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 سرآغاز

های عبادت در قاموس بلند  یک صدا شدن در نیاز با پروردگار از زیباترین گونه

سر یگفتن م فرهنگ دینی است، که ما را در این مختصر مجال به تفصیل از آن سخن

 کنیم. نخواهد بود، پس بدین اندک بسنده می

دردمندان دینی در فرایند دعوت اسالمی است که ترین آرزوی  جماعت پاک

پیرایه باید گفت، شکل راستین آن جز در عصر طالیی (آغازین) طلوع خورشید  بی

اسالم، خواستگاه این تأسیس بلند را زینت نبخشیده است، دوران نخستینی که 

ها بر کرسی تحقق نشست و برای  ترین صورت نمونه یبهترین شکل بندگی به وسیله

ک بار هم که شد اهریمنان را ناکام و عباد راستین رحمان را خشنود ساخت و ی

 موجبات رضایت پروردگار را فراهم نمود.

**** 

 �يَّاكَ  ُبدُ َ�عۡ  إِيَّاكَ ﴿های  های جمع آیه اند که صیغه آیا مسلمانان از خود پرسیده
َ�ٰ ٱ ِدنَاهۡ ٱ ٥ تَعِ�ُ �َسۡ  ۡ ٱ َط لّصِ چه حکمتی با خود  ]٦-٥: الفاتحة[ ﴾٦ َتقِيمَ ُمسۡ ل

نوا باهم  دل و هم دارند و آن این که مؤمنان باید هم ها از معنایی بلند پرده برمی دارند، آن

 اش سر تسلیم بر زمین نهند. آورند و به آستان قدسی» اله«و یکپارچه، نیاز به درگاه 

**** 
ی آن ثمره توان چیزهای فراوان برشمرد که ما مهمترین از آثار نماز جماعت می

دریابند که اگر  شویم تا رهروان صدوق محمد  ها را یادآوری می یعنی پیوند قلب
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طالب نمایش وحدت عمیق اسالمی هستند به صفوف نمازهای جماعت سبقت گیرند 

بختی مؤمنان در گرو آن است تا با توحیِد قلوب، بنیانی  که ناخشنودی اهریمنان و نیک

 ی شیاطین مجال نفوذ در صفوف آنان را نیابد.ها مرصوص پدید آید و وسوسه

**** 
در نهایت باید یادآور شوم که سیاق خطاب کتاب موجب نگردد که خواهران 

گرامی برآشوبند، مخاطب قراردادن مردان فقط به جهت آن است که تشکیل صفوف 

هایی است که محبوب کریم بر عهده مردان نهاده است، اگرچه  جماعت از مسئولیت

اند قرین برادران مؤمن به  توانند با رعایت شرایطی که فقیهان عنوان نموده نیز می زنان

جماعت نماز بگذارند، اما برآنان تکلیف نیست و بنابر ارشاد پیامبر گرامی برای آنان 

خانۀ منزل با پروردگار خویش به عبادت نشینند که  نیکوتر آن است که در خلوت

 ف جماعت نخواهد بود.سرانجام پاداش آن کمتر از صفو

امید است خداوند ایمان مردمان عصر نخستین اسالم را در قلوب مؤمنین جای 

 یعلیای الهی نسخه یدهد و صدای اذان و اقامه و جماعت عالمگیر شود و کلمه

 حیات پسینیان قرار گیرد تا در مسیر هدایت و رستگاری کامیاب شوند.

 مسعود انصاری تالش

 



 
 

 

 

 

 مقدمه

اش  و سپاس بیکران مخصوص خداوند است، پس به بارگاه ربوبی همانا حمد

گرانۀ رحمتش بخشایش و هدایت طالبیم و  سپاس از مقام مستعانش یاری از بحر بی

 بریم. های کردار خویش به قرب ایمن او پناه می از شرور نفسانی و بدی

گمراهی  و کسی که او بر جبینش مهر هدایت زند، دیگری نخواهد توانست او را به

 افکند و کسی که خداوندش گمراه سازد، کسی دیگر هدایتگرش نخواهد بود.

ای که  او وجود ندارد، ذات یگانه یدهیم که معبودی جز ذات یگانه و گواهی می

که درود و بخشایش و رحمت فراوان خدا بر او و آل  -انبازی برای او نیست و محمد

هدایت برگیرند و سنت گرانقدر او را میزان کسانی که تا قیامت  یو اصحاب او و همه

 اوست. یبنده و فرستاده -کردار خویش قرار دهند باد

 اما بعد:

در دیِن خداوند خود و دیگران را نصیحت و اندرزدادن بر هر مسلمانی واجب 

. )١(»ادلين انلصيحة«فرماید:  می  آور گرانقدر اسالم محمد است، چنانکه پیام

آور الهی، برای چه کسی؟ فرمود:  یاران عرض کردند: ای پیام. »دین نصیحت است«

برای خاطر «. یعنی: )٢(»مسلم� واعمتهمـهللا، ولكتابه، ولرسوهل وألمة ال«

 .»خداوند، کتاب او، رسول گرانقدرش و پیشوایان و عموم مسلمانان

 دین نصیحت است. -١

 امام مسلم روایت نموده است. -٢
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ماز، ی نبر اقامه«گوید:  جریر بن عبدالله، صحابی گرانقدر پیامبر راستین الهی می

 .)١(»بیعت نمودم پرداخت زکات و اندرزگفتن به هر شخص مسلمانی با رسول خدا 

امر ناپسند یک با کمال تأسف باید این حقیقت را اقرار کنیم که در روزگار ما، 

 در نماز صبح در میان مسلمانان شایع شده 
ً
بزرگ، ترک نماز جماعت، خصوصا

انجامیده که گروه بسیاری از مسلمانان  است و به علت انتشار این امر کار به جایی

شمارند و حضور در صفوف نماز جماعت را واجب  ترک نماز جماعت را ناپسند نمی

ةَ إِالَّ بِاللَّ «دانند  نمی وَّ الَ قُ لَ وَ وْ ظِيمِ ـالَ حَ عَ ِّ الْ
يلِ عَ  .»هِ الْ

 با این حال، آنان برادران دینی و اعتقادی ما هستند و اندرزدادن آنان بر هر

مسلمانی واجب است پس علیرغم قلت بضاعت خویش نیکو دیدم در این امر بزرگ 

دعوتگران به سوی  یشرکت جویم، بدان امید که خداوند کریم ما را نیز از زمره

 خویش آمرین به معروف و بازدارندگان از منکر قرار دهد.

آن از  سعی ما در این نوشتار بر آن بوده است، حکم نماز جماعت، دالیل شرعی

و گفتار اصحاب رضوان الله علیهم اجمعین را از نظر  قرآن کریم و سنت پاک نبوی 

گوییم، و بعد بعضی از فضایل نماز جماعت را  ای پاسخ می بگذرانیم، سپس به شبهه

دهیم و موانعی که  کنندگان این امر مشروع را مورد ندا قرار می کنیم، آنگاه ترک بیان می

دهیم، آنگاه اسبابی  کنندگان را نوید می شویم و توبه شود، یادآور می می تارکان را دامنگیر

 کنیم. دهد، ذکر می که مسلمان را جهت حضور در صفوف نماز جماعت یاری می

تالش ما بر این بوده است که روشی واضح و آشکار در پیش گیریم، تا این که برای 

اش  های نیکو و صفات عالیه نامهمگان مفید افتد، اینک از بارگاه الهی به واسطه 

خاضعانه خواهانم که نگارش این سطور را خالصانه برای کسب خشنودی و رضایت 

 اش مقبول افتد. خویش و قابل استفاده برای دیگران قرار دارد و به بارگاه ربوبی

 امام بخاری روایت نموده است. -١
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ی کسانی را که به نحوی در چاپ و پخش نیز از خداوند سبحان خواستارم، همه

ترین  اند، جزای خیر عنایت کند که حضرتش بخشاینده کت داشته، شراین رساله

ی نیازهاست و سالم و رحمتش بر محمد، بنده و کنندگان و بهترین برآوردنده اجابت

 ی آل و اصحاب او باد.ی او و همهفرستاده

 



 
 

 

 

 

 نماز جماعت

 احلمد هللا، والصالة والسالم عىل رسول اهللا وعىل آله وصحبه ومن اهتد

 بعد:هبداه و
برادر گرانقدر... و برادر حبیب من، ای کسی که تو را به هنگام ادای نماز با 

مردانی که هیچ تجارت و خرید و فروشی آنان را از ذکر الهی، برپا داشتن نماز و 

ها و دیدگان در آن روز دگرگون  دارد و از روزی که دل پرداخت زکات باز نمی

 بینم. شوند، پروا دارند قرین نمی می

ىلَ «ای در حالی که  برادر گرامی، ای کسی که در خوابی عمیق فرو رفته يَّ عَ حَ

حِ  ىلَ الْفَالَ يَّ عَ ةِ... حَ الَ ی شهر و روستا اوج های مسجد در گستره بر بلندای مناره »الصَّ

هایی که  پراند و به سوی مناجات با خداوند جهان در خانه گیرد، غفلت را از سر می می

 خواند. ته است که بنا گردند تا نام مبارک او در آن یاد شود، فرا میحضرتش مجاز داش

توانم آرزومند باشم به این که قلبت را برای این نوشتاری که  برادر جان... آیا می

 نویسد بگشایی؟ گر و مهربانت می یکی از برادران نصیحت

ۢ  َس �َّفۡ ٱ إِنَّ ﴿برادرم!  اَرةُ مَّ
َ
�َ  ِ وٓ ٱب خواند،  ی سستی و تنبلی فرا میسو  و به )١(﴾ءِ لسُّ

 رسند. اما رحمت الهی کاالیی بس گرانبهاست که تن پروران بدان نمی

 ».دهد همانا نفس آدمی به شدت به بدی فرمان می« -١
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 صةیا سلعة الرحمن لست رخی
 

 عن الکسالیینِت غالأبل  
ٌ
 ة

 

یعنی: ای بخشایش گرانقدر خداوند بخشاینده، هرگز ارزان به کف نیایی، بلکه 

 بر تن پروران بسی گران هستی.

شدن حکم  ن سلف را عادت بر این بود که در صورت مشتبهیکی از بزرگا

 نمود. شد، آن را رها می ای، اگر نفسش به سوی موردی مایل می مسئله

نفس  یاما تو ای برادر گرانقدر، امیدوارم که این رساله را به دور از هوا و خواسته

و هر برادر بختی من و تو  از نظر بگذرانی، باشد که خداوند کریم آن را موجب نیک

 خواننده دیگری قرار دهد.

پروردگارا، حقیقت را چنانکه هست برای ما نمایان ساز و به پیروی از آن 

توفیقمان ده و باطل را نیز چنانکه هست برای ما آشکار ساز و ما را جهت اجتناب از 

 آن توفیق عنایت نما.

 زبار خدایا، ما را برای آسانی، آسان گردان و از مشکلی دور سا

 



 
 

 

 

 

 فصل اول:
 حکم نماز جماعت

گزاردن، بنابر نصوصی از کتاب الهی و سنت نبوی  نماز را در مساجد به جماعت

یکی از شعایر آشکار اسالمی است  -که خداوند از آنان خشنود باد-و گفتار صحابه 

 گذرانیم. که مواردی از این نصوص را از نظر می

 فرماید:  الف: خداوند متعال می

َ�مۡ  �ِيِهمۡ  نَت كُ  �َذا﴿
َ
لَوٰ ٱ لَُهمُ  َت فَأ ٓ  َتُقمۡ فَلۡ  ةَ لصَّ َعَك  ُهمّمِنۡ  �َِفةٞ َطا  مَّ

 َوۡ�َ 
ۡ
ْ ُخُذوٓ أ سۡ  ا

َ
ْ  فَإَِذا لَِحَتُهۡمۖ أ ْ فَلۡ  َسَجُدوا ٓ  مِن َيُكونُوا  َوۡ�َ  �ُِ�مۡ َوَرا

ۡ
 تِ أ

 ٓ خۡ  �َِفةٌ َطا
ُ
ْ  لَمۡ  َرىٰ أ ْ فَلۡ  يَُصلُّوا  َوۡ�َ  َمَعَك  ُيَصلُّوا

ۡ
ْ أ  مۡ رَهُ ِحذۡ  ُخُذوا

سۡ 
َ
 ].۱۰۲[النساء:  ﴾لَِحَتُهمۡ َوأ

و هرگاه تو در میان ایشان باشی، و نماز برای آنان برپا داری، باید گروهی «ترجمه: 

از آنان با تو نماز برپا دارند، در حالی که اسلحه خویش را همراه گرفته باشند، پس 

ا قرار گیرند در هنگامی که این گروه سجده را به انجام رسانیدند، باید پشت سر شم

(نماز را تمام کرده و به نگهبانی بایستند). و آنگاه گروه دیگری که هنوز نماز به جا 

ها هم باید هشیاری و  باید بیایند و با حضرتت به نماز بایستند و این اند، می نیاورده

 .»اسلحه خویش را قرین داشته باشند
دهد که در چنان  ر میگرانقدر به پیامبرش دستو یخداوند متعال در این آیه

شدند تا با کفار هماورد شوند، همراه  بس دشواری که مسلمانان آماده می یهنگامه
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 مؤمنان نماز را به جماعت بگذارد.

دارد که نماز جماعت  پروردگار عالم گروه مسئول حفاظت لشکر را محذور نمی

ز را به دهد که پس از فراغت گروه نخست، نما را ترک گویند، بلکه دستور می

 جماعت بگذارند.

بری، نماز جماعت در چنان حالت دشواری بر آنان  برادر مسلمانم، آیا گمان می

واجب بوده، ولی بر کسی که در بستر نرم و راحت خویش با خیالی آسوده و خاطری 

غلتد، واجب نیست و معذور و  مطمئن آرمیده است و از این پهلو بدان پهلو می

 باشد. معاف می

 دین الهی از چنین تناقضاتی بس پاک و بدور است.شک  بی

 فرماید: ب: خداوند سبحان می

﴿ ْ �ِيُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتُوا ْ رۡ ٱوَ  ةَ لزَّ ٰ ٱ َمعَ  َكُعوا  ].۴۳: ة[البقر ﴾٤٣ كِعِ�َ ل�َّ

کنندگان به  نماز را برپای دارید و زکات مقرره را بپردازید و همراه رکوع«ترجمه: 

 .»ییدرکوع درآ

ْ رۡ ٱوَ ﴿برادر گرامی، عبارت گرانقدر الهی در نهایت آیه:  ٰ ٱ َمعَ  َكُعوا به  ﴾كِعِ�َ ل�َّ

دلیل آن است، نمازی که در ابتدا بدان دستور داده شده است به قرین سایر نمازگزاران 

 رسد. تکمیل نمی یخدا به هنگام ندا دادن برای نماز، به پایه یو در خانه

 سنت -1
اند که رسول  روایت نموده  و مسلم در صحاح خویش از ابوهریرهبخاری  -الف

 فرمود:  خدا

َفْجِر، َولَْو َ�ْعلَُموَن َما «
ْ
ِعَشاِء، وََصَالُة ال

ْ
ْ�َقَل َصَالٍة ىلَعَ الُْمنَافِِقَ� َصَالُة ال

َ
أ

َالةِ، ْن آُمَر بِالصَّ
َ
تَوُْهَما َولَْو َحبًْوا، َولََقْد َهَمْمُت أ

َ َ
َ�تَُقاَم، ُ�مَّ آُمَر رَُجًال  ِ�يِهَما أل

 
َ

 قَْوٍم ال
َ

ْ�َطِلَق َميِع بِرَِجاٍل َمَعُهْم ُحَزٌم ِمْن َحَطٍب إىِل
َ
َ بِانلَّاِس، ُ�مَّ أ َ�يَُص�ِّ
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َق َعلَيِْهْم ُ�يُوَ�ُهْم بِانلَّارِ  َحرِّ
ُ
َالةَ، فَأ دشوارترین نماز بر اهل «. یعنی: »�َْشَهُدوَن الصَّ

دانستند که در این دو نماز چه نهفته است، اگر به  فجر است، اگر می نفاق نماز عشار و نماز

داشتم، مردم را به نماز دستور  شدند، دوست می خزیدن هم بود، در این دو نماز حاضر می

نمودم، آنگاه گروهی را حامل  دادم، سپس شخصی را مامور نمازخواندن با مردم می می

های کسانی راکه در نماز جماعت حضور ندارند، به  بردم و خانه های هیزم با خود می بسته

 .»کشیدم آتش می
در روایتی دیگر از امام احمد آمده است که آن حضرت آرزوی خود را به عدم 

 وجود زنان و کودکان در خانه منوط نمود.

بینی که آن حضرت غایبین از نماز جماعت را به نفاق  ای برادر گرامی، آیا نمی

بود، بر قلب مبارکش این  اگر نماز جماعت واجبی محتوم نمی کند و آیا توصیف می

 ها بسوزاند. هایشان را بر روی آن کرد که خانه امر خطور می

روایت نموده است   امام مسلم در صحیح خویش از حضرت ابوهریره -ب

رسید و عرض کرد: یا رسول الله، من   که گفت: مردی نابینا به حضور رسول خدا

تا مسجد مرا رهنمایی کند، از آن حضرت خواست بدو اجازه دهد تا  کسی ندارم که

در خانه نماز بگذارد، به او اجازه داد، ولی چون به قصد رفتن روی گرداند، او را فرا 

 شنوی؟ یعنی: آیا صدای اذان را می »هل �سمع انلداء بالصالة؟«خواند و فرمود: 

 .)١(نی: پس اجابت کنیع »فأجب«فرمود:  آن مرد گفت: آری، رسول خدا

من مردی «در روایت دیگری از امام ابوداود وارد شده است که آن مرد گفت: 

 .)٢(»ام دور است... نابینا هستم و خانه

در روایت دیگری از امام ابوداود و نسایی آمده است که آن مرد نابینا گفت: یا 

 رسول الله، در راه حیوانات درنده و خطرناکی وجود دارد.

 .۶۵۳صحیح مسلم حدیث شمارۀ:  -١

 .۲۵۲سنن ابی داود حدیث شماره:  -٢
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بری، نماز جماعت بر آن صحابِی محروم از نعمت بینایی  رم... آیا گمان میبراد

اش در مسافت دوری از مسجد واقع است، از یاور و رهنمای برخوردار  که خانه

 نیست تا او را رهنمون شود و از خطرات مسیر در هراس است، واجب است...!.

هنگام هر نمازی اش در جوار مسجد است و به  اما بر شخص بینایی که خانه

َالةِ يَحَّ ىلَعَ «شود،  شنود که ندا داده می شاید از بیست مناره می يَحَّ ىلَعَ الصَّ
َفَالِح 

ْ
 واجب نیست...!!!. »ال

  گفتاري از صحابه -2
روایت نموده است که  امام مسلم در صحیح خویش از عبدالله بن مسعود  -أ

فردای قیامت مسلمان به حضور  گردد از این که در اگر کسی شادمان می«گفت: 

شود، مواظب  پروردگار عالم برسد، پس همواره باید در جایی که بدان ندا داده می

نمازهای خود باشد، خداوند کریم سنن هدایت را برای پیامبر شما قانونگذاری 

نمود، برگزاری نمازها نیز جزء سنن هدایت هستند، اگر همچون این شخص 

اید و اگر  هایتان نماز بگذارید، سنت پیامبرتان را رها کرده همختلف شما نیز در خان

 اید... سنت پیامبرتان را ترک کنید، به یقین گمراهی را به آغوش پذیرفته

ورزید،  در میان ما جز کسی که نفاقش آشکار بود، از نماز جماعت تخلف نمی

نفر آورده  دو یآمد که به وسیله نماز جماعت می یحتی مردی چنان برای اقامه

 ».شد تا بتواند در صف بایستد می

روایت نموده است که گفت:  لبخاری در صحیح خویش از ام الدرداء -ب

آمد، در حالی که نگران بود، علت نگرانی او را پرسیدم،  ابوالدردا به نزد من می

شناسم، مگر این که  نمی  گفت: قسم به خدا باد، چیزی از امت محمد

 خوانند. جماعت می نمازهایشان را به

دارد و  ها را زنده می پیرامون شخصی که شب باز حضرت ابن عباس -ج
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کند پرسیده شد،  گیرد، اما در نماز جمعه و جماعت شرکت نمی روزها را روزه می

 فرمود: او در آتش است!!.

گوید: وقتی شخصی را در جماعت نماز عشاء و صبح  می بابن عمر  -د

ی این شدیم برادر مسلمان من، آیا پس از ذکر همه بدگمان میدیدیم نسبت به او  نمی

 دانی که در صورت شنیدن ندای اذان در خانه نماز بگذاری؟!. دالیل باز خود را مجاز می

 اي و پاسخ به آن شبهه
در صحیحین بخاری و  بگروهی از مردمان به حدیثی که از عبدالله بن عمر

 َصَالةُ «د که آن حضرت فرموده است: کنن مسلم آمده است، چنین استدالل می
ََماَعةِ 

ْ
فَْضُل  اجل

َ
َفذِّ  َصَالةِ  ِمنْ  أ

ْ
�نَ  �َِسبْعٍ  ال گزاردن نماز به «یعنی:  .»َدرََجةً  وَِعرْشِ

 .»مرتبه برتر است ٢٧جماعت از گزاردن به تنهایی آن 
کند که هردو نیکو هستند ولی  شدن در بین دو امر داللت می پس قایل به برتری

 از دیگری نیکوتر است.یکی 

های ثابت شده از آن  در پاسخ باید گفته شود، ممکن نیست که بین سنت

 حضرت تعارضی وجود داشته باشد.

پیش از این ثابت شد که آن حضرت متخلفین از حضور در نماز عشاء و صبح را 

 به صفت نفاق توصیف نمود و حتی آرزو نمود که چنین افرادی در آتش سوزانده شوند.

اش  نیز ثابت شد که آن حضرت مردی را که نابینا بود و رهنمایی نداشت و خانه

هم دور بود و از حیوانات درنده مسیر نیز هراس داشت، مجاز ندانست که جماعت 

 را ترک گوید.

 توان چنین پاسخ گفت که: را می ب اکنون حدیث ابن عمر

بوط دانست، توان حدیث پیش گفته را به شخصی که معذور است مر می -١

گذارد،  بدین معنی که: نماز جماعت بر نماز شخص معذوری که به تنهایی نماز می
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 مرتبه فضیلت دارد. ٢٧

شدن به مفهوم جواز تفضیل داده شده نیست، حتی  نیز صرف تفضیل قایل -٢

 فرماید: ممکن است بر حرمت آن داللت کند، چنانکه خداوند متعال می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ اَمنُوٓ ءَ  �َّ لَوٰ  نُودِيَ  إِذَا ا ْ َعوۡ سۡ ٱفَ  ُمَعةِ �ُۡ ٱ مِ يَوۡ  مِن ةِ لِلصَّ  رِ ذِكۡ  إَِ�ٰ  ا

ِ ٱ َّ�  ْ ٰ  عَۚ يۡ ۡ�َ ٱ َوذَُروا  ].۹[الجمعة:  ﴾٩ لَُمونَ َ�عۡ  ُكنتُمۡ  إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  لُِ�مۡ َ�

اید: چون بانگ اذان برای نماز روز جمعه ندا  ای کسانی که ایمان آورده«یعنی: 

ده شود، به سوی یادکردن خداوند بشتابید و بیع را رها سازید، اگر دریابید این دا

 .»برای شما بهتر است

نماز جمعه آن را بهتر و  یشود که خداوند متعال پس از امر به اقامه مالحظه می

نیکوتر از خرید و فروش قرار داده است، در حالی که بدیهی است رفتن نماز جمعه 

 است.» حرام«خرید و فروش در زمان اقامه نماز جمعه و انجام » واجب«

 فرماید:  همچنین خداوند متعال می

ْ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ّلِلۡ  قُل﴿ وا بۡ  مِنۡ  َ�ُغضُّ
َ
ْ َو�َحۡ  رِهِمۡ َ�ٰ � ٰ  فُُروَجُهمۚۡ  َفُظوا زۡ  لَِك َ�

َ
 َ�ٰ أ

 ].۳۰[النور:  ﴾لَُهمۡ 

ی ناپسند پایین آورند، ها ای پیامبر، مؤمنان را بگو که چشمان خود را از نگاه«یعنی:  

 .»تر است ها پاک های خویش را حفظ کنند که چنین کردن برای آن و شرمگاه

شود که خداوند نگاه ناپسند نکردن و حفظ شرمگاه را بر چنین  مالحظه می

ناکردن تفضیل داده است، در حالی که نیک آشکار است که مورد دوم 

 است.» حرام«

 



 
 

 

 

 

 فصل دوم:
 فضایل نماز جماعت

هایی فراوان با خود دارد که  ادر مسلمانم، نماز جماعت فضایلی بزرگ و پاداشبر

گذارد که آن را ترک گوید، اگرچه به استحباب آن نظر داشته  مؤمن پرواپیشه را وا نمی

 باشد در حالی که پیش از این وجوب آن را دریافتیم.

 شوم: هایی از این فضایل را برای برادر گرانقدرم یادآور می پس گونه

 آن اطاعت از خداوند متعال و رسول بزرگوار اوست -1
ها، در دنیا و آخرت در پیروی از خداوند متعال  ها و نیکبختی نیکویی یشک همه بی

 فرماید:  و پیامبر او نهفته است، چنانکه خداوند متعال می

َ ٱ يُِطعِ  َوَمن﴿  ].۷۱زاب: [األح ﴾َعِظيًما ًزافَوۡ  فَازَ  َ�َقدۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

هرکس از خداوند متعال و پیامبر او اطاعت کند به رستگاری و توفیق «یعنی: 

 .»بزرگی نایل آمده است
 فرماید: و نیز می

َ ٱ يُِطعِ  َوَمن﴿  ْوَ�ٰٓ  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱ َمعَ  �َِك فَأ َّ�  ۡ�

َ
ُ ٱ َعمَ �  ّمِنَ  ِهمَعلَيۡ  �َّ

يقِ�َ ٱوَ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ ّدِ ٓ لشُّ ٱوَ  لّصِ ٰ ٱوَ  ءِ َهَدا ْوَ�ٰٓ  وََحُسنَ  لِِحَ�ۚ ل�َّ
ُ
 ﴾٦٩ ارَ�ِيقٗ  �َِك أ

 ].۶۹[النساء: 

چون کسانی از خداوند و پیامبرش اطاعت کنند، پس همراه کسانی از «یعنی: 
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ها  پیامبران، صدیقین، شهیدان و نیکوکرداران خواهند بود که خداوند برایشان نعمت

 .»نی هستندارزانی داشته است و اینان بس نیکو رفیقا

 آن جدایی از منافقان است -2

�َْقَل َصَالةٍ «فرمود:   از حضرت ابوهریره روایت شده است که گفت رسول خدا
َ
أ

 
ْ
َفْجرِ ـىلَعَ ال

ْ
ِعَشاِء، وََصَالُة ال

ْ
دشوارترین نمازها بر «یعنی:  .)١(»ُمنَافِِقَ� َصَالةُ ال

 .»منافقان نماز عشاء و نماز صبح است
روایت شده است که فرمود: در میان  عبدالله بن مسعود  همچنین از حضرت

 ورزید. ما جز منافقی که نفاقش آشکار بود از نماز جماعت تخلف نمی

اگر کسی را «فرماید:  می ب چنانکه پیش از این یادآور شدیم عبدالله بن عمر

و بردیم. (یعنی: ا دیدیم نسبت به او گمان بد می در جماعت نماز عشاء و صبح نمی

 کردیم). را به نفاق متهم می

برادر جان، این حکایت کسی است که از حضور در صفوف جماعت عشاء و صبح 

 در مسجد دیده نمی تخلف می
ً
 شود، چگونه است؟ ورزد، اما حکایت کسی که اصال

 بخشد: ي پیوستگی و ارتباط مسلمانان را استحکام می نماز جماعت رشته -3
ترین عواملی است که موجب  زگزاردن در مساجد از قویبرادر گرامی، به جماعت نما

 گردد. ایجاد محبت و الفت بین مسلمانان می

برادر محبوب، سوگند به خدا باد، چون مسلمانی در مسجد به برادر مسلمانش سالم 

از گرمی احساس و گشادگی چهره و دست در  -شناسد در حالی که او را نمی -گوید می

 شناسد!!. کند که سالیان درازی است که او را می س میدستش نهادنش چنان احسا

استووا وال «نمودن صفوف اصحاب بدانان فرمود:  آن حضرت به هنگام مرتب

 سند حدیث پیش از این ذکر شده است. -١
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مرتب و راست بایستید، مختلف و نامرتب «یعنی:  »ختتلفوا فتختلف قلو��م

 .»شود هاتان از هم جدا می نباشید که در آن صورت دل
ها به هم در صفوف نماز  گی و چسباندن شانهبرادر دینی من، نظم و هماهن

هایی از عواطف  ها با رشته گردد که دل ها موجب می جماعت و همسازی قدم

 خالص و پاک ایمانی به هم پیوند خورد.

داند،  داند، تعلیم و براي کسی که می نماز جماعت براي کسی که نمی -4
 یادآوري است

گا شود  اطالع است موجب می ه و یا کمحضور شخصی که نسبت به مسایل دینی ناآ

 که از برادران مسلمانس نصایح و ارشادات الزم و مفید را بشنود.

نیز با نگریستن به کیفیت نماز اهل علم، خطاها و اشتباهات خود را اصالح 

کند، چه بسا مردمان بسیاری که به سبب دوری از جماعت و مسجد در نماز  می

 .خواندن اشتباهات بسیاری دارند

 نمازخواندن موجب خشم شیطان و یاران اوست -5
شک یکی از اموری که برای ابلیس (دور مانده از رحمت الهی) ناخوشایند است،  بی

باشد و این بدان جهت است که  گزاردن نماز در مساجد به جماعت و ذکر خداوند می

 وقوف دارد.بر بزرگی پاداش جماعت و تأثیر آن در زیادت ایمان و نزدیکی به خداوند 

دارند، نیز چون حکایت خود  حکایت یاراِن منافق شیطان که از ذکر و نماز باز می

اوست و چون کسی به هنگام شنیدن اذان از نمازهای خویش محافظت کند، در 

 حقیقت ابلیس و یارانش را ناکام نموده است.

او  از سویی دیگر چون کسی از نماز جماعت کوتاهی کند، در حقیقت شیطان بر

چیره شده است، از حضرت ابوالدرداء روایت شده است که گفت: شنیدم رسول 

 قَِد «فرمود:  می خدا
َّ

َالُة إِال  ُ�َقاُم ِ�يِهُم الصَّ
َ

 بَْدٍو ال
َ

َما ِمْن ثََالثٍَة يِف قَْر�ٍَة َوال
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ْ
يَْطاُن، َ�َعلَيَْك بِال َقاِصيَةَ ـاْستَْحوََذ َعلَيِْهُم الشَّ

ْ
ئُْب ال ُ�ُل اذلِّ

ْ
 .)١(»َجَماَعِة فَإِ�ََّما يَأ

اگر سه نفری که در روستا و صحرایی هستند و نمازشان به جماعت گزارده نشود، «یعنی: 

ها چیره گشته است، پس شرکت در نماز جماعت بر شما ضروری  در حقیقت شیطان بر آن

 .»خورد جداشده از گله را می یاست که گرگ بره

شود که  هاي بسیاري می ها و نیکویی نماز جماعت موجب کسب پاداش -6
 بهره است ي نماز در خانه از آن بی گزارنده

َصَالُة الرَُّجِل «فرمود:   کند که رسول خدا چنانکه حضرت ابوهریره روایت می
ُف ىلَعَ َصَالتِِه يِف بَيِْتِه، َوِ� ُسوقِِه، مَخًْسا وَ  �َن ِضْعًفا، يِف اجلََماَعِة تَُضعَّ ِعرْشِ

 
َّ

 الَمْسِجِد، َال ُ�ْرُِجُه إِال
َ

ْحَسَن الوُُضوَء، ُ�مَّ َخَرَج إىِل
َ
، فَأ

َ
أ نَُّه: إَِذا تَوَضَّ

َ
وََذلَِك �

ُ بَِها َدرََجٌة، وَُحطَّ َ�نُْه بَِها َخِطيئٌَة، فَإَِذا 
َ

 ُرفَِعْت هل
َّ

َالُة، لَْم َ�ُْط َخْطَوًة، إِال الصَّ
، لَْم تَزَ  هُ: اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَيِْه، َص�َّ ِل الَمَالئَِ�ُة تَُص�ِّ َعلَيِْه، َما َداَم يِف ُمَصالَّ

َالةَ  َحُدُ�ْم يِف َصَالٍة َما اْ�تََظَر الصَّ
َ
یعنی:  .)٢(»اللَُّهمَّ ارمَْحُْه، َوَال يََزاُل أ

محل کسب گزاردن در خانه یا  برابر با ارزشتر از به تنهایی ٢٥نمازگزاردن به جماعت «

است، این بدان جهت است که هرگاه مسلمانی به خوبی وضوء بگیرد، آنگاه به سوی 

مسجد رهسپار شود، در حالی که فقط برای کسب خشنودی خداوند برای نماز خارج شده 

شود و به  دارد به همان میزان بر درجات اعمال نیک او افزوده می باشد، هر قدمی که برمی

ایستد، تا هنگامی که در  شود، و از زمانی که به نماز می یش کاسته میهمان اندازه از خطاها

فرستند و از بارگاه الهی  مسجد است، فرشتگان رحمت پیوسته براو درود و رحمت می

انتظار نماز جماعت ». بار خدایا بر او درود فرست و رحمت عنایت کن«خواهند که:  می

 .»آن است ینیز در حکم اقامه

 اند. ابوداود و نسایی روایت نموده -١

 اند. بخاری و مسلم روایت نموده -٢
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خواستند به مسجد نزدیک شوند فرمود:  می که بنی سلمه میآن حضرت هنگا

هایی را که جهت آمدن به  یعنی: زمین زیر پاهایتان قدم »ديار�م ت�تب آثار�م«

نقل شده است   نویسد، از عثمان بن عفان دارید به عنوان نیکویی می مسجد برمی

ِعَشاَء يِف مَجَاعَ «فرمود:   که پیامبر اکرم
ْ
�ََّما قَاَم نِْصَف اللَّيِْل، َمْن َص�َّ ال

َ
ٍة فََك�

َما َص�َّ اللَّيَْل لُكَّهُ  َّ�
َ
بَْح يِف مَجَاَعٍة فََك� چون کسی نماز «. یعنی: )١(»َوَمْن َص�َّ الصُّ

عشاء را به جماعت گزارد، چون کسی است که نصف شب را برای عبادت بیدار بوده است، 

 .»ان است که تمام شب را بیدار بوده استو چون کسی نماز صبح را به جماعت گزارد چن

لَْو َ�ْعلَُم «فرموده است:   روایت شده است که رسول خدا  از ابوهریره
ْن �َْستَِهُموا

َ
 أ

َّ
ُدوا إِال ِل، ُ�مَّ لَْم َ�ِ وَّ

َ
فِّ األ . یعنی: )٢(»انلَّاُس َما يِف انلَِّداِء َوالصَّ

هایی با خود دارد، برای رسیدن به  نیکوییدانستند که اذان و صف اول چه  اگر مردمان می«

 .»شد ماند و قرعه انداخته می کشی راهی باقی نمی صف اول جز قرعه

 «روایت نموده است که فرمود:   از رسول خدا  بریده
ْ
ِ ال

اِ�َ� يِف ـ�رَشِّ َمشَّ
 
ْ
 ال

َ
لَِم إىِل ِقيَاَمةِ ـالظُّ

ْ
های  آنان را که در تاریکی«یعنی:  .»َمَساِجِد بِانلُّوِر اتلَّامِّ يَْوَم ال

 .»نهند، به نور تمام و کامل در قیامت نوید دهید شب قدم در راه مساجد می

َمْن َص�َّ الَغَداَة يِف «فرمود:   روایت شده است که رسول خدا  از انس
َعتَْ�ِ ـمَجَاَعٍة ُ�مَّ َ�َعَد يَْذُكُر اللَّ 

ْ
ْمُس، ُ�مَّ َص�َّ َر� ُ َه َحىتَّ َ�ْطلَُع الشَّ

َ
 اَكنَْت هل

ٍة َوُ�ْمَرةٍ  ْجِر َحجَّ
َ
اگر کسی نماز صبح را به جماعت بگزارد، سپس تا «یعنی:  .)٣(»َكأ

طلوع آفتاب به ذکر خداوند مشغول شود، آنگاه دو رکعت نماز بجا آورد، پاداشی معادل 

 .»حج و عمره برای او خواهد بود

 امام مسلم روایت نموده است. -١

 اند. ی و مسلم روایت نمودهامام بخار -٢

 امام ترمذی روایت نموده است. -٣
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پاداشی «یعنی:  »، تامةٍ تامٍة، تامةٍ «فرمود:   گوید رسول خدا در ادامه می

 .»کامل، کامل و کامل به او داده خواهد شد
دانی آنانکه از حضور در صفوف نماز جماعت  برادر محبوب من، آیا می

 دهند؟ هایی را از کف می کنند، چه غنایم و پاداش سرپیچی می

 نماز جماعت عاملی براي کسب سعادت ابدي است -7
که وقتی شخصی مسلمان وارد یکی از این مساجد شود  چنین توفیقی آنگاه حاصل می

شد، چه بسا دعای یکی از برادران نمازگزارش در حق او مستجاب شود که موجب 

شدن درهای رحمت الهی باشد، یا این که موجب گردد، رحمت الهی او را  گشوده

 د.قرین این نمازگزاران در برگیرد و به واسطۀ آن همگی به نیکبختی جاودانه دست یابن

فرمود:   در صحیح مسلم از حضرت ابوهریره روایت شده است که رسول خدا

ِه َوَ�تََدارَُسونَُه ـِه َ�تْلُوَن ِكتَاَب اللَّ ـَما اْجتََمَع قَْوٌم يِف َ�يٍْت ِمْن ُ�يُوِت اللَّ «
ِكينَُة، وََغِشيَتُْهُم الرَّمْحَُة، وََحفَّ   نََزلَْت َعلَيِْهُم السَّ

َّ
 بَيْنَُهْم، إِال

ْ
َمَالئَِ�ُة، ـتُْهُم ال

های خدا گرد  ای از خانه هرگاه گروهی در خانه«یعنی:  .»ُه ِ�يَمْن ِعنَْدهُ ـوََذَكَرُهُم اللَّ 

الهی بر آنان فرود  یآیند، تا کتابش را بخوانند و آن را به یک دیگر بیاموزند آرامش و سکینه

زنند و خداوند  یرامونشان حلقه میگیرد و مالئکه پ ها را در بر می آید و رحمت الهی آن می

 .»کند متعال آنان را در میان نزدیکان درگاه خویش یاد می

ِه َمَالئَِ�ًة ـإِنَّ لِلَّ « فرمود:  روایت شده است که رسول خدا  از ابوهریره
ْكِر، فَإَِذا وََجُدوا قَْوًما يَْذُكُرونَ  ْهَل اذلِّ

َ
ُرِق يَلْتَِمُسوَن أ َه ـاللَّ  َ�ُطوفُوَن يِف الطُّ

ْ�يَا،  َماِء ادلُّ  السَّ
َ

ْجنَِحِتِهْم إِىل
َ
وَ�ُهْم بِأ  َحاَجِتُ�ْم قَاَل:َ�يَُحفُّ

َ
وا إِىل َ�نَاَدْوا: َهلُمُّ

ْعلَُم ِمنُْهْم: َما َ�ُقوُل ِعبَاِدي؟ قَاَل  ُهّم َر�ُُّهمْ ـقَاَل: َ�يُنَاِدي لَ 
َ
وَجلَّ َوُهَو أ َعزَّ

 ُ  َ�ُقوُل: �َُسبُِّحونََك َو�َُ�ربِّ
َ

ُدونََك... فََذَكَر احلَِديَث إىِل ونََك َوَ�َْمُدونََك َو�َُمجِّ
�ِّ قَْد َ�َفْرُت لَُهْم قَاَل: َ�ُقوُل َملٌَك ِمَن 

َ
ْشِهُدُ�ْم �

ُ
ْن قَاَل: َ�يَُقوُل فَأ

َ
أ
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ْ
 ـال

ْ
َما َجاَء حِلَاَجٍة. قَاَل: ُهُم ال اُء َال ُجلَسَ ـَمَالئَِ�ِة: ِ�يِهْم فَُالٌن لَيَْس ِمنُْهْم، إِ�َّ

گردند و  خداوند دارای فرشتگانی است که می«یعنی:  .»�َْشىَق بِِهْم َجِليُسُهمْ 

به سوی کسانی «خوانند:  جویند، اگر آنان را بیابند، همدیگر را فرا می یادکنندگان خدا را می

 ها را با آن فرشتگان آن«فرماید:  می  در ادامه رسول خدا». بشتابید که در پی آنان بودید

گیرند، سپس پروردگارشان که از آنان نسبت  های خویش تا آسمان دنیا در پرتو خود می بال

گاه گویند؟ فرشتگان در پاسخ عرض  پرسد: بندگانم چه می تر است، می به حال مؤمنان آ

 .»اند پروردگار آنان به تسبیح و تکبیر و تحمید و تمجید حضرتت نشسته«کنند:  می

فرمایند:  در ادامه می دنبال نموده تا جایی که پیامبر  این حدیث را س ابوهریره

 فرماید: پس ای گروه فرشتگان گواه باشید که من آنان را بخشودم. خداوند می«

 .ها هستند؟! گوید: فالنی در بین آن سپس یکی از مالئکه می

فرماید: آنان همنشین هستند و همنشین آنان به  خداوند تبارک و تعالی می

 فتار نخواهند آمد.بدبختی گر

های  برادر گرامی، مسلمان خردمند را شایسته است که خود را در مسیر رحمت

یافتگان  خداوند رحمان قرار دهد، باشد که خداوند در قیامت او را در زمرۀ نجات

 محسوب دارد.

 خواندن نماز در وقت آن -8
ن نماز در سر وقت برادر گرامی، از محبوبترین کردارها در نزد خداوند سبحان گزارد

پرسید، چه کاری در نزد خداوند  از رسول خدا  آن است، ابن مسعود 

َالُة ىلَعَ َوقِْتَها«تر است؟ آن حضرت فرمود:  دوستداشتنی گزاردن نماز «یعنی:  »الصَّ

 .»در سر وقت آن

ترین امور در نزد پروردگار عالم است،  چنانکه گزاردن نماز در سر وقت محبوب

 شود. اختن آن نیز از گناهان بزرگ محسوب میتأخیراند
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 فرماید: خداوند متعال می

ِينَ ٱ ٤ ُمَصلِّ�َ لِّلۡ  لٞ فََو�ۡ ﴿  ]. ۵ -۴[الماعون:  ﴾٥ َساُهونَ  َصَ�تِهِمۡ  َعن ُهمۡ  �َّ

 .»ورزند وای بر نمازگزاران، نمازگزارانی که از نمازهایشان غفلت می«یعنی: 

آنان «اند:  والعالیه در خصوص این آیه گفتهدانشمندانی چون مسروق، نخعی و اب

 ».اندازند کسانی هستند که وقت نماز را به تأخیر می

شک نماز را به جماعت گزاردن از مهمترین عواملی است که انسان توفیق  بی

 دهد. خواندن به موقع نماز را می

 خوانند. نمازگزاران در خانه اغلب به موقع نماز نمی

 باب خشوع استنماز جماعت از اس -9
نماز است، چون نماز ارتباط بین بنده با  یبرادر مسلمانم! خشوع، روح و ثمره

رسد، تا زمانی که نمازگزار قلب  تکمیل نمی یپروردگارش است و این ارتباط به پایه

و جوارح خویش را قرین خشوع نسازد همانا خداوند پاک خاشعین را به رستگاری 

 فرماید: یوعده داده است، آنجا که م

فۡ  قَدۡ ﴿
َ
ۡ ٱ لَحَ أ ِينَ ٱ ١ ِمُنونَ ُمؤۡ ل  ﴾٢ ِشُعونَ َ�ٰ  َصَ�تِِهمۡ  ِ�  ُهمۡ  �َّ

 ].۲-۱[المؤمنون: 

 .»اند آنان که در نمازشان خاشع*  به راستی که مؤمنان رستگار شدند« 

برادر! نماز شخص همراه با جماعت از مهمترین عواملی است که او را برای 

شود از  دهد، بدان سبب که مسلمان چون وارد مسجد می یرسیدن به خشوع یاری م

گیرد، نیز در این مسجد مگر آنان را که سوی خداوندشان  مشاغل دنیوی کناره می

باشند و او را یاد  اند و در قبال درگاه بلندش در حال قیام، رکوع و سجده می روی کرده

 خوانند. کنند و کتاب گرانقدرش را می می
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گرفتن به  کنند تا احساس کند که میدان، میدان پیشی او چنان می ها با این یهمه

گیرندگان همان کسانی هستند که  اوست و پیشی یهای جاودانه سوی خدا و بهشت

 اند. با راستی و کوشش به سوی خداوند روی کرده

دارد که با قلب و جوارح خویش به سوی خدا روی  و این وضعیت او را وا می

فروتنان  یپروردگار خویش به جهت آن که نامش را در زمرهنهد و در اطاعت 

 .کند و خاشعان رستگار بنویسد، تالش می

 



 
 

 

 

 

 فصل سوم:
 ندایی به برادر مسلمان

های آن و  شک کسی که حکم نماز جماعت و نیکویی برادر محبوب من، بی

 شود و عواقب و سرانجام بدی که کنندگان آن داده نمی هایی را که به ترک پاداش

شود را دریابد، دچار تردید نخواهد شد که در معرض خطری بزرگ  دامنگیر آنان می

ای راستین توفیق نیابد، به هالکت  است و گناه به کف آورده است که اگر به توبه

 خواهد افتاد.

کنی، خداوند بخشاینده و  برادر گرانقدر، ای کسی که نماز جماعت را ترک می

خواند تا این که گناهان تو را مورد بخشایش قرار  را میمهربان تو را به سوی توبه ف

 دهد و بدیهایت را بپوشاند.

 ها فرا نرسیده است؟ ای برادر من، آیا زمان پشیمانی و ندامت از گناهان و بدی

 فرماید: چنانکه خداوند بخشاینده می

لَمۡ ﴿
َ
�  

ۡ
ِينَ  نِ يَأ ْ َءاَمُنوٓ  لِ�َّ ن ا

َ
ِ ٱ رِ ِ�ِ�ۡ  قُلُوُ�ُهمۡ  َشعَ َ�ۡ  أ  ِمنَ  نََزَل  َوَما �َّ

 ].۱۶[الحدید:  ﴾قِّ �َۡ ٱ

هایشان به  اند، زمان آن فرا نرسیده است که قلب آیا برای کسانی که ایمان آورده«

 .»ذکر خدا و آنچه از حق نازل کرده است خاشع گردد؟
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ای کسی که بر َنفس و وجود خویش ظلم و ستم روا داشتی و راه گناه در پیشی 

 فرماید:  مت بیکران الهی ناامید مشو، چون که پروردگارت میگرفتی، از رح

ِينَ ٱ عَِبادِيَ َ�ٰ  قُۡل  ﴿ َّ�  َ�ۡ
َ
ْ أ ٰٓ  فُوا نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
ْ َ�قۡ  َ�  أ ِۚ ٱ ةِ رَّۡ�َ  ِمن َنُطوا  إِنَّ  �َّ

َ ٱ نُوَب ٱ فِرُ َ�غۡ  �َّ ُّ�  ۚ  ].۵۳[الزمر:  ﴾٥٣ لرَِّحيمُ ٱ َغُفورُ لۡ ٱ ُهوَ  ۥإِنَّهُ  َ�ِيًعا
گو ای بندگان من که بر خویشتن اسراف و ستم روا داشتید از رحمت خداوند مأیوس ب«

 .»بخشد و همانا او غفور و رحیم است نشوید، به راستی که خداوند تمام گناهان را می
ات بسیار  برادر من، تو را پروردگاری بسیار نیکو و بخشنده است که از توبه

ی او آر. چون کسی به او روی آورد، دچار گردد، پس با رغبت روی به سو خشنود می

 گردد. خسران و زیان نمی

َحِدُ�ْم ـلَلَّ «فرماید:  می  رسول خدا
َ
َحِدُ�ْم، ِمْن أ

َ
َشدُّ فَرًَحا بِتَْوَ�ِة أ

َ
ُه أ

ِِه، إَِذا وََجَدَها
َّ

کند، خوشحالی خداوند  چون یکی از شما توبه می«یعنی:  .)١(»بَِضاتل

 .»یابد اش را باز می که گم شده تر از کسی است بسی افزون
تر از اصرار تو بر گناه است و رحمت  برادر عزیز، بردباری خداوند بسی گسترده

 او بزرگتر از گناه توست.

-گشاید تا توبه برادر عزیز، خداوند بخشایشگر دست خود را به هنگام شب باز می
 از گنهکار شب درگذرد. نماید تا ی بدکار روز را بپذیرد و به هنگام روز نیز چنان می

برادر عزیز، آیا قبل از آن که بین تو و توبه حجاب افتد به سوی پروردگار خویش 

 گردی؟ باز نمی

کردن بر گناهان سرانجام شری در پی دارد، چه! گناهان  برادر عزیز، پافشاری

میراند، سپس  کند که قلبش را می ها را چنان می اشخاصی بزرگ و شخصیت آن

 وند که به جهنم وارد شوند.ش موجب می

 امام مسلم روایت نموده است. -١
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 فرماید:  الهی گوش فرا ده که می یبدین فرموده

﴿ ۖ ٰ  َرانَ  بَلۡۜ  َ�َّ ا قُلُو�ِهِم َ�َ ْ  مَّ  ].۱۴[المطففین:  ﴾١٤ ِسُبونَ يَ�ۡ  َ�نُوا

 .»هایشان زنگار چیره شد کردند بر قلب حاشا، بلکه به واسطه آنچه خود می«یعنی: 

خداوند متعال جان تو را در شبی بگیرد که در فردایش  برادر عزیز، آیا از این که

 شوی؟ قصد نمازخواندن نداری، شادمان می

برادر عزیز، برای کسی که بر زمان مرگ خویش وقوف ندارد، زیبنده نیست که 

 ای به تاخیر اندازد. توبه را لحظه

 برادر عزیز، باید بدانی:

نِ ﴿ َما تََدىٰ هۡ ٱ مَّ  ﴾َهاَعلَيۡ  يَِضلُّ  فَإِ�ََّما َضلَّ  َوَمن ۦۖ ِسهِ ِ�َفۡ  َتِديَ�هۡ  فَإِ�َّ
 ].۱۵[اإلسراء: 

هرکس که هدایت یابد، به سود خود او خواهد بود و چون کسی گمراه «یعنی: 

دانی راه خود، خود  شود، آن نیز به ضرر شخص او خواهد بود، پس خود می

 .»برگزین

 



 
 

 

 

 

 فصل چهارم:
 موانعی در مسیر توبه

 دارد؟ یزی تو را از نماز جماعت باز میبرادر گرانقدر، چه چ

 شیرینی خواب؟ -1
 ای نهفته نیست. در لذتی که سرانجام آن حسرت و پشیمانی باشد، بهره

 فرمود:  روایت شده است که گفت: رسول خدا  از حضرت انس بن مالک

ِقيَاَمةِ «
ْ
ْهِل انلَّاِر يَْوَم ال

َ
ْ�يَا ِمْن أ ْهِل ادلُّ

َ
ْ�َعِم أ

َ
، َ�يُْصبَُغ يِف انلَّاِر َصبَْغًة، يُْؤَ� بِأ

 ،
َ

؟ َ�يَُقوُل: ال ؟ َهْل َمرَّ بَِك نَِعيٌم َ�طُّ يَْت َخْ�ًا َ�طُّ
َ
ُ�مَّ ُ�َقاُل: يَا اْ�َن آَدَم َهْل َرأ

های دنیا از میان  مندترین مردمان از نعمت در روز قیامت بهره«یعنی:  .)١(»َواِهللا يَا رَبِّ 

شود؛ ای  شود، سپس به او گفته می بار در آتش فرو برده میشود، یک  جهنمیان آورده می

گوید:  هایی رسیده است؟ می ای؟ آیا هرگز به تو نعمت فرزند آدم، آیا هرگز خیری دیده

 .»پروردگارا، قسم به جالل تو، نه...
تر از  ترین اهل دنیاست، پس حکایت آنان که پایین برادر عزیز، این حکایت منعم

 ت؟اویند، چگونه اس

آیا لذت یک لحظه دنیا را بر لذت جاودانه در جایگاه راستین در نزد حاکم مقتدر 

 دهی؟ جهانیان ترجیح می

 امام مسلم روایت نموده است. -١
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 دارد؟ سختی تو را باز می -2
شدن از خانه و پیوستن به صفوف نماز جماعت  شک خارج برادر عزیز، بی

تابستان و  هایی همچون سرما و گرما و غیره به دنبال دارد، اما آیا بین گرمای سختی

 ای؟ های آتش جهنم و میان سردی زمستان و زمهریر جهنم مقایسه نموده شراره

 هایش؟ شیطان و وسوسه -3
 کنی، تا تو را به آتش افکند؟ برادر عزیز، آیا خود را تسلیم دشمن می

﴿ ۚ� َما َعُدوًّ ْ يَدۡ  إِ�َّ ْ  ۥ�َهُ ِحزۡ  ُعوا ۡص  ِمنۡ  ِ�َُكونُوا
َ
عِ�ِ ٱ بِ َ�ٰ أ  ].۶[فاطر:  ﴾لسَّ

 .»خواند تا از ساکنان آتش سوزان جهّنم شوند او پیروان خود را فرا می«یعنی: 

برادر محبوب من، کسی که از نماز جماعت تخلف ورزد، در حقیقت شیطان بر 

 او چیره شده است و او را از یاد خدا غفلت افکنده است.

 بَ «فرماید:  می  رسول خدا
َ

 ُ�َقاُم ِ�يِهُم َما ِمْن ثََالثٍَة يِف قَْرَ�ٍة َوال
َ

ْدٍو ال

ئُْب  ُ�ُل اذلِّ
ْ
َما يَأ ََماَعِة فَإِ�َّ

ْ
يَْطاُن: َ�َعلَيَْك بِاجل  قَِد اْستَْحوََذ َعلَيِْهُم الشَّ

َّ
َالُة إِال الصَّ

َقاِصيَةَ 
ْ
هرسه نفری که در روستا و صحرایی هستند، اگر نمازشان را به «یعنی:  .)١(»ال

ان بر آنان چیره شده است، پس بر تو واجب است جماعت نگذارند، جز این نیست که شیط

 .»خورد که در نماز جماعت شرکت کنی، پس همانا گرگ برۀ جدامانده از گله را می

 ابوداود روایت نموده است. -١

 

                                           



 
 

 

 

 

 فصل پنجم:
 کنندگان نویدهایی براي توبه

اش پاکیزه است  کننده باد که سرانجام توبه پسندیده و بهره یبشارت بر برادر توبه

 گذارنیم: نظر می هایی از آن را از که نمونه

 ها بخشایش گناهان و تکفیر بدي -1
 فرماید:  خداوند کریم می

ِيٱ َوُهوَ ﴿ ِ  َ�نۡ  �َةَ �َّوۡ ٱ بَُل َ�قۡ  �َّ ْ َوَ�عۡ  ۦِعَبادِه ّ�ِ ٱ َعنِ  ُفوا  َما لَمُ َوَ�عۡ  اتِ  َٔ لسَّ
 ].۲۵[الشوری:  ﴾٢٥ َعلُونَ َ�فۡ 

ها  و از بدیپذیرد  او همان خدایی است که از بندگانش توبه می«یعنی: 

 .»دهید وقوف کامل دارد گذرد و بدانچه انجام می درمی

 کند کنندگان را به نیکی تبدیل می هاي توبه خداوند بدي -2
 اگر کسی راستین توبه کند و کرداری شایسته انجام دهد.

 فرماید:  چنانکه خداوند متعال می

ْوَ�ٰٓ فَ  الِحٗ َ�ٰ  َ�َمٗ�  وََعِمَل  َوَءاَمنَ  تَاَب  َمن إِ�َّ ﴿
ُ
ُل  �َِك أ ُ ٱ ُ�َبّدِ َّ� 

ُ ٱ َوَ�نَ  ٖت� َحَسَ�ٰ  اتِِهمۡ  َٔ َسّ�ِ   ].۷۰[الفرقان:  ﴾٧٠ ارَِّحيمٗ  �َ�ُفورٗ  �َّ

اگر آنان که توبه کنند، ایمان آرند و کردار شایسته انجام دهند، آنانند که خداوند «یعنی: 

 .»ر و رحیم استکند، و خداوند در همه حال غفو هایشان را به نیکی تبدیل می بدی
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 دارد: کنندگان را دوست می خداوند متعال توبه -3
 فرماید: خداوند کریم می

َ ٱ إِنَّ ﴿ ٰ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ ۡ ٱ َوُ�ِحبُّ  �ِ�َ �َّ�َّ  ].۲۲۲: البقرة[ ﴾ُمَتَطّهِرِ�نَ ل

 .»دارد کنندگان و پاکیزگان را دوست می خداوند توبه«یعنی: 

شود که از  بدان ندا داده می محافظت این نمازها، از آن حیث که -4
 هاي ایمان است نشانه

 فرماید:  خداوند پاک و منزه می

َما﴿ ِ ٱ ِجدَ َمَ�ٰ  ُمرُ َ�عۡ  إِ�َّ ِ  َءاَمنَ  َمنۡ  �َّ ِ ٱب  ].۱۸وبة: الت[ ﴾ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ

کنند به خداوند و روز قیامت  جز این نیست، کسانی مساجد خداوند را آباد می«

 .»دایمان دارن

 



 
 

 

 

 

 کند: عواملی که به پایبندي بر نماز جماعت کمک می

ها را از  بعضی از این عوامل شرعی و برخی دیگر مادی هستند که بارزترین آن

 گذارنیم: نظر می

 بودن با خداوند راستین -1
کسی که در توبه و رغبتش در پایبندی به نماز جماعت راستین باشد، خداوند او را 

 رساند. میخواهد  بدانچه که می

 فرماید: پروردگار عالم می

ْ  فَلَوۡ ﴿ َ ٱ َصَدقُوا َُّهمۡ  �َخۡ�ٗ  لََ�نَ  �َّ  .]۲۱[محمد:  ﴾ل

 .»اگر با خداوند راستین باشند، برای ایشان نیکوتر بود«یعنی: 

نَا ِعنَْد َظنِّ َ�بِْدي يِب «نیز در حدیثی قدسی آمده است: 
َ
حکایت «یعنی:  .)١(»أ

 .»برد ت که او در مورد من گمان میام چنان اس من با بنده

َهاَدَة بِِصْدٍق، بَلََّغُه اُهللا َمنَاِزَل «فرماید:  می  رسول خدا َل اَهللا الشَّ
َ
َمْن َسأ

َهَداِء، َو�ِْن َماَت ىلَعَ فَِراِشهِ  چون کسی شهادت را با قلبی راستین از «یعنی:  .)٢(»الشُّ

 .»رساند، اگرچه در بستر بمیرد می خداوند بخواهد، آن حضرت او را به مقام شهیدان

 امام بخاری و امام مسلم روایت نموده است. -١

 امام مسلم روایت نموده است. -٢
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َه ـإِْن تَْصُدِق اللَّ «خواست فرمود:  نشینی که شهادت از خدا می به بادیه رسول خدا 
 .»اگر با خداوند راستین باشی، خداوند تو را بدان مقام خواهد رساند«. یعنی: »يَْصُدقَْك 

گرداند دعا و تضرع به سوي خداوند پاك تا اسباب طاعت تو را آسان  -2
 که نماز جماعت نیز از آن گونه است

 تواند بدان دعا کند وصیتی است که محمد  دعایی که مسلمان می یبهترین گونه

 !يَا ُمَعاذُ «توصیه نمود: آنگاه که بدو فرمود:  - معاذ بن جبل -به حبیب خود
ِحبَُّك، َواللَّ ـَواللَّ 

ُ َ
ِحبَُّك، َ�َقاَل:ـِه إِ�ِّ أل

ُ َ
 تََدَ�نَّ يِف  ِه إِ�ِّ أل

َ
وِصيَك يَا ُمَعاُذ ال

ُ
أ

ِع�ِّ ىلَعَ ِذْكِرَك، وَُشْكِرَك، وَُحْسِن ِعبَاَدتَِك 
َ
 .)١(»ُدبُِر لُكِّ َصَالٍة َ�ُقوُل: اللَُّهمَّ أ

دارم، قسم به خدا باد تو را دوست  ای معاذ قسم به خدا باد، تو را دوست می«یعنی: 

م که بعد از هر نمازی آن را فرو مگذار. بگو: خدایا مرا کن دارم، تو را به موردی توصیه می می

 .»کردن حضرتت یاری ده بر ذکر، شکر و نیکو عبادت

  گیري از اسباب مادي بهره -3
هر مسلمانی ناگزیر است که از وسایل شرعی و مادی استفاده کند تا به مطلوب 

 خویش دست یابد، بعضی از اسباب مادی از قرار زیر است:

 موقع خوابیدن به ویژه به هنگام تابستانالف= به 

 دار ب= استفاده از وسایل بیدارکننده همچون ساعت زنگ

 ج= نخوابیدن قبل از وقت نماز

 همسایگانی که نیکو کردارند، برای این که  د= توصیه
ً
نمودن افراد خانواده و احیانا

 تو را جهت نماز بیدار کنند.

 فتنر هـ= مجاهدت با نفس و به خواب سنگین

 ابوداود. -١
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 شوم: ی الهی را یادآور میبرادر گرامی، در پایان این رساله این فرموده

ٓ  َكبَِ�ةً  َوَ�  َصغَِ�ةٗ  ُ�َغادِرُ  َ�  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  َمالِ  لََتَناَو�ۡ َ�ٰ  َو�َُقولُونَ ﴿   إِ�َّ
حۡ 

َ
ٰ أ  ].۴۹[الکهف:  ﴾َهاَصٮ

ت که اعمال ما را از ی اعمال را چه شده اسگویید: وای بر ما این نامه می«یعنی: 

 .»کوچکترین تا بزرگترین به حساب آورده است

 فرماید:  و نیز می

 ].۱۱ -۱۰[اإلنفطار:  ﴾١١ تِبِ�َ َ�ٰ  اكَِرامٗ  ١٠ فِِظ�َ لََ�ٰ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �نَّ ﴿

دانند آنچه را  اند، می بر شما فرشتگانی از نویسندگان گرامی گماشته شده«یعنی: 

 .»کنید که شما عمل می

داری بدان خداوندت را  ی اعمالت جز آنچه که دوست میس سعی کن در نامهپ

 مالقات کنی نوشته نشود، چرا که آن جایگاهی بس دشوار و پرسشی بسیار گران است.

خواهم با هدایت و توفیقی دایمی تا زمان مالقات  در خاتمه از خداوند کریم می

 ت قرار دهد.با حضرتش، من، شما و سایر مسلمانان را مورد من

وصىل اهللا وسلم وبارك عىل عبده ورسوله نبينا حممدٍ وعىل آله وصحبه 

 مجعني.أ

 



 
 

 

 

 

 آثار ترك گناهان و معاصی

، در ترک گناه و معاصی فوائد زیر برای شخص سبحان اهللا رب العالـمني

 شود. حاصل می

 به وجودآمدن صفت مردانگی و مروت. -١

 پاسداری از شرف و ناموس. -٢

 یت.حفظ جاه و موقع -٣

ای برای بپاداشتن مصالح  کردن از مالی که خداوند آن را وسیله نگهداری -٤

 دنیا و آخرت قرار داده است.

 محبت مردم به او، و تأثیر کالم او در بین آنان. -٥

 زندگانی پاک و خوب و راحتی جسم. -٦

 ورشدن آن. قوت قلب و بهره -٧

 پاکی جان و دورن و فراخی سینه و دلگشایی. -٨

 های فاسق و بدکار. شرارت و بدی انسانماندن از  در امان -٩

 شدن و قلت ناراحتی و غم و اندوه. کم -١٠

 نکردن ذلت و خواری. عزت نفس و تحمل -١١

 پاسداری نور قلب، از این که ظلمت معصیت آن را خاموش کند. -١٢

حصول راه چاره از تنگناها برایش، امری که برای فاسقان و فاجران غیر  -١٣

 ممکن است.
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 ُبرد. ش از جهتی که گمان نمیا شدن رزق و روزی آسان -١٤

 آید. آمدن آنچه بر صاحبان فسق و فجورگران می آسان -١٥

 شدن طاعات و عبادات بر او. سهل و آسان -١٦

 شود. فراگیری علم بر او آسان می -١٧

 کنند. مردم به نکوئی او را یاد می -١٨

 کثرت دعای خیر مردم برای او. -١٩

 یابد. رخسارش حالوت می -٢٠

 افتد. مهابتش در قلوب مردم می -٢١

 کنند. هنگامی که مورد اذیت و ظلم واقع شود و مردم او را یاری و حمایت می -٢٢

 کنند. هنگامی که مورد غیبت قرار گیرد مردم از او دفاع می -٢٣

 گیرد. دعاهایش به سرعت مورد اجابت قرار می -٢٤

 زوال وحشتی که بین او و خداوند متعال است. -٢٥

 و دور.شوند و شیاطین جن و انس از ا مالئکه به او نزدیک می -٢٦

کردن احتیاجاتش از همدیگر پیشی  کردن و برآورده مردم در خدمت -٢٧

 گیرند. می

 آیند. اش برمی مردم در طلب مودت و همنشینی -٢٨

شود چرا که خداوند متعال را  هراسد، بلکه خوشحال می از مرگ نمی -٢٩

 گردد. کند و به سویش باز می مالقات می

 د.شو دنیا در قلبش کوچک و آخرت در نظرش بزرگ می -٣٠

 ورزد. برای کسب آخرت و رستگاری عظیم آن، حرص و اصرار می -٣١

 چشد. حالوت طاعت و شور وجد شیرینی ایمان را می -٣٢

 کنند. حامالن عرش الهی و مالئکه حول آن برای او دعای خیر می -٣٣

 کنند. کاتبین به او مسرور و شادمانند و برای او در هر وقتی دعاهای خیر می -٣٤
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 شود. او زیاد می عقل و فهم و ایمان و معرفت -٣٥

 گردد. محبت خداوند متعال و اقبال الهی برایش حاصل می -٣٦

 شود. کردنش شادمان می خداوند متعال به توبه -٣٧
دهد که با سرور  و در نهایت خداوند متعال به سرور و شادمانی پاداشش می -٣٨

 و شادمانی با معصیت و گناه به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.

 



 
 

 

 

 

 گناه و معاصی در دنیا بودند اما: ها از جمله آثار ترك این
هنگامی که دنیای فانی را وداع نمود مالئکه از جانب خداوند متعال بشارت  -1

 دهند و این که دیگر هیچ خوف و ُحزنی او را نیست. بهشت را به او می

شود  های بهشت منتقل می اش به روضه و باغی از باغ از زندان دنیا و تنگی -2

 مند خواهد شد. مات آن بهرهو تا در روز قیامت از نع

ریزان در زیر گرمای  رسد، مردمان عرق و هنگامی که روز قیامت فرا می -3

 شدید قرار دارند و او زیر سایه عرش الهی است.

گردند به  هنگامی که مردمان از حضور خداوند متعال و محاسبه برمی -4

د جانب راست و یمین کشیده خواهد شد و همراه أولیای با تقوای خداون

 سبحان و حزب و دسته رستگار شده او خواهد بود.

﴿ ٰ ِ ٱ ُل فَۡض  لَِك َ� ٓ  َمن �ِيهِ يُؤۡ  �َّ ۚ �ََشا ُ ٱوَ  ُء  ﴾٤ َعِظيمِ لۡ ٱ لِ َفۡض لۡ ٱ ُذو �َّ
 ابن القیم الجوزیه» الفوائد«به نقل از کتاب 
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