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 مقام نماز در اسالم

 ،حکم آن ،مسلماناجتماعى  اهمیت آن درحیات فردى و ،در این رساله معرفت نماز 
 اهللا بیاندیگر مسائل مربوط به نماز انشاء زى ونما بی گناه و عذاب ،اجر ثواب گذاردنش

 گردد. مى

 فرضیت آن معرفت نماز و

 تعالى پیغمبرش را و باشد چنانى اهللا سبحانه مى معناى لغوى نماز دعاى خیر 

َّ  َصّلِ َعلَۡيِهۡمۖ إِنَّ َصلَٰوتََك َسَ�نٞ وَ ﴿ فرماید: مى  ،صالت فریست بر آنان« .]103: التوبة[ ﴾ُهمۡ ل

. »بردبارى است و ،(یعنى درحقشان دعاى خیر نما). به درستى دعاى خیر تو برایشان باعث وقار
که اهللا تعالى آن را فرموده  ،هاى را گویند یوکردن ها اما در شریعت نماز آن گفتنى

با  وپیغمبرش طریقۀادایش را تعلیم داده است. آن با تکبیریعنى: اهللا اکبر شروع گردد و
هاى  تسلیم یعنى سالم دادن خاتمه پذیرد. فرض بودن نماز به امر اهللا تعالى وبا فرموده

اهللا تعالى  به اجماع واتفاق امت اسالمى ثابت گردیده است. در قرآن کریم و Õپیغمبر

ْ ﴿دهد:  مى چنین دستور �ِيُموا
َ
لَوٰ ٱ فَأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتُوا ْ �ۡ ٱوَ  ةَ لزَّ ِ  َتِصُموا ِ ٱب ٰ َموۡ  ُهوَ  �َّ  مَ فَنِعۡ  ُ�ۡمۖ لَٮ

ۡ ٱ پس بر پا دارید نماز را و بدهید زکات را و چنگ بزنید به «. ]78[الحج:  ﴾�َِّص�ُ ٱ مَ َونِعۡ  َ�ٰ َموۡ ل
بخواهید و به وى توکل نمایید یعنى به مددش اعتماد کنید) اهللا سبحانه (یعنى از وى مدد  اهللا:

 . او بسیار مددگارنیک و یارى کنندةخوبى است.) در جاى دیگر»وتعالى مددگار شما است

لَوٰ ٱ إِنَّ ﴿ فرماید: مى ۡ ٱ َ�َ  َ�نَۡت  ةَ لصَّ وۡ  ابٗ كَِ�ٰ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل نماز بر « ترجمه:. ]103[النساء:  ﴾اقُوتٗ مَّ

: اند چنین فرموده Õ. اما رسول اهللا»باشد که وقتش معین کرده شده مى ،مؤمنان فرضى است

» ُ َ إِال ا�َّ
َ

ْن ال إِهل
َ
الةِ  ،بُِ�َ اإلِْسالُم ىلَعَ مَخٍْس: َشَهاَدةِ أ اَكةِ  ،َو�ِقَاِم الصَّ َوَصْوِم  ،َو�ِيتَاِء الزَّ
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َيِْت من استطاع إيله ،َرَمَضانَ  بنیاد اسالم عبارت ازپنج چیز است: « مه:ترج. 1»وََحجِّ ابلْ
 Õکه به غیر از اهللا تعالى دیگر هیچ خداى وجود ندارد. و اینکه محمد ،شهادت دادن به این

او است. و برپا داشتن نماز و دادن زکات و روزه داشتن ماه رمضان و خانه اهللا  بنده و فرستاده
 .»را داشته باشدجا رفتن که قدرت آن،سىتعالى را حج کردن از براى ک

 تاریخ فرض شدن نماز و اهمیت آن در حیات شخصى و اجتماعى 

به نزد پروردگار فرض  Õکه نماز درشب معراج رسول اکرم ،اند اهل سیرت بر این 
که این به بیست  ،گویند مى گردیده است. تاریخ آن را تقریبا پنج سال قبل از هجرت

 Õسال هشتم آشکار شدن نبوت محمد یعنى به میالدي: 616وهفتم ماه رمضان سال
که عالقۀ بنده را با پروردگارش  ،این است آید. حکمت در فرضیت بودن نماز مى برابر

گوید. این  مى کند و او بسبب ادا کردن نماز خالق مهربانش را شکر سپاس مى مستحکم
هاى  عمل سبب راضایت پروردگار شده او تعالى این بندة شگر گذارش را از نعمت

 .سازد مى نیوى و اخرویش بهرورد
 در نتیجه بنده سعادت مندى دو عالم را نایل گردیده از بد بختى دنیا و آخرت رهاى

زِ�َدنَُّ�ۡمۖ  ُ�مۡ َشَكرۡ  لَ�ِن﴿ فرماید: مى یابد. اهللا سبحانه و تعالى مى
َ
 َعَذاِ�  إِنَّ  ُ�مۡ َ�َفرۡ  َولَ�ِن َ�

هایم را به شما افزون خواهم  گذار گردیدید البته نعمتاگر شکر « :یعنى. ]7[ابراهیم:  ﴾لََشِديدٞ 

باشد. اما آن منفعتهاى  مى . و اگر ناسپاسى کردید پس بدانید عذاب من بسیار سخت»کرد
که اگر آن را با  ،کند این است مى که نماز گذار به سبب خواندن نماز کسب ،شخصى

بیند. در  مى اخالص بخواند همیشه در باالى خود اهللا سبحانه وتعالى را نظارت کننده
لجام نفس سرکش را به جانب  که به کار نارواى دست بزند و ،برد مى نتیجه خوف
 گرداند از جانب خود اهللا تعالى او را براى انجام دادن کارهاى نیک قوت مى کارهاى خیر

                                           
 متفق علیه. -1
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قِمِ ﴿فرماید:  مى کند. چنانى او تعالى مى براه راست هدایتشدهد و  مى
َ
لَوٰ ٱ َوأ ۖ لصَّ لَوٰ ٱ إِنَّ  ةَ  ةَ لصَّ

ٓ َفحۡ لۡ ٱ َعنِ  َ�ٰ َ�نۡ  ۡ ٱوَ  ءِ َشا و برپا بدار نماز را! بدرستى نماز از « یعنى: .]45[العنکبوت:  ﴾ُمنَكرِ ل

در بعضى روایتها باسند مرفوع وموقوف چنین  .»نماید حیایى وناپسند منع مى کارهاى بى

إال بعدا و�  منكر لم تزده من اهللاـمن لم تنهه صالته عن الفحشاء وال« آمده است:
حیایى و ناپسند منع ننماید او را از اهللا  که را نمازش از کارهاى بى هر«. 1»رواية فال صالة هل

. »که نمازش درست نشود ،روایتى چنین آمدهدر  تعالى به جز دورى دیگر چیزى نتیجه نباشد. و
کوشد تا هیچ کار بدى را انجام ندهد تا نمازش  مى چون مسلمان عاقل و مخلص همیشه

که اهللا تعالى نماز راسبب نجات او  ،داند مى نزد خداوند نامقبول نشود. زیرا او خوب
اندن نماز چیزى را گردانیده است وگر نه اهللا تعالى هیچ احتیاجى به نماز وى ندارد. خو

ى ها در ذات وصفات اهللا تعالى زیاد نه کند و نخواندنش چیزى را از او کم نکند. اما فایده
که افراد آن واقعا نماز گذار باشند هرگز به  ،. آن جامعۀاند اجتماعى نماز بسیار بزرگ

کارهاى بد دست نزنند. درچنین جامعه فضاى دوستى ومحبت واتحاد و برادرى حکم 
افراد آن در امنیت و برکت حیات بسر خواهند برد. چون همگى در  و ،ما خواهد بودفر

استند و هرروز  مى که شاه و گدا در یک قطار ،شوند آن صفى است مى صف نماز استاده
شوند.آنچنان که گفتیم یک  مى بینند و از احوال همدیگر باخبر مى چند مراتبه همدیگررا

از در این عالم فانى است، اما در موضوع منفعتهاى اخروى شمه اى از منفعتهاى بزرگ نم
  آن ان شااهللا سخن خواهیم راند.

 هاى اخروى نماز منفعت

نایل گردیدن به نعمتهاى فراوان  -2بخشش گناهان  -1باشند:  مى این منفعتها دو قسم 
ها چنانى گفتیم بخشش گناهان  وبى انتهاى اهللا سبحانه وتعالى. اما قسم اول این منفعت

                                           
 .رواه الطبرانی وغیره مر فوعا وموقوفا -1
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 « فرماید: مى Õکه در این موضوع رسول اکرم ،است
َ

َعُة إِىل ُُم
ْ
َْمُس ، َواجل

ْ
لََواُت اخل الصَّ

َكبَائِر
ْ
ْغَش ال اَراٌت لَِما بَيْنَُهنَّ ، َما لَْم �ُ ُُمَعِة َكفَّ

ْ
جمعه  از و گذاریدن پنچ وقت نماز« .1»اجل

گناهان در  ،»باشند هاى مى رمضان دیگر این همه جبران کنندهتا نماز جمعۀ دیگر و رمضان تا 
بین اداى یک نماز تا اداى نماز دیگر یا بین رمضان یک سال تا رمضان سال دیگر محو و 

غیر صادر نکرده  زنا و ،مثل قتل به ناحق ،که گناهان کبیره ،سازند. به شرط این مى نیست

أر�تم لو أن نهرا بباب أمحد �م « :فرماید مى Õباشد. در حدیث دیگر رسول اکرم
يغتسل فيه يوم مخسا هل يبىق من درنه شيئ؟ قالوا ال يبىق من درنه شيئ قال: فذاك 

که اگر یک نهر آبى از  ،بگویید«یعنى: . 2»مثل الصلوات اخلمس يمحوا اهللا بهن اخلطايا
آیا چرکى  ،نزد دروازة هر یکى از شما جارى باشد و او در آن هرروز پنچ مراتبه بدنش را بشوید

 Õماند؟ اصحاب کرام گفتند: چرکى در وى باقى نخواهد ماند. رسول اکرم در بدنش باقى مى
ى گناهان را محو که به سبب آن اهللا تعال ،فرمود: این بگذاریدن پنج وقت نماز شباهت دارد

که نماز در یک روز پنچ مراتب از گناه  ،. مفهوم این حدیث شریف این است»گرداند مى
 ،که مردى گناهى صادر کرد. به این طریقه ،سازد. عبداهللا ابن مسعود روایت کند مى پاك

آمده از گناه کرده اش خبرداد. در این  Õکه زنى را بوسه کرد. بعد این نزد رسول اهللا

قِمِ ﴿: اهللا تعالى آیتحال 
َ
لَوٰ ٱ َوأ ۡ ٱ ّمِنَ  اَوُزلَفٗ  �ََّهارِ ٱ َطَرَ�ِ  ةَ لصَّ  هِۡ�َ يُذۡ  ِت َسَ�ٰ �َۡ ٱ إِنَّ  ِل� �َّ

ّ�ِ ٱ برپا دار نماز را در دو طرف روز و ساعتى چند شبانه به «یغنى: . ]114[هود:  ﴾اتِ  َٔ لسَّ

ول این آیت آن مرد از رسول اهللا . بعد نز»سازند درستى عبادتها گناهان را دور مى
Õپرسید: این بخشش به گذاریدن نماز تنها براى من است یا براى همه؟ رسول اهللاÕ 

اما قسم دوم منفعتهاى أخروى این نایل شدن به  باشد. مى گفتند: براى همۀ امت من

لوا مخس�م، وصوموا شهر�م، ص«: فرماید مى Õنعمتهاى پروردگار است. رسول اهللا

                                           
 رواه مسلم. -1
 متفق علیه. -2



 7  مقام نماز در اسالم

 

پنج وقت نمازتان «یعنى  .1»ز�ة أموال�م، وأطيعوا ذا أمر�م تدخلوا جنة ر��م وأدوا
خود را اطاعت  را بگذارید وماه رمضانتان را روزه بدارید و زکات مالهایتان را ادا کنید و امیر

َما ِمْن ُمْسِلٍم «: . درحدیث دیگرى امده است»درایید نمایید. به بهشت پروردگارتان مى
 
ُ
أ َعتَْ�ِ ، َ�يُْقبُِل َعلَيِْهَما بَِقلْبِِه َووَْجِهِه إِالَّ َ�تََوضَّ

ْ
َ�يُْحِسُن الُْوُضوَء �ُمَّ َ�ُقوُم َ�يَُص�ِّ َر�

َنَّةُ 
ْ
ُ اجل

َ
سپس دو رکعت نماز  ،که طهارت را نیک انجام بدهد ،هر مسلمانى«یعنى: . 2»وََجبَْت هل

بها و جاودانى جنت  هاى بى اما آن نعمت .»البته به فضل کرم اهللا تعالى به جنت دراید ،بخواند
 ،کنیم مى که کسى آن را ندیده و نشنیده است. از اهللا تعالى دعا ،چنان بزرگ و گوارایندآن

 که همۀ نماز گذاران را از آن بانصیب بگرداند.

 عاقبت سستى در نماز

ِينَ ٱ ٤ ُمَصلِّ�َ لِّلۡ  لٞ فََو�ۡ ﴿ فرماید: مى اهللا سبحنه وتعالى   َساُهونَ  َصَ�تِهِمۡ  َعن ُهمۡ  �َّ
که در گذاریدن نمازهایشان سستى  ،واى بر حال آن نماز گذارانى«یعنى:  .]5-4[الماعون:  ﴾٥

که به نماز خواندن پابند نیستند  ،. در این آیت کریمه اهللا تعالى آن اشخاصى را»نمایند مى
این چنین در جاى . اند تهدید و عذاب دوزخ کرده ،خوانند نمى و آن را به طور درست

ْ  ٤٢ َسَقرَ  ِ�  َسلََكُ�مۡ  َما﴿ :دهد مى دیگرى از احوال دوزخیان چنین خبر  مِنَ  نَُك  لَمۡ  قَالُوا
ۡ ٱ : چه چیز شمارا به دوزخ دپرسن ازدوزخیان مى«: یعنى .]43-42[المدثر:  ﴾٤٣ ُمَصلِّ�َ ل

 فرمایند: مى Õرسول اکرم. »گذاران نبودیم: ما ازجملۀ نمازگویند دراورد؟ آنان در جواب مى

ةِ « الَ ُ�ْفِر تَْرُك الصَّ
ْ
َعبِْد َو�َْ�َ ال

ْ
بین کفر امر فرق  در بین بنده و«: یعنى. 3»َ�ْ�َ ال

نماز به رفتار  شود: که رفتار بى مى از این حدیث شریف دانسته ،»گذارنده ترك نماز است

                                           
 .رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحیح -1
 رواه مسلم. -2
 رواه مسلم. -3
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کند. این معنا را  مى کافر فرقاز  باشد: این نماز است که در ظاهر مسلمان را مى کافر مانند

من استقبل قبلتنا وص� « در حیث دیگرى چنین بیان کرده است: Õرسول اکرم
 .1»مسلمـصالتنا وأ�ل ذبيحتنا فهو ال

هرکه هنگام نماز رو به قبلۀ ما بگرداند ومثل ما نماز بخواند و از گوشت (ذبیحه) ما « :یعنى

 .»باشد بخورد پس وى مسلمان مى
مثل ما  شناختن مسلمان ىها یکى از عالمت Õرسول اهللا ث شریفدر این حدی

 .اند نماز خواندن را کفته
گردد، اول این، که مسلمان را با نماز خواندن  مى در آنچه گذشت دو چیز ثابت

چنین  Õدیگر این که بى نماز دوزخى است. این معنا را رسول اهللا  شود مى شناخته
 بیان کرده است:

ِقيَاَمِة َوَمْن لَْم ُ�َافِْظ َعلَيَْها َمْن َحاَ�َظ «
ْ
َاةً يَْوَم ال

َ
ً َو�ُْرَهاناً َو� ُ نُورا

َ
َعلَيَْها اَكنَْت هل

ِقيَاَمِة َمَع قَاُروَن َوفِْرَعْوَن َوَهاَماَن 
ْ
َاةٌ َوَ�َن يَْوَم ال

َ
ُ نُوٌر َوالَ بُْرَهاٌن َوالَ � لَْم يَُ�ْن هلَ

ىَبِّ بِْن َخلٍَف 
ُ
 .2»َوأ

هرکه به این پنج وقت نماز پابندى نماید برایش فرداى قیامت نور و برهان و نجات « :یعنى
خواهد بود. کسى به آن پابند نباشد برایش نه نور است و نه برهان ونه نجات . او همراه قارون، 

گردد، که  ، هامان و ابى پسر خلف در دوزخ خواهد بود. از این حدیث شریف ظاهر مى فرعون
خواهد بود. پس کسى  نمازى سوخت و گداز بى بخت ترین کافران دراین بد بى نمازهمراه

. از همین جهت امام »ایمان به اهللا تعالى و به روز قیامت دارد باید هرگز نماز را ترك نکند
 :کند که گفت مى ترمذى از عبد اهللا ابن شکیک روایت

دٍ « ةِ  اَكَن أْصَحاُب �َمَّ الَ  .3»ال يََرْوَن َشيْئاً ِمَن األْ�َماِل تَْرُكُه ُ�ْفٌر َ�ْ�َ الصَّ

                                           
 .رواه شيخان و غريمها -1

 .إسناد أمحد جيد كام يف الـمرقاة :رواه أمحد والدارمي والبيهقي والطرباين وابن حبان وقال الـمنذري -2

 .رواه الرتمذی -3
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 .»دانستند کفر نمى اهللا تعالى ترك هیچ عملى را جز ترك نماز امبرپی اصحابِ«

 نماز نزد امامان اهل سنت و جماعت حکم بى

اول آن  طایفۀ :اند نمازان در حقیقت دو طایفه ، که بى باید بدانى برادر مسلمان 
. اما قسم دوم آن اند تنبلى و سستى نماز را ترك کرده که از جهت اند نمازان و فاسقانى بى

 دانند. نمى که فرضیت نماز را اعتراف ندارند و یا خواندن آن را ضرور اند اشخاصى
 .اول اما حکم طایفۀ

نامند  کنند فاسق مى مى حنفى مذهبان کسى را که نمازرا از جهت تنبلى و سستى ترك
را به زندان کردن تا نماز خوان شدنش و درة سخت زدن تا که از بدنش خون جارى  و او

اگر توبه نکند تا مرگ باید زندانى شود. لکن تا زمانى که فرضیت  ،اند شود حکم کرده
 کشته نگردد. شود و نمى نماز را انکار نکند یا آنرا ناچیز نداند حکم به کفر کرده

 مالکى وحنبلى مذهبان اورا مثل مرتد تا سه روز مهلت دادهاما در نزد شافعى و
اگر توبه نکند به  شود و مى شود. اگر در این مدت توبه کند و نماز بخواند رها کرده مى

 جزا کشته خواهد شد.
 شود . مى را همچون کافر کشته از بین این چهار إمام تنها درنزدإمام احمد او

ماز را منکر میباشند نزد إمامان چهار مذهب حکم به : یعنى کسانى که نطایفۀ دوم اما
 کفر شده و جزایشان اعدام است.

 مطلوب نماز

 فرماید: مى تعالى اهللا سبحانه و 

فۡ  قَدۡ ﴿
َ
ۡ ٱ لَحَ أ ِينَ ٱ ١ ِمُنونَ ُمؤۡ ل  .]2-1[المؤمنون:  ﴾٢ ِشُعونَ َ�ٰ  َصَ�تِهِمۡ  ِ�  ُهمۡ  �َّ
از این آیت  .»هایشان فروتنى کنند که در نماز، آنانى  بتحقیق نجات یافتند مؤمنان« یعنى:

یابند که  مى نجات گردند و نماز خوان کامیاب مى شود،که آن مؤمنان مى کریمه دانسته
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 ى خودرا با هوش یعنى با فروتنى و گریه و زارى خاص از براى اهللا تعالىها نماز
و جلسه را درست  سجده و قیام رکوع و ،از همین رو با شتاب نماز خواندن خوانند. مى

 به بار انجام ندادن براى قبول شدن نماز و سبب نجات گشتن آن ضررهاى جدیى را
آن بجاى آورده نشود خود رسول  ىها آورد. آن نمازى که باشتاب خوانده شود و سنت مى
 فرماید: مى اش در باره Õاهللا

فََحِرىٌّ أن �سَن  موَت ىف صالتِهِ ـموَت ىف صالتِك فإنَّ الرجَل إذا ذكر الـأذكِر ال«
 .1»صالتَه وصلِّ صالةَ رجٍل ال يظن أنه يص� صالةً غَ�ها و�ياك و�َّ أمٍر يعتذُر منه

کسى مرگ را در نماز به یاد آرد البته  هنگام نمازت مرگ را به یاد آور. به راستى«یعنى: 
گمان ندارد که باز که نمازش را نیک بسازد. نمازت را مثل مردى بگذار که  سزاوار این است

. در »دار ا نگاهخودر زنده بماند و دیگر بار نماز بخواند. از هر کارى که عاقبت آن پشیمانى است

 .2»صل موداع كأنك تراه فأنه يراك«فرماید:  مى جاى دیگرى
چنین به آرامى و بردبارى نماز بگذار که گویا اهللا تعالى را باالى خود نظر کننده آن«یعنى: 

 .»بیند اگر واقعا تو اهللا تعالى را نبینى او تعالى تورا مى بینى. مى
 فرماید: مى Õدر حدیث دیگرى رسول اهللا

أرسق انلاس اذلى �رسق صالته ال يتم ر�وعها وال سجودها وأخبل انلاس من خبل «
 .3»بالسالم

تعالى یا فرستادة اهللا  ترین مردم آن کسى است که نماز خود را میدزد. پرسیدنددزد«یعنى: 
کند. یعنى  سجود خودرا پوره نمى چگونه نماز خودرا دزدى میکند؟ گفت:به این طرز که رکوع و

 .»ترین مردم کسى است که در سالم دادن بخل کند دهد. بخیل آن را باشتاب انجام مى
 فرماید: مى در حدیث دیگرى

                                           
 .رواه الديلمي وحسنه ابن حجر -1

 .رواه اإلبراهيمي وا بن النجار فهو حسن لغريه -2

 .رواه الطرباين واحلاكم وصححه الـمنذري واأللباين -3
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» ً  .1»يرفع من هذه األمة اخلشوع حىت ال ترى فيها خاشعا
شود این خشوع یعنى خاك سارى و  برداشته مى کار خیر که از بین این امتاولین «یعنى: 

 .»شود فروتنى است که حتی در بینشان هیج خاك سارى را دیده نمى
 کند: مى راچنین صفت Õگذارى رسول اهللانماز áمادر مؤمنان عایشه

» ِ يُت  اكَن رَُسوُل ا�َّ  يَبِ
َ
َرى الَْماَء َ�يَُقوُم َ�يَْغتَِسُل َذاِن، ، َ�يُنَاِديِه بِالٌل بِاأل

َ
إِ�ِّ أل

، فَ
هِ وََشَعِرهِ َ�نْحَ  ِ

ْ
ْسَمُع بَُ�اَءهُ ِدُر ىلَعَ ِج�

َ
مَّ َ�ُْرُج َ�يَُص�ِّ فَأ ُ� ،«2. 

کرد. بعد این از جایش بر  رفتند پس اورا بالل به اذانش ندا مى رسول اهللا خواب مى«یعنى: 
سپس به مسجد  چکید قطره مى_آب رویش قطرهدیدم، که  کرد، مى میخواست و وضؤ مى

پیغمبر اهللا  Õ. باوجود اینکه محمدشنیدم اش را می من آواز گریه رفت ونماز میخواند و مى
بنده بودن  Õکرد. او تعالى است و او تعالى تمام گناهانش را بخشیده است باز هم فروتنى مى

کرد. چنین نماز آن نمازى است که  مىنمود و از خوف عذاب اهللا تعالى گریه  را اعالن مى خود

 .»خواهد شد کرم اهللا تعالى باعث نجات ما در شریعت مطلوب بوده با فضل و
 کنیم که اهللا تعالى ما را نماز خوان واقعى بگرداند. مى دعا

 م� وص� اهللا تعاىل ىلع نبينا �مد وىلع آهل وأصحابه أمجع�.ـآم� يا رب العال
 

                                           
 .رواه الطرباين وحسنه اهليثمي -1

 .رواه أبو يعىل ورجاله رجال الصحيح -2
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