 ‐ 47123ﮔﺎه در ادای ﻧﻤﺎز ﺗﻨﺒﻠ ﻣﮐﻨﺪ؛ راه ﺣﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﻮال
ﻣﻦ ﺟﻮاﻧ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ ﺑﻪ اﻟﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﺶ و ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯾﺶ اﯾﻤﺎن دارم اﻣﺎ ﺑﺮﺧ اوﻗﺎت ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺗﻨﺒﻠ ﻣﮐﻨﻢ .ﺧﻮاﻫﺎن
راه ﺣﻞ ﯾﺎ روﺷ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺗﻨﺒﻠ از ﺳﺮم ﺑﺮود و اﯾﻦ را ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻢ اﻣﺎ ﻧﯿﺮﻧ ﺷﯿﻄﺎن
ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ…
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﮐﺴ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺑﻪ اﻟﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﺶ و ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺶ ﻣﻮﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻓﺮض ﺑﻮدن ﻧﻤﺎز و اﯾﻨﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رﮐﻦ اﺳﻼم ﭘﺲ از
ﺷﻬﺎدﺗﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺗﺼﻮر ﻧﻤآﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴ ﻧﻤﺎز را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﯾﺎ در اداﯾﺶ ﺳﺴﺘ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ زﻧﺪﮔ و
اُﻧﺲ و آﺳﺎﯾﺶ ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ در ادای اﯾﻦ ﺷﻌﯿﺮۀ ﺑﺰرگ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺮ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ اﯾﻤﺎن ﺑﻨﺪه اﻓﺰوده ﺷﻮد ﺗﻮﺟﻬﺶ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ وی ﻓﺮض ﻧﻤﻮده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸ از اﯾﻤﺎن
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روﺷ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد ﺷﻤﺎ از ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺷﻮد:
ﻧﺨﺴﺖ:
اﯾﻨﻪ اﯾﻤﺎﻧ راﺳﺦ ﺑﻪ ﻓﺮض ﺑﻮدن ﻧﻤﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ارﮐﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ و در ﻣﻮرد ﺗﺎرک ﻧﻤﺎز وﻋﯿﺪ
ﺷﺪﯾﺪ وارد ﺷﺪه و ﻃﺒﻖ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮلِ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ادﻟﮥ ﺑﺴﯿﺎر ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴ از اﺳﻼم ﺧﺎرج اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ رﺳﻮل
اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﯿﺎن ﺷﺨﺺ و ﺷﺮک و ﮐﻔﺮ ،ﺗﺮکِ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۸۲
و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮐﻪ  :ﭘﯿﻤﺎن ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و آﻧﺎن ﻧﻤﺎز اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﺶ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ
رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۶۲۱و ﻧﺴﺎﺋ (۴۶۳) و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) .(۱۰۷۹آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
دوم:
اﯾﻨﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﻤﺎز از وﻗﺘﺶ ﯾ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه اﺳﺖ؛ اﻟﻪ ﺗﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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ﻓَﺨَﻠَﻒ ﻣﻦ ﺑﻌﺪِﻫﻢ ﺧَﻠْﻒ اﺿﺎﻋﻮا اﻟﺼَةَ واﺗﱠﺒﻌﻮا اﻟﺸﱠﻬﻮاتِ ﻓَﺴﻮف ﻳﻠْﻘَﻮنَ ﻏَﻴﺎ
]ﻣﺮﯾﻢ[۵۹ :
)ﭘﺲ در ﭘ آﻧﺎن ﺟﺎﻧﺸﯿﺎﻧ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪن ﮐﻪ از ﻧﻤﺎز را ﺗﺒﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ و از ﻫﻮسﻫﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ زودی ﻏ) ﺧُﺴﺮان(
ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ(.
اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ درﺑﺎرۀ ﻏَ ﮐﻪ در آﯾﻪ وارد ﺷﺪه ﻣﮔﻮﯾﺪ :درهای اﺳﺖ در ﺟﻬﻨﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ و ﻣﺰهای ﺧﺒﯿﺚ
دارد.
و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎﻟ ﮐﻪ:
ﻓَﻮﻳﻞ ﻟﻠْﻤﺼﻠّﻴﻦ (۴) اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻫﻢ ﻋﻦ ﺻﻼﺗﻬِﻢ ﺳﺎﻫﻮنَ
]ﻣﺎﻋﻮن ۴ :ـ [۵
)ﭘﺲ وای ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ) (۴آﻧﺎن ﮐﻪ از ﻧﻤﺎزﺷﺎن ﻏﺎﻓﻠﻨﺪ(.
ﺳﻮم:
ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ادا ﮐﻨﯿﺪ و در ﻣﻮرد ﻫﯿﭻ ﻧﻤﺎزی ﮐﻮﺗﺎﻫ ﻧﻮرزﯾﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در
ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢﺗﺮِ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ادﻟﮥ ﺑﺴﯿﺎر ]ﺑﺮای ﻣﺮدان[ واﺟﺐ اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮐﻪ
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮﮐﺲ اذان را ﺷﻨﯿﺪ و ﺟﺰ در ﺻﻮرت ﻋﺬر ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﻧﻤﺎز ﻧﺪارد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۷۹۳و دارﻗﻄﻨ و
ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻪ آن را ﺻﺤﯿﺢ ﻣداﻧﺪ .آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻧﯿﺰ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
و اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ) (۶۵۳از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ راﻫﻨﻤﺎﯾ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪم ﺑﯿﺎورد و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ وی اﺟﺎزه
دﻫﺪ در ﺧﺎﻧﻪاش ﻧﻤﺎز ﺑﺰارد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ او اﺟﺎزه داد ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻨﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺻﺪاﯾﺶ زد و ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ
اذان را ﻣﺷﻨﻮی؟ ﮔﻔﺖ :آری .ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻦ.
و دﯾﺮ ادﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آن ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرۀ ) (40113ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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ﭼﻬﺎرم:
اﯾﻨﻪ اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﺎز از ﺟﻤﻠﮥ ﻫﻔﺖ ﮔﺮوﻫ ﺷﻮی ﮐﻪ اﻟﻪ آﻧﺎن را زﯾﺮ ﺳﺎﯾﮥ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ زﯾﺮا ﯾ
از اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﺗﻦ ﺟﻮاﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدت ﭘﺮوردﮔﺎرش رﺷﺪ ﯾﺎﺑﺪ و از ﺟﻤﻠﮥ آﻧﺎن ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﺶ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۶۶۰و ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۰۳۱
ﭘﻨﺠﻢ:
اﻣﯿﺪ ﭘﺎداش ﺑﺴﯿﺎری را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ ﻧﻤﺎزت را ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ادا ﮐﻨ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫ آورد .در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ از
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ آﻣﺪه ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻧﻤﺎز ﻣﺮد در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﺎز او در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر اوﺳﺖ و اﯾﻦ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﯿ وﺿﻮ ﮔﯿﺮد و ﺳﭙﺲ در ﺣﺎﻟ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺴﺠﺪ رود
ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻧﻤﺎز او را ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎورده ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺎﻣ ﺑﺮﻧﻤدارد ﻣﺮ آﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن درﺟﻪای ﺑﺮ درﺟﺎﺗﺶ اﻓﺰوده ﺷﻮد و
ﮔﻨﺎﻫ از وی ﭘﺎک ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﻧﻤﺎز را ادا ﮐﺮد ﺗﺎ وﻗﺘ در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎزش ﻫﺴﺖ ﻣﻼﺋﻪ ﺑﺮ وی درود ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﺮ وی درود ﻓﺮﺳﺖ ،ﺧﺪاﯾﺎ رﺣﻤﺘﺶ ﺑﻨﻤﺎ .و ﻫﺮ ﯾ از ﺷﻤﺎ ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز اﺳﺖ .ﺑﻪ رواﯾﺖ
ﺑﺨﺎری ) (۶۴۷و ﻣﺴﻠﻢ ).(۶۴۹
و اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۳۲از ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﻣﻓﺮﻣﻮد :ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز وﺿﻮ ﺑﯿﺮد و ﺧﻮب وﺿﻮ ﮔﯿﺮد ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﭘﯿﺎده رود و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮدم ـ ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﯾﺎ در ﻣﺴﺠﺪ ـ آن را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،اﻟﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ را ﻣآﻣﺮزد.
ﺷﺸﻢ:
درﺑﺎرۀ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻧﻤﺎز و ﮔﻨﺎه ﺿﺎﯾﻊ ﺳﺎﺧﺘﻨﺶ و ﺗﻨﺒﻠ در ادای ﻧﻤﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨ .ﺗﻮﺻﯿﮥ ﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﮐﺘﺎب ﭼﺮا ﻧﻤﺎز ﻧﻤﺧﻮاﻧ
ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﯾﻌﻘﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ان ﺷﺎءاﻟﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﻔﺘﻢ:
دوﺳﺘﺎن ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﺧﻮدت ﭘﯿﺪا ﮐﻦ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﻫﻤﯿﺖ ﻣدﻫﻨﺪ و ﺣﻘﺶ را ادا ﻣﮐﻨﻨﺪ و از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ دوری ﮐﻦ زﯾﺮا اﻧﺴﺎن از ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﮔﯿﺮد.
ﻫﺸﺘﻢ:
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دوری از ﮔﻨﺎﻫﺎن در ﻫﻤﮥ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺣﺎم ﺷﺮﻋ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه در راﺑﻄﮥ ﺑﺎ زﻧﺎن زﯾﺮا ﮔﻨﺎه
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺎت ﺑﻋﻼﻗﻪ ﻣﮐﻨﺪ و ﺳﻠﻄﮥ ﺷﯿﻄﺎن را ﺑﺮ او ﻗﻮی ﻣﺳﺎزد.
از اﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ را از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﻣﻘﺮﺑﺶ ﺑﺮداﻧﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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