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منزلت نماز وحكم آن 1

مطالب
تعريف نماز

جايگاه نماز در اسام

فضيلت نماز

حكم نماز

نماز بر چه كسى فرض است؟

حكم كسيكه نماز نمى خواند

منزلت نماز در اسام
ماز ركن دوم اركان اسام است. رسول اهلل   ملسو هيلع هللا ىلص  فرموده . 1

اند: “اسام بر پنج چيز بنا شده است: شهادت دادن اينكه 
اوست،  وفرستاده  بنده  ومحمد  نيست،  اهلل  جز  خداى 

وبرپاداشتن نماز ....”)1(.
 .2 “ اند:  فرموده  اهلل   ملسو هيلع هللا ىلص   اعمال است، رسول  بهترين  نماز 

بهترين اعمال اداى نماز در اول وقتش ميباشد”)2(. 
ملسو هيلع هللا ىلص  . 3 اكرم    نبى  است.  وكفر  اسام  بين  فاصل  حد  نماز 

نماز  ترك  وكفر  شرك  وميان  مرد  “ميان  اند:  فرموده 
است”)3( .   

)1( باتفاق بخارى ومسلم.
)2( بروايت ترمذى.

)3( بروايت مسلم.

نماز ستون اسام است، كه ـ پس از توحيد ـ اسام بر آن . 4
بنا شده است، نبى اكرم   ملسو هيلع هللا ىلص  فرموده اند:” اسام سر اين 

امر است، ونماز ستون آنست”.)4( 

فضيلت نماز
فرموده . 1 ملسو هيلع هللا ىلص   آنحضرت    صاحبش،  براى  نوريست  نماز 

اند:” ونماز نور است”)5(.
نماز كفارهء اشتباهات است، خداوند  فرموده اند::" ونماز 2. 

برپا دار به دو كنار روز يعنى صبح وشام ومدتى در شب، 
به درستى كه خوبيها بديها را نابود ميكند، اين حكم پندى 

است براى اندرز پذيران". )هود: 114( 
وآنحضرت   ملسو هيلع هللا ىلص  فرموده اند:” آيا ميبينيد اگر رودخانهء بر 
غسل  آن  از  بار  پنج  روز  هر  كه  باشد  شما  از  يكى  خانهء  در 
كند، آيا چيزى از چركهايش)6( باقى ميماند. گفتند: چيزى از 
نميماند. آنحضرتملسو هيلع هللا ىلص فرمودند: چنين است  باقى  چركهايش 
نابود  را  اشتباهات  آنها  با  تعالى  اهلل  پنجگانه،  هاى  نماز  مثال 

ميكند”)7(.
نماز سبب داخل شدن به بهشت است، نبى اكرم ملسو هيلع هللا ىلص   به . 3

ربيعة بن كعب هنگاميكه همراهى ايشان را در بهشت تقاضا 
نمود فرمودند: )) مرا با سجده بسيار خود يارى ده((.

)4( بروايت احمد.
)5( بروايت مسلم.
)6( درنه: چركش.

)7( باتفاق بخارى ومسلم.

نماز در شريعت
اهلل  با گفتن  اقوال وافعال ويژه، كه  با  تعالى  اهلل  عبادت 

اكبر آغاز، وبا سام دادن پايان مى يابد.

نماز در لغت
دعاء
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حكم نماز
ثابت  واجماع  وسنت  قرآن  به  پنجگانه  نمازهاى  وجوب 

است:
داريد . 1 پا  بر  را  ونماز   “ است:  فرموده    خداوند  قرآن: 

وزكات را بدهيد وبا ركوع كنندگان ركوع كنيد” )بقرة 43(
سنت: رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  فرموده اند: “اسام بر پنج چيز بنا شده . 2

ومحمد  نيست،  اهلل  جز  خداى  اينكه  دادن  شهادت  است: 
زكات،  ودادن  نماز،  وبرپاداشتن  اوست،  وفرستادهء  بنده 

وحج بيت اهلل، وروزه رمضان”)1(.
ـ واز طلحه بن عبيداهلل روايت است كه مردى از نبى اكرم   
پنج   “ فرمودند:  ملسو هيلع هللا ىلص   پرسيد، آنحضرت  ملسو هيلع هللا ىلص  در مورد اسام 
بار نماز در شب وروز، پس از آن گفت: آيا غير از آن برمن 

ديگرى هم است، فرمودند: نه، مگر اينكه نفل اداء كنى”.)2(
 اجماع: امت اسام بر فرضيت نمازهاى پنجگانه در يك 3. 

شب وروز اجماع دارند.

نماز بر چه كسى فرض است؟
نماز بر هر مسلمان بالغ ، عاقل، مرد ويا زن فرض است.

)1( باتفاق بخارى ومسلم.

)2( باتفاق بخارى ومسلم.

حكم كسيكه نماز نمى خواند
1ـ كسيكه نماز نمى خواند ومنكر 

فرضيت آن ميباشد:
به  آنهم  با  اگر  ميشود،  داده  بوى آموزش  باشد،  نادان  اگر 
انكارش ادامه داد، كافر بوده، وتكذيب كننده اهلل ورسولش 

واجماع مسلمانان ميباشد.

2ـ كسيكه از تنبلى نماز را ترك كند:
كافر  كند  ترك  تنبلى  واز  وقصدا  عمدا  را  نماز  كسيكه 
كند،  دعوت  خواندن  نماز  به  را  او  بايد  امرش  ولى  ميشود، 
توبه  اگر  كند،  توبه  كه  بخواهد  او  از  روز  سه  مدت  وبراى 
آنحضرت  فرموده  بدليل  ميشود,  مرتد كشته  به حيث  نكرد، 
كنند،  ترك  آنرا  اگر  است،  نماز  وآنان  ما  ميان  عهد  ملسو هيلع هللا ىلص:” 
كافر شوند”،)1(وفرموده آنحضرت ملسو هيلع هللا ىلص: ميان مرد وميان شرك 

وكفر، ترك نماز است”.)2(

)1( بروايت ترمذى.
)2( بروايت مسلم. 

قضاى نماز
قبل  شدهء  قضا  هاى  نماز  اداى  به  كافر 
اسام  كه  زيرا  نميشود،  امر  اسامش  از 

ماقبلش را نابود ميكند.

نماز كودك
خواندن  به  شد  ساله  هفت  هنگاميكه  كودك 
نماز امر ميشود، تا برايش تمرين شود، وهنگاميكه 
ده ساله شد به كيفر نخواندن نماز مورد ضرب غير 
فرمودند:”  آنحضرتملسو هيلع هللا ىلص  ميگردد.  قرار  دردناك 
حاليكه  در  كنيد،  امر  نماز خواندن  به  فرزندانتانرا 
قرار  ضرب  كيفر  مورد  وآنانرا  باشند،  ساله  هفت 

دهيد اگر ده ساله باشند.)1( 

)1( بروايت ابوداود.
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