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مقـــدمــه

نمـــاز و نیایش، دو بال مرغ دل برای پرواز تا آشـــیانۀ تقرب اســـت. نماز، راه وصال 
که دل به نماز بسته اند و پیوسته سرود نیایش را  است و نیایش، زبان وصل. آنان 
زمزمه می کنند، حقیقت هستی را دریافته اند. بی نمازی، یعنی بیگانگی از حقیقت 
و محبـــت، و لـــب فروبســـتن از نجوا با خـــدای مهربان، محرومیت از شـــیرین ترین 

تجربه های معنوی است.
کتـــاب حاضر، در چهار فصل، می کوشـــد چهرۀ زیبای نماز و نیایـــش را به نظاره 

بنشیند و خدای نماز و نیایش را بستاید:
کتاب، دربارۀ حقیقت و مراتب معنوی نماز است؛ فصل اول 

فصل دوم با نام »پله پله تا مالقات خدا« یک یک اجزای نماز را می نگرد؛
فصل سوم، »نیایش نامه« است؛

فصل چهارم، بازنویسی شماری از حكایت های دینی دربارۀ نماز است.
امید است که خدای نماز، بیش از پیش ما را از نعمت نماز و نیایش برخوردار کند.
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فصل دوم: پله پله تا مالقات خدا
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فصلسوم:نیایشنامه
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فصل چهارم: نماز در حكایت ها 
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