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 فصل اول

 نمـــازسيـــماي 
 گذشت ، پس از ذكر آن كليات ، به مصاديق آن مي پردازيم و به آنبحث هاي پيرامون عبادات و شرايط و فلسفه  

بارزترين نوع بندگي كه « نماز » است وارد مي شويم . ابتدا بايد جايگاه نماز را در متون ديني ( قرآن و حديث ) 

 بشناسيم ، سپس به جزئيات و اسرار آن برسيم . اينك به گوشه اي از نظرهاي مكتب وحي پيرامون نماز توجه كنيد : 

 نماز ، از مهمترين سفارش هاي انبياء بوده و از بارزترين مصاديق عبادت است . حضرت لقمان به فرزندش مي گويد : 

  » . يبني اقم الصلوهپسركم ! نماز را بر پاي دار « 

    »اقم الصلوه لذكرينماز ، داروي نسيان و وسيله ي ذكر خداوند است « 

 نماز پيمان خداوند است . 

 » .  الصلوه عهد اهللا  فرمود : «رسول خدا ( ص )

 » . قره عيني في الصلوه نماز نور چشم پيامبر عزيز است كه فرمود : « 

نماز ، اهرم استعانت در غمها و مشكالت است . خداوند مي فرمايد : از صبر و نماز در مشكالت كمك بگيريد و بر انها 

 » .واستعينوا بالصبر و الصلوه پيروز شويد : « 

والصلوه  مي فرمايد : خداوند نماز را واجب كرد تا انسان را از كبر ، دور كند : « علي ( ع )نماز داروي تكبر است . 

 » . تنزيها عن الكبر 

 » . فصل لربك و انحر نماز وسيله ي تشكر از خداوند بر نعمت هاي اوست : « 



  » الصلوه وجه دينكمنماز سيماي مكتب است : « 

 » . علم االسالم الصاله نماز به منزله ي پرچم و آرم و نشانه ي مكتب اسالم است . پيامبر فرمود : « 

  » . و هي عمود دينكمنماز پايه وستون دين است . « 

  » . موضع الصاله من الدين كموضع الراس من الجسدنماز به منزله ي سر نسبت به تن مي باشد . پيامبر اسالم فرمود : « 

 » .  الصاله مفتاح الجنه نماز كليد بهشت است : «

  » .  الصاله ميزاننماز وسيله سنجش مردم است : «

  » .  بني االسالم علي ... الصالهنماز اساس دين است : «

 » .  اول ما يحاسب به العبد الصاله نماز اولين سوال در قيامت است : «

نماز ، گناهان را از بين مي برد . در حديث ، نماز به نهري تشبيه شده كه انسان روزي پنج بار در ان شستشو مي كند و 

 ديگر چركي باقي نمي ماند . 

نماز رابطه ي مخلوق با خالق است ، انسان مادي را معنوي مي كند و انسان را عالوه بر آشنا كردن با خدا ، با طبيعت نيز 

 آشنا مي سازد ، با آب ، خاك ، قبله ، طلوع ، غروب و وقت و ... 

نماز تنها عبادتي است كه حتي در حال غرق شدن و جنگ هم ساقط نمي شود و برترين فرياد آزادگي انسان از سلطه 

 قدرتمندان و اعالم بندگي در آستان خداوند است . 

  است . ابراهيم و محمد و حسين و مهدي ( ع )نماز زنده نگهداشتن سنت 

  » . الصاله قربان كل تقينماز وسيله ي نزديك شدن انسان به خداست : « 



ي پيش از وفات است كه همهامام صادق ( ع )  » و آخرين سفارش و هي آخر وصايا االنبياءنماز آخرين سفارش انبياء « 

خويشاوندان و فرزندان را دور خود جمع كرد و توصيه نمود كه هر كه نماز را سبك شمارد ، مشمول شفاعت ما در 

 قيامت نخواهد شد . 

  » . و انها لكبيره اال علي الخشعيننماز براي اولياء خدا شيرين و براي منافقان دشوار و بار سنگين است : « 

 » .مدحره للشيطان نماز ، كوبنده شيطان است : « 

  



 فصل دوم

 نمـــاز اهميـت
  

جز آنچه از آيات و احاديث نقل شد ، رفتار اولياء خدا نيز اهميت و جايگاه نماز را بيان مي كند . نماز ، جزء برنامه انبياء 

 بوده است . 

واوصني حضرت عيسي ( ع ) در گهواره مي گويد : خداوند مرا تا زنده هستم به نماز و زكات سفارش كرده است : « 

  » . بالصلوه و الزكوه مادمت حيا

  حتي ظهر روز عاشورا در ميدان مبارزه و در برابر تيرهاي دشمن هم نماز را رها نكرد . امام حسين ( ع )

حضرت ابراهيم ( ع ) همسر و كودك خويش را در بيابان هاي داغ مكه كه آن هنگام هيچ آب و گياهي نداشت ، 

 اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا مسكن داد و گفت : خدايا تا نماز به پا دارند : «

  » . الصلوه

پيشوايان معصوم ما ، هنگام نماز ، رنگ خود را مي باختند و مي فرمودند : وقت اداي امانت الهي و حضور در پيشگاه 

 الهي است . 

 نماز را نه براي تجارت يا  اميرالمومنين ( ع )گرچه بعضي نماز را به طمع بهشت يا ترس از عذاب جهنم مي خوانند . اما

 سپري از آتش ، بلكه بخاطر شايستگي خدا براي عبادت ، انجام مي دهد . 

براي اهتمام به اين برنامه سازنده ي اسالم به پدران و مادران سفارش كرده كه اطفال خود را قبل از بلوغ ، مثالً از سن 

هشت سالگي به هر نحو كه مي توانند وادار به نماز كنند و گاهي هم بخاطر بي اعتنايي شان ، از خود خشونت نشان 

 دهند . 



 آنكه اهل نماز است ، با مبدا هستي مرتبط است ، مثل خلباني كه با اتاق فرمان ارتباط دارد . 

ان الحسنت  «  نماز ، سبب آمرزش گناهان و زدودن آثار لغزش هاست . قرآن ، پس از دستور به نماز مي فرمايد :

 » نيكي ها ، بدي ها را از بين مي برد . يذهبن السيئات 



 فصل سوم

 از ديدگاه عقل و وجدان نمـــاز

يكي از حقوق انساني ، سپاس از محبت و نيكي ديگران است . حتي اگر مسلمان نباشيم . احسان و نيكي ديگران به  

عهده ي ما مسئوليت تشكر مي گذارد . اين حق ، نسبت به هر زبان و نژاد و مليت و كشور ، يكسان است. هر چه لطف 

 و نيكي بيشتر و نيكي كننده بزرگتر باشد ، تشكر هم بايد بيشتر و بهتر انجام گيرد . 

آيا كسي بيشتر از خدا برما حق دارد ؟ ... خير چرا كه نعمت و نيكي او درباره ي ما بيشمار است ، و خودش نيز وجودي 

 عظيم و فياض مي باشد . 

خداوند ، ما را از يك سلول آفريد ، و هر چه نياز حيات ما بود ، از قبيل : نور ، حرارت ، مكان ، هوا ، آب ، اعضاء ، 

 ،  گياهان و حيوانات ، هوش و عقل و عاطفه و ... برايمان فراهم كرد و براي تربيت معنوي ما  غرائز ، قوا ، طبيعت گسترده

، رسوالن خويش را فرستاد و احكام سعادت بخش مقرر كرد و حالل و حرام ، وضع نمود و « حيات مادي » و « حيات 

روحي » ما را از هر جهت ، برخوردار از ابزار و وسائل كمال ساخت و همه شرايط رشد و بهروزي و سعادت دنيوي و 

 اخروي ما را فراهم نمود . چه كسي بيش از خداوند به ما نيكي كرده ، كه بيش از او شايسته ي اداي حق باشد . 

به قول سعدي : هر نفسي كه فرو مي رود ، ممد حيات است و چون بر مي آيد ، مفرح ذات ، پس در هر نفسي دو نعمت 

 موجود است .و بر هر نعمتي شكري واجب . 

 كز عهده ي                                     از دست و زبان كه بر آيد

 شكرش به در آيد 

او ما را از هدايت انبياء و معصومين برخوردار ساخت . جهان و طبيعت را مسخر انسان كرد و به او قدرت بهره بردن از 

 مواهب طبيعت و كشف رازهاي جهان و استفاده از آن در مسير فالح و زندگي خويش داد . 



 برگها و گياهان كربن هوا را مي گيرند و اكسيژن مي سازند . 

قطرات باران ، هوا را صاف و سالم مي كنند. نهنگ ها ماهيان مرده درياها را مي بلعند تا آب ها بدبو نشوند. چشم هاي 

ما، هر لحظه ، از زاويه هاي مختلف عكسهاي گوناگون و دقيق از همه چيز مي گيرد. اگر لب ما نرم نبود، قدرت حرف 

زدن نداشتيم. اگر اشك، شور نبود، چشم ما كه از پي آفريده شده ، خراب مي شد. اگر آب ها تلخ و شور بود ، 

درختان نمي روئيدند. اگر زمين، جاذبه نداشت، واگر فاصله خورشيد به ما نزديك تر بود . اگر هنگام تولد مكيدن را 

نمي دانستيم ، اگر مهر پدر و مادر نبود ، و هزاران « اگر » ديگر ... آيا مي توانستيم به زندگي ادامه دهيم؟ البته نه 

درصدد بر شمردن نعمت هاي خداييم و نه از عهده ي آن بر مي آييم؛ كه خداوند خود فرمود اگر نعمت هاي الهي را 

 بشماريد ، نمي توانيد آنها را به حساب آوريد.

باري ... اگر يك ميليونيم اين نعمت ها را از كسي ديگر دريافت مي كرديم ، همه ي عمر مديون و سپاسگزار او نبوديم. 

وظيفه ي انساني و وجداني ما ، ايجاب مي كند كه سپاس نعمت هاي الهي را ادا كنيم و به شكرانه ي آن همه نيكي ، 

نماز بخوانيم و او را بپرستيم. چون او ما را آفريده، ما هم او را عبادت كنيم و بنده ي او باشيم تا بنده و برده شرق و 

 غرب نشويم.

نماز ، تشكر از خداوند است و هر انسان عاقل و با وجداني ، به لزوم نماز پي مي برد. وقتي يك سگ، در مقابل 

استخواني كه به او مي دهند،  حق شناسي مي كند و دم مي جنباند و اگر دزد و بيگانه اي وارد خانه شود، به او حمله مي 

كند،  اگر انسان نسبت به اين همه نعمت پروردگار ، بي تفاوت باشد و از روحيه ي سپاسگزاري كه به صورت « نماز » 

 جلوگر مي شود ، بي بهره باشد ، آيا در قدر شناسي كمتر از سگ نيست؟ ! ... 

 چند سوال و جواب 

: هر گز! قدر داني از يك لطف، ارزشي براي ماست و نشانه ي انصاف جواب: مگر خداوند به تشكر ما نياز دارد؟ سوال

ماست ، نه اينكه نشان نياز خدا به نماز ما باشد ، اگر معلمي به شاگردش گفت : از زحمات من قدر داني كنيد و خوب 



درس بخوانيد ، شاگرد نبايد خيال كند كه خوب درس خواندن او و قدر داني، مورد نياز معلم است. بلكه كمال شاگرد 

 را مي رساند.

 : اگر بناست از نعمت هاي الهي تشكر كنيم ، چرا حتماً نماز بخوانيم ؟ سوال

جواب : وقتي اصل لزوم تشكر را قبول كرديم ، چگونگي آن بايد طبق دستور باشد . وقتي مراجعه ي بيماري به پزشك 

، ضروري تشخيص داده شد . چگونگي مصرف دارو ، تابع دستور پزشك است . براي اينكه در تشكر ها سردرگم 

نشويم و ياوه نگوييم ، بايد طبق خواسته ي خدا سپاس انجام دهيم . يك خلبان ، همينكه پرواز را پذيرفت ، در هر 

كجاي دنيا كه خواست ؛ با برج مراقبت تماس بگيرد ، بايد به زبان انگليسي سخن بگويد . پس نحوه ي تشكر را بايد از 

 دستور الهي و اوليا خدا فرا بگيريم . 

 :تشكر در برابر نعمت ها درست ، ولي آنكه در ميان ناگواريها زندگي مي كند ، او چرا بايد تشكر كند؟سوال

 بيشتر ناراحتي ها به دست خود ما فراهم مي آيد ، مثًال با رعايت نكردن بهداشت، مريض مي شويم، و با اوًال:جواب

 درس نخواندن تنبلي، دچار ركود در زندگي مي گرديم، در انتخاب دوست، دقت نمي كنيم، گرفتار مي شويم ... و 

  : گاهي سختي ها ثالثًا: تلخي ها را بايد در كنار شيريني ها حساب كرد و بالها را در كنار نعمت هاي بيشمار ديد.ثانيًا

بال ها ، باعث كمال روح و صيقل خوردن جان و سبب ترقي معنوي مي باشد و دلها از غير خدا بريده ، به او متوجه مي 

 شود.



 فصل چهارم

 نمـــازتـــرك 
  

تر ك نماز ، قطع رابطه كردن با آفريدگار هستي است و اين در دنيا و آخرت ، عواقب تلخي دارد . در قيامت ، اهل 

بهشت از دوزخيان مي پرسند : چه چيز شما را روانه ي جهنم كرد ؟ يكي از پاسخ هايشان اينست كه ما پابند به نماز 

  » . لم نك من المصليننبوديم : « 

در جايي ديگر ، به نماز گزاراني كه نسبت به نمازشان سهل انگار و بي اعتنا هستند و گاهي مي خوانند و گاهي نمي 

  » . فويل للمصلين الذين هم عن صالتهم ساهونخوانند ، مي گويد : واي بر آنان : « 

 » هر كه از روي عمد و با توجه نماز را رها كند ، از ن ترك الصاله متعمداً فقد كفررسول خدا ( ص ) فرموده است : « م

» مرز ميان اسالم و كفر، چيزي بيم العبد و بين الكفر ترك الصالهاسالم خارج شده و كافر است. و نيز فرموده است: «

بيش از رها كردن نماز نيست. ارزش گذاري به نماز، نشانه ي ايمان به خداست و بي اعتنايي، دليل ضعف عشق و عالقه 

 به معنويات است.

 فرمود : « ان اسرق الناس من سرق صالته » سارق ترين و دزدترين افراد ، آنانند كه از نمازشان حضرت علي ( ع )

بكاهند و بدزدند. در جاي ديگر فرمود: كساني كه نماز را سبك مي شمرند، مانند زناني هستند كه سقط جنين مي كنند، 

 كسي  »من ضيع الصاله فهو لغيرها اضيعنه مي توان آنان را حامله ناميد و نه مي توان به آنان بچه دار گفت و نيز فرمود: «

 فرمود :  پيامبر اسالم ( ص )كه نماز را سبك شمارد و ضايع كند ، نسبت به غير نماز ، تضييع بيشتري خواهد داشت.

آنكه نماز خود را تباه كند، در قيامت در كنار قارون و هامان خواهد بود. واي بر كسي كه از نماز خود مواظبت نكند ... 

و نيز كسي كه نماز را سبك شمرد، خداوند بركت و بهره خير را از عمر و مال او بر مي دارد، پاداش كارهاي او از بين 

مي رود، در برزخ،  شكنجه ظلمت و فشار مي چشد و در قيامت حساب سختي از او كشيده مي شود و فرمود: هر كه 

 نماز راسبك شمرد، از امت من نيست.



الي  نقل شده است كه: همينكه انسان در نماز به غير خدا توجه مي كند، خداوند به او مي فرمايد: «پيامبر اكرم ( ص )از 

» به كه توجه مي كني ؟ آيا پروردگار غير از من من تقصد ؟ ارباً غيري تريد ؟ و رقيباً سواي تطلب جواداً خالي تبغي ؟

سراغ داري ؟ آيا مراقبي جز من در كار است ؟ آيا به بخشنده اي غير از من دل بسته اي ؟ بخشنده ترين كس منم .... 

 اگر توجه به من داشته باشي ، من و فرشتگانم به تو توجه داريم ... 

  



 فصل پنجم

مـــردود   نمـــاز
گفتيم كه ممكن است عملي صحيح باشد ولي مورد قبول قرار نگيرد ، مثل جنس بي مشتري . در احاديث ، نماز برخي 

 از افراد را فاقد ارزش و مردود به حساب آورده اند ، كه به چند نمونه اشاره مي شود : 

 بي تفاوت ها 

  فرمود : نماز كساني كه نسبت به برهنگان و آوارگان جامعه بي تفاوتند ، قبول نيست . امام صادق ( ع )

  حرام خواران 

 الصاله مع اكل الحرام كالبناء فرمود : نماز حرام خواران ، مثل بناي ساختمان بر ريگ است . «پيامبر اكرم ( ص ) 

  » . علي الرمل

  بي تعهدان در خانه 

 فرمود : نماز زني كه از درآمد شوهر بهره مند مي شود ولي به مسئوليت الهي خود عمل نمي رسول خدا ( ص )

 كند ، پذيرفته نيست . 

 :تاركان زكات  

ر قرآن در اكثر موارد پرداخت زكات را در كنار بر پا داشتن نماز آورده ، و در احاديث بسياري امده است كه د

نماز آنانكه زكات مال خويش را نمي دهند پذيرفته نمي شود . روزي رسول خدا ص وارد مسجد شد و نه نفر 

را به جرم اينكه زكات نمي دادند ، از مسجد بيرون كرد ، سپس اقامه ي نماز نمود . آري ، رابطه ي با خدا بايد 

 در كنار رابطه با محرومان جامعه باشد . 

 



 :افراد ال ابالي  

 نماز كسي كه اهل تقوا نيست ، يا ركوع و سجودش را در نماز به طور مطلوب انجام نمي دهد ، پذيرفته نيست. 

 :حاقن و حاقب 

 حاقن و حاقب ، يعني كسي كه بول و غائط خود را نگه مي دارد و بدينوسيله به خود فشار آورده و دچار ضررهاي 

جسمي مي شود . اين كار ، عالوه بر زيان براي سالمتي ، در نماز هم موجب عدم تمركز فكر مي شود و 

 فرمود : نماز چنين كساني قبول نمي شود . امام صادق (ع) حضور قلب را از بين مي برد. 

 :پيش نماز غير محبوب  

گاهي در مسجدي ، مردم به پيش نمازي عالقه نداشته باشند و او را قبول نكنند . ولي او بخاطر حفظ خود ، حاضر 

نباشد مسجد يا پايگاه خود را رها كند . طبيعي است كه چنين موردي ، موجب بروز برخورد و خلوت شدن 

 نماز جماعت مي شود . در روايات ، نماز جماعت چنين كساني مردود شمرده مي شود . 

  

 



 فصل ششم

نمـــاز  آداب
رعايت نكاتي كه به آداب نماز مربوط مي شود ( همچنين مسواك ، نظافت ، توجه به خدا ... ) در كمال اين 

» عليك باالقبال علي صالتك فانما يحسب لك منها ما اقبلت عليه  فرموده است: « امام باقر (ع)عبادت موثر است. 

 در نماز ، توجه به خدا داشته باشد ، زيرا از نماز ، آن مقدار قبول مي شود كه با توجه خوانده شود. 

سپس حضرت مي فرمايد : هنگام نماز ، با دست و سر و صورت خود بازي مكن ، زيرا همه ي اين كارها ، سبب 

نقض نماز مي شود ، در حالت كسالت و خواب و سنگيني مشغول نماز مشو ، زيرا چنين نمازي ، از آن منافقان 

نقل شده : « ركعتان من رجل ورع افضل من الف ركعه من مخلط » دو ركعت نماز انسان پيامبر است.در حديثي از 

 با تقوا ، برتر از هزار ركعت نماز فرد الابالي است. 

 



 فصل هفتم

 نمـــاز مقدمات

  

براي ورود به عبادت سازنده ي نماز ، به يكسري مقدمه هاي جسمي و روحي ، از نظر پاكي و نظافت در جسم و لباس و 

روح و آمادگي هاي ديگر نياز است كه به انها اشاره مي شود. مقصود از مقدمات ، چيزهايي است كه انجام يا تهيه انها 

قبل از نماز ، الزم است ، اين مقدمات اموري هستند كه به آنها مي پردازيم . 

1. UطهارتU 

2. Uلباس نمازگزارU 

3. UقبلهU 

4. UاذانU 

طهارت       

نمازگزار ، بايد براي انجام اين عبادت ، كسب طهــارت كند ، گاهي با وضو يا غسل،  و در شرايطي هم تيمم مي كند. 

 » و در برخي روايات از  الصاله اال بطهور نماز بدون وضو، نماز نيست: «امام باقر (ع)وضو جزء ايمان است و به تعبير 

 وضو به عنوان « كليد ايمان » و « نصف ايمان » تعبير شده است. 

 امام رضا ع بيان جالبي درباره وضو دارد و مي فرمايد : 

» وضو يك ادب در برابر خداست تا بنده الن يكون العبد طاهراً اذا قام بين يدي الجبار عند مناجاته «  .1

 ، هنگام نماز ، وقتي در برابر خداوند مي ايستد پاك باشد. 

 » از آلودگي ها و پليدي ، پاكيزه باشد . نقبًا من االدناس و النجاسه «  .2



» به عالوه ، در وضو از بين رفتن كسالت و طرد خواب مع ما فيه من ذهاب الكسل و طرد النعاس «  .3

 آلودگي ( و ايجاد نشاط ) است. 

» و دل و روح را آماده ايستادن در برابر پروردگار مي و تزكيه الفواد للقيام بين يدي الجبار «  .4

 سازد . 

امام در اين حديث شريف ، به همه ي ابعاد جسمي و روحي وضو ، يعني نظافت و پاكي و آمادگي روح و كسب نشاط 

 عبادت و پديد آوردن زمينه معنوي عبادت اشاره فرموده است . 

مرحوم فيض كاشاني مي گويد: يكباره برخاستن از ماديات و كوچ به معنويات مشكل است ، ولي وضو گرفتن انسان را 

 كم كم آماده مي سازد.

وضو در هر حال 

نورانيت و صفاي باطني كه در سايه وضو پديد مي آيد، بسيار ارزشمند است. از اين رو، در روايات تاكيده شده كه 

انسان همواره با وضو باشد ، وضو به نور تشبيه شده و خوابيدن با وضو همچنان احياء و شب زنده داري به حساب آمده 

 است . 

براي دعا ، تالوت قران ، زيارت و بسياري از كارهاي نيك و عبادي ، سفارش به داشتن وضو شده است . بدون وضو 

دست زدن به آيات قرآن و نام هاي خدا و ائمه و پيامبر ممنوع است. حتي اگر نام خدا به صورت هاي مختلف و آرم 

 نهادها و موسسات درآيد . 

وضو، بمنزله ي اجازه ي ورود به حضور پروردگار است و براي قسمت هاي مختلف آن هم دعاهاي خاصي در كتب 

بيان شده است . مسائل وضو بسيار است كه در اين مجموعه نمي گنجد. ولي ناگفته نماند كه مصرف آب در وضو اگر 

الوضوء مد و الغسل صاع و سياتي اقوام يستقلون ذلك به حد اسراف برسد حرام است . رسول خدا ص فرموده است :« 

 » براي وضو ده سير آب ، و براي غسل سه كيلو آب كافي است . ولي افرادي در آينده مي فاولئك علي خالف سنتي

 آيند كه اين مقدار را كم مي شمارند و آب زياد مصرف خواهند كرد كه انها برخالف راه من مي روند . 



 طهارت براي نماز مراحلي دارد : 

 طهارت ظاهر از نجاسات و آلودگي ها  .1

 طهارت اعضا از گناهان و جرائم  .2

» خدايا  الهي طهر قلبي من الشرك طهارت روح از مفاسد اخالقي ، آنگونه كه در دعاها مي خوانيم: « .3

  دلم را از شرك پاك ساز.

وقتي در نماز الزم باشد كه لباس و بدن از آلودگي ها پاك باشد آيا الزم تر آن نيست كه دل و جان ، از كبر و ريا و 

 حسد و كينه هم پاك باشد ؟ و آيا دوگانگي ظاهر از باطن نوعي نفاق نيست.

  غســـل

گاهي براي كسب طهارت، بايد غسل كرد. از جمله ي موارد آن جنابت است و بايد طبق دستوري كه مراجع تقليد در 

كتاب هاي توضيح المسائل خود بيان كرده اند، تمام بدن شستشو داده شود. بعضي احاديث مي رساند در جنابت همه 

» و شايد بهمين خاطر باشد كه در غسل بايد همه بدن شسته شود . من تحت كل شعر اندام انسان تحريك مي شود « 

شايد اين احاديث اشاره به فعاليت اعصاب سمپاتيك در هنگام جنابت باشد كه اين اعصاب در تمام بدن وجود دارد و 

 فعاليت مي كند.

  تيمم

وقتي آب براي وضو يا غسل نبود يا وقت براي وضو يا غسل كم بود يا مصرف آب براي سالمتي انسان ضرر داشت يا 

قيمت آب، در حد غير قابل تحملي گران بود يا آب را براي آشاميدن و حفظ جان الزم داشتيم در اينگونه موارد بايد 

تيمم كرد. يعني طبق دستوري كه در رساله ها آمده، دست ها را بر خاك پاك زد و بر پيشاني و پشت دست ها كشيد. 

آن هم خاكي كه پاك و بهداشتي باشد، نه از هر خاك آلوده اي! در حديثي مي خوانيم كه حضرت علي (ع) از تيمم 

 كردن بر خاك هاي كنار كوچه ها نهي فرمود. 



لباس و مكان نماز گزار       

مرد نماز گزار بايد عورت خود را بپوشاند و بهتر است از ناف تا زانو پوشيده باشد. اما زن نماز گزار بايد تمام بدن را جز 

دست و صورت و دست ها و پاها تا مچ را بپوشاند. اين پوشش هم بايد با لباس پاك و حالل باشد. بهتر است كه لباس 

نمازگزار ، سفيد و پاكيزه باشد و بوي خوش استعمال كند و با انگشتر عقيق به نماز ايستد و از لباس هاي سياه و چرك و 

تنگ يا لباس افراد الابالي نسبت به امر پاكي و نجسي استفاده نكند. همچنين مكان و فرش و تختي كه روي آن نماز 

خوانده مي شود بايد حالل باشد. تصرف در ملك مرده اي كه خمس يا زكات بدهكار است، حرام و نماز آن باطل 

 است و اگر با پولي كه خمس و زكات آنرا نداده اند ملكي بخرند. تصرف در آن حرام و نماز در آنجا باطل است . 

مسائل مربوط به مكان و لباس، فراوان است. اين نكات، عالوه بر جهت تعبد و روحيه تسليم در برابر فرمان خدا، جهات 

 ديگري هم دارد كه به آنها اشاره مي شود :

 مراعات ادب  .1

مقتضاي ادب در برابر خدا و ايستاده در آستان جالل و عظمت او ، آنست كه نماز با بهترين و پاك ترين لباس باشد، و 

نمازگزار از توجه و حضور قلب برخوردار بوده و از آراستگي ظاهر و باطن بهره مند باشد. حتي نماز خواندن در جلوي 

 قبر پيامبر اكرم (ص) و امامان ، گاهي بي ادبي و موجب بطالن نماز است.

 مراعات حقوق ديگران  .2

برخي از اين شرايط به رعايت حقوق ديگران مربوط مي شود. اينكه لباس و مكان نماز گزار حالل و مباح باشد براي 

رعايت حق حكومت اسالمي و حق محرومان جامعه و ساير مردم است. حتي نماز در كنار جاده ها و در خيابان ها اگر 

 سبب مزاحمت براي عابران باشد حرام است.



رعايت اولويت ها: در كنار شرايط اصلي يكسري نكات مستحب وجود دارد كه بيانگر توجه اسالم به اولويت  .3

هاست . مثًال گرچه در شرايط عادي و غير اضطراري مكان نماز گزار ، بايد مباح بي حركت مسطح و پاك 

  باشد . ولي نماز در بعضي جاها مورد تاكيد بيشتر است . مانند مسجد.

 قبله      

نماز، رو به كعبه مقدس برگزار مي شود. جهتي كه به آن رو مي كنيم و به نيايش خدا مي پردازيم « قبله » نام دارد. گر 

چه به هر سو كه بايستيم رو به خداست. ولي توجه به يك كانون مقدس مانند كعبه الهام بخش توحيد و ياد آور خط 

توحيدي ابراهيم (ع) است. به عالوه وقتي دستور اين است كه نماز به طرف كعبه باشد انجام آن الزم است وگرنه 

 عبادت ما فاقد روح تعبد و تسليم است.

 » بود. رسول خدا (ص) نمي خواست كعبه را كه به صورت بتخانه بيت المقدسدر آغاز اسالم سالها قبله ي مسلمانان « 

در آمده بود قبله ي عبادت قرار دهد. ولي پس از هجرت شرايطي پيش آمد كه قبله ي مسلمانان از بيت المقدس به 

مسجد الحرام تغيير يافت. يكي از علل آن زخم زبان هايي بود كه يهوديان به مسلمين مي زدند و مي گفتند : شما 

خودتان قبله نداريد و بسوي قبله ي ما نماز مي خوانيد رسول خدا (ص) از اين وضع آشفته بود و انتظار گشايشي را از 

سوي خدا مي كشيد كه آيات قرآن نازل شد و دستور آمد كه هر كجا هستيد رو به مسجد الحرام بايستيد و نماز بخوانيد 

. آيات تغيير قبله در طول تاريخ به مسلمانان اين درس را مي دهد كه مستقل و آزاد باشند و زير بار منت ديگران ، حتي 

در مسائل عبادي هم نروند و شرافتمندانه زندگي كنند. دليل ديگرش آن بود كه يهوديان به مسلمانان نگويند كه شما 

خود قبله نداريد و بسوي قبله ي ما نماز مي خوانيد . اين نكته استقالل فرهنگي و شخصيت مستقل مسلمين را الهام مي 

 بخشد.

مسلمانان بايد در عبادت رو به كعبه كنند حتي در كارهايي چون خواب و خوراك خوبست به سمت قبله باشند. ذبح 

حيوانات بايد رو به قبله باشد و گرنه گوشت آنها حرام مي شود. اين جهت گيري در همه ي امور به سوي كعبه توحيد 

 درس ايمان و ياد خدا به مسلمانان مي دهد تا همواره متوجه به خانه محبوب و معبود داشته باشند و از غفلت در آيند.



بعالوه اين سمت گيري به سوي كعبه نظم و وحدتي شگفت و زيبا مي آفريند و همه ي مسلمانان در هر جاي دنيا كه 

باشند وقت نماز به سوي آن كانون خدايي رو مي كنند. اگر كسي از فراز آسمانها به صفوف نمازگزاران كره زمين 

بنگرد دايره هاي متعددي را مي بيند كه مركزيت همه آنان كعبه است. و توحيد نقطه تمركز فكر و دل و جان و صفوف 

 مسلمين است. از رهگذر توجه به قبله، علم هئيت و جغرافيا و جهت شناسي نيز در ميان مسلمانان رشد كرد.

اذان       

گفتن اذان و اقامه نيز از كارهاي پيش از نماز و زمينه ساز توجه بيشتر به خداوند در نماز است. اذان اشعاري است سكون 

شكن، موزون كوتاه، پر محتوا و سازنده كه در بر دارنده ي اساسي ترين پايه هاي اعتقادي و جهت گيري عملي 

 مسلمانان است. اذان اعالم موجوديت اسالم معرفي عقايد و اعمال مسلمانان و فرياد عليه معبودهاي خيالي است.

اذان نشانه باز بودن فضاي تبليغات و اعالم مواضع فكري مسلمين به صورت روشن و صريح است. اين شعار توحيدي 

اولين جمالتي است كه در گوش نوزاد خوانده مي شود و نخستين درسهاي خدايي را به او منتقل مي سازد و براي 

 بزرگان نيز، همواره عامل هشياري و بيداري از غفلت مي رسد؟

اذان صدايي است كه شيطان ها را به فرار و دلهره وا مي دارد. سفارش شده كه در خانه ها، بخصوص هنگام بيماري، 

سياتي علي الناس زمان اذان بگوئيد و بكوشيد كه با صداي زيبا باشد. در حديثي رسول خدا (ص) فرموده است. « 

» زماني خواهد آمد كه اذان را تحقير كرده و آنرا به افراد ناتوان مي سپارند. در حديث يتركون اال ذان علي ضعفائهم 

است: روز قيامت كه بيشتر مردم از خجالت سرافكنده اند اذان گويان با سرافرازي تمام، با قامتي بر افراشته محشور مي 

شوند. قامت بلند آنان نشانه مقام رفيع است. موذن در اجر و پاداش با كساني كه بخاطر اذان او به نماز آيند شريك 

 است.

 

 



  بالل

بالل حبشي، مسلمان سياهپوستي بود كه رسول خدا (ص) او را به موذني برگزيد. وقتي اذان از طريق وحي نازل شد 

پيامبر آنرا به بالل آموخت كه صدايي رسا داشت. اينكه آنحضرت او را به اذان گويي انتخاب كرد براي ما درسهايي 

 دارد از جمله:

  شخصيت و عظمت دادن به برده ها، چرا كه بالل برده اي بود كه سخنگوي اسالم و منادي امت شد. .1

  شخصيت دادن به سياهپوست و اينكه رنگ چهره مالك نيست. .2

                                تحقير متكبراني كه روزي بر بالل آقايي مي كردند و فخر مي فروختند و حتي او را مسخره .3

  مي كردند.

ايمان و تقوا و لياقت، كمبودهاي ظاهري را جبران مي كند. بالل با آنكه بجاي شين سين تلفظ مي كرد و اين نقص 

زباني را داشت، ولي اسالم به كمال معنوي و زيبايي باطني او بيشتر بها داد. بالل اولين كسي است كه در اسالم اذان 

گفت. او در آغاز بعثت پيامبر به وي ايمان آورد و در راه ايمانش متحمل شديدترين شكنجه ها بر ريگزارهاي تفتيده ي 

حجاز شد و همچنان نداي « احد احد » را بر زبان داشت. روز فتح مكه نيز هنگام ظهر به فرمان پيامبر باالي كعبه رفت و 

 اذان گفت و بت ها را فرو ريخت.

بالل در جنگ هاي بدر احد، خندق شركت داست. بعد از رسول خدا (ص) براي ديگران اذان نگفت. يكبار براي 

حضرت زهرا (ع) كه دلتنگ زمان پدر شده بود اذان گفت، آنگاه هم در نيمه ي اذان مردم و حضرت زهرا (ع) گريه 

 سر دادند. اين برخورد بالل در اين مسير بود كه اذان را هم در راه حق و در روزگار پيشواي شايسته سر دهد.

روزي عمر به بالل گفت : ابوبكر تو را خريد و از بردگي آزاد كرد چرا براي نماز گزاران او اذان نمي گويي؟ گفت : 

اگر براي رضاي خدا آزادم كرد كه طلبي ندارد، ولي اگر هدف ديگري داشته،  من حاضرم باز برده باشم ولي هرگز 

براي كسي كه پيامبر خالفت او را نگفته است اذان نمي گويم. بالل حاضر نبود حتي اذانش كه يك شعار ديني است ، 

 در مسير تقويت نظامي باشد كه قبولش ندارد.



 بالل آن غالم حبشي در سايه ايمان، به مقامي مي رسد كه سخنگوي نهضت رسول مي شود، و خزانه دار بيت المال.

راستي اگر هنگام اذان دانشجويان سراسر اروپا و امريكا و ... اذان بگويند مردم دنيا را به فكر وا نمي درد. در اينجا يادي 

از مرحوم شهيد نواب صفوي كنيم . كه به يارانش گفته بود هنگام ظهر و مغرب ، هر جا كه بوديد، با فرياد بلند اذان 

بگوييد. همين اذان ها بود كه وحشتي در نظان طاغوت افكنده بود. اين گوشه اي از معناي آن حديث است كه مي 

 فرمايد: با صداي اذان شيطان عصباني مي شود و مي گريزد.

بي جهت نيست كه گالدستون سياستمدار انگليسي در پارلمان گفته بود، تا نام محمد (ص) بر فراز ماذنه ها بلند است و 

تا كعبه بر پا و قران راهنماي مسلمانان است، امكان ندارد پايه هاي سياست ما در سرزمين هاي اسالمي استوار و برقرار 

گردد. بخاطر محتواي غني و ابعاد سازنده اذان است كه دستور اكيد داده شده در مطلع نماز اين شعار توحيدي خوانده 

 شود.



 فصل هشتم

 اجزاي تشكيل دهنده نماز 

پس از نيت كه تصميم بر انجام عبادت براي خداوند است و بر پايي نماز به قصد تقرب به پروردگار وارد نماز مي 

شويم. همراه با «حضور قلب» و آمادگي روحي و توجه كامل به پروردگار، تكبير مي گوئيم. اين توجه و حضور 

دل، همچون روح براي نماز است. اجزاي تشكيل دهنده نماز به شرح زير مي باشند. با كليك كردن بر روي هر 

 قسمت مي توانيد توضيحات مربوط به آن بخش را مشاهده نماييد.

1. ١TUاهللا اكبرU١T 

2. ١TUسوره حمدU١T 

3. ١TUسوره توحيدU١T 

4. ١TUركوعU١T 

5. ١TUسجودU١T 

6. ١TU«معناي «سبحان اهللاU١T 

7. ١TUقنوتU١T 

8. ١TUتشهدU١T 

9. ١TUسالمU١T 

 اهللا اكبر 

خدا برتر و بزرگتر از فكر و خيال ما و برتر از توصيف با قلم و بيان ما است. عظمت او، فراتر از درك و شناخت 

تصور ماست. هر چه را اراده كند، در همان لحظه انجام مي گيرد. فرمانش مطاع است. پديده ها و انسان را از نيستي 

به وجود آورده، همه را روزي داده هدايت كرده، بازگشت همه به سوي اوست و جان و هستي همه جانداران و 



جمادات، در دست قدرت اوست. اوست كه عزت مي بخشد و ذليل مي كند، بي نياز است و همه به او محتاجند. 

انسان ها را در رحم مادران، تصويرگري مي كند، غرائز هدايتگر را در فطرت آنها به وديعه مي گذارد، بيماري ها 

را شفا مي بخشد. ناتوان ها را توان مي بخشد، همه چيز مردني و فاني است مگر ذات او. در قيامت، حساب و كتاب 

و پاداش و كيفر همه، با اوست. آنروز معلوم خواهد شد كه همه كاره اوست و ديگران را كاري ساخته نيست و 

 آنانكه به درگاه غير او روي مي آورند باخته و زيان كرده اند ... 

 نماز مان با نام چنين خداي عظيمي شروع مي شود. پس از نيت تكبيره االحرام مي گوييم و وارد نماز مي شويم ... 

اهللا اكبر ، شعار برتري و اعتالي مكتب و عقيده ماست. نماز با «اهللا اكبر» شروع مي شود و با «رحمه اهللا» ختم مي 

گردد. نمازي كه هم توجه قلبي دارد، هم توصيف و ثناي زباني دارد، هم حمد و ذكر را با گوش مي شنويم، و هم 

با اندام و حركات اعضاء به عبادت مي پردازيم. نمازي كه با نام «اهللا» آغاز مي شود. نه مثل بت پرستان و مسيحيان و 

 طاغوتيان، كه با نام بت، يا نام عيسي (ع) يا طاغوت ها و شاهان، كار را شروع مي كنند.

نمازي كه همراه با اهللا اكبر است، و اين شعار، كه خط بطالن بر باطل ها و قدرت هاي پوچ مي كشد، در طول 

نمازهاي واجب و مستحب روزانه، هشتاد و پنج بار تكرار ي شود و پيش از نماز و پس از نماز هم با عناوين مختلف 

به صورت مستحب بازگو مي شود و اين شعار، در طول نمازها تكرار مي شود و رمز رشد و تربيت ما در ابعاد 

 معنوي، در سايه ي همين تكرارهاست.

خدا بزرگتر از همه چيز است. بزرگتر از انكه با ديگران مقايسه شود و با حواس ظاهري درك شود. بزرگتر از 

هوس هاي ما و حرف هاي ديگران و وسوسه هاي شيطان و جلوه هاي دنيا. اگر خدا در نظر ما بزرگتر باشد و «اهللا 

اكبر» از عمق جانمان و از روي ايمان و باور برآيد. ديگر دنيا و جاذبه هايش، قدرت ها و جلوه هايشان، در نظر ما 

 كوچك و بي جلوه خواهد بود.

رضاي او، در نظر ما از هر گچيزي برتر خواهد بود. امام صادق (ع) مي فرمايد: همين كه در شروع نماز تكبير مي 

 گويي، بايد تمام هستي نزد تو كوچك باشد، جز «او» وگرنه خطاب مي شود، تو دروغگويي!



اگر در فكر نمازگزار چيزي ديگري باشد، دروغگو به حساب مي آيد. همانگونه كه منافقان به زبان، به پيامبري 

واهللا يشهد ان  گواهي مي دادند ولي به حرف خود ايمان نداشتند. خداوند آنان را دروغگو ناميد: «رسول خدا (ص)

                       امام صادق (ع)». چرا كه اين گونه دو گانگي زبان و عقيده، نوعي نفتاق است. از اين رو المنفقين لكذبون 

اتخدعني ؟ و عزتي و جاللي الحرمنك حالوه ذكري مي فرمايد: خداوند به چنين نماز گزاراني خطاب مي كند: «

آيا با من حيله و نيرنگ مي كني؟ سوگند به عزت و جالل خودم، شيريني الحجبنك عن قربي و المسره بمناجاتي» 

 ذكر و ياد خود را از تو مي گيرم و تو را از مقام قرب خويش و لذت مناجاتم، محروم مي كنم.

مرحوم فيض كاشاني پس از نقل اين حديث مي گويد: هر گاه در نماز حالوت و شيريني مناجات را يافتيد، بدانيد 

كه تكبير شما مورد قبول و تصديق خداوند متعال است، و اگر چنين نبود بدانيد كه خداوند شما را از درگاه خويش 

 رانده و گفته شما را تصديق نكرده و ما را دروغگو مي داند.

آري ... خدا بزرگتر است. بزرگتر از همه گفتني ها و نوشتني ها و انديشه ها است؛ كسي كه چنين عقيده اي داشته 

باشد ، همه چيز در نظر او كوچك مي شود و مثل رهبر انقالب حتي به امريكا هم مي گويد: هيچ غلطي نمي تواند 

بكند. مگر نه اينكه هواپيما، هر چه بيشتنر اوج بگيرد و باال رود، و خانه ها و ساختمان هاي زمين كوچكتر به نظر مي 

 اين را از علي (ع)آيد؟ آنكه خدا در نظرش مهم و عظيم باشد جز خداوند در نظرش بي مقدار، جلوه مي كند. 

  ».عظم الخالق في انفسهم فصغرمادونه في اعينهماوصاف اهل تقوا مي شمارد كه : « 

 سوره ي حمد 

در هر نمازي، خواندن سوره ي حمد ضروري است. سوره اي كه مشتمل بر حمد خداوند بر نعمت هاي اوست و 

بيان اوصاف پروردگار و حاكميت او در روز قيامت و هدايت طلبي او است. براي گام زدن در راه حق؛ اينك به 

 بيان نكاتي پيرامون فرازهاي اين سوره مي پردازيم.

 

 



 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 به نام ياري خداي بخشنده و مهربان شروع مي كنيم.

خدائي كه لطفش به همه است، مهرش همگاني و هميشگي است. ديگران يا لطفي ندارند يا هميشه ندارند يا به همه 

اال من رحم ربك ندارند، يا هدفشان مهرباني نيست. ولي خداوند، حتي آفريدنش بر اساس لطف و مهرباني است: «

» اگر برخي مشمول رحمت پروردگار نمي شوند، بستگي به خودشان دارد. اگر آب دريا به توپي ولذلك حلقهم

 نفوذ نكرد، دريا تقصيري ندارد، توپ در بسته است.

اگر نور خورشيد، از ديواري عبور نكرد، بخاطر عدم قابليت ديوار است نه نور. رحمت الهي گسترده است، ولي 

گاهي كساني با كار و فكر باطل خود، رحمت را به روي خود مي بندند. بسم اهللا در اول هر كار،  رمز عشق به خدا 

و توكل بر او و استمداد از او و وابستگي به اوست. بسم اهللا چنگ زدن و اعتصام به نام الهام بخش خداوند، و گريز 

از وسوسه هاي شيطان است. بسم اهللا نشانه ي بندگي خدا و وابستگي به اوست، يعني اينكه: خدايا تو را فراموش 

 نكرده ام،  در هر كارم با نام تو اغاز مي كنم، خود را بيمه مي سازم و به كمك تو شيطان را فراري مي كنم.

 مي فرمايد: بسم اهللا، تاج سوره هاست و نشانه امان و رحمت است، و در اول سوره ي برائت كه بسم امام صادق (ع)

اهللا نيامده چون برائت و بيزاري از كفار است و اين نبايد همراه با رحمت باشد. در حديث است كه هر كار را، حتي 

  نوشتن يك بيت شعر را با بسم اهللا انجام دهيد، و اينكه هر كاري با ياد خدا نباشد، به اتمام نمي رسد.

 الحمداهللا رب العالمين 

حمد و ستايش، مخصوص خداوندي است كه همگي جهانيان را پرورش مي دهد. براي پرورش جسم، نظام 

آفرينش و حركت زمين و خورشيد و هوا و گياه و دريا و نعمت هاي مادي را قرار داده است و براي پرورش روح 

انبياء و كتاب هاي آسماني و حوادث عبرت آموز تلخ و شيرين و ... را قرار داده است. براي هدايت بشر، دين و 

قوانين استوار و مبتني بر فطرت و متكي به عقل فرستاده، زمين را خالي از حجت قرار نداده و نعمت هاي بيشمار 



آشكار و نهانش را، بي دريغ و منت، در اختيار انسان گذاشته است. اگر ذره اي دگرگوني و بي نظمي در سير نظام 

 هستي بروز كند، همه چيز به هم مي ريزد.

نظام استوار و متقن خلقت، در كوه ها و گياهان و اتم و كهكشان و آب و خاك و فصول سال و شب و روز، و 

دستگاههاي بدن و غرائز گوناگون و هدايت هاي مختلف، همه مظاهر ربوبيت او براي عالميان است. هر يك از 

اجزاء بدن و اعضاي پيكر ما، چنان دقت و پيچيدگي و نظم شگفتي دارد كه بهت آور است كيفيت چشم و گوش 

 و قلب و دستگاه تنفس و رگها و اعصاب و حواس پنجگانه و ... چنان است كه تدبير عجيب الهي را نان مي دهد.

 » و به جاي قرب به خدا اعراض مي نمايد. وكان االنسان كفورًا افسوس كه انسان بجاي شكر كفران مي نمايد. «

 » و به جاي عشق و پرستش خدا ، سرپيچي و دشمني مي كند.و اذا انعمنا علي االنسان اعرض « 

 » افسوس كه به جاي كرنش و خضوع، مغرورانه قد علم مي كند.فاذا هو خصيم مبين « 

 » و همينكه احساس بي نيازي كرد سر به طغيان مي گذارد.يايها االنسان ما غرك بربك الكريم « 

 » و نعمت هاي الهي را نتيجه تالش خود مي پندارد.ان االنسان ليطغي آن رءه استغني « 

 » و بانگ هاي بيدار باش را به گوش جان نمي شنود.انما اوتيته علي علم « 

» اين انسان ناسپاس، از همه ي افراد، بخاطر كمترين نيكي، سپاسگزاري مي كند، اما خدا و اذا ذكروا ال يذكرون « 

را كه « ولي نعمت » اصلي است، از ياد مي برد. افسوس كه انسان، راه گم كرده است و چراغ فكر و فطرت را 

خاموش كرده، چشم دل خود را بسته و به اين و آن دل مي بندد و به جاي خدا، به قدرت انساني و شيطاني تكيه مي 

 كند.



» غفلت ها را از بين مي برد، نعمت ها را به ياد مي آورد و ما را متوجه و متذكر الحمداهللا رب العالمينجمله ي «

و هو رب كل ربوبيت الهي مي كند. خدا، رب عالمين است پروردگار تمام هستي، تمام مخلوقات و همه چيز «

 ». شئ

» مي شناختند. خدا  رب النوع رب همه چيز است، نه آنگونه كه در جاهليت مي پنداشتند و براي هر چيزي يك «

همه ي موجودات و حيوانات و پديده ها را تحت پرورش دارد، مالك و مدير ومدبر همه است. هم مي آفريند، و 

 هم اداره و تربيت مي كند.

 الرحمن الرحيم 

 سبقت رحمته سايه ي رحمت عام او، بر سر همه گسترده است، حتي رحمتش، بيش و پيش از غضب اوست: «

». براي خالفكاران راه « توبه » قرار داده است و متعهد شده توبه را تا دم مرگ هم بپذيرد و توبه كنندگان را غضبه 

 كتب ربكم علي نفسه » و رحمت و بخشايش را برخود الزامي ساخته است: « ان اهللا يحب التوبين دوست مي دارد «

 التقنطوا من رحمه اهللا ان اهللا يغفر الذنوب » و همه را اميدوار ساخته و به رحمت خويش فرخوانده است: «الرحمه 

 ». يبدل اهللا سيئاتهم حسنت » از مظاهر رحمت الهي، اينست كه حتي بديها را به خوبي تبديل مي كند «جميعًا 

حتي تلخيها، بالها و سختيها هم، بگونه اي رحمت است، تا انسان را از غفلت بيدار كند، به تكاپو وادار سازد. تحمل 

 مشكالت نيز براي اولياء خدا شيرين است. چون در برابر تلخي ها پاداش مي برند.

 مالك يوم الدين 

مالك روز جزا است. اين صفت ديگري است اين صفت ديگري است كه براي خدا ذكر شده و در پي انحصار 

 حمد و ستايش براي خداوند، بيان شده است. انسان بيشتر در سه مورد و حالت تشكر مي كند: 

 توجه به لطف گذشته  .1

 توجه به محبت فعلي  .2



 اميد به لطف آينده  .3

با اين حساب، همه ستايش ها بايد از آن خدا باشد چرا كه هم گذشته ي ما را تامين كرده، هم در حال حاضر از 

نعمت ها و رحمت و لطف او برخورداريم و هم در آينده و قيامت سر و كار ما با او و چشم اميد ما به لطف و كرم 

 اوست. او مالك است، مالك واقعي نه اعتباري و موقت و كم ارزش.

انسان ها گرچه در دنيا، در تار و پود شرك هاي پيدا و پنهان اسيرند، ولي در قيامت، همه در خواهند يافت كه 

جهان و هر چه در آن است از اوست و مالك هستي و فرمانرواي مطلق حاكم حقيقي اوست. در قيامت از مردم 

» از ان خداي حج هللا الوحد القهار » حكومت امروز از آن كيست؟ مي گويند : «لمن الملك اليوم سوال مي شود : « 

يكتا ي قهار و نيرومند است. جمله ي مالك يوم الدين انسان را به ياد حساب رسي قيامت مي اندازد، تا به حساب 

 انسان نرسيده اند، انسان بايد خود به حساب خود برسد.

 مي فرمايد: وقتي به اين جمله در نماز مي رسيد آنرا آنقدر تكرار مي كرد كه نزديك بود روح از امام سجاد (ع)

بدنش پرواز كند. دين به معناي جزا است. خدا مالك روز جزا و پاداش است. در اين سوره هم به رحم الهي اشاره 

شده و هم به قهر و عدالت او تا رمز تربيت صحيح، يعني زيستن ميان خوف و رجا و بكار گيري مهر و قهر روشن 

 شود.

 اياك نعبد و اياك نستعين 

 تنها تو را مي پرستيم و تنها از تو ياري مي طلبيم

 تا بحال نمازگزار عقايد خود را درباره ي مبدا و معاد و اوصاف خدا، بر زبان آورد. پس ثمره ي اين عقيده بايد «

» و استمداد از خداوند باشد. نماز گزار حتي اگر تنها باشد جمله را به صورت جمع مي گويد، تا بندگي خالصانه 

خود را در ميان عبادت كنندگان قرار دهد. شايد عبادت نقص او ميان عبادت كامالن و خالصان و آبرومندان به 

حساب آيد و قبول شود. تعبير جمعي اين درس را مي دهد كه بايد «من ها»، «ما» شود اساس عبادت بخصوص نماز 

 بر پايه ي جماعت است و تك روي و انزوا و فرديت بي ارزش است.



پرستش همراه استعانت آمده است تادر كنار بندگي كردن، راه را هم از او بجوييم و از انحراف هاي فكري مصون 

بمانيم و گرفتار غرور و عجب، ريا و سستي نشويم. بايد از او مدد گرفت، چرا كه توفيق ايمان و شناخت خدا از 

اوست. بيدار شدن سحر گاهان وضو گرفتن با آب قدرت حركت و قيام، از اوست. قبولي نماز و نگهداري ما از 

 نماز گزار به عبادت خدا مي ايستد و بر  غرور و ريا به دست اوست، عالقمندي ما به عبادت رهين لطف اوست

همين عبادت هم از خداد مدد مي طلبد. عبادت تنها براي خدا .... ! نه شرق پرستي و غرب پرستي نه بنده ي زر و 

 زور نه تسليم شهوت و مقام و فريفته ي زن و فرزند و مال.

اين جمله ي نماز هر گونه حاكميت غير خدا را محكوم مي كند هر گونه حقارت پذيري و استمداد از قدرت هاي 

پوشالي را نفي مي كند. به نماز گزارن درس «عزت، درسايه بندگي خدا» مي دهد، تا بنده و برده ي غير خدا نشوند 

 و از تهديدها و تطميع ها ديگران نلغزند و راه خدا را كنار نگذارند.

 اهدنا الصراط المستقيم 

اولين در خواست ما از خداوند، پس از حمد و ثنا و اظهار بندگي استمداد، در خواست هدايت به راه راست است. 

در مسائل فكري و عملي زندگي عقايد و رفتار و موضعگيري ها، شناخت راه صحيح، بسيار مهم، و در عين حال 

 دشوار است. از اين رو، از خداوند مي خواهيم كه ما را به صراط مستقيم هدايت كند.

 صراط مستقيم 

وقتي سخن از راه راست است، راه هاي غير مستقيم هم مطرح مي شود. اگر شناختي به اين بيراهه ها پيدا كنيم راه 

 را هم بهتر خواهيم شناخت. فهرستي از راه هاي غير مستقيم از اين قرار است.



 راه هاي غير مستقيم

  راه هوس ها كه هنگام غضب و شهوت و طوفان غرائز پيش آيد. .1

 راه هاي هوس ديگران  .2

 راه افراط و تفريط ها و يكسونگري ها  .3

 راه وسوسه هاي شيطاني و جلوه هاي آن  .4

  راه طاغوت ها كه انسان ها را با تهديد و تطميع به آن مي كشند. .5

  راه دنيا طلبي كه انسان بخاطر مال و مقام، به فكر راضي كردن اين و آن افتد. .6

  راه هاي بدون برهان و منطق و بر اساس موج و جو كاذب .7

  راهي كه انسان بي فكر و مشورت و تجربه برگزيده است. .8

  راهي كه روندگان را به هالكت كشانده است. .9

  ».وان اعبدوني هذا صراط مستقيم راه عبوديت و پرستش «  .10

  سليقه ها و آراء شخصي و عادت ها ي نابجا .11

 ». انك علي صراط مستقيم » راه انبياء « ان ربي علي صراط مستقيم پس راه مستقيم كدام است ؟ راه خدا «

 صراط الذين انعمت عليهم 

 راه آنا كه نعمتان بخشيدي 

 و من چنين كساني كه راه آنان را از خداوند مي طلبيم، در آيه ي ديگري، مشخص تر معرفي كرده و مي گويد: «

» يطع اهللا ارسول فاولئك مع الذين انعم اهللا عليهم من النبين و الصديقين و اشهداء و الصالحين وحسن اولئك رفيقاً 

آنكه از پيامبر پيروي كند، با كساني است كه خداوند بر آنان نعمت داده، همچون پيامبران، صديقان، شهيدان و 

صالحان و اينان چه نيكو رفيقاني هستند. اينكه در شبانه روز چند بار اين آيه را مي خوانيم، درخواست از خداوند 

 است كه ما را در زمره ي اين چهر گروه قرار دهد.



مراحل چهارگانه ( انبياء ، صديقين ، شهدا و صالحين ) شايد اشاره به اين معني باشد كه براي ساختن يك جامعه ي 

انساني سالم و مترقي و مومن، نخست بايد رهبران حق انبياء وارد ميدان شوند و بدنبال آن مبلغان صديق و راستگو 

كه گفتار و كردارشان با يكديگر هماهنگ است تا اهداف پيامبران را از اين طريق در همه جا گسترده دهنده. 

بدنبال اين دوران سازندگي فكري، طبيعتًا عناصر آلوده و آنها كه مانع راه حق اند، سر بر مي دارند و جمعي بايد در 

مقابل آنها قيام كنند و عده اي شهيد شوند و با خون پاكشان درخت توحيد آبياري گردد. در مرحله ي چهارم، 

 محصول اين كوششها و تالشها به وجود آمدن صالحان است، اجتماعي پاك و شايسته و آكنده از معنويت.

جالب اين است كه در بحاراالنوار در روايات متعددي مصداق كامل شهدا و صديقين و صالحان، همان امامان 

معصوم معرفي شده اند. چنين خواسته اي در نماز، پيروي از اين چهار گروه را در فكر و عمل و اخالق مي طلبد. 

غير المغضول عليهم كسي كه مورد لطف و انعام خدا قرار گيرد، نه ذلت مي پذيرد و نه پشتيبان ستمگران مي شود. «

 » نه راه آنان كه غضب شدگانند و نه راه گمراهان.و ال الضالين

نه راه فرعونه و قدرتمندان مغضوب كه به خاطر بي تعهدي و گردنكشي شان، غرق و هالك شدند. نه راه قارون ها 

و ستمگران سنگدل كه به خاطر گردنكشي شان در برابر مردان خدا، دچار غضب الهي شده و در خاك فرو رفتند. 

نه راه دانشمندان و علماي بي عمل و دنيا پرست كه مورد خشم خدايند. براي شناخت مغضوبان بايد تاريخ 

 سرگذشت افراد و امتهايي را مطالعه كرد كه به قهر الهي دچار شدند و مورد عذاب و هالكت قرار گرفتند.

همچون قوم يهود و قوم لوط و پيروان طاغوت ها و منافقان، قاتالن و ... نماز گزار، ضمن بيزاري از چنين گروه ها، 

». آنانكه در فكر و عمل والالضليناز خدا مي خواهد كه رهرو راه آنان نباشد، و نيز راه گمراهان را نپويد «

گمراهند. در پي عقايد نا بجاي نياكان و گرفتار افكار شرك آلودند و در اين گمراهي، تعصب مي ورزيدند 

 مصداق الضالين.

نگاهي به سوره حمد در اينجا به پايان مي يابد. سوره اي كه با حمد شروع شده و با استمداد و دعا پايان يافت. 

 سوره اي كه شفا بخش است و ديباچه ي كتاب الهي قرار گرفته است.



 سوره توحيد 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 قل هواهللا احد ، اهللا صمد ، لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً احد 

گرچه در نماز پس از سوره ي حمد هر سوره اي را مي توان خواند اما اين سوره فضيلت بيشتري دارد، براي امام 

جماعت نيز بهتر است كه براي رعايت حال ديگران سوره كوتاه انتخاب كند. شروع سوره به نام خداوند است، بسم 

اهللا غير از سوره توبه در ابتدا تمام سوره ها آمده و يكي از آيه هاي همان سوره به حساب مي آيد، سوره ي توبه نيز 

چون محتواي انتقاد و برائت از كفار و مشركان است، بدون بسم اهللا است زيرا، برائت و بيزاري، با صفت رحمان و 

 رحيم، ناسازگار است.

شروع با نام خدا، براي رنگ خدايي جهت خدايي و انگيزه الهي دادن به كارها و برنامه هاست. و اين از نكات 

فرهنگ تربيتي اسالم بشمار مي رود. شروع و پايان هر كار بايد با توجه به خداوند باشد، حتي ذبح حيوانات. كار بي 

بسم اهللا ناقص است و گاهي به خاطر بي توجهي به خدا، حادثه ناگوار پيش مي آيد، براي كسي اين حادثه پيش 

آمد كه هنگام نشستن پايه تخت لرزيد و واژگون شد و سر او شكست. حضرت علي (ع) فرمود: اين ناگواري 

 بخاطر آنست كه بسم اهللا نگفتي.

سوره ي توحيد ، در معرفي خداي يكتاي و بي همتاست. خداوند از هر جهت يكتا و بي همتاست چون وجودش 

صفاتش نا محدود است و وجود نامحدود. جز يكي نمي تواند باشد، مثل خانه اي كه اگر بخواهد از جهت 

مساحت، نا محدود و بي نهايت باشد، زمين و مكاني براي خانه ي ديگر باقي نمي ماند و اين خانه يكي بيشتر نمي 

 شود.

 

 



 خداوند يكتاست در همه چيز:

 » اهللا خلق كل شئدر آفرينش يكتاست: «

 » هو رب كل شئدر پرورش يكتاست: «

 » وهللا ملك السموات و االرضدر مالكيت يكتاست: «

 » ان الحكم اال اهللادر حاكميت يكتاست: «

 » امن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوءدر فرياد رسي يكتاست: «

و در همه ي اوصاف و يژگي ها بي نظيرست: او صمد است، وجودي بي نياز، كه همه نيازمند اويند و به او توجه مي 

كنند. صمد است، يعني از خوراك، خواب، تغيير، تحول، شريك، فساد، غفلت، خستگي، زاد و ولد و ترس ... دور 

 فرمود: صمد يعني نه جسم است نه مثال، نه صورت، و نه شبيه و مكان و زمان و مرز و حد و شكل دارد، علي (ع)است. 

 نه خالي و نه پر ... 

 لم يلد و لم يولد 

زاد ولدي ندارد، از چيزي گرفته نشده و چيزي از ذات مقدسش گرفته نمي شود. مثل ميوه نيست كه از درختان جدا 

شود يا اشكي از چشمي بجوشد يا جرقه اي كه از سنگي بجهد. اين جمله نفي عقايد كساني مثل مسيحيان و يهوديان 

 است كه عيسي و عزيز را فرزند خدا مي دانند يا مشركين كه فرشتگان را دختران خدا مي پنداشتند.

 ولم يكن له كفواً احد

 » ليس كمثله شئاو بي مانند است شبهي در ذات و صفات و افعال ندارد: «

خواندن حمد و سوره، بايد در حال آرامش بدن باشد، و قرائت صحيح انجام گيرد و تلفظ اين كلمات كه به زبان 

بين المللي اسالم است بي غلط باشد البته فراگرفتن قرائت صحيح چندان مشكل هم نيست. اندكي همت و پشتكار 



مي خواهد. عربي زبان اسالم و قرآن است. همچنانكه كه هر خلباني در هر جاي دنيا هنگام، تماس با برج فردگاه به 

انگليسي صحبت مي كند، نماز كه يك پرواز روحي و معراج معنوي براي مومنان است جمالتش كه گوياي ارتباط 

 با آفريدگار است، بايد به عربي صحيح ادا شود.

هنگام نماز بايد حضور قلب و تمركز فكر داشت، خوبست نگاه انسان به جاي سجده باشد و با خضوع قلبي ادا 

شود، قران مومناني را رستگار مي داند كه در نمازشان خاضع باشند، يعني به خدا و عظمت او متوجه و آگاه باشند و 

 شخصي را ديد كه در نماز با رسول خدا (ص)متناسب با آن احساس عظمت حالت روحي و جسمي داشته باشند. 

 ريش خود به بازي مي كند فرمود : اگر توجهش به نماز بود، و خشوع قلبي داشت، چنين نماز نمي خواند.

البته در درستي نماز خشوع و حضور قلب يك گوشه ي كار است. رعايت امانت نسبت به حقوق ديگران هم جاي 

 به كميل فرمود: دقت كن كه در چه لباسي و مكاني نماز مي خواني، اگر لباس و مكان تو از علي (ع)خود دارد. 

 درآمدهاي حالل نباشد، نمازت قبول نيست.

 ركـوع 

ركوع آنست كه پس از پايان سوره، به نيت تعظيم خداوند و فروتني در برابر فرمان و عظمت پروردگار، تا حدي 

خم شويد كه دست ها به زانو برسد، كمر صاف باشد، گردن كشيده باشد، گويا نماز گزار، حاضر است كه در راه 

خدا گردنش زده شود. در هر ركعت يك ركوع الزم است. مگر نماز ميت كه بي ركوع است و نماز آيات كه هر 

ركعت پنج ركوع دارد. ركوع كه از اركان نماز است و كم يا زياد شدن آن چه به عمد و چه به سهو نماز را باطل 

مي كند از بهترين نوع اظهار بندگي است. ركوع، ادب است و سجود قرب و كساني به خدا نزديك مي شوند كه 

و في الركوع ادب و في  است كه فرمود: «امام صادق (ع)در اظهار ادب كوتاهي، نكرده باشند. اين مضمون كالم 

 »السجود قرب و من ال يحسن االدب اليصلح للقرب

 

 



  سجود

در روايات نمونه هايي از ركوع و سجود، پيشوايان نقل شده كه انسان از ركوع خود شرمنده مي شود. سجده، نشان 

تذلل و خاكساري در برابر خداوند و عاليترين درجه عبوديت است. انسان، با سجده خود را همرنگ با هستي مي 

 سجده بهترين حالتي است كه انسان به خدا نزديك مي شود،  وهللا يسجد ما في السموات و ما في االرض»كند « 

 مي فرمايد: سجده ي اول يعني اينكه از خاكم ، سر علي (ع)سجده رمز دوران هاي چهارگانه زندگي انسان است 

برداشتن، رمز زندگي دنيايي است، سجده دوم رمز مردن و به خاك خفتن است، سر برداشتن رمز محشور شدن 

است. و اين مضمون اين آيه است كه: شما را از خاك آفريديم و به خاك بر مي گردانيم و بار ديگر از خاك 

 بيرونتان مي آوريم.

چون سجده،  نشان عبوديت است، پس سجده بر خوردني ها، و پوشيدني ها ممنوع است، زيرا مردم در حال قرب به 

خدا، نبايد به چيزي سجده كنند كه ( در غير حال نماز ) بنده ي آنند ... سجده براي غير خدا جايز نيست. اگر 

برادران يوسف هم در برابر او سجده افتادند در حقيقت عبادت براي خدا و سپاس به درگاه او بود كه يوسف را از 

 قعر چاه به آن عزت و شوكت رسانده بود.

 معناي سبحان اهللا 

در مفهوم اين ذكر تنزيه و تقديس خداوند بي عيب و نقص دانستن او از هر جهت نهفته است. سبحان اهللا حقيقتي را 

بيان مي كند كه هم ريشه ي تمام عقايد و تفكرات اسالمي و هم زير بناي همه ي روابط انسان با خدا و صفات 

  »سبحن اهللا عما يشركونكمال است. اما: توحيد بر اساس تسبيح خداست يعني منزه دانستن او از شرك و شريك: «

عدل بر اساس تسبيح است، يعني منزه دانستن خداوند از ظلم، خداوند به كسي ستم نمي كند، و اگر مشكالتي و 

آفات و بالهايي براي بشر پيش مي آيد يا براي آزمايش است، براي شكوفا ساختن استعدادها، يا نتيجه عكس العمل 

 كارهاي خود ماست.

 



  قنوت

معناي قنوت اطاعت، دعا، توجه به خدا، خشوع در نماز است و در نماز يكي از مستحبات است كه دست را تا 

مقابل صورت آورده و دعاكنند. گرچه مرحوم صدوق آنرا واجب دانسته است. طبق روايات در نماز جمعه و نماز 

 هر دعايي كه امام صادق (ع)صبح و مغرب تاكيد بيشتر شده است. در قنوت دعاي خاص الزم نيست و به فرموده 

 فرموده كه در نماز ها، رسول خدا (ص)بر زبان جاري شد خوب است، ولي برخي دعاها سفارش بيشتر شده است. 

 قنوت را طول دهيد و اين را سبب آساني و وقوف انسان در مراحل حسابرسي قيامت دانسته است.

در قنوت حالت نيايش و طلب حاجت از خداست، هر چه دعاهاي بهتر و خواستني هاي متعالي تر ذكر شود بهتر 

است. برخي از علما در قنوت نماز شب خود دعاي جوشن كبير مي خوانند كه بسي طوالني است و شامل هزار نام 

 و صفت خداوند است و اينگونه نماز، نشان عشق به خدا و عالقه به مناجات با اوست.

  تشهد

تشهد از واجبات نماز است، پس از هر دو ركعت بايد نشست و تشهد خواند، كه شامل گواهي دادن به يكتايي خدا 

و رسالت پيامبر و صلوات است. بايد دو زانو نشست بگونه اي كه پشت پاي راست، روي كف پاي چپ قرار گيرد 

و بهتر است سنگيني بدن به سمت چپ باشد. از آنجا كه در اصطالح قرآني راست مظهر حق و چپ سمبل باطل 

 در جواب اين سوال كه چرا پاي راست روي پاي چپ قرار گيرد فرمود: تاويلش اين است كه: امير المومنيناست، 

 خدايا باطل را ميزان و حق را بر پاي دار.

تشهد بازگو كردن همان شهادت و شعاري است كه در آغاز نماز در اذان و اقامه گفته شد و اين براي يادآوري 

خط صحيحي است كه در اول گفتيم در تشهد گواهي به يگانگي خدا و رسالت پيامبر در كنار هم آمده و پيوند 

نبوت و رهبري را با توحيد و عبوديت مي رساند در حمد به زبان جمع اظهار عبوديت و استعانت مي كرديم، در 

تشهد به زبان اول شخص است. شايد گوياي اين باشد كه اين امر گواهي را هر كس بايد با آگاهي و اعتقاد عميق 

 خود اظهار بدارد و بيعت خويش را با خدا و رسول، تجديد كند.



 هم عظمت مقام آن حضرت نهفته است كه خداوند شهادت حضرت محمد (ص)در شهادت به رسالت و عبوديت 

را به رسالت او در كنار توحيد است هم پيوند نماز گزار را با خط رهبري الهي و قدرداني از او مي رساند و هم 

مقدم بودن مي رساند كه رمز رسالت پيامبر عبوديت اوست و چون بنده خدا بوده به مقام پيامبري برگزيده شده 

 است.

  سالم

 پس از تشهد در پايان نماز سه كالم است.

 سالم نخست، به رسول خدا 

  سالم دوم، به خود ما و بر بندگان شايسته خدا

  سالم سوم، بر همگي فرشتگان، مومنان و ...

سالم خواستاري سالمتي خير و بركت است. سالم يكي از نام هاي پروردگار است و به اين معني است كه آنچه از 

خداوند دريافت مي كنيم، خير و لطف و بركت است. سالمي كه در نماز بر پيامبر مي دهيم، همراه با رحمت و بركات 

» سالم ما به پيامبر قدرشناسي، از السالم عليك ايها النبي و رحمه اهللا و بركاتهالهي است و اين بهترين شكل سالم است. «

زحمات اوست كه ما را هدايت كرده و با خدا اشنا و مرتبط ساخته است. نماز گزار وقتي در سالم نماز به همه مومنان و 

بندگان صالح و بر خودش سالم مي دهد احساس مي كند كه تنها نيست و يكي از آحاد امت بزرگ اسالم است و با 

 مردان خدا در هر جاي زمين، احساس همبستگي مي كند.

 



 فصل م

جماعت  نمـــاز
آئين اسالم، از بعد اجتماعي مهمي برخوردار است و با عنايت به بركات، آثار وحدت و تجمع و يكپارچگي، در 

بسياري از برنامه هايش بر اين بعد تكيه و تاكيد كرده است. برگزاري نمازهاي روزانه ي واجب نيز به صورت 

 جماعت گروهي، يكي از اين برنامه هاست.

•  ١TUاهميت نماز جماعتU١T 

•  ١TUامام جماعتU١T 

•  ١TUنماز مسافرU١T 

•  ١TUنماز قضاU١T 

•  ١TUنماز جماعتU١T 

 اهميت نماز جماعت 

غير از آثار فردي و اجتماعي نماز جماعت پاداش هاي عظيمي براي آن بيان شده كه در اينجا به بعضي از روايات 

» نماز كسي كه من سمع النداء فلم يحبه من غير عله فال صاله له نقل شده كه: «رسول خدا (ص)اشاره مي شود. از 

صداي اذان را بشنود و بي دليل، در نماز جماعت مسلمانان شركت نكند، ارزشي ندارد. در حديث، تحقير نماز 

» شركت دائم در نماز جماعت، انسان من حقره فانما يحقر اهللاجماعت به منزله ي تحقير خداوند بشمار آمده است: «

را از منافق شدن بيمه مي كند. براي هر گامي كه بسوي نماز جماعت و مسجد برداشته شود، ثواب و حسنه در نظر 

 گرفته شده است.



همين كه كسي براي شركت در نماز جماعت از منزل خارج مي شود، يا در مسجد، در انتظار نماز جماعت به سر 

مي برد پاداش كسي را دارد كه در اين مدت به نماز مشغول بوده است. تعداد حاضران در نماز جماعت، هر چه 

» حديث ما كثر فهو احب الي اهللا است كه فرموده: «رسول خدا (ص)بيشتر باشد، پاداش آن بيشتر است. اين كالم 

جالبي در بيان فضيلت نماز جماعت است كه قسمتي از آن در رساله هاي عمليه هم ذكر شده كه ترجمه تمام 

 حديث چنين است:

   نماز داده مي شود.150 نفر باشد،  پاداش 1اگر اقتدا كننده 

   نماز داده مي شود.600 نفر باشد،  پاداش 2اگر اقتدا كننده 

   نماز داده مي شود.1200 نفر باشد،  پاداش 3اگر اقتدا كننده 

   نماز داده مي شود.2400 نفر باشد،  پاداش 4اگر اقتدا كننده 

   نماز داده مي شود.4800 نفر باشد،  پاداش 5اگر اقتدا كننده 

   نماز داده مي شود.9600 نفر باشد،  پاداش 6اگر اقتدا كننده 

   نماز داده مي شود. 19200 نفر باشد،  پاداش 7اگر اقتدا كننده 

   نماز داده مي شود.36400 نفر باشد،  پاداش 8اگر اقتدا كننده 

 10 نماز را دارد ، ولي همين كه عدد افراد از 72800 نفر رسيدند، پاداش 10اگر اقتدا كنندگان و امام جماعت به 

نفر گذشت، حساب آنرا جز خدا كسي نمي داند. در حديث ديگر است: هر كه نماز جماعت را دوست بدارد خدا 

 هر گاه افراد نماز جماعت كم مي شدند، آن حضرت به پيامبر (ص)و فرشتگان او را دوست مي دارند. در زمان 

جستجو و تفقد از افراد مي پرداخت و مي فرمود : شركت در نماز صبح و عشاء بر منافقان از هر چه سنگين تر 

است. حضور در نماز جماعت خاصه يك منطقه نيست. انسان در هر جا كه باشد، خوب است به فكر نماز جماعت 



صاله الرجل في جماعه  درباره ي اهميت جماعت فرمود: «رسول خدا (ص)و حضور در آن و تشويق ديگران باشد. 

» يك نماز جماعت بهتر از خير من صالته في بيته اربعين سنه. قيل: يا رسول اهللا ! صاله يوم ؟ فقال ع صاله واحده

چهل سال نماز فرادي در خانه است. پرسيدند ؟ آيا يك روز نماز ؟ فرمود : بلكه يك نماز. و مي فرمودند: صف 

 هاي نماز جماعت، همانند صف هاي فرشتگان در آسمان چهارم است.

 و جعفر طيار بود. همين حضرت علي (ع) و شركت (ص) رسول خدااولين نماز جماعتي هم كه بر پا شد، به امامت 

 را ديد كه به پيامبر اقتدا كرده، به فرزندش جعفر گفت: تو نيز به پيامبر اكرم اقتدا علي (ع)كه ابوطالب فرزندش 

» بود ، كه فرمان به علني ساختن دعوت و  فاصدع بما تومر كن و اين جماعت دو سه نفري، پس از نزول آيه ي «

 تبليغ مي داد.

 امام جماعت 

در نماز جماعت، آنكه جلو مي ايستد و مردم به او اقتدا مي كنند، امام نام دارد بعضي نيز او را پيشوا مي گويند. در 

نظام اجتماعي سياسي اسالم، آنكه پيشوايي جمعي را به عهده دارد، بايد از يكسري فضيلت ها و برتري ها برخوردار 

باشد تا فضايل او، الهام بخش ديگران نيز باشد. در نماز جماعت نيز پيش نماز، بايد در علم و عمل و عدالت، برتر 

» يعني به با فضيلت ترين و بهترين فقدموا افصلكنم و فقدمو خياركم از ديگزان باشد. در حديث مي خوانيم: «

خودتان اقتدا كنيد. احاديث در اين باره،  بسيار است امام جماعت بايد كسي باشد كه مردم به ايمان و تعهد او 

 اطمينان داشته باشند.

 فرموده است: امام جماعت رهبري است كه شما را به سوي خدا مي برد، پس بنگريد كه به چه كس صادق (ع) امام

اقتدا مي كنيد. ابوذر فرمود: امام شما، در قيامت شفيع شماست. پس شفيع خودتان را از افراد سفيه و فاسق قرار 

ندهيد. اقتدا كردن افراد ناشناخته و آنان كه در دين با امامت، غلو مي كنند نهي شده است. افرادي كه در جامعه 

بخاطر گناه علني، شالق خورده اند يا از طريق نامشروع بدنيا آمده اند، حق امام جماعت شدن ندارند. امام جماعت 

 بايد مورد قبول مردم باشد، وگرنه نماز مورد قبول درگاه خداوند نيست.



» هنگام رفتن به مسجد ، زينت خود را همراه خذوا زينتكم عندكل مسجد  در تفسير آيه ي شريفه « امام صادق (ع)

داشته باشيد؛ فرمود: زينت مسجد، پيشواي شايسته و امام جماعت مسجد است. البته پوشيدن لباس پاك و داشتن 

فرمود : امام جماعت بايد از امام باقر (ع) وقار و عطر زدن .... و نيز در رواياتي به عنوان زينت مسجد آماده است. 

 افراد انديشمند و صاحب فكر باشد . 

 فرمود: كسي كه پشت سر امام عالم نماز بخواند، گويا پشت سر من و حضرت ابراهيم نماز رسول خدا (ص)

خوانده است. امام جماعت بايد مراعات ضعيف ترين افراد را بكند و نماز را طول ندهد. از مجموع اين احاديث 

 موقعيت حساس امامت جماعت شناخته مي شود.

 نماز مسافر 

نماز از واجبات بسيار مهمي است كه در هيچ حال از انسان ساقط نيست، حتي در مسافرت، بيماري،  ميدان جنگ، 

 در حال غرق شدن و البته بنا به شرايط خاص صورت هاي مختلفي به خود مي گيرد، ولي همواره بر انسان واجب 

است. يك مسلمان هنگام سفر و در طول راه هم بايد بر نمازهاي خويش مواظبت كند در قطار، اتوبوس، در سرما و 

گرما، در تنگي وقت و عجله، نبايد نماز را سبك شمرد و اداي آن را به فراموشي سپرد؛ وقتي اتوبوس يا قطار، براي 

 نماز يا صرف غذا نگه مي دارد،  بايد شتافت و نماز را هم خواند و اگر توقفي نكرد از راننده خواست تا نگهدارد.

 نماز قضا 

نماز، از حقوق خدا بر عهده ي انسان است و انجام درست و به موقع آن، بر انسان مكلف است. كسي كه نماز 

واجب خود را به هر دليل در وقت آن نخوانده است، مانند: فراموشي، بيهوشي، مستي، يا عدم امكان و از روي 

اجبار، يا از روي سهل انگاري و معصيت، و يا آنكه خوانده ولي باطل بوده و بعداً فهميده است، بايد آن نمازها را 

كه نخوانده يا باطل بجا آورده، قضا كند. البته نمازهاي روزانه اي كه زنان در حال حيض يا نفاس نمي خوانند، قضا 

ندارد. كسي كه نماز قضا دارد، بايد در خواندن آن كوتاهي نكند، ولي واجب نيست فوري آنرا بجا آورد. انسان تا 

 زنده است، اگر چه از خواندن نمازهاي خود عاجز باشد، ديگري نمي تواند نمازهاي او را قضا نمايد.



نماز قضا را مي توان با جماعت خواند، و الزم نيست نماز هر دو يكي باشد؛ مثالً مي توان قضاي نماز صبح را، در 

جماعت نماز، مغرب و عشاء خواند و برعكس. نمازي كه از انسان فوت شده، از نظر تعداد ركعات، به همان 

صورت بايد قضا شود؛ مثًال انسان مي تواند در مسافرت قضاي نماز چهار ركعتي را به صورت تمام بخواند، و اگر 

 مثالً در مسافرت، نماز ظهر از انسان ها قضا شده، وطن بايد آن را به صورت دو ركعتي قضا كند.

 نماز جمعه 

در مراسم هفتگي اجتماعي مسلمين «نماز جمعه» جايگاه وااليي دارد و نه تنها يك عبادت، بلكه مظهر وحدت  

مسلمين و شكوه و عظمت اسالم است و آگاهي پيروان قرآن را باال مي برد و نماز عبادي سياسي محسوب مي 

يا ايها الذين امنوا اذا نودي الصلوه يوم الجمعه فاسمعوا الي ذكر گردد. قرآن كريم درباره ي نماز جمعه مي فرمايد: «

» اي ايمان آورندگان! وقتي به نماز جمعه ندا داده مي شود، به سوي ياد خدا بشتابيد و داد و ستد را اهللا و ذرو البيع

 رها كنيد.

 اهميت نماز جمعه 

 نماز جمعه را « رسول خدا (ص)در اين زمينه احاديث بسياري نقل شده، كه در اينجا مجال پرداختن به انها نيست. 

حج مساكين » دانسته و آنرا موجب آمرزش گناهان شمرده است. نماز جمعه نيايش وحدت و قدرت مسلمانان و 

 در آغاز هجرت، وقتي به مدينه رسيد، اولين نماز جمعه را براي رسول خدا (ص)ميعاد نمازگزاران مومن است. 

مردم بپا داشت و اين اجتماع شكوهمند و سازنده را پايه گذاري كرد. اين نماز، بعد سياسي و حكومت ي دارد، 

 خطيب و امام جمعه يا حاكم مسلمين است، يا كسي كه از طرف رهبري، به اين سمت منصوب شده است.

 بركات و آثار سازنده ي تربيتي و اجتماعي اين عبادت سياسي بسيار است كه به، چند نمونه اشاره مي شود.

تقويت روحيه ي اخوت و برادري چرا كه همه از ، هر جا ، در يك مجمع و مصال گرد مي آيند و با رنگ  .1

ها و نژادهاي مختلف كنار هم مي نشينند . آنچه در نماز جماعت بود ، به مراتب بيشتر و قوي تر در نماز 

  جمعه ، اين تجميع هفتگي مسلمانان وجود دارد.



تشكل نيروهاي اسالم اين عبادت، به نوعي مسلمانان را بر محور عبادت ونماز، تشكل يكپارچگي مي  .2

  بخشد و مايه ي ارعاب دشمنان اسالم و خنثي شدن توطئه هاي تفرقه افكنانه و شايعه هاي آنان است.

سياسي مسلمانان به مقتضاي مطالب آگاهي بخشي كه در خطبه هاي جمعه بيان مي شود، –رشد فكري .3

مردم از مسائل سياسي كشور خود و جهان،  با خبر مي شوند و با آشنايي به وظايف اجتماعي خويش، در 

  صحنه ي اجتماع حضور بيشتر مي يابند.

تقويت روحيه ي جمعي اين نيز از آثار نماز جمعه است كه قطره هاي پراكنده ي افراد انساني را در يك  .4

اثيانوس گرد مي آورد و همه با ارتباط متقابل و شناسايي هم ، روحيهي اجتماعي پيدا مي كنند و انزوا و 

  فردگرايي از بين مي رود.

مركزيت بسيج مردم سنگر نماز جمعه، بهترين جاي دعوت مردم به بسيج شدن براي جهاد دفع و حل  .5

              مشكالت اجتماعي و ياري رساندن به ديگران است. اين قدرت عظيم مردمي كه در نماز جمعه متجلي

 از مساجد و اميرالمومنين (ع) و رسول خدا (ص)مي شود، همواره مورد توجه بوده و در صدر اسالم نيز 

  پس از خطبه ها افراد را بسيج كرده و به جبهه هاي جهاد مي فرستادند.

 و بسياري آثار ديگر .....

 




