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 درس اول
 

 مقدمه 

دین اسالم درعین واضح وآشکاربودن  بحث وبررسی درمورد نماز در 
 موضوعاست.همانطوریکه درقرآن آمده است  املوقابل ت،ازموضوعات عمیق 

تسبیح وتنزیه خداوند متعال وخالق هستی فقط مربوط به انسانها نیست بلکه این 
موضوع مربوط به کلیه مخلوقات اعم ازفرشتگان،موجودات زنده وغیرزنده نیز 

 ...)-13سوره رعد،آیه -79بیا،آیه سوره ان-1میشود.(سوره جمعه،آیه 

زمانی که خودش را می شناسد  از بالفطره خداپرست وخداگرا آفریده شده وانسان 
فقط شکل . ابراز عبادت نسبت به معبود خود قدم بر می دارد درراستاي شناخت و

راستاي تعالیم پیامبران باشد،درمسیر  مصداق این عبادت درصورتی که در و
ندولی درهرحال درست قرار خواهد گرفت وگرنه درجهات دیگر سوق پیدا می ک

 ذات مسئله همان روحیه پرستش درانسانها تجلی خواهدیافت. درروح و

نماز که مصداق واقعی عبادت وبندگی به درگاه خداوند متعال است اگر با رعایت 
تمامی جوانب امر صورت گیرد می تواند درپرورش روح وجسم بشري اثر عمیق 

عی که همان هدف خلقت است انسان را درمسیر واق وخارق العاده اي داشته و
بندگی به درگاه خداوندي درتمامی ادیان گذشته وجود  بدهد.نماز وعبادت و قرار

تمامی پیامبران مردم را به این امر سفارش کرده اند.گرچه ممکن است  داشته و
اي که در یک هترین خصیصهب .دادیان مختلف فرق داشته باش شکل نماز در

عبودیت خداي متعال و نفی کفر و «جامعه اسالمی باید وجود داشته باشد 
اي معتقد است که است و یک انسان مؤمن و موحد در چنین جامعه» شرك
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باشد و هم داراي عدالت خداوند، هم صاحب انعام و احسان و رحمت و گذشت می
است و سپاسگزار، هم متقی و و مجازات و غضب و عذاب. لذا هم شاکر 

شکر گزاري از خداوند منّان و سپاس از نعمات  داند که الزمهپرهیزگار. و نیز می
معموالً قدرتمندان از وجود پایانش، عبادت و پرستش او و دوري از گناه است. بی

برند و اگر مردم را وادار به کاري بندگان و زیردستان، براي آسایش خود بهره می
ند، به جهت کسب منافع شخصی است.ولی اگر خداوند بندگانش را به نماز دعوت کنمی
کند؛ نه به خاطر نیاز به نماز بندگان است؛ بلکه منافع و برکاتش تنها متوجه خود می

خواهیم ما از تو روزي نمی«؛ »لَا نَسأَلُک رِزقًا نَّحنُ نَرْزقُک« فرماید: آنان است. لذا می
افزاید؛ بلکه سرمایه نماز چیزي بر عظمت پروردگار نمی» دهیمروزي میبلکه به تو 

 ها و کالس عالی تربیتی بشر است.بزرگی براي تکامل انسان

ـ  56در حقیقت این تعبیر، شبیه همان چیزي است که در سوره (ذاریات آیات 
 ) آمده است: 58                                

                                من جن و «؛
طلبم و خاطر اینکه عبادتم کنند، من از آنها روزي نمیانس را نیافریدم؛ مگر به

همگان است و صاحب قدرت  روزي دهندةخواهم طعامم دهند. خداوند نمی
 ».مستحکم

هاي حکومت محرومان و مستضعفان را، برپایی نماز و قرآن کریم پایه
 داند: پرداختن زکات و امر به معروف و نهی از منکر می

)                     

           ( 1   

                                                 
 بـه  امـر  و دهنـد، مى زکات و دارند،مى برپا را نماز بخشیدیم، قدرت آنها به زمین در گاه هر که کسانى همان - 1
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 :نماز ازمنظرقرآن کریم

درادیان گذشته ،نماز وجود داشته وذکر طبق فرموده خداوند متعال درقرآن کریم 
این طریق دربین مردم رواج داشته است که به چند آیه ازآیات  از ویاد خداوند

 دراین زمینه اشاره می کنیم:قرآن 

 قرآن کریم ازقول حضرت ابراهیم می فرماید:

نزد خانه محترم  زرع، پروردگارا،من یکی ازفرزندانم را دردره هاي بی کشت و
 ).37سوره ابراهیم،آیه’(دونت دادم تانماز را به پا دارتو،سک

پیمان محکم وچون ازبنی اسرائیل «اي دیگرخداوند متعال می فرماید: یا درآیه
گرفتیم که جز خدارا نپرستید وبه پدرومادر،خویشان ویتیمان ومستمندان احسان 

 ) 83(سوره بقره، آیه »کنید وبامردم سخن بگویید ونمازرا به پا دارید.

   می فرماید: 31خداوند متعال درسوره روم،آیه         

             

ذکرکرده که بایستی آن را  را دراین آیه خداوند متعال ازبین همه اوامر فقط نماز
به پا داشت که این مسئله اهمیت وجایگاه نمازرا میرساند وازبین گناهان نیز 
شرك را ذکرفرموده که ازبزرگترین گناهان محسوب میشود.بنابراین ازاین مسئله 

                                                                                                        
 

 »41 هیآ حج سوره«کنندمى منکر از نهى و معروف



7 
 

با تقوي،اقامه نماز بوده  که یکی از تفاوتهاي فرد مشرك و برد پیمیتوان 
 می دهد. وازاهمیت موضوع خبر

یا دربخشی ازآیات، نماز درکنارکتاب خدا آورده شده که نشان از جایگاه نماز 

  میباشد.                   ) دربخشی ).29فاطر،آیهسوره

 ازآیات قرآن، فلسفه نماز یادکردن خداوند متعال ذکرشده است.    

     )14سوره طه،آیه.( 

درحقیقت یاد خدابودن مساوي فراموشی غیر خدا میباشد.یا دربخش دیگري 
نماز ازآیات قرآن ،خداوند متعال اثرات نماز را ذکرفرموده که نشان ازجایگاه بلند 

 درکلیه شئونات زندگی بشري میباشد.

                ) محققا نماز  45سوره عنکبوت آیه(
 انسان را ازکارهاي زشت وناپسند باز میدارد.

اي اهل ایمان ازنماز واز ’’یا درسوره اي دیگر خداوند متعال می فرماید:
 ).153سوره بقره،آیه’’(بخواهید وازاین دومنبع نیرو استمداد کنید.صبرکمک 

درهرحال نمازازچنان جایگاهی درقرآن کریم برخوردار است که هم درکوچک 
 ترین سوره (کوثر)وهم دربزرگترین سوره(بقره) ازنمازذکر شده است.

ال  معصیته لَکَانَ یجِـب أَنْ  لَو لَم یتَوعّد اللّه على «فرماید: میالسالم علیه علی حضرت

عذاب نداده بود، بـاز بـر    اگر خدا براي نافرمانی خود وعده  ». شُکْراً لنعمه یعصى
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انسان واجب بود که به پاس شکر گـزاري از نعمـاتش، نافرمـانی و معصـیتش را     
 نکند. 

برسـد و  عبارت از آن نفعی است که از جانب شخصی به شخصی دیگر » نعمت«
غرض از ایصال نفع، فقط احسان به او باشد. به آن کسی که براي احسان نمودن 

و تردیدي نیست ». منعم«گویند و طرف مقابل را می» منعم«کند نفع رسانی می
واقعی، ذات اقدس حق تعالی است، زیرا نفعی کـه بـه انسـان عایـد     » منعم«که 
 شود از دو قسم خارج نیست: می

 فرماید. ه خداوند به انسان مرحمت فرموده و میمنافعی ک -1
رسد و معلوم است که این نعمت نیز منافعی که از جانب مخلوق به انسان می -2

را آفریده و به او قدرت بر انعام داده » منعم«از جانب خداست، زیرا اوست که آن 
متی کـه  هر نع »ما بکم من نعمه فمـن اهللا «است. لذا در قرآن کریم فرموده است: 
 شما بندگان دارید جملگی از خداست. 

 و به همین جهت شکر مخلوق، شکر خالق است. * 
 

بر » منعم حقیقی«خداوند متعال است، شکر آن  ها از ناحیهنعمت پس چون همه
پایان است پس شکر حقیقی او باشد و از آن جایی که نعماتش بیانسان الزم می

 محال و غیر ممکن است. 
فعلی است که ذاتا تعظیم و تکریم منعم را بفهماند، چه آن شکر بـا  » شکر«و اما 

زبان باشد، چه با محبت قلبی و چه با عمل. و تعظیم و تکریم نیـز مراتبـی دارد:   
گاهی به حرکت دادن دست است، گاهی به برخاسـتن، گـاهی بـه خـم شـدن و      

بیـانگر نهایـت خضـوع و     که -گاهی به خاك افتادن. باالترین مرتبه شکر از خدا
عبادت و پرستش آن ذات پاك است و مظهـر اتـم عبـادت     -تعظیم و تذلل باشد

 است. » نماز«



9 
 

اگر چه نماز جزء اصول دین نیست، ولی با این حال از آن فروعـی اسـت کـه در    
اي و دیگـر پیـامبران بـه گونـه     علیهم السالمشریعت آدم و ابراهیم و موسی و عیسی 

 . وجود داشته است
نماز، نوبر احکام اسالمی و ساخته شده از وظایف روحانی و جسمانی اسـت. نمـاز   

بخشد، صحیح و داراي روح، قلب پژمرده و مضطرب بشر را طراوت و آرامش می
دارد. نمـاز  دهد و او را از بدیها و آلودگیها باز مینماز روح آدمی را جال و صفا می

 وسیله ارتباط با خداست. 
مل خواهیم فهمید که در این عمل به ظاهر کوچک، چه خصوصـیات  با اندکی تا

بزرگی نهفته است. نماز معجونی ساخته شده و دارویی ترکیب یافته براي شـفاي  
تمامی دردهاي روحی بشر است. نماز یکی از دو اصل اسـت کـه چـرخ سـعادت     

 چرخد. آن می بشري بر پایه
ندگان خاص خدا درآورده و بـه بهشـت   ب نماز قلبی، نمازگزار را سرانجام در زمره

فرمایـد: نمـاز یـاد مـن     کند، چه این که خداوند میمخصوص حق تعالی وارد می
 »لذکري ةاقم الصلو« :است

 
 مفهوم شناسی

 :  در این درس به فراگیري این امور خواهیم پرداخت
  ةاقامه ، صال . بررسی لغوي واژگان:1
 . بررسی تعابیري که مرتبط با نماز هستند.  2
 
   . اقامه1

  معناي اقامه* 
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اشتقاق یافته است که معناي پابر جایی و حضور و توجه » قوم«واژة اقامه از مادة 
دارد، بنابراین به کسی که روي پا ي خود ایستاده و خمود و شکسته قامت نیست 

می گویند.  به انسانی که دست انسان دیگر را می گیرد و او را در کنار » قائم « 
واگر توانست افراد بیشتري را پا بر جا کند  می گویند» قو ام « خود بلند می کند 

می گویند در نهایت به وجودي که داراي قدرت نا متناهی است و توانایی » قیم« 
می گویند که مختص ذات جاللۀ الهی »قیوم«پابر جا کردن تمام هستی را دارد، 

 است. 
»ومالْقَی یالْح وإِالَّ ه ال إِله اللَّه«
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اگر قرائت و خواندن نماز به تنهایی منظورِ نظرِ حضرت پروردگار بود ، آدمـی بـا    
قرار می گرفت و عنوان مصلّی  یک بار خواندن در طول عمر، در زمرة نمازگزاران

و بـر پـایی   » اقامه« ي اطالق می شد، اما مطلوب و خواستۀ حضرت احدیتوبر 
باشد.نماز می
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»  ـمکَنٌ لَهس التَکإِنَّ ص هِملَیلِّ عص بِها و تُزَکِّیهِم و مرُهقَۀً تُطَهدص هِموالنْ أَمخُذْ م

 یملع یعمس اللَّه و.«
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».منْ ربهِم و رحمۀٌ
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*  
 

 ومددرس 
 موانع اقامه ي نماز

آنچه در این قسمت فراخواهیم گرفت: 
. بررسی موانعی که قرآن آن امور را سد نماز و ذکر یاد می کند.1
 . بررسی ابعاد مختلف موانع نماز در عرصه هاي گوناگون. 2
 

 . حب دنیا 1
و إِذا رأَوا تجارةً أَو لَهواً انْفَضُّوا إِلَیها و تَرَکُوك قائماً قُلْ ما عنْد اللَّه خَیـرٌ مـنَ   « 

» اللَّهوِ و منَ التِّجارةِ و اللَّه خَیرُ الرَّازِقینَ
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نمازگزاران به سراغ کاروان رفتند و حضرت را که در حال ایستاده مشـغول ایـراد   
 .آنان را توبیخ کرد خطبه بود، تنها گذاشتند. این آیه نازل شد و

اشاره به وجود ضـعف ایمـان در اجتمـاع و کاسـتى در سـطح همـاهنگى و        ین آیه ا 
. که گروهی بخاطر کـوچکترین سـرگرمی از   هاى دین داردهمکارى با شعائر و برنامه

بزرگترین فریضۀ الهی دست بر می دارنـد . کـه ایـن داللـت بـر حـب و عالقـه بـه         
یاد خدا، را در عالقـه بـه  مادیـات یـا نفسـانیات بایـد       دنیاست. که  عامل انحراف از 

»تجارةً أَو لَهواً«جستجو کرد. 
 

 . نفاق  2
نفاق بیماري است که در روح آدمی وقتی خانه می کند روح عبادت وبندگی را به 
سقوط سوق می دهد، و یکی از مهمترین موانع اقامه نماز محسوب می شود کـه  

 کسالت و خودنمایی و ریا در نماز .شود براي عاملی می
 خداي متعال در باره می فرماید: 

 إِنَّ الْمنافقینَ یخادعونَ اللَّه و هو خادعهم و إِذا قاموا إِلَى الصـالةِ قـاموا کُسـالى   « 

  ».یراؤُنَ النَّاس و ال یذْکُرُونَ اللَّه إِالَّ قَلیالً
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 .تسلط شیطان 3
اللَّه أُولئک حزْب الشَّیطانِ أَال إِنَّ حـزْب  استَحوذَ علَیهِم الشَّیطانُ فَأَنْساهم ذکْرَ « 

»الشَّیطانِ هم الْخاسرُون
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 نکات: 
گیـرد.  به معناى دوست خاص و صمیمى است که مشاور انسان قرار مى» خلیل« -

بـه  سـاز اسـت؛   نقش این گونه دوستان در زندگى انسان بسیار مهم و سرنوشـت 
تر از دوست، در تر و تعیین کنندهى انسان، هیچ عاملى مهمطورى که بعد از اراده

افکار، اخالق و کردار انسان نیست و انسان به ویژه در دوران جوانى که شخصیت 
او شکل نگرفته و خواهان الگوست، خواه، ناخواه، تحت تـأثیر دوسـتان صـمیمى    

گیرد.قرار مى
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دوست خوب آن است که دیدنش انسان را به یاد خدا بیندازد و سخنانش بـه   که
 «علم انسان بیفزاید. 
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کسانی که نماز را به خاطر کسب خوشایند اجتماعی و رضـایت مردمـان و    دوم :
 خودنمایی به جاي می آورند.

 * دو نشانه ریا کاران: 
وقتی تنها هستند در انجام عبادت کسـل انـد و هنگـامی کـه در جمـع انـد        .1

 شاداب و سرحال.
ع آرام و با آداب .وقتی تنهایند نمازشان را سریع  و در جم .2

را معیار انجام » رضایت خدا «معیار اخالص آن است که آدمی در همه حال تنها 
أَ لَم یعلَـم  :« و ترك عملی قرار دهد . مخلصین کسانی هستند که در پاسخ به آیۀ 

»بِأَنَّ اللَّه یرى
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. تجارت و روزمرگی ، مشغولیتی را فراهم می آورند که اشتغال به آنچـه کـه از   5
 گرفت . سوي خداي سبحان امر شده ایم را خواهد

. سکر و مستی شراب و شباب و هوي و خواب و علم و ریاست ، موانعی هستند 6
 که سد ذکر اهللا نتیجه آنها است.

 

 
 

 درس سوم
 عقوبت ترك نماز

 
 آنچه در این قسمت فرا خواهیم گرفت: 

 ؟. ترك نماز چه عواقبی را در پی دارد1
 ؟. آستانه ي عقوبت ترك نماز در چه حدود است2
 

 شرك،: جمله از شده وارده نماز ترك ىباره در اسالم در اىدهنده تکان تعبیرات
 جهنم؛ به ورود و قارون با حشر نصارى، یا یهود دین به مردن عمل، حبط کفر،

»          « 
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 حبط فقد عذر غیر من تفوته حتى صالته ترك من: «فرمودندعلیه السالم  علی  امام

»عمله
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« سورة طه 14با توجه به آیۀ »: ذکري«تعبیر                  

             « 
 اعراض از ذکر، روي گردانی از نماز استمهمترین مصداق 

مراد از سـختى و تنگـى زنـدگى،     . به معنى سختى و تنگى است»: ضَنْکاً«تعبیر  
داران به خاطر حرص، تـرس و دلهـره، در   نداشتن نیست، بلکه بسیارى از سرمایه

 .کنندفشار و تنگنا زندگى مى
است  و پیامدهاي زیانبار داراي آثار شومکه غفلت از یاد حق، غفلت از نماز یعنی  

 :که این عواقب را می توان در این ابعاد بررسی نمود
 نابینایی دل  الف.

 اثر دیگر غفلت از یاد خدا است:فشار و تنگنایی در زندگی  .ب
)ومنْ أَعرَض عن ذکْرِي فَإِنَّ لَه معیشَۀً ضَنکًا ونَحشُرُه یوم الْقیامۀِ أَعمى( 
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شایان ذکر است که خداي سبحان بسیاري از انبیا و اولیاي خود را با فقر آزمـود،  
آزماید، بنابراین، فقـر همـواره نشـان    مؤمنان را نیز با فقر می گروهی از  کهچنان

تمکّنِ مادي، با یاد حق اهانت و عذاب الهی نیست. این نکته نیز روشن است که 
علیه السالم  حضرت سلیمان منافات ندارد؛ ممکن است کسی به لحاظ تمکن در حد

نبندد و اهل یاد حق باشد. تعلق به طبیعت و دلبسـتگی  باشد؛ اما به آن مکنت دل
.، مذموم است؛ نه اصل مال و ملکمعیشتبه 
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در غیر این صورت به زندگی شرك آلود مبتال خواهید شد، پـس از عـواملی کـه    
مقدمات شرك را فراهم می سازد عبارتند از: عدم رجوع و انابه به خداي متعـال،  

 توجهی به نماز.یبی تقوایی و ب
 . سیطره ي شیطان 3

)ومن یعش عن ذکْرِ الرَّحمنِ نُقَیض لَه شَیطَانًا فَهو لَه قَرِینٌ (
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بنابراین، برخی افراد چندین پوششِ در طول هم یا در عرض هـم دارنـد. برخـی    
شیاطین، زمام مجاري ادراکی او و بعضی دیگر زمام مجاري تحریکـی وي را بـر   

 . و از تمام جهات او را احاطه می کنند.عهده دارند
سیاست شیطان گام به گام است: 
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».لذکْري َ ةالصال أَقمِ و فَاعبدنی أَنَا إِالَّ إِله ال اللَّه أَنَا إِنَّنی«
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ویل لفظى است هر که در مهلکه واقع شود آنرا بکار برد و آن طبرسی می گوید: 
.در اصل عذاب و هالك است
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 چکیده: 
بزرگترین عقوبت نماز محرومیت از اداء خود نمـاز اسـت بـا ایـن حـال بـه آثـار        

 دنیوي و اخروي بر می شماریم:نامطلوب ترك نماز را امر 
 الف. عقوبت دنیوي: 
 . زندگی مشقت بار1
 . مقدمه شرك 2
 . سیطره ي شیطان 3
 ب. عقوبت اخروي 
 . کوري در قیامت1
 . سقوط در درکات جهنم( ویل ، غی، سقر)2
 . محرومیت از شفاعت شافعان.3
 

 درس چهارم                                     
 

 

 : خواهیم گرفت این قسمت فراآنچه در 
. بررسی آثار نماز در دنیا وآخرت.1
 ي ثمر آن.. بررسی فوائد آثار نماز و نتیجه2
 

 مقدمه
بررسی برخی آثار و نتایج اقامۀ نماز در زندگی فردي و اجتماعی موجـب آشـنایی   
بهتر مومنان با ماهیت تربیتی و انسان سـاز ایـن عبـادت مبـارك بـوده و باعـث       

 بیشتر آن  در حیات ایمانی خواهد شد.  اهتمام
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 دوري از فحشا و منکرات .1
ى چهـل و  در آیـه یکی از اساسی ترین و بارزترین آثار نماز را ، قرآن کریم       

هـا و  اجتمـاعى نمـاز در نفـى آلـودگى    فـردي و  ى عنکبوت به نقش پنجم سوره
 فرماید:کند و مىعظمت یاد خدا اشاره مى

 الْمنْکَرِ و الْفَحشاء عنِ تَنْهى الصالةَ إِنَّ الصالةَ أَقمِ و الْکتابِ منَ إِلَیک أُوحی ما اتْلُ«

کْرُ ولَذ رُ اللَّهأَکْب و اللَّه لَمعونَ ما ینَعتَص« 
آنچه از کتاب (قرآن) به سوى تو وحى شده، بخـوان [و پیـروى کـن،] و    ترجمه: 

البتّه یـاد   دارد؛ و] زشت و ناپسند باز مى[چرا] که نماز از [کارهاىنماز را برپا دار؛ 
 داند.دهید مىتر است؛ و خدا آنچه را با زیرکى انجام مىخدا بزرگ

 
 

 اتنک* 
ي که حقیقت نماز را محقق کند، موقعیـت عصـمت را بـراي خـود فـراهم      بنده ا

در بردارنـدة تمـام ناشایسـتگی    » المنکر« و»الفحشاء« نموده است زیرا دو تعبیر 
 هاست که نمازنقش بازدارندگی از تمامی آنهاست. 

»القبیح الشنیع من قول أو فعل به معناي ؛» الفحش«جمع » فحشاء « 
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« منکر«دسته از ناپسندها که مورد تأیید عقل قرار نمی گیرد عنوان نماید )به آن 
 اطالق می گردد.

کند و مانع اثر گذاري این ی و فحشاء و منکر فاصله ایجاد می سپري که بین آدم
اعمال در وجود آدمی می گردد و روح ملکوتی انسان را از این آلودگی هـا حفـظ   

ي ي متعال ماهیت نماز را به گونـه ا خدانیست. » اقامۀ نماز« می کند، چیزي جز
 قرار داده که با فحشا ومنکر تباین دارد. 
افتـد و از  هاى او مىگذارد و به یاد نعمتانسانى که پنج بار در شبانه روز نماز مى

از روح  وگذارد اى که این نماز در روح او اثر مىجوید، به همان اندازهاو کمک مى
 دارد.این نماز او را از کارهاى زشت و ناپسند باز مىشود، عبادت برخوردار مى

کند، اما یعنى نماز به صورت تکوینى و تشریعى انسان را از کارهاى زشت منع مى
سازد اى از فحشا و منکر را دور مىاین ممنوعیت درجاتى دارد و هر نمازى مرتبه

سازد.و نمازگزار را مرحله به مرحله پاك مى
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 اثر نماز در رستگاري  .2
                                

     .
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 »و از نام پروردگارش یاد کرد و نماز گزارد. -و ذَکَرَ اسم ربه فَصلَّى« 
در این جا از اسم یاد کرد و صاحب اسم را خواست، و گزاردن نماز بـراى خـود او   

است نه براى نام او.
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الـذین هـم علـی صـالتهم     صفت مستمر کسانی است که دائمـاً بـه فکـر نمازنـد: (    

 )دائمون
، نماز داراي آثار مهمی است که خداوند درباره حفظ آن دستور خـاص داده اسـت  

هنگام سختیها جزوعانـه فریـاد    کننده طبیعت حریص انسان است کهنماز تعدیل
و از دادن آن خیر به ، کندلبی میانحصارط، رسدزند وزمانی که خیري به او میمی

إنّ اإلنسان خلق هلوعاً  إذا مسه الشرّ جزوعاً  وإذا مسه ورزد: (دیگران امتناع می

که اگر اهل سخاوت باشد آن خیر نازل، هم به دیگران ) غافل از اینالخیر منوعاً
و  ماند، و اگر منع کند هم دیگران را از آن محرومرسد و هم براي خودش میمی

رهانـد و او  بهره ساخته است. آنچه انسان را از این صفت زشت میهم خود را بی
دهـد نمـاز اسـت. تنهـا     پذیري در حوادث نجات میرا از بخل در عطا و از آسیب

 )إالّ المصلّیندورند: (نمازگزارانند که از چنین صفت مذمومی به
 

توفیق تعـدیل طبیعـت   آدمی را به قوت نفسی می رساند که اقامه نماز  :خالصه
یـا  » نمازگزارنـده «رو به جاي اسم فاعل ، از اینو جزوع و منوع را داراست  هلوع
صفت مشبهه» خوانندنماز می«فعل 
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ي لطف نماز تلطیـف و تزکیـه شـده اورا بـه     چنین نفس توان مندي که در سایه
 اري است.زچنان طهارت وجودي می رساند که معراج و قرب جزاي چنین نمازگ

  سپري در برابر توطئه هاي شیطانی  .4
 و الْمیسـرِ  و الْخَمـرِ  فـی  الْبغْضـاء  و َةالْعـداو  بیـنَکُم  یوقـع  أَنْ الشَّیطانُ یرید إِنَّما«

کُمدصنْ یکْرِ عذ اللَّه نِ وال علْ ةِالصفَه ونَ أَنْتُمنْتَهم.«
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 ». و من یتّبع خطوات الشیطان فانّه یأمر بالفحشاء و المنکر«ب. شیطان؛ 
با این مقدماتی که بیان شد می توان نتیجه گرفت که  نمـاز مهمتـرین سـپر در    

 برابر تحقق منویات شیطانی است.
بدین جهت عزم عمده ي شیطان برهم زدن جریان ذکر  و مانع تراشی براي نماز 

 است؛ 
...»و کُمدصنْ یکْرِ عذ اللَّه نِ وال عةالص.«..

 این آیه دربردارندة چند نکته است:
در هر پیکاري ابزار و ادواتی  به عنوان تجهیزات نبرد بکار گرفته می شوند در   -

نیز که خداي سبحان او را هم به عنوان دشمن آشکار یاد نمـوده و  نبرد شیطانی 
که دشمنی افکندن بین انسـانها    حتی تجهیزات اورا نیز در آیۀ شریفه متذکر شده

در این با ابزاري همچون شراب و قمار به این خوي دشمنی خود اقدام می نماید  
 اشاره شده استبازى  خوارى و قمارآیه به برخى پیامدهاى زیانبار شراب

وسالحی براي دفاع در مقابلـه  شکند؛ صفتان را مىیاد خدا و نماز کمر شیطان  -
ى شـراب و قمـار، از یـاد خـدا و نمـاز      این رو آنان به واسطهاز  با شیاطین است.

 کنند.جلوگیرى مى
که نماز هم، نوعى ذکـر خداسـت، آن را بـه صـورت ویـژه بیـان کـرد، تـا         با این

تأکید ورزد. براهمیت نماز 
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 اطمینان قلب و عروج نفس .5
خداي سبحان در نخستین وحی به موساي کلیم در آیات چهاردهم تـا شـانزدهم   

ى طه به محتواى پیام الهى به موسى، یعنى توحید، معاد و نمـاز و حکمـت   سوره
 فرماید:کند و مىآنها اشاره مى

»لذکْري ةَالصال أَقمِ و فَاعبدنی أَنَا إِالَّ إِله ال اللَّه أَنَا انَّنی«
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و مـن أعـرض عـن ذکـرى فـانّ لـه معیشـۀ        «زندگى سخت اثر ترك یاد خدا؛  )ب

».ضنکاً
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للنّاس من رحمۀ فال ممسـک لهـا و مـا    ما یفتح اللّه «امساك فیض اوست؛  محصول

».یمسک فال مرسل له من بعده
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ودر پایان کسانی که برخوردار از چنین ذکر الهی باشند. اهل ذکر شـمرده شـده   
 «.نیازهاي علمی و معنوي معرفی شـده انـد   وآنان به عنوان مرجع پاسخگویی به

» فَسئَلُوا أَهلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُم ال تَعلَمونَ
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فرمایـد:  آورید و به وسیله آن به خداوند تقرب جوئید، زیرا که خداوند در قرآن مى
اى است که در وقت معین بر اهل ایمان واجب شده است. آیـا پاسـخ   نماز فریضه

چه : «پرسنداید که وقتى طبق گفته خداوند در قرآن از آنها مىدوزخیان را نشنیده
 گویند: ما از نمازگزاران نبودیم.مى» چیز شما را به دوزخ افکند

ریزد، و همچون رهایى چهارپایان از نماز، گناهان را مانند ریزش برگ درختان مى
نماز را به چشمه آب  صلى اللَّه علیه و آله و سـلم  سازد. رسول خدابند، انسان را رها مى

ردى باشـد و شـبانه روز، پـنج نوبـت از آن     گرمى تشبیه فرمود که بر در خانه مـ 
 شستشو کند، که در این صورت دیگر چرکى در بدن وى باقى نخواهد ماند.

دانند که زینت کاالى دنیا و فرزنـدى  مقام و اهمیت نماز را مردانى از مؤمنین مى
دارد ى، آنهـا را بـه خـود مشـغول نمـى     یکه نور چشم انسان است، و ثروت و دارا

ند در قرآن مجید فرموده است: مردانى هسـتند کـه تجـارت و داد و    چنانکه خداو
 دارد.ستد دنیا آنها را از یاد خدا و اقامه نماز و پرداخت زکات باز نمى

گزارد، خود را به با این که خدا، بهشت را به پیغمبر مژده داده بود از بس نماز مى
ات را فرمـان  داشت: خانوادهرنج انداخته بود، و در این کار نظر به این آیه شریفه 

 ده نماز بگزارند، و خویشتن نیز بر انجام آن شکیبا باش.
کرد از این رو پیغمبر هم خانواده خود را به انجام این فریضه بزرگ الهى وادار مى

 پرداخت.خود نیز با بردبارى به اداى آن مىهم و 
مقـام  واى عـالى در کلمات قصار آن حضرت در اواخر نهج البالغه، آن پیشـ  -2

کند: نمـاز  معصوم و برگزیده خدا، پنج حکم بزرگ الهى را بدین گونه توصیف مى
وسیله تقرب و نزدیک شدن هر پارسائى به خداست، و حج، جهـاد افـراد نـاتوان    

 است.
هر چیزى زکات دارد و زکات و پاك کردن بدن، روزه گرفتن است. جهاد زن هم 

 باشد .خوب شوهر دارى کردن مى
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نیز در فرمان مشهور مالک اشتر که پس از شهادت محمد بن ابـى بکـر در     -3
مصر او را به فرمانروائى کشور باستانى مصر منصوب داشت و بایـد آن را جهـان   

 فرماید.دانست، مى علیه السالمبینى على 
هنگامى که برخاستى و خود را مهیا ساختى تا با مردم نمازگزارى، نماز را چنـدان  

مخوان که مردم را پراکنده سازى و سریع و تند هم مخوان که آن را تباه  طوالنى
 کنى.

گزارند، کسانى هستند که علیـل و بیمـار و   زیرا در میان مردمى که با تو نماز مى
هنگـامى    -و سـلم  صلى اللَّه علیه و آله  -ناتوانند، یا گرفتارى و کار دارند. من از پیغمبر

فرستاد پرسیدم: چگونه با مردم نمـاز گـزارم   به یمن مىکه مرا براى تبلیغ اسالم 
ترینشان نمازگزار، و حال مؤمنین را رعایت پیغمبر (ص) فرمود: با آنها مانند ناتوان

 کن .
فرماید پروردگارا من نخستین کسى هستم کـه  از جمله مى) 131در خطبه (  -4

صلى اللَّـه علیـه و   دا به حق رسید و آن را شنید و پذیرفت. به طورى که جز رسول خ

 هیچ کس در نماز بر من پیشى نگرفت. و سلم آله
 

مرقـوم   نویسد از جملهاى که به حارث همدانى از یاران نامدارش مىدر نامه -5
دارد: در روز جمعه، مسافرت نکن تا بتوانى در نماز جمعه شرکت کنـى، مگـر   مى

دهى، یا به سراغ کارى بروى که این که کار واجبى (مانند جهاد) در راه خدا انجام 
   معذور باشى. شرعاً

اى که براى محمد بن ابى بکر نوشت و او را روانه مصر نمود تـا  در عهدنامه -6
فرمانرواى آنجا باشد، از جمله دستورهائى که به او داد فرمود: نمـاز را در اوقـاتى   

و فرصت و وقـت  کارى یکه براى آنها تعیین شده به پاى دار و به خاطر این که ب
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دارى، پیش از وقت آن را به جاى نیاور، و به بهانه این کـه کـار دارى، آن را بـه    
 باشد .تأخیر نینداز و این را بدان که تمام کارهایت پیرو نمازت مى

بینید، موالى متقیان و سرآمد نمازگزاران مسلمین به فرمـانگزار  به طورى که مى
دهد که نمـاز را چـه فـرادا و چـه بـه      مىجوان خویش محمد بن ابى بکر دستور 

جماعت بر هر کار دیگرى اعم از شخصى و کشورى و لشکرى مقدم بدارد و آن 
را در اول وقت ادا کند، و حق ندارد به بهانـه کـار یـا گرفتـارى آن را بـه تـأخیر       
بیندازد، یا به دلیل این که کارى ندارد، پیش از وقت انجام دهد. بلکه بایـد طبـق   

 دا و پیغمبر عمل کند و به میل خود جلو و عقب نیندازد.دستور خ
 

تر اینست کـه در شـب بیسـت و یکـم مـاه مبـارك رمضـان،        از همه جالب  -7
اى پیش از آنکه جان به جان آفرین تسلیم کند، ضمن وصیت تاریخى خود لحظه

خـدا  فرماید: از جمله مىعلیهما السالم به فرزندان گرامیش، امام حسن و امام حسین 
 را، خدا را که برپا داشتن نماز را از یاد نبرید، زیرا نماز ستون دین است .

و  صلى اللَّـه علیـه و آلـه    در اینجا به سخن پیغمبر لیه السالمعدانیم که امیر المؤمنین مى

نظر داشته که فرموده است: نماز ستون دین است که اگر پذیرفته شد، سـایر   سلم
شود و اگـر مقبـول نیفتـاد سـایر اعمـال دیگـر       پذیرفته مىبع آن ه طاعمال نیز ب

در شـب قـدر   علیـه السـالم   نتیجه کالم این که على شود.بندگان هم مردود شناخته مى
یعنى بهترین شب سال، در حال نماز، ضربت خورد و در شب قدر هـم بـا سـفارش بـه     

و روح بلنـد   اهمیت مقام نماز و دیگر ارکان اسالم، چشم از جهان ظلمـانى فـرو بسـت   
 پروازکرد. پروازش به ملکوت اعال

 
ت پیغمبـر خـاتم، حضـرت    نماز، نخستین حکم الهى بود که چند روز پس از بعث 

توسط جبرئیل امین از جانب خداوند صـادر  صلى اللَّه علیه و آله و سـلم  اللَّه محمد بن عبد
گردید و پیغمبر با تعلیم پیک وحى، آن را معمول داشت. بـدین گونـه کـه پیـک     
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وحى الهى، جبرئیل امین، چند روز بعد از آن که پیغمبر به مقام نبوت رسید، براى 
دومین بار بر آن حضرت نازل گردید و آبى از آسمان آورد و طریقه وضو گرفتن و 

 ز گزاردن و رکوع و سجود را به پیغمبر آموخت.نما
بنا بر این، نماز این فریضه بزرگ الهى و عالیترین فرمان خداوند عالم که بهترین 
حالت یک انسان با ایمان و بنده خدا در پیشگاه الهى است، نـوبر احکـام اسـالم    

   جا نیز باید قدر آن را دانست و به اهمیت آن پى برد.است و از همین
نکته جالب توجه اینست که پس از پیغمبر، نخستین کسى که از مردان آن را بـه  

و آنهم در سن نه سالگى بود که در خانه پیغمبـر بـه سـر    علیه السالم پا داشت على 
برد و چون پیغمبر وضو گرفت او نیز وضو گرفت و همین که رسـول خـدا بـه    مى

پشـت پیغمبـر (ص) خـدا    نماز ایستاد، آن وجود مقدس هم در آن سـن و سـال،   
هم تنها خدیجه بود که به عنوان اولین زن به علیه السالم ایستاد و در پشت سر على 

پیغمبر (ص) نماز جماعت گزاردند. و اولین اقامـه نمـاز، هـم بـه      نماز ایستاد و با
جماعت بود، جماعتى این چنین که پیغمبر (ص) در جلو و على پسر بچه نه ساله 

بینیـد  ت و خدیجه، همسر پیغمبر در پشت سر على (ع). مىدر پشت سر آن حضر
اى با نمـاز، ایـن دسـتور عـالى     سراینده نهج البالغه، چه رابطهعلیه السـالم  که على 

آسمانى دارد که شش سال پیش از بلوغ و قبـل از همـه، آن هـم در پشـت سـر      
رتبت از مپیغمبر (ص) و براى نخستین بار به عنوان وظیفه دینى که پیغمبر ختمى 

علیـه السـالم   جانب خداوند مأمور به انجام آن شده است، آن را معمول داشت. پـس علـى   

 .نخستین نمازگزار اسالم است
 

 

 حق نماز 
  »و حافظوا علیها و استکثروا منها. و تقربوا بها تعاهدوا امر الصلو«
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امر نماز را مراعات کنید و چنانکه باید بپا دارید و بر حفظ آن بکوشید و زیاد بجـا  
 آن به خدا تقرب جوئید.  آورید و به وسیله

 براي شرح این فراز، ذکر چند نکته مفید است: 
خداوند متعال براي خود و براي هر چه آفریده و یا امر به انجام آنهـا   نکته اول:

نموده، حقوقی را مقرر فرموده است که بنده باید در اداي آنها ساعی و کوشا باشد. 
بزرگترین حقوق ربانی بر انسان، حقی است که حق تعالی براي او واجب دانسته و 

بت پرستی. و در حقیقت این، آن نیست مگر عبادت و بندگی و دوري از شرك و 
ي حقوق است. سپس خداوند براي آدمی حقوقی الزم داشـته اسـت   اصل و ریشه

گردد. و سپس براي کارها و که کلیه اعضاء و جوارح او را از سر تا به پا شامل می
اسـت.  » نمـاز «ایـن افعـال    افعال وي نیز حقوقی را واجب دانسـته کـه از جملـه   

وقی است که باید انسان مسلمان و نماز گـزار بـه اداي آن   بنابراین براي نماز حق
 در کالم مذکور فرمود: السالم علیهبپردازد. چنانکه حضرت علی 

 ». در امر نماز تعهد کنید و مواظب آن باشید و هر چه بیشتر آن را بجا آورید«
از جمله حقوق نماز این است که نماز گزار بر حفـظ آن بکوشـد و از    نکته دوم:

ت فضیلت آن و از آداب و شرایط قلبی آن غافـل نمانـد. در قـرآن کـریم نیـز      وق
والذین هم «محافظت بر نمازهاي واجب ، از ویژگی مومنان شمرده شده است: 

آنها (مومنین) کسانی هستند که در حفظ نمازهاي  »علی صلواتهم یحافظون
 کوشند. خویش می

یکی دیگر از مسائلی که حضرت در انجام آن امر فرموده، بسیار بجا  سوم: نکته
آوردن نماز است. در توضیح این کالم دو احتمال وجود دارد: یکی این که مـراد،  
نماز نافله است. یعنی عالوه بر انجام نمازهاي یومیه، نمازهاي نافله و مستحبی را 

د حضرت بسیار خواندن نمازهاي د. احتمال دوم این است که مراینیز زیاد بجا آور
در مقام واجباتی ماننـد نمـاز و   السالم علیههر چند امام  -باشد. این احتمالواجب می
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آید، زیرا نمازهاي واجـب محدودنـد و   بعید به نظر می -باشدروزه و زکات و... می
 شد. ، مداومت بر آنها بانبسیار خواندن معنا ندارد. مگر این که منظور از زیاد خواند

 
 

 دین ستون نماز
  )47 ىنامه(. دینکم عمود فانها ،الصلو فى اهللا اهللا، و

 .شماست دین ستون آن زیرا د،ینبر یاد از را نماز که را خدا را، خدا
 از و باشـد  مـى  نماز است برخوردار موثرى تربیتى نقش از که عواملى از یکى

 کـه  جـایى  آن تـا  دارد ممتـازى  و ویـژه  جایگاه دین فروع دیگر میان در رو این
 اهللا صـلى  خدا رسول و کرده معرفى دین ستون را نماز السالم علیهعلی  امیرالمومنین

 انکـار  راه از کـه  کسـى  پـس  اسـت،  دیـن  ستون نماز«: فرمایدمى سلم و اله و علیه
.»است کرده ویران و خراب را دینش که راستى کند، ترك و نخواند را نمازش
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 مـى  دین ىخیمه میخهاى مانند اعمال سایر و بوده ستون چون نماز بنابراین
 مسـتقیم  عمـود  بـودن  مستلزم دین ى خیمه طنابهاى و میخها کارایى که باشند
 نقـش  زمانى عمود و »دین عمود« فرمود که این جالب. است »نماز« یعنى دین
 لـذا . معـوج  و کـج  نـه  باشـد  راست و مستقیم که کند ایفا تماما تواند مى را خود

 .گیرد صورت کمال و صحت با و مستقیم که است دین ستون نمازى
 فمعـرّ  کـه  اسـت  فریضـه  نخسـتین  و دیـن  سـتون  جهت بدین نماز: گویند
 هیچ زیرا شود، مى شناخته نماز ى وسیله به مسلمان. اوست ىهشناس و مسلمان

 نمـى  تکـرار  معینـى  اوقات در و روز شبانه هر در نماز چون دینى واجبات از یک
 خوانـده  بایـد  عشا و مغرب و عصر و ظهر و صبح هر در که است نماز این گردد،
 بـا  هم آن عمر تمام در بار یک فقط حج و ماه دوازده از ماه یک فقط روزه. شود

 و منـافع  از خوانـد  نمـاز  کـه  کسـى  لـذا . است واجب مسلمان بر استطاعت وجود
 اسـالم  شـکوه  با و رفیع کاخ و عظیم ىخیمه ىسایه و دینى و اجتماعى مزایاى

 .شود مى مند بهره
 

 نماز، بهترین وسیله تقرب به خدا 
  .»قربان کل تقی صلووال«

 و نماز وسیله تقرب و نزدیک شدن هر انسان پرهیزگاري به خداست. 
به نوعی دنبال کمال هستند و هر یک کمال  انسانها فطرتاً شکی نیست که همه
دانند. از نظر اسالم، آدمی براي رسیدن به کمال حقیقی باید خود را در چیزي می

سعی کند با تخلق به اخالق الهی هر چه بیشتر خود را به منبع و سرچشمه کمال 
یعنی خداوند متعال نزدیک کند و براي حصول این تقرب، راههـایی پـیش روي   

اسـت. پـس   » نماز اقامه«قرار داده است. از مهمترین و موثرترین راهها  مسلمین
 جوید. نماز به خدا تقرب می یک انسان متقی به وسیله
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 بوقت سنجش ایمان گواه عاشق صادق     نماز اي بهترین رابط میان بنده و خالق  
بـت و  نماز کامل، سبب قرب و منزلت و نزدیکی به معبود اسـت، زیـرا چنانکـه ثا   

محقق است انسان به هر چه رو آورد و توجه کامـل بـه او داشـته باشـد بـه وي      
نماید، چگونه ممکـن  گردد و از اسرار و خصوصیات آن اطالع پیدا مینزدیک می

نصیب گردد؟ هرگز ممکن است کسی روي دل را به معبود وادارد و از قربش بی 
 نیست.

 دارد. لکن قرب مخلوقات نسبت به او تفاوت بسیار 
 قرب و نزدیکی هر کسی نسبت به خداوند متعال به قدر کماالت نفسانی است.

گردد که عظمت و کبریائی الهی چنان در اعماق قلـب وي  انسان وقتی کامل می
فرو رفته و بر او استیال نموده باشد که خود و موجودات را غـرق دریـاي عظمـت    

 ن نبیند. حق ببیند، بلکه اصال خود و آثار خود را در میا
 بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت        رسد آدمی بجایی که بجز خدا نبیند

گردد که نماز حقیقی و کامل، عملی است لذا با توجه به آنچه گفته شد معلوم می
که انسان را به قرب معنوي رسانده و او را بر اثر مداومت و حضور قلب به خداوند 

 کند. کند و مقام و منزلتی خاص به پیشگاه الهی پیدا میمتعال بیشتر نزدیک می
را بـا هـم عامـل    » نماز و زکات«السالم علیهعلی البته در جایی دیگر امیرالمومنین 
 فرماید: تقرب به خدا معرفی کرده و می

پس براي مسلمانان زکات  »قربانا الهل االسالم جعلت مع الصلو ةثم ان الزکا«
 تقرب قرار داده شد. با نماز وسیله

 و خضوع و بندگى و عبودیت همان معنا یک به دین حقیقت که جایى آن از نیز و
 در و سبحان خداى جبروت و جالل برابر در خاکسارى و مسکنت اظهار و خشوع
 و عبودیت حالت ى نشانه بهترین و باالترین نماز و اوست کبریاى عظمت مقابل
 .است آن ستون و دین حقیقت نماز پس است، بندگى
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 بیان ) به(ععلی حضرت فرمایشات به . با توجهاست آثار و برکاتی نماز دربرگیرنده
  :پردازیممی از موارد آن برخی

 فمـن  الصلو االیمان علم: و سلم وآله علیه اهللا صلی النبی قال« :ایمان نماز عالمت - الف

و  : نمـاز پـرچم  اسـت  خدا فرمـوده  رسول». «حدودها فهو مؤمن و قام لها قلبه فرغ
 را رعایت نماز کند و حد و حدود آن را آمادة قلبش کسهر  . پساست ایمان عالمت

 .»است کند، مؤمن
شود فـرد  می نماز باعث که ) در این(ع علی حضرت از کبر: نماز، جدایی - ب

 الکبر و الزکـو  تنزیها عن ... والصلواهللا فرض«شود، فرمودند:  از کبر پیراسته

را  زکات روزي رویش از کبر نماز را و براي وارستن برايخداوند » »تسبیباً للرزق
 .»است مقرر کرده

 علمـک  ء مـن شـی  کل ان واعلم« دیگر: نماز و تأثیر بر کارهاي ارزش - پ

 »خواهد بود. نمازت تابع در ارزش هر کار دیگرت که و بدان» «لصلوتک تبع

 راسـه  لما رفع الرحمۀ ما یغشا من المصلی لو یعلم« :رحمت نماز، نزول - ت

خـدا او را فـرو    از جـالل  ايهالـه  چـه  اگر نمـازگزار بدانـد کـه   »  «السـجود  فی
 »بردارد. اشسر خود را از سجده ندارد که پوشاند، هرگز دوستمی
 به نماز را با معرفت فرمایند: هر کسمی السالمعلیه علی امام :نماز و آمرزش - ث

 شود.می آورد، آمرزیده جاي به آن حق
 

 وقت اول نماز اهمیت

  1.الشتفال وقتها عن توخرها ال و لفراغ وقتها تعجل ال و لها لوقتها الصلو صل

                                                 
 .  888 ص ،27 ى نامه فیض، البالغه نهج.   1
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 بجا را آن وقت، از پیش کارى، بى که این بخاطر و بخوان آن معین وقت در را نماز
  .نینداز تاخیر به را آن داشتن، کار ى بهانه به و نیاور

 مشخصـى  و معـین  اوقات الهى، فرایض تمامى بلکه یومیه نمازهاى که جایى آن از
 در و شـود  مـى  شـناس  وقت و انضباط با رفته رفته نماز اوقات رعایت با نمازگزار دارند،
 کـه  نیسـت  دلخـواهى  واجبات این که این چه است، »شناسى وقت تمرین « نماز واقع،

 نـه  و زودتـر  نـه  گیـرد  صـورت  مقرر سروقت باید بلکه شود، انجام وقت بى و وقت هر
 نواقصـى  هـم  اگـر  تا بخواند معین اوقات به را نمازش خوب باید گزار نماز انسان. دیرتر
 .نماید قبول نیکانش نماز با خداوند دارد

 زکارى فارغ اگر وقت از پیش به معین وقتى را خویش نماز
 پیش نى و افکند بایدش پس در نه مقرر وقت از نیز نشاید
 گذارى باید نمى را نمازت فکندن پس و پیش ز بگذر بکن

 خویش موقع در خواندش بباید موخر دارى کاهلى، نمایى
 :فرمایدمى باره این در سره قدس مطهرى اهللا آیت حضرت شهید استاد

 ىمسـاله  بـه  نسـبت  زیاد دقت شده واقع توجه مورد نماز باب در که دیگرى لهأمس
 ایـن  شک بدون شود، مى حساب آن ىثانیه و دقیقه روى دقیقا که بطورى است، وقت
 از قبـل  دقیقـه  کی ما اگر مثال که نیست ثرؤم خدا با انسان رابطه و عبادت روح در امر

 ولـى  شـود،  نمى پیدا خدا به قلب توجه و تقرب حالت آن کنیم شروع را نماز ظهر زوال
 قـرار  شرط را این اسالم اما. شود مى ایجاد تقرب شد انجام ظهر زوال در که قدر همین

 تمـرین  و شناسـى  وقـت  نـوعى . باشـد  زمان و وقت نظر از مرج و هرج نخواسته و داده
          متوجـه  بعـد  خـوانیم،  مـى  را نمـاز  مـثالً . اسـت  وقتـى  و زمانى نظم به گذاردن احترام

 ایـن  نبـوده،  دیگـر  قسمت و بوده وقت در آن از قسمتى یا نبوده، وقت در که شویممى
 وقـت  از قبـل  را نمـازش  باشـد،  نداشته عمد و اشتباه شخص اگر ولى. است باطل نماز

.است درست نمازش باشد، وقت در آن رکعت یک مثال و کند شروع
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 و نمـاز  اهمیت و فلسفه منکر ما: گویندمى که افرادى پاسخ شد گفته که آنچه بنابر
 بهتـر  آیا گیرد، انجام معینى اوقات در که دارد لزومى چه لکن. نیستیم آن تربیتى اثرات
 ایـن  روحـى  آمـادگى  و فرصت هنگام به کسى هر و شوند گذاشته آزاد مردم که نیست
 تربیتـى  مسـائل  اگـر  کـه  داده نشان تجربه چون. شود مى روشن دهد؟ انجام را وظیفه
 و سـپارند مى فراموشى دست به را آن اى عده نگیرد، قرار معین شرایط و انضباط تحت
 تحـت  و معـین  اوقات در باید حتماً مسائل گونه این. گرددمى متزلزل کلى به آن اساس
 خصـوص  بـه  باشد، نداشته آن ترك براى اى بهانه کس هیچ تا گیرد قرار دقیق انظباط

 و شکوه داراى جمعى دست صورت به خصوصا معین وقت در عبادات این انجام که این
 بـزرگ  کـالس  یـک  حقیقت در و باشد نمى انکار قابل که است خاصى عظمت و تاثیر

 .دهدمى تشکیل سازى انسان
 ، آن اداى در انـداختن  تاخیر عقوبت و آن وقت در نماز خواندن فضیلت ىدرباره اما
 بـار  گهـر  کـالم  به را شما توجه جا این در که است وارد روایى منابع در بسیارى روایات
 مـرگ  ى فرشـته  یا الموت ملک همانا'': یمیمینما جلب سلم و اله و علیه اهللا صلى خدا رسول

 نیا و زند مى سر ها خانه ى همه به بار پنج روز هر مرگ هنگام در روح گیرنده تحویل
 کـه  کنـد  مـى  رامشاهده افرادى و باشد، مى پنجگانه نمازهاى اوقات هنگام در سرزدن

 کلمـات  روح، قبض و مرگ هنگام  لذا آورند، بجا وقت سر را خود ى پنجگانه نمازهاى
 را ابلـیس  و کند مى تلقین محتضر به را ''اهللا رسول محمد'' و ''اهللا اال اله ال'' شهادیتن

.''گرداند مى دور او از هم
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.ایستادند نماز به سپس! آور بجاى
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 او روان و روح دارد، تمیـزى  و نظافت به نیاز آلودگى اثر بر گاهى بدن که طورى همان
 از. دارد کـدورت  رفـع  و شستشو به نیاز و شده مکدر و آلوده خطاها، و گناهان اثر بر نیز

 شستشـوى  و ها وارستگى عامل موثرترین و مهمترین از یکى نماز ،السـالم  علیه على نظر
 به را انسان نماز، ناخواه خواه زیرا. است روحى پلیدیهاى و کدورتها دفع و رفع و گناهان

 عامـل  را حسنات کریم قران در نیز متعال خداوند. کند مى دعوت گذشته اصالح و توبه
 الصـلو  اقـم '': است نماز حسنات مهمترین از که کند مى معرفى سیئات ى برنده بین از

.''السیئات یذهبن الحسنات ان اللیل من زلفا و النهار طرفى
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 ایـن : فرمود آرى،: کرد عرض نگرفتى؟ وضو خوبى به آن براى و نخواندى؟ را نماز ما با
.است تو گناه کفاره
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 در الزم شـرایط  دیگـر  و قلب حضور با نماز که هنگامى و نه؟ یا است داشته باز ناپسند
: فرمـود  آیـه  پایان در که است اى حسنه کامل مصداق گردد، برگزار آن قبول و صحت

 نمـاز،  تـا  کـرد  پـاك  آلودگیها و گناهان از را درون باید. ''السیئات یذهبن الحسنات ان''
 :شود العینقر

 دور خـــــود ز نگردانـــــى تـــــا موانـــــع
 

 نــــور نایــــدت دل ى خانــــه درون 
ــو  ــا تـ ــود تـ ــه را خـ ــى بـ ــازى در کلـ  نبـ

 
 نمــازى هرگــز شــود کــى نمــازت 

ــت چــو  ــاك ذات ــردد پ ــن گ ــه زی  شــین هم
 

 العـــین قـــره آنگـــه گـــردد نمـــازت 
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