
 ، هدف خلقت»بندگى «

 .ايد؟ البّته آه آرى هاى ديگران، تشكر آرده ها و دوستى ها و آمك   آيا تاآنون، در مقابل نيكى

  چرا؟

هاى  ها و خوبى  چون عقل و وجدان انسان، به سپاسگزارى از نيكان و نيكوآاران و تشّكر از محّبت

 .دهد يگران، فرمان مىد

گذارد، و درك و شعور و وجدان، عامل اصلى سپاسگزارى   پس نعمت، سپاس را به گردن انسان مى

حّتى اگر دوستى، آمك درسى به ما آند، آتاب و دفترش را به ما امانت دهد، . انسان است

ا ما را يارى آند، وسيله ه ماندگى هاى درسى ما را جواب داده، راهنمايى آند، در جبراِن عقب سئوال

در همه اين موارد، خود را به او ... درس خواندن ما را فراهم سازد، مشكل ما را برطرف سازد و 

 .هاى او را جبران و تشّكر آنيم آنيم تا به نحوى، نيكى دانيم و سعى مى مديون و بدهكار مى

 :ما گذاشته استها را خداوند در اختيار   بدون شك، باالترين و بهترين نعمت

  به ما عقل و جان و اراده و فكر و استعداد بخشيده،

  در راه زندگى، راهنمايانى براى سعادتمندى ما فرستاده،

 . هستى و حيات ما، در دست اوست

 . همه چيز ما از آفريدگار ماست

 . او خالق است و ما بنده و مخلوق او

 .اى نيازمند و ناتوان و محدود و ناچيز بندهنياز و تواناست، ما   او بى

آموزيم، در سايه لطف و مهربانى اوست آه به ما نيروى  خوانيم و دانشى مى  اگر هم درسى مى

 .فراگيرى دانش و استعداد فهميدن داده است

دهيم، بخاطر امكاناتى است آه آن خداى خوب و  آشيم و به حيات خود ادامه مى  اگر نفسى مى

 .وست داشتنى و زيبا و آامل، براى ما فراهم آرده استد

 رود، جز عبادت و پرستش؟ چه انتظارى مى» بنده محتاج« از يك 

، چه توّقعى است، جز نيايش و توّجه و خضوع و اظهار بندگى و آوچكى و »مخلوق ناتوان« از يك 

 نياز، در آستان آن خالق بزرگوار؟

هاى آشكار و نهان خداوند، چه انتظارى است، جز تشّكر از  از همه گونه نعمتمند   از يك انسان بهره

 صاحب نعمت، آه خداوند است؟

ايم و نيازمند، و اگر در پيشگاه آفريدگارمان،   ما عاقليم و با وجدان، حّق شناسيم و سپاسگزار، بنده

گوييم،  مى» راز«طلبيم و  مى» نياز«خوانيم و  مى» نماز«آنيم و  مى» عبادت«نهيم و  سر بر خاك مى

 .را آشكار و ابراز آنيم» بندگى خود«و » خدايى او«براى اينست آه، 



چرا آه آماِل آفرينش ما، پرستش خداوند . ايم  اگر عبادت نكنيم، از هدف اصلى خلقت دور شده

 :فرمايد است آه مى

 (  .٥٦ات، آيه سوره ذاري  (»و ما خلقت الجّن واالنس اّال ليعبدون «

 . من جّن و آدمى را نيافريدم مگر براى آنكه مرا بندگى آنند

 : و در آيه ديگرى فرموده است

 (  .٦١سوره يس، آيه   (»و أِن اعُبدونى، هذا صراط مستقيم «

 . مرا عبادت آنيد، راه راست همين است

ع فرمانش نباشيم و از آئين آسمانى و جاويد او پيروى نكنيم، هم  پس اگر بندگى خدا نكنيم و مطي

شويم و هم غفلت خود را از هدف زندگى و شناختن  ايم، هم از رحمت او دور مى ناسپاسى آرده

 .ايم صاحب نعمت، نشان داده

 هاى ضّد خدايى ها و قدرت ها و طاغوت  آنكه خدا را بندگى نكند، به بند شيطان و دام ابليس

 .افتد مى

 .سازد هاى جّبار، رها مى آند آه از بردگى قدرت  بندگى خدا، انسان را چنان عزيز مى

  

   

  

  

  

  

   

 بخوانيم؟» نماز« چرا و چگونه 

اگر . رساند برد، و نه بى نمازى ما به او زيان مى   خداى بزرگ، نه از نماز خواندن ما سود مى

رسيم و اگر بى اعتنا به نماز  ها مى انيم، خودمان به پاآى جان و صفاى روح و دورى از پليدىبخو

شويم و در آخرت هم به خاطر ناسپاسى و  باشيم، از برآات و آثار معنوى و اجتماعى آن، محروم مى

 .دورى از خدا و آلودگى به فساد، آيفر خواهيم ديد

و انجام اين » نماز«است، اين بندگى و عبادت، در شكل » خدابندگى « وقتى آمال و سعادت ما در 

پس نماز، همان عبودّيت و پرستش و راز و نياز به درگاه آفريدگار، و . شود فريضه الهى آشكار مى

 .گيرد باشد آه روزى چند مرتبه انجام مى هايش مى توّجه به او و نعمت

د، و ياد خدا ما را از پستى و ستم و گناه و فساد، باز انداز  اين عبادت، ما را همواره به ياد خدا مى

 .دارد مى



 .شود  آنكه بنده خدا باشد، ديگر اسير شيطان و برده هوا و هوس نمى

ها  شود، ديگر در برابر طاغوت نهد و تسليم مى  آنكه در انجام نماز، فرمان خدا را گردن مى

 .آورد هاى شيطانى، سر تسليم فرود نمى وقدرت

خوانيم، تا ياد خدا در طول شبانه روز و در همه عمر، در دل ما زنده باشد و توّجه به خدا، ما   نماز مى

اى نبايد برخالف  ايم و او صاحب و رّب و سرپرست ماست، و هيچ بنده»بنده«را به ياد آن اندازد آه 

 .ميل و خواسته و فرمان صاحب اختيار خودش رفتار آند

 ) ١٠١سوره آهف، آيه   (»و اقم الصالة لذآرى«: رمايدف  خداوند مى

 . بخاطر ياد من، نماز بر پا بدار

 :خوانيم  در آيه ديگر مى

 ) ٤٥سوره عنكبوت، آيه   (»اّن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر «

 .اردد  نماز، انسان را از آارهاى زشت و ناپسند، باز مى

 بايد نماز خواند؟» چگونه« اّما 

تواند شكلى   گرچه هر آارى آه خضوع و توّجه و بندگى ما را نسبت به آفريدگار مهربان برساند، مى

از عبادت به حساب آيد، اّما چون او پروردگار و مرّبى ماست، و ما فرمانبردار و بنده اوييم، پس در اين 

ام آالم، او را بپرستيم و به درگاهش اظهار بندگى آنيم، خود او هر آه چگونه و با آدام عمل و آد

 .طور آه بپسندد و هر فرمانى آه بدهد، الزم است اجرا آنيم

 .باشد خوانيم، خواسته خداوند و فرموده پيامبرش مى  نماز، به صورتى آه مى

ه آه در دين و دستورهاى فقهى  اگر بنده خالص باشيم، بايد بى چون و چرا و بدون آم و زياد، هر چ

 .بيان شده، عمل آنيم تا اين عبادت، ما را به خدا برساند

 :اند، عبادت ونماز بايد  طبق آنچه خدا وپيامبر و امامان فرموده

  

 آگاهانه باشد -١ 

در نماز، به يعنى انسان بايد . هاى آورآورانه و بدوت توّجه و تعّقل، ارزش و ثواب هم ندارد  عبادت

معناى جمالت و ذآرها و دعاها توّجه داشته باشد و بداند در مقابل چه آسى ايستاده و چه 

 :فرمايد صلى اهللا عليه وآله مى پيامبر اسالم. گويد مى

 ) ٢٥٩ ص ٨٤بحار االنوار، ج  (.دارى غافالنه است  دو رآعت نماز با توّجه، بهتر از شب زنده

  

 عاشقانه باشد -٢ 



نمازگزار بايد محبت خدا رادر دل داشته .  نمازى آه از روى تنبلى، بيحالى و سستى باشد، اثر ندارد

باشد و با عشق و عالقه به خدايى آه آن همه نعمت و رحمت عطا آرده، نماز بخواند و نماز را به 

 .هاى خدا، از روى عالقه و شوق انجام دهد شكرانه مهربانى

 .دانست  رسول خدا صلى اهللا عليه وآله، نماز را نور چشم خود مى

نهج  (.آسى آه صداى اذان را بشنود و بى تفاوت باشد، جفا آرده است:  آن حضرت فرموده است

 ) ١٣٢الفصاحه، سخن 

 رها آند و بسوى گفتگو  شوق به عبادت و نماز بايد چنان باشد آه با شنيدن نداى نماز، هر آارى را

 .با خداى جهان بشتابد

  

 خالصانه باشد -٣ 

 به دستور قرآن، دين و آارهاى دينى، بايد خالص براى خدا باشد و نّيت و هدف غير خدايى در آنها 

 :راه نيابد

 ) ٥سوره بّينه، آيه   (»و ما ُامروا اّال ليعبدوا اللَّه مخلصين له الدين «

 . به آنان دستور داده شد آه خدا را بندگى آنند و دين را براى او خالص نمايند

خداوند هم نمازى را آه براى غير خدا، براى . اندازد  رياآارى، نوعى شرك است و آار را از ارزش مى

 .دهد پذيرد و به آن پاداش نمى جلب توّجه ديگران و براى فريب مردم باشد، نمى

 .روح نماز خلوص آن است. عبادت بدون اخالص، همچون جسم بدون جان است 

  

 خاشعانه باشد -٤ 

آنند، به اين طرف و آن   بعضى در نماز، حواسشان پرت است، با سر و دست و لباس خود بازى مى

هند، د هاى ديگران گوش مى خوانند و هم به حرف آنند، هم نماز مى طرف و اين و آن نگاه مى

 .اينها همه نشانه آنست آه در نمازشان، خضوع و خشوع نيست. آرامش بدنى و توّجه قلبى ندارند

 خاشع بودن در نماز، آنست آه نمازگزار، دلش با خدا و توّجهش به آفريدگار باشد، آرامش بدنى 

ز هر قدرتمندى داشته باشد، و واقعًا خود را در برابر خدايى آه از هر شخصّيت و مقامى برتر و ا

 .تواناتر است، حّس آند

 ) ٨مصباح الشريعه، ص   (»ُاعبد اللَّه آاّنك تراه«:  در حديث آمده است

 !بينى  خدا را چنان عبادت آن آه گويى او را مى

ياد » رمؤمنان رستگا«ايد آه خداوند از آنان به  اى رسيده  آه اگر اين حالت را داشتيد، به مرحله

سوره مؤمنون،   (»الّذين هم فى صالتهم خاشعون«: داند آند و يكى از صفاتشان را چنين مى مى

 ) ٢آيه 



 . آنان آه در نمازشان، خشوع دارند

 با اين اوصافى آه براى نماز خداپسندانه گفته شد، وقتى انسان، نماز و نيايش پيامبران و امامان و 

نمايد، از خود و نمازش شرمنده  آند و آن را با نماز خود مقايسه مى پاك و واال را نگاه مىهاى  انسان

 .شود مى

 . آاش نمازى بخوانيم آه خدا بپسندد و بپذيرد و اجر بزرگ براى آن عطا آند

 اعتنايى آردن وگاهى  نماز را بايد هميشه و مرّتب خواند، چرا آه سهل انگارى در امر نماز وبى

 .خواندن و گاهى نخواندن، گناه است

  

   

  

  

  

  

   

  آمادگى براى نماز

ايد آه پروردگارتان شما را  چرا آه لياقت آن را يافته. ايد، خوشا به حالتان   اگر به سّن تكليف رسيده

اين نعمت، جشن الزم . بدمورد خطاب خويش قرار دهد و از شما انجام عبادتى همچون نماز را بطل

 !»جشن تكليف«دارد، 

 سالشان تمام شود، آغاز بلوغ و تكليف آنان است و ٩ سال راتمام آنند و دختران، ١٥ وقتى پسران 

 .شود و بايد از آارهاى حرام اآيدًا پرهيز آنند اجراى دستورهاى خداوند، بر آنان واجب مى

ز هم نماز بخوانيد، تا با فراگيرى صحيح نماز و احكام مربوط به ايد، با  اگر هم به سّن تكليف نرسيده

شود، مشكلى  آن، با اين وظيفه مقّدس و عبادى آشنا و مأنوس شويد و زمانى آه برايتان واجب مى

 .از جهت اجرا يا آشنايى با جزئيات آن نداشته باشيد

. ف است، مثل قدرت، اختيار و عقلدانيد آه غير از بلوغ، چيزهاى ديگرى هم شرط تكلي  البّته مى

يعنى اگر آسى ديوانه و سفيه باشد، يا در شرايط غير اختيارى قرار بگيرد، يا توانايى نداشته باشد 

 .هاى شرعى بر او واجب نيست يا به سّن بلوغ نرسيده باشد، انجام تكليف

 مرّتب نماز، عادت دهيد، با خدا و  اّما به هر حال، نماز و مسائل آن را فرا بگيريد، خود را به خواندن

ياد او آشنا و مأنوس باشيد و به اين صورت، آمادگى الزم را از هر جهت، براى اجراى فرمان خدا در 

 .خودتان فراهم آنيد



هاى مقّدماتى و فراهم آردن   همچنانكه نبرد با دشمن و رويارويى با او در ميدان جنگ، نياز به تمرين

دارد، عبادت و نماز نيز آه نوعى مبارزه با دشمن نفس و جنگ با شيطان در سنگر هاى الزم  آمادگى

 .عبادت است، به اين تمرين احتياج دارد

 اگر قبًال دل و جانتان را آماده انجام درست و هميشگى اين عبادت سازنده نكرده باشيد، هنگام 

 .واجب شدن آن، برايتان سخت و سنگين خواهد بود

   

  

  

  

  

   

  قبولى نماز

 . باشد اى باالتر مى   نماِز صحيح، يك مرحله است و نماز مقبول، مرحله

 . شما ممكن است خوب درس بخوانيد، ولى قبولى آخر سال، مهّم است

 هايى آه هاى خود را بجا آورد، ولى بخاطر نقص و ضعف  ممكن است انسان هميشه نماز و عبادت

 .نماز او دارد، در پيشگاه خداوند، پذيرفته نشود

 . ممكن است شاگردى نمره خوب هم بگيرد، ولى اخالق و وضع او مورد رضايت خاطر آموزگار نباشد

 .بايد آوشيد تا نمازى پسنديده به آستان خدا تحويل داد.  پس، مالك در ارزش نماز، قبولى آن است

 :فرمايد  امام على عليه السالم مى

 ) ١٧٣ ص ٧١بحار االنوار، ج   (»آونوا على قبول العمل اشّد عنايّة منكم على العمل «

 .  بيش از انجام عمل، به قبولى آن عنايت و توّجه داشته باشيد

  قبولى عبادات، چه شرايطى دارد؟

  

 ايمان -١ 

اگر آسى عمرى را به نماز و عبادات . عتقاد به خدا و دين اوست اولين شرط قبولى نماز، ايمان و ا

نه تنها در مورد نماز، بلكه در . بگذراند ولى در دل، اعتقاد به آن نداشته باشد، نمازش مقبول نيست

ارزش و  مورد هر آار نيك ديگر هم، ايمان شرط است و اعمال آّفار آه به خدا ايمان ندارند، بى

 ) ٩٤سوره انبياء، آيه  (.پاداش است بى

  

 واليت -٢ 



پذيرد آه نسبت به خدا و پيامبر و پيشوايان معصوم، حالت   آارهاى عبادى را خداوند از آسى مى

. پذيرش، اطاعت، موّدت و محبت داشته باشد و آنان را پيشواى خود بشناسد و فرمانبردار آنان باشد

 .نيستعبادت بى واليت پذيرفته 

 : فرمايد  امام صادق عليه السالم مى

 ) ٤٣٠ ص ١اصول آافى، ج   (»من لم يتوّلنا لم يرفع اللَّه له عمًال...  «

 .پذيرد  هر آس واليت ما را نداشته باشد و رهبرى ما را نپذيرد، خداوند، هيچ عملى را از او، نمى

هاى بى اعتقاد به رهبرى معصومان، چاره ساز  اهلبيت، و عبادت روشن است آه ديندارى دور از 

واليت، پذيرش رهبرى صحيح است آه در . شود نيست و گاهى هم به گمراهى آشيده مى

 .شود پيشوايان آسمانى و الهى مجّسم مى

  

 تقوا -٣ 

قوا باشد، عبادات او هم او را آنكه محّرمات را ترك نكند و بى ت.  تقوا، يعنى خداترسى و پرهيز از گناه

آنكه دزدى آند و آن را به بيچارگان انفاق آند، يا آنكه جهاد آند ولى مال مردم . رساند به جايى نمى

 .برد را هم تصّرف آند، پاداشى از انفاق و جهاد نمى

خداوند، نماز . شود آه همراه با تقوا باشد  نماز هم به عنوان عبادت، وقتى در درگاه خدا پذيرفته مى

 :پذيرد و فرموده است بند و بار را نمى هاى معصيت آار و بى انسان

 ) ٢٧سوره مائده، آيه   (»اّنما يتقّبل الّله من المّتقين «

 !پذيرد  خداوند، فقط از اهل تقوا مى

  

 مراعات حقوق ديگران -٤ 

اگر نمازگزار، با برخى آارها از خدا و رضاى .  به خدا نزديك آند نماز، عبادتى است آه بايد انسان را

 تواند وسيله قرب او به خدا شود؟ او دور شود، چگونه نماز مى

 دهد،  آنكه بدهكار است و مال مردم را نمى

 آند،  آنكه بايد خمس و زآات بپردازد ولى خوددارى مى

 زند، آند يا تهمت مى  آنكه مسلمانى را غيبت مى

 آند،  آنكه رابطه برادرى را با يك مسلمان قطع مى

 آند،  آنكه در دل، براى ديگران، نّيت بد دارد و دشمنى او را در دل پنهان مى

آند و مايه آزار و رنجش آنان   آنكه با ديگران، با اهل خانه، با پدر و مادر، بد اخالقى و بد رفتارى مى

 ...شود  مى



ه آارهايى است آه به نحوى، سبب تضييع حقوق ديگران و مايه دور شدن از خدا  اينها هم

 .تواند انتظار قبولى نمازش را از طرف خداوند داشته باشد آسى آه اينگونه باشد، نمى. گردد مى

 نمازگزار، هم بايد از راه نماز، پيوند خود را با خدا مستحكم و استوار آند، و هم رابطه دوستى و 

مّيت و برادرى خود را با مؤمنان و همنوعان نگسلد و حقوقشان را رعايت آند و به آسى ظلم صمي

 .ننمايد

آنكه  زن خود را آزار برساند، يا زنى :  در حديث، از رسول خدا صلى اهللا عليه وآله نقل شده است

وسائل  (.آند  نمىآه شوهر خويش را اذّيت آند، خداوند نماز و آارهاى نيك و حسنات آنان را قبول

  .١١٦ ص ١٤الشيعه، ج 

  ) 

 :فرمايد  امام صادق عليه السالم مى

پذيرد، اگر چه   هر آس به پدر و مادر خود، از روى خشم و عصبانّيت نگاه آند، خداوند نماز او را نمى

 ) ٣٤٩ ص ٢اصول آافى، ج  (.پدر و مادرش، در حّق او ناروا آرده باشند

باشد؟ در اين باره  توان فهميد آه نمازهاى ما مقبول درگاه خداوند است، يا مردود مى  از آجا مى

 :عليه السالم نقل شده است حديث جالبى از امام صادق

من احّب ان يعلم اقبلت صالته ام لم تقبل فلينظر هل منعته صالته عن الفحشاء والمنكر؟ فبقدر ما  «

 ) ١٩٨ ص ٨٢بحار االنوار، ج   (»لت منهمنعته قب

ها  خواهد بداند آيا نمازش قبول شده يا نه، بنگرد آه آيا نمازش، او را از گناهان و زشتى  هر آس مى

ها بازداشته، به همان قدر، نمازش پذيرفته شده  باز داشته يا نه؟ به هر قدر، آه نمازش، او را از بدى

 !است

گوئيم، خود را  يد سعى آنيم نمازمان، مكتب تربيت و سازندگى باشد و آن گونه آه در نماز مى بيائ

 .است رعايت آنيم» ترك گناه«و » اطاعت از خدا«بنده خدا بدانيم و شرط بندگى را آه 

 در اين صورت است آه از نماز، لّذت خواهيم برد و مناجات و سخن گفتن با خدا برايمان شيرين 

 .د بود و از نماز خواندن، سير و خسته نخواهيم گشتخواه

 ! خدايا

 ! لّذت و شيرينى عبادت خود را به ما بچشان، و نمازهاى ما را پذيرفته درگاه خويش بگردان

براى يك مسلمان، هيچ لّذتى باالتر از اين نيست آه خود را مجرى امر خدا ببيند و در انجام تكاليف 

 :هى بگويدال

 .چون تو فرمودى، اطاعت آردم!  خدايا

 .چوت تو خواستى، به جا آوردم!  خدايا

 .چون تو مقّرر آردى، بى چون و چرا تسليم شدم!  خدايا



 .تسليم شدن در برابر دستور خدا و تكليف الهى:  اين است مسلمانى

   

  

  

  

   

 يات نماز، در آيات و روا

از . آند   صدها آيه قرآن و حديث درباره نماز است آه ارزش، فايده، مفهوم و اسرار آن را بيان مى

اين  (:آنيم ميان انبوه آيات و روايات، برخى نكات را آه به ترسيم سيماى نماز پرداخته، بيان مى

 آوردن متن عربى خوددارى توصيفات، همه از آيه و حديث گرفته شده و به جهت رعايت اختصار، از

 )گرديده است

 .ترين توصيه پيامبران به فرزندانشان است  نماز، مهم

 . نماز، برطرف آننده غفلت و يادآور خداوند است

 . نماز، نور چشم پيامبر است

 .زدايد  نماز، تكّبر را مى

 .ها و مشكالت است  نماز، پشتوانه انسان در سختى

 .هاى الهى است  نماز، نشانه شكرگزارى نعمت

 . نماز، پايه دين، پرچم اسالم، آليد بهشت و وسيله سنجش ايمان مردم است

 . آند برد و انسان ماّدى را معنوى مى گناهان را از بين مى.  نماز، رابطه مخلوق با خالق است

زديك شدن مؤمن پرهيزآار به خداوند شود و وسيله ن  عبادتى است آه در هيچ حال، ساقط نمى

 .است

عليه السالم   نماز، زنده نگهداشتن سّنت ابراهيم، سيره محمد صلى اهللا عليه وآله و مرام حسين

 .است

 .هاى زندگى است گاه معنوى انسان در بحران  نماز، تكيه

 .هاست  نماز، برترين عبادت

 .هزار رآعت نماز افراد الابالى بهتر است دو رآعت نماز از انسان با تقوا، از 

 . مؤمنانى رستگارند آه در نمازشان توّجه به خدا دارند

 . نماز، آوبنده شيطان، خشنود آننده پروردگار، و حضور در برابر آفريدگار بزرگ است

 . نماز، مايه پيوند موجودى ضعيف و آوچك، با وجودى برتر و توانا و عظيم است

 .خداوند، مرا به نماز سفارش آرده است: رت عيسى در گهواره گفت حض



هر آه نماز را آوچك بشمارد، از شفاعت ما محروم :  امام صادق عليه السالم هنگام وفات فرمود

 .است

 . على عليه السالم، در ميدان صفين، هنگام نماز، دست از جنگ آشيد و به نماز ايستاد

 .سالم، در ميان تيرهاى دشمن، به نماز ايستاد امام حسين عليه ال

 .آرد داد، آه پاهايش ورم مى  رسول خدا صلى اهللا عليه وآله آنقدر نمازش را طول مى

شد آه از هر چيز غير از خدا غافل   حضرت على عليه السالم در نماز، چنان غرق توّجه به خدا مى

 .شد مى

 .خ است آيفر آنان آه نماز نخوانند، دوز

 : انگارند شمارند و نسبت به آن، سهل  واى بر آنان آه نماز را سبك مى

 ) ٥سوره ماعون، آيه  (»...فويل للمصّلين اّلذين هم عن صالتهم ساهون  «

 : رسول خدا صلى اهللا عليه وآله فرمود

 ) ٣٠١ ص ١اء، ج محجة البيض  (»َمن ترك الصالة متعّمدًا فقد آفر «

 . هر آس به عمد، نماز را ترك آند، از مرز اسالم خارج شده و به آفر رسيده است

 آنكه نماز را سبك بشمرد، خداوند برآت و بهره را از عمر و مال او برمى دارد، پاداش آارهاى او را از 

 گرسنگى و تشنگى و ذّلت از شود، هنگام مرگ، با احساس برد، دعاهايش مستجاب نمى بين مى

 (.آشند شود، و در قيامت، حساب سختى از او مى رود، در عالم برزخ، شكنجه و عذاب مى دنيا مى

 ) ٤٣ ص ٢وسائل الشيعه، ج 

قدس سره را پيرامون نماز، يادآور  مناسب است در پايان اين بخش، برخى از سخنان امام خمينى

 :ويم، آه فرمودش

نماز، يك آارخانه ... نماز، پشتوانه مّلت است... اى باالتر نيست دراسالم از نماز، هيچ فريضه «

 مسجدها را خالى نكنيد،. آند فحشاء و منكر را نماز، از يك اّمتى بيرون مى... انسان سازى است 

ريد، نگوييد آه ما انقالب آرديم حاال اين دژهاى محكم را محكم نگهدا...  نماز، باالترين ذآرهاست 

 ...هى بايد فرياد بزنيم، خير، نماز بخوانيد، از همه فريادها باالتر است 

 (  .١٤٩ و ١٤٨ ص ١٢صحيفه نور، ج  (»...ترسند  ترسند، از مسجد مى ها از نماز مى  شيطان

   

  

  

  

  

   



  همراه با نماز

 .  تاآنون، سخن از اصل نماز و اهمّيت آن و فوائد و آثارش بود

هاى نهفته در  اى از اسرار و مفاهيم و درس  اينك فرصتى است آه به متن نماز بپردازيم و گوشه

اى بيابد و از اين عبادت بزرگ و روزانه، بهره  مان روح تازه نماز را مرور آنيم، تا از اين راه، نمازهاى

 .ى ببريمبيشتر

   

  مقّدمات نماز

ها پاك ساخت و هم به  هم لباس و بدن را از آلودگى. داشت و پاك بود» طهارت«  در نماز، بايد 

 .هاى احكام بيان شده، وضو گرفت نحوى آه در آتاب

طل  وضو، اذن ورود به نماز و زمينه روحى براى پرداختن به اين عبادت است و بدون آن، نماز با

 )٢٥٦ ص ١وسائل الشيعه، ج  (.است

آورد و به فرموده امام رضا عليه السالم آنكه در   وضو جزء ايمان است، نورانّيت دل و توّجه معنوى مى

ها پاك باشد، از سستى و بيحالى و آسل بودن  ايستد، بايد از آلودگى مقابل پروردگار به عبادت مى

 ص ١وسائل، ج  (.دل را براى ايستادن در مقابل خداى توانا پاك و آماده سازددور باشد و با وضو، 

٢٥٧ ( 

حّتى خوابيدن با وضو، ثواب عبادت شبانه دارد و براى بسيارى .  با وضو بودن در هر حال، خوب است

 آه وضو داشته باشيم و اند از آارهاى عبادى نيز، مثل دعا، زيارت، قرائت قرآن و مطالعه دستور داده

 .بدون وضو به آيات قرآن و نام خدا و پيامبر و امامان دست نزنيم

 البّته غير از پاآى ظاهرِى لباس و بدن و داشتن وضو، دل هم بايد از نفاق و حسد و آينه پاك باشد 

 .و اندام و اعضا هم از جرائم و گناهان ديگر دور باشد

دن پاك باشد، ولى روح، ناپاك، اين نوعى نفاق نيست؟ پس بايد هم در اگر لباس و ب! ...  راستى

طهارت جسمى و ظاهرى، و هم در پاآى درونى و قلبى آوشيد، تا حضور در برابر اللَّه، با ادب 

 .بيشترى باشد

واجب است، آه به صورِت خاّصى تمام بدن شسته » ُغسل«باشند، » ُجنب« براى آسانى آه 

ورت نبودن آب، يا ضرر داشتن آن، يا نداشتن فرصت براى وضو و غسل، بايد و در ص. شود مى

 )هاى عمليه مطالعه آنيد آيفّيت وضو و غسل و تيّمم را در رساله (.آرد» تيّمم«

و بهتر است آه انسان لباسى تميز، سفيد، معّطر براى نماز .  نمازگزار، بايد بدن خود را بپوشاند

 .هاست شرط ادب، استفاده از بهترين لباس. رود آند، چرا آه به ديدار خدا مىانتخاب 

نمازگزار، بايد رو به آعبه و قبله . باشد، يعن از مال مردم نباشد» مباح« لباس و مكان نمازگزار بايد 

مسلمين بايستد، گرچه خدا در مكان خاّصى نيست، همه جا هست و در همه جا ناظر ماست، اّما 



هاى يكتاپرستانه و خلوص آن  آردن به آعبه مقدس و حرم الهى، يادآور توحيد ابراهيمى و سّنترو 

 .پدر و پسرى است آه آعبه را بنا نهادند

نه تنها در نماز، بلكه در دعا، قربانى، . دهد گيرى توحيدى مسلمانان را نشان مى  قبله، جهت

 .بايد قبله مراعات شود. ..نشستن، خوردن و خوابيدن، دفن آردن مردگان و 

 اين درسى است آه توّجه ما را در سراسر زندگى به خانه خدا، خانه محبوب و سرور و مواليمان 

 .آورد آند و ميان صفوف مسلمانان، وحدت و نظم پديد مى معطوف مى

   

  

  

  

  

   

  اذان، شعار مكتب

الم توحيد و اعالن به مردم و فراخوانى آنان به تجّمع براى نماز است، از اى براى اع   اذان، آه وسيله

 .شعارهاى زيبا و مؤثر اسالم است

 در اذان، تكبير، توحيد، شهادت به رسالت پيامبر و واليت اميرالمؤمنين است و دعوت مردم به 

 .شتافتن به سوى نماز و رستگارى در آن نهفته است

 .ّيت اسالم و دعوت مسلمين و معّرفى عقايد دينى است اذان، اعالم موجود

 اذان، شكستن سكوت و فرياد عليه معبودهاى خيالى و شعار به نفع اسالم و طرفدارى از آئين خدا 

 .است

 .، در اسالم احترامى خاّص دارد و در قيامت هم سرافراز است»مؤّذن «

سبب افتخارش بود » اذان گويى«م بود آه عنواِن  بالل حبشى، از مسلمانان نخستين در صدر اسال

هم او بود آه به فرمان پيامبر، باالى آعبه رفت و » فتح مّكه«و اولين مؤّذن در اسالم بود و روز 

 ) ٦١٤ ص ٤وسائل، ج  (.هاى مشرآين را سرنگون آرد بت

شود، يك بار هم به  نماز، گفته مى اذان، يك بار براى اعالن عمومى و اعالن فرا رسيدن وقت 

 .خصوص براى شروع نماز

 پس از اذان، اقامه نيز همان مفاهيم را دارد و براى آغاز نماز و پيدايش آمادگى روحى و توّجه به 

اذان و اقامه گرچه مستحّب است، . شود خداى يكتا و رستگارى در سايه نماز، بر زبان جارى مى

 .شود و به گفتن آن، بسيار تأآيد شده است ى محسوب مىولى از شعائر مهّم اسالم



 مسلمان خداپرست، با اذان، نام خداى بزرگ را، هر چه رساتر و آشكارتر در جهان طنين افكن 

شكند و مخالفان خدا و اسالم  اين بانگ ملكوتى و توحيدى است آه آمر دشمنان را مى. سازد مى

 .آورد را به ستوه مى

   

  

  

  

  

   

  نّيت

مفهوم نّيت در نماز، آنست آه نمازگزار، قصد انجام .   نّيت، به معناى قصد و توّجه و تصميم است

خواند و هدفى جز اجراى فرمان و انجام  دستور خدا دارد و براى رضاى او و تقّرب به پروردگار، نماز مى

 .تكليف ندارد

 قرار دهد،» قصد قربت«د را در هرآارى، به خصوص در عبادات،  يك مسلمان، بايد نّيت خو

 . يعنى به خاطر خدا و نزديك شدن به او عبادت آند، نه از روى ريا، تظاهر وخودنمايى يا اهداف ديگر

 . نّيت، از ارآان نماز است

هاى مادى  ت، يا با نّيتهاى بدون نّي  در طول نماز، بايد اين توّجه و هشيارى در نمازگزار باشد و عمل

 .ارزش است وفاسد، بى

درباره آارهاى بسيارى همچون نماز، جهاد، انفاق، هجرت و » فى سبيل اللَّه« در آيات قرآن، تعبير 

 .بكار رفته است، يعنى در راه خدا بودن و رنگ خدايى داشتن اين اعمال... 

هايمان نداشته باشيم، نبايد از خداوند،  ادت نّيت، شرط قبولى عمل است و اگر نّيت خالص در عب

 .پذيرد هاى خالص را مى خداوند، تنها عمل. انتظار پاداش داشته باشيم

شود، ولى اگر نّيت   اگر نّيت، خالص و الهى باشد، آارهاى آم و آوچك، بسيار ارزشمند و بزرگ مى

 .فايده و ارزش استهاى غير خدايى داشته باشيم، اعمال بسيار هم بى  بد و انگيزه

 : سخن امام صادق عليه السالم در اين باره چنين است

هر آس با آار اندك خود، هدف و انگيزه الهى داشته باشد، خداوند آار او را در نظر مردم بسيار  «

دهد و آنكه براى جلب توّجه مردم آار بسيار هم بكند، خداوند آن را در نظرها آم جلوه  جلوه مى

 .»دده مى



 پس بايد به خاطر خدا آار آرد و عبادت نمود، دلهاهم در دست خداوند است، اوست آه عّزت و آبرو 

مسّلم است آه خداوند هرگز بندگان شايسته و خالص خويش را . دهد و اعتبار و محبوبّيت مى

 .بخشد آند و آنان را برترى و عظمت و محبوبّيت مى فراموش نمى

يزه عبادت و نمازمان تنها خدا باشد نه مردم و در خانه دل خود، جز خداوند،  پس، الزم است انگ

 .احدى را راه ندهيم و به پسند خدا و رضاى او، بيشتر از پسند مردم ارزش بدهيم

اى،  آوشد تا با هر نيرنگ و وسوسه  البّته اخالص در عمل و نّيت، دشوار است و شيطان همواره مى

ولى ما در برنامه مبارزه با شيطان و جهاد با نفس، بايد . هاى ما پديد آورد  در دلانگيزه غير خدايى را

 .بكوشيم هر آار را براى خدا انجام دهيم

 : فرمايد  حضرت على عليه السالم مى

فهرست غررالحكم، واژه   (»اخلص للَّه علمك و عملك و بغضك و اخذك و ترآك و آالمك و صمتك «

 )اخالص

 . آار و علم خود را، دشمنى و گرفتن و نگرفتن و سخن و سكوت خود را، براى خدا خالص آن

شود،   اگر انسان تمام آارهاى خود را رنگ خدايى بدهد، حّتى آارهاى غير عبادى هم عبادت مى

 .آند زيرا رنگ اخالص و خدايى پيدا مى

 .جا براى خدا باشد، در غير اين صورت، باطل است نّيت، يعنى آنكه همه نماز، هميشه و همه 

خواند براى غير خدا   حّتى اگر آسى در مكان خاّصى يا زمان خاّصى يا به حالت خاّصى آه نماز مى

مثل آنكه براى غير خدا به مسجد برود يا براى ريا و خودنمايى، نماز . باشد، باز هم عمل باطل است

» اخالص در نّيت«آوع وسجود خود را طول بدهد، اينها همه با جماعت بخواند يا براى مردم، ر

 .ناسازگار است

توّجهى مردم ناراحت  گردد، نه از بى شود، نه نااميد مى  آنكه براى خدا آار آند، نه خسته مى

گردد، و نه آفرين و احسن گفتن مردم برايش  شود، نه از تشويق نكردن ديگران افسرده مى مى

آورد آه همه جا و هميشه او را به عمل خوب،  اخالص، نيرويى در انسان پديد مى. تأثيرى دارد

 .آند، بدون آنكه مأيوس و خسته و آزرده شود تحريك مى

 : على عليه السالم فرموده است

 )فهرست غررالحكم، واژه اخالص  (»العمل آّله هباء اّال ما اخلص فيه «

 .شود، جز آنكه در آن خلوص باشد  و پوچ مى همه آارها نابود

.  از دو آار، آه در ظاهر مثل هم هستند، آنكه نّيت و انگيزه درستى داشته باشد، ارزشمند است

برند و به دّومى پول  آنند، ولى اّولى را به زندان مى مثًال چاقوآش و جّراح، هر دو شكم پاره مى

آند، دّومى براى زنده  براى آشتن و دشمنى شكم پاره مىچون اّولى . آنند دهند و تشّكر مى مى

 !آردن ونيكى ومحّبت نمودن



 : پس، نّيت، خميرمايه تمام عبادات است و به فرموده على عليه السالم

  )فهرست غررالحكم، واژه نّيت  (»النّية اساس العمل «

 . نّيت، اساس آار است

خوانند، نماز آن فرد با ارزش و مقبول است  ل هم و در آنار هم ايستاده و نماز مى از دو نفرى آه مث

 .آه نّيت بهتر و خدايى داشته باشد، هر چند ظاهر عمل هر دو يكسان است

   

  چگونه مخلص شويم؟

ت نوع بينش در نّي.   براى رسيدن به اخالص، بايد در بينش و اعتقاد و باورهاى دينى دقت آرد

 . انسان مؤّثر است

 : اگر باور داشته باشيم آه

  انسان، برترين مخلوقات و جانشين خدا در زمين و عصاره هستى و هدف آفرينش است،

دهد و حّتى آارهاى جزئى را در صورت   طرف حساب ما در اعمالمان خداست، اوست آه پاداش مى

 دهد، نّيت پاك، اجرى بزرگ مى

شود و انسان در دنيا و آخرت، نتيجه اعمال خود را  چك و بزرگى در حساب خدا گم نمى هيچ آار آو

 خواهد ديد،

 سازد، هاى ما را آشكار مى پوشاند و خوبى  خداوند، آارهاى فاسد و عيوب ما را مى

است و انسان غير از بهشت، خود را به هر آه بفروشد، ضرر آرده » بهشت« ارزش و قيمت انسان، 

لبئس المتجرأن ترى الدنيا  (.را بهاى خود قرار دهد» دنيا«ست، و بد تجارتى است آه انسان، ا

 ))٣٢البالغه، خطبه  نهج(لنفسك ثمنًا 

آند و با او طرف حساب   مشترى اعمال انسان خداوند است و در عبادات، انسان با خدا معامله مى

 است،

 و صاحب اختيار و پروردگار مهربان ماست،» ولّى نعمت« او  هر چه داريم از خداست،

يا خدا  )٤سوره احزاب، آيه   (تواند داشته باشد،  انسان در يك دل، محّبت دو امر متضاّد را نمى

 دوستى يا دنياطلبى، يا عشق به اللَّه يا عشق به دنيا،

آه براى آسى باز نشده و به آسى وفا نكرده اى است  اى زودگذر است، غنچه  دنيا، شكوفه

 است، و خداوند، دنيا را آاالى غرور و متاعى اندك به حساب آورده است،

افتند، تنها خلوص و عمل صالح و عبادات همراه با  ها از آار مى ها و شفيع  در قيامت، همه واسطه

ست واز اين وآن آه در دنيا به بخشد و در آن روز، هر آس به فكر خود ا تقوا و اخالص، سود مى

بيند ومحصول  بنديم، آارى ساخته نيست و هر فردى نتيجه آار خود را مى هايشان دل مى محّبت

 آند، خويش را درو مى



 رياآاران، اگر در دنيا هم مردم را فريب دهند، ولى در آخرت رسوا خواهند شد و اعمال خود را بر باد 

 .رفته و تباه خواهند ديد

شويم و آمتر براى غير خدا آار  تر مى  آرى، اگر اين باورها را در دل داشته باشيم، به خلوص نزديك

تر ما، اين خواهد شد آه  محّرك و انگيزه قوى. آنيم ونظر و پسند مردم، براى ما مهّم نخواهد بود مى

 .دهد پسندد و خدا پاداش مى خواهد و خدا مى خدا مى

 .بيند بينيم، او آه ما را مى  اگر ما خدا را نمى

هاى او، بايد شكرگزار باشيم و خالصانه عبادت آنيم و از   اگر عذابى هم در آار نباشد، بخاطر نعمت

 .عالم، محضر خداست، در محضر خدا نبايد گناه آرد. نافرمانى بپرهيزيم

يا و تظاهر نمودن، هاى الهى براى ماست، رو به ديگران آردن و ر  جهان، سفره گسترده نعمت

عبادت را، حّتى نه براى رسيدن به . هاى بى پايان اوست ناسپاسى در برابر خداى رحمان و نعمت

بهشت يا ترس از جهنم، بلكه بخاطر آنكه خداوند، شايسته پرستش است، بايد انجام داد، و اينگونه 

 .آرده است ت مىاست آه اميرالمؤمنين، خدا را اينگونه عباد» عبادت آزادگان«پرستش، 

و به تعبير حضرت على عليه . رسد آه به مرحله يقين رسيده باشد  آسى به مقام اخالص مى

 :السالم اخالص، ميوه يقين است

 )فهرست غررالحكم، واژه اخالص  (»االخالص ثمرة اليقين «

هاى قلبى ما  بيند و از نّيت ما را مى اگر يقين داشته باشيم آه در محضر خدائيم و او همه آارهاى 

آگاه است و هر گونه عّزت و ذّلت به دست اوست، و رضاى او در مقابل دنياى زودگذر، ارزش 

رسيم و ديگر از ديگران، توّقع تعريف و ستايش و  بيشتر و سريعتر به اخالص مى... بيشترى دارد، 

 .چشمداشت تقدير و تشّكر نداريم

اده اميرالمؤمنين، به خاطر خدا سه روز، افطار خود را به يتيم و اسير و مسكين  آن گونه آه خانو

خداوند هم به  ) ٩سوره انسان، آيه   (بخشيدند، بى آنكه اميد سپاس و توّقع تشّكر داشته باشند،

 .جليل نمودرا نازل آرد و از آن اهلبيت، ت» ...هل اتى «پاس انفاق و اطعام مخلصانه آنان، سوره 

 .شود  انسان مخلص، در راه انجام وظيفه، با تعريف يا انتقاد مردم، آند يا تند نمى

 .سازد  بى توجهى مردم، او را دلسرد و پشيمان از آار نيك نمى

 هد،  هر آار را بخاطر اداى تكليف شرعى انجام مى

 .زدسا هايش را متفاوت نمى  به خاطر نظر اين و آن، برنامه

 .شود، ظاهر و باطنش يكى است  مال و مقام، مانع او از اجراى فرمان خدا نمى

 .آند ها را تحّمل مى مهرى ها و بى  در راه خدا و دين، مالمت

  از تعّصب و خودخواهى به دور است،

 .دهد آند و ادامه نمى  به آارهاى اشتباه، اصرار نمى



 !ى دلخواه خود يا پسند مردماست، نه مجر» تكليف« مطيع 

   

  

  

  

  

   

 ... اللَّه اآبر 

 .آنيم   اينك، نماز را با نام و ياد خدا و تكبير او شروع مى

شويم و هر چه را جز خداى بزرگ، از دل بيرون  پس از نّيت، وارد نماز مى» اللَّه اآبر« با گفتن 

 .انديشيم آنيم و جز به عظمت و قدرت و رحمت او نمى وردگار، توّجه نمىآنيم، به چيزى جز پر مى

 !بزرگتر. است» اآبر« چرا آه او 

 . بزرگتر از هر چيز، هر آس و برتر از آنكه به وصف آيد

 . بزرگتر از آنكه قابل توصيف باشد، بزرگتر از هر چه بگوئيم و بشنويم و بشناسيم

 .هاست  قدرتش، برترين قدرت

 . ذاتش، جاودانه است

 . لطفش، بى آرانه است

 .هايش، بى شمار است  نعمت

 . علمش، نامحدود است

 . بى همتاست، بى شريك است، بى زوال است، بى نياز است

شناسم، جز از او  ، يعنى هيچ قدرتى را در مقابل قدرت او به رسمّيت نمى»اللَّه اآبر «

سپاريم، جز عشق او را در دل نداريم، جز  آنيم، جز به او دل نمى ز او را اطاعت نمىهراسيم، ج نمى

آنيم، چرا آه او برتر و بزرگتر از هر چيز  آنيم، جز با نام او آغاز نمى در پيشگاه او اظهار بندگى نمى

 .است

 . و هيچ آالمى، در خور مقام واال و بزرگ او نيست

 !»اللَّه اآبر« ... - 

 شود،  هر چه عظمت خدا را بيشتر احساس و باور آنيم، جز خدا در نظرمان آوچك و ناچيز مى

. آند هاى روى زمين در نظرمان آوچك جلوه مى  آن گونه آه هر چه به آسمان باالتر رويم، خانه

 .ندبي ، عظمت خدا را باور آرد و بر زبان آورد، ديگر غير خدا را بزرگ نمى»تكبير«آسى آه در 

 . تكبير، شروع نماز ماست و پايان آن



 پيش از هر رآوع و سجود، در هر جاى نماز، حّتى پس از سالم نماز نيز اين شعار را بر زبان 

 . آوريم مى

 آنكه در تكبيرش، لّذت و شيرينى عبادت را احساس آند، بايد بداند آه نمازش مورد قبول واقع شده 

 .است

لَّه اآبر، و بلند آردن دست تا آنار گوش، بايد رو به خدا آرد و پشت به هر چه جز  هنگام گفتن ال

 .و اين حالت را در سراسر نماز، در خود زنده نگهداشت. خداست

بگويد، ولى در دلش، چيزهاى ديگر مهمتر » اللَّه اآبر« چه دروغ آشكارى است، اينكه انسان به زبان 

ثروت، شهرت، مقام، شكم، شهوت، دوست، خويشاوند، خانه، موتور و و بزرگتر باشد، همچون دنيا، 

 ...ماشين و 

 !گويد، بايد حاضر باشد آه غير خدا را فداى خدا آند، حّتى جانش را مى» اللَّه اآبر« آنكه 

و رسول خدا صلى اهللا عليه وآله . ، سخن بزرگ و آالم ژرف و عميقى است»اللَّه اآبر« راستى آه 

 :ه آن فرموده استدربار

 ( .٣٤اختصاص، شيخ مفيد، ص  (»...اللَّه اآبر، فهى آلمة ليس اعالها آالم و احّبها الى اللَّه  «

 !تر از آن نزد خداوند، آالمى نيست اى است آه برتر از آن و محبوب  اللَّه اآبر، آلمه

   

  

  

  

   

  سوره حمد

ادامه » قل هواللَّه احد«اى ديگر، مثل  نماز را پس از تكبير، با خواندن سوره حمد، و سپس سوره  

 .دهيم مى

 .است» بسم اللَّه الرحمن الرحيم« شروع سوره، با 

 .آنيم  با نام خدا و ياد او، آه بخشنده و مهربان است، آغاز مى

 .اوست بسم اللَّه، رمز توجه به خدا و استمداد از 

 . بسم اللَّه، آغاز هر آارى است آه بخواهد به نتيجه برسد

اندازد، نشانه بندگى و وابستگى انسان به  راند، دل را به ياد خدا مى  بسم اللَّه، شيطان را مى

 .خداوند، و مظهر عشق و توّآل به اوست

سلمان، همه آارهايش، از  هر آس، در هر مرام و مكتبى، به نام هر آه و هر چه شروع آند، م

 .هاست آند، آه بهترين نام جمله نماز را با نام خدا آغاز مى



   اى نام تو بهترين سرآغاز

 »الحمد لّله رّب العالمين«: گوييم بى نام تو، نامه آى آنم باز؟ سپس مى

 .ها از اوست ها و رحمت ها مخصوص خداوند است، چرا آه همه نعمت  همه ستايش

 !هاى او را برشمرد؟ هرگز توان نعمت گر مى م

 :خوانيم  در قرآن مى

 ) ٣٤سوره ابراهيم، آيه   (»و ان تعّدوا نعمةاللَّه ال تحصوها «

 .هاى خدا را بشماريد توانيد نعمت  هرگز نمى

ها غرق  تمان تا واپسين لحظهداند، ما نيز از لحظه آغاز حيا  آن گونه آه ماهى در آب، قدر آب را نمى

 .هاى خدائيم و افسوس آه از آنها غافليم نعمت

  هوش و استعدادى آه از آن برخورداريم، سالمتى بدن و تندرستى، عقل و وجدان،

 ها و حيوانات آه در اختيار ماست،  آب و گياهان و ميوه

 در حرآت است،آه همه براى انسان ...  ابر و باد و مه و خورشيد و فلك 

هايش، زمين با حبوباتش، آسمان با ستارگان و خورشيدش،   رفت و آمد شب و روز، دريا با نعمت

اى  شنويم، حافظه گوئيم، گوشى آه صداها را مى بينيم، زبانى آه سخن مى چشمى آه با آن مى

اران نعمت، آه هزاران و هز... هاى بدن، و  سپاريم، هماهنگى دستگاه آه مطالب را به خاطر مى

 .است، ما را احاطه آرده، و زندگى ما، بسته به آن است» بى شمار«واقعًا 

   از دست و زبان آه برآيد

 : دانيم ستائيم و همه حمدها را از آِن او و مخصوص او مى آز عهده شكرش به درآيد پس او را مى

 .»الحمدّلله رّب العالمين «

است، بخشنده و مهربان است، روزى رسان همه است، فرمانرواى روز  او آه پروردگار جهانيان 

 .قيامت است

 .راهنمايى آند» صراط مستقيم«خواهيم آه ما را به  طلبيم و مى  از او هدايت مى

 . راه مستقيم، راه خدا و دين است

 . راه پيامبران و امامان و صالحان است

 . راه شهيدان و اولياء خداست

 راه تقوا، پاآى، عدالت، نيكى، بندگى، حّق پرستى، اطاعت از خدا، دورى از گناه و ترس از دوزخ 

 .است

خواهيم آه ما را به راه نيكان و صالحان، آه دور از انحراف و گمراهى و معصيت و هواى   از او مى

 . بداردنفس و فساد آفرينى و تبهكارى است، هدايت آند و در اين راه، ما را استوار

 .ستائيم  در سوره توحيد نيز، خدا را به يكتائى و بى نيازى و بى فرزندى و بى همتايى مى



آشى و تبعيض و   در رآوع و سجود، همراه ستايش خداوند، او را از هر عيب و نقص و ظلم و حّق

 .دانيم جهل و هر صفت مادى و انسانى و محدود آننده، پاك و مبّرا مى

سبحان «، »سبحان رّبى العظيم و بحمده«: ما، شعار تقديس و پاك دانستن خداوند است تسبيح 

 .»رّبى االعلى و بحمده

   

  اى خداى رحيم

 !  آفريدگارا

  تو را سپاس آه ما را هدايت آردى،

 . عقلمان دادى

 .، انبياء را مبعوث آردى»صراط مستقيم«مان به   براى راهنمايى

هاى مادى و معنوى، آوچك و بزرگ، آشكار و نهان را به وفور و سرشارى، برايمان مهّيا   نعمت

 .ساختى

 . رآوع ما، در برابر تو، نشان خضوع و تواضع ماست

آوريم و راست قامتى  شويم و سر تسليم فرود نمى  ما در مقابل هيچ قدرت و ابرقدرتى خم نمى

آنيم، گردن  انتهايى، تعظيم مى پايان و قدرت بى ابر تو، آه آمال بىشكنيم، ولى در بر خود را نمى

گوى  گذاريم، تسبيح آنيم، پيشانى بر زمين مى مى» سجود«افتيم،  سازيم، به خاك مى خم مى

 .»...سبحان رّبى االعلى و بحمده «: گشائيم توئيم و زبان به ستايش تو مى

 .ببخشىتوانى گناهانمان را  تويى آه مى!  خدايا

 . اگر تو عفو نكنى، فرداى قيامت، گرفتاريم

 .افتيم ها مى  اگر تو هدايت نكنى، به بيراهه

 .شويم  اگر تو دستمان را نگيرى، اسير دست شيطان و هواى نفس مى

شويم، و دورى از تو دورى از حقيقت و   اگر تو، توفيق عبادت و اطاعت و بندگى ندهى، از تو دور مى

 .روند آى است، و آنان آه از حّق و پاآى و راستى دورند، به دوزخ مىپا

 !... خدايا

 .جوييم طلبيم و رحمت مى  تو بخشنده خطاهايى، در قنوتمان از تو مغفرت مى

 )٥٣سوره زمر، آيه  (. تو بخشنده گناهانى و مأيوس شدن از رحمت تو، خود گناه است

 )٧٠سوره فرقان، آيه  (.آنى هاى ما را هم به حسنات، تبديل مى رحيم و مهربانى آه بدى تو چنان 

 رحمتى آن تا در دام گناه گرفتار نشويم و دانه هوس فريبمان ندهد و اسير و محبوس قفس مادّيات 

 .و شهوات نشويم

 :گشائيم ى تنها بنده توييم و دست نياز و حاجت، فقط به سوى تو م



 »اّياك نعبد و اّياك نستعين «

 خواهيم آه تو ندارى؟  ما چه مى

 اى؟ ايم آه نداده  ما چه نياز داشته

 اى؟  آدام دام و خطر و ضرر بوده آه ما را از آن برحذر نداشته

 اى؟  آدام نيكى و سعادت و رستگارى است آه ما را به آن دعوت نكرده

 !ها ه خوبى اى آانون هم

 !ها  اى سرچشمه همه پاآى

ها و  همتا باشيم و از وسوسه اى براى تو، اى خداى شايسته و بى  توفيقمان ده، آه بنده شايسته

 .گناهان، آه در واقع، بيراهه است، دورى آنيم

 ! ... خدايا

و چون سر از سجده بر افتيم، يعنى ما از خاآيم و خاك خواهيم شد   وقتى در برابرت به خاك مى

 .خيزيم، تا حساب اعمالمان را پس بدهيم داريم، يعنى پس از مرگ، دوباره بر مى مى

 .آند  سجود، روح فروتنى و عبودّيت را در ما زنده مى

 .پسندى  حالتى است معنوى آه تو بيش از هر حالتى آن را مى

» يارّب، يارّب«اك بگذاريم و تو را صدا بزنيم و  دوست دارى آه بندگان خطاآارى چون ما، چهره بر خ

 .بگوئيم، تو جوابمان بدهى، و ببخشايى

 . تشّهد ما، شهادت به يگانگى خدا و رسالت پيامبر است

 . سالم ما در پايان نماز، درود به رسول خدا و پاآان و صالحان و فرشتگان و همه مؤمنان است

 !...  خدايا

اى قرار بده آه حّق تو را بشناسيم و در اطاعت  نمازمان را قبول آن  و ما را بنده!  اى خداى رحيم

 .فرمانت بكوشيم

   

  

  

  

  

   

  حضور قلب، روح نماز

 .  هر چيزى جسمى دارد و روحى



و حرآاتى است است و نماز بى توّجه و حضور قلب، تنها يك سرى الفاظ » حضور قلب« روح نماز، 

 .گيرد آه انجام مى

 حضور قلب آنست آه انسان در نماز، توجه قلبى به خدا داشته باشد و از ياد او غافل نشود و هر 

خواهد، معنى حرآات و افعالش  گويد، چه مى لحظه و در تمام جمالت و حرآات نماز، بداند چه مى

خواند و در برابر چه خداى  ماز مىاش آجاست، چرا ن چيست، رو به چه آسى ايستاده، قبله

 .عظيمى به نيايش و پرستش و حمد و ثنا و ذآر و دعا ايستاده است

  اگر ذهن انسان به مسائل ديگر مشغول باشد،

  اگر حواس انسان پرت شود،

اى، او را به خود  اى، هر رفت و آمدى، هر نوشته و خط و نقاشى و صحنه  اگر هر صدايى، هر منظره

گويد، معناى اين نداشتن  مشغول آند و يادش رود آه در حال نماز است و آجا ايستاده و چه مى

 .حضور قلب است

هاى آسب حضور قلب، دانستن معناى نماز و در نظر آوردن ترجمه آلماتى است آه   يكى از راه

 .گويد انسان در نماز مى

ها و  ها، عكس و آمدها و سر و صداها، صحبت راه ديگر، انتخاب مكانى براى نماز است آه رفت 

 .تابلوها، او را به خود مشغول نسازد

 راه ديگر، انجام مستحباتى است آه پيش از نماز و هنگام نماز، رعايت آنها به نمازگزار حالت توّجه 

 .اندازد دهد و او را به ياد خدا و بندگى خويش مى بيشترى مى

پوشيد و مؤّدب در نزد او  رويد، بهترين لباس را مى  برجسته مى وقتى به مالقات يك شخصّيت

آنيد، به سخنان او آامًال  نشينيد و از هر آارى آه برخالف ادب باشد، پرهيز مى ايستيد و يا مى مى

گوئيد، آامًال توّجه داريد و در سراسر لحظه ديدار، آن شخص در  دهيد و به آنچه خودتان مى گوش مى

 .نظرتان است

اى نيازمند و ناتوان،  ما، بنده.  خدا برترين موجود است و هستى همه موجودات به او بستگى دارد

 .ايستيم هاى او برخورداريم، به شكرانه نعمتهايش به عبادت و نماز مى آه از نعمت

روتنى آند، خضوع و خشوع و ف داريم، دل را نرم مى» اللَّه«آه ما در مقابل » جايگاه« توّجه به اين 

 .آورد مى

هر چه بيشتر دلمان حاضر و قلبمان متوّجه عظمت خدا و نياز خودمان . است» ذآر خدا« نماز، 

 .تر است باشد، نمازمان سازنده

 . به ياد داشته باشيم، آه رآوع، خم شدن در مقابل عظمت آفريدگار است

 .اند يم و خاضع و مطيع سجده ما، هماهنگى با همه هستى است آه در پيشگاه خدا تسل

 .آنند گويند و سجده مى  تسبيح ما، هم صدايى با همه ذرات عالم است آه خدا را تسبيح مى



    تسبيح گوى او نه بنى آدم است و بس

 هر بلبلى آه زمزمه بر شاخسار آرد

 وجود هر يك آنند و   نه تنها ما آه همه جهان، به زبان خاّص خود، خدا را تقديس و تسبيح مى

 .نشانه يكتائى، حكمت و قدرت اوست

   هر گياهى آه از زمين رويد

 . گويد حضور قلب، جان نماز است» وحده ال شريك له«

 بكوشيم آه در عبادتمان، هنگام نماز، جز به خدا نينديشيم، و حواسمان و فكر و دلمان را جاى 

 .ديگرى نبريم

) خوف و رجاء(بين حالت بيم و اميد . و هم از عذابش، هراسان.  هم به لطفش اميدوار باشيم

 .باشيم

  

   

  

  

  

  

   

  نماز اولياء خدا

 .  سرمشق ما در زندگى، در معاشرت، در جهاد و در عبادت، پيشوايان معصومند

 . نماز آنان نيز براى ما الگو است

تر خواهد  تر و عارفانه  باشد، عبادتش عمق بيشتر داشته و عاشقانهتر  هر چه انسان خداشناس

 .بود

همواره به . آردند  پيامبران و اولياء خدا، بخاطر عشقى آه به خدا داشتند، بيش از همه عبادت مى

هايى همراه با گريه و دعاهايى از  هايى مستمر، نماز شب هاى طوالنى، رآوع ياد خدا بودند، سجده

 .سته داشتنددل برخا

هاى طوالنى او  شد، سجده» خليل اللَّه«رسيد و » دوستى خدا« دليل آنكه حضرت ابراهيم به مقام 

 ) ٣٢٩ ص ١مستدرك وسائل، ج  (.بود

 )قصارالجمل (.نهاد  حضرت موسى، پس از هر نماز، سمت راست و چپ صورت خود را بر خاك مى

گذاشت و تا پاسى از روز، در حال  م آاظم عليه السالم بعد از نماز صبح، سر به سجده مى اما

 )قصارالجمل (.سجده بود



داد آه  آرد و سجده را طول مى  امام سجاد عليه السالم در سجده به قدرى نام خدا را تكرار مى

به آن حضرت از آن جهت  ) ١٣٧ ص ٨٢اراالنوار، ج بح (.آرد، بدنش خيس عرق بود وقتى سر بلند مى

هايى طوالنى داشت و آثار سجده در پيشانى و مواضع سجودش  اند آه سجده گفته» سّجاد«

 ) ٩٧٧ ص ٤وسائل، ج  (.آشكار بود

 (.شد  حضرت على عليه السالم آن قدر رآوع طوالنى داشت آه عرق، از ساق پاى او جارى مى

 ) ١١٠ ص ٨٢ ج ٧بحاراالنوار 

 پيامبر خدا، شيفته نماز بود و چنان دلبسته به آن بود آه براى رسيدن وقت نماز، لحظه شمارى 

 (.شتافت شناسد، و به نماز مى رسيد، چنان بود آه گويا آسى را نمى آرد و چون وقتش مى مى

 ) ٢٥١سنن النبى، ص 

 :فرمود  آن حضرت مى

انسان گرسنه و .  خداوند، نور چشم مرا در نماز قرار داده و آن را در نظرم محبوب ساخته است

 (.شوم شوند ولى من هرگز از نماز، سير نمى خورند، سير و سيراب مى تشنه وقتى آب و غذا مى

 ) ٢٦٩سنن النبى، ص 

سنن النبى،  (.لرزيد ند، دلش لرزان و هراسناك بود و از خوف خدا مىخوا  وقتى آن حضرت نماز مى

 ) ٢٦٩ص 

 .گذراند اى از شب را به عبادت مى  رسول خدا، بخش عمده

 .پريد اش مى شد و رنگ از چهره  حضرت على عليه السالم در نماز، از خود بيخود مى

آنم، به شرط آنكه مرا با  من بهشت را براى شما ضمانت مى: ودفرم  پيامبر صلى اهللا عليه وآله مى

 ) ٣٢٩ ص ١مستدرك وسائل، ج  (.هاى طوالنى يارى نمائيد سجده

 :آند  قرآن، سيماى ياران حضرت محمد صلى اهللا عليه وآله را چنين بيان مى

سوره   (» سيماهم فى وجوههم من اثر السجودتراهم رّآعًا سّجدًا يبتغون فضًال من اللَّه و رضوانًا «

 ) ٢٩فتح، آيه 

طلبند، و اثر سجود  بينى آه اهل رآوع و سجودند، رحمت و رضاى خدا را مى  همراهان پيامبر را مى

 .بر سيمايشان آشكار است

: فرمود آرد، و مى  امام صادق عليه السالم جز بر خاك مزار امام حسين عليه السالم سجده نمى

 (.آند هاى مانع را پاره مى سجده بر تربت حسين عليه السالم نورانّيتى دارد آه همه پرده

 ) ١٣٥ ص ١٠٣بحاراالنوار، ج 

 روشن است آه سجده بر تربت سيدالشهداء، الهام دهنده فداآارى در راه دين و جهاد و شهادت در 

 .سازد ا با فرهنگ شهادت و مبارزه آه در آربال جلوه آرد، آشنا مىراه خدا است و نمازگزار ر

 .گنجد هاى واال، نمونه بسيار است آه در اين خالصه نمى  درباره نماز اولياء خدا و انسان



 . اميد است آه حاالت معنوى آن پيشوايان، سرمشق ما باشد

  

   

  

  

  

  

   

 ز پايان نما

 .رسيم   پس از نگاهى گذرا و سريع به نماز، به مراحل پايانى آن مى

 پس از آخرين سجده، دو زانو نشسته و با تشّهد، به رسالت و عبودّيت پيامبر و يكتايى خدا شهادت 

 .گوئيم فرستيم و سالم مى بر آن حضرت درود مى. دهيم مى

 .لهى و به هر آس آه شايسته سالم باشد سالم به بندگان شايسته خدا، به فرشتگان ا

ها و  هاى نماز ما، پيوندى است با رسول خدا و مؤمنان راستين، پيمانى است با پاآى  سالم

 .ها و پاآان و صادقان راستى

دين بدون ارتباط . آنيم، حّتى در تشّهد نماز  پيوند با رسول اللَّه و دودمان پاك او را همواره تكرار مى

اين اهمّيت پذيرى رهبرى صحيح را . باشد لبيت، ناقص است و نماز بدون درود بر آنان، باطل مىبا اه

شهادت ما به رسالت حضرت محمد صلى اهللا عليه وآله و درود فرستادن بر امامان از . رساند مى

 .اهلبيت او، بيعتى با خط صحيح رهبرى در مسير خدا و قرآن است

دهد، هر چند ما آن را درك نكنيم، و چه موهبتى  شنود و پاسخ مى ى حضرت رسول، سالم ما را م

باالتر از اين، آه ما به برترين انسان عالم، يعنى حضرت محمد صلى اهللا عليه وآله سالم دهيم، و او 

 !سالم ما را جواب دهد

يت ما  سالم نماز ما، اظهار ادب به پيشگاه آن حضرت و قدردانى از زحماتى است آه براى هدا

 .آشيده است

   

  

  

  

  

   



  تعقيباِت نماز

  نماز آه پايان يافت، خوب است انسان به دعا و نيايش و امور ديگرى بپردازد آه مكّمل نماز است، 

 .گويند مى» تعقيبات«هاى مستحبى پس از نماز را  اين برنامه. و فورى برنخيزد و نماز را رها نكند

هاى خاّصى بيان شده، و نيز تعقيباتى آه ميان  هاى دعا، براى هر نمازى دعاها و تعقيب  در آتاب

 )به مفاتيح الجنان رجوع آنيد (.همه نمازها مشترك است

 خواندن قرآن پس از نماز، استغفار آردن، صلوات فرستادن، دعاهاى مختلف خواندن، از خداوند 

جزء تعقيبات به حساب ... تسبيحات حضرت زهراعليها السالم، سجده شكر و حاجت طلبيدن، 

 .آيد مى

 مرتبه ٣٤ تسبيح حضرت زهرا عليها السالم آه زياد به آن سفارش شده، آنست آه پس از هر نماز، 

 دارد، اين ذآر را آه ثواب بسيارى.  مرتبه سبحان اللَّه گفته شود٣٣ مرتبه الحمدللَّه و ٣٣اللَّه اآبر، 

از اين جهت . اش حضرت فاطمه عليها السالم ياد داد خداصلى اهللا عليه وآله به دختر گرامى رسول

 .به تسبيحات حضرت زهرا مشهور است

آند و همچنان   آسى آه شيفته نماز و دوستدار خداست، پس از نماز، اين رابطه را فورى قطع نمى

 .پردازد به دعا و مناجات مى

سر بر سجده نهادن، الحمدللَّه و شكرًاللَّه گفتن، . يكى ديگر از اين تعقيبات است» رسجده شك «

اين نيز . هايش سپاسگزارى آردن العفو گفتن، يارب، يارب گفتن، از خدا مغفرت خواستن، از نعمت

 .رساند ادب و معرفت نمازگزار را مى

توان  هاى مختلف مى به شكلهاست، وگرنه   البّته سجده شكر، يك نمونه از سپاس نعمت

 .هاى شكر است آه دورى از گناه، از بهترين نمونه. هاى خدا بود سپاسگزار نعمت

   

  

  

  

   

  نماز جمعه و جماعت

باشد وبسيار به آن سفارش شده    اصل نماز واجب است و به جماعت خواندن آن، مستحب مى

زانه، نمازهاى مستحبى هم وجود دارد آه در شب و روز خوانده به جز نمازهاى واجب رو. است

هاى مختلف  مشهور است، نمازهاى مستحب ديگرى هم در اّيام و مناسبت» نافله«شود و به  مى

 .تأآيد شده است



 عشق به عبادت، بايد انسان موّحد و خداجوى را به نمازهاى مستحب و نافله و نماز شب بكشاند 

 .ات، اآتفا نكندو تنها به واجب

آن هم حضور در جماعت مسلمين در . آيد  پاداشى آه براى نماز جماعت است، به توصيف نمى

 .مسجد آه خانه خداست

شود، غير از جنبه عبادى و پرستش، جنبه اجتماعى و  اى يكبار برگزار مى  نماز جمعه، آه هفته

افكنان را خنثى و  هاى تفرقه و توطئهسياسى و فرهنگى هم دارد و صفوف مسلمانان را مّتحد 

 .آند تبليغات سوء دشمنان را بى اثر مى

 . نماز جمعه و جماعت، رمز شكوه و عظمت مسلمين است

 نماز جماعت، زمينه شناخت افراد و نيازها و مشكالت، و همكارى براى حّل مسائل مسلمين 

 .است

ده شود، به مراتب از نماز به تنهايى، هر چند طوالنى و  نماز جماعت، هر چند آوتاه و با تأخير خوان

 .در اّول وقت باشد، ثواب و ارزش بيشترى دارد

 .شوند  در صفوف جمعه و جماعت، همه همدل و هماهنگ و در آنار هم متّحد مى

 .شود ، ذوب مى»جمع«ها در  ها و خودمحورى  خودخواهى

 .گردد شتر شامل مى رحمت خداوند نيز به جمع مؤمنان، بي

هر آه نداى نماز جماعت را بشنود ولى به آن اعتنا نكند، نمازش بى ارزش :  در حديث آمده است

 ) ٣٧٥ ص ٥وسائل، ج  (.است

 ١من ال يحضره الفقيه، ج  (.آند  شرآت دائم در نماز جماعت، انسان را از نفاق و دورويى بيمه مى

 ) ٣٧٧ص 

  

   

  

  

  

  

   

 ... سخن آخر 

 . به پايان جزوه رسيديم

 .در آغاز راهيم...  ولى 



 راه انسان شدن، آمال يافتن، بندگى آردن، مسلمان زيستن، خدا را بر خود سرپرست و حاآم 

 .دانستن و خدا را خالصانه پرستيدن

 .دگارماست، آن را سست نگيريم نماز، انس ما با پرور

 .است، آن را دوست بداريم» خالق«با » بنده« نماز، سخن گفتن 

 . نماز، غذاى روح ماست، فراموشش نكنيم

 . حضور قلب و توّجه، روح و جان نماز ماست، در نماز خدا را به ياد داشته باشيم

 .آن بهره بجوئيم نماز، بازدارنده از فحشاء و منكر است، بيشتر از 

ترين نيايش و پرستش يك انسان با معبود خويش   نماز، برترين عبادت، مهمترين فريضه و عاشقانه

 .هاى خود بدانيم»آار«ترين  است، آن را يكى از اساسى

نشاط و فرسوده  گردد و دل و جان انسان، بى شود، اميدها سست مى  بدون نماز، روح خسته مى

 .شود مى

ايم، راه حيران و توبه باز است، تصميم  اگر تاآنون نسبت به نماز، آوتاهى و سستى آرده.  ..

اين پيشوايان، . باشيم» منتظر امام زمان«و » پيرو حسين«، »شيعه على«، »اّمت محّمد«بگيريم، 

 .ها با خدا است رسالت و جهاد و شهادت و غيبتشان، براى احياى دين و پيوند انسان

 انشاءالّله... را جّدى بگيريم  »نماز «


