد ميدانهد كهه شهما چهه        وياد اهلل واالتر و اهللقطعا ككر  ميدارد، و

 «. جزايتان را خواهد داد  و پاداشيد )دهمی ی را انجاميكارها

 آمده است: در وصف مؤمنان و در سورة مؤمنون

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  چ 

 المؤمنون چک  گ  گ  گ  

و كسانی كه بر نمازهايشان حفاظت كننده اند آنها هستند وارثان كه جنت الفهردوس  »

  ،«آنجا جاودان خواهند ماندرا به ارث می برند و هميشه در 

نماز تنها عبادتی می باشد كه خداوند تبارك وتعالی آنرا در بهاالی هفهت آسهمان بهر     

خواست تا بر بنده و رسول خود حضرت  مسلمانان  فرض گردانيد، هنگامی كه خداوند

م در نعمت عظيم عطا نمايهد ايشهان را از مسهجد الحهرا      صَلی اهلل عَليهِ وَآلهِ وَسَلّممحمد 

مكة مكرمه به مسجد األقصی در فلسطين و از آنجا به آسمان هفتم و به نزديك خود فهرا  

 خواند كه ككر اين سفر مبارك در قرآن كريم آمده است:

پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ        پ   پ   ٻ  ٻ  پ   ٻ   ٻ   ٱ  چ

 اإلسراء چٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

را سزا است كه بندة خود )محمهد پسهر عبهد اهلل  را در     پروردگاریتسبيح وتقديس »

شبی از مسجد الحرام )مكه  به مسجد االقصی )بيت المقدس  برد. آنجا كه اطهراف آن را  

آسهمانی  برخهی از نشهانه ههای      يك شبة زمينهی و  سفرپر بركت ساخته ايم. تا )در اين 
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شك خداوند بسيار شهنوا  قدرت خداوندی  خود را برای او نشان دهيم. بدون  )عظمت و

 .«بينا است. )نه سخنی از او پنهان ونه كاری از او نهان ميماند  و

بهر رسهول خهود     در ضمن اين سفر مبارك كه به اسری و معراج معهروف اسهت اهلل  

و بر امت ايشان پنج وقت نماز را فرض گردانيد و  صَلی اهلل عَليهِ وَآلهِ وَسَلّم سيدنا محمد

ص نماز، اين عبادت بزرگ می باشد كه در چنان مقام شهريف و رفيهع   اين از مميزات خا

البته قابل يادآوری هسهت كهه    حكم فرضيت آن از طرف باری تعالی صادر گرديده است.

پنجاه مرتبه نماز در يك شبانه روز فرض گرديد اما با وساطت در آن شب مبارك نخست 

ه در يك شبانه روز كاهش يافهت  به پنج مرتب پيامبر مهربان و محبوبمان حضرت محمد

دليهل ديگهری كهه     د،باشمیكه به لطف پروردگار پنج وقت نماز ثواب پنجاه نماز را دارا 

حاكی از فضيلت و برتری شأن نماز می باشد اين است كه نسبت به فرايض ديگر بيشهتر  

از در قرآن كريم ككر آن آمده است و در جاييكه همراه ديگر فرايض، ككهر گرديهده قبهل    

 همه ككر نماز بوده است.  چنانكه باری تعالی فرموده است:

ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ

 الحج چڳ  کگ   گ  گ  گ   
برايشان وعدة ياری وپيروزی داده است  كسانی هستند كه هرگاه  اهللآن مؤمنانی كه »)

امهر بهه    كات را می پردازنهد، و ز در زمين ايشان را قدرت بخشيم، نماز را برپا ميدارند و

 «.دگردمیبر  اهللسرانجام همة كارها به  نهی از منكر می نمايند، و معروف و

از او عبادتههای ديگهر ماننهد روزه، حهج،       هر كسی كه نماز را ترك نمايهد خداونهد  

صدقه، جهاد، امر به معروف ونهی از منكر را نمی پذيرد. بدين ترتيب نماز برهمة عبادات 

 تری دارد.بر

فاتحة خيری است كه مؤمنان روز خود را به وسيلة آن شروو نموده و  آغاز ونماز سر

وعالمهت بهارز مؤمنهان     امتيهاز شب خود را به وسيلة آن به پايان می رسانند. نماز نشهانة  
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 :فرمايدمی رستگار می باشد اهلل

 المؤمنون چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   چ 

 «.رستگارند.آنها كسانی هستند كه در نمازشان فروتن اند يروز ومسلماً مؤمنان پ»

می  نماز رابطة مستقيم بين بنده و پروردگار اوست، نماز مناجات بين مخلوق وخالز

نماز لذت بخش دلها، نزديكی و انس با رب العهالمين اسهت. نمهاز سهبب نهور در       باشد.

نموده وگناهان را می زدايد و انسهان  چهره و اصالح در قلب می باشد. نماز قلبها را پاك 

 مؤمن را از گناهان كبيره و صغيره و اعمال زشت و حرام باز می دارد.

 :فرمايدمیخداوند تبارك وتعالی 

ې  ې  ې  ې       ۉۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅۉ  چ

 العنكبوت چىى  ائ   ائ  ەئەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ 

)قرآن  به تهو وحهی شهده اسهت، ونمهاز را       ای پيغمبر!  بخوان آنچه را كه از كتاب»)

از كارههای ناپسهند بهاز     چنانكه بايد برپای دار. مسلماً نماز )انسان را  از گناهان بزرگ و

بزرگتهر اسهت، وخداونهد     ياد اهلل )از هر چيز ديگری  واالتهر و  و اهللككر  قطعاً ميدارد، و

 «. يتان را خواهد داد وجزا پاداشيد )دهمیميداند كه شما چه كارهائی را انجام 

بدانيد كه نماز خنكی چشمان مؤمنان و مقام وااليی برای  !مسلمان انو خواهر انبرادر

اران و ركن اساسی دين می باشد. امير مؤمنهان حضهرت فهاروق اعظهم عمهر بهن       گپرهيز

 :اندفرموده خطاب
مِ  اِلي َحظَّ  اَل »  ًَ ْس ةَ  تَ َركَ  ِلَماْ  صإْلِ ًَ  الك  موطاء امام م «صل َّ

 «.اسالم هيچ نصيبی برايش نيست دركسی كه نماز را ترك كند »

ترك نماز را كفر می دانستند و اگر به تكبير احرام)تكبيهر اول در   اهلل رسولاصحاب 

 نماز جماعت  نمی رسيدند بی اندازه ناراحت و غمگين می گشتند.

اين عبهادت بهزرگ   ای كسی كه از نماز غافلی! چگونه جر ت می نمايی كه در بارة   
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سهل انگار باشی و يا در ادای آن كوتاهی نمايی و يا آنرا بشكل صحيح و در وقت مقهرر  

ادا ننمايی، مگر نمی دانی كه نماز فرق بين كافر و مسلمان می باشد، مگر نمهی دانهی كهه    

نماز قلب را روشن و چهره را نورانی نموده وگناه و خطا را مهی زدايهد. در حهديثی كهه     

  :اندفرموده صَلی اهلل عَليهِ وَآلهِ وَسَلّمهلل ا رسولروايت نموده است  از ابوهريرهبخاری 

َِ  نَ َهرص   َأنَّ  َلوْ  َأرَأَيْ ُتمْ » َقى َهلْ  تَ ُقوُلونَ  َما َمرَّصتٍ  َخْمسَ  يَ ْومٍ  ُكلَّ  ِمْنهُ  يَ ْ َتِسلُ  َأَحدُِكمْ  بَِبا  قَاُلوص.«َدرَنِهِ  ِماْ  يَ ب ْ
َقى الَ  َِْمسِ  صل ََّلَوصتِ  َمَثلُ  َذصكَ »قَالَ .َشْىءٌ  هِ َدرَنِ  ِماْ  يَ ب ْ َِ َايَا ِبَها صللَّهُ  َيْمُحو صْل   وخباري ومسلم( 2012)مسند امحد .«صْل

خبر دهيد مرا اگر به در منزل شخصی از شما نهری جاری باشهد و آن شهخ  ههر    »

 مروز پنج مرتبه در آن غسل كند، آيا بر بدنش چركهی بهاقی مهی مانهدح اصهحاب كهرا      

فرمودنهد:   صلی اهلل عَليه و آله و سلمگفتند: خير، هيچ چركی باقی نمی ماند، آن حضرت 

 «.بوسيلة آنها گناهان را معاف خواهد كرد همچنين است مثال نمازهای پنجگانه، اهلل

ای كسی كه از نماز غافلی! آيا ديده ای كه برادران مؤمنت در شب و روز، در گرمی   

ند و ههيچ چيهزی   گزارروشنی به سوی مسجد می شتابند تا نماز ب در تاريكی و ،وسردی

آنها را از اين راه باز نمی دارد، نه ظلمت و تاريكی و نهه گرمهی وسهردی ونهه كارههای      

 بيهودة دنيا و نه مصروفيت های روزگار و زندگی.

  :اندفرموده صَلی اهلل عَليهِ وَآلهِ وَسَلّمهلل ارسول  

  .«اِلي صل َُّلم إَلى صْلَمَساِجِد بِالنُّوِر صلتَّامِّ يَ ْوَم صْلِقَياَم ِ  َبشِِّر صْلَمشَّائِياَ »

 «.آنانی را كه در تاريكی ها به مساجد ميروند به نور كاملی در روز قيامت مژده دهيد»
 روصيت ترمَي وصبو دصود

د آنها مؤمنان رستگار و در نماز خود خاشع و فروتن اند و هنگامی كه به نماز برخيزن 

به سوی پروردگار خود با جان و دل روی آورند و به مقام سجده گاه خود بنگرند. و غير 

 از ياد پروردگار همه چيز را از ياد ببرند.

ای كسی كه از نماز غافلی! آنگاه كه منادی حز مردم را به سوی نماز مهی خوانهد و     

آيها نمهی دانهی كهه      مؤمنان رستگار روی به درگاه حز تعالی می آورند، تهو در كجهايیح  
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 كسالت و تنبلی و بی توجهی در نماز از صفات منافقان می باشد.

 :فرمايدمی اهلل

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  چ 

 النساء چڎ  ڈ  ڈ          ژ  ژ 

  )سهزای فريهب  ند! در حالی كه خداونددهمیرا فريب  اهلل )می پندارند يناً منافقانيق»

د. منافقان هنگامی كه برای نماز بر می خيزند. سست وبی حهال بهه   دهمیايشان را فريب 

 را اهلل  واهللنماز می ايستند وبا مردم ريا ميكنند )ونماز شان بخاطر مردم است؛ نه بخهاطر  

 «.كمتر ياد ميكنند وجز اندكی به عبادت او نمی پردازند

 ميفرمايد: مگر اين وعدة پروردگارت را نشنيده ای كه

 المدثر چمج  جح    مح  جخ       حخ  مخ  جس     حس    خس   مس    حص  چ 

  دنيابدان انداخته استح ميگويند: )در  چه چيزهائی شما را به دوزخ كشانده است و»

 «.ان نبوديمگزاراز زمرة نماز 

ای كسی كه از نماز غافلی! ای كسی كه نماز را كهامالً تهرك نمهوده يها در ادای آن       

ی! بشتاب به سوی توبه قبهل از آنكهه   كنمیانگاری می نمايی يا آنرا به جماعت ادا نسهل 

اجلت فرا رسد و نامة اعمال ترا ببندند، و آنگاه كهار از كهار بگهذرد و فرصهت از دسهت      

 مرا برگردان ولی برگشتی نخواهد بود. الهیبرود، در آنزمان كه بيهوده بگويی 

 المؤمنون چ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے    ۓچ 

زمانی كه مرگ يكی از آنان فرا ميرسهد، ميگويهد: پروردگهارا! مهرا )بهه دنيها  بهاز         و»

 «.گردان

ای كسی كه از نماز غافلی! مرگ و سكرات آنرا تصور كرده ایح آيها دربهارة رنهج و     

كه حقايز آشكار و مسير هر انسان روشن گهردد.   درد جان كندن فكر نموده ایح آنروزی

نی كه بعد از مرگ، قبهری تنهگ و تاريهك، مارهها، گژدمهها وكرمهها در انتظهار        آيا می دا
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كتاب اسهت. آنروزيكهه نامهة اعمهال      توستح و بعد از قبر دوباره زنده شدن و حساب و

انسانها يا به دست چپ و يا به دست راست داده می شود، و وای به حال كسی كهه نامهة   

 اعمال او را به دست چپش بدهند.

  االنشقاق چچ  چ  چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ   

شهود. بها او حسهاب سهاده      در آن وقت، هركس نامة اعمالش به دست راسهتش داده »

 «.وآسانی خواهد شد

   الحاقة چۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې             ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  چ   

كاش هرگز نامة اعمالم به  ای اده شود، ميگويد:اما كسی كه نامة اعمالش به دست چپش د و»

 . «و نمی دانستم كه حساب من چيست من داده نميشد!
آيا می دانی كه اعمال انسانها وزن می شودح وآيا می دانی كه ميزان اعمال تو چگونهه  

 خواهد بودح

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ   چ   

 الزلزلة چ
پاداشهش را   ة كرة غباری كار نيكهو كهرده باشهد، آن را خواههد ديهد )و     پس هركس به انداز»

سهزايش   هر كس به اندازة كرة غباری كار بد كرده باشد، آن را خواهد ديهد )و  خواهد گرفت . و

 «. را خواهد چشيد 

 آيا دربارة پل صراط فكری كرده ای كه چگونه از آن عبور خواهی كردح

 مريم چڳ      ڳ  ڳ  ڱ    ک  ک  گ   گگ  گ            ڳچ 
ديهدن، وكهافران    وهمة شما )انسانها بدون استثناء  وارد دوزخ ميشويد )مؤمنان برای عبور و»

 «.تاندگارپرور فرمانی است قطعی از ماندن اين امر حتمی و برای دخول و

 آن روز، روز پشيمانی است اما پشيمانی سودی نمی بخشد.

    الفرقان چں  ڻ   ڻ  ڻ    ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ںچ 
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ندامت  به دنهدان   شدت حسرت و در آن روز ستمكار هر دو دست خويش را )از و»

 «. راه )بهشت را  بر ميگزيدم اهللميگويد: ای كاش! با رسول  ميگزد و

ای كسی كه از نماز غافلی! و به اوقات آن بی توجهی و غهرق در شههوات و لهذات     

 سانهای صالح بخواهند ترا از اين غفلت باز دارند، هوا و هوس ودنيايی هستی، و هرگاه ان

اشك بريزدح آيا  اهللكبر وغرور ترا از راه راست باز می دارد. آيا چشمی داری كه از ترس 

 :فرمايدمیقلبی داری كه در آن خشوو و خضوو باشدح آيا نشنيده ای كه باری تعالی 

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ     ۆ   ۆ      ۇ      ۇ   ڭ      ڭ ڭ   ڭ    ۓ     ۓ    ے    ےچ 

 الحديد چۅ  ۉ   ۉ   ې  ې  ې    ې  ىى  ائ   ائ  ەئ  ەئ   

در برابهر   ، واهللآيا وقت آن برای مؤمنان فرا نرسيده است كه دلهايشان به هنگام يهاد  »

بلرزدح شما همچهون كسهانی نشهويد كهه     بترسد و است،  نازل كرده اهللحز وحقيقتی كه 

 كتاب فرستاده شده است وسپس زمان طوالنی بر آنان سپری گشته است، و آنان قبالً برای

 .«و نا فرمانند   گشته انداهللخارج )از حدود دين ، بيشتر شان ودلهای شان سخت شده است، 

كسی كه از نماز غافلی! هر كه نماز را ترك مهی نمايهد، بنهده ای سهركش،      ایو بدان 

و پيرو شيطان می باشد، همان شيطانی كه در مقابل فرمان  بل اهللنافرمان و گنهكار در مقا

سركشی نمود و رانده شدة درگاه او تعالی گرديد. اگر پادشاه و يا رئهيس هسهتی و    اهلل

ملك و رياست تو را از نماز باز داشت، بدان كه با فرعون حشر خواهی شد و اگر وزيری 

بدان كه با هامان حشر خواهی شد. اگر پولدار و شغل و منصبت تو را از نماز باز داشت، 

و ثروتمند هستی و اين پول وثروت ترا از نماز باز داشت بدان كه با قارون حشر خواهی 

گشت، و اگر تاجری وكسب وكار و معامالت ترا از نماز باز داشت بدان كهه بها ابهی بهن     

 خلف حشر خواهی گشت.

 حشر شویح یخواهمیپس ای برادر وخواهر مسلمان با كه 

 دربارة آنان ميفرمايد: ان و صالحان با كسانی كه خداوندگزاربا نماز 
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ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ 

 النساءچڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  

شهان   يرضها بهه حكهم ا    م در برابر فرمهان آنهان و  يغمبر )با تسليپ و اهللوكسی كه از »

د بود ن  كسانی همنشين خواهیو هوهمرا هشت روداطاعت كند، او )در روز رستاخيز به ب

يشان نعمت )هدايت  داده است )ومشهمول الطهاف خهود    ه اب اهللكه )مقربان درگاهند و  

نموده است وبزرگواری خويش را بر آنان تمام كرده اسهت. آن مقربهان كهه بها او همهدم      

صهديز  تغمبهران را  د بود، عبارت اند  از پيغمبران وراستروان )وراسهتگويان كهه پي  نخواه

آنان چه اندازه دوستان  ، وو نيكوكاران شايستگان شهيدان و بر راه آنان رفتند  و كردند و

 .«خوبی هستند!

 : فرمايدمیدربارة آنان  يا با منافقان و مجرمان كسانيكه خداوند

 الماعون چڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  چ 

 «.ندهمان كسانيكه نماز خود را به دست فراموشی می سپار»

 آنانيكه:

 المرسالت چمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  چ 

 «.  خم نمی شونداهلل ركوو كنيد وقتی برای آنان گفته ميشود: خم شويد )به پيش»

 و عاقبت:

 مريم چں  ں   ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  چ 

 «.انيم گردمیوگناهكاران را تشنه كام به سوی جهنم ميرانيم )وبدانجا داخل »

حال اهل جنهت را بيهان مهی     كه چگونه اهلل توجه نماييد سلمانم انوخواهر انبرادر

اههل دوزخ و   نهد، و اهلل كنمهی نمايد كه در جنت و در بين نعمتها و لذتهای آن زندگی 

د در آن حال اهل جنت از آنهايی كه در جهنم اند دهمیحالت آنها را به اهل بهشت نشان 

 می پرسند:
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 المدثر چمج  جح    مح  جخ       حخ  چ 
 «.بدان انداخته استح چه چيزهائی شما را به دوزخ كشانده است و»

 سهخت  يعنی اهل جنت از آنها می پرسند كه چه چيز سبب شده كه در ايهن عهذاب   

 ند: دهمیگرفتار باشيدح جواب 

 المدثر چمخ  جس     حس    خس   مس    حص  چ 

 «.ايمبودهان نگزارزمرة نماز    از دنياميگويند: )در »

روگردان بودنهد. دنيها    گروهی كه در اين عذاب سخت گرفتارند، از ككر اهللآن  ،آری

را در عيش وعشرت بسر بردند و از آخرت غافل شهدند، و در حهالی از دنيها رفتنهد كهه      

اطاعت پروردگار خود را نمی كردند زيهرا كهه از خهدای خهود نمهی ترسهيدند و متكبهر        

روی خهود افتهاده و كشهان    ه روز به  وسركش بودند، پس جزای آنها اين هست كه در آن

 كشان آنها را به سوی آتش ببرند.

 القمر چمئ  ىئ  يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب  جت  چ 
روی زمهين كشهيده ميشهوند)گفته شهود      روزيكه كشيده شوند در آتش، بهر روههای شهان،   »

 «.بايشان  بچشيد مزة )رسيدن  آتش را

تها و شههوات زودگهذر آن تهرا    ای كسی كه از نماز غافلی! ای كسی كهه دنيها و لهذ     

 ی در مقابل خالقت و پروردگارت سر به سجده بگذاری!خواهمیمغرور كرده است و ن

 االنفطار چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ  چ 

بزرگوارت مغرور ساخته است ودر حهز او   يز ترا در مقابل پروردگارِچای انسان چه »

 «.فريبت داده است

تهرا    ميكنی و خود را به گناه ونافرمانی آلوده می سهازیح كه چنين بی باكانه نافرمانی 

یح آيا از عاقبت بدی هراسمیبه خدا، نفس و وجدان تو آرام استح و آيا از آتش دوزخ ن

كتاب در انتظار توست نمی ترسیح ای كسی كهه در قهوت و غهرورِ     كه بعد از حساب و
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ر غفلتی! آيا نمی دانی كهه  جوانی غرق هستی! و ای كسی كه مويت سفيد شد و تا هنوز د

هر لحظه ممكن است كه اجلت فرا رسد و در آنوقت دفتر اعمالت را می بندنهد و ديگهر   

 ترا فرصتی نيستح!!

 األعراف چں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ ھ  چ

هنگامی كه زمان )محدود   هر گروهی دارای مدت زمانی )مشخ  ومعلوم  است، و»

ه لحظه ای )از آن  تأخير خواهند كرد ونه لحظه ای )بر آنهان  پيشهی   آنان به سر رسيد، ن

 «.ميگيرند

ح ي نل ى صل  ًة و ح ي نل ى عليه اسهت كهه وقتهی صهدای      رمحة  اهاين عامر بن عبداهلل 
د كهه او را بهه مسهجد    خواهه میرا می شنود در حاليكه مريض است از فرزندانش  صل ًح

مريض هستی و خداوند عذر مريض ها را می پذيرد، ببرند. فرزندانش ميگويند كه پدر تو 

نه واهلل بايد مهرا   حرا بشنوم وجواب ندهم حي نلى صل ًة وحي نل ى صل  ًحد: دهمیجواب 

به مسجد ببريد. او را به مسهجد بردنهد و در حاليكهه در حالهت نمهاز و در سهجده بهود        

 روح او را قبض نمود. خداوند

سی كه با ترك نماز به نفس خود ظلم نموده ای، بيها  ای كسی كه از نماز غافلی! ای ك

برگرد قبل از اينكه گرفتار فتنه ها گهردی. ازحضهرت    اهللو بشتاب و توبه نموده به سوی 

 :اندفرموده صَلی اهلل عَليهِ وَآلهِ وَسَلّمهلل ارسول روايت كرده اند كه  ابوهريره

 

َه  ا ُمْؤِمن  ا َويُْمِس  ي َك  ااِلرص. َأْو يُْمِس  ي بَ  اِدُروص بِاَعْنَم  اِل اِلَتن  ا َكِق َ  ِع صللَّ » ْي  ِل صْلُمْ ِل  ِم. ُيْ   ِبَُّ صلرَُّج  ُل اِلي ْ
      صحيَّ مسلم. «صلُدنيا ُمْؤِمنا َوُيْ ِبَُّ َكااِلرص. يَِبيُع ِديَنُه ِبَعَرٍ  ِماَ 

ی ظاهر شود ماننهد پهاره ههای    يبشتابيد به انجام اعمال صالحه، پيش از آنكه فتنه ها» 

صهبح   و كه شخ  صبح مؤمن است وهنگام شام كافر ميشود وشب مهؤمن  شب تاريك،

 «.فروشدمید، دين خود را در برابر متاو كمی از دنيا گردمیكافر 
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برادر و خواهر مسلمان! در انتظهار چهه هسهتیح در انتظهار فقريكهه برايهت بهدبختی        

پهای درآورد و يها    وفراموشی آورد و يا ثروتی كه ترا به طغيان وادارد يا مرضی كه تهرا از 

رسيدنی است يها در انتظهار    پيريی كه ترا زمين گير سازد يا اجلی كه در هر لحظه ای  فرا

 :دفرمايمیة آن دربار قيامت هستی كه اهلل

 القمر چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  چ 

 تله  تهر )از كشهتن و    قيامت بهالی آن عظهيم تهر و    بلكه موعد شان قيامت است. و»

  «.برای ايشان  است اسارت اين جهانی

  برادر و خواهر مسلمان!

آيا جنت را دوست نداریح بدون شك كه همة مسلمانان جنت را دوست دارند، ولهی  

برای بدست آوردن جنت چه كرده ايمح آيا می دانيد كه از مهمترين صهفات اههل جنهت    

 :فرمايدمی توجه و برپا داشتن نماز استح خداوند

 المؤمنون چڑ  ڑ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈژ  ژ چ

اركان  نماز های خود ميباشند. آنان مستحقان  يند كه مواظب ومراقب )اوقات ووكسان»

 «.)بهشت  هستند و وارثان

اكهرام   برادر وخواهر مسلمان آيا می دانی چه كسانی در باغهای بهشت مورد احترام و

 هستندح

 المعارج چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی چ

اركان  نمهاز ههای خهود ميباشهند. آنهان در       مراقب )اوقات و ه مواظب ويند كوكسان»

 «. اكرام هستند باغهای بهشت مورد احترام و

 نه اندوهگين ميشوندح آيا می دانی چه كسانی هستند كه نه بيمی بر آنان است و 

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں      چ 

 البقرة چں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
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نماز را چنانكه بايد بر پای  يقيناً كسانی كه ايمان بياورند وكار شايسته انجام بدهند و» 

نهه   نه بيمی بر آنان اسهت و و  زكات را بپردازند، مزدشان نزد پروردگارشان است دارند و

 «.اندوهگين ميشوند

ن یح آيها ايه  هراسمیبرادر و خواهر مسلمان! آيا از عذاب جهنم و قهر خداوند جبار ن

 فرمودة باری تعالی را نشنيده ایح

 مريم چہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  چ

در زمين  جايگزين شدند كه نماز را  بعد از آنان، فرزندان ناخلفی )روی كار آمدند و»

افتادنهد، و)مجهازات  گمراههی     هذ و  شههوات را يبدنبال )لذا هدر دادند و  )ترك كردند

 «.آخرت  خواهند ديد)خود را در دنيا و

باشد كه   چيستح در تفسير آمده كه مكانی در قعر دوزخ میَغّيا  آيا می دانيد كه معنی)

و همچنين گفته اند كه مكانی است در جهنم كه مملهو از خهون و    بد بو و بد طعم است.

   اين نيست كهه َأَض اُنوص: معنی)فرمايدمی ابن مسعود عبد اهلل زرداب می باشد، و حضرت

كامالً ترك نموده اند بلكه نمازها را در اوقات معيين نخوانده و در ادای آن تأخير نمهوده  

 اند.

ی كه گناهانت محو گردد و لغزشهايت خواهمیای كسی كه نماز نمی خوانی! آيا ن    

هلل صَلی اهلل عَليه و آلهه وَ  ارسول روايت نموده اند كه  ببخشيده شودح حضرت ابن عمر

 داده اند: بشارت سَلّم

نُوِبِه، أُِتىَ  ُيَ لِّى قَامَ  ِإَذص صْلَعْبدَ  ِإنَّ » َُ لََّما َوَناتَِقْيِه، رَْأِسهِ  َنَلى اَلُجِعَلتْ  ِب َُ  َتَس اَقَ تْ  َس َجدَ  َأوْ  رََكعَ  اَل
 صبا حبان  -روصيت بيهقي«.َنْنهُ 
ود شود گناهانش بر باالی سهر وشهانه اش آورده ميشه    ههرگاه بنده ای به نماز ايستاد»

 «. ميشود )پاك  او می ريزد كه ميكند گناهان از ه ایوهر ركوو وسجد

در پناه و حفظ خداوند تبارك و  گزارای كسی كه از نماز غافلی! آيا نمی دانی كه نماز



   

 اي كسيكه  از نماز غافلی   01
  

 

 :اندفرموده  صَلی اهلل عَليهِ وَآلهِ وَسَلّمهلل ارسول تعالی می باشد. 

َة صل ُّْبَِّ الَ ُهَو اِلي» ًَ ْم صللَّ ُه ِم ْا ِذمَّتِ ِه ِبَش ْيٍء الَِإنَّ ُه َم ْا َيْ ُلْب ُه ِم ْا  َمْا َصلَّى َص َُ ًَ َيْ ُلبَ  نَّ ِذمَِّ  صللَِّه اَل
بَُّه َنَلى َوْجِهِه اِلي نَاِر َجَهنَّمَ  َُ   3441صحيَّ مسلم: . «ِذمَِّتِه ِبَشْيٍء يُْدرِْكُه ثُمَّ َي

شيد كه خداوند در مهورد  است. پس بكو اهللكسی كه نماز صبح را بخواند او در امان »

خود، شما را مورد پرسش قرار ندهد زيرا هرگاه خداونهد از   )قرض بدهی چيزی، دين و

سپس او را به رويش بهه آتهش دوزخ مهی     كسی چيزی از بدهی بطلبد او را فرا ميگيرد و

 «.اندازد

 نماز پناهگاه انسان از هر رنج وبال و آرام بخش روح وجان می باشد. 

 می فرمودند:  به مؤكنشان سيدنا بالل هللا رسول

ًََة َأرِْحَنا ِبَها» ًَُل َأِقِم صل َّ  أبو دصود وصحمد . «يا ِب
 «.ببخش یای بالل! با برپا نمودن نماز، به ما راحت»

د. اهلل تبهارك وتعهالی   گهرد مهی همچنهان نمهاز سهبب رزق و روزی فهراوان و بركهت      

 :فرمايدمی

 طه چۆۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ    ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇچ

مانهدگار   اردن نماز دستور بده وخود نيز بهر اقامهة آن ثابهت و   زخانوادة خود را به گ»

يم، سرانجام )نيك وستوده  از دهمیباش. ما از تو روزی نميخواهيم، بلكه ما به تو روزی 

 «.آن )اهل تقوی و  پرهيزگاری است

می باشد. كسهی كهه بهه نمهاز مهی ايسهتد در        نماز رابطه و وسيلة نزديكی به اهلل   

د، ركوو ميكنهد  كنمیحقيقت در مقابل رب العزت والجالل ايستاده و با او تعالی مناجات 

پروردگار خود نزديهك مهی    به خضوو و سجده می نمايد به خشوو و فروتنی و بيشتر به

 :فرمايدمی وندشود. خدا

 العلق چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   چ
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 «شو نزديك و كنسجده »

يعنی به نماز خواندن خود ادامه بده در برابر آفريهدگار خهويش و بهدين وسهيله بهه       

 نزديك شو. پروردگارت

 ميفرمايد: در ستايش اسماعيل واهلل

 مريم چڃ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ 

او همواره خانوادة خود را به اقامهة نمهاز و دادن زكهات دسهتور مهی داد و در پهيش       »

 «. ش مورد رضايت بودپروردگار

 ومشكالت ومصائب، كمك وراحتی قلب برای مؤمنان شدّتهمچنين نماز در اوقات 

 است.

 البقرة چۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ   ۆ  چ 

به صبر و تحمل و نماز ياری جوييد كه نماز)با حضور قلب  امهری بسهيار دشهوار     اهللو از »

 «ازند با خشوو و فروتنیاست مگر برای )خدا پرستان كه مشتاق نم

 ای مسلمانان آيا می دانيد حكم كسی كه نماز نمی خواند و از دنيا می رود چيستح

نهه بهر او نمهاز     نه كفهن شهود و   نبايد شسته شود و»كه: اندفرمودهبعضی از اهل علم 

 «.نه در قبرستان مسلمانان دفن گردد جنازه خوانده شود و

كه بايد او را به صحرا ببرند و با لباسش دفهن نمايهد، زيهرا     پس با او چه بايد كرد ح گفته اند

 مردة او حرمتی ندارد.
 



 گفتگو

 پرسيدم چرا نماز را ترك نمودیح

 گفت: مشغول بودم.

از نماز می باشد كه در روز قيامت اولتر از نماز پرسيده می  مشغوليتی مهمترگفتم: چه 

 شودح

 است چه ميتوان كرد.گفت: ميدانی كه مصروفيت دنيا زياد 

 رسولگفتم: آيا نمی دانی كه نماز حد فاصل بين اسالم وكفر است مگر نميدانی كه 

 :اندفرموده

ْ ِر تَ ْرُك  بَ ْياَ » َُ ًَةِ صلرَُّجِل َوبَ ْيَا صلشِّْرِك َوصْل   روايت از احمد ومسلم «صل َّ

 «.نماز استترك فرق در ميان مرد مؤمن وكافر و مشرك، »

نی تنها به نماز نيست، مهم اينست كهه قلهب انسهان درسهت باشهد. مهن       گفت: مسلما

 م و با همه رفتار نيك دارم و با همه خوش اخالق هستم.كنمیمسلمانی را اكيت ن

فريبد تا مرتكهب گنهاه   عضی از مسلمانان را بوسيلة آن میگفتم: اين حيلة شيطان است كه ب

ام داده اند. و چه گناهی بهاالتر از تهرك نمهاز،    ند كه كار خوبی انجكنمیگردند در حاليكه فكر 

 اين عبادت بزرگ.  

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

 84األنفال چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  چ

  «.زمانی كه شيطان)با وسوسه های خود  اعمالشان را برايشان می آراست»  

 كب گناه هم می شوند.گفت: بسياری از مردم نماز می خوانند ولی مرت

هلل ارسهول  گفتم: مگر كسی كه نماز می خواند معصوم از خطاء استح معصهوم فقه    

می باشند. ثانياً تو از جمله كسانی باش كه نماز آنها را از فحشاء  صَلی اهلل عَليهِ وَآلهِ وَسَلّم

ك وتعهالی  و منكر و گناه باز می دارد و تو الگو و نمونه باش برای ديگران خداونهد تبهار  

 : فرمايدمی

 العنكبوت چۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ىى  ائ   ائ  ەئەئ  ۆئ چ 
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از بی حيايی و كارهای ناشايسته باز می دارد و البته ككر  برپا دار همانا نمازنماز را  و»

 «.بسيار بزرگ است اهلل

 عَليهه  هلل صَلی اهللارسول گفت: من الإله إالاهلل می گويم و الحمدهلل مسلمان هستم، و 

كه: الإله إالاهلل كليد جنت است و كسی كهه الإلهه إالاهلل و محمهد     اندفرموده و آله وَ سَلّم

 د و ثانياً خداوند غفور ورحيم است.گردمیرسول اهلل بگويد آتش جهنم بر او حرام 

گفتم: در اينكه الإله إالاهلل كليد جنت است هيچ شكی نيست، اما آيا ميدانی كهه علمها   

ح اين حديث گفته اند: الإله إالاهلل كليد جنت است اما هر كليدی دندانه هايی دارد در شر

مهی باشهد و الإلهه     صالح كه به وسيلة آن در، باز می شود و دندانه های كليد جنت عمل

إالاهلل بدون عمل به تعاليم اسالم مانند كليدی بدون دندانه است. ثانياً اهلل تبهارك وتعهالی   

 :فرمايدمی

 البقرة چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ    ڃ     ٱچ 

مژده بده به كسانی كه ايمان آوردند و كردار نيكو انجام دادند، اينكه ايشهان را اسهت   »

 «باغهای)بهشتی  كه در زير درختان آن رودها روان است

 ت وببين كه تنها ايمان كافی نيست بلكه همراه ايمان عمل صالح وكردار نيكو الزم اس

 د:فرمايمیديگری در جای خداوند تبارك وتعالى 

 چھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ

 البقرة
و كسانی كه ايمان آوردند وكردار پسنديده و افعال شايسته انجهام دادنهد اينهان اههل     »

 «.بهشتند وجاودانه در آن خواهند ماند

 د:فرمايمیودر آيه ديگری 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    چ 

 البقرة چۀ   ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ
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بيگمان كسانی كه ايمان بياورند وعمل شايسته انجام دهنهد و نمهاز را برپها دارنهد و     »

روردگارشان است و نه بيمی بر آنهاست و نه انهدوهگين  پزكات را بپردازند، مزدشان نزد 

 «می شوند

 د:فرمايمیودر آية ديگری 

آل  چڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ   ک  گ  گ  گ   گ  چ 

 عمران
ند، خداوند پاداش آنها دهمیو اما كسانی كه ايمان می آورند وكارهای شايسته انجام »

 .«را به طور كامل خواهد داد و خداوند ستمكاران را دوست ندارد

 د:فرمايمیو همچنين 

  لمائدةا چى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ 
 د كهه آمهرزش و  دهه مهی ی كه ايمان بياورند وكارهای شايسته انجام دهند وعهده  به كسان اهلل»

 «.پاداش بزرگی از آنها باشد

و ده ها آيت ديگر در قرآن كريم موجود است كه ايمان و عمل با ههم ككهر گرديهده    

 :فرمايدمیدربيان صفات منافقين   چنين اهللماست ه

ڍ      ڌ  ڌ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  چ 

 النساء چڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ

 )سهزای فريهب   ند! در حالی كه خداونددهمیرا فريب  اهلل )می پندارند يناً منافقانيق»

د. منافقان هنگامی كه برای نماز بر می خيزند. سست و بی حال بهه  دهمیايشان را فريب 

 اهلل  واهللاست؛ نهه بخهاطر   نماز می ايستند و با مردم ريا ميكنند )و نماز شان بخاطر مردم 

 «.را كمتر ياد ميكنند و جز اندكی به عبادت او نمی پردازند

د كه يكی از صفات منافقين اين است: كه به نماز گردمیببين برادرم در اين آيت بيان 

آنها را به قعر دوزخ وعده نموده است، پهس   خداوندو می ايستند به تنبلی و بی حالی، 
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 را كامالً ترك نموده چه خواهد بودح! حالت كسی كه نماز

از نعمتهای حهاللِ دنيها    ،به تو می گويم برادرم، زندگی دنيا ترا نفريبد و مغرور نسازد

 حساب گرفته می شود و در مقابل حرامِ دنيا عذاب دردناك است.

 به نماز برخيز قبل از اينكه بگويی:

 الفجر چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  چ 

 «.زندگی خود)خيرات وحسنات  پيشاپيش می فرستادم خواهد گفت ای كاش برای»

 به نماز برخيز قبل از اينكه بگويی:

 المؤمنون چہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے    ۓ  چ
و زمانی كه مرگ يكی از آنان فرا ميرسهد، ميگويهد: پروردگهارا! مهرا )بهه دنيها  بهاز        »

 «. گردان

او شو و از تعهاليم او پيهروی كهن    برگرد و تسليم فرمان  اهللبه نماز برخيز و به سوی 

 قبل از اينكه بگويی:

 الزمر چىئ  ی  ی    ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب          خب  مب  ىب   چ 

 اهللپيش از اينكه بگويد نفسی، دردا و حسرتا چه كوتاهيها كه در)طاعهات وعبهادات   »

 «.كرده ام، دريغا و افسوسا! من از زمرة مسخره كنندگان بودم

 !بخوان تا از عذاب جهنم در امان باشی و در جنت به سالمتی درآيی نماز

 !گفت: دستت را بده

 ی برویحخواهمیگفتم: چراح 

م كه بعد از اين هرگز نمهاز خهود را تهرك    كنمیم و عهد دهمیگفت: نه، بلكه وعده 

 نكنم.
 

 پس اي برادران و خواهران مسلمان!
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ابر آسهمانها و زمهين اسهت، از ديگهران سهبقت      بشتابيد بسوی جنتی كه عرض آن بر 

 در كارهای نيك قبل از آنكه روزی فرا رسد كه: بجوييد

 الشعراء چڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  ڃ  چ 

ن روزی كه اموال و اوالد سودی نمی رساند، بلكه تنها كسهی كهه بها دل سهالم بهه      آ»

 خالی از كفر ونفاق باشد  دلی كه «.)آمده باشد اهللپيشگاه 

 بشتابيد و منادی حز را لبيك بگوييد:

 األحقاف چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ

اجابت كنيد سخنان دعوت كنندة اهلل را و به او ايمان آوريد تا اهلل گناههان   !ای قوم ما»

 «. دارد شما را بيامرزد وشما را از عذاب سخت آخرت در پناه خويش 

را  اهللبرادران و خواهران مسلمان نگوييد كه گناهان ما زياد است و روی برگشت به سهوی  

و هر گاه كه به سهوی او بهاز    بزرگتر است و از همه چيز بيشتر نداريم!!، زيرا رحمت خداوند

 گرديد درِ توبه برويتان باز است.

ڭ       ڭڭ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  چ 

 الزمر چۇ     ۇ   ۆ          ۆ          ۈ  
زياده روی ههم كهرده ايهد از لطهف      گناهان بگو: ای بندگانم! ای آنانيكه در معاصی)»

مأيوس و نااميد نگرديد قطعاً خداوند همة گناهان را می آمرزد، چرا كهه او   اهللومرحمت 

 « بسيار آمرزگار و بس مهربان است.

با توبه و طلب مغفرت و صفحة جديهد و سهفيدی در زنهدگی     يد به سوی اهللبرگرد پس 

خود بگشاييد و با پروردگار خود عهد نماييد كه ديگر نافرمانی او تعهالی را نكنيهد. اگهر چنهين     

 شما كمك می نمايد. آن صادق بوديد خدای مهربان نيز بهتصميمی گرفتيد و در 

 الرعد چڭ  ڭۇ     ې  ھ  ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  چ

د، مگر اينكهه آنهها احهوال خهود را     دهمیخداوند حال و وضع هيچ قومی را تغيير ن»



   

 31 اي كسيكه از نماز غافلی
 

 

 «.تغيير دهند

در مسجد بها خضهوو وخشهوو     يد و در ادای نماز با جماعتبترس اهللای مسلمانان از 

 كوشش نماييد تا از جملة رستگاران شويد.

م كه به ما توفيز عنايت فرمايهد كهه   خواهمیدر 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

از كلهت   صَهلی اهلل عَليههِ وَآلههِ وَسَهلّم    هلل ابه وسيلة برگشت به قرآن كريم وسنت رسهول  

 . آمينوخواری برهاند

         ۆئ     ۆئ       ۇئ      وئ   ۇئ       وئ    ەئ      ائەئ    ائ  ى      ى   ې ې    ېچ 

ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حبخب   مب       ېئ  ىئ   ېئ     ېئ     ۈئ      ۈئ

 البقرة چىب  يب  جت  حت  خت  مت   

 بهار گرانهی   ، بهر مها مگيهر پروردگهارا    خطا رفتيم كرديم، يا بهاگر فراموش پروردگارا»

را  آن وتهوان  تهاب  پروردگارا آنچهه  ما گذاشتی برپيشينيان كه همچنانما مگذار،  بردوش

 آور تو موالی پروردگارا و از ما و بر ما بيامرز و بر ما رحمت ،ما مگذار ، بر دوشنداريم

 .«پيروز گردان كافران ما رابر گروه پس مايی
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