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 ��م ا� ا����ن ا����م

 مهرباني  بخشنده خداوند نام به

 :گفت او به سخنانش بين در دوستش
 چنان و روند مي هم دوش به دوش كه مرد دو اين ديدن آيا. داري تيزي و تند نگاه

 ديگري براي است دلش در آنچه هر دارد دوستها  آن از يكي گويي كه اند شده آوا هم
 نمايد رفيقش نثار تا بود دستانش در روحش كند مي آرزو هم يكي آن و بريزد بيرون

 نيست؟ شگفتيي  مايه
 مگر اين دو نفر كيستند؟ -
برايـت  هـا   آن بـين ي  يك پدر و پسر. پدري مهربان و پسري قدرشناس، آيا رابطه -

 آور نيست؟ شادي

دا، مگر پيوندي ارزشمندتر از همدلي و همرنگي كـه گـواه قـدرداني و    آري به خ -
شكرگزاريست وجود دارد؟ مگر انسان در اين جهـان بـدون فاميـل و همسـايه و     

 تواند زندگي كند؟ جز اينكه او اجتماعي آفريده شده است؟ مي همنشين و دوست

 قبـول  كنم بـه ارتبـاط مـردم براسـاس دلسـوزي و احتـرام متقابـل و        مي احساس -
 ي يكديگر باور محكمي داري.ها توانايي

 آري. -

 ها شد؟ را حفظ نكرد و منكر نيكي ها ارزش اگر شخصي -

 كند؟ مي اندك حيا و مروتي داشته باشد چنين كاريهركس  مگر -

 آري، تو. -
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ور شود ولي به خود آمد و گفـت:   خشم وجودش را فرا گرفت و خواست به او حمله
 چرا؟

 داني! ي خداوند را نميها بخشش و ها خوبي چون تو ارزش -

 چطور؟ -

 مگر خداوند بزرگوار و بخشنده نيست؟ -

 آري. -

 مگر سزاوار سپاسگزاري و قدرداني نيست؟ -

 آري. -

 شكر از او بايد چگونه باشد؟ -

 اي نرسيد. اندكي تأمل كرد و به فكر فرو رفت ولي به نتيجه

 دانم! نمي -

  :خجالت زده سرش را پايين انداخت و گفت
 يش باشم.ها نعمت يي كن تا شكرگزارمرا راهنما

 :توان قدرداني و سپاسگزاري خود را نشان داد مي از دو راه -
از ته دل و اعماق وجودت به لطف و كرم خداوند اعتراف نمايي، نه تنها با زبانت  -1

 بلكه با بر زمين نهادن پيشاني و خوار كردن خود در برابر او.
در راه صـحيح طوريكـه   ها  آن ار بستنپاسداري از آن همه بخشش و عطا، و به ك -2

 موجب رضايت خداوند باشد.
بنـدم كـه    مي هايت راست و دلنشين است، من در حضور تو با خداوند پيمان گفته -

ام نماز را ترك نكنم. اما دوست گرانقدري دارم كه او هم مثل من است آيا  تا زنده
برسـد؟ شـايد    اي بنويسي تا ايـن نصـايح بـه گـوش او هـم      حاضري برايش نامه

اش بـا خداونـد برقـرار شـود.      راهنمايي تو در او اثر گذارد و با انجام نماز رابطـه 
 ارزش اين كار از هر چيزي بيشتر است.



 3 خوانم؟ چرا نماز مي

  :و احترام فراوان، و نوشت عشقبه روي ديده با  -
 دوست گرانقدرم

 سالم عليك

 بـه صـورت جمالتـي برايـت بـر روي كاغـذ      آن را  سخن زيبايي شنيدم دوست دارم
 بنويسم و اميدوارم كه همان اثري كه بر من گذاشت در تو نيز داشته باشد.

 فرسـا  بيهـوده و طاقـت  آن را  اند و انجام زيادي نماز را ترك كردهي  در اين زمانه عده
كنند كه كارهاي مهمتري داريـم. بعضـي    مي جويي دانند، اگر به آنان توصيه نمايي بهانه مي

آن را  ان تمييز و مناسب نماز نيست و اگر به منـزل برگشـتيم  آورند كه لباسش مي هم عذر
گويند! گروهي هم اعتـراف بـه گنـاه     مي خوانيم. اما در واقع دروغ مي عوض كرده و نماز

ادب و  اي بـي  كنند، خداوند بزرگ و مهربان است. در اين بين هـم عـده   مي كرده و اظهار
كنند اما باز هم خـود را   مي ن را مسخرهپرست كفران نعمت كرده و نماز و نمازگزارا هوي

 كنيم! شنيديم و عمل نمي :گويند مي نامند، و اگر به سوي خدا دعوت شوند مي مسلمان

ِ ُمۡعرِِضَ� ﴿ َّۡذكَِرة � ِِ ََ  ۡۡ ُُ َ َ  ََ ََ٤  ٞ ُٞر ّمۡستَنفَِرة ُُ  ۡۡ ُُ ّّ َ
ِ  ٥َك� ََة ََ ۡۡ ِمِ ََۡس  ﴾٥رَّر

  .]٥١ – ٤٩[املدثر: 
 هسـتند  اي رمنده گورخران آنان انگار) 49( شوند؟ رويگردان قرآن از ايشان دباي چرا«

 .»)51( باشند رميده و گريخته شير از كه گورخراني) 50(
 در نمـاز  ترك باعث كه داليلي و بپردازيم افراد گونه اين ديدگاه درمان به بيا برادر اي

 .نماييم بررسي شود مي اشخاص اين
 بـار  زيـر  بايـد  اجبـار  به همچنانكه بپردازدآن را  بايد انسان هك است خسارتي نماز آيا
آن  تـا  ندارد اضافي وقت انسان و است وقت اتالف سبب نماز آيا برود؟ ناعادالنه ماليات

 نمايد؟ تلفرا 
 در كـه  همانطور باشد، آن پذيرش به محكوم انسان كه است ناخواسته قانوني نماز آيا

 بپذيرد؟ را سياسي قوانين بعضي تاس ناچار ديكتاتوري يها حكومت
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 باشد؟ مي آن با تقابل در و بوده انسان كامل آزادي مانع نماز آيا
 و پـاداش  هـيچ  و اسـت  آن انجام يا ترك به مختار انسان و دارد مباح حكمي نماز آيا
 ندارد؟ پي در تنبيهي
 شـود  كتـر  واگـر  چيست؟ انسان براي نمازي  بهره و ماست؟ نماز نيازمند خداوند آيا

 ؟... چرا و ؟... آيا و دارد؟ زياني چه
 اگـر  و دارنـد  تمايلها  آن به شيطان و نفس و شود مي ايجاد ذهن در زيادي هاي سؤال

 شـيطان  و شـد  خواهـد  گناهان مرتكب و شده مغلوب انسان نباشد برايشان درستي پاسخ
 بـه  فـرد  و شده ذهن وارد فاسدي  انديشه ناگاه و. آرايد مي را ظاهرشان بيشتر فريب براي
 آتشـي  بـه  را او دراز و دور آرزوهاي باآلخره و شود مي داده سوق حاصل بي جدال سوي

 دادههـا   آن بـه  درسـتي  پاسخ اگر اما. نيست متوجه هم خودش حتّي و كشانند مي دردناك
 ناپديـد  و باختـه  رنـگ  هـا  پرسـش  آن كنـد  بـاز  را هـا  گره تدبير و درايت با وانسان شود
 .شوند مي

 جـاي  كـه  دهـيم  روشـني  پاسخ چنان ممكن يها پرسش تمام به و كرده شروع اآلن و
 .نماند باقي ستمگر نافرمانان جز هيچكس براي ترديد

  :نخست
 مجبور كه مالياتي نه و شود تحمل ناچار به كه است خسارتي نه نماز عزيز دوست نه،

 ايـن  و گرفـت  را سـراغش  بايد بار پنج روزي كه است امانتي بلكه باشيم آن پرداخت به
 آن در وظيفـه  انجـام  و اسـت  حقوق أداي در دل صفاي و درستكاري و وفاداريي  نشانه

 .است پاداش بهترين موجب
 خوبي مقابل در سپاسگزاري و حقيقت پذيرش بلكه زيان و ضرر و ماليات نه نماز بله

 تصـوير  و تشـان دستورا اجـراي  و بزرگـان  فرمـانبرداري  با همراه درون پاكي بر گواهي و
 .اوست خلقت در نظم با هماهنگي و خداوند به عشق
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 بـزرگ  كنند مي تصور خود از باالتر كه را افرادي و اشياء ها انسان ي همه اينكه نه مگر
 روزهاي در حتّي و خواهند مي ياري و كمكها  آن از مشكالت و ها گرفتاري در و شمرده

هـا   آن از رمـزي  و عالمـت  گـاه  و ارنـد د مـي  عزيزشان و گرفته جشن ايشان بر مشخصي
 !نشوند غفلت و فراموشي دچار تا اند ساخته
 كليسـاها  بـام  بـر  را صليب و كنند؟ مي تصور خدا را السالم عليه عيسي مسيحيان چرا
 خوانند؟ مي دعا كليسا ودر آويزند؟ مي گردن به و كرده نصب

 بـا  و شـده  جمـع  اي مقبـره  دگر و كنند؟ مي تصور خدا را السالم عليه عزير يهود چرا
 سـر  بـر  چـين  عـرق  ديندارانشـان  و كنند؟ مي دعا و خوانند مي تورات شمع كردن روشن

 برند؟ مي كار به رمزي عنوان به را ستاره فلسطين اشغال زمان از و گذارند مي
 پرسـتش  را شـيطان  باطنيـه  از گروهـي  و ميمـون  و گـاو  هندوها آتش، زرتشتيان چرا

 كنند؟ مي
 تقـرّب  او سوي به و پندارند مي مقدس و كرده بندگي را اهللا جز خدايانيها  ناي ي همه

 هـيچ  صاحب خدايانشان چون است ارزش بي و پوچ افكارشان و كنند مي نيايش و جسته
 .نيستند زياني و سود

 فايـده  و ارزش همـه  آن بـا  مـرا  نماز ولي نداري اعتراضي گمراهان اين نماز به تو اما
 پذيري؟ نمي
 كـدام  خدايانشـان  و برنـد؟  مـي  سودي چه متفاوت پرستش و بندگي همه آن با ها ناي

 شـنوند؟  مـي  را شان كالم آيا دهند؟ مي پاسخ نداهايشان به آيا اند؟ كرده برآورده را نيازشان
 و كـردن  زنـده  بـه  قادر آيا دهند؟ مي روزي آنان به يا و آگاهند؟ فسادشان و صالح به آيا

 بـه  تـا  بارانند مي برايشان باراني يا و كنند مي دورها  آن از را زياني ياآ هستند؟ شفادادنشان
 بپردازند؟ كشت
 بـه  دل تـه  در گمراهان. شوند مي پرستش هم باز اما كنند نمي كاري چنين هرگز نه نه،
 .كنند مي ثابت را حقيقت اين نمازشان با و كرده اعترافها  آن بزرگي و پاكي
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 كمكت وسايلي حمل در يا و بدهد شيريني تكّه يك وت به شخصي اگر عزيز دوست
 دستت از كه را چيزي يا و دهد هل را اتومبيلت يا و دهد نشان تو به را آدرسي يا و نمايد
 آرزو يا و نيستي خشنود او از قلبت در و كني نمي تشكّر او از آيا بردارد برايت افتاده
 .بله...  دهي اسخپ ممكن شكل بهترين به را او خوبي روزي كني نمي

 گذارم مي احترام نيكوكاري به و دارم مي پاس را خوبي هستم انسان تو مثل هم من
 باشد بيشتر حقّم در مردانگي چقدر هر بخششم، و لطف قدردان و ستايم مي را بزرگي

 هست؟ كسي خداوند از تر بخشنده و بزرگوارتر آيا و. است زيادتر آن از دانيم قدر
 عطا سالمتي و تندرستي و بخشيده فراوان روزي و داده حواس و عقل من به كه خدايي

 سرزميني در و داشته عنايت خانواده و فرزند و فرموده رهنمون راست آئين به و كرده
 .است داده جاي خوب همسايگان و محترم دوستان ميان و پاك

 .نيست خداوند همطراز من به نيكي در كس هيچ هستي تمام در...  نه
 ديگـران  خـوبي  كمترين مقابل در آنكه حال نباشم او لطف و كرم همه اين دردانق آيا
 تشـويقم  راه ايـن  در و مـوافقي  مـن  با هم تو كه نيست ترديدي كنم؟ مي تشكّر و سپاس

 مـن  كه خواهي نمي تو چون كرد، خواهي وادارم تو نمايم كوتاهي من اگر حتّي و كني مي
 .باشم سپاسنا و تفاوت بي ديگران خوبي به نسبت

 از مـن  تشـكّر  پـس  اسـت  نيكوكـار  شـخص  منزلـت  و نيكي با برابر هميشه قدرداني
 بخشـيده  شيريني جعبه يك كه نيست فردي برابر داده من به شيريني تكّه يك كه شخصي

 شخصيت به احترام همچون دارد مي بر زمين از را مدادم كه كودكي به من احترام و است
 عنـوان  بـه  مـن  كه دارد دوست خداوند و. باشد نمي كند مي مبراي را كار همان كه بزرگي
 و فرمـانروايي  در او عظمـت  و بزرگـي  نشان اين و نهم زمين بر پيشاني قدرداني و تشكّر
 .است خوبي همه آن مقابل در من بودن تسليم

 و گمراهـي  باعـث  حتّـي  و ندارند حسني هيچ كه سركشان هاي مجسمه برابر در مردم
 نشان به ظالم حاكمان برابر در هم زياديي  عده و آورند مي فرود سر ستنده آنان بدبختي
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 برابـر  در چرا من پس هستند خدا هاي آفريده بدترين آنان آنكه حال شوند مي خم احترام
 و نفع است؟ زمين و ها آسمان پروردگار و هستي آفريدگار اوكه نياورم، فرود سر خداوند

 و ريـز  و بميرانـد  يـا  دهـد  زنـدگي  نمايد، منع يا كند اعط تواند مي اوست دست در زيان
 .كند حسابرسي را كردار درشت

  :دوم
 مراجعـه  بيـداد  و داد و كـار  هيـاهوي  از وقتيكه انسان. نيست وقت اتالف باعث نماز
 و تعلـيم  و زنـي  چانه و گيري خُرده و فروش و خريد خستگي از و شود مي فارغ كنندگان

 ايسـتد   مـي  خداوند مقابل آرامي به و كشد مي كنار را خود اوتمتف يها درخواست و تعلّم
 را هـوس  و هـوي  و نشاند فرو را خشمش و دهد آرامشي را روحش و جسم دارد سعي

 .نمايد نجوا معشوقش با زماني اندك و كشيده بند به
ـــــــــــــايكون أعظـــــــــــــم احلـــــــــــــبّ  و  م

 

 حتــــــــــــــبّ  بمــــــــــــــن انفــــــــــــــردت إذا 
 

خواهد خداوند حس نيكوكاري  مي ند وك مي در اينجا از او درخواست كمك و ياري
و بردباري را در او تقويت نمايد تا پشتكار بيشتري داشته باشد و اگر با ترشرويي و گفتار 

نمايد و  مي دار و رفتار زشتش يكي از بندگان خدا را آزرده طلب بخشش و آمرزش نيش
ي است. و معنوي و تسكين محركات دروني  اين لحظات فرصتي براي اندوختن ذخيره

برد و بعد از نبرد سخت و جانفرسا  مي شد به نماز پناه مي هرگاه دچار مشكل غپيامبر 
يعني بانگ نماز سرده تا با خواندن آن از  »ةيا بالل أرحنا بالصال« :فرمود مي با دشمنان

 ي زندگي رهايي يابيم.ها گرفتاري خستگي و
تواند هميشه كار كنـد بلكـه    ژي محدود است نميانسان موجودي ضعيف و داراي انر

رسد به همـين   نيازمند آرامش و آسايش است و جز با نماز و استراحت به اين هدف نمي
خاطر خداوند شب و خواب را براي تسكين او قرار داده اسـت. مگـر چـه مقـدار وقـت      

تـواني   نمـي  رسد آيا شود؟ هر چند با تأنّي خوانده شود به ربع ساعت نمي مي صرف نماز
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يت به نماز اختصاص دهي در حاليكه زمـان زيـادي   ها فعاليت چند دقيق از روز را در بين
 گذراني؟ مي خوابي را به بيهودگي و بي

  :سوم
نماز فرماني سياسي از جانب حاكمي زورگو نيست تا مردمانش را به اختيار و يا اجبار 

ت كه انسان بدون اجبار و با اختيار تمام به انجام آن وا دارد بلكه نماز همراهي با ديني اس
 به آن گردن نهاده است. 

﴿ �ِِ  سياسي قانوني يا و »نيست اجباري دين قبول در« ]٢٥٦[البقـرة:  ﴾َ�ٓ إِۡكَراهَ ِ� �ّ�ِي
 كه بشري حكمي نه و باشد حاكمان تمايالت تابع و شده عوض شرايط تغيير با كه نيست
 تغيير با نهايت در و گرديده تعديل سياسي ناماليمات رد فردا و شده نوشته طوري امروز

 اينكـه  يـا  و افتـد  تأخير به نشدن تصويب دليل به اجرايش يا و رود ميان از كلّ به شرايط
 اركـان  از يكـي  نمـاز  بلكه. باشد قدرت اصلي صاحبان موافقت به موكول آن شدن نهايي
 .است ركن مهمترين ايمان از بعد حتّي و اسالم

آن  احكام بايد اي نهاده گردن اسالم به زور بدون و اختيار به وقتيكه تا مسلمان اي پس
 قـوانين  ناچارند شهروندان كشوري هر در كه اينست جز مگر. دهي انجام كامل طور بهرا 
 احتـرام  مجبورند يا :دارند پا پيش راه دو سرپيچي صورت در و كنند رعايت را سامان آن

 .بروند ديگري ديار به و شوند خارج كشور تابعيت از بايد اينكه يا نمايندو اجرا و گذاشته
ي  آفريننـده  از ولـي  هراسـد  مـي  دنيـوي  قراردادهاي از انسان چطور است تحير باعث

 قرمـز  بـا . كـن  دنبـال  ديگـري  شكل به را قضيه من با حال ندارد؟ هراسي زمين و آسمان
 جـرأت  وكسـي  كننـد   مـي  توقـف  يلاتومب صدها گاه و ها ده خيابان در راهنما چراغ شدن

 !هستند رانندگان ميان هم مهمي يها انسان گاه و ندارد حركت
 خداونـد  دسـتورات  برابـر  در ولـي  انـد  تسـليم  قرمزي نور مقابل در ها انسان چرا پس
 يـا  هوشمنديسـت ي  نشـانه  ايـن  پردازنـد؟  مـي  شـكني  حـريم  و گنـاه  بـه  و شده نافرمان

 .نشينب داوري به خود تو فكري؟ كوته
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  :چهارم
 همچـون  كننـد  مـي  إذعـان  ها انسان ي همه. نيست فردي آزادي از گيري بهره مانع نماز

 و انديشـه  آزادي داراي و شده آفريده بندي و قيد هر از رها بلكه نيستند جنگل حيوانات
 التـزام  ايـن  اگر چون دانند مي قانون و عمومي نظم تابع را آزادي اين و هستند كار و بيان
 زنـدگي  صورت آن در و ماند نخواهد پايدار ملتي هيچ و ريخته هم به اجتماع نظم دنباش

 .شد خواهد خطر دچار افرادي  همه ومنافع
 انجـام  باشـد  شـيرين  كامشـان  بـه  چه هر كه) واقعي زندگي از بريدگان( ها هيپي حتّي

 عمومي نظم مخلّ ندارند حقّ برند مي سر به ولگرد يها سگ چون ها خيابان در و دهند مي
 خـاص  قـوانين  طبـق  بـر  جنگل درشان  حيوان دوستان حتّي و. كنند شكني قانون و شده

 شـايد  و كـرد  خواهد تأييد مراي  گفته كني سؤال شناسي زيست از اگر و كنند مي زندگي
 نهايـت  كنـدو  زنبورهـاي  ديگـر  بـا  عسـل  زنبور يك مثالً باشند حشرات مثال ترين ساده

 ديـدني  چـه  گاه غذا تكّه يك حمل در ها مورچه همكاري و رددا را هماهنگي و همكاري
 .است
 بيـدار  يـا  بخوابي باشي، روزه يا بخوري آزادي ات روزانه كارهاي در مسلمان اي تو و

 نظـام  در آزادي ايـن  امـا  نمـايي  فـروش  و خريـد  بمـاني،  خانه در يا و كرده سفر بماني،
 .ستا شده مشخص و معلوم شرعي مرز و حد با خداوندي

 آنجـا  در لحظـاتي  براي و بروي مسجد به و كشيده دست كار از تواني مي آزادانه تو و
 .گيري سر از را تالشت و كار خداوند كمك به سپس و يابي دست انرژي و شادابي به

 و اسبابي  همه كه نظامي همان نمايي هماهنگ خداوند نظام با را خود تا آزادي تو و
 .است كرده فراهم آخرت و دنيا در را وت شادماني و خوشبختي وسايل

 وقتيكـه  تـا  زمـين  در نيرويي هيچ برابر در و كني حفظ را خود آزادگي تا آزادي تو و
 .نياوري فرود سر توست پشتيبان و حامي خداوند قدرت
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 آنچـه  هـر  و دهي انجام داري دوست چه هر و بگويي خواهي مي چه هر كه آزادي تو
 نكنـي  تجـاوز  خـود  حـد  از كه شرطي به اما نمايي معامله يا و بنويسي بود جذّاب برايت
 اسـالم  كـه  اسـت  همـان  اين و كرد خواهي تجاوز ديگران حريم به صورت اين در چون

 .اند داشته حذر بر آن از را تو هم بشري قوانين و كرده ممنوع
  :پنجم

 نداشته پي در تنبيهي و پاداش هيچ و بوده اختياري انجامش كه نيست مباح امري نماز
 خـاص ي  برنامـه  و آداب و مشخص زمان داراي است الزم و حتمي اي وظيفه بلكه باشد
 چون بلكه بيندازي عقب و جلو به و كرده كم و زيادآن را  نداري حقّ تو و باشد مي خود
 هـا  ريـه  بـه  بينـي  يـا  دهـان  راه از هوا چون يا و گوش، نه است دهان جايش غذاي  لقمه
 .پاي  پاشنه را از نه رسد مي

 بزني حرفي هايت ريهي  اندازه يا و قلب ضرباني  درباره كه داري را حقّ اين تو اگر و
 .نمايي اظهارنظر هم نمازي  درباره تواني مي

 فروش و خريد چنان بازرگاني اگر و وظيفه انجام همچون برايت نماز كارمندي تو اگر
 و تمـام  را حقوقت ماه آخر باشي سشنا وظيفه و دهي انجام خوبي به را كارت اگر. است
 بريـدي  كارت از اگر ولي رسيد خواهي ات معامله سود به يا و كرد خواهي دريافت كمال

 مقـدار  بـه  يـا  و شـد  خواهد كسر حقوقت از غيبتت ميزان به ندادي انجام را ات وظيفه و
 .داد خواهي دست از كردي مي آرزويش كه را سودي ات سستي
. دهـد  پس حساب موردشان در بايد انسان واجبات همچون كه مباحي امور بسيار چه

 آواز بلنـد  صـداي  بـا  يـا  و ببـري  بـاال  حـد  آخرين تا را راديوات صداي شب تونيمه اگر
 ات خانـه  در كوبيـدن  بـا  مـأمور  و كننـد  مـي  سرزنشت و شده ناراحت ها همسايه بخواني
 بازخواسـت  نيـاوري  پـايين  را صدايت يا نكني كم را راديو صداي اگر كه دهد مي هشدار
 هـر  بـه  و وقـت  هـر  نـداري  حقّ تو و نيست مباح راديو به دادن گوش مگر. شد خواهي

 شد؟ محدود تو آزادي چرا پس دهي گوش آن به خواستي شكل
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 پـس . كني تعدي آن از نداري حقّ و باشي خصوصي به نظام تابع مجبوري تو :جواب
 او شـريعت  و ديـن  بـه  و دارند باور خداوند حكمراني و فرمانروايي به كه هم كساني آيا

 يا و نمايند نيايش دلخواه به و كنند بندگي را او خواستند طور هر توانند مي هستند راضي
 نمايند؟ اجرا باره اين در را او دستورات مجبورند

  :ششم
 نيازمنـد  آن بـه  غـذا  و آب همچـون  انسان و است حياتي و ضروري نياز يك نماز بله

 باعث هم نماز هستند، زندگي اساسيي  وماده جسمي  نگهدارنده غذا و آب زيرا. باشد مي
 .است روان آرامش اصليي  وماده روح استحكام

 همچـون  زنـدگي  در تـا  دهد مي پايداري او به و زدوده نمازگزار دل از را اضطراب و
 :كافرست از مؤمن جدايي عامل نماز و. بايستد پايدار و محكم نماز
» َ رِ ال بَنيْ فْ نِ  كُ يامَ اإلِ كُ  وَ ةِ  تَرْ الَ   ».الصَّ

 چـه  اسـالم  بـراي  زننـد  مـي  سـرباز  الهي دستورات از سادگي به كه ظاهري مسلمانان
 ندارد اش خانواده به شباهتي هيچ نسبت جز كه ناخَلَف فرزندي چون مگر دارند؟ يي فايده

 داشت؟ حصال انتظار توان مي است نااميد خود اصالح به كه كسي از آيا نيستند؟
 هـا  ده عمل در ولي ميليونها شمارش در دريا سطح كف چون خواهيم نمي مسلمانان ما

ي  پوكـه  انبوهي از كشت را دشمني آن با توان مي كه باروت از پري  گلوله يك. باشيم نفر
 .است بهتر خالي
 نسـتو  برافراشـت؟ آن را  تـوان  مي هم ميخ هزار با باشد نداشته ستون اي خيمه اگر آيا
 زينـت  را رفتار و شكوفا را اخالق چون باشد مي انسان واقعي نياز و است نماز هم اسالم

. دارد مـي  بـازش  بدي و زشتي از و كشد مي بيرون تباهي و گمراهي از را انسان و دهد مي
 بـه  را خـود  چطـور  پروردگارسـت  مقابل شدن حاضر نماز باشد داشته باور نمازگزار اگر
 .آمد نخواهد بدست بدن اعضاي و نفس و دل پاكي با جز حضور اين و. آاليد مي گناه

ۡۡ ﴿ ي آيه نزول با چرا نُت
َ
ةَ َوأ َٰ لَ َّ َا  �َ ُُ َر ۡۡ ََ َا  َ�  اَمُن ََ  َِ ِي ّّ �  َُ ّه

َ
�   .]٤٣[النساء:  ﴾ُسَ�َٰرىٰ َ��
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اكثر  »)43ايد در حالي كه مست هستيد به نماز نايستيد ( اي كسانيكه ايمان آورده«
توان به  دانستند با ارتكاب آن نمي مي خواري دست كشيدند؟ زيرا از شراب مسلمانان

 شتابند؟ مي خداوند نزديك شد. مگر نه اينكه مسلمانان روزي پنج بار به حضورش
 پس براي مالقات خداوند بايد شراب به كلّ كنار گذاشته شود.

 هاي انسان را هـر وقـت يـك بـار     دوست عزيز نماز حالت دماسنجي را دارد كه كرده
 گيرد. مي سنجد همانطور كه پزشك حرارت بدن بيمار را گاه به گاه اندازه مي

 گويد: به همين شكل پيش برو و مقاومت كن. مي اگر وضعش خوب باشد
صداي اهللا اكبـر اذان را   گويد: بر گرد و از نو شروع كن. هرگاه مي و در غير اينصورت

فهمد كه خداوند از هر چيزيكه او مشغول به آن است بزرگتـر اسـت    مي شنيد انديشيده و
 دهد. مي پس از دنيا بريده و به نداي خداوند پاسخ

مطمئن باش كسي كه اهل نماز است احتمال خير و صالح در او بسيار اسـت هرچنـد   
نهايـت روزي نمـازش او را از ايـن مسـير      گناه و انحرافاتي هم داشـته باشـد. چـون در   

بازخواهد داشت و تالوت قرآن به ناچار غفلتش را خواهد زدود و او را وادار به تدبر در 

وِ�َ ﴿ شـود.  مي كند و آنگاه قلبش تكان خورده و روحش بيدار مي معاني آيات
ُ
�تۡـُل َمـ ٓ أ

َ� َّ ِ ةَ  إ َٰ لَ َّ َ� ِۡ ِ َ
َ
ِٰ  َوأ َٰ َِ �ۡكِ� َۡ  ِم َۡ ِ ۗ إ ۡ�ـَ�ُ

َ
ِ أ َّ ـُر � ۡۡ ِ َّ نَ�رِ  َو َُ ۡ ََ َِٓ َو�َ ۡۡ ِِ �ۡكَف ََ  ٰ ََ ۡن ََ ةَ  َٰ لَ َّ

 ََ َنُعَ َۡ ُۡ َم  تَ ُ َهۡعلَ َّ  .]٤٥[العنكبوت:  ﴾٤ َو�
 باز) شرع نظر در( ناپسند كارهاي از و بزرگ گناهان از) را انسان( نماز مسلماً«

 .»)45(دارد مي
 گناه و گمراهي در و آورد نمي بدست اي هرهب هيچ خواند نمي قرآن كه كسي ولي

 .ماند خواهد ور غوطه
 : هفتم

 و هاسـت  آفريده از نياز بي او هستيم، او محتاج ما بلكه ندارد نيازي ما نماز به خداوند
 .اويند نيازمندها  آن
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﴿ ّ ِِ ََ ََ �ۡك ُُ  ُ َّ ِ  َو� َّ َُ إَِٱ � ٓ َرا َۡ ُۡ �كُۡف نُت
َ
َُ  �سّ ُأ أ ّه

َ
� َِيُد  ََ�� َ�ۡ�١  ۡۡ  يُۡذُِۡبُ�

ۡ
أ ََ َ إَِ �

ِۡ ِ�َۡلٖق َجِديٖد 
ۡ
ِ بَِعزِ�زٖ  ١َوَ�أ َّ � َ ََ   ََِٰ ََ  .]١٧ – ١٥[فاطر:  ﴾١َوَم  

 عبـادت  از( نيـاز  بـي  خـدا  و خدائيد نيازمند) و محتاج چيزي، هر در( شما! مردم اي«
 را ديگـري  مردمان و دارد، برمي ميان از را شما بخواهد اگر) 15( است ستوده و) شماست
 .»)17(نيست سنگين و مشكل خدا براي كار اين و) 16( سازد مي شما جايگزين

 انديشـيدن  تـوان  حاليكه در آفريد قدرت و ثروت و لباس بدون را ها انسان خداوند و
 تـواني  هيچ خير كسب و شرّ دفع بر و نبودند قايل فرقي خرما و سنگريزه ميان و نداشتند
 بـود  وزمـين  ها آسمان در آنچه هر و بخشيد ثروت و هوش و سالمتي آنان به او .نداشتند

 ايـن  بـا  پـس . فرمود تكميل آنان بر را نهان و آشكار يها نعمت و گذاشت اختيارشان در
 مـا  نمـاز  نيازمنـد  زمين و ها آسمان يها گنج و هستي صاحب است شايسته بخشش همه

 باشد؟
 .اوست يها نعمت از ردانيقد و عشق اعالم ما نماز بلكه نه،

 برخوردارند خداوند يها نعمت از ما همچون كنند مي سستي نماز انجام در كه كساني
 خداوند بزرگواري به ما حاليكه در است شده بخشيده آنان به هم ما از بيشتر گاهي و

 كه روزي اند كرده فراموش را خود تولد اينكه مثل. كنند مي ناسپاسي آنان ولي معترفيم
 جا بازماندگان براي اند اندوخته چه هر كه روزي غافلند مرگ از و. نداشتند چيز هيچ
 زدند سرباز خدا بندگي از و كرده ادبي بي. دهند پس حساب مقابلش در بايد و گذارند مي

نّ ﴿ .اند افتاده دام به اآلن ولي َُ ََ َج لَُ ُُ ِِ َسَيۡد ََ ََِب   ِۡ ََ  ََ و َِ �َۡستَۡ�ِ�ُ ِي ّّ � َّ ِ َِ إ رِ� ُِ ا ََ  َۡ

  .]٦٠[غافر:  ﴾٦
 .»شد خواهند جهنم وارد خواري با زنند سرباز من بندگي از متكبرانه كسانيكه«

 چـرا  داري بـاور  آن به اگر و پذيرفتي؟آن را  چرا نداشتي نياز اسالم به اگر نماز بي  اي
 خواني؟ نمي نماز

 آيد؟ نمي وشتخ ترسد مي خدا از و است ديندار فالني بگويند اينكه از آيا
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 خرسندي؟ خداست دشمن و گناهكار بگويند اينكه به آيا و
 كني؟ مي عصيان خداوند مقابل در ولي پذيري مي را رؤسايت فرمان چطور

 بلندمرتبـه  و بزرگوار خداوند ارزشمندترند؟ و بزرگتر خداوند از تو نزد رؤسايت مگر
 .است

 به را قريش چرا كه آمد غ پيامبر نزد توبيخ و سرزنش حالت به عبيد بن حصين
 هم غ پيامبر. كني مي توهين خدايانشان به و داني مي باطل را افكارشان و طلبيده چالش

 از تر سخت قلب آن با او چنانكه زدود باطلشي  انديشه از غبار محكمي دليل بيان با
 بر: داد پاسخ پرستي؟ مي را خدا چند حصين: فرمود آورد؛ ايمان و شده تسليم سنگش

 كرد؟ خواهي كدامين به روي شوي مشكل دچار اگر: فرمود. يك آسمان در و هفت زمين
 رو كداميك به دهي دست از را ثروتت اگر: فرمود. است آسمان در كه او به: داد پاسخ

 خواهي مي او زا فقط را هايت خواسته: فرمود. است آسمان در آنكه به باز: داد پاسخ كني؟ مي
 .يابي سالمتي تا شو مسلمان حصين دهي؟ مي قرار شريك برايش ولي

 تلخـت  سـرانجام  و خـدا  از غافـل  و كـرده  رها را نماز كه مسلمان اي تو به هم من و
 نيسـت  شايسته چون بماني سالم خداوند دردناك عذاب از تا بخوان نماز: گويم مي هستي

 .نمايي فراموش آسايش در و بخواني گرفتاري در را خداوند كه
 :هشتم
 فـراوان ي  بهـره  برادرانـت  و تو براي و است خير سراسر بچيني نماز از كه اي ميوه هر

 بيامرزد؟ را گناهانت خداوند خواهي نمي مگر دارد
 بـاال  و گناهـان  بخشـش  باعـث  آنچه به را شما آيا: فرمود يارانش به غ پيامبر روزي

 هنگـام : فرمـود . غ خـدا  رسـول  اي آري: گفتنـد  كـنم؟  راهنمـاي  استشم منزلت بردن
 و برداشـتن  بيشـتري  يها قدم مسجد سوي به گرفتن، كامل وضوي مشكالت و گرفتاري

 .هستند نجات وسايلها  اين ماندن، بعدي نماز انتظار به نماز اداي از بعد
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 خـود  بـراي  هرچـه  چـون  شـوند  مـي  شادمان برادرانت بيامرزد را گناهت خداوند اگر
 .داشت خواهند دوست هم تو براي بدارند دوست

آن  قلمـي  يا و بشمارد راها  آن بتواند شمارشگري كه آنست از بيشتر خيلي نماز منافع
 .خداست مقابل در بندگي و الهي دستوري نماز چون بنويسد،را 

﴿ َّ َا  �َ َُ َا  يُِۡي اَمُن ََ  َِ ِي ّّ ۡۡ ِ�ّٗ َُل ّكِعَِب ََِ  � ُُ ٰ�ََۡ َز ََ   َّ ِِ َا   ُۡ ةَ َوُ�نفِ َٰ َ�َِّيةٗ لَ ََ َ  � َو
َ
ّمِِ َ�ۡبِل أ

َ�ٌٰل  ُِ َۡٞٞ ّ� َ�ۡيٞع َِيهِ َوَ�  َ يَ ِِ
ۡ
  .]٣١[إبراهيم:  ﴾٣يَأ

 چـه  خداونـد  »)31( بخواننـد  شايستهي  بگونه را نماز بايد من، مؤمنِ بندگان به بگو«
 :كه است كرده توصيفآن را  زيبا

نَ�رِ  �﴿ َُ ۡ ََ َِٓ َو�َ ۡۡ ِِ �كَۡف ََ  ٰ ََ ۡن ََ ةَ  َٰ لَ َّ َ� َّ ِ ةَ  إ َٰ لَ َّ َ� ِۡ ِ َ
َ
ِٰ  َوأ َٰ َِ �كِۡ� َۡ  ِم َۡ ِ وِ�َ إ

ُ
ٓ أ تُۡل َم 

 ََ َنُعَ َۡ ُۡ َم  تَ ُ َهۡعلَ َّ ۗ َو� ُ�َ�ۡ
َ
ِ أ َّ ُر � ۡۡ ِ َّ  .]٤٥[العنكبوت:  ﴾٤ َو

. دارد مـي  باز) شرع نظر در( ناپسند كارهاي و بزرگ گناهان از) را انسان( نماز مسلماً«
)45(«. 

 از كم لو و تعدادي است بهتر شمارد بر را نماز منافعي  همه نتواند انسان چند هر پس
 .نمايد ذكر راها  آن

 و شده خالص دينت كردي خشك را آن هاي ريشه و زدودي درونت از را فساد هرگاه
. ماني مي پايدار و شده روبراه كارت و سالم بدنت اعضاي و يابد مي طراوات قلبت و روح

 را ات خانواده و جامعه بريدي، زندگي ازآن را  هاي رشته و كردي نابود را زشتي هرگاه و
: ستها گرفتاري گشاي گره و مشكالت برابر در تو ياور نماز. اي رسانده سالمت به

َُ  كََ�بَِ�ةٌ ﴿ ّّ �  ِ ة َٰ لَ َّ ۡ�ِ َو�َ َّ َا  بََِ عِ�َ  َو�ۡسَتعِيُن َِ َ �كَۡ�ٰ ََ  از و« ]٤٥[البقرة:  ﴾٤ إِّ� 
 .»فروتنان براي مگر است گران و دشوار سخت نماز و جوئيد، ياري نماز و شكيبائي
 فعاليت يها خستگي و زندگي يها مشغوليت از فكر و جسمي  دهنده آسايش نماز

 حفظ باعث كه ست،ها انسان بين برابري و مسلمانان ارتباط و پيوند مهم عامل و. است
 داوم با است نيرنگ و كينه و نفساني تمايالت از دل پاكي و معنوي رشد و زندگي نظام
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 حقوق رعايت نفس سركوب و روح پرورش با و شوند مي كنترل ديده و گوش و زبان آن
 .شود مي آسانتر شرايطي هر در تكاليف انجام و ديگران

 اجـراي  صـورت  در امـا  ندانيم راها  آن چند هر كه دارد زيادي فوايد نماز ترديد بدون
 .است ممكن اهداف به يافتن دست سجود و ركوع شرايط حفظ با موقع به و دقيق

 انجامها  آني  فلسفه و حكمت به توجه بدون را ديني دستورات اسالم صدر مسلمانان
 بين در نايما نيروي ضعف اما. نبودند مورد بي يها پرسش و تفسير دنبال به و دادند مي

 و تفكّر از مردم در انگيزه ايجاد و راهنمايي براي كه داشت آن بر را واعظان مسلمانان
 همچون و نمايند استخراج را اسالمي دستورات يها حكمت و داليل و گرفته بهره تعقّل
 و كم پذيران نصيحت هم باز ولي دهند قرار دينداران دستان در رايج هاي سكّه

 .اندكند شكرگزاران
 آن دقيـق  و سـروقت  انجـام  بـر  و بخـوان  نماز كه اينست تو به من اندرز مسلمان اي
 حمـل  را گناهـت  يـا  و كند ياريت تواند نمي خداوند برابر در هيچكس چون گمار، همت
 نـه  نـداري،  رهـايي  شوي عذابش دچار اگر. پذيرد نمي را هايت بهانه هم خداوند و نمايد
 .ندارد سودي برايت فرزند نه و ثروت

 سـودي  هـيچ  كـه  شـوي  مـي  پشيمان گذشته از روزي و نيستند ماندگار جواني و مقام
 برگيـر  اي توشه پس بودي غافل آن از تو حاليكه در آيد مي سراغت به مرگ ناگهان. ندارد

 .آموز عبرت گان رفته از و بينديش خود به و
 انجـام  خـوبي  به اگر است نماز كنند مي سؤال آن از قيامت در كه چيزي نخستين بدان

 هـر  ديگـر  هـاي  نيكـي  از بود شده ترك اگر و پرسند مي حج و روزه و زكات از بود شده
 .شود نمي سؤالي باشي رفته حج و گرفته روزه و داده زكات چند

 از وسـلم  عليـه  اهللا صلى پيامبر و خداوند نمايد ترك عمد به را نمازهركس  باش آگاه
 .جويند مي بيزاري او



 17 خوانم؟ چرا نماز مي

 از نـه  و دورنـد  آن از گـاهي  و نمـاز  اهـل  گـاه  كه نباشي ظاهري نانمسلما از بكوش
 يـاد  را خدا كم خيلي و است ريايي نمازشان و كنند مي تنبلي نماز اداي هنگام كه منافقان

 .كنند مي
 در جاريست ظاهري مسلمانان زبان بر بسيار كه را سخن اين شيطان باش مواظب

 مردم با بودن راست و دل صفاي به بلكه نيست خواندن نماز به پاكي: كه نگذارد دهانت
 خدا به سوگند! سازند نمي آزرده را مردم نمايند ترك را نماز اگر كنند مي گمان. است
 .آزاراند مي را ايمان اهل هم و وسلم عليه اهللا صلى پيامبر و خدا هم چون گويند مي دروغ

ۥ كََعنَ ﴿ ََُسََ�ُ َ َو َّ � ََ ُُو ۡۡ َِ يُ ِي ّّ � َّ ِ َذابٗ إ ََ  ۡۡ ُُ َ ّد َ ََ َ
ِ َوأ َرة ُِ َي  َو�خ ّۡ �ّ� �ِ ُ َّ � ُۡ ُِينٗ   ُُ ِّ  ٥ 

َِ يُ  ِي ّّ ٰنٗ َو� َٰ ُۡ َا  ُ� لُ ََ ِد �ۡحتَ َۡ ََ َا   ۡ�ِ َم  �ۡ�تََسُب ََ ِ ِمَ�ِٰت ب ۡۡ َُ ۡ ِمنَِ� َو�َ ۡۡ َُ ۡ َ� ََ ُُو ۡۡ َٗ  ﴾٥    ّمبِينٗ   �ثۡ
  .]٥٨[األحزاب: 

 رسانند، خداوند آنان را در دنيا و آخرت نفرين مي را آزار كساني كه خدا و پيغمبرش«
) كسـاني كـه مـردان و زنـان     57بينـد (  مي اي براي ايشان تهيه كند و عذاب خواركننده مي

رسانند مرتكـب   مي آزار - بدون اينكه كاري كرده باشند و گناهي داشته باشند -مؤمن را 
 .»)58اند ( دروغ زشتي و گناه آشكاري شده

اذيتي در حقّ خداوند از نافرماني بدتر است؟ و چه آزاري بـراي پيـامبر صـلى اهللا    چه 
باشد؟ و چـه اذيتـي بـراي اهـل ايمـان       مي تر از ترك دستورش عليه وسلم ناراحت كننده

 شديدتر از ناچيز شمردن دين و دوري از راهشان است؟
ان كـه هـيچكس از   كننـد بـد   مي اگر كساني را ديدي كه با اينكه نمازگزارند كار زشت

لغزش معصوم نيست و گناه آنان ربطي به نمازشان ندارد وتو مسئول اعمال و حسـابرس  
گيرند. تو بهتر از ايشـان بـاش و    مي آنان نيستي و مطمئن باش به زودي از گناهان فاصله

باز داشـته   ها بدي همچون الگو و نصيحتگر عمل كن. چنان كسي باش كه نمازش او را از
 ي كه نمازش فقط از خدا دورترش كرده است.نه چون كس
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كنـد.   نماز بخوان اگر هوشمندي، به خدا سـوگند انسـان بـاهوش نمـاز را تـرك نمـي      
گيرند بلكه از  همچون كساني مباش كه هوش و ذكاوت خود را در راه درست به كار نمي

 كنند. مي هواي نفس و شيطان پيروي

َۡ َكثِ�ٗ ﴿ ّن َُ َ ِِ نَ  
ۡ
ََۡ َُ ۡد  َۡ ِ َو�َوكَ ِّ ِ

ِۡ � َِ ۡۡ َُلَُبٞ � ّمِ ُُ َ �ِس� َ ِ�ۡ  ََ َ ُُ َۡ ُ�ٞ ّ� َهۡف َۡ َ
ۡۡ أ ُُ َ َُ  َوَ ِ ّ�  ب

 َٞ ََاَُا  ۡۡ ُُ َ َُ  َوَ ِ ََ ب و ٓۚ  ُهۡبِ�ُ  َُ ِ ََ ب ُعَ ََ ُۡ  ّ� �َۡس ُُ   َِ�� ََ و 
ُ
ۚ أ َضّل

َ
ۡۡ أ ُُ ِۡ بَۡل  ٰ َٰ نۡ

َ َۡ ��َِ  َكَ ََ و 
ُ
أ

 ََ   .]١٧٩[األعراف:  ﴾١�ۡكَ�ٰفِلَُ
 و بيننـد  نمـي  بـدانها  كـه  دارنـد  ييها چشم و فهمند نمي بدانها كه دارند ييها دل نآنا«

 اينان ترند سرگشته بلكه و چهارپايانند همسان اينان شنوند نمي بدانها كه دارند ييها گوش
 .هستند خبر بي واقعاً

 كهـال  زيـادي  از و مده قرار الگو را گمراه يها انسان شريفي، و آزاده اگر بخوان نماز
 .مشو غرّه شدگان
 .يندها خوبي شكرگزار و دارند مي پاس را زيبايي كه هستي كساني از اگر بخوان نماز
 .نيست رنگ دو منافقان همچون كردارت و گفتار و مسلماني واقعاً اگر بخوان نماز
 و يابي، رهايي دردناك عذاب از خواهي مي و داري دوست را خودت اگر بخوان نماز
 يـاد  و شـده  شـيطان  چيرگي باعث تا نكني اصرار و لجاجت اشتباهت بر كه باش مواظب

 .است زيان و تباهي سرانجامت چون نمايي فراموش را خدا
 بـراي  را اسـتغفارت  و دعا خداوند تا وفاداري مادرت و پدر به نسبت اگر بخوان نماز

 .بپذيردها  آن
 چطـور  باشي، ايشان يبرا خوب الگويي تا داري دوست را فرزندانت اگر بخوان نماز

 دوسـت  آيـا  نيسـتي؟  دين تسليم و تابع خودت و باشند داشته اسالمي تربيت داري آرزو
 ببيني؟ عذاب آتش در را آنان فردا داري

 تـو  اگـر  بمانـد،  سـالمت  و خير در خواهي مي و وفاداري همسرت به اگر بخوان نماز
 پرهيزگـار  و اونيكوكـار  اگر آيا د؟بخوان نماز او باشي داشته انتظار تواني نمي نخواني نماز
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 اطمينـان  تـو  وفاداري به همسرت چطور شوي؟ مي سربلند گناهكار، و درمانده تو و باشد
 نباشي؟ پايبند فرزندانت و مادر و پدر به تو صورتيكه در كرد خواهد
 باشـد  نداشـته  نفعـي  دينش برايهركس  چون داري دوست را وطنت اگر بخوان نماز

 حفـظ  را مردمـاني  وطـن  خداونـد  چطـور  و داشـت،  نخواهد اي بهره وطنش براي هرگز
 فلسـطينيان  بـر  دليل اين به يهود اينكه نه مگر باشند؟ منكر را يشها نعمت كه كرد خواهد
 بودند؟ شده گناهي  آلوده و كرده ترك را نمازشان چون شدند غالب

 كند نمي رمسرو معشوق مناجات جز را عاشق چون هستي خدا عاشق اگر بخوان نماز
 .بده قرار مناجاتت از قسمتي را نمازت پس

 است داده وعده عذاب و آتش به را نمازان بي چون داري ترس خدا از اگر بخوان نماز
 را آتش گرماي تاب چطور پس كني تحمل را خورشيد حرارت تواني نمي بيچاره اي وتو

 و است تاريك و اهسي آخرت آتش دارد حرارت آخرت آتش هفتادم يك دنيا آتش داري؟
 .است راه سال هفتاد آن عمق. كنند مي پرت آن در را انسان

 نبودي؟ نمازگزار چون نافرماني تو: شود گفته تو به قيامت در خواهي مي عزيز دوست
 :بفرمايد خويش تند فرشتگان به خداوند داري دوستي آيا

َهُ ﴿ ّل َُ ََ ُذوهُ  َهُ  ٣ُُ ّل ََ  َۡ ي ِۡ َ ِۡ � ّۡ ّۡ  ٣ُم َهُ ُم اٗ� رََۡسلُُ� ََ ُِ ََ َُ  َسۡبُعَ َُ َۡ ِ� ِسۡلِسلَةٖ َُ
  .]٣٢ – ٣٠[احلاقة:  ﴾٣

) 31( بيندازيد دوزخ به را او سپس) 30( كشيد زنجيرش و بند به و بگيريد را او«
 .»)32( دارد درازا ذراع هفتاد كه بكشيد و ببنديد زنجيري با را او سپس
 و سـند  آيـا  شـود؟  تـرك  نبايـد  و گناهست و انينافرم نماز ترك كه موافقي من با آيا
 غ پيـامبرش  به خداوند سخن اين مگر بيامرزد؟ را تو كه داري خداوند جانب از پيماني

ِظي�ٖ ﴿ :كه نشنيدي را ََ  �ٍ َۡ َذاَب يَ ََ  ِ�ّ ََ ۡيُت  ََ ََ  َۡ ِ َُ ُف إ َ
ٓ أ  .]١٥[األنعام:  ﴾١ َُۡل إِّ�ِ
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. »)15( ترسـم  مـي  )قيامت( بزرگ روز عذاب از كنم روردگارپ نافرماني اگر من: بگو«
 خدا از او چطور پس است ارزشتر با غ پيامبر اگر پيامبرش؟ يا عزيزتري خدا نزد تو آيا
 ترسي؟ نمي تو ولي ترسد مي

 تهديـدت  حاكمي اگر افتد، مي لرزه به دلت كند تهديد را تو مأموري اگر عزيز دوست
 از پشـتت  كنـد  تهديـدت  مملكـت  سلطان واگر رود نمي خواب ترس از شمانتچ نمايد
 تهديـدت  همـه،  بـر  مسـلط  و گيرنـده  انتقام خداوند اگر پس شكند، مي اضطراب و ترس
 خواهي؟ مي كمك كسي چه از و روي مي كجا به نمايد
 يـا دن ايـن  در نخواني نماز اگر شود؟ مي نجاتت باعث آتش برابر در ات ناله و گريه آيا
 كـدام  ديـد؟  خواهي زياني چه بخواني نماز اگر و اندوزي؟ مي اي توشه چه آخرتت براي

 بخـوان  نمـاز  آتـش؟  در بـدبختان  يا بهشت در خوشبختان كنار :داري دوست را سرانجام
 .برسد فريادت به گرفتاري در تا كن يادش خوشي در. نيستي نياز بي خداوند از چون

 بـه  دعـوت  و كرده منتسب اسالم به را خود كه باشن مسلماني همچون و بخوان نماز
 و ويرانـي  در كلنگـي  چـون  بـاش  مواظـب  و نمايد، مي دوري او از اسالم ولي كند مي آن

 :بناز اسالمت به شاعر همچون بلكه نشوي گرفته كار به اسالم دين تباهي
ــــــــــــــــالم أيب ــــــــــــــــواه يل الأب االس  س

 

 متــــــــــــيم أو بقــــــــــــيس افتخــــــــــــروا إذا 
 

 و بيفـزا  تعدادشـان  بـه . باشـي  زرهـي  همچـون  مسلمانت برادران يبرا تا بخوان نماز
 .نما كم منافقان شمار از و بياور سلطه زير به را دشمنانشان و كن محكم را بازوانشان

 گـران  حيله مكر و گردد عصباني شيطان و شود خشنود بخشنده خداوند تا بخوان نماز
 .گردد باطل

 دل در و بـرد  مي بين از را باطل و گمراهي تاريكي كه نوريست نماز چون بخوان نماز
 نوراني ات پيشاني قيامت در و گرداند مي روشن را گورت تاريكي و كارد مي هدايت تخم
 . شود مي
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 بـراي  زنجيـر  محكمترين و گناهان از پيشگيري عامل بزرگترين نماز چون بخوان نماز
 .است شهوات و شيطان كشيدن بند به

 قيامت در حيوانات كه بدان و است دقيق حسابگر و پيش در حساب چون بخوان نماز
 كه شكر را خدا :گويند مي شده آماده انسان براي كه ييها سختي و ها وحشت ي مشاهده با
 آروز گناهكـار  آنـروز  و. ترسـيم  مي كيفر از نه و بهشتيم آرزوي در نه نيستيم شما مثل ما

 .بود خاك كاش كند مي
 آروزي برايـت  و خـوانم  مـي  نمـاز  هـم  من چون مسلمانم دربرا اي بخوان نماز آخر در و

 .خواهانم نيز تو براي خواهم مي خود براي آنچه هر برادريم اسالم در تا و دارم خوشبختي
 :فرمود كه خداوند فرمان از اطاعت براي بخوان نماز

﴿ ٰ �َ ِ ّ َِ َا   ُِ ٰٰ َوََُ ََ َُۡس ۡ ةِ �َ َٰ لَ َّ ِۡ َو�َ ٰ َٰ لَ َّ َ� َ ََ َا    .]٢٣٨[البقرة:  ﴾٢نِتَِ� َفٰفُِظ
 خيزيـد  بپا خدا براي فروتنانه و ورزيد محافظت) عصر( ميانه نماز و نمازها انجام در«

)238(«. 
العهد الذي «: فرمود غ پيامبر چون! شوي محشور كافران رديف در اينكه از بترس و

ترك آن را  هركس با آنان نماز است و پيمان ما( »بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر

 نمايد كافر شده است)
و نماز بخوان چون سوگند به خدا كه جز او معبـود بـه حقّـي نيسـت مـن دلسـوزانه       

 هـا را بـه دقّـت گـوش     كنم، خداوند من و تو را از كساني قرار دهد كه گفته مي نصيحتت
 نمايند. مي را پيرويها  آن دهند و بهترين مي

خداوند بر پيامبر و ياران و پيروانش و تمام ستايش مخصوص پروردگار  درود و سالم
 جهانيان است.
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