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  میححمن الرّبسم اهللا الرّ

  مقدمه

  نینا محمد و آله الطاهرینب دنا ویس یاهللا عل یو صل نیالحمدهللا رب العالم
م يدر مشهد بـود طلبه از دوستان  يبا جمع ١٣٨٩  سال در رمضان

چند ساعت  يروز ها، و مهارتها  و انتقال تجربه يغيامور تبل يو برا
  .ميگفتگو داشت

ـ از ا يتعـداد  ونمـاز بـود    يونـدها ي، پموضوع بحث مـا  يروز ن ي
را هـم   يتعـداد  و ادداشت کـرده بـودم گفـتم   ي شتريپ کهرا ها  ونديپ

ـ ا نمـاز  يم که گويمتوجه شد. در آن جلسه گفتنددوستان  ک نقشـه  ي
   .وند خورده استيز پياست که با همه چ يجامع اسالم

بـه  ز را در نظر گرفته و نماز را يهمه چا طراح و مهندس نماز يگو
ـ    يبـرا  يکرده که حتـ  يطراح يا گونه م قـرن در لبـاس   يبنـده کـه ن

 ،ام هما بوديها و جامعه و صدا و س و دانشگاهها  ت و در حوزهيروحان
و  ل نمـوده يـ و تکم ينيبازبمجدداً وندها را ين پيداشت و لذا ا يتازگ
  .آماده کردمچاپ  يبرا
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 Tنماز یمايس  t  

در . ز واجـب بـوده اسـت   ين نيشيپ یاياست که بر انب ينماز عبادت
ن، يم دين، قياء، عمود ديبه نور، برهان، چراغ، منهاج انب نماز اتيروا

ن اعمـال،  ين، بهتـر يـ د يمايمان، سيرأس االمر، اصل اسالم، پرچم ا
ن اعمـال، نـور چشـم    يله توسل، محبـوبتر ين وسين، بهترييملت و آ

د بـه تـازه   يکه با يزيانسان، اول چ ين براي، اول واجب د9امبريپ
 امت مـورد محاسـبه قـرار   يکه در ق يزيمسلمانان آموزش داد، اول چ

ن همت صـرف  يشتريد بي، آنچه با9امبريت پين وصيرد، آخريگ يم
ــزان اعمــال، باقيــامــت، ميله نجــات از آتــش قيآن شــود، وســ ات ي

ات يـ رات مـتن روا ين تعبيا يف شده است که تماميتوص الصالحات
  .باشد يم :ائمه اطهار
اسـت از   يار آثـار نمـازگز  يم کـه بـرا  يخوان يم گريد يتيو در روا

طان، يله طـرد شـ  ينزد فرشـتگان، برکـت رزق، وسـ   ت يجمله؛ محبوب
امـت،  يتوشـه ق ه کافر، مستجاب شدن دعـا،  يعل يبدن، سالح يراحت
  .ر و منکر استيملک الموت، انس در قبر، جواب نک يع برايشف

صـورتش نـور،    يسر مؤمن تاج، برا يامت براينماز در ق نيهمچن
ن يحـورالع  يبـرا  و ديـ بهشـت کل  يش عبور از صراط، بـرا يپا يبرا
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و  ينيزان سـنگ يـ م يبـرا  :ميخوان يم گريد يثيو در حد ١است هيمهر
ن را اقامـه  يـ هر کس نماز را اقامه کند، د. باشد يم تيخدا رضا يبرا

  ٢.ن را رها کرده استيکرده و هر کس نماز را رها کند، د
کـه نمـاز را    يکس: امبر اکرم فرمودنديم که پيخوان يم اتيو در روا

ل يـ ذ در 7امـام صـادق  . کند يم ند عملش را حبطترک کند، خداو
ه آن اسـت کـه انسـان بـدون     يق آياز مصاد: فرمودند) حبط فقه(ه يآ
  ٣.و اشتغال نماز را رها کند يماريب

 يکس: ميخوان يم عه و اهل سنتيگر از منابع شيار ديات بسيدر روا
 تَـرَك  مـنْ «. که نماز را عمداً ترک کند از مکتب اسالم خـارج اسـت  

   ٤»اللَّه رسولِ ذمۀِ و اللَّه ذمۀِ منْ برِئَ فَقَد متَعمداً ةَالصال
ـ از نظر آمار احاد ك از موضـوعات و  يـ چ يهـ  ،يعه و سـن يث شـ ي

  .ث ندارديت و حدينماز روا اندازهن به يواجبات د

T  خيوند نماز با تاريپ  t  

، قبـل از اسـالم  قـرآن  را بـه گفتـه   يست زينماز مخصوص اسالم ن
 و«: ديـ فرما يم قرآن از زبان او .ز مأمور به نماز بودين يسيحضرت ع

قبـل از   چنانکـه  .خدا مرا به نماز سفارش کرد يعني ٥»بِالصالة یأَوصان
                                                           

 .522، ص2خصال، ج .1
  .به نقل از کتاب الصاله ري شهري 237اثنی عشریه، ص  2.
 .384، ص2کافی، ج 3.
  .285، ص2کافی، ج 4.
 .31مریم، . 5
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ز يــنب و قبـل از او  يو قبـل از او حضـرت شـع    ياو حضـرت موسـ  
  .نماز بودند اقامهمأمور به م يحضرت ابراه

خ يوند دارد و هم بـا تـار  يخ گذشته پيبا تار ن حساب نماز هميبا ا
از  يسـ يحضـرت ع  ،ظاهر شـود  7که امام زمان يزمان يعنينده يآ

بر ن رو ياز ا .دنخوان يم نماز شانيه و پشت سر ادآمن يآسمان به زم
خود کـه  بعد از نماز را به نسل  که واجب است مسلمانانک از يهر 

  .، آموزش دهنددنده هستنيخ سازان آيارت

 Tايرافوند نماز با جغيپt   

ات يـ در آ ميکـر  را قـرآن يـ ز .سـت يان نينيص زممخصو تنها ،نماز
هـا،   و قنـوت فرشـتگان در اوج آسـمان    حياز سجده و تسـب  ياريبس

حضـرت   آب، ينـوح در رو حضرت ا، يونس در عمق دريحضرت 
در منـاطق   يالهـ  یايـ اه مکـه و انب يـ آب و گيب يهاابانيم در بيابراه

   .است ان آوردهيبه م سخنمختلف 
 ،مـا يهواپ ،يکشت، مسافرت، وجوب نماز در خانه، مسجد ياز طرف
و منـاطق و  هـا   نيو بنادر نشانه آن است که نماز با همه زمـ  فرودگاه

  .ندارد يا منطقه خاصيو اختصاص به مكان ا گره خورده يجغراف
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T  ديبا خورشوند نماز يپ  t 

، يعـ يطب ينـوع زمـان بنـد    کيـ د يخورش ١غروب و دلوک طلوع،
نماز  ين فرصت براياول. است اقامه نماز يبرا ييهمه جا و يهمگان
ن فرصت نمـاز  ياول شمس وطلوع ، آن فرصتن يآخرو فجر ، صبح

ـ ننمـاز عصـر    ين فرصت بـرا يآخر ظهر، دلوک شمس و غـروب  ز ي
 .است ديخورش

 مغـرب  بـه  رو آسـمان  وسط از ديخورش كه است يهنگام »دلوك«
 .اسـت  عصر و ظهر نماز وقت و شود يم دهينام زوال كه كند يم ليم
 ،يكيتـار  كـه  عشاسـت  و مغـرب  نمـاز  وقت انگريب »لِیاللَّ غَسقِ«ه يآ

  .شود يم ريفراگ

T  با ماهوند نماز يپ  t 

 اوقـات  نياسـت و همچنـ   شـوال  دن مـاه ير با دفطد يعنماز  اقامه
 يتمتفـاو  يهـا  ق شکليطرد از يا آخر ماه را بايمه و ين اول يهانماز

  .ميکن يماه است شناسائ يکه برا

T  گانبا ستاروند نماز يپ  t  

کـه در   يکسـان . شـود  يم استفادهها  از ستاره نماز ص قبلهيدر تشخ
 يزنـدگ  يخـارج  يا در کشـورها يـ و  كننـد  يسـفر مـ  ابان و جاده يب

                                                           
  .78، ءاسرا. 1
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ن يو همچنـ  ييايجغراف يها توانند جهت يم ها له ستارهيبوس كنند، يم
  .ص دهنديجهت قبله را تشخ

T  با آبوند نماز يپ  t  

 بدن و لباس را طهارتيست زيده نيپوش يوند نماز با آب بر کسيپ
آب مظهر . ، شرط صحت نماز استيط عاديو غسل و وضو در شرا

بـر   يديـ ز تأکيـ است و وضو گرفتن قبل از هر نماز ن يات و پاکيح
  .او دارد يانسان و پاک يات معنويح

T  نيو زم خاک ابوند نماز يپ  t 

انسـان   يسـالمت  يا بـرا يـ ست و يکه آب در دسترس ن يطيدر شرا
ز از جمله مطهرات است يخاک ن .ميمم کنيتبا خاک د يبا ضرر دارد،

عالوه بـر آن، در هـر    .شود يم و موجب طهارت جسم و روح انسان
  .مين و خاك پاك سجده كنيد بر زمينماز با
ل سجده اول آن است که يتأو: نديفرما يم يثيدر حد 7 يعل امام

رون يـ ن خـاک ب ياز همـ  يعنـ يو سر برداشتن از آن م يا از خاک بوده
م و يشو يم و سجده دوم رمز آن است که با مرگ وارد خاکم يا آمده

امت از همان خاک يسر برداشتن از سجده دوم رمز آن است که در ق
  ١.ميآ يم رونيب

                                                           
 .253، ص81بحار، ج 1.
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 Tبا آسمانوند نماز يپ t  

ر آسـمان  يـ زبهتر است نمازها  يبعضکه سفارش شده  اتيروادر 
د فطر، نماز باران و نمـاز روز  يقربان، ع ديمانند نماز ع ،خوانده شود

ـ باشد کـه انسـان خـود را از ق    ين رمزيد ايو شا عرفه د و اسـارت  ي
به خـالق   يبزرگتر يخارج ساخته و در فضاها  تيتنگناها و محدود

  .توجه كند يهستت ينهايب

 Tیسالمت وند نماز بايپ t   

  .ميکن يممم يت بدن ضرر دارد، ياگر وضو و غسل برا

  .ميکن يممم يت وضو وجود نداشت، يزه برايز و پاکياگر آب تم
 ميتـوان  يمـ  ا ضـرر داشـت،  يمشکل بود  در حال نماز ستادنير ااگ
   .مينيبنش

  .ميده نماز بخوانيدر حال خواب ميتوان يم ،اگر نشستن ضرر داشت
شـكل و   بـود، ط جبهه و جنـگ در خطـر   يشرااگر جان انسان در 

   .كند ير مييوه نماز تغيش

 Tوند نماز با نظافتيپt   

ز نباشد، يف و تمينظ يپاک باشد ول ياگر لباس انسان از نظر شرع
ـ يکند،  يم فيگرچه رفع تکل ،ستينماز در آن لباس قابل قبول ن  يعن

و عروج نماز است و لـذا در نمـاز    يمانع قبولبه نوعی لباس  يفيکث
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نمـاز   ييبدن و لباس و محل برپا يزيعالوه بر طهارت، نظافت و تم
  .مورد توجه است

 ين لباسـش را بـرا  يبهتـر  7م که امام حسنيخوان يم اتيدر روا
همچـون شـانه زدن،    يامـور ات بـر  يـ گر روايد و در ديپوش يم نماز

مسواک کـردن و معطـر    ، نتيهمراه داشتن زدن، به يد پوشيلباس سف
  .سفارش شده استو آراستگی بودن 

عطـر   ياز بـو  7خ آمده است که محل سجده امام صادقيدر تار
 يت شـده اسـت کـه بـو    يرواآن حضرت شد و از  يم شان شناختهيا

  .کند يم برابر ٧٠ش از يخوش پاداش نماز را ب

 Tنشاطنماز با  ونديپt   

 يد و پاداش کسـ يريکند که با آب سرد وضو بگ يم اسالم سفارش
ـ ا .استبرابر  ٣٠ ،که آب وضو را خشک نکند د بـه  يشـا  مطلـب  ني

 انسـان نشـاط   ،پوست بماند يخاطر آن باشد که هرچه آب سرد رو
 .شود يم شتريب

ـ از فوا يکـ ي: نـد فرمود 7م که امام رضـا  يخوان يم ثيدر حد د ي
   .است يروح يجاد نشاط و آمادگيا ،وضو
خـود را   يز وضـو يـ م که افراد با وضو نيخوان يم گريد ثيحددر 
  ١.است نور یلَع نور ،وضو يد کنند که وضو رويتجد

                                                           
  .23، ص 1عوالی الآللی، ج . 1
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 حـالی و بـی  م نماز افراد منافق همراه با کسالتيخوان يم و در قرآن
  ١. »یکُسال قاموا الصالةِ یإِلَ قاموا إِذا و«: است
ـ  أَحـدکُم  قُـومنَّ ی ال«: ن رابطه فرمودنـد يدر ا 7ان علیمنؤرميام یف 

به نمـاز   يآلودگ در حال كسالت و خواب ٢»نَاعساً ال و متَکَاسالً الصالةِ
و برم به تـ  يم پناه ايدام که خينخوا يم هاناجاتمها و در دعا .ديستينا

  ٣.از عبادت با کسالت و بدون نشاط
که مانع نشاط و حضـور قلـب و    يدر حال تقاز اول و ر نمازيتأخ
   .ز استي، جاباشد  اوتوجه 

 Tوند نماز با ادبيپt   

در نماز با خداوند آنگونـه سـخن    يبعض: فرمودند 7امام صادق
گونه  نهماه خود يهمسا باخوانند که اگر  يم آنگونه نمازند ويگو يم

ـ  ينوعخود ن يکند و ا ينم قبول ند، اويگوبسخن  در نمـاز   يادبـ يب
  ٤.است

داشـته  ادب  د نسبت به امام جماعـت يجماعت بان در نمازيهمچن
او مشغول قرائـت اسـت سـاکت     که يهنگام ،ميستيجلو او نا ،ميباش
  .او نباشد يصدا از در ذكرها، بلندترن مايو صدا ميباش

                                                           
  .142نساء، . 1
 .477 ، ص5ج ،هالشیع وسائل .2
  .558ص ، 2کافی، ج . 3

 .269، ص 3کافی، ج 4.
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 T یوند نماز با آرامش روانيپt   

ن کـه بـا   يهمـ  و ت و ناآرام اسـت يانسان کم ظرف :ديفرما يم قرآن
 خُلـقَ  نسـانَ اال إِنَّ«: کنـد  يمـ  اديـ فرغ و يج ،دنبرخورد ک و شر يتلخ

  » منُوعا رُْیالخَْ مسه إِذَا جزُوعا و الشَّرُّ مسه هلُوعا إِذَا
د که به خاطر تنها اهل نمازن يعني ١»نَیالْمصلِّ إِالّ«: ديفرما يم و سپس

 ،پنـاه بـردن بـه او    ،اسـتمداد از او  ،توکل بر او اتصال به قدرت خدا،
زننـد و   يمـ  چنـگ  يسمان محکمياو به ر يرضا يتحمل برا و صبر
  .رنديگ يم طراب خود رااض يجلو

ـ  و يروحـ  يهـا  يناهنجار و ها همه اضطراب  يكمبودهـا  و يروان
   .ابدي يم درمان و تيتقو نماز با ،يمعنو

 زكـات  و نمـاز  صـالح،  عمـل  مـان، يا آرامش انسان را قرآن عوامل
 و الصالةَ أَقاموا و الصالحات عملُوا و آمنُوا  نیالَّذ إِنَّ« :ديفرما يم داند و يم

  ٢»حزَنُونَی هم ال و هِمیعلَ خَوف ال.. .الزَّکاةَ آتَوا

  Tو دوزخ وند نماز با بهشتيپt   

   .د بهشت استينماز کل، ٣»الصالة الجنۀ مفتاح« :ميخوان يم ثيدر حد
شـما   يزيپرسند چه چ يم انيان از دوزخيبهشت: ميخوان يم در قرآن

بـه   وم يبنـد نمـاز نبـود   يما پا :دهند يم را به جهنم روانه کرد؟ پاسخ
                                                           

 .22معارج، . 1
  .277بقره،. 2

  .322، ص1الآللی، ج عوالی 3.
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 يبــه هــر ســاز ،ارادهيم و مثــل افــراد بــياعتنــا بــوديگرســنگان بــ
 نَ ویالْمصلِّ منَ نَک لَم قَالُواْ«: ميکرد يم بيامت را تکذيم و قيديرقص يم

لَم نَک منُطْع کسیالْمکُنَّا نَ و نخَُوض عم یالخَْائضکُنَّا نَ و مِیبِ نُکَذِّبو ١.»نِیالد 
  .ميابي يم را ترک نماز ی شدناز عوامل دوزخ يکيات ين آيدر ا

 Tو دانش وند نماز با علميپt   

از هفتـاد رکعـت    عـالم، دو رکعت نماز : ندفرمود 9امبر اسالميپ
  ٢.هتر استب جاهلنماز 

 Tاخالص باوند نماز يپt   

 يمثل المپخالصانه نباشد که  يعبادت .اخالص است ،شرط عبادت
 نَیمخْلص اللَّه عبدوایل إِالَّ أُمرُوا ما و« :ديفرما يم قرآن .است که برق ندارد

لَه نَیالد نَفاءح وایقی وـالة  مکـه  نيا انـد بـه   شـده مـردم سـفارش    ؛٣»الص
  . دارند يکرده و نماز به پا يمخلصانه بندگ

نـه تنهـا نمـاز و     :ديـ فرما يمـ  امبرشيـ گر به پيد ييدر جاخداوند 
 :ان باشديپرودگار عالم يد برايات تو هم بايکه مرگ و ح ،هاعبادت

  ٤.» نیالْعالَم رب للَّه  یممات و يایمح و  ینُسک و  یصالت إِنَّ قُلْ«

                                                           
 .46-43مدثر،  1.
 .250 حدیثنهج الفصاحه،  2.
  . 5بینه،  .3
 .162انعام،  .4
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 Tیاخالق اسالم باوند نماز يپt   

چنـد   ، پسرش را بهسفارش به نماز کنار لقمان در :ديفرما يم قرآن
 و بِـالْمعرُوف  أْمرْ و الصالةَ أَقمِ یبنَ ای« :ه استکرد سفارش زين گريد زيچ
نِ انْهنْکَرِ عالْم بِرْ ول اصما  یع ک ورْ ال أَصابعتُص كلنَّـاسِ  خَدل ـشِ  ال وتَم 
شود آن چه بـه نمـاز    يم ه استفادهين چند آيکه از ا ١» مرَحا الْأَرضِ یف

از  يامر بـه معـروف و نهـ    ،کند يم دهد و نماز را پر جاذبه يم جلوه
و  ياعتدال در زندگ ،يفروتن و تواضع ها، يل سختتحم و برص ،منکر

  .باشد يم نرم يگفتگو
و منکرهـا  ها  معروف نسبت به يخوانند ول يم که نماز يکسان يآر

ر ا متکبيرنج زود يافراد يخوانند ول يم ا نمازي ،فاوتندتيدر جامعه ب
 گـران يدسبب رنجـش  خود بلند  يبا صدا باشند و يمر متعادل يغ و
فرزندان و وابستگان خود را بـه   يگران و حتيتوانند د ينم ،شوند يم

ح و يرا مـردم نمـاز او را دور از اخـالق صـح    يـ ز ،نماز دعوت کننـد 
  . دانند يم ياسالم

 Tيراث فرهنگيم باوند نماز يپt   

سـفارش   ،رونـد  يمـ  هعمره به مکّـ  و حج يکه برا يقرآن به کسان
 و« :نمـاز بخواننـد   7ميمقـام ابـراه   پشـت  ،کرده که بعد از طـواف 

                                                           
 .17لقمان،  1.
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است که حضرت  يسنگ ،ميمقام ابراه ١.» یمصل میإِبراه مقامِ منْ اتَّخذُوا
ن سنگ امـروزه  يا .کعبه را باال برد يها هيستاد و پايآن ا يم رويابراه

  .در كنار خانه خداست يا شهيش يا در محفظه

 Tیبند وند نماز با زمانيپt   

 :خوانـده اسـت  وقت و زمان مشخص  يدارا يواجبقرآن، نماز را 
ن است و آغاز يمشخص و مع يبرنامه زمان ينماز دارا ٢»موقُوتاً کتاباً«

ن يـي تع يعـ ينماز آن در هر صبح و ظهر و شـام براسـاس اوقـات طب   
ـ انسان را به  ،ينيد  ن آموزهيا .ده استيگرد  ک فـرد وقـت شـناس،   ي

  .کند يم ليتبدز و منظم يبرنامه ر

 Tيداريپا باوند نماز يپt   

مان ياز ا است و واستمرار آنتداوم  ،دهد يم ارزش مانياآن چه به 
 انتقاد شده ،کند يم دايکه انسان به هنگام خطر پ يا و توجهات لحظه

 ا گرفتـار مـوج  يدر در كه نيهم يگروه :ديفرما يم قرآن بارها .است
آنان به سـاحل   يکشتکه  يهنگاماما  ،کنند يم خالصانه دعا ،شوند يم
ـ  رکبـوا  فَـإِذا « :کنند يم خدا را فراموش ،رسد يم یف  ا  الْفُلْـکـوعد  اللَّـه 

   ٣» شْرِکُونی هم إِذا الْبرِّ یإِلَ نَجاهم فَلَما نَیالد لَه نَیمخْلص

                                                           
  .125بقره،  1.
  .103نساء،  .2

 .65عنکبوت،  3.
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 هم نَیالَّذ«: دارنديکند که نسبت به نماز پا يم شيستا يقرآن از کسان
  ١.» دائمون صالتهِم  یعل

ن يتـر ن اعمال نزد خداوند، بـا دوام يبهتر :فرمودند 7امام صادق
 الْعبد داوم ما جلَّ و عزَّ اللَّه یإِلَ األَعمالِ أَحب«: اگرچه کم باشد ،آنهاست

   ٢»قَلَّ إِنْ و هیعلَ

 Tها  جبران گذشته باوند نماز يپt   

ـ با ،فراموش شـد  يا تشهدي يا ا سجدهيقضا شد  ياگر نماز د آن ي
ک درس يـ ن يـ جبران شود و ا است، گونه که در رساله مراجع آمده

اگـر   .جبران نمود راها  و تلف شدهها  توان فراموش شده يم کهاست 
ـ بلکـه با  ،د گشتيامد دلسرد و ناي، نبادا شديپ ينقص يدر کار د بـه  ي

همـان گونـه کـه     ،داده شود تا کمبودها را جبران کنـد  يانسان فرصت
  .راه توبه باز است ،گناهان يبرا

 يا تو برايخدا :ديفرما يم مکارم االخالق يدر دعا 7امام سجاد 
 فَـات  ممـا  عنْـدك  و« :يدار ينيگزيجـا  ،که تلف شده است يرهر کا
يا راه اصالح گشوده ،فاسد يکارها يو برا »خَلَف: »ا ومل دال فَسصح« 
 أَنْکَرْت مایف و« :يا ر قرار دادهييراه تغ ،يپسند ينم که ييکارها يو برا

  ٣.»رٌییتَغْ

                                                           
 .23معارج،  1.
 .274، ص3کافی، ج 2.
  .98صحیفه سجادیه، دعاي 3.
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 Tباوند نماز يپ عتنوt   

ـ يب يمـ  اريبسـ  عمستحب تنو واجب و يدر نمازها در انتخـاب   ؛مين
 ،)وتـر  نماز( يک رکعتينماز  :مانند ،تعداد ركعات، سوره، مقدار ذکر

ـ  ، )يمسـتحب  ينمـاز صـبح و نمازهـا   ( يدو رکعت نمـاز  ( يسـه رکعت
بـا پـنج    يگـاه  ،)عشـاء  ر وو عصـ  نماز ظهر( يرکعت چهار ،)مغرب
ـ نمـاز ع (قنوت  پنجبا  يگاه ،)اتينماز آ(رکوع   ،)فطـر و قربـان   دي

بـدون وضـو و غسـل     ي، گـاه )نماز وحشـت (با تکرار سوره  يگاه
سـوره در   ١٠٠٠ بـا  يگـاه د و يبدون سوره توح يگاه ،)تينماز م(
   .)د فطرينماز شب ع(ک رکعت ي

  . از روزها نماز مخصوص آمده است يبعض يبرا
  . ستا  هدشبيان مخصوص  يك از امامان معصوم نمازيهربرای 

 ينوشته شده و چند صد نوع نماز جمع آور ييها ن موضوع كتابيدر ا
  .شده است

 Tتيت و کميفيوند نماز با کيپt   

 يکسـان  يواقعـ رستگاران : ديفرما يم نمنوؤسوره م يابتدا قرآن در
انجام در  تيفين نشانه کيکه ا ،هستند که در نماز خشوع داشته باشند

ات يـ در آ »فی صالتهم خاشعونهم  الّذین. فلح المؤمنون أقد «. است نماز
ـ ار يبسـ  ،١» تُفْلحـون  لَعلَّکُم راًیکَث اللَّه اذْکُرُوا و« :ديفرما يم گريد اد خـدا  ي

                                                           
 .10جمعه،  1.
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 و  ١»يلـذکْر  الصـالةَ  أَقـمِ « :اد خداستيداست که نماز يد و ناگفته پيکن
  .است در نماز تين نشان دهنده کميا

 Tو تقوا یكارزيوند نماز با پرهيپt   

ه، به اطـراف نگـاه کـردن، سـخن     هدن، قهقيز از خوردن، آشاميپره
 ير امـور يو سـا  يويـ دن مصائب يه برايگفتن، باطل کردن وضو، گر

د يـ کـه با  ياست از امور ييها ، نمونهد آمدهيکه در رساله مراجع تقل
  .ز کنديار از آنها پرهنمازگز

ك مـاه  يـ روزه دن در يز از خوردن و آشاميگر اگر پرهيبه عبارت د
 يقيزهـا را در دقـا  ين نوع پرهيد ايدر هر شبانه روز با ،رمضان است

   .مين کنيتمر
 ،که در لباس احرام هسـتند  يخانه خدا مادامگونه که زائران  همان

ن يک تقـوا و تمـر  يـ زهـا  ين پرهيز کنند و ايامور پره ياريد از بسيبا
ت انسـان آثـار   يـ در ترب ،بـه تقـوا   است که در کنـار سـفارش   يعمل

  .دارد يمحسوس

 Tاعمال گريدوند نماز با يپt   

ـ خَ یعلَ یح« :مييگو يم در اذان نماز  يد بـه سـو  يبشـتاب  ،»الْعمـل  رِی
همـه   يالگو و بايد ،ن عمل استيبهتر ن نماز،يبنابرا. هان عمليبهتر

                                                           
 .14طه، .1
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ـ از قب ييهارافتم در نماز چه ظينيبب يعني .اعمال باشد ل اخـالص،  ي
 ي، رهبـر جماعـت  در، حضور قلب، حضـور  انجام به وقتطهارت، 

، لقمه حالل، حفظ جان و مالگران، يک عالم عادل، حفظ حقوق دي
ن يبهتر در يت بدنيانجام فعال ،يآسمان يرفتن رهبريقرآن، پذتالوت 

 يالگو آن را که است گر نهفتهيلباس و عطر و شانه، و صدها نکته د
  .ميخود قرار ده، لاعماهمه 

 دراسـت  که در نماز نهفتـه   را يم تمام کماالتيريم بگيهرگاه تصم
العمـل   ريما خ يآن وقت همه کارها ،ميق کنيخود تزر يتمام کارها

م يالگو خـواه  انمردم گريد يشد و آنگاه است که ما هم برا خواهد
  ١.»إِماماً نَیللْمتَّق اجعلْنا و« : شد

 Tخدا یدوستوند نماز با يپt   

 7 نيامـام حسـ   امـا  ،، دشمن قصـد حملـه داشـت   عصر تاسوعا
 را مـن امشـب  يـ ز ،ديـ را به فردا موکـول کن  جنگ درخواست کردند

مـن نمـاز    ،٢»ةالصال احب یانّ« :ندسپس فرمود. بخوانم خواهم نماز يم
است که ما به خاطر  يباالتر از آن نماز ين نمازيچن .را دوست دارم

خوانـد،   ياو نماز را به خاطر عشق به خدا م .ميخوان يم فرار از جهنم
  .دوزخ و نه به طمع بهشتاز نه ترس 

                                                           
 .74فرقان،  1.
  .89لهوف، ص .2



  22 

 

 

ر از يـ تدر حال نماز به نماز بود که  7يق حضرت عليعالقه عم
 به استخر يا اگر بچه چنانكه .نشد دند و متوجهيکش آن حضرت  يپا
 اگر زمستان است و شنا يکند که حت يم عالقه مادر او را وادار ،فتديب

  .را نجات دهد اشافکند تا بچهبيخود را به استخر  داند، ينم

 Tو آرامش ستقرارا باوند نماز يپt   

تزلـزل و   نمـازگزار، دچـار   آن است که مکـان  ط نمازياز شرا يکي
در حـال  را نمـازگزار  يـ ز. ب تنـد نباشـد  يش و  ياضطراب و لغزندگ
  .است يست و هر لحظه در معرض لغزندگياستقرار و آرامش ن

 Tوند نماز با آموزشيپt   

نماز و دانستن احکام  ننديآموزش ببنماز را  احکام ديبا اراننمازگز
کـه بـه خـاطر     يارند افـراد يچـه بسـ  . اسـت واجب  يبر هر مسلمان

و بـه   .کارشان باطل است يکنند ول يم ندانستن احکام مدتها عبادت
و انـد   کار کـرده  يعني ١»ۀًیحام ناراً  یتَصل ناصبۀٌ عاملَۀٌ« :ميکر قول قرآن

ـ امـا بـه خـاطر نداشـتن اخـالص       ،انـد  انداختـه  يخود را به سخت ا ي
که بـدون   يهمچون کسان .شوند يم دوزخ، گرفتار وه کاريندانستن ش

 نـه يکننـد کـه هـم هز    يم بنا يرمجاز ساختمانيغ ياهپروانه در مکان
  .کند يم مهيرا خراب نموده و جر آنهاو هم دولت خانه  اند كرده

                                                           
 .4-3غاشیه،  1.
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ن يم و بر والـد يرياد بگيد نماز و احكام آن را يكوتاه سخن آنكه با
گـران  يرا بـه د  ياحكـام ضـرور  و معلمان و علما واجب اسـت كـه   

  .اموزنديب

 Tخدا یايوند نماز با اوليپt   

 :امبر و امامـان معصـوم  يـ نکه به ما سفارش شده در حرم پياز ا
کـه نمـاز    يدر صـورت  و مينمـاز نخـوان   آن بزرگـواران  جلوتر از قبر

م يفهم يم ،اشکال داردنماز باشد،  به آنان ياحترام يب ينوع ،خواندن
   .در نماز الزم است ي، حتياله یاياحترام به اول كه

 Tیوند نماز با آماده سازيپt   

 يوضو و در بعضـ  ،لباس چون طهارت بدن و يانجام نماز، مقدمات
 يآماده ساز يبسترها برا نيدارد و اگفتن اذان و اقامه  ،غسل ،موارد

 ،يگونه که ورزشـکاران قبـل از ورزش رسـم    همان .نماز الزم است
 در بانـد حرکـت   يپرواز مقـدار  ز قبل ازيما نيدارند و هواپ يناتيتمر

ـ آ ،نمازشب از قبل 9 خدا رسول ات آمده كهيدر روا .کند يم ات ي
 كـه  است شده سفارش و فرمودند يمتالوت  را عمران آخر سوره آل

 اخْـتالف  و رضِاألَ و السماوات خَلْقِ یف إِنَّ«: ميبخوان را اتيآ نيا زين ما
  ١.»لْبابِاألَ یولألُ اتیآل النَّهارِ و لِیاللَّ

                                                           
 .190آل عمران، 1.
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 Tسرعت و سبقت وند نماز بايپt   

طان اسـت، در  يعجله کار ش :نديگو يم که يبر خالف جمله معروف
  .سفارش شده است سرعت و سبقت ،ريخ يكارهاانجام 

 و ٢» ربکُـم  مـنْ  مغْفرَةٍ  یإِل سارِعوا« ١،» راتیالْخَ فَاستَبِقُوا«قرآن با جمله  
ر و به خصوص يشتاب در امور خبه ن را يمنؤم ٣» اللَّه ذکْرِ  یإِل فَاسعوا«

ـ  یح« جمالت .كرده است مثل نماز سفارش يدر عبادات ة، الصـال  یعل
ـ  یالفالح، ح یعل یح در اذان، مـردم را بـه شـتاب در     »رالعمـل یخ یعل

  .كند ينماز دعوت مانجام 

 Tموانع رفع یبراتالش وند نماز با يپt   

آن بـار   رياز ز توان يو نمست ين ل برداريتعط يطيچ شرايدر ه نماز
در حـال   .الزم است اقامه شود يطيدر هر شرا ، بلكهکرد يشانه خال
   .دهيا خوابيا نشسته يستاده يا ،يماريا بيسالمت 

 کـرد و ط و واجبـات آن تـالش   يک از شرايهر  يد برايبا نيبنابرا
ن يمـانع از انجـام چنـ    يچ مشـکل يچـون هـ   ،نمـود  موانع را برطرف

 يا د تالش شود برنامه سفر بـه گونـه  يدر سفر با .شود ينم يا ضهيفر
  .ع نشوديم شود که نماز ضايتنظ

                                                           
  .148بقره،  1.
 .133آل عمران،  2.
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  Tمعراجوند نماز با يپt   

ز يدر نماز ن شد، ن جداياز زم امبري، پمعراج سفر گونه که در همان
 يخالق هست يعنيات يمعنو أات جدا شده و به مبديماداز  د انسانيبا

از همسر و فرزنـد جـدا    دن جدا شود،ياز خوردن و آشام .توجه کند
را رهـا   و سـتد  تجارت و داد از خواب و استراحت جدا شود، شود،
 اول وقـت  بـه احتـرام نمـاز    زنـد،  يم حرف گرانياگر با د يحت ،کند

   .سخن خود را قطع کند
  :مكنجلب میبه چند خاطره اکنون توجه شما را 

دان يـ م وسـط  در 7يعل حضرت كه ديد عباس ابن: خاطره اول
 د؟يـ كن يمـ  نگـاه  آسمان به چرا: ديپرس .كند يم نگاه آسمان به جنگ

 شما: گفت .نرود دستم از وقت اول نماز نكهيا يبرا: فرمود حضرت
ـ نبا وقـت  اول نمـاز  از: فرمـود  حضرت .ديهست يدنجنگ حال در  دي

  .جنگ دانيم در يحتّ شود، غفلت
 »نيصـابئ « آمـده،  قرآن در نامش كه ييهافرقه از يكي: دومخاطره 

در زنـدگی   و داننـد  يمـ   ييحي حضرت روانيخود را پآنان . (هستند
 و دارنـد  يا ژهيـ و مراسم و نماز ،ندباشمی قائل يريتأث ستارگان يبرا

   ).کننديم يزندگ آنان از يگروه خوزستان در هم هنوز
 امـام  بـا  بارهـا  كـه  داشـت  مغـرور  يول دانشمند يرهبر فرقه، نيا

ـ  ،ه بـود كرد گفتگو 7رضا ـ يپذن حـق را  يول  از يكـ ي در .ه بـود رفت
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 شـد  ميتسل او كه كرد مطرحرا  يهاياستدالل 7رضا امام جلسات،
 را شـما  مكتـب  حاضـرم  و شدهو آماده  نرم من روح اكنون: گفت و

 يدن صـدا يبا شـن  7رضا امام .شد بلند اذان يصدا ناگهان .رميبپذ
 يحساسـ  فرصـت  اکنـون  :گفتنـد   گرانيد. ندكرد ترك را جلسه اذان

  !نماز اول: ندفرمود امام يول ،است
 و شـد  شـتر يب اش عالقه د،يد امام از را تعهد نيا كه يئبآن فرد صا

  .آورد مانيا و كرد ليتكم را شيگفتگو نماز از بعد
صـدها خبرنگـار در    ،ران فرار کرديکه شاه از ا يروز :سومخاطره 

. مصـاحبه کننـد   1 ينـ يس جمـع شـده بودنـد تـا بـا امـام خم      يپار
خود را مستقر کردند و همزمان سخن امام را  يها نيخبرنگاران دورب

 )حـاج احمـد آقـا   (شـان  يفرزند ا. کردند يم به تمام کشورها مخابره
ا يآ :ديرو به من کرد و پرس يحضرت امام در وسط سخنران: فتگ يم

ن يـ در ا. اسـت  نمـاز اکنون وقـت   ،بله: هنگام اذان شده است؟ گفتم
  .نداقامه نماز حرکت کرد يو برا كرد امام سخن خود را قطع ،هنگام

 Tوند نماز با صداقتيپt   

 سخن ،دارد دوست را يگريد كه يكس ؛نشانه صداقت است ،نماز
 و يخـداخواه  يمدع زبان، با كه آنها. دارد دوست هم را او با گفتن

. ندارند صداقت خود يادعا در خوانند،ينم نماز يول اند، يخدادوست
. دارد خـود  اظهـارات  در انسان كه است يتعهد زانيم و مالك ،نماز
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 اعمـالش  ريسـا  همچـون عاشقانه نبوده و  ،منافق نماز ليدل نيهم به
  .ستين صداقت با همراه

 Tیالطاف الهافت يدر وند نماز بايپt   

ـ  را شـما  تـا  ديكن ادي مرا ١» أَذْکُرْکُم  یفَاذْکُرُون«: ديفرما يم خداوند  ادي
ـ ، مااو اديـ  يول ندارد، يسود وندخدا يبرا ما ادي .كنم  ز يـ همـه چ  هي

 بخشـد،  يمـ  را مـا  لغـزش  د،يفرما يم ما بينص را لطفش رايز ،است
 مـا  يبـرا  او لطـف  و كنـد  يم حل را ما مشكل رد،يپذ يم را ما يدعا

  .دارد ارزش تينها يب
از  يزيبرگردانند، چ يد روخداون يها از بندگ، اگر همه انسانيآر

بـه او   يزيـ کننـد، چ  يبندگ او را اگر همه وشود  ينم خداوند کاسته
د سـاخته  يرو بـه خورشـ  هـا   شود، چنانکه اگر همه خانـه  ينم اضافه

همـه پشـت بـه     شـود و اگـر   ينمـ  اضـافه  ديخورشبه  يزيشوند، چ
  . شود ينم از آن کم يزي، چكنندد يخورش

 Tآمرزش گناهانوند نماز با يپt   

 نيتر دبخشيام: پرسيد آنها از و شده وارد يجمع بر 7 يعل امام
 ! است؟ كدام قرآن ي هيآ

 :كرد عنوان را يا هيآ شيخو حالعلم و  فراخور به كس هر

                                                           
  .152بقره،  1.
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 ،١»ذلـک  دونَ مـا  غْفرُی و بِه شْرَكی أَنْ غْفرُی ال اللَّه إِنَّ«  هيآ: گفتند يبعض
  .بخشد يم را گريد گناهان شرك، جز خداوند
 اللَّـه  سـتَغْفرِ ی ثُم نَفْسه ظْلمی أَو سوءاً عملْی منْ و« هيآ :گفتند گريد بعض

 آنگاه، باشد ی کردهظلم و خالفکار  كس هر ،٢»ماًیرح غَفُوراً اللَّه جِدی
  .افتي خواهد مهربان و بخشنده را خداوند كند، استغفارتوبه و 
ـ  أَسـرَفُوا  نَیالَّذ يعباد ای« یهيآ :داشتند اظهار يا عده  ال أَنْفُسـهِم،   یعل
 در كـه  من بندگان يا ،٣»عاًیجم الذُّنُوب غْفرُی اللَّه إِنَّ اللَّه، رحمۀِ منْ تَقْنَطُوا
او رايـ ز د،ينشـو  وسيمـأ  خـدا  رحمت از! ديا كرده اسراف خود حق 
  .بخشد يم را گناهان ي همه

 ظَلَموا أَو فاحشَۀً فَعلُوا إِذا نَیالَّذ و« :داشتند هيآ نيا به نظر هم يتعداد
،مهذَکَرُوا أَنْفُس تَغْفَرُوا اللَّهفَاس ذُنُوبِهِمل نْ ورُی مغْف إِالّ الذُّنُوب  يكسـان  ،٤»اللَّـه 

 خداوند ادي كردند، ظلم خودشان به و دادند انجام يزشت كار اگر كه
 جـز  سـت يك و نـد، ينما يمـ  اسـتغفار  شيخو گناهان يبرا و كنند يم

  .ببخشد را گناهان كه خداوند
 9 خـدا  رسـول  بميحب از: فرمود آنان نظراتشنيدن  از امام پس

 یطَرَفَ الصالةَ أَقمِ«: یهيآ ،قرآندر  هيآ نيتر دبخشيام: فرمود كه دميشن

                                                           
  .48 نساء، 1.
 .110 نساء، 2.
 .53 زمر، .3

 .134 عمران، آل 4.
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 و روز طرف دو در ،١»ئاتیالس ذْهبنَی الْحسنات إِنَّ لِ،یاللَّ منَ زلَفاً و النَّهارِ
) را آنهـا  آثـار  و( ئاتيس حسنات، كه چرا برپادار را نماز شب، لياوا
   ! تذكّرند اهل كه يكسان يبرا است يتذكّر نيا .برند يم نيب از

 مـرا  كه يخداوند به سوگند! يعل اي: دادند ادامه 9 امبريپ سپس
 نمـاز  يبـرا  انسـان  كـه  يهنگام كرد، مبعوث مردمرای ب رينذ و ريبش

 كنـد،  قبله به رو كه يزمان و شود، يم ختهير گناهانش رد،يگ يم وضو
 يكسـ  مثل روزانه، ينمازها ي كننده اقامه مثال! يعل اي. شود يم پاك

 خـود  اوست منزل يجلو كه يآب نهر در مرتبه پنج روز هر كه است
   .دده شستشو را

 Tازيوند نماز با نيپt   

 يروز که انسان سر و کارش با افراد گونـاگون و کارهـا   هنگام در
   .شود يشتر ميبانحرافش  لغزش و نهيمختلف است، زم

 يگـر يد جلـوه  روز در هـا  پرتگاه تمام و ها لهيح ها، جلوه ها، هوس
 وسـط  يوبرا شود خوانده نماز ديبا روز آخر و روز اول لذا و دارند
  ٢» یالْوسط الصالةِ و الصلَوات یعلَ حافظُوا«: است آمده ژهيو سفارش روز
 و اسـت  انسـان  فراغـت  زمـان  ديـ ع و جمعـه  يروزها كه آنجا از

 بـه  سـفارش  د،شو يم شتريبگرايش به فساد  فراغت زمان در معموالً

                                                           
 .114هود، . 1

  .238بقره،  2.
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 يا اضـافه  مشكل هرگاه و .است شده ديع نماز و نمازجمعهخواندن 
 نُوایاستَع و« :است شده يشتريب نماز به سفارش ،آمد شيپ انسان يبرا

  ١»الصالة و بِالصبرِ
 بـا  كامـل  مناسـبت  نمـاز  يزيـ ر برنامه :گفت بتوان ديشا هرحال به

  .دارد انسان يروان و يروح ازهاين

 Tلوند نماز با توکّيپt   

 يجـار  زبان بر را »مِیالرَّح الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ« مباركه هيآ بارها نماز در
 بـه  توكّـل  از خـدا و  استمداد رمز »اللَّه بسم« در »باء« حرف .ميكن يم
 او قـدرت  از تنهـا  كه است آن نشانه ،كردن شروع خدا ادي با .ستوا

 عشق و او مهر نشانه او اديچنانکه  ،ميكن توكّل او به و ميريبگ كمك
  .اوست به

 Tرحمو  یمهربانوند نماز با يپt   

بـار   ٤ن سـوره  يـ واجب است و در ا سوره حمد خواندندر نماز، 
 ،»مِیالـرَّح  الـرَّحمنِ  اللَّه بِسمِ«بار در  ٢: است به كار رفته »رحمت«واژه 

حمن الـرّ «بـار هـم بعـد از آن در     ٢ش خداوند و يقبل از حمد و ستا
کـه   يا سـوره  »مِیالرَّح الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ«بار هم در  ٢همچنين  .»میحالرّ

  . شود يم بعد از فاتحه الکتاب خوانده

                                                           
 . 45 بقره، 1.
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در هر شبانه روز  و رود يم ن واژه به کاريبار ا ٦پس در هر رکعت 
هـر   كـه  يارنمـازگز  يبه راست .شود يم ن ذکر گفتهيبار ا ٦٠حداقل 

و  يرحميباز  ،ديگو يم سخن خدا رحمتمهربانی و بار از  ٦٠روز 
  .دوشنامهربانی دور می

آن اسـت کـه    ،يافت رحمت الهـ يد بداند که شرط دريبانمازگزار 
. دگـذر در گرانيد يها و از لغزش دگران رحم داشته باشينسبت به د
 اللَّه غْفرَی أَنْ تُحبونَ ال أَ صفَحوایلْ و عفُوایلْ و«: ديفرما يم نهين زميقرآن در ا

لَکُــم و اللَّــه حــ غَفُــورازو  گر را عفــو کننــديکــديد يــمــردم با ،١» میر 
ـ آ :ديـ فرما يمـ ق يتشـو  يبـرا  سـپس . ندپوشی کنچشمها  کدورت ا ي

  .ديده شويد تا بخشيد که خداوند شما را ببخشد؟ ببخشيدوست ندار

 Tوحدتوند نماز با يپt   

 ،کـه دارد  يمختلفـ  يهـا روز به خـاطر هـدف   طولدر  يهر انسان
 ، هـم رسد يم که زمان نماز يهنگاماما  ،کند يم يگوناگون يها تالش

، بدنها در کنار شده متمرکزها  ل گشته و تشتتيک سو متمايبه ها  دل
 ک جملـه يـ در حرکت، همه ) مسجد(ک نقطه ي يبه سوها  هم، قدم

ن يبنـابرا . کننـد  يم رکوع و سجود خدا کيند و همه در برابر يگو يم
 ،هـا کـه در هـدف   يجاد وحـدت در كسـان  يا ياست برا ينماز اهرم

  .دنباش يم كارها متفاوت و ها قهيسل ،ها لهجه ،نژادها
                                                           

 .22نور، .1
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  Tهيوند نماز با هديپt   

زندگان و مردگان قـرار داده   يارزشمند برا يا هينماز را هد ،اسالم
است که خداوند به بشر عطا  يالهه يک هديچنانکه خود نماز  ،است

   .با او گفتگو کندانسان ق يطر اينکرده تا از 
که مـورد   يتواند نماز بخواند و ثواب آن را به افراد يم انسانحتی 

  .ه کندي، هدندنظرش هست
 أَهـلِ  منْ إِنَّ و« :عمران سوره آل ١٩٩ هيآ كه معتقدند مفسران يبرخ
ـ  أُنـزِلَ  مـا  و کُمیإِلَ أُنزِلَ ما و بِاللَّه ؤْمنُی لَمن الْکتَابِ  ال للَّـه  نَیشـع اخَ هِمیإِلَ

 عیسـرَِ  اللَّـه  إِنَّ  ربهِـم  عند أَجرُهم لَهم أُولَئک  الًیقَل ثَمنًا اللَّه اتیآبَِ شْترَُونَی
 يهجـر  نهم سال در كه است حبشه پادشاه ،ينجاش درباره » الْحساب

 مـردم  بـه  شـد،  مطلعاز مرگ او  9 خدا رسول يوقت .افتي وفات
 حاضـر  افتـه، ي وفات حجاز از خارج در شما برادران از يكي: فرمود

  .ميبخوان نماز يو بر او خدمات پاس به تا ديشو
 همـراه  بـه  مسـلمانان  گـاه  آن. ينجاش: فرمودست؟ يك او: دنديپرس
  ١.گزاردند نماز او يابرو  رفته عيبق قبرستان به 9 خدا رسول

انگـذار اسـالم در   يکه بن 7يار برادر حضرت عليچنانکه جعفر ط
مالقـات   9امبريـ سفرش با پ از که در بازگشت يهنگام ،قا بوديآفر

ه فرمودنـد کـه بـه نـام نمـاز      يم و هديبه او تعل يکرد، حضرت نماز

                                                           
 .416 ص ،2 ج المنثور، در تفسیر 1.
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 ين نمازهايو از بهتر الجنان آمده حيو مفاته يار در کتب ادعيجعفر ط
  .باشد يم يمستحب

 Tهاوند نماز با رنگيپt   

به انسـان   ،ت خالصيعالوه بر آنکه به خاطر قصد قربت و ن ،نماز
 ؛دارد ييوندهايز پين يظاهر يها با رنگ ،دهد يم يالهو  يرنگ معنو

اه يد و با لبـاس سـ  يد نماز را اقامه کنيبا لباس سف است سفارش شده
و  يد نشانه پاکيرنگ سف ،ها ان رنگيدر م. نماز خواندن مکروه است

ت يـ پوشانند و هـم م  يم است که هم نوزاد را با آن يرنگ. صفا است
   .است د رنگيسف انياحرام حاج ،مراسم حج يرا و هم برا
دهـد و انسـان را    يمـ  را بهتر نشان لباس يرو يد، آلودگيرنگ سف

 ،در اسالم جز کفش و عبـا و عمامـه  . اندازد يم زودتر به فکر نظافت
خوشـبختانه چـادر نمـاز زنـان مـا      . اه مکروه استيدن لباس سيپوش

  .د و روشن استيمعموالً به رنگ سف

 Tبايز  وند نماز با آهنگ و قالبيپt   

اگر انسان به سوره فاتحه الکتاب که خوانـدن آن در همـه نمازهـا    
ک آهنـگ  ي ين سوره دارايکند که ا يم مشاهده ،واجب است، بنگرد

 يها قالب ،ن سورهيات ايآ يانيو تمام کلمات پا است يتم خاصيو ر
  .»نیضالّالم، یمستقالن، ین، نستعیم، الدیحن، الرّیالعالم«: مشابه دارند
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  . »ولدی لد،یحد، صمد، أ«: دين است سوره توحيهمچن
تم خـاص  يـ ن آهنگ و ريز ايقرآن ن يها گر از سورهيد ياريدر بس

دهـد   يمـ  ن مطلـب نشـان  يقابل مشاهده است که ا يانيدر کلمات پا
  .شود عرضه يخوب  ف و قالبد در ظريخوب با يمحتوا

 Tم شرابيوند نماز با تحريپt   

ـ  ياجتمـاع  و يروحـ  ،يجسم مفاسد ،شراب نكهيا با  دارد، يفراوان
 عـنِ  و اللَّـه  ذکْـرِ  عنْ صدکُمی و« :ديفرما يم آن سوء آثار درباره قرآن اما

 و خـدا  ادي از را شما و كند يم جاديا نهيك شما انيمشراب،  ،١»الصالةِ
 شـراب  كه يضرر و خطر دهها انيم از ،هيآ نيا در .دارد يم باز نماز
 ضــرر ؛اســت شــده هيــتك آن يمعنــو و ياجتمــاع ضــرر يرو دارد،

  .نماز و خدا ادي از غفلت يمعنو ضرر و نهيك شدن دايپ ،ياجتماع

 Tعمر تماموند نماز با يپt   

 و« :سـت يل بـردار ن ين نفس همراه انسان است و تعطينماز تا آخر
  ٢»اًیح دمت ما الزَّکاةِ و بِالصالةِ  یأَوصان
. شـود  ليـ تعط يلـ يدل به است ممكن ياسالم دستورات از كي هر
 مسـافر و  بر روزه .ستين واجب نايناب و ماريب بر ،جهادجنگ و  مثالً
 واجب محروم طبقه بر حج، و زكات و خمس .ستين واجب ضيمر
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 زن، و مـرد  از جامعه اقشار و افراد همه بر كه يعبادت تنها اما .ستين
 مـرگ  لحظه تا كه است نماز است، واجب ماريب و سالم ،يغن و ريفق
، چند ماه هر در بانوان گرچه. ستين شدن ليتعط قابل روز كي يحتّ

   .ندهست از انجام آن معاف يروز

 Tنذر باوند نماز يپt   

  یبطْن  یف ما لَک نَذَرت یإِنِّ رب عمرانَ امرَأَت قالَت إِذْ«: ديفرما يم قرآن
ـ  عیالسم أَنْت إِنَّک یمنِّ فَتَقَبلْ محرَّراً  يـي روا كتـب  و ريتفاسـ  در ١.» میالْعل
ـ  كـه  ،»اعياش« و »حنّه« يها نام به خواهر دو: است آمده  همسـر  ياول

 همسـر  يدومـ  و ل،ياسـرائ  يبنـ  برجسـته  يها تيشخص از »عمران«
 يدرختـ  ريـ ز »حنّـه « يروز. شـدند  ينمـ  دار بچه بود، امبريپ يايزكر

 محبـت . دهـد  يم غذا شيها جوجه به كه ديد را يا پرنده بود، نشسته
 در سـاخت،  ور شـعله  او وجـود  در را فرزنـد  به عشقِ آتش مادرانه،

 بـه  گـر يد يسو از. از خداوند فرزند خواست و كرد دعا حال همان
 مـاران يب و بود خواهد خدا ياياول از فرزندش كه شد الهام شوهرش

  .كرد خواهد زنده را مردگان و شفا را
كرد فرزندش پسـر   يم ينيب شياز آنجا كه پ شد، باردار »حنّه« يوقت
 چـون  امـا . شـود  المقدس تيب خدمتكار فرزندش كه كرد نذر باشد،
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 يالهـ  الهـام  آن كه دنديفهم آنها. است دختر دنديد آمد، ايدن به نوزاد
  .بود خواهد او فرزند درباره بلكه است، نبوده ميمر خود مورد در

ـ اول كـه  است ارزشمند يقدر به مسجد در خدمت آری،  خـدا  ياي
  .كردند  يم آن نذر تولّد از قبل را خود زانيعز

 Tیر باطنيسوند نماز با يپt   

 و وضـو  قالب در ،يظاهر طهارت نماز، انجام يبرا كه گونه همان
 طهـارت  به زين نماز شدن رفتهيپذ و قبول است، شرط مم،يت و غسل
 و اســت كــرده اشــاره دل يپــاك بــه قــرآن بارهــا .دارد ازيــن يبــاطن

م، يقلـب سـل  . دارد راه خداونـد  درگـاه  به ميسل قلب تنها: ديفرما يم
  .باشد نداشته راه شرك و شك آن در كه است يقلب

 انجـام  مـا  آنچه و يباطن و دارد يظاهر ميكر قرآن همانند زين نماز
 به پرواز يسكّو ديبا كه است نماز ظاهر ،باشد درست اگر ،ميده يم

 از برخاسـته  ينماز .عشق و معرفت اساس بر ينماز. باشد آن باطن
 و غـرور  از دور ينمـاز  .خشـوع  حـال  بـا  ينماز .محبت و اخالص

ـ  از ينمـاز  .محـرك  و سازنده ينماز .اير و عجب ـ  يقلب  و يهـو  يب
   .مرض يب

 اقـت يل يول م،يگفت و مينوشت و ميديفهم را آن از يپرتو كه ينماز
  !است نكرده دايپ عمرش تمام در سندهينو را آن ركعت كي خواندن
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 Tرعقلتوند نماز با يپتفکر و تدب ،t   

 يکه حت يخوانند در حال يم نماز يافراد: فرمودند 9امبر اکرم يپ
قبول اسـت   يرا از نماز آن مقداريز ،ستيرفته نيپذهم ک دهم آن ي

 ال و سدسـها  لَه کْتَبی ال ةَالصال یصلِّیلَ الْعبد إِنَّ«: که همراه با تعقل باشد
  ١.»منْها عقَلَ ما تهصال منْ للْعبد کْتَبی إِنَّما و عشْرُها

ش شده و ارزش آن ير ستااز نماز با تفکر و تدب ،ات متعدديدر روا
ـ «: انـد گر نوافل مسـتحب دانسـته  يرا باالتر از نمازشب و د  ؛أَبـاذَر  ای

ن یرکْعتَ ةُصال«و  ٢»ساه الْقَلْب و لَۀٍیلَ امِیق منْ رٌیخَ تَفَکُّرٍ یف مقْتَصدتَانِ رکْعتَانِ
نْ رٌیخَر بالتدبم لَۀٍیلَ امِیق و الْقَلْب اه٣.»س  

 Tیوقت شناس باوند نماز يپt   

ـ  هـم  نَیالَّـذ  و« :ديـ فرما يمـ در توصيف مؤمنان رسـتگار   قرآن   یعل
هِملَواتظُونی صت مراد از حفاظـ  :ميخوان يم ات متعدديدر رواکه  ٤»حاف

  .فتدير نيتأخنماز، حفاظت از وقت نماز است که به 
مراقب وقـت   :نوشتبکر يد بن اببه محم يا در نامه 7يعلامام 
در  ،نه به خاطر فراغت .آور يش و آن را در وقت خود به جانماز با

: ر انـداز يآن را به تأخ ،ياقامه آن عجله کن و نه به خاطر مشغله کار
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 وقْتها عنْ تُؤَخِّرْها ال و لفَرَاغٍ وقْتَها تُعجلْ ال و لَها الْمؤَقَّت لوقْتها ةَالصال صلِّ«
   ١»شْتغَالال

رضـوان خداونـد و در    ،نمـاز در اول وقـت   :ميخوان يم يثيدر حد
آمـده   يگـر يث ديدر حـد  و است عفو خداوند) نيازمند( ،آخر وقت

  .استيآخرت بر دن يمثل برتر ،اول وقت بر آخر وقت يبرتر :است

 Tمرگ آسان باوند نماز يپt   

نمـاز اول وقـت و   ست که به ين يا چ بندهيه :آمده است ثيدر حد
مگر آنکه مرگ آسان و بدون غم و اندوه و  ،اوقات نماز اهتمام ورزد

 ةِالصال تیبِمواق اهتَم عبد منْ ما« .او ضمانت کنم ينجات از آتش را برا
عِ واضوسِ مإِالّ الشَّم نْتضَم لَه حالرَّو نْدع توالْم و طَاعومِ انْقمالْه زَانِاألَ وح 
اةَ ونَ النَّج٢.»النَّارِ م  

 Tکارها ريساوند نماز با يپt   

   :ميخوان يم بکر يد بن اببه محم 7 يدر نامه حضرت عل
ع کنـد،  ياست و هر کس نماز را ضـا  تو تابع نماز تو يتمام کارها

  : ع خواهد کرديشتر ضاير کارها را بيسا
   ٣ »عیأَضْ رِهایلغَ فَهو ةَالصال عیضَ منْ أَنَّ اعلَم و تکلصال تَبع ء یشَ کُلَّ أَنَّ«

                                                           
 .383، نامههالبالغ نهج 1.
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 يفدا يكي دينبا ،نماز و جهاد فهيوظ دو آمدن شيپ هنگام در يحت
نمـاز در حـال خـوف و     يل در قرآن براين دليو به هم شود يگريد

  ١.ان شده استيب يدستوراتو جنگ، اضطرار 

 Tمقام محمود وند نماز بايپt   

 يد پاسـ يـ افت مقام محمود بايدر يبرا: ديفرما يم امبرشيقرآن به پ
 اَن یلَـک عسـ   نافلَۀً بِه فَتَهجد«: يستيو به نماز با يدار باشياز شب را ب

   »محموداً ربک مقاماً بعثَکی
 ايانب تمام ولذا است يتر نيسنگ فيتكال مستلزم ،يرهبر مقام يآر

   ٢.داشتند نمازشب
 وگرنه باشد دهيپسند خدا نزد كه است ارزشمند يمقامقت يدر حق
  .ستين ماندگار و ارزشمند پوچ، يها شهرت
 كـه  است اديز قدر آن شب نماز پاداش: ديفرما يم 7 صادق امام

ـ  قُرَّةِ منْ لَهم یأُخْف ما نَفْس تَعلَم فَال«: ديفرما يم خداوند نٍیأَع  ـزاءبِمـا  ج 
 شـده  گرفته نظر در آنان يبرا كه را يپاداش كس چيه ،٣»عملُونَی کانُوا

  ٤.داند ينم
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  Tتيتربوند نماز با يپt   

   :حمد ي سوره تالوت در انسان
  .كند يم ديام قطع خدا ريغ از »اللَّه بِسمِ« با
 و مربـوب  كـه  كند يم احساس »نِیالد ومِی مالک« و »نَیالْعالَم رب« با

  .گذارد يم كنار را غرور و يخودخواه و است مملوك
  .كند يم برقرار ارتباط يهست تمام و خود انيم »نیالمالع« كلمه با
  .داند يم او لطف هيسا در را خود »میالرَّح الرَّحمنِ« با
  .شود يم زدوده ندهيآ از غفلتش »نیالد ومِی مالک« با
  .كند يم ليزا از خود را يطلب شهرت و اير »نَعبد اكیإِ« گفتن با
  .هراسد ينم ها ابرقدرت از »نُینَستَع اكیإِ« با
  .اوست دست به ها نعمتی همه كه کند يمبيان  »أَنْعمت« با
 را ميمسـتق  قيطر و حق راه در يرهسپار »الصراط المستقیم اهدنَا« با

  .كند يم درخواست
 حـق  روانيپ با را خود يهمبستگ »هِمیعلَ أَنْعمت نَیالَّذ صراطَ«با بيان 

  .كند يم اعالم
 باطـل  اهل و باطل از يزاريب »نَیالضَّالِّ ال« و »هِمیعلَ الْمغْضُوبِ رِیغَ« با

  ١.دارد يم ابراز راو برائت از غضب شدگان و گمراهان 
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 Tوند نماز با زبان واحديپt   

زبـان مشـترک و واحـد     كي همه مسلمانان تااست  يا لهينماز وس
ا هرگاه بخواهند با هر يخلبانان دن يگونه که تمام همان .داشته باشند

صـحبت کننـد، همـه     يسيد با زبان انگليرند، بايتماس بگ يفرودگاه
بـا زبـان    بر جماعـت اسـت  در نماز كه اساس آن د يز بايمسلمانان ن

  .صحبت کنند يواحد

 Tوند نماز با نور قلبيپt   

د قلب خواه يم هر کس و م که نماز نور استيانخو يم اتيدر روا
 الْمـؤْمنِ  نُور ةُالصال« :نماز بخواندد، روشن کن يمعنو خودش را با نور

و ةُالالص نَ نُورم ١»اللَّه  

 Tیسنجت يوند نماز با اولويپt   

و نوافل بـه   يمستحب ياگر نمازها :فرمودند 7يامام حسن مجتب
رساند، الزم است که نوافل کنار گذاشـته و   يم واجب ضرر ينمازها

  .پس اولويت با امور مهم و واجبات است .ترک شوند

 Tحسن عاقبتوند نماز با يپt   

خوانـد   يمـ  نماز 9امبريپ پشت سر يجوان :ميخوان يم ثيدر حد
 ياو را بـرا  يکه ماجرا يهنگام. شد يم زيمرتکب گناه و فحشا ن يول
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ز او را ا که نمازرسد فرامی يروزسرانجام  :امبر نقل کردند، فرموديپ
  ١.»وماًی تَنْهاه تَهصال إِنَّ«: داردمیگناه باز 

 Tنزول رحمتوند نماز با يپt   

 بـر انسـان   ينـزول رحمـت الهـ    سبب ،نماز :ميخوان يم ثيدر حد
  ٢.»الرَّحمۀ تَستَنْزِلُةُ الالص«: شود يم

 Tیوند نماز با روابط اجتماعيپt   

ضه ين فريگر در اينکه زن و مرد در کنار همديبا ا ،در نمازجماعت
 ينظم و ادب و پاک ،اما حجاب و عفاف و تقوا ،کنند يم شرکت ياله

 کس به خاطر چيه ،در مسجد همه با هم هستند. بر همه حاکم است
   .کند ينمافتخار  يگريبر د هيسن و سواد و سرما

 نحـوه  يار خـوب بـرا  يبس يک الگوي ،مسجد و نمازجماعت يآر
  .است مختلف يها طيمحدر  يروابط اجتماع

 Tیرخواهيوند نماز با خيپt   

 ،شدر نمازشـب  3فاطمه زهـرا  مادرم  :ديفرما  يم 7امام حسن 
 يبـرا  لـی و ،کـرد  يم آنان دعا يبرده و برا من را نامؤمردان و زنان م

  . کردن ييدعاهيچ خود 
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اول  ،١»الـدار  ثُـم  الْجـار «: ، فرمـود ا شدميل آن را جويکه دل يهنگام
   .س اهل خانهپه، سيهمسا
بـا   يهنگـام خـداحافظ   7 نيامـام حسـ   که خ آمده استيتاردر 

مرا فراموش  تنب، در نمازشبيزخواهرم  :، فرمودخواهرش در کربال
  .»لیالل ۀنافل یف ینیال تنس«. نکن

 Tگانيوند نماز با همسايپt   

ـ بـه طـور و   ،نماز جماعـت  يبراگان مسجد، حضور يبه همسا ژه ي
 ثين حضور تا آنجاسـت کـه در حـد   يت اياهم. سفارش شده است

ه ينمـاز همسـا   يعني ٢»مسجِده یف إِالّ الْمسجِد لجارِ ةَصال لَا«: ميخوان يم
  .ندارد ي، ارزشجز در مسجدمسجد 

 Tمردم عموم وند نماز بايپt   

 .ه شـده اسـت  يتوص ك شهري ياهال ه، به همحضور در نماز جمعه
 و اسـت  يجمعـ  دسته بزرگ عبادت كي زيچ هر از قبل جمعه، نماز
 از دل شســتن و جــان و روح فيــتلط كــه را عبــادات يعمــوم اثــر

  .بردارد در ،باشد يم قلب از زنگار زدودن و گناه يهايآلودگ
 كـه  اسـت  يهفتگ ميعظ كنگره كي ،ياسيس و ياجتماع نظر از اما 
 بـه  و باشـد  يمـ  ياسالم كنگره نيتربزرگ حج، ساالنه كنگره از بعد
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 جمعـه،  كه نماز شده نقل 9 اكرم غمبريپ از يتيروا در ليدل نيهم
مراسم در شركت به قادر كه است يكسان حج ستندين حج.  
 اجتمـاع  :دهـد  يمـ  تياهم بزرگ اجتماع سه به اسالم، قتيحق در

 در كـه  يهفتگـ  شـود، اجتمـاع   يم حاصل نمازجماعت در كه روزانه
 هـر  و خـدا  خانـه  كنار در حج كه اجتماع است و نمازجمعه مراسم

  .رديگ يم انجام بار كي سال
 يكي كه خصوصه ب ،است مهم اريبس انيم نيا در نمازجمعه نقش

 و ياسـ يس مهـم  مسـائل  ذكـر  جمعـه،  نمـاز  در بيخط يهاخطبه از
  ١.است از مردميمورد ن ياجتماع

 Tن جهاناناوند نماز با مسلميپt   

كنار خانـه خـدا بـه همـه     نماز در  يبرپائو شركت در مراسم حج 
 نمازجماعـت  آور ادي خدا خانه. ، سفارش شده استمسلمانان جهان

و  باشـد  يمـ  : يعل امام و جهيخد حضرت ،امبر اکرميپ ينفر سه
  . است يونيلينمازجماعت م اکنون

 و كسـانند ي آنجـا  در مـردم  همـه  ست،ين كس چيه خانه خدا ملك
 چهـار  تواننـد  يمـ  را نمازشان رو نيا از و اند آمده خود منزل به ايگو

   .ستندين مسافر ايگو و بخوانند يركعت
  :بخواند تمام را نمازش تواند يم مسافر انسان مركز، چهار در! يآر
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  ،مكه :تيالوه مركز 
  نه،يدر مد 9 مسجد :نبوت مركز 

  ،كوفه مسجد :تيوال مركز
  .7 نيحس امام حرم :شهادت مركز 
 تواننـد  يمـ  و اسـت  مسلمانان همه خانههمانند وطن و  مراكز، نيا

   .بخوانند تمام را نمازشان

 Tنيوند نماز با والديپ t   

گرچـه بـه او ظلـم کـرده باشـند، نگـاه        ،خود پدر و مادرکه  يکس
 نَظَرَ هیأَبو یإِلَ نَظَرَ منْ«: کند ينم کند، خداوند نماز او را قبول خصمانه

تاقم ا ومانِ همظَال لَه لِی لَمقْب اللَّه ال لَه١.»ةًص  
ـ ا و اسـت  ترن بر عهده فرزند بزرگيوالد ينماز قضا ،در اسالم ن ي
ن يفرزند بزرگ از والد نکهيل ارا اويز ،و عادالنه است يدستور منطق

  ، است افت کردهيرا در يشتريبرده و خدمات ب يشتريبهره ب
  ، است با آنها انس داشته يشتريب يهازمان نکهيدوم ا
 يشـتر يانسان از فرزند بزرگترش توقع ب يعيبه طور طب نکهيسوم ا

   .دارد
 يشـتر يفرزند بزرگتـر احتـرام ب  د برادران و خواهران به يکه باچنان

م احترام فرزند بزرگتر مثل احترام پـدر  يخوان يم ثيدر حد .بگذارند
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مخصـوص   ،از اموال پـدر  يبعض نکهيچهارم ان الزم است، يريبر سا
  .فرزند بزرگ تر است

 Tوند نماز با فرزندانيپ t   

ات بارها سفارش شده که نسبت به نسل و فرزندان يدر قرآن و روا
  :ميکن يبه چند نمونه اشاره م. ديخود حساس باش

ا نسبت به يما در دن :نديگو يخود م يان در گفتگويبهشت ،امتيدر ق
 از، ١»نَیمشْفق أَهلنا یف قَبلُ کُنَّا إِنَّا قالُوا«: ميبود مشفق واهل خود نگران 

 در و رنـد يگ شيپـ  خطـا  راه ما خانواده و فرزندان كه ميداشت ميب نيا
  .شوند سرگردان و گمراه ،ضاللت يواد

ه يـ ذرفرزنـدان و  خواهد که خود و  يم از خداوند ميحضرت ابراه
  ٢»یتیذُر منْ و الصالةِ میمق  یاجعلْن رب«: او اقامه کننده نماز باشند

اه يـ آب و گ يخود را در کنار کعبه که منطقه ب خانوادهدر عمل هم 
  یتیذُر منْ أَسکَنْت یإِنِّ ربنا«: داد و فرموداقامه نماز مسکن  ياست، برا

عٍ يذ رِیغَ بِوادرز نْدع یبکرَّمِ تحنا الْمبر وایقیلالة م٣»الص  
حـج و عمـره    يرونـد، بـرا   ينکه تمام مردم که به مکه مـ يجالب ا

  .رفت به آنجا اقامه نماز  ي، براگذار مکهانياما بن ،روند يم
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را بـه نمـاز فرمـان     اش خانوادهدهد که  يفرمان م امبريخداوند به پ
  ١»هایعلَ اصطَبِرْ و بِالصالةِ أَهلَک أْمرْ و«: کند استقامتن کار يدهد و در ا

دن بـه سـن   يفرزنـدان خـود را قبـل از رسـ     :ميخوان يات ميدر روا
  . ديف گام به گام با نماز آشنا کنيتکل

شـويق  و تمنطقی و همراه با مهربـانی   ديفرزندان به نماز با دعوت
  . مياستفاده کن ها باشد و از تمام جاذبه

کو بـه  يخوش و اخالق ن ياگر اهل مساجد ما با لباس خوب و بو
   روند،بمسجد 

   برگزار نشود،و خسته کننده  ياگر نماز ما طوالن
   قرائت باشد،  صدا و امام جماعت خوش ن  خوشذّؤاگر م

   بشنوند، يا و اگر هر روز مردم از امام جماعت حرف تازه
ـ نمـاز را   يعـ ي، نسل نو حاضر و به طـور طب ين مسجديدر چن اد ي

  .دريگ ياد ميا شنا را يدر يدر فضا يگونه که ماه همان ،رنديگ يم
د در آموزش نماز به فرزندان خود به واجبات اکتفا ين بايوالدالبته 

  . خود را بر اساس نماز قرار دهند لطفا و يق و هدايکنند و تشو
بـه فرزنـدان    ينمـاز را در خردسـال  : فرمودند 7 يعل نامنؤرميام

دند، نماز را از آنها يرس يکه به هشت سالگ ينگامد و هياموزيخود ب
  ٢»نیسن یثَمان بلَغُوا إِذَا بِها خُذُوهم و ةَالصال انَکُمیصب علِّموا«. ديمطالبه کن
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T همسر وند نماز بايپt   

 طـواف  دهد، اماا عمره را انجام يو اعمال حج  رودهرکس به مكه 
چ يبـا هـ   اورد به همسر خود حرام است ويآن را به جا نو نماز  نساء
بـه   راه بازگشـت ن نمـاز  يـ ن ايبنابرا .تواند ازدواج كند ينم زين يكس

  .مدار خانواده است

T وند نماز با تولديپt    

در گـوش راسـت نـوزاد، اذان و در     اسـت  اسالم سفارش شدهدر 
 یعل یح«و » ةالصال یعل یح« جمالتد که يگوش چپ او اقامه بگوئ

  .به گوش نوزاد برسد تولد ن ساعاتيدر اول» الفالح

 Tگوند نماز با مريپt   

بعـد   يو اصرار دارد که حت يبر مسأله نماز پافشار ياسالم به قدر
ـ اگر م ونماز گذارده شود  تيمکه بر  است واجب کرده ،از مرگ ت ي

اجـازه   يرا بدون نماز دفن کردند، بر قبر او نماز گذارده شود و حتـ 
بدن  ي، پاکا غسليشروط نماز مانند طهارت، وضو  يبرخ از داده که

  .ت اقامه شودينماز بر م يول ،نظر شود صرف نمازگزار ا لباسي
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 Tوند نماز با محتضريپt   

از جملـه  . باشـد  يمـ  اسـت کـه در حـال جـان دادن     يمحتضر کس
 اوکـه  اسـت   نيا ،در حال احتضار شده انسان يکه برا ييها سفارش

  .ديرا به محل اقامه نمازش منتقل کن
کـه انسـان در    ين جان دادن و مکانيشود ب يم ن مطلب معلومياز ا

را تنهـا  هـا   رابطـه  نيالبته ا. است يا نماز خوانده، رابطه يحال سالمت
در جمـادات   يحتـ  ،خوب كارشود  يم داند و معلوم يم يخالق هست

  .آفرينندنقشتأثيرگذار بوده ها گذارد و جمادات در انسان يم اثر

 Tت شدگانيوند نماز با هدايپt   

 ت شـدگان يبا هـدا  يهمراههدايت و  يدر نماز از خداوند تقاضا
  .»هِمیعلَ نَ أَنْعمتیالَّذ م صرَاطَیالْمستَق الصرَاطَ اهدنَا«: ميکن يم

 ي هيآ در رايز. است تيهدا نعمت ،»هِمیعلَ أَنْعمت« در نعمت از مراد
 و كفّار را يماد يها نعمت آنكه بر عالوه است، تيهدا از سخن قبل

ـ ن شـدگان  تيهـدا  البته .دارند زين گرانيد و نيمنحرف  در معـرض  زي
 و غضـب  بـه  مـا،  ريمسـ  كـه  ميبخـواه  خـدا  از دائماً ديبا و خطرند
   .نشود دهيكش يگمراه

 نعمـت  مـورد  كـه  كند يم يمعرف يكسان راه را، ميمستق راه هيآ نيا
  ١.نيصالح و شهدا ن،يقيصد ا،يانب: از عبارتند و اند شده واقع ياله
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 آرزو، نيا نيتلق و آن مودنيپ يآرزو و بزرگواران نيا راه به توجه
 بـاز  يانحرافـ  خطـوط  در گـرفتن  قـرار  و يكجرو خطر از را انسان

   .دارد يم
م كـه  يخواه يم را يمودن راه كسانيهمان گونه كه در سوره حمد پ

ز به افـراد  ياند، در سالم نماز نواقع شده خداوندمورد لطف و نعمت 
ن نشـان دهنـده ارزش   يم و ايكن يسالم م يصالح در هر زمان و مكان

  .خوبان و دعوت به محبت آنان است ين اسالم برايو احترام د

 Tنيبرائت از مغضوبوند نماز با يپt   

از  ييجـدا  يتقاضـا  ،از خداونـد خـواهی  عالوه بر هدايتدر نماز 
  .» هِمیعلَ الْمغْضُوبِ رِْیغَ«: را داريم غضب شدگان

 ييهـا  امـت  و ابولهـب  و قـارون  و فرعون همانند يافراد قرآن، در
 يمعرف شدگان غضب عنوان به ل،ياسرائيبن و ثمود عاد، قوم همچون

   .اند شده
 اسـت  شده انيب آنها قيمصاد و ها يژگيو قرآن از يمتعدد اتيآ در

  :کنيم يم اشاره ك موردي به نمونه يبرا كه
 شده انيب قرآن دربارها  آنها تمدن و يزندگ داستان كه لياسرائيبن

ـ  فَضَّـلْتُکُم « :داشـتند  يبرتر شيخو روزگار مردم بر يزمان است،  یعلَ
غضـب  و قهـر  دچـار  ،يبرتـر  و لتيفضـ  نيا از بعد لكن  ١»نَیالْعالَم 
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 علّـت  بـه  سرنوشت، رييتغ نيا ١.»اللَّه منَ بِغَضَبٍ باؤُ و« :شدند خداوند
 نيقوان و دستورات هود،ي دانشمندان ؛بود آنان كردار و رفتار در رييتغ

ــتحر را تــورات يآســمان ــد، في ــونَی« كردن ــم حرِّفُ ــار و ٢»الْکَل و تج 
 آوردنـد،  يرو يطلبـ  رفاه و يخوار حرام و ربا به زين آنان ثروتمندان

»مها أَخْذه و ٣»الرِّباز مبـارزه،  و جهاد به دعوت برابر در زين مردم عام 
 بـه  ورودفرمـان   و نبـرد  جبهـه  بـه  رفتن از ترس، و يپرور تن يرو

 هاهنـا  إِنَّـا  فَقـاتال  ربـک  و أَنْـت  فَاذْهب«. زدند باز سر مقدس، نِيسرزم
 و عـزّت  اوج از را آنـان  ونـد خدا انحرافـات،  نيا خاطر به ٤»قاعدونَ

  .ساخت مبتال يسرافكندگ و ذلّت تينها به لت،يفض
 شـدگان  غضـب  ماننـد  كـه  ميخـواه  يمـ  خداوند از نماز، هر در ما
 از فـرار  اهـل  نـه  و ربـا  اهل نه و اتيآ فيتحر اهل نه يعني. مينباش

  .حق راه در جهاد
 سـراغ  بـه  و كرده رها را حق كه آنان م،ينباش گمراهان از نيهمچن

 يهـو  از اي و كرده افراط و غلو خود باور و نيد در و روند يم باطل
  .كنند يم يرويپ گرانيد اي و خود هوس و
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 Tبرائت از گمراهانوند نماز با يپt   

  .ميرا دار از گمراهان ييجدا ياز خداوند تقاضاهمچنين در نماز 
 مـورد  در يگـاه  ؛آمده قرآن در مرتبه ستيدو حدود كه »ضاللت«
 شـدن،  عيضـا  يمعنـا  بـه  يگـاه  و ١»ضَالا وجدك و« ،فتهر  بكار ريتح

 بـا  همـراه  و اسـت  يگمراهـ  يمعنـا  بـه  بيشـتر  يول ٢»أَعمالَهم أَضَلَّ«
 »مِیالْقَـد  ضَـاللک « ،»دیبع ضَاللٍ« ،»نٍیمبِ ضَاللٍ«: رينظ يگوناگون راتيتعب
  .خورد يم چشم به

ـ قب از اسـت،  آمـده  كننـده  گمـراه  عنـوان  به يبرخ نام قرآن در : لي
   .منحرف اكانين و رؤسا بد، دوست ،يسامر فرعون، س،يابل

 وکـرده   فـراهم  را خـويش  انحـراف  ي نهيزم و بسترخود  گمراهان
ـ ا از كنندگان گمراه . كننـد  يمـ  اسـتفاده  آمـاده،  طيشـرا  و بسـترها  ني

 رشيپـذ  گناهـان،  هوسـها، : از عبارتنـد  قـرآن  در انحـراف  يبسترها
   .ينادان و جهل باطل، تيوال

 Tیوند نماز با معماريپt   

 يمتعـدد  ينان جملـه معـ  يا ٣»قبلَۀ وتَکُمیب اجعلُوا و« :ديفرما يقرآن م
چنانکـه   .ديخود را رو به قبلـه بسـاز   يها خانه :نکهيدارد؛ از جمله ا

  .ديرا مخصوص نماز قرار ده يدر خانه، محلّاست سفارش شده 
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: نمـاز قـرار داد   يرا برا نيزم ن مکانيخداوند اول: ديفرما يقرآن م
  ١.»مبارکا بِبکَّۀَ يلَلَّذ للنَّاسِ وضع تیب أَولَ إِنَّ«

ــوان گفــتد يشــا ــول در :بت ــار ط ــميت ــرخ مه ــاترين و زيت        ن ويب
است که  ييها، آنهان ساختمانيترن و باشکوهيترن و بزرگيترمحکم
ا يـ سه يا کني، خواه بتخانه است وند داشتهيبا عبادات مردم پ يبه نحو

  .ا مسجديو باشد سا يکل
شـنهاد کردنـد بـر    يپ يادمان اصحاب کهف بعضي يبراهنگامی که 

شـنهاد  يختگان پيفره: ديفرما يقرآن م ،مزارشان ساختمان ساخته شود
 يکردند که اگر بناست ساختمان ساخته شـود، بهتـر اسـت مسـجد    

  ٢.»مسجِدا هِمیعلَ لَنَتَّخذَنَّ أَمرِهم  یعل غَلَبوا نَیالَّذ قالَ«: ساخته شود

 Tعتيطبوند نماز با يپt   

، زلزله و امثال يگرفتگ ، ماهيگرفتگ ديخورشه هنگام ات که بينماز آ
طره يتحـت سـ   ينشان آن است كـه امـور هسـت    ،شود يآن خوانده م

  .ستوند اخدا
ات يـ شود و در نمـاز آ  يها تکرار م د قنوتينکه در نماز عيجالب ا

م از يخـواه  يد مـ يد به خاطر آن که در عيشا .شود يتکرار مها  رکوع
خـود   يها خواستهها را بلند کرده و  لذا دست ،ميريبگ يديعخداوند 
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امـت را  يه حـوادث ق يات چون شـب يدر نماز آ يول ،ميکن يم را طلب
  .ميکن يماز خداوند طلب مغفرت  ،با رکوع و تواضع ،مينيب يم

 Tوند نماز با زمان و مکانيپt   

قـرار داده   يا ژهيـ و يهـا نمازهـا   ها و مکان زمان يبعض ياسالم برا
ـ مانند نماز روز جمعه و ع ،است ن نمـاز  يو همچنـ  فطـر و قربـان   دي

   .سمقد ژه مساجديو يهاو نماز مساجدت يتح
 و« ده دميسـپ  :مانند ،كرده ادي سوگند های مختلفزمان به خداوند

 سحر به اما »الْعصرِ و«عصر  ،٣»النَّهارِ و«روز  ،٢»الصبحِ و«صبح  ،١»الْفَجرِ
 ،٥»عسعس إِذا لِیاللَّ و« ،٤»سرِی إِذا لِیاللَّ و«: است شده ادي سوگند بار سه

»رَ إِذْ لِیاللَّ وبشدنش تمام هنگام شب به سوگند يعني ٦»أَد.  
ـ آ دو از نماز شب است يکه بخش استغفار ي باره در و  و«: آمـده  هي

  ٨.»بِالْأَسحارِ نيالْمستَغْفرِ« ،٧»ستَغْفروني هم بِالْأَسحارِ
 يبرخـ  ،يفتگـ ه يبرخـ  ،نمازها به صورت روزانه ين بعضيهمچن

تـرس و  هنگام  يبرخ ،شوند يم انه خواندهيگر ساليد يماهانه و برخ
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ماننـد نمـاز شـب     يبه هنگام شاد يات و برخيحوادث مانند نماز آ
  .شوند يم خواندهو عروسی زفاف 

 Tوند نماز با محرومانيپt   

 ير داد و حتـ ين نماز انگشتر خود را به فقيدر ب 7 يحضرت عل
  . تمام شود و بعد کمک کند شنماز نكرد تاصبر 

و انگشتر دادن نشـانه   در حال نماز ريتوجه به فق :پرسند يم يبعض
اسـتمداد و  ست؟ پاسخ آن است که توجه از نمـاز بـه   ين يپرت حواس
را در يز. تاس ديگر ييبه کار خدا ييفقرا، توجه از کار خدابه کمک 

 يالَّـذ  ذَا مـنْ «: باشدمیقرآن قرض دادن به مردم، قرض دادن به خدا 
   ١»حسنا قَرْضاً اللَّه قْرِضی

آن است که توجـه انسـان از    شودمحسوب میب و نقص يآنچه ع
  . باشد يير خدايبه کار غ ييکار خدا

بـا   يه مطرح شـده اسـت؛ گـاه   يدر قرآن کمک به فقرا در صدها آ
بـا لفـظ    يتـاء، گـاه  يبـا لفـظ ا   يبا لفظ اعطا، گاه يلفظ زکات، گاه

با لفـظ اطعـام،    يثار، گاهيبا لفظ ا يبا لفظ قرض، گاه يصدقه، گاه
بـا لفـظ انفـاق و     ياره، گـاه با لفـظ کفّـ   يبا لفظ رحمت، گاه يگاه
  . هيهم با لفظ فد يگاه

   :شده استه يتوص ينيد يها برنامه غالبکنار به فقرا در  يدگيرس
                                                           

  .245 بقره،. 1
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  .زکات پرداختدر کنار نماز، 
  .ري، اطعام شصت فقيروزه خوارجبران در کنار 

  .به فقرا يگوشت قرباناعطای  ،حجقربانی  مراسمدر 
  .به فقرا يد فطر، نان رسانيعکنار شادی در 

  .به فقرا يد قربان، گوشت رسانيدر ع
  .از غنائم به فقرا يبخشاختصاص در جهاد، 

  .ن شده استييتع ر کردن فقراياز گناهان، س ياره بعضدر کفّ

 Tالناس وند نماز با حقيپt   

  .نباشد يغصب مباح باشد و د لباس و مکانيدر نماز با
به انسان مراجعه کند و طلب خـود را   ينماز طلبکارهنگام اگر در 

پرداخت شود و سپس به اقامه نماز  اوالزم است ابتدا طلب  ،بخواهد
ن يطلبکـار مشـکل آفـر    يبرا در پرداختر ياگر تأخ يم و حتيبپرداز
  .را پرداخت نمود توان نماز را شکست و بدهی خود يم ،باشد

 Tنيوند نماز با حقوق والديپt   

از رفتن به مسجد کردند، اطاعت  يا نهيامر به رفتن و  ،نياگر والد
ن اطاعـت، اطاعـت از فرمـان خداونـد     يدر واقع ا .آنان واجب است

  ١»إِحساناً نِیبِالْوالد و اللَّه إِالَّ تَعبدونَ ال«: ديفرما يم است که

                                                           
 . 83بقره،  1.
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قـرآن در توصـيف    چنانكـه  ،استيانب صفات از ن،يوالد به احسان
ـ بِوالد برا« ييحي حضرت مورد در و ١»یبِوالدت برا« يسيع حضرت  ٢»هی
 ،سـتند ينانسـان   يعـ يطب مـادر  و پدر تنها ن،يوالدالبته  .استفرموده 

محسـوب   امـت  پـدر نيـز   7 ام علـی امـ  و 9 اكـرم  امبريپبلكه 
  ٣.»االمۀ هذه أبوا یعل و أنا«: شوند يم

 Tوند نماز با حقوق همسر يپt   

ز ي، اقامه آن جـا ه باشداگر نماز مستحب با حق همسر منافات داشت
  .ستين

 وارده ياز جمله دعاهـا  .سجده است ها، تين موقعيتردر نماز مهم
همسـر و  خود،  ينه زندگيهز نيتأمدرخواست نماز، در سجده آخر 

  .»یالیو لع یارزقن و«: خانواده است
هاست، به خانواده ن عبادتيترنماز که مهمحال ر دگونه که  همان

 ،گر از کنار خانواده، به خدا توجه شده استيد ييتوجه شده، در جا
 شئْتُم یأَنَّ حرْثَکُم فَأْتُوا لَکُم حرْثٌ نساؤُکُم«: ديفرما يم ميآنجا که قرآن کر

وا ومقَد کُمأَنْفُسل اتَّقُوا و اللَّه وا ولَماع القُوه أَنَّکُمه که سخن ين آيدر ا ٤.» م
را بـه  ها  ذهن» لأَنْفُسکُم قَدموا«است با جمله  يزش و لذت جنسياز آم

                                                           
 .39 مریم، 1.
  .14 مریم، 2.
 .95 ص ،16 ج بحار، .3
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د؛ تـو فقـط   يـ گو يمـ  و به انسانکند  يم امت متوجهيو ق ينده نگريآ
ت تو فراهم کـردن سـاز   ي، بلکه مأموريستين يابيزه و لذت و کاميغر

است که از سـجده   ين چه مکتبيا يراست. امت استيق يو توشه برا
 امـت سـوق  يبه سمت حقوق همسر و از همسر به سـمت خـدا و ق  

در ا يـ ن همه جامع نگر باشد؟ و آيتواند ا يم يا انسان عاديآ. دهد يم
  خورد؟  يم به چشم ين جامع نگريا ين بشريو قوانها  برنامه

 ، شود ينم افراد قبول ينماز برخ: فرمودند 9امبر اکرمين پيهمچن
 يرش از او عصـبان همساست که  يا ناشزهنافرمان و از آنها زن  يکي

  ١.»هایعل ساخط زوجها و الناشز و ..صالة منهم تقبل ال ۀیثمان« ،باشد

 Tاطرافيانوند نماز با حقوق يپt   

 يد تـا کسـان  ياز نخوريقبل از رفتن به مسجد پسفارش شده است 
   .دهان شما ناراحت نشوند يکه در اطراف شما هستند از بو

  .شما را آزار ندهد اطرافياند تا غبارش يبه محل سجده فوت نکن
حق ندارد سجاده  يگريپهن کرده، د يدر محلّ يا سجاده ياگر کس

 ياگر فـرد اول راضـ   و او نماز بخواند ياو را برداشته و خودش جا
  . است و اشکال دارد ينباشد، نماز در محل غصب

ت هـم  ين شخصـ يباالتر يحت باشد،نشسته  يدر مجلس ياگر کودک
  .ندياو بنش يحق ندارد او را بلند کند و جا

                                                           
 .12، ص1محاسن، ج 1.
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 Tوند نماز با ازدواجيپt   

 ستين جماعت و مسجد اهل يكس اگر كه شده سفارش اسالم در 
 را او زند، يم پا پشت عذر بدون امت، و وحدت و عبادت به عمالً و
ـ نكن انتخـاب  همسـر  عنـوان  به كرده و كوتيبا  سـفارش  نيهمـ . دي
 رايـ ز .كنـد  پـر  را مسـاجد  ق کرده ويتواند جوانان را به نماز تشو يم

او  يعملـ  طرد متيق به نيمسلم و مسجد كردن رها بفمهد كه يکس
  .كرد نخواهد رها را مساجد هرگز شود، يم تمام ياز جامعه اسالم

ات يـ ن امر مهـم در روا يق به ايلت ازدواج و تشوين در فضيهمچن
  .شود يم اگر انسان ازدواج کند، ثواب نمازش هفتاد برابر :آمده است

 Tتيجمع وند نماز بايپt   

 ينـدگ يبه نما ١» نینَستَع اكیإِ و نَعبد اكیإِ«نماز با جمالت  يدر ابتدا
 ینا و علیالسالم عل«ز با جمله ينماز ن يم و در انتهايکن يم از جمع دعا

  . ميکن يم سالم يت و جامعه اسالميبه جمع» نیعباد اهللا الصالح
شتر باشد، نمازجماعت آن يت نمازگزارانش بيکه جمع يهر مسجد

  . دارد يشتريمسجد ثواب ب
بر  يگريد ديتأک »الجماعۀ مع اهللا دی« ان شدهيب ينيد فرهنگ درنکه يا

  .ن مطلب استيا

                                                           
 . 5فاتحه،  1.
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  Tوند نماز با مشورتيپt   

لذا همـه مسـائل را بـا     ،است ين جامع و کاملياز آنجا که اسالم د
 يده است، مثالً در سـوره شـور  يخاص در کنار هم چ يک مهندسي

قـرار داده   يو اجتماع ياسيو نماز را در کنار مسائل س يمسائل عباد
دارند و هم در امور خود  يم منان هم نماز به پاؤم :ديفرما يم است و

  يشُـور  أَمـرُهم  و الصـالةَ  أَقاموا و لرَبهِم استَجابوا نَیالَّذ و«: اهل مشورتند
میبيه کنـد و در رأ يکه تنها به فکر خود تک ينمازگذاربنابراين  ١.» نَه 

  .استاز نظر قرآن مردود  ،استبداد داشته باشد شه،يو اند
ـ و شـا «ه يـ در آ دستور مشـورت،  نکهينکته جالب ا  »االمـر  یورهم ف

امبر نازل شد که مسلمانان مورد هجوم کفـار مکـه واقـع    يبر پ يزمان
ا بـه  يبا اصحاب مشورت کردند که آ 9 امبر اكرميپ لذا .شده بودند

سرانجام . ميرينه سنگر بگيمد يها ا در کوچهيم ياستقبال دشمنان برو
ـ  ينکه نظر پيبا ا  يبـه احتـرام رأ   يامبر سنگر گرفتن در شهر بـود، ول

دند کـه  يرون از شهر رفتند و در منطقه اُحد با دشمن جنگيمردم به ب
کـه   ين شکسـت يا :ديفرما يم ت شکست خوردند، اما خداونديدر نها

  .باز داردد تو را از مشورت با مردم يدر اثر مشورت بود، نبا
مشـورت  دن به مطلوب است و يتر از رسارزش مشورت مهم يآر

  . ده شوديکش يبه ناکام يگرچه در موارد ،الزم است

                                                           
 .28 شورا، .1
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 Tوند نماز با اخبار جهانيپt   

ن است که مردم يف امام جمعه اياز وظا يکي: فرمود 7امام رضا
  ١»الْآفَاقِ منَ هِمیعلَ ورد بِما خْبِرُهمی و«: را نسبت به اخبار جهان آگاه کند

 Tوند نماز با حفظ ارزشهايپt   

 يه در صـف اول نمازجماعـت کسـان   کـ  سـفارش شـده  در اسالم 
  .ندهست ستند که باتقواتريبا

شـتر قـرآن   يجماعت باشد که بامامکسی : فرمودند 9اکرم امبر يپ
 يدر قرائـت مسـاو   دو نفـر  باتر باشـد و اگـر  يا قرائتش زيبخواند و 

) نيـ در راه د(امام جماعت شود کـه سـابقه هجـرتش     يهستند، کس
مقـدم شـود کـه     يکسـ  ،بودنـد  يز مساويشتر است و اگر در آن نيب

امام شود که  يکس ،بودند يز مساويشتر است و اگر در آن نيسنش ب
اقامـه    اگـر در خانـه   .تـر باشـد  هيـ ن فقينسبت به سنّت داناتر و در د

، او شداب يعادل حاكمقدم است و اگر شود، صاحبخانه م يم جماعت
 للْقُـرْآنِ  أَقْرَؤُهم الْقَوم تَقَدمی قَالَ ص اللَّه رسولَ إِنَّ«: گران مقدم استيبر د
 فَأَکْبرُهم سواء الْهِجرَةِ یف کَانُوا فَإِنْ هجرَةً فَأَقْدمهم سواء الْقرَاءةِ یف کَانُوا فَإِنْ
 ال و نِیالد یف أَفْقَههم و بِالسنَّۀِ أَعلَمهم ؤُمهمیفَلْ سواء السنِّ یف کَانُوا فَإِنْ سنّاً

   ٢.»سلْطَانه یف السلْطَانِ صاحب ال و منْزِله یف الرَّجلَ أَحدکُم تَقَدمنَّی
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 Tیوند نماز با اعتماد سازيپt   

 ،کنند يم موم در تعداد رکعات شکأم ايامام  يگاهدر نمازجماعت 
گر اعتمـاد کـرده و شـک    يبه همد دهدمیرد اسالم اجازه ان مويدر ا

لباس و مکان و حـالل   يگونه که در پاک همان .خود را برطرف کنند
اگـر   .کننـد  يمـ  گر اعتمـاد يبـه همـد   ،ص قبلهيبودن امکانات و تشخ

ـ ، باسـمت اسـت   فالنخانه گفت جهت قبله  صاحب د بـه گفتـه او   ي
 ،لباس و مكان پاك اسـت  ن فرش، يگفت ا ياگر مسلمان .اعتماد كرد

م كه پشت يدين را دياز مؤمن يتياگر جمع .د به گفته او اعتماد كرديبا
ت اعتمـاد و در  يـ د به آن جمعيبا ،اند ستادهيبه جماعت ا يسر شخص

   .مينماز جماعت شركت كن
م به يتوان يم ،اهل نماز جماعت و مسجد هستند ياگر افرادچنانكه 

  .مياعتماد كن ييو شهادت آنها در مسائل قضا يگواه

 Tوند نماز با نظميپt   

ا در هـر  ي يتوان در هر وقت ينم رايز ،دساز يم انسان را منظم ،نماز
   .آن را انجام داد ييا به هر سوي يا با هر کالمي يمکان
ن رار نمـازگزا يسا باد همراه يانسان با ،در نمازجماعت كه چنانهم

آمـوزش   ين خـود نـوع  يتر آن را انجام دهد و انه جلوتر و نه عقب
ب و مواالت يم كه ترتيخوان يد مياگر در رساله مراجع تقل .نظم است
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ن دو واجب انسان را يكه اخاطر ن يد به ايشا ،از واجبات نماز است
  .كند يفرم آورده و منظم م يرو

 T صالحانوند نماز با يپt   

ـ  و نَایعلَ مالسال«نماز به افراد صالح با جملـه   يانيدر جمالت پا  یعلَ
ادبع اللَّه حالميکن يم سالم» نَیالص.  

  :، از جملهاند شده يبه عنوان صالحان معرف يافرادد يدر قرآن مج
که خواست دختر خـود را بـه ازدواج    يهنگام 7بيحضرت شع
ـ اکنون کـه تـو تحـت تعق   : گفت يبه و ،درآورد يحضرت موس ب ي

از  يکي، نگران نباش، من يندار يو پناهگاه يحکومت فرعون هست
 هيـ مهر يتو را به جا گریكارآورم و  يم دخترانم را به ازدواج تو در

کـه مـن   د يـ د يو تو خـواه  رميبر تو سخت بگ بنا ندارم و رميپذ يم
 شـاء  إِنْ  یستَجِدن کیعلَ شُقَّأ نْأ دیراُ ما و«: ن هستمياهللا از صالحء انشا
نَ اللَّهح مال١.»نَیالص  

و زدواج ا دربـاره  يکه بـه جـوان   يافراد :شودياستفاده م هيآن ياز ا
از نکننـد،   يريـ گدهند و سـخت  يو شغلکمک کنند همسر انتخاب 
 ،شـوند  يم مسلمانان در نمازهاتمام هستند و مشمول سالم  صالحان

  .مشخصاً لقب صالح داده شده است ين افراديچون به چن
 بـوده و مشغول عبـادت   ،از اجتماع يريگکه با گوشه ي، افراديآر

حضـور دارنـد و نـه مشـکالت     ه باطل يعلحق نبرد  يها نه در جبهه
                                                           

  .27قصص، 1.
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ارت يهمان دعا و ز هب کنند و يم گران را حليد يو اجتماع ياقتصاد
داننـد،    يمـ  صـالحان  ورا جـز چشـم دوختـه و خـود    خود و خلوت 
  .ندهست اشتباهسخت در 

 Tخيسازان تار ندهيوند نماز با آيپt   

ن، يوارثان زم ١» الصالحون يعباد رِثُهای رضاألَ أَنَّ« :ميخوان يدر قرآن م
 يمؤمنـان واقعـ   از آن جهـان  نـده يآ يعني ،بندگان صالح خدا هستند

ن يهر نماز به ا ما در .خواهد بود 7يمهد امام ياست كه به رهبر
  » نَیالصالح اللَّه عباد یعلَ و نَایعلَ مالسال« .ميفرست يدرود مصالح  بندگان

 Tوند نماز با حفظ آبرويپt   

 گر رايكـد ي يبت كردن آبرويكه با غ يكسان :ميخوان يم ثيدر حد
ر قابل قبول يارزش و غياما ب ،ستيگرچه نمازشان باطل ن ،زندير يم

بت کند تـا چهـل   يکه غ يکس :آمده است اتيدر روان يهمچن. است
  ٢.شود ينمرفته يپذروز نمازش 
 کو آمـده يگفتار نهمراه با خوش زبانی و اقامه نماز  م،يدر قرآن كر

  ٣.»الصالة موایأَق و حسناً للنَّاسِ قُولُوا«: ستا

                                                           
  .105، ء انبیا 1.
 .412جامع االخبار، ص  2.
 . 83بقره،  3.
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 Tوند نماز با اصالح فرد و جامعهيپt   

نمـاز فـرد و    ،١»الْمنْکَر و الْفَحشاء عنِ  یتَنْه الصالةَ إِنَّ« :فرمايد يقرآن م
   .دارد يجامعه را از فحشا و منكر باز م

را از نشسـتن در  نسان ز ايتمسفيد و لباس پوشيدن همان گونه كه 
 يزيـ د و تميلبـاس سـف   فـردی اگـر  لـذا   .دارد ينامناسب باز م يجا

   .ندينش ينم ن آلودهيزم يبپوشد، رو
ست كه نماز ين نيا» الْمنْکَر و الْفَحشاء عنِ  یتَنْه الصالةَ إِنَّ« يمعنا البته

 از انجامرا قرآن نفرموده نماز مانع يز ،استانسان  يمانع از خالفكار
ا يـ كند از فحشا و منكر كـه   يم ينماز نه :ديفرما يمنكر است، بلكه م

كرد، نمـاز   يا اگر خالفيو  كند يم ينهقبل از ارتكاب جرم انسان را 
و از تكـرار آن   يد توبه كنيبا يا دهد كه تو گناه كرده يبه او اخطار م

  . زنگ خطر و هشدار استيک نماز  يعني ،يخود را حفظ كن

 Tخوب دوستانوند نماز با يپt   

دوستان  يول ،خوانند يممان و نماز فرايانسان را به ا ،منؤدوستان م
در  يافـراد  :ديـ فرما يم قرآن. کنند يم ناباب انسان را از نماز منحرف

که چرا بـا افـراد    رنديگ يت انگشت به دندان مسراز شدت حامت يق
آن دوسـتان   ٢»الـذِّکْر  عـنِ   یأَضَلَّن لَقَد«: نديگو يمو اند  ق شدهيناباب رف

                                                           
  .45عنکبوت،  1.
 .29فرقان،  2.
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ن ينمـاز بـاالتر   بدون شکو  .ما را از ذکر خدا منحرف کردنداب ناب
  ١» يلذکْر الصالةَ أَقمِ«: ذکر خداست

که اهـل مسـجد هسـتند بـه هشـت       يکسان :ميخوان يم ثيدر حد
با دوسـت   يياز آنها، آشنا يکي ،کنند يم دايلت دست پيارزش و فض

ـ  اخْتَلَـف  منِ«: خوب است يمانيو برادر ا  يإِحـد  أَصـاب  الْمسـجِد  یإِلَ
   ٢»...اللَّه و یف مستَفَاداً أَخاً الثَّمانِ؛

  .باشد يم ي خوبانابيدوست ين مکان برايدر واقع مسجد بهتر

 Tوند نماز با عفاف و حجابيپt   

 و  یالْأُول ۀِیالْجاهل تَبرُّج تَبرَّجنَ ال و« :ديفرما يمامبر يخداوند به زنان پ
و  ديـ نكن يگـر  تبرج و جلـوه ، همچون دوران جاهليت ٣»الصالة أَقمنَ

  .دينماز را به پا دار
نکه خداوند يبا ا گام نماز پوشش کامل داشته باشند،د به هنيزنان با
ک شأن و مقام و يانسان  يبرا را پوشش كامليز .است حرممبه همه 

 يبـا مقـام مهمـ    يبخواهد مالقات يا اگر کسيدر تمام دن. ارزش است
 .رود يمـ او  ده و بـه مالقـات  يداشته باشد، لباس کامل و مناسب پوش

ز سفارش شده است كه با لباس كامـل بـه   يعالوه بر زنان، به مردان ن
  .ستندينماز با

                                                           
  .14طه،  1.
 .197، ص5ج ،هالشیع وسائل 2.
 .33احزاب، 3.
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ت يشخص و حراج کردن به خود يحرمت يبک نوع ي ،يبرهنگآری 
 البا زبان حـ  خود ارزش قائل شده يبرازنان با حجاب . است خود

  .رديو از ما كام بگحق ندارد به ما نگاه کند،  يهرکس :نديگو يم

 Tدر جامعهزنان  حضوروند نماز با يپt   

بنـا  ) چه زن و چه مرد(همه مردم،  يخانه خدا برا: ديفرما يم قرآن
   ١»للّذي بِبکّۀَ مبارکا للنَّاسِ وضع تیب أَولَ إِنَّ«: شده است

م کـه  يفهم يم مسجد الحرام و انجام مراسم حجحضور زنان در  از
چنانکـه   ،داشـته باشـند   يد حضـور جـد  يهم بامزنان در اجتماعات 
  .خطبه خوانددر مسجد  ،در دفاع از حق 3 حضرت فاطمه زهرا

رفتن بـه مسـجد از شـوهرش     يبرا ياگر زن :ميخوان يم ثيدر حد
 فَال الْمسجِد یإِلَ امرَأَتُه أَحدکُم استَأْذَنَت إِذَا«: دياجازه خواست، مانع نشو

ـ  ٢.»منَعهای  کـه زنـان مـورد مزاحمـت قـرار      يزمـان  يجالب آنکه حت
ت يمصـون  يهـا  طـرح  بـه امده، بلکه ين ينيدستور خانه نش ،رنديگ يم

 نسـاء  و بناتـک  و زواجِکألَ قُلْ یالنَّبِ هایأَ ای«: سفارش شده استن يآفر
ـ  فَال عرَفْنَی أَنْ  یأَدن ذلک بِهِنَّیجالَبِ منْ هِنَّیعلَ نَیدنی نَیالْمؤْمن  کـانَ  و نَیؤْذَی

ح غَفُوراً اللَّهن يمنؤو زنان مـ  خود امبر، به زنان و دخترانيپ يا،  ٣»مایر

                                                           
  .96آل عمران،  1.
 .446، ص3الوسائل، ج مستدرك 2.
 . 59احزاب،  .3
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شود به  يمسبب  كارن يچند که اپيشان را بر خود بيهابگو که پوشش
  . رنديو عفت شناخته شوند و مورد آزار قرار نگ يپاک

ـ بـه پ  7يو حضرت عل يجه کبريکه خد يزمان  9بر اسـالم امي
 برپــا ينفــر ٣نمــاز جماعــت  در مســجدالحرام کردنــد و يمــ اقتــدا

  .دند و تماشاگر بودنديد يم ن صحنه رايا مشركان مكهداشتند،  يم
سـاختن   ياو بـرا : گفـت  يمـ  همسرش يعوفا در سوگوار يابن اب

  . ميکرد يم کرد و ما روزها کار يم سنگ جمع ،مسجد قبا
گر نمـاز بخواننـد،   يبـا همـد   مختلطزنان و مردان حق ندارند البته 
  .ستنديبه نماز با يد با وجود فاصله و مانعيبلکه با

 Tزنانت ينماز با امن ونديپt   

نامحرم که زن  يا نماز مرد در خانه :ميخوان يمی احکام ها در رساله
را خلـوت  يـ ز .تواند وارد شود، مشکل دارد ينم يدر آنجاست و کس

 يهـا  وسوسـه  يبـرا  يبسـته، بسـتر   در يکردن زن و مـرد در مکـان  
  .گناه است يبرا يا نهيو زم يطانيش

 Tنتيزوند نماز با يپt   

، شـده مـردان حـرام    يواستفاده از طال بـرا  يشميابرنکه لباس يبا ا
ـ به زش يرا آرايز ،است زيزنان جا يلکن برا در جـنس زن   ورآالت،ي

  .ستيبا آن مخالف ناست  تفطر براساساسالم چون  ن شده ويعج
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 Tيو محبت و برادر وحدتوند نماز با يپt   

ک يک صدا حاضر و با يدر کنار هم با نمازگزار، متراکم،  يها توده
 ک سـالم همـه بـا هـم از نمـاز خـارج      يـ ر وارد نماز شده و با يتکب

ک يک سو، با يکسان، همه به يارتباط همه با امام جماعت  .شوند يم
خوانند، با هم از  يم دعا همهروند،  يم شعار، با هم به رکوع و سجود

صـفوف  در  يگرياشـراف  از کننـد، نـه   يمـ  يرويواحد پ يامام جماعت
گـاه  يعنوان و نـه جا  از مقام و نژاد، نه از است، نه ينمازگزاران خبر

 يو محبـت و بـرادر   يگانگيجاد ين موارد موجب ايهمه ا .ياجتماع
  .شود يم ان نمازگزارانيدر م

 يد به نحويبا اد باشد ويفاصله ز ن صفوفيدهد ب ينم اسالم اجازه
ا يـ و  يخـال  ين آنها فضايو ب ستنديباباشد که افراد شانه به شانه هم 

  .نباشد يمانع

 Tوند نماز با حضور به موقعيپt   

د يـ قه همه بايآموزد که در فاصله چند دق يم جماعت به انساننماز 
د زودتـر  يـ دور اسـت با  ير کسـ يک جا حاضر شوند و اگر مسـ يدر 

ک يـ  ،ن حضور به وقتيا. حرکت کند تا خود را به جماعت برساند
  .و حضور به موقع است يوقت شناس ين برايتمر

پـاداش   :دياز خداونـد پرسـ   يحضرت موس: آمده استث يحددر 
  ست؟يکه نماز خود را اول وقت بخواند چ يکس
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  .کنم يم ش را مستجابيدعا: خداوند فرمود
کـه بـر زمـان اول وقـت      يبـه کسـ  : ميخوان يم يگريث ديدر حد

ن يد، در لحظـه مـرگ شـهادت   يـ خود مداومت و مراقب نما ينمازها
  .شود يم س از او دورين شده و ابليتلق

از  بـر اوقـات نمـاز را    محافظـت : آمـده اسـت   يگـر يث ديدر حد
  .ديرياد بگي خروس

 Tبركات مسجدوند نماز با يپt   

برکـات مسـجد تنهـا     يول شود، يمنماز ساخته  يگرچه مسجد برا
غ و آموزش ياز منکر، تبل يامر به معروف، نه. ستيمخصوص نماز ن

ـ افتن دوسـت، کسـب اطالعـات جد   يـ و ها  کمک به جبهه نيد  د وي
ازات يـ فات، حذف امتيو بدون تشر يعيافراد، به صورت طب ييشناسا
 ن و زنده نگه داشتن آثار و افکـار آنـان،  يل از بزرگان ديتجل ،موهوم

 يعلم يها به فقرا و کمک يمال يها ن، کمکيرهبر مسلم ت ازيحما
ـ  اخْتَلَـف  مـنِ «: شـود  يم به عموم مردم در مسجد انجام  الْمسـاجِد  یإِلَ

ابأَص دانِ يإِحتَفَاداً أَخاً الثَّمسم یف زَّ اللَّهع لَّ وج لْماً أَوتَطْرَفاً عسم ۀًیآ أَو 
ـ  تَدلُّـه  کَلمـۀً  سمعی أَو يرد عنْ تَرُده کَلمۀً أَو منْتَظَرَةً رحمۀً أَو محکَمۀً  یعلَ

ديه ی أَوۀًیخَشْ ذَنْباً تْرُك أَو یح١.»اء  

                                                           
 .237، ص1الفقیه، ج الیحضره من 1.
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 Tيوند نماز با جذب حداکثريپt   

محـروم   يبه کلاند  ر کردهيکه تأخ يد کسانينبا يگروه يدر کارها
ـ يز شريد آنان را نيشوند بلکه با را بـه   يف خاصـ يوظـا  يک کرد ول

 دنديبه رکعت اول نماز جماعت نرس ياگر کسان. گردن آنان گذاشت
آنگونه که در رساله ر رکعات به نماز ملحق شوند و يتوانند در سا يم

محـروم   يض عمـوم يفـ  نيا از تاد گفته شده، عمل کنند يمراجع تقل
  .نشوند

 Tتيريوند نماز با مديپt   

 اگـر  .ر آن گروه استيمربوط به مد يقات هر گروهياز توف يبخش
ر منظم، عـادل، خـوش اخـالق، پاسـخگو، دانشـمند، محبـوب،       يمد

در  شـگام و ير پيـ خ يکارهـا با، خوشـبو، در  يز يلحن يمهربان، دارا
قش از يتـوف  يدر هر کار يرين مدينچنيصادق باشد، ا رفتار و گفتار

  .شتر استيباشند، ب يم ن صفاتياز ا يکه فاقد برخ يکسان
 يبه عنوان شرط صحت و برخ ين صفات در امام جماعت، برخيا

توان گفت نماز با  يم به عنوان شرط کمال قرار داده شده است و لذا
ن ير عجيک مديق يتوفو ط و صفات يت و شرايريمد يها مؤلفهتمام 

  .و هماهنگ شده است
ر، جمـع  ياز صفات زشت مد يبه خاطر برخ يگونه که گاه همان

 را ريد مـد ين موارد بايشود که در ا يم ا ناکارآمديو  يو گروه متالش
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ه آمـده،  يـ عمل يهـا  که در رسـاله  يطيز در شرايابد، در نماز نير ييتغ
باشد که به خاطر صـفات نـاروا، از    يامام جماعت يرايد پذينباانسان 

  .کند يمت نمازگزاران کاسته و از رونق نماز کم يجمع

 Tتعاون و مشاركتوند نماز با يپt   

 .است جامعه الفت عوامل از ر،يخ يكارها در گرانيد كردن كيشر
دان جنـگ و در حالـت خـوف از    يـ کـه در م  ينماز جماعت در يحت

 گـروه  دو انيـ م جماعـت  نمـاز  ركعـت  دو شـود،  يم خواندهدشمن 
ـ اين شيپـ  يضيتبع تا شده ميتقس رزمندگان ـ ا در همـه  و دي  ريـ خ ني

م شدن دو ركعـت نمـاز در جبهـه    يتقس يچگونگ يبرا( ١.باشند كيشر
  .)ديير آن مراجعه فرمايسوره نساء و تفس ١٠٢ه يان دو گروه به آيم

مسـاجد آن اسـت کـه امـام جماعـت       از ياز مشکالت بعضـ  يکي
ارتبـاط بـا    يبرقـرار  يمار بـوده و حوصـله الزم را بـرا   يا بيسالمند 

کـه در   يد ائمه جماعاتينگونه موارد  بايدر ا. ندارد جوان را نيمأموم
 يغ و کالسـدار يا مهارت تبلي ،الزم را ندارند يياثر کهولت سن توانا

رنـد و اداره  ين بهـره بگ جوا ونيروحانا فرصت مطالعه ندارند، از يو 
امام جماعت  ،سالمند يروحان .مسجد را با مشارکت آنان انجام دهند

 يم و تفقـد و برقـرار  يجوان تازه نفس، مسئول تعلـ  يشود و روحان
ز اسـتفاده کـرد   يـ ات قـرآن ن يتوان از آ يم ن سخن رايا. ارتباط باشد

                                                           
 .102نساء،  1.
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د يگو يمکند و او  يم غيرا مأمور تبل يموس حضرت آنجا که خداوند
ت يـ ن مأموريک من در ايدارد، او را شر يان بهتريچون هارون فن ب

و » يأَمرِ یف أَشْرِکْه و.. .یأَخ هارونَ یأَهل منْ رًایوزِ   یل اجعل و«: قرار بده
ح و ذکـر تـو   ين است که تسبيرکت ااشمن يجه ايد نتيفرما يم سپس

  ١.»رًایکَث نُسبحک   یک«: شود يم شتريب
، موجب کثرت نمـازگزاران  يک کردن افراديم با شرياگر بتوان يآر

 يشتر خواهد شد، پـس گـاه  يح و ذکر خدا بيم، تسبيدر مسجد بشو
  . ميريک بگيالزم است در کارها شر

 ياز کارها ياريست، بلکه در بسين شرکت تنها در اداره مسجد نيا
م کار بر يتقسک شوند و يگر شريمختلف با همد يها قهير اگر سليخ

و اسـتعدادها و  هـا   و ذوقها  تيها و ظرفاقتيو لها  اساس تخصص
ز يرا جمع و کار نها  قهيباشد، شرکت افراد متعدد، انواع سلها  شيگرا

  .صورت خواهد گرفت يشتريبا رونق ب

 Tفيوند نماز با مراعات افراد ضعيپt   

ــدر نمــاز جماعــت با ــراد را يتــرفيد مراعــات ضــعي . نمــودن اف
کـه در   سـد ينو يم خطاب به مالک اشتر اش در نامه 7نيمنؤرالميام

ن را ين مـأموم يتـر فيد مراعـات حـال ضـع   ينماز جماعت با ييبرپا
که آن  يهنگام 9امبر اکرميحت را از قول پين نصيو ا يداشته باش

                                                           
 .34-29 طه، 1.
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: کننـد  يمـ  او نقل يمن فرستاده بودند، برايغ به يتبل يحضرت را برا
»و قَد أَلْتولَ سسر 9 اللَّه نَیح نهجنِیالْ یإِلَ یویکَ ملِّ ف؟ یأُصفَقَالَ بِهِم: 

  ١.»أَضْعفهِم ةِکَصال بِهِم صلِّ

 Tيوند نماز با دوريپ التاز تجمt   

، از يحـق نـدارد از لبـاس ناپـاک، غصـب      نمـازگزار  گونه که همان
ن حـق  ياسـتفاده کنـد، همچنـ   وان حرام گوشـت  يمردار، از ح یاجزا

ا از طـال اسـتفاده   يـ شم خالص بافته شده و يکه از ابر يندارد از لباس
د يـ الت بان است که در نماز از تجمـ ين مطلب نشان دهنده ايا. کند
نت كردن يم در خصوص زنان كه زيالبته چنانكه قبالً گفت. کرد يدور
  .ندارد يآنان است، اشكال يبرا يعيطب يامر

 Tند نماز با وقارويپt   

خود را ناتمـام و   يها دند که سجدهيرا د يشخص 9امبر اکرم يپ
ن يسجده او مثل نوک زدن کالغ به زم: فرمودند ،داد يم ع انجام يسر

ا بـرود،  يـ ن نمـاز از دن يت و با اين وضعين شخص با اياست و اگر ا
 مـوتَنَّ یلَ صـلَاتُه  هکَذَا و هذَا مات لَئنْ«: ا رفته استين من از دنير ديبر غ

   ٢.»ینید رِیغَ یعلَ

                                                           
  .17، نامههالبالغ نهج  1.
  .269 ص ، 3 ج ،کافی 2.
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  Tهاتيوند نماز با واقعيپt   

ــازگزار ــا نم ــافر نمازه ــ يمس ــار رکعت ــ يچه ــود را دو رکعت  يخ
بـه طـور   ن است که در سـفر  يل آن ايد بتوان گفت دليشا. دخوان يم

از طـرف   يفـ يتخف يکـه اقتضـا   دارد يانسـان مشـکالت   يبرا يعيطب
  .به دنبال دارد راخداوند 

ن به خـاطر  ين شده و ايرکعت مع دوز نماز جمعه يدر وطن ن يحت
که گوش دادن به آنها  ،خطبه است دو يآن است که نماز جمعه دارا

رکعت از نماز جمعه کاسـته اسـت تـا     دولذا خداوند  .ف استيتکل
 منْ نِیرکْعتَ الْجمعۀُ جعلَت إِنَّما و«: ف باشديبر آن تکل يف و جبرانيتخف
  ١.»نِیرَتَیالْأَخ نِیالرَّکْعتَ مکَانَ جعلَتَا نِیالْخُطْبتَ أَجلِ

تنهـا   ،کنـد  يم دايد با نمازجمعه تقارن پيکه نماز ع ين روزيهمچن
بار به  دوک روز يست که مردم در يکند و الزم ن يم تيد کفاينماز ع
لحظه افطـار کـه    يگر آنجاست که دعاينمونه د. ندياينماز ب يمصال

 يسحر دعاهـا  يبرا يول ،ستيشتر نيک سطر بي ،انسان گرسنه است
خـدا   یايارت اوليز يبرا. ن شده استييتع يا و چند صفحه يطوالن

 يره مطرح است تا هر انسانيارت جامعه کبيز از سالم مختصر تا زين
چ کـس  ياستفاده کند و هـ  ،که دارد يمطابق حوصله و نشاط و فرصت

  .لت محروم نشودير و فضين خياز ا

                                                           
 .416، ص1الفقیه، ج الیحضره من .1
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ـ يب يمـ  را در نماز نافله شبها  ن انعطافيگر اينمونه د  م کـه هـم  ين
 قـه خوانـد و هـم   يبدون سـوره در چنـد دق   يرکعت حت ١١توان  يم
مرتبـه   ٧٠من دعـا کـرد و   ؤمـ  ٤٠توان تنها در رکعت آخر آن به  يم

عفـو   ياز خداونـد تقاضـا  » العفـو «بار کلمـه   ٣٠٠استغفار نمود و با 
را نشسـته   يسـتاده و بعضـ  يرکعـات را ا  يتـوان بعضـ   يم مود، همن

گـر را بعـد از   يد يرکعات را سحر و بعض يتوان بعض يم خواند، هم
  .طلوع فجر خواند

آن اسـت کـه نمـاز و رابطـه بـا خـدا تنهـا         يبراها  ن اجازهيتمام ا
افـراد   يبلکـه بـرا   ،مخصوص افراد عارف و فارغ با حوصله نباشـد 

الزم اسـت تـا محـروم     يا ر و برنامـه يز تـدب يـ حوصـله ن  کمو  يعاد
  .نباشند

 Tبا نظافتوند نماز يپt   

 ل،يم و حضـرت اسـماع  يحضرت ابـراه  ،امبر خوديخداوند به دو پ
 طـواف و  يخدمت به زائران خانه خدا کـه بـرا   يدهد برا يم دستور

  . ر و آماده کننديند، مسجدالحرام را تطهيآ يم اعتکاف به مکه
 8  لياسـماع  و ميابـراه  كـه  است مهم يقدر به نماز و عبادت

   ١.»یتیب طَهرا« :شوند يم نظافت خانه خدا مأمور آن مراسم انجام يبرا

                                                           
 .125بقره،  1.
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 Tقاز تملّ يوند نماز با دوريپt   

 تمـام  خـالق  كـه  كند يم سپاس و حمد را يخداوند نماز در انسان
 روز مالـك  اسـت،  بركـات  و ها رحمت تمام سرچشمه است، يهست

  .است امتيق
 يقيناال هر ييثناگو به تن گريد شد، يهست خالق يثناگو كه يزبان

 باشد 9 امبريپ به وصل كه يكس: فرمود 7 نيحس امام. دهد ينم
  .رفتيپذ نخواهد را ديزي عتيب باشد، برخاسته 3زهرا  دامن از و

 آنهـا  يثنـاگو  مـن  كـه  دارند يقدرت چه و هستند كه و چه گرانيد
 عـرش  شـود  شيسـتا  يظـالم  اگـر  دانـم  يمـ  كه خصوص به باشم؟

  .ديآ يم در لرزه به خداوند
 بـه  حاضر گريد كه دهد يم ما به يبزرگ روح چنان او، يثنا ،يآر 
 تـوان  يم حمد و نماز از را بزرگ روح نيا و ميشو ينم گرانيد يثنا

ـ اهنخوانـد  نماز توجه با ما كه فيح. كرد ليتحص  را نمـاز  مـزه  و مي
  .مياهدينچش

 Tانيوند نماز با زندانيپt   

ـ   ان را يزنـدان  يدر اسالم سفارش شده است که در روز جمعـه حت
نماز جمعه حاضر کرده و سـپس آنهـا را بـه     يها خطبه دنيشن يبرا

ح يان تفـر يزندان يبرا :است ين دستور برکاتيدر ا. ديزندان باز گردان
عظمت و اجتماع بـزرگ   رود، يم آنان باال يآگاه و استراحت است،
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 مان شـده و نـادم  يبر رفتار خود پش نند،يب يم مومنان و نمازگذاران را
رنـد  يگ يم شان متنبه شده و درس عبرتيدن ايو مردم با د شوند، يم

   .شوند يم زان و آمار جرم و فساد در جامعه آگاهيو از م

 Tيپکوند نماز با تحرt   

در مقـدمات  بلكـه   ،ستيگفتن ننماز در گوشه نشستن و ذكر خدا 
است که در همه آنهـا   يف و اعمالينماز و خود نماز دستورات، وظا

  . خورد يم ک به چشمتحر ينوع
 يشـود پاداشـ   يمـ  نماز برداشته يکه برا يهر گام يات برايدر روا

  . ان شده استيب
 حركـت شـتاب و   يکه بـه معنـا  » ةالصال یعلَ یح«نماز با جمالت 
» اقوم و اقعـد  قُوته و اللَّه بحولِ«و  ١» اللَّه ذکْرِ  یإِل فَاسعوا«است و با جمله 

رکـوع و سـجود و بلنـد     ام و قعـود و يق که در آن حرکت است و با
  . مينيب يم راها  ها و جنب و جوشها انواع تحرککردن دست

کوتاه سخن آنکه اسالم طرفـدار تحـرک و مخـالف رکـود اسـت،      
ه و خواه رکود علـم و لـذا در   يعت، خواه رکود سرمايخواه رکود طب

  .ميکن يم ها را مشاهدهن عبادت است انواع تحرکيترنماز که مهم
ه حرکـت بـه سـمت    يدر سـا  ،نمـاز جماعـت   يهمه ثواب برا نيا

 ١٥٠ک نفر را يک نفر به ياقتدا کردن  ثواب. ديآ يم مسجد به دست
                                                           

 .9جمعه،  1.
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رون آورد و بـه مسـجد و   يـ خانه و رکود ب برابر دانسته تا انسان را از
  .جمع متصل کند

 Tجماعتوند نماز با يپt   

بـا جماعـت اقامـه     و دارد که در مسجد ييارزش واال يزمان ،نماز
ن جماعـت اضـافه شـود، پـاداش     يکه به ا يشود و به تعداد هر فرد

ـ     آنكـه شود تا  يم شترينماز ب نفـر   ١٠ش از يتعـداد نمـازگزاران بـه ب
ن يتواند ثواب چن ينم چ کسين هنگام جز خداوند هيکه در ا برسد،

  .حساب كندرا  ينماز
گـر قـرار   يدر کنـار انگشـت د   يهر انگشت: ديک مثال توجه کنيبه 

که تعـداد انگشـتان بـه     يهنگام يول ،شود يم آن اضافه ييرد، کارايگ
ـ ي .آنهـا را بـه حسـاب آورد    ييتوان تعـداد کـارا   ينم برسد، ١٠  يعن
از يش آمد که نيمن پ يبرا يد کاريدا نشده که بگويپ يانسانچگاه يه

نفـر كـه    ١٠نگونه است به يز اينماز جماعت ن. داشتمانگشت  ١١به 
  .است و بی شمار حد يرسد، ثوابش ب يم

 Tالتيوند نماز با تشکيپt   

 ادامـه  نماز به نتواند كه ديآ شيپ يحالت جماعت امام يبرا چنانچه
ط امـام جماعـت   يو شرا هستند او سر پشت كه يكسان از يكي دهد،

 اسـت  آن نشانگر نيا و رديگ  عهده به را امامت تواند يرا داراست، م
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ـ با بلكـه  زد،يـ ر بهـم  دينبا فرد كي رفتن با ياسالم يها برنامه كه  دي
 هرگـاه  كـه  شـود  يزيـ ر برنامـه  و يگذار هيپا چنان نظام و التيتشك
. باشـد  جـا  بر پا همچنان التيتشك و نپاشد هم از نظام ،رفت يفرد

،كند دايپ يعذر شوايپ چند هر است، راه تداوم مهم.  
 يبعضـ . امبر کشته شـده اسـت  يبلند شد که پ ييدر جنگ احد ندا

ه نـازل  يـ ن هنگـام آ يوس شده و فرار کردند که در ايباور کرده و مأ
ا بـرود  يغمبر ازدنيا اگر پيآ ١» أَعقابِکُم  یعل انْقَلَبتُم قُتلَ أَو مات أفَإِنْ«: شد

  د؟يد به عقب بازگرديد بشود شما بايا شهي
و  يزيـ الت و انسـجام و برنامـه ر  يد از چنان تشکيبا ينظام اسالم

 از هـم ز يا شهادت رهبر نيبا مرگ  يبرخوردار باشد که حت يتيريمد
  . نپاشد

 Tكمك به محرومانوند نماز با يپt   

 محرومـان  شهيهم .است يامدادگر مساجد، در نماز بركات از يكي
 انيـ م در مـردم  بـا  را خـود  مشـكالت  و شـدند  يمـ  روانه مساجد به
ـ ا سـابقه . كردنـد  يم حل را آن مقدس مكان آن در و گذاشتند يم  ني

 نقـل  را يا صـحنه  قـرآن  و اسـت  بوده 9 اكرم رسول زمان از كار
 بـه  يكسـ . كرد استمداد مردم از و شد مسجد وارد يريفق كه كند يم

  .گفت را خود حال خداوند به ناله با ريفق و نكرد يتوجه او
                                                           

 .144آل عمران،  1.
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  به ن صحنه را متوجه شد،يبود و ا نماز مشغول 7 يعل حضرت
خـود   انگشتر ركوع حال در حضرت و آمد جلو او و كرد اشاره ريفق
 امبرشيپ و خداوند فقط شما سرپرست: كه شد نازل هيآ داد، او به را
: كننـد  يم يدگيرس فقرا به و انفاق ركوع حال در كه هستند  يكسان و
 الزَّکـاةَ  ؤْتُونَی و الصالةَ مونَیقی نَیالَّذ آمنُوا نَیالَّذ و رسولُه و اللَّه کُمیول إِنَّما«
و مون هع١.» راک  

ـ ا ننـد يبب تـا  آمدند مسجد به دنديشن را هيآ مردم كه نيهم  ـ آ ني  هي
ـ آ مـورد  كـه  دنـد يفهم. اسـت  شده نازل يكس چه درباره  شـخص  هي

 يهـا  جبهـه  بـه  يامدادرسـان  حال، هر به .است  8طالبياب بن يعل
 خواهد و بوده نماز بركات هيسا در ،مسجد از فقرا به كمك و جنگ

  .بود
ـ ا ياسالم انقالب رفتند، يم جبهه به مساجد گاهيپا از نيمسلم  راني

 زكات، و نماز انفاق، و نماز بارها قرآن در .شد شروع مساجد از هم
 يكسـ  نماز :ميخوان يم ثيحد در و آمده هم كنار  در يو قربان نماز
  .ستين قبول ندهد زكات كه

                                                           
 . 55ده، ئما 1.
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 Tيت اجتماعيوند نماز با محبوبيپ t   

باشـند و او   يناراض ياگر مردم از امام جماعت: رسول خدا فرمودند
باشـند، نمـازش   رفتـه  يمحبوب مردم نباشد و وجود او را با اکراه پذ

  ١» کارهون له هم و بهم یصلی قوم إمام و«. ستيقابل قبول ن

 Tچشم و روح يپاكبا  وند نمازيپt   

را بـه  ام  چـه بسـا نمـاز بنـده    : خداوند بـه حضـرت داوود فرمـود   
ـ آ. ش بـه مـن برسـد   يگـذارم صـدا   ينم کنم و يم صورتش پرتاب  اي

وسـته  يهستند کـه پ  يهستند؟ آنها کسان ين افراد چه کسانيد ايدان يم
 ياگـر قـدرت   :نـد يگو يمـ  ند و با خـود نک يم به ناموس مردم نگاه بد

  ٢.زدم يم داشتم، گردن مردم را

 Tيسازوند نماز با اعتماد يپt   

ه خـود را بـه   يومي يکه نمازها يفرمودند به کسان 9 امبر اکرميپ
ـ  الْخَمـس  یصـلَّ  مـنْ «: دير داشته باشـ يد خيخوانند، ام يم جماعت یف 

  ٣»رایخَ بِه فَظُنُّوا جماعۀٍ

                                                           
 .12، ص1المحاسن، ج .1
  .257، ص 84بحار، ج  .2
 .371، ص3کافی، ج .3
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 Tيوند نماز با مردم شناسيپt   

فلسفه نماز جماعت آن است که نمـاز خـوان   : امام صادق فرمودند
ز شـناخته  يـ ع کننده آن نيد و حافظ نماز از ضاشناخته شور آن يغ از

 ممنْ یصلِّی منْ عرَفی یلکَ الصلَاةِ یإِلَ الاجتماع و الْجماعۀُ جعلَ إِنَّما«. شود
   ١» عیضَی ممنْ الصلَوات تیمواق حفَظُی منْ و یصلِّی لَا

 Tيراه شناسوند نماز با يپt   

  :نديب يم مختلف يها ن راهيانسان خودش را در ب
کشـد و   يم يياو را به سو يدرون يو توقعات و آرزوهاها  خواسته

  .يگريد يمردم او را به سو يها انتظارات و هوس
  .گريد ييبه سوها  طاغوت يها و راه ييبه سو يطانيش يها وسوسه

 ييد بـه سـو  يـ و آداب و رسوم جد يياکان به سويآداب و رسوم ن
  .گريد

گذارد و دائـم از خداونـد    يم را کنارها  ن راهيدر نماز انسان همه ا
 يا و بنـدگ يـ ن راه، راه خدا و انبياخواهد که در قرآن  يم ميراه مستق

  .اوست
ر اسـت در  يثابت، واحـد، مطمـئن و شکسـت ناپـذ     يراه خدا راه

ر يـ ست و هم متعدد است و هم غيگر هم ثابت نيد يها که راه يحال
  .رينان و شکست پذيقابل اطم

                                                           
 .325 ، ص2ع، جیالشرا علل 1.
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 Tاذانوند نماز با يپt   

چون او  ،مؤذن به گردن مردم حق دارد: نديفرما يم 7امام سجاد 
 دعـوت  يافت الطاف الهـ يانداخته و آنان را به درخداوند را به مردم 

 يد از او تشکر نموده و احتـرامش در جامعـه اسـالم   يکند، پس با يم
  . حفظ شود

 Tاستيوند نماز با سيپt   

ـ ين شراياگر نماز با بهتر ،اتيروابراساس  همـراه   يط اقامه شود ول
  .ستيقبول ن ،ت رهبران معصوم نباشديبا وال
در مکـه و   ی با عظمتـی هاکه نماز شود  يم حج مشاهده مراسم در

. د داشته باشـد نـدارد  يکه با ياثر يول ،شود ياقامه مدر مسجدالحرام 
ن ي، وضو بـا بهتـر  يقبله واقع مقابلدر کنار کعبه و  يونيليت ميجمع
، و اقامه )مسجدالحرام(ن مکان يستادن در بهتريآب زمزم، ا يعنيآب 

ـ امـا ا  ،قرآن است يکه حافظ و قار ياز به امامت فردنم ن نمـاز در  ي
مسلمانان  ،ر نه مانع فحشا شده است و نه مانع منکريم قرن اخين نيا
ـ  ه،دا کردين کشته شدند و فحشا توسعه پيدر فلسط ياديز ـ ا يول ن ي

  .ه استد داشته باشد نداشتيکه با ياثر يونيلينماز م
ـ  الصالةَ إِنَّ«درباره اثر نماز که ا نعوذ باهللا وعده خداوند يآ  عـنِ   یتَنْه

شاءالْفَح نْکَر وکه اکنـون در کنـار    ينماز ايباشد؟ يم است، دروغ ١»الْم
                                                           

 .45عنکبوت،  1.
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ت يـ را عالوه بر جمعيز ؟ستين يشود، آن نماز قرآن يم کعبه خوانده
اسـت و بـر اسـاس     يو قبله و طهارت و قرائت، از روح نمـاز خـال  

ن و ائمـه  يمنؤرالميام يعنيت رهبران معصوم يروح نماز، وال اتيروا
  .است هم السالمياطهار عل

 Tوند نماز با استقالليپt   

هـود و  يرا قبلـه  يـ ز اسـت، نمايـان  در قبلـه   ،وند نماز با استقالليپ
ما کعبه را قبلـه   : ديفرما يم است و قرآن یگريدر جهات د تيحيمس

 ند شما به قبله ما نمازينگوگران يد و ديم تا مستقل باشيشما قرار داد
بـر عليـه    يتـ ن حرف بر شما منّت بگذارنـد و حج يد و با ايخوان يم

  ١.»حجۀٌ کُمیعلَ للنَّاسِ کُونَی لئَالَّ« :داشته باشندشما 

 Tوند نماز با انتخابيپt   

تواند در چـارچوب ارزشـها،    يم در نماز انسان حق انتخاب دارد و
را انتخاب کند و در آن مکان و زمان و  يامام جماعتا يا زمان يمکان 

  .ديبا آن امام جماعت، نماز خود را اقامه نما
 يها به جز سوره(گر يسوره د انتخاب بعد از سوره حمد،ن يهمچن

 قه،يسـل  ده است تـا او بـا  به نمازگزار سپرده ش )سجده واجب يدارا
. کنــد را انتخــاب يا کــه دارد، ســوره يا حافظــه، فرصــت و عالقــه

                                                           
   .150بقره، . 1
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توانـد اذکـار و    يمـ  بعد از نماز انسـان  ين در قنوت و دعاهايهمچن
  .کرده و بخواندانتخاب  ،را که دوست دارد ييها هيادع

 Tوند نماز با شهادتيپt   

ـ ن 7نيحسـ   د شد و امـام يدر نماز شه 7ان علیمنؤم ريام ز در  ي
مطلـب  ن يا. ستادنديقبل از شهادت در روز عاشورا به نماز ا يلحظات
به خاطر شهادت مسـجد را تـرك    7يدهد نه حضرت عل يم نشان

در اقامـه نمـاز    يا لحظـه  ،به علت جنـگ  7نيحس كردند و نه امام
  .درنگ نمودند

. خاک کربال است ،سجده يز براين چين سفارش شده بهتريهمچن
 يخ کربال دارويتار. ت، صالبت وشهادت استخاک کربال نشانه عزّ

  . ه مسلمانان دارنديها بر علقدرت است که ابر يداتيهمه نوع تهد
تا آنجـا کـه حـداقل     يم اقتصاديمقاومت در برابر تحر يعنيکربال 

  .دن نداشتندينوش يآب هم برا
تا آنجا که هفتاد و دو  يمقاومت در برابر محاصره نظام يعنيکربال 

  .ستادنديهزار نفر ا ينفر در مقابل حدود س
  .ر بار ظلم نرفتنيز يتن ولر سم اسب رفيز يعنيکربال 

آور عزت، شـهامت،   اديخدا،  ين خاک عالوه بر بندگيسجده بر  ا
  . باشد يشجاعت، عصمت و شهادت م
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قبول است کـه انسـان    ييها م از نماز آن بخشيخوان يات ميدر روا
نافلـه   يحضور قلب داشته باشد و اگر حضـور قلـب نبـود، نمازهـا    

ـ نافله کل ينمازها. آن است يسبب قبول واجـب   ينمازهـا  يد قبـول ي
بود و نه نافلـه، الاقـل سـجده بـر خـاک       ياست و اگر نه حضور قلب

  . شود يم نماز و صعود آن يکربال سبب قبول
ـ ت ،دو رکعـت نمـاز   يدر روز عاشورا برا 7نيامام حس ر بـاران  ي

ـ ن ياسـالم  يدر جمهور. رفتيخود و اصحابش پذ يدشمن را برا ز ي
 ي، صـدوق يب، مـدن ي، دستغيت اهللا اشرفين آهمچو يا امامان جمعه

  .د محراب شدنديشه

 Tهاوند نماز با تحمل شکنجهيپt   

جنـگ   يها که در جبهه ين ابوترابيت االسالم والمسلمحج مرحوم
ـ  يز اسـ يـ سال ن ١٠حضور داشته و  بـود، در اجـالس    ير دشـمن بعث

صـدام   يسـو  از يزمـان : نمـاز خطـاب بـه حضـار گفـت      يسراسر
ن و آسـمان  ياز زمـ  ياسالم يجمهور يبرانداز يخ که برايتکار تاريجنا(
ر و يد و جانبـاز و اسـ  يران را مورد هجوم قرار داد و صـدها هـزار شـه   يا

ان يموثر در م انريدستور آمد که اس )گرفـت  يران اسالميمفقوداالثر از ا
گـران  مـه شـب شـکنجه   ين. ديرا شبانه نابود کن يرانيرزمنده ا ياسرا
را جدا کردند و به قصـد   يردوگاه اسرا آمدند و من و جمعبه ا يبعث

 يزنـدگ  يانيـ کشتن آنگونه شکنجه دادند که خـود را در لحظـات پا  
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دنـد و بـر   يکوب يخ در سر بعضيم. ميديغلت يم خود م و در خونيافتي
آنگونه ضربه وارد کردند که چشمش از کاسه در آمد  يصورت بعض

نمانده بـود، از   يچ رمقيشماره افتاد، هبه ها  نفس. ن افتاديزم يو رو
 دوم و با همـان حـال   يديصبح را د يديروزنه سلول بازداشتگاه سف

ده صـبح  يده، سـپ ين سـپ م آيم و بعد متوجه شـد يرکعت نماز خواند
  .مينبوده و لذا دوباره نماز صبح خواند

ـ اه در اجالس نمـاز شـرکت کـرده   ک يکسان يا  :سپس فرمود د و ي
ن يس جمهـور و مسـئول  يام داده و رئيشما و امت پ يرهبر معظم برا

نگونه نماز را يد که ما در دوران اسارت اياند، بداندر آن شرکت کرده
  .ميکرد يم حفظ
بداننـد، حاضـرند جـان خـود را      را يزيـ که ارزش چ ي، کسانيآر
ـ  ،دهنـد  ينمـ  آن را از دسـت  يا چ بهانهيآن کنند و با ه يفدا در  يول

  ؛ثارگرانين ايمقابل ا
  ١» یصلَّ ال و صدقَ فَال«: خوانند ينم ونماز ندارند مانيا يا عده :الف
  ٢» یصل إِذَا عبدا ینهَی يالَّذ تیأَرأ«: شوند يم گرانيد نماز مانع برخی: ب
ـ  تُمینـاد  إِذا و«: كنند يم مسخره را نماز يا عده: ج  اتَّخَـذُوها  الصـالةِ  یإِلَ

  ٣»لَعبا و هزُواً
  ٤» یکُسال قاموا الصالةِ یإِلَ قاموا وإِذا«: خوانند يم نماز نشاط يب يا عده: د

                                                           
 .31قیامت،  1.
 .9علق،  2.
 .58مائده،  3.
 .142نساء،  4.
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 عـنْ  هـم  نَیالَّـذ «: خواننـد  ينمـ  يگـاه  و خوانند يم يگاه يا عده:  هـ
هِمالتون ص١» ساه  

 رأَوا إِذا و«: گذارنـد  يمـ  كم نماز از ا،يدن به دنيرس خاطر به يا عده: و
  ٢»قائما تَرَکُوك و هایإِلَ انْفَضُّوا لَهواً أَو تجارةً

 Tحكومتوند نماز با يپt   

 و الصالةَ أَقاموا الْأَرضِ یف مکَّنَّاهم إِنْ نَیالَّذ«: ميخوان يم ميدر قرآن کر
 يكسـان  ٣»ِالْأُمور عاقبۀُ للَّه و الْمنْکَرِ عنِ نَهوا و بِالْمعرُوف أَمرُوا و الزَّکاةَ آتَوا
 و دارنـد  يمـ  پـا  بـر  نمـاز  م،يبرسان قدرت به نيزم در را آنان اگر كه

 ها يبد از و كنند يم دعوت ها يخوب به) را گرانيد( و دهند يم زكات
  .خداست يبرا امور ي همه انيپا و دارند يم باز
 ازين امكانات و قدرت به نماز، ن مطلب است که اقامهيانگر ايه بيآ

 معـروف  به امر و زكات و نماز صالحان، حكومت ثمره نياول دارد و
  .است منكر از ينه و

 يبـردار  بهـره  باشـد،  صـالح  افراد دست در امكانات، و قدرت اگر
 اسـتفاده  سـوء  ،رديـ گ قـرار  نـااهالن  ارياخت در اگر و كنند يم حيصح

 يگروهـ  يبرا و نعمت يگروه يبرا قدرت، و ايدن نيبنابرا. كنند يم
 اگـر : اسـت  كـرده  ادي نمونه دو هر از قرآن و است يبدبخت ي لهيوس

                                                           
  . 5ماعون،  1.
 .11جمعه،  .2

 .41حج،  3.
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 معـروف  بـه  امـر  و زكـات  و نمـاز  سراغ به برسند، قدرت به مؤمنان
 كارشان شوند قدرتمند اگر نااهل، و منحرف يها انسان يول روند يم

 و ياقتصـاد  منـابع  ينابود راه در و ١» یطْغیلَ الْإِنْسانَ إِنَّ« است، انيطغ
ـ   یسـع  یتَولَّ إِذا و« دارند، يم بر گام بشر نسل ضِ یفاألَر یل ـدفْس هـا یف و 

 أَئمـۀً « كشـانند  يم دوزخ به را مردم عاقبت، و ٢»النَّسلَ و الْحرْثَ هلکی
  ٣.»النَّارِ یإِلَ دعونَی

 Tوند نماز با اطاعتيپt   

جماعـت   انسان از حرکات و اعمال امام در نمازجماعت الزم است
قبـل از امـام    اينکـه   .داشته باشد اطاعت كامل ،را داردنقش رهبر که 

  هنشـان  ،ميا به رکوع و سـجود بـرو  يم و يم نماز را آغاز کنيحق ندار
ن اطاعت در جامعـه  يا. ت اطاعت از امام جماعت استينقش و اهم

  .باشد يتجلّد ميز باين ياله يت از رهبريو تبع ياسالم

 Tياسيو س ياجتماع يها يريگ وند نماز با موضعيپt   

 يامبر بر جنازه افـراد يپ يا ٤» منْهم أَحد  یعل تُصلِّ ال«: ديفرما يقرآن م
ـ اند و منافق هستند نماز نگذار و بـا ا  که از جبهه فرار كرده ن تـرك  ي

  .نماز، موضع و قهر خودت را نسبت به آنان نشان بده
                                                           

  .6 علق، . 1
 .205 بقره، . 2
 .41 قصص، . 3
 .84توبه،  .4
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د و بر مـن  يت كرد شبانه مرا غسل دهيز وصين 3 حضرت زهرا
ن من ين حكومت شوهرم در تدفين من و غاصبيتا قاتل ،دينماز گزار

را نسـبت بـه    خـود  خشمنارضايتی و ت ين وصيشركت نكنند و با ا
  .داعالم كر آنان

به ما سفارش شده كـه در ركعـت اول نمازجمعـه، سـوره جمعـه      
لـرزه  با اعالم موضع، ن تا ودوم سوره منافقخوانده شود و در ركعت 

  .فتدو دشمنان ان يبر اندام منافق

 Tفاسد يها وند نماز با تزلزل نظاميپt   

كند، د را برگزار يشنهاد كردند نماز عيپ 7رضا كه به امام  يهنگام
 اقامه كنم 9ق نماز رسول اهللايبه شرط آن كه نماز را به طر: فرمود

دهند كـه بـا    يعباس انجام ميه و بنياميو نه آن گونه كه حكومت بن
  .رفتند يم نماز ين كرده و انواع تجمالت برايز يها اشراف و اسب

اده و برهنه و يپ يبا پا 7رفت و امام رضايمأمون ابتدا شرط را پذ
و  يبا حال تواضع و خضوع آن گونه حركت كـرد كـه بـرق سـادگ    

اد شـد و  يـ ت چنان زيجمع. اخالص و قداست همه را دگرگون كرد
ق در جامعه گذاشت كـه  يد آن چنان اثر عميرات روز عيدعاها و تكب

گـر  يرد تـو د يـ ان بگيـ ن نماز تمـام شـود و پا  ياگر ا :به مأمون گفتند
 يا ن نماز روح تـازه يرا با ايز ،ين كشور حكومت كنيدر ا يتوان ينم

به  يو عباس يو تفاوت اسالم ناب با اسالم امو ده شدهيدر جامعه دم
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را از وسـط   7رضـا   لذا دستور داد امام. ش گذاشته شده استينما
  .نددرفت، برگردان يد ميانجام نماز ع يبرا يمصل يكه به سو يراه

 Tيوند نماز با رهبريپt   

را يـ ز ،است يهم وزن رهبر يزيد بتوان گفت که اقامه نماز چيشا
 يبـرا  يکـ ي: نسلش دعا کـرد  يدر دو مورد برا 7ميحضرت ابراه

 مـنْ  و الصالةِ میمق  یاجعلْن رب«: ن دعا کرديچن نيم نماز شدن که ايمق
که خدا او را بـه   يهنگام ،امام و رهبر شدن يهم برا يکيو  ١» یتیذُر

از خـدا  او »   إِمامـاً  للنَّـاسِ  جاعلُـک  یإِنِّ«: رساند و به او فرمود يرهبر
که خداوند بـه  » یتیذُر منْ و قالَ«: ه او هم رهبر شونديرخواست که ذ

 قـالَ «: رسد ينمستمگران است که به  يک عهد الهيامامت  :او فرمود
   ٢.»نیالظَّالم يعهد نالُی ال

 مـنْ  و«بـار کلمـه    دوم يابـراه  حضـرت  ن از حلقوم مبـارک يبنابرا
يرهبـر  يهـم بـرا   يگرياقامه نماز و د يبرا يکي: صادر شد»  یتیذُر 

  .است يدهد، نماز هم سنگ مسأله رهبر يم ن مطلب نشانيکه ا

 Tها ارزشج يوند نماز با ترويپt   

 ،ن شـده يـي ازات تعيـ ان شده و امتيامام جماعت ب يکه برا يطيشرا
  .ميد ارزشها را پاس داشته و احترام نمائينشان دهنده آن است که با

                                                           
  .40ابراهیم،  1.
  .124بقره،  .2
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ن اقتـدا کـردن،   يسـتند، همـ  يبه نماز با يسر شخص اگر مردم پشت
دن لبـاس تقـوا و   يشـتر و پوشـ  يامام جماعت را به حفظ و مراعات ب

 يتوجه مردم و اقتـدا  يعني. دساز يم واداراز اعمال  ياريز از بسيپره
  .کند يم تيت افراد را تثبيآنان صالح

 Tوند نماز با عدالتيپt   

. باشـد  يتقو با و سواد با كمال، با وارسته، انسان ديبا جماعت امام
 هـر  بـه  خداسـت؟  بـا  مـن  رابـط  ،جماعت امام كه است نيا نه مگر

 بـاال  تـوان  ينمـ  كـه  ينردبان هر از و زد چنگ توان ينم كه يسمانير
   .ک شديتوان به خدا نزد ينم که يبا هركسرفت و 

 امامـت  ،دارد الزم ييهـا  يسـتگ يشا ،مسجد در نفر چند امامت اگر
 ليـ دل نيهمـ  بـه  خواهـد،  يمـ  يشتريب يها يستگيشا ،جامعه و امت

 و مـان يا بـه  كـه  ديـ بخوان نمـاز  يكسـ  سر پشت است شده سفارش
  .ديدار نانياطم او عدالت

 Tيمکتب يارهايوند نماز با معيپt   

ـ با بـار  پـنج  روز هر ،نيزم يكجا هر در يمسلمان هر  تمـام  بـه  دي
ـ  و نَـا یعلَ مالسـال « :كنـد  سالم همفكرانش شان ويك هم  اللَّـه  عبـاد  یعلَ

حالمكتب طرفداران بر سالم خدا، صالح بندگان بر سالم »نیالص حق.  
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ـ  الْمغْضُوبِ رِیغَ« هيآ يكي را اسالم يخارج استيس در نماز،  و هِمیعلَ
 اللَّه عباد یعلَ و نَایعلَ مالسال« جمله هم يكيو  كند يم نييتع » نیالضَّالِّ الَ

حالآنها به كند، يم سالم خدا بندگان به روز هر كه يكس يآر. »نیالص 
  .گذارد ينم سرشان كاله كند و ينم انتيخ زند، ينم لهيح

 Tوند نماز با راه حقيپt   

 راه خداونـد  از »میالْمسـتَق  الصـراطَ  اهـدنَا « گفـتن  بـا  نمـاز  هر در ما
  .ميخواه يم را ميمستق
  .خداست ياياول و خدا م، راهيمستق راه
  .است دور انحراف و خطا هرگونه از كه است يراه
  .داند يم را ازمين و دارد دوست مرا آن كننده ميترس كه است يراه
  .شود يم يمنته بهشت به كه است يراه
  .است هماهنگ سالم فطرت با كه است يراه
  .شوم يم محسوب ديشه ،رميبم راه آن در اگر كه است يراه
  .ماست علم از باالتر و باال عالم از كه است يراه
  .شود ينم يمانيوپش شك دچار انسان كه است يراه

  .است نيقيوصد صالحان شهدا، ا،يانب راه و باالخره
 و مشـكل  آن شـناخت  كه است ميو مستق حق راه يها نشانه نهايا 
  .دارد ياله امداد به ازين آن در يداريو پا و حركت است قيدق
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T  ميوند نماز با تسليپ t   

 ،نکه سفارش شده در رکوعيل ايتأو: نديفرما يم 7 يعلحضرت 
مان دارم گرچه يا من به تو اين است که خدايد، ايگردن خود را بکش

  ١.» یعنُق ضُرِبت لَو و بِاللَّه آمنْت«: گردنم زده شود

 Tاريوند نماز با مسأله جبر و اختيپt  

 ار خود تـو را يما با اراده و اخت يعني» اك نعبدیا« :مييگو يم نمازدر 
ز بـه  يهمه چ يعني» نیاك نستعیو ا« :مييگو يم م و سپسيکن يم يبندگ

کـه   يمثل کسان. مياز داريهمچنان به خداوند ن ماض نشده و يما تفو
نند کـه شـاگرد در گـاز دادن و ترمـز گـرفتن      يب يم يآموزش رانندگ

. اسـت  مربـی  ير پـا يـ ک پدال گاز و ترمز هـم ز ي يول ،ار داردياخت
ار دارد و هم پشت سرش قدرت ينگونه است که هم اختيز ايانسان ن

  .ز هستين يگريد

 Tوند نماز با تجارتيپt   

به مسأله داد و ستد و تجارت اشاره  ،در کنار نماز يقرآن در موارد
اذان بلنـد شـد،    ين که صـدا يهم :ديفرما يم کرده و در سوره جمعه
 مـنْ  للصـالةِ  ينُـود  إِذا«: دينماز جمعه بشتاب يتجارت را رها و به سو

ن کـه نمـاز جمعـه    ياما هم ٢» عیالْب ذَروا و اللَّه ذکْرِ  یإِل فَاسعوا الْجمعۀِ ومِی
                                                           

 .325 ، ص6، جهالشیع وسائل 1.

  .9جمعه،  2.
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ـ  فَـإِذا «: ديکسب و کار و درآمد برو يمجدداً به سو ،تمام شد یقُضت 
  ١.» اللَّه فَضْلِ منْ ابتَغُوا و رضِاألَ یف فَانْتَشرُوا الصالةُ

 يبعضـ  :ديـ فرما يم نماز انتقاد شده و هنگامه بدر قرآن از تجارت 
رونـد و   يمـ  آن يبه سـو  ننديب يمرا  يا لهويکه تجارت  زمانیمردم 

نمازجمعه را تـرک و رهبـر خـود را کـه مشـغول       يها نماز و خطبه
 انفَضُّـواْ  لهْـوا  أَو تجَِارةً رأَواْ إِذَا و«: گذارند يم تنهاخطبه خواندن است، 

  ٢.»التِّجارةِ منَ و اللَّهوِ منَ رٌْیخَ اللَّه عند ما قُلْ قَائما تَرَکُوك و هَایإِلَ
چ گونـه  يهستند کـه هـ   يرادمردان :ديفرما يم گريه ديدر آ ياز طرف

ن کـه  يدارد و همـ  ينمـ  اد خدا بازيآنان را از  يتجارت و داد و ستد
 تجـارةٌ  هِمیتُلْه ال رِجالٌ«: روند يم نماز يبه سو ،بشنونداذان را  يصدا

ال و یبنْ عکْرِ عذ اللَّه الة إِقامِ و٣.»الص  
ـ بعد از نماز  يول ،نماز ممنوع يکوتاه سخن آنکه تجارت به جا ا ي

  .است دهيپسند آنقبل از 

 Tحالل لقمه با نماز ونديپt   

 كـه بـا لقمـه حـرام عبـادت      يمثـال كسـان   :ميخـوان  يات ميدر روا
: سـازند  ينـرم خانـه مـ    يها شن ياست كه رو يکنند، مثال كسان يم
  ٤»الرَّملِ یعلَ کَالْبِنَاء الْحرَامِ أَکْلِ مع الْعبادةُ«

                                                           
 .10جمعه،  1.
 .11جمعه،  2.
 . 37 نور، 3.
 .258، ص81بحار، ج 4.
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 Tيپاداش الهوند نماز با يپt   

ش يرا ب يساعات كه يکارگران و کارمندان در مواردگونه که  همان
در نماز  ،آورند يم به دست يشتريسود ب ،کنند يم از ساعت مقرر کار

واجب  يهارا در کنار نماز يمستحب ينوافل و نمازها كه يهم افراد
نمـاز   يشتر، سـبب جبـران کمبودهـا   يعالوه بر پاداش ب ،دهند  انجام

  .دگردن يم زيآنها ن يواجب و قبول

 Tکار يوند نماز با سختيپt   

، يط زمـان يبلکه نوع کار و شـرا  ،ستيکسان نيپاداش همه نمازها 
  .و امثال آن در پاداشها اثر گذار است ياسي، سي، اجتماعيمکان

وم الخندق افضل من عباده ی یعل ۀضرب« :ميخوان يم ثيکه در حدچنان
تفاوت داشـت  گر يد يهاط جنگ خندق با جنگيچون شرا ١»نیالثقل

در آن روز تمـام کفـر در برابـر تمـام اسـالم      . ار سخت تر بوديو بس
  .کرده بود ييصف آرا

 Tوند نماز با حساب و کتابيپt   

تعـداد ركعـات   . مراعات شودها  و قالب وهيشكل و شد يدر نماز با
ها و اذكار آنها هركـدام حسـاب و كتـاب     ها و سجده هر نماز، ركوع

. كـرد را قرائـت   يگـر يسوره حمد، سوره د يبه جاتوان  يدارد و نم

                                                           
  .467األعمال، ص إقبال 1.
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 ٣٣و » الحمـدهللا «بار  ٣٣، »اهللا اکبر«بار  ٣٤نکه گفته شده بعد از نماز يا
شتر، انسان را بـا حسـاب و   يم و نه کمتر و نه بييبگو» سبحان اهللا«بار 

  .کند يم کتاب آشنا
 ٧و نـه   ٥نـه  (ر مسـتحب اسـت   يـ تکب ٦گفتن  ،قبل از شروع نماز

تا آنجاست که کف دست به زانـو   در ركوع مقدار خم شدن ،)ريتکب
کلمات تشـهد، تعـداد   . ن برسديموضع به زم ٧د يبرسد، در سجده با

   .حات اربعه مشخص استيان نماز، تعداد تسبيپا يها سالم
 يعنـ يمستحب اسـت در نمـاز سـوره قـدر خوانـده شـود و قـدر        

 کـه مـا   ينـه آن حسـاب و کتـاب    ي، ولحساب و کتاب و يريگ اندازه
. کتاسـت يکه علم آن تنها نزد خالق  يم، بلکه حساب و کتابيفهم يم

ـ لکـن ا  ،کسان اسـت يها گر شبيعموم مردم شب قدر با د يبرا ن ي
: شب قدر بهتـر از هـزار مـاه اسـت     :ديفرما يم است که يخالق هست

  ١»شهْر أَلْف منْ رٌْیخَ الْقَدرِ لَۀُیلَ«
هم حساب و کتاب و اندازه در کار است و هم همه حسـاب   يعني

  . فهمد ينم ها را بشرو کتاب
ـ بـه پ »  كأأَدر مـا  و«م بارها بـا جملـه   يخداوند در قرآن کر  امبرشي

ست همه يدهد الزم ن يم ن مطلب نشانيا. يدان ينم هم تو :ديفرما يم
  .را همه ابناء بشر بدانند يهست يها فرمول

                                                           
  .3قدر،  1.
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ـ «رکوع  نکه در ذکريا ـ  یسبحان رب م و در سـجده  ييگـو  يمـ  »میالعظ
»مانـه بـه فرمـان    يانتخاب حک ينشان دهنده نوع ،»یاالعل یسبحان رب
 و تَبـارك  اللَّـه  أَنْـزَلَ  لَما«: ميخوان يم ثيرا در حديز ،است 9غمبريپ

 اللَّه أَنْزَلَ فَلَما رکُوعکُم یف اجعلُوها یالنَّبِ قَالَ مِیالْعظ ربک بِاسمِ فَسبح یتَعالَ
   ١.»سجودکُم یف اجعلُوها یالنَّبِ قَالَ یالْأَعلَ ربک اسم سبحِ جلَّ و عزَّ

آن را در : امبر فرمودينازل پ» مِیالْعظ ربک بِاسمِ فَسبح«ه يكه آ يهنگام
: نازل شد، فرمـود » یالْأَعلَ ربک اسم سبحِ«ه يد و چون آيركوع قرار ده

  .ديآن را در سجده خود قرار ده

 Tت ادبيرعاوند نماز با يپt   

گونه که رها را همانيز ،مه کاره رها کنديانسان حق ندارد نماز را ن
کـارگر اتـالف    يمعلم و رها کردن کار بـرا  يکردن کالس درس برا

است، رها کردن نماز  يياعتنا يک نوع بيه و يو سرما يوقت و انرژ
چنانکه اگـر بـا    .باشد يم ت ندادن به نمازيو اهم يياعتنايب يز نوعين

م، بـه  يم و ناگهان کالم خود را قطع کنيکن يم گفتگو يشخص محترم
  .مين کرده ايمخاطب خود توه

 Tكارهال يوند نماز با تکميپt   

د تمام واجبات نماز را به طور کامل انجام دهد و اگر ينماز گزار با
ست يک از ارکان و واجبات نماز را کم کند، نماز او قابل قبول نيهر 

                                                           
  . 315، ص1 الفقیه، ج الیحضره من 1.
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و  ياز ناقص کار يد در زندگيک درس مهم است که باين خود يو ا
  . اجتناب نمود ياهمال کار

نـه   ،ديـ ريد خود را با استدالل و برهان فرا گيعقا :ديفرما يم اسالم
را از  يد و مسـائل يـ کن يم با گفته افراد و آنجا که به کارشناس رجوع

د مجتهـد عـالم و اعلـم باشـد و     يد، آن کارشناس بايآموز يم گرانيد
شاهدان عادل در کار باشد و آنجا  يد پايد بايکن يم آنجا که قضاوت

  .ديق کنيتحق ،د الزم استيشنو يم ر عادليرا از غ يکه خبر
م که خداوند دوسـت دارد کارهـا بـا دقـت و     ينخوا يم ثيدر حد

  ١»أَحکَمه عمال عملَ إِذَا عبداً حبی اللَّه لَکنَّ و«: ردياستحکام انجام گ

 Tيو آباد وند نماز با عمرانيپt   

ن نقطـه  يتـر به سـخت  7ميم که حضرت ابراهيخوان يم در قرآن
ن هجرت خود واقامه يهجرت کرد تا با ا اهيگآب ويب يابانين وبيزم

ـ  ربنا«. ل کنديامن و آباد تبد ينماز در آنجا، آن منطقه را به شهر  یإِنِّ
کَنْتنْ أَسم یتیذُر  عٍ يذ رِیغَ بِوادرز نْدع یبکرَّمِ تحنا الْمبر وایقیلالة م٢.»الص  

 Tيوند نماز با رزق و روزيپt   

 يدر جـا  ٣»يلـذکْر  الصالةَ أَقمِ«خداست،  نماز ذكر:  ديفرما يقرآن م
تنـگ و   يزنـدگ  ،هركس از ذكر خدا اعـراض كنـد  : ديفرما يگر ميد

                                                           
 .230، ص3، جهالشیع وسائل 1.
  .37ابراهیم ،  2.
 .14طه،  -3
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در  ١»ضَنْکا شَۀًیمع لَه فَإِنَّ يذکْر عنْ أَعرَض منْ و«. خواهد داشت يسخت
 ةُصـال  و«: اسـت  يروزنماز شب سبب جلب  :ميخوان يمنيز  ثيحد

  ٢.»الرِّزق تَجلب لِیاللَّ

 Tبيوند نماز با عالم غيپt   

: اسـت  نمـاز مطـرح شـده    يمسئله ،بيمان به غيدر قرآن بعد از ا
  ٣.»الصالة مونَیقی و بِیبِالْغَ ؤْمنُونَی نَیالَّذ«

ب يشود، همه از عالم غ يم شود و انجام يم خود نماز و آنچه گفته
  .است

ت ينهايت کوچک با بينهايوند بيب است، پياصالً نماز رابطه با غ
که نه چشـم   ياست با مقام يک موجود مادي يبزرگ است، گفتگو

   ٤.»بصاراألَ تُدرِکُه ال«: تواند او را تصور کند يم ند و نه ذهنيب يم او را

 Tيوند نماز با خودسازيپ t   

نمـاز کارخانـه   : کـه فرمودنـد   اسـت  نقل شـده  1 ينياز امام خم
 را يشانيپ ،ن نقطه بدن خوديکه بلندتر يکس يآر. است يسازانسان

توانـد   ينمـ  ،گـذارد  يبرخـاك مـ  بـار   ٣٤رکعت نماز روزانـه   ١٧در 
  .باشد يشخص متکبر

                                                           
 .124طه،  -1
 .149، ص8، جهالشیع وسائل .2
   .2بقره،. 3
   .103انعام،. 4



  102 

 

پاک کردن انسـان از   ينماز برا: فرمودند 3 حضرت فاطمه زهرا
  .»را للکبریتطه« :تکبر است

ـ انسـان با  يدر خودسـاز  وز اخـالص اسـت   يـ شرط نمـاز ن  د از ي
م کـه خـود را   ينماز بخوان ياگر در مکان يآر. کند يدور يخودنمائ

ن وادار يگران را بـه تحسـ  يم که ديانجام ده يا در زمانيم ينشان بده
ر خدا انجـام  يغ يا مستحبات آن را براياز واجبات  يکيا تنها يم يکن
م درصـد آن  ين يم که حتينماز گزار يافه و لباس و قالبيا در قيم يده
 يا گونه که اگر روزنههمان. خدا باشد، کل نماز باطل استر يغ يبرا
در  يشود و اگر لختـه خـون   يم ليتعط يتوپ وارد شود، کل باز در

  .کند يم دياندازد و به مرگ تهد يم مغز وارد شود، انسان را از پا
تـر،  تـر، در دسـترس  تر، آسانساده يا لهيچ وسيکوتاه سخن آنکه ه

شدن و قـرب بـه    ييخدا يبرا از نماز ترفاتيتر و بدون تشرگانيرا
 يتيدارد و نه محـدود  يا نهياست که نه هز يا نماز برنامه. ستيخدا ن

ارتباط  يبا مبدأ هست تواند يم يطيدر هر سن و در هر شرا هركسو 
  .دبرقرار کن

 Tيو غفلت زدائ ياريهوشوند نماز با يپt   

 ح خـدا را يپرنـدگان تسـب  ن و يها و زماهل آسمان: ديفرما يم قرآن
 قَـد  کُلٌّ«: نماز و تسبحشان آگاهانه است :ديفرما يم ند و سپسيگو يم
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ــم لع ــالتَه ص ــب و هیتَســه نمــازگزاران گــريد ييدر جــا ١» ح  خطــاب ب
 ال«: دييـ گو يمـ  د چـه يد تا بدانينماز نخوان يدر حال مست :ديفرما يم

   ٢.»تَقُولُون ما تَعلَموا یحتَّ  يسکار أَنْتُم و الصالةَ تَقْرَبوا
ـ    يشرمندگ يجا يراست  ياست که نماز پرندگان آگاهانـه باشـد ول

 سـت، ين يكـاف  حركات و اذكار تنها نماز، در. ر آگاهانهينماز انسان غ
 گرچـه  ،سـت يقبول ن زيناآگاهانه ن عبادات. است الزم شعور و توجه

  .كند يم ساقط را فيتكل
 يبعضـ : ديفرما يم قرآن. است ياريهوش يشرط اول در خود ساز

 أُولئـک « :هسـتند  يافراد غافل رايز ،ان منحرف ترنديانسانها از چهارپا
  ٣.»الْغافلُون هم أُولئک أَضَلُّ هم بلْ کَالْأَنْعامِ

گـران  يهمراه با د يآن هم نماز ،غفلت نماز است ين دارويو بهتر
ن نماز اسـت کـه انسـان را از    يا. ريبص يدر مسجد و به امامت عالم

 دا رايـ دا و ناپيـ ر دشـمنان پ يچون عالم بصـ  ،آورد يم رونيبها  غفلت
  .دهد يم شناسد و هشدار يم

انسان را از سـرگرم شـدن   و جماعت مسلمانان، حضور در مسجد 
ستادن در نماز جماعت انسان يکنار هم ا. دارد يبازم يويبه مسائل دن

  . کند يم جدا يريرا از انزوا و گوشه گ

                                                           
 .41نور، .1
 .43نساء، .2
   .179اعراف،. 3
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است،  انيات ماهيرشد و ح يبرا يا بستريدر يگونه که فضاهمان
رشـد و   يبـرا  ييدارنـد، فضـا   يخوب يتيترب يها که برنامه يمساجد

  .تکامل و خروج از غفلت هستند
واجـب کـرد تـا     ها خداوند نماز را بر انسان :ميخوان يم يثيدر حد

  »نسوهیغفل عنه و یال « :غافل نشوند و او را فراموش نکنند
شود و  يم انيفراموش کردن خدا سبب طغ: فرمودند 7امام رضا 

ـ اقامه نمـاز، اقـرار بـه ربوب    از شـرک، خضـوع و    يت و سـبب دور ي
  .خداوند است) وقار(ر يم و توقيو تعظ ياعتراف به بندگ

 Tوند نماز با مبدأيپt   

ح و يتسـب شود و در سراسر نماز حمـد و   ينماز با اهللا اكبر شروع م
ن بـس  يهم ،وند نماز با مبدأيدر پ. شود يتكرار م ير الهيل و تكبيتهل

  ١.»يلذکْر الصالةَ أَقمِ و  یفَاعبدن أَنَا إِالَّ إِله ال« :ديفرما يم ميکه قرآن کر
 قلب به توجه بلكه ست،ين آن قالب تيرعا تنها نماز اقامه از هدف

  .»يلذکْرِ الصالةَ أَقمِ« :است حضور احساس يعني آن،

 Tوند نماز با معاديپt   

، يآر ٢.امت مربوط به نماز استيق در ن سوالياول ،اتيبه گفته روا
 و خمـس  و روزه از قبـل  يمكلّفـ  هر بر واجب نياول گونه که همان

                                                           
  .14طه،. 1
 .267ص، 7بحار، ج  . 2
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ـ ن امـت يق در اسـت،  نماز... و حج و زكات ـ  در زي  از فرصـت،  نياول
 چنـد  معـاد  و زيرسـتاخ  به نسبت مردم .شود يم سؤال فيتكل نياول

  :هستند دسته
 مـنَ  بٍیر  یف کُنْتُم إِنْ النَّاس هایأَ ای«: دارند شك امتيق به يگروه -١

ثعفَإِنَّا الْب نْ خَلَقْناکُم١» تُراب م  
  ٢» ربهِم مالقُوا أَنَّهم ظُنُّونَی«: دارند گمان امتيق به يگروه -٢
  ٣» وقنُونی هم بِالْآخرَةِ و«: دارند نيقي امتيق به يگروه -٣

  ٤» نیالد ومِیبِ نُکَذِّب کُنَّا و«: هستند امتيق منكر يگروه -٤
  ٥» الْحساب ومی نَسوا«: كنند يم فراموش يول دارند مانيا يگروه - ٥

و  نيمـؤمن  از و كـرده  اسـتدالل  ،گـروه اول شـك   رفـع  يبرا قرآن
 خواسـته  برهـان  منكـران،  از و است كرده شيستا باوردارندگان معاد

 كه داده يتذكّرات دائماً پنجم گروه يبرا و ستيچ شما انكار ليدل كه
  . نكند فراموش انسان

ـ « بـه  را هـا » غفلـت « هم و كند يم ييزدا شك هم نماز،  ليتبـد  »ادي
 حـداقل  روز شبانه هر در »نیالد ومی مالک« گفتن با نماز در. سازد يم

  .دهد يم تذكّر و كند يم نيتلق خود به را امتيق مسئله انسان بار، ده

                                                           
 .5حج،  .1

  .46بقره،  2.

 .4بقره،  3.
 .46مدثر،  .4

 .26ص،  5.
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 ،مييشـو  يم ن سفارش شده هنگام وضو که صورت خود رايهمچن
 تَسود ومی یوجهِ ضیب اللَّهم«: د کنيسف رو امتيدر قا مرا يم خداييبگو

یفه وهجالْو ال و دوهِ تُسجی یومو یتَبض یفه وهجالْو«.  
امت نامه مرا بـه  يا در قيخدا :مييبه هنگام شستن دست راست بگو

  .»يسارِیبِ الْخُلْد و ینیمیبِ یکتَابِ یأَعطن اللَّهم«: دست راستم بده
 ثَبت اللَّهم«: زانبر صراط نلغمرا  يا پايم خداييبه هنگام مسح پا بگو

ملَ یقَدیع رَاطی الصمتَزِلُّ و یفاأل هام١»قْد  

 Tوند نماز با تشکريپt   

ا يـ شتر و به انبيها بخداوند به همه مخلوقات لطف کرده و به انسان
ر کـه نـامش را   يـ نظيلطف ب 9غمبر اسالميلطف مخصوص و به پ

 :ن کـوثر نمـاز اسـت   ين تشکر از اياول: ديفرما يم کوثر نهاده و سپس
  ٢»بتراأل هو شَانئَک إِنَّ .انحَرْ و لرَبک   فَصلّ .الْکَوثَر نَاكیأَعطَ إِنَّا«

 عبـادت  :ديـ فرما يمـ  قرآن است، خدا از تشكّر نماز، اسرار از يكي
 اعبـدوا  النَّاس هایأَ ای« :ديآفر را شما اكانين و شما كه يپروردگار ديكن

کُمبيالَّذ ر خَلَقَکُم نْ نَیالَّذ وم کُمل٣» قَب  
ـ ب خداونـد  را آن وهيشـ  كه است يشكرگزار نوع نيبهتر ،نماز  اني
  .اند بسته كار به را وهيش آن هم اياول و ايانب تمام و فرموده

                                                           
 .70، ص3کافی، ج 1.
 .3-1کوثر،  2.
 .21بقره،  3.
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  Tوند نماز با شعائريپt   

اد حـج،  يلکن فر ،اد استيحج و نماز همراه با فر ،ان عباداتيدر م
آن هـم   باشـد  يم در مکان خاص و زمان خاص ک است کهيکلمه لب

اد نماز اذان اسـت کـه   ياما فر ،گريكديها با به هنگام برخورد کاروان
  .است هر صبح و شام سفارش شده در

ابـد و  ي يمـ  انيپا »اهللا«شود و با کلمه  يم شروع »اهللا«از کلمه  ،اذان
  .  ن عمل استيد و دعوت به نماز و بهتريعقا هک دوري يدارا

ت يـ م معنويدار باش است، نسيشکستن سکوت است، زنگ ب ،اذان
اسـت، نشـانه عشـق بـه مکتـب و       ياريو هوشـ  ياست، نشانه آزاد

  .دعوت به مکتب است
 ين است، پلـ يد يمايعبور از فرد و دعوت به جمع است، س ،اذان

   .پرواز و معراج ياست برا يت، فرودگاهيات و معنويان مادياست م
ن يـ مخالفان د: ميخوان يم نيم چنيقرآن کردر  يدر پ يه پيدر دو آ

ـ د اتخََّذُواْ نَیالَّذ تَتَّخذُواْ ال منُواْآ نَیالَّذ هَایأَی« :کنند يم شما را مسخره    نَکمی
 الصلَوةِ یإِل تُمینَاد إِذَا و« :رنديگ يبه تمسخر مو اذان شما را » لَعبا و هزُوا

  .ن شماستياز د يناراحتو اين  ١.»لَعبا و هزُوا اتخََّذُوها
 يطان عصـبان ياذان، ش يکه هنگام بلند شدن صدا آمده اتيدر روا

  . کند يم شود و فرار يم

                                                           
  .58و  57مائده،.  1



  108 

 

هـود  يبر و برخورد با يف قلعه ختصر يبراکه  آمده است خيدر تار
واگـذار شـد،    7نيرالمـؤمن يبه ام ين که فرماندهيمان شکن، هميپ

رسـا   يرند و بـا صـدا  يدور قلعه را بگ انانحضرت دستور داد مسلم
ان انـداخت و  يهودير لرزه بر روح و روان يتکب يصدا. ندير بگويتکب

   .آنها منطقه را ترک کردند
 ريتكبرفته و ها  ها به بامشب يطرد نظام شاهنشاه يران برايملت ا

ده يـ چيران در هـم پ يشه در ايهم يبرا يم پادشاهيگفتند و طومار رژ
  . ندارد غاتيتبل نماز اندازه به يعبادت چيسخن آنکه ه کوتاه .شد

 سـفارش  يهر نمـاز  و در ميدار واجب نماز پنج روز  شبانه هر در
ـ ا در .دييـ بگو اقامـه  د و سـپس ييرا بلند بگو اذان شده  ينـدا  دو ني

 یعل یح« مرتبه ستيب ، »ةالصال یعل یح« مرتبه ستيب: جمعاً يآسمان
 »ةالصال قامت قد« مرتبه ده و »رالعملیخ یعل یح« مرتبه ستيب ،»الفالح

ـ خ« و »فـالح « از مـراد  نكـه يا به توجه با. ميگوئ يم  اذان در »ر العمـل ی
 كلمـه  با مرتبه هفتاد روز شبانه هر در يمسلمان هر است، نماز همان

  .كند يم نماز يسو به شتاب نيتلق گران،يد و خود به »یح«

 Tارتيوند نماز با زيپt   

ارت سـفارش شـده اسـت و در    يان، نماز زيشوايارت پيهنگام زبه 
ان و ائمه يشوايرا به پ نماز زيارت که ثواب آمده استات متعدد يروا

  .ديكن هيهد 7اطهار
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  Tوند نماز با دعايپt   

 ييهـم قبـل از نمـاز دعاهـا     ؛دعا برجسـته اسـت   گاهي، جادر نماز
خداوند به طـور مکـرر   م و از يکن يم نماز دعا درسفارش شده و هم 

م و هم در قنوت و سجده آخـر و  يخواه يم م رايت به راه مستقيهدا
  .وارد شده است ييهم بعد از نماز دعاها

در » میاهدنا الصراط المسـتق «ان همه دعاها ينکه در ميد بتوان از ايشا
سوره حمد قرار گرفتـه و تـالوت آن در رکعـت اول و دوم واجـب     

 م اسـت يمودن راه مسـتق يپ بشر، ن دعايمهم ترشده، استفاده کرد که 
ـ يب يمـ  رايـ شـود، ز  ينمـ  بدون استمداد از خداوند كه از  ياريم بسـ ين

   .روند ينم را حير صحيمس همدانشمندان 
ــاف  يآر ــل ک ــر عق ــود ا ياگ ــب ــه پشــي ــود يمانين هم ــار نب . در ک
 هـم  اگر. ستين ين است که عقل او کافيانسان نشانه ا يها يمانيپش

 از همسـرش جـدا   يچ همسـر يانسان درسـت بـود، هـ    يها انتخاب
است  يزرگر يمثل ترازو يعقل بشر. در کار نبود يشد و طالق ينم

  .را ندارد يين و سنجش هر كااليق  است، اما توان توزيار دقيبسکه 
ـ ، نن انسان در کنار عقليبنابرا ا و يـ و انب يآسـمان  ياز بـه راهنمـا  ي

  . رهبران معصوم دارد
 يو روحـ  ي، عمليباشند که از نظر فکر ياگر کساناز همه گذشته 

از  همـواره تـداوم آن   يد بـرا يـ م باشـند، با يصددرصد در راه مسـتق 
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را ممکـن اسـت در   يـ ز» میاهدنا الصراط المسـتق « :خداوند بخواهند که
 يکه تمام جاده را به خـوب  يا مثل راننده ،ادامه راه دچار لغزش شوند

  .شود يم يتصادف تلخک مقصد، گرفتار ينزد يکرده ول يط
  :ديک نمونه مهم توجه کنيبه 

در چند  ،باشد يم يت عالم هستيکه دوم شخص 7 يحضرت عل
ن من سـالم  يا در لحظه مرگ ديآ: سوال کرد 9مورد از رسول خدا

  . آری: امبر فرمودنديخواهد بود؟ و پ
 عاقبـت كـار  نسبت بـه   7نيرالمؤمنيمثل ام يکه شخص يا زمانيآ

الت و يتحصـ  بيـ فرال راحـت  يم با خيتوان يم خود دغدغه دارد، ما
ن يخـود تضـم   يم و راه حق را برايخورخود را ب يکارهاعبادات و 

  م؟ يشده بدان
وسف در اواخر دوران پر فـراز و  يم که حضرت يخوان يم در قرآن

در خواست که  يم ده بود، باز از خدايب خود که به حکومت رسينش
ـ ي ١»مسـلماً   یتَوفَّن«: گفت يم ا برود وياز دن ميلحال تس جـان مـرا    يعن

  . م تو باشميع و تسلير که من صددرصد بنده مطيبگ يزمان
کردنـد   يم اء به نسل خود سفارشياز انب يم بعضيخوان يم در قرآن
 أَنْـتُم  و إِالَّ تَمـوتُنَّ  فَـال «: ديـ م را تا لحظه آخر از دسـت نده يراه مستق
  ٢.» مسلمون

                                                           
   . 101یوسف، . 1
   .132بقره،. 2
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م را رها يراه مستق يشود که افراد يم افتي يدر قرآن موارد متعدد
  ١.»کَفَرُوا ثُم آمنُوا نَیالَّذ«: مان، کافر شدنديبعد از ا وکردند 

  ٢.» الْعجل اتَّخَذْتُم ثُم«: رفتند يپرستسراغ گوساله يبعد از خداپرست
ـ نظ .رفتند يياگرايدن يسو ،يژه الهيو يها افت نعمتيبعد از در ر ي

را از جانـب خداونـد    يبلعم باعورا کـه اسـم اعظـم و علـوم خاصـ     
از آنها دست برداشت و  يماد يها به خاطر جاذبه يول ،افت کرديدر

   ٣.طان قرار گرفتيزود گذر شده و در دام ش يها گرفتار هوس
عبادتش به عنوان موجود بد  يبا سابقه طوالن ،طانيقرآن بارها از ش

ش يبه عنوان خوش عاقبت ستا يعاقبت نام برده و در مقابل از افراد
رسـوا کـردن    يکه با دستور فرعـون بـرا   ير ساحرانينظاست، کرده 
انحراف در سـحر و جـادو، در    ياجتماع کردند و بعد از عمر يموس

مـان آورده و بـه سـجده افتادنـد و     يا يموسـ  يک لحظـه بـه خـدا   ي
  . دات فرعون را پوچ انگاشتنديتهد
دوسـتان و   هـا،  ، افکار، اعمال، وسوسهيانحراف يآنقدر راهها يآر

ده مرتبـه   يحـداقل روز  يهست که هر مسـلمان  يانحراف يها جاذبه
در » میاهـدنا الصـراط المسـتق   «خود از خدا با جملـه   يد در نمازهايبا

  . ديبجو دن، در عمل و در دور نگه داشتن عمل از آفات، مدديفهم
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 Tازهاينوند نماز با يپt   

 و«د يـ ريم کـه در مشـکالت از نمـاز کمـک بگ    يخـوان  يدر قرآن م
حل مشکالت و برآورده  يات برايو در روا ١»الصالة و بِالصبرِ نُوایاستَع

 يهـا  شـده اسـت کـه از نمونـه     ييهـا  شدن حاجات سفارش به نماز
  . ار استيبرجسته آن نماز جعفر ط

بعـد از نمـاز مسـتجاب و     يم دعـا يخـوان  يمـ  يگـر يث ديدر حد
  . شود يم حاجات برآورده

و حضـرت   9امبر اسـالم يـ پ يم هر گاه بـرا يخوان يث ميدر حد
  . کردند يخواندند و دعا م يآمد نماز م يش ميپ يمشکالت 7يعل

ش يپـ  يعلمـ  ينا مشکليس يبوعل يهر گاه برا :ميخوان يخ ميدر تار
  .کرد يخواند و از خدا استمداد م يدو رکعت نماز م ،آمد يم

 Tوند نماز با جهاديپt   

ها را مطـرح   نحوه اقامه نماز در جبهه ١٠٢ه يقرآن در سوره نساء آ
 طائفَـۀٌ  فَلْـتَقُم  الصالةَ لَهم فَأَقَمت هِمیف کُنْت إِذا و«: ديفرما يم کرده است و

منْهم کعم أْخُذُوایلْ و متَهحلوا فَإِذا أَسدجـنْ  کُونُـوا یفَلْ سم  کُـمرائو و  لْتَـأْت 
 نَیالَّذ ود أَسلحتَهم و حذْرهم أْخُذُوایلْ و معک صلُّوایفَلْ صلُّوای لَم  يأُخْر طائفَۀٌ
 ال و واحـدةً  لَـۀً یم کُمیعلَ لُونَیمیفَ أَمتعتکُم و أَسلحتکُم عنْ تَغْفُلُونَ لَو کَفَرُوا
ناحلَ جیعکانَ إِنْ کُم نْ يأَذ بِکُمطَرٍ مم أَو رْض کُنْتُموا أَنْ  یمتَضَع تَکُمحلأَس و 

                                                           
  .45بقره،. 1



 

 

113 

 در( گاه هر!) امبريپ يا(  ١»ناًیمهِ عذاباً نَیللْکافرِ أَعد اللَّه إِنَّ حذْرکُم خُذُوا
 برپـا  نمـاز  آنـان  يبرا و يبود اسالم سپاه انيم در) يجهاد يسفرها

 خود يسالحها و ستنديبا) نماز به( تو با آنان از يگروه پس ،يداشت
 ركعـت  و ندينما اميق( كردند سجده چون پس باشند، داشته همراه را

) نگهبـان ( شـما  سـر  پشـت ) و برونـد  پس داده انجام يفراد را دوم
 نمـاز  تـو  با) دوم ركعت از( اند نخوانده نماز كه گريد گروه و باشند،

 باشـند،  داشـته  خـود  بـا  را خود يسالحها و دفاع ليوسا و بخوانند
 غافـل  خـود  بـرگ  و سـاز  و سـالح  از شما كه دارند دوست كافران

 شـما  بـه  يرنجـ  باران از اگر و آورند، حمله شما بر كبارهي تا ديشو
 تانيسالحها كه ستين شما بر يگناه د،يبود مجروح و ماريب اي ديرس
 همانـا  .ديباش داشته خود با دفاع ليوسا) فقط( و ديبگذار نيزم بر را

  .است كرده فراهم خواركننده يعذاب كافران يبرا خداوند
 متيعز مكّه يسو به يگروه با 9 امبريپ ،يهجر ششم سال در

 او همـراه  نفر ستيدو و ديول بن خالد با ه،يبيحد ي منطقه در. كردند
 گرفتـه  سـنگر  حضرت، آن ورود از يريجلوگ يبرا كه شدند مواجه
 فرصت ديول بن خالد نمازجماعت، ييبرپا و بالل اذان از پس. بودند

 ن هنگـام يدر ا ،كند حمله كبارهي عصر نماز هنگام كه ديد مناسب را
  .داد خبر دشمنان هئتوط از و شد نازل مذکور هيآ
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 اول گروه نماز، نيا در .شد مسلمان ، معجزه نيا دنيد از پس خالد
 و كننـد  يمـ  تمام خود را نماز هيبق برخاسته اول، ركعت انيپا از پس
 بـا  و برسـند  دوم ركعـت  به گريد گروه تا كند يم صبر جماعت امام

  .وندنديبپ جماعت نماز به سالح،
 در يحتّـ  نمـاز، مطالب متعددی است از جمله اينکه انگر يه بين آيا

  .باشد نماز يب تواند ينم رزمنده و شود ينم ليتعط زين جنگ  صحنه
 دشـمن،  بـا  جنگ  جبهه در كه بس نيهم جماعت نماز تياهم در

  .شود يم برپا هم ركعت كي با يحتّ
ـ نبا ،)نماز و جهاد( فهيوظ دو آمدن شيپ هنگام در  يفـدا  يكـ ي دي

  .شود يگريد
 مسـلمانان  دينباهم  نماز يحتّ و است الزم ياريهش حال، همه در

  .كند غافل دشمن خطر از را
  .است عبادت و وحدت محور رهبر،
 ين گـاه يدر جنگ صف 7 يكه حضرت عل: ميخوان يخ ميدر تار

: سـت؟ فرمـود  يل نگـاه شـما چ  يدل: دنديكرد، پرس يبه آسمان نگاه م
. مياآلن در گرما گـرم جنـگ هسـت   : گفتند. كنم يمراعات وقت نماز م

  . ميد از نماز غافل شوينبا: فرمود
دو  يدر ظهر عاشورا كـه بـرا   7ن يگرش نماز امام حسينمونه د

نماز اول وقت آن هم . حضرت رها شد ير به سويت يركعت نماز س
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د شـدن و  يمـت شـه  يكـه بـه ق   يبا جماعت در برابر دشـمن، نمـاز  
  .دياران حضرت انجامياز  يمجروح شدن برخ

 Tوند نماز با حجيپt   

دو رکعـت نمـاز    يهـر طـواف   ياز ارکان حج اسـت و بـرا   ،طواف
  . است يالزام

ت از حج ناراحـت  يبه علت محروم يم شخصيخوان يم ثيدر حد
که آن  شرکت کننمازجمعه  در :به او فرمودند 7بود که حضرت 

  ١»نیالْمساک حج فَإِنَّها بِالْجمعۀِ کیعلَ«: ن استيحج مساک

 Tوند نماز با هجرتيپt   

، انجام مراسم ل هجرت خودش را به مکهيدل 7م يحضرت ابراه
ن منطقـه  يـ من با زن و بچـه بـه ا   :فرمودبلکه  ا عمره ندانست،يحج 

 رِیغَ بِواد  یتیذُر منْ أَسکَنْت یإِنِّ ربنا«: را به پادارم نمازتا کنم  يم هجرت
  ٢»الصالةَ موایقیل ربنا الْمحرَّمِ تکیب عنْد زرعٍ يذ

 Tوقف باوند نماز يپt   

خ، تحت عنوان وقف يدر طول تار يعباد يها تمام مساجد و مكان
از  ياريز موقوفات بسـ ير و عمران آنها نيتعم يعام ساخته شده و برا
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اصـوالً مسـجد وقـف و از    . كوكار قرار داده شده استيمردم ن يسو
  .ملك مردم خارج شده است

 Tوند نماز با مبارزهيپt   

ا نمـازت  يـ ب، آيشـع  يا  :گفتند يم 7بيبه حضرت شعن يمشرک
مـا راه   يو نگذار يستيما با يسنت آئينکند که در مقابل  يم به تو امر

 عبـد ی ما نَتْرُك أَنْ تَأْمرُك صالتُک أَ بیشُع ای قالُوا«: مياکان خود را بروين
  ١.»نَشؤُا ما أَموالنا  یف نَفْعلَ أَنْ أَو آباؤُنا
با صالبت،  ي، انسان را شخصيشود نماز واقع يم ه معلومين آياز ا

ـ ا :نـد يگو يمـ  نيمخـالف  يسازد کـه حتـ   يم مقاوم، مبارز و مصلح ن ي
  . ن گونه مخالف شرک قرار داده استيا را ايقدرت نماز است که انب

 Tشناخت خداوند نماز با يپt   

، تيـ مالکر؛ يـ نظ ،ميشـو  يمـ  ز آشـنا يـ در نماز با صفات خداونـد ن 
ت و يت، وحدانيت، هدايت، الوهي، معبودعظمت، تي، ربوبتيرحمان
  .ت اويصمد

 Tنين، شهدا و صالحيقياء، صديوند نماز با انبيپt   

ت شود کـه  يهدا يخواهد به راه کسان يم نمازگزار در نماز از خدا
 » هِميعلَـ  أَنْعمتَ نيالَّذ صراطَ« :ژه داده استيخداوند به آنها نعمت و
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ن، شـهدا و  يقيا، صـد يـ م انبيات قـرآن کـر  يـ گـر آ ين افراد در ديکه ا
 أَنْعـم  نَیالَّذ مع فَأُولئک الرَّسولَ و اللَّه طعِی منْ و«: اندشده يصالحان معرف

لَ اللَّهیعنَ هِمنَییالنَّبِ م و دنَیقیالص و داءالشُّه ح وال١.»نَیالص  
 راهـه يب گـران يد صـالحان،  و قانيصـد  و شـهدا  و ايانب از ريغ ايگو

 در .است گروه چهار نيا از يكي راه منحصراً م،يمستق راه و روند يم
 حضـرت  و : معصـوم  امامـان  قان،يصد ي نمونه نيبهتر ات،يروا
 كشـتگان  اي هم، »شهدا« از مراد .است شده يمعرف 3 قه زهرايصد

  ٢.امتيق در اعمال گواهان اي جهادند دانيم

 T9امبر اسالميوند نماز با پيپt   

ـ ي ٣» الرَّسول عوایأَط و الزَّکاةَ آتُوا و الصالةَ موایأَق و«: ديفرما يم قرآن  يعن
ه اطاعت از رهبـر  يو در سا يريت پذيد در کنار والينماز و زکات با

ح ياست صحيد در کنار سيعبادت با ،گريباشد و به عبارت د يآسمان
  .باشد

ـ علَ مالسال«ن در نماز با جمله يهمچن ـ  هـا یأَ کی  و اللَّـه  رحمـۀُ  و یالنَّبِ
رَکَاتُهميکن يم امبر اسالم اظهار عشق و ادبينسبت به شخص پ» ب.  

 يبه رسالت حضرت گواه ،گونه كه در اذان و اقامه و تشهد همان
 رفَعنـا  و«: ديـ فرما يامبر است كه مين وعده خداوند به پيم و ايده يم
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کْرَك لَکل و يـ و خداونـد تجل  .ميدهـ  ينام تو را بلند مرتبه قرار م ١» ذ
 يسوره اعراف نشـانه فـالح و رسـتگار    ١٥٧ه يامبر را در آيم پيتكر
  .اد كرده استياز آنان »  الْمفْلحون هم«مؤمنان دانسته و با كلمه  يقطع

 T7تيوند نماز با اهل بيپt   

و  سـالم  ،امبريـ ت پيـ نسبت به اهـل ب  نماز که در تشهدم يما مامور
: ميکنـ   شان ابرازيعالقه خود را در قالب صلوات بر ا م ويدرود بفرست

»ملِّ اللَّهلَ صیع دمحم د آلِ ومحم«  
 ز وجود داردين در تشهد اهل سنت ،امبريت پين صلوات بر اهل بيا

امبر، در ارزش يت پياهل ب يا  :ديگو يم در اشعار خود يو امام شافع
ن بس که اطاعت شما واجب و هر کس در نمـاز بـر شـما    يشما هم

  :صلوات نفرست، نمازش باطل است
   أنزله القرآن یف اللّه من فرض                حبکم اللّه رسول تیب آلا ی
  ٢»له صالة ال کمیعل صلّی لم من             أنّکم المجد میعظ من کمیکفی

ب شمرده ين تعقيبهتر 3حات فاطمه زهرا يان هر نماز تسبيدر پا
  . شده و پاداش هزار ركعت نماز دارد

ك يبعد از نماز خود به هر 7كه امام رضا : ميخوان يث ميدر حد
  .كردند ين سالم مياز ائمه معصوم
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 Tوند نماز با قرآنيپt   

در قرآن  مثالً .اند گر ذکر شدهيكدينماز و قرآن در كنار  يدر موارد
 گـر يد يو در جـا  ١»الصـالة  أَقاموا و اللَّه کتاب تْلُونَی نَیالَّذ«: ميخوان يم
  ٢.»الصالة أَقاموا و بِالْکتابِ مسکُونَی نَیالَّذ«: ميخوان يم

در نماز قرائت سوره حمد واجب شـد تـا    : فرمودند  7 امام رضا
كـه نمـاز    يب كسـان يـ ن ترتيبه ا ٣.قرآن مطرح شود و مهجور نشود

 قـرآن را بارهـا   از سـوره  ٢در هـر شـبانه روز حـداقل     ،خواننـد  يم
  . خوانند يم

قنـوت و   سـجود،   ركـوع،   بحث نمـاز، عبـادت،    زيقرآن نات يدر آ
   .خورد يح به چشم ميتسب 

دهد و هـم نمـاز مـا را بـه      ين هم قرآن ما را به نماز سوق ميبنابرا
 ييشه درخت، مواد غـذا يهمان گونه كه ر ،دهد يسمت قرآن سوق م

نور را  افت شده ازيدر يانرژ زيدهد و شاخه ن يل ميرا به شاخه تحو
  .رساند يم  شهيبه ر

 Tعبادات ريوند نماز با سايپt   

ز قبول ين اعمالر ياگر نماز قبول شود، سا :فرمودند9پيامبر اکرم 
   .شود يقبول نمز ين لامعاگر يقبول نشود، د نماز شود و اگر يم

                                                           
 .29فاطر،  1.
  .170اعراف،  2.
  . 84، ص1من الیحضرالفقیه، ج 3.



  120 

 

 را آن يديكل نقش نماز، يقبول به گريد عبادات رشيپذ ونديپ ،يآر
 يراننـدگ  نامـه يگواه شـما  از س،يپلـ  اگـر  آنكـه  دهـد مثـل   يم نشان

 ارائـه  هـم  يگـر يد معتبر ييشناسا كارت و مدرك هر شما بخواهد،
 و اسـت  نامـه يگواه داشـتن  ،يرانندگ مجوز. شود ينم رفتهيپذ د،يده

 از عبور مجوز زين امتيق در. بود خواهد اثريب مدارك تمام آن بدون
   .است نماز اقامه صراط،

 Tيان آسمانيوند نماز با اديپt   

مـان بـه تمـام کتـب     يم که اقامه نماز همـراه بـا ا  يخوان يم در قرآن
ـ إِلَ أُنْـزِلَ  بِما ؤْمنُونَی الْمؤْمنُونَ و«: قبل مطرح شده است يآسمان  مـا  کی
در نمـاز   بـه گونه كـه فرمـان    همان ١.»الصالة نَیمیالْمق و قَبلک منْ أُنْزِلَ

  .ز مطرح شده استيگر نيد يكتب آسمان
ـ نماز را به پا دار يعني ٢» اتَّقُوه و الصالةَ موایأَق«: ميخوان يم در قرآن د ي

ـ  .ديـ حفـظ کن  يو خود را از مخالفت با اوامر اله  يدر جـا ن يهمچن
 يهر کار خوب يشرط قبول ٣»انّما یتقَبل اهللاُ منَ المتّقین« :ميخوان يم گريد

 دهـد  يم ن مطلب نشانيا .آن است که افراد با تقوا آن را انجام دهند
همان گونه که ما آب را بـا   ،شود ينم قبول ي، از هر کسيهر کار که

را در ظـرف   ي، اگـر شـربت  يم و نه با هـر ظرفـ  يخور يم زيظرف تم
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  .72 انعام، 2.

  .27 ،مائده 3.
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ز ياعمال ن يشرط قبول يآر .کند ينم چ کس مصرفيزند، هيبرف يکث
   .کند يم انسان را پاک يتقواست که ظرف درون

 Tاز منکر يوند نماز با امر به معروف و نهيپt   

 مـونَ یقی و الْمنْکَرِ عنِ نْهونَی و بِالْمعرُوف أْمرُونَی«: ديفرما يم ميقرآن کر
 أَقـاموا  رضِاأل یف مکَّنَّاهم إِنْ نَیالَّذ«: ميخوان يم گريه ديو در آ ١»الصالة
ن که حکومت را در دست گرفتند، اقامـه  ين هميصالح يعني ٢»الصالة

 از منکـر را بـا هـم انجـام     ينماز و زکات و امـر بـه معـروف و نهـ    
  .دهند يم

هـا  ن معروفيترمردم را به بزرگ» ةالصال یعلَ یح«در اذان با کلمه 
از  يخـود نهـ  ن حال کـه نمـاز   يدر ع ،ميکن يم دعوت که نماز است

   ٣.»الْمنْکَرِ و الْفَحشاء عنِ  یتَنْه الصالةَ إِنَّ«: منكر است
ا ترک خالف است يزند که اثر آن  يم بينماز به انسان خالفکار نه

 حفظ يد انسان را از آلودگيلباس سف نکهير اينظ. ا توبه و استغفاريو 
بـرود، لبـاس    يکه هرگاه خواست به سمت آلودگای به گونهکند  يم

 بيـ ا در صورت آلوده شدن بـه او نه يزند و  يم بيدش به او نهيسف
  .ز کنديعتر آن را تميزند که هرچه سر يم

                                                           
 .71 توبه، 1.
 .41 حج، 2.
  .45عنکبوت،  3.
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 Tوند نماز با توبهيپt   

 یف فَإِخْوانُکُم الزَّکاةَ وآتَوا الصالةَ أَقاموا و تابوا فَإِنْ«: ميخوان يم در قرآن
توبه، اقامه نماز است ياز شروط قبول يکي يعني ١» نیالد .  

متروكـه   يد نمازهـا يكه تارك نماز بوده اگر توبه كرد با يكس يآر
  .خود را قضا كند

ـ آمـده در کنـارش   » تابوا«اصوالً در قرآن هر جا کلمه  ک دسـتور  ي
، ٢»أَصـلَحوا  و تابوا« ؛ر؛ توبه و نماز، توبه و اصالحيز هست نظيگر نيد

، توبه و ٣»آمنُوا و بعدها منْ تابوا ثُم ئاتیالس عملُوا نَیالَّذ و« ؛مانيتوبه و ا
   ٤.»لَکیسب اتَّبعوا و تابوا نَیللَّذ فَاغْفرْ« 9امبريت از پيتبع

 Tوند نماز با انابهيپt   

ـ ي ٥»الصـالة  موایأَق و اتَّقُوه و هیإِلَ نَیبیمن«: ديفرما يم قرآن خداونـد   يعن
ده اسـت  يـ خود و تقوا و اقامه نماز را با هم د يانابه و تضرع به سو

  .ستيکارساز ن يگريک بدون ديدهد وجود هر  يم که نشان
 در جلسات مناجات، توسل و دعـا شـرکت   يبا کمال تأسف افراد

ـ انـه در ا يو ماه يکننـد و جلسـات هفتگـ    يم ـ  ،دارنـد ن امـور  ي  يول
از  .رنـگ اسـت   يا بيا جماعت کمرنگ يحضورشان در نماز جمعه 

                                                           
 .11 توبه، 1.
  .160بقره،  .2

 .153اعراف،  3.

 .7غافر،  4.

 .31 روم، 5.
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دامـن خـود را از گناهـان     يستند وليا يم به نماز يافراد گريد يسو
که قرآن، نماز و تقوا و انابه را در کنار هـم   يدر حال ،کنند ينم حفظ

  .قرار داده است

 Tريخ يوند نماز با کارهايپt   

مـا بـه   ، ١»الصـالة  إِقام و راتیالْخَ فعلَ هِمیإِلَ نایأَوح و«: ديفرما يم قرآن
  . ر انجام دهند و نماز را اقامه کننديخ يم کارهايکرد يا وحيانبتمام 
ک کفه ترازو و اقامه نماز در کفه ير در يخ يه تمام کارهاين آيدر ا

  .ن دو دارديا يگر ترازو قرار گرفته است که نشان از همسنگيد

 Tوند نماز با فرشتگانيپt   

سـتاده  يگاه که در محـراب نمـاز ا  ا آنيحضرت زکر :ديفرما يم قرآن
 هـو  و الْمالئکَۀُ فَنادتْه«: افت کرديبشارت فرزند را از فرشتگان در ،بود
ملِّی قائیص رابِ یفحأَنَّ الْم ی اللَّهشِّرُكیبِ ب٢» ییح   

 Tد عهديوند نماز با تجديپt   

خود را نسبت به خداوند با زبان و عمل  يانسان بندگ ،در هر نماز
بلند  ي، گاهيو اجتماع يثاق به طور فرديد مين تجديا. کند يم اعالم
ده و نشسته، شبانه و روزانه و به طور يستاده و خميآهسته، ا يو گاه
  . رديگ يدر نماز صورت مدائم 

                                                           
  .73انبیاء، 1.
  .39آل عمران، 2.
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 Tتيوند نماز با وصيپt   

 بـوده  ايانب سفارش نياول هم نماز، كه ميخوان يم اتيروا يبعض در
  ١.اياول تيوص نيآخر هم و

 در حضـرت آن  كـه  اسـت  آمده 7صادق امام يزندگ خيتار در 
 خواسـتند کـه   و كـرده  باز چشم خود مبارك عمر يها لحظه نيآخر
 يكسـان  شامل ما شفاعت :فرمودند سپس و شوند جمع بستگان تمام

 مـنِ  شَفَاعتَنَا نَالُی ال«: شد نخواهد كنند يانگار سهل نماز به نسبت كه
تَخَفال اس٢.»ةبِالص  

 Tمانيوند نماز با ايپt   

 يسـو  بـه  مسـلمانان  كـه  سـال  ١٥ حدود از بعد. مانيا يعنينماز 
 كعبـه  يسـو  بـه  قبلـه  يدالئل به يوقت خواندند، يم نماز المقدس تيب

 چـه  ما يقبل ينمازها كه آمد شيپ مسلمانان يبرا يسؤال كرد، رييتغ
 كـه  شـد  نازل هيآ. دنديپرساکرم  امبريپ از را مسئله نيا دارد؟ يحكم

 را شـما  ينمازهـا  پاداش خداوند و است حيصح شما يقبل ينمازها
  . كند ينم عيضا

 ٣» مـانَکُم یإ عیضـ یل اللَّـه  کـانَ  مـا  و«: بود نيا شد نازل كه يا هيآ لكن
ـ ي. كند ينم عيضا را شما مانيا خداوند  ديـ بگو نكـه يا يجـا  بـه  يعن

                                                           
 . 26 ص ،3 ج ،الشیعه وسائل 1.
 .270، ص3کافی، ج 2.
  .143بقره،  .3
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 عيضـا  مانتـان يا: ديـ فرما يمـ  است، حيصح و نرفته نيب از تانينمازها
 ترك و مانيا يعني نماز كه است آن دهنده نشان ريتعب نيا كه نشده،
  .مانيا ترك يعني نماز

 Tنيق ديوند نماز با تعميپt   

 نردبـان  نمـاز  داننـد،  يم يتكرار را نماز كه يبعض تصور خالف بر
 بـاالتر  شـود  خوانـده  قلـب  حضـور  بـا  شتريب چه هر كه است يترق

ـ  ،شـود  يمـ  تكرار سجودها و ركوع ظاهر در گرچه .يرو يم  در يول
 و معرفـت  رفتن باال موجب كه است ينردبان يها پلّه همانند قتيحق

  . شود يم انسان مانيا
 كـه  است يكلنگ همانند ،يتكرار ظاهر به اعمال نيا گريد ريتعب به
 در امـا  اسـت،  يتكـرار  ظاهر در زدن كلنگ زنند، يم چاه حفر يبرا

 بـه  قـدم  كيو  ديرو يم يشتريب عمق به ديزن يم كه يكلنگ هر واقع
 در امـا  است، يتكرار نماز ظاهر حال، هر به. ديشو يم تر كينزد آب

  .است يبه بندگ دنيبخش عمق واقع

 Tهيوند نماز با تغذيپt   

حالل  يبهره گرفتن از غذا ،يه و خودسازيت و تزکيط تربياز شرا
حت و کـالم امـام   يحرام پر شود، نص ياگر شکم انسان از غذا. است

در روز عاشورا چند بـار   7ن يامام حس .ستيز کارساز نينمعصوم 
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شکم شـما از حـرام پـر    : حت کردند و در آخر فرمودنديمردم را نص
  ١»الْحرَام منَ بطُونُکُم ملئَت فَقَد« .ديشنو يسخنان مرا نمکه  است شده

ـ از نقش تغذ ،ت شرق و غربيم و تربين تعليامروز متخصص ه در ي
ه حـالل را  يـ ازات اسالم اسـت کـه تغذ  ين از امتيو ااند  ت غافليترب

  . ت قرار داده استيو ترب يخود ساز يبرا يبستر
نمـاز او    يتـا مـدت   ،كه شراب بنوشـد  يكس: ميخوان يات ميدر روا

ـ   يف مـ يـ گرچه واجب است و انجـامش رفـع تكل   قبـول   يكنـد، ول
ـ . شـود  ينم  و بـدن  يسـالمت  رمـز  شـب،  نمـاز ات يـ ن در روايهمچن

  ٢ .است دانسته شده قبر ييروشنا

 Tوند نماز با قلبيپt   

شود كـه   يقبول م ياست و از نماز آن مقدار ياصل نماز توجه قلب
ت است بعد با زبـان  يشروع نماز با قلب و ن. باشد يدر آن توجه قلب

ـ ييتز يها وهير مينماز بدون حضور قلب نظ. بعد با حركات بدن و  ين
است كه اگر نباشد،  ير نخ اسكناسيحضور قلب نظ. است يكيپالست

  . ستياسكناس قابل قبول ن
ت يـ ك از واجبـات و مسـتحبات نمـاز در موقع   يـ جالب آنكـه هر 

ام، ذكر در حال ركوع و سـجده  يت در حال قاست مانند قرائ يخاص
  .باشدمیت و حضور قلب ين ،آنچه در تمام نماز شرط است يول

                                                           
  .8 ، ص45بحار، ج 1.
 .140 ص ،84 ج بحار، . 2
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  Tدل شبوند نماز با يپt   

ـ   ييهازمان ياسالم برا مـردان خـدا    يهـا  دل يکه همه خوابنـد ول
شتر مـردم همـه   يشرکت ب يدار است، نماز شب را  قرار داده و برايب

ا نشسته خواندن، يستاده يا: مانند .آن نهاده استالت را در ينوع تسه
سوره خواندن، و اگر وقـت   بدونا يا آهسته خواندن، با سوره يبلند 

  . قناعت کردن) شفع و وتر(کم بود به رکعات آخر نماز شب 
 بعثَـک ی أَنْ  یعسـ  لَـک  نافلَـۀً  بِه فَتَهجد لِیاللَّ منَ و« :ديفرما يمخداوند 

کبقاماً روداً ممحد و باش داريب را شب از يپاس و ١»معبـادت  و تهج 
 را تـو  پروردگـارت  كه باشد توست، يبرا افزون يا فهيوظ نيا و كن
  .دزيبرانگ دهيپسند و محمود يمقام به

ـ ت« و اسـت  دنيخواب يمعنا به ،»هجود« جهبرطـرف  يمعنـا  بـه  ،»د 
 بـا  اريبسـ  ينمازهـا  از شـب  نمـاز  .باشـد  يم عبادت با خواب كردن

 قُـمِ «: اسـت  ان شدهيب زين مدثر و مزّمل يها سوره در و است لتيفض
   .»الیقَل إِالّ لَیاللَّ

 است شده برشمرده شب نماز يبرا لتيفض ٣٠ از شيب اتيروا در
  :شود يم اشارهآنها از يبرخ به كه

  .نداخواندهمی نمازشب ايانب تمام
  ٢ .است قبر ييروشنا و بدن يسالمت رمز نمازشب،

                                                           
  .79اسراء،  .1
 .140 ص ،84 ج بحار، . 2



  128 

 نـور  و نيـ د يادا انـدوه،  شدن برطرف رزق، اخالق، در نمازشب،
  ١.است مؤثّر چشم

  ٢.است امتيق نور و كند يم محو را روز گناه نمازشب،
 كـه  اسـت  اديز قدر آن نمازشب پاداش: ديفرما يم 7 صادق امام

ـ  قُرَّةِ منْ لَهم یأُخْف ما نَفْس تَعلَم فَال« :ديفرما يم خداوند نٍیأَع  ـزاءبِمـا  ج 
 گرفتـه  نظـر  در آنان يبرا كه را يپاداش كس چيه يعني ٣»عملُونَی کانُوا
  ٤.داند ينم شده

 عـزّتش،  و است نمازشب مؤمن، شرف: ديفرما يم 7 صادق امام
  .مردم نكردن تياذ

 يبـرا  كـه  كـرد  يمـ  حتينصـ  را مـردم  كعبـه خانه خدا  كنار ابوذر
  .ديبخوان نماز ركعت دو شب دل در قبر، ييتنها و وحشت

  .باشد محروم نمازشب از كه است يكس درمانده
 و کنـد  سـالم  آشـكارا  و كـرده  اطعـام  كـه  است يكس شما نيبهتر
  .بخواند نماز خوابند، در مردم كه يهنگام
: مسـتحب  گـران يد بـر  و بـود  واجـب  9 اكرم امبريپ بر زيچ سه

 مسـتلزم  ،يرهبر گاهيجا يآر ٥.يزيسحرخ وزدن  مسواك نمازشب،
  .است يتر نيسنگ فيتكال
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 Tوند نماز با ورزشيپt   

امـا در   ،اوسـت  يقرب به خدا و بندگ يگر چه رکوع و سجود برا
ـ نظ .ز نهفتـه اسـت  ين يبدنورزش  ين اعمال نوعيا کـه بـا    ير فـرد ي

ـ امـا در ا  ،لباس است يزيد و هدفش تميشو يم دست لباس ن کـار  ي
حركـت   يعبادات اسالم همراه با نوع .ز نهفته استيورزش، ن ينوع

ادت يـ رابطه دارد، در حج و جهاد وصله رحم و ع ياست و با سالمت
توجـه شـده    يز به مسائل سالمتيارت حركت است و در روزه نيو ز

    ١»تَصحوا صوموا«تا آنجا كه فرمودند 

 Tوند نماز با تواضعيپt   

سـال بـه   افراد بزرگ يجماعت آن است که گاهاز برکات نماز يکي
  . تواضع است ين اقتدا نوعيدر اکنند که  يم جوانها اقتدا

كـه دارنـد در كنـار     يتيكه همه مردم با هر مقام و موقع نيهم يآر
رنـد  يگ يفات قـرار مـ  يگونـه تشـر   چيهم و هماهنگ با هم بدون هـ 

  .شود يشكوفا م يه تواضع و فروتنيروح

 Tوند نماز با خشوعيپt   

رسـتگارند کـه در نمازشـان     يمنـان ؤقطعـاً م  :ديفرما يم ميقرآن کر
  ٢ .خشوع داشته باشند

                                                           
 .267، ص59ج بحار، .1
  .2 - 1 ،مؤمنون .2
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سـت؟ حضـرت   يال کردند خشوع در نماز چؤس 9امبر اکرمياز پ
  .توجه به خدا ،با تمام قلب: در پاسخ فرمود

 يبـرا  لكن و است چشم نور او امثال و 9 اللَّه رسول يبرا نماز
 قلب به مربوط خشوع،. است نيسنگ بار ندارند، خشوع كه ها يبعض

 انسـان  توجه، با نمازِ .است بدن ياعضا به مربوط خضوع، و روح و
 باشـد  چـه  هـر  را او ريـ غ و اندازد يم خدا تينها يب قدرت ادي به را

 توكّـل  ي هيروح كند، يم اديز دل در را او مهر. دهد يم جلوه كوچك
  .رهاند يم يماد يها يوابستگ از را انسان و كند يم تيتقو را

ش يبا ر در نماز د کهيرا د يم که حضرت مرديخوان يمث يدر حد
ـ اگـر قلـب او خاشـع بـود ا    : فرمودند. کند يم يخود باز  ن کـار را ي

کـه   ينت نماز اسـت و کسـ  يز ،خشوع :فرمودندکرد و در ادامه  ينم
  .ندارد يخشوع ندارد، نماز کامل

که وقـت   نيو همکرد  يم امبر با ما گفتگويپ: ديگو يم امبريهمسر پ
هنگام نماز  7 يحضرت عل .شناخت ينم ا ما رايگو ،ديرس يم نماز

ـ لرز يمـ  کـرد و  يم رييرنگ صورتش تغ  یوقـت ادا  :فرمـود  يمـ  د وي
ن عرضه داشت يها و زمکه خداوند بر آسمان ده استيفرا رس يامانت

   .رفتيرفتند اما انسان پذينپذ آنها و
از  يبـود کـه نـور    يا در نمـاز بـه گونـه    3 خشوع فاطمه زهرا

بـر فرشـتگانش    با آن نـور د و خداوند يدرخش يم محرابش به آسمان
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ان او را از يعيرم که شـ يگ يم شما را گواه :فرمود يمکرد و  يم مباهات
   ١.اممن کردهيآتش ا

 .نشانه خشوع چشم، فرو بستن آن اسـت : فرمودند 7امام صادق
بـه چـپ و راسـت توجـه      ،منظـور : ديگو يم خودر يدر تفس يطبرس

  .نکردن است
چنانکه در رابطـه بـا امـام     ،اند نگونه بودهيز اين 7ر ائمه اطهاريسا

و  »ر لونهیتغ« :کرد يم رييرنگ صورتش تغ كه ميدار 7يبمجتحسن 
 رّاصف«: شد يم م که رنگ صورتش زرديدار 7در رابطه با امام کاظم

  .»الوانهما رتیتغ« :8امام باقر و امام صادق همچنينو  »وجهه

 Tوند نماز با تمركزيپt   

دارد تـا انسـان در نمـاز حضـور      ياقامه نماز سفارشات ياسالم برا
كـرده   يكه مانع تمركز فكر است نهـ  ييزهايچ باشد و از قلب داشته

  :شود يم که به چند نمونه اشاره
  .ديدرب باز نماز نخوان يروبرو -١
نگاه داشـتن بـول و غـائط     حالو در  راهآتش، وسط  يروبرو - ٢

  .دينماز نخوان
 9امبر اسـالم يـ هنگام نماز در مقابـل پ  :ميخوان يث ميدر حد -٣
حضـرت  . شده بـود  ينقاش يها خته بودند که در آن طرحيآو يا پرده

                                                           
 .172، ص 43بحار، ج .1
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د تا هنگام نماز، تمركز و حضور قلب مـن از  يپرده را بردار: فرمودند
مسـاجد دور از   يهـا  محـراب د يث باين حديبا توجه به ا .ن نروديب

ـ ا تقليـ د به اسم هنـر و  يباشد و ما نبا ير و نقاشيتصوهرگونه  د از ي
   .ميكن يتمركززا طراح يها نمازگزاران صحنه يجلو ،گرانيد

  .ز كراهت داردينماز در حمام، آشپزخانه ن -٤

 Tيوند نماز با خوداتکائيپt   

ـ ا ديگران يبه د ديم و نبايستيخود با يپا يد رويدر نماز با ا يـ وار ي
مـا را   يد كسـ ين در وضو گرفتن نبايهمچن .ميه كنيستون مسجد تك

و  يگر بر خوداتکائيد يدين مطلب تأکيا. در وضو گرفتن كمك كند
  .ستادن استيخود ا يپا ياستقالل و رو

 Tيزيوند نماز با سحرخيپt   

و تهجـد   يزيافت مقام محمود را وابسته به سحرخيدرم، يقرآن كر
ك بـار  يـ ش از ظهر و عصـر  ين كه به صبح و فجر و پيداند و با ا يم

به سحر سه بار سوگند خورده تا بـه مـا هشـدار     يسوگند خورده ول
  .ها سحر است ن وقتيدهد بهتر

      ان معصــوم از فرصــت ســحر و يشــوايپ :ميخــوان يمــ اتيــواردر 
ال تأسف امروزه در با كم. اند ها گرفته ه ش بهرياين ين براين الطلوعيب

ک عادت شده و متأسفانه اكثر يل به يدن تبدير خوابيد يجوامع بشر
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انـد، در   محـروم  ) جز ماه مبـارک رمضـان  ( يزيمردم از لذت سحرخ
اسـت كـه از    يكسـ  يمحـروم واقعـ   :ميخوان يات ميكه در روا يحال

  .و نماز شب محروم باشد يزيسحرخ
امور پـاداش   يبعض يكارها پاداش دو برابر و برا يبعض يقرآن برا
 يهـا  يرسـان  هـا و كمـك   از انفاق يبعض يا ده برابر و برايچند برابر 

كـه   يكسان يان داشته اما برايشتر بيخالصانه پاداش هفتصد برابر و ب
خود را از رختخواب جدا کرده و بـه مناجـات    يزند و پهلويسحرخ

مقـدار آن را   يچ انسـان يه كـه هـ  ره كـرد يـ را ذخ يستند، پاداشـ يا يم
  ١»جزاء نٍیأَع قُرَّةِ منْ لَهم یأُخْف ما نَفْس تَعلَم فَال«: داند ينم

 Tوند نماز با مراقبتيپ t   

 تهِمصـال   یعل«و »  الصلَوات یعلَ حافظُوا« اترعبا ،قرآن در مورد نماز
نماز بـه   که شود يم استفاده راتين تعبيرا بکار برده که از ا»  حافظُونی

ـ نماز همچون گوهر گرانبهـا و ظر واز دارد يمراقبت ومحافظت ن  في
  .رود يم ع شده واز دستيباشد که اگر محفاظت نشود، ضا يم

 ييماه مبـارک رمضـان در دعـا    يدر سحرها 7نين العابديامام ز
ا چرا هـر وقـت بـه    يخدا :نديفرما يم اد دادند،ي يکه به ابوحمزه ثمال

شود؟ چه شده که  يم ستم رخوت و کسالت بر من عارضيا يم نماز
  ن گونه شده ام؟يا

                                                           
 17سجده،  1.
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ـ ا يبرا يعوامل آن حضرت  کننـد و از جملـه   يمـ  انيـ ن حالـت ب ي
  ؛در عبادت ينين سنگيد ايشا :نديفرما يم

  ده ام، يا شنياوه گفته ي يها به خاطر آن باشد که حرف
  کرده ام، يدور د به خاطر آن باشد که از مجالس دانشمندانيشا
  ست،يد به خاطر آن باشد که صداقت در کالم من نيشا
اقت گفتگو بـا  يکه لام  د به خاطر آن باشد که آن قدر گناه کردهيشا

  تو را از دست داده ام،
تواند لذت  يمک يکنند که هر  يم انيرا ب ييهان کلمات آفتيو با ا

  ١.به انسان بدهد ينيرد و رخوت و سنگيعبادت را از انسان بگ

 Tانسانوند نماز با حفظ يپt   

دارد  يد نماز را حفظ کند و بر پايهم انسان با ،ميبه گفته قرآن کر
»نَیالَّذ و مل هیع  هِمالتظُونی صظُوا«و  ٢» حافلَ حافیع  ـلَواتالص ـالةِ  والص 

 و الْفَحشاء عنِ  یتَنْه الصالةَ« :کند يم و هم نماز انسان را حفظ ٣» یالْوسط
  ٤.»الْمنْکَر

که در جبهه و در مقابـل دشـمن    يهنگام :ديفرما يم ن قرآنيهمچن
از  يا د و لحظـه يد، اسلحه خود را به همراه داشته باشـ يگذار يم نماز

                                                           
  . 587المتهجد، ص مصباح .1

  .34معارج،  2.

 .238بقره،  3.

 .45عنکبوت،  4.



 

 

135 

 

ـ  کُنْـت  إِذا و«: تا جان شـما حفـظ شـود    ديه خود جدا نشوحلاس  هِمیف
تفَأَقَم مالةَ لَهالص فَۀٌ فَلْتَقُمطائ منْهم کعم م أْخُذُوایلْ وتَهحل١.» أَس  

ار ين را هوشيمنؤن مينچنياست که ا يقرآن چه گونه کتاب يبه راست
هـم بـه    هم بـه اصـل نمـاز توجـه دارد،     کند؛ يم تينگر تربو جامع

  .هم توجه به نماز اول وقتجماعت، هم به حفظ جان رزمندگان، 

 Tانسان مقاموند نماز با يپt   

 او ارزش و مقام بداند خواهد يم كس هر كه ميخوان يم ثيحد در
 اگـر  ٢.دارد يمقام چه او نزد خدا كه نديبب است، چگونه خداوند نزد

 يدار احتـرام  خداوند نزد زين تو بود، محترم و بزرگ تو نزد در نماز
 او نزد يارزش و مقام ،يبود تفاوت يب او فرمان انجام به نسبت اگر و

 ريتأث نشانه ،بازداشت فحشا و فساد از ترا نماز اگر نيهمچن و يندار
  .است نماز يقبول و

ـ لَکَب إِنَّهـا  و الصـالةِ  و بِالصـبرِ  نُوایاستَع و«: ديفرما يم قرآن ـ  إِالَّ رَةٌی  یعلَ
   .خاشع افراد يبرا مگر است ينيسنگ بار نماز ٣» نیالْخاشع
ـ با اسـت  نيسـنگ  مـا  يبـرا  نماز ميكرد احساس هرگاه نيبنابرا  دي

 از دسـت دادن   و مينـدار  پروردگارمان به نسبت خشوع روح ميبفهم
  .است كبر و يتفاوتيب نهيزم خشوع

                                                           
 .102نساء، 1.
  .199 ص ،75 ج بحار، 2.
  .45بقره،  3.
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  ١٠١          خودسازي با نماز پيوند
  ١٠٢        زدائي غفلت و هوشياري با نماز پيوند
  ١٠٤            مبدأ با نماز پيوند
  ١٠٤            معاد با نماز پيوند
  ١٠٦            تشکر با نماز پيوند
  ١٠٧            شعائر با نماز پيوند
  ١٠٨            زيارت با نماز پيوند
  ١٠٩            دعا با نماز پيوند
  ١١٢            نيازها با نماز پيوند
  ١١٢            جهاد با نماز پيوند
  ١١٥            حج با نماز پيوند
  ١١٥            هجرت با نماز پيوند
  ١١٥            وقف با نماز پيوند
  ١١٦            مبارزه با نماز پيوند
  ١١٦          خدا شناخت با نماز پيوند
  ١١٦      صالحين و شهدا صديقين، انبيا، با نماز پيوند
  ١١٧          9اسالم پيامبر با نماز پيوند
  ١١٨          :بيت اهل با نماز پيوند
  ١١٩            قرآن با نماز پيوند
  ١١٩          سايرعبادات با نماز پيوند
  ١٢٠          آسماني اديان با نماز پيوند
  ١٢١      منکر از نهي و معروف به امر با نماز پيوند
  ١٢٢            توبه با نماز پيوند
  ١٢٢            انابه با نماز پيوند
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  ١٢٣          خير کارهاي با نماز پيوند
  ١٢٣            فرشتگان با نماز پيوند
  ١٢٣          عهد تجديد با نماز پيوند
  ١٢٤            وصيت با نماز پيوند
  ١٢٤            ايمان با نماز پيوند
  ١٢٥          دين تعميق با نماز پيوند
  ١٢٥            تغذيه با نماز پيوند
  ١٢٦            قلب با نماز پيوند
  ١٢٧            شب دل با نماز پيوند
  ١٢٩            ورزش با نماز پيوند
  ١٢٩            تواضع با نماز پيوند
  ١٢٩            خشوع با نماز پيوند
  ١٣١            تمركز با نماز پيوند
  ١٣٢          خوداتکائي با نماز پيوند
  ١٣٢          سحرخيزي با نماز پيوند
  ١٣٣            مراقبت با نماز پيوند
  ١٣٤          انسان حفظ با نماز پيوند
  ١٣٥             انسان مقام با نماز پيوند




