نمــــــــــــــــاز

نگاهی به نماز
و سیـره عبادی

عبـ ــدش ـ ــکور

ستاداقامهنمـــــــاز
معاونت فرهـــنگ ،آمـــــــوزش و پژوهـــش

آیـ ــات ق ـ ـ ـ ــرآن در طـ ـ ــی  23س ـ ـ ــال
( 13سال در مکه و  10سال در مدینه)
یشـ ـ ــد و پی در پی پیام ــبر و
نازل م 
مسلمانان را به نماز توصیه میکرد.
در قرآن کریم بیش از 90بار کلمه صلوة
و مشتقات آن و بیش از  900بار کلمات
مرتبط با نماز و در مجموع بیش از
هزار بار به این فریضه الهی توجه شده
است که نشاندهنده نقش نماز در
تربیت فردی و اجتم ـ ــاعی مسلمانان
است .هر کس مسلم ـ ـ ــان میشد از
اولین شرطها ،اقامه نماز بود.

نماز جماعت در روستا
مـردی روسـتایی از رسـول خـدا(ص) پرسـید« :مـن بـه همـراه خانـواده ،فرزنـدان
و خدمـت کارانـم در بیابـان زندگـی میکنیـم .وقـت نمـاز کـه میرسـد ،اذان و اقامـه
میگویم و با آنان نماز میخوانم .آیا این جماعت محسوب میشود؟ فرمود« :آری»
مرد روسـتایی گفت« :گاهی خدمت کاران به دنبال کار و دام هسـتند .من میمانم
بـا همسـر و فرزندانـم بـا هم نماز میخوانیم .آیا جماعت محسـوب میشـود؟ فرمود:
«آری» مرد گفت« :گاهی پسرانم دنبال کار هستند ،من با همسرم نماز میگزاریم .آیا
جماعت حساب میشود؟ فرمود« :آری» مرد گفت« :گاهی همسرم هم دنبال کاری
میرود من به تنهایی اذان و اقامه میگویم و نماز فرادی می خوانم آیا این هم نماز
جماعـت محسـوب میشـود؟» فرمـود« :آری( ».چـون نیـت جماعـت داشتهاسـت).
نماز شب
پیامبر بزرگ اسالم (ص) ،رسالت بسیار بزرگی داشت و نیاز به سعه صدر ،استقامت
و صبری ویژه داشت ،از این رو خداوند ،نماز شب را بر او واجب فرمود .در آیات اول
سوره مزمل میخوانیم که «یا ایها المزمل قم اللیل اال قلیال» ای جامه بهخودپیچیده
از خواب برخیز و در شب نماز به پادار و نصف شب یا کمتر یا بیشتر را به تالوت قرآن
بپرداز .چرا که پیام سنگینی را برایت میفرستیم که باید به جهانیان برسانی .آری این
شب زندهداری گامهای تو را استوار میکند .رسول خدا(ص) بسیار به نماز شب عشق
میورزید و خداوند مقام شفاعت را در سایه نماز شب ،به پیامبر عطا فرمود .ای کاش
ما هم شباهتی به آن پیشوای بزرگ پیدا کنیم و بخشی از خواب شبانه را به راز و نیاز
با معبود یکتا اختصاص دهیم .رسول خدا(ص) فرمود« :نماز شب ،چراغی است در
تاریکی قبر و نوری است در قیامت» و فرمود «خداوند ابراهیم را به دوستی انتخاب
نکرد مگر به خاطر اطعام طعام ،اظهار در سالم کردن و نمازخواندن در شب ،وقتی
که همه مردم در خوابند ».انس بن مالک میگوید« :از پیامبر (ص) شنیدم که فرمود:
دو رکعت نماز در دل شب نزد من دوست داشتنیتر است از تمام دنیا و آن چه در آن
است» و میفرمود« :در خانوادهها ،همسران همدیگر را به نماز شب تشویق کنند».
چند سخن از پیامبر درباره نماز
نماز نور مؤمن است و نماز نوری از جانب خداست.
هر چیز را زینتی است و زینت اسالم نمازهای پنج گانه است.
هر چیز را سیمایی است و سیمای دین شما نماز است.
خود را نجات دهید ،عمل کنید و بهترین اعمال نماز است.
روشنی چشم من در نماز نهاده شده است.
نخستین چیزی از دین که خدا بر مردم واجب کرد و آخرین چیزی که باقی
میماند ،نماز است.
نخستین چیزی که روز قیامت بازخواست میشود ،نماز است.
منابع
 .1الصاله فی الکتاب و السنه ،محمدی ری شهری .عبدشکور ،سیدجواد بهشتی
www.namaz.ir .2

به این موضوع امتیـــاز دهید (  1تا  | )100کد موضــوع  | SMS 30007273010001 | 9232نحوه امتـیاز دهی :امتیاز -شماره مقاله:مثال :ا گر امتــیاز شـما  80باشد 921-80

53

