
 توجهی به نماز

 .في احبّ االوقات الیه، فاسألوا اللَّه حوائجكم عقیب فرائضكم الّصلوةانّ اللَّه فرض علیكم  :علیه السالمامام صادق  *

ساخت شما واجب  ساعاتى نماز را بر  ست، پس بعد از انجام نماز،  هخداوند متعال در  از كه محبوبترين اوقات نزد او

 1.خدا حاجاتتان را درخواست كنید

سول اهلل *  سلم: قال ر ضل االعمال صلي اهلل علیه و آله و  ّصلوةاف سبیل اللَّه ال . لوقتها، و برّ الوالدين، و الجهاد في 

 2.به والدين و جهاد در راه خداوند بهترين كارها سه چیز است: نماز در اول وقت، نیكىپیامبر فرمودند: 

ست كه:*  ستوار گردد،  در روايت آمده ا را به وقت بخوانید، زكات را به وقت  نمازبندگان خدا! اگر خواهید دينتان ا

بپردازيد، )به درگاه خدا( تضرع و زارى كنید، با خويشاوندان پیوند نمائید، از قیامت بترسید، سائل را محروم نسازيد، 

ناتوان را محترم شماريد، قرآن را بیاموزيد و بكار بنديد، راست گوئید، به عهد و پیمان وفا كنید، امانت را به صاحبش 

شه  ثوابرگردانید، به ب شید، با مال و جان در راه خدا جهاد كنید، از دنیا چندان تو سان با خدا راغب و از عذابش تر

ستاده به آن  برگیريد كه جان خود را )از هالك ابدى( برهانید، كار خیر كنید تا در آن روز كه هر كس خیرى پیش فر

 3خواهم.براى خود و شما آمرزش مى گويم و از خدابرسد، پاداش نیك بینید، اين را مى
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يك بار  ؛نويسبببندآن را در نامه عملش مى ثوابجاى آورد دو بار ه صببببا را در اوّل وقت آن ب نمازهر كس * 

فرشببتنان شببب و يك بار فرشببتنان روز و هر كس نماز صبببا را در آخر وقت مقرّر بخواند فقرّ يك بار در نامه 

 4.نويسند عملش مي

الم فرمودموسببى بن جع ر علیهما*  همانند  ثوابگزاردن در صببا اوّل جماعت از ن ر ارزش و  نماز: همانا ندالسببّ

 5جهاد در راه خداوند عزّ و جلّ است.

ّسالم فرمود*  صادق علیه ال سازد آنندامام  ضو ب شته يا و شب را در  : هر كس طهارت دا ستر خويش رود،  گاه به ب

سترش همچون صبا ميه حالى ب ساند كه ب ضو ندارد  ر ستر بیاد آورد كه و شد. و اگر پس از رفتن در ب سجد او با م

پس بر همان روانداز خود تیمم كند، و بهر حال كه باشببد چه با وضببو و چه با تیمم تا وقتى خكر خداوند عزّ و جلّ 

 6آن را دارد. ثوابشود و محسوب مى نمازكند، پیوسته در حال مى

همراه ه جماعت خواند چون برق زودگذر و جهنده به خود را ب نمازهر كس مواظب باشببد كه هر كجا كه هسببت * 

سبقت صراط عبور كندگروهى از  شب چهاردهم تابناك ،گیرندگان، از پل  شد، و  با چهره و رخسارى كه از ماه  تر با

شته ه براى او ب شبانه روزى كه بر خواندن نماز جماعت مواظبت دا شهید ثوابهر  و هر كس مراقب  خواهد بود يك 
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را درك كند در صورتى كه در اين كار مؤمنى را نیازارد،  باشد كه در صاّ اوّل جماعت بايستد و تكبیرة االحرام امام

 7او خواهد داد.ه دهد ب مؤخّن ميه خداوند اجر او را همانند اجر مؤخّن عطا فرمايد، و مانند پاداشى كه در بهشت ب

سالم*  سین علیهما ال سالم قال: قال عليّ بن الح سكريّ علیه ال سیر الع سى علیه و ممّا رواه من ت  : أوحى اللَّه إلى مو

سالم: حبّبني إلى خلقي، و حبّب خلقي إليّ، قال: يا ربّ، كیا أفعل؟ ائي لیحبّوني، فلئن تردّ مقال خكّرهم آالئي و نع ال

سى ع صیام نهارها و قیام لیلها. قال مو سنة  ضالّا عن فنائي خیر لك من عبادة  سالم: و من هذا آبقا عن بابي أو  لیه ال

زمانه يعرّفه الغائب عنه بعد ما  العبد اآلبق منك؟ قال: العاصي المتمرّد. قال: فمن الضالّ عن فنائك؟ قال: الجاهل بإمام

 عرفه، و الجاهل بشريعة دينه يعرّفه شريعته و ما يعبد ربّه و يتوصّل به إلى مرضاته.

سالم نقل كرده كه حضرت از على رى علیه كشهید ثانى اين حديث را از ت سیر عس سالم نقل  ماحسین علیهالبن ال ال

كن كه من هم مخلوقات  ر بندگانم دوسبت بشبناسبان و كارى كه: خداوند به موسبى وحى فرمود: مرا در ن ندكرده ا

 ها و احسان انجام بدهم؟ خداوند فرمود: نعمت خودم را دوست بدارم. موسى عرض كرد: خداوندا، اين كار را چنونه

من روگردان شده به سويم برگردانى و  گاهاى را كه از درهاى مرا براى آنان بیان كن تا مرا دوست بدارند. اگر تو بنده

دارد، كه روزهايش را روزه گرفته باشى  ثوابام عودت بدهى، براى تو بیش از يك سال عبادت گمراهى را به آستانه

 8!شب خوانده باشى نمازهايش را  و شب
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