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 سخن آغازین
نماز نوور  . ترین عامل محبت بین بندگان و حضرت حق استترین رشته الفت و عالینماز اساسی

از واسطه محكمی است ونم. دل و صفاي قلب و روح و جان و سالمت روان و فروغ ذات عباد است

را بوراي ربوط دادن   اي  برناموه ، دهد و به ماننود آن هستی پیوند میهستی انسان را به ملكوت  كه تمام

لسوتان روح افوزاي   ،گسونگر جهادگران ، پناهوان  نماز پناه بوی . توان یافتدمی به حق و حقیقت نمیآ

. وسویر كموالی آگاهوان اسوت    ، آراموش دل بینایوان  ، نور وجود عارفان، چراغ سحر مشتاقان، عاشقان

نوور  ، وشونی راه رهوروان  ر، راز و نیاز دردمنودان ، دانظهور دهنده حیات جاو، از زنده كننده جاننم

امیود  ، دلیول گمراهوان  ، دالننوواي دل بوی  ، درد بوی دردان  دواي، سورمایه مسوتمندان  ، دیده بیوداران 

مایوه بقواي جوان و    ، حرارت روح افسوردگان ، ختگانسوز دل سو، حقیقی سحرخیزان   ر   س ، امیدواران

-منعكس، جامع تمام كماالت، نماز برتر از همه عبادات. دستگیره نجات انسان از تمام مهالك است

عبوادتی  ، نمواز عشوق سوالكین   . منبع بركات و كلیود قفول تموام مشوكالت اسوت     ، كل واقعیاتكننده

امنیت جوان غموین و   ، مونس اصحاب دین، خورشید اهل زمین، بهترین معین، قریناري بی،كینآتش

فوت   ، سواغر معنووي صوبوح   ، چشومه زموزم روح  ، نماز. حضرت ارحم الراحمین است واسعهرحمت 

شوتی  ،كو در طوفوان حواد  ، اجمال قرآن را مشوروح ، حضرت حق را ممدوح، توبه نصوح، الفتوح

نمواز اولوین   . نماز اولوین فریضوه الهوی اسوت    . نماز حلقه اتصال بین عبد و معبود است. است )ع(نوح

نماز باعث بخشوش  . نماز مهمترین وسیله تقرب به خداست. زد خدا باال میرودعمل خیري است كه ن

نماز اولوین پرسوش و سووالی    . نماز یاد خداست. نماز عامل نجات از عذاب الهی است. گناهان است

نماز . نماز آخرین وصیت انبیاء و اولیاء الهی است. نمایداست كه خداوند در قیامت از بندگانش می

نمواز آن  . یعنی بوریدن از همه و پیوستن به او كه همه چیز است و دیگران هیچ، نماز. نیعنی تمام دی

قطوره در مقابول   ، ذره در مقابل هسوتی ،                   بنده در مقوابل رب ، میعادگاه حضوور مخلوق در مقابل خالق

آنكوه  . فلسفه آفرینش انسان عبوادت بنودگی و عبودیوت اسوت    . اقیانوس و واژه در دل قاموس است

كند و باور دارد كه در برابر او مطیع فرمان است این بندگی را احسواس می، آفوریدگار است يبنده

و با وي راز میگوید و نیواز   افتدكند و به سجده میو قامت خم می نهددر پیشگاهش سر به خواک میو 

از   بازدارنوده  نماز .ستایدهمتا را كه سر رشته دار اوست به عظمت و پاكی میطلبد و آن خالق بیمی

 یك سخن بهترین نهاد دین معرفی شوده  ار و درگفحشا و منكر و معراج مؤمن و تقرب دهنده پرهیز



بایود موا را در فهوم و عظموت      كه،روشنی چشم خوویش خواندهآنرا  اسالم)ص( و پیامبرمكرم است

 . نماز به تأمل و ژرف نگري بیشتري بكشاند

شوودكه عبود در بقیوه    كند و این ارتباط سبب میارتباط برقرار میكه بین عبد و موال نماز عبادتی است

در نماز است كه انسان نیاز ذاتوی پناهنودگی بوه    . را مد نظر بگیرد و او را فراموش نكندموال امور زندگانی 

ي دردمندانه درد آشنایی اسوت كوه از خوود بیگوانگی     به راستی كه نماز ناله. كندقدرت مطلق را اشباع می

دل نموازگزار پور از   . شودبا همه بیگانه می، هر كه با او یگانه شود. اسد و خدا را به یگانگی میشناسدهرمی

 .  بهار است و جانش پر از نگار

نماز خروج از خود و پورواز بسووي    .نماز تمرین وظیفه شناسی. نماز خالصه اصول مكتب و دین

ز سورود زنوده نگهداشوتن ملكوات عوالی      نموا  .خدا. نماز حافظ نشاط معنوي و مانع افسردگی روحی

فتگو با خدا و دل سپردن به خدا. نماز زنگ بیودار بواش در سواعات مختلوف     ،گانسانی. نماز یاد خدا

كنتورل  نماز عامل اصالح نفوس و مایوه   .زندگی. نماز چكیده معنوي و نمودار عینی تمام احكام الهی

ها. نماز تجدید نظر ی و پایان دادن به تفرقهیكروی، یكسویی، نظامهاي اجتماعی. نماز تمرین یگانگی

تجهیوز معنووي و آمواده شودن     ، ها و تصحی  عملكردها. نماز تجدید قووا رایش،گهر روزه در باورها

خودخواهی به خداخواهی و از خودمحوري بوه   . نماز فرایند هجرت ازها براي ورود به میدان سختی

عدالت خواهی و احترام به حقووق دیگوران.   ، ییگراجمع ، نماز فراگیري مردم دوستی .خدامحوري

هواي جسومی و   آلوودگی  نماز رهایی از .پروري تن، تنبلی، خودپسندي، نماز سرود رهایی از خودبینی

توجهی و تفرقه و پراكندگی. نماز راه اسوتحكام بخشویدن بوه ارزشوها و جلووگیري از      غفلت و بی، روحی

 فروپاشی شخصیت افراد خانواده و جامعه.

ر نمواز اول وقوت   سوالم بو  . كه حجت پایدار حق است )عج(سالم بر مهدي. م بر حقیقت نمازسال

سوالم بور عودالت    . )عوج(  سالم بر نماز شب مهدي. )عج( هاي شبانه مهديسالم بر ناله. (عج) مهدي

سوالم بور   . سالم بور ذكرهواي عاشوقانه اموام زموان )عوج(      . كشدمیآنرا  انتظار، كه جهان(عج) مهدي

رسد ! هنگام ظهور و حضورت كی فرا میمهدي جان. )عج(بخش امام زمان خالصانه و شفادعاهاي 

نموازگزاران  ، كشوند كه همه دلها منتظر توست و همه مظلومان جهان انتظار قدوم مبوارک توو را موی   

 .  همگی منتظر تو هستند كه پشت سر تو نماز اقامه كنند

آيي تا نمااز ا  را تماا  ! كي مي)عج(مهدي جان

 جهان  حياء كني؟



باشد و یك لحظه از او غافل نشویم و به عشوق او نمازموان را اول    )عج(قلبمان با امام زمانبیاییم 

هموراه او  ، خواند و در دل شب به یاد او باشویم وقت بخوانیم؛ زیرا آن حضرت نیز اول وقت نماز می

ورمان با تمام وجود دعوا كنویم و از   با خداوند راز و نیاز كنیم و بعد از هر نمازي براي فرج آقا و سر

 . خداوند سبحان بخواهیم كه در امر فرجش تعجیل فرماید
 


