
 

 اهمیت نماز در بین عبادات

 های متعددینماز ، مکلف بهرویمرسیم تا از دنیا میتکلیف می سنّ . از وقتی که بهخاصی دارد نماز برجستگی   ،بین عبادات
 مبریاپ .نوع نماز طراحی شده است 053 در اسالم و... . جمعه ،میتنمازهای مستحبی، نمازهای  روزی،نمازهای شبانه یم؛هست
 فرمود: یا در جای دیگر ست.نماز عهد  خدا  :ندفرمود )صلی هللا و علیه و آله(  اکرم

 من در نماز است.  نور چشم   2

 ادیان ۀنماز از مشترکات هم

حضرت اسماعیل، حضرت موسی،  حضرت ابراهیم، نماز از مشترکات ادیان شمرده شده است. دربارۀ نماز  ،در قرآن کریم
 ده است.آیه یا آیاتی آم )علیهم السالم(   اسالم گرامی حضرت زکریا،  حضرت مریم، حضرت شعیب و پیامبر حضرت عیسی،

 نماز بوده و هست.  ،ادیان آسمانی در همۀ و از مشترکات ادیان است نماز

 قیامت اولین سؤال روز

 ،شودایستگاه نماز است. اگر نماز مورد قبول واقع ن ،: اولین ایستگاه روز  قیامتندفرمود  و علیه و آله( )صلی هللا اکرم پیامبر
. اختس مسجد ،اولین کاری که کرد ،به مدینه آمدوقتی  )صلی هللا و علیه و آله(  پیامبر اسالم 0شود.مین اعمال قبول ۀبقی
م شود لومعتا  شود، برقرار نماز هادر جنگ اصرار داشت )صلی هللا و علیه و آله(  رپیامبشروع شد.  هاسال بعد جنگ یک

 سورۀ 232 آیۀ جنگند.خداپرستان در این جبهه می و ما بندگان خدا هستیم ؛متفاوت است ،ی دنیاهاجنگ با همۀ جنگ ما
ا نشانۀ هرا موظف کرد نماز را با رزمندگان به جماعت بخوانند. این )صلی هللا و علیه و آله(  اسالم گرامی پیامبر «نساء»

 .اهمیت نماز است
تون س ،اهل خمس دادن باشد. نماز و یاخیلی بعید است روزه بگیرد،  ،اگر کسی نماز نخواند که مشاهده کردیم نیزما  خود 
 )صلی هللا و علیه و آله(  خاتم پیامبر 7دین است.نماز پرچم  6دین است. سر  ،نماز 5نماز چشم دین است. 4دین است. خیمۀ
:ندفرمود

 شباهت دارد.  ،ن به جایگاه سر در پیکرجایگاه نماز در دی 8؛
هرگز ر اما بدون س ،پا نداشته باشد و یاچشم  ،دست انسانیممکن است  .شودمی فنعمت ایهالش ،سر را از پیکر جدا کنیم

 تواند زنده بماند.نمی

                                                 



 

 یمن استانداربه  )صلی هللا و علیه و آله(  پیامبر اسالم توصیۀ

ای برای امهن ،فرستادرا به یمن می« معاذ بن جبل»استانداری به نام  هنگامی که )صلی هللا و علیه و آله(  پیامبر اسالم
)مسائل اسالم  تمام 9؛«» :است شایسته تأمل بسیاری ،آن نامه ی ازاو نوشت. فراز

 نماز باشد. برای تو اما بیشترین دغدغۀ  خُرد و کالن اسالم( را به اجرا درآور،

 استاندار مصربه  )علیه السالم(  توصیۀ حضرت امیر

 وقت   و بهترین پربهاترین 23؛به استاندار مصر فرمود:  یاامهدر ن )علیه السالم(  امیرالمؤمنین
انداران، به است )علیه السالم(  و حضرت امیر )صلی هللا و علیه و آله(  پیامبر اکرم !روز خود را  برای نماز قرار بدهشبانه

 ،د. فرمود: نمازندغدغۀ برپایی نماز جماعت داشته باش و دنکردند امام جماعت شوامر می خود فرماندهان نظامی   و قاضیان
ین خرو آوسیلۀ سنجش مردم است و میزان ،نماز 22کلید بهشت است. ،نماز ؛ستسیمای دین شما ؛ستصورت دین شما

 22.نماز بود )علیهم السالم(  دغدغه و وصیت انبیا

 شیطان و نماز ۀرابط

 خداوند در قرآن «.ابلیس»بار به نام  22 «شیطان»بار به نام  88 ذکر شده است؛بار نامش  99ما دشمنی داریم که در قرآن 
 نیز آمده:احادیث در او را دشمن حساب کنید.  20؛ معرفی کرده است:، مسلمانان دشمن را او چهار ده بار

 فرماید:خداوند متعال با صراحت کامل در قرآن کریم می 24.شیطان با نماز مخالف است

خواهد بین شما دودستگی و تفرقه ایجاد کند و ن است که میشیطان ایهدف   25 
 . مسدود کندنماز را  یاد خدا و اقامۀ خواهد مسیرمی

و کنند یم و... این هدف را دنبال انیمیشن ،رمان ،در قالب فیلم استکبار جهانی، و های و انسی، ابرقدرتشیاطین جنّ نیزامروز 
 . هستندخلوت کردن مساجد از نوجوانان و جوانان  و خاموش کردن فروغ نماز در پی

 

                                                 



 

 به نماز انبیاسفارش 

 )علیه السالم(  سییسفارش حضرت ع .1

ر گهواره د )علیه السالم(  حضرت عیسی یکی از جمالتی که .نماز بود دربارۀ و وصیت انبیا ۀدغدغ ترینمطابق روایات، مهم
 به نماز و زکات سفارش فرموده خداوند مرا ،امتا زنده 26؛ :بیان فرمود، این نکته بود

 است.

 )علیه السالم(  سفارش حضرت ابراهیم .2

رک ت برای اقامه نماز سرزمین خوش آب و هوای فلسطین را ،)علیه السالم(  ابراهیم حضرت اهمیت دارد که به قدری نماز
ام من خانوادهخدایا!  27؛ :کرد و به مکه آمد

 نماز است.  هدف من اقامۀ !پروردگارا اسکان دادم.تو  خانۀ را در سرزمین بی آب و علفی، نزدیک  
ند. جمعی کردمقاومت می هاطائفی ،پس از فتح طائف ،برای مثالولی نماز نخوانند.  ،حاضر بودند مسلمان شوند بعضی افراد
 .خوانیمیمن ولی نماز ،پذیریماسالم را می ما همۀ ه و گفتند:آمد )صلی هللا و علیه و آله(  طائف نزد پیامبر از نمایندگان  

 28.نیست یخیر ،اما نماز نیست وجود دارد،در دینی که همه چیز  :فرمود سپس قبول نکرد. را هاآن پیغمبر مسلمانی
 مانند ،ستونکنیم این فکر میقبول نداریم.  راآن ولی کنیم،را بر زبان جاری می« ستون دین است ،نماز» :گاهی حدیث

دارند و هیچ را برمی هاآن ستون نیزنمایش  گذارند و بعد از تمام شدن تئاتر مین در س  هاکه بچه ای استنولیتیوی یهاستون
  !آیدسقفی هم فرود نمی

 باید خود اهل نماز باشیم

اند توچطور می ،به نماز اهتمام ندارد ایاداره یا مدرسه، مدیر   وقتیستون دین است.  ،ما باید در عمل نشان بدهیم که نماز 
 ،تواند ادعا کند نمازچطور می شود،حاضر نمیجماعت  که در نماز   یفرماندار و یا استاندار ت؟!ستون دین اس ،نمازادعا کند 

 !ستون دین است؟

 فرد نابینا و نماز جماعت

صورت بهر خانه د مرا به مسجد بیاورد. اگرگاهی کسی نیست  :گفت )صلی هللا و علیه و آله(  وقتی به پیامبر ییمرد نابینا
صل طنابی از خانه به مسجد و» :فرمود )صلی هللا و علیه و آله(  ؟ پیغمبرگیردخداوند قرار میقبول  ، موردخوانمبنماز  دافرا

ۀ نظام فرماند او ی مدیر ،وزیراگر . «دستت را به طناب بگیر و به مسجد بیا تا تو را به مسجد بیاورد، کسی نیستوقتی  وکن 
در میدان  .پیغمبر را موظف کرد »نساء» ۀسور 232قبول نیست. آیۀ  مورد نمازش ،دخوانب شرا در اتاق نماز جمهوری اسالمی

علیهم ) حضرت خدیجه و منینؤپیامبر، امیرالم) نفر بودند سه هامسلمان حتی وقتی که .بخوانند جماعت نماز را به ،جنگ

در اسالم  اولین خونی که معتقدند، انداسالم نوشته کسانی که تاریخ   .خواندندروی مشرکان به جماعت نماز میهروب (،السالم( 

                                                 



 

برای نماز جماعت در نظر گرفتند و پنهانی با زمینی را در خارج از مکه  هامسلمان ؛بود جماعت نماز اقامۀ برای ،ه شدریخت
 ۀنشان هااین .خونی ریخته شد و در این میان درگیری پیش آمد رو،این؛ ازمطلع شدند از این موضوع مشرکانرفتند. جا میآن

 اهمیت نماز است. 

 !استخفاف نماز ممنوع

سبک  بلکه ،نبود مسلماناننماز نخواندن ات پایانی  عمر  شریفشان، در لحظ )صلی هللا و علیه و آله(  اکرم پیامبرنگرانی  
 .استخفاف نماز است خواندن، از مصادیق وقت آخر  شخصی و یا در اتاقرا نماز ، برای نمونه، شمردن نماز بود

 اقامه نماز ۀحکومت دربار ۀوظیف

 ،لیغاتتب انجام ولی حکومت نباید مردم را به خواندن  نماز مجبور کند، )علیهم السالم(  اطهاررهنمودهای پیامبر و ائمه  طبق
 ی،دار  نماز اجبارهیچ کس طرفالبته حکومت است.  بر عهدۀ تشویق برای نماز، وتمهیدات  ارائه ،یآموزش برگزاری جلسات

 ن فرموده: آقراما  ،دانندهمه می راها این و ریایی نیست و تشریفاتی
 ،خداپرستان 29؛

ات را بازار زک دارند،نماز را به پا می ،گیرندحکومت را در دست می و رسندکه وقتی به قدرت می اندکسانی
  کنند.و امر به معروف و نهی از منکر می دارندگرم نگه می

گیرد، چرا جا نشأت مینیز از همین «بیداری اسالمی» گذاری  حوادث اخیر بهدلیل نام نماز است.ه اقام ها،همۀ این در رأس
 دازند.پرو به اقامۀ نماز می پرستندهم خدا را می همه در کنار آید،در میدان تجمع به صدا در می «اهلل اکبر» که وقتی صدای

  

                                                 



 

 ایشان و الهام گرفتن  )علیهم السالم( نانماز معصوم

 )صلی هللا و علیه و آله(  سیرۀ عبادی پیامبر

ما  دست به ایشانصدها حدیث دربارۀ سیرۀ  و های مستقلی تألیف شدهکتاب )علیهم السالم(  نماز  پیامبر و ائمه  دربارۀ
همان ست. ا اختصاص یافته )علیهم السالم(  ناسیرۀ عبادی معصوم کتاب بهبابی از  ،های حدیثیکتاب اکثر رسیده است. در

 «لممزّ» و« رمدثّ »ی هاواجب بوده است. در سوره )صلی هللا و علیه و آله(  نماز  شب بر پیامبر اسالم ،دانیممیطور که 
تشنه  یر وس گرسنه با غذا :فرمود )صلی هللا و علیه و آله(  گرامی اسالم . پیامبراست آمده فرود فرمان نماز  شب بر پیغمبر

از . داشتندنماز  خاصی دربارۀعطش و تشنگی  ایشان 23شوم.مین سیراب اما من از نماز هرگز سیر و ،شودبا آب سیراب می
 هیجان و حالتی وپرید رنگ از رخش می ،رسیدنماز که می وقت  روایت شده: )صلی هللا و علیه و آله(  همسران پیامبر

:آیه نازل شد که خواندنماز میقدری ایشان به 22شناخت و نه ما حضرت را.کرد که نه او ما را میپیدا می
 !اهللیا رسول :کردندسؤال می از ایشانو  ندایستاددر پیشگاه خداوند می بسیار ند وانداخترا به رنج می انخودش 22

: فرمودندمی کنید؟قدر عبادت میاست، چرا این خداوند وعدۀ بهشت را به شما داده و شما که معصوم هستید
مرش ی در آخرین روزهای عحت ،نماز بود شیفتۀ )صلی هللا و علیه و آله(  پیامبر ؟!اری نباشمذسپاسگ آیا بندۀ 20

 . تا نماز را به جماعت بخوانم ،به مسجد ببرید و یم را بگیریدهازیر کتف :فرمودمی

 دعوت خانواده به نماز

! نازل شد، ات را به نماز سفارش کن و بر این کار شکیبا باشخانواده 24؛ ۀآی هنگامی که
بشتابید به سوی  25؛فرمود: و می رفتزدخترش در می خانۀ بهماه هر روز صبح  هنُماه یا شش 

ش به نماز سفار طور خاص،بسیار و به ها راجوان ایشان. نماز، خداوند رحمتش را شامل حالتان کندنماز، بشتابید به سوی 
همان نماز او را از گناه باز خواهد »: ندفرمود !کندگناه میهم خواند و می هم جوانی است که نماز به ایشان گفتند:. فرمودمی

 26.«داشت

 ی جنگهادر میدان )صلی هللا و علیه و آله(  عبادی پیامبر ۀسیر

گویای اهمیت نماز در نگاه خواند، های جنگ مینمازهایی که در میدان و )صلی هللا و علیه و آله(  عبادی پیامبر ۀسیر
کرده م النماز را اع وقت  تاگماشت کسی را بین رزمندگان میایشان شد. از مسجد شروع می نیز حرکت رزمندگان ایشان است.

در  اتبسازند  مصالهاییداد های جنگ دستور میبیدار کند. حضرت در میدان از خواب دیگران را ،برای نماز و اذان بگوید و

                                                 



 

 ذان بگوا ؛ یعنیما را راحت کن !بالل فرمود: اند. به بالل میجا عبور کردهآینده معلوم شود خداپرستان از این
 27.دسبک بشمارن مبادا نماز راکه  دغدغه داشتندنماز مردم  نیز دربارۀوقت نماز را اعالم کن. در لحظۀ جان دادن  و

 )علیه السالم(  منینؤسیرۀ عبادی امیرالم

 د ودانستند. ایشان عاشق نماز بوبودن خودشان را افتخار می اولین مسلمان واولین نمازگزار  )علیه السالم(  منینؤامیرالم
  فرمود:می ،رسیدوقت نماز که می !اردزگتا هزار رکعت نماز می هابعضی شب

 وقت  
نتوانستند آن  هاآن و عرضه کرد هازمین و کوه ،هاهمان امانتی که خدا به آسمان نماز فرا رسیده؛ وقت

 امانت را بپذیرند. 

 )علیهم السالم(به امام حسن و امام حسین )علیه السالم(  منینؤالمسفارش امیر

 هم آن به شهادت رسیدند،در محراب عبادت ، بودندمحور نماز  خود مطابق  روایت،که  )علیه السالم(  منینؤامیرالمحضرت 
  .را بیدار کرد هایدهخواب و سپس در ماه رمضان اذان گفتو  که به بام مسجد رفتبعد از این

 توانندیم دیگران ند:فرمودحضرت  ،ببرندبه خانه را  شانۀضربت خورد خواستند پدر  )علیهم السالم(امام حسن و امام حسین
  29ید!نماز را ادامه بده ؛مرا به خانه ببرند
 خود را به نماز اختصاص داده و فرمودند: ۀوصیت نامایشان فرازی از 

 است. شمستون دین  همانا نماز شما را به خدا، شما را به خدا نماز، که 

 )علیه السالم(  امام حسین عبادی ۀسیر

ای هعاشقانه و عارفان نمازشب عاشورا  )علیه السالم(  عبداهللابی .شددر بندگی خدا خالصه می این بزرگوار تمام  زندگی  
صدایی شبیه صدای زنبورهای عسل به گوش  ،ی حسینی آمدیمهاخیمه میانوقتی  :اندگران دشمن گفتهگزارش. خواندند

 . بودند در سجده رکوع  و بعضیبعضی در  ؛ندبودهمه در حال راز و نیاز و نیایش  ؛دیرسمی
 بهز مکه ا هنگامی که .پرداختندخطبه  د و سپس به ایرادنماز را به جماعت خواندن )علیه السالم(  عبداهللعاشورا ابی صبح  

 هاپس از نماز در بین راه، ی امامهاخطبه همۀ را مؤذن کاروان معرفی کردند.« بن مسروقحجاج »کسی به نام  ،راه افتادند
از  که شاید بیش از ده نفربا این شود؛گر میجلوه در ظهر عاشورا )علیه السالم(  حسین امام . اوج بندگی است برگزار شده

 فرمودند، اما دشمن به ظاهر مسلمانشان بسآتش اعالم حضرت  امه فرمودند؛ البتهنماز جماعت را اق ،بودندیاران امام نمانده 
برگزار  ،گفتند )علیه السالم(  با اذانی که حضرت علی اکبر ،را در مقابل دشمن جماعت نماز با وجود این،قبول نکردند. 

 گونهاین او رایب )علیه السالم(  امام حسین  کند وهمان کسی است که وقت نماز را اعالم می« یداویص ۀابوثمام» کردند.
 02!«را از نمازگزاران قرار دهد خداوند تو» :کنددعا می

                                                 



 

 )علیه السالم(  عبادی امام سجاد ۀسیر

 امام سجاد ۀسجادی ۀصحیف اند.لقب گرفته« کنندگانسرور سجده» و« کنندگانعبادت زینت » به )علیه السالم(  امام سجاد 

 ،ه بوددوستی کنار من نشست .گذشتیماز خیابان شریعتی تهران می زمانیپرستان است. سیرۀ عبادی خدا )علیه السالم( 
ی حسابر کردم با امام جماعت این مسجد خردهفک ! ابتداخوانممین من هرگز در این مسجد نماز :مسجدی را نشان داد و گفت

مام ا کهاین :گفتم به اودهد. طول می و نماز را گویدبار می سهذکر سجده را  ،جدامام جماعت این مس :گفت چرا؟ :گفتم .دارد
یه )عل امام سجاد باشی، چراکهطوالنی بیزار  از سجدۀ نبایداما تو  نماز را طول بدهد، مطلب صحیحی است، بایدنجماعت 

اشک  اش ازجادهس فرمود وبار ذکری را تکرار می پانصدگذاشت، می کوهستان ی تیزهاسنگ رویاش را پیشانی السالم( 
موالجان! با  :گفتند ؛احساس خطر کردند )علیه السالم(  جمعی از علویون برای جان امام سجاد 02.شدچشمانش خیس می

 ها رهبران ما هستند. این 00!م علی کجاعبادت  جدّ و عبادت من کجا :فرمود !رویدبه زودی از دنیا می همه عبادت،این
 ،وانیمخمین نماز را به جماعت و خوانیممین اول وقت به جهت دشواری نماز صبح راخوانیم، مین را نافله به خاطر سختی نماز

امام  .بندگی خدا 04؛زندگی چیست؟  هدف پس کنیم؛را کار سختی تلقی میچراکه آن
 اند. عبادت را به او بچش خواست شیرینی  کرد و از خدا میگریه می )علیه السالم(  سجاد

 در جنگ صفین نماز اول وقت

 الم( )علیه الس طالب: در جنگ صفین دیدیم علی ابن ابیگویداو می .ای استانسان فرهیخته ومفسر قرآن  ،عباسابن 
نماز ظهر  ت وق مراقب » :فرمودند ؟کنیدبه آسمان نگاه می چرا !الحسنایا اب :کند. پرسیدمزند و به آسمان نگاه میشمشیر می

 05.«جنگ ما هم برای نماز است !عباسابن»اول وقت برای شرایط عادی است. فرمود:  نماز   و ن جنگ استاآل :گفتم «.هستم
ها رهبران ما هستند. این

 نماز ۀدربار )ره(  امام خمینی ۀسیر

رؤسای سه قوه و فرماندهان جنگ در جماران خدمت  ،در زمان جنگ گوید:ـ که خدایش رحمت کند! ـ می صیاد شیرازی 
کنار من  .امام جلسه را ترک کرد ،داد. وسط گزارش اویکی از فرماندهان داشت گزارش جنگ را می .حضرت امام رسیدیم

آمدیم  .فتهامام گر فکر کنم قلب   :گفتم .توجه نشدندن هم ماشد؟ ایش هچ :ن پرسیدما، از ایشحضور داشتندآقای رفسنجانی 
سه در فران )علیه السالم(  وقتی شاه فرار کرد، حضرت امام !شودزند و برای نماز آماده میمی عکردیدیم امام دارد  ،این اتاق

ال ؤحضرت امام س .به دنیا مخابره کنند را ترین گزارش از رهبر انقالبحساس را گرفته بودند تا . خبرنگاران دور امامندبود
ن امام از آ .ن وقت نماز استاآل ،بله :آقا گفتنداحمدو حاج ؟وقت نماز شده !دادند و بعد فرمودند: احمد پاسخچند خبرنگار را 
 ؟!کندو سراغ نمازشان رفتند. کدام سیاستمداری این کار را می هصندلی پایین آمد

                                                 



 

 السالم(  )علیه عبادی امام رضا ۀسیر

وازۀ ایشان برای استقبال آنان به سمت در .آیندشنیدند که جمعی از بستگانشان به دیدنشان می )علیه السالم(  امام رضا
ن ما اآل :فرمودند ند.بیای صبر کنید بستگانتان !آقا :گفتند .خوانیمب نماز ند: بایدفرمود ،رسید که نماز وقت شهر حرکت کردند. 

 عمل کنیم. ۀمانبه وظیف یمموظف
ث به بح .کردمی مباحثه )علیه السالم(  با امام رضا «عمران صابئی»به نام  ،هایئابصی منحرف هایکی از رهبران گروه 

 !آقا :تگف «عمران صابئی» .من باید نماز بخوانم :فرمود )علیه السالم(  امام رضا .وقت نماز شد .جای قشنگی رسیده بود
 ،است که وقت نماز وسیع نددانستمی )علیه السالم(  امام رضا نرم و آماده شده است. پذیرفتن مکتب شمان دل من برای اآل

 .خواندند و  برگشتند مباحثه را ادامه دادند را که خواندند، اول وقت نماز  را بخوانم. نماز  اول وقت ، ابتدا باید: نهنداما فرمود
 . به دست چنین شخصیتی هدایت شد این که ازدا را شکر کرد عمران هم شیعه شد و به سجده افتاد و خ

 نآو توجه به محتوای  «یاسینیارت آلز» دنبه خوان سفارش

 متفاوتها . این زیارت، با سایر زیارتکنندمی سفارش را بسیار« یاسینزیارت آل» ، خواندنمقام معظم رهبری به دوستانشان 
نسان ا اوج خداگرایی و خداپرستی  ،نماز پس و... سالم بر رکوعت، سالم بر تشهدت قنوتت،سالم بر در این زیارت آمده: است. 
است. 

 


