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   زدايي غفلت 28 ـ غفلت
  )ومدقسمت ( حفظ نمازـ 4
  

  ضايع كنندگان نماز
ي آن اسـت كـه      دهنده  انگاران در نماز نشان     كنندگان نماز و سهل     ارتباط ويل با ضايع   

  .د شده استها يا هر دو يك گروه هستند كه با تعبيرات مختلف از آن
كـسى  ــ    ُهـَو التَّـْضِييعُ «:  سوره مـاعون فرمـود     5و4السالم درباره آيات      امام كاظم عليه  

  )27، ص4 الشيعة، ج وسائل( .»است كه حق نماز را ضايع كند
  :سلم به اصحاب خود فرمودند و آله و عليه اهللا شأن اسالم صليلا پيامبر عظيم

 ، َو َكـاَن َحّقـاً  ُه ُحـِشَر َمـَع قَـاُروَن َو َهاَمـاَن َو ِفْرَعـْونَ َال ُتَضيـُِّعوا َصَالَتُكْم ، فَِإنَّ َمْن َضيََّع َصـَالتَ «
  َعَلى اللَِّه َأْن يُْدِخَلُه النَّاَر َمَع اْلُمَناِفِقيَن فَاْلَوْيُل ِلَمْن َلْم ُيَحاِفْظ َعَلى َصَالتِِه َو َأَداِء ُسنَِّة نَِبيِّه

 خود را تباه سـازد روز قيامـت بـا           نمازتان را تباه نكنيد، زيرا هر كس نماز       ! ياران من 
پس در اين حال شايسته است كـه خداونـد او           . شود قارون و هامان و فرعون محشور مى      

و ويل براى كسى است كه نمازش را مراقبت و حفاظت           . را همراه منافقان به آتش افكند     
  )60السالم ص الرضا عليه اإلمام صحيفة( .»جا نياورد نكند و سنت پيامبرش را به

ـدًا فـََقـْد َهـَدَم ِدينَـُه َو َمـْن تـَـَرَك الـصََّالُة ِعَمـ«: اند  و نيز فرموده   يِن َفَمـْن تـَـَرَك َصـَالَتُه ُمتَـَعمِّ اُد الـدِّ
 ـ نماز ستون دين است پس هـر كـه تـرك كنـد      َأْوقَاتـََها َيْدُخُل اْلَوْيَل َو اْلَوْيُل َواٍد ِفي َجَهـنَّمَ 

كنـد  تحقيق كه خراب كـرده اسـت ديـن خـود را و هـر كـه تـرك               نماز خود را عمداً به    
 للـشعيري  ؛األخبـار  جـامع ( .»را، در ويل داخل شود؛ و ويل وادي است در جهنم            هاى آن   وقت
  )73ص

  : سوره مريم به ضايع كنندگان نماز اشاره فرموده است15قرآن در آيه 
   َفَخَلَف ِمْن بـَْعِدِهْم َخْلٌف َأضاُعوا الصَّالَة َو اتـَّبَـُعوا الشََّهواِت َفَسْوَف يـَْلَقْوَن َغيًّا

اى آمدند كه    ، جانشينان بد و ناشايسته    )هاي صالح   امبران و انسان  پي( گاه پس از آنان    آن«
گمراهى خود را   ) كيفر( پس به زودى  . دندنموها را پيروى     هوساز  نماز را ضايع كردند و      
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  .»خواهند ديد

 هر چيزى به معناى فساد و يا از بين رفتن            از ضياع است، كه ضياعِ     "اضاعوا" كلمه«
 "شـود   وقتى گفته مـى    طور كه بايد، سرپرستى نشود، مثالً      آن است، از اين جهت كه آن      

 كه با سوء تدبيرش آن را محافظت نكرد و از           " فالنى مال را ضايع كرد     -فالن اضاع المال  
  .كرد دست داد، و در جايى مصرف كرد كه نبايد مى

  ايـن اسـت كـه بـه جـاى آنـان كـه خـدا               " ...َفَخلَـَف ِمـْن بـَْعـِدِهْم َخْلـفٌ  "معناى جمله 
شان خضوع و خشوع بـراى خـداى تعـالى بـوده همـواره بـا                  كرده بود و طريقه    شان انعام

چـه را از آنـان    شدند، قومى آمدند و قائم مقام ايشان شـدند كـه آن   عبادت متوجه او مى  
گرفتند يعنى نماز و توجـه عبـادى بـه سـوى خـداى سـبحان را ضـايع كـرده و در آن                        

دنـد، و در عـوض شـهوات را پيـروى           كرن اعـراض    انگارى نمودند، بلكه به كلى از آ       سهل
كردند، و در نتيجه همان شهوات، ايشان را از مجاهده در راه خـدا و توجـه بـه او مـانع                       

  .گرديد
شود كه مراد از ضايع كردن نماز فاسـد كـردن آن اسـت، بـه                 از همين جا روشن مى    

را  ايى برسـد كـه آن  اعتنايى كنند، و در نتيجه كار بـه جـ         انگارى و بى   كه در آن سهل    اين
بازيچه قرار دهند و در آن دخل و تصرف نمايند، و سر انجـام بعـد از قبـولش بـه كلـى                       

  )103 ص14 ترجمه الميزان ج( .»تركش كنند و ضايعش گذارند
خوانـد،   مـاز مـى   كسى كه ن  . ضايع كردن نماز، غير از نخواندن و ترك آن است         «پس  

ولى بدون رعايت شرايط آن يا با تأخير، چنين كسى نماز را ضايع كـرده و آن را سـبك                    
  )288 ص7 تفسير نور، ج( .»شمرده است

: خـوانيم  در حديثى كه در بسيارى از كتب دانشمندان اهل سنت آمده، چنين مـى             «
را تـالوت كـرد،   . .. َفَخلَـَف ِمـْن بـَْعـِدِهْم َخْلـفٌ هنگامى كه آيـه   سلم و آله  و  عليه  اهللا  صليپيامبر  
  :فرمود

يكون خلف من بعد ستين سنة اضاعوا الصالة و اتبعوا الشهوات فسوف يلقـون غيـا ثـم يكـون 
   :"خلـــــف يقـــــرءون القـــــرآن ال يعـــــدوا تـــــراقيهم، و يقـــــرأ القـــــرآن ثالثـــــة مـــــؤمن و منـــــافق و فـــــاجر

ت كننـد و در شـهوا      آيند كه نماز را ضايع مى      بعد از شصت سال، افرادى به روى كار مى        
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هـا گـروه     شوند و به زودى نتيجه گمراهى خود را خواهند ديد، و بعـد از آن               ور مى  غوطه

هـا   هـاى آن   خوانند ولـى از شـانه      مى) با آب و تاب   ( آيند كه قرآن را    ديگرى روى كار مى   
چون نه از روى اخالص است و نه براى تدبر و انديشه بـه خـاطر عمـل،                  ( رود باالتر نمى 

هـا   اهر است و يا قناعت كردن به الفاظ، و به همين دليل اعمال آن             بلكه از روى ريا و تظ     
  )103 ص13 تفسير نمونه ج( ).رود به مقام قرب خدا باال نمى

 همـان سـال     60اگر اين سخن در اوايل سال اول هجرى گفته شـده باشـد، سـال                «
   .»السالم و سال به قدرت رسيدن يزيد است شهادت امام حسين عليه

  )288 ص7 تفسير نور، ج(
 .»كيفر ضايع كردن نماز، سردرگمى اسـت    شود كه     م مي  معلو "يـَْلَقْوَن َغيًّـا"از عبارت   «

  )289 ص7 تفسير نور، ج(
انگار شـوند دچـار سـردرگمي شـده و كـم كـم                پس وقتي افراد جامعه در نماز سهل      

خواننـد ولـي اوليـاء الهـي را بـه شـهادت        رسد كه نماز مي كارشان از غفلت به جايي مي  
  .عمل و ضايع شده است اين نتيجه نماز بي روح و بي. رسانند مي

  
  پانزده عذاب

 در مورد   هايعل اللّه  اطهر سالم  يدر پاسخ به سؤال زهرا    سلم    و  آله  و  عليه  اهللا  صلي اكرم   امبريپ
  :ودفرم  شمارد كه نماز را كوچك ذاب كسي ع

اى فاطمه، هر كس چه مرد باشد و چه زن، نمازش را سبك بـشمارد، خداونـد او را بـه                     
شش چيز در سراى دنيا، و سه چيز هنگام مرگ، و سـه             : نمايد ده مصيبت گرفتار مى   پانز

 .چيز در قبرش، و سه چيز در قيامت هنگام بيرون آمدن از قبر
  :گردد عبارتند از هايى كه در دار دنيا بدان مبتال مى مصيبت

  .دارد  خداوند، خير و بركت را از عمر او برمى-1
  .دارد اش برمى از روزى خداوند، خير و بركت را -2
  .فرمايد  نشانه صالحان را از چهره او محو مى- عزّ و جلّ- خداوند-3
  .شود  در برابر اعمالى كه انجام داده پاداش داده نمى-4
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  .گردد رود و مستجاب نمى  دعاى او به سوى آسمان باال نمى-5
  .آنان نخواهد بوداى در دعاى بندگان شايسته خدا نداشته و مشمول دعاى   هيچ بهره-6

  :رسد بدين ترتيب است و مصائبى كه هنگام مرگ به او مى
  .دهد  با حالت خوارى و زبونى جان مى-1
  .ميرد  گرسنه مى-2
هاى دنيـا را بـه او بدهنـد،      اى كه اگر آب تمام رودخانه      سپارد، به گونه    تشنه جان مى   -3

  .اش برطرف نخواهد شد سيراب نگشته و تشنگى
  :باشد گردد بدين قرار مى هايى كه در قبرش بدان گرفتار مى و مصيبت

گمارد تا او را در قبر نگـران و پريـشان نمـوده و از جـايش       اى را بر او مى      خدا فرشته  -1
  .بركند

  .گرداند  خداوند گور را بر او تنگ مى-2
  .شود  قبرش تاريك مى-3

شـود، عبـارت     ان مبـتال مـى    و مصائبى كه در روز قيامت، هنگام بيرون آمدن از قبر، بـد            
  :است از

نگرند، او را به رو بر       گمارد تا در حالى كه مردم به او مى         اى را بر او مى      خداوند فرشته  -1
  .زمين بكشد

  .كشند  سخت از او حساب مى-2
گردانـد، و بـراى او       اش نمى  ها پاكيزه    خداوند هرگز نظر رحمت به او ننموده و از بدي          -3

   . بودعذاب دردناكى خواهد
  22المسائل ص السائل و نجاح حفال

  رسد نميما به شفاعت 
 آمـد بـه     ري ابو بـص   ي رخ داد كه وقت    يانيالسالم جر  هي امام صادق عل   هنگام شهادت در  

 ستيـ  بود گر  ناي هم كه ناب   ري ابوبص ست،ي گر دهي عرض كند، ام حم    تي تسل » دهيم حم ا«
  :  گفتري به ابو بص»دهيام حم«بعد 

  . رخ داديبي عجاني جر،يدي آخر امام را ندي  و لحظهي نبودري بصابو
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   ؟يزيچه چ:  عرض كردريابوبص
 را شيهـا  د چـشم بعـ .  بوديا  حال غشوهباًي فرو رفت كه تقري حال كيامام در   : فرمود

  : باز كرد و فرمود
مـا امـر امـام را       .  سر من حاضر شـوند     ي باال ندياي ب د،يي مرا بگو  كي نزد شاني خو تمام

 همه جمع شدند، امام در همان حاالت كه لحظات          يوقت. مياطاعت و همه را دعوت كرد     
 ني و همـ   تيـ  مرتبه چشمش را باز كرد، رو كرد به جمع         كي كرد ي م يآخر عمرش را ط   

  : فرمودمله را  جكي
 كـه نمـاز را سـبك    يهرگز شفاعت ما به مردمـ ـ  ِإنَّ َشَفاَعتَـَنا َلْن تـَنَـاَل ُمـْسَتِخّفاً بِالـصََّالةِ 

   .»ديبشمارند، نخواهد رس
  )25 ص3ج الوسائل مستدرك( . كردمي تسلني و جان به جان آفررمودف را نيا

  
  ملعون است ملعون است

 ايان مطلب پدر  . ايم  را به همراه متن عربي آورده       متن كامل آن   ؛ به اهميت روايت   نظر
  .يما ه ذكر كرد؛ها نقل شده كه اين روايت از آن سند ندچتنيز 

َحتَّى َذَهَب ِلي ِفيِه َماٌل  طََلْبُت َهَذا اْألَْمَر طََلبًا َشاقًّا  َرَوى ُمَحمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب رَفـََعُه َعِن الزُّْهِريِّ قَالَ 
  َصاِلٌح فـََوقـَْعُت ِإَلى اْلَعْمِريِّ َو َخَدْمُتُه َو َلزِْمُتُه َو َسأَْلُتُه بـَْعَد َذِلَك َعْن َصاِحِب الزََّماِن 

  فـََقاَل ِلي لَْيَس ِإَلى َذِلَك ُوُصوٌل َفَخَضْعُت 
ْر بِاْلَغَداِة فـََوافـَْيُت َو اْستَـْقبَـ  َلِني َو َمَعُه َشابٌّ ِمْن َأْحَسِن النَّاِس َوْجهًا َو َأْطَيِبِهْم رَاِئَحًة فـََقاَل ِلي َبكِّ

ِه َشيْ  ٌء َكَهْيَئِة التُّجَّاِر فـََلمَّا َنَظْرُت ِإلَْيِه َدنـَْوُت ِمَن اْلَعْمِريِّ فََأْوَمَأ ِإَليَّ فـََعَدْلُت  ِبَهْيَئِة التُّجَّاِر َو ِفي ُكمِّ
اَر َو َكاَنْت ِمَن الدُّوِر الَِّتي َال َنْكَتِرُث َلَها ِإلَْيِه َو َسأَْلُتُه  فََأَجابَِني َعْن ُكلِّ َما َأَرْدُت ثُمَّ َمرَّ ِلَيْدُخَل الدَّ

  فـََقاَل اْلَعْمِريُّ ِإْذ َأَرْدَت َأْن َتْسَأَل َسْل فَِإنََّك َال تـََراُه بـَْعَد َذا 
اَر َو َما َكلََّمِني بَِأْكثـََر ِمْن َأْن قَالَ َفَذَهْبُت ِألَْسَأَل فـََلْم َيْسَمْع َو َدَخلَ    : الدَّ

َمْلُعوٌن َمْلُعوٌن َمْن َأخََّر اْلَغَداَة ِإَلى َأْن    َتْشَتِبَك النُُّجومُ  َمْلُعوٌن َمْلُعوٌن َمْن َأخََّر اْلِعَشاَء ِإَلى َأنْ «
َقِضَي النُُّجوُم    »تـَنـْ

  .َو َدَخَل الدَّارَ 
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 كـه    يخ از كلينى و او با سلسله سند از زهـرى روايـت نمـوده               ش ، و غيبت  احتجاجدر  
گـردش كـردم، و     الشريف    فرجه  تعالي  اهللا   عجل قدر كافى در جستجوى امام زمان       به: گفت

سپس به خدمت محمد بـن عثمـان رسـيدم، و           . مال زيادى از من در اين راه صرف شد        
الزمـان     روزى، از صـاحب    كه  خدمتگزارى پرداختم تا آن     همين منظور مدتى نزد وى به       به

  .توانى حضرت را ببينى نمى: السالم سراغ گرفتم و او گفت عليه
چون فردا صـبح    . فردا صبح بيا  : من با التماس زياد مقصود خود را تكرار كردم، گفت         

و لبـاس    [است]نزد وى رفتم، ديدم جوانى كه در زيبائى و خوشبوئى از همه كس بهتر               
  .ت و به هيئت تجار چيزى در آستين دست داردتجار بر تن داشت؛ با وى اس

وقتى نظرم به او افتاد، نزديك محمد بن عثمان رفتم ولى او به من اشاره نمود كه به                  
  .طرف آن جوان برگردم

خواستم به مـن      من هم به طرف جوان برگشتم و سؤاالتى از وى نمودم و هر چه مي              
خانـه  ] .نه، چندان مورد نظـر نبـود      گاه رفت كه داخل خانه شود، و آن خا          جواب داد، آن  

 [اي بود ساده
خواهى چيزى بپرسى بپرس كه ديگر بعد از اين           اگر مي : عثمان به من گفت     بن  محمد
دنبال او رفتم كه سؤاالتى بنمايم ولى او گـوش نـداد و داخـل                 من هم به  . بينى  او را نمي  

  : )ر تكرار فرموديعني اين جمله را دوبا( چيزى نفرمود خانه شد و جز اين دو جمله
تـأخير    را چندان بـه   ) مغرب( عشاءملعون است ملعون است كسى كه نماز        «

بياندازد كه ستارگان آسمان همچون تير بگذرند، ملعون اسـت ملعـون اسـت              
أخير بياندازد كه سـتارگان آسـمان ناپديـد         ت  كسى كه نماز صبح را چندان به      

  .»شوند
   .، و سپس داخل خانه شد
  منظور نماز مغرب است

كه مصحح چاپ دوره بحار چاپ حاج امـين         » ارباب«عالم بزرگوار مرحوم ميرزا محمد قمى معروف به         
ى مهـد . مقصود نماز مغرب است، چنان كه در روايات ديگر هم آمده است           : الضرب بوده است، مينويسد   

 738؛ متن ؛ ص)  بحار األنوار51 ترجمه جلد ( موعود
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 طَلَباً لفَـضْلها و قيـلَ لَـه إِنَّ أَهـلَ الْعـرَاقِ                أَخَّرَ الْمغْرِب    منْ   ملْعونٌ  ملْعونٌ -و قَالَ الصادقُ ع    :مانند روايت 

فَقَالَ ه ومالنُّج تَّى تَشْتَبِكح غْرِبؤَخِّرُونَ الْمنْ يلِذَا ممأَبِي الْخَطَّابع اللَّه ودع    
قصد برخـوردارى از      هملعون است ملعون است كسى كه نماز مغرب را ب         : السالم فرمود  امام صادق عليه  
 روشن شـده    ها كامالً   ست كه ستاره   ا يعنى فكر كند وقت فضيلتش موقعي     ( تأخير اندازد  هفضيلت بيشتر ب  

اندازند تا   تأخير مي  هاهل عراق نماز مغرب را از وقت مقرّر آن ب         : مودند، و به آن حضرت عرض ن      )باشند
سـازند، آن   گذرد و ستارگان بسيار پديـدار شـده و آسـمان را مـشبك مـي       گاه كه پاسى از شب مي      آن

  .الخطّاب است هاى دشمن خدا أبى اين از كارها و بدعت: حضرت فرمود
ران فرقه گمراه است كه مدعى نبوت خويش و ربوبيت محمد بن مقالص ابو الخطاب كوفى از س«: شرح

  )220 ؛ ص1من ال يحضره الفقيه ؛ ج( .»السالم گشت و او را دستگير كرده كشتند امام صادق عليه
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