
 

 

 سم اهلل الرحمن الرحیمب

 هفتصد نماز مقبول عنوان :

 اداي حق الناس موضوع :

 98-2-4 هفتگي مناسبت:

 اني : سي و نهمخنرس      m_asemani@          كانال منبر آسماني

؟ آيا تا به حال به اين فكر كرده ايم كه در يك هفته چند ركعت نماز مي خوانيم1

 17اگر فقط نماز هاي واجب كه جمعا  يا در ماه يا در سال يا در پنجاه سال؟

ركعت و  510ركعت ، در ماه  119ركعت مي شود را حساب كنيم ، ما در هفته 

ركعت نماز ميخوانيم كه رقم كمي نيست ، حال اگر بخواهيم  6205در سال 

نمازهاي مستحبي را هم حساب كنيم ، عدد نجومي به دست مي آيد كه اگر اين 

اشين حسابمان سال كنيم عدد بسيار بزرگي در صفحه م 50عدد نجومي را ضربدر 

 نقش مي بندد كه تعجب همه را بر مي انگيزاند .

 كه فرمودند:  اكرم پيامبرروايت اما نكته اي كه مد نظر بنده مي باشد اين 

 يك برخي آن، سوم يك بعضي، شود،مي پذيرفته آن از نيمي نمازها از بعضي

 بعضي و شودمي قبول آن دهم يك برخي كه آنجا تا پنجم يك بعضي و چهارم

                                                           

 انگيزه سازي 1



 

 

 و شودمي زده صاحبش صورت بر و پيچيده كهنه جامه همچون ها نماز از

 خواندن هنگام در كه اياندازه به مگر برد،نمي نمازهايش از ايبهره نمازگزار

 2.است داشته توجه خداوند به آنها

بسياري تفاوت « صحيح»و « مقبول»در ادبيات عرفاني و عبادي بين دو مفهوم 3

 .توجود دارد و هر كدام از اين مفاهيم داراي مراتبي اس

جا آورده شود و آداب ظاهري و نماز مقبول آن است كه با خضوع و خشوع به

باطني در آن مراعات شود. اين نماز موجب تزكية نفس و پاكي روح و روان 

 .شود و تأثير تربيتي و اخالقي فراواني داردمي

گويند؛ نمازي كه فرشتگان آن را با زي را نماز اخالقي نيز ميرو چنين نمااز اين

برند و پروردگار عالم اين نماز درخشندگي خاصي به پيشگاه خداوند متعال مي

 .پذيردرا مي
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 وَ ثُلُثُهَا وَ  نِصْفُهَا يُقْبَلُ  لَمَا الصَّلَاةِ مِنَ إِنَّ: ص النَّبِيِ عَنِ  الصَّلَاةِ، أَسْرَارِ فِي اللَّهُ رَحِمَهُ الثَّانِي الشَّهِيدُ

 وَ صَاحِبِهَا وَجْهُ بِهَا فَيُضْرَبُ الْخَلَقُ الثَّوْبُ يُلَفُّ كَمَا يُلَفُّ لَمَا مِنْهَا إِنَّ وَ الْعُشْرِ إِلَى خُمُسُهَا وَ رُبُعُهَا

 بِقَلْبِك عَلَيْهِ أَقْبَلْتَ مَا صَلَاتِكَ مِنْ لَكَ إِنَّمَا
 اقناع انديشه 3



 

 

نماز صحيح، موجب رفع تكليف مي شود و به سبب آن انسان در جهان آخرت اما 

گويند. نمازي فقهي نيز مي گيرد. چنين نمازي را نمازنمي مورد بازخواست قرار

 كه فرشتگان آن را در حالي كه نورانيت و درخششي ندارد.

مان را از حال صحيح نمازمي توانيم نتيجه اينكه همه ما بايد سعي كنيم تا جائيكه 

 تغيير دهيم كه اين كاري بس مشكل ولي شدني هست .به حال مقبول 

وقتي  كه بگذاريد يك روايت برايتان بخوانمحثمان به اينجا رسيد ، حال كه ب

پس از ما خيلي  كاله ، ترسيدم و گفتم اگر اين طوري باشد خواندمش بسيار

ركه است . آنقدر اين روايت سنگين بود كه من چند وقت داشتم در باره اش عم

 و افعالمان كارها بايد درخيلي  دوستان كتاب مي كردم .و فكر مي كردم و حساب 

 م .يتا اينقدر ارزان ضرر نكنباشد جمع بايد  انحواسم

 در روايت آمده است: 

خداوند  ،حق الناسي كه به گردن شخص مؤمني باشد4در مقابل هر يك ششم درهم

  5.پردازدمى گيرد و به صاحب حق مى وي  را هفتصد نماز قبول شده 
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روايت نمي گويد : يك يا ده يا صد نماز مقبول بلكه روايت ميگويد : هفتصد 

 نماز مقبول 

 ، خداوند اينگونه با ما رفتار مي كند؟ خب در برابر چقدر حق الناس 

 در برابر يك ششم درهم . 

 درهم چقدر است تا چه برسد به يك ششم درهم . اصال يك

 سهحدودا معادل  7نقرهدرهم يك ششم هر 6در خدمت شما هستمامروز كه بنده 

.آيا واقعا بيست است ، اصال ده هزار تومان ، اصال بيست هزار تومان  هزار تومان 

 نماز مقبول هست يا نه ؟ 700ان قابل مقايسه با مهزار تو

گرفته اند و هنوز پس نداده اند و اصال  پول قرض افراد هستند كهعزيزان چقدر 

 به روي خودشان هم نمي آورند .

يش ميل چه زيادند افرادي كه مال يتيمي را خورده اند و يك ليوان آب هم رو

 نموده اند.
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را چپاول كرده اند و االن در كانادا چه زيادند افرادي كه مال و دارائي اين ملت 

 .اند و در حال نوشيدن چاي يا نسكافهو آن ور دنيا پايشان را روي پا انداخته اند 

 اما همه بدانيد كه روزي حضرت ملك الموت به سراغشان خواهد رفت .

اگر آن شخص كسي باشد كه خدا در حق الناس با هيچ كس شوخي ندارد حتي 

ي زيادي دارد و همه من و شما او را ميشناسيم و بارها آبرو نزد اهل بيت

محدث كبير آري منظورم  يعني مفاتيح الجنان را در دست گرفته ايم.كتابش 

 است . مرحوم شيخ عباس قمي

به  ياز كس را كتابيابوي ما قبل از فوت ،   :مى فرمود فرزند شيخ عباس

اين كتاب اماني را به برادرم  ايشان ، بنده گرفته بود. بعد از فوت هيعنوان عار

و به سمت منزل آن د ايشان هم كتاب را گرفتند بدهپس تا به صاحبش  دادم

در عالم  يشب شخص روانه شدند كه ديگر بنده برادرم را چند روزي نديدم اما

مردم  هيكتاب عار: ديگو يم منبه  تيبا عصبان خيحاج شپدرم كه  ديدمخواب 

درم را روز بعد برا ؟ يرساند بيو به جلد آن آس ينداد انرا چرا سالم به دستش

 يخواب نيچن شبيكه من د ي: با آن امانت چه كرده امپرس يم ميبينم و از او

بردم تا به صاحبش بدهم از  يرا مكتاب كه آن  ي: هنگامم گفت برادر ؟دميد

تا اين را گفت : با هم به راه . همين خم شد يدستم افتاد و گوشه جلد آن كم



 

 

 يگرفته و صحاف ايشانكتاب را از ، افتاديم و به خانه صاحب كتاب رسيديم 

كه او را نمي  يو طلبه ا شد. روز بعد درب منزل زده گردانديمو به او بر كرده

 . : آري يمگفت ؟ ستا نجايعباس ا خيمنزل حاج ش ايآ : ردكسؤال شناختيم از ما 

فرمود كه به  شانيو ا دميرا در خواب د خي: شب گذشته من حاج ش گفتطلبه 

عذاب قبر از  د،يكرده و به صاحبش داد يچون شما كتاب را صحاف:  ميشما بگو

 8.من برداشته شد

 ندارد .، خدا درباره حق الناس با كسي شوخي بله عزيزان 

ادا  وجود داردما حق الناسي به گردن اگر تا يكي از راه هايي كه باعث مي شود 

در ايامي مثل آخر ماه شعبان و يا اول ماه مبارك رمضان به شود ، اينست كه 

بدهكاري هاي خود و حساب و كتاب مالي زندگي خود بپردازيم ، حال اگر ما از 

به امور مالي ميپردازيم به خاطر اين است كه اكثر  هاي مختلف، ماميان حق الناس

 دمان بر اين باشسعي همه ما بايد تمامدليل مي باشد .دعواها و مشكالت به اين 

تمام حقوق  اگر فعال نمي توانيم اام .كه تا زنده ايم حق الناس ها را صاف كنيم

خود  اي براي وصيت نامه الاقل حتمابپردازيم بدهكاري ها و وام ها را  ،مردم

 مقداري و حتمابنويسيم وهر دو سه ماه يك بار اين وصيت نامه را به روز كنيم 
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از ذهنمان خارج شده با اين بدهي رداخت نمائيم تا اگر پرد مظالم  پول به عنوان

  رفع گردد.رد مظالم 

 ا ص مي فرمايد:خد پيامبر

 . يَنبَغي المرئٍ مُسلمٍ أن يَبِيتَ لَيلَةً إال  وَوصيَّتُهُ تَحَت رأِسهِ ما

هيچ مسلمانى سزاوار نيست كه شبى را سپرى كند ، مگر اين كه وصي تش زير  بر

  9.سرش باشد

 هيچ وقت يادمان نرود كه خدا با هيچ كس شوخي ندارد.
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