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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 طليعه

 مقام انـسان    اوج او را به     تا،  ت نهاده شده   بر حضيض حيواني   آدمي يكان ترقّ  پلّ
  در بـشر تـا آن هنگـام كـه        . برنـشاند ،  فرشـتگان ي    هفراتر از مرتب  : سخنو به ديگر  

در تر    جز فروغلتيدن فزون   ، هر چند شتابان گام بردارد     يمشتركات حيوان ي    عرصه
دارد او ني برايحاصل، تباتالق حيواني . 

 :  مطرح استپرسش اكنون اين 

  غير مشترك بين انسان و حيوان چيست؟

           ت پژوهندگان دانش و سوداگران علم و تحقيق به عنوان گزيدگان خيل انساني ،
 يدسـتياب ي    هشيـ اند كنند و در     يها را شناساي    از ديگران بايد اين غير مشترك      پيش
 . ر آيندبلند آن بي  هبه قلّ

 هاي آدمي و وجـه افتـراق      انديشه و پرستش آگاهانه از برترين امتياز      ،  ترديد  بي
. مندانه اسـت  ه  م پرستش انديش  فرآيند انديشه و تجس   ،  نماز. بين او و حيوان است    
 را بـه سـتايش    يو،  او بـا انـسان    ي    هط بخش و راب   ي و هست  يانديشه در آغاز هست   

ـ ،  خواند ي العالمين فرا م   رب مـا را بـه     ،  ر در مـورد واپـسين راه ايـن پيمـايش          تفكّ
 تـا تنهـا و تنهـا او را        ،  كـشاند  ي ديگر م  ة و راهبر نَشْأ   ٰارگاه باري تعالي  خضوع در ب  

 . پيشاني بساييم، نيازش  بييم و بر آستانيبستا



 وا او را بــه ســتايش و خــضوع در پيــشگاه معبــود، ي انــساني پژوهنــدگآري 
 را  يو،  ي و غفلـت حيـوان     1»الْعلَمـاء   عِبـادِهِ    اللَّه مِـنْ   ياِنَّما يخْشَ « چرا كه    د؛دار مي

م              « زيـرا    ؛ازاشتغال والهانه در برابر اهللا     هـ اَضَـلُّ اُولئِـك م لْ هـ كَاالَنعـامِ بـ اُولئِـك
 يتوحيـد  اقيانوس معارف    پايان  بي ي پس چرا دانش پژوهانِ ما از ژرفا       2»اْلغافِلُونَ

 ! ؟خبر باشند ي بعروج يكتاپرستانو كهكشان 

ن در علـم و     ا كه از راسـخ    يبا معارف تر     بر ماست نسل برگزيده را هر چه بيش       
 »نمـاز « 4يمعرفـت دينـ   ي    ه پاي مخصوصاًبه يادگار مانده است      3شكافندگان دانش 

 . يمزاسآشنا 

 دانـشجويان   ي نمـاز بـرا    يفحاضر در معرّ  ي    هجزو،   انجام اين تكليف   به منظور 
 دهي سـازن  هـا    آن بـا پيـشنهاد     يهـا   ي اميد است كاسـت    . نوشته شد  عزيز و گرانقدر  

 قبـول در پيـشگاه حـضرت        ورو بـه زيـ     ، بر طرف  ي محترم معارف اسالم   استادان
يتاحد ،ن گرددمزي . 

 از  ي در شـب والدت دانـشمند      مجموعـه  تـدوين ايـن      الهـام  از آن جهت كـه      
عيان علـم در  و مـد دانـشوران   بزرگتمام ، ودكيككه درـ خاندان طهارت و تقوا  

ـ ر ساختعصر خود را متحي  ؛پديـد آمـد  عليه الـسالم  ه حضرت جواداالئم: ي يعن 
   .دارم ينماز تقديم مي  هلذا اين نوشتار را به پيشگاه آن اختر به پادارند

                                                 
  28 / فاطر. 1
  179 / اعراف. 2
  ؛»هويلَأْ تَملَع نَنُحْ نَ ومِلْعِالْ  فيونَاسخُٰ الرّنُحنَ:  عليه السالم قالَاهللاِبدِبي ع اَنع«.  212، ص 1، ج اصول كافي. ٣
ـ المعليهما السـ اميرالمؤمنين و امام باقر، ) ص(از پيامبر اكرم.٤  ديـن   ون و پايـه ست، نماز:  روايت شده است كه 

 . 218 ، ص 82ج بحار االنوار و17، ص5ج الحديد  ابن ابي  نهج البالغه شرح ؛266، ص3 ج فروع كافي ؛است

  



   

اد ايـن اثـر را ايجـ      ي    هارائي    همعنوي استاد ارجمندي كه انگيز    ي    هبهر،  ترديد بي
سـتاد   دست اندركاران ،  دوستاني    ههم ياز همكار . استتر    از نگارنده افزون  ،  كرد
 محتـرم  يـران وز،  هـا  م فقيه دردانشگاه   معظّ ي ول ينهاد محترم نمايندگ  ،  نمازي    هاقام

ـ  گيد و   يدرمان و آموزش پزشك   ،  بهداشت،  يفرهنگ و آموزش عال     كـه   ير عزيزان
، سـهيم بودنـد   هـا  ه دانـشگا يالمضمن دروس معارف اس   ،   درس نماز  در گنجاندن 

حضرت اباعبداهللا  : رور شهيدان  س يآنان را مشمول دعا   ،  خداوند. بسي سپاسگذارم 
به يكي از اصحاب گـران قـدر خـويش، كـه از               كه قرار دهد   عليه السالم   الحسين

ـ عج«:  ، فرمـود  نماز ظهر عاشـورا در اول وقـت، يـاد كـرد            ـ   اهللاُ كلَ ـ  نَ مِ الم ينَلّص 
 و  ي انقـالب اسـالم    ي نخست پيروز  يها   از سال  بايد،  مهم اين   هر چند . »ريناكِالذّ
 . يافت  ميو استمرار، شكل، ييمقطع راهنمادر 

اثر ،  واالمقامندايره آورد خون شه،  اين مواهبتِبريم كه تمام ي از ياد نم
و رهين  اهللا عليه ةرحم ي نيمه شب امام خمينينمازها وي انفاس قدس

ـ  ي خامنه اي العظماهللاةآيحضرت : عمرجع جهان تشيي  هنمندا خرديها يراهبر
 يرنج خود را از ناآشناي، يان كه ازسالي فريادگر بيدار؛ است ـيه العالظلّ ّمد

 خود به يها پيام:  گوناگون از جمله دريها به مناسبت، نو با فرهنگ نماز نسل
، م واالي آن بزرگ پيامدارپيا، به همين دليل. فرمودند  نماز ابرازي  هاجالس ساالن

ي  ه زينت بخشِ مقدم ـنام گرفت» منشورنماز«به ششمين اجالس نماز را ـ كه 
 . سازم  ميچاپ دوم

    طلب درضا رضوانمحم دكتر  
 عضو هيأت علمي دانشگاه تهران

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

  
 منشور نماز

  
  نمازيبه ششمين اجالس سراسرـ  يه العالظلّمدـ  يم رهبرپيام مقام معظّ

  
 بسم اللَّه الرحمن الرحيم

 را به كار نماز ي ا و پاكيزهي نورانيها گويم كه دل يخداوند متعال را سپاس م 
برانگيخته و شوق مجاهدت و تالش مخلصانه در اين ،  آنيو برپادار و ترويج

جمع شما در اين ي   هوشمندانهيها كوششي  ثمره.  بخشيده استها راه را به آن
 و ينماز كه مظهر كامل پرستش و نيايش و رازگوي: ن شده است كهآ، چند سال
تر   درخشانيپرتو،  وجود استمِ عالَيو عشق و ايمان به محبوب فطري نيازجوي

 .  ما يافته استي اسالمي در ذهن و عمل جامعهتر   برجستهيو حضور

يند و آ يرد م كه جماعت مردم در آن گِي از جاهايي اكنون بحمداللَّه در بسيار
 و ها هو سربازخان ها مانند مدارس و دانشگاه،  جوانانيويژه مراكز گردآيه ب

حاضر و بارز و چشم و ، »نماز«ها و غيره   و راهي دولتيها ها و نيز دانشگاه بوستان
 و ها ها و درس  و در كتابها ه بسيار در رسانيها ه و گفتها هنوشت. دلنوازاست

 يشمار ي ب كسانِيها  و دلها پردازد و ذهن يماز م به ني وتبليغي هنريها هبرنام
 . دارد يسازد و به گزاردن آن وا م يرا به اين تكليف شيرين و دلنشين متمايل م

مهـام  ي    ه و توفيق در همـ     ي كامياب ي است به سو   يراه،   شك نبايد كرد كه اين    
ـ «...  سـعادت و فـالح و      ياسـت بـه سـو      ي راهـ  ؛ي و اجتماع  يشخص ـ  اَ �دقَ  حفلَ

ينَذَالّ، ونَنُؤمِالميم ف ه ٰم خاشِهِالتِصونَع« . 



 كـه   -نابـه    كه با شناختن قدر و جايگاه ذكر و خشوع و اِ           ي چه افراد و جماعات   
ـ  به،   با آن  ي و همراه كردن كار و ابتكار دنياي       -مظهر كامل آن است     ،  نماز  يهـا   هقلّ
ـ     ي و كمال رسيدند و چه ب      يتعال غفلـت از ايـن راز       كـه بـا      يخبران و كوته نظران

خود را از سعادت كامل محروم ساختند و چه در صورت تـالش و              ،  يبزرگ هست 
 خـود را در     يهـر جـا بـه گونـه ا        ،  ي و تنبلـ   ي و چه در صورت بيكارگ     يكار ماد 
 كه تالش و مجاهدت     يهاي انسان.  غرقه ساختند  يت و ناكام   محرومي يها  منجالب

، سـازند  ينس بااو وعشق به او همراه م       را با ياد خدا و اُ      ي بشر يزندگي    در عرصه 
 جـسم و جـان خـود        ييابند و آن را برا     ي آن را در م    ي حقيق ي در معنا  يخوشبخت
 . كنند يفراهم م

در ، از اين ديـدگاه ، ت گماشته ايدهم،  كه به امر نماز   ي شما برادران و خواهران   
ـ ،  گمـان  يخدمت به مردم و كشور خود هستيد و ب        ترين    تدارك بزرگ   مـا از    تملّ

 خـود  ي زنـدگ يها هعرصي   بزرگ در همه   يها  هبهر،  معرفت به نماز و عمل به آن      
كـار بـستن      از بـه   يگزارشِ اميدبخـش  ،  نمازي     محترم اقامه  النِومسئو. خواهد برد 

جانـب پـس از سـپاس ازآنـان و از            ايـن . اند  نماز داده ي     درباره ي قبل يها  سفارش
دسـت   يبه همه   ،  اند  ق پوشانده تحقّي    ها جامه   كه به آن سفارش    ييها  بخشي    ههم

 : كه م كن يم  كشورتوصيه  النواندركاران اين مهم و ديگر مديران و مسئو

دسـت بـه تـالش      ،   آن يها يي رازها و زيبا   يف نماز و معرّ   ي تبيين ژرفا  يبرا. 1 
 يهـا و كتـب درسـ        معارف دانـشگاه   يها دركتاب.  زده شود  يي پيگير و همه جانبه   

سخنان نغز و پـر  ،  كوچك و قابل فهمِ همهيها هو جزو ز دانشگاهپيش اي ها  هدور
 .  فراوان در اين باره وارد شودي  تازهيها مغز و مضمون

 ي و نوارها  ها  ه نماز به صورت آسان و روان منتشر شود و جزو          ياحكام فقه . 2
 . آماده گردد،  ديگريها ت فرستادن به ميان ملّي مناسب براي و تصويريصوت



   

 اشخاص خوش صدا در همه جا پخش شود و هيچ شـهر             ي  هن از حنجر  اذا. 3 
 . د محروم از آهنگ اذان نمانَيو محله ا

 ي مردم يكار،   شود و خدمت به مسجد     يغبارروب،  به شكل شايسته  ،  مساجد. 4 
 .  شمرده شوديو همگان

 . نماز صبح در مساجد اقامه شود. 5 

ن و اصـحاب معرفـت در        جمعه در هر شـهر بـا شـركت فرزانگـا           ينمازها. 6 
 . پر بارتر گردد،  آنيستادها

نمـاز در آن    ي     اقامـه  يمتـصد ،  خـود ،  ي و دولتـ   ي ادار يهـا  مديران دستگاه . 7 
 . ها شوند دستگاه

 . تر گرفته شود يجد، آموزش نماز و عمل به آن، ها هدر سربازخان. 8 

 يدر شـهرها   ساخته شـود و      يمسجد به قدر كاف   ،  ي بيابان يها  هدر ميان جاد  . 9 
 .  باز و آماده وجود داشته باشدمسجدِ، بيست و چهار ساعتي  در همه، سر راه

نخـستين  ،   جـامع  مسجدِ،  شود ي كه تازه ساخته م    ييها  در شهرها و شهرك   . 10 
 . قرار گرفته وساخته شود،  شهريبنا و مركز حقيق

ود و  نمـاز بـه پاداشـته شـ       ،  بافرارسيدن وقـت نمـاز    ،   اجتماعات ي در همه . 11 
، يا به هر جهت ديگر قادر به اين كـار نيـستند           ،   آن ي كه به خاطر انبوه    ياجتماعات
 . تصادف پيدا نكند،  تنظيم شود كه با وقت نمازي جورها  آنيزمانبندي  برنامه

 كنيد كـه هـر      ي كشور را جور   يوضع شهرها و روستاها   : طور خالصه  هو ب . 12
 .  آن بداندمههتمام به نماز و جايگاه اقاآن را محيط ا، شود يكس كه تازه وارد آن م

 .  شما را از خداوند خواستارمي توفيقات همه

 ي  خامنه ايد علسي 

31/6/1375   
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  درس اول
  
 
 

 چرا نماز بخوانيم؟
  

)1( 
  
  

  خوانيد؟  ميچند سال است نماز
  كنيد؟  ميبا چه هدفي اين اعمال را هر روز تكرار

روزانه در جـدول زيـر   ي  ه خود را از اين برنام ي  هگيز هدف يا ان   3توانيد    مي آيا
  بنويسيد؟

  اهداف نمازگزاري. 1جدول 
1 .  
  
2 .  
  
3 .  
 

جدول ـ كه در    . ... و،  كرنش،  خضوع،  شكر: همچون،  مفاهيم مورد نظر خود را    
  . تعريف كنيد، در جدول زير، ـ به روشنيايد   نگاشتهاهداف
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 تعريف  مفهوم  رديف

1.  
2.  
3  
4.  

   

  
 و  يد جز يك عمل تعب    يتصوير،  اني فروان  و ناظر  ن منظر عامال  ازنماز   رچهگ 

 نمايش خـضوع و كـرنش در        يكه صرفاً برا  ،   ندارد ها   و رهبان  نادهامورد هدف ز  
ت ايـن   مضامين و هوي  ،  طيشرا،   آداب يبررساما  ،  كند ي نقش م  يايفا،   خالق گاهارب

ـ  اصـالح نَ   ي مهم بـرا   يرا عامل  آن،  تعبدي بودنش ضمن تأييد   ،  عبادت بزرگ  س فْ
 . شمارد  ميبر جامعه ي عموميها  و كنترل نظامها انسان

با نظـر   ،  آورد يجا م ه   كه انسان بر حسب تكليف ب      ياصوالً هر عبادت و اطاعت     
جـه   را متو  يسـود و خيـر    تـرين     تواند كم  ي نم ٰي تعال ي ذات اقدس بار   يبه استغنا 

چنانكه اگـر   ،   اليزال باشد  أدر مبد اي   ه خواست يارضا أمنشيا  ،  دگردانَخداوند  ذات  
  :گردد  و ضرري متوجه او نميهمه مردم نيز از اطاعت او سر باز زنند، هيچ شرّ

 !ردبردامن كبرياش ننشيند گَ   كافر گردند، ناتيكاي  هگر جمل
عظمت مطلـق    . ندارد ينياز  و به آن نيازي    برد ينماي    ه بهر از طاعت ما   پس او   
  . تعظيم دارند سرِ برابر اوم درعالَي  هاست و هم

 ازخضوع و كـرنش     ييها  هگونخداوند،  چرا   شود كه   رسش مطرح مي  حال اين پ  
 را مـأمورِ  بـه آن    مند به دنيـا و وابـسته        ه  چرا انسانِ عالق   ؟كرد واجب،  انسان را بر 

كــه  بـا آن  خت؟ســا بـه ديگـران    محـدود خــود  هـاي  داشــتهواگـذاري بخـشي از   
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او از  بـه راسـتي      .دهـد  يروزنيـز    را   بينوايان،  ن خود پايا ين ب يخزا ازست  توان يم
   ! كند؟ ي را دنبال مي چه هدفييها  الزامچنين
ـ     كر م  شُ  بلكـه ،  اسـت  ياخالقـ انـساني و     يامـر ،   نعمـت  ينعم و اطاعت از ول

  . كنند ي فروگذار نمامراز انجام اين ، شعور خوددرك و   بامتناسبحيوانات نيز 
به مانند   دهد،  هيچ چشمداشتي، نعمت مي     بيكه  ،  ندوخداچون    نعمي هم مآيا  اما  
سپاس ديگران در روح او اثر تشويقي       كند و     مي عطا  با چشم اميد    كه است انساني

  يا ارضائي دارد؟ 
سـبحانَ  «:  است ابرّ و نقصي م   نيازاز هر گونه    است و   عزّت  پروردگار   او! هرگز

 :هايي در حـق او روا نيـست         مقايسهين  چن اصوالًو   1»ا يصِفُونَ ٰ عم ةربك رب العِزَّ  
 ؛2» كَيف تَحكُمونَالَكُمٰم«

  بـه خـود آدمـي بـاز    ،سـود سـپاس  زيـرا  ،  نشانه نيـاز نيـست  ، تكليف اينبربنا  
  3»هِفسِنَ لِرُشكُا يٰمنَّاِر فَشكُ ينْ مو «:گردد مي
 دنيا   از ي وارستگ نمايد و  ي دشوار م  يرا عمل  آن،  به نماز گونه    اين  نه ينگرشاما   
    4» الْخاشِعينَي اِالَّ علَةو اِنَّها لَكَبيرَ« : سازد يمشكل م، نمازي  ههنگام اقام را

، ي از مقـام ربـوب     يكـه درك صـحيح    ي   كسان يمگر برا ،  دشوار است  نمازآري  
نـوعي   تداننـد صـبر و صـال    ميو   كردهرا باور  آن .دارند خالق   ينياز ي و ب  يبزرگ

                                                 
 . 180 /صافات .  1

 . 154 /همان .  2

ونَ تَكفُرُ و اللي اكُروو اشْ: خواند؛ همانند آياتي فراوان، انسان را به شكر نعمت هاي الهي فرا مي . 12/ لقمان .  3
اما هيچ ... و) 114 /نحل ( اهللاِ نِعمة كُرُواو اشْ) 172/ همان( لِلّه اكُرو و اشْناكُمكُلُوا مِنَ طََيباتِ مارزقْ) 152/ بقره (

 تواند  نميخدا،ي  بلكه شكر درباره) 147/ نساء(» من شكر فانما يشكر لنفسه«: كدام منافاتي با اين آيه ندارد 
 . باشدمفهومي جز اين داشته 

 . 45/ بقره.  4
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رِ و  اِسـتَعينُوا بِالـصب   و  «: سـت ها   خود آن  ي مقاصد و تعال    نيل به  ي برا يكمكي  نيرو
 2» عما يقُولُونَ علُواً كَبيراًٰيالٰسبحانَه و تَع« !پروردگار ياريِه نَ، 1 »ةالصلو

كـه  و اميدِ آن    جديد در نگرش به نماز و عبادات ديگر         ي    ه با گشودن اين زاوي   
 از تقـصير     پرهيز ما بچشاند و  ه  روح را ب  ي    ه سازند يطعم اين غذا  ،  خداوند متعال 

اما قبـل از  . پردازيم ي آثار و اسرار نماز ميبه بررس،  را به ما الهام فرمايد     ها  نمازدر  
هـاي داده شـده در مـتن، تـصحيح            هاي خود را بر اساس جواب       جدول پاسخ ،  آن

  ! يابد؟  ميچند امتياز به آن اختصاص،  امتياز20از  كنيد و ببينيد
 . كنيم بررسي مي كاركرد نماز را در آيات و رواياتِ اسالمي اينك

  
  انساني و روانيتأمين نياز درون. 1 

 گريـز از     و حيـات طيبـه و      ي انسان ي به زندگ  ي راهياب يبرا،  انسان،  بدون شك  
مهـار   يعـامل بـه   ،  ي از يأس و افسردگ    يي تخلّق به اخالق و رها     همچنين،  توحش

پرهيـز از   ،  هداح او را در كنترل و تـسخير خـود قـرار د            كه رو ،  كننده نيازمند است  
ـ  ، يدوست ع و روح تعاون و نو، انحراف و جنايت را بر او الزام     ت را عاطفـه و محب

 .  را طراوت بخشدآن، گردد ي كه پژمرده و افسرده مي و هنگامكند الهام يبر و

ق نظر دارند ا اتفّـ جملگي ـ  يجامعه شناسان و كارشناسان تربيت، شناسان روان 
 . گيرد ي نشأت ميكه اين نيرو از منبع اعتقاد دين

، يبـالين ي    هپس از تحقيقات گسترد   »  لنك يهنر« امريكاييشناس معروف    روان 
 : گويد يم، تبهكاري  ه هزار انسان افسردسه و هفتاد بيش از يرو

                                                 
 .45/ بقره.  1

 . 43 /اسرا.  2
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ان كـنم و از ميـ      ي انسان درك م   ي را در زندگ   يت اعتقاد دين  ي اهم ياينك بخوب « 
، ي مذهبي ها  و باور كه هركس به دين     ،  ام مهم را يافته  ي    هاين نتيج ،  ها   آزمايش تمام

 ي واالتـر  يت انـسان  از شخـصي  ،  در ارتبـاط باشـد    اي    هيا با عبادتكـد   ،  گردن سپارد 
 در تمـاس    ي نـدارد و بـا عبـادت       يكس كه ايمان   برخوردار است و در مقايسه با آن      

 1» . دارديكرامت خاص، نيست

 : گويد يمنيز  ي روسي دانشمند

 يجانـشين ي  هباربلكه بايد در، ت كاپيتاليسم يا كمونيسم نيست انيحقّ،  مشكل ما «
 2» . كردي فكري فرهنگ ماديجاه  بييك فرهنگ بشر

 را بـا عنـوان      ي آمريكا كتاب  »ييسنت لو « در دانشگاه    ي يك مركز بهداشت روان   
كـه  ،  در ايـن كتـاب    . اسـت كرده  منتشر  » يعوامل فراموش شده در بهداشت روان     «

و حفـظ سـالمت جامعـه       ،  عامل بهداشت روحي  ترين    و مؤثر ترين    مهم،  مذهب را 
  : خوانيم  مي،بر شمرده

 » . دارندي كمتريمشكالت روان، روند يروز به كليسا مك ياي  هكه هفت كساني«
 : گويد ي مسيي سويشناس معروف روان، كارل گوستاو يونگ 

 پيدا نـشد كـه      ييك،  مو از ميان تمام بيماران    ام    ه كرده من صدها بيمار را معالج    « 
بـا اطمينـان    .  باشـد  ي به زندگ  يديني    هش مربوط به پيدا كردن عقيد     ا مشكل رواني 

كـه آنچـه را     ،   از آن جهـت مـريض شـده بودنـد          ها  هر يك از آن   : گويم يخاطر م 
 ن آنـا  از دست داده بودنـد و     ،  اند  هر عصر به پيروان خود عطا كرده      ي    همذاهب زند 

 3» .واقعاً درمان نشدند،  خود را باز نيافتنديمذهبي  هكه عقيد

                                                 
١ .بازگشت به ايمان تأليف دكتر هنري لنك: به نقل از؛ 29 االسالم  فيةالروح الص.  
 . 88ص / سيماي تمدن غرب.  2

 . انسان مدرن در جست وجوي معنا.  3
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 خـأل ،  دهـد  ي و صنعت را رنـج مـ       فن آوري  برخوردار از    يآنچه دنيا :  بنابراين
 يهـا    از تخـت   درصـد  پنجـاه بـيش از    .  اسـت  ي اطمينـان روحـ     نداشـتن   و يروان

 درصـد  تادوپنجهفزدارد و بيش ا    يمريكا اختصاص به بيماران روان    ا يها  بيمارستان
 1. كنند ير مصرف ممواد مخد،  اين كشوريها از دانش آموزان دبيرستان

 هموطنانـشان  در   ي عنـصر دينـ    نبـودنِ  از 1962 رهبران غرب و شرق در سـال        
 .  كردندي كشور خود پيش بينينگران كننده را برااي   و آيندهياظهار نگران

 : گويد يم يكند 

 غـرق شـهواتند و    ،  كـه جوانـان   چرا  ،  دكر خواهد   دردناك پيدا اي    امريكا آينده « 
ـ ،  گـردد  يل م  را كه به آنان محو     يفيحاضر نيستند وظا   از .  انجـام دهنـد    يخـوب ه  ب

 نـااليق و سـست از آب در          تن شش،  شود ياعزام م  ي جوان كه به سرباز    هفتهر
 » .آيند يم

آن  ي و پيامدها  ي عنصر دين  نِنبودي    هبار خود در  يها  در اعتراف  نيز   خروشچف 
 : گويد يم

،  چه ؛اميدبخش ندارند اي     در خطر است و جوانان هرگز آتيه       يشوروي    هآيند« 
 2» .اند  بند و بار و اسير شهوات گشتهيب

 : فرمايد يم اهللا عليه ةرحم يرمطهد  استا

، در اواخـر عمـر  .  المـذهب شـده اسـت     ي است كه از سنين جوان     يردم،   نهرو
 راي    خـأل ،  در روح خودم  ،  من» : گويد يخودش م  . در او پيدا شده بود     يتغيير حال 
  !تمگر يك معنوي، آن را پر كندجاي تواند  يكه هيچ چيز نم، كنم ياحساس م

                                                 
 . سخنراني دكتر افروز در سمينار نماز. 1

 61 / سيماي تمدن غرب. 2
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  اش ي معنـو  ين است كـه نيروهـا     آ،   كه در جهان پيدا شده     ي اين اضطراب  علّت
حـاد  االن در كـشور اتّ    . اسـت رو   در جهان از همين      يتعادل ياين ب  وتضعيف شده   

 كه اين مردم گرسـنه      يتا وقت .  وجود دارد  ي به سخت  ياين ناراحت ،  يروجماهير شو 
سره  يك،  بينديشند يچيز ديگر ي    هداد دربار  ي به ايشان اجازه نم    يبودند و گرسنگ  

االن ،   پيدا كردند  ي عاد يبعد كه يك زندگ   .  مبارزه بودند  ودر فكر تحصيل معاش     
بيكـار  ،   كـه از كـار     يقعدر مـو  .  در ميان آنان پيدا شده اسـت       ي روح ييك ناراحت 

 را بـا چـه      يست كه اين ساعت فراغت و بيكـار       ها  ل مصيبت آن  تازه او ،  شوند يم
 بتوانند آن ساعات را جز بـا        ها  كنم اين  يمن گمان نم   : گويد ير بكنند؟ بعد م   چيز پ 

 .   است كه من دارميواين همان خلئ. ر كنند ديگر پيبا چيز، يامور معنو

امروز كه در   .  دارد  احتياج عاً انسان به عبادت و پرستش     شود واق  ي پس معلوم م  
اثر اين است كه مـردم از عبـادت و پرسـتش            بر  ،   زياد شده  ي روان يها  يدنيا بيمار 

 .  بدانيد هستيول، ما اين را حساب نكرده بوديم. اند رو بر گردانده

رِ  طبيبِ،  يقطع نظر از هر چيز    ،  نماز  ي اگـر ورزش بـرا     ي يعنـ  ؛خانه اسـت   سـ 
 ي سالم بـرا   ي غذا  و  پاك ي هوا واي    ه هر خان  ي تصفيه شده برا   آبِ،  مت مفيد سال

اگـر  دانيـد    يشـما نمـ   .  انسان الزم اسـت     سالمت ينماز هم برا  ،  انسان الزم است  
،  بـه راز و نيـاز بـا پروردگـار           از وقـت خـودش را      يسـاعت ،  انسان در شـبانه روز    

ي   ه بـه وسـيل    ي مـوذ  يعنصرها! كند يقدر روحش را پاك م    ه  چ،  اختصاص بدهد 
 1» .دنرو ينماز از روح انسان بيرون م

ذكـر  «قـرآن كـريم     ،   و اضطراب  ي نگران  خروشان امواجبرايِ فرو نشاندن تمامِ      
را » نمـاز « و   خوانَـد   مـي  قلبهـا ي    ه آرام بخـش و شـفادهند      يرا برترين دارو  » خدا

 ياد  ستمرارِبا ا ،  ها  ناآراميو  ،  ها   تشويش ،ها  آشوبي    ههم. داند يمصداق برتر ذكر م   
                                                 

 292/اسالم و مقتضيات زمان .1
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 ؛گيـرد  يآرام مـ  ،   نـاآرام  نهـادِ . دنگرد يمهار م ،  خدا در فواصل گوناگون شبانه روز     
ـ آيابـد و هنـوز       ياميـد مـ   ،  قلب مأيوس . نشيند ي فرو م  ها   و هوس  اهاطغيان هو   راث

 يبـانگ ،  گـر بـار   يد،   مـؤذن  كه،  يدهي نگرا ي از اين معدن فيض به كاست      حاصل شده 
 . زند يرقم م دوباره ي و رمقدهد  ميديگر سر

   
 ها اضطرابو كنترل  دستيابي به آرامش ي چگونگ

در چنـد   هاي روحي را      ش و كنترل اضطراب   هاي كاه   ترين راه   توانيد مهم   آيا مي 
  بنويسيد؟زير بند، خالصه و كوتاه در جدول 

  هاي كنترل اضطراب راه. 2جدول 
1 .  
  
2.  
   
3 .  
  
  

يابـد،     به تلقين درماني ارتباط مي     هايي وجود دارد كه     اگر در بين اين عوامل راه     
  . با ماژيك برجسته كننده عالمت بگذاريدرا روي آن 

اَال «: فرمايـد   و بـاز مـي    » ري لِـذِكْ  ةاَقِمِ الـصلو  «: شمرد  ميخدا  قرآن، نماز را ذكر     
  : »قُلُوبِمئِنُّ الْرِاهللاِ تَطْبِذِكْ

انسان آرامـش   نماز به   = هاست    ياد خدا موجب آرامش دل    + نماز ياد خداست    
  .دهد مي
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 در ي و ختم زنـدگ ي در جهان طبيعت و فناپذير    ياعتبار ي و ب  يباتثَ ياحساس ب  

 انـسان از    يبه احساس نيـاز نامتنـاه     مادي  طبيعت   نبودنِ   پاسخگو  و ييدنيا از سو  
 را  ياو چيز . دگردانَ يم چيره،   اضطراب و غربت را بر روح انسان       نوعي،  وسديگر  

 و بـه  پيونـد ،   فنا ناپـذير   يانسان را با ذات   ،  نماز. يابد  نميان  د كه در اين جه    يوج يم
يابـد   يآرامش خود را باز م    ،  هنگام نماز ،  لذا انسان . دهد ي را نويد م   ي جاودانگ يو

كـه در ايـن سـير         مـشروط بـر آن     ؛گردد ي اميدوار م  يش و حيات خو   يو به زندگ  
 . ب نباشدي غا)روح(ي  اصلرابط و واسطِ، يروح

. شـود  يمنزلت خالق و ميعاد مخلوق را يادآور مـ        ،   مزبور طايز با شر  نماي    ه اقام
در ، او را به مخالفـت بـا خـدا دعـوت كننـد       ،  هر گاه كه نفس و شيطان     ،  رو ايناز  

 1» اِنَّه ال يفْلِح الظَّالِمونَي اَحسنَ مثْواياللَّهِ اِنَّه رب معاذَ«  :گويد يپاسخ م

جـسم و فكـر او در       تواند حراست كند كـه       ي م يكه نگهبان در صورت    چنانهم 
از فحـشا و  انـسان را  ، همراه شـود نماز هم اگر با حضور قلب ،  باشد محل حاضر 

  كـه بـا    ي زيـرا انـسان    ؛كند ي كنترل و مهار م    آدمي و هواها را در      2دارد يمنكر باز م  
وند  از مسير گمراهان را از خدا      يرّب و تَ  ي راه صالحان و دور    يپوياي،  وجودي    ههم

 ممكـن   چگونه،   از او پيمان سپرده     خواسته و بر عبادت و استعانتِ      يتبارك و تعال  
 ! ند؟ك را نقض ، پيمان اوك اندي زماناست با گذشتِ

كـه  كوشـد    مـي ،پوشـد   مـي  سـپيد ه لبـاس  ك يو كس ،  است يپاكي    هجام،   نماز
 . ندك حفظ ها آلودگي  آلوده و تماس بايها  از مكانخويش را

                                                 
در ،  را انجام دهمو اچگونه معصيتِ پناه بر خدا، گفت  پيشنهاد گناهدر پاسخ به،  حضرت يوسف؛23 / يوسف. ١

 ؟به من داده است  ممتازي است و جايگاهنم پروردگاراو حالي كه 
 . 45 /عنكبوت. 2
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  كنترل اضطرابيران براديگنظريات  

ـ ، ي يا تـأمين اقتـصاد  ي جنسيآزاد،  يبرخ  ت و سـالمت را بـه عنـوان راه    امني
،  ممكـن اسـت بـا يـاد خـدا        چگونـه :  دانسته و معتقدند   حي رو يها  كنترل ناآرامي 

كه به تأمين خاص و مناسـب        جز آن ،  دمهار كر   را يران شهوت و فشار گرسنگ    وفَ
يـك از    لـزوم تـأمين هـيچ     ،  اسـالم : يميگو ياسخ م در پ !  تن داد؟  ها  هر يك از اين   

، ي غريـزه و نيـاز جنـس   ي اطفـا يبـرا .  انسان را از نظر دور نداشته اسـت   ينيازها
بـر  آن را عامل آرامـش      ،  دهكرت پيشنهاد    دائم و موقّ   يها  ازدواج سالم را در شكل    

 : دفرماي يقرآن كريم در اين باره م. داند ي م الهي حكمتيها ه از نشانو، شمرده

 1؛و مِنْ اياتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ اَنْفُسِكُم اَزواجاً لِتَسكُنُوا اِلَيها«
 تـا ،  آفريـد از جنس خودتان    ي   شما همسران  يست كه برا   ا آن،  او يها  ه از نشان 

 ».موجب آرامش شما گردند
ي م ي جنس يبند و بار   يا آيا ب   ام             توانـد سـكون و آرامـش را بـه ارمغـان آود؟ر! 
 كه در پرتـو     ي مردان وزنان  ي و جسم  يباره بايد آمار طالق و مشكالت روح       دراين
 . وارسيد، اند زدهحد و مرز  يبي  هدست به هر گونه ارضا و بهر، ي جنسيآزاد

 و متناسـب بـا فطـرت    يازدواج به عنوان يك ضرورت و نيـاز طبيعـ  بر،  اسالم 
 روابط سالم در پرتـو      يقرار بر برايما معتقديم اگر روش اسالم      .  است كردهتأكيد  

، يبه هيچ وجه تنش و اضطراب جنس      ،  ه قرار گيرد  مورد توج اي    هازدواج در جامع  
  .  نخواهد بوداجتماع آن ي نگران كننده برايمشكل

 : فرمودصلي اهللا عليه و آله و سلّم كه پيامبر اكرم ، چندان مهم استازدواج 

 2؛يانالثّ طْرِشََّ الي اللَّه فِقِتِّيلْه فَمنْ تَزَوج فَقَد اَحرَز شَطْرَ دينِ«

                                                 
 . 21 /روم . 1

 . 221، ص 103ج بحار االنوار، . 2
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 » . باشد نيم ديگرراقب م، پس را حفظ كردهش از دينينيم،  ازدواج كنده هرك
 : خوانيم  ميشاز حضرت ديگر ي و در روايت

 1؛ دينهييا ويله عصم من:  سِنِّهِ عج شَيطانُهةحِداثَ ياَيما شاب تَزَوج ف«
 يا: آورد يشيطان فريـاد بـر مـ      ،   عنفوان جوانيش ازدواج كند     كه در  يهر جوان  
 » .دينش را از من حفظ كرد! واي
 : ي فراوان وارد شدهروايات،  ترغيب به ازدواجي هباردر 

 2:ةبِزَوج اللَّه طاهِراً مطَهراً فَلْيلْقِهِ يمنْ اَحب اَنْ يلْقِ«

 » . نباشدهمسربدون ،  مرگگامهن، پاك مالقات كندخدا را خواهد  ي مه هرك
 : خوانيم ي ديگر م حديثي در

 3؛ يصلّيهما غَيرُ متَزَوجٍةركعركْعتانِ يصليهما متَزوج اَفْضَلُ مِنْ سبعينَ «
 » . بدون همسر است فردِاز هفتاد ركعت نمازِتر هب،  همسردار دو ركعت نمازِ

  ي جنـس  يو آزاد اخالقـي    يبـار بنـد و     يواضح و ملموس است كه ب     ،  اين امر  
گرچـه  .  داشـته و دلپـذير و مبـارك باشـد          دنبـال   را بـه   امنيـت  آرامش و    ستهواننت

 . دنكن ي را ثابت مامرهمين ، ق يافته نيز تحقّي عينيها هنمون  وها پژوهش

 در اضـطراب    ي مـال   نقـش خـأل     به  نيز اسالم  ياقتصادنيازهاي   تأمين   ي  هبار در
 : اند كردهفقر را چنين وصف ، اياترو. ه استكرده  توجحيرو

 » .مصيبتِ فقر از مصيبتِ مرگ بدتر است 4؛اَلْفَقْرُ هو الْموت االَكْبر«

                                                 
 . 54، ص3ج لبيضاء، محجه ا. 1

  .219، ص103ج بحاراالنوار، . 2

  .220/ همان . 3
  . 348، ص 13ج بحار االنوار، . 4
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عقل سـتيز   ،  جانكاه،   فقر 1؛جالِب للْهمومِ ،   لِلْعقْلِ ةمدهِشَ،   لِلنَّفْسِ ةمذْهِلَاِنَّ الْفَقْرَ   «
 » . است بر انگيزو غم
 : شمارد  ميبر چنين  را گوناگون اضطراب عواملِبرخيعليه السالم امام صادق  

يشِ زائِـلَ الْعقْـلِ             ةخَمس خِصالٍ منْ فَقَـد مِـنْهنَّ واحِـد        «  الْعـ زَلْ نـاقِص يـ لَـم 
ـ الرَّ الـرّزقِ و     ي فِ ةالَسع ةالثَّالِثَ اَالْمنُ و    ةالثَّاني الْبدنِ و    ةصِحالْقَلْبِ فَاَولُها    مشغُولَ ةابِع 

  وافِقُ قُلْتالْم الُموافقْ؟ قالَ    : اَالَنيس ا االْنيسم و :جةاَلزَّو الِحالَ  ةالص و لَوالِ  دح و   الـص
 ؛ةالدع: صال الخِهِ تجمع هذِي و هِةسالخامِح و الخليط الصالِ
 با تنگنـا    اش يزندگ،   را از دست دهد    ها   از آن  ييك،   كه هر كس   ستا پنج چيز   

ـ : دوم،  سـالمت : لاو.  مـشغول خواهـد بـود      ش مختل و قلب   شعقل،  مواجه تامني ،
انـيس موافـق   : پرسـيدم : گويد ي ميراو، ... موافق همنشين: چهارم،  يرفاه مال : سوم

  آن  در گـروِ   ها  ايني    هكه هم : و همنشين صالح و پنجم     فرزند،  زن: يست؟ فرمود ك
 » .فراغت: ستا

 و  هـا   يل گوناگون كاهش وكنترل ناآرام    نقش عوام ي    هباردر،  مكتب ما ،   بنابراين
 ي نياز جنـس   تا نماز بخوان : گويد ي نم  هرگز  ندارد و  يگونه انكار   هيچ ها  اضطراب

 مـار يبيـا از    ! يشو يسير م  ،نماز بخوان : گويد ييا به گرسنه نم   ! شود ت بر طرف    ا
 طلبـد  ي خود رام  راه خاص ،  هر كدام .  خود را با نماز مداوا كند      يخواهد بيمار  ينم

ا آنچه  ام.  خدا و پيامبر وجود دارد     ي از سو  ييها   الزام ها  آن و در پيمودن هر يك از     
 : اين است كه، يميگو يم

 .  نيستيامكانات دنيا قابل پاسخگويبا ،  انسان نامحدوديها هخواست. 1 

                                                 
  . غررالحكم و دررالكلم. 1
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با از بـين بـردن آن تفـاوت         ،  مهار كردن ويروس  . غير از كنترل است   ،  ارضا. 2 
 . بخش نيستاطمينان ،  و مقطعيي مورديدارد و ارضا

، شـهوت انگيـز   ي    هرا در مواجهه با صـحن     عليه السالم   يق  دآنچه يوسف صِ  . 3 
توانـد هـر    ي كه مـ ي نيروي ؛1 بود ياد خدا ،   نگاه داشت  استوار و مطمئن  ،  همانند كوه 

، ايمــان بــه خــدا،  آري.ر در عــزم نيازمنــدان را از ميــان بــرداردگونــه خلــل مــؤثّ
، يتـيم و اسـير    ،  تـا غـذاي خـويش را بـه مـسكين          ،  دارد  مـي  ا وا گرسنگاني چند ر  

  2.بخشند
يـا وفـور    ،  ي جنـس  يهـا   بند و بـاري    يتاكنون ارائه نشده كه ب    اي    ههيچ نمون . 4 

،  آهنين يها   كاخ بلكه در درونِ  ،  د ايجاد كن  ي در ملت  راد طمأنينه   ثروت توانسته باش  
كـه   چنـان . شـود  يديـده نمـ   ،  هـا   شـود كـه در كـوخ       ي مـشاهده مـ    ييها  اضطراب
  بـه   كـه  يييـك از سـردمداران كـشورها        پيشگفته مبرهن شد هـيچ     يها  دراعتراف

  ! خوشنود نيستندت خود  ملّحياز بهداشت رو،  قائلندي مطلق جنسيآزاد

                                                 
 . 21/ يوسف. 1

 . 7 / انسان. 2
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 آزمون

  
 و نكات ها به چه اولويت، در منشور نماز ـ  يه العالظلّمدـ  يم رهبرمقام معظّ. 1 

 ؟مهمي اشاره فرمودند
ترسـيم  ،  آن بيـنش عميـق بـه        نيـز  و   ي در نگرش سطح    را نمازتفاوت سيماي   . 2 

 . يدكن

ـ ي دارد؟ اسـتدالل يچـه تفـاوت  ،  از مردم  با قدرداني ،  ر از خدا  تشكّ. 3   ارائـه  ي قرآن
 . كنيد

وانهـا  «ي    ه اسـت و مـراد از آيـ        ي با دشـوار   همراه،   مردم ي برخ يچرا نماز برا  . 4 
 چيست؟»  الخاشعيني اال علةلكبير

  به و  انجام داد  ي تبهكار يها  ه ريش ييشناساي    هبار در يچه تحقيق »  لنك يهنر«. 5 
 دست يافت؟ جيچه نتاي

 گويد؟ يچه م، يبيماران روان ي هبارتحقيقات خود دري  هزمين در گيون. 6 

  .خويش را بنويسيدي  هجامعي  هپيش بينيِ رهبران امريكا و شوروي دربار. 7 
 كند؟ ي وصف مچگونه  خود رايط روحياحساسات و شرا، نهرو. 8 

 .  از طريق نماز را توضيح دهيد كسب آرامشيچگونگ. 9 

توانـد سـالمت     ي نمـ  ي بدون اعتقاد دينـ    ي اقتصاد ي و غنا  ي جنس يچرا آزاد . 10 
در قالب چهار بند اشاره     ،  موارد ارائه شده  ي    هجامعه را تضمين كند؟ به خالص     

  يد؟كن
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  درس دوم
  
  

 ؟چرا نماز بخوانيم
)2( 

  
  توان جبران كرد؟  ميييها هي زندگي را از چه راها ضررها و كمبود

  
  جبران ضرر و ورشكستگي. 3جدول 

1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
  

خرج و دخل و كاميابي در      ،   از نظر سوخت و ساز     ها  در زندگي دنيا انسان   . الف
 آنـان   خـرجِ : يا به عبارت ديگـر    ،  برخي اصالً خرجي ندارند   ! اند  معامالت متفاوت 

آيا در بازار محاسـبات معنـويِ اعمـال نيـز كـساني             ! شود  مي توسط ديگران تامين  
  ديگران تامين گردد؟ چه كساني؟ي  هآنان به وسيلي  ههستند كه هزين
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كنند و    مي حقوقي ثابت دريافت  ! در دنيا برخي خرج و دخل مساوي دارند       . ب
ـ . سـت ي آنان نيز كامال مـشخّص و تقـسيم بنـدي شـده ا             ها  ههزين در ، آني  هنمون

  جهان آخرت چه كساني هستند؟
 و  10آنـان   ي    هماننـد كـه هزينـ       مـي  چه كساني در آخرت به كساني در دنيا       . ج

 رفتـار   چگونـه چه كساني هستند و بايد      ،   است؟ عكس اين گروه    100درآمدِ آنان   
  كنند؟
  در محاسبات  ها  هيا افزايش درآمد و كنترل هزين     ،  هماهنگي بين خرج و دخل    . د

اضافه كاري كه بتوانـد     ،  گيرد؟ اگر هزينه افزايش يافت      مي  صورت چگونهاخروي  
مـرور  ،  پوشش دهد چيست؟ درس دوم را با ايـن نگـرش          ،  افزودهي    هبه اين هزين  

  . كنيد
  
 جبران خطايا. 2

 ي كه بـرا   يو تسويالت  دنياي مادي     گوناگون يها  هجاذبو   سفْ شيطان و نَ   هجوم
ـ ه  ب. شود يموي   ي و گناهان پياپ   ها  هبااشت ي   مايه ،آيد ياو پديد م   كـه امـام    اي    هگون

بـه پيـشگاه   عـرض حـال بنـدگان    ، يثمـال ي  ه ابوحمزيدر دعاعليه السالم   اد  سج
 : دده يشرح مچنين را خداوند 

 »                   أتيـكي كَـريم لَـكزالُ مال ي زَلْ وي لَم و صاعِد كشَرُّنا اِلَي نا نازِلٌ واِلَي رُكخَي
 1؛ا بِعملٍ قَبيحٍعنَّ

،  مـا  يو شـر و بـدكار     ،  ما فـرو فرسـتاده    سوي  به  ،   خير و احسان تو    ]! خدايا[ 
در حال  ،  همواره،  ماليككه  اي    هگونه   ب ؛گردد يت عرضه م  يبه پيشگاه واال  ،  پيوسته
 » . در پيشگاه توانديمانها  بديگزارش

                                                 
 . ، دعاي ابوحمزه ثُماليمفاتيح الجِنان. 1
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رغـم ضـعف و      بـه كه  اي    هارتباط بين خالق ومخلوق و طغيان بند      ي    هاين نحو  
اگر بدون تدارك و انعطـاف    ،  خيزد ي مهربان خود به مخالفت بر م       آفريدگار با،  نياز

تـر    لحظه به لحظـه بـيش     ،   را ها  فاصله ،ي را به آينده منتف    يهرگونه اميد ،  ادامه يابد 
 . سازد ي خداوند متعال م خشماب وذ عو انسان را مستحقِّ، هگرداند 

 رحمـت حـق را انتخـاب        ي از دريـا   يدور،  تنااع يجاهالنه و ب  ،   اگر چه انسان  
ت پدر به    فراتراز محب  يت محب ش كريم و حكيم كه به يكايك بندگان       يخدا،  كند يم

 حضور  يدهد و او را برا     ي رضا نم  ي قهرآميز ييبه چنين جدا  هرگز  ،  فرزندان دارد 
 محبت آميز بـا خـود فـرا    يگوو  اذكار نماز به گفت در قالبِ ،  يآشتي    هبر سر سفر  

 : فرمايد ي سراسر مهر در قرآن كريم ميخواند و با بيان يم

 النِّهارِ و زلَفاً مِنَ اللَّيلِ اِنَّ الْحسناتِ يذْهِبنَ الـسيئاتِ ذلِـك             ي طَرَفَ ةواَقِمِ الصال « 
 1؛ لِلذَّاكِرينَيذِكْر
را كـه   چـ ؛آن برخيزي   هنما و شبانگاه نيز به اقام       ينيدو طرف روز را با نماز تز       

 » .درَب يگناهان را از بين م، نيكو  كار]اين[
 : فرمايد يمصلي اهللا عليه و آله و سلّم   اكرمپيامبر  

سرَ مِـنَ الـسور ثُـم                 ةال الص يلا قُمت اِ  ٰذاِ« ما تَيـ الْكِتابِ و اُم قَرَأت و تهجتَو و 
     ها وودجس ها وكُوعر تمفَاَتْم تكَعر   تلَّمس و تدكُـلُ ذَنْـبٍ فيمـا       ،   تَشَه غُفِرَلَك

نَكيال بنَ الصيب تَها اِلَي الَّتةومالي قَدؤَخَّرَة الص2؛ة الْم 
حمـد يـا    ي    هسـور   و ييافته  توجخدا  سوي   و به    ي آنگاه كه نماز را اقامه كرد     

هد و   و تـشّ   يا آورد جـ ه  ركوع و سجود را كامل ب     ،  كرديقرائت   را   ديگراي    سوره
 » .بخشد ي مرا ت و اين نمازيقبل نمازبين  خداوند گناهانِ، يسالم را انجام داد

                                                 
 . 114/ هود . 1
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ـ ي    هگان  پنج ينمازها صلي اهللا عليه و آله وسلّم        اكرمرسول    يه را بـه نهـر     يومي 
 باشـد و روزانـه پـنج بـار در آن خـود را      يفردي  ه خانفرمايند كه بر درِ   يتشبيه م 
 ؛مانـد  ي نمـ  ي در بدن او باق    ي از چرك و كثيف    يهيچ اثر ،  ترديد  بي ،شو دهد  شست
شو و   شست  از نا پاكيِ گناه     پنج نوبت  هر روز نماز  ي    ه بوسيل آدميگونه روح    همين
 . شود يداده م

تـرين   را به اميد بخشآيه فوق   صلي اهللا عليه و آله      اعظم پيامبر،   در اين روايت  
،  برگزيـده  ي كه مرا به پيـامبر     يكس م به سقَ«: افزايند يم،  قرآن وصف فرموده  ي    هآي

گاه كه به    ريزد و آن   يگناهان او فرو م   ،  دآغاز  مي  كه انسان وضو گرفتن را     ياز وقت 
كه از مـادر    ي  همانند روز ،  گويد ي خود سخن م   يبا خدا ،  آگاهانهايستد و    ينماز م 
  1 ».آيد ياز گناه بيرون م، د گرديدهمتولّ

 ي هـر يـك از نمازهـا       بـه هنگـامِ    يكلَشنيدم م «:  ديگر پيامبر فرمود   حديثي در  
كـه خـود    ييها   خاموش كردن آتش   يبرا!  فرزندان آدم  يا: داد يه چنين ندا م   يومي  ،

وضو ،  خيزند ي از شما برم   يگروه. قيام كنيد ،  ايد  بر افروخته ،  بر اثر اعمال ناشايسته   
نمـاز  ي    هفاصـل  سپس تا . شود يگزارند و گناهان آنان بخشيده م      ينماز م ،  گيرند يم

 ديگـر   يافروزند و هنگام نمـاز     يبر م   را ييها  شوند و آتش   ي مرتكب گناه م   يبعد
ـ  ي را به خاموش كردن آتش فرا م       ها  آن ديگر بار ،   الهي ي مناد ورسد   يفرا م  د خوانَ

 شـان كـه گناهـان      درحـالي ،  خوابنـد  يكه مـ   تا آن ،  شود يهمين عمل تكرار م   ... و
 2 » .بخشيده شده است

 : فرمايد ي چنين منان عليه السالم نيزمؤمامير 
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»  الْخَمسِ كَفَّار لَواتهِ      لِما ةالصالْكُبائِرَ و تَنَبا اجنَّ منَهياِنَّ  ي قَالَ اللَّه تَعال   ي الَّت يب 
 1الْحسناتِ يذْهِبنَ السيئاتِ

 گناهان   از  نمازگزار  كه يمادام،   آنها است  گناهان بينِ ي    هارگانه كفّ   پنج ي نمازها
:  است كه فرمـود    ٰيتفسير همان سخن خداوند تبارك و تعال      ،   بپرهيزد و اين   بزرگ

 . هاست يبدي  هجبران كنند، ها ينيكوكار 
فرو ريختن گناهان نمازگزار را به ريختن برگ    ،   در گفتاري ديگر   يحضرت عل  

، بهشتكليد  ،  3ن بهشت معنوان ثَ ه  ب،  نماز،   ديگر ي و در روايات   2كنددرختان تشبيه   
مـونس او   ،  مـؤمن ي    هتوش الهي،    آتش و عذاب   مانعِ،   عبور از گذرگاه قيامت    جواز

 در پاسخ به نكير و منكر       ي و يسخنگو،   در قيامت  شقبر و تاج افتخار   ي    هدر خان 
 سـبب  او در درجات برتـر و        ينردبان ترقّ ،   در محشر  شو عامل درخشش چهره ا    

 اين تعبيرات بر تأثير نمـاز در        كه هر يك از   ،   شده است  معرفي،  4 شيطان يروسياه
 داللـت   نماز گزارن  ي حسابرس ي آسان ساز  همچنين،   جبران خطايا  محو گناهان و  

 . دارد

، ارتكـاب گناهـان     از يبلكـه در جلـوگير    ،  جبران گناه و  محو    نه تنها در   ، نماز
 : خوانيم  ميبارهدر اين را ) ره(ير مطهاستاد سخن. نقش دارد

ـ تجلّي    هرا آماد  بخشد و آن   يدهد و صفا م    يجال م دل را   ،  اذكر و ياد خد   «  اتي 
، عبادت است هدف    و كه روح ،  ياد حق ي    ه دربار  يحضرت عل . دهد ي قرار م  الهي

 : فرمايد يچنين م
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د الْـوقَرَ       ،   جعلَ الذَّكْرَ جالء لِلْقُلوبِ    ياِنَّ اللَّه تَعال  «  عـبِـهِ ب عمصِرُ بِـهِ      ةتَـس تُبـ و 
 ي و فـ ةالْبرْه بعد ةالْبرْه ي و ما برَح اللَّه عزَّت آالئُه ف       ة و تَنْقاد بِهِ الْمعانَد    ةوبعدالْعش

 1؛ ذاتِ عقُولِهِم ي فِكْرِ هِم و كَلَّمهم فيزمانِ الْفَتَراتِ عِباداً ناجاهم ف
سـيله از پـس     ها بـدين و    دل،  ها قرار داده است    ياد خود را صيقل دل    ،  خداوند 
همـواره  . گردنـد  يرام م ،   و عناد  ي سركش در پيِ بينا و   ،  يي نابينا  از پس،  شنوا،  يكر

 كـه   يهـاي  از زمان و در زمان    اي    هچنين بوده و هست كه خداوند متعال در هر بره         
 هـا   بـا آن شـان  داشته و دارد كه در سرّ ضمير      يبندگان،   در ميان مردم نبوده    يپيامبر
 » .كند يم مهايشان با آنان تكلّ عقلگويد و از راه  يراز م

تـا  ،  ها بيان شـده    دلبر   عجيب و تأثير شگرف ياد حق        تِخاصي،   در آن كلمات  
  2 .گردد ي و مكالمه با خدا ميقابل الهام گير،  كه دلييجا

قـوت و    اسـت و نيـز    انـسان  ي حيـات ايمـان     تجديـد و طـراوت     ي عبادت برا 
 . شكوفايي آن

معـصيت كـردن و     . كند يمعصيت م تر    كم،  ياد خدا باشد  ه  انسان ب  به هر اندازه  « 
، به هر انـدازه انـسان     . ر است دائر مدار غفلت و تذكّ    ،  دائر مدار علم نيست   ،  نكردن

بـه هـر   . كنـد  يمعـصيت مـ  تـر   بيش،   خدا را فراموش كرده باشد     ييعن،  غافل باشد 
  3» .كند يكمتر معصيت م، يادش بيايده بتر  اندازه خدا بيش
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  رش تمركز ذهنپرو. 3
يي در مكانيزم بـدن آنـان       ها  چه كاستي ،  كساني كه ضريب هوشي بااليي ندارند     

وجود دارد؟ وزنِ مخچه يا مغز؟ فقدان يا كوچكي يك عضو اِدراكي؟ آيـا اصـوالً                
  . يا نرم افزاري؟ توضيح دهيد، مشكل آنان سخت افزاري است

  
  عوامل پرورش حافظه. 4جدول 

1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
  
ي نيـست و در پـيِ آن        دام از منظر تأثير و تأثرّات    ،  گاه ما به نماز و كاركرد آن      ن

نيستيم كه بگوييم بايد نماز بخوانيم؛ زيرا نماز در پرورش تمركز ذهن و پـرورش               
بلكه معتقديم اين عمل عبادي كه براي انجام فرمان         ،  ي ذهني مؤثّر است   ها  آمادگي

. كاركردهـايي را نيـز دارد     ،  و همراه با خـود    در حاشيه و سايه     ،  شود  مي خدا انجام 
امـا  آوريم؛ چون خـدا بـه آن فرمـان داده اسـت؛               مي نماز را به جا   : به ديگر سخن  

توانـد    مسلّما اين عبادت كه جزء برنامه روزانه زندگي مسلمانان قرار گرفتـه نمـي             
  .شود خالي از آثار مادي باشد كه در اين كتاب به آنها اشاره مي

ـ  يهـا   شتـنِ  و َ  ي فكـر  يهـا   اضـطراب ،  كه قبالً اشاره شـد    گونه   همان  از  ي روان
كـاوان و    روان. دكنـ  يت قرن بيستم راتهديد مـ      است كه بشري   ي مهلك يها يبيمار

  بـه ي مقطعـ يبـرا ، ي كـاهش بـار فكـر      يها  ه را با پيش بينيِ  كوشند   يدانشمندان م 
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جـات   ن ي روحـ  يهـا  يرا از دگرگـون   وي  ،   اسـتراحت داده   انـسان  و روان    انديشه
درايـت  ،   به نبوغ  يياب شرط نخست دست  ،  ي فكر يها يمهار اين پراكندگ  . بخشند

از ،  ي مطالعـه و تحقيـق را      ها  كوشند مكان   مي جهتبه همين   . ل است يو فهم مسا  
تا امكان تمركز ذهن و     ،  ر گزينند  ب ها  و دل انگيزترين مكان   ترين    و مطبوع ترين    آرام

 . دسازن را فراهم يرفع نگران

ـ    م مولتـون مارسـتن    يـا ويل ،  س معروف شنا  روان  ريـدرز « انگليـسي ي    ه در مجلّ
 : نگاشته است» 1دايجست

 كـه تـصميم     يليمـسا ي    هزمينـ  مردم از حيث قدرت تمركز حـواس در          غلبا«
ت و  عاجز هـستند و همـين تـشتّ       ،  آنان نهاده شده  ي    ه به عهد  ها  آني    هربار د يگير

 يعقـل انـسان   اگر  كه   ر حالي د. شود ي م شان يموجب خطا و سرگردان   ،  يپراكندگ
 يصورت يك ابزار حيـران كننـده ايفـا   ه ب،  و شديد پيدا كند  يتمركز قو ،  به امري 

 » .دكرنقش خواهد 
 : افزايد يم  يشناس  پدر روان به سخن سپس با استناد 

ـ  يدر امكان تمركز ذهن و قوا     ،  يفرق نوابغ وافراد عاد   «  ـ ،   اسـت  ي عقالن ه در  نَ
   2» .يكر و ساير صفات فيتوانمند
دهد و پـرورش تمركـز       يروزانه پنج نوبت فكر را در مدار تمركز قرار م         ،   نماز

در اسـالم   ،  ت اين تمركز   رسيدن به تمامي   ؛ براي همين به منظور    كند يآسان م آن را   
در نماز  ،  شود ي ذهن و تمركز م    ي كه موجب پراكندگ   ياز هر كار   دستور داده شده  

                                                 
 اجتماعي است، كه با بيش از بيست و يك زبان از سال ي سياسيا  مجلّهreaders dijestانگليسي ي  مجلّه.  1

  . شود امريكايي منتشر ميو  در لندن و ديگر كشورهاي اروپايي 1922
  . 31ص /  في االسالمةروح الصال. 2



      41    ) 2(چرا نماز بخوانيم؟  

 هرگونه تصوير   و،  آينه،  گشودهو پنجره    رابر د ايستادن در بر  : چون هم ؛پرهيز شود 
 . ... و نماز خواندن در حال محصور بودن و، و تابلو

   طت و تسلّ   حال اگر با قو  ،     تمـام  ،  ت سـوق دهـيم    ذهن خود را در مسير معنوي
، گرديـده ظـاهر   ،   انـسان  ي و رشـد روحـ     ي معنـو  يها  هدر يافت  نقش و آثار تمركز   

 و  آرامشكند و    يملكه م ،  در خارج از نماز   ص را   خّ قرار يافتن در مدار مش     انضباطِ
  . يابد ي خاص ميقرار
  
  برقراري عدالت اجتماعي. 4

 همـواره   ،بـودن تقاضـا    در زندگي دنيوي به دليل محدوديت منابع و نامحـدود         
ثـروت و امتيازهـاي دنيـايي       توزيـع   نگراني از رعايت نشدن عدالت اجتماعي در        

  . وجود دارد
اي   تواند زياده خواهيِ بشر را در اين مورد بـه گونـه             مي يچه مكانيزم و سيستم   

كـه بتوانـد    اي    اطمينان بخش كنترل و مهار سـازد؟ سـرعت گيـر و كنتـرل كننـده               
  چيست؟، سرعت و حركت بشر را در اين عرصه محدود كند

ي خارج ها  رويه و تراكم    بي اگر شهرداري بخواهد از افزايش ساخت و سازهاي       
يـا  ، يا دولت در نظر داشته باشد ماليات بگيرد    ،  رد جلوگيري كند  از قواره و استاندا   

واپسين و كـم اثرتـرين راه آن        ،  برخورد مستقيم ،  ناهنجاري را به هنجار بدل سازد     
كننــد كــه در فرآينــد انجــام يكــي از   مــياســت و معمــوال راهكــاري را تعريــف

آنچـه  ي    هيـ افراد به رعايـت يـا انجـام و تأد         ي    ههم،   و نيازهاي قطعي   ها  ضرورت
خريد و فـروش و انجـام       ،  همانند پايان كار  . ملزم گردند ،  دولت بر آن اهتمام دارد    

توانيـد بگوييـد چـه        مـي  بر اين اساس آيا   ،  معامالت و خروج از كشور و امثال آن       
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آدميان تعبيه كرد كه آنان     ي    هتوان در جريان حيات روز مرّ       مي هاي معتبري  مكانيزم
  . ؟ نام آنها را در جدول زير بنويسيدملزم كندي را به رعايت عدالت اجتماع

  
  عوامل مؤثّر در رعايت عدالت اجتماعي. 5جدول 

1 .  
  
2 .  
  
3.  
 

  
  . اينك به كاركرد نماز در اين زمينه توجه كنيد

واجبات مـالي  پرداخت  ،  مكان نماز  و   لباسي    هر دربا را يشرايط بايد،  نمازگزار 
ـ  پرهيز از غيبت    ،  زكاتهمچون خمس و     را در نظـر    ه بـه حقـوق ديگـران        و توج

 كـه تمـام   هـا  الـزام  اين. شودٰ ي خداوند تبارك و تعال درگاه تا نماز او مقبول   ،  گيرد
نماز را از يـك عمـل       ،  دهد يثير و نفوذ قرار م    أ انسان را تحت ت    ي زندگ يها  بخش
 ي در متن زنـدگ    ياجتماعاي     و پديده  ي اصالح يصورت جريان ه  خارج و ب  ،  يفرد
. شـود  ي مـ  ي عدالت اجتمـاع   ي در مسير ايجاد و برقرار     يعامل،   و خود  هر كرد ظاه
 : نگارد يم) ره (يرمطه  استاد

بـاز از نظـر روح عبـادت واقعـاً فـرق            . حقـوق اسـت   ي    همسأل: ديگري    همسأل«
 هـا   ايـن .  يـك فـرش مبـاح      ييـا رو  ،   باشيم ي يك فرش غصب   يكند كه ما رو    ينم

 مـن   ؛ل شما باشد و آن فرش مال مـن        اين فرش ما    است كه  ي اجتماع يقراردادها



      43    ) 2(چرا نماز بخوانيم؟  

، هـر يـك    هـا   ايـن . ف نكنيـد  ف نكنم و شما در مـال مـن تـصرّ          در مال شما تصرّ   
 يـك واقعيـت و   گرنـه و،  مفيـد اسـت  ي اجتماعي زندگي است كه برا دستورهايي

 داشته باشد   ييك كيفيت واقع  ،   نيست كه مثالً اگر اين فرش مال من باشد         يحقيقت
 ييك امر واقعـ   ،  عبادتي    همسأل. ...  ديگر يكيفيت واقع يك  ،  و اگر مال شما باشد    

، شـود  ي كه ميان انسان و خدا برقرار م       حيروي    ه از نظر حالت و رابط     ي يعن ؛است
ـ  چيزهـا اثـر دار     يبعض. دن در عبادت داشته باش    يند واقعاً اثر  نتوا ياين امور نم    ؛دن

عبادت بر هـم    اصالً  ،   باشد ي و روح  ي عوارض جسم  ياگر انسان دچار برخ   : مثالً
ـ ، دنشو يه ممانع حضور قلب و توج، و اين عوارض،  خورد يم  امـور مـذكور   يول

ـ ،  يخـوان  ي كه در آن نماز م     يجاي: گويد يذلك اسالم م   مع.  ندارند يچنين اثر   يآب
، شـود  ي ريختـه مـ     در آن  تيآب وضو   كه ي آن محلّ  ٰيحتّ،  يگير يكه با آن وضو م    

بايـد مبـاح   ،  آنچه با اين عمل تو ارتبـاط دارد تمام، يخوان ي كه با آن نماز م يلباس
اين عبادت  ،   هم در لباس تو باشد     ياگر يك نخ غصب   ،   نبايد حرام باشد   ييعن،  باشد

 1» .پذيرفته نيست

،  محترم نباشـد   ي را كه در آن حقوق اجتماع      يمن پرستش : گويد ي اسالم م  ييعن 
ل فكـر   او،  از بخوانـد  خواهد نم  ي م يوقت يك نمازگزار وقت    آن. قبول ندارم  اساساً

يا نـه؟ اگـر بـه زور    ، به زور از مردم گرفته ام  ،  كه من در آن هستم    اي    هكند خان  يم
 ترتيب دهد كه برايش حالل      اي  خانه مجبور است  پس. نمازم باطل است  ،  ام گرفته
. دارد  نگـه  يراضـ   را  او يا صـاحب  ،  اش خريده باشد   ي از صاحب اصل   ييعن،  باشد

اگر خمس يا زكات بايـد بدهـد و         . همينطور،   به تن دارد    كه ي لباس  و فرش زير پا  
 2» .باز نمازش باطل است، ندهد

                                                 
 . 187 -188 / تعليم و تربيت. 1

 . 83-84 /گفتارهاي معنوي . 2
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يـا  ،   گرديده ه كه از درآمد غير مشروع تهي      ينماز با لباس  ،  گونه كه در فقه    همان 
در روايـات نيـز     ،   شمرده شده اسـت    باطل،  يست ن يضا كه صاحب آن ر    يدر مكان 
 كـرده    مسلماني را   كه غيبت  ي كس 1،  شند نبا ي كه پدر و مادر از او راض       ينماز كس 

،  را ندهـد مـستمندان  آن كـه حقـوق  ،   باشد ي كه همسرش از او ناراض     يزن،  2باشد
، 4 كه لب به مـسكرات بيااليـد       ي و كس  3 باشند ي كه مردم از او ناراض     يامام جماعت 

 .  شده استشمردهغير قابل قبول 

  :  توجه كنيدنمازاينك به دستاوردي ديگر از آثار 
  
 يت و شخصيي اخالقوقار به يدستياب. 5 
 يت انـسان بـاق   عميق در رفتـار و شخـصي  يتاثير،  ها  ه از پديد  ي ترديد برخ  يب 
ـ   كـس  هر. كنند ي دگرگون م  يكلّه   را ب  وي يزندگي    هد و آيند  نگذار يم  يخـوب ه   ب

 را پـس از  ي ديگـر يرا ترك گفته و روشـ اي  ه شيوچگونه و ي از چه زمان  داند مي
 . برگزيده است، مالل انگيزاي  هطرمواجهه با خا

ت انـسان را شـديداً تحـت     كه اخالق و شخصيي از اعمالييك: قرآني    هگفت  به
.  اسـت  ينمـاز و مـداومت بـر ايـن عمـل عبـاد            ،  دهـد  ينفوذ خود قرار م    و ثيرأت

 : كند  ميچنين ترسيم  راها انساني  ههم يتساختار شخصي، پروردگارحكيم

صلّينَ           لِقَ هلُوعاً اِنَّ االِنْسانَ خُ  «  اً االَّ الْمـعنورُ مالْخَي هساِذام زُوعاً والشَرُّ ج هساِذام
 5؛ صالتِهِم دائِمونَياَلذَّينَ هم عل

                                                 
  . 61، ص74، ج بحاراالنوار. 1
  . 50، ص77، جهمان . 2
  . 257 ، ص 75ج مان، ه. 3
  . 317 ، ص84، ج همان. 4
 . 23 ـ 19/ معارج .5
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،  بـا مـشكل  هنگـام رويـارويي  .  طاقت و حريص آفريده شده اسـت     يب،   انسان
 ورزد؛  مـي  دريغ ديگران   يِيار از،   دست يابد  يگاه كه به امكان    و آن كند    مي يتاب يب

 » .كنند يگاه از انجام اين عبادت فروگذار نم  كه هيچيمگر نمازگزاران
 كه همـواره بـه خـود الهـام و           ي مفاهيم واال و بلند    در نظر گرفتنِ  با  ،   نمازگزار

 يتبه وقار و شخـصي    ،  آورد  مي دا فراهم  كه در پرتو ذكر خ     يد و آرامش  كن يم تلقين
 را  يش خـو  ينوسانات روح ،  ي زندگ  دوران گوناگونِ  تواند در  ييابد كه م   يدست م 

 . سازدمهار 

ـ حضرت زهرا  ،  راياعمال عبـاد  ي هفلسف، شيوااي   ـ در خطبه اللَّه عليها  سالم 
نمـاز را واجـب     ] خداونـد [«: فرمايـد  يو در جمع زنان مدينه چنـين مـ        ،  وا رسيده 
 1» .ه فرمايدمنزّ، رآن از تكبي  هوسيله  را بها تا انسان، گردانيد

فرمودنيز) ره (يرشهيد مطه  : 

اخـالق  اي    ه نهج البالغه پس از اشاره به پـار        192ي    ه در خطب   عليه السالم   ي عل
 : فرمايد يظلم و كبر م، ي از قبيل سركشنكوهيده

د و عنْ ذلِك ما حرَس اللَّه عِباده الْمـؤمِنينْ بِالـصلَواتِ و الزَّكَـواتِ و مجا               «  ةهـ 
صارِهِم و تَـذْليالً                يالصيام فِ  تَخْـشيعاً الَبـ و كيناً الِطْـرافِهِمفْرُوضـاتِ تَـسامِ الْماالي 
لِنُفُوسِهِم ، و تَخْفيضاً لِقُلُوبِهِم ةاِزالَومنْهالءِ ع؛ لِلْخَي 

ـ  ،   است يح و رو  ي اخالق بيماريهاي چون بشر در معرض      ي   هوسـيل ه  خداوند ب
، ايـن عبـادات   .  كـرد  ينگهبان،  چنين ي بندگان مؤمن را از آفات     هو روز   تزكا،  نماز

 هـا   بـه آن  ،   بـاز داشـته    ي را از خيرگـ    ها  چشم،  دارند ي و پاها را از گناه باز م        دست
 2».سازند يماغ را زايل مو باد دِ فروتنها را  دل، رام، نفوس را، بخشند يخشوع م

                                                 
 . 209، ص82، ج بحاراالنوار. »الكِبرِ  تَنزيها لَكُم عنِةفَرَض اهللاُ الصال«. 1

 . 97/ سيري در نهج البالغه. 2
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 ؛ مطمـئن دارد يت كه نمازگزار قلبـ ت انسان اين است تأثير نماز در شخصي    علّ
ـ ي    هبودن خداوند از همـ    تر    اطمينان به بزرگ    و  هـا   قـدرت ،  تهاشخـصي ،  هـا   هجاذب

دانـد كـه جهانيـان در        يمـ  قادري يكتا نمازگزار خود را وابسته به چنين       . امكانات
رحمان و رحـيم    ،   كه در عين قدرت    همو ؛قدرت اويند و پرورش يافته او     ي    هقبض

اين . ستهبلكه مالك روز قيامت نيز      ،  گردد يبه دنيا محدود نم   است و حكومتش    
 و  يتوقار شخصي ،  خيزد ي برم نمازگزار كه در قالب اذكار نماز از نهاد         يقلبطمانينه  
 . ندك ي را تضمين مش ايح روآسودگي

،  و واپـسين روز حيـات  هـا   انسانيزندگي  هآيندي  ه منظري نمازگزار با يادآور  
قـات   او با گـره زدن تعلّ      1.يابد ي و نامحدود م   واالاي    ه و انديش   آينده نگر  يتشخصي
 آرام و آزاد يقلبـ ،  با كرامتيسفْ ن2ََ و استعانت از او  ي خود با خداوند هست    يروح

 از  ياو لـزوم پيـرو    . يابـد  ي مـ   ديگران ع و اميد به   توقّ،  اضطراب،  از هر گونه دلهره   
 را هـر روز  4نر برابر گمراها ديموضع گير، 3گام نهادن در مسير هدايت    ،  صالحان

  . دكن  ميدر قالب اذكار نماز به خود تلقين
  
   انضباط و نظمپذيرش. 6

اردوهاي سياحتي يا زيارتي به سفر      : ي گروهي مثال  ها  هآيا تاكنون در قالب برنام    
بـا  ،  ي بعدي را  ها  ي اعالم شده براي حركت از مبدء و حركت        ها  ؟ وساعت ايد  رفته

 را در   هـا   آن؟  ايـد   مقايـسه كـرده   ،  ايـد    را انجام داده   ها  ركتيي كه عمالً ح   ها  ساعت
  . جدول وارد كنيد

                                                 
  . مالك يوم الدين. 1
2 .نَع اياكنَس اِياك و دتَعينب .  
3 .صِراطَ الّذينَ انعمليهِمتِ ع .  
 . ضُوبِ علَيهم و لَا الضّالينَغَيرِ المغْ. 4
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 : ي گروهيها هبيني و چگونگي انجام برنام پيش. 6جدول 
    

  ساعت انجام   يساعت اعالم  هدف برنامه  مقصد  مبدأ  رديف

1.  
  
2.  
  
3.  
  
4.  
  
5.  

        

  
  هبـل بدانيـد او در برنامـ       كه از ق  ،  ايد  آيا تاكنون با كسي قرار مالقات تنظيم كرده       

  شود؟  ميناراحت، خيلي دقيق و بهنگام است و در صورت تخلف
تنظيم وقت خـودش   ي    هكه دقيقاً در لحظ   ايد    آيا تاكنون به پزشكي مراجعه كرده     

در را بگشايد و از شما استقبال كند؟ اگر چنين اتّفـاقي بـراي بيمـاري بيفتـد چـه             
  گردد؟  مياحساسي در او ايجاد

 و كار هميشگي ما با افراد منظّم و سخت گيـر در مـورد سـاعت دقيـق      اگر سر 
  يابد؟  ميچه خصلت و منِشي در ما به اين وسيله رشد،  باشدها هبرنام

اردو يا بازديـد جمعـي تنظـيم        ي    هاگر يك برنام  ،  معموالً در كشورهاي پيشرفته   
 17/7د  كننـ   مـي  مثال اعـالم  دقيقه   15/7به جاي ساعت     براي ساعت حركت  ،  كنند

! نَه زودتـر و نَـه ديرتـر   ، دقيقه و بسيار مقيدند رأس دقيقه اعالم شده حركت كنند         
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بازگـشت توقّـف كنـد؛      ي    هخودروي آنان در نقط   ،   دقيقه 33/11مثال رأسِ ساعت    
نظم ،  يا مشتريان ،  شود كارآموزان يا همكاران     مي زيرا معتقدند اين دقّت نظر باعث     

اينك به نماز و تأثير و كاربرد آن در پـرورش           . زندو انضباط را در خود نهادينه سا      
 . نظم و انضباط توجه كنيد

 هر فرد يا    ياهخدمات و امتياز  ،  ت از شخصي  وير زيباترين و چشمگيرترين تص   
ـ انسان در هر يـك از فع      . تصوير نظم و انضباط است    ،  مجموعه و مقـاطع    هـا   تالي 

 و رفتار خود را     يتاب زندگ كه ك ،  گردد ي م ي درخور تحسين تلقّ   به شرطي  يزندگ
ـ    ي    هاين امتياز وسـيل   . دن گردانَ  مزي »نضباطا«به زينت     ونـصيب ا  ،  تتمـرين و دقّ

 نظـم   خـود را بـه رعايـت      يش بايـد    هـا   هو برنام  ي در جريان زندگ   آدمي. گردد يم
تا به مرور زمان اين     ،   تحميل كند  يشبر خو ،   در برنامه  ييها  و الزام ،  مجبور ساخته 

اسـتاد  .  او جريـان يابـد     ي زنـدگ  يهـا   رت ملكه در ساير بخش    ت به صو  خصوصي
 : نگارد  مي چنين)ره (يمطهر

. شـود  ي دارد و دقيقه اش هم حـساب مـ         ينص و معي  يك وقت مشخّ  ،  عبادت« 
    وقت نماز صبح از او    ل طلوع آفتاب اسـت و اگـر عمـداً يـك            ل طلوع صبح تا او

، نمـازت باطـل اسـت     ،  ي كن دقيقه قبل از طلوع صبح يا بعد از طلوع آفتاب شروع          
مـن ديـشب   ! آيـد  يمـن فعـالً خـوابم مـ    ! آقا: يياگر بگو. بايد بين اين دو تا باشد 

 يخدا كه خـواب و بيـدار     ،  االن يك ساعت به طلوع صبح مانده      ،  ام  كشيده يبيدار
 يپوشد و برا   يش را م  ا ي لباس رسم  )العياذ باهللا  (لوعينمگر خدا در بين الطّ    ،  ندارد

يكـسان   خدا كه تمام سـاعات و لحظـات          يشود؟ برا  ي م  آماده هاقبول كردن نماز  
ـ ال و ةنَسِ هذُأخُتَال« :است ، آيـد  يخـوابم مـ    و   ام   كـشيده  يشب بيـدار  امـ  مـن    1»مونَ

  . و بخوابمخواهم نيم ساعت زودتر نمازم را بخوانم يم
                                                 

 » الكرسيآية« از اي ؛ جمله255 / بقره. 1
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جز در وقت خودش در وقت ديگر نبايد        ،  يانضباط و وقت را بايد بشناس     ! ابداً 
ـ            يآيا از نظر خدا فرق م     . يبخواننماز   از ،  هكند كه اين وقت يا آن وقـت باشـد؟ نَ

 نيمه شـب    يِاگر شب تا دو   ،  يوتو بايد با اين نماز تربيت شَ      ،  كند ينظر تو فرق م   
 و نماز ظهـر و      ي و نمازت را بخوان    يوبايد بين الطلوعين بيدار شَ    ،  يهم بيدار بود  

هـم قبـول    ،  بعـد از وقـت    . نيـست قبول  ،  قبل از وقت  ،  طور است  عصر هم همين  
 1».طور است  هميننيزمغرب و عشا . نيست

ي  ه در برنامـ يصورت يـك الـزام دينـ   ه ن و ب ه كه در اوقات معي     يومي ي نمازها
 و روح چدول بنـدي ،  انسان رايها تاليفعي    هصفح،  گيرد يه قرار م   روزمرّ يزندگ

  برنامـه   ي نمودهـا  دقيـقِ يرسـ بربا . كند ي احيا مويد به وقت را در    انضباط و تقي
 ي نظمـ يدارا، آغـاز و فرجـام  در ، اين عبـادت واال  يابيم يمدر  ،  نظم نماز ريزي و   

 آن بـر     انجـامِ  يمات و ترتيـب منطقـ     از جهت مقـد   اسالم عزيز   . لطيف و زيباست  
، )قبلـه (از حيـث جهـت ايـستادن        ،  متـيم ،  وضـو ،   شرايط گوناگون غـسل    حسبِ

، لباس نمازگزار و نوع آن    ،  نوبت در هر    ها   ركعت تعداد،  حركت دست و اندام بدن    
طـرح و   ،   تمـام ايـن جهـات      و،  گزينـد  ينماز يا سجده برم   ي    ه اقام ي كه برا  يمحلّ

، در زيـر و بـم كـردن صـدا         ،   قرائـت  ياداي    ه تون صـدا و نحـو      يبرا. برنامه دارد 
ي  هباقي مانـد ، آب وضو، تبيين سمت و سوي نگاه نماز گزار ،  اداي قرائت ي    هنحو
اي   در مرحلـه   ... تعقيبـات نمـاز و     ٰٰحتّي،  آرايش ظاهري ،  يا محلّ سجده  ،  خاك،  آن

دستورهايي خـاص   ... و،  گزينش امام ،  براي تنظيم صفوف  ،  فراتر در نماز جماعت   
 ي احيـا  ؛ي در هر روز يعنـ     ها  هبرنام الزام به اين  . ارئه كرده است  ،  و الگوهايي بديل  

دگردانَ ي منهادينه،  انسانهادِن كه آهنگ انضباط را در يدپذيرروح تقي . 
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  ايمان و استقامتياستوار. 7

 آموزشـي چـه نقـشي   خواندن سـرودهاي دسـته جمعـي خـصوصاً در مراكـز              
  . تواند در تربيت داشته باشد؟ لطفاً اين آثار را در جدول زير فهرست فرماييد مي
   

  آثار سرودهاي جمعي. 7جدول 
1.  
  
2.  
  
3.  
  

  : پردازيم  مي سروش عبوديت و اينك به بررسي آثار
 را بـه سـربازان و   يسروشـ ، بـات  الهـام اسـتقامت و ثَ  ي برايهر سپاه و سازمان   

مقاومت  ي  هروحي،  با سرودن آن  ،  كه هر صبحگاه و شامگاه    ،  آموزد يپيروان خود م  
سـپاه  . دن را آهنـين سـاز     خويشد و عزم و اراده      نران به هيجان آو   يشها  را در جان  

ـ        كه يات و ذر  يهست  در  يسـرود پايـدار   ،  دنـ نماي يصـدا مـ    ي به ظاهر خـاموش و ب
 : سرايند ي از آفريننده را هر صبح و شام مفرمانبرداري

 »1ءٍ االّ يسبح بِحمدِهِ ياِنْ مِنْ شَ« 
گويند روزان و شبان با تو مي  م، در نهانات عالَي ذر جمله

شيممما خا، نامحرمان شما با  شيمه  ويمبصير و ما سميعيم
؟ويدي شَكِ،  خدادان جانِحرمِم    ويدر چه، شما سوي جمادي مي

                                                 
  . 24  /ءاسرا. 1
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صـبح و   ،  ات وجـود  با ساير ذر   همنوا،   نيز به عنوان محور نظام خلقت      ها   انسان
 در اطاعـت از     يشام خود را با سرودن سروش ستايش و سپاس و اعـالم وفـادار             

 نكـاتِ تـرين     مهـم د به   يتق،  اين سرود كه در آن    . كنند ي م سپري،  آفري يخالق هست 
 بـا   يروح سـازش ناپـذير    ،  شـود  يديده مـ  ....  و يسياس،  يعاطف،  ياخالق،  يعقيدت

 ص را در انـسان تقويـت       مـشخّ  ي به نظام اخالق   يو پايبند ،   و گمراهان  ها  طاغوت
 . دكن مي
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 درس سوم
  
  

  

 چرا نماز بخوانيم؟

)3(  
  

ن آ افسردگي چه عواملي در رفع به هنگام ايد؟ آيا هيچگاه دلگير يا افسرده شده
انسان به چه كاري در هنگام افسردگي تمايل دارد؟ لطفاً اين عوامل و  ثر است؟ؤم

  : راهكارها را در جدول زير بنويسيد
  

  : رييگ لتجويزهاي دوره افسردگي و د. 8جدول 
1 .  
  
2.  
  
3.  
  
4.  
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  روح بـاقي  و نيازها اگر اشباع نشوند تأثيرات نـا مطلـوبي در جـسم و          ها  هغريز
نـوزادان  . شـوند   مي تحركي  بي تشنگي موجب رخوت و   ،  مثال گرسنگي . گذارد مي

آيـا  . نماينـد   مي به هنگام مواجهه با چنين وضعيتي اين كمبود را از راه گريه اظهار            
كه كمبود آنان مربوط به حس انس و دلتنگي         ايد    با نوزادان يا كودكاني مواجه شده     

 بزرگترها اين حس را چگونـه ارضـاء        .رف نموده ايد  آنان باشد؟ آنرا چگونه بر ط     
   كنند؟ مي

  
  انسان با پرستشينس فطراُ. 8

 را در خـود     ها   انسان ي انتخاب يها   گوناگون از عبادت   ييها  هگون،   تاريخ آفرينش 
، سـنگ ،  چوب: همچون،  مختلف يي موجودات و اشيا   ؛ از پرستش  ده است كرثبت  

نـام  ،   به اشكال زشت   يشهوت پرست ،  ي پرست شاه: تا. ...آتش و ،  آب،  ماه،  خورشيد
ي   هكه هـر يـك در همـ       ،   منحرف ي از مسيرها  ي و وطن پرست   ي پرست اهو،  يپرست
 . ه است داشتي طرفدارانها هدور

كـه  ،  دهـد  ي در انسان خبـر مـ      ي از وجود يك نياز به پرستشگر      ها   مجموع اين 
ـ   . سـازد  ي مـ  روح را مواجه با خـأل     ،   آن  نكردن تأمين در ايـن بـاره     ي  راسـتاد مطه

 : فرمايد يم

ترين ابعاد    از اصيل  ي و يك  ييات روح آدم  تجلّترين     از پايدارترين و قديم    ييك« 
نـشان  ،   بـشر  يآثـار زنـدگ   ي    همطالع.  نيايش و پرستش است    حس،  ها  وجود انسان 

نيايش و پرستش هم وجود داشته      ،  دهد هر زمان و هر جا كه بشر وجود داشته          يم
از نظـر   . متفاوت شـده اسـت    ،   كار و شخص معبود    لِشك،   كه هست  ي چيز ؛است

همراه بـا يـك سلـسله اذكـار و          ،   موزون ي و حركات دسته جمع    ها  شكل از رقص  
هـا و   اذكار و سـتايش ترين  ي و راقها  و خشوع ها  خضوعترين    يتا عال ،  اوراد گرفته 
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ـ        ،  از نظر معبود   ـ  ومِاز سنگ و چوب گرفته تا ذات قي ه از زمـان و      منـزّ  ي ابـد  ي ازل
 يبلكه نـوع پرسـتش را يعنـ       ،  پرستش را نياوردند و ابتكار نكردند     ،  پيامبران .مكان

به بشر آموختند   ،   را كه بايد پرستش به آن شكل صورت گيرد         ينوع آداب و اعمال   
 » .عمل آوردنده  بيجلوگير ) شرك(از پرستش غير ذات يگانه : و ديگر اينكه
 : افزايد ي سپس م

 ي واقع يو خدا  حد و يگانه پرست بود    بشر ابتدا مو   ،1 دانشمندان ياز نظر برخ  « 
 ييهـا   پرستيد پرستش بت يا ماه يا ستاره يا انـسان از نـوع انحـراف               يخويش را م  

كـه پرسـتش را از بـت يـا از            بشر چنين نبوده   ييعن،  كه بعداً رخ داده است    ،  است
 يدان به پرستش خـ     ديگر آغاز كرده است و تدريجاً با تكامل تمد         يانسان مخلوق 

در ،  شـود  ي تعبيـر مـ    ي دينـ   به حـس   * پرستش كه احياناً   حس. يگانه رسيده باشد  
 2» .عموم افراد بشر وجود دارد

 كـه در    ي و عظمـت بناهـاي     يتوان از اسـتوار    ي عمق و اصالت اين گرايش را م      
 در  ـ  خـود ـجا كه بـشر    آن. دريافت،  بنيان گرديدهي پرستشگريطول تاريخ برا

 ييا هر عمارت دينـ ،  و مساجدها هكنيس،   كليساها يول،  زيست  مي كلوخيناي    خانه
 را در حمايت از معبود      ها  جنگترين    و سخت ،  داشت يمعمور م  را به بهترين وجه   

 . كرد يل م تحميشو مسجود خو

  پرسـتش كنـد؟    چگونـه چه چيز را بپرستد؟ و      : پرسد يانسان از خود م   ،   اكنون
ـ  ي بررس بالتَّبع شـود  يبـه عقـل سـپرده مـ       ،  ت مختلـف  ت پرسـتش موجـودا     قابلي .
با آنـان   ،  با ماه پرستان   روياروييهنگام   عليه السالم    گونه كه حضرت ابراهيم    همان

سـپس  . ت خواندرا عقالً فاقد قابلي آن، ولي پس از نا پديد شدن ماه ،  همزباني كرد 

                                                 
 .  نام برده است»ماكس مولر«استاد ، در نوشتارش از . 1

 . 105/ احياي فكر ديني. 2
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و تـر      زيـرا بـزرگ    ؛اظهـار عالقـه نمـود     ،   بـه آن   اًظـاهر   آورد و  يرو،  به خورشيد 
ـ  يدليل رو  رااش ثَباتي  بي، خورشيد غروب كرد  يبود و وقت  تر    ندهدرخش  از يگردان

 1.برشمردآن 

خـطّ  ، اراده و نـاتوان   ي ب يبر پرستش همه اشيا   ،  يعقالناي     قرآن كريم با معادله   
 : كشد يبطالن م

 2؛ و اِلَيهِ تُرْجعونَي فَطَرَنياَعبد الذّ  اليو مالِ« 
 »پرستش نكنم؟،  اوستيبه سواز او و  و انجامم،  چرا آن كس را كه آغاز

 .  نيستيعقالن، وسزاوار پرستش است و عبادت غير ااو تنها ! ي آر

 3» اَعبد اَيها الْجاهِلونَيقُلْ اَفَغَيرَ اللَّهِ تأْمرُونّ« 

، ضـعيف پرستش  [!  نادانان يا،  غير خدا را بپرستم   ،  كنيد يآيا امر م  : بگو«: ي يعن
،  را نداشـته باشـد     ها   و اگر اين كاستي     است ي نادان روي از نيازمند و وابسته  ،  نناتوا

 »].خداست و غير او واجد اين مشخصات نيست
 : )ره (يرمطه استادي  هگفت به 

پروردگار خود و صاحب اختيار     ،   خود ب؛ ر !  انسان يپيام قرآن اين است كه ا     «
او وابـسته اسـت و   ي  ه به ارادي كه تمام هستي آن صاحب اختيار ؛خود را بپرست  

  ».ها ر هم ريزند قالبد«اگر يك لحظه غافل گردد
 تـان  كس كه شما و پيـشينيان  آن] بپرستيد[  4» خلقكم و الذين من قبلكم    يالذ «

 5» .را آفريد

                                                 
 . 79 ـ 76/ انعام. 1

   .22يس، . 2
  . 64، زمر. 3
  . 21، بقره. 4
  . 132، آشنايي با قرآن. 5
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اً امر به پرستش غير او را جد      ،   تمركز هر گونه قدرت و توان در خداوند متعال        
 را بايـد از     يادب پرستشگر ،  عقالً سزاوار اوست  ،  ستشنمايد و اگر پر    يجاهالنه م 

تجربـه  . در خور تحسين و قبول نيـست      ،  جز آن اي    هو الهام گرفت و هيچ شيو     هم
ـ   ي    ه مبتكر نحو  اخواسته ت ،  خود،  كه هر گاه بشر    ثابت كرده  ت باشـد   اظهـار عبودي

ي قبـول  نتوانسته ادب م   ]اسرائيل آمده  ي كه در نيايش شبان قوم بن      يهمچون مناجات [
  . زمينه پديد آورددر اين 
 
  عام نگري. 9

جمعي برخوردارند و هميشه دوسـت دارنـد        ي    هتفاوت بين كساني كه از روحي     
 ي خود را تقسيم كنند و كساني كه همـه چيـز را بـراي خـود                ها   و نعمت  ها  شادي
پسندند و دوست ندارند كسي در كنار آنان باشد و چيزي به كـسي داده شـود                  مي

   چه عواملي است و راه درمان آن چيست؟ناشي از
از ،  امروزه كه بحث گسترش مرزهـاي دانـش و راهكارهـاي آن مطـرح اسـت               

گسترش مرزهاي بينش از چه ضرورت و اولويتي برخوردار است و           ،  ديدگاه شما 
عـام   موضـوع  گـردد؟   مي يي دارد؟ ديد وسيع و گسترده چگونه حاصل       ها  چه الزام 

آيا ممكن است چنين اثري     . مطالعه و بررسي كنيد   ،  نمازنگري را به عنوان كاركرد      
  به صورت محسوس از نماز دريافت گردد؟

ـ            بـا محـيط و   يسـازگار ي   هحيات بشر در گرو بينش و نگرش وسـيع و روحي 
ـ ظاهرـ كه نماز   با آن، موافقت با جمع است ـ دور از فعه ب اً  و ي جمعـ يهـا  تالي 

  جماعت  و مسالمت با   يير جمع و همنوا   ا حضور د  ام،  نمايد ي م ي عمل فرد  نوعي
كه به عنوان آغاز با نـام       اي    هاز نخستين جمل  .  آن تعبيه گرديده است    ي جا يدر جا 

عمـوم   ربيـتِ گردد و سپس به صـفت ت       يم  آغاز يخدا به صفت شمول رحمت و     
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 نمـاز   ي به تنهـاي   هر چند ،  جا كه نمازگزار    آن تا،  گردد يط او اشاره م   جهانيان توس 
و ،  نمايـد  يانحصار عبادت و استعانت را در خدا اعالم مـ         ،  با زبان جمع  ،  خواند يم

 مسالمت و صلح و صفا را با نسل حاضـر           ينوا،   كه در سالم نماز    يوقت: سر انجام 
 ي و همزيـست ميميتآهنـگ صـ  ، همـه و همـه  ،  دهـد  ي م سر،  و بندگان صالح خدا   

و يـا   ،  عـام و مطلقنـد    يـا   ،  معموالً تمام الفـاظ   . دمند  مي ر روح او  دآميز را    مسالمت
است از چه   تر     خدا بزرگ  .»اكبر اللَّه«مانند  ،   دارند يت عموم و ظرفي  م مع الغير  متكلّ

، جهانيـان ي    هپـرورش دهنـده همـ     ! او پـرورش دهنـده اسـت      ،  چيز؟ از همه چيز   
 . خواهيم يكنيم و تنها از تو كمك م يتنها تو را عبادت م]  مايهمگ[

كـه  ي شـود و در صـورت   ي انجـام مـ    يجمعـ عمال واجـب بـصورت      اَ،   در نماز 
خواند و صـرفاً بـا اسـتماع قرائـت امـام             يحمد و سوره نم   ،  نمازگزار مأموم باشد  

 ...رود و يشود و با او به ركوع م يبا او همدل م، جماعت

تا ساير  ،  گرفته،   نماز از لباس و محلّ   ،   شده است  منظور،  حقوق جمع ،   در نماز 
 شرط قبـولي نمـاز دانـسته شـده          ها  رعايت آن  ،كه در روايات   ي حقوق يها  هتوصي
گونه كه   همان،  هستند در نماز    يعدالت اجتماع ي    ههمه و همه مجسم كنند    ،  است

جـا كـه در آداب       آن،   آن نهفتـه اسـت     ي دستور يروح مسالمت و صلح در زوايا     
 . ...يا، اده نگذارح خود را جلو سجشمشير و سال: خوانيم ينماز م

، حقـداران ، همـسايگان ي    ه گناهان همـ   آمرزشِ،  وت نماز  در قن  يگاه،  نمازگزار
يـا  ،  انـد   كه از او غيبت كرده    ي  و كسان خادمان جامعه   ن و مؤمنات و     انياكان و مؤمن  

 . دكن يلت مأ مسياز خداوند تبارك و تعال، او از آنان غيبت نموده

 در هيـأت   اين موارد در قالب نماز جماعت و          تمام  قانونگذار اسالم تأكيد دارد   
بر شمرده    فراوان ييها ثواب،   آن ي ترغيب به انجام جمع    يادا گردد و برا   ،  گروهي
توانـد   ي مسالمت آميز و بازيافت روح موافقت با جمع م         يهمزيست: بنابراين. است
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 چرا كه مضامين و     ؛ه قرار گيرد   ديگر از آثار و اسرار نماز مورد توج        يبه عنوان يك  
 . دهد ي خصلت و باور سوق مناخواسته انسان را به اين، آداب آن

  
  زنگ هشدار . 10

  ترجمان اين سخن است، توموي سپيد گشتنِ 
 سپيده دميد، به پاي خيز زخواب گران

 ،زنگ بيداري را برداشت كنند    ،  ها  انسانها به جاي آنكه از صداي جرس ساعت        
عمـر  از  تر  بهـا  اي گـران   هيچ سـرمايه  . نمايند  مي الئي استفاده الاز آن به جاي نواي      

هـيچ  . از آن هيچ چيز به طور دائم و ال ينقطع مصرف نمي گردد            تر    انزرانيست و   
اي بـه ميـزان آن مـورد ترديـد      ست و هيچ گزارهقطعي نيي به اندازه گذر عمر  رما

   :دانيد چرا؟ شايد به اين دليل كه  مي آيا.عملي انسانها قرار نگرفته است
  جرَس است  بيانِعمر چون كارو    رود هشدار   ميفرصت از دست

اينـك بـه    . هايي از نوع ديگر در زندگي انسانها تعبيه گردد         پس الزم است زنگ   
  : نقش نماز در اين مورد توجه فرماييد

 يحـساب شـب و روز و چگـونگ        ،  ي زنـدگ  يها ي فرو رفتن در دنيا و گرفتار     
 تا،  ت اس نيازمند مذَكِّر ،  رد و در اين ميان انسان     ب يگذشت عمر را از خاطر انسان م      

  .  را به او يادآور شودايام ساعات و گذشتِ
 بينانه ترسـيم   ژرف،   را اين نقش نماز  ،  يله العال ظّ مد يم انقالب اسالم  رهبر معظّ 

 : فرمايد يم

بـه نـدرت   ،  اسـت  كه او را احاطه كرده     ي فكر يها   مشغوليت يانسان از البال   «
. و روزهـا بينديـشد   لحظات و ساعات  و گذشتِ  يتواند به خود و هدف زندگ      يم

 ها  ه و ما  ها  هشود و هفت   ي آغاز م  ي ديگر يگردد و روزها   يچه بسا روزها كه شب م     



  پرستش آگاهانه     60

يا ،   و معنا  ييابد و گذشت زندگ    يه نم گذرد و انسان به آغاز و پايان آن توج         يكه م 
 و يك هـشدار در سـاعات        ييك زنگ بيدار  ،  نماز. كند يبطالت آن را احساس نم    
بـه  . خواهـد  يد مـ  دهد و از او تعه     يه به انسان برنامه م    ك،  مختلف شبانه روز است   

 كـه  يدر زمـان . كـشد  ي حـساب مـ  ها هدهد و از گذشت لحظ  يروز و شبش معنا م    
خواند و به او     ياو را م  ،   عمر است  ي زمان و انقضا   يخبر از ط   يمشغول و ب  ،  انسان

 1» . ديگر آغاز شدي گذشت و روزيروز: فهماند كه يم

پـس از  ،  قرآن كريم .  انسان است  يعد حيوان  از ب  ينمود،  ر عم  غفلت از گذشتِ  
  : فرمايد يم  به چهارپايانآدميان برخيتشبيه 

 » . غافالنندناينا  2؛ونَلُافِٰ الغم هكٰولئاُ«
  :انساني كه. نهد يجه مو در مدار تو،  كردهدور انسان را از غفلت  نماز!آري

 3»قَه خَلينَسِ« ؛ آفرينشِ خود را از ياد برده

   4» ما قَدمت يداهينَسِ« ؛ عملكرد گذشته  را از خاطر برده
 5»اللَّه نَسوا «.فراموش كرده استرا خود خداي و 

 : كنيم  ميمرور  رايراللَّه مطهت آينوشتاري از 

  انسان را از خـود جـدا      ،  ات و غرق شدن در مادي     يبه همان نسبت كه وابستگ     «
بـه  ،  عبـادت . گرداند يعبادت انسان را به خويشتن باز م      ،  سازد يو با خود بيگانه م    

 غـرق و محـو شـده در         انسانِ،  عبادت. انسان است ي    ههوش آورنده و بيدار كنند    
در عبـادت و    . كشد ي بيرون م  ها   غفلت يمانند نجات غريق از اعماق دريا     ،  اشيا را 

                                                 
 . 80 / از ژرفاي نماز.  1

 .179 / اعراف.  2

 . 78/ يس. 3

  . 57/ كهف. 4
 . 19/ حشر. 5
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 و هـا   بينـد؛ بـه نقـص      يانـسان خـود را آنچنـان كـه هـست مـ            ،  پرتو ياد خداونـد   
، نگـرد  ي و حيات و زمان و مكان مياز باال به هست  ،  گردد ي خود آگاه م   يها  يكسر

         ي آمال و آرزوها   يستو در عبادت است كه انسان به حقارت و پ  ي پ ي محدود ماد 
 .  برسانديخواهد خود را به قلب هست يبرد و م يم

ي   هبه ديـد  » اينشتاين« من هميشه به اين سخن دانشمند معروف عصر خودمان          
ل يه در مسا  نَ،   است يص در فيزيك و رياض    متخص،  اين دانشمند . نگرم ياعجاب م 

نوع سوم  ،  او پس از تقسيم مذهب به سه نوع       . ي و فلسف  ي و مذهب  ي و انسان  يروان
 ينامد و احساس   ي م »ي هست مذهبِ« يا   » وجود مذهبِ«،   است يرا كه مذهب حقيق   

 : دهد يح ماين چنين شر،  دارديكه انسان در مذهب حقيقرا 

 كه در   ي بشر و عظمت و جالل     يها   آمال و هدف   يكوچك،  فرد،   در اين مذهب  
او وجود خـود    . كند يحس م ،  نمايد يتظاهر م ،   در طبيعت و افكار    ها  ه پديد يماورا

ـ     يكه م  چنان،  پندارد يرا يك نوع زندان م     ن پـرواز كنـد و تمـام        خواهد از قفس تَ
  1».احد دريابد را يك باره به عنوان يك حقيقت ويهست
  

  همراهي با هستي. 11
اجـزاي هـستي را   ي  هآيا تاكنون فهرستي از خصوصيات يا كاركرد مشترك هم     

  از خصوصيات مشترك جانداران چطور؟ ؟ايد تهيه كرده
ي متفـاوت و    ها   كه به ميزان   ها  به نظر شما خصوصيات يا كاركرد مشترك انسان       

  كدام است؟، هستند واجد آن ها  هر يك از انسان،گون گونه
اقل سه مورد از خصوصيت مشترك هر كدام را بنويسيدا در جدول زير حد .  

  
                                                 

 . 105/ احياي فكر ديني. 1
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  خصوصيات مشترك موجودات. 9جدول 
   موجودات؛مشتركات تمام.1 

  : الف
  : ب
  : ج

  مشتركات جانداران؛. 2 
  : الف
  : ب
  : ج

  ؛ها مشتركات انسان. 3 
  : الف
  : ب
  : ج

  
 : فرمايد ي قرآن كريم م؛دنستاي يآفرين را م يتهمواره هس،  هستيموجودات همه

 1؛ءٍ اِالّ يسبح بِحمدِهِ ياِنْ مِنْ شَ «
   2» .گويد يمتسبيح كه خدا را  مگر آن، وجود نيستي  ه هيچ چيز در داير

 يخدا،   كه فاقد شعور و ادراكند     ها   آن 3اند   الهي ش ابرها پيام آور تسبيح     غرّ ٰيحتّ
 ممكن است انسان شـعورمند و بـا ادراك در برابـر عظمـت               چگونه،  ستايند  مي را

                                                 
 . 44/ ءاسرا. 1

   .ستاد مطهري؛ ا40 ـ 35 و طهارت روح 180/ ؛ فطرت 123/ ي اخالق  فلسفه: ك . تر، ربراي آگاهي بيش. 2

  ). و يسبح الرَّعد بِحمدِه(13 /رعد. 3
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ـ  ،  اند   ديگر آفريده شده   ي وجود يآنها كه برا  ! ؟خداوند كرنش نكند    سـپاس   يدر پ
 ي و بهـره منـدترين موجـودات هـست         مستقلپس چرا انسان كه وجودش      ،  خالقند
 ! دور نيست؟، انصافآيا اين از !  نكندي همراهها  با آناست

 را در بردارد و انسان در قالب        ها  كرنشترين    باترين و پسنديده  زي،  برترين،   نماز
 . ندك يبخش را تقديس م يهست، با هستي همراه، نماز

   
  بهداشت جسم و نظافت لباس. 12

در پـنج    از وضـع بهداشـت    اي    آيا براي شما امكان دارد يـك گـزارش مقايـسه          
  . كشور اسالمي و پنج كشور غير اسالمي تهيه و ارائه كنيد

  جدي نمي گيرند؟ موضوع بهداشت و نظافت را،  چرا مسلمانان
فهرستي از رفتارهاي غير بهداشتي موجود در كشورهاي اسـالمي خـصوصاً در             

  :  در جدول زير بنويسيد رامجامع ديني
  رفتارهاي غير بهداشتي در مجامع اسالمي و ديني. 10جدول 

1.  
  
2.  
  
3. 

  
 و  هـا   انه پنج نوبت شـست شـوي دسـت        آيا هيچ مكتبي را سراغ داريد كه روز       

  واجب كرده باشد؟، مراسمي عباديبراي صورت و پاكيزگي لباس را 
  چه نقشي در بهداشت فردي دارد؟، اين تكليف
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مـه بـه    المقد ي و بـه طفيـل ذ      هـستند نمـاز   ي    همـ مقد،  وضو و غسل  ،  ترديد  بي
، نمـاز : تـوان چنـين گفـت كـه        ي و هرگز نمـ    اند  الزام و وجوب راه يافته    ي    هعرص

 ولـي ! شـود  يآن موجـب بهداشـت جـسم مـ        ي    همـ  زيرا مقد  ؛واجب و مفيد است   
 نمازگزار به اين درآمد نيـز اشـاره   يتوان در كنار سالمت روح و بهداشت روان       يم

 چرا كه   ؛گردد ي نيز برخوردار م   ي و جسم  يمواهب تبع  يكه نمازگزار از نوع   ،  كرد
شـود و مجبـور      يشو مـ    شست جسم او روزانه چندين بار در قالب وضو و غسل         

همچنـين بايـد    . دزاسـ  پـاك    يو مـانع  آلـودگي    است مواضع وضو را از هر گونه      
در  هنگـام نمـاز       و 1فراهم نمايد را   ها   آن ي و زينت ظاهر   يزه خود را پاك   يها  لباس

 ي زندگ يها   در ساير بخش   يثير اين نظم ظاهر   أت. 2ر باشد آراسته و معطّ  ،  حد توان 
 . كند ي ميفم معرّ آراسته و منظّيتماند و او را شخصي ي مينمازگزار نيز باق

گويد يص م يك پزشك متخص : 

 هـا    در قالـب جريـان آب در وضـو بـر آن            ي كه عـروق جلـد     يقبض و بسط   «
گردد و حركـات   ي ميموجب ازدياد حركت قلب و نشاط مبادالت جسم    ،  يابند يم

د اعـصاب   ب تمـد  نمايـد و سـب     يجذب اكسيژن و دفع كربن را آسـان مـ         ،  يستنفّ
گونـه   همان. دارد ي مختلف مصون م   يها  همچنين او را از ابتال به بيماري      . شود يم

عامل نظافت  ،  اقل پنج بار  روزانه حد ،   وضو ي برا ها   دست ي اجبار يشو كه شست 
 ي مختلـف بـه دهـان و ابـتال بـه بيمـار             يها   از ورود ميكروب   يدستها و پيشگير  

 3» .شود يج مالعال  صعبها بيماري و ساير يگوارش

                                                 
  . »دٍسجِ ملِّ كُند عِمكتَوا زينَذُ خُمني آديا ب«؛31/اعراف . ١
ي   عليه پوشيدن پاكيزه ترين لباس ها و جامهرحمةاهللا؛ حضرت امام خميني 868ي  ، مسألهتوضيح المسائل. 2

اند بات لباس نماز گزار، بر شمردهسپيد و استعمال بوي خوش را از مستح . 

 . 82/  في االسالمةروح الصال. 3
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 خود را   يدكتراي    هپايان نام ،  قاهره  دانشگاه يپزشكي    ه دانشكد اندا از است  ي يك
 از جملـه  ي عـضالن يهـا  انگيز نماز در صـيانت از بيمـاري      تأثير شگفت  يبه بررس 

ـ    و تدوين   زمينه در اين    ياختصاص داده و كتاب   ،   پا يها   رگ يفراخ طـور  ه   در آن ب
1. استكرده يبررس،  رات پا نماز بر عضاليمبسوط آثار طب 

 ي و عبـاد ي يك امـر روحـان  و، يك عبادت است، نماز: بايد گفت، و ديگر بار   
 .  نداردي به چنين توجيهاتياصوالً نياز

  
  تاحساس قدرت و عزّ. 13 

ـ ،  انگيزد يرا در انسان برم    احساس تواضع ،  نماز بـه نمـازگزار اجـازه       هرگـز ا  ام 
  .كند يدهد در خود احساس فرومايگ ينم

احساس ،  گرداند و از اين جهت     يصل م  متّ  الهي انسان را به قدرت اليزال    ،  نماز 
در مناجـات بـا      عليه الـسالم     مام علي ا. آورد  مي در نهادش پديد  ت را   قدرت و عزّ  

 : دارد ميپرده بر، متعال از راز رسيدن به عزّت يخدا

 2: رباًي عِزّاً اَنْ تَكُونَ لي بيكَف فَخْراً اَنْ اَكُونَ لَك عبداً و ي بي كَفياِله «

 كـه تـو     يمـرا كـاف   ،  تت باشم و اين عـزّ     اكه بنده   ،  اين افتخار مرا بس   !  خدايا
  ! يپروردگار من باش

 و،   خـالق  ي پروردگار در پيشگاه ،   برترين مخلوق  ت است بر عبودي   يسند،  نماز
 . عاشقانه و سرافرازانه بر اين پيوند ي صدقشاهدِ

                                                 
 -يه  دارالنشر للجامعات المصرّ وفوق عنوان كتاب ، في الوقايه من مرض دوالي الساقينةال الصةمعجز. 1

و «با عنوان  كتابي، هنام دكتر فارس علوان از دانشگاه جده  ديگر بيدانشمند. را چاپ كرده است  آنمكتبةالوفاء
دارالمجتمع« از»صحتك في عبادتك«هاي  اين كتاب از سري كتاب. تدوين كرده است» وقايهو  صحة ةالفي الص « 
  . استكرده ارائه باره در اين جامع نسبتاً پژوهشي به بررسي آثار نماز در سالمت جسم و بدن پرداخته و ، كهاست

  . 452ص/ 2 ج؛ خصال400ص/ 77 ج بحاراالنوار . 2
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ـ ي    هبـار  قرآن كـريم را در       يعقالني    همعادل. 2  يغيـر خـدا بـرا      نداشـتنِ    تقابلي 

 . توضيح دهيدرا پرستش 

بـا ذكـر   ،  معبود بودن در قـرآن را      معيارپرستش چيست؟   ي    هزمينپيام قرآن در    . 3 
 . بنويسيد، آيه

 4. آموزد؟ ي با جمع را به انسان ميسازگاري  هيچگونه نماز بينش وسيع و روح 

 . شرح دهيد،  نمازيت هشدار را در خاصييكالم مقام معظم رهبر. 5 

 داند؟ يت م از حيوانييغفلت را ناش چگونهدر كدام آيه و ، قرآن. 6 

  در نماز چيست؟ي انسان با هستيمراد از همراه. 7 

 چـه   ي و از سـو    يچـه تحقيقـ   ،  تأثير جريان آب وضو بر بدن انـسان       ي    هباردر. 8 
  ارائه شده است؟يكسان

 9 .ات مربوط به بدن و لباس نمازگزار را ذكر كنيد؟چند مورد از مستحب 

 از  يسـخن  ؟انگيـزد  يت را برمـ   احساس قدرت و عـزّ    ،   نماز در انسان   چگونه. 10 
 .سيدزمينه بنوي در اين راعليه السالم اميرالمؤمنين 
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  درس چهارم
  
  

  نمازيتاريخي  هسابق
  
. نمـاز اسـت   ،  حضور دارد ي    هسابق،   كه در تمام اديان گذشته     يعبادتترين    كهن 

 : پردازيم ي روايات م از منظر از آنييها ه نمونياينك به بررس

 ف حضرت ادريـس نقـل شـده كـه         حاز ص : عليه السالم    نماز حضرت آدم  . 1 
نماز عصر و مغـرب  ، حوا در زمين   اقامت حضرت آدم و     در نخستين روز   خداوند

 1. ركعت به حضرت آدم واجب كرد50و عشا را مجموعاً 

 حضرت آدم وفات يافـت حـضرت        يوقت: عليه السالم     نماز حضرت شيث  . 2 
 2. نماز خوانديشيث او را غسل داد و بر و

 از يـاران    يبه يك عليه السالم    امام صادق : عليه السالم     نماز حضرت ادريس  . 3 
به مسجد سهله نيز برو     ،  ي به مسجد كوفه شرفياب شد     يوقت: فرمودخود سفارش   

ـ ،   زيـرا مـسجد سـهله      حاجـت بخـواه؛   ،  جا نماز بخوان و از خدا      و در آن   ي   هخان
 3.خواند يكرد و نماز م ي مياطكه در آن خي، حضرت ادريس است

                                                 
 . 196، ص11ج بحاراالنوار، . 1

 . 263 ص/همان . 2

 . 280 ص/همان . 3
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 و  هـا   ه پنجـر  يدارا،   حـضرت نـوح    يكـشت :  عليه السالم     نماز حضرت نوح  . 4
 وقـتِ ،  و از اين طريق   تابيد  مي  به درون  ها   نور خورشيد از آن    كه،   بود ييها  سوراخ

 1.دادند ينماز را تشخيص م

 خواستند به عنـوان      او  قوم صالح از   يوقت: عليه السالم     نماز حضرت صالح  . 5 
 از مـن  آنچـه   :  فرمـود  شحـضرت ،  دررا از كـوه بيـرون آو      اي    ه ناق يپيامبري    هنشان

ـ   .  نزد خداوند آسان اسـت     يول،   دشوار يكار،  خواستيد  دو  ؛پـا خاسـت   ه  سـپس ب
كه سـر از   قبل از آنو ، ع كرد تضرّآن گاه: ركعت نماز خواند و سر به سجده نهاد     

گوش رسيد كه    از آن به   ي خداوند شكافته شد و صداي     فرمان به   كوه،  سجده بردارد 
 2.ات ظاهر گشتصيبا همان خصواي  هد و ناقكر را مدهوش يجمع

گـاه كـه همـسر و        حـضرت ابـراهيم آن    : عليه السالم   نماز حضرت ابراهيم  . 6 
، مـن ! خـدايا «: دست به دعـا برداشـت     ،  نوبنياد نهاد ي    هفرزند خود را در كنار كعب     
تـا نمـاز    ،   غير حاصلخيز و كنار خانه ات ترك نمودم        يخاندان خود را در سرزمين    

 3».هآنان قراردِ) گروِ (يدم را در هوا مريها  پس دل؛پا دارنده را ب

، سـتوده  را از اين جهت      او،  قرآن كريم :  عليه السالم  نماز حضرت اسماعيل  . 7 
 4.فرمود يكه خاندان خود را به نماز توصيه م

 عليهم   و لوط    يعقوب ، حضرت اسحاق  به تاريخ    يپس از اشارات  ،  قرآن كريم . 8 
 هدايت  ن قرار داديم كه مردم را به مكتب ما        يانما آنان را پيشواي   : فرمايد يمالسالم  

 5.ديمكر زكات را الهام ينماز و اداي  هاقام، ها ي انجام نيكها كنند و به آن يم

                                                 
 . 333ص/ 11 جبحاراالنوار. 1

 . 383 ص/همان. 2

  »... . ةمحرَّمِ ربنا لِيقيموا الٌصلوتِك الْد بيرَ ذي زرع عِنْ ذُريتي بِوادٍ غَيكَنت مِنْربنا اِنّي اَس« ؛37/ ابراهيم. 3
 . 55 /ريمم. 4

 . 73/ انبيا. 5
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برابر دعـوت آن حـضرت      در  بت پرستان   : عليه السالم   نماز حضرت شعيب  . 9 
دهـد كـه مـا آنچـه را          يفرمـان مـ   ،  آيا نماز تـو   : گفتند يبه پرستش خداوند يكتا م    

 1كنيم؟رها ، پرستيدند يپدرانمان م

 به كوه طور آمـد و       ي حضرت موس  يوقت: عليه السالم  ينماز حضرت موس  . 10 
 پس  ؛ يكتايم يمن خدا : خداوند متعال به او فرمود    ،  پيام رسالت را دريافت داشت    

 2!پاداره مرا عبادت كن و نماز را ب

ي   ه حكيمان يياحضرت لقمان ضمن وصا   : عليه السالم  نماز حضرت لقمان  . 11 
 3.پا داره نماز را ب!  فرزندميا: فرمايد يخود به فرزندش م

 بـه   ي را جهـت رسـيدگ     ي روز تشحضر: عليه السالم دونماز حضرت داو  . 12 
، كه در آن  ،  گذارد ي عبادت م  ه را ب  ي ديگر  روز و ن در ميان آنا   داوريامور مردم و    

 4.دايستا يمردم در محراب خود به نماز مي  هدور از همه ب

نماز صبح را در شهر شام و نماز ظهـر          : عليه السالم   نماز حضرت سليمان  . 13 
 5.گزارد يهمان روز را در فارس م

ه كـانَ مِـنَ        «ي    هدر تفـسير آيـ    : عليه الـسالم   نماز حضرت يونس  . 14  فَلَـوال اَنـَّ
، ست كه اگر حضرت يونس از نمازگزاران نبـود        ا مراد آن : گفته شده   6»المسبحينَ
 7. بماندي باقييشتردر شكم ماهزماني ب

                                                 
 . 87/ هود. 1

 . 14 /طه. 2

 . 17/ لقمان. 3

  . 20ص/ 14 ج ،بحاراالنوار. 4
 . 99/همان. 5

 . 143 -144 /صافّات. 6

 . مذكوري   ذيل آيه459ص/8، ج مجمع البيان. 7
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كه زكريـا در محـراب عبـادت        ي  در حال : عليه السالم نماز حضرت زكريا    . 15 
 1.به او دادند را ٰيك بشارت تولد يحييخود به نماز مشغول بود مال

گـاه كـه در ميـان گهـواره بـه امـر              آن: عليـه الـسالم    ينماز حضرت عيس  . 16 
كـه  ،  خدا هـستم  ي    همن بند :  نمود يا اينگونه معرف  سخن آغاز كرد خود ر    ،  خداوند

بركـت قـرار داد و بـه نمـاز و           ي    هماي مرا پيامبر قرار داد و در هر جا كه باشم مرا          
 2. جان در بدن دارم مرا توصيه نموديت تا وقتازك

 17 .  يوقت: عليه السالم وب  نماز حضرت اي  حـضرت  يبنـدگ ي  ه خداوند روحي 
بـستان و    يامـوال او را از و     ! خـدايا : ادت كرد و گفت   شيطان حس ،  وب را ستود  اي 

ـ   ي    ههم،  خداوند! خواهد داشت؟ اي    هباز هم چنين روحي    ببين آيا  وب را  احـشام اي
، به نمـاز ايـستاده    را   ي و د و  آم ش حضرت نزدِ،  ي در لباس چوپان   شيطان. نابود كرد 

بـا  ،  يكن يت م  او عباد  ي كه تو برا   يي خدا يدان يآيا م : پس از نماز به او گفت     . ديد
مال خـود او بـوده و بـه         ه؛  مال من نبود  : وب فرمود چه كرد؟ حضرت اي   يت  شترها

 3...عاريه داده بود و او صاحب اختيار است كه هر وقت بخواهد بستاند

پـدرم در مـسجد     :  بن ابراهيم گويد   يعل: عليه السالم نماز حضرت خضر    . 18 
 4.خواند يجد نماز م مسي جايحضرت خضر را زيارت كرد كه در جا، كوفه

 : خوانيم يچنين معليه السالم  از امام صادق يدرمورد سابقه نماز در روايت

 5» آخَرُ وصايا االَنبِياءِيهِ «

 . با نماز مأنوس و سفارش كننده به آن بودند الهي، ان پيامبرم تماآري 

                                                 
 . 39 /آل عمران. 1

 . 31 ـ 30 /مريم. 2

 . 358ص / 12 ج ،بحار االنوار. 3

 . 330ص/ 13 ج /همان. 4

 . 206، ص3، ج وسائل الشيعه. 5
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  تشريع نماز در اسالم

    صـلّي اهللا عليـه وآلـه       كرم  كم وجوب نماز را پيامبر ا      مشهور چنين است كه ح
صـفحات  :  ديگر يياز سو . دكرو به مسلمانان ابالغ      دريافت معراج در سفر    وسلّم  

 و  ي علـ  امـام  ؛ از نمـاز پيـامبر اكـرم       يتـصويرهاي ،  نخستين روزشمار تاريخ اسالم   
ـ سالم اهللا عليهـ حضرت خديجه    قريش و در كنار كعبـه در خـود   يروفرا  را م 

  1. داده استيجا
ـ اگـر نمـاز در      : گـردد كـه    ي جا اين سوال مطرح م     در اين  االسـراء تـشريع     ةليل

 گزاردند؟  يمننماز ،  مسلمانانِ نخستينآيا، گرديد

 : دمايرف مي اهللا عليه ةرحم ييمه طباطبا عالّ

نمــاز مغــرب را در  صــلي اهللا عليــه و آلــه پيــامبر اكــرمبــر اســاس روايــات، 
 ايـن مطلـب بـا      د و كر را آغاز    يمسجدالحرام خواند و سپس سفر به مسجداالقص      

ـ منافـاتي ،  شد واجباالسراء ةليلگانه در     پنج ينمازها: گويد ي كه م  يروايات . دارد ن
م و دهـم   آيـ چنانكـه   ،  واجـب بـود     نيـز   از اين تاريخ   پيش،  زيرا اصل نماز   ات نُهـ

 از    بر نمـاز رسـول خـدا، پـيش          ﴾ عبداً اِذا صلّي   ،اَراَيت الَّذي ينْهي  ﴿: ي علق   سوره
آن دوران كه ابوجهل و مردمان نااهل، نماز         هجرت و در اوايل بعثت، داللت دارد؛      

 ها نماز يم كنون ا و نظ  ها  تا تعيين ركع  ام،  پيامبر و اصحابش را به تمسخر ميگرفتند      
 . فتگر سفر آسماني صورت  آندر

. ته اس سابقه داشت ،  اديانو  شرايع  ي    هنماز در هم  : آيد كه   مي چنين بر از اخبار    
پيـروي   »دين حنيف« قبل از اسالم از    نيز كه  صلّي اهللا عليه وآله وسلّم      پيامبر اكرم   

 در غار حرا به ايـن عبـادت         ي طوالن يها   اقامت در ، از بعثت  پيشٰ يحتّ،  كردند يم

                                                 
  .179 ، ص 8ج بحار االنوار، . 1
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،  اسـت   مسلمانان بوده  يمراسم دين  نخستين،  اشتغال داشته و پس از بعثت نيز نماز       
د اعـد تشكل و   ،   تشكيل حكومت در مدينه    يها  ل نخستين سا  وا در شب معراج     ام

  . گرديد عيينت آنركعات 
  

   قبله
ايد كه چرا بايد نماز را رو به قبله بخوانيم؟ مگر خدا              آيا تاكنون از خود پرسيده    

 او كه مكاني خاص ندارد، پس چرا بايد هنگام توجه به او، بـه               درون كعبه است؟  
  سوي كعبه و مكان خاص رو كنيم؟

 است بدانيم قبله كنوني مسلمانان در چه زماني تعيين شد، سپس به             ابتدا خوب 
  .ها بپردازيم پاسخ پرسش

در صـلي اهللا عليـه و آلـه          پيـامبر اكـرم      ي شانزده ماه از تشكيل حكومت اسالم     
، ي و تبليغـات   ي جنگ روان  نوعي،  يات نظام  و عملي  ها  هدر كنار هجم  ،  مدينه گذشت 

 چرا كـه يهوديـانِ يثـرب        ؛داشت ي خود مشغول م    پيامبرِ رحمت را به     نهادِ پيوسته
و روي آوردن آنـان بـه بيـت         ،  مستقلاي    به دليل نداشتن قبله   همواره مسلمانان را    

ـ  ياسـالم ي    هكردند و رهبـر جامعـ      يسرزنش م ،  براي عبادت ،  المقدس صـبرانه   ي ب
 ي  هروز دوشنبه نيمـ    كه تا آن ،  كشيد ي انتظار م   هرا در امر تغيير قبل     الهينزول پيك   

 : اين آيه نازل شد، سال دوم هجرت رجب

ـ السماءِ فَلَنُولِّينَّك    ي تَقَلُّب وجهِك فِ   يقَد نَر «   تَرضـاها فَـولِّ وجهـك شَـطْرَ    ةقِبلَ
شَطْرَه كُموهجلُّوا وفَو ثُ ما كُنْتُميح رامِ وجِدِ الْحس1:الْم 

                                                 
 . 144/ بقره. 1
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تظارِ وحي و تغييرِ قبله ـ بنگـريم و البتـه،     آسمان ـ به ان سويما، توجه تو را به 
روي كُـن بـه مـسجد       : پـس . اي بگردانيم كه بِدان خرسند شَـوي        رويت را به قبله   

  »...د، به آن سو رو كنيدوديو شما مسلمانان نيز هر كجا ب. الحرام
ره تغييركـرد و از شـمال بـه سـمت           يـ مسلمانان يك نـيم دا    ي    هقبل،   با اين پيام  

از آن   نام گرفت و مسلمانان      »ذوقبلتين«،   نزول اين آيه   محلّ. فتجهت گر ،  جنوب
 .  كعبه نماز گزاردنديسوه ب،  و افتخاري خشنودبا، پس

ندارد و مكان     خاص يخدا مكان . رسد  مي  فوق هاي  پرسشاينك نوبت پاسخ به     
 : فرمايد يقرآن با صراحت در اين باره م. پذيرد ينم

و لّوا فَثَمنَما تُواللَّه فَاَي هداي روي آورده خدا يبه سو، كنيد رو  به هر طرف؛1ج . 

 آن خانه   يسوه   ب ها   جسم يلذا جهت گير  .  از صاحب بيت دارد    ينشان،  بيت اما
تـرين   س كـه مقـد  يا  خانـه !  صـاحب خانـه    يسـو ه   ب ها  جان ياست و جهت گير   

جـسم   از پيـامبران بـزرگ خـدا دارد و كتـاب م            ييهـا   هنشان،   زمين بوده  يها  مكان
دان قرار  موحي    ه قبل  است، جا كه پايگاه توحيد    آن! آري.  است يخاطرات توحيد 

ـ ي كـه از هـر آاليـش    يه به اين مركـز معنـو      تا با توج  ،  گرفته تمـام  ، دور اسـت ه  ب
 2. او پرواز دهيميدور و قلب را بسو،  را از دلها آاليش

 : فرمايد يمعليه السالم    امام صادق

 و خاليـق و     يون دنيـاي  ؤاز تمام دنيا و شـ     ،  يله رو كرد   قب يسوه  گاه كه ب   آن «
پاك كن و   اي    هامور مربوط به آنان مأيوس باش و قلب خود را از هر سرگرم كنند             

                                                 
  .115 /بقره . 1
مـه و مدينـه   مكرّي  ه مكّيتاريخ و آثار اسالم  : نگريد به   ب،   كعبه يتاريخي    مشخصات و سابقه  ي آگاهي از    ارب. 2

ليف دكتر أت ؛الغرام باخبار البالد الحرام،  يليد ازرقتأليف ابوالو: ه و ما جاء فيهااخبار مكّ: مشعرانتشارات : رهمنو
يه فاخبار مكّالم و عمر عبدالسليف عبدالملك بن عبداهللا بن وهيشأت: هر و حديثه قديم الد . 
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، دار و به يادآور وقوف خود را در پيـشگاه خـدا             عظمت خدا را مجسم   ،  در درون 
 1» . . .شود ي آنان نهاده مي پيش روها هر يك از انساني  هآن زمان كه اعمال گذشت

 ييجـسم نيـز بـه سـمت و سـو          ،  نهد ي حق م  يكه دل به سو   اي    ه در هر سجد  
واحـد داشـته باشـند و در برابـر          جهتـي   ،  حـدان موي    هپس چه بهتر كه هم    ،  است
 ي و تركيبـ   يكـسان  ينظمـ .  عبـادت بـر پـا شـده اسـت          يكه برا ،  بايستنداي    هخان

، هـا    و تـالش   هـا   اليـت فعي    ههمبلكه در   ،  هماهنگ را بپذيرند و نه تنها در عبادت       
و   ي الزام ييها  بصورت. ...پوشيدن لباس و  ،  خوراك،  خواب،  همانند ذبح حيوانات  

 . د باشني همين نظم و صبغه و آهنگ معنوپيرو، يترجيح

 
 نمازي  ه اقامي واقعي معنا

، آن سخن رانـده   نماز و احكام و آثار گوناگون       از  ،  صد و دو بار   بيش از   ،   قرآن
چـه  : بايـد پرسـيد  اينك . محور سخن و تأكيد بوده است» نمازي  هاقام« ا معموالً ام

 درك تفـاوت بـين ايـن دو       يپاداشـتن آن؟ بـرا    ه   است بين گزاردن نماز و ب      يفرق
 : كنيم يمـ مد ظلّه العالي ـ را مرور ي م رهبر مقام معظّ از زيباگفتاري، مفهوم

فقط  : ي يعن ؛ گزاردن نماز است    فراتر از  يچيز،  نمازي    هرسد كه اقام   يبه نظر م   «
بلكـه ايـن نيـز هـست كـه در      ، به عمل نماز قيام كند،  خوديهمين نيست كه كس 

راه  بـه راه افتـد و ديگـران را نيـز بـه            ،  خوانـد  ي كه نماز بدان فرا م     يجهت و سمت  
ـ ،  بايـسته يست كه انسان با كوشش    ا آن،  گويا برپاداشتن نماز  . اندازد يو و فـضا ج 
 خداجويانه و خداپرستانه بـسازد  ي نماز گزارانه يعنيگران را جوخود و دي  يزندگ

  2» .و همه رادر خط و جهت نماز به راه افكند

                                                 
 . 382، ص1ج محجه البيضاء، . 1

  . 15/ از ژرفاي نماز. 2
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 : نگارد  مينيز ير مطهد استا

صـورت يـك    ه  نماز ب : ي يعن ؛ نماز ادا شود   ست كه حقّ   ا آن،  پا داشتن نماز  ه  ب «
ـ    باشـد كـه واقعـاً بنـده        يبلكه نماز ،  روح انجام نگردد   يپيكر ب  و   ه خـالق   را متوج
 1» .خويش سازدي  هآفرينند

 :  نگاشته است چنين، توجيه دانشجوياني دانشگاه دمشق برااندا از استي يك

 :كه از طريقِ،  آن به بهترين وجه ممكني اداييعن، نمازي  هاقام «
لباس و مكان   ،  بدن  يپاك،  ت وضو  و صح  يشاداب،  ت در تحصيل طهارت   دقّ. 1 
چـرا كـه    ؛  يتوبه و پـشيمان   ي    هوسيله   اخالق زشت ب   يها يز آلودگ  ا يو پاك ،  نماز

 ؛ بايد همراه با صفا و طهارت قلب باشديوضو و نظافت ظاهر
ـ     ت در انجام واجبات و مستحب     دقّ. 2  صـحيح اذكـار آن بـه       ي    هات نمـاز و ارائ

 ؛عنوان ساختار و اركان نماز
ـ ) اخـالص و حـضور قلـب      (مواظبت بر روح نماز     . 3  خـشوع و   ي    هوسـيل ه  ب
 2» .در نماز امكان پذير خواهد بود،  و آرامش بدنيفروتن

 3» صالتِهِم خاشِعونَيقَد اَفْلَح المؤمِنونَ اَلّذينَ هم ف«: فرمايد ي خداوند متعال م

هرگز خداوند  :  بنابراين ؛ينه فقط خضوع بدن   ،   است يوع قلب شخ،   هدف ازنماز 
ـ ،  »اهللا اكبر «: دپذيرد كه نمازگزار به زبان بگوي      ينم  ديگـر   ي در قلـب او چيـز      يول

ه غيـر خـدا و       متوج جانش كه   يدر حال  »يوجهت وجهِ «: يا بگويد ،  باشدتر    بزرگ
 .  ناپايدار آن باشديها ه و بهريمشاغل دنياي

 

                                                 
 . 68/ آشنايي با قرآن. 1

2 .32  /ةالالص . 

 .1/ مؤمنون . 3
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 آزمون
  

 بـا    الهـي  يارتباط شش تـن از انبيـا      ي    ه ذكر خاطر  با،   نماز را  يتاريخي    هسابق. 1 
 . دبنويسينماز 

 ييك از انبيا   كدامي    هبار را در    يچه معناي » فلوال انه كان من المسبحين    «ي    هآي. 2 
 كند؟ يبيان م الهي

 د؟فرمو را بيان ي گشود و چه مطالبسخنزبان به ، در گهواره،  پيامبركدام. 3 

 . را بيان كنيدعليه السالم وب  شيطان با حضرت اييگو سرگذشت گفت. 4 

،  با نماز   الهي يارتباط تمام انبيا  ي    هباردرعليه السالم    امام صادق يك روايت از    . 5 
 . ذكر كنيد

 6 .نازل شد؟و چگونه  يكم وجوب نماز در چه زمانح 

  تغيير كرد؟يدنبال چه حوادثه  و بين در چه تاريخانامسلمي  هقبل. 7 

  خاص دارند؟ي به جهتيرو، هنگام نماز، چرا مسلمانان. 8 

 يچه شرايط، نمازي  هق مفهوم اقامدر تحقّ ـ  يه العالظلّمدـ  يرهبرم مقام معظّ. 9 
 دانند؟  ميرا دخيل

ـ  ،   را عرب زبان ي    هنويسندي    هگان  سه طايشر. 10  ، نمـاز ي    ه اقامـ  ياق معنـ  در تحقّ
  بنويسيد؟
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  درس پنجم
  
 

 اهتمام به نماز
  
 يو احكام شرع  م نماز در ميان عبادات      مهي    ه كه فريض  ييت فراوان رغم اهم به   
ابليس و تمام شـيطان     . ن به آن و ابعاد گوناگونش اندك است       انااهتمام مسلم ،  دارد

 اين عبـادت بـزرگ را از جوامـع          يمحتوا  كه اند  صفتان در طول تاريخ بر آن بوده      
بـه هـر    دسـت   ،  ريق و در اين ط    اگر چه صورت آن باقي بمانَد     ،  نندك محو   ياسالم
خود را در گرو از ميـان برداشـتن ايـن عزيمـت             ي    هچرا كه سلط  . اند   آلوده ياقدام

 :  فرمودصلّي اهللا عليه وآله وسلّم پيامبر اكرم . دانند يم

ـ       يال يزالُ الشَّيطانُ يرْعب مِنْ بن      «  الـصلَواتِ الْخَمـسِ فَـاِذا       ي ادم مـا حـافَظَ علَ
 همواره شيطان از فرزند آدم در تـرس و           1؛ الْعظائِم يضَيعهنَّ تَجرَّاَ علَيهِ و اَوقَعه فِ     

گـاه كـه     آن: پس. ردت دا گانه دقّ   پنج ي انجام نمازها  براو   كه   مادام،  وحشت است 
 » .افكند ييابد و او را به گناهان بزرگ م يشيطان جرأت م، آن را تضييع كند

 شـيطان   يهـا   ه در برابـر وسوسـ     ينماز را به سنگر   عليه السالم    يحضرت عل و  
شـياطين  ي    همزاحم نفـوذ و سـلط     ،   بنابراين از آن جهت كه نماز      2.رمايدف يتشبيه م 
ت بايـد   اسيدرك ايـن حـس    .  آن در سـتيزند    ي با اقامه و برپاي    آنان نيز به جد   ،  است

                                                 
 . 202، ص22ج حار االنوار، ب.  1

  . غررالحكم و دررالكلم» انِٰاتِ الشَّيطٰ سطَونٌ مِن حِصةاَلصلو«. 2
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در : ؛ هر چند بايـد بـا تأسـف گفـت    اهتمام به اين فريضه را افزايش دهد      ي    هدرج
 . يمشاهد آن نيست،  مسلمانيها ت و بين ملّيجوامع اسالم

در ،  ينخستين گـام عملـ    ) اصول دين  (ي اعتقاد يها  هدانيم پس ازتحكيم پاي    ي م
ي   هماي:  همچون ي و نماز باعناوين   1شود ي نماز برداشته م   يسوه  ب،  شريعتي    هحوز

 واپـسين ،  4 شـيطان  يهـا   ه در برابـر حملـ     يسنگر،  3رأس االسالم ،  2 خدا يخشنود
صلّي اهللا   نور چشم پيامبر     6متعالعمل نزد خداوند    ترين    محبوب،  5ت پيامبران وصي

  الهي ياوليا.  ازاين قبيل ستوده شده است     ي و تعابير  8ديني    هپاي،  7عليه وآله وسلّم  
 يجـو  جـست  دراي  ه طعـام و تـشن     يدر پ اي    هشب و روز خود را همچون گرسن      

 اكـرم  رسـول كردنـد و   ي ميبا ياد و در انتظار نماز وقت مالقات با خدا سپر          ،  آب
 :  پس از تشريح عطش و اشتياق خود به نماز فرموديه وآله وسلم اهللا عليصل

 ؛سيراب،  آب د و با  شو يمسير  غذا   اباي    ه هر گرسن   9:ةو اَنَا ال اَشْبع مِنَ الصال      «
شوم يا من از نماز سير نمام. «   

 10 . جز خدا بيگانه بودگانشناخت و با هم ي را نميكس، هنگام نماز، ايشان

                                                 
  . 125/  ةالالص ؛»ةال الصهملَّل، عجلم الرَّسلم اذا اَي اهللا عليه وآله وسكان رسول اهللا صلّ. 1
  . 231، ص 82  ج،بحار االنوار: » . ب الرَّةضافيها مرْ«. 2
  . 137 ، ص 77ج همان،  ». فانها راس االسالم بعد االقرار بالدين«. 3
  .  و دررالكلمغرر الحكم ». طانِي الشَّواتِطَ س�ن مِنُص حِةاللصاَ«. 4
  . 3، ص26 ، جوسائل الشيعه ؛». و هي اخر وصايا االنبياء«. 5
 . ن هما»...لوهل الص ج وزَّ علي اهللاِاِمال ع االَبحاَ«. 6

  . 77  ج /77ص ،بحاراالنوار ؛». ةالي الصني فِي عةرَّقُ« . 7
 . 14، ص 99ج همان،  ؛». ةالا الص هذَدلُ يعةفَرِعلماَ عد بءٍي شَنْما مِ«. 8

 . 233، ص82، ج بحار االنوار.  9

   .323 / تنبيه الخواطر ؛»اًميم ال حهال وه اليعرف اَأنَّقتها كَ ولَخَد اذَ اِ)ص( هللاول اس ركانَ«. 10
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؟ بـه   انـد    مهم دانـسته   اندازهرا اين    نگريسته شده است و آن     نماز  به چنين چرا  
  ؟داردعبادات ديگر بر چه امتيازي  اين عبادت، عبارت ديگر

توانيد حدس بزنيد چرا اسالم اين قدر به نمـاز اهميـت داده و تعـابيري                  مي آيا
سـاير   ي  هنماز به كار برده است كـه در زمينـ         ي    ههمانند تعبيرات پيشگفته را دربار    

  . وظايف به كار نگرفته است؟ اين موارد را در جدول زير بنويسييد
  نماز در مقايسه با ساير تكاليف يتاهمي  هادلّ. 11جدول 

1 .  
2 .  
3 .  
4.  

  
يت نمازوجوه اهم 

  
 ي آسمان اديان وجه مشتركنماز؛ . 1 

  از طاغوت بـا هـم      ي در دعوت به عبادت خدا و دور       ي كه همگ  ياديان آسمان  
، نهادند يبندگان م ي    ه گوناگون را بر عهد    يفيوظا،  در جدول تكاليف  ،  متحد بودند 

 درس پيـشين   گونـه كـه در     نماز بود و همـان    ي    هاقام،  ها   قدرِ مشتركِ تمام آن    يول
 هحـضور داشـت   ي    هسابق،   الهي هر يك از اديان   ي    هدر عرص ،  اين عبادت ،  گفته شد 

»  االنبياء هجنَ« عنوانه   از آن ب    و آله و سلّم     صلّي اهللا عليه    كه پيامبراكرم  چناناست،  
 1.تمام پيامبران ياد كرده استي  هو شيو

                                                 
 . 231، ص 84، ج بحاراالنوار. 1
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 ، سيماي ديننماز. 2  

 اسـتفاده   خـاص و ابـزاري       اعالم موجوديـت از وسـيله      ي هر يك از اديان برا    
 ابـزار دعـوت     ينوع،  اعالمي    هاين وسيل .  ...ناقوس و ،  بوق،   همانند آتش  ؛كنند يم

ي   هاذان عنوان اين وسيل   ،  در اسالم . شود ي م ي نيز تلقّ  يديننجام مراسم   ا به   همگاني
. كنـد  ينقش دعوت به اسالم را ايفـا مـ  ،  دعوت به نماز در قالب  كه،   است يعموم
سنُ    «: ي  هم در تفسير آي    اهللا عليه وآله وسلّ    يگونه كه پيامبر اكرم صل     همان نْ اَحـم و

  2.ن استذّؤم،  به سوي خدامراد از دعوت كننده: دودنفرم  1» اللَّهِ  يقَوالً مِمنْ دعا اِل
  
 اي هميشگي و همگاني نماز، فريضه. 3

كـه    يت و حج بر كـسان     ازك،  خمس ؛كساني كه سالمت جسمي دارند    روزه بر   
از حـضور در صـحنه      پيرمـردان     و زنانهمچنين   . واجب است  ،دارند ين مال تمكّ
همه مردان و زنان در      . است ي و همگان  يشگهمياي    هفريض،  اما نماز ،  معافند جهاد

،  و فقيـر   ثروتمند،   سال يتمام ماهها ،  روز و شب  ،  امنيت  و ناامني درهمه شرايط،   
، اگـر شـرايط   : فرمايـد  يقرآن م . بايد نماز بگزارند  مقيم و مسافر    ،  صحيح و مريض  

        پياده يا سواره بايد    ،  ركب وجود نداشت  چنان سخت بود كه مجال پياده شدن از م
 3.ه انجام اين فريضه اقدام گرددب

آشنا ،   نماز يكودك را با صال   ،  به چه دليل در بدو تولد     ايد     آيا تاكنون فكر كرده   
دمند و پس از مرگ و قبل از دفن بـر پيكـر              يكنند و اذان و اقامه درگوش او م        يم

                                                 
 . 34/ فُصلت. 1

  . 109، ص 4، ج تفسير ابن كثير. 2
 نماز در   هنگامه  ب شدهاز نماز معافند كه به آنان نيز توصيه          در زمان عذر ماهيانه      نزنافقط  . 239 /بقره. 3

   .مشغول شوند ذكر خداه نشينند و بب خود يمصال
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ـ ،  تكليـف ي    هگام درعرصـ  نخستين  چرا  ! خوانند؟ يجان انسان نماز م    يب  يسـو ه  ب
ي   هاجـاز   لحظات عمر معموالً   واپسيندر     الهي يشود و چرا اوليا    ياشته م نماز برد 

 يـتِ متواند از اه   يخواستند؟ آيا پاسخ اين چراها نم      يم دو ركعت نماز خواندن را    
 خبر دهد؟، بزرگ كه بايد سراسر عمر را فراگيردي  هاين فريض

  
 نماز، امداد الهي. 4 

 به عنوان يك ضـد و در هر نماز ر روزه  است كه هيامر، خدا استعانت از غير   
ايـاك نعبـد و ايـاك       «شود كـه     يه تأكيد م   يومي يو در نمازها  تلقي گرديده   ارزش  
و  صـبر «:  به عنوان ابزار استعانت اشـاره كـرده اسـت          امر نيز به دو     قرآن .»نستعين

، هـا   ه بـه خواسـت    ي و دسـتياب   ي رفع مشكالت زنـدگ    يبرا ين پيشوايان د   و 1»ةصال
بـر اسـباب و     ،  جهـان  نيست كه نظام     يشك. اند  كرده توصيه   را گوناگون   ييانمازه

 خداونـد متعـال اسـت و    مـان رف جريان اسباب نيـز بـه   يول،  تكيه دارديعلل ماد 
 يخواند كه اين امـداد غيبـ       ي اين عوامل به كمك م     ي هماهنگ ي را برا  ي غيب ينيرو

  . آيد يدر پرتو نماز فراهم م
 : مخواني ي چنين ميدر روايت

 2؛ة الصالي اهللا عليه وآله وسلم اِذا حزَنَه اَمرٌ فَزَع اِلَيصل  كانَ رسولُ اللَّهِ« 
   » .برد يگرديد به نماز پناه م ي نگران مي پيامبر اكرم هر گاه از امر

، داردها    انسان ي در پيشبرد امور زندگ     نقشي مؤثر  نماز از آن جهت كه    : بنا براين 
 . گردد ي مين كننده تلقّ مهم و تعيييعبادت

  

                                                 
  . 45/ ه ربق. 1
 . 192ص / 82ج بحاراالنوار، . 2
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 نماز و مسجد. 5 

 ييبرپـا ،  سـازد  ييت و عظمت نماز را مبرهن مـ       م كه اه  ي ديگر از وجوه   ي يك
مسلمين براي اقامه نماز    پايگاه  ،  مساجد.  انجام اين فريضه است    ي خاص برا  ييبنا

   1.ايجاد آن داللت داردي  هبر انگيز، و عنوان اين بنااند  به جماعت
و قرون كه     اسالم و در طول اعصار     ي عظيم در تمام نقاط دنيا     طرح  اين ياجرا

حكايـت از تكـريم و      ،   اسـت  صـورت گرفتـه    مـسلمانان    هاي مالي عموم    ا كمك ب
  :دارد آنان نزدِدر ، تعظيم اين وظيفه

»ساجِدرُ ممعمِ آلْاخِرِ اِنَّما يوالْي نَ بِاللَّهِ ونْ ام2  »اللَّهِ م 

  
  در هر روز نمازتكرار. 6 

يـت  مانسان را از اه   ،   يك وظيفه  پياپيِه و درخواست انجام     ر توج  انعطاف مكرّ 
 تكليف شود كه بايـد روزانـه پـنج بـار بـا              ياگر به كس  . كند يو عظمت آن آگاه م    

ه او كيـست؟ و چـ     : آيد كـه   يبدون شك اين سؤال پيش م     ،   مالقات كند  يشخصيت
 يعبـادت ،  نمـاز ؟ به سراغ او رفـت ين بارچند،  كه بايد هر روز   ،  دارديت  م اه اندازه

غيـر  . شوند ي آن سوق داده م    ياست كه هر روزه چند نوبت تمام مسلمانان به سو         
 آزاد  يهـا   مالقات،  سامان يافته ،   واجب ي نمازها  در قالب   كه يالزام يها  از مالقات 

از  بـه نيكـي  ، كـه همـه و همـه   ،   گرديده است  يپيش بين ،  با نماز ،   بندگان ينيز برا 
اهنمايـد  ي مـ يتكـرار كـه ظـاهراً     ،  ت نماز اركع،  آري. دهد ييت اين عمل خبر م    م 
  3.دهد عروج مي برتري  را به مقام كه انسان، كاني استپلّ

                                                 
  . محلِّ سجده: مسجد. 1
  .18/توبه. 2
  .205ص  / 4ج  تفسير نورالثقلين .الصالة قربان كل تقي: عليه السالم   قال علي. 3
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  نمازانواع. 7 

 مختلـف آن يكـسان      يها  در شكل ،  اصول و اركان اين عبادت بزرگ     ،  ند چ هر 
از حيـث ركعـات و      : ثالً مـ  ؛شـود  ي در مقارنات آن ديده م     ر بسيا ييتفاوتها،  هستند
 و  يدر قيـاس بـا ظـرف زمـان        ،   مستحب ياذكار و دعاها  ،  روقرائات و س  ،  ها  ركوع

شـده اسـت؛     ي پـيش بينـ    يها   نماز يي هر بال و رخا    يبرا. . ...و،  نمازي    هت اقام ني 
، فنالـد ةليل،  جمعـه ،  عيد فطر و قربان   ،  زيارت،  حاجت،  خوف،  شكر،  نماز استسقا 

امامان ،  استغاثه،  يزياد شدن روز  ،  يرفع عسرت و سخت   ،  هاستعاذ،  وسوسه،  گرسنه
،  هفتـه يهر يك از روزها، عفو، حافظهافزوني ، وصيتمعصوم ـ عليهم السالم ـ   

ي   ه از حوصل  ها   و احاطه بر آن    برشماري كه   يي نمازها  دست شب و از اين   ي    هنافل
،  ادعيه يها  باسيصد نوع نماز در كت    بيش از    ي  ه اقام يچگونگ. بحث خارج است  

 ديگـر بـر     يتوانـد دليلـ    ي مـ  يخوبه   ب ياين گوناگون . شود يما ديده م  . ...زيارات و 
ت اين عبادتاهگردديتلقّ، مي  . 

  
 نماز كراتكفير ت. 8 

 نوگروندگان پس از اقـرار بـه      ،در صدر اسالم  ،   گرديد هگونه كه قبالً اشار     همان
 ايـن   ي استناد به روايات اسالم    با. يافتند يراه م ،   دين ياز باب نماز به سرا    ،  توحيد

 چرا كه پيـامبر اكـرم       ؛است ترك نماز    خط قرمز دين،  گردد كه    ينكته نيز مستدل م   
  : دوفرم صلّي اهللا عليه وآله وسلّم 

 يتَهاونَ بِها   متَعمداً اَو  ةالْفَريضَ ةاَنْ يتْرُك الصال   مابينَ الْمسلِمِ و بينَ اَنْ يكْفُر اِالّ       «
،  عمـد  يكه نماز را از رو     جز آن ،  فر نيست ابين مسلمان و ك   اي    هفاصل 1؛فَاليصلّيها

 ».ند و نماز نخواندك ييا در انجام آن سست، ترك
                                                 

 . 216، ص82، جبحاراالنوار. 1
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 : خوانيم ميعليه السالم    امام صادق از ديگرر گفتاري د

خـود   آن كس كه نماز نگزارد، چه سان         1ة االِسالمِ لِمنْ تَرَك الصال    يال حظَّ فِ   «
 »؟اندد را مسلمان مي

   
   در قيامت پرسشنخستين. 9 

ها در قيامـت     انساني    ه به پروند  يت در رسيدگ   اولوي نوعي به   ي در منابع اسالم  
 به ساير   يشرط رسيدگ وقبولي آن   ،  به عنوان نخستين عمل   ،  نماز. اشاره شده است  

  : فرمايد يمعليه السالم امام باقر . استمعرفي شده اعمال 
اِنْ ردت رد   فَاِنْ قُبِلَـت قُبِـلَ مـا سِـواها و           ،  ة اَولَ ما يحاسب بِهِ الْعبد الصال      اِنَّ «

پس اگـر قبـول گرديـد،       : شود  ؛ نماز، نخستين عملي است كه محاسبه مي       2ماسِواها
 ».شوند ل ديگر نيز پذيرفته نمياعماشوند، و اگر رد شد،  ساير اعمال نيز قبول مي

 : خوانيم  ميصلّي اهللا عليه وآله وسلّم از پيامبر اكرم  يدر سخنو 

 غَيرِهـا   ي صالتِهِ فَاِنْ قُبِلَت نُظِرَ ف     ي ف ةالْقِيم يومِ   ي عملِ الْعبد ف   ياَول ما ينْظَرُ ف    «
ي آن      نماز نخستين مسأله است كه پرونده       3:ءٍ ي عملِهِ بِشَ  ي لَم ينْظَر ف   و اِنْ لَم تُقْبلْ   

 »...كنند ا، روز قيامت بررسي مير
 : فرمايد يمعليه السالم  ي حضرت علي در روايت ديگر

 » .استتو تابع نماز ،  تواعمالي  ههم 4:ءٍ مِنْ عملِك تَبع لِصالتِك ياِنَّ كُلَّ شَ «
  

                                                 
  .232، ص 82، جبحاراالنوار. 1
  83، ص 25ج/ همان. 2

  ؛ 82، ص 227ج/ همان.  3

 . 21، ص80ج اراالنوار، بح. 4
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  نماز با ايمانيبرابر. 10 

،  حـدود شـانزده مـاه       تـا  صلّي اهللا عليه وآله وسلّم       بعثت پيامبر اكرم     ي از ابتدا 
ـ ،  دادنـد  ي بيت المقدس انجام مـ     يسوه  خود را ب  ي  نمازها،  مسلمانان  بنـا بـه     يول
 يمسلمانان به سو  ي    هقبل،  يهودي  ها   از سرزنش  يي خاص و با هدف رها     يمصلحت

حكـم  : مسلمانان بـا ايـن سـؤال مواجـه شـدند         ،  به همين جهت  . كعبه تغيير يافت  
چيست؟ آيا آنها مورد قبـول قـرار        ،  اند  رده بيت المقدس گزا   ي كه به سو   يينمازها

  : اين آيه نازل گرديد  گاهآنگيرد يا نياز به قضا و تكرار دارد؟  يم
»     ايمانَكُم ضيعلِي ما كانَ اللَّه را ) تـان  پيـشين  ينمازهـا ( ايمان شما   ،  خداوند 1؛و

 2».گذارد ي نمپاداش بيرا  ها كند و آن يضايع نم

  
 ح جامعهنقش نماز در اصال. 11 

اگـر مبـتال بـه فـساد     ،  شده كـه نمـازخوان  ياظهار اميدوار،  فراواني در روايات 
گردد و اين دو با هم       ياصالح م ،  ت نماز  تحت تأثير معنوي   به تدريج ،   باشد ياخالق
 از انـصار كـه در صـف         يجـوان «: خـوانيم  ي چنين مـ   يدر روايت .  نيستند ادامهقابل  

ياران پيامبر بـا شـنيدن      . بتال به فساد اخالق بود    م،  خواند يجماعت با پيامبر نماز م    
ال ايـن جـوان را      وحـ ا 3،دارد يانسان را از فحشا و منكـر بـاز مـ          ،  نماز: اين آيه كه  

 : حضرت فرمودند، گزارش كردند

 بـه صـالحش     گـذارد و   ير او تأثير مـ    بنماز  ،  در آينده : اِنَّ صالتَه تَنْهاه يوماً ما     «
 4.آورد  روي به نيكي كه توبه كرد ويدي نپاي دير» .دارد ميوا

                                                 
 . 143 /بقره. 1

 . 225 ص،1جمجمع البيان، . 2

  . 45 /عنكبوت. 3
 . 198ص، 82، ج بحاراالنوار. 4
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  از آنـان   يكـه وقتـ   گنهكاراننـد   همـان   ،  ن نمـاز  اتاركـ ،  قرآني    هودبه فرم ،  ي آر
 1.خوانـديم  يما نماز نم  : گويند ي م را اهل دوزخ گردانيد؟   شما  ،  چه چيز : پرسند مي
! خدايا :ونع ارج بر«: دنساز  مي حسرتِ خويش را چنين عيان    ،  در آن جهان  ،  آنان
 2.شود ي داده م  يا به او پاسخ منف    ام! بخوانم،   كه نخواندم  ييتا نمازها ،  ا بازگردان مر
 :   ـرهس س قد ـي حضرت امام خمين؛يچه نيكو فرمود رهبر كبير انقالب اسالمو 

 » 3.نمازهاست  بيي هپروند، پيدا كنيد] جرم و جنايت[  ههر چه پروند« 
  
  

                                                 
  . 43 /مدثر. 1
  . 58 ص،77جبحاراالنوار، . 2
  . 14/3/59سخنراني در تاريخ، .  3
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 آزمون
  
صـلّي اهللا   رسول خـدا     از   ي؟ روايت شود  مي ز انسان بيمناك  چه هنگام ا  ،  شيطان. 1  

 ؟بنويسيد در اين عليه وآله وسلّم 
 از كيست و به چه معناست؟» يطانِ الشَّواتِطَن س مِصنٌ حِةاللصاَ«روايت . 2 

چـه  ،  اشـتياق خـود بـه نمـاز       ي    ه در بـار   صلّي اهللا عليه وآله وسلّم      پيامبر اكرم   . 3 
 فرمود؟

 ؟يابد  مييام دين در نماز تجلّچگونه تم. 4 
 فرمـوده چه ، ه به نماز  لزوم توج ي    هزمينبقره در   ي    ه سور 239ي    ه در آي  خداوند. 5 

 است؟

 . كنيدمربوط اشاره ي  هابزار استعانت ازنظر قرآن چيست؟ به آي. 6 

 ايمـان   يها  مرزتعيين  ي    هدربار صلّي اهللا عليه وآله وسلّم      روايت از پيامبر اكرم     . 7 
 . بنويسيدو كفر را 

امام بـاقر    ازيروايت،   است؟ در اين باره    يدر قيامت از چه عمل    نخستين پرسش   . 8 
 . ذكر كنيدعليه السالم 

   شأن نزول آن چيست؟؟ و ستابه چه معن»  اللَّه ليضيع ايمانكم ما كانَو«ي  هآي. 9 
اننـد؟ بـه   د  مـي  خـود يچه چيز را دليل عذاب و گرفتار، روز قيامتدوزخيان  . 10

 مربوط اشاره كنيد؟ي  هآي
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      89    محراب سخن  

  
  
  

  درس ششم
  

 محراب سخن

  
 اذان و اقامه

ت و عشق مخلوق به خالق      عبوديي    ه رحمت و تران   يصال،  يفرياد بيدار ،   اذان
 پيامبرِ والهـان    يآرامش و صفا را بر قلب ملكوت      ،  اللجانبخشِ اذانِ بِ  ي    هنغم. است

كـه  ،   و ايمـان   يسجع آزاد است اين سرود م   چه زيب . ساخت يو وارستگان حاكم م   
ه «بـا نـام   . خواند ي امن او ميستايد و سرگشتگان را به سرا يخالق مطلق را م     »اللـَّ

مـونس تنهـاييِ    نخـستين آواي آشـنايِ نـوزادان و         . گـردد  يو با نام او ختم م     آغاز  
 ي برتـر و از هـر وصـف        يخدا از هر شـاغل    : كه،   به تمام جهانيان   ي هشدار 1.آدميان

ي   ه شايـست  ياسـت و جـز او كـس       تر     او آريد كه او بزرگ     يرو به سو  . فراتر است 
تـا  ،   فرسـتاد   تـان  يبـه سـو    انپيـامبر  در هيأت  را   شو كه سفيران  هم. ه نيست توج

 خوانـد  يم. خواند يو كه اينك هنگام نماز شما را به خود فرام         هم،   باشند تانراهنما
 را در برابر بهتـرين اعمـال بـه شـما            ها تا برترين پاداش  ،  خواند يم. تا رستگار كند  

را  برتر و فراتر از او كيست؟ و نهادِ انـسان والـه و حيـران             ،  به راستي .  دارد يارزان
  ؟يستكپاسخگويي جز او 

                                                 
 )ي، كتاب الصلوهعروه الوثق. (سفارش شده در صحرا براي ايمني از گزند حيوانات اذان گفته شود.١
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 : گويد يم اهللا عليه ةرحم ي تبريزياهللا مرحوم ميرزا جواد ملكت آي، فقيه عارف 

 ذات  يجـه عظمـت و بزرگـوار      قلـب را متو   ،  يرا شـنيد  » اكبر اللَّه«گاه كه    آن «
تـا در تكبيـرت   ، كوچـك شـمار  ، و دنيـا و آنچـه را در آن اسـت      اقدس حق نمـا   

 غيـر از او را از لـوح         يهر معبـود  ،  يرا شنيد » االاهللا الاله«  و هرگاه  يدروغگو نباش 
 1» .دل محو كن

  
 نثواب مؤذّ

 ي اذان نيـست و هـيچ شـعور     يتوحيدي    هاز نغم تر     شكننده يهيچ شعار ،  ي آر
تـصور  ،  ي سـنت  يهـا   بـر فـراز تريبـون      ي و سياسـ   ياز تبيين موضع فكر   تر    سازنده

 :  فرمودصلّي اهللا عليه و آله و سلّمپيامبر اكرم . گردد ينم

صوتِهِ و بصرِهِ و يصدقُه كُلُّ رطْبٍ و يابِسٍ و لَه مِنْ كُـلِّ مـنْ      لِلْمؤذِّن مد  يغْفَرُ «
 كه صدايش برسـد و      ي مؤذن به مقدار   يشود برا  ي بخشيده م  2؛ةحسنَ  باَذانِهِ ييصلّ

 او در برابـر هـر       يكنند و بـرا    ي او را تصديق م    يو خشك تر    چشمش كاركند و هر   
 » .گردد ي منظور ميايستد حسنه ا ي كه با اذان او به نماز ميكس
 : خوانيم يمحديثي نبوي در  

هفـت سـال بـا      ،  و هر مؤذني    بر آتش حرام است    اذان گويان گوشت و خون     «
  3» .از آتش دوزخ برهد، اذان سر دهد، نيت خالص

، مؤذنـان ،  روز قيامـت  ،  سرافرازترين كـسان را   ،   گفتاري ديگر  حضرتش در گهر  
 : فرمايد يو در روايت ديگر م 4شمارد  ميبر
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 برتر از اذان    يشوند و هيچ عمل    ين وارد بهشت م   امؤذّن،  ندايپس از انبيا و شه     «
 . 1»مگر جهاد در راه خدا ،نيست

  
 ت اذانط مؤذّن و كيفيي شرا

 عليـه الـسالم   ن  ااميرمؤمنـ .  خاص باشد  ييها ي صفات و ويژگ   ين بايد دارا  مؤذّ 
 صلي اهللا عليه و آله و سلّم       پيامبر اكرم    2»افراد باشد ترين     ن بايد فصيح  مؤذّ«: دوفرم 

ـ      ن خود را انتخاب كردند و     شخصاً مؤذّ   سـاير   يبـرا ،  ي رسـم  تمهماننـد يـك سِ
 كـساني را بـراين      فرمودندو معموالً  ين منصوب م  مؤذّ،  مساجد مهم مثل مسجد قبا    

ن در شأن مـؤذّ    حضرتش چندان . 3كه صدايي زيبا و رسا داشتند     ،  گماشتند  مي مقام
 يارانش چنـين لـب بـه     ازيكه يك، دفرمو آنان دعا   رو ب گفت  سخن  ،  و ثواب اذان  
در آينده بخاطر سـبقت در      ،   اين هست كه افراد    خوف! يا رسول اهللا  : سخن گشود 

) متأسـفانه (خيـر   : حضرت فرمـود  ! ديگر بستيزند يكبا   ي احراز سمت مؤذن   واذان  
 4.شود يدرآينده اين سمت به طبقات پايين و ضعفاء جامعه سپرده م

كند اي نقل مي خاطره، باره در اين  اهللا عليهةرحم ير استاد مطه : 

 دنخواست صلوات بفرست   مياز مردم   كه  ،  ديدمردي را   پيرم از مجالس    يدر يك «
طـور بـود كـه يـك كلمـه كـه            ه  چـ ،  ج بـود؛ زبـان نداشـت      وفلمدانم بيچاره    ينم
. با يك وضع مسخره و خنـده آور   ،  خورد يخودش هم تكان م   ،  خواست بگويد  يم

 شعار صلوات  بدهد؟ آيـا بايـد         يست تا  ن يديگرفرد  ! پيش خود گفتم سبحان اللَّه    
ترين افراد را در اين موارد انتخاب بكنيم؟ د صداب  
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 : گويد يكند وم ي ذكر مي داستانيسعد

 بـرايش   ييهـود يـك   ،  روزي. گفـت  ياذان مـ  ،  دلنـ  ب ييبا صدا ،   بدصدا   ي مؤذّن
 چـرا؟ : مؤذن پرسـيد  ؟  يكن يناقابل راقبول م  ي    هاين هدي آيا  :  آورد و گفت   يا هديه

: ديگر بار پرسيد  ،  مردِ اذان گو  ! ي به من كرد    كه ي خدمت بزرگ  براي:  گفت يهودي
 يمن دختـر  : هديه آورنده پاسخ داد   !  به شما نكرده ام    ي؟ من كه خدمت   يچه خدمت 

  ا،   متمايل شده   به اسالم  است يتدارم كه مدو  يگـوي  ي كـه تـو اذان مـ       ي از وقتـ   ام 
ام  حال اين هديه را آورده    ،   بيزار شده  مسلمانيديگر از   ،  شنود يرا از تو م   » اكبر اللَّه«

  1. مسلمان بشودم دختري و نگذاشتيبه من كردكه  ي خدمتيبرا
 : نگارد  ميشمارد و چنين  ميمهم بر ،خوش صدا بودن مؤذن را، استاد مطهري

 ي زيرا طبع آدمـ    ؛مستحب است مؤذّن خوش صدا باشد     :  آمده يدر فقه اسالم   «
قلـبش   بـر    يجور ديگـر  ،   آن يها  هجمل،  شنود ي اذان را از يك خوش صدا م       يوقت

 خـوش   كه اگر بالحنِ   ؛تبليغ كردن  طور است قرآن خواندن و     همين. گذارد ياثر م 
 2» .گذارد يتر بر شنونده اثر مبه، باشد

ـ   نوراني ي دارا شا  پوست تيره  بر خالف  »يبالل حبش « ، مؤذّن پيامبر  ، يت درون
ـ   نبـردِ  يهـا   هحضور در جبهـ   : همچون يسوابق انقالب   و ياخالقي  ها  فضيلت در ب ،

او . تا پايان عمر آن بزرگوار در همين سمت حـضور داشـت           و  د و احزاب بود     حاُ
ـ  3،كـرد  ي مـ  ي و به جوانب گونـاگون رو      گذاشت ير گوش م  بها را    دست  در  ي ول
  . روي بر قبله داشت، هنگام اذان، حاالتتر  بيش
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  وضو

صــورت و . د شــبايــد مهيــاي مالقــات،  از حــضور در پيــشگاه معبــودپــيش 
 امـر دليـل انجـام ايـن       . دشـ  ديـدار   ي    هو آمـاد  اد  د شو   و  را شست   خود يها  دست

هر طور تمايل دارد دست و صورتش را بشويد و          ،  آيا نمي شود هر كس    چيست؟  
 به چنـد مـورد بـه        يدر روايات اسالم  رعايت آداب و دستور خاصي الزم نباشد؟        

و معنوي و   كه تلفيقي است از نتايج مادي       عنوان اسرار و آثار وضو اشاره گرديده        
 :  در گرو انجام آن منطبق با دستور الهي استكدامتحقق هر 

 از شـاگردان    بـه يكـي    در حديثي زيبـا      امام باقر عليه السالم   :  ظاهر يآراستگ. 1
؟ پاسـخ    داد  بـه وضـو    فرمـان ،  چـرا خداونـد   : بپرسد ياگر كس : دوفرم خود چنين   

پاك و  ،  القات با خالق  م و هنگام گو  و   عبد در مقام مناجات و گفت      زيرا: يميگو يم
 1. باشد و اطاعت خود را در برابر او به اثبات رساندآراسته

به عنوان دليل ديگر    عليه السالم   در همين روايت امام     : نشاط و رفع كسالت   . 2 
سبب ،   وضو  ؛مع مافيهِ مِنْ ذِهابِ الْكَسلِ و طَرْدِ النُّعاس        «: فرمايد يوجوب وضو م  

 » .گردد ي مي و سستيخواب آلودگ، رفع كسالت
 صـلي اهللا عليـه و آلـه و سـلّم           از پيـامبر اكـرم       يمرد:  در قيامت  يسفيدرو. 3 

 شـما  روزگـارِ  حضرت نوح تا  عصركه از    ميان انبوه مردمان  روز قيامت از    : پرسيد
 يها  هامت من چهر  : ؟ حضرت فرمود  شناسيد  مي ت خود را  چگونه ام ،  اند  گرد آمده 

شـود   ي آنان ديده مـ    ي در سيما  يه بر اثر وضو اين زيبائ      دارند ك  يتابنده و درخشان  
 2. نداردي و نشانيو هيچكس ديگر چنين ويژگ

 : فرمايند ي مصلّي اهللا عليه وآله وسلّم  پيامبر اكرم:  شدن عمريطوالن. 4 
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 1: عمرِكياللَّه ف اَكْثِرْ مِنَ الطَّهورِ يزِدِ «

 » . عمرت را زيادتر كند باش تا خداوندوضوباو  طاهر بيشتر هر چه 
طـور    نيـز دارد كـه بـه   ي و پزشـك ياين وعده به حق خداوند متعال توجيه علم    

 خصوصاً نظافت پوست بدن را رعايت كننـد از          ي كه جهات بهداشت   ي افراد يطبيع
 .  برخوردار خواهند بودي و دوام عمر بيشتريسالمت جسم

دائم الوضوء بودن شـده      بر   فراوان يتأكيد،  در روايات : ندايدرك ثواب شه  . 5
 صيقل  ييعن،   با خدا داشتن   ي عباد ي يك رشته دائم   يدائم الوضوء بودن يعن   ،  است

صـلّي اهللا عليـه     پيامبر اكـرم    ،  يدر روايت .  زدودن غبار از دل    ييعن،  دادن منظم روح  
 : فرمايند ي حاالت ميضمن تأكيد بر حفظ اين امتياز در تماموآله وسلّم 

»   تتَطَعاِنِ اس ل    وداً عي اَنْ تَكُونَ اَب         وحر ضتِ اِذا قَبوالْم لَكلْ فَاِنَّ مضُوءٍ فَافْعو
 2؛ة وضُوءٍ كُتِب لَه شَهاديالْعبدِ و هو عل

 آن الموت  ملك زيرا ؛ اين عمل را ترك نكن     ي هميشه با وضو باش    يتوان ي اگر م 
 ». شهيد محسوب خواهد نمودكند او را  ميقبض رابا وضو اي  هگاه كه روح بند

  
  تكرار وضو

 ي انسان و همساز بـا فطـرت بـشر         يخواست طبيع ،   نشاط نو و تجديد روحيه    
به عنوان يك عامل نشاط مورد ستايش و توجه خاص اسـالم            ،  تكرار وضو ،  است

تجديـد وضـو بـدون آنكـه     «: فرمايـد  يمعليه السالم  امام صادق   . قرار گرفته است  
اشـد موجـب تجديـد توبـه انـسان قبـل از اسـتغفار و                 باطل شـده ب    ي قبل يوضو
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ـ  «: فرمايد ي حضرتش م  ي و در روايت ديگر    1»گردد يدرخواست او م    ياَلْوضُوء علَ
 ي كـه وضـودار اسـت نـور        ي كس يوضو گرفتن برا  «: ي يعن 2»نُورٍ يالْوضُوءِ نُور عل  

 تكـرار    شايد رمـز ايـن تأكيـدات در مـورد دوام و            » .ياست افزون بر نورانيت قبل    
غيـر  .  انسان الزاماً يا ترجيحاً مقيد به وضو اسـت      يوضو اين باشد كه اكثر فعاليتها     

دست زدن به متن قرآن و نـام خـدا   ، از نماز و طواف كه الزاماً مقيد به وضو است        
 . بدون وضو ممنوع است ، السالممعليهو پيامبر و امامان معصوم 

، قرائت و كتابت قرآن،  ماز ميت ن: مستحب است گرفتن  وضو  نيز   در موارد زير    
تمـاس   هنگام خوابيدن،  موقع صرف غذا،   ،ي مهم انجام كارها ،   قرآن يمسح حواش 

 ي بجـا  ي سـابق بـرا    يتجديـد وضـو   ،  بازگشت از سفر و ورود به منزل      ،  با همسر 
 ...و، بدنبال دروغ يا غيبت، ييگو پس از بذله، آوردن نماز
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 آزمون

  اذان گفتن مستحب است؟ييها زماندر چه ، غير از وقت نماز. 1 

 را هنگام شنيدن تكبير به ما       يچه دستور ،  ي تبريز يمرحوم ميرزا جواد آقا ملك    . 2 
 ؟ختآمو

 يد؟كنص ثواب مؤذّن را مشخّعليه السالم  از پيامبر اكرم يبا ذكر روايت. 3 

 ط مؤذّن را بنويسيد؟يشرا. 4 

 نيد؟ك ذكربد صدا مؤذّن ي  هبار دري از سعديحكايت. 5 

 ؟بنويسيدرا چهار مورد از اسرار و آثار وضو . 6 
 را  ء ثواب دائـم الوضـو     صلّي اهللا عليه وآله وسلّم       از پيامبر اكرم     يبا ذكر روايت  . 7 

 يد؟كنبيان 

شـما در   «:  كـه پرسـيد    يدر جواب كـس    صلّي اهللا عليه وآله وسلّم      پيامبر اكرم   . 8 
 چـه   »كنيـد  ي مـ  يخودرا شناسائ قيامت در ميان آن جمعيت انبوه چگونه امت         

 فرمود؟

 هايي داشت؟ بالل، مؤذن رسمي پيامبر، چه ويژگي. 9 

   دارد؟يچه آثار، تكرار وضو. 10 
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  درس هفتم 

  
  

 ها ارزشي  هپاي

  
  

  نيت

  . ت استني،  عمل هريتهوي  هتعيين كنندبلكه ، لعم نخستين ركن هر 
 الماد امام سجفرمايد ي معليه الس : 

» ال عبالنِّالّ  اِلَمقوام هر عمل به نيت است 1؛ةي. « 
 : فرمايد ي مصلّي اهللا عليه وآله وسلّم  پيامبر اكرم 

  ».دنشو ي سنجيده ميت انسانه به ني تمام اعمال با توج2؛يات بِالنِّا االَعمالُمنَّاِ« 
  :از اند نيت عبارتي  هبار دري منابع اسالم ديگرِ تعابيرِ

 ».برد يجر مت خود اَ نييپاكي  هه انداز بيهر انسان 3؛يلِّ امرِءٍ ما نَولِكُ« 
 ».ندشو  ميخود محشور  ت با نيها  انسان4؛ةالْقِيم نِياتِهِم يوم ييحشَرُ النّاس عل «
 »دين ندارد، ت صحيح نداردكه ني  آن5؛ لَهةالنِيال دينَ لَمِنْ  «
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 كارهـا نيـت   ي در تمـام 1؛ النَّومِ و اْالَكْـلِ ي في حتّ ةنِيءٍ   ي ّشَ  كُلِّ يولْتَكُنْ لَك ف  « 
 » . در خوابيدن و خوردنيداشته باش حت) اخالص(

بازگو كردن الفاظ خاص نيست بلكـه       ،   روشن است كه مراد از نيت در عبادت       
 سـالمت و    ينيـت يعنـ   .  در ارتبـاط باعمـل اسـت       ي عين ي و هويت  ي قلب ينيت امر 

 عمل آگاهانه و    ينيت يعن . يزه و انحصار آن در اطاعت و رضايت خدا        استمرار انگ 
 . عاشقانه در رابطه با معبود

 از يكـه بـسيار    داشته باشـيم؟ بـا آن   يت چه ني   بايد ي دين يها  در نماز و عبادت    
 بـه   ييعنـ . ناب نيـست  ،  ت آنان ا ني ام،  ت خالص دارند  ني،  عبادتگران و نمازگزاران  

  بـه بهـشت و      رسـيدن  كننـد بلكـه شـوق      يرا عبادت نم  او  ،   خدا يجهت شايستگ 
 .  كشانيده است»بر«آنان را به خضوع در برابر ،  از جهنمهراس

 : بخوانيم را ير از استاد مطهيسخن

 او خـدا را بـه       اما ؛خواهد يتنها خدا را م   ،  است» دموح«،  عارف از نظر هدف    «
، زيـرا اگـر چنـين باشـد        ؛خواهـد  يش نم ي ا يا اخرو ،  ي دنيو يها  نعمتي    هواسط

مه و وسيله اسـت و در حقيقـت         است و خدا مقد    ها  مطلوب بالذات او اين نعمت    
ـ  نَ ي ارضـا  ي را بـرا   هـا    زيرا آن نعمت   ؛س است فْاو نَ  يمعبود و مطلوب حقيق    س فْ

  .خواند يم
 خـدا را  يهـا  او اگر نعمـت ، خواهد ي عارف هر چه را بخواهد به خاطر خدا م     

، عنايـت اوسـت   وواي  ه از ناحيـ ها  خواهد كه آن نعمت    يخواهد از آن جهت م     يم
خواهد و   ييش م ها  خدا را به خاطر نعمت    ،  پس غير عارف  . كرامت و لطف اوست   

 . خواهد ي خدا را به خاطر خدا ميها نعمت، عارف
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، خواهـد  ي نمـ  ي چيز يخدا را برا  ،  كه اگر عارف  ،  آيد ي پيش م  يجا پرسش   اين
 ي منظـور  ي بـرا  يست كـه هـر عبـادت       ا گر نه اين  كند؟ م  يپس چرا او را عبادت م     

 از دو چيـز     يكه هدف عارف و انگيزه عارف بر عبادت يك        آن است   است؟ پاسخ   
 از آن جهـت او را عبـادت         ي عبـادت يعنـ    ي معبود برا  ي ذات ي شايستگ ياست؛ يك 

 در شـخص يـا      يكمـال ،  كه انـسان   نظير اين ،  عبادت است ي    هكند كه او شايست    يم
تـو از ايـن     ي    هاگـر بپرسـند انگيـز     ،  كنـد  ي را مدح و ستايش مـ      بيند و او   ي م يشيئ

 مـن بـه طمـع     : گويد ي دارد؟ م  يده ا ي تو چه فا   يستايش چيست؟ اين ستايش برا    
فقط از آن جهت ستايـشش      ،  ء ستايش نكردم   ياز اين شخص يا از اين ش      اي    هديفا

هـر   قهرمانـان در  يهـا  تحـسين ي   ههمـ ،  اليق ستايش ديدم  ،  كردم كه او را به حق     
 . از اين قبيل استاي  هرشت

ـ   ي خودعبـادت يعنـ  يشايـستگ ،  هدف ديگر عارف از عبادت      سن شـرافت و ح
،  است ميـان بنـده و خـدا        يعبادت از آن جهت كه نسبت و ارتباط       .  است آن يذات
 ي به خاطر طمع   يپس الزم نيست الزاماً هر عبادت     ،   انجام دادن   است در خورِ   يكار

 .  باشدييا ترس

دتُك     ياِلهـ «: نقل شده اسـت كـه     عليه السالم    يعل از روفمعاي    جمله  بـمـا ع 
ـ »  فَعبدتُكة جنَّتِك بلْ وجدتُك اَهالً لِلعِباديخَوفًا مِن نارِك و ال طَمعاً ف       ه عبادت ب

 . كند ي معبود را بيان ميخاطر شايستگ

نـسان در   كنند كـه اگـر هـدف و مطلـوب ا           ياين مطلب زياد تكيه م    ارفان بر   ع 
،  شرك است  ينوع،   غير از ذات حق باشد     چيزي،  يا در خصوص عبادات   ،  يزندگ

     اوانرفـ  لطيف   يها  در اين زمينه سخن   .  اين شرك است   عرفان صد در صد بر ضد 
ضـمن  » بوسـتان «در  » يسـعد « و لطيف كه     ي عال يجا به تمثيل   در اين ،  ما. اند  گفته
 : كنيم ي مدهبسن، آورده» اياز«و » يمحمود غزنو« ازيداستان
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 ! اي شگفت»اياز«كه حسني ندارد   رده بر شاه غزنين گرفتخُ، يكي
 بر او، دريغ است سوداي بلبل  ه بونَ، ه رنگ باشدلي را كه نَگُ

  انديشه بر خود بسيبپيچيد ز  به محمود گفت اين حكايت كسي
 !باالي دلجوي اوست وده بر قَنَ  برخوي اوست! خواجه كه عشق من اي

 بيفتاد و بشكست صندوق در  شتر تنگنايي م كه درشنيد
 دركب برانْم، وز آنجا به تعجيل  فشاند ملك آستين بر، به يغما
 ز سلطان به يغما پريشان شدند  پي در و مرجان شدند، سواران

 »اياز «جز، كسي در قفاي ملِك  گردن فراز نماند از وشاقانِ
 همچو گل بشكفيد، او ارز ديد  او را بديد، نظر كرد، چو سلطان
 !هيچ: ؟ گفتاي چه آورده، يغما ز   پيچنبلت پيچس اي: بگفتا كه

 نپرداختم» نعمت«به » خدمت«ز   تاختم قفاي تو مي اندر من
  

 : كند ي بيان مچنين خود را يمنظور اصل،  پس از آوردن اين داستانيسعد

  دوستدربندِنه ، تو در بند خويشي  وستاچشمت به احسان ، ر ازدوستگَ
 جز خدا، خدا از كنند تمنّا   كاوليا  دوب طريقت خالفِ
 كه ميان كارگر و     يكارگر و كارفرما و مزد به شكل      ي    همسأل،  ي اين تلقّ  اساسبر  

، برداشـت برحـسب ايـن     . توانـد باشـد    يكارفرما متداول است مطرح نيست و نم      
 ي كانون نامرئ  يوح به سو  پرواز ر ،  رواني  تعال،  معراج انسان ،  نردبان قرب : عبادت
 يپيـروز ،   آنـان  ي ملكـوت  ي و ورزش نيروهـا    ي روح يپرورش استعدادها ،  يهست

ي   هپديـد آورنـد    از انـسان ي    هعكس العمـل سپاسـگزاران    ترين    يعال،   بدن روح بر 
و ،  االطـالق  ي و عشق انسان به كمـال مطلـق و جميـل علـ             ياظهار شيفتگ ،  خلقت

 . اهللا است يسلوك و سيرال: سرانجام
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، ي دارد و معنـاي    يظـاهر ،  ي دارد و روحـ    يعبادت پيكر ،  دريافت اين   مبنايبر 
عبـادت   پيكـره و قالـب  ، شـود  ي بدن انجـام مـ  يزبان و ساير اعضاي  هآنچه وسيل 

 كامل دارد بـه     يروح عبادت وابستگ  ،   عبادت چيز ديگر است    ياروح و معن  ،  است
كـه او   اي    هدت و به انگيز    او از عبا   يو به نوع تلقّ    دارد،   كه عابد از عبادت    يمفهوم

كـه   رد و ايـن   ب يم  از عبادت   عمالً  كه يرا به عبادت برانگيخته است و بهره و حظّ        
 1» . اللَّه و گام برداشتن در بساط قرب باشديعبادت تا چه اندازه سلوك ال

ـ      در برابر اين   زمينـه ايـن     چنـان امـروزه   ،  نـاب  ت خـالص و   همه توصيه به ني 
 : دنگار يم اهللا عليه ةرحم ي است كه استاد مطهر ارزشمند كم شدهيكارها

 ي كـه آمـده بـود تهـران و منبرهـا           هـا   آن سـال  ،  يمرحوم شيخ جعفر شوشتر    «
پيغمبران شما را به توحيـد      ي    ههم! اسها النّ اي:  گفت زيك رو ،  رفت يمعروف را م  
 كه،  ب كردند همه تعج ! شما را به شرك دعوت كنم     ام    من آمده اما  ،  اند  دعوت كرده 

، فقـط خـدا را بپرسـتيد      : ند و گفت  ندپيامبران آمد ي    ههم: گفت! ؟گويد يچه م  شيخ
 2»! خدا كار كنيدي هم برايكم: گويم ي من ميول؛  خدا كار كنيديفقط برا

  
ت خالصنقش و جايگاه ني 

: ي يعنـ  3»فوز «بهعليه السالم    نا اميرمؤمن گفتاردر  ،  اخالص: يعامل رستگار . 1 
ـ «: فرمـود ،  حضرتش در حـديثي ديگـر     . عبير شده است   ت ي و پيروز  يرستگار  يفِ

 » .گردد  و آرامش در پرتو اخالص ميسري آسودگ4؛الصخَ الْونَكُ يالصِخْاِالْ

                                                 
 . 83/ سيري در نهج البالغه. 1

  . 194فطرت، . 2
  . اخالصي  ، فهرست، واژهغرر الحكم. 3
  . 390 /تنبيه الخواطر. 4
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 هـدف ،  اخـالص : فرماينـد  ي م عليه السالم ن  ااميرمؤمن: عيو شرا   هدف اديان . 2 
 .  استيع آسمانيدين و مقصد شرا

»   اَالِخْالصينْ   ةغايـ       ي    ههم 1؛ الد اخـالص  ي    هپيامبران آمدند تا انسان را به قلّ
 » .صعود دهند

: نـد ودفرم  يدر روايتـ صلي اهللا عليه وآلـه و سـلّم      پيامبر اكرم   : يمالك برتر . 3 
 » .شود ي اخالص سنجيده مبا مقام مؤمنان 2؛بِاالخْالصِ تَتَفاضَلُ مراتِب الْمؤمنين«

 : فرمايد يمم عليه السالامام صادق : ها برترين نعمت. 4 

 3؛ قَلْبِهِ مع اللَّه غَيرُهي عبدٍ اَجلّ مِنْ اَالّيكُونَ فيما اَنْعم اللَّه عزِّ و جلّ عل «
 » .نباشد  يچيز غيرازخدا  بنده  درقلب  كه  نيست  اين  باالتر ازي هيچ نعمت

رار  از اسـ   ينيت خـالص سـرّ    : فرمايد ي خداوند متعال م   ي در يك حديث قدس   
 4.دهم يمن است كه آن را در قلب آنكس كه بخواهم قرار م

 بـه   يبـشر دسـتياب   ي    ه ديرينـ  ي از آرزوهـا   ييكـ :  به محبوبيـت   يراه دستياب . 5 
 كـردن عناصـر و افـراد        يراضـ   ي بـرا  ها  تالشي    ه است و هم   يمحبوبيت اجتماع 

 : فرمايد يقرآن كريم م. شود يگوناگون در جامعه و كسب محبوبيت بسيج م

 5؛اِنَّ الذّينَ امنُوا و عمِلُوا الصالِحات سيجعلُ لَهم الرَّحمنُ ودا« 
ن بـر ايـشان محبوبيـت       ال صالح انجام دادند خداوند رحم     مكه ايمان و ع     آنان
 » .دكر راتقدير خواهد يعموم

                                                 
  . غررالحكم و دررالكلم. 1
  . 36/ تنبيه الخواطر. 2
 . 10صج، 1، مستدرك الوسائل. 3

 . 249 ص،70جبحاراالنوار، . 4

 . 96/مريم. 5
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 است كه در آن غير خدا       يعمل،  عمل صالح ،   روايات و تفاسير   ي و بنا به مقتضا   
 : فرمايد ي چنين مي در روايتصلّي اهللا عليه وآله وسلّم يامبر اكرم پ. نباشد

 1؛اِعملْ لِوجهٍ واحِدٍ يكْفيك الْوجوه كُلَّها« 
 » . ديگران را در اختيار تو قرار دهد]قلب[ يكتا كار كن تا او ي خدايبرا «
آدم  ي كه همه چيـز را مـسخّر بنـ         يخداوند: ي شرافت و كرامت انسان    عيارم. 6 

 ديگـر موجـودات را      از او   ي دارد كـه برتـر     ي از او توقـع ويـژه ا       2قرار داده است  
 عليه الـسالم  امام صادق    .مبرهن نمايد و اال اين كرامت و امتياز بيهوده خواهد بود          

 چـرا   ؛ت خالص داشـته باشـند     ني،  يبايد بندگان در هر حركت و سكون      : فرمايد يم
  :  فرمودهي معرف چنين و غافالن را قرآنكه در غير اين صورت غافل خواهند بود

،  غافل و پند ناپـذير     يها  انسان 3؛ اُولئِك هم الغافِلُونَ   اُولئِك كَاالَنعامِ بل هم اَضَلُّ    «
   ».ترند بلكه پست،  چهارپايانندمانندِ

 . ست ا انسان از حيوانيي و جداي شناسائعيارتنها م، ت خالصني، بنابراين

 ي و مـاد   يتوانـد از امكانـات مـال       يانـسان مـ   : يبزار نيكوكـار  كارآمدترين ا . 7 
 انجام طاعات و    يبرا،   خود ي و نشاط كار   ها   و از فرصت   ي عمر و زندگ   يخداداد

 اسـت   ييهـا   هر كدام ازاين ابزارها مواجه با محدوديت      . عبادات بهره گيرد  ي    هارائ
توانـد   ي را م   اموالش بخشي از . پايان باشد  يتواند مطلق و ب    ي نم ها  كه استفاده از آن   

را به انجـام عبـادت و طاعـت و           سالياني از عمرش  .  تعاون وخدمت نمايد   رفِص 
انـسان از آن نامحـدود و     ي    هكه بهـر    يتنها ابزار اما  . اختصاص دهد ،  مردمخدمت  

  .ت استني، جاودانه است

                                                 
 . 23ص/ 3، جكنزالعمال. 1

   ﴾اَرضِ ما فِي الْانَّ اهللاَ سخَّرَ لَكُمتر  اَلَم﴿؛ 65/ حج. 2
 . 179اَعراف، . 3
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  : فرمايد يمعليه السالم امام صادق 
،  خيـر  ي انجام كارهـا   يست كند برا   درخوا ي كه از خداوند امكانات مال     يمؤمن«

بـه  ،  ت خالص داشته باشـد     كه ني  ياين خيرات را در صورت    ي    هخداوند پاداش هم  
 1» .فرمايد ياو عطا م

 : فرمايد ي م در روايتي ديگر آن حضرت

پـاداش  ،  عمل به آن نپوشانَد   ي    ه جام ي بگيرد ول  يهر كس تصميم به كار خير      «
 » .شود يتا هفتصد برابر برايش نوشته م،  دهدامانجشود و اگر  يآن برايش منظور م

يابد و   ي م ا بشر در پرتوِ نيت معن     يها   و واكنش  ها  تمام كنش : قوام دين ي    هماي. 8
 ي جـراح و چـاقو     يچـاقو . شـود  ي كه از عمل داشته با اورفتار مـ        يهمگون با نيت  

 ي برخـورد  با هـر يـك  ،دهند اما با توجه به نيت ياشرار بظاهر يك كار را انجام م     
 و يدين و كُـنش روحـ  . شود يگيرد اِعمال م ي انجام ميكامالً غير از آنچه با ديگر    

 عليـه الـسالم  علـي  ن ااميرمؤمنـ . اعتقاد انسان نيـز بـر عمـودِ نيـت اسـتوار اسـت             
گـردد   ي مـ يضـايع و متالشـ    ،  گونه كه جسم انسان بدون حيـات       همان: فرمايد يم

 . گردد ينمهمچنين دين جز با نيت صادق استوار 

 و خيـر     الهـي  نـه تنهـا نيـت     ،  عمال خصوصاً در عبـادات    در هر يك از اَ    ،  ي آر
هـر چنـد    ،  هر گونه نا خالصي    باشد و     نيز بلكه بايد ناب و خالص    ،  ت دارد ضرور
 . و خداوند آن را نخواهد پذيرفتارزش معنوي اش را ضايع خواهد كرد ، اندك

هر كس  . من بهترين شريك هستم    :فرمايد ي خداوند متعال م   ،ي قدس ي در روايت 
 هر چند سهم او انـدك و سـهم مـن زيـاد             ، شريك گرداند  ي با ديگر  يمرا در عمل  

 2.پذيرم يبخشم و جز آنچه را خالص باشد نم يسهم خود را به او م، باشد

                                                 
 . 199 ص،70، ج بحاراالنوار. 1

 . 10، ص1، جمستدرك الوسائل. 2
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 است و تنها به گذراندن لفظ از        ي قلب يامر،  تگونه كه قبالً اشاره شد ني       همان
بلكه در عمـل و در      ،  گردد ي اهللا با لفظ محقق نم     يقربت ال شود و    يزبان بسنده نم  

 ي عمل باشد و چگـونگ   يسوه  اعماق دل بايد تقرب به خدا تنها عامل و محرك ب          
 . دساز باشد كه انسان را به خدا نزديك يعمل طوري  هارائ

  
  ت خالص به نيي دستيابيها هرا

فـرا  ،   اخـالص نيـت     و ي فراوان در روايات برناب ساز     يي هشدارها و تأكيدها  
 را در   ي و شراكت غير خدا در عمل عباد       يدر عين حال نفوذ شرك خف     . خواند يم

. انـد    سـنگ سـياه تـشبيه كـرده        يبـر رو  ،  روايات به حركت مورچـه در دل شـب        
 نيـست  يكار آسان، ي از نفوذ شرك خف يي به مقام اخالص و رها     ي دستياب ؛بنابراين
 يجـو   جست  به يا پژوهش در منابع معرفت    اكنون ب . ت و تأمل است   دقّي    هو بايست 

 . پردازيم يمآن 

  
  و معادأيقين به مبد. 1 

ـ ،  ما به خدا و روز قيامت ايمان داريم       ي    ه هم  ايـن اعتقـاد بـه مـرز يقـين           يول
، دانيم خـدا  يم. حق است،  كه خداو بازگشت به اوايم صرفاً پذيرفته،  نرسيده است 

دانـيم   يمـ . كنـد  ي م يان در قيامت رسيدگ   عادل است و به پرونده اعمال تمام بندگ       
و او  ،  ي هست أ خلقت تاكنون مرهون فيض مبد     ي ما از ابتدا   يوكه همه امكانات دني   

 يشـعاع ،   ديگـر  يهـا   ن و رحيم است و همـه قـدرت        اما و رحم  ي    هپرورش دهند 
 يهـا  نَفَس دانيم كه يم. بسيار ضعيف از قدرت اويند و مقهور اراده او خواهند بود    

 يقـين   هـا   يـك از ايـن      بـه هـيچ    اما،  برد يمرگ پيش م  ي    ه درواز ي به سو  ما را ،  ما
آنـان را در عمـل خـود        ،   بر اين اميد   يبنديم و متّك   ي لذا به غير خدا اميد م      ؛نداريم
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 گونـاگون  يت بـا تعـابير  اين واقعيپيشوايان دين عليهم السالم به   . نيمك يشريك م 
 : فرمايد يم السالم  عليهام عليام. اند خويش پرداختهدر سخنان 

 » .ره آورد يقين است، اخالص؛ سبب اْالِخْالصِ اَلْيقَينُ «
ـ  يكُـونُ خُلـوص       الـدين  ة قَدرِ قُـو   يعل« : فرمايد ي م ي و در سخن ديگر    1؛ةالنِّي 

   » . اوستي به ميزان استحكام دينداري آدماخالصِ
 

 يأس از مردم. 2

ـ ،  هنـد مورد توج  ه و مردم  جامع،  يكه در بينش اسالم     باآن تكيـه  ، هـيچ گـاه  ا ام
 هـيچ    چرا كه جايگاه انسان در نظام خلقـت بـه          نيستند؛ انسان   ي مناسب برا  يگاه

 زيرا بـا  ! يست ن ي از افراد بشر به ديگر     ي فرد ي روح يوابستگي    هوجه توجيه كنند   
سـاير  ،  پروردگار حكـيم  و،  گردد  مي  محسوب خدا در زمين  ي    هخليف،  كه انسان  آن
لَـنْ  «: كـه ،   نـاتوان اسـت    يموجـود انـسان   ولي  ،  آفريده،  وجودات را به طفيل او    م

  مهلُبساِنْ يو وا لَهعتَملَو اجخْلُقُوا ذُباباً وي  مِنْـه تَنْقِذُوهسئاً ال يشَي اگـر تمـام   2؛الذُّباب 
 ي از آنـان چيـز  ي مگس چنانكه خلق كنند و     يتوانند مگس  يها جمع شوند نم    انسان

  » . بازگيرنديرا از و توانند آن ينم، بستاند و بگريزد
 آن را  است و هر چه در راه خدا بدهند خداوند           ي با آنكه هر چه دارند داده اله      

 » .تعاونگر نيستند،  توانگرنديوقت 3؛اذا مسه الْخَيرُ منُوعاً«: گرداند اما يبه آنان برم
       گـام  ،  يقطع اميد كرد و ايـن نااميـد       ،  مسكبنا براين بايد از اين خيل ناتوانان م

 .  اوستي به خدا و اخالص عمل براي وابستگپيشينِ

                                                 
  . غررالحكم و دررالكلم. 1
  . 73/ حج. 2
  . 21 / معارج.3
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 : فرمايد يمعليه السالم  ي حضرت عل

 1؛ النَّاسي اَيدِياَولُ االْخِالْصِ اَلْيأس مِما ف «
  » .نخستين شرط اخالص است،  نااميد بودن از مردم

  
  از پرورش و پرستش هواهايدور. 3

ـ   آنچه انسان را وادار به خـضوع و زانـو زدن بـر درِ              ، نـد ك يخاليـق مـ   ي    ه خان
د و هواهـا سـركوب و       ن محدود گرد  هااگر آرزو . ت دنياست هواها و محب  ،  آرزوها

وابـسته  دنيا  دهد كه به     يمحبت دنيا مهار گردد چگونه حريت انسان به او اجازه م          
 شـراكت نـااليق مـشوب      اسـت بـه    ي را كه افضل اعمال انسان     يشود و پرستشگر  

  : گويد ي در بيان حقيقت اخالص چنين ميغزال. گرداند
گردد، تمام حركاتش چنين صفت و نشان         دنيا بر قلب او غالب       كس كه حب   آن«

ـ  ،  جز اندكي از عبادات و نمـاز و روزه او         : ؛ پس گيرد غير خدايي را به خود مي      ه ره ب
.  شدن است  ي و آخرت  دنيابريدن از   ،  اخالصبنا براين راه رسيدن به      . برد سالمت نمي 
  2».ا بپذيرد و به اعمال، منتقل كندر ي الهي تا قلب، صبغه

  
  عقليكارگيره ب. 4 

 افـراد   يـاريِ  آنـان در     ييتوان وضعف مردم و ميزان كـارآ      به   كه   يمنده   انديش
 و آن را با قدرت     كنده  جامعه توج   ،گاه حاضر   هيچ،  دبسنج  الهي ت و كرامت  محب

و يا بـا    ،  خرند ييا كم م  ،  خرند ي زيرا يا نم   ؛نيست عمل خود را به ديگران بفروشد      
، زيادند و آراء و اهواء مختلـف دارنـد        ،  هزار قيد و شرط دارند    ... و پذيرند  مي تمنّ

                                                 
 . غرر الحكم و دررالكلم. 1

2 .138، ص8 ، ج البيضاءةمحج. 
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 كنند و جـسارت بـه خـود        يشوند و پرتوقعند و اگر كم باشد قهر م         ي م يدير راض 
 »زياد«پذيرد و    ي را م  »كم«،  »ضاسريع الرّ « است و    يك سبحان ي  يا خدا ام،  دانند مي

وجـود بـه    تـرين     كمنّت است و نزدي    يب،  نياز است و با محبت     يب،  دهد يپاداش م 
 از يكجـا اجـر   او! گريـزيم؟  يآوريـم و از او مـ   يپس چرا به غير او رو مـ  ،  انسان

كجا مـا    ، نموده يتوجه ي و ب  يمهر ي ما را كم گذاشته است؟ كجا به ما ب         يپاداشها
را از ياد برده است؟ كدامين نعمت را از ما دريغ كرده اسـت؟ سـزاوار اسـت كـه                

عليـه الـسالم    امـام بـاقر     .  ياد كند  1»ظلوم و جهول  « با عنوان    چنين يقرآن از انسان  
ـ       يبرا  عمل عبادي خويش را     كه يانسان: فرمايد يم الهـي  رت غيـ   ديگـران و بـا ني 

،  خدا انجـام دهـد     ين كار را برا   ا اگر هم  يراز ؛ است يدچار كم عقل  ،  دهد يانجام م 
  2.شود  مينايل خود ت و خواستِتر به نينيكوو تر  سريع

 و  »خسران در دنيـا و آخـرت      «: به،   غير خدا  يانجام عمل برا  ،   ديگر يدر روايت  
 در ياجـر  مايـه گذاشـته و بـه   ،  از دنيـا چرا كه ؛تعبير شده است،  »شقاوت عظيم «

  3.تدست نيافته اس،  نيزآخرت

                                                 
  . 72 /احزاب. 1
 . 299 ص،72 بحاراالنوار، ج. 2

 . 300صهمان،  .3
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 آزمون
  

 1 .»لرَشِحع ٰي النَّاس موي اتِهِمنِي به چه معناست و بر چه چيز داللت دارد؟» ةالْقِيم 

 2 .چيست؟»ناب« و »خالص«ت فرق ني  

  با هم دارد؟يعبادت عبيد و تجار و احرار چه تفاوت. 3 

  كرد؟ چرا؟مردمچه سفارشي به ، تنيي  هبار در ،يمرحوم شيخ جعفر شوشتر. 4 

 5 .يدكن چيست؟ به سه مورد اشاره ي اسالميها هآموزت خالص در جايگاه ني . 

  قرآن كريم چيست؟مبناي آيات به محبوبيت بر يراه دستياب. 6 

 دست يابد؟، ت خالصتواند به ني يچگونه انسان م. 7 

 گويد؟ يچه م،  مردمي ناتوانقرآن كريم در وصفِ. 8 

 چيست؟اخالص  حقيقت نِ در بيايسخن غزال. 9 

  چيست؟عليه السالم  ينخستين شرط اخالص از نظر حضرت عل. 10 
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      111    وگو با معبود   گفت

 
  
  

  درس هشتم
  
  

 گو با معبودو  گفت
  

  اهللا اكبر

 چيز و برتر    راز ه تر    او بزرگ : اين است كه  ،  هيگانسخن در بارگاه آن      نخستين  
بايـد از   ،  ايـم   ايستاده او    با گوو  كه به گفت  ،  حال،  براينابن.  است فاز هر گونه وص   
 . چيز ديگر ـ كه جملگي فروترند ـ بپرهيزيماشتغال به هر 

ـ      فراوان در  ييها   است بر پرسش   يپاسخ،  »اكبر اللَّه « ؛ت محور عبـادت و عبودي 
چرا با او راز و نيـاز كنـيم؟         ،  »اكبر اللَّه« چرا او را بپرستيم؟ زيرا        از قبيلِ  ييها  سؤال
 چنـد بـار بـه نمـاز         ي خود را كنار بگـذاريم و روز       يرهاچرا بايد ساير كا   ،  ...زيرا

ه «؟ زيـرا    بهراسـيم  در راه او     يچرا نبايد از هيچ تهديد    ،  ...ايستيم؟ زيرا بِ » اكبـر   اللـَّ
د و همـه  ن خدا شهادت دهيعمل و جان نمازگزار نيز بايد به بزرگ    ،   زبان عالوه بر 

 عليـه    امـام صـادق    ي  هودبه فرمـ  ،  در غير اين صورت   ،  دنچيز را جز او حقير انگار     
؟ يكن يدعه م آيا با من خُ   !  دروغگو يا«: شود ي خدا خطاب م   ي به او از سو    السالم
 1» .كنم يبا خودم محروم م گو تو را از حالوت گفت، ت و جاللم سوگندبه عزّ

                                                 
 . 385، ص1ج  البيضاء، محجة. 1
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و در مـتن نمـاز      بـار   پنجاه  مات نماز بيش از      و كوتاه در مقد    ي اين شعار اساس  
سم    ،  شـود  يصورت واجب و مستحب تكرار م     ه  ب بار هشتاد و پنج  حدوداً   تـا تجـ

ـ   يوي    ه را در ديد   هر كه جز او   ،  عظمت خالق در دل نمازگزار     د و بـه   حقير گردانَ
ـ       اعتنـا باشـد و نمـازگزار مـصداق ايـن سـخن از كـالم             يتمام آنچه جز اوست ب

 : شود كه فرمود عليه السالم اميرمؤمنان

 1» اَعينِهِميفَصغُرَ مادونَه ف اَنْفُسِهِم يعظُم الْخالِقُ ف «

  
 »بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ«

 او كـه    ؛كنيم يپس با نام و ياد او آغاز م       ،  از همه چيز است   تر     حال كه او بزرگ   
ت عام دارد در دنيا بر مؤمنان و غير مؤمنان و مهر دائم دارد بر مؤمنان چه در                  محب

 . دنيا و چه در آخرت

 : گويد يصاحب تفسير مجمع البيان م يرس مرحوم طب

حمـد   ي  هسور جزء» اللَّه بسم«: فاق نظر دارند كهاتّ، ي ما بر اين رأ المانتمام ع  «
  2» .شود ي باطل منمازش، ترك كند، است و هر كس آن را در نماز

 : فرمايد يمعليه السالم امام رضا  

  ».ستا  آنييدپم به س چشياز سياهتر  به اسم اعظم نزديك» اللَّه بسم«« 
س  مشكالت و موجب بركت و تقد      لّ ح ي كارآمد برا  يتواند ابزار  يم: بنابراين 

 . در كارها باشد

 : فرمايد ياللَّه م بسم شرح مفهومدر عليه السالم  يامام عسگر

 3» .مجوي يامورم از خدا كمك مي  ه در هم ؛ كُلِّها بِاللَّهي اُموري اَستَعينُ علياَ «

                                                 
 . 193، خطبه نهج البالغه. 1

 . حمدي  ، سوره1جمجمع البيان، .  2

 . 231/ توحيد صدوق. 3
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ت اين صفت   يبيانگر اهم » بسمله«ت در   ت و رحيمي   صفت رحماني   گرفتنِ ي جا
ـ      ي است و به انسان م      الهي در ميان صفات    بايـد ، تدرت و قـو   آموزد كه در عين قُ

د كرتوجه، ت را به عنوان واالترين افتخارمقام رحمت و محب .  
  
»مدالعالَمينَ اَلح بلِلَّهِ ر« 

ي   هكه پـرورش دهنـد      است ي مخصوص خداوند  ها  اسسپ  و ها  ستايشي    ه هم
از او در   سـپاس   و  ،   كه صاحب هر جمال و كمالي است       وا ستايش   .جهانيان است 

 او و  از او نـشأت يافتـه    ير خيـر  هـ . هايي كه به ما ارزاني داشته است        برابر نعمت 
  1. موجودات استيمدير و مدبر حركت تكامل

 يگانـه  يجز خـدا ، يوعالنّّ  ب يا ربر ،ي در تمام عوالم هست  ي در بينش توحيد  
  .  نيستيش متصور براي است و شريك» العالمينرب«او وجود ندارد و تنها 

  
  »اَلرَّحمنِ الرَّحيمِ«
 ياصـل ي    ه اسـتوان  زيـرا   اسـت؛   الهـي  رحمت پايان ناپـذير   سخن از   ،  بارديگر   

ن و  اصفت رحمـ  : معتقدند يبرخ. ت است رحمت و محب  ،   الهي تربيت در فرهنگ  
ت و آغاز كاربـا نـام خـدا اشـاره دارد و در آغـاز                به راز عبودي  » بسمله«رحيم در   

   2. انحصار حمد و سپاس در خداستيت بايستگبيانگر علّ، حمدي  هسور
 
  »مالِكِ يومِ الدينِ«
»  اعمـال يو هنگـام حـساب و بررسـ   ،   است  قيامت ي از اسام  ييك» ينيوم الد  ،
  . امور استمالك و زمامدار خداوند تنها 

                                                 
  »ء حاالً فَحاالً اِلي حد التّمام  و هواِنْشاءشَيالتَرْبِيةرب في االصل «: ب آمده استدر مفردات راغ. 1
  .  ، تفسير سوره حمد1 ، ج مجمع البيان. 2
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ـ ي در حال،  او در اين دنيا نيز مالك همه چيز است   و ي اعتبـار يهـا  تكه مالكي 
نيز ديگر   ييعااد   ت او در دنيا وجود دارد      در طول مالكي  ،يوم«ا در   ام ي   ههمـ  »ينالد

 نـدارد و    يبا هـيچ چيـز نـسبت      ،  كس  خود گريزانند و هيچ    يها   از مملوك  ها  مالك
 .  نيست الهيلكت جز ملك و مميملك و مملكت

  
 »اِياك نَعبد و اِياك نَستَعينْ«

يابيم و بـه     ي او راه م   يبه بارگاه ربوب  ،  ير هست  و مدب  يمرب،  پس از شناخت مبدأ   
رضـه  بـه پيـشگاهش ع    ،   اسـت  ي احتـرام و خـضوع بيـشتر       همـراه زبان جمع كه    

 را كـه تـو   چـ ؛يميجـو  ي و تنهـا از تـو كمـك مـ          پرسـتيم   مـي  تنها تـو را   : داريم يم
 و مـا همـاره نيازمنـد ت بـوده و            ي رحمتـ  يكمـاالت و دريـا    ي    ههمي    هسرچشم
 : آموزيم ي معبارتاز اين . هستيم

ـ ،   عبـادت و اسـتعانت      تمام موحدان در سرودِ    ييهمنوا. 1  و  يجمعـ ي    هروحي 
 . دهد يحفظ وحدت را پيام م

آمـوزد كـه    يا مـ بـه مـ  ، اوي  ه عبادت مخلصان يعادنبال اد ه  استعانت از او ب   . 2 
 .  نيستيمي نياز از كمك و اعانت ذات ربوبيب،  در انجام عباداتٰيحتّ

 .  است الهييدريافت امدادهاي  هزمين، عبادت خالصانه. 3 

 4 . ـ    با توج مـدد  ،  درت در گذشـته و حـال و آينـده در خداونـد            ه به انحصار قُ
 .  عبث و بيهوده استيكار، از اوجز ، جويي

 . شود يه او مكه پرستش و عبادت متوج،  استيمبدئي  هستباي، استعانت. 5 

ستايش و اقرار به كماالت معبود و احساس حضور در پيـشگاه او از آداب               . 6 
 . نيايش است
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 »اِهدِنَا الصراطَ الْمستَقيمِ«
بـه عنـوان    ،   نيـاز  تـرين   مهـم ،   پيـشگاه معبـود    اسـتعانت از   پس از اظهار نياز و      

 چرا كـه در     ؛»ما را به راه راست هدايت كن      «: شود يطرح م م،  نخستين درخواست 
توانـد مـا را بـه راه          ، تنها اوست كه مـي      دنيا و تبليغات دنياپرستان    يها  هميان جاذب 

   1»ينَا اللَّهٰ اَنْ هدال لَويما كُنَّا لِنَهتَدِ «:خود هدايت كند و بر آن استوار گرداند
 : آموزيم ي مجملهاز اين 

ـ  است كه همـواره    ي جد خطري،   مستقيم هز را انحراف ا . 1  را تهديـد   دان   موح
 .پس بايد همواره استواري بر راه را از خدا طلب كنند .كند مي
 .  فرد و جامعه استينيازهاترين  نخستين و ضرور، ي فرهنگينيازها. 2 

ـ          ،   مستقيم يمسير،  الهيراه  . 3  روشن و منحـصر اسـت و ماننـد سل و طُـرُقِ    ب
 .  ندارديعوجاج و پيچيدگا، يانحراف

 . ر دارد مؤثّينقش،  انساني و عمليدر استقامت فكر، دعا. 4 

 را بـاالتر رسـيدن بـه مرتبـه         و ما در هر نمـاز،       است ي مراتب يدارا،  هدايت. 5 
 2»يوالَّذينَ اهتَدوا زادهم هد «: فرمايد يخداوند متعال م. طلبيم مي

 ارائـه   ياگون در روايات و منـابع اسـالم        گون يتفاسير» صراط المستقيم  «ي برا
صـراط  «مـراد از    : فرمايـد  يمصلي اهللا عليه و آله و سلّم         پيامبر اكرم . گرديده است 

ـ عليـه ا   يحضرت علـ  ،  3راه انبيا است  » مستقيم را بـه راه    » صـراط مـستقيم   «سالم  ل
را راه  » صـراط مـستقيم   «،  عليـه الـسالم    و امام صادق     4 تعبير فرموده  يهدايت قرآن 

                                                 
 .43 / اعراف. 1

2 .17 /د محم .  
  .22، ص1، جتفسير عياشي. 3
   .20، ص1ج،نورالثقلين. 4
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صـراط  : فرمايـد  ي آن حـضرت مـ  يدر روايـت ديگـر  ، 1 دانسته است   الهي رفتمع
.  اسـت  ياسـالم ي    ه جامع يدر دنيا مسير امامت و اطاعت از امام و پيشوا         ،  مستقيم

 ي كـه رو   يدر آخـرت از صـراط     ،  هر كس در دنيا او را بشناسد و به او اقتدا كنـد            
و هر كس در دنيـا او   ] رسد يو به بهشت م   [كند   ي عبور م  آسان،  م كشيده شده  جهنّ

  ي امام عسگر  2. دكر سقوط خواهد    دوزخلغزد و به     يپايش بر صراط م   ،  را نشناسد 
 غلـط افراطيـان و بـاالتر از         طريـق از  تـر     ينيپا،  راه مستقيم : فرمايد يمعليه السالم   

 3. تمايل نداردي هيچ باطليسوه مسير تفريطيان است و ب

د ـ علـي    صـادق  از امـام  ي در سخن الم ـ   آل محمـصـراط  : خـوانيم  يمـ هم الـس
ـ ! انجامـد   مـي ت خدا و ديـن او  است كه به محب يراه،  مستقيم و ات هـو و از تبعي 
 4. دهد  ميپرهيز، ي شخصيها هسليق

ـ    6راه پيامبر ،  5راه خدا   ،   خداوند متعال در قرآن كريم     صـراط    را 7ت و راه عبودي
 . شمارد  ميبرمستقيم 

 : فرمايد ينيز معليه السالم  امام رضا 

ـ     آن « بـه صـراط    ،  نـد ك را از طريـق محكمـات درك         يكس كه متشابهات قرآن
 8» .مستقيم هدايت شده است

                                                 
  . 32/رمعاني االخبا. 1
  . 22، ص1ج، نور الثقلين. 2
  . 24ص، 9ج، بحاراالنوار. 3
  . همان. 4
  . پروردگارمن ، بر صراط مستقيم است  ﴾قيم ستَ مراطٍ صِٰليبي ع ر انّ﴿ 56 /هود . 5
  . تو در صراط مستقيم هستي!  اي پيامبر؛﴾قيمستَراط م ِصٰلي عكنَّاِ﴿ 43/زخرف . 6
 .مرا عبادت كنيد كه اين صراط مستقيم است؛ قيمستَراط موني هذا صِد اعبنِ اَو﴿ 62/يس  . 7
  . 377، ص 92، ج بحاراالنوار. 8
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 »صِراطَ الَّذينَ اَنَعمت علَيهِم«
 است كه دريافت كننـدگان نعمـت    يهمان راه ،  راه مستقيم : فرمايد   آيه مي    اين
به فيض نعمت خا    يچه كسان اما  . اند  را پيموده  آن،   تو خاص ؟ انـد   ل شده ي او نا  ص

مبهمات آيـات ديگـر را      ،   آيات قرآن  يبرخ  عليه السالم  نااميرمؤمني    هودبنا بر فرم  
، انـد   ص گرديـده  ديگر مشخّ اي     در آيه   الهي  فائزين به نعمت خاص    1.كند ميتبيين  

 : فرمايد يجا كه م آن

م            « الّـذين اَنْعـ عم و الرّسولَ فَاُولئك طِعِ اللَّهنْ يمِـنَ النَّبيـين و           و م هِملَـيع ه اللـَّ
 2»الصديقينَ و الشُّهداء والصالِحينَ و حسنَ اُولئك رفيقا

كه خـدا بـه     ،   هستند ي و صالحان كسان   ندايشه،  يقانصد،  پيامبران،  اين آيه رببنا 
 10روزانه حداقل   ،   با آنان را   ي ويژه مرحمت فرموده است و ما همراه       يآنان نعمت 
   . تا از مسير مستقيم خارج نشويمكنيم يماز آرزو مبار در ن

:  بيان شده اسـت    ، چنين يمصداق روشن اين گروه مورد تفضل اله      ،  در روايات 
 اهللا  يصـلّ ــ    راه محمد ،   راه راست  3:تهيرمحمداً و ذُ   ؛   صراط الذين انعمت عليهم   «

  ». و خاندان اوست ـمعليه وآله وسلّ
 
 »نيالضَّالّ ال المغضُوبِ علَيهِم و غَيرِ«

 :  است خواندههغضب شد راهاي زير  گروه، قرآن كريم

رو بـه سـوي     ،  كر با ترك شُ   4؛يوال تطغوا فيه فَيحِلَّ علَيكُم غَضَب     «: ناسپاسان. 1 
   » . و موجبات غضب خدا را فراهم نياوريدطغيان نَبريد

                                                 
  . 218، ص 57ج ، بحاراالنوار. 1
    .69، ءنسا. 2
  . 23 /نورالثقلين.  3
   . 81 /طه . 4
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جـت و اصـرار در موضـع       به دليل لجا   [ 1؛باءو بِغَضَبٍ مِنَ اللَّه   «:  اسرائيل يبن. 2
 ]  حق، كشتن پيامبران، تحريف كتاب آسـماني و ربـاخواري  آشكاريِرغم   به  باطل  

 ». شدندالهيدچار غضب 
نَّم خالِـداً فيهـا              «: قاتالن و آدم كشان   . 3 هـج ـزاؤُهداً فَج مـتَعؤْمِناً مقْتُلْ منْ يم و

 و   دوزخ كيفـرش خلـود در    ،  شد بكـ  اً را عمـد   يهر كس مسلمان   2وغَضِب اهللاُ علَيه  
 .  است خشم خداييابتال به

پـس از   [كه   نانآ 3؛ربهم انّ الذين اتّخذوا العجل سينالُهم غَضَب مِنْ      «: انمرتد .4 
 به غـضب خـدا مبـتال    يزوده ب، نددآور  ي رويبار به گوساله پرست  ديگر ]هدايت

 » .خواهند شد
 السوءِ و غَـضِب     ةاللَّهِ ظَّنَ السوءِ علَيهم دائر    الظّانينَ بِ «: افراد بدگمان به خدا   . 5 

هِملَيع د و غضب خدا گرفتار آيند به پيش،  به خداان بدگمان4؛اللَّهآمد ب. « 
ـ   مبنـاي    بر   ها   از آن  ي هستند كه برخ   ي مصاديق ي گمراهان نيز دارا    يآيـات قرآن

 آنـان كـه   ،  8الفان پيـامبران  مخ،  7خودپسندان،  6دروغگويان،  5 مشركان :  از اند  عبارت
 10.)كنند يكه خدا را به خلق تشبيه مي  كسان( مشبهين 9مانع راه خيرند

                                                 
  . 112/ آل عِمران؛ 61 /بقره. 1
  . 93  /ءنسا. 2
  . 152 /اعراف. 3
  . 6 /فتح. 4
  . 116  /ءنسا. 5
  . 24 /اَنعام . 6
  . 104/ كهف . 7
 . 36 /احزاب . 8

  . 167  /ءنسا. 9
 . 48  /ءاَسرا. 10
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  توحيدي  هسور

نوبـت بـه سـوره      ،   است ي كتاب آسمان  سر آغاز  كه   الكتابةفاتح پس از قرائت    
هر كس اين سوره را قرائـت كنـد         :  پيامبر اكرم فرمود   1.رسد يتوحيد يا اخالص م   

كـه بـه    ي كـسان يه ثلث قرآن را قرائت كرده باشد و ده برابر تمـام        همانند آنست ك  
  .شود ي او حسنه ثبت مي برااند  ايمان آوردهي آسمانيها خدا و مالئكه و كتاب

به هنگام دفن پيكر سـعدبن معـاذ پيـامبر اكـرم            : فرمود عليه السالم امام صادق    
زار ملك نيز در نمـاز بـا         بر او نماز خواندند و هفتاد ه       لي اهللا عليه و آله و سلم      ص

 : پيامبر اكرم از جبرئيل پرسيدند، پس از نماز. حضرتش شركت داشتند

» احد قل هواللَّه « او   زيرا: يد؟ جبرئيل گفت  دبر جنازه او نماز گزار    نيز   شما   راچ«
 2» .خواند  ميرا دائماً در حال قيام و قعود و سواره و پياده و در رفت و آمدش

نياز و   ي ب يي خدا ؛ يكتاست ياو خدا : بگو: فرمايد يم پيامبربه  خطاب  توحيد   سوره
 .  نداردي زاده نشده و همانندي را نزاده و از كسيكس، مرجع همه نيازمندان

 : آموزد كه ي اين سوره به ما م

 . ت داردضرور دار توحيد  پرچمٰيدان و حتّ موحيتكرار شعار توحيد برا. 1 

 .  ندارديكس ارتباط نَسب  است و با هيچنيازمنداني  ه هميخدا پاسخگو. 2 

 3 .ارتباطي ندارد، آنبا ه نيست و خدا ماد . 

 3:شود ي از آنها اشاره ميكه به برخ،  ذكر شدهي زياديمعان،  »صمد« لفظ ي برا

                                                 
اي از قرآن را  جز عزائم ـ سوره هـايي كـه سـجده واجـب دارنـد ـ پـس از          هتواند هر سور  ه نمازگزار ميالبتّ. 1

  . ي حمد، قرائت كند سوره
  . مجمع البيان. 2
 .  به بعد2، ص 3، جبحاراالنوار: يهم السالم آمده است ؛ ر، كاين معاني در روايات متعدد از امامان معصوم عل.  3
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 ؛مقصد و ملجأ بندگان و نيازمندان. 1 
 ؛ و صالبت و اقتدار استييآقا،  كه در نهايت سيادتيكس. 2 
 ؛نياز از غير يس است و بفْْ كه قائم به نَيوجود. 3 
 ؛ فساد و تغييرات ندارد كهيوجود. 4 
 ؛جود بخشدو تواند به اشياء يرف اراده مصِبه  كه ييتوانا. 5 
 ؛»دولَي م لَد ولِ يملَ« يصمد يعن. 6 
حد و محل و مكان و شبيه و سـكون و حركـت             ،  جسم نيست وجودي كه   . 7 

 . نيست از او يخال، ي و هيچ جايگنجد  نميهيچ چيزدر ، ندارد

نـه  ،   نـدارد  ييكتاست و همتاي  او  ،   نيست يوحدت عدد ،   متعال ي وحدت خدا 
، ر اسـت  دوم متـصو  ،  ي چرا كه در وحدت عـدد      ؛ ندارد مي است و دو   يكه يك  آن

 . يستر ن متصويفرد دوم، خداي  هبار در ولي. باشدموجود نگرچه 
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 آزمون
  

 دهد؟ ي بر محور عبادت پاسخ ميهاي چه پرسشبه » اكبر اللَّه«. 1 

 2 .چيست؟آنشود و دليل   ميچند بار تكرار، مات و متن نمازتكبير در مقد  

 دارد؟» اللَّه بسم« در مورد يچه نظر اهللا عليه ةرحم يمرحوم طبرس. 3 

 فرمايد؟ يرا چگونه تفسير م» اللَّه بسم«عليه السالم  يامام حسن عسگر. 4 

  و چرا مخصوص خداست؟اه چه معنحمد ب. 5 

مالـك   «:يميگـو  ي او مـ   دربارهچرا  ،  استدنيا و آخرت    كه خداوند مالك     با آن . 6 
 ؟»يوم الدين

 آموزيم؟ هـر يـك را   ي مييها چه درس» اياك نعبد و اياك نستعين«ي    هاز جمل . 7 
  توضيح دهيد؟جداگانه

 . شود؟ شرح دهيد يفاده م استيچه مطالب» اهدنا الصراط المستقيم «عبارتِاز . 8 

  است؟يچه راه، راه غضب شدگان. 9 

  است؟ي به چه معناي»صمد«شود و  ي استفاده ميچه نكات، توحيدي  هاز سور. 10 
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      123    اجزاء نماز  

 
  
  
  

  

  درس نُهم
  
  

  نمازياجزا

  
  

   ركوع
  نيازهـا در پيـشگاه   ترين  دوره معارف و درخواست ضرور  يكي    هرض پس از ع

عليـه   امـام صـادق  ي  هودپردازيم و به حالت ركوع كه به فرم       ي م به خضوع ،  اليزال
گيـريم و او را      يقـرار مـ   ،   بنده در برابر پروردگار اسـت      م ادب خاص  تجسالسالم  

 به نماز و خضوع ما داشـته        يكه نياز  و از اين  ،  ه است از هر چيز    او منزّ . يميستا يم
ـ ،  آوريم يجا م ه   رب ب  يباشد و ما اين ادب را به نشان شايستگ         اوليـاء  . ه نيـاز او   نَ

كردنـد كـه    ي از ياد و ذكر خدا را احـساس مـ   يتلذّ،  در حالت ركوع و سجده    ،  اهللا
،  از شاگردان امـام صـادق      »ابان بن تغلب  «.  آن را ترك كنند    يزوده  توانستند ب  ينم
 تعـداد اذكـار   . بودنـد  حال نمـاز     كه در ،   شرفياب شدم  شخدمت حضرت : گويد يم

 1!  بودبالغ بر شصت بار ،وددر ركوع و سج امام

                                                 
 . 927، ص4، ج وسائل الشّيعه. 1
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به هر شكل موجب بطالن     ،  كه كم يا زياد كردن آن     ،  از اركان نماز است   ،   ركوع
 رعايت نكردن طمأنينه و تماميـت ركـوع موجـب خـروج از ديـن                1.شود ينماز م 

 2.خواهد بود

  
  سجده

حالت ،   سبحان يحالت عبد به خدا   ترين    ت و نزديك  عبوديي    هدرجترين    ي عال
 را   خـدا  يبه نـوع  هر كدام    ،ات وجود تمام ذر ،   قرآن كريم   طبق نص  .ستسجده ا 

ـ  دسج ي  اهللاَ نَّتر اَ   ملَاَ«: كنند  سجده مي  ـ  ه لَ ـ   م ـ   و مواتِي الـس  نْ فِ ـ   م   و رضِي االَ نْ فِ
    3 » ... و واب الد ورُج الشَّ وبالُ الْجِ وومج النُّ ورُم الْقَ ومسالشَّ

. كردنـد  ي و پيشگاه شاهان به نشان احترام سجده م        ها  ز در برابر بت   اهل باطل ني  
 يمناسـب بـرا   اي     سـبحان و زمينـه     يمجدد تقديس و تنزيه خدا    ي    هعرص،  سجده

،  كـردن آن   يت و فضيلت سجده و طـوالن      يدر اهم . گو با خداست   و  نجوا و گفت  
 : مپردازي ها مي  به نَقل برخي از آنكه، يده استرس فراوان يروايات

 صلّي اهللا عليه وآلـه وسـلّم        خدمت پيامبر اكرم     يمرد: راه رسيدن به بهشت   . 1 
، ! بهـشت : در جـواب گفـت    ،  ؟يخـواه  يچـه مـ   : حضرت از او پرسـيدند    ،  رسيد

ي   ه بنـد  ي ا 4؛يا عبداللَّه اَعِنّا بِطُولِ السجود    «: فرمودند،  پس از تأملي كوتاه   حضرت  
 » .ي طوالنيها ه از طريق سجد]دن به اين خواستهدر راه رسي[ه ما را  دِييار! خدا

                                                 
ـ    رد،  سر از ركوع بردا   ،  مأموم زودتر از امام جماعت    ،  در نماز جماعت  البته اگر   . ١ گردد و از امـام     ازبايد به ركوع ب

  .ئلتوضيح المسا: ك. ؛ راشكالي ندارد  در اينجاتبعيت كند و زيادي ركن
 . 74، ص1جفروع كافي، . 2

 .18/حج . 3
  . 73، ص 1جفروع كافي، . 4



      125    اجزاء نماز  

اَقْرَب ما يكُـونُ    «: فرمودعليه السالم   امام صادق   : حالت به خدا  ترين    نزديك. 2 
 » .حالت سجده است، حالت بنده به خداترين   نزديك1؛ اللَّه و هو ساجِديالْعبد اِلَ

 :  فرمودله وسلّم صلّي اهللا عليه وآپيامبر اكرم : آمرزش گناهان. 3 

هر كس سجده را انجام     «: ييعن» ةدرجمنْ سجد حطِّ بِها خَطيئَتُه و رفَع لَه بِها           «
 » .گردد يو يك درجه بر درجات او افزوده م، دهد يك گناهش بخشيده

 :  از ياران خود فرموديبه يكعليه السالم امام صادق :  الهيياولياي  هشيو. 4 

»   لين        يا اَبا منَنِ االومِنْ س جود فَاِنَّ ذلِكبِطُولِ الس كلَيد عمكنم  ي سفارش م  2؛ح
 » .پيشينيان استي  ه چرا كه اين شيو؛يرا به سجده طوالنوت

، زكريا:  از پيامبران همچون   ي خداوند متعال در قرآن پس از ذكر نام گروه زياد         
و مِمنْ هدينا   «: فرمايد يم...نوح و  ،دريساِ،  اسماعيل،  ابراهيم،  ٰيموس،  ٰيعيس،  ٰييحي

اً           يو اجتَبينا اِذا تُتْل    كِيـب داً وج الـرَّحمنِ خَـرُّوا سـ آيات هِملَيآنـان كـه مـا      و از    3؛ ع
 بـر آنـان تـالوت       ي آيات قرآن  ي هستند كه وقت   يكسان،  هدايت كرديم و برگزيديم   

 » .گريند يافتند و م يبه سجده م، شود يم
 اهللا  ةرحمـ  يـزي  تبر يمرحوم ميرزا جواد ملك   : رين عامل طهارت قلب   رتمؤثّ. 5 

 ، اسـت  يطـوالن ي    هسجد مداومت بر ،  مؤثرترين عامل اصالح قلب   : دوفرم يمعليه  
 ال اِله االّ  «:  در آن اين ذكر را بگويد      اتفاق افتد و  بار   يك،  اگر چه در هر شبانه روز     

  4» كُنْت مِنَ الظّالِمينيانت سبحانك انّ

                                                 
  . 980، ص4، ج وسائل الشّيعه. 1
  . 981 ص/همان. 2
  . 58 /مريم. 3
 . 270/ اسرار الصلوه. 4
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 يبه يكـ   صلّي اهللا عليه وآله وسلّم      پيامبر اكرم   :  اليزال يافتخار خدا ي    هماي. 6 
چرا كه هـيچ    ...بر تو باد به سجده كردن     «:  توصيه فرمودند  »اسامه«نام  ه  از يارانش ب  

 يشبـرا اي    هحـسن ،  كـه خداونـد متعـال      مگر آن ،  كند ي خدا سجده نم   يبرااي    هبند
 دهـد و نـزدِ     يدرجـه ترفيـع مـ       ام او را يك   و مق . كند  مي  از او محو   يو گناه ،  ثبت
 عظمـت   پيـشگاه  باطل در    يها  هرغم تمام جاذب   به  كند كه    ي م مباهاتك به او    يمال
 1» .كند يكرنش م، خدا

: پرسـيدند عليـه الـسالم      نااز اميرالمومن : ويخراوار به حيات     اعتراف كنايه . 7 
مـرا بـه    ،  ديگـر بـار    ،يتو مرا از خاك آفريد    ! خدايا: ييعن: سجده چيست؟ فرمود  

 2. آوردياز خاك بيرون خواه در قيامت مرا و يگردان يخاك باز م

 را  يوو  نقـش   ،  ك انسان  متقين را بر تار    نشانِ،  ي طوالن ي سجده: انشانه تقو . 8 
 : فرمايد ي قرآن كريم م. كند يسزاوار ستايش حق م

 3؛الّذين يبيتون لربهم سجداً و قياماً «
 » .رسانند يشب را با سجده و نماز به روز م،  رحمانيخدا   بندگان

يتْلُـونَ  «: فرمايـد  ي مـ  ي ديگر در بيان ستودگان از پيروان اديـان آسـمان          آيتي در  
 ؛كننـد  ي را در طول شب قرائت م       الهي  آيات 4؛هِ آناء الليل و هم يسجدون     آياتِ اللَّ 
 » .روند يكه سجده م يدر حال

دانـد و    ي و يـارانش مـ     رسـول خـدا    يهـا  يسجده را از ويژگـ    ،  ديگري    ه در آي 
 5» .آنان نقش بسته استي  هنشان سجده بر چهر«: فرمايد يم

                                                 
 . 26ج، ص5يث شيعه، ادجامع اح. 1

 . 139، ص85جبحاراالنوار، . 2

 . 64/ فرقان. 3

  . 113/ آل عمران. 4
 . 29/ فتح. 5
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:  فرمـود  »ابـاذر « بـه     عليـه وآلـه وسـلّم        صلّي اهللا پيامبر اكرم   : مباهات زمين . 9 
بـر  ، د و در برابر عظمت حـق چهـره بـر آن سـايد       ه بر آن قدم نَ    ي كه مؤمن  يزمين«

 1» .كند يافتخار و مباهات م،  اطرافيها زمين

 يهر گـاه حـاجت    عليه السالم    امام صادق : ها  ه رسيدن به خواست   ي برا يراه. 10 
! »احمينيا ارحم الرّ  «:  داشت  مي هر عرض باهفت   و گذاشت يسر به سجده م   ،  داشت

هـر كـس    : فرمـود  يد و مـ   كـر  يلت م أحاجت خود را از خداوند مس     ،  و پس از آن   
 ارحـم «مـن   ،  يآر: فرمايـد  يخداوند در جواب او مـ     ،   بار اين ذكر را بگويد     هفت

 2! حاجت خود را بخواه» راحمينمالّ

  
 كرشُي  ه سجد

 يهـا   هآوريم سـجد   يجا م ه  مستحب ب  كه در نماز واجب و       ييها  ه غير از سجد  
و فـرار و    ،  ب بـه خـدا    تقـرّ ،  زيرا آن حالت  . توصيه گرديده است  ،  كرخضوع و شُ  

در . دهـد  يد را ارائه م   ت خضوع و تعب   أ و برترين هي   شود  مي سببفرياد شيطان را    
 : خوانيم يچنين م  ـريف الشَّهجرَ فَٰيالٰعل اهللا تَعجـ  ي از حضرت مهديروايت

» دجبِهاةسجاَو نَنِ و3:  الشّكر مِنْ اَلْزَمِ الس 

 » .استه سنتشكر از ضرورترين ي  ه سجد
 پروردگـار  يها  از نعمتيهر وقت به ياد نعمت  «: فرمودعليه السالم     امام صادق 

صـورت خـود را بـه زمـين         ،  ديـد  ي تو را نمـ    ي كه ديگر  ي بود ي و در جاي   يافتاد
تواضع در برابـر نعمـت      ي    ه به نشان  يكم،  يدبچسبان و اگر در حضور ديگران بو      

                                                 
 . 237 ، ص 5، جديث شيعهاجامع اح. 1

 . 479 ص، همان. 2

 . 453ص ، همان. 3
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 يهنگـام يـادآور    انـسان [اگر  :  چنين آمده است   ي در روايت ديگر   1!م شو خَ،  خدا
 بگـذارد و    دسـت صورت بر كف    ،  كند يپيدا نم براي سجده    ي مناسب يجا] نعمت

 2.به جاي آرد وندسپاس خدا

ناگـاه  . كردند يبور م عيركب از مسيرسوار بر مصلّي اهللا عليه وآله  پيامبر اكرم   
 ـ    پـنج پياده شـدند و     ه،   ناقه را متوقف كرد    حضرتشه شدند   ياران متوج ه  سـجده ب

جبرئيل بر  : رمز اين عمل چيست؟ حضرت فرمودند     : ياران پرسيدند .  آوردند يجا
 يجـا ه   ب يكر شُ ي سجده ، در برابر هر يك    ، بشارت به من داد    پنجمن نازل شد و     

 3.آوردم

 است در خـور تحـسين       يفضيلت،  در پيشگاه خدا   يگزار سپاسي    هروحي،  ي آر
 . در پي داردزيادت نعمت را  كه

  
  قنوت 

،  از سـخن   يخـوددار ،  سكون،  اطاعت،  دعا:  از جمله  ي مختلف يمعانبه  ،   قنوت
ـ  قنـوت ،  در نمـاز  . عبـادت و نمـاز آمـده اسـت        ،  خـشوع ،  قيام  دعـا و    فهـوم مه  ب

ماز بعد از قرائـت و قبـل از          خاص در ركعت دوم ن     يتأ است كه با هي    يدرخواست
 در  ي به هـر زبـان     ،هر دعايي  خواندن:  قائلند يهان از فق  يبرخ. شود يركوع انجام م  

 .  بخوانديتواند قنوت را با زبان فارس ينمازگزار م: بنابراين. جائز است قنوت

تر داشـته    ي طوالن يهر كس قنوت  «:  فرمود صلّي اهللا عليه وآله وسلّم       پيامبر اكرم   
سـت كـه   ا آن،  و بهترين نمـاز 4شود ي روز قيامت نصيبش مي بيشتر آسايش،  باشد

                                                 
  . 825، ص8ج وافي، . 1
 . 346، ص1، جمحجه البيضاء. 2

 . همان. 3

  . 199، ص85ج بحاراالنوار، . 4



      129    اجزاء نماز  

بـه مـأمون يـادآور      اي    هدر نامـ   عليه الـسالم     امام رضا  1» .داشته باشد تر    نيكو يقنوت
  2.است  در هر نمازالزم يها تشدند كه قنوت از سنّ

 
دتشه  
رحمـت   و پيك   ،   رسول ي خدا و پيامبر   يكتايي است دوباره به     يشهادت،  د تشه

كـه در   ،  رحمت و خاندان با كرامـت او      ي    ه امت و واسط   يدها   ه ب اي است   هديهو  
 : گردد ي تكرار منمازميان و پايان هر 

، مداً عبده و رسـولُه حو اَشْهد اَنَّ م،  شَريك لَه الوحده  ،  ه اِالّ اللَّه  ٰ اِل الاَشْهد اَنْ    «
اَللّهمل صٰيلِ عد ممحآلِ م دٍ ومح« 

بيان  در روايات گوناگون     ،صلّي اهللا عليه وآله وسلّم      صلوات بر پيامبر   يچگونگ
، در بـاب كيفيـت صـلوات بـر     تسنّاهل صحيح بخاري، از كتب مهم . استشده  

 چگونـه صـلوات     :  پرسـيدند  رسول خدا از  : پيامبر، اين روايت را نقل كرده است      
 3» . . .آل محمدٰ يل عد ومح مٰيلاللّهم صلّ ع«: يديبگو: بفرستيم؟ فرمود

!  خانـدان پيـامبر    يا«: گويد ي م يدر ضمن اشعار  از بزرگان اهل سنت،      ،يشافع
محب   تـان  منزلت يدر عظمت مقام و بلند   . م قرآن بر ما واجب است     كت شما به ح ،

 »4.نمازش باطل است، بر شما درود نفرستددر نماز همين بس كه هر كس 
و و بنـدگان صـالح ا  ، خـدا  پيـامبر  بر ،دپس از تشه  ، نيز نمازهر  در ركعت آخر    

 . ريمب يو نماز را به پايان م فرستيم در نماز و جماعت درود ميحاضران 

  

                                                 
 . 103، ص2جخصال، . 1

 . 123، ص2، ج عيون اخبار الرّضا. 2

 . النبي ٰ باب الصاله علي،صحيح بخاري. 3

 . 323، ص6، ج د احمد حنبلمسن. 4
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 آزمون

  
 .  از يارانش نقل كنيدياز زبان يكعليه السالم  از ركوع امام صادقاي  هخاطر. 1 

 يد در كجا اين تفاوت نيست؟يفرق ركن و غير ركن چيست و بگو. 2 

 . ل سجده را ذكر كنيديچهار مورد از فضا. 3 

، دهسـج ي    هررا دربـا   اهللا عليـه     ةرحمـ  ي تبريز يسخن مرحوم ميرزا جواد ملك    . 4 
 . بيان كنيد

ـ امام صادق . 5  داد و  يمـ   انجـام ي رفع مشكالت خود چه عمليبرا عليه السالم 
 فرمود؟ يماي  هچه توصي

ي  ه را دربـاره سـجد  ـ عجل اهللا تعالي فرجه الـشريف ـ   يسخن حضرت مهد. 6 
 . يدكنقل نَ، شكر

 ؟ودفرم سفارشيكر چه شُي  هسجدي  هباردر عليه السالم  امام صادق. 7 
 كار رفته است؟ه  بفهومي چه مه و در نماز بند معنا چيدارا، قنوت. 8 

  است؟يچه نمازصلي اهللا عليه و آله و سلّم  رسول خدابهترين نماز از نظر . 9 

مـشتمل  صلي اهللا عليه و آله و سلّم         رسول خدا خاندان  ي    ه دربار يشعر شافع . 10 
   است؟يبر چه مضمون



      131    شوق وصال و درد فراق  

  
  

  درس دهم
  
  

 و درد فراقشوق وصال 
  
  

ل وقت نماز او 

. گو و ديـدار بـا معبـود اسـت          گفت،  كه نماز ،  چنين آمد ،  پيشين يها  بحث در 
ـ    ،   وارسته كـه جـز حـضرت حـق         يها  انسان  خـود   ي بـرا  ي نعمتـ  يدوسـت و ول

جـسم و روح خـسته از       ،   فرصت نخستينرند تا در    منتظمشتاقانه در   ،  شناسند ينم
 قبـل از رسـيدن      ٰيروست كه حتّ    از اين  ؛ بخشند  دوباره يت خود را جان   ي ماد يدنيا

ـ         با انجام مقد  ،  وقت نماز  دن بـدن و    كـر ر  مات واجب و مستحب و نظافـت و معطّ
 . كنند ي حضور در پيشگاه معشوق آماده مي را برايشخو، لباس

سـخن  ،   وقت فـضيلت   بهانجام اين فريضه    ي    هربار د »اهتمام به نماز  « در بحث   
ر ديگر اهميت انجام بـه موقـع آنـرا مـورد توجـه قـرار                در اينجا يك با   . گفته شد 

 . دهيم يم

 امـا ،  ع در نظر گرفته شـده     وس م زماني،  ه يومي ي هر يك از نمازها    ي برا ندرچه 
،  نماز حركت  يسوه  ب با شتاب ،  در نخستين فرصت  همگان  اين است كه     تأكيد بر 

تـأخير نمـاز قـرار       ي را بهانـه  اي    هو هـيچ مـشغل    . نندكل وقت اقامه     در او   آن را  و
 . ندهند
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 وقت نمـاز دارد  و رسيدن دل در گر  ،   جنگ گرمِدر گرما  عليه السالم    نا اميرمؤمن
 عليـه الـسالم      و فرزندش امام حسين    1جنگيم ينماز م ي    ه اقام يما برا : فرمايد يو م 

 2.دارد يپا مه  ظهر عاشورا نماز را ب در ميدان نبردِها ه بارش تيرها و نيزنيز به رغم

                                                 
  . ارشاد القلوب. 1
٢ .نگاردي م بارهدر اين) ره (يراستاد مطه  : 

 يك وقت متوجه شـد كـه االن اول ظهـر            عليه السالم  از اصحاب حضرت اباعبداللَّه      ي روز عاشورا مرد  
 ير نماز جماعت آخرين با  يخواهد برا  يوقت نماز است، و ما دلمان م      ! است، آمد عرض كرد يا اباعبداللَّه     

نمـاز  »  جعلك اللَّه من المصلين    ةذكرت الصلو  «: و فرمود  كردبه آسمان    ياباعبداللَّه نگاه . با شما بخوانيم  
 يك چنين   - كه سر بر كف دست گذاشته است         يمرد. ، خدا تو را از نمازگزاران قرار بدهد       يرا ياد كرد  

 ي چه مقـام   ين قرار بدهد، ببينيد نمازگزار واقع     كند كه خدا تو را از نمازگزارا       ي امام دعا م   - را   يمجاهد
 كـه در اصـطالح فقـه        يخوانيم، همانجا در ميدان جنگ نمـاز خواندنـد، نمـاز           يبله نماز م  : فرمود! دارد
 ينماز خوف مثل نماز مسافر دو ركعت است، نه چهار ركعت، يعن           . شود يناميده م » نماز خوف  «ياسالم

 اينكه مجال نيست، در آنجـا بايـد مخفـف           ي دو ركعت بخواند، برا    انسان اگر در وطن هم باشد باز بايد       
 يخورد، موظف هستند در حال نماز، نيمـ        يخواند، چون اگر همه به نماز بايستند وضع دفاعيشان بهم م          

 به امام جماعت اقتدا بكنند، امام جماعت يك ركعت را كـه             ياز سربازان در مقابل دشمن بايستند و نيم       
 يرونـد، پـست را از رفقـا        يتا آنها يك ركعت ديگر را خودشان بخوانند، بعد آنها م          كند   يخواند صبر م  

آينـد و    ي گيرند در حاليكه امام همينطور منتظر نشسته يا ايستاده است، بعد سربازان ديگر م              يخودشان م 
 . خوانند ينماز خودشان را با ركعت دوم امام م

باعبداللَّه يك وضع خاصـي بـود بطـوري كـه چنـدان از               اباعبداللَّه چنين نماز خوفي خواند ولي وضع ا       
خواستند دفاع كنند نزديك اباعبداللَّه ايستاده بودند ودشـمن حتـي    اي كه مي دشمن دور نبود، لذا آن عده  

در اين لحظه هم آنها را راحت نگذاشت، در حاليكه اباعبداللَّـه مـشغول نمـاز بـود، دشـمن شـروع بـه                        
اي ندارد،   حسين نماز بخوان ولي نماز تو فايده      : يكي فرياد كرد  !  هم تير زبان   تيراندازي كرد، دو نوع تير،    

بطوريكـه  . كردنـد   پرتـاب مـي     هستي، و هم تيرهايي كه از كمان       تو بر پيشواي زمان خودت يزيد، ياغي      
سـعيد بـن   « كه خودشان را سپر قرار داده بودند، روي خاك افتادند، يكـي ازآنهـا          يكي دو نفر از صحابه    

 اَ! يـا اباعبداللَّـه   «: عرض كـرد  . را به بالين او رساند      نزديك جان دادنش بود، آقا خودش      ،»للَّه حنفي عبدا
كند كه حق حسين آنقدر بزرگ و باالست         آيا حق وفا را بجا آوردم؟ مثل اينكه هنوز هم فكر مي           »اُوفيت

 . ر صحراي كربالاين بود نماز اباعبداللَّه د. كه اين مقدار فداكاري هم شايد كافي نباشد
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 از پيـروان    ي بـا يكـ    سرنوشت ساز اي     مناظره نيز در حال   عليه السالم  مام رضا  ا
اصـرار  ،  اس و تعيين كننده رسيده بـود       حس يي بحث به جا   پيشين آن گاه كه   اديان  

،  را  پـذيرش مكتـب اسـالم      ي بـرا  يگو و اظهار آمادگ    گفتي    ه ادام رايمخاطب ب 
 1!ته و به سوي نماز شتافتندبر خاس، درنگ  بي،با رسيدن وقت نماز، ناديده گرفته

گرد ،  براي نماز ن  اتا مأموم ،  صبر كنيد :  به آن حضرت گفتند    يوقت،   ديگر زماني 
آن را ،   كه ممكن باشـد    يل وقت و در هر شرايط     نماز او   ضمن توصيه به  امام  . آيند
 .  اقامه فرمودندنگام هبه

خبرنگار از   حدود سيصد    ،در پاريس  اهللا عليه    ةرحم هنگام اقامت حضرت امام    
فـرار شـاه از ايـران در منـزل          ي    هلأمسي    هربار انجام مصاحبه د   يسراسر جهان برا  

كه وقت نماز   ،   مطرح نشده بود   چند پرسش  بيش از    هنوز. جمع شده بودند  ايشان  
ايـشان در   :  نمـاز شـتافتند    يامام فوراً جايگاه خود را ترك كردند و به سـو          . رسيد
ت بـا عـصباني   ،   يابـد  بيشتر ادامه ،  مهمي    ه برنام اين:  كه اصرار داشتند   ي كسان پاسخ

 2.شود يبه هيچ وجه نم: فرمودند كه

نمـاز اول  ، به رغم خستگي و بيماري  بيمارستان   ٰو حتّي ،   آن بزرگوار در سفرها   
 بـه دليـل اسـتفاده از قـرص خـواب آور مطمـئن             يروز. كردند يوقت را ترك نم   

نزديـكِ  ،  پزشـكان خواسـتند ايـشان را   ازلـذا   .شوند  اذان ظهر بيدار     هنگام نبودند
حـضرتش انـدكي    ! به هم نزدند  ،  زمان استراحت امام را    آنان   ي ول ؛نندكبيدار  ،  اذان

  . و سپس غذا را صرف كردند، نماز را ادا، برخاستند؛ نخست، پس از اذان

                                                 
 . عيون اخبار الرّضا. 1

 ). ره( زندگي امام خميني سرگذشت هاي ويژه از. 2
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را در    كه نمـاز   يپاداش كس :  در مقام مناجات از خداوند پرسيد      يحضرت موس 
خواسته اش  ؛  ياَعطَيتُه سؤلَه و اُبيحه جنَّت     «: طاب آمد يست؟ خ چ،  وقت آن بخواند  

 » .1گردانم ي مباح ماو را بر م و بهشتدارم  ميروا، را
 : فرمايد يمصلي اهللا عليه و آله و سلّم  پيامبر اكرم 

  و مواضع الشّمس االّ ضمنت له الـرّوح عنـد          ةما مِنْ عبدٍ اِهتَم بمواقيت الصال      «
 2؛ من النّارةموت و انقطاع الهموم و االحزان و النّجاال

، كـنم هنگـام مـرگ      يمـن ضـمانت مـ     ،  دهد ت  يت نماز اهم  اوقابه  اي    ه بند ر ه
 » .د و از آتش خالص شودن رخت بند از دلشها هيابد؛ اندوآرامش 

  
  نمازات تعقيب

 ر چـشم  نـو ،  نمـاز . جانكاه و طاقت فرساست   ،   ياران  از عزيزان و وداعِ    يي جدا
 ! ؟وداع كرد، توان آسان با آن  ميچگونه، پيامبر و پيروان اوست

 خـود بـا     ي ارتباط معنـو   ستمرارست كه نمازگزار بر ا     ا  آن نشانِ،   تعقيبات نماز 
 .  ناباورانه استشعاشقانه و وداع، ديدار او با نماز. اصرار دارد، مهربانخداوند 

 و » مشترك « نماز در دو بخش      اتب عنوان تعقي  اب،   پس از نمازها    را ييها   نيايش
 . اند كردهروايت ،  هر نمازي برا»ويژه«

و اجابت  [  رسيدن دعا  ي برا يمانع،  زماندر سه   : فرمودعليه السالم     امام صادق 
 ي كـه معجـزه يـا امـر        آن گـاه  هنگام نزول باران و   ،   نيست؛ بعد از نماز واجب     ]آن

   3.شود ي عادت ديده مخارقِ

                                                 
 . 204، ص82 بحاراالنوار، ج. 1

 . 9، ص83همان، ج. 2

  . 287، ص1، ج وسيطامالي . 3
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ـ   يهر كس نمـاز واجبـ     : فرمايد ميپيامبر   نيز از زبان  م  عليه السال  امام رضا  ه  را ب
   1.دارد مستجاب يك دعاي، دنبال آنه ب، در آويجا

ص     ةسـاع  ة بعد الْغَدا  ييابنَ ادم اُذْكُرن  «: خوانيم  مي در حديث  الْعـ د عـب ةسـاع رِ   و 
  كمما اَه از  نيـز سـاعتي پـس       و  بعد از نماز صبح    ساعتي!  فرزند آدم  ي ا  2:اَكْفِك 

 » .مآوربرايت فراهم شماري   ميمهم، تا آنچه را، مرا ياد كن، نماز عصر
 ؛گوينـد  ي مـ  يبعـض : از حـضرتش پرسـيد     عليه الـسالم     ياران امام باقر    از ي يك

در آن پروردگـار   زيـرا  ؛خوابيدن بعد از اذان صبح تا طلوع خورشيد مكروه اسـت   
تقـسيم  ،   از پـيش   هـا   قرز: حضرت فرمود  .كند ي بندگان را تقسيم م    يروز،  ساعت
 ـ بـه    را ـ عـالوه بـر روزي   آن ،  آن هنگام دارد كهيفضل،  خداوند متعالاما، شده

 3؛ مِنْ فَـضْلِهِ    اللَّه لوئَاسو«: كند؛ همان گونه كه خود فرموده است        مي  عطا آفريدگان
در ،  صـبح ذكـر خـدا بعـد از نمـاز          :  سپس افزود  » .خواهيدب فضلش   از ، خداوند از

 4.استاز تالش و تجارت مؤثرتر ،  و ماليكسب روز

، نشيندب  خود يالّص كه نمازگزار در م    يتا زمان :  ديگر وعده داده شده    ي در روايت 
مقام او نزد خداوند متعال باال ر5.دشو محو و بر حسناتش افزوده شد و گناهانو  

 از  يگروهـ ،  اونـد خد،  آورد يجـا مـ   ه   نماز ب  ي مؤمن يوقت: خوانيم  مي حديث در
 ز خـدا  ا ببيننـد  ، اما وقتي مي    حلقه زنند  تا گرداگردش ،  سازد  مي فرشتگان را مأمور  

 6.شوند ي مپراكنده ،خواهد يمن يزيچ

                                                 
 . 28، ص2، جعيون اخبار الرّضا. 1

 . 193 / امالي شيخ صدوق. 2

  . 32 /ءنسا. 3
 . 240، ص1، ج تفسير عياشي. 4

 . 323، ص85، جبحاراالنوار. 5

 . 18/ همان. 6
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 : شماريم يآداب و تعقيبات نماز را بر مترين  از مهماي  پاره اينك 

 تكبير. 1 

ـ  صلّي اهللا عليه وآله وسلّم      پيامبر اكرم   وقتي   ـ   در ودنـد   كره را فـتح      مكّ ي   ه خان
 نمـاز   تكبيرسه   اب،  ندآورد جاه   كنار حجراالسود ب    همراه يارانش  نماز ظهر را  ،  خدا

آنـان  بـه   و   خواندنـد  خـود    اصـحاب  وحدت را با     ي دعا را به پايان بردند و آنگاه     
 نهايـت   ؛ زيـرا   فرامـوش نكنيـد    ي هيچ نماز  پس از  و دعا را     هااين تكبير : ندمودفر

 1.جا آورده ريان اسالم بك تقويت لش پاسِبهتوان  ي است كه ميسپاس

  سالم اهللا عليها تسبيح حضرت زهرا. 2

صلّي اهللا عليه وآلـه     كه پيامبر اكرم  ،   خاص است  يادب،   تسبيحات حضرت زهرا  
پس از   »الحمدللَّه «33و سپس   » اللَّه اكبر  «34 ابتدا   ؛به دخترش تعليم فرمود   وسلّم  

وجب آمـرزش گناهـان و دور مانـدن از فقـر و             اين تسبيح م   .»سبحان اللَّه  «33آن  
 2.گردد ي مي و جسمي روحيها يبيمار

تـسبيحات  ايـن    ارزشـمندتر از     ذكـري هيچ  : فرمايد يمعليه السالم     امام صادق 
   3.فرمود يتعليم م دخترش به آن را، مپيامبر اكر، در اين صورت زيرا ؛نيست
  : فرمود از ياران خوديحضرتش به يك،  ديگرخبريدر 

 فَألْزِمه فَاِنَّه لَـم     ة عليها السالم كَما نَاْمرُهم بِالصال     ةفاطِماِنَّا نَأمرُ صِبيانَنا بِتَسبيحِ     « 
 دبع هلْزَمآنان ،   توصيه داريم  فرزندانمانهمان سان كه به نماز خواندن        ما   4؛يفَشَقِ ي

                                                 
 . 78، باب 2، ج علل الشّرائع. 1

 . 7، ص85ج بحاراالنوار، . 2

  . 1024، ص4، ج وسائل الشّيعه. 3
 . 342، ص3، ج فروع كافي. 4
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ـ : پـس  .دهـيم   فرمـان مـي    به خواندن تسبيحات حـضرت زهـرا         را ر انجـام ايـن     ب
 » .يشوندچار شقاوت  تا؛ تسبيحات تأكيد داشته باش

 نفرين و اعالن برائت از دشمنان اسالم. 3 

 از ياران   تندو  . است او همراه    دشمنان برائت از    ن پيوند با خدا همواره با اعال     
دنبال هر  ه  بعليه السالم   امام  كه  شنيديم    ما خود : گويند يمعليه السالم   امام صادق   

از اين روايـت     1.فرمود  ميچهار مرد و چهار زن را لعنت        ،   واجب ياز نمازها يك  
ـ . پـذيرفت   مي صورت  بلند ي كه برائت و لعن با صدا      شود  فهميده مي  گفتنـي  ه  البتّ

 بـر   تـا گـردد   نثـار   اسـالم   ي    ه دشمنان شـناخته شـد     بر نفرين بايد    كه لعن و  است  
 .  بيفزايدنانمسلماوحدت و صالبت 

 استغفار. 4 

ـ      وجود دو عنـصر را    ،  خداوند متعال در قرآن كريم      يفـ ت معرّ مـانع عـذاب ام 
ـ   تا تو در ميـان     :فرمايد   و خطاب به پيامبرش مي     كند يم هـستي و آنـان اهـل        تام 

 :گردد  نازل نميها  آنعذاب براستغفارند، 
 2؛و ما كانَ اللَّه لِيعذِبهم و اَنْت فيهِم و ماكانَ اللَّه معذِّبهم و هم يستَغْفِرُونَ «

پيـامبر  ( »امـان نخـست   «اكنون  : فرمايد  مي  نهج البالغه  درامام علي عليه السالم     
 3».گيريد ريد و ازآن بهرهمامان ديگر را مغتنم شِ: پسايد   را از دست داده)اكرم

 كرشُي  هسجد. 5 

 است در برابـر    يسپاس،  نماز واجب بعد از   سجده  : فرمودعليه السالم     امام رضا 
  .»َهٰلّاً لِرَكْشُ«:  بار بگويد3 آن اين است كه و كمترين حد،  انجام فريضهتوفيق

                                                 
  . 321ج، ص2 و تهذيب، 342 ، ص3 فروع كافي، ج. 1
 . 33 /انفال. 2

 . 88، حكمت نهج البالغه. 3
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 : نگارد ي اين حديث شريف مذيلِ اهللا عليه ةرحم يعالمه مجلس

ـ م تَلافِٰالنّو بِ متِّ ي مصير لَ قْ تَ ةالالص  ي ف انَٰ ك نْاِفَ « ،  اگـر در نمـاز  1؛ةدج الـس هِذِٰه بِ
 » .دشو  ميجبران، شكري  هبا سجد،  نشودبرطرف باشد كه با نماز نافله يشكالاِ

 . كنيم  ميبسنده، به همين مختصركر شُي  هت سجديفضيلت و اهمي  ه دربار

 طلب آمـرزش    ي برا يگاهِ مناسب ،  طاعتي    هادت و سجد  پس از انجام عب   ،  ي آر
پـس از   عليـه الـسالم       امـام صـادق    يدر روايتـ  . از پروردگار است  و استغفار   گناه  

 خداونـد ،  بعد از نمـاز بگويـد      هر كس اين استغفار را    : فرمايد ي استغفار م  آموزش
 2.بخشد ي او را مبزرگ انگناه

 گاه ستن به سجدهك جتبرّ. 6 

 در. شـود  ي مـ  بسته »مصافحه«مالقات با   ي    هپروند،  ي در هر ديدار   وداعهنگام   
بر چهره   سپس،  كشد  مي گاه   دست بر سجده   نمازگزار نخست ،  فرجام هر نماز نيز   

   3!ايمن شود، از هر گونه ضعف و بيماري تا ،و بدن
  

                                                 
 . 198، ص 85ج نوار، بحاراال. 1

 . 5همان، ص. 2

 . 210 و 206، ص85، ج بحاراالنوار؛ 167 ، ص1ج وسي، طامالي . 3
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 آزمون

  
 . بنويسيدل وقت  بر نماز اوعليه السالم ي از تأكيد حضرت عليگفتار. 1 

نمـاز  ي    هبر اقام ،  در گرما گرم جنگ ظهر عاشورا     عليه السالم    چرا امام حسين  . 2 
  آوردند؟يجاه بچگونه  نماز را آناصرار داشتند و ، اول وقت

كـار خـود را تـرك       ،  اس حـس  يها  ه از صحن  كي دركدام عليه السالم    امام رضا . 3 
 به سراغ نمازرفتند؟، كرده

ـ ي    هباردر اهللا عليه    ةمرح ي خاطره از امام خمين    كي. 4  توج     ل وقـت   ه بـه نمـاز او
 . ذكر كنيد

ل  كه بـه نمـاز او      يپاداش كس  ي  هباردرصلي اهللا عليه و آله و سلّم         پيامبر اكرم . 5 
؟ه فرمودد باشد چوقت مقي 

  مستجاب است؟اوقاتيدعا در چه عليه السالم  امام صادقي  هبه گفت. 6 

 بين حديث   تفاوتت تعقيبات نمازذكر كنيد و      فضيلي    هزمين در   ي قدس يروايت. 7 
 . بنويسيد احاديث ديگر را و يقدس

 . تعقيبات نماز را بنويسيد چهار مورد ازآدابِ. 8 

 از عـذاب    يايمنـ ي    ه وسيل ييچه چيزها  عليه السالم    ام علي  سخن ام  اساسبر  . 9 
  است؟دوزخ

فار بعـد ازنمـاز ذكـر       در مورد فضيلت استغ   عليه السالم     ازامام صادق  يروايت. 10 
 . كنيد
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  درس يازدهم
  
  

 نماز جماعت
  
 و ي انـسان از تنهـاي  ي و رهاي  ها   بر اساس زدودن منيت    يفرهنگ اسالم ساختارِ   

ـ  يشـرع ي  ها   و الزام  ها  هآموزهر يك از    . بنا گرديده است  ،  حصار خود  ، ينحـو ه   ب
غالب اذكار  . درَب ي به يكديگر پيش م    ها   ضميمه شدن تمام انسان    يسوه  جامعه را ب  
سـاير  ،  نيز به سـمت همـين هـدف       خواند و    ي نماز به اين شعور فرا م      يو شعارها 

جهـت  ...  و ي و تبـرّ   يتـولّ ،  جهـاد ،  حـج ،  تازكـ ،  خمـس ،   روزه همچـون ،  تعاليم
 . دنگير يم

ي   ههر كـس بـه انـداز      : فرمايد يچنين م صلي اهللا عليه و آله و سلّم          پيامبر اكرم 
ي   هرشت،   مسير مسلمانان جدا كند و از آنان فاصله بگيرد         راه خود را از   ،  يك وجب 

 يچنين افـراد  ،   در گفتاري ديگر    حضرتش 1.اسالم را از گردن خود باز كرده است       
كند كه از ساير گوسـفندان       ي تشبيه م  ي به گوسفند  ها  انساني    هرا در مقايسه با تود    

 2.شود  مياوي  هاسير ابليس و طعم، رو انسان تك. فتداُ ها و در دام گرگ، جدا
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ر خود و در هـر حركـت و         ضَ سفر و ح   ي برا كند  مي  لذا اسالم به انسان توصيه    
 و بـا در نظـر گـرفتن          منظور همينبه  شايد  .  بپرهيزد يرو   و تك  ياز تنهاي ،  سكون

 يرا از هـر عبـادت       و آن  خوانَـد   مـي  فرااو را به نماز جماعت      ،  اهداف و آثار ديگر   
 . داند يفراتر م

تـا صـبح مـشغول      شـبي   عليه السالم    نااميرمؤمن«:  چنين آمده است   ي در روايت 
ـ    ،وقت اذان صبح  . عبادت بود  ـ  ه  نماز خود را ب  .خوابيـد   خوانـد و ٰيرادصـورت فُ

اش گرديد و    خانهي    هروان،   نديد چون پيامبر اكرم حضرت را در صف نمازگزاران       
آنچـه  : فرمـود  ،مـاجرا را شـنيد    ،  وقتي پيـامبر  . احوالش را از حضرت زهرا پرسيد     

 اسـت كـه از شـب        ي بيش از چيز   ،رفتهعلي   از دست     جماعت صبح  ترك بخاطر
  .به دست آورده است،  و عبادت در تمام شبيزنده دار

الم عليهما الـس      پيامبر و فاطمه   يگو و  از گفت عليه السالم    يدر اين هنگام عل    
 : به حضرتش فرمودرسول خدا . بيدار شد

 كه نماز   ي كس 1؛ كُلِّهِ ةلَيلَ اَفْضَل مِنْ قِيامِ     ةجماع ي ف ة الصال يلَّ اِنَّ منْ ص   ييا عل  «
 ».بگذرانَدكه تمام شب را به عبادت  بهتر است از آن، صبح را به جماعت بخواند

نفـر   10اگر تعداد نمازگزاران صـفوف جماعـت از         : فرمود ديگرگفتاري   و در   
 فراتر رهـا   آسمان  اگر تمام  ٰيكه حتّ ،  شود  مي افزون چنانپاداش هر ركعت آن     ،  دو 
 مـأمورِ ،   فرشـتگان  تمـام م گردنـد و     لَدرختان قَ ي    هب و هم  كّرَتمام درياها م  ،  كاغذ

فقـط در خـور     ،  كـرد؛ كـه ايـن كـار        آن را ثبت     ثوابتوان   ينم،  نوشتن پاداش آن  
  :م فرمود اهللا عليه وآله وسلّيصلّ  پيامبر اكرم 2. است الهيذات بيكراني  همحاسب
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نَ  بيتِـهِ اَربعـينَ      ي خيرٌ مِنْ صـالتِهِ فـ      ةجماع ي الرَّجلِ ف  ةصال « يـك نمـازِ    1؛ةسـ  
 » .بهتر است از چهل سال نماز در خانه، جماعت

از پـل   ،  بـرود به نماز جماعـت      در هر شرايطي  و  همواره  هر كس   : و باز فرمود  
 2.شودل ي و به بهشت نابگذردصراط همچون برق 

را  مسير بين منزل تـا مـسجد      توانِ پيمودن   من  : ز حضرتش پرسيد  مردي نابينا ا  
 از مـسجد تـا منزلـت        يطنـاب : پاسخ شـنيد  !  ندارم ندارم؛ و راهنما و مددكاري هم     

 3.را ترك نكناما هرگز نماز جماعت راه را پيدا كن ، آني  هوسيله بكش و ب

  
 آثار و بركات نماز جماعت

 1 .ـ ،   يك اعتقـاد و يـك روش       دعوت به : اسالم به جامعه  ي    هرضع  ييهـا   هگون
نمونه در  ي    ه ارائ اثرِ،   جديد در تبليغات   يها  هامروزه با راه يافتن شيو    . مختلف دارد 
 پوشـيده   يبـر كـس   ،   يا نصب ماكت و تصوير در جذب افـراد         همگانمعرض ديد   

 بـه   -آشـكار آن    ي    ه است و عرض   يم دين ماكت اسالم و اعتقاد مجس    ،  نماز. نيست
تـا  ،  كنـد  ي افـراد تمـام مـ      يت را بر بـسيار     حج -عليه السالم    م رضا اماي    هودفرم

  4. كنندياطالع ينتوانند از اسالم اظهار ب
، اند  پذيرفته اسالم را ،   كه به زبان   ي و كسان  سلماناندر ميان م  : يتوفيق اجبار . 2 
 نمـاز   يبرپـائ !  به لوازم ايمان خود ندارند     توجهي،   وجود دارند كه در عمل     يافراد
ـ        ياين گروه را وام   ،  ت و شركت در آن    جماع جـا  ه  دارد نماز خود را همراه جمع ب
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ـ   ،  نمازنجام  آورند و اگر در ا     ، سـست هـستند   ،   در اول وقـت     جـا آوردن آن    هيـا ب
 . شان فراهم گرددي اين توفيق براي  هزمين

 كـه بـه     ييها   و ميتينگ  ها  ه برنام با كندوكاو در  :  مسلمانان با يكديگر   ييآشنا. 3 
 توان دريافت كه   ميگيرد،  صورت مي  عه با يكديگر  ما آشنا كردن افراد يك ج     منظور
 . ست اها آنترين  پربهاترين و كم خرج،  ترينيعاطف، ترين نماز سالمي  هبرنام

، شناسند  مي يكديگر را ،  گروهي و عبادت    يديني    ه مسلمانان در قالب اين برنام    
قبول شهادت  ،  داوريد و در هرگونه     يار هم باشن  ،   و نياز  يهنگام گرفتار تا بتوانند   
 . نندك خود را تأييد ديني و برادران يدوستان مسجد، و استفسار

، خواند مي خود را به جماعت      هايهر كس نماز  : فرمودعليه السالم    امام صادق   
   1.بپذيريدديگران ي  هبار و شهادت او را دربين باشيد خوشبه او 

 كـه اهـل     يكـس  دربارهاگر  : فرمايد ي م نيزم  لّي اهللا عليه وآله وس    صلّپيامبر اكرم   
  2شناسم ينماو را من : يديبگو، از شما سؤال كردند، جماعت و مسجد نيست

،  صـفوف جماعـت  ين و برپـاي  مؤذّيصدا:  معروف در جامعه   يايجاد فضا . 4 
 نمازجماعـت :  ديگريسازد و به عبارت ي را در جامعه منتشر مات و تقوعطر معنوي ،

قـوت و   ،   به طرفـداران توحيـد     ؛ از منكر است   يامر به معروف و نه     يم عمل تجس
 حركـت  3.نمايـد  ي و مـأيوس مـ  ي منكر را منـزو بخشد و طالبانِ يك و اميد م  تحرّ
جز اشتغال بـه خـدا و   ، مشاغلي  ه هم ي مساجد و تعطيل   يسوه  مؤمنان ب ي    هفشرد

ـ    ييزيبـا . دهـد  ي جامعه را تغيير م    يفضا،  انجام فرمان او   ـ  د   ايـن تقي ـ و تعه ٰ يد حتّ

                                                 
  . 8، ص88بحاراالنوار، ج. 1
  . 5 ، صهمان. 2
ي قشرها در جامعه بر پا گردد و اگر صرفا بـا              اين اثر در صورتي متجلّي است، كه نماز جماعت با حضور همه           . 3

  . . يابد برگزار شود، بالتّبع، آثار مزبور در آن، تحقّق نمي... ن ، به شكل محدود و حضور چند تَ
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دين باوران را در    ي    هكفّ و،   تاريك و ناآشنا را به خود مشغول و مشعوف         يها  قلب
 . كند  ميوزين، مقايسه با دنيا طلبان

 هـا   امروزه مانور نيرو و امكانات از جمله تاكتيك       : رعب و وحشت دشمنان   . 5 
در برابـر   ت خود    نمايش موجودي  يبرا،  ها   است كه قدرت   يبر  بودجه يها  هو برنام 

  يـك  ،  نمـاز جماعـت مـسلمانان     . دهنـد   مي  مختلف انجام  يها  تديگران در موقعي
. گيرد يهر روزه انجام م   ،   است كه بدون صرف بودجه     ي سالم و آرام   يمانور نيروي 
 است كه دشـمن     يمانور،   در هر كوچه و محلّه و ميدان       حد نمازگزاران صفوف متّ 

 . سازد يانان منصرف م مسلم توطئه بر ضدرا از فكر صدمه زدن و

 لـذا   ؛ اسـت  نارفات و حـضور در برابـر كـ        اعالم موجودي ،  نماز جماعت ،  ي آر
  فرمـان داد   صلّي اهللا عليه وآله وسـلّم        به پيامبر اكرم     ي خداوند تبارك و تعال    يوقت
 عليه السالم   با حضور امير مؤمنان   ،   نماز جماعت  يبرپاي،  دسازين خود را آشكار     يآ
 1. آن بزرگوار بوديها جزء نخستين اقدام، بطال ياب جعفربن و

، تثبيـت    شـركت در نمـاز جماعـت       يكي از آثـار   : يحفظ اعتبارات اجتماع  . 6 
چنانكـه اگـر كـسي از جماعـت         . جايگاه و موقعيت افراد در جامعه اسالمي است       

اعتنايي كند، آنان نيز حق دارنـد از او فاصـله             مسلمانان روي بگرداند و به آنان بي      
  .و حتي در صورت لزوم با او قطع رابطه كنندبگيرند 

 هر كـس از جماعـت مـسلمانان       : فرمودصلي اهللا عليه و آله و سلّم         پيامبر اكرم 
  2.ودنم با او قطع رابطه توان ميد و شو ياز عدالت ساقط م، ندگرداي ور
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 آداب نماز جماعت

 كـه ،  درات و احكام در نماز جماعت بايـد مـورد توجـه قـرار گيـر                مقرّ ي برخ
 : شَويم  مييذيالً يادآور،  راها از آناي  هفشرد

كـه  ،  شايسته بر تنظيم صفوف نماز جماعت دارند     يت تأكيد برادران اهل سنّ  . 1
     د در صفوف جماعت تشيپيامبر  ت و سيرت   چرا كه سنّ   ؛ع نيز بايسته است   اين تقي

اهتمـام  له  أ و شخـصاً بـه ايـن مـس         بـود چنـين   صلي اهللا عليه و آلـه و سـلّم          اكرم  
 زيرا عامـل تماميـت      ؛م كنيد صفوف نماز را منظّ   «:  نيز فرمودند  يدر جاي . ورزيد يم

   2» .است يك و موجب درود و سالم و تحسين مال1و كمال نماز
كه   يطوره  ب،  ندبرخوردار  يبيشتر امتياز ثواب و   جلو از  يها  صف گفتني است 

ل دانـستند فـضيلت صـف او       يماگر  : فرمودصلي اهللا عليه و آله و سلّم        پيامبراكرم  
ل  صـف او   خواهـانِ  و همـه  ،  دنديكـش  مـي قرعه  ،  حضور در آن  براي  ،  چقدر است 

دهنـد   ي وسط يا آخر را ترجيح م      يها  اما متأسفانه معموالً نمازگزاران صف     3.بودند
 پيوسـته    صـفوف جماعـت     در هر حال بايـد     .كه اين باور غلط بايد تصحيح شود      

 . نباشداي  هباشد و بين نمازگزاران فاصل

  حمـد و سـوره    قرائـت تصح  و از قبيل عدالتي بايد شرايطامام جماعت . 2 
كا  در اين موارد الزم نيست و حكم به ظاهر يا اتّ           فراوانص   تفح يول. دارا باشد را  

، فضيلت،  فهم:  همچون ييها  عياربه م ،  در روايات . كند يكفايت م ،   شهود يبه گواه 
 هـا تر رعايـت احتـرام بـزرگ    ،  تقـوا ،  علم،  حفظ قرآن ،   در مقايسه با ديگران    يبرتر
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ده شـ اشـاره   و تفـريط    افـراط   دوري از   و    حق يت از رهبر  تبعي ،خصوصاً والدين 
 . است

تواننـد امامـت     يدر صورت احراز شـرايط مـ      به فتواي برخي مراجع،     ،  زنان. 3 
 را كـه در حفـظ و        يجماعت زنان ديگر شوند و در سمت امام يا مأموم بايد نكات           

 زيـرا از آداب وضـو تـا انجـام           ؛نـد كنرعايـت   ر اسـت    يانت آنان از نامحرم مؤثّ    ص
 بين زن و مرد منظـور       ييها  نكات و تفاوت  ،  قرائت يا ساير آداب و احكام     ،  سجده
 . دساز يآشكار م، ت زنانكه دقت قانونگذار را در حفظ عفّ، شده

 را  ي نظم و آراسـتگ    د و افراد نيز اين    نزيبا و دلپذير باش   ،  مساجد بايد آراسته  . 4 
 ي نـامطبوع پـا    يكـه بـو     نه آن . ندكنر  تزيين و معطّ  ،   نماز ي برا  خود را  و،  رعايت

 .  شودآن و گريز افراد از يزدگ دلموجب ،  غربت  مسجديا گرد و غبارِ، آنان

ناسـب بـا تـوان    ت را مآن كردن نماز بپرهيـزد و  يامام جماعت بايد از طوالن   . 5 
  .ندك تنظيممأمومان ترين  ضعيف
كانَ مِنْ اَتَـم  « است كه آمدهچنين  صلّي اهللا عليه وآله وسلّم    پيامبر اكرم    باره در  

جا ه  برا   ها  آنترين    كوتاهدر عين حال    نمازها و   ترين     كامل 1؛ و اَخَفِّهِم  ةالنّاس صال 
 » .آورد يم

تا ،  ب باشند با جاذبه و مؤد   ،   خوش اخالق  ييان امور مساجد بايد افراد    متولّ. 6 
ت باشد و   مسجد بايد كانون محب   . نقش بندد ،  نمازگزارانر ذهن   د زيبا   ييها  هخاطر

 . از مسجد حذف شود، گردد ي ماندوه آنچه موجب

اي  بـه گونـه  ، يـه  جهرّي بايـد قرائـت نمـاز را در نمازهـا     درحد امكان ،  امام. 7 
 ركـوع  كـار  نبايد اذ  آنان يول،   قرائت او به گوش مأمومين برسد      يكه صدا ،  بخواند

 1.دبشنوكه امام ،  بگويندي را به شكلو سجده 
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 قصد اقتدا به او را در ركوع        يشود كس  يه م  متوج يوقت،  مستحب است امام  . 8 
 يالقبـل از مـأمومين مـص      ،  همچنين بعد از نماز   . ندكتر   يركوعش را طوالن  ،  دارد

 2.ترك نگويد، يخود را جز در موارد ضرور

حـساب  ،  ز اتمام ركوع امام به او اقتدا كند و آن ركعت           قبل ا  تواند  مي مأموم. 9 
مأموم بايد ضمن   ،  كند يحمد و سوره را قرائت م     ،   كه امام  ييها  در ركعت . شود يم

 . او گوش دهدي  هسكوت كامل به حمد و سور

 از مـأمومين واجـد      ييكـ ،  نماز معذور شـد   ي    هاز ادام ،  كه امام ي  در صورت . 10 
 . گيرد ياعت را بر عهده مجمي  هادامتواند  ميط يشرا

  
  نماز جمعه

بـار بـه     ك  ياي    ه هفت ) جماعت ينمازها(ت  شمار فيض و عبودي     بي يها  ه چشم
مؤمنـان  ،  گردد و در اين مجمع بـزرگ       ي مؤمن تبديل م   يها  اقيانوس بيكران انسان  

نمـاز  ي    هبه اقامـ  ،  ه به خدا   و توج  ٰي آكنده از تقو   يدين باور و تعهد شناس با قلوب      
 . پردازند يه مجمع

صورت جماعت خوانـده شـود و       ه  ركعت است كه حتماً بايد ب      دو    نماز جمعه 
كـه در   ،  كنـد  ي خطبه ايراد م   دو،  امام جماعت به عنوان خطيب جمعه     ،  قبل از نماز  

 ــ  يل سياسـ  ي مـسا  بـه وارسـيِ   ،  ي و نيكوكـار   پرهيزكاريعالوه بر توصيه به     ،  آن
 . پردازد  مي جهان اسالميفرهنگ

اقل از جمعه از زوال ظهر تا يك ساعت پس از اذان ظهر است و حـد                وقت نم 
 3.هستندپنج نفر ، ت دهندتوانند به نماز جمعه رسمي ي كه ميافراد

                                                                                                                   
 . 451ج، ص5، وسائل الشّيعه .1

 . همان. 2

 . 139، ص1جخصال، . 3



      149    نماز جماعت  

موجـب  ،  1 مـساكين   نماز جمعـه را حـج      صلّي اهللا عليه وآله وسلّم       پيامبر اكرم   
ن افقـ  منايم بـرا  مجـس ي و اين اجتماع عظيم را سرزنش و توبيخ      2گناهانآمرزش  

 3. كرده استيفمعرّ

 هـرِ خداونـد م  ،  نـد كسه هفته بدون عذر ترك      ،  بزرگ را ي    ه هر كس اين فريض   
 4.نفاق را بر قلب او خواهد زد

 ام علـي ام. كرده است به شركت در نماز جمعه دعوت   ها را قشري    ههم،  اسالم 
از جمعه  يشان در نم  ها  هيا تحت ضمانت خانواد   ،  زندانيان را با مراقبت   عليه السالم   

 5.دادند يشركت م

 نمـاز   بـه  كـه بـا اشـتياق و ايمـان           يمسافر: فرمايند يمعليه السالم    امام صادق   
 6.درَب يپاداش م، روي آوردجمعه 

 انركـ ا ضـمن نفـرين ت     صلّي اهللا عليه وآله وسـلّم        در روايت ديگر پيامبر اكرم      
 : نماز جمعه چنين فرمود

 اِستِخْفافاً اَو جحوداً لَها فَال جمع اللَّه شَملَه         يبعد موت  اَو   ي حيات يفَمنْ تَرَكَها ف   «
ف   و كيال بار   رِهِ اَال وال   اَمةال ص ال  ،   لَه كو اَال وةز لَه   ، اَال و   لَه جال ح  ، اَال و  موال ص 
 لَه ،تَّ اَال وح يال بِرَّ لَهتُوب7؛ ي 

                                                 
  . 199، ص89، ج بحاراالنوار. 1
  . 3، ص5، جوسائل الشّيعه. 2
 . 138، ص89جبحاراالنوار، . 3

 . 6، ص5، ج وسائل الشّيعه. 4

 . 27، ص6، ج مستدرك الوسائل. 5

 . 166، ص89، ج بحاراالنوار. 6

  .302، ص7ج وسائل الشّيعه، . 7
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 اسـتخفاف   ييا پس از مرگم از رو     ،  ان حيات من   هر كس نماز جمعه را در زم      
 او نزدايـد و بركـت را در كـارش     ي را از زنـدگ    يپراكندگ،  خدا! و انكار ترك كند   

 نخواهد داشت و  اي      روزه ؛ زكاتش پذيرفته نخواهد بود     و  نماز و بدانيد ،  قرار ندهد 
 » .كه توبه كند  آنمگر،  نيستي براي اونيك كار

عليه  امام باقر .  است ي در نماز جمعه الزام    ان كشور ر مسؤوالن و كارگزار    حضو
 كـه از    ؛بر هفت گروه واجب است در نماز جمعه شركت كنند         «: فرمايد يمالسالم  

 1.اند  كردهضات و كارگزاران اشارهقُ، يجمله به حضور حاكم اسالم

ت م به اين سِ   ياسالمي    ه رهبر جامع  توسط يهمچون حاكم و قاض   ،   امام جمعه 
اين مهـم  صلي اهللا عليه و آله و سلّم    اكرم   رسولگونه كه     همان ؛گردد يمنصوب م 

 2.دادند ي انجام م شخصاًرا

بر مأمومين  ،  ايستد يگاه كه امام به خطبه م      آن:  تأكيد گرديده  فراوان ي در روايات 
 3.الزم است سكوت را رعايت كنند و حالت نمازگزار داشته باشند

 4.حاضر گردد،  در جايگاه نمازخوشبو  وراسته آي با ظاهره نيز بايد امام جمع

                                                 
 . 176، ص 7ج وسائل الشّيعه، . 1

 . 244، ص89جبحاراالنوار، . 2

 . 256/ همان. 3

 . 257 /همان. 4



      151    نماز جماعت  

   

 آزمون
  

 صلّي اهللا عليـه وآلـه وسـلّم     از جماعت مسلمانان در سخن پيامبر اكرم         ييجدا. 1 
 به چه چيز تشبيه شده است؟

 چگونـه  ثواب نمـاز جماعـت صـبح را          صلّي اهللا عليه وآله وسلّم       رسول اكرم . 2 
 بيان فرمودند؟

هـا نمـاز در    كه بر حسب آن يك نماز جماعـت ثـواب سـال       ذكر كنيد    يروايت. 3 
 خانه را دارد؟

  است؟ي چه آثار و بركاتينماز جماعت دارا. 4 

تنظيم صفوف جماعت   ي    هبار را در  صلّي اهللا عليه وآله وسلّم       اكرم   رسولنظر  . 5 
 . بيان كنيد

ل ف او  در فـضيلت صـ     صلّي اهللا عليـه وآلـه وسـلّم          عظم را از پيامبر ا    يروايت. 6 
 جماعت ذكر كنيد؟

 ت آن چيست؟ اولوييها عيارط امامت جماعت و ميشرا. 7 

  را بايد در نماز رعايت كند؟يامام جماعت چه آداب. 8 

  بايد رعايت گردد؟ آن مسجد و متولّيان اموري در فضايطيچه شرا. 9 

 كننـدگان تـرك   ي    هبـار  در صلّي اهللا عليه وآله وسلّم       از پيامبر اكرم     يبه سخن . 10 
 . متن روايت و ترجمه ذكر شود. كنيدنماز جمعه اشاره 
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  درس دوازدهم
  
  

 ه غير يوميينمازها
  
  

  نماز شب

 يبـرا اي    همالقات ويژ ،  ندطلب  مي را يتر   يكه انس بيشتر و محفل صميم      ي كسان
 ، به بارگاه يار   يتا فارغ از هر شغل و شاغل      ،  ه خلوت تنظيم گرديد   يساعاتدر  آنان  

وقـت  ،  نماز شب . گردنداش  ن وصال او بستر گيرند و همنشين        اره يابند و در دام    
اگر .  است ي و روحان  يتماس معنو ترين    در نزديك ،  مالقات عاشقان قرب به خدا    

 تـوان   مـي  نمـاز شـب را    ،  دننام گير ،  م اطاعت و عبادت خدا    تجس،  ض روزانه يفرا
 . ردنمايش محبت و عشق به خدا تفسير ك

نيمـه    به هنگـام ـآنان  «: گويد ي در ستايش اين شب ستيزان چنين م قرآن كريم
خوانند و از    ي را با ترس و اميد م      يشود و خدا   ي كنده م  پهلوهاشان از بستر   ـ شب

 يهـا   دانـد چـه پـاداش      ي نم كس  كنند و هيچ   يانفاق م ،  ايم  داده يآنچه به آنان روز   
   1». ذخيره شده است شاني برايارزشمند

                                                 
  . 16 /سجده. 1



  پرستش آگاهانه     154

 : وانيمخ مي يدر حديث

 ةاَلَيس كُلّ محِبٍ يحِب خَلْـو     ،  ي فَاِذا جنَّه اللَّيلُ نام عنّ     يكَذِب منْ زعم اَنَّه يحِبن    «
شباهنگام ـ آرام ـ سـر    پندارد مرا دوست دارد و  يگويد هر كه م ي دروغ م 1؛حبيبٍه

 »؟ باشدمحبوبش   خلوتدارد همنشينِن دوست يآيا هر محب! گذارد  ميبر بستر
حرم نباشد  تا م . عطا نكنند كه به هر كس       است يتوفيق،  ينشين اين خلوت ،  ي آر
ـ  يره نمـ  ،  س و پاك   مقد چنين حريمي به  ،   پرهيز نكند  گناهو از    ت ايـن   و لـذّ  ،  درَب
 يمـرد . دارد ي بـاز مـ    كاميـابي انـسان را از ايـن       ،  يناپاك.  يابد  يگو را در نم    گفت

 !از نمـاز شـب محـروم شـده ام         : عـرض كـرد    عليـه الـسالم   خدمت اميرالمؤمنين   
   2.اند تو را در بند كشيده، گناهان: حضرت فرمود

 سبب محروم ماندن  ،  دروغي،  گاه: دوفرم عليه السالم   در سخن ديگر امام صادق      
 3.شود  مياز نماز شب براي اهلش

. گذارد ي م ي نيايشگر باق  يچهره و زندگ  ،  ت بر شخصي  ي فراوان آثار،   نماز شب 
ـ ،  ينماز شب چهره را نوران    : فرمودعليه السالم   صادق  امام    و 4رنَفَس انسان را معطّ
   5.گرداند ي را فراوان مقرز

 ياز رو   به هنگام شب   ،يا  هر بنده :  فرمود صلّي اهللا عليه وآله وسلّم      پيامبر اكرم   
     ت پاك و قلب سليم و بـدن خاشـع و چـشم گريـان              اخالص وضو بگيرد و با ني ،

                                                 
 . 22، ص2ج وافي، . 1

  . 146، ص 87ج بحاراالنوار، . 2
 . 146/ همان. 3

  . خويي آدمي و اقبالِ جامعه است معطّر شدن، كنايه از خوش: گويد مي) ره(علّامه مجلسي . 4
  . 149، ص87ج بحاراالنوار، . 5



      155    نمازهاي غير يوميه  

شمار را پـشت سـر او قـرار          ي ب فرشتگان صف از    نهخداوند  ،  اندپروردگار را بخو  
 1.برد ي را باال مش اي درجات معنوها دهد و به تعداد آن يم

چگونـه در   گريـد    بن :گويـد  ي م يكخداوند به مال  «: خوانيم  مي  نبوي  حديث  در
گـذرانان سـرگرم عـشرتند و        كـه خـوش    يدر حـال  ،  شب تاريك به سراغ من آمده     

 2» . را بخشيدمگناهانششاهد باشيد كه . خفته، غافالن

 مغبـون در    يد را افـراد    و تهج  يرخيزحمحرومان از س  عليه السالم     امام صادق 
تنهـا  ، درك اين غبن و تـشخيص ايـن خـسارت         ! ي آر 3.فرمايند ي م يف معرّ يزندگ
 .  عبادت داشته باشدحالوت آشنا با دل و جاني ممكن است كه ي كسيبرا

 بود كه در طـول دوران       يتشخصي) ره (ي؛ امام خمين  ي اسالم  رهبر كبير انقالب  
 عـشق ، شـب ي  هنمـاز و نافلـ    ي    هر به اقامـ   ضَدر سفر و ح   ،  و تا پايان عمر   ،  يجوان
 ير و زار   در خانـه حالـت تـأثّ       يروز«: خـوانيم   مـي  از زبـان فرزنـدش    . ورزيد مي

ايشان ت را از    كه علّ  از اين .  سابقه بود  يكردم كه برايم ب      از پدرم مالحظه   يشديد
ديشب نماز شب پـدرت     : يشان پاسخ داد  ا.  پرسيدم لذا از مادر  . شرم داشتم ،  بپرسم

   4.ر هستندناراحت و متأثّ؛ به همين دليل قضا شد
 : كند يدر حال مناجات چنين عرض م السالم عليه ي امام عل

نس  اُ يكس كه شيرين    آن 5؛ محبتِك فَرام مِنْك بدال    ة ذاقَ حالو  يالَّذ  منْ ذَا  ياِله «
  ».سودا كند،  چيز ديگر را باآنحال است م،  را چشيده باشدتوبا 

                                                 
 . 42، امالي شيخ مفيد. 1

 . 137، ص 87ج بحاراالنوار، . 2

  . 146/همان. 3
  ). ره(سرگذشتهاي ويژه از زندگي امام خميني . 4
  . مناجات خمسه عشر، مناجات المحبينمفاتيح الجنان، . 5
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 شـب بـه     يهـا   هرا نيمـ  عليـه الـسالم     اين باور اسـت كـه اميـر مؤمنـان           ! ي آر
عاشقانه را بين عبد و موال در آسـمان  ي  هد و اين زمزم كشانَ ي كوفه م  يها نخلستان

بِرُ علـ        ٰيبرْت علـ   ص يهٰاِل«: افكند يكوفه طنين م   اَصـ ف فَكَيـ ـذابِكٰي ع  فِراقِـك « .
دارد از   يرا وا مـ   عليه السالم   كه فرزندش امام حسين     ،   طعم اين نجواست   چشيدن

! و نَه عـشق بـازي     ،  مجالي ديگر براي عشقبازي   ! چيز تمنّا كند  تنها يك   ،  سپاه كفر 
در بارگـاه   ،  گـداز سـوز و    ،  شبي براي عبادت و راز و نيـاز       . بازي نيست ،  كه عشق 

  .نياز  بييگانه محبوبِ
 : نگارد  مي اهللا عليهةرحم ياستاد مطهر

. طبق دستور عبيداللَّه بن زياد حمله كردند      ،  لشكر عمر سعد  ،  در عصر تاسوعا   «
بـرادرش  ي  ه بـه وسـيل   عليـه الـسالم     حسين. ند با حسين بجنگند   ستنخوا يشبانه م 

 گويـد  يمـ .  را مهلـت دهنـد  ط شبي ديگـر فقخواهد  ي مها آناس از   ابوالفضل العب :
. جـنگم  ي من فـردا مـ     ؛همين امشب را به ما مهلت بدهند      :  بگو آنانبه  ! برادر جان » 

عليـه    كـه گمـان نكننـد حـسين         اين يبعد برا ... .» جنگم يم،  من اهل تسليم نيستم   
خـدا خـودش    !  بـرادر  » : ايـن جملـه را گفـت      ،  الوقت بكند  خواهد دفع  يمالسالم  

 شب توبـه    راخواهم شب آخر عمرم      يم. من مناجات با او را دوست دارم       ددان يم
يـك  ،  معراج بـود  ،   بود يا اگر بدانيد چه شب    ر آن شب عاشو   » .و استغفار قرار بدهم   

 1» .ت حكمفرما بود و بهجت و مسرّيدنيا شاد

 عبـادت و مناجـات نيمـه       حـالوت  ت و ديگر از درك لذّ   اي    هجا خاطر   در اين 
 : خوانيم  مي استاد مطّهريرا از زبانعليه السالم  نانشب موال اميرمؤم

 از شهادت مـوال گذشـته       ها  كه سال ي  در حال ،   معاويه آمد  نزدِ»  بن حاتم  يعدِ« 
 بكند كه   يخواست كار .  موالست  از ياران قديمِ   ي يك يدانست عد  يمعاويه م . بود

                                                 
 . 125گفتارهاي معنوي، . 1
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! يعـد «: گفـت .  سخن بگويد  ش حضرت بر ضد  بلكه يك كلمه     ديريناين دوست   
طرفـه و   ،  طريـف :  پـسر داشـت    سـه  يعد[پسرانت چه شدند؟    » ات؟ٰ الطّرف نَياَ

. ين كـشته شـده بودنـد       در ركاب حضرت در جنگ صفّ      ي جوان هنگامكه  ،  ]طارف
 ]خـشنودي كنـد    از مـوال اظهـار نا      تا،  به خشم آورد   را   يخواست عد  ي م ]معاويه[

جنگيدنـد و   ،  يبـود  با تو كه زير پرچم كفر        يدر ركاب مواليشان عل   :  گفت يعد
: طور؟ گفـت  ه  چ: پرسيد! تو انصاف نداد  ي    ه در بار  يعل! يعد: گفت. كشته شدند 

 من! معاويه:  گفت يعد! را به كشتن داد   و  داشت و پسران ت    هاپسران خودش را نگ   
 امروز در زير خروارها خاك باشد و        يبايست عل  ي نم ؛ انصاف ندادم  يعلي    هدربار

  . ماند ي زنده ماوودم و  كاش مرده بيا! من زنده باشم
 هـا   االن ديگر كار از ايـن حـرف       ! يعد: گفت.  معاويه ديد تيرش كارگر نيست    

 كارهايش را برايم    يقدر،  ي بود يخواهد چون تو زياد با عل      يدلم م . گذشته است 
حتمـاً بايـد    ! هنَ: گفت. مرا معذور بدار  ! معاويه: گفت. كرد يكه چه م  ،  يوصف بكن 

خـواهم   يمـ ! معاويـه : گفـت . يعلـ ي    هحبت كردن در بار   شروع كرد به ص   . ييبگو
 يعلـ ديـدم    ها   از شب  يدر يك . برايت بگويم ،  را كه با چشم خودم ديدم     اي    همنظر

 خودش است و محاسنش را به دست مبـارك          ي خدا مستغرقِ،  در محراب عبادت  
 يا غُـرّ  ٰا دنـي  ٰي«: گفـت  يمـ !  آن يهـا  از اين دنيـا و آتـش      ،  آه،  آه: گويد يم،  گرفته

يرغَي... « 
كـه دل سـنگ معاويـه تحـت تـأثير قـرار       ،  را وصف كـرد يچنان عل آن،  عدي
آن وقـت   . كـرد  ي صـورتش را پـاك مـ       يها   كه با آستينش اشك    ي به طور  ؛گرفت
 !  بزايديعقيم است كه مانند عل، دنيا: گفت

و هِب شَاقِٰنمدالع اٰهلِضْفَبِ ود    ا شَٰ ملُضْفَالوهداَ الْهِ بِتاءٰدع  
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 1» .دادند ي مي فضيلت او گواهي ه است كه دشمنانش در باريمرد، يعل

ت اين انيحقّ،  در زندان حزب بعث هنگام اسارتامامي  ه فرزندان آزاد
ادآنان در .  تاريخ رساندنديت آن را در عصر حاضر به امضاعا و عيني
  ويروحي  ه و صدها شالق و شكنجها هد، يرخيزحرم سكه به ج  يحال

نماز را رها ي  هامقنس با خدا و ااُ اي هلحظ، كردند  ميل را تحميجسم
  : خوانيم  ميو، ايم خوانده تكان دهنده از آنان يخاطرات. نكردند

مشغول خواندن ،  در اتاق خودمانها هيكي از بچ، ها در يكي از شب «
ـ  همان شب يفردا. ددي سر رسيد و او را يكه نگهبان عراق، نماز شب بود
ل به جان او افتادند و آن  با كابها ياز عراقاي  ه عد ـ بوديكه صبح سرد

 يها او در شباين با وجود . كه خودشان خسته شدند، قدر كتكش زدند
 2». ادامه دادش رازنما، ديگر هم

  : خوانيم يديگر چنين ماي  ه در خاطر
،  كـه مراقـب عزيـزان آزاده و دربنـد بـود            ييك شب به نگهبـان خـود      «

  گفت ي نيمه شب مرا برا    يوقت.  نماز شب بيدار كند    يسفارش كردم مرا برا   
ـ نَـود درصـد  ه شدم بـيش از  متوج، گو با معبود بيدار كرد    مـشغول  هـا  ه بچ 

از خـودم خجالـت     ،  ايـن صـحنه   ي    هبـا مالحظـ   .  هستند خواندن نماز شب  
ـ  ي بود كـه اگـر نگهبـان عراقـ         ياين در حال  . كشيدم شـد و نـام      يه مـ   متوج

غرامـت  ،   آن شب  يفردا،  شد يف ثبت م   متخلّ در فهرست اسيرانِ  نمازگزار  
   و مجازات اين سـ      ي را م  يرخيزح كابـل  يهـا   هل ضـرب  بايد از طريـق تحم  ،
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 تمـام افـراد يـك       ي بپـذيرد و گـاه     يتول آهن مفي    ه ميل يشلنگ آب و گاه   
  1 ».شدند يدعوت م! يآسايشگاه به اين پذيراي

 نماز عيد

آميختـه بـا انـواع      غالبـاً    معمول و مرسوم كـه       يها ي و شاد  ها   بر خالف جشن  
 برگزار  غسل  و انفاق،  دعا،   با مراسم نماز   يعيد اسالم ،  ستها   و غفلت  ها  يهوسران

 بـروزِ طاعـت و عبـادت و       ،  در آن  كـه    يروز،  يالماصوالً در فرهنگ اس   . گردد يم
  .  عيد است، باشدي انسانيها  و منشي اخالقهايامتياز
 2» اللَّه فيهِ فَهو يوم عيدٍييعصال يومٍ لُّكُ «: فرمايد يمام علي عليه السالم ام

 .نماينـد  ي را با نماز آغاز م     يشاد،  مسلمانان،   عيد فطر و عيد قربان     ي در روزها 
        پنج قنوت و در ركعت     ،  قرائتل بعد از    اين نماز دو ركعت است كه در ركعت او

 . شود يچهار قنوت خوانده م، دوم

بنـدگان از    و   ه دارد ژوي يي قنوت آن دعا   گردد؛  مي عت برگزار به جما ،   اين نماز 
، ر فرمـوده  خدا براي پيامبر و خاندانش مقـرّ      كه  خواهند هر خيري را      ميپروردگار  
 را  هـا   آنرا مصون داشته،     بزرگواران   ي كه آن   نيز تقدير كند و از هر شرّ       براي آنان 
 . ايمن دارد

از توفيـق    يشكرگزار،  آنپايان   و   شود ي گفته م  هاييتكبير،  اين نماز  قبل و بعد  
ـ   ،   ماه مبـارك رمـضان     خداوند در انجام عبادات و طاعاتِ      مبـارك  ي    هام دهـ  يـا اي

 .استه الحج يذ
  
 نماز آيات 
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 غفلـت   و  نسيان  از قبيلِ  ييها  دچار ضعف ،  شو كرامت   شرافتي    هبا هم ،   انسان
 بهـره   يفرصـت  از هـر  ،  هـا  نجـات او از خطر     ي خلقـت بـرا    ي اصل يلذا مرب . است
 هماننـد زلزلـه و خـسوف و         ي و سـماو   يهنگام بروز حـوادث ارضـ     ،  است گرفته

 . خواند ي فرامنمازكسوف او را به 

 بـر انـسان     ينمـاز ،  ي ماه گرفتگـ   يهمانا برا «: فرمايد يمعليه السالم    امام رضا   
رحمـت  ي    هدانيم نشان  ي است كه نم    الهي  از آيات  ي زيرا خسوف يك   ؛واجب است 

تـا  ،  كنـد  ي خدا بسيج م   يت را به سو    ام ، پيامبر ييا عذاب؟ در چنين هنگام    ،  است
 يگونه كه قوم حـضرت يـونس وقتـ     همان. دور دارد ،   حوادث  آنان را از آفات اين    

 متعـال عـذاب   يخدا، دندكر عذاب به خداوند التجا   يها  هنشاني    هال مشاهد دنبه  ب
 1».را از آنان دور گردانيد

ا ،   حكايـت دارد    كسوف از يك نوع قهر و غضب       خسوف و ،   زلزله كه  با آن  امـ 
در زمـان پيـامبر     .  مبارزه كرده اسـت    ها  آني    هبار در ياسالم با هر نوع تفسير خراف     

آن ي    ه ابراهيم فرزند هجده ماهـ     در گذشتِ  حادثه   ه وسلّم   صلّي اهللا عليه وآل   اكرم  
مردم اين دو حادثـه را بـه هـم          ،  زمان شد   هم  خورشيد يگرفتگحادثه  با  ،  حضرت

خورشيد ،  از شدت و عظمت اين مصيبت كه بر پيامبر وارد شد          : ربط داده و گفتند   
ورشـيد و   خ«: روشنگرانه به مردم چنين فرمود    اي    ه ضمن ايراد خطاب   پيامبر! گرفت

شـوند و بـه مـرگ و         ي م يكه به امر او جار    ،   هستند يماه دو آيه از آيات خداوند     
ـ  آن را  به نماز پناه ببريد و       يدر چنين موقع  . شوند ي مربوط نم  ي كس يزندگ جـا  ه   ب
 2. آوردنديجاه سپس خود با مردم نماز آيات ب. آوريد
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دنبـال قرائـت    كه بـه    ،  پنج ركوع دارد  ،   هر ركعت   و دو ركعت است  ،   اين نماز 
 يـك  دنبال بروز هر يك از حوادث ياد شده در        ه  ب. شود ي از سوره انجام م    يقسمت
، در صـورت تـأخير    ،  اَدا كـرده  ن فوراً اين نمـاز را       افواجب است تمام مكلّ   ،   منطقه
 .  آن را انجام دهنديقضا

  
ت نماز مي  
 بـا   روييرويـا ت  موقعي،  تواند پندآموز و عبرت آفرين باشد      ي ديگر كه م   يفرصت

ي  ه و كوتاه شدن دست آنـان از صـحن  ها  انسانيزندگي  هختم پروندمرگ، هنگام  
 را فـرا    يمـسلمان ي    هجناز،   از مؤمنان  يگاه كه گروه   آن. عمل و تالش در دنياست    

 از پربـارترين و زيبـاترين       ييكـ ،  خواننـد  يت م نهند و بر او نماز مي      ي خود م  يرو
چگونـه  . هاسـت  كر غير مستقيم به انسان     و تذّ  ي و بصر  ي آموزش سمع  يها  هبرنام

كـه  ،  ساخت يرهانب،  ها  انسان ياين باور را برا   ،  تر از اين صحنه    توان محسوس  يم
امكـانِ دارد   كه  يه چندان طوالن  نَاي    ه آنان نيز پس از گذر از دور       ؟حق است  مرگ

نمـاز  ،   تشييع كالسِ!  را در پيش خواهند داشت     يچنين شرايط ،  پايان پذيرد  هر آن 
در ايـن  .  اسـت ي و واقعـ يكالس معارف عينـ   ترين    آموزنده،  ميت خاك سپاريِ و  

، يدوسـت  نـوع   تعـاون و حـس ، هـا   فرصتاغتنامِ،  دنيا ياعتبار يب  مسلمانان ،كالس
  . كنند  ميرا مرور. ... وگريز از غفلت

ت خـدا و    ل به وحـداني   شود كه پس از تكبير او      ي تكبير گفته م   پنجدر اين نماز    
دهـيم و پـس از تكبيـر دوم بـر پيـامبر و آلـش درود                  يشـهادت مـ   ،  پيـامبر وت  نب
و پس از تكبيـر  ،  طلبيم يمغفرت م اهل ايمان    يفرستيم و پس از تكبير سوم برا       يم

  . پذيرد ينماز پايان م، فرستيم و با تكبير پنجم يچهارم بر پيامبر و آلش درود م
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 1ييواجـب كفـا   ،  تهر مي  نفقبل از دفن و پس از غسل و ك        ،  خواندن اين نماز  
 .  بخوانندشبايد پس از دفن بر قبر،  را بر ميت نخواننداگر اين نماز. است

آرامش و سكوت   ،  شركت كنندگان بايد سكون   ي    ههم،  هنگام انجام اين مراسم    
ي   هودبه فرمـ  . خويشتن مشغول باشند  ي    هس و موعظ  فْرا حفظ كنند و به حديث نَ      

 داده  ها  آن به   يكه موقتاً مهلت  ،   ميت ببينند  ي خود را جا   بايدعليه السالم    امام صادق 
 2.دن آوريجاه  را بيشخوي  هد و تكاليف از ياد رفتنگردباز شده تا به دنيا 

! در حـال خنديـدن ديـد       را   يفرد،  اي  در تشييع جنازه  عليه السالم    نامؤمن  امير
رود  ي مـ  ياه غير ماست و اين ميت به سفر كوت        يگويا مرگ برا  : حضرت فرمودند 

مـا پنـد و     ! ؟ايـم   در دنيا جاودانـه   ،  و ما !  ما باز خواهد گشت؟    يسوه   ب يزوده  و ب 
 3.ايم از ياد برده،  كه بايد از اين صحنه بياموزيميياندرزها

  
  باراننمازِ 

ت از بركات    و زمين موجب محرومي    ها   و طغيان در برابر مالك آسمان      ي نافرمان
و ،  آنفـع   رراه  ،  كنـد  ي كه عذاب را نـازل مـ       يخداوند. گردد ي م ي و سماو  يارض

 . آشكارا نُموده است را نيز  خويشجلب رحمت و بركت

 غـضب   يتـ  خداوند بـر ملّ    يوقت: فرمودصلّي اهللا عليه و آله و سلّم         پيامبر اكرم   
آنـان را  ،  بر آنان نازل نگـردد  ـ  كند شانباره نابود كه يكـ  ي عذابيكند و به دليل

ـ  ،   محصوالت يكم،  يرعم كوته،  يبه گران   ، نهرهـا و نباريـدن بـاران مفيـد         يكم آب
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د علـيهم الـسالم نيـز           . 1سـازد   مي بر آنان مسلّط  را  و اشرار   ،  مبتال صـادق آل محمـ
 2. دانسته استيعدالت ينباريدن باران را معلول رواج ب

 ي و برگـزار   ي معنـو  ــ  ي عـاطف  ي به يـك دگرگـون     ها  انسان،  يطي در چنين شرا  
 رحمت و  ،  انابه و انكسارشان  تا در پرتو    ،  اند  و نماز دعوت شده    دعا   مراسم خاص
نماز استسقا كه همچون نماز عيـد بـه جماعـت           . گرددازان به آنان ب   عنايت ايزد منّ  

، دور اسـت ،  گناهيها يكه از آلودگ اي    ه منطق يمعموالً در بيابان يعن   ،  گردد ياقامه م 
از رحمـت خـدا     ،   ديگران يفرمانكودكان و چهارپايان كه به دليل نا      . شود يانجام م 

نـوزادان را از مادرهـا جـدا        . شـوند  ي در اين مراسم شركت داده م      اند  محروم شده 
سـه روز را بـه عبـادت و روزه          . كنند تا ناله آنان در سايرين ايجاد رقّـت كنـد           يم

شـوند و    ينمايند و قبل از نماز به توبه و اسـتغفار و تكبيـر مـشغول مـ                 ي م يسپر
آورنـد و    ي مـ  يروند و زير آسمان نماز را بجـا        ينه به صحرا م    پابره يسپس همگ 
رض حال بـه محـضر      امام جماعت به نصيحت و موعظه بندگان و ع        ،  پس از نماز  

پردازد يت ماحدي . 

كـه پـس از     ،   را در خـود ثبـت كـرده        فراوان از نمـاز بـاران      ييها  هنمون،   تاريخ
به نيز   نعمت و رحمت  ،  ني مهربا  خدا  پيشگاه  به  آدميان ي و معنو  يبازگشت روح 

 ي قمـر  ي هجـر  1363از جمله در قرن اخيـر و در سـال           .  بازگشته است  انميان آن 
از ، شـده بودنـد  مواجـه  ،  الهيكمبود باران و قطع رحمتبا   كه   ي قم در حال   اهالي

درخواست كردنـد بـا آنـان        ي خوانسار ياللَّه سيد محمد تق   ت  مرحوم حضرت آي  
 ي دو روز متـوال    ياين مرد اله  . رون شهر عزيمت كنند   نماز باران به بي   ي    ه اقام براي

پـس از   .  آوردنـد  يجـا ه  اين نماز را با مردم ب     ،   از ناباوران  ي برخ يرغم استهزا  به  
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 نازل شد كـه تمـام    يچنان باران ،  پايان دومين نماز و قبل از بازگشت مردم به شهر         
شـدند و در    مردم شـادمان    . گشتندمزارع سيراب   ي    هجويبارها را فرا گرفت و هم     

 1.پيوند و ارتباط آنان با خداوند تجديد گشت، يپرتو اين قهر و آشت

  نماز قضا 

تنهـا  . دكـر  آن را تـرك      بايد ن ياست كه در هيچ حال و شرايط      اي    هفريض،   نماز
نـشينند و بـه      يمـ ه  ادبر سـج  ،  آن انجام   يجاه   ب از هر ماه،  خاص  ي    ا  هزنان در دور  

، مطور منظّ ه  ب را تمام نمازها    نمازگزار بايد ،  صورتدر غير اين    . پردازند ينيايش م 
و ،  دادهلبـاس پـاكيزه و رعايـت سـاير شـرايط انجـام              ،  كامل و با قرائت صـحيح     

 آن  يبايد قضا ،  يا ناقص خواند  ،  در را ترك ك   ينماز،  از روي فراموشي   يا   عمداًاگر
او واجـب  آنچـه بـر    جز به اتيـانِ ،  كه نخوانده ينمازهايي    هتوب  و  آورد يجاه  را ب 
 . گيرد ي آن را نمي جاي و هيچ چيزپذيرد يق نمحقّت، بوده

ـ   ،  برخي مكلفان  ي برا گاه گه  ي   ه دور يهـا   يهـا و ناآشـناي     يه بـه كاسـت    بـا توج
يـا انجـام نـدادن بعـضي        ،   فاقـد شـرايط الزم     ينمازهـاي احتمالِ  ،  نخستين تكليف 

تـا  ،  ديسـتيها كوشـ   در رفـع كا   ،  بايد در حـد تـوان     ،  ين رو اوجود دارد؛ از    ،  نمازها
 !  چشم پوشداز تقصيرات مااَعمال ي  هپروردگار نيز هنگام محاسب

   

                                                 
  . 324، ص1، جگنجينه دانشمندان. 1



      165    نمازهاي غير يوميه  

   

 آزمون
  

 .  ذكر كنيديباب فضيلت شب زنده دار در حديثي. 1 

ت محروميــت از نمــاز شــب را چگونــه تبيــين علّــعليــه الــسالم ن ااميرمؤمنــ. 2 
 فرمايد؟ يم

 ؟كنيدبيان السالم عليه  زبان امام صادق آثار نماز شب را از. 3 
 گويد؟ ي چه ميكمالخداوند به ،  اش هنگام عبادت بندهخداوند. 4 

تقيد ايشان به نماز شب ذكـر       ي    هباردر   )ره (يز حضرت امام خمين   ااي    هخاطر. 5 
 . كنيد

 .  شب آزادگان سرفراز را بيان كنيديك خاطره از نماز. 6 

 داند؟ يعيد اسالم م را روز يچه روزهايعليه السالم  ام عليام. 7 

 8 .ت نماز آيات را بيان كنيد؟كيفي 

 9 .دارد؟يشود و چه حكمت  ميچگونه خواندهت نماز مي  

 كنند؟ ي متعال مي از خدايبندگان چه تقاضاي، در نماز عيد. 10 
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  درس سيزدهم
  
  

 ترك نماز
  

، له نمـاز أ كه مـس هدد  ميرا به دستاين نتيجه ،  نماز مربوط به  روايات ي بررس
 كرد و ترك    يياعتنا يبه آن ب  يا   و   تحقيررا   نبايد آن : كه اس است  مهم و حس   چنان
  . حرفي از آن بر زبان راندتوان ي است كه نمسختسنگين و  چنان، آن

 اگـر نمـاز   ،   قيامت از نماز است    درنخستين پرسش   : خوانيم  مي تار در رواي  اگ 
  :نگرند  نميٰشود، و گرنه، ديگر اعمال را  ميشد، بقيه اعمال نيز بررسيقبول 

   1» ءٍ مِنْ عملِه اِنْ قبلت نُظِرَ في غَيرِها و اِنْ لَم تُقْبلْ لَم ينْظَرْ في شَيي«
زيـرا تـارك    ! بود و نبودش   زه ا نَ،  است انجام نماز    تكيفي، سؤال از     روايت مراد
 دوزخيـان را    باي بهشتيان   وگو   قرآن گفت  .رود   به دوزخ مي   هيچ پرسشي  بي ةالصال

 چه چيز شما 2:قالُوا لَم نَك مِنَ الْمصلِّينَ   سقَرَ ما سلَكَكُم في« :كند چنين نقل مي
  » .ما از نمازگزاران نبوديم: را دوزخي كرد؟ گويند

  ! شمرده شده است »كافر«، خواند ي كه نماز نميكس ،روايات در

                                                 
 . 227، ص82، جبحاراالنوار. 1

  .25 -24 / مدثر .2
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 بـه   اما،  شود ي گفته نم  »كافر«،  زناكارچرا به   : پرسيدندعليه السالم   از امام صادق    
»گردد؟ فرمود  مياطالق »ةلوتارك الص : 

ه و تـارِك        ة و ما اَشْبهه اِنَّما يفْعلُ ذالِـك لِمكـانِ الـشَّهو           يالَنَّ الزان  « الِنَّهـا تَغْلِبـ 
  آلـوده شـده   ،  شـهوت   هت غلب كار به جه  زيرا زنا  1؛ ال يتْرُكُها اِالَّ اِستِخْفافاً بِها     ةالصال

 بـه   يياعتنا ي ب ي نماز را از رو    »ةالتارك الص « ولي ] ندارد ستيزو با خدا سرِ     [ ستا
  » .كند ي خدا ترك مفرمانِ

فاق اتّ مسلمانان بر اين مطلب   «: يدگو   مي 2ت دانشمندان معاصر اهل سنّ     از   يكي
نـان بـر ايـن      آتمـام   عاقل واجب است و       و نظر دارند كه نماز بر هر مسلمان بالغ       

كه نماز را از روي      ا آن ام ...هركس نماز را منكر شود كافر و مرتد است          كه باورند
كـه تـازه مـسلمان       مگـر آن  ،  سستي و استخفاف ترك كند، فاسق و گناهكار است        

  ».گرفته باشد ن نماز را فراهنوزباشد و 
 

  به نمازيياعتنا يب

ـ    يگناه،   نماز شمردن  سبك بدون ترديد   ختِشـنا : بنـابراين . س بـزرگ   اسـت ب
 : استالزم، آنمصاديق 

مصلّينَ  اَلَّذينَ فَويلٌ لِلْ« در تفسير آيهعليه السالم امام صادق : تأخير نماز.  الف
منْهع التِهِمونَ صال «:دوفرم  3» ساهذْرٍةتَأخيرُ الصر عقْتِها لِغَيلِ ونْ اَومراد از  4؛ ع
 » .ل وقت استأخير بدون عذر آن از اواعتنايي به نماز، ت بي

                                                 
  . 28، ص3، ج وسائل الشّيعه. 1
  .  استاد دانشگاه دمشق استوهبةالزحيليدكتر : مقصود. 2
  .5 و 4 /ماعون. 3
 . 6، ص83، ج بحاراالنوار. 4
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نـوا    هم وگرنه،   است كه قابل تأخير نباشد     امري،  »عذر« از   مقصود است   گفتني 
 ! ه اينكه به نماز بگوئيم كار دارمن! نماز دارم:  گفتها بايد به كاريبا شهيد رجاي

 : فرمايد ي چنين ميدر روايتعليه السالم  نااميرمؤمن: عدم رعايت آداب آن.  ب

»  خْلُوا فَتِلْكنَ ييها حاَساء و النَّاس راهحينَ ي لوتَهنَ صسنْ اَحتِهانَم1؛ةاِس 
ـ   بي ، در خلوت  ، و ت دقّ هب،  آن كس كه در مقابل مردم        آنبـه   ،  ت نمـازگزارد  دقّ

 » . كرده استيياعتنا يب
ـ  ه ما  كه آيا توج   دهد  مي نشان لوت ما  خلوت و ج   ي بر نمازها  ي مرور  ه نمـاز   ب

  !يا به ناظران نماز،  استبيشتر
 ي كه وضو  يكس: فرمايد ي م يدر روايت ديگر  : مات نماز فراهم نكردن مقد  .  ج
 كـه بـه     يكـس  روشن است .  كرده است  ياعتناي يبه نماز ب   ،را به تأخير اندازد   نماز  
 اسـت   يكدام مالقات و ميهمـان    . كند ي را فراهم م   شماتمقد،  دهد يت م ي اهم يكار
 !  باشيم؟كفش خود را آماده نكردهقت آن فرارسيده باشد و ما هنوز لباس و كه و

، شـود  يتكرار مـ   هابار كه روزانه    ي الفاظ فاهيمآيا ندانستن م  : ي معان نستنادن.  د
 خويش در   يگو و  گفت  طرف يآيا اگر ما برا   !  به نماز نيست؟   يياعتنا ي ب يبه معنا 
 بـر    بـا او   هدركِ محتـواي مـذاكر    ي    هانديـش در  ،   قائـل باشـيم    ت اهمي اندكي،  نماز

 بـه زبـان     يتـا حـدود   ،   كوتاه در يـك كـشور      ي اقامت رايچگونه ب ! ؟نخواهيم آمد 
در برخـورد   امـا   ؛  گيريم  مي را فرا معناي كلمات روزمره    ويم و   شَ  مي  آشنا انشمردم

  ! ست؟ به نماز نييياعتنا ي بها اين آيا ؟نمي داريم روا رااسيت  اين حسبا نماز
 : شود روشن ميعليه السالم  امام حسينمعناي مناجات ست كه جا اين 

 ؛يف اليكُونُ مساويهِ مساويه منْ كانَت محاسِنُه مساويهِ فَكَياِله «
 » ! گناه نباشد؟شچگونه گناهان،  استهايش ناپسند ينيككس كه   آن! خدايا 

                                                 
 . 26، ص2، ج مستدرك الوسائل. 1
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، 1ساس نمي كننـد    را اح  راق دوست جز درد فِ  ،   كه در نماز   ينمازگزارانتفاوت   
كـه زيـر     ينو نيز نمازبانا  ،   با معشوقند  مناجات و غرق در     2شنوند ينم يهيچ صدائ 
 آن كـه    يبا كسان ،  3دارند يپا م ه  رغم هرگونه تهديد و شكنجه نماز را ب       به  شالق و   

 ي پيـاپي  هـا   هخميـاز  و   دنورز ميشتاب   خواندنش و هنگام دانند   يم ي گران را بار 
 . اهتمام يا استخفاف به نماز است فقط در فقط و، كشند مي

 رعايت خـشوع     و يه به معان  بدون توج  ،ازسريع خواندن نم  : شتاب در نماز  . 5 
  . ه نماز است بيهتوج ي ديگر بيها هاز نشان، و طمأنينه

ـ          عليه السالم    علي در حضور    يمرد  امـام . آوردجـا   ه  نماز خـود را بـا شـتاب ب
: ؟ گفـت  يخـوان  يگونـه نمـاز مـ      ت ايـن  چند وقت اس  :  و فرمود   به او كرد   ينگاه
ثَل تو نزدِ  : حضرت فرمود . ستها  تمدثَل كالغ ،   خداوند مكه منقـار بـر     ،   است يم

ـ     ،  خضوع در برابر خدا نيـست     ،  توي    هسجد. كوبد يزمين م   زمـين   ربلكـه منقـار ب
سـپس  . يا ردهم ت و دين پيامبر اكرم    بر غير ملّ  ،  يگونه بمير  اگر اين . كوبيدن است 

 4.كه از نمازش بدزدد،  استي دزدترين مردم كسهمانا: فرمود ناناميرمؤم

  
 كوچك شمردن نماز يپيامدها

  : شماريم  ميرا برنماز  استخفاف يپيامدهابرخي ،  در اين بخش
 ر پيامبر و قطع رابطه با عترتقه. 1 

 :  فرمودبه ياران خود م اهللا عليه وآله وسلّيپيامبر اكرم صلّ

                                                 
 . دن تير از پاي مبارك امير مؤمنان عليه السالم در حال نمازاشاره به ماجراي كشي.  1

٢ .  به ت به چاه افتاد وحضر، كه حضرت در حال نماز بود  ي  اد در حال  فرزند امام سجه رغم شيون افراد خانه متوج
 . 245، ص84 جاالنوار، بحار.آوردفرزند را به سالمت از چاه بيرون ، آن نشد و پس از نماز

  . نماز در اسارت.  3
 . 242، ص84، ج بحاراالنوار. 4
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 » .د از من نيستنكتضييع  كس كه نماز را  آن 1؛ة منْ ضَيع الصاليلَيس مِنّ «
 : دوفرم چنين عليه السالم   امام صادقو

 ؛الصلوات ي محافَظَتِهِم علَداِمتَحِنوا شيعتَنا عِنْ «
 » .يدشناسب نمازها هنگامت آنان در انجام بشيعيان ما را از دقّ 

نماز و اسـتخفاف آن را        در   ي حضرتش سهل انگار   يرِ ديگر  در روايت مشهو  
2.ت از شفاعت خاندان عترت در روز قيامت شمردموجب محرومي   
 : فرمايند ي ديگر مينيز در بيان م اهللا عليه وآله وسلّيصلّ پيامبر اكرم

 ؛ الْحوض ال واللَّهي علَ ال يرِدةمنِ استَخَف بِالصال «
 3» . مالقات نخواهد كردمراروز قيامت ، كس كه نماز را سبك شمارد  آن 

 يو نماز گزاران بين پيامبر اكرمي    هازعمق فاصل ،  مس اين تأكيد و بيانِ همراه با قَ      
 . كند  ميحكايت، دهند يت نميهمكه به نماز ا

  خداوندخشم. 2 

ـ     يـا ،  4كننـد  ي كه نماز را ضايع مـ      ي افراد ، قرآن كريم  ، 5اعتنـا هـستند    ي بـه آن ب
 . كند  مينكوهش

                                                 
 . 98، ص3ج مستدرك الوسائل، . 1

:  گفـت   و گريـست اود،  گويـ تسليت  »  حميده ما«وقتي ابوبصير آمد به     عليه السالم،    وفات امام صادق     هنگامدر  . 2
 حميـده   چه جرياني؟ ام  : ابوبصير پرسيد .  جريان عجيبي رخ داد    .امام را نديدي  عمر  آخر  ي    نبودي و لحظه   ابوبصير
 تمـام  «:  و فرمـود گـشود هايش را  بعد چشم.  بودمانند غشوه تيكه تقريباً حال، امام در يك حالي فرو رفت   : گفت

حضرت وقتي همه جمع شدند،     .  ما همه را دعوت كرديم     »بگوييد، باالي سر من حاضر شوند     خويشان نزديك مرا    
 كه نماز   كسيهرگز شفاعت ما به     » ةٰلوالصاً بِ خفّستَنا م تُفاع شَ نالُن تَ لَ«:  گفته   يك جمل  فقطباز كرد و     چشمش را 

  . 236، ص 82، جبحار االنوار ؛اين را گفت و جان به جان آفرين تسليم كرد. را سبك بشمار، نخواهد رسيد
 . 9، ص83، ج بحاراالنوار. 3

  ةدِهِم خَلف اضاعوا الصالفَخَلَف مِن بع. 56/ مريم. 4
   الَّذينَ هم عنْ صالتِهِم ساهون  فَويلٌ لِلْمصلِّين. 5/ ماعون. 5
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 1؛ غَضَب اللَّهةعِلَّ مِنْ غَيرِ ةال تَأخيرِ الصَّيف «: دفرماي يم  عليه السالمنا اميرمؤمن
 » .گردد ي خداوند متعال م خشمموجب، ليلز از اول وقت بدون دتأخير نما 

 : فرمايد ي م ديگري آن حضرت در روايت

ـ        ٰي فَخَفَّف صلوتَه قالَ اللَّه تَعال     ةالالص ياِذاقام الْعبد فِ   « ٰ ي لِمالئِكَتِـهِ اَمـا تَـرون اِل
 شـتاب بـه     ا بـا  رنماز  ي  ا  ه بند ي وقت  2؛ي اَنَّ قَضاء حوائِجِهِ بِيدِ غَير     ٰي كَاَنَّه ير  يعبد

بينيـد   يآيـا نمـ   : فرمايـد  ي مـ  يكخداوند به مال  ،  كند يوتاه م د و آن را ك    رَب يپايان م 
 » ! من استجز يدست كسه  بتشج برآوردن حاپندارد يمام را كه گويا  هبند
  صالحانيت از دعادعا و محرومينشدن  اجابت .3 

ا كوچـك بـشمارند خداونـد        كنند و آن ر    يهتوج ي ب الهي كه به تكليف     ي كسان
 : فرمايد يم السالم هيعلم صادق اما. كرده نخواهد  آنان توجيها هنيز به خواست

ـ        3؛ السماءِ يمنْ تَهاونَ بِصلوتِهِ اليرْتَفِع دعائُه اِلَ      « ـ  يهر كس به نمـازش ب ه توج
 » .يابد يدعايش به آسمان راه نم، باشد
ـ       آن«: انيمخو ي حضرتش م   از  ديگر ي در سخن  و ،  باشـد  اعتنـا  يكه بـه نمـازش ب

 4 ».ن نخواهد بودا خير صالحيمشمول دعا

  ي دنيوي و نارسايتنگنا. 4 
 و  هـا   زيـان ،  شـمرند  ي كـه نمـاز را كوچـك مـ         ي به كـسان    غضب خدا و پيامبر   

بـه نمـاز ايـن      يا مستهين  گرچه ممكن است تارك    ،خواهد نهاد  ي بر جا  يخسارات
خود نباشديها يگرفتار ته علّتأثير را درك نكند و متوج .  

                                                 
 . 44، ص 2، سفينه البحار. 1

 . 341، ص1، ج  البيضاءمحجة. 2

 . 22، ص80ج نوار، بحاراال. 3

 . 21، ص80، جهمان . 4
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كـه   ي كـسان  يزبركت را از عمـر و رو      ،  خداوند: فرمودعليه السالم   امام صادق    
   1.دارد يند برمشمر ينماز را كوچك م

 يبينـ  را پيش  يتهيدست،   اين گروه  ينيز برا  مي اهللا عليه وآله وسلّ    صلّپيامبر اكرم   
 : فرمايد يم، دهكر

  »شود يموجب فقر م،  نمازاستخفافِ  2؛ تُورِثُ الْفَقْرةاَالِستِخْفاف بِالصال «
  احوال قبر و قيامتيسخت. 5  

ي وقتـ ،  كه نمازش را سبك بـشمارد    ينمازگزار: فرمودعليه السالم    امام صادق   
 او را بـر     تـا ،  گردانـد  ي موكّـل مـ    ي را بـر و    يكـ لَخداوند م ،  شود  مي از قبر خارج  

 و بـا  نگرند و خداوند از او    مي مردم به او  . ندبكشاقيامت وارونه بر زمين     ي    هعرص
فرمايد ي چنين مهاربدر همين حضرتش  3.كند  مي محاسبهيت و سخت گيرشد : 

»  و رُههِ قَبلَيقُ عضَيالتِهِ ينَ بِصنْ تَهاوتَكُونُ مرِهِي فةالظُّلْم4؛ قَب 
 » .تال خواهد شد قبر مبي و تاريكياعتناء باشد به تنگ يهر كس به نمازش ب

 كـه  يكس«: خوانيم  ميصلّي اهللا عليه وآله وسلّم   از پيامبر اكرم    ديگر ي در سخن 
 5».دهد يجان م، ي و تشنگيت و گرسنگبا ذلّ، نماز را سبك بشمارد

  نماز نشدنقبول. 6 

 خداونـد متعـال     مقبـولِ ،  صـورت پـذيرد   ،   و تحقيـر   يانگار  كه با سهل   ي نماز
 : فرمايد ي مليه السالمعامام صادق . گردد نمي

                                                 
 . 202، ص83 ، ج همان. 1

 . 315، ص73 ، ج همان. 2

  . 22 ، صهمان. 3
 . 21 ، صهمان. 4

 . همان. 5
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» سلُ اِالَّ الْحقْببهاِنَّ اللَّه ال ي قْبل ما يستخفي ف؛نْ فَكَي 
 كـه مـورد اسـتخفاف واقـع      ي پس چگونه عمل   ؛پذيرد يخداوند جز نيكو را نم     

 »؟بپذيرد، گرديده است
 نفرين و لعنت. 7

 كه بـر حـسب      اند دهكر نماز ترسيم    ي را برا  ي و تمثيل  تصوير،   از روايات  يبرخ 
كند و گاه    ير م گاه تشكّ . نشيند يگو م  و  با انسان به گفت    ينماز به صورت ملك   ،  آن
 نماز در وقت خود اقامـه       يوقت: فرمايد يمعليه السالم    امام صادق . شود يمند م  گله

گـردد و    ي سياه و تاريك به انـسان بـاز مـ          يصورته   دقت ارائه شود ب    ينگردد و ب  
خدا تو را ضايع كند و اگر در وقت خـود اقامـه شـود               ،  يدمرا ضايع كر  : گويد يم

، يدكـر  احتـرام    گونـه كـه مـرا حفـظ و         همان : گويد يكند و م   ي انسان دعا م   يبرا
   1.خداوند نيز تو را حفظ كند

  : شمارد ميبر» سقَر«را نماز پايان سفرِ تاركان ، قرآن كريم، يآر
 2» الْمصلّين سقَرَ قالوا لَم نَك مِنيما سلَكَكُم ف«

 بـه حـسرت و      ،كننـد  يخوانند امـا جماعـت را تـرك مـ          ي كه نماز م   ي و كسان 
 : فرمايد ينمايد و م ي محكوم ميپشيمان

ستَطيعونَ ييوم يكْشَف عنْ ساقٍ و يدعونَ اِلَ     « ودِ فَال يـجالس  ،ةخاشِع  مهصار اَبـ 
 مقُهةذِلَّتَرْهعدكَانُوا ي قَد نَ اِلَ وونَيوسالِم مه ودِ وج3» الس 

 تـوبيخ و    مـستحقّ ،   در نماز خود ندارنـد     ي كه خشوع و مواظبت چندان      و آنان 
 : شمرد يسرزنش م

                                                 
  . 9، ص 80، ج بحاراالنوار. 1
 . 43 ـ 42 /مدثر. 2

  43 ـ 42 /قلم . ٣
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 1»فَويلٌ لِلْمصلّين الذين هم عنْ صالتِهِم ساهونَ« 

 : فرمايد يم، ديگر اين گروه را به نفاق موسوم كردهاي   و در آيه

 ي قـاموا كُـسال    ة الصلو يلْمنافِقينَ يخادِعونَ اللَّه و هو خادِعهم و اِذاقاموا اِلَ        اِنَّ ا « 
الي و ونَ النّاسراءاِالّ قَليالًي 2»ذْكُرُونَ اللَّه 

  :ندنك خشوع اقامه مورد ستايش قرآنند كه نماز را با،  تنها آن گروه
  »ؤمِنُونَ الّذينَ هالْم اَفْلَحفقَد ونيمالتِهم خاشِع3» ص 

 : گويد ي مي مولو

 نشمارم،  نمازحسابِ، اين نماز من    اندر برابرت دارم، دلي رو هنَ اگر

 و گرنه من ز نماز و ز قبله بيزارم    من رو به قبله آوردم،  تويز عشق رو

 با تو بگزارم، تو راقفِ درد حديث    يپنهان كه دوب آن، نماز مرا غرض ز

 بازارم؟ه دل ب به محراب وينشسته رو    تو د كه من باو بيچه نماز ناي وگرنه

 در پاسخ به سـؤال  صلّي اهللا عليه وآله وسلّم پيامبر اكرم ،   در يك روايت جامع   
ـ عليهـا سـالم  ـ   اطهريزهرا  كـه نمـاز را كوچـك    ي در مـورد عقوبـت كـس    اهللا 

 : فرمايد يم،  از اين پديده پرداختهي عوارض ناشيانبه ب، شمارد يم

خداونـد او را بـه      ،   كند يياعتنا يان به نماز ب   هر كس از مردان يا زن     !  فاطمه يا «
 هنگـام  سه عقوبت،  عقوبت آن در دنياست   گرداند كه شش   يپانزده عقوبت مبتال م   

امـت آنگـاه   سه عقوبت در قبر و سه عقوبت ديگـر در قي   ،  آيد يمرگ به سراغ او م    
 ياما آنچه در دنيا متوجه چنين افراد      . شود ينگير او م  دام،  شود كه از قبر برانگيخته     

محـو  ،  يبرداشـتن بركـت از روز     ،  برداشتن بركـت از عمـر     : شود عبارتست از   يم

                                                 
 . 5 ـ 4 /ماعون. 1

 . 142 /نساء. 2

 . 2 ـ 1 /مؤمنون. 3



  پرستش آگاهانه     176

 دعـا و عـدم      يعدم قبول ،  اجر ماندن اعمال   يب،   صالحين از چهره و رخسار     يسيما
گـر  تشنه و گرسنه خواهد مرد و ا،  به هنگام مرگ نيز ذليل    .  نيكان يمشموليت دعا 

 او را   يدر قبـر هـم ملكـ      . عطش او فرو نخواهد نشـست     ،   دنيا بياشامد  ياز نهرها 
همچنـين در قيامـت او را       . گـردد  ينمايد و قبر بر او تنگ و تاريك مـ          يشكنجه م 

خدا به او نظـر     ،  گيرد يسخت مورد محاسبه قرار م    ،  وارونه بر زمين خواهند كشيد    
 1».گردد يم دردناك گرفتار يرحمت نخواهد داشت و به عذاب

  

                                                 
  . 23، ص83، جواربحاراالن. 1
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 آزمون 
  

 ؟اولين سؤال در قيامت ازچيست. 1 
 چيست؟و منكر نماز تارك نماز  تفاوت. 2 

كـافر   زناكـار چرا به افـراد     «: در پاسخ به اين سؤال كه     عليه السالم   امام صادق   . 3 
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 از  يچيست؟ ضمن روايتـ   عليه السالم   م صادق    شيعه از نظر اما    ييمعيار شناسا . 7 
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 ه به نماز ذكر كنيد؟توجي  هبار را دريشعر مولو. 9 

هايي را براي استخفاف نماز بيان نمود، پـنج مـورد را ذكـر                پيامبر چه عقوبت  . 10
  .كنيد
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  درس چهاردهم
  
  

  به نماز يرغبت يعوامل ب
 

  رغبتي ندارند؟  به نماز،تيذهني يا  چه كساني و با چه استدالل
ي هـا  از دانـستني كتاب ي  هرغبتي به نماز را قبل از مطالع        بي توانيد عوامل   مي آيا
  ي كتاب مقايسه كنيد؟ها هدر جدول زير بنويسيد و سپس آن را با دادخود 
  

  رغبتي به نماز  بيعوامل. 14جدول 
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
  

  . پردازيم  مي روايات اسالمينظراينك به بررسي اين عوامل از م
  محـروم  ي از سـالمت جـسم     يـا  ؛نـدارد ميل    ه كه به خوردن غذا يا ميو      ي انسان

شته دا  او را از خوردن غذا باز        ي يا عوامل جنب   داند و   را نمي ت غذا    يا خاصي  ،است



  پرستش آگاهانه     180

ـ   نسبت   يپس چرا بعض  .  روح است  يغذا،  نيايش و نماز  . است رغبـت و    يبه آن ب
در ايـن بخـش بـه        !د؟دار  ي م بازاز جذب به آن      را   آنان يچه عوامل و  ! تفاوتند؟ يب

 . پردازيم ي از اين عوامل مي برخيسبرر

 يگناه و آلودگ. 1 
 بـه   يهـا  دعاهـا و مناجـات    ،  ي ارزشمند در فرهنگ اسـالم     يها  از ميراث  ي يك

ـ صلوات اللَّه عليهم اجمعينـ ائمه معصومين  يادگار مانده از    ضـمن  است كه در 
 امـام   ي ابـوحمزه ثمـال    يدر دعا .  به زبان دعا بيان شده است      يمعارف اسالم ،  اه  آن
الم    ادسجبه نماز و مناجات پرداخته اسـت و         ي رغبت ي عوامل ب  يبه بررس عليه الس 

 : كند ي عرض ميبه خداوند تبارك و تعال

ـ   يچه شده است كه هرگاه با خود م ! خدايا «  يتم و مناجـا وگويم آماده نمـاز شَ
ت مناجـات را از مـن سـلب         و لـذّ  ط   بـر مـن مـسلّ      كـسالت را  ،   داشته باشم  با تو 

شايد ... ي نموده ا  م و از خود دور    يت خود يافت  اعتنا به ربوبي   يشايد مرا ب   ...يكن يم
؟ شـايد مـرا بـا اهـل         يا  مرا مجازات نموده   يحياي يبه جرم و گناهم يا به جهت ب       

  1».يكن يسلب منس با نماز را از من  و اُيدان ميمأنوس  بطالت
ـ        يگناه و آلودگ  ،  عليه السالم امام  ! ي آر  بـه نمـاز     يرغبتـ  ي را از عوامـل مهـم ب
 . فرمايد ي ميمعرف

  خداوندبا ناآشنايي. 2 

در  خداي سبحان . جاذبه و حريم نخواهد داشت    ،   كه ناشناخته باشد   يت شخصي 
اش با  كند كه رابطه     يف م  جهانيان وص  ينخست خود را برا   ،  مبارك حمد ي    هسور
 به مملوكين و مربوبين خويش سـراپا محبـت     است و او   يرابطه مالك و مرب   ،  آنان

                                                 
 . دعاي ابوحمزه ثمالي،  مفاتيح الجنان .1
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مركـز  ،  گردد و در جهـان آخـرت       يقطع نم  لطف است و اين ارتباط در دار دنيا        و
 خويش را   يخدا،  كه انسان  پس از آن  .  اوست و الغير   ها  توجهات و قدرت  ي    ههم

گـاه   آن، شق پيـدا كـرد  احـساس محبـت و عـ   ، شناخت و در پرتـو ايـن شـناخت       
 . »اياك نَعبد و اِياك نَستَعينُ«: يدگو يم

 سـر تعظـيم فـرود        الهـي   بيكران رحمـت و لطـف      يكس كه در برابر دريا       آن
.  دارد يگ احـساس بيگـان    واو را نشناخته    ،   ندارد يت به او احساس محب    آورد و  ينم

 از شـناخت و     ي ناشـ  رغبت و عشق به نماز را     ،   در سخن خويش    متعال پروردگار
فرمايد يداند و م يت به خداوند ممحب : 

ينَ   ي و قَـد مثُلْـت نَفْـس       ي الـدج  ي ف ييابنَ عِمران لَو رأَيت الّذينَ يصلون ل       « بـ 
  يلُ نام  فَاِذا جنَّه اللَّ   ييا بنَ عِمران كَذِب منْ زعم اَنَّه يحِبن       ... ياَعينِهم و هم يخاطِبون   

 1؛ حبيبِهِة خَلْو اَلَيس كُلُّ محِب يحِبيعنّ
 ييـاب  يدرم(  ببيني ،خوانند ي من نماز م   ي برا انگاهان كه شب  ها  اگر آن ! ي موس ي ا

... انـد   گو نشـسته   و  با من به گفت    آنان حاضرم و    شان ممن در پيش چش   ) يكه گوي 
ـ ، ارد مرا دوست دارد پند يكس كه م   گويد آن  يدروغ م ! مران فرزند عِ  يا چـون ا ام 

 » !خلوت با محبوب را دوست ندارد؟، يآيا هر محب. خوابد يم، رسد يشب فرا م
  نمازي با فلسفه و معانيآشناينا. 3  

ـ : بنـابراين .  انسان اسـت   ي درون ي از نيازها  يم باور تجس،   نماز پاداشـتن آن   ه  ب
داند چـرا بايـد    ي كه نميانسان. آن استي  ه بر درك صحيح از اسرار و فلسف     يمبتن

 يگوهـا  و در اين گفتي بر آن مترتب است و چه مضامينينماز بخواند و چه اثر 
نـسان  ا. انگيـزه و رغبتـي نـدارد      ،  بـراي انجـام آن    ،  ترديـد   بي ،دشو يم مكرر بازگو 

                                                 
 . 139، ص87 ، ج بحاراالنوار؛ارشاد القلوب ؛امام صادق عليه السالم .1

 



  پرستش آگاهانه     182

 يتصوير و باور،  كند كه اگر چه به ناروا و غلط        ي تمكين م  ي در برابر اعمال   معموالً
  .ن داشته باشد و جسم يا روانِ خود را محتاج به آن بداند از آقانع كننده

ـ .  انسان است  يها  تالش ها و محور تمام    كنشي    همدار هم ،  نياز   خـوردن   ٰيحتّ
 يخـواب  ي و ب  يگردند و گرسنگ   يترك م ،  وخوابيدن اگر مفيد تشخيص داده نشوند     

 يهمـه نيازهـا   در ميـان ايـن  . شـود  يبه نفـس تحميـل مـ      ،   درك منفعت برتر   يبرا
چـه چيـز    ،   ناشـناخته بمانـد    ديگرييا هر عبادت    ،  نمازنياز به   اگر  ،   شده ييشناسا

ـ    يم  انسان  رغبت و تمايل به آن باشد؟ و چگونه       ي    هتواند توجيه كنند   يم ه توانـد ب
ايـن   درمـان    ؟اختصاص دهـد  ! ناآشناامر   اين   ت را به  اولوي،   كار يا استراحت   يجا

 . استنماز  و اسرار يمعان در گرو شناخت بيماري

 صـالتِك  يلَو تَعلَم مالَك فـ  «: فرمايد ي مصلّي اهللا عليه وآله وسلّم       پيامبر اكرم   
 ي چيست و بـا چـه كـس   تنمازدر  ياگر بدان 1؛الْتَفَت  ما سئِمت و ما   يو منْ تُناج  

 » !يبر ي نمپايان و نماز را به يشو يخسته نم، يكن يگو مو گفت
  خوديانيازه نشناختن. 4  

 اگر انسان نياز  . گردد يها م  موجب غفلت از ضرورت   ،   صحيح نيازها  بر نياوردنِ 
ي  ه در گـرو اراد يبه معبود را درك كند و بداند به ثمر رسيدن هر تالش و كوشش             

 روز دريـغ     شـبانه  يهـا   ههـا وبرنامـ    تالياز پيوند با او در مقاطع فع      ،  خداوند است 
  . او بايد در ارتباط با خدا گشوده شودور ام يها هگرداند  ينم او. كند ينم

 او  بـه «: كنـد  ي خطـاب مـ    يـك خداوند به مال  ،  ي و گمراه  يدر برابر چنين نادان   
 اسـت  من   كسي جز  او به دست     يپندارد نيازها  يم! سخت در اشتباه است   ! بنگريد
 2» .يش را بر آورمها توانم حاجت  ميمنفقط داند  يو نم

                                                 
 . 234، ص82، ج بحاراالنوار.  1

 . 24، ص3، ج وسائل الشّيعه.  2
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، به خدا تسبت   جهل   گيرد؛  مي  نشأت نها از جهالت  ت،   ياد او  قهر با خدا و   ،  ي آر
لذا به گمانِ خود از     و  ؛  نيازها و فقر خويش   جهل نسبت به     نماز و جهل نسبت به    

  ! جويد  ميبهره،  براي گريز از خويش،هر مجالي
 !گريزي تو لب تشنه ز آب بقا مي  ! گريزي به ظلمت، ز نور خدا مي

! گريزي جهت زين صدا مي چرا بي  دت تا عطايت نمايدخدا خوانَ
 !گريزي تو جاهل، به قهر از خدا مي  تر خدايت ز مادر بود مهربان

 !گريزي چرا ديگر از آشنا مي  گريزي ز بيگانه بگريز اگر مي
 !گريزي  به دنبالت آيد، كجا مي  به هر جا روي سايه لطف يزدان 

  
  يدنيا زدگ. 5

 نخستين،  شوند يمند م ه  عالق،  گاركه به استعمال دود تلخ و رنج آور سي         ي كسان
ذائقـه  ،   طبع يبا واكنش منف  ،  روند ي م ي و پژمردگ  يبار كه به سراغ اين سفير بيمار      

تغيير طبـع و      چنان يتا پس از مد   ام،  شوند ي مواجه م  يس و تنفّ  يو دستگاه گوارش  
ديگـر از   . ه آنان نيست  سيگار مورد توج  ي    هكه هيچ چيز به انداز    ،  دهند يگرايش م 

 سيگار به آنان آرامـش  يبرند و تنها دود سرطان زا يت نم  لذيذ و مفيد لذّ    ياهاغذ
هـا و    يكـه زيبـاي   ،   اسـت  ظلمتي و   يتاريك،  ت به دنيا نيز    و محب  يدنيازدگ. دهد يم
مبر بزرگ خـدا حـضرت      پيا. درَب يانسان م ي    ه را از ذائق   ي و عباد  ي معنو يها تلذّ

 : گويد  ميعليه السالممسيح 

»  صاحِبلْتَذُّ بِالْعِبادنْيا ال يةالدتَها مالوح جِدال ي الْمالِ و بمِنْ ح جِدما ي 1؛ع  
تا زماني كهبرد يت نمنس با خدا لذّست از اُرَ دنيا پ مال در دل اوست حب . « 

 : فرمايد يمعليه السالم  نا اميرمؤمن

                                                 
 . 310، ص14، ج بحار االنوار. 1
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» فلَذَّ كَي جدةية الْعِباد ومصنْ ال ينِ الهو م1؛يع 
 » .كند ي نميكس كه از هواها خوددار  آن، كند ميت عبادت را درك چگونه لذّ

م        يما لِاوليائ  «: فرمايد يد م وبه حضرت داو  خداي متعال     نْيا اِنَّ الْهـبِالـد مالْه و 
 الوح بذْهناجـات  ةيي م    همانـا   ؛دورنـد  ياز دنيـازدگ    مـن  ي اوليـا   2؛ مِـنْ قُلُـوبِهِم 

 » .ستانَد  مي آنانيها بقل مناجات مرا ازحالوت ، ينيازدگد
 نمازي  هربا برنامه صحيح درنداشتنِ. 6 

  را بر پا داشـتن نمـاز و ايجـاد          حكومت صالحان ي    هنخستين نشان ،   قرآن كريم 
 در  يكه پـس از اسـتقرار حكومـت اسـالم          آن   با. شمارد يط اقبال و رغبت م    يشرا

 يارتقـا هـدفِ    با    فراوان ييها تالش،  نمازي    هن اقام  با عنوا  يايران و تشكيل ستاد   
 افـراد نمـازخوان     صـدِ در،  فرهنگ نماز در جامعه صورت گرفته و به همين جهت         

 معطّر به عطر   ،  ي و دانشگاه  يمدارس و مراكز فرهنگ   ،  ت افزايش يافته است   به شد
 در ايي ر هـا   كاسـتي ،   كارشناسـان مربـوط    نـاظران و  اما همـواره    ... و،  اند  نماز شده 

از جملـه   . دهنـد  ير مـ  ه و گوشـزد قـرا     رغبت و تشويق به نماز مورد توج      ي    هزمين
ترويج فرهنگ نمـاز قـرار   ي  و بالين ي علم يها  پژوهش يد مبنا نتوان  مي  كه يعناوين
  :  ازاند عبارت،  همواره مد نظر تمام مسلمانان متعهد باشندبايد د ونگير
O يمند آن در منظر عمومشكوهي  هارتباط رغبت به نماز با اقام . 

O ّنماز با زبان هنر به جوانانيفنقش معر  . 

O مسجدي و تربيتي آموزشيها هنقش برنام  .  
O خانوادهي تربيتينقش فضا  . 

                                                 
 .  و درر الكِلَممكَالحِررَغُ. ١

  . 143، ص82 ج، راالنواربحا. ٢
 



      185    رغبتي به نماز   عوامل بي

O   و تأثير  تفريحي و يطف عا يها  ه والدين با فرزندان در برنام     ي حضور و همراه 
 . )حضور در مسجد، ازنم (ي مذهبيها هآنان در برنام فرزندان با يآن در همراه

O در نمازها الن آنوارتباط رغبت كارمندان با حضور مديران و مسئو  . 

O نقش همنشين در ايجاد رغبت به نماز . 

O  تشويق و برخورد والديني  هنحوارتباط رغبت فرزندان به نماز با . 

Oدر آنان ايجاد تمايلنماز وي  ههنگام اقام، ت اوليا به فرزندان نقش محب  .  
Oت اُأبا برخورد اهل مسجد و هي، به نماز،  ارتباط رغبت نسل نونا با آنانم . 

Oيا رغبت جوانان به نمازيرغبت ي ارتباط عملكرد نمازگزاران در جامعه با ب  . 

Oمسجدي معنويها و فضا ي ارتباط رغبت افراد به نماز با نظافت و زيباي  . 

O ر گسترش فرهنگ نماز بينماز در مراكز عمومي  هتأثير اقام . 

O ي و آموزشيعلممحافل توجيه آثار آن در ي  هرتباط رغبت به نماز با نحوا . 

Oكند ي م كه امام جماعت القايروش و آداب،  تأثير برخورد . 

O نقش مؤذّن و پيام رسان .  
Oنماز از والديني  هاقامي  ه شيوي فرزندان در فراگيري تأثيرپذير . 

O نمازگزاران مخلصالوحاار رضه و انتشنقش ع  . 

O ادر عبادت وتداوم نشاط و رغبت به آنيورتباط ميانه ر  .  
ثيرگذار در ترويج فرهنـگ     امل تأ نمودارهايي از سنجش عو   ،  در پايان اين بخش   

  . كنيم  ميمرور، انجام شده ها ستاناُبرخي ط پژوهشگران در كه توس،  رانماز
  .ا را از اقامه كنندگان نماز مقرّر دارم،  پيامبر و آلشيبه آبرو! خداوندا

 جبـران  در و مـا را  دريـغ مـدار   مـا   از مناجات و ذكـر را    حالوتتوفيق درك    
  . موفّق بدار  نمازيها يكاست

العالمينآمين يا رب  .  
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 آزمون 
  

 1 .دارد؟تأثيردر بي رغبتي به نماز عليه السالم اد چه عواملي از نظر امام سج  

 . باط شناخت و رغبت به نماز را توضيح دهيدچگونگي ارت. 2 

عليه   چه پيامي به حضرت موسي، خداوند متعال در مورد خفتگان در شب. 3 
 ؟دادالسالم 

چه نقشي دارد؟ ضمن روايتي از پيامبر ، آشنايي با نماز در ايجاد رغبت به آن. 4 
 .  بيان كنيدصلّي اهللا عليه وآله وسلّم   اكرم

 د؟وفرم  چه، ت عبادت و رغبت به آنلذّي  بارهدريه السالم علحضرت مسيح . 5 

كه در آن يكي از عوامل ، ذكر كنيدعليه السالم روايتي از حضرت علي . 6 
  شده است؟اشارهرغبتي به نماز  بي

چه چيز را مانع درك عليه السالم د وخداوند متعال خطاب به حضرت داو. 7 
  كند؟ في مي مناجات معرّحالوت

 .  را بيان كنيدها رغبتي به نماز دخالت دارد؟ آن عوامل محيطي در بيچه . 8 

 چه عواملي در ايجاد رغبت به نماز تأثير دارد؟، در محيط مسجد. 9 

رباشد؟ تواند در ترويج فرهنگ نماز مؤثّ ي ميهاي چه اقدام، در محيط دانشگاه. 10 
 . يدين پاسخ گوآازمتن كتاب و خارج از 



      187      پرستش آگاهانه

  جداول نظرسنجي
  
  
    شهر كرد2منطقه  دانش آموزان مدارس راهنمايي نظرات 

  زياد  متوسط  كم  ها پرسش  رديف
خيلي 
  زياد

به نظر شما پدر و مادر در تشويق فرزندان به نماز چقدر مؤثّر   1
  هستند؟

15  5  33  47  

توانند در   مي،آيا پدر و مادري كه خود نماز نمي خوانند  2
  تشويق فرزندان مؤثّر باشند؟

18  22  26  34  

  20  30  26  24  آيا خويشاوندان نزديك در جهت تشويق به نماز مؤثرند؟  3
 شركت دانش آموزان به نماز گفتار و عمل امام جماعت در  4

  چقدر تأثير دارد؟
29  21  25  25  

برخورد و رفتار امام جماعت در تشويق دانش آموزان چقدر   5
  مؤ ثّر است؟

  46  44  10  ـ

آيا در شركت دانش آموزان ، سريع بخوانداگر روحاني نماز را   6
  به نماز تأثير دارد؟

  57  23  ـ  20

آيا محيط نماز خانه از نظر زيبايي و خوش بو بودن بر شركت   7
  دانش آموزان به نماز مؤثّر است؟

  48  32  20  ـ

از وضو گرفتن تر  آيا وضو گرفتن براي نماز در مدرسه سخت  8
  در خانه است؟

40  20  15  25  

ن محيط زيبا و بهداشتي نماز خانه آيا بر شركت آنان در داشت  9
  نماز مؤثّر است؟

10  11  24  55  

 مدرسه چقدر بر حضور مدير ومعاونانراهنمايي و تشويق   10
  دانش آموزان در نماز مؤثر است؟

  45  44  11  ـ

نماز توسط ي  هحلّ مسايل و مشكالت دانش آموزان در زمين  11
  مؤثّر است؟بر حضور آنان چقدر مدرسه 

  30  51  19  ـ
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راهنمايي و تشويق معلّمان مدرسه چقدر بر حضور دانش   12
  آموزان در نماز مؤثّر است؟

  35  35  30  ـ

  به نمازشركت دبيران در نماز جماعت بر تشويق دانش آموزان  13
   چقدر مؤثر است؟

  45  37  18  ـ

خوش خُلقي و معاشرت خوب معلّمان حاضر در نماز چقدر   14
  ويق دانش آموزان اثر دارد؟در تش

10  10  49  31  

آيا شركت اختياري و بدون اجبار در حضور آنان در نماز اثر   15
  دارد؟

19  21  36  24  

 آيا نداشتن اطّالعات از چگونگي انجام نماز از طرف دانش  16
  آموزان بر شركت آنان در نماز اثر دارد؟ 

18  22  22  38  

آگاهي و ، آموزان از نمازبه نظر شما چه تعدادي از دانش   17
  شناخت كافي ندارند؟ 

  73  17  10  ـ

در نماز به دليل به نظر شما آيا شركت نكردن دانش آموزان   18
  نداشتن آگاهي از نماز است؟

20  11  19  50  

چقدر مؤثّر  بر شركت او در نماز جماعت دانش آموز دوستان  19
  است؟

  41  49  10  ـ

  تشويق او به نماز كمكدر، آيا وجود دوستان اهل نماز  20
  كند؟ مي

  80  10  10  ـ

بر شركت نكردن دانش ، آيا داشتن دوستان ناباب و تارك نماز  21
  آموزان در نماز جماعت اثر دارد؟

20  22  25  33  
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 قزوين در نماز جماعتي  هعوامل تأثير گذار بر حضور دانش آموزان دوم متوسط 

  پرسش
خيلي 
  زياد

  كم متوسط  زياد

مكاري و حضور مدير و معاونان آموزشي در نماز جماعت آيا ه. 1
  بر ميزان حضور شما در نماز جماعت دبيرستان مؤثّر است؟

5/29  5/27 8/20  11  

آيا همكاري و حضور دبيران دروس ديني و قرآن در نماز . 2
جماعت بر ميزان حضور شما در نماز جماعت دبيرستان مؤثّر 

  است؟
28  25  3/23  3/14 

مكاري و حضور دبيران دروس غير ديني و قرآن در نماز آيا ه. 3
جماعت بر ميزان حضور شما در نماز جماعت دبيرستان مؤثر 

  است؟
3/19  3/17 8/26  3/18 

آيا همكاري و حضور معاون يا مربي پرورشي در نماز جماعت . 4
  بر ميزان حضور شما در نماز جماعت دبيرستان مؤثّر است؟ 

5/17  5/26 27  8/15 

  
  

 تأثير آموزش نماز بر ميزان حضور دانش آموزان در نماز جماعت دبيرستان 

  پرسش
خيلي 
  زياد

  كم متوسط  زياد

آموزش احكام نماز به روش شفاهي بر ميزان حضور شما در . 5
  نماز جماعت دبيرستان مؤثّر است؟

3/37  8/27 8/20  11  

 آموزش احكام نماز به روش عملي بر ميزان حضور شما در. 6
  نماز جماعت دبيرستان مؤثّر است؟

8/35  5/32 21  7  

نماز بر ميزان حضور شما در نماز ي  هآثار و فلسف، بيان اسرار. 7
  جماعت دبيرستان مؤثّر است؟

  ؟؟؟  8/14 5/30  8/47

ي درسي ديني و قرآن بر ميزان حضور شما در ها مطالب كتاب. 8
  نماز جماعت دبيرستان مؤثّر است؟

5/23  5/27 5/26  3/16 

احكام و اذان بر ي  هآموزش مسايل نماز در قالب برگزاري مسابق. 9
  ميزان حضور شما در نماز جماعت دبيرستان مؤثّر است؟

20  3/25 3/28  5/18 



  پرستش آگاهانه     190
 
 
 از بر ميزان حضور دانش آموزان در نماز جماعت دبيرستانتأثير امكانات مناسب برگزاري نم 

  پرسش
خيلي 
  زياد

  كم متوسط  زياد

خانه در آموزشگاه بر ميزان حضور شما در نماز وجود نماز. 10
  جماعت دبيرستان مؤثّر است؟

8/54  5/22 8/13  5/6  

خانه بر ميزان حضور شما در نماز پاكيزگي و نظافت نماز. 11
  جماعت دبيرستان مؤثّر است؟

  ؟؟؟  5/8 3/25  3/60

ا در نماز ستگي نماز خانه بر ميزان حضور شمتزيين و آرا. 12
  اعت مؤثّر است؟جم

32  3/28 5/22  3/10 

وجود امكانات الزم از قبيل جامهري و سجاده در نماز خانه بر . 13
  ميزان حضور شما در نماز جماعت دبيرستان مؤثّر است؟

5/30  5/26 26  12  

وجود جاكفشي در داخل يا بيرون نمازخانه بر ميزان حضور . 14
  شما در نماز جماعت دبيرستان مؤثّر است؟

8/17  24  8/22  8/18 

وجود وسايل گرم كننده و سرد كننده در نماز خانه بر ميزان . 15
  حضور شما در نماز جماعت دبيرستان مؤثّر است؟

23  3/21 3/27  5/17 

در نماز خانه بر ميزان ) موكت و فرش(كيفيت نوع زير انداز . 16
  حضور شما در نماز جماعت دبيرستان مؤثّر است؟

8/23  3/17 8/24  8/17 

مناسب و كافي در ) توالت(وجود سرويسهاي بهداشتي . 17
آموزشگاه بر ميزان حضور شما در نماز جماعت دبيرستان مؤثّر 

  است؟
5/35  8/26 21  3/10 
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 تأثير زمان برگزاري نماز بر ميزان حضور دانش آموزان در نماز جماعت دبيرستان 

  پرسش
خيلي 
  زياد

  كم متوسط  زياد

ي نماز اول وقت شرعي ـ بدون درنگ ـ بعد از اذان بر برگزار. 18
  ميزان حضور شما در نماز جماعت دبيرستان مؤثّر است؟

53  28  3/10  5/5  

19 .آموزشي ي  هن به نام زنگ نماز در برناموجود زماني معي
  مدرسه بر ميزان حضور شما در نماز جماعت دبيرستان مؤثّر است؟

55  28  3/10  5/3  

آموزشي مدرسه با توجه به اوقات شرعي بر ي  هرنامتنظيم ب. 20
  ميزان حضور شما در نماز جماعت دبيرستان مؤثّر است؟

3/31  3/34 5/21  3/8  

ي آموزشگاه در زمان برگزاري نماز جماعت ها تعطيلي فعاليت. 21
  در ميزان حضور شما در نماز جماعت دبيرستان مؤثّر است؟

5/36  8/22 3/18  8/11 

  
  

  در نماز جماعت دبيرستانها  تشويق دانش آموزان بر ميزان حضور آنتأثير 

  پرسش
خيلي 
  زياد

  كم متوسط  زياد

اهداي جوايز به دانش آموزان شركت كننده در نماز جماعت . 22
  بر ميزان حضور شما در نماز جماعت دبيرستان مؤثّر است؟

33  8/21 8/17  5/10 

م به دانش آموزان توسط برقراري رابطه اي دوستانه و احترا. 23
كاركنان دبيرستان بر ميزان حضور شما در نماز جماعت دبيرستان 

  مؤثّر است؟ 
43  8/27 8/13  8  

اعزام دانش آموزان شركت كننده در نماز جماعت به اردوهاي . 24
سياحتي ـ زيارتي بر ميزان حضور شما در نماز جماعت دبيرستان 

  مؤثّر است؟
8/55  18  5/10  8/5  

سپردن مسؤليت برگزاري نماز به دانش آموزان بر ميزان  .25
  حضور شما در نماز جماعت دبيرستان مؤثّر است؟

8/18  8/28 8/31  3/13 
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  تأثير روحاني بودن امام جماعت بر ميزان حضور دانش آموزان در نماز جماعت دبيرستان

  پرسش
خيلي 
  زياد

  كم متوسط  زياد

ت بر ميزان حضور شما در نماز روحاني بودن امام جماع. 26
  جماعت دبيرستان مؤثّر است؟

8/40  23  15  3/11 

رفتار و گفتار امام جماعت بر ميزان حضور شما در نماز . 27
  جماعت دبيرستان مؤثّر است؟

5/49  5/26 3/13  8/6  

نماز بر ميزان ي  هحضور بموقع امام جماعت براي اقام. 28
   مؤثّر است؟ حضور شما در نماز جماعت دبيرستان

3/42  5/34 3/14  4  

وضعت ظاهري امام جماعت بر ميزان حضور شما در نماز . 29
  جماعت دبيرستان مؤثّر است؟

19  3/25 21  16  

سخنراني امام جماعت بر ميزان حضور شما در نماز جماعت . 30
  دبيرستان مؤثّر است؟

5/28  5/28 5/23  10  

  
  
 
 هرستان تفت  دانش آموزان پسر دبيرستاني شنظرات 

  پرسش  رديف
خيلي 
  زياد

 جمع اصالً كم متوسط زياد

1  
ي مذهبي خانواده تا چه ها هسست بودن پاي

ميزان در عدم گرايش دانش آموزان به نماز 
  مؤثّر است؟

  100  ـ  ـ  6  26  68

2  
شركت كردن والدين در نماز جماعت تا چه 
ميزان در گرايش دانش آموزان به نماز مؤثّر 

  است؟
  80  ـ  3  5  25  67
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3  

مقيد بودن خواهر به مسايل مذهبي و 
شركت كردن وي در نماز جماعت تا چه 

ميزان در گرايش دانش آموزان به نماز مؤثّر 
  است؟

  100  ـ  ـ  19  30  51

4  

مقيد بودن برادر به نماز و مسايل مذهبي و 
شركت كردن وي در نماز جماعت تا چه 
ثّر ميزان در گرايش دانش آموزان به نماز مؤ

  است؟ 

  100  ـ  ـ  13  22  35

5  
مقيد بودن والدين به نماز و مسايل مذهبي 

تا چه ميزان در گرايش دانش آموزان به نماز 
  مؤثّر است؟

  100  ـ  ـ  ـ  25  75

6  
مجبور كردن دانش آموزان به نماز توسط 
 ها والدين تا چه ميزان علّت نماز خواندن آن

  است؟
20  15  2  16 47  100  

7  
 دانش آموزان به نماز توسط وادار كردن

مربيان تربيتي تا چه ميزان باعث گرايش 
  آنان به نماز است؟

33  13  6  25 23  100  

8  
سختگيري مسؤوالن مدرسه تا چه ميزان در 

  جذب دانش آموزان به نماز مؤثّر است؟
24  13  16  15 32  100  

9  
وادار كردن به نماز از طريق محروم كردن از 

تا چه ، اهي توسط اوليابسياري امكانات رف
  ميزان در دانش آموزان به نماز مؤثّر است؟

20  15  10  22 33  100  

10  

مجبور كردن دانش آموزان به نماز از طريق 
ي درسي توسط ها هكم يا زياد كردن نمر

تا چه ميزان در گرايش دانش ، معلّمان
  آموزانت به نماز مؤثّر است؟

22  19  3  25 31  100  

11  
تا چه ميزان در ، از اهميت نمازبي اطّالعي 

  گرايش دانش آموزان به نماز مؤثّر است؟
12  4  5  19 60  100  
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12  
انتشارات احاديث و سخنان بزرگان 

تا چه ميزان دانش ، اهميت نمازي  هدربار
  كند؟  ميآموزان را به نماز خواني مشتاق

14  47  18  12 9  100  

13  
، نمازمطالعه و آگاهي از كتابهاي مربوط به 

تا چه ميزان در گرايش دانش آموزان به نماز 
  مؤثّر است؟

63  24  9  4  0  100  

14  
تا چه ،  و راهنمايي مدرسهها تأثير نصيحت

ميزان در گرايش دانش آموزان به نماز مؤثّر 
  است؟ 

52  31  10  5  2  100  

15  
دعوت از بزرگان دين و تشريح و تفسير 

در نماز توسط آنان تا چه ميزان ي  هفلسف
  گرايش دانش آموزان به نماز مؤثر است؟

63  27  7  3  0  100  

16  
تا ، نمازي  هتبليغات راديو تلويزيون دربار

چه ميزان در گرايش دانش آموزان به نماز 
  مؤثّر است؟

58  28  7  5  2  100  

17  
ي ديواري ها هتأثير مجالت و روزنام

تا چه ميزان در گرايش دانش ، نمازي  هدربار
  از مؤثّر است؟آموزان به نم

35  39  9  12 5  100  

18  
پخش اذان و مراسم نماز از سيماي 

تا چه ميزان در ، جمهوري اسالمي ايران
  گرايش دانش آموزان به نماز مؤثّر است؟

71  24  4  1  0  100  

19  
ي  ه دربارها هتبليغات مطبوعات و روزنام

تا چه ميزان در گرايش دانش آموزان ، نماز
  به نماز مؤثّر است؟

39  33  11  13 4  100  

20  
چاپ و نشر پوسترهاي تبليغاتي نماز در 

تا چه ميزان در گرايش دانش ، مدارس
  آموزان به نماز مؤثّر است؟

26  29  11  25 9  100  
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