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کم اھميت دادن وسبک شمردن نماز
خـوانـنـدۀ محـتـرم!
نماز يکی از ماشين ھا و محرک اصلی واساسی اعمال عبادی در دين مقدس اسالم به شمار می ايد .مسلمانی که به نماز
اھميت قايل باشد ،با تمام قوت وصالبت گفته می توانيم که او با ساير عبادات ھم اھميت قايل بوده و به ادای آن ارج و
احترام قايل است .مسلمانی که نماز برايش بی اھيمت باشد ،بايد در مورد اين انسان حکم کرد که ھمچو انسانھا ساير
عبادات را نه تنھا انجام نمی دھند و يا ھم اگر انجام ھم می دھند ،آن را به نيت صحيح به جـای نياورده و در صورت
خلل در نيت فايده ای چندانی از ھمچو عبادت به دست نياورده و حتی صحت ان مورد سؤال جدی قرار می گيرد.
نماز از جملۀ عباداتی است که قرآن عظيم الشأن برآن تأکيد بيشتر نموده  ،بنابر مھم بودن اين عبادات است که کلمۀ نماز
ومشتقات آن بيشتر از ) (٩٨بار در قرآن عظيم الشأن تذکر يافته است.
نماز روح شخص مسلمان را به مبدای ھستی بخش مرتبط و متصل می کند و با اين ارتباط روح و جان انسان را زنده،
با نشاط و آرام نگاه داشته ،و او را برای انجام ساير وظايف و رسالتھای فردی و اجتماعی آماده می سازد.
خواندن وبه جای آوردن نماز برای يک شخص مسلمان عالوه بر آن که انجام يک دستور و يک وجيـبـۀ الھی به شمار
می رود ،خود مانع از انجام بسياری از اعمال زشت ،ناپسند ومانع پيوستن انسان به ساير گناھان می گردد.
اگرقرار باشد که احکام و تعاليم اسالمی را درجه بندی نمائيم  ،با تمام وضاحت در خواھيم يافت که مقام ومنزلت نماز
در باالترين وبا منزلت ترين مقام از احکام الھی قرار دارد .مسلم است که در مقام انجام عمل به ھر يک از دستورات
الھی بايد به جايگاه مقام ومنزلت آن توجه کامل ودقيقی به عمل آيد.عدم رعايت مقام ومنزلت عبادت نماز به معنای اين
است که از اھميت بزرگی که پروردگار با عظمت ما به اين عبادت داده است در نظر خود می کاھيم .اين کاستن وعدم
رعايت میتواند شامل عدم اجراء وادای اين عبادت در وقت وزمان تعيين شدۀ آن باشد .شرع اسالمی زمان را برای
ادای نماز معين ومشخص نموده است .ترجيح دادن به امور غير ضروری در وقت نماز  ،ھمۀ اين امور در نھايت به
تضييع و يا تضعيف حکم الھی میانجامد ،که اين حالت مانع برکات و اثرات آن حکم در زندگی انسان می گردد .الھی
ما را به انجام عبادات کما حقه قادر بساز.
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