
 مجموعه حدیث نماز
 

 :آله و علیه اهلل صلی اکرم رسول (1) حدیث

تی َتزال   ال وا وَ  َتحاّبوا ما ِبَخیر   ا مَّ الةَ  َاقام  ا َو الصَّ یَف  َقروا َو الَزکاةَ  آَتو   ؛...الضَّ

 زکات دارند، برپا را نماز بدارند، دوست را یکدیگر که وقتی تا اندخوبی و خیر در همواره اّمتم
 ...بدارند گرامی را میهمان و بدهند

 1441 ح ،746 ص (طوسی) امالی 

 

 :آله و علیه اهلل صلی اکرم رسول (2) ثیحد

 الجّنة مفتاح الّصالة و الّصالة مفتاح الوضوء و الّرحمة مفتاح الّدعاء 

 .است بهشت کلید نماز و نماز کلید وضو و رحمت کلید دعا 

 1488 ح ،484 ص الفصاحه نهج

 

 :آله و علیه اهلل صلی اکرم رسول (4) ثیحد

ل    ِ  ِرْضَوان   الَْوْقِت  َاوَّ ه   وَ  اهللَّ  اهللَّ  َعْفو   آِخر 

 .است خداوند عفو وقت پایان و خداوند خشنودی وقت اول در نماز

 741 ح ،216 ص ،1 ج الفقیه یحضره ال من

 

 :السالم علیه علی امام (4) حدیث

َصّلی یعلَم   لَو حَمِة  ِمنَ  یغشاه   ما الم  جوِد؛ ِمنَ  َرأَسه   َرَفعَ  لَما الرَّ  السُّ



 نخواهد بر سجده از را خود سر هرگز است الهی رحمت مشمول حد چه تا بداند نمازگزار اگر
 .داشت

 4446 ح ،164 ص دررالکلم و غررالحکم تصنیف

 

 :السالم علیه علی امام (4) حدیث

ر َصلّی فیما ا نظ  َصّلی ما َعلی َو ت   َقبوَل؛ َفال ِحلِّهِ  َو َوجِههِ  ِمن یکن لَم ِان ت 

 قبول نباشد، حاللش و صحیح راه از اگر گزاری،می نماز (چیزی) چه بر و (لباسی) چه در بنگر
 .بود نخواهد

 164 ص العقول تحف

 

 :السالم علیه صادق امام (7) حدیث

به   لَم واِحَدة   َصالة   ِمنه   اهلّل  َقِبَل  َمن ؛ لَم َحَسَنه   ِمنه   َقِبَل  َمن َو یَعذِّ به   یَعذِّ

 .نمایدنمی عذابش کند، قبول را نیک کار یک یا و نماز یک کس هر از خداوند

 11 ح ،277 ص ،4 ج (االسالمیه-ط) کافی

 

 :السالم علیه صادق امام (6) حدیث

رِ  فی یوم   کلِّ  فی علیهاالسالم فاِطَمةَ  َتسبیح   ب   کلِّ  فی َرکَعة   َالِف  َصالةِ  ِمن ِالَی َاَحبُّ  َصالة   کلِّ  د 
؛  یوم 

 رکعت هزار از تر محبوب من نزد نماز هر از پس روز هر در علیهاالسالم زهرا فاطمه تسبیحات
 .است روز هر در نماز

 14 ح ،444 ص ،4 ج (االسالمیه-ط) کافی

 

 :السالم علیه صادق امام (8) حدیث



کرِ  َسجدة   سِلم   کلِّ  َعلی واِجَبة   الش  ِتمُّ  م   ؛...نکمِ  الَمالِئکةَ  ت عِجب   وَ  َربَّک ِبها ت رضی َو َصالَتک ِبها ت 

 سازیمی خشنود را پروردگارت و کامل را نمازت آن با است، واجب مسلمانی هر بر شکر سجده
 .آوریمی شگفتی به را فرشتگان و

 ح ،111 ص ،2 ج (خرسان تحقیق) االحکام تهذیب - 969 ح ،444 ص ،1 ج الفقیه یحضره ال من
184 

 

 :السالم علیه صادق امام (9) حدیث

م؟ َمن َاصحاِبهِ  ِالی ینَظر  : ِخصال   ِبَثالِث  الَحقَّ  یِصف   َمن یعَرف    فی َو هی؟ کیَف  َصالِتهِ  ِالی َ و ه 
 یَصلّیها؟؛ َوقت   َای

 کسانی چه دوستانش ببینید: شودمی شناخته ویژگی سه با زند می َدم حق از که کسی
 خواند؟می را آن وقت چه در و است؟ چگونه نمازش هستند؟

 281 ح ،244 ص محاسن

 

 :آله و علیه اهلل صلی اکرم رسول (11) دیثح

الة   بِّ  َمرضاة   هافی وَ  الّدینِ  َشراِئِع  ِمن َالصَّ َصلّی وَ  النبیاءِ  ِمنهاج   ِهی وَ  َجلَّ  وَ  َّ َعز الرَّ بُّ  ِللم   ح 
دی وَ  الَمالِئکِة  زِق؛ ِفی َبَرکة   وَ  الَمعرَفِة  نور   وَ  ایمان   و ه   الرِّ

 برای. است پیامبران راه آن و. است آن در پروردگار، رضای و است دین هایآیین از نماز، 
 .است روزی در برکت و معرفت نور ایمان، هدایت، فرشتگان، محبت نمازگزار،

 11 ح ،422 ص خصال

 

 :آله و علیه اهلل صلی اکرم رسول (11) حدیث

َعةَ  َعلَیکم َفَرَض  َقد تعالی اهلّل  َانَّ  ِاعلَموا م  م وَ  َمماتی َبعدَ  وَ  َحیاتی فی هاترک َفَمن الج   ِامام   لَه 
حودا وَ  ِبها ِاسِتخفافا عاِدل    ال وَ  َاال لَه   َصالةَ  ال وَ  َاال َامِرهِ  فی لَه   باَرک ال وَ  َشملَه   اهلّل  َجَمعَ  َفال لَها ج 
 یتوَب؛ َحّتی لَه   َبَرکةَ  ال وَ  َاال لَه   َصومَ  ال وَ  َاال لَه   َحجَّ  ال وَ  َاال لَه   َزکاةَ 



 پس و زندگی در که آنان پس است ساخته واجب شما بر را جمعه نماز متعال خداوند که بدانید
 عادلی پیشوای که این وجود با کنند، ترک را آن انکار، یا و شمردن سبک روی از من، مرگ از

 حج نه نماز، نه زکات، نه باشید آگاه ندهد، برکت کارشان در و نبخشد وحدتشان خداوند دارند،
 .کنند توبه مگر داشت، نخواهد برکتی آنان زندگی که بدانید. است پذیرفته آنان روزه نه و

 147 ح ،44 ص ،2 ج الاللی عوالی

 

 :السالم علیه علی امام (12) حدیث

ظیف   یاِب  ِمنَ  َالنَّ زنَ  َو الَهمَّ  یذِهب   الثِّ وَ  وَ  الح  الِة؛ َطهور   ه   ِللصَّ

 .است نماز پاکیزگی باعث و کندمی برطرف را اندوه و غم پاکیزه لباس

 14 ح ،444 ص ،7 ج (االسالمیه-ط) کافی

 

 :آله و علیه اهلل صلی اکرم رسول (14) حدیث

کم َاال َدَقِة؟ وَ  الّصلوةِ  وَ  الّصیاِم  َدَرَجِة  ِمن ِبَافَضَل  ا خِبر   لَبینِ ا ذاِت  َفسادَ  َفِانَّ  الَبیِن، ذاِت  َصالح   الصَّ
؛ ِهی  الحاِلَقة 

 میان اصالح آن و نکنم؟ آگاهتان (زکات) صدقه و روزه و نماز از تر فضیلت با چیزی به آیا
 .است دین کننده کن ریشه مردم بین رابطه شدن تیره زیرا است، مردم

 448 ح ،241 ص الفصاحه نهج

 

 :السالم علیه صادق امام (14) حدیث

وا  َعاة   کون  اِس  د  اَلةَ  وَ  ااِلْجِتَهادَ  وَ  الَْوَرعَ  ِمْنکم   ِلیَرْوا َالِْسَنِتکمْ  ِبَغیرِ  ِللنَّ  .اِعیة  دَ  َذِلک َفِانَّ  الَْخیرَ  وَ  الصَّ

 را خوبی و نماز و عبادت در کوشش و پرهیزکاری تا کنید، دعوت خود، زبان از غیر به را مردم
 .است کننده دعوت خود هااین زیرا ببینند، شما از

 14 ح ،68 ص ،2 ج (االسالمیه-ط) کافی



 

 :آله و علیه اهلل صلی اکرم رسول (14) حدیث

روا ال رواا لکنِ  َو ِباللَّیِل، َطنَطَنِتِهم َو الَمعروِف  َو الَحجِّ  کثَرةِ  وَ  َصوِمِهم َ و َصالِتِهم کثَرةِ  ِالی َتنظ   نظ 
 االماَنِة؛ َاداءِ  َ و الَحدیِث  ِصدِق  ِالی

 و راستگویی به بلکه نکنید، نگاه مردم شبانه مناجات و احسان و حج و روزه و نماز زیادی به
 .کنید توجه هاآن امانتداری

 4 ح ،114 ص ،62 ج (بیروت-ط) بحاراألنوار - 196 ح ،41 ص ،2 ج الرضا اخبار عیون

 

 :آله و علیه اهلل صلی اکرم رسول (17) حدیث

سِلَمة   َاو مسلما   اغتاَب  َمنِ   لَه   رَ یغفِ  َان ِاالّ  لَیلَة   َو یوما َارَبعینَ  صیاَمه   ال وَ  َصالَته   اهلّل  یقَبِل  لَم م 
؛ ه   صاِحب 

 نپذیرد را او روزه و نماز روز شبانه چهل تا خداوند کند، غیبت مسلمانی زن یا مرد از کس هر
 .ببخشد را او شونده غیبت که این مگر

 44 ح ،248 ص ،62 ج (بیروت-ط) بحاراألنوار

 

 :السالم علیه باقر امام (16) حدیث

ل   لَه   َقاَل   اَلةِ  َقِلیل   اْلَعَمِل  َضِعیف   ِانِّی َرج  ْوِم  َقِلیل   الصَّ و لَکنْ  وَ  الصَّ  اَل  وَ  َحاَلال   ِاالَّ  آکَل  اَل  َانْ  َاْرج 
ِة  ِمنْ  َاْفَضل   ِجَهاد   َای وَ  َفَقاَل  َحاَلال   ِاالَّ  َاْنکَح   َفْرج   وَ  َبْطن   ِعفَّ

 سعی اما آورممی جا به کم روزه و نماز و ناتوانم عمل در من: کرد عرض که کسی به پاسخ در
 پاک از برتر جهادی چه: فرمودند نکنم نزدیکی حالل با جز و نخورم حالل جز کنممی

 !شرمگاه؟ و شکم نگهداشتن

 448 ح ،292 ص محاسن

 



 :السالم علیه صادق امام (18) حدیث

َل  َفِانَّ  ِبصیاِمِهم، ال وَ  ِبَصالِتِهم َتغَتّروا ال ج  َبما الرَّ الةِ  لَِهَج  ر  وِم  َو ِبالصَّ  سَتوَحَش،ا َتَرکه   لَو َحّتی الصَّ
م لکنِ  َو  األماَنِة؛ أداء   و الَحدیِث  ِصدِق  ِعندَ  اخَتِبروه 

 

 هاآن اگر که کندمی خو روزه و نماز به چنان گاه آدمی زیرا نخورید، را مردم روزه و نماز فریب
 .بیازمایید امانتداری و راستگویی به را هاآن بلکه کند،می ترس احساس گوید، ترک را

 2 ح ،114 ص ،2 ج (االسالمیه-ط) کافی

 

 :السالم علیه عسکری حسن امام (19) حدیث

الةِ  وَ  الصّیاِم  کَثَرةَ  الِعباَدة   لَیَسِت  ما وَ  الصَّ َفکُّر کَثَرة   الِعباَدة   انَّ  اهلِل؛ أمر فی التَّ

 اندیشیدن خدا کار در زیاد عبادت، (حقیقت) بلکه نیست، نماز و روزه زیادی به کردن عبادت
 .است

 442 ص العقول تحف

 

 :السالم علیه صادق امام (21) حدیث

وَ  وَ  اهلِل  إلَی الَعبد   َیک ون   ما َاقَرب   ؛ ه   ساِجد 

 .است سجده حالت پروردگارت به بنده حاالت تریننزدیک

 11 ح ،424 ص ،4 ج (االسالمیه-ط) کافی

 

 :السالم علیه صادق امام (2) حدیث

ْساَلِم  َاَثاِفی اَلة   َثاَلَثة   ااْلِ کاة   وَ  الصَّ نَّ  َواِحَدة   َتِصحُّ  اَل  الَْواَلیة   وَ  الزَّ  .ِبَصاِحَبَتیَها ِاالَّ  ِمْنه 

 دیگری بدون هاآن از یک هیچ که والیت و زکات نماز،: است چیز سه اسالم زیربنای هایسنگ
 .شودنمی درست



 4 ح ،18 ص ،2 ج (االسالمیه-ط) کافی

 

 :السالم علیه صادق امام (22) حدیث

ومِ  َتماِم  ِمن ِانَّ  کاةِ  ِاعطاء   الصَّ اَلةَ  َانَّ  کَما الِفطَرة َیعنی الزَّ ِبی َعلَی الصَّ  و آله و علیه اهلل صلی) النَّ
اَلِة؛ َتماِم  ِمن (سلم  الصَّ

 و یهعل اهلل صلی) پیامبر بر صلوات که همچنان است، فطره یعنی زکاة پرداخت به روزه تکمیل
 .است نماز کمال (سلم و آله

 2184 ح ،184 ص ،2 ج الفقیه یحضره ال من

 

 :السالم علیه کاظم امام (24) حدیث

ب   ما َافَضل   ؛ به، الَمعِرَفِة  َبعدِ  اهلِل  ِالی الَعبد   به َیَتَقرَّ  الَصالة 

 مازن کند،می پیدا تقرب الهی درگاه به آن وسیله به خدا شناخت از بعد بنده که چیزی بهترین
 .است

 491 ص العقول تحف

 

 :السالم علیه علی امام (24) حدیث

؛ دیِنکم َوجه   وَ  َوجه   َشیء   ِلک لِّ  الة   الصَّ

 .است نماز شما دین سیمای سیماست، دارای چیز هر

 17 ح ،261 ص ،4 ج (االسالمیه-ط) کافی

 

 :آله و علیه اهلل صلی اکرم رسول (24) حدیث

رَ  َمن َشفاَعتی َینال   ال الةَ  َاخَّ  ها؛وقت َبعدَ  الصَّ



 .رسید نخواهد من شفاعت به (قیامت فردای) بیندازد، تأخیر وقتش از را نماز که کسی

 44 ح ،21 ص ،81 ج (بیروت-ط) بحاراالنوار - 4 ح ،81 ص محاسن

 

 :السالم علیه محمدباقر امام (27) حدیث

سِلمینَ  َجماَعِة  َعن وَ  َعنها َرغَبة   الَجماَعةَ  َتَرَک  َمن  لَه؛ َصالةَ  َفال ِعلَِّة  َغیرِ  ِمن الم 

 ترک است مسلمانان اجتماع که را جماعت نماز علت و عذر بدون میلی، بی روی از که کسی
 .نیست او برای نمازی کند،

 14 ح ،484 ص (صدوق) امالی

 

 :السالم علیه علی امام (26) حدیث

؛ - َجلَّ  وَ  َعزَّ  - اهلِل  َبینَ  وَ  َبیَنه لَیَس  وَ  ِانَصَرَف  ِفیهما ماَیقول   َیعلَم   َرکَعَتینِ  َصّلی َمن  َذنب 

 و او میان که درحالی شود،می فارغ نماز از گوید،می چه بداند و بخواند نماز رکعت دو کس هر
 .نیست گناهی جل و عز خدای میان

 411 ص االخالق مکارم

 

 :آله و علیه اهلل صلی پیامبر (28) حدیث

ؤِمنَ  ِانَّ  ه   الم  ت  الةِ  ِفی ِهمَّ یاِم  َ و الصَّ ناِفق   َ و الِعباَدةِ  َ و الصِّ ه   الم  ت  عاِم  ِفی ِهمَّ راِب  وَ  الطَّ  َمِة؛کالَبهی الشَّ

 .حیوانات مانند نوشیدن؛ و خوردن در منافق هّمت و است عبادت و روزه و نماز در مؤمن هّمت

 99 ص ،1 ج ورام مجموعه یا الخواطر تنبیه

 

 :السالم علیه صادق امام (29) حدیث



َل  َفِانَّ  ِبصیاِمِهم، ال وَ  ِبَصالِتِهم َتغَتّروا ال ج  َبما الرَّ الةِ  لَِهَج  ر  وِم  َو ِبالصَّ  سَتوَحَش،ا َتَرکه   لَو َحّتی الصَّ
م لکنِ  وَ   األماَنِة؛ أداء   َو الَحدیِث  ِصدِق  ِعندَ  اخَتِبروه 

 هاآن اگر که کندمی خو روزه و نماز به چنان گاه آدمی زیرا نخورید، را مردم روزه و نماز فریب
 کافی.بیازمایید امانتداری و راستگویی به را هاآن بلکه کند،می ترس احساس گوید، ترک را
 2 ح ،114 ص ،2 ج (االسالمیه-ط)

 

 :السالم علیه علی امام (41) حدیث

ظیف   یاِب  ِمنَ  َالنَّ زنَ  وَ  الَهمَّ  یذِهب   الثِّ وَ  َو الح  الِة؛ َطهور   ه   ِللصَّ

 .است نماز پاکیزگی موجب و بردمی را اندوه و غم کیزهاپ لباس

 14 ح ،444 ص ،7 ج (االسالمیه-ط) کافی

 

 :السالم علیه صادق امام (41) حدیث

وِم  ِمن َغم   َعلَیهِ  َدَخل ِاذا َاَحَدکم یمَنع   ما م  نیا غ  اَ  َان الدُّ مَّ  یَتَوضَّ َل  ث   َرکَعَتینِ  یرکعَ  وَ  َمسِجَده   یدخ 
وَ  ول   اهلّل  َسِمعَت  َاما فیِهما؟ اهلّل  َفیدع  برِ  اسَتعینوا َ و: »یق  الةِ  وَ  ِبالصَّ  ؟«الصَّ

 به و بگیرد وضو رسید، دنیایی اندوه و غم شما از یکی بر گاه هر که شودمی مانع چیز چه
 خداوند که ای نشنیده مگر کند؟ دعا آن در و گزارد نماز رکعت دو و رود خود گاه سجده

 ؟«بگیرید مدد نماز و صبر از: »فرمایدمی

 49 ح ،44 ص ،1 ج عیاشی تفسیر

 

 :السالم علیه صادق امام (42) حدیث

ِ  وَ  َخِسرَ  َما ودِ  ِبَحِقیَقِة  َاَتی َمنْ  اهللَّ ج  دَ  اَل  وَ ... ِ  السُّ ِ  َعنِ  َاَبدا   َبع  َبه   َاْحَسنَ  َمنْ  اهللَّ ودِ  ِفی َتَقرُّ ج   وَ  السُّ
َب  اَل  ْرَمَته   َضیعَ  وَ  َاَدَبه   َاَساءَ  َمنْ  َاَبدا   ِالَیهِ  َقر   ِبِسَواه َقْلِبهِ  ِبَتْعِلیِق  ح 



 به سجده، در که کسی و نکرد زیان آورد، جای به را سجده حقیقت که کس هر خدا، به سوگند
 بی او {مقدس ساحت} به که آن و. نیست دور خداوند از هرگز شد، نزدیک خداوند به خوبی
 .نشد نزدیک او به هرگز بست، دل او غیر به و گذاشت، پا زیر را حرمتش و کرد ادبی

 17 ح ،147 ص ،82 ج (بیروت-ط) األنوار بحار

 

 :السالم علیه علی امام (44) حدیث

الةِ  َعلَی یؤِثر   ال (آله و علیه اهلل صلی) اهلّل  َرسول   کانَ   َدَخَل  ِاذا کانَ  وَ  َغیَره   ال وَ  َعشاء   الصَّ
َـّه   هاوقت  َحمیما؛ ال وَ  َاهال   یعِرف   ال کَان

 و داشتندنمی مقدم نماز بر را آن غیر و شام مثل چیزی آله و علیه اهلل صلی اکرم رسول
 .شناختندنمی را دوستان و خانه اهل از یک هیچ که گویی رسید،می نماز وقت که هنگامی

 68 ص ،2 ج ورام مجموعه

 

 :العلوم احیاء فی الغزالی (44) حدیث

وَ  و َاَحد   ِالَیهِ  یجِلس   ال (آله و علیه اهلل صلی) کانَ  َف  ِاالّ  یَصّلی ه   آ: اَل َفق َعلَیهِ  َاقَبَل  و َصالَته   َخفَّ
؟ لَک  حاَجة 

 ایشان نشست، می ایشان نزد کسی و خواندندمی نماز آله و علیه اهلل صلی اکرم رسول هرگاه
 داری؟ ای خواسته آیا: فرمودندمی و نمودندمی رو او به و کردندمی کوتاه را خود نماز

 146 ص ،1 ج (آشوب شهر ابن) طالب ابی آل مناقب

 

 :السالم علیه صادق امام (44) حدیث

ِل  اْلَوْقِت  َفْضل   ْنیا َعلَی اْْلِخَرةِ  کَفْضِل  ااْلَِخیرِ  َعلَی ااْلَوَّ  الدُّ

 .تدنیاس بر آخرت فضیلت مثل آن، انداختن خیر تأ به نسبت وقت اول در نماز خواندن فضیلت

 44 ح ،449 ص ،69 ج (بیروت-ط) بحاراألنوار - 47 ص االعمال ثواب



 

 :السالم علیه صادق امام (47) حدیث

الِة؛ اسَتَخفَّ  َمن َشفاَعَتنا َینال   ال  ِبالصَّ

 .یافت نخواهد دست ما بشفاعت بشمارد، سبک را نماز هرکس

 14 ح ،261 ص ،4 ج (االسالمیه-ط) کافی

 

 :السالم علیه علی امام (46) حدیث

الة   یطاِن؛ َسَطواِت  ِمن ِحصن   الصَّ  الشَّ

 .داردمی نگاه شیطان حمالت از را نمازگزار که است محکمی دژ و قلعه نماز

 4444 ح ،164 ص دررالکلم و غررالحکم تصنیف

 

 :علیها اهلل سالم زهرا حضرت (48) حدیث

رِک، ِمنَ  لَکم َتطهیرا   االیمانَ  اهلل   َفَجعَل  الةَ  وَ  الشِّ  الِکبِر؛ َعن لَکم َتنزیها   الصَّ

 و تکبر از دوری برای را نماز و داد، قرار شرک از پاکیزگی برای را ایمان تعالی خدای
 .خودخواهی

 99 ص ،1 ج (طبرسی) احتجاج

 

 :آله و علیه اهلل صلی پیامبراکرم (49) حدیث

الة   اهلِل  ِالَی االعماِل  َاَحبُّ  مَّ  ِلَوقِتها الصَّ مَّ  الواِلَدین ِبرُّ  ث   اهلِل؛ َسبیِل  فی الِجهاد   ث 

 .خدا راه در جنگ آنگاه مادر، و پدر به نیکی آنگاه است، وقت به نماز خدا نزد در کارها بهترین

 61 ح ،176 ص الفصاحه نهج

 



 :آله و علیه اهلل صلی پیامبراکرم (41) حدیث

مَت  إذا ِ  َعلَی َفَاقِبل َصالِتک فی ق   .َعلَیک یقِبل ِبَوجِهک اهللَّ

 .کند رو تو به نیز او تا کن رو خدا به دل با ایستادی، نماز به هرگاه

 221 ص ،81 ج (بیروت-ط) بحاراألنوار

 

 :آله و علیه اهلل صلی پیامبراکرم (41) حدیث

ر   ال َعبد   َصالةَ  اهللَّ   یقَبل   ال ه   یحض   .َبَدِنهِ  َمعَ  َقلب 

 .پذیردنمی نیست بدنش همراه دلش که را ای بنده نماز خداوند

 416 ح ،271 ص محاسن

 

 :السالم علیه باقر امام (42) حدیث

کوَعه   َاَتمَّ  َمن له   لَم ر   .الَقبر فی َوحَشة   َتدخ 

 .آیدنمی سراغش با قبر در وحشتی و ترس هیچ دهد انجام کامل را نمازش رکوع که هر

 6 ح ،421 ص ،4 ج (االسالمیه-ط) کافی
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