درس اول :جایگاه عبادت

عبادت به معنای اظهار ذلت ،عالی ترین نوع تذلل و کرنش در برابر خداوند و همچنین هدف
خلقت جهان و بعثت پیامبران بوده است.

ریشه های عبادت

آنچه انسان را به عبادت و پرستش و بندگی خداوند وادار میکند ،اموری است از جمله:
 -1عظمت خداوند :انسان ناخودآگاه در برابر عظمت و جالل خداوند احساس خضوع و فروتنی
میکند.
 -2احساس فقر و وابستگی :خداوند در نهایت کمال و بی نیازی است ،ولی ما در همه چیز به
او نیازمندیم و وجود ما بسته به اراده اوست .احساس عجز و نیاز ،انسان را به پرستش
خداوند وادار میکند.
 -3توجه به نعمتها :به یاد آوردن نعمت های بی شمار خداوند می تواند قویترین انگیزه برای
عبادت باشد ،چنانکه در مناجاتهای امامان معصوم هم ابتدا نعمتهای خداوند حتی پیش
از تولد انسان به یاد آورده میشود .خداوند در سوره قریش آیه 3و 4می فرماید« :فَلیَعبُدوا
ربَ هذا البَیتِ ،الّذی اَطعَمَهُم من جو ٍع و امَنّهُم من خَوفِ» مردم پروردگار این کعبه را
بپرستند ،او را که از گرسنگی سیرشان کرد و از ترس ایمنشان نمود.
 -4فطرت :پرستش جزیی از وجود و کشش فطری انسان است و انبیاء برای هدایت این غریزه
فطری به مسیر درست آمده اند ،چنانکه بیشتر آیات مربوط به عبادت در قرآن ،دعوت به
توحید در عبادت است نه اصل عبادت .اگر رهبری انبیاء نباشد ،مسیر این غریزه منحرف
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میشود چنانکه در غیبت چهل روزه حضرت موسی ،مردم به اغوای سامری به پرستش
گوساله سامری روی آوردند.
نقش عبادت

درباره نقش عبادت می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 -1باقی ساختن فانی :تنها آنچه برای رضای خدا انجام گیرد و متعلق به اهلل باشد باقی می
ماند .خداوند در سوره قصص آیه  88می فرماید« :کُلُ شیءٍ هالِکٌ االّ وَجهَهُ» هر چیزی
نابود میشود مگر آنچه وجهه و رنگ و روی الهی داشته باشد.
 -2تبدیل مادیات به معنویات :اگر هدف در همه کارها خداوند باشد و نیت و انگیزه انسان در
مسیر خواست خدا انجام گیرد ،حتی کارهای مادی انسان مانند خوردن ،پوشیدن
.......معنوی میشود ،برعکس آن گاهی مقدس ترین کارها با انگیزه مادی انجام گرفته و بی
ارزش میشوند.
 -3سازندگی جامعه و فرد :از آنجاییکه عبادت با نادیده گرفتن هوس ها و تمایالت و انس با
خداوند و دل بستن به بی نهایت همراه است ،در ساختن فکر و زندگی اجتماعی و فردی
نقش دارد .عبادت هم انسان را به صورت فردی از بردگی هوس ها و گناهان نجات میدهد
هم یک جامعه عابد از ستمگران و ابرقدرت ها آزاد میشود .عبادت هم فرد ساز است هم
جامعه ساز .فساد جوامع بیشتر از گرایش به عبودیت و پرستش غیر خدا سرچشمه می
گیرد.
ابعاد عبادت

در فرهنگ اسالم همه کارهای شایستهای که به نفع مردم باشد عبادت است .تفکر در خدا به گونه
ای که انسان را به خدا نزدیک سازد ،یکی از آن موارد است .کسب و کار حالل نیز از جمله عبادات
ب الحَالل»
به شمار آورده شده است ،چنانکه رسول خدا فرمود« :العِبادَه سَبعونَ جُز ٌء اَفضَلُها طَلَ ُ
عبادت هفتاد بخش است برترین آن ها طلب حالل و به دنبال روزی رفتن است .آموختن دانش،
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خدمت به مردم و رسیدگی به مشکالت آنان از بسیاری عبادت ها مانند حج مستحب برتر دانسته
شده است .پیامبر (ص) انتظار فرج و گشایش (با آمدن امام زمان(ع)) را برترین عبادت برشمرده
است.
چگونگی عبادت

روش عبادت را باید از قرآن و عترت آموخت .همواره ذکر شده است که عبادت باید آگاهانه باشد.
در حدیثی از رسول خدا (ص)آمده است« :از نماز آن قسمتی مورد قبول است که انسان بر اساس
تعقل و آگاهی بخواند» .نماز آگاهانه به معنی داشتن حضور قلب و توجه به خداوند است .امام
صادق(ع) نیز دراین باره می فرماید« :هر کس دو رکعت نماز بخواند و بداند با که سخن میگوید و
چه میگوید ،گناهانش بخشیده میشوند» .دیگر اینکه عبادت باید عاشقانه و همراه با عشق و
نشاط و لذت باشد ،زیرا عبادت تحمیلی بی نتیجه است .همچنین باید خالصانه و به دور از ریا و
نفاق و عوام فریبی باشد ،چنانکه خداوند در قرآن می فرمایدَ « :و لَا یُشرِک بِعِبادَهِ رَبّ ِه أَحَدا» (هر
کسی به خدا و روز قیامت ایمان دارد) کسی را در عبادت شریک خدا نسازد.
پرستش خدا باید همراه با قلبی سرشار از احساس عظمت خدا و کوچکی و نیاز در مقابل او باشد،
بدین معنا که عبادت باید خاشعانه باشد .یکی از موارد قابل توجه برای غلبه بر افتادن در دام ریا و
خودنمایی که از دامهای شیطان است ،عبادت پنهانی است ،البته در مواردی که اسالم دستور به
عبادتهای علنی (نماز جماعت ،جمعه ،حج) نداده باشد.
آفات عبادت

شیطان از روش های زیر برای باطل نمودن عبادات وارد میشود:
 -1ریا :شیطان باعث می شود عبادت تنها برای رسیدن به شهرت و موقعیت باشد و انسان را از
قصد قربت باز میدارد.
 -2عُجب :انسان توسط شیطان به خودپسندی و مهم دانستن عبادات کشیده میشود.
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 -3گناه :آثار خوب عبادت را از بین میبرد .امام سجاد (ع) در دعای مکارم االخالق می فرماید:
« الهی عَبّدنی لَکَ و ال تُفسِد عِبادَتی بالعُجبِ...اَعِزّنی و التَبتَلینی بِالکِبر» خدایا مرا بنده
خودت ساز ،ولی با عجب فاسد مگردان ،مرا عزیز کن ولی به تکبر مبتالیم نساز.
عبادت های باطل

عبادتهایی هستند که از راه جهالت یا دوری از هدایت انبیاء پیش میآیند .خداوند در قرآن ضمن
اشاره به این نوع عبادات ،آن ها را باطل میداند و با دلیل رد میکند ،از جمله اینکه اگر انسان
بخاطر یاری جستن از دیگران و عزت یافتن ،تأمین معاش و روزی ،امید به نفع یا زیان و یا برتر
دانستن طاغوتها به سراغ غیر خدا برود و یا اگر پرستش از روی تقلید از نیاکانی باشد که آنان
ل مُبین» .عبادات باطل
خود در گمراهی بودند ،چنانکه در قرآن آمده است« :أَنتُم و ءَابآُکُم فِی ضَل ٍ
تنها پرستش بت و سنگ و چوب نیست ،بلکه دل و جان سپردن به هر فکر و سخن و قدرت و
حکومت غیر الهی است.
عبودیت نه عبادت

عبودیت به معنی تسلیم محض و بی چون و چرا بودن در مقابل خداست و عبادتی ارزشمند است
که سرچشمه در عبودیت داشته باشد و پرستش و اطاعت ظاهری بدون تسلیم و پذیرش قلبی بی
ارزش است .ابلیس روحیه عبودیت نداشت و از فرمان خداوند سرپیچی کرد و مطرود شد ،در
حالیکه نمونه کامل تسلیم و عبودیت را در داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل (ع) میبینیم که هم
پدر مطیع محض دستور خداست و فرزند را به قربانگاه برده و کارد بر حلقومش میگذارد و هم
ت اِفعَل ماتُومَر» .وی چه در
فرزند که می گوید ای پدر آنچه که فرمان خداست را انجام بده« .یا أبَ ِ
رها کردن هاجر و اسماعیل در بیابان های خشک مکه و چه در آمادگی برای افتادن در آتش،
عبودیت خود را نشان میدهد.
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تداوم عبادت

از نظر اسالم عبادت کوچک وکم ولی پیوسته ارزشمندتر از عمل نیک بزرگ ولی بی دوام است .از
رسول خدا (ص) نقل شده است« :آفَ ُه العِبادَ ِه ال َفترَهُ» آفت عبادت ،سستی و گاهی انجام دادن و
گاهی ترک است.
توسعه عبادت

مؤمن خداپرست باید به گسترش فرهنگ عبادت بپردازد و توصیه به حق و وظیفه تبلیغ بر عهده
هر مؤمنی است .بدین معنی که تنها به عبادت خود اکتفا نکند و دیگران را هم با خدا و پرستش
آشنا کند.
تکلیف و شرایط عبادت کننده

تکلیف به عنوان امتیاز بزرگ برای انسان ،این شایستگی را به انسان میدهد که مورد لطف خدا
قرار بگیرد و از طرف او به انجام وظایفی مکلف شود و امانتدار خدا در زمین گردد .تکلیف شرایطی
دارد از جمله:
 -1بلوغ :پسران با تمام شدن  15سال قمری و دختران با تمام شدن  9سال قمری به سن
تکلیف می رسند .غیر از این بلوغ که عبادی و تکلیفی است ،بلوغ های دیگری مانند بلوغ
سیاسی ،اقتصادی و ازدواج نیز وجود دارند .نکته قابل توجه آنکه گرچه بلوغ شرط تکلیف
است ،ولی به معنای رها شدن افراد نابالغ نیست .وظیفه والدین است که نونهاالن را پیش از
بلوغ با مراسم و سنت های دینی خصوص ًا نماز و روزه آشنا کنند و به آنها بیاموزند در
قبال اعمالشان مسئولاند و اگر خطایی مرتکب شوند ،تعزیر و تنبیه خواهند شد.
 -2قدرت :قدرت و توانایی شرط تکلیف است و از هرکس به اندازه وسع و توان او انتظار است.
خداوند در قرآن میفرماید« :ال نُکلّفُ نَفساً اِال وُسعَها» هیچ کس را جز به قدر تواناییاش
تکلیف نمیکنیم .پس هر کس که ناتوان باشد ،مکلف نیست.
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 -3اختیار :شرط تکلیف اختیار و آزادی عمل است و اگر کسی را به کار گناهی اجبار کنند یا
به زور مانع انجام وظیفه شوند ،مؤاخذه ندارد.
 -4عقل :مالک فضیلت انسان و تکلیف اوست و در بعضی روایات عقل اولین مخلوق خدا
دانسته شده ،حتی در کتب حدیث ،بحث عقل مقدم بر مباحث دیگر آمده است ،به همین
سبب در اسالم آنچه سبب تضعیف عقل گردد ممنوع و هر چه سبب افزایش آن شود،
تشویق شده است.
شرایط صحت عبادات

ارزش عبادت به صحت و درستی آن و صحت آن به  2عامل مهم بستگی دارد .یکی صحیح بودن
هدف و دیگری صحیح بودن شکل آن .هدف آن نیز باید کسب رضای الهی و انجام وظیفه باشد و
عبادتی که برای کسب وجهه و خوشایند مردم باشد و انتظار ستایش از غیر خدا رود ،شرک
محسوب میشود ول ی اگر هدف خدا باشد و مردم متوجه کار خالصانه انسان شوند ،اشکال ندارد.
ریا در عبادت یکی از عواملی است که موجب بطالن عبادت میشود .نیت باید خالص باشد چنانکه
امام صادق (ع) فرمود « :و العَمَلُ الخا ِلصُ الّذی التُریدُ أن یَحمَدک عَلَیهِ أح ٌد اِالّ اهلل» عمل خالص
آن است که از احدی بجز خداوند انتظار مدح و ستایش نداشته باشی .عبادت صحیح همچنین باید
از اولیاء دین و به همان شکل و شیوه معین آموخته شود نه اینکه بر حسب سلیقه و روشهای
منحرف از دین انجام گیرد ،چرا که در اینصورت ارزشی نخواهد داشت .امام باقر (ع) در تفسیر آیه
 189بقره فرمود« :وَ أتُوا البُیُوتَ مِن أَبوابِها» از در خانه ها وارد شوید .مقصود آن است که هر کاری
را از راهش وارد شده و انجام دهید.
انگیزه های تغییر شکل عبادت

در قرآن نمونه های متعددی آمده است که نشان میدهد چگونه اقوام پیشین با تغییر شکل
عبادت دچار قهر و غضب الهی شدهاند .انگیزه این تغییر شکلها در قرآن ذکر شده است .لجاجت
یکی از این انگیزههاست .هنگامی که خداوند به بنی اسراییل دستور داد هنگام ورود به سرزمین
مقدس کلمه «حطه» (خدایا ما را ببخش و گناهانمان را بریز) را بر زبان جاری کنند ،آنان از روی
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استهزاء و لجاجت تغییر داده و گفتند حنطه یعنی گندم و خداوند بر آنان غضب نمود و هالکشان
کرد .عامل دیگر ،روشنفکر زدگی است .در اسالم  4ماه حرام است و جنگیدن در آن ها ممنوع می
باشد (ذیقعده  ،ذیحجه ،محرم) و یک ماه جدا (رجب) که قرآن آن ها را «اربعه حرم» نامیده است.
حال آنکه برخی مطابق نظر خود این ماه ها را جابجا میکردند .قرآن این تغییر را نکوهش کرده و
آن را فرو رفتن در کفر دانسته است .مقدس مآبی به معنی کاله گذاشتن بر سر وجدان و قانون
خدا با سرپوش مذهب و حیله های شرعی برای رسیدن به امیال خود ،از این موارد است.
شرایط عبادات

در آیات و روایات شرایطی برای قبولی اعمال و عبادات بیان شده است از جمله:
 -1شرط اعتقادی :ایمان به خدا .قرآن کریم اعمال کافران را همچون خاکستری میداند که در
یک روز طوفانی در برابر باد قرار گیرد و چیزی از آن باقی نمیماند.
 -2شرط سیاسی :والیت و رهبری صحیح و آسمانی که همه بندگان خدا را در مسیر الهی قرار
می دهد و جهت شایسته میدهد.
 -3شرط اخالقی :تقوا .خدا در قرآن می فرماید « :إنّما یَتَقَبّلُ اهللُ ِمنَ المُتّقِین» .خدا تنها از
اهل تقوا میپذیرد.
 -4شرط اقتصادی :ادای حق مردم و رسیدگی به نیازمندان و ادای حقوق محرومین که
اهمیت زیادی در قبولی عبادت دارد .در حدیثی امام علی (ع) به کمیل می فرماید« :هرگاه
غذای تو از راه حالل و درآمد صحیح نباشد ،خداوند تسبیح گفتن و شکر کردن تو را قبول
نمیکند».
 -5شرط اجتماعی :خیرخواهی نسبت به دیگران ،حفظ پیوندهای اجتماعی و اخوت میان
مسلمانان اهمیت بسیاری دارد و هر آنچه موجب گسستن آنها شود ،موجب قبول نشدن
عبادت می شود ،مانند :غیبت ،سوء ظن ،بدخواهی ،قطع رابطه.

7

 -6شرط خانوادگی :خوشرفتاری و رعایت حقوق متقابل زن و شوهر دارای چنان اهمیتی است
که بیتوجهی به آن موجب قبول نشدن عبادت میشود ،حتی ذکر شده است بدرفتاری با
پدر و مادر و نگاه خشم آلود بدانان نیز همین تأثیر را بر عبادات دارد.
نشان قبولی

محتوای اصلی نماز و ثمره آن و نشانه قبولی عبادات  ،بازداشتن از منکر است .در قرآن آمده است:
«إنّ الصَلوهِ تَنهی َعنِ الفَحشآءِ َو المُن َکرِ»
تسلیم بزرگترین فلسفه تکلیف

مسلمان باید در برابر فرمان وحی تسلیم باشد و این روحیه تسلیم و پذیرش ،کمال آدمی است و
برخی دستورها برای آزمودن روح تسلیم و بندگی است .چنانکه امام سجاد و امام علی (ع) می
فرمایند « :کفی بی فخرا أن اَکون لَکَ عَبداً» .خدایا افتخارم همین بس که بنده تو هستم.

درس دوم :سیمای نماز
نماز از مهمترین سفارش های انبیاء و از بارزترین مصادیق عبادت است .نماز داروی تکبر است،
چنانکه امام علی (ع) درباره آن میفرماید« :وَالصَلوه تَنزیها عن الکِبر» .خداوند نماز را واجب کرد تا
انسان را از کبر دور کند .نماز گناهان را از بین میبرد .در حدیث نماز به نهری تشبیه شده است
که انسان روزی پنج بار در آن شستشو میکند و دیگر چرکی باقی نمیماند.
اهمیت نماز

ن السَّیِئاتِ».
در اهمیت نماز باید گفت قرآن پس از دستور به نماز میفرماید« :انّ الحَسَناتِ یُذهِب َ
نیکیها بدیها را از بین میبرند .نماز جزء برنامه انبیاء بوده است .امام حسین حتی ظهر عاشورا در
میدان مبارزه در برابر تیرهای دشمن هم نماز را رها نکرد ،گرچه بعضی نماز را به طمع بهشت یا
ترس از عذاب جهنم میخوانند ،اما امیرالمؤمنین (ع) نماز را نه برای تجارت یا سپری از آتش بلکه
بخاطر شایستگی خدا برای عبادت انجام میدهد.
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نماز از دیدگاه وجدان و عقل

نعمت و نیکی خداوند درباره ما بیشمار است .او ما را از هدایت انبیاء و معصومین برخوردار
ساخت ،جهان و طبیعت را مسخر انسان کرد و به او قدرت بهره بردن از مواهب طبیعت و کشف
رازهای جهان و استفاده از آن در مسیر فالح و زندگی خویش داد ،بنابراین وظیفه انسانی و
وجدانی ما ایجاب می کند که سپاس نعمت های الهی را ادا کنیم و به شکرانه آن همه نیکی نماز
بخوانیم و او را بپرستیم .نماز تشکر از خداوند است که نعمت هایش بیشمار است چنانکه خداوند
می فرماید« :اگر نعمتهای الهی را بشمارید ،نمی توانید آنها را به حساب آورید» .تشکر از
خداوند ارزشی برای ما و نشانه انصاف ماست وگرنه نشانه نیاز خداوند به نماز ما نیست ،از طرفی
وقتی لزوم تشکر را قبول میکنیم ،چگونگی آن باید مطابق دستور باشد.
ترک نماز

ترک نماز به معنی قطع رابطه با خداوند است و در دنیا و آخرت عواقب تلخی دارد .در قیامت اهل
بهشت از دوزخیان میپرسند :چه چیزی شما را روانه جهنم کرد؟ یکی از پاسخ هایشان این است
ن
ن» .رسول خدا (ص) نیز فرمود« :بَینِ العَبدِ وَ بَی ِ
که ما پایبند به نماز نبودیم« .لَم نَکُ مِنَ ال ُمصَلّی َ
الکُفرِ تَرکُ الصَال ِه» .مرز بین اسالم و کفر چیزی بیش از رها کردن نماز نیست.
سبک شمردن نماز

ارزشگذاری به نماز نشانه ایمان به خداست و بی اعتنایی ،دلیل ضعف عشق و عالقه به معنویات
ق صَالتَ ُه» .سارقترین و
س مَن سَ ِر َ
است .حضرت علی (ع) در این باره فرمود« :اِنّ اَشرَقَ النّا ِ
دزدترین افراد آنانند که از نمازشان بکاهند و بدزدند .پیامبر اسالم (ع) نیز فرمود« :آنکه نماز خود
را تباه سازد ،در قیامت در کنار قارون و هامان خواهد بود .وای بر کسی که از نماز خود مراقبت
نکند »...و فرمود« :هر که نماز را سبک شمرد ،از امت من نیست».
نمازهای مردود

در احادیث ،نماز برخی افراد را فاقد ارزش و مردود به حساب آوردهاند از جمله:
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 -1بی تفاوتها :امام صادق (ع) فرمود« :نماز کسانی که نسبت به برهنگان و آوارگان جامعه
بی تفاوتند ،قبول نیست».
 -2حرامخواران :پیامبر اکرم (ص) فرمود« :الصَالهُ َمعَ اَکلِ الحَرامِ کَالبِنا ِء عَلَی الرّملِ» .نماز
حرامخواران مثل بنای ساختمان بر ریگ است.
 -3بی تعهدان در خانه :رسول خدا (ص) فرمود« :نماز زنی که از درآمد شوهر بهرهمند می
شود ،ولی به مسئولیت الهی خود عمل نمیکند ،پذیرفته نیست».
 -4تارکان زکات :در قرآن در اکثر موارد ،پرداخت زکات را در کنار برپاداشتن نماز آورده و در
احادیث بسیاری آمده که نماز آنانکه زکات مال خود را نمیدهند قبول نیست.
 -5افراد الابالی :نماز کسی که اهل تقوا نیست یا رکوع و سجودش را در نماز به طور مطلوب
انجام نمیدهد ،پذیرفته نیست.
 -6حاقن و حاقب :یعنی کسی که بول و غائط خود را نگاه میدارد و به خود فشار آورده و
دچار ضررهای جسمی میشود .این کار باعث عدم تمرکز میشود و حضور قلب را از بین
می برد.
 -7پیش نماز غیر محبوب :پیش نمازی که مردم به او عالقه نداشته باشند و موجب خلوت
شدن نماز جماعت شود ،در روایات آمده است نماز جماعت چنین کسانی مردود شمرده
شده است.
نمازهای معصومین

چگونگی نماز خواندن اولیاء دین ،الهام بخش و الگوست .چنانکه امام سجاد (ع) همین که در نماز
به جمله «مالک یوم الدین» میرسید ،آنقدر تکرار میکرد تا بیننده خیال میکرد که او در آستانه
جان دادن است و نیز در سجده غرق می شد .رسول خدا (ص) هرگاه که وقت نماز می رسید ،گویا
کسی را نمیشناخت و حال معنوی خاصی پیدا میکرد و میفرمود« :گرسنه از غذا سیر و تشنه از
آب سیراب میشود ،ولی من از نماز سیر نمیشوم».
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آداب نماز

رعایت نکاتی که به آداب نماز مربوط میشود (مسواک ،نظافت ،توجه به خدا )....در کمال این
ک مِنها ما
ک فَاَنّما یُحسَبُ لَ َ
ک بِاالقبالِ علی صَالتِ َ
عبادت موثر است .امام باقر (ع) فرمود« :عَلَی َ
اَقبَلتَ عَلَیهِ» .در نماز توجه به خدا داشته باش ،زیرا از نماز آن مقدار قبول میشود که با توجه
خوانده شود.
امام صادق (ع) میفرماید« :هنگام نماز ،از دنیا و آنچه در آن است مأیوس شو و تمام توجهت را به
خدا قرار ده و به یاد روزی باش که در برابر دادگاه عدل الهی قرار میگیری» و نیز فرمود« :گاهی
پنجاه سال بر انسان میگذرد ،ولی خداوند حتی یک نماز او را نپذیرفته است .در حدیثی از پیامبر
ف رَکعَهِ مِن مَخلِطِ» .دو رکعت نماز انسان با
ل مِن اَل ِ
نیز نقل شده است« :رَکعَتانِ مِن َرجُلٍ وَر ٍع اَفضَ ُ
تقوا ،برتر از هزار رکعت نماز فرد الابالی است.
نماز و همراه هایش

درموارد متعددی از آیات قرآن که نماز مطرح شده است ،در کنار آن فرمان دیگری نیز آمده است،
مانند :زکات ،انفاق ،امر به معروف و نهی از منکر ،قرض دادن به خداوند که به صورت وام دادن به
محرومان است و از همینجاست که آیه «اَنّ الصَلوهَ تَنهی عَنِ الفَحشاءِ َو ال ُمنکَر» مفهوم روشنتری
پیدا میکند و معلوم می شود که برپایی این فریضه ،چگونه مانع مفاسد در جامعه اسالمی می شود.
نماز پرواز روح

در احادیث از نماز به عنوان «معراج مؤمن» یاد شده است ،به معنی عروج و پرواز در فضای
معنویت زندگی .در یک مقایسه میتوان طیران معنوی و عروج عرفانی یک نمازگزار را با یک
خلبان و پرواز او با هواپیما در آسمان مقایسه کرد.
در عبادت و نماز بیشترین سختی و فشار ،غلبه بر هوای نفس و شروع به عبادت است و معراج
روحی نمازگزار محتاج توجه خالص و نفی همه عبودیتهاست و قلب سلیم الزم است .در نماز
همراه با ارتباط با خدا ارتباط سالم با مردم نیز الزم است و در کنار ادای حق اهلل باید حق النّاس را
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هم ادا کرد .عبادت و نماز هنگامی ارزشمند است که پایان آن سالم و بدون آفت عُجب و غرور و
بدون ضایعه «حبط اعمال باشد» .آنچه قابل ذکر است این است که در عبادت آگاهیهای مقدماتی
الزم است و عبادت بدون علم و فقه بی ارزش است.

درس سوم  :استقبال از نماز
برای ورود به عبادت سازنده نماز ،به یکسری مقدمه های جسمی و روحی از نظر پاکی و نظافت در
جسم و لباس و روح نیاز است که به آنها اشاره میشود.

مقدمات نماز

مقدمات نماز چیزهایی است که انجام یا تهیه آن ها قبل از نماز الزم است ،از جمله طهارت .بدین
معنی که نمازگزار باید برای انجام عبادت ،کسب طهارت کند .گاهی با وضو ،غسل و در شرایطی
تیمم کند.
 -1وضو :جزء ایمان است و به تعبیر امام باقر (ع) نماز بدون وضو نماز نیست« .الصلوه اِلّا
بِطهُور» و در برخی روایات از وضو به عنوان «کلید ایمان» و «نصف ایمان» تعبیر شده
است .امام رضا (ع) بیان جالبی درباره وضو دارد و میفرماید « :الن یَکونَ العَبدُ طاهراً اذا
ن یَدَی الجَبّا ِر عِن َد مُناجاتِ ِه» .وضو یک ادب در برابر خداست تا بنده در هنگام نماز
قامَ بَی َ
وقتی در برابر خداوند می ایستد پاک باشد .در روایات تأکید شده است که انسان همواره در
وضو باشد .وضو به نور تشبیه شده و خوابیدن با وضو همچوم احیاء و شبزنده داری به
حساب آمده است .برای دعا ،تالوت قرآن ،زیارت و بسیاری کارهای نیک و عبادی سفارش
به داشتن وضو شده است .بدون وضو دست زدن به آیات قرآن ،نام های خداوند ،پیامبر و
ائمه (ع) ممنوع است .نکته دیگر که باید بدان توجه داشت این است که اسراف در مصرف
12

آب برای گرفتن وضو حرام است .برای وضو ده سیر آب و برای غسل سه کیلو آب کافی
است .طهارت برای نماز مراحلی دارد از جمله :طهارت ظاهر از نجاسات و آلودگیها،
طهارت اعضا از گناهان و جرائم ،طهارت روح از مفاسد اخالقی.
 -2غسل :گاهی برای کسب طهارت باید غسل کرد .از جمله موارد آن جنابت است و باید طبق
دستوری که مراجع تقلید در کتب توضیح المسائل خود بیان میکنند ،تمام بدن شستشو
داده شود.
 -3تیمم :وقتی آب برای وضو یا غسل نباشد ،وقت کم باشد ،مصرف آب برای سالمتی ضرر
داشته باشد ،قیمت آب در حد غیر قابل تحملی گران باشد و یا اینکه آب برای آشامیدن
الزم باشد ،طبق دستوری که در رساله ها آمده است ،می توان تیمم کرد .بدینگونه که
دست ها را بر خاک پاک زد و بر پیشانی و پشت دست ها کشید.

لباس و مکان نمازگزار

مرد نمازگزار باید عورت خود را بپوشاند و بهتر است از ناف تا زانو پوشیده باشد ،ولی زن نمازگزار
باید تمام بدن خود به جز صورت و دست ها و پاها تا مچ را بپوشاند و این پوشش باید با لباس پاک
و حالل باشد .بهتر است لباس نمازگزار سفید و پاکیزه باشد ،بوی خوش استعمال کند و با انگشتر
عقیق به نماز بایستد و از پوشیدن لباس های سیاه ،چرک و تنگ استفاده نکند .مکانی که روی آن
نماز خوانده میشود باید حالل باشد .تصرف در ملک مردهای که خمس یا زکات آن بدهکار است،
حرام و آن نماز باطل است .عالوه بر آنچه ذکر شد ،مسائل دیگری نیز وجود دارد از جمله:
 -1مراعات ادب :نماز باید با بهترین و پاکترین لباس باشد و نمازگزار از آراستگی ظاهر و
باطن برخوردار باشد.
 -2مراعات حقوق دیگران :برخی از شرایطی که ذکر شد ،به رعایت حقوق دیگران ،حق
حکومت اسالمی و حق محرومان جامعه مربوط می شود و آنچه معتبر است ،رضایت قلبی
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صاحبان حق است .اگر در ظ اهر بگویند راضی هستیم ،ولی بدانیم که رضایت ندارند ،نماز و
تصرف باطل و حرام است ،ولی اگر در ظاهر اظهار عدم رضایت کنند ،ولی بدانیم قلباً راضی
است ،نماز صحیح است.
 -3رعایت اولویتها :در کنار شرایط اصلی ،نکاتی مستحبی نیز وجود دارند که بیانگر توجه
اسالم به اولویتهاست.
قبله
نماز رو به کعبه مقدس برگزار میشود و جهتی که به آن رو میکنیم «قبله» نام دارد که الهام
بخش توحید و یادآور خط توحیدی حضرت ابراهیم (ع) است .در آغاز اسالم ،سالها قبله
مسلمانان بیت المقدس بود ،زیرا پیامبر (ص) نمیخواست کعبه را که بصورت بتخانه درآمده بود،
قبله عبادت قرار دهد ،ولی پس از هجرت قبله از بیت المقدس به مسجد الحرام تغییر یافت .یکی
از علل آن زخم زبان های یهویان بود ،سپس آیات قرآن نازل شد و دستور آمد که هر کجا هستید
رو به مسجد الحرام بایستید و نماز بخوانید .دلیل دیگر این بود که یهودیان به مسلمانان نگویند
شما خود قبله ندارید و به سوی قبله ما نماز میخوانید .این نکته استقالل فرهنگی و شخصیت
مستقل مسلمانان را الهام میبخشد .این سمت گیری به سوی کعبه نظم و وحدتی شگفت
میآفریند .و از رهگذر توجه به قبله ،علم جغرافیا ،هیئت و جهتشناسی در بین مسلمانان نیز رشد
پیدا کرد.
اذان

گفتن اذان و اقامه نماز نیز از کارهای پیش از نماز و زمینه ساز توجه بیشتر به خداوند در نماز
است .اذان اعالم موجودیت اسالم ،معرفی عقاید و اعمال مسلمانان و فریاد علیه معبودهای خیالی،
نشانه باز بودن فضای تبلیغات و اعالم مواضع فکری مسلمین به صورت روشن و صریح است.
ن یَترکُونَ االذانَ عَلی ضُعَفائِهم».
س زَما ٌ
رسول خدا (ص) در حدیثی فرمودند« :سَیأتی عَلَی النّا ِ
زمانی خواهد آمد که اذان را تحقیر کرده و به افراد ناتوان می سپرند .اولین کسی که در اسالم اذان
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گفتن ،بالل بود .بالل حبشی مسلمان سیاهپوستی بود که رسول خدا (ص) او را به موذنی برگزید.
وقتی اذان از طریق وحی نازل شد ،پیامبر آن را به بالل آموخت که صدای رسایی داشت .این
موضوع برای ما درسهایی دارد.
 -1شخصیت و عظمت دادن به برده ها ،چرا که بالل برده ای بود که سخنگوی اسالم و منادی
امت شد.
 -2این موضوع که رنگ چهره مالک نیست.
 -3تحقیر متکبرانی که روزی بر بالل آقایی می کردند و فخر میفروختند.
 -4ایمان و تقوا و لیاقت ،کمبودهای ظاهری را جبران میکند .بالل با آنکه بجای «شین»
«سین» تلفظ می کرد و این نقص زبانی را داشت ،اسالم به کمال معنوی و زیبایی باطنی او
بیشتر بها داد.
اخالص در عبادت

گرچه نیت ،اولین واجب در متن نماز است ،اما بنا به اهمیت و مالک ارزش بودنش در هر کاری ،از
جمله عبادات و نماز بدان پرداخته

میشود.

نیت مالک ارزش

عنصری که به عمل یک انسان بها میدهد ،نیت و انگیزه و هدف اوست ،از همین رو در آیات قرآن
کلمه «فی سبیل اهلل» فراوان به کار رفته است ( 70بار) .نیت ،اصل و اساس عمل و رکن عبادت
است .اگر عملی بدون نیت انجام شود یا نیت غیر خدایی داشته باشد ،باطل است .نیت ،شرط
ن خالص ًا لی».
قبولی عمل است .امام صادق (ع) از قول خدای متعال نقل میکند« :لَم اَقبَل اِلّا ما کا َ
جز آنچه را خالص برای من باشد ،نمیپذیرم .نمونه ای از اخالص را میتوان از آنچه حضرت علی
(ع) در صفت متقین فرمودند ،دریافت« :اِذا زکّی اَحَدُهُم خافَ ِممّا یُقالُ لَ ُه» .هرگاه یکی از آنان
ستایش می شود ،از آنچه دربارهاش گفته میشود ،میهراسد.
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اولیاء خدا کار و عبادت را برای خدا انجام می دهند و تنها به پاداش او چشم میدوزند و هر
عملشان صبغه و رنگ الهی دارد که رنگی است ماندگار و زوال ناپذیر.
اخالص در عبادت

همه عبادت ها باید به قصد غربت انجام گیرد و اگر گوشه ای از آن برای غیر خدا باشد ،باطل
است .مثالً اگر در نماز یکی از واجبات برای غیر خدا باشد ،باطل است ،حتی اگر یکی از مستحبات
هم ریایی باشد ،یا زمان عبادت برای غیر خدا باشد ،نماز باطل است .خداوند عملی را میپذیرد که
از جهت شرایط زمانی و مکانی و کیفیت خصوصیاتش همه خالص باشد و برای او شریکی قرار داده
نشود«.وَ لَا یُشرِک بِعِبادَ ِه رَبّهِ أحَدَا» .حضرت علی (ع) درباره اخالص سخنان بسیاری دارد ،از
ص غایَهٌ» .نیت خالص نهایت مطلوب و هدف نهایی است .در احادیثی که ایشان
جمله« :اَالخال ُ
فرمودند ،جایگاه واالی اخالص و نیت خالص در ارزشگذاری اعمال و بهرهدهی کارها در دنیا و
آخرت به خوبی نمایان است.
آثار دنیوی نیت

به جز پاداش های اخروی و معنوی که از نتایج اخالص است ،آثار دنیوی هم دارد از جمله:
 -1مدیریت جامعه :اگر حسن نیت و خلوص در مسئوالن اجتماعی باشد ،کارها بهتر انجام
شده و عدالت بهتر اجرا میشود .روحیه خیرخواهی خالصانه ،قویترین اهرم ایجاد عدالت
ل بِحُسنِ ال ِنیّه فی الرّعیّه».
است .امام علی (ع) به مالک اشتر میفرماید« :اِس َتعِن عَلَی العَد ِ
به وسیله حسن نیت به مردم ،برای اجرای عدالت اجتماعی کمک بگیر.
 -2بهبود وضع اقتصادی :افراد خوش قلب و خیرخواه و مخلص ،حتی در امور اقتصادی و
کسب و کار هم موفقترند و خلوص نیت آنها پشتوانه آن هاست .شاید این کالم علوی
ق المَر ِء عَلی قَد ِر نِیّ ِتهِ» .رزق هرکس به اندازه نیت اوست.
مربوط به این مسئله باشد« :رِز ُ
 -3روابط خوب اجتماعی :افراد خوش باطن و خوش نیت در دلها جای دارند و مردم آنها را
دوست دارند .امام علی (ع) میفرماید« :هرگاه نیت خراب شود ،بال فرود میآید».
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نیت به منزله عمل

تصمیم به کارهای نیک و نیت خیر داشتن چون انسان را از حالت بیتفاوتی بیرون میآورد و نشانه
تعهد و دلسوزی و آیندهسازی است ،ارزشی همچون خود عمل دارد ،چنانکه پیامبر اسالم (ع)در
هلل مَنازِلَ الشُهَداءِ وَ اِن ماتَ عَلی
ل اهلل الشَهادهَ بِصِدقٍ بَلّغَهُ ا ُ
مورد آرزوی شهادت فرمود« :مَن سَئَ َ
فِراشِهِ» .کسی که از روی صدق و راستی از خداوند شهادت بطلبد ،هر چند در بستر بمیرد ،خداوند
در قیامت او را به جایگاه شهیدان میرساند.
نیت ،جبران کمبودها

از آنجا که علم و قدرت و امکانات انسان محدود است و نمیتواند به همه خواستههای قلبیاش
جامه عمل بپوشاند ،نیت میتواند جای آن را بگیرد و میان انسان بی نهایت طلب و شرایط محدود
را متصل کند .نیتهای بد میتوانند آثار سوء اعمال را متوجه صاحب نیت کنند .قرآن کشتن شتر
حضرت صالح را که معجزه الهی بود ،به همه مخالفان آن پیامبر نسبت میدهد ،با آنکه دست همه
آن ها به این جنایت آلوده نبود ،ولی در دل به آن راضی بودند .پس رضایت به کار خیر و شر انسان
را از محدوده زمان و مکان بیرون می آورد و در ثواب یا عقاب آن شریک می سازد و این مطلب در
روایات متعددی بیان شده است.
راه نزدیک شدن به اخالص

برخی از راه های نزدیک شدن به اخالص از این قرار است:
 -1توجه به ارزش ها :کسانی که جنس خود را ارزان میفروشند یا جنس را نمیشناسند یا
قیمت بازار را نمیدانند و از نرخ رایج بیخبرند .قرآن در هر سه زمینه راهنمایی کرده
است .جنس :قرآن انسان را خلیفه خدا و عصاره خلقت و هدف آفرینش میداند که ارزش
باالیی دارد .مشتری :خود خداوند است که اعمال شایسته انسان را میخرد ،گران میخرد
(به بهای بهشت) ،کارهای اندک را هم میپذیرد ،برای نیتهای خیر هم پاداش میدهد،
کارهای زشت و فاسد را میپوشاند و خوبی ها را نمودار میکند و اما نرخ :قیمت انسان
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بهشت و رضوان الهی است و هر که خود را به کمتر از این بفروشد ،ضرر کرده است .قرآن
بارها از کسانی که در مسر گمراهیاند با تعبیر «فَمارَبِحَت تِجارَتُهُم» یاد کرده است ،یعنی
تجارتشان سود نبخشیده است.
 -2فکر در آفرینش :شناخت ما را نسبت به عظمت و قدرت خداوند میافزاید ،پس کارها را
برای او انجام داده و به اخالص نزدیکتر میشویم.
 -3توجه به صفات خدا :سبب توجه به او و قطع نظر از غیر میشود.
 -4توجه به نعمتها :انسان را شیفته خدا میسازد و دل را خانه عشق او .
 -5توجه به سود قطعی :کسانی که برای خدا و آخرت کار میکنند ،سود و نتیجه کارشان
قطعی است.
 -6توجه به بی ارزشی دنیا :برای افراد بصیر ،دنیا در مقابل آخرت و مردم در برابر خدا چندان
ب و له ٌو»،
ارزشی ندارد که برای آن کار کنند .در قرآن تعبیراتی مانند« :مَتا ُع الغُرور»« ،لَعِ ٌ
ل» برای نشان دادن بی ارزشی و فریبندگی و غرور
«زَهره الحیا ِه الدّنیا» و «مَتاع الدّنیا قَلی ٌ
آفرینی دنیا ،ذکر شده است.
 -7توجه به ناتوانی مخلوقات :قدرت مطلق از آن خداست و همه کارها به دست اوست و به
تعبیر قرآن ،معبودهای باطل حتی از آفریدن یک مگس ناتوانند.
 -8عبرت از دیگران :بسیاری از آنان که توجه به غیر خدا کردند ،به سرنوشت شوم و دردناکی
گرفتار شدند ،مانند پسر نوح که از خداوند رویگرداند و تکیه به کوه کرد که با رفتن بر
فراز آن از موج و طوفان رها شود ،ولی در کام امواج غرق شد ،یا مانند قارون که به دعوت
حق موسی بی اعتنایی کرد و به ثروت های کالن خود مغرور شد ،ولی زمین او را در کام
خود کشید و هیچکس نتوانست او را یاری دهد.
 -9توجه به سرانجام ریاکار در آخرت :در احادیث آمده است که در قیامت ریاکار را با چهار نام
صدا می زنند .کافر ،زیرا خدا را نادیده گرفته است ،فاجر از آن جهت که کار برای غیر خدا
خروج از مرز عبودیت و بندگی و هدف آفرینش است .غادر به آن سبب که با این خصلت،
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حیلهگری کرده است و خاسر چرا که از نظر نتیجه عمری را از دست داده است و چیزی به
کف نیاورده است.
نیت های سالم

قصد قربت و نیت الهی ممکن است در قالبهای مختلفی ظاهر شود که به برخی از آنها اشاره
میشود:
 -1ترس از مقام و دادگاه الهی :انجام عبادت یا ترک معصیت گاهی از روی ترس از دوزخ و
سختی حضور در دادگاه الهی و پاسخگویی به خداوند است .هراس از دشواریهای قیامت
نیز میتواند انگیزه برخی کارها باشد.
 -2امید به پاداش :قرآن در صدها آیه از بهشت و لذائذ آن به عنوان پاداش صالحان یاد کرده
است که در انسان انگیزه ایجاد میکنند.
 -3تشکر از نعمتها :سپاس نعمتهای بی حد الهی از نیتهای صالح در عبادت است.
 -4حیاء :گاهی انگیزه انجام ترک عملی ،شرم از خداوند است .وقتی انسان عالم را محضر خدا
ببیند ،به احترام او معصیت نمیکند .در حدیث آمده است« :اُعبُد اهلل کأنّک تَراهُ ،فاِن لم
تکُن تَراهُ َفاِنّه یَراکَ» .خدا را چنان عبادت کن که گویا او را میبینی ،اگر تو او را نمی
بینی ،او تو را میبیند.
 -5محبت خدا :کسانی که عبادت آن ها روی انگیزه عشق و محبت به خداست .اسوه چنین
عابدانی امیر مومنان است که در نهج البالغه میفرماید« :خدایا تو را شایسته عبادت یافتم
و پرستیدم».
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ریشه اخالص

اخالص نتیجه یقین است .ممکن است انسان به خدا ،قیامت و پاداش و.....علم داشته باشد ،ولی
علم انسان تا به مرحله یقین نرسد آن تأثیرگذاری الزم را نخواهد داشت .قرآن میگوید« :آنقدر
عبادت کن تا یقین به تو برسد».
نشانه های اخالص

برخی از نشانه های اخالص بر مبنای قرآن و حدیث چنیناند:
 -1بی توقعی از دیگران :قرآن کریم افطاری دادن حضرت علی و فاطمه (ع) را نمونهای از این
مورد ذکر می کند .جمعی از اصحاب به عیادت امام حسن و امام حسین (ع) که در کودکی
بیمار شده بودند ،رفتند و پیشنهاد کردند برای شفای آن دو نذر کنند و سه روز ،روزه
بگیرند .خداوند آن ها را شفا داد و ایشان در وفای به نذر ،روزه گرفتند .هنگام افطار در
اولین روز ،بینوایی به در خانه آمد و آنان غذا و نانی را که برای او پخته بودند به او دادند و
روز دوم و سوم هم همین ماجرا تکرار شد .آنان با اخالص و بخاطر خدا اطعام کردند و از
تکرار مهمان یا سائل خسته و ناراحت نشدند و توقع و چشمداشت تشکر هم از آنان
نداشتند .سوره دهر درباره آنان نازل شد که اشاره به این عمل خالصانه دارد .ما شما را
بخاطر خدا اطعام می دهیم و از شما هیچ پاداش و سپاسی نمیخواهیم« .إنّما نُطعِ ُمکُم
لِوِج ِه اهللِ ال نُریدُ مِنکُم جَزآءٌ وَ لَا شُکُورا».
 -2توجه به تکلیف نه عنوان :رفتن به دنبال کارهایی که ضروری و تکلیف است بدون در نظر
گرفتن پول و عنوان و شهرت.
 -3پشیمان نشدن از کار :کسی که برای خداوند کار کرده است ،اجر خود را برده و پشیمان
نمیشود.
 -4یکسانی استقبال یا بی اعتنایی مردم :برای اهل اخالص این دو تفاوتی ندارد ،زیرا وظیفه
خود را با اخالص انجام می دهند.
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 -5تداوم انگیزه و عمل :انسان مخلص از انجام دادن آنچه تکلیف خود میداند ،خسته
نمیشود.
 -6مانع نبودن مقام و مال :انسان مخلص خود را نیز فدای تکلیف میکند و در این مسیر از
خواسته های خود میگذرد.
 -7یکی بودن ظاهر و باطن :انسان با اخالص بدون در نظر گرفتن رضایت و پسند این و آن به
وظیفه خود عمل میکند و از هیچ مالمتی نمیترسد.
 -8نداشتن تعصب گروهی :انسان با اخالص ،در انحصار باند و تشکیالت خاصی نیست و تعصب
گروهی نمی ورزد و اگر گروهی را باطل تشخیص داد ،از آنان کناره میگیرد .قرآن می
ت النَصَری لَیسَت الیَهُودُ عَلَی شَیءٍ».
ت الیَهو ُد لَیسَت النّصرَی عَلَی شَی ٍء و قا َل ِ
فرمایدَ « :و قالَ ِ
یهود نژاد پرست ،نصارا را بی ارزش میدانست و نصارای متعصب ،یهود را پوچ میدانست.
باید خاطر نشان ساخت که اگر حزب یا گروه و تشکیالتی حق بود ،باید از آن حمایت کرد.
 -9استقبال از کارهای انجام نشده :اگر اخالص و دلسوزی در کار باشد ،انسان دنبال کارهای
الزم و زمین مانده میرود.
نتیجه اخالص

ارتباط خالصانه انسان با خدا ،نورانیت ضمیر و صفای باطن و بصیرتی به همراه دارد که انسان را در
پیچ و خمها و بنبستهای زندگی هدایت میکند .این همان «فرقان» است که قرآن کریم آن را از
نتایج تقوا میشمارد و نیز میفرماید« :یَجعَل لکم نوراً تَمشُونَ ِبهِ» .اگر تقوا داشته باشید ،خداوند
برای شما نوری قرار می دهد که با آن راه خود را میروید .امام حسین (ع) نیز در دعای عرفه از
خداوند اخالص در عمل را میطلبد.
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درس چهارم :حضور در نماز
پس از نیت که تصمیم بر انجام عبادت برای خداوند است و برپایی نماز به قصد تقرب به پروردگار،
وارد نماز میشویم و همراه با حضور قلب و آمادگی روحی و توجه کامل به خداوند ،تکبیر
میگوییم.
اهلل اکبر

خدا برتر و بزرگتر از فکر و خیال و برتر از توصیف با قلم و بیان ماست و عظمت او فراتر از درک و
شناخت تصور ماست .هرچه را اراده کند ،در همان لحظه انجام میگیرد و فرمانش مطاع است.
نمازمان با نام چنین خدای عظیمی آغاز می شود .پس از نیت ،تکبیره االحرام میگوییم و وارد
نماز می شویم« .اهلل اکبر» شعار برتری و اعتالی مکاتب و عقیده ماست .نماز با «اهلل اکبر» شروع
میشود و با «رحمه اهلل» ختم میگردد .نمازی که با نام «اهلل» آغاز میشود ،نه مثل بتپرستان و
مسیحیان و طاغوتیان ،که با نام بت ،یا نام عیسی (ع) یا طاغوت ها و شاهان ،کار را شروع می
کنند .اهلل اکبر در طول نمازهای واجب و مستحب روزانه ،هشتاد و پنج بار تکرار میشود و پیش از
نماز و پس از آن نیز با عناوین مختلف بصورت مستحب بازگو میشود .امام صادق (ع) میفرماید:
«همین که در شروع نماز تکبیر می گویی ،باید تمام هستی نزد تو کوچک باشد ،جز «او» وگرنه
خطاب میشود :تو دروغگویی!
اگر در فکر نمازگزار چیز دیگری بزرگ باشد ،دروغگو به حساب میآید ،همانگونه که منافقان به
زبان به پیامبری رسول خدا (ص) گواهی میدادند ،ولی به حرف خود ایمان نداشتند.
سوره حمد

در هر نمازی خواندن سوره حمد ضروری است .سورهای که مشتمل بر حمد خداوند بر نعمت های
اوست و بیان اوصاف پروردگار و حاکمیت او در روز قیامت و هدایت طلبی از اوست.
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«بِسمِ اهلل الرّح َمنِ الّرحِیم» با نام و یاری خداوند بخشنده و مهربان شروع میکنیم ،خدایی که
لطفش به همه ا ست و مهرش همگانی و همیشگی .بسم اهلل در رأس تمام کتب آسمانی بوده است.
امام صادق (ع) فرمود« :بسم اهلل ،تاج سورههاست و نشانه امان و رحمت است».
ن» .حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که همه جهانیان را پرورش می
«اَلحَمدُ هللِ َربّ العَلَمِی َ
دهد .برای پرورش جسم ،نظام آفرینش و حرکت زمین و خورشید و هوا و گیاه و نعمت های مادی
را قرار داده است و برای پرورش روح ،انبیاء و کتب آسمانی و حوادث عبرت آموز تلخ و شیرین را
قرار داده است .این جمله غفلتها را از بین میبرد و نعمتها را به یاد میآورد و ما را متوجه و
متذکّر ربوبیّت الهی میکند.
«مَالِکِ یَو ِم الدّین» .مالک روز جزاست .این صفت دیگری است که برای خدا ذکر شده و در پی
انحصار حمد و ستایش برای خداوند بیان شده است .انسان در سه مورد و حالت تشکر میکند:
توجه به لطف گذشته ،توجه به محبت فعلی ،امید به لطف آینده .با این حساب همه ستایشها باید
از آن خدا باشد ،چرا که هم گذشته ما را تأمین کرده ،هم در حال حاضر از نعمتها و رحمت و
لطف او برخورداریم و هم در آینده و قیامت سر وکار ما با او و چشم امید ما به لطف و کرم اوست.
این جمله انسان را به یاد حسابرسی قیامت میاندازد تا به حساب انسان نرسیدهاند ،انسان باید
خود به حساب خود برسد .دین به معنای جزاست و در این سوره هم به رحم الهی اشاره شده
است ،هم به قهر و عدالت او.
«إیّاکَ نَعبُدُ وَ إیّاکَ نَستَعِینُ» .تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میجوییم .نمازگزار حتی اگر
تنها باشد ،جمله را به صورت جمع میگوید تا خود را در میان عبادتکنندگان قرار دهد .تعیبر
جمعی ،این درس را میدهد که باید «من» ها «ما» شود .اساس عبادات ،بخصوص نماز ،بر پایه
جماعت است و تک روی و انزوا و فردیّت بی ارزش است .این جمله نماز هرگونه حاکمیت غیر خدا
را محکوم میکند و به نمازگزاران درس عزت در سایه بندگی خدا میدهد.
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«اَهدِنَا الصّراطَ المُستَقِی َم» .اولین درخواست ما پس از حمد و ثنا و اظهار بندگی و استمداد،
درخواست هدایت به راه راست است .در مسائل فکری و عملی زندگی ،عقاید و رفتار و موضعگیری
ها ،شناخت راه صحیح ،بسیار مهم و در عین حال دشوار است.
راه های غیر مستقیم که شناخت آنها مهم است:
 -1راه هوسها
 -2راه هوسهای دیگران
 -3راه افراط و تفریطها و یکسونگریها.
 -4راه وسوسههای شیطانی و جلوههای آن
 -5راه طاغوتها
 -6راه دنیا طلبی
 -7راههای بدون برهان و منطق و بر اساس موج و جو کاذب
 -8راهی که انسان بی فکر و مشورت و تجربه برگزیده است.
 -9راهی که روندگان را به هالکت کشانده است.
 -10راه سلیقهها و آرای شخصی و عادتهای نابجا
صراط مستقیم در روایات

امام عسکری (ع) درباره این جمله از نماز میفرماید« :نمازگزار با این کالم ،توفیق اطاعت و
بندگی را در آینده هم همچون گذشته می طلبد و صراط مستقیم ،راهی است که از کوتاه
فکری باالتر و از بلند پروازی و غلو پایینتر باشد» .در کتاب بحاراالنوار  56حدیث در این باره
است که راه مستقیم ،ائمه اطهار و اولیاء معصوم خداوند و پیروان واقعی آن بزرگواران است.
صراط آخرت نیز ،تجسمی از صراط دنیاست و کسی که در این دنیا در صراط حق بوده،
عبورش از آن صراط هم آسان و سریع خواهد بود و افرادی که اهل افراط و تفریط باشند ،آنجا
هم کارشان مشکل میشوند .امام علی (ع) سیمای کسانی که با انحراف از صراط مستقیم ،به
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افراط و تفریط کشیده شدهاند را ترسیم میکند و میفرماید« :افراط و تفریط از جهل
سرچشمه می گیرد».
ن» .نه آنان که غضب شدگانند و نه گمراهان .نه فرعونها و
ب عَلَیهِم و الَ الضّآلّی َ
«غَیرِ المَغضو ِ
قدرتمندان مغضوب ،که بخاطر بی تعهدی و گردنکشی ،غرق و هالک شدند و نه راه دانشمندان
و علمای بی عمل و دنیاپرست که مورد خشم خدایند .برای شناخت مغضوبان باید تاریخ و
سرگذشت افراد و امت هایی را مطالعه کرد که به قهر الهی دچار شدند و مورد عذاب و هالکت
قرار گرفتند ،همچون قوم یهود ،قوم لوط و پیروان طاغوت ها ،منافقین و قاتالن .آنانکه در فکر
و عمل گمراهند در پی عقاید نابجای نیاکان و گرفتار افکار شرک آلودند و مصداق «ضالین»اند.
سوره توحید

ن الرّحیِم
بِسمِ اهلل الرّحم ِ
صمَدُ ،لَم یَلِد و لَم یُولَد َو لَم یَکُن کَفَواً أحَ ُد».
هلل ال ّ
هلل أحَدٌ ،ا ُ
« قُل هُوَ ا ُ
گرچه در نماز پس از سوره توحید هر سورهای را می توان خواند ،اما این سوره فضیلت بیشتری
دارد .بسم اهلل غیر از سوره توبه در ابتدای تمام سورهها آمده است و یکی از آیه های همان
سوره به حساب می آید .سوره توبه نیز چون در برائت از کفّار و مشرکان است و محتوای انتقاد
دارد بدون بسم اهلل است ،زیرا برائت با صفت رحمان و رحیم ناسازگار است.
او صمد است ،وجودی بی نیاز که همه نیازمند اویند  .به او توجه میکنند .امام علی (ع) فرمود:
« صمد یعنی نه جسم است ،نه مثال ،نه صورت ،نه شبیه و مکان و زمان و مرز و حد و شکل
دارد ،نه خالی است نه پر».
«لم یلد و لم یولد» یعنی زاد و ولدی ندارد ،از چیزی گرفته نشده و چیزی از ذات مقدسش
گرفته نمی شود .این جمله نفی عقاید کسانی مثل مسیحیان و یهودیان است که «عیسی» و
«عزیر» را فرزند خدا میدانستند ،یا مشرکین که فرشتگان را دختر خدا میپنداشتند.
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«ولم یکن له کفوا احد» .او بی مانند است ،شبیهی در ذات و صفات و افعال ندارد« .لیس کمثله
شیء».
آرامش در حال قرائت

خواندن حمد و سوره باید در حال آرامش بدن باشد و قرائت صحیح انجام گیرد و تلفظ این
کلمات به زبان عربی و بدون غلط باشد ،همچنین هنگام نماز باید حضور قلب و تمرکز فکر
داشت .خوب است نگاه انسان به جای سجده باشد و با خشوع قلبی ادا شود .قرآن مومنانی را
رستگار می داند که در نمازشان خاشع باشند .رعایت امانت نسبت به حقوق دیگران هم جای
خود دارد .امام علی (ع) به کمیل فرمود« :دقت کن که در چه لباسی و مکانی نماز میخوانی.
اگر لباس تو از درآمدهای حالل نباشد ،نمازت قبول نیست».
رکوع

رکوع آن است که پس از پایان سوره به نیت تعظیم خدا و فروتنی در برابر فرمان و عظمت
پروردگار ،تا حدی خم شویم که دست ها به زانو برسد ،کمر صاف باشد ،گردن کشیده باشد ،گویا
نمازگزار حاضر است که در راه خدا گردنش زده شود .در هر رکعت یه رکوع الزم است مگر نماز
میت که بی رکوع است و نما ز آیات که هر رکعت ،پنج رکوع دارد .رکوع از ارکان نماز است و کم و
زیاد شدن آن ،چه به عمد یا سهو ،نماز را باطل می کند .در روایت نمونه هایی از رکوع و سجود
پیشینیان نقل شده که انسان از رکوع خود شرمنده میشود .امیرالمؤمنین (ع) آن قدر رکوع
طوالنی داشت که عرق از ساق پای او جاری و زیر قدمهای مبارکش تر میشد .در حدیث دیگری
آمده است که امام صادق (ع) ذکر خدا را در رکوع و سجود بیش از  30بار تکرار میکرد.
در رکوع میگوییم« :سُبحان ربی العظیم و بحمده» .و خدای بزرگ را تسبیح و ستایش میکنیم.
وقتی آیه «فَسَبّح بِاس ِم رَ ّبکَ العَظی ِم» نازل شد ،پیامبر فرمود« :اِجعَلوها فی رکُوعِکم».
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سجود

سجده نشان تذلل و خاکساری در برابر خداوند و عالی ترین درجه عبودیت است .سجده رمز دوران
های چهارگانه زندگی انسان است .امام علی (ع) میفرماید« :سجده اول ،یعنی اینکه از خاکم،
سربرداشتن رمز زندگی دنیایی است و سجده دوم رمز مردن و به خاک خفتن است ،سربرداشتن
رمز محشور شدن است» و این مضمون این آیه است که« :شما را از خاک آفریدیم و به خاک بر
می گردانیم و بار دیگر از خاک بیرونتان میآوریم» .سجده برای غیر خدا جایز نیست.
سجود هستی برای خدا

طبق بیان قرآن و جهان بینی الهی ،همه کائنات و ذرات به نوعی دارای شعورند و به ستایش و
تسبیح برای خداوند مشغول می باشند .این جهان بینی به نحوی در ایات قرآن هم مطرح است.
خداوند به بعضی از پیامبران منطق و زبان پرندگان را تعلیم داد ،چنانکه حضرت سلیمان گفت و
گوی موران را میفهمید .عالمه طباطبایی پس از بیانی مفصل دراین باره میفرماید« :وَالحَقَّ انّ
ی» .حق آن است که تسبیح موجودات ،یک حقیقت است نه مجاز
التَسبیحَ فِی الجَمیعِ حقیقیٌ قال ّ
و با لفظ و صوت است (نه آفرینش) .گرچه تسبیح موجودات به یک معنی به این است که با
وجودشان ،گواه ذات بی عیب خدا هستند ،ولی باالتر از این را آیات قرآن و روایات میرساند،
چنانکه قرآن از گزارش دادن هدهد به سلیمان سخن میگوید.
سجده اولیاء خدا

آگاهی از سجده اولیاء الهی ،الهام بخش خضوع و خشوع و عبادت است ،چنانکه امام سجاد (ع)
سجدههای خود را به قدری با توجه و تکرار نام خدا انجام میداد ،که هرگاه سر بلند میکرد ،بدن
مبارکش خیس عرق بود .دلیل آنکه به امام چهارم لقب «سجاد» داده شده ،این بود که اثر سجود
در همه مواضع هفت گانه امام دیده میشود و یا دلیل آنکه حضرت ابراهیم (ع) به مقام «خلیل
اللهی»رسید  ،سجده های طوالنی او بود .قرآن اصحاب رسول خدا (ص) را چنین توصیف می کند:
«بر کافران سخت و شدیدند ،ولی با خود نرم و مهربان ،آنان را اهل رکوع و سجود می بینی ،در پی
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فضل و رضایت الهی هستند ،اثر سجود در سیمایشان آشکار است« :سِیماهُم فِی وُجُوهِهِم مِن أ َث ِر
السُجُودِ».
آثار سجده

سجده انسان را به خدا نزدیک میکند ،گناهان را میریزد ،کمر شیطان را میشکند و انسان را
بهشتی می سازد .گروهی خدمت پیامبر (ص) رسیدند و تقاضای ضمانت بهشت رفتن خود را
داشتند .حضرت فرمودند« :بشرط آنکه با سجده های طوالنی ،بر این کار مرا یاری کنید».
گاهی برخی چیزهای طبیعی و مادی یادآور مفاهیم بلند معنوی و ارزشی است ،مانند خاک شهید.
مستحب است انسان بر خاک قبر سیدالشهداء سجده کند ،زیرا یادآور حماسهها و معنویتهای
کربالست و انسان را با فرهنگ جهاد و شهادت مأنوس میکند.

معنای سبحان اهلل

در مفهوم ا ین ذکر ،تنزیه و تقدیس خداوند و بی عیب و نقص دانستن او از هر جهت نهفته است و
حقیقتی را بیان می کند که هم ریشه تمام عقاید و تفکرات اسالمی است و هم زیربنای همه روابط
انسان با خدا و صفات کمال است .توحید بر اساس تسبیح خداست ،یعنی منزه دانستن او از شرک
و شریک ،ع دل بر اساس تسبیح است ،یعنی منزه دانستن خدا از ظلم ،نبوت و امامت بر اساس
تسبیح است ،یعنی خداوند برای نجات انسان از چنگ غرائز و طواغیت و هدایت او به سوی حق و
کمال و سعادت ،برای او رهبر و پیشوا میفرستد و به حال خود رها نمیکند.

معاد بر اساس تسبیح است و بدون حیات جاویدان آخرت و بازگشت انسانها برای محاسبه و
پاداش و کیفر ،زندگی و خلقت عبث خواهد بود و حق انسان ها ادا نخواهد شد .عشق به خدا،
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رضای انسان ،اطاعت ،توکل و تقوا بر اساس تسبیح است .قرآن خدا را منزه از شریک میداند:
هلل عَمّا یُشرِکُونَ».
«سُبحَنَ ا ِ
تسبیح ،بیشترین فرمان

اگر آیات قرآن را بنگریم ،می بینیم خطاب خداوند به رسول خدا (ص) و دستور به توکل هشت
مرتبه ،به سجده دو مرتبه ،به ذکر خدا پنج مرتبه و به تکبیر دو مرتبه است ،ولی فرمان به تسبیح
شانزده مرتبه آمده است ،آنهم در حاالت مختلف و شرایط گوناگون به نحوی که پیامبر همواره
توجه به خدا داشته باشد  ،از این رو در کنار تسبیح ،جمالتی از این قبیل وجود دارد« :.قَبلَ طُلُوعِ
ن تَقُومُ»
ل غُروبِها» پیش از طلوع خورشید و پس از غروب آنَ « .و سَبِح بِحَمدِ رَبّکَ حِی َ
س و قَب َ
الشّم ِ
هنگام برخاستن از خواب یا غیر آن ،خدا را تسبیح کن .این اهمیت ذکر سبحان اهلل را میرساند و
سازندگی آن را در فکر و عمل نمازگزار بیان میکند.
قنوت

معنای «قنوت» اطاعت ،دعا ،توجه به خدا و خشوع در نماز است و در نماز یکی از مستحبات است
که دست را تا مقابل صورت آورده و دعا کنند ،گرچه مرحوم صدوق آن را واجب دانسته است.
طبق روایات ،در نماز جمعه و نماز صبح و مغرب ،بیشتر تأکید شده است .در قنوت دعای خاصی
الزم نیست و به فرموده امام صادق (ع) هر دعایی که بر زبان جاری شد ،خوب است ،ولی برخی
دعاها بیشتر سفارش شدهاند و هرچه دعاهای بهتر و خواستنی های متعالیتر ذکر شود ،بهتر است.
برخی از علما (حاج مالهادی سبزواری) در قنوت نماز شب خود ،دعای جوشن کبیر را می خواند
که بسی طو النی است و شامل هزار نام و صفت خداوند است ،اینگونه نماز ،نشان عشق به خدا و
عالقه به مناجات با اوست.
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تشهد

از واجبات نماز است .پس از هر دو رکعت باید نشست و خواند که شامل گواهی دادن به یکتایی
خدا و رسالت پیامبر و صلوات است .باید دو زانو نشست به گونه ای که پشت پای راست روی پای
چپ قرار گیرد و بهتر است سنگینی بدن به سمت چپ باشد .از آنجا که در اصطالح قرآنی ،راست
مظهر حق و چپ مظهر و سمبل باطل است ،امیرالمؤمنین (ع) در جواب این سؤال که چرا پای
راست روی پای چپ قرار داده میشود ،فرمود« :تأویلش این است که خدایا باطل را بمیران و حق
را به پای دار» .در تشهد گواهی به یگانگی خدا و رسالت پیامبر در کنار هم آمده و پیوند نبوت و
رهبری را با توحید و عبودیت میرساند.
در حمد ،به زبان جمع ،اظهار عبودیت و استعانت میکنیم ،در تشهد به زبان اول شخص است،
شاید گویای این باشد که این گواهی را هر کس باید با آگاهی و اعتقاد عمیق خود اظهار بدارد و
بیعت خویش را با خدا و رسول تجدید کند .مقدم بودن «عَبدُهُ» بر «رَسُولُه» میرساند که رمز
رسالت پیامبر ،عبودیت اوست و چون بنده خدا بود ،به مقام پیامبری برگزیده شد .فراز دیگر
تشهد ،صلوات است و درود فرستا دن بر پیامبر و خاندان او شهار اسالم و به خصوص شیعه است و
نماز بدون آن ناقص است.
در احادیثی نکوهش از کسانی شده که هنگام صلوات بر محمد (ص)  ،اهل بیت آن حضرت را یاد
نمیک نند و در مقابلش ،تشویق از کسانی شده که بر اهل بیت پیامبر نیز درود میفرستند و پاداش
شفاعت و قرب به پیامبر برای آنان بیان گشته است .در حدیث دیگری آمده است که« :صلوات
شما بر من سبب استجابت دعا و رضایت پروردگار و پاکی و رشد اعمالتان میشود»« .دسته جمعی
و با صدای بلند صلوات بفرستید تا نفاق از میان شما ریشهکن شود».
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سالم

پس از تشهد ،در پایان نماز سه سالم است.
 -1سالم نخست ،به رسول خدا
 -2سالم دوم ،به خود ما و بندگان شایسته خدا
 -3سالم سوم ،بر همه فرشتگان ،مومنان
سالم یکی از نامهای پروردگار است و به این معنی است که آنچه از خداوند دریافت میکنیم ،خیر
و برکت است .سالمی که در نماز میدهیم ،همراه با رحمت .و برکات الهی است و این بهترین
شکل سالم است.
ی و رحمه اهلل و برکاته» سالم ما به پیامبر قدرشناسی از زحمات اوست که
«السالم علیک ایّها النّب ّ
ما را هدایت کرده است و با خدا آشنا و مرتبط ساخته است .احادیث بسیار فراوانی درباره سالم و
پاداش و کیفیت آن وارد شده که در کتب حدیث میتوان مالحظه کرد .امام صادق (ع) سالم
کردن به هر کسی را یکی از نشانه های تواضع و نداشتن غرور و تکبر میشمارد .در حدیث است:
« نزدیک ترین افراد به اخالق پیامبر اکرم (ص) و لطف خداوند ،کسی است که ابتدا سالم کند».
سالم کردن ،نه تنها سبب کوچک شدن نیست ،بلکه عزت و محبوبیت میآورد .رسول خدا (ص) به
همه ،حتی به کودکان سالم میکرد و به این کار افتخار مینمود.
گرچه سالم کردن مستحب است ،ولی پاسخ آن واجب است و بهتر است که جواب سالم ،گرمتر و
با تحیت بیشتر نسبت به اصل سالم باشد .در حدیث است« :برای یک سالم هفتاد ثواب است که
 69ثواب آن به سالم دهنده است و یک اجر برای پاسخ دهنده میباشد».
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درس پنجم :تعقیبات و نوافل
نماز حضور در پیشگاه خداوند است و شرکت در ضیافتی معنوی است که وی ،بندگان را به آن
فراخوانده است .همچنان که حضور در یک مهمانی ،مقدمات و آدابی دارد و نسبت به مهمان
استقبال و بدرقه به عمل میآید و هرچه مهمان عزیزتر باشد ،مراسم پیشواز و بدرقه با شکوهتر
انجام می شود ،ادای فریضه الهی نیز چنین است .پیشوایان معصوم ما (ع) پیش از فرا رسیدن وقت
نماز خود را مهیای آن میساختند و پس از نماز نیز ،مدتها به تعقیب نماز میپرداختند و دل از
آن نمیکندند .اذان و اقامه ،به نوعی استقبال از نماز است و تعقیبات بدرقه آن .بی اعتنایی به
تعقیبات و دعاهای پس از نماز ،نشان بی عالقگی به خود نماز است .انجام مستحبات و دعاهایی
پس از اتمام نماز نیز سفارش شده است.
تعقیب نماز

امام صادق (ع) میفرماید« :همین که از نماز فارغ شدی ،به دعا و تعقیب نماز مشغول باش» و
همچنین میفرماید« :دعا پس از نماز صبح و ظهر و مغرب ،مستجاب میشود» .رسول خدا (ص)
ی طَلَب الرّزقِ» .دعای پس از نماز صبح ،برای زندگی و
غف ِ
ب بَع َد صَالهِ الفج ِر اَبلَ ُ
میفرماید « :التعقی ُ
جلب رزق ،مؤثرتر است.
درود و نفرین

از جمله کارهای تعقیباتی ،دورد و صلوات فرستادن بر نیکان و زبدگان کمال بشری و لعن و نفرین
بر مظاهر شرک و پلیدی و سردمداران کفر و ستم است .در آنچه به عنوان دعاهای تعقیب آمده ،به
موارد متعددی از صلوات بر میخوریم« .اللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد».
اما در مورد لعن ،امام باقر (ع) میفرماید « :اِذا انحَرَفتَ عَن صَال ٍه مَکتوب ٍه فال تَنحَرِف اِالبِانصرافِ لَعنِ
بَنی امیّه» .هرگاه نماز واجب را تمام کردی ،جز با لعن بنی امیه از جای خود حرکت نکن .آن
دودمان ننگین و تبهکار ،نمونه طاغوت ها و از بارزترین چهره های مخالفت با خط رهبران معصوم
و آل پیامبر بودند.
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تسبیحات حضرت زهرا

یکی دیگر از تعقیبات نماز است 34( .مرتبه اهلل اکبر 33 ،مرتبه الحمداهلل 33 ،مرتبه سبحان اهلل
پس از هر نماز) .این تسبیحات را رسول خدا (ص) به دخترش فاطمه (ع) تعلیم داد و بر گفتن آن
سفارش شده است و پاداش بسیار دارد .در میان ستایش ها بهتر از تسبیحات حضرت زهرا (ع)
نیست و اگر بود ،رسول خدا (ص) آن را به فاطمه (ع) تعلیم میداد.
سجده شکر

در ایات و روایات به مسئله شکرگزاری از نعمت ها بسیار سفارش شده است و اینکه یاد نعمتها،
محبت انسان را به خدا زیاد میکند و نعمتهای الهی را مستدام و افزون میگرداند .سجده شکر
یکی از تعقیبات نماز به حساب آمده است .مرحوم عالمه مجلسی تمام جلد  83بحاراالنوار را (جز
چند صفحه آخر) به روایات تعقیبات نماز اختصاص داده و  63حدیث ،پیرامون سجده شکر از ائمه
اطهار (ع) نقل کرده است .در سجده شکر ،سه مرتبه «شکر ًا لِلّ ِه» کافی است ،ولی در حدیث است:
ب» بگوید ،خداوند به او خطاب میفرماید :لبّیک!
«اگر انسان به طول یک نفس «یا ربّ ،یا ر ّ
ماحاجتک؟ حاجت تو چیست تا انجام دهم».
نمازهای مستحب (نوافل)

به جز نمازهای واجب روزانه ( 17رکعت) نمازهای دیگری هم وجود دارد که انجام آنها مستحب
است و بسیار ثواب دارد و چون این نمازها اضافه بر نماز واجب است ،به آن ها نافله و نوافل گفته
می شود (نفل به معنی زاید و افزون است).
تعداد رکعت های نمازهای مستحب ،دو برابر رکعات واجب ،یعنی  34رکعت است .بدین شرح:
 -1نماز نافله صبح ،دو رکعت ،قبل از نماز صبح
 -2نماز نافله ظهر ،هشت رکعت ،قبل از نماز ظهر
 -3نماز نافله عصر ،هشت رکعت ،قبل از نماز عصر
 -4نماز نافله مغرب ،چهار رکعت ،بعد از نماز مغرب
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 -5نماز نافله عشاء ،دو رکعت نشسته ،بعد از نماز عشاء
 -6نافله شب ،یازده رکعت ،پیش از اذان صبح که هشت رکعت آن «نافله شب» نام دارد .دو
رکعتش به نام «شفع» و یک رکعت دیگرش به نام «وتر» است.
در حدیث است که« :نمازهای نافله به منزله هدیه است و در هر صورت پذیرفته میشود» .این
نمازها باید از روی عشق و عالقه باشد و انسان نباید آنها را بر خودش تحمیل کند ،به همین
دلیل در نمازهای مستحب برخی ارفاق ها و تسهیالتی وجود دارد که در نمازهای واجب نیست و
برای جذب بیشتر افراد است ،از جمله اینکه :هم میتوان آنها را ایستاده و هم نشسته خواند ،در
نماز مستحب ،می توان فقط سوره حمد را خواند و به رکوع رفت ،شک میان رکعت اول و دوم ،این
نمازها را باطل نمی کند و دیگر اینکه کم و زیادهای اشتباهی در آنها ،سجده سهو ندارد.
نماز شب

در میان نوافل ،نماز شب جایگاه خاصی دارد و تأکید فراوانی که در آیات و احادیث درباره آن
است ،به مراتب بیش از نمازهای دیگر مستحب است و به همین جهت ،اولیاء خدا بر آن مداومت و
مواظبت داشتند و به تهجد و عبادت نیمه شب میپرداختند ،تا آنجا که نماز شب را خداوند بر
ل فَتَهَجّد بِهِ
ن اَلّلی ِ
بنده محبوبش حضرت محمد (ص) واجب ساخته و چنین فرمان داده بودَ « :و مِ َ
ک» .بخشی از شب را به عنوان نافله به تهجد بپرداز و سحرخیزی کن .نماز شب مورد عنایت
نَافِلَهً لّ َ
تمام انبیاء بوده است و رسول خدا چندین مرتبه حضرت علی را به نماز شب سفارش نموده و
فرموده است« :علیک بِصاله اللیل ،علیک بِصاله اللیل ،علیک بِصاله اللیل» .بر تو باد نماز شب.
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درس ششم :نماز جماعت و......
آیین اسالم از بعد اجتماعی مهمی برخوردار است و با عنایت به برکات آثار وحدت و تجمع و
یکپارچگی ،در بسیاری از برنامههایش بر این بعد تأکید کرده است.
اهمیت نماز جماعت

غیر از آثار فردی و اجتماعی نماز جماعت ،پاداش های عظیمی برای آن بیان شده است .در حدیث،
تحقیر نم از جماعت ،به منزله تحقیر خداوند به شمار آمده است« :مَن حَقّرَهُ فَاِنّما یُحَقّ ُر اهلل».
شرکت دائم در نماز جماعت ،انسان را از منافق شدن بیمه می کند و برای هر گامی که به سوی
نماز جماعت و مسجد برداشته شود ،ثواب و حسنه در نظر گرفته میشود .در حدیث دیگر است:
«هر که نماز جماعت را دوست بدارد ،خدا و فرشتگان او را دوست میدارند» .در زمان پیامبر (ص)
هرگاه افراد نماز جماعت کم میشدند ،آن حضرت به جستوجو و تفقد میپرداخت و میفرمود:
« شرکت در نماز صبح و عشاء بر منافقان از هر چیز سنگین تر است» .اولین نماز جماعتی هم که
برپا شد ،به امامت رسول خدا (ص) و شرکت حضرت علی (ع) و جعفر طیّار (برادر حضرت علی)
بود.
آثار نماز جماعت

نماز جماعت ،چنانکه ذکر شد در زندگی فردی و اجتماعی امت مسلمان نیز آثار مثبت و فراوانی
دارد .از جمله:
 -1آثار معنوی :بزرگترین اثر معنوی آن ،همان پاداشهای الهی است که گفته شد.
 -2آثار اجتماعی :نماز جماعت مقدمه وحدت صفوف و نزدیکی دلها و تقویتکننده روح
اخوت است .نماز جماعت همچنین بهترین ،بیشترین و پاکترین اجتماعات دنیاست و
نوعی دید و بازدید مجانی و آگاهی از مشکالت و نیازهای یکدیگر و زمینه ساز تعاون
اجتماعی بین آحاد مسلمین است.
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 -3آثار سیاسی :نماز جماعت نشان دهنده قدرت مسلمین و الفت دلها و انسجام صفوف،
نمایش حضور در صحنه و پیوند «امام» و «امت» است.
 -4آثار اخالقی ،تربیتی :در نماز جماعت ،افراد در یک صف قرار میگیرند و امتیازات موهوم
صنفی ،نژادی ،زبانی ،مالی کنار میرود و صمیمیت و نوعدوستی در دلها زنده می شود و
مؤمنان با یکدیگر در صف عبادت ،احساس دل گرمی و قدرت و امید میکنند .نماز
جماعت روحیه فردگرایی و انزوا و گوشهگیری را از بین میبرد و نوعی مبارزه با غرور و
خودخواهی را در بر دارد و بخاطر این آثار است که به نماز جماعت ،آن همه توصیه شده
است و برخورد شدید با کسانی که به نماز جماعت اهمیت نمیدهد ،نشان دیگری بر
اهمیت و سازندگی آن است .در حدیث است« :به چنان کسان همسر ندهید و معرف آنان
نشوید» .
امام جماعت

در نماز جماعت آنکه جلو می ایستد و مردم به او اقتدار میکنند« ،امام» نام دارد .بعضی نیز به او
«پیشوا» می گویند .در نظام اجتماعی سیاسی اسالم آنکه پیشوایی جمعی را بر عهده دارد ،باید از
یک سری فضیلتها و برتریها برخوردار باشد تا فضایل او الهام بخش دیگران باشد و در علم و
عمل و تقوا و عدالت برتر از دیگران باشد .احادیث در این باره بسیار است که از مجموع آنها
موقعیت حساس امام جماعت شناخته میشود ،از جمله« :امام جماعت باید کسی باشد که مردم به
ایمان و تعهد او اطمینان داشته باشند».
اقتدا کردن به افراد ناشناخته و آنان که در دین یا امامت غلو میکنند ،نهی شده است .افرادی که
در جامعه بخاطر گناه علنی شالق خوردهاند یا از طریق نامشروع بدنیا آمدهاند ،حق امام جماعت
شدن را ندارند .امام جماعت باید مورد قبول مردم باشد ،وگرنه آن نماز ،مورد قبول درگاه خداوند
نیست.
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انتخاب امام جماعت

اوصاف و شرایطی که به عنوان اولویت در روایات مطرح میشوند ،چنیناند:
 -1کسی که قرائت نمازش بهتر باشد« .اقرئهم»
 -2کسی که در هجرت پیشقدم باشد« .اَقدَمُهم»
 -3کسی که دینشناس و در مراتب علمی برتر باشد« .اَعلَمُهم بالسُ َنهِ و اَفقَهَهُم فی الدّین»
 -4کسی که سن بیشتری داشته باشد« .فَاَکبَرُهم سِنّا»
 -5کسی که انس او با قرآن بیشتر باشد.
 -6کسی که زیباتر و خوشروتر باشد.
 -7صاحب منزل ،از مهمان در امام جماعت شدن مقدم است.
 -8امام جماعت دائمی ،بر افراد تازه وارد به مسجد ،مقدم است.
در میان امتیازات ،به مسئله عالم بودن بیش از هر چیزی تکیه شده است و این دانایی و اعلمیت
در همه مواردی که نوعی رهبری و پیشوایی در کار است ،شرط و امتیاز است.
عدالت در امام جماعت

از شرایط امام جماعت بودن ،عادل بودن است .عدالت را در کتب فقهی تعریف کردهاند .فقهای
گرانقدر از جمله حضرت امام خمینی (قدس سره) میفرمایند« :عدالت یک حالت درونی است که
انسان را از ارتکاب گناهان کبیره و تکرار و اصرار نسبت به گناهان صغیره باز میدارد» .پاکی ،تقوا،
دوری از گناه از نشانههای عدالت است ،البته عالوه بر مسائل عبادی ،در بسیاری موارد دیگر نیز
عدالت شرط است ،مانند مسائل سیاسی-عبادی ،سیاسی-حقوقی ،مسائل حقوقی ،تربیتی،
اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی و مسائل نظامی.
راه شناخت عدالت

در روایات برخی از عالئم به چشم میخورد و برخی مالک ها بیان شده است که با وجود آنها ،می
توان کسی را عادل شمرد .از امام صادق (ع) سوال شد :عدالت انسان را از کجا بشناسیم؟
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فرمود « :همین که کسی اهل حیا باشد و در خوراک و گفتار و شهوت ،خود را به گناه نیاالید و از
گناهان بزرگی مثل زنا ،ربا ،شراب ،فرار از جنگ بپرهیزد و جز در مواردی که عذر دارد ،از شرکت
در جماعت مسلمین دوری نکند ،چنین انسانی عادل است و تفتیش از عیوب او و غیبت او بر مردم
حرام است» .در روایات دیگری میخوانیم« :به آن کس که نمازهای پنجگانه را به جماعت بخواند،
خوشبین باشد و گواهی او را بپذیرید» .شاید آنچه را که فقها به عنوان «حسن ظاهری در عدالت»
بیان میکنند ،همین باشد که با حضورش در مراسم و جماعت مسلمین و نبودنش در مراکز فساد
و گناه ،مایه اعتماد مردم شود .در برخی روایات« ،فاسق» را کسانی میداند که بخاطر گناهان
زشت علنی ،در جامعه شالق خورده یا میان مردم ،مشهور به خالف و بدکاری یا مورد سوء ظن
باشند .البته معنای عدالت در یک نفر ،آن نیست که در طول عمر ،مرتکب گناهی نشده باشد ،زیرا
این ویژگی تنها در انبیاء و اولیاء معصوم است ،ولی همین که ما در ظاهر از او گناه بزرگی ندیده
باشیم ،کافی است.
نماز مسافر

نماز از واجبات مهمی است که در هیچ حال از انسان ساقط نیست .یک مسلمان هنگام سفر و در
طول راه نیز باید بر نمازهای خویش مواظبت کند.
شرایط نماز قصر:

مسافر در مدت مسافرت ،با  8شرط نمازهای چهار رکعتی خود را باید شکسته و قصر (دو رکعت)
بجا آورد:
 -1آنکه سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعی نباشد.
 -2آنکه از اول سفر ،قصد هشت فرسخ را داشته باشد.
 -3آنکه در بین راه از قصد خود برنگردد.
 -4آنکه نخواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ ،از وطن خود بگذرد یا ده روز یا بیشتر در
جایی بماند.
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 -5آنکه برای کار حرام سفر نکند و سفرش ،سفر معصیت نباشد.
 -6آنکه از صحرا نشینان بیابانگرد نباشد.
 -7آنکه شغل او مسافرت نباشد.
 -8آنکه به حد ترخّص برسد.
اقامت ده روز

در مسافرت ،اگر انسان قصد ماندن ده روز تمام یا بیشتر در یکجا داشته باشد ،باید نمازهایش را
تمام بخواند .اگر نیت واقعی او ماندن کمتر از ده روز است ،نمیتواند در ظاهر قصد ده روز کند و
تمام بخواند .اگر کسی مسافرت کند و به وطن خود برود ،هرچند کمتر از ده روز بماند ،نمازهایش
تما م است ،مگر آنکه از وطن خود اعراض کرده و بنایش بر بازنگشتن باشد که حکم مسافر دارد.
زادگاه انسان ،وطن اصلی اوست ،مگر آنکه از آنجا اعراض کند و محل دیگری را که انسان برای
اقامت دائمی انتخاب میکند ،وطن غیر اصلی او به حساب میآید .کسی که در دو جا زندگی می
کند ،هر دو جا وطن او حساب میشود .مسافر در چهار جا میتواند نمازش را هم شکسته و هم
تمام بخواند :مسجد الحرام ،مسجد النبی ،مسجد کوفه ،حرم سیدالشهداء و مسجد متصل به حرم
آن حضرت.
نماز قضا

نماز از حقوق خدا بر عهده انسان است و انجام درست و به موقع آن ،بر انسان مکلّف واجب است.
کسی که نماز واجب خود ار به هر دلیلی نخوانده باشد ،باید آن نمازها را که نخوانده یا باطل بجا
آورده ،قضا کند .کسی که نماز قضا دارد ،نباید در خواندن آن کوتاهی کند ،ولی واجب نیست فوری
بجا آورد .نماز قضا را نیز می توان با جماعت خواند و الزم نیست نماز هر دو یکی باشد.
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درس هفتم :نمازهای دیگر
عالوه بر نمازهایی که ذکر شد ،نمازهای دیگری نیز هست که برخی واجب و بعضی مستحب موکد
است.
نماز جمعه

در مراسم هفتگی اجتماعی مسلمانان «نماز جمعه» جایگاه واالیی دارد و نه تنها عبادت ،بلکه
مظهر وحدت مسلمین و شکوه و عظمت اسالم است و «نماز عبادی سیاسی» محسوب میگردد.
قرآن کریم درباره نماز جمعه میفرماید« :یَأیُهَا الّذینَ ءَامَنُوا إذا نُودِیَ لِلصّلَوهِ الجُمُعَهِ فَاسعوا إلَی
ع» .ای ایمان آورندگان! وقتی به نماز روز جمعه ندا داده میشود ،به سوی یاد
هلل وَ َذرُوا البَی َ
ذِکرِ ا ِ
خدا بشتابید و داد و ستد را رها کنید.
کیفیت نماز جمعه

نماز جمعه در عصر غیبت ،واجب تخییری است و انسان میتواند نماز جمعه بخواند یا نماز ظهر.
نماز جمعه دو رکعت است و حتم ًا باید بصورت جماعت خوانده شود .پیش از نماز دو خطبه واجب
است که خطیب در آن ها عالوه بر دعوت به تقوا ،باید مسائل اجتماعی و سیاسی مسلمین را هم
مطرح کند .وقت آن از آغاز ظهر تا حدود یک ساعت پس از اذان است و از آن دیرتر روا نمیباشد.
حداقل افرادی که با حضور آنان ،نماز جمعه تشکیل میشود ،پنج نفر است و فاصله دو نماز جمعه
نباید کمتر از یک فرسخ باشد .گوش دادن به خطبه های نماز جمعه واجب است .بهتر است امام
جمعه ،در رکعت اول ،پس از حمد ،سوره جمعه را بخواند و در رکعت دوم ،سوره منافقین را .رسول
خدا (ص) فرموده است« :خداوند با سوره جمعه ،مؤمنان را گرامی داشته است» ،از این رو پیامبر
(ص) به عنوان بشارت آنان جمعه را سنت کرده و به عنوان توبیخ منافقان ،سوره منافقین را الزم
ساخته است.
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اهمیت نماز جمعه

در این زمینه ،احادیث بسیاری نقل شده است .رسول خدا نماز جمعه را «حج مساکین» دانسته و
آن را موجب آمرزش گناهان شمرده است .رسول خدا (ص) در آغاز هجرت ،وقتی به مدینه رسید،
اولین نماز جمعه را برای مردم به پاداشت و این اجتماع شکوهمند و سازنده را پایهگذاری کرد .از
جمله آثار سازنده تربیتی و اجتماعی این عبادت سیاسی میتوان موارد به زیر اشاره کرد:
 -1تقویت روحیه اخوت و برادری :زیرا همه از هر جا ،در یک مجمع و مصلّا گرد میآیند و با
رنگها و نژادهای مختلف کنار هم مینشینند.
 -2تشکّل نیروهای اسالم :این عبادت به مسلمانان یکپارچگی میبخشد و مایه ارعاب دشمنان
اسالم و خنثی شدن توطئهها و شایعههای آنهاست.
 -3رشد فکری-سیاسی مسلمانان :مردم از مسائل سیاسی کشور خود و جهان با خبر میشوند
و با آشنایی به وظایف اجتماعی خویش ،در صحنه اجتماع حضور بیشتری پیدا میکنند.
 -4تقویت روحیه جمعی :این نیز از آثار نماز جمعه است که همه با ارتباط متقابل و شناسایی
هم ،روحیه اجتماعی پیدا میکنند و انزوا و فردگرایی از بین میرود.
 -5مرکزیت بسیج مردم :سنگر نماز حمعه ،بهترین جای دعوت مردم به بسیج شدن برای
جهاد و دفاع و حل مشکالت اجتماعی و یاری رسانی به دیگران است .در صدر اسالم نیز،
رسول خدا (ص) و امیرالمؤمنین (ع) از مساجد و پس از خطبهها ،افراد را بسیج کرده و به
جبهههای جهاد میفرستادند.
سیره اولیاء دین

روش رسول خدا (ص) و پیشوایان معصوم درباره نماز جمعه ،بیانگر اهمیت آن و ضرورت
ی یَتَجَهّزُونَ
اهتمام به این فریضه است ،چنانکه امام صادق(ع) میفرمایدَ « :و کانَ اَصحابُ النّب ِ
لِلجُمعهِ یو َم الخَمیسِ ،لِضیقِ الوَقتِ» .یاران پیامبر ،آن روز پنجشنبه برای جمعه آماده می
شدند ،چرا که جمعه (بخاطر کارهایی که دارد) وقت تنگ است .امیرالمؤمنین (ع) زندانیان و
متهمان پرونده های بدهکاری ،تهمت و ....را برای نماز جمعه بیرون میآورد تا در نماز جمعه
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حضور داشته باشند و اولیاء آنان ضمانت میکردند که برگردند .فاسقان زندانی را هم برای
شرکت در نماز جمعه بیرون می فرستاد ،با کنترل و مراقبت .با این حساب ،اهمیت این فریضه
آشکار میشود و مسلمانان متعهد نباید از حضور در این صحنه سیاسی عبادی غفلت ورزند.
نماز عید

منظور از نماز عید ،نماز دو رکعتی است که در «عیدفطر» و «عید قربان» خوانده میشود .بر
خالف سایر جشن ها و اعیاد دیگران ،عید اسالمی همراه با نماز ،دعا ،انفاق ،صدقات ،غسل و
طهارت است.
نماز عید فطر

در نخستین روز ماه شوال ،که «عید فطر» است ،پس از یک ماه عبادت و روزه به شکرانه این
توفیق باید نماز خواند .این نماز در زمان حضور امام (ع) واجب است و باید به جماعت خوانده شود،
ولی در زمان ما مستحب است .وقت آن از اول آفتاب روز عید تا ظهر است ،ولی بهتر است که در
آغاز روز و پس از بلند شدن آفتاب بخوانند .در رکعت اول ،پس از خواندن حمد و سوره باید پنج
تکبیر گفت و پس از هر تکبیر ،قنوت گرفت .در قنوت ،هر دعایی را میتوان خواند ،ولی بهتر است
دعای «اللهم اهل الکبریاء و العظمه »....خوانده شود.
در رکعت دوم چهار تکبیر است که پس از هر تکبیر ،قنوت الزم است .مستحب است انسان پیش
از نماز عید ،غسل کند و دعاهای خاصی بخواند و در فضای باز و زیر آسمان به نماز بایستد .امام
رضا (ع) میفرماید « :خداوند روز فطر را بدین سبب عید قرار داد تا مسلمانان ،مجمعی داشته
باشند که در آن روز جمع شوند و در برابر خداوند بخاطر منتها و نعمتهایش به تمجید و تعظیم
بپردازند .پس آن روز ،روز عید و تجمع و زکات و رغبت و نیایش است» .در این حدیث شریف،
فلسفه این نماز و عید در محورهای زیر بیان شده است.
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 -1اجتماع و گردهمایی
 -2زکات و رسیدگی به فقرا
 -3رغبت و گرایش به خدا
 -4تضرّع و نالیدن به درگاه خدا
جایزه الهی

عمدهترین چیزی که در این نماز از خداوند خواسته میشود ،آمرزش و مغفرت الهی و مبارک
ساختن این عید با قبولی طاعات است و این بهترین جایزهای است که خدا به نمازگزاران روزهدار
میدهد .امام باقر (ع) میفرماید« :هرگاه روز اول شوّال (عید فطر) فرا میرسد ،یک منادی از سوی
خداوند ندا میدهد :ایُها المُومنون! اُغدُوا اِلی جَوائِزِکم! بشتابید به سوی جایزههایتان» .آنگاه امام رو
به جابر کرده و فرمود« :ای جابر! این جوایز خدا ،مثل جایزههای پادشاهان نیست!....امروز ،روز
جایزههاست!
نماز عید قربان

روز دهم ذیحجّه ،روز عید قربان (اضحی) و از بزرگترین اعیاد اسالمی است که اعمال و دعاهای
خاصی دارد .یکی از نمازها« ،نماز عید قربان» است که مانند نماز عید فطر ،دو رکعت است و به
همان صورت و در همان وقت و با همان شرایط خوانده میشود .چه در روز عید فطر و چه قربان،
پیش از نماز و پس از نماز (در نماز عید قربان ،تا ده نماز پس از نماز عید) تکبیرهایی گفته می
شود که همه ،بزرگ شمردن خدا ،توحید ،ستایش خدا و شکر بر نعمتهای اوست.
نماز عید ،حق رهبری

در اسالم ،آیین های جمعه و عید ،از منصب های وابسته به حکومت حق و رهبری اسالمی است و
اگر قدرت های ستمگر ،آنها را در استخدام اهداف خویش میگرفتند ،غاصبانه بوده است .نصب
افراد برای اقامه نماز جمعه ،عید ،مراسم حج و.......از اختیارات و شئون حکومت و والیت امر است،
از این رو بودن اینگونه امور در اختیار و سیطره ناالیقان برای (آل محمد) حزنآور است .امام
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باقر(ع) در حدیثی به این حقیقت اشاره فرمودند« :برای مسلمانان هیچ عید قربان و فطری نیست،
مگر آنکه اندوه آل محمد (ص) در آن افزون و تجدید میشود .پرسیدند :چرا؟ فرمود :برای آنکه
اهل بیت (ع) حق خویش را در دست دیگران میبینند».
نماز آیات

برخی پدیدههایی که در طبیعت رخ می دهد و حالت غیر عادی دارد ،گاهی موجب وحشت انسان
میشود و گاهی نیز ممکن است افکار خرافی و شرکآلودی را ادر اذهان جاهالن و غافالن پدید
آورد .اینجاست که توجه دادن اندیشهها به عوامل اصلی آنها و جلوگیری از انحراف اذهان به
عنوان یک وظیفه برای ادیان حق ،جلوه میکند .در اسالم برای اینگونه پدیدهها نماز خاصی واجب
شده تا مردم توجه به خدای هستی آفرین پیدا کنند و منشأ این تغییرات و حوادث را قدرت الهی
بشناسند .نام این نماز« ،نماز آیات» است .در رساله ها میخوانیم :نماز آیات به واسطه چهار چیز
واجب میشود:
 -1گرفتن خورشید (کسوف)
 -2گرفتن ماه (خسوف)
 -3زلزله
 -4رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ وحشتآور که بیشتر مردم بترسند.
نماز آیات ،درسی از توحید

خواندن نماز آیات ،برای توجه دادن به منشأ اصلی آفرینش و دگرگونی های طبیعت ،یعنی خداوند
تواناست و درسی از توحید به مردم میآموزد .روایت است که هنگام درگذشت ابراهیم ،فرزند
کوچک پیامبر ،خورشید گرفت .مردم با خود میگفتند که این کسوف و خورشید گرفتگی بخاطر
فقدان پسر رسول خدا (ص) است .پیامبر (ص) برای تصحیح افکار و برداشت ها منبر رفت و پس
س و ال َقمَ َر آیَتانِ مِن آیاتِ اهللِ ،یَجریانِ بأمرهِ
از حمد و ثنای پروردگار فرمود « :ایُها النّاسُ! اِنّ الشَم َ
صلّوا».
مُطیعانِ َلهُ الیَنکَسِفانِ ِلمَوتِ اَحَ ٍد وَال لِحَیا ِتهِ ،فَاذَا انکَسَفتا اَو واحِد ٌه مِنهُما َف َ
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ای مردم! خورشید و ماه دو نشانه از نشانههای الهیاند ،به فرمان او جریان دارند و مطیع اویند و
بخاطر مرگ یا زندگی کسی گرفته نمیشوند ،پس اگر هر د و یا یکی از آن دو گرفت ،نماز بگذارید.
در واقع پیامبر با این برخورد ،آموخت که فهم و اندیشه مقدم بر عبادت است و دیگر اینکه حق را
گفت و مردم را به خدا توجه داد.
چگونگی نماز آیات

نماز آیات دو رکعت است و هر رکعت ،پنج رکوع دارد و در هر رکعت میتوان پس از حمد و سوره
به رکوع رفت و برخاست ،دوباره حمد و سوره و رکوع تا پنج مرتبه ،و میتوان در هر رکعت ،یک
حمد خواند و آیات سوره توحید را به پنج قسمت کرد و قبل از هر رکوع ،یک بخش از سوره را
خواند و به رکوع رفت و سپس آیه های دیگر و رکوع دوم و همچنین تا پنج رکوع تمام شود .در
نماز آیات ،هر آنچه در نمازهای روزانه الزم است ،واجب است ،مانند طهارت ،قبله و....
خواندن نماز آیات ،واجب فوری است و نباید آن را به تأخیر انداخت .عوامل وجوب نماز آیات در
همان شهری که اتفاق میافتد و برای مردم همان شهر ،واجب است نه شهرهای دیگر و دیگر
اینکه ،فرقی نمیکند تمام ماه یا خورشید بگیرد یا قسمتی از آن ،بلکه در هر دو حال ،نماز آیات
واجب است.
نماز میت

وقتی مسلمانی هر چند کودک از دنیا می رود ،پس از غسل دادن و کفن کردن ،باید بر پیکر او نماز
خواند .گرچه نام «نماز میت» بر آن گفته شده ،ولی در واقع دعایی بیش نیست ،زیرا رکوع و
سجود و تشهد و سالم ندارد و وضو و غسل و تیمم داشتن ،شرط نیست و پاک بودن بدن نمازگزار
هم الزم نمیباشد .اگر چه بهتر است که بهصورت جماعت انجام شود .خواندن نماز بر جنازه
مسلمان «واجب کفایی» است ،یعنی بر همه مسلمین واجب است و اگر فرد یا افرادی بخوانند ،از
دیگران ساقط است .نماز میت پنج تکبیر دارد .پس از تکبیر اول بگویند« :اشهد اَن ال اله اال اهلل و
انّ محمّداً رسول اهلل» .پس از تکبیر دوم بگویند« :الّلهم صل علی محمد و آل محمّد» ،پس از
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تکبیر سوم بگویند« :الّلهم اغفر للمومنین و المومنات» و پس از تکبیر چهرم بگویند« :الّلهم اغفر
لهذا المیت» و اگر میت زن باشد بگویند« :اغفر لهذه المیّت» .پس از تکبیر پنجم نماز تمام است.
کسی که بر میت نماز می خواند باید رو به قبله باشد و میت را در مقابل او به پشت بخوابانند
بطوریکه سر او به طرف راست نمازگزار و پایش به طرف چپ او باشد .اگر بر میتی نماز خوانده
نشود یا بعداً معلوم شود که نماز ،باطل بوده است ،پس از دفن شدن بر قبر او باید خواند.
نماز باران

وقتی رحمت الهی (باران) قطع شود و چشمه ها و قنات ها بخشکد و کمبود آب پدید آید ،برای
نزول رحمت الهی و آمدن باران ،نماز میخوانند .این نیز یک درس توحیدی و توجهدادن به قدرت
و رحمت الهی است ،زیرا تنها خداست که در قحطی و خشکسالی و بی آبی می تواند با فرستادن
ابرهای بارانزا ،رحمت خویش را بر سر مردم بگسترد .نماز باران برای جلب رحمت خداوند است.
علت نیامدن باران

گاهی بی بارانی نشانه معاصی مردم و نوعی تنبیه و عقوبت الهی است .رسول خدا (ص) فرمود:
«وقتی خداوند بر امتی غضب کند و عذاب بر آنان نفرستد ،نرخ ها گران میشود و عمرها کوتاه
میگردد ،تجار سود نمیبرند و درخت ها میوه نمیدهند و نهرها پر از آب میشوند و باران از مردم
قطع میشود و اشرار بر آنان تسلط مییابند» .طبق روایات ،غیر از آنچه یاد شد ،شیوع گناه ،کفران
نعمت ،منع حقوق ،کم فروشی ،ظلم و حیله ،ترک امر به معروف و نهی از منکر ،ندادن زکات و
.....گاهی سبب قطع باران میشود.
کیفیت نماز باران

مانند نماز عید دو رکعت است و رکعت اول ،پنج قنوت و رکعت دوم چهار قنوت دارد و بهتر است
با جماعت خوانده شود .در قنوتها هر دعایی می تواند خوانده شود ،ولی بهتر است دعایی خوانده
شود که در آن ،از خداوند طلب باران شود و قبل از هر دعا ،صلوات بر پیامبر و آلش فرستاده شود.
همچینین مستحب است که حمد و سورهاش بلند خوانده شود .در مستحبات آن نیز اموری ذکر
46

شده است ،مانند اینکه :مردم سه روز روزه بگیرند و روز سوم به صحرا بروند و نماز بخوانند ،زیر
آسمان جمع شوند ،پابرهنه باشند ،مانع بیرون رفتن کفار شوند .البته این نماز از آن جهت،
حساسیت دارد که اگر خداوند ،دعاها را مستجاب نکند و باران نفرستد ،مایه شرمندگی نمازگزاران
می شود که خدا به آنان توجه ننمود .از این جهت ،اقدام به این نماز جرأت و ایثاری در حد مایه
گذاشتن از آبرو میطلبد.
نمازهای دیگر

برای ایجاد رابطه میان بنده و خدا ،نمازهای دیگری نیز سفارش شدهاند ،مانند:
نماز غفیله ،نماز حاجت ،نماز شب اول قبر ،نماز اول ماه و.........
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