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» قد أفلح المؤمنون الذين هم فی صﻼتهم خاشعون « )سوره المؤمنون:آيه  ) (1بتحقيق نجات
يافتند مؤمنان  ،آنانى كه در نماز هايشان فروتنى كنند وبه اصطﻼح خاشع باشند ( از فحوای اين آيت
كريمه به وضاحت تام برای ما مسلمانان اين مفهوم را ميرساند که  :آن مؤمنان نماز خوان
كامياب وپيروز ميگردند واز شر تمام مصائيب نجات مى يابند كه نماز هاى خودرا با هوش يعنى با
فروتنى و گريه و زارى خاص از براى ﷲ تعالى مى خوانند.
ﻋلماء ميگويند که قلب مؤمن به دليل صفا و جﻼيی که دارد ،با خواندن نماز با حضور قلبی
ورﻋايت خشوع در نماز ،مانند يک آئينه صاف و شفاف می تواند انوار و تجليات پروردگار را به
سوی خود جذب کند .
ﻋلماء اسﻼم بدين امر معتقد اند که استعداد پذيرش انوار الهی در قلب ،به حدی است که نماز گزار
واقعی می تواند دراثر تابش انوار الهی به منزله ومقام دست يابد  ،که درنتيجهء آن به بسياری از
اسرار زندگی برايش مکشوف گردد .
» قد افلح المؤمنون « ) افلح( از ماده )فلح و فﻼح( در اصل به معنی شكافتن و بريدن است سپس
بر هر نوع پيروزی و رسيدن به مقصد و خوشبختی اطﻼق شده است.
مفسرين مينويسند :
فﻼح و رستگاری معنی وسيعی دارد كه هم پيروزیهای مادی را دربر ميگيرد وهم دست اورد
های معنوی را ،و در آيه متذکره هر دو بعد پيرزوی ها برای مومنان مسلمان در نظر گرفته شده
است .
پيروزی و رستگاری يک مسلمان مومن در دنيا اينست که :ا نسان آزاد و سر بلند ،ﻋزيز و
بینياز زندگی كند و اين امور جز در سايه ايمان امكانپذير نيست و رستگاری آخرت برای يک
مومن مسلمان  ،در اين است كه در سايه رحمت پروردگار در ميان نعمتهای جاويدان با كمال
ﻋزت و سربلندی به زندگی ابدی خويش ادامه دهد.
راغب در )مفردات( خويش مينويسد :
فﻼح دنيوی در سه چيز خﻼصه میشود ):بقاء و غنا و ﻋزت (و فﻼح اخروی در چهار چيز:خﻼصه
ميشود  :بقاء بﻼ فنا ،و غنا بﻼفقر ،و ﻋز بﻼذل و ﻋلم بﻼجهل ) :بقای بدون فنا ،بینيازی بدون
فقر ،ﻋزت بدون ذلت ،و ﻋلم خالی از جهل( .
ـ كلمه خشوع به معنای تأثر خاصی است  .خشوع حالت خاص وفوق العاده اطاﻋت ميباشد ،
طوريکه برخی از افراد در برابر پادشاه تحت يک حالت خاصی از اطاﻋت قرار ميگيرند  .اگر مﻼ
حظه فرموده باشيد حتی چشمش رپ هم نمی زند وروابط ذهنی وجسمی خويش ،از هر جای ديگر
قطع نموده وبا تمام حواس منتظر اوامر وهدايات پادشاه ميگردد.
خشوع هم در نماز در برابر پروردگار به حالتی می ماند که جسم  ،روح وروان يک شخص مومن
مسلمان در برابر خالق خويش در حالت نماز با تمام قوت در حا ل تسلمی کامل قرار داشته باشد.

مـعـنـی خــشـوع:

ﻋلماء معنی متعددی را درمورد مفهوم » خشوع « بعمل آورده اند که برخی از معنی آن را ميتوان
بشرح ذيل چنين فورمولبندی وخﻼصه نمود :
ـ خشوع به معنای ترس و بیحركت شدن اﻋضاء از ترس است .
ـ و يا گفتهاند :افتادن پلكها و خفض جناح و تواضع است .
ـ و يا گفتهاند :سر به زير انداختن است .
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ـ و يا گفتهاند :خشوع آن است كه به اين سو و آن سو ننگری .
ـ و يا گفتهاند :خشوع آنست كه مقام ومنزلت طرف مقابل را بزرگ بشماری و همه اهتمام خود را
در بزرگداشت او جمع وجور كنی .
ـ و يا گفتهاند :خشوع ﻋبارت از تذلل است.
 همچنان خشوع ﻋبارت است از آرامش ،طمأنينه و وقار و تواضع ،و ترس از ﷲ و توجه به وی) تفسيرابن کثير ط .دارالشعب )(414/6
 خشوع ،يعنی در کمال ذلت و با فروتنی تمام در مقابل خداوند ايستادن) المدارج ).(502/1و از مجاهد روايت شده است که گفتَ » :وقُو ُموا ِ ﱠ ِ قَانِتِينَ « :قنوت ﻋبارت است از ايستادن،
فروتنی ،چشم پوشی و تواضع از ترس خداوند« )تعظيم قدر الصﻼة ).(188/1

محل خشوع :

محل خشوع  ،به اتفاق همه مفسرين وهمه ﻋلمای ودانشمندان اسﻼم قلب معرفی شده است  ،و
ثمرات خشوع در اﻋضای بدن ظاهر ميگردد ،و اﻋضای بدن تابع قلب هستند ،وقتی که فروتنی قلب
 ،به سبب غفلت و وسوسه  ،از بين رفت ،فروتنی ديگر اﻋضای بدن هم از بين میرود ،زيرا قلب
مانند قومندان اﻋلی  ،و اﻋضای بدن مانند سر بازان اوست و از وی پيروی واطاﻋت میکنند.
وقتی که فرمانده ﻋزل يا نابود شود سربازانش هم از بين میروند ،پس خشوعِ اﻋضای بدن متعلق
به خشوع قلب است.
کردن خشوع و فروتنی
اما تظاهر به فروتنی و خشوع مذموم است زيرا از نشانيهای اخﻼص پنهان
ِ
است.
فضيل بن ﻋياض مشهور به الخراسانی )  101يا  ( 187 – 105يکی از ﻋلمای شهير جهان اسﻼم
و ازﻋارفان نامدار قرن دوم هجری در مورد خشوع وحکمت خشوع مينويسند :
مکروه است که اﻋضای بدن بيش از قلب خاشع باشند .يعنی ﻻزم است) اين دو ( مساوی و
برابرباشند.
ميگويند روزی امير المومنين حضرت ﻋمر يکی از مسلمانان را ديد که درحين نماز  ،گردن خويش را
پيش ازحد پايان انداخته است .به او گفت :خشوع و فروتنی اينجاست  ،به سينهاش خويش اشاره کرد
 ،نه در خود خم کردن ) المدارج ).(521/1
ابن قيم الجوزی دريک مبحث دينی در مورد فرق ميان خشوع ايمانی و تظاهر به خشوع استدﻻل زيبا
نموده مينويسد :
»خشوع اﻹيمان هو خشوع القلب بالتعظيم واﻹجﻼل والوقار والمهابة والحياء ،فينكسر القلب
كسرة ملتئمة من الوجل والخجل والحب والحياء وشهود نعم ﷲ وجناياته هو ،فيخشع القلب ﻻ محالة
فيتبعه خشوع الجوارح «.
خشوع ايمان همان خشوع و تواضع قلب همراه با تعظيم و اجﻼل و وقار و مهابت و حياء ،پس قلبها
فروتن ميشوند همراه با ترس و حب و حياء و حضور ذهن نعمتهای بی منتهای خداوندی بر او و
کوتاهی او در برآورده کردن شکر اين نعمتها ،پس در اين هنگام است که قلب بدون اختيار خاشع و
فروتن می شود.
اما تظاهر به خشوع ﻋبارت است از اين که انسان جوارح خود را به حالت تصنعی و ظاهری فروتن
کند اما قلبش غافل باشد ،و بعضی از اصحاب رسولﷲ صلی ﷲ ﻋليه وسلم میگفتند» :أﻋوذ با من
خشوع النفاق « گفته شد :خشوع نفاق چيست؟ گفتند :آن است که جسم فروتن و دل غافل باشد.
بندة فروتن خدا کسی است که آتش شهوات خود را خاموش کرده و دود آن شهوات از دلش خارج
شده است ،پس دلش میتابد و صاف میشود و نور ﻋظمت و بزرگی خداوند در آن میدرخشد و به
سبب ترس از خدا و خشوع در مقابل وی شهوات میميرند ،اﻋضای بدن احساس آرامش میکنند ،دل
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مملو از آرامش و طمأنينه میشود و فرمانبردار و مطيع خواهد شد و همانند زمينی که آب در آن نفوذ
کند کامﻼً تسليم میشود .و نشانة آرامش اين است که به خاطر ﻋظمت خدا ،در کمال ذلت و خواری
چنان سجدهای میکند که سرش را بلند نمیکند  ،تا به مﻼقات خداوند نرود سر را بلند نمیکند  .اين
است معنای خشوع و فروتنی.
اما تظاهر به خشوع و خود را به چشم مردم زدن حالتی است که شخص ،اندام بدن خود را به ظاهر
فروتن نشان میدهد و رياکاری پيشه میکند .اينگونه افراد ظاهری زيبا و آراسته و فروتن ،اما باطن
آنها ويران و زنده به شهوات است .چنين انسانی به ظاهر فروتن است اما در درون وی ﻋقربها و
مارهای سمی زندگی میکنند و در پی فرصت مناسب هستند ) برای تفصيل موضوع مراجعه شود به
کتاب الروح صفحه ( .314
فروتنی در نماز وقتی حاصل میشود که انسان دل خود را بدان مشغول کند و آن را بر چيزهای ديگر
ترجيح دهد ،در چنين حالتی است که احساس راحتی و آرامش میکند و چشمانش روشن میشوند.
همانطور که پيامبر بزرگوار ما محمد صلی ﷲ ﻋليه وسلم فرمودند» :وجلعت قرة ﻋينی فی الصﻼة«
)تفسير ابن کثير ) (456/6والحديث فی مسند احمد )» .(128/3نور چشمان من در نماز است«.
خداوند در قرآن کريم مردان و زنان فروتن و خاشع را ستوده و فروتنی را از صفات نيکوکاران
شمرده و برای آنها آمرزش و اجر بس بزرگی را مهيا ديده است ) سوره احزاب آيه  (35الهی تو ما
بندگان خويش را از خشوع حقيقی بر خورد دار نمايی .

راه های وصول به خشوع:

ﻋلماء اسباب خشوع و فروتنی در نماز را بر دو قسم تقسيم نموده اند :

اول  :آن چه که خشوع را ايجاد و تقويت میکند.
دوم  :از بين بردن آنچه که مانع خشوع میشود و آن را تضعيف میکند.
شيخاﻻسﻼم ،ابن تيميه رحمهﷲ آن را بر آنچه که سبب تقويت خشوع میشود تعبير میکند و
میفرمايد :آنچه انسان را بر انجام خشوع ياری میرساند دو چيز است:
 -1قدرت متقاضی.
 -2از بين بردن مشغوليتها.
ت نيروی متقاضی ،اين است که بندهای کوشش کند هر آنچه را که میگويد و
اما اولی يعنی تقوي ِ
انجام میدهد بفهمد و در قرائت و ذکر و دﻋا تدبر نمايد و با تمام وجود ـ آن گونه که گويی او را
میبيند ـ با خدايش مناجات کند ،زيرا نمازگزار با خداوند مناجات میکند.
و احسان هم اين است که رسولگرامی فرمودند» :أن تعبدﷲ کأنک تراه ،فإن لم تکن تراه فإنه
يراک« »آن چنان خداوند را پرستش کن گويا او را میبينی و اگر تو وی را نمیبينی خداوند تو را
میبيند«.
هر اندازه که بندهای حﻼوت و شيرينی نماز را بچشد بيشتر به سوی آن کشيده میشود و اين امر
متناسب با قوت ايمان اوست.
اسباب تقويت ايمان بسيار زيادند و به همين خاطر است که رسولگرامی ما محمد صلی ﷲ ﻋليه
وسلم فرمودند» :سه چيز نزد من محبوب است؛ زن ،ﻋطر ،و نور چشم من در نماز است«.
و در حديث ديگر فرمودند» :أرحنا بالصﻼة « »بﻼل ما را به نماز خوشحال کن« .يعنی آذان بگو
تا نماز بخوانيم و از شر دنيا راحت شويم.
اما دومی:
از بين بردن مشغوليتها ،بدين صورت است که انسان کوشش کند خود را از مشغوليتهای قلبی که
افکار و خياﻻت پوچ و بيهوده است رها سازد و از هر آن چه که سبب دور شدن از هدف اصلی نماز
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است بينديشد و آنها را از خود براندبراى تحصيل خشوع و حضور قلب در نماز و ساير ﻋبادات ،
موارد ذيل مورد توصيه قرار گرفته است :
 -1بدست آوردن آنچنان معرفتى که دنيا را در نظر انسان کوچک و ﷲ را در نظر انسان بزرگ کند،
تا هيچ کار دنيوى نتواند به هنگام راز و نياز با معبود نظر او را به خود جلب و ازﷲ تعالی
منصرف سازد.
 -2توجه به کارهاى پراکنده و مختلف  ،معموﻻ مانع تمرکز حواس است و هر قدر انسان  ،توفيق
پيدا کند که مشغله هاى مشوش و پراکنده را کم کند به حضور قلب درﻋبادات خود کمک کرده است.
 -3انتخاب محل و مکان نماز و ساير ﻋبادات نيز در اين امر ،اثر دارد ،به همين دليل ،نماز خواندن
در برابر اشياء و چيزهائى که ذهن انسان را به خود مشغول مى دارد مکروه است  ،و همچنين در
برابر درهاى باز و محل ﻋبور و مرور مردم ،در مقابل آئينه و ﻋکس و مانند اينها ،به همين دليل
معابد مسلمين هر قدر ساده تر و خالى از زرق و برق و تشريفات باشد بهتر است چرا که به حضور
قلب کمک مى کند.
 -4پرهيز از گناه نيز ﻋامل مؤ ثرى است ،زيرا گناه قلب را از خدا دور مى سازد ،و از حضور قلب
مى کاهد.
 -5آشنائى به معنى نماز و فلسفه افعال و اذکار آن ،ﻋامل مؤ ثر ديگرى است.
 -6انجام مستحبات نماز و آداب مخصوص آن چه در مقدمات و چه در اصل نماز نيز کمک مؤ ثرى
به اين امر مى کند.
 -7از همه اين ها گذشته اين کار ،مانند هر کار ديگر نياز به مراقبت و تمرين و استمرار و پيگيرى
دارد ،بسيار مى شود که در آغاز انسان در تمام نماز يک لحظه کوتاه قدرت تمرکز فکر پيدا مى کند،
اما با ادامه اين کار و پيگيرى و تداوم آنچنان قدرت نفس پيدا مى کند که مى تواند به هنگام نماز
دريچه هاى فکر خود را بر غير معبود مطلقا ببندد!

حضور قلبی در نماز:

از آيات قرانی واحاديث نبوی چنان استفاده می شود که نماز کامل و حقيقی نمازی است که با
حضور قلب و خلوص نيت و همراه با يقين باشد ادا گردد .
نماز کامل بايد با طهارت کامل ،وضوءی کامل  ،واز همه مهمتر با حضور قلب و خلوص يقين و
خالی بودن فکر و ذهن و قلب از توجه و مصروفيت های دنيوی بر پا گردد.
همانطوريکه خطاب به پيامبر صلی ﷲ ﻋليه وسلم است  » :فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب«
)هنگامی که فارغ شدی ،به نماز بايست و به سوی پروردگارت بشتاب(.
اما اين بدان معنا نيست که اگر احيانا نماز با اين خصوصيت نبود آن نماز باطل است  ،بلکه می
توان مراتب متعددی برای نماز و نمازگزار تصور کرد .مسلما ٌ هر چه درجه و مرتبة کمال معنوی
باﻻتر باشد ،نماز بهتر و از درجه ای باﻻ برخوردار خواهد بود.
قرآن ﻋظيم الشان از برخی انسان ها چنين ياد می کند » رجال ﻻ تلهيهم تجارة و ﻻ بيع ﻋن ذکر ﷲ؛
) سوره نور آيه . ( 37
) اشخاصيکه تجارت و خريد و فروش آنان را از ذکر ﷲ باز نمی دارد (  .اينان در ﻋين حاليکه در
بين مردم هستند و به کار و تﻼش زندگی روزمره مشغولند ،ولی همه ای اين مصروفيت ها آنان را
از نماز و ياد پروردگار باز نمی دارد.

برای تحصيل حضور قلب در نماز ،مراﻋت کردن نکات ذيل مفيد وموثر است :

 -1نماز گزار بايد بداند که در نماز با پروردگار خويش مﻼقی است وبا ﷲ خود سخن می گويد و
حمد و ثنای او را بجا ء می اورد ،اگرچه به معنای الفاظ توجه هم نمی کند.
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 -2نماگزار بر ﻋﻼوه حضور قلب  ،بايد  ،به معانی کلمات و اذکار که به زبان مياورد  ،بايد توجه
جدی داشته باشد و بداند که چه می گويد.
 -3بر نماز گزار است تا  ،اسرار ﻋبادت و حقيقت اذکار و تسبيح و تحميد موجود در نمازرا بفهمد .
واين اسرار وحقايق بايد به باطن نماز گزار نفوذ کند.

آمادگی قبلی برای نماز:

کسی که می خواهد در نماز حضور قلب قوی وبهتری داشته باشد ،ﻻزم است به مقدمات نماز توجه
داشته باشدطوريکه قبﻶ يا د اور شديم وضوء را بايد به صورت کامل وبهتر مطابق سنت پيامبر
صلی ﷲ ﻋليه وسلم  ،انجام دهد و حتی ﻋلماء ميگويند که نماز گزار قبل از ادا نماز لحظاتی را در
خلوت با پروردگار خويش سپری نمايد.

رﻋايت واجبات ،و مستحبات نماز:

يکی ديگراز اسباب حضور قلب در نماز رﻋايت  ،فرايض  ،واجبات ومستحبات نماز ودر مجموع
آداب واحکام نماز است ،مانند نگاه کردن به محل سجده در حال قيام ،نگاه کردن بين دو پا در حال
رکوع ،نگاه کردن به انگشت سبابه در تشهد وغيره وغيره  ...ودر نهايت امر ادا کردن نماز به
طريقه پيامبر صلی ﷲ ﻋليه وسلم .
نماز گزار از هنگام وضوء وتا ختم نماز بايد در راز ونياز حقيقی با پروردگار خويش باشد نماز
گزار با گفتن ﷲ اکبر بايد قلب وروح خويش را بايد خط نورى ملکوتى اتصال دهد و از کعبه تا
ﻋرش واز آن جا تا حقيقت اسما و صفات و از آن فراتر تا ذات پروردگار امتداد اتصال دهد وبايد با
رب العالمين « ) سوره انعام  :آيه ( 79
خود بگويد  » :انّ صلوتى و نسکى و محياى و مماتى ﱠ ّ
) بگو »:نماز و تمام ﻋبادات من ،و زندگى و مرگ من ،همه براى پروردگار جهانيان است( .

خواندان نماز با خشوع :

ﻋلماء ميگويند نماز حقيقی دارای دو بُعد است :بُعد ظاهری که به منزلـــﮥ جسم نماز بشمار ميرود،
وبُعد باطنی نماز که بمثابـــﮥ روح و حقيقت واقعی نماز بشمار ميرود.
هريک از اين دو بُعد احکام و آداب بخصوصی خود را دارند  ،که با رﻋايت آن نماز  ،نمازگزار به
کمال وهدف که به منظور آن نمازگزار  ،نماز بر پا داشته است  ،دست می يابد.
در مورد نماز بايد گفت که نماز بدون رﻋايت احکام و شرايط ظاهری ،باطل است .ونماز بدون
مراﻋات نکردن آداب باطنی و قلبی نيز نزد ﷲ مقبول نبوده  ،وهدف واقعی نماز که اتصال انسان به
پروردگار رب العزت است  ،حاصل نمی گردد .
بدون شک از مهم ترين آداب باطنی نماز ،و بلکه تنها راه رسيدن به اسرار و آثار و نتايج آن،
همانا حضور قلب در نماز ميباشد.
با تمام قوت گفته ميتوانم که بهره هر کس ازنماز ،به اندازه حضور قلبی اش در اجرای دقيق نماز
مطابق نماز پيامبر صلی ﷲ ﻋليه وسلم ميباشد.
در دين مقدس اسﻼم ،حضور قلب در همه ای ﻋبادت وبخصوص در نماز که ستون دين در شرﻋيت
اسﻼمی معرفی گرديده است ،بی نهايت ﻋمده واساسی ميباشد .
بهترين راه ايجاد حضور قلب ودفع وسواس شيطان .ايجاد خشوع وخضوع  ،همانا مبارزه جدی با
هجوم افکار پراکنده که فکر انسان در امور دنيوی مصروف ساخته  ،ميباشد .
برای دفع وسواس شيطان ومبارزه به اين افکار و اوهام ،راهی جزء دفع انگيزه های آنها نيست،
زيرا افکار پراکنده به انسان فشار می آورد و مانع توجه قلب می شود ،لذا بايد ﻋلل و اسباب آن را
يافت و از بين برد.
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ﻋلماء سبب همه اين تشتت افکار و تهاجم اوهام را فقط در يک نقطه خﻼصه وجمعبندی مينمايد
که همان » ُحب دنيا« است.
درروايات اسﻼمی » ُحب الدنيا رأس کل خطيئه « بلی محبت دنيا محبت با مال دنيا  ،محبت به
مقام ومنصب دنيا  ،سر سلسله همه خطاء ها و گناهان محسوب ميگردد .
همچنان ﻋلماء بدين باور اند که اساس ﻋدم خشوع در نماز ﻋﻼقه ،مزيد دلبستن نمازگزار به دنيا
واموری دنياوی است  ،وطوريکه که گفته شد تا زمانيکه ريشه محبت به دنيا ) مال ومقام دنيا ( از
دل كنده نشود  ،امکان بر پاء داشت نماز کاری دشواری خواهد بود .

نمازگزار نبايد فراموش کند که :

شيطان دشمن قسم خورده مؤمن مسلمان است وهر لحاظه در کمين انسان نشسته است  ،او
قسم ياد نموده است که به هر وسيله که باشد آنسان را گمراه بسازد  ،بخصوص شخص مؤمن
ومسلمان که مصروف نماز خواندان باشد  .شيطان هم سعی وتﻼش خويش را براه می اندازد  ،که
در روح وروان نمازگزار به هر وسيله ممکن نفوذ پيدا کند وقلب نمازکزاررا ازاتصال به ﷲ به
امور دنيوی منحرف نمايد  ،وبدين صورت از اجر و پاداشش که اجرای نماز با خشوع بدست ارد،
محروم ميسازد.
در نمازى كه خشوع و حضور قلب در آن وجود نداشته باشد  ،شرع اسﻼمی آنرا ﻋبادت ناقص
اﻻجر ميداند  ،و اجر و پاداش نماز بر اساس مقدار خشوع نمازگذار است ،و كسانى كه بدون
هيچ خشوع و حضور قلبى نماز را اداء كنند شايد كارشان بجايى برسد كه فقط فرضيت آن نماز نزد
خداوند از گردنش بيافتد ولى هيچ پاداشى ديگری نگيرد.
در حديثی از ﻋمار بن ياسر روايت شده است كه پيامبر صلى ﷲ ﻋليه و سلم فرمودند » :إن الرجل
لينصرف وما كتب له إﻻ ﻋشر صﻼته  ،تسعها  ،ثمنها  ،سبعها  ،سدسها  ،خمسها  ،ربعها  ،ثبيرها ،
نصفها« )صحيح  -روايت ابو داود و نسائى(.
)يك شخص از نمازش منصرف ميشود در حاليكه برايش فقط يك دهم ،يك نهم ،يك هشتم ،يك هفتم،
يك ششم ،يك پنجم ،يك چهارم ،يك سوم ،و يا نصف )اجر و پاداش( برايش نوشته ميشود«.
يعنى هر چه خشوع وحضور قلب درنماز بيشترباشد اجر و پاداش بيشترو كاملتر بدست خواهد
اورد.
و يكى از راه حلهاى مبارزه با وسواس شيطان خناس ويکی از راه های حل ،اين مشكل روشى است
كه در روايت ﻋثمان بن ابی العاص وارد شده است كه گفت » :يا رسول ﷲ ،إن الشيطان قد حال
بيی وبين صﻼتی يلبسها ﻋلی  ،فقال رسول ﷲ صلى ﷲ تعالى ﻋليه وسلم  » :ذاك شيطان يقال له
خنزب  ،فإذا أحسسته فتعوذ با منه  ،واتفل ﻋن يسارك ثﻼثا  ،ففعلت ذلك  ،فاذهبه ﷲ تعالى ﻋنی «
).روايت مسلم() اى رسول ﷲ ،شيطان بين من و نمازم فاصله انداخته و هواسم را پرت وپريشان
ميكند ،پيامبر صلى ﷲ ﻋليه و سلم فرمودند :اين شيطانى است كه به او ُخ ْن ُزب ميگويند ،پس اگر
آنرا احساس كردى به ﷲ بناه ِببَر )بگو :اﻋوذ با من الشيطان الرجيم( و به طرف چپ خود
)در حال قيام و در نماز( سه بار تف بيانداز )البته بدون آب دهان(«) ،ﻋثمان با ابی العاص( گفت:
آنرا انجام دادم و اين مشكل رفع شد.
پس شما نيز ميتوانيد براى دفع وسواس شيطان اﻋوذ با بگوئيد و سه بار از طرف چپ تف
)بدون آب دهان( بياندازى تا اين وسواس رفع ودفع شود.
و سبب ديگر براى ايجاد خشوع ،از بين بردن موانع و مشغوليتهائی دنياوی است که باﻋث از بين
رفتن خشوع يا کمتر شدن آن می شود .

خواهر وبرادر مسلمان!
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طوريکه گفته آمديم نمازگزار بايد در حين نماز ماننده يک بنده و»برده« فرمانبردار بوده » ،
وقوموا قانتين « باشد ودر حضور پروردگار بايد با آداب وفروتنی ايستاده شود .
نماز گزار بايد در حين ادای نماز چنان با ﻋجز وفروتنی در پيشگاه پروردگار خويش ايستاده
شود که از ياد ﻋظمت وجﻼلی ذات باری تعالی  ،قلبش بلرزد  ،واين حالت نه تنها بر قلبش بلکه
برساير اﻋضای بدنش مستولی گردد .
يکی از صفات برجسته مومنان که در سوره مومنون » قد أفلح المؤمنون الذين هم فی صﻼتهم
خاشعون « به آن اشاره شده خشيت در نماز است.
» خاشعون « از ماده خشوع به معنی حالت تواضع و ادب جسمی و روحی آمده است  .خاشعون
حالتی که در برابر شخص بزرگ يا حقيقت مهمی در انسان پيدا می شود و آثارش در بدن ظاهر می
گردد.
در اينجا قرآن ﻋظيم الشان صرف بجاء اوردن نماز را  ،نشانه مومنان نمی داند  ،بلکه خشوع
در نماز را از ويژگی آنان می شمرد.
اشاره به اينکه نماز آنها الفاظ و حرکاتی بی روح و فاقد معنی نيست بلکه در حال نماز آن چنان
حالت توجه به پروردگار در آنها پيدا می شود که از غير او جدا می گردد و به او می پيوندند ،چنان
غرق حالت تفکر و حضور و راز نياز با پروردگار خويش می شوند که اين حالت بر تمام ذات
وجودشان اثر می گذارد .خود را ذره ای می بينند در برابر وجودی بی پايان و قطره ای در برابر
اقيانوسی بيکران .لحظات اين نماز هر کدام برای او درسی است از خودسازی و تربيت انسان و
وسيله ای برای تهذيب روح و جان.
ﱠ
قرآن ﻋظيم الشان خشوع در نماز را يکی از نشانه های مؤمنان ميداند ومی فرمايد » ال ِذينَ ُه ْم فِی
شعُونَ « آنان  ،که در نمازشان خشوع می ورزند«.
ص َﻼتِ ِه ْم َخا ِ
َ
اگر به فهم آيه متبرکه دقت نمايم بوضاحت تام در خواهيم که  :قرآن ﻋظيم الشان » اقامه صلوة «
)خواندن نماز( را نشانه مؤ منان نمى شمارد بلکه خشوع در نماز را از ويژگی هاى آنان مى شمرد.

زمينه سازی برای روحيه خشوع:

قبل از اينکه در مورد ايجاد وزمينه سازی برای روحيه خشوع در نماز بحث بعمل نمايم  ،ﻋلماء
نماز راترکيبی از جسم وروح ميدانند وبه اصطﻼح نماز را به مانند جسم انسان تشبه نموده
وميفرمايند که اگر جسم انسان ضعيف باشد  ،روح انسان از قوت وصﻼبت ﻻزمی برخوردار
نميباشد  .جسم نماز به فهم ﻋلمای دين  ،خواندن وبجا ء اوردن نماز مطابق دستورپيامبر صلی ﷲ
ﻋليه است که ميفرمايد:
»صلوا کما رايتمونی اصلی« ) نماز بخوانيد مثل مرا که ديدی نماز ميخوانم(.
ما پيامبر صلی ﷲ ﻋليه را نه ديديم  ،ولی ما بايد نماز خويش را طوری انجام دهيم طوريکه
احکام آن در احاديث نبوی در دسترس ما قرار گرفته است .

خشوع روح نماز است:

گفتيم خشوع  ،روح نماز است اگر رکوع و سجود و قرائت و تسبيح را جسم نماز بدانيم  ،حضور
قلب و توجه درونى به حقيقت نماز و کسى که با کسی که راز و نياز مى کنيم روح نماز است.
خشوع در واقع چيزى جز حضور قلب توأم با تواضع و ادب و احترام چيزی ديگری نيست و به اين
ترتيب روشن مى شود که مؤمنان تنها به نماز به ﻋنوان يک کالبد بى روح نمى نگرند بلکه تمامى
توجه آنها به باطن و حقيقت نماز است.
بسياری از نمازگزان هستند که  :اشتياق فراوان به حضور قلب و خشوع و خضوع در نمازها دارند
اما هر چه مى کوشند توفيق آن را نمى يابند.
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توفيق رسيدن به خشوع:

ﻋلماء ومفسران وفقها برخی از پيشنهادات را درمورد رسيدن به خشوع حقيقی در نماز وايجاد
فضای خشوع در نماز بعد ازتحقيق ،در روشنی هدايت اسﻼمی واحاديثی نبوی بعمل اورده اند که
برخی از اين راه ها ﻋبارتند از :

معرفت وآماده گی برای نماز:

مفسرين ميگويند خشوع و خضوع در برابر خداوند ،مخصوصا ً در حالت نماز ،ريشه قوی در
معرفت انسان از فهم واقعی نماز است  .مؤمن مسلمان در جنب اينکه معرفتی نسبت بخود داشته
باشد  ،حد اﻋظمی کوشش بعمل ارد تا شناخت کاملی از خالق خويش را نيز حاصل نمايد  .وتحصيل
معرفت خالق نه تنها در خواندن نماز به خشوع حاصل ميگردد  .بلکه مومن مسلمان اين معرفت را
قبل از نماز نيز حاصل نموده بوده باشد .
آمادگی برای نماز يکی از ﻋوامل ﻋمده در ايجاد روحيه خشوع در نماز ميباشد  .بنا يکی از ﻋوامل
اساسی که از لحاظ روانی بر حضور قلب  ،وايجاد خشوع در نماز  ،ذی تاثير ميباشد  ،نوع بينش و
نگرش نمازگزار نسبت به نماز است .
هر فرد از نمازگزار تعريفی خاصی از فهم نماز در فکر خويش بعمل مياورد  ،وهرشخص با ديد
بخصوص خويش به فهم ﻋبادت می نگرد  .اين نوع ديدگاهها در حضور قلب تاثير زيادی دارد .
موضوع آمادگی برای نماز طوريکه قبﻼ ياد اور شديم  :بمعنی خوب وکامل وضوء گرفتن و خواندن
اذکار قبل و بعد از وضوء  ،اهميت به نظافت واز جمله به استعمال مسواک  ،پوشيدن لباس مطهر
وپاک و زيبا  ،زود و آرام وبا تمکين رفتن غرض اشتراک در نماز جماﻋت بسوی مسجد و
منتظر اقامه نماز شدن  ،وسعی وتﻼش ﻻزم خرچ دادن در منظم و راست بودن صف نماز همه اينها
مقدمه ای برای نماز باخشوع می باشد.
و اين امر با تکرار آذان همراه مؤذن و خواندن دﻋای ثابت شده بعد از آذان و دﻋا در بين آذان و
اقامه  ،ادامه می يابد .
 طوريکه گفتيم نماز به وجود انسان می ماند که مرکب از جسم و روح است  .هر يک از اﻋضایجسم انسان که برخی در ظاهر و برخی در درون هستند نقش خاصی وحياتی در زندگی انسان دارد .
برخی از اﻋضای جسم انسان مانند قلب نقش کليدی در حيات انسان داشته و با نبود آن نقصان
جدی در تماميت وجود انسان ايجاد می شود و برخی ديگر مانند چشم  ،بينی  ،گوش  ،مو و ...
به کالبد انسان جلوه می دهند  .اگر قرار باشد ،به نماز از همين ديد بنگريم  ،حضور قلب را روح
نماز خواهيم ديد و ارکان نماز را اﻋضای حياتی نماز  ،ديگر واجبات مثل قرائت و تشهد و سﻼم را
به منزله دست و پا و مستحباتی همچون قنوت را زينت و جلوه نماز خواهيم ديد.

شتافتن به سوی نماز در اولين اوقات آن:

اين امر با اين وسيله تحقق میيابد که قلب انسان آمادگی وقوف )ايستادگی( در مقابل خداوند را پيدا
کرده باشد.بر مسلمان ﻻزم است که در اول وقت به نماز روی آورد و با خشوع و تدبر هر آنچه را
که خداوند برايش ميسر کند از قرآن بخواند زيرا اين امر بر خشوع نمازگزار میافزايد.
رسول ﷲ صلی ﷲ ﻋليه وسلم در حديثی که بخاری و مسلم آنرا از ابو هريره )رح( روايت کردهاند
ست َ َه ُموا
ست َ ِه ُموا َ
ﻋلَ ْي ِه ﻻ َ ْ
ف اﻷ َ ﱠو ِل ث ُ ﱠم لَ ْم َي ِجدُوا ِإﻻ ﱠ أ َ ْن َي ْ
َاء َوال ﱠ
اس َما ِفى ال ِنّد ِ
ص ِّ
میفرمايد» :لَ ْو َي ْعلَ ُم النﱠ ُ
ست َ َبقُوا ِإلَ ْي ِه«.
َ
ير ﻻَ ْ
ﻋلَ ْي ِه َولَ ْو َي ْعلَ ُمونَ َما ِفى التﱠه ِْج ِ
اگر مردم میدانستند که در آذان گفتن و در صف اول جماﻋت حضور پيدا کردن چه اجر و ثوابی
نهفته است سپس برای رسيدن به آن جز قرﻋهکشی راه ديگری نمیيافتند ،بر آن قرﻋه میگرفتند ،و
اگر میدانستند در تهجير چه خيری هست برای رسيدن به آن با هم مسابقه میکردند.
9

خشوع روح نماز است!
فرق است ميان کسی که از مجلسی به نماز میآيد که سراسر آن لغو و بيهودهگويی و سخن از دنيا
است ،و کسی که درحالی برای نماز برخاسته که قبﻼً آمادگی کامل برای آن پيدا کرده است و دلش
ماﻻمال از شوق و شور وقوف در برابر پروردگار و راز و نياز با او است.
چرا که اين فرد قبل از ورود به نماز از طريق قرائت قرآن برای آن زمينهسازی کافی نموده است و
حال فرد دومی با خدايش به مراتب بهتر از حال فرد اول است.

دادن وقت کافی برای نماز:

يکی ديگراز ﻋوامل حضور قلب در نماز وبخصوص ﻋامل که برای ايجاد خشوع وخضوع کمک
ومساﻋدت بسزای ميکند دادن وقت وفرصت کافی برای نماز است .
بر مسلمان است تا برای اجرای وانجام ﻋبادت خويش زمانی ووقت را اختصاص دهد تا نماز خويش
را بدون ﻋجله وشتاب و اضطراب انجام دهد .
البته همان گونه که در تعليمات شر ﻋی آمده است  ،نماز را بايد در وقت فضيلت  ،يعنی همان اول
وقت برپا نمايد .
اين که برخی از اشخاص برای نماز وقت معينی ندارند و فرصت نماز را تلف ميکند  ،دليل
آشکاری بر بی توجهی آنها نسبت به نماز است ،گويا نماز ﻋاملی است که خارج از پروگرام زندگی
اوقرار دارد و چون از کارهای ديگر فارغ می شوند  ،ابتدا با کراهت به سوی آن می روند و سپس
شتاب زده آن را ادا می کنند.
روشن است که چنين نمازی با افکار پريشان  ،خاطری آشفته وبدون حضور قلب تنها در خم و
راست شدن خﻼصه می شود .اين تجربه ها به خوبی نشان می دهد که چرا وقت نماز در تعليمات
اسﻼمی بسيار مهم معرفی گرديده است .

فراغت قلب برای ادای نماز:

همانطوريکه ما برای نماز وقت کافی را در نظر ميگيريم  ،در جنب آن بايد جای ومقام مهمی را
برای نمازدرقلب خويش ايجاد نمايم چون که محل خشوع در قلب بوده وخشوع حقيقی درقلب حاصل
ميشود.

ﻋزم و اراده و مجاهدت برای نماز:

تا اراده و ﻋزم بر فعل و ترک ﻋملی تعلق نگيرد حرکتی انجام نمی شود .برای حضور قلب در نماز
ﻻزم است ﻋزم و تصميم جدی اتخاذ شود ،سپس بايد بر اين خواستن ،مداومت و مراقبت اصرار
ورزيد.

احساس نيازبرای نماز:

قبل از همه بايد گفت که  :نماز ،يک نياز انسانی است :
هر وقت که انسان احساس احتياج و نياز به ﻋبادت پيدا کند با کمال اشتياق به طرف آن می رود.
خداوند متعال انسان را آفريد و نيروها و توانايیهايی به او بخشيد و به حکم مخلوق بودنش در کنار
اين نيروها ،نيازهايی برای او قرار داد تا به وسيله آن نيروها بتواند نيازهايش را برطرف کرده،
خود را پيدا کند و مسير رشد و تعالی خويش را بپيمايد .نيازها و توانايیهای انسان به دو
بخش جسمی و روحی تقسيم میشوند ،که به کارگرفتن صحيح نيروها و تأمين نيازها به شيوه
درست و سالم ،وی را به مسير رشد و رسيدن به درک حقيقت خويش و احساس آرامش میرساند.
يکی از نيروها و توانايیهايی که در درون انسان قرار دارد » ،خداگرايی« و ﻋﻼقهی او برای
ارتباط با اصل و مبدأ و آفريدگار خويش است .بنابراين يکی از نيازهای اصلی و اساسی انسان در
بخش روحی و درونی ،ارتباط داشتن با خالق يکتا است ،طوريکه در اين ارتباط ،او را تسبيح و
تقديس و تمجيد گويد .يکی از راهکارها و روشهايی که شريعت الهی بر آن تأکيد کرده و اصلی مهم
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در تعالی درونی انسانها و برقراری ارتباط با آفريدگار و پروردگار جهانيان میباشد ،نماز است.
نماز راه ارتباطی است که زمين و آسمانها را درنورديده و بنده را به خالق آسمانها و زمين وصل
میکند» .انسان به مقتضای آنکه بر فطرت الهی آفريده شده و سرشت او با سرشت خدايی ﻋجين
شده است ،دارای فطرتی کمالجو و خداخواه است و همواره به دنبال يافتن کمال مطلوبی برای
کرنش و نيايش و ابراز نيازهای خود میباشد.
نماز متعالیترين شکل نيايش و کاملترين شيوهی بيان نياز به درگاه ايزد بینياز است« .در حقيقت
نماز راهی است که انسان به وسيله آن با خالق اش ارتباط برقرار نموده و نيازش به خداگرايی و
ارتباط با خالق را به اين شيوه پاسخ دهد.
نماز نمیگذرد که حقيقت وجود نمازگزار به افسردگی گرايد و رکود و سکون و سکوت بپذيرد .نماز
نمیگزارد آن »فطرت خدايی« انسان ،زير روزگار زندگی دفن و خفه شود .نماز فطرت را بيدار
میکند .
بنابراين کسی که از نماز دوری میکند در حقيقت نسبت به روح و روان خويش بیتوجه بوده و از
تأمين نياز ارتباط با آفريدگار ،ناتوان است و در اين صورت است که استرس و اضطراب و نگرانی
در زندگی او ريشه میدواند و آرامش واقعی را احساس نمیکند .نماز روح انسانها را به مبدأ
هستیبخش مرتبط و متصل میکند و با اين ارتباط ،روح و جان انسان را زنده ،بانشاط و آرام
میسازد و او را برای انجام ساير تکاليف و وظايف فردی و اجتماﻋی آماده میکند.

تلقين مهم شمردن نماز در قلب :

اگر بخواهيم در نماز حضور قلب کامل پيدا کنيم بايد اهميت ﻋبادت را به قلب تفهيم و تلقين کنيم .فهم
نماز به هر اندازه که در نظر نمازگزار مهم جلوه کند به همان تناسب توجه و حضور قلب در
نمازبيشتر به وجود می آيد ،و اين يکی از امور فطری است.
قابل تذکر است که برخی ﻋلماء فراغت قلب رامهمتر از فراغت وقت دراوردن خشوع بشمار
مياورند .فراغت قلب برای ادای نماز بدين معنی است که  :نماز گزار درحين ﻋبادت  ،ذهن و قلب
خود را از همه مشاغله ها و ه ّم و غم های دنيايی فارغ کند و توجه کامل قلب را از امور پراکنده و
پريشانی خاطر منصرف نمايد و تماميت دل را معطوف به ﻋبادت حق تعالی و مناجات با او منعطف
کند.

آرام خواندن نماز :

در احاديثی متعددی از پيامبر صلی ﷲ ﻋليه وسلم روايت است که پيامبر اسﻼم در نماز از حرکتی
به حرکت ديگر ی منتقل نمی شدند مگر اينکه تمام استخوانهايش به جای خودش بر می گشت.
وزمانيکه نماز با اين شيوه خوانده شود  ،تاثير بسزای در ايجاد خشوع وخضوع بعمل مياورد .

رﻋايت آداب نماز:

غفلت نسبت به نماز به معنی سبكشمردن و بها ندادن و دركنكردن اذكار و معانی نماز است .برای
رسيدن به قرب الهی و حضور قلب در نماز طوريکه در فوق بدان اشاره نموديم  ،در درجه اول بايد
نماز بزرگداشته و تعظيم شود.
تعظيم نماز دارای سه مرحله است ،مرحله اول آداب نماز ،مرحله دوم اسرار نماز و مرحله سوم آثار
نماز است .تا انسان نسبت به آداب نماز شناخت کامل پيدا نكند قادر به فهم اسرار و آثار نماز نيست.
بنﺂ برای رسيدن به معنای حقيقی نماز وخشوع کامل رﻋايت آداب نماز ﻻزم است  .آداب نماز برخی
ظاهری و برخی باطنی است  .آداب ظاهری که شکل اﻋمال نماز را مشخص می کند و موجب زينت
نماز می شود ﻋبارتند از » :طمائينه  ،صوت و لحن  ،مسواک زدن  ،استعمال ﻋطر  ،پوشيدن مطهر
و پاکيزه و « ...
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آداب باطنی  ،مربوط به معانی و مفاهيم و اسرار نماز است  .نمازگزار بايد ﻋﻼوه بر رﻋايت آداب
ظاهری به آداب باطنی نمازنيز توجه کند که حضور قلب واقعی در اثر توجه به اين آداب است .
رﻋايت آداب ظاهری نيز مقدمه ای برای رسيدن به اين مرحله است  .آداب باطنی نماز ﻋبارتند از :
نشاط  ،اخﻼص  ،گريه از خوف خدا و خشوع.

ياد مرگ در نماز:

ياد مرگ به اين معنا نيست که انسان در زندگی صرفا مرده زياد ببيند بلکه ياد مرگ شيوه خاص
خود را دارد .
راه درست ياد مرگ در اين است که انسان در روز چند دقيقه مرگ خود را برابر چشمان خويش
مجسم کند.
نبايد فراموش کرد که برای صيقل دادن قلب مرگ را يادآوری کنيم اگر بتوانيم دقايقی با خود خلوت
کرده و حاﻻت بیکسی و تنهايی خود بعد از مرگ را تصور کنيم قلبمان نورانی میشود.
بياد آوردن مرگ در نماز از جمله ﻋامل است که به حضور بيشتر قلب در نماز تاثير بسزايی دارد
.در حديثی از رسول ﷲ صلی ﷲ ﻋليه و سلم روايت است  »:در نماز مرگ را بياد آوريد سزاوار
تر است که نمازش بهتر باشد و انسان طوری نماز بخواند که بعد از اين نمی تواند نماز ديگری را
بخواند «
باور کند که هر لحظه امکان وقوع مرگ ممکن وميسر وغير ممکن نيست و شايد هم» اين نماز «
نماز اخر ونماز وداع شما باشد .

تدبر وتفکر در اوراد واذکار نماز:

تدبر وتفکرورزيدن در اذکار و اوراد نماز و فهم درست آنها يکی ديگر از اسباب ايجاد خشوع
وحضور قلب در نماز است .
پروردگار با ﻋظمت ما در جمله ساير ﻋبادت  ،نماز را از بهترين  ،مقبولترين ﻋبادت معرفی داشته
است  ،وباز در نماز بهترين حالت بنده خويش زمانی معرفی داشته است که بنده در حال سجده به
در بار الهی قرار گيرد .
سجده با تمکين ﻋامل بی نهايت ﻋمده در خشوع نماز بشمار ميرود .
ام المومنين حضرت بی بی ﻋايشه رضی ﷲ ﻋنها می گويند پيامبرصلی ﷲ ﻋليه وسلم زمانی که
نماز می خواندند سرشان بطور خاشعانه پايين می آوردند و به زمين نگاه می نمودند و زمانی که
برای تشهد می نشستند به انگشتشان که در حال حرکت دادن بود نگاه می کردند چنانچه که اين
مسئله از پيامبر صلی ﷲ ﻋليه وسلم به احاديثی متواتری به اثبات رسيده است .

امام ابن القيم درکتاب الفوائد خويش مينويسد :

»بنده را دو بار ايستادن در برابر خدا هست ،يکی هنگام نماز و ديگری ايستادن در برابر او در روز
قيامت برای محاسبه و بازخواست.کسی که در ايستگاه اول به خوبی ظاهر شود و موجبات رضای
ﷲ را فراهم سازد بصورت قطع در ايستگاه دوم نيز سربلند خواهد ايستاد و حساب بر وی آسان
خواهد گشت.
اما آنعده اشخاصيکه در ايستگاه اول سستی ورزد و حق آنرا به خوبی ادا ننمايد بی شک در
ايستگاه دوم بروی سخت گرفته خواهد شد«.
خداوند متعال میفرمايد» :ومن الليل فاسجد له وسبحه ليﻼً طويﻼً« ) سوره المزمل آيات  26و( 27
)در شب هنگام برای او سجده ببر و در شب طوﻻنی او را تسبيح و ثنا گو(.
بنا براين بر نماز گزار ﻻزم است حق اين موقف به خوبی ادا شود و خضوع و فروتنی ﻻزم از باب
اجﻼل و تعظيم خداوند )ﻋز وجل( از خود نشان داده شود و در هر نمازی که بندهی خدا اقامه میکند
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چنين احساس کند که اين آ خرين نمازش خواهد بود  ،که برای خدا بجا میآورد هرگاه چنين شعور
و احساسی در دل مسلمان قرار گرفت قطعا ً نمازی پر از خشوع و تواضع برای خدا اقامه خواهد
کرد.

امام احمد از ابو ايوب انصاری روايت میکند که:

مردی نزد رسول ﷲ صلی ﷲ صلی ﷲ ﻋليه وسلم آمد و ﻋرض کرد ،ای رسول خدا مرا موﻋظهی
کوتاه و مفيد بده.
رسول صلی ﷲ ﻋليه وسلم فرمود» :اذا قمت فی صﻼتک فصل صﻼة مودع وﻻتکلم بکﻼم تعذر منه
غدا واجمع اليأس مما فی ايدی الناس«) هرگاه به اقامهی نمازت برخاستی آنرا چنين اقامه کن گويی
آخرين نماز است و داری برای هميشه با آن وداع میگويی و هرگز سخنی بر زبان نياور که بعدا ً از
آن معذرتخواهی کنی و از هر آنچه که در اختيار ديگران است نااميد و مأيوس باش(.
و اين تفکر بوجود نمی آيد مگر با پی بردن به معانی قرآن و احيانا ً باﻋث جاری شدن اشک می
شود.
ص ّما ً َوﻋ ُْميانا ً «
يخ ﱡروا َ
در آيه  73سوره فرقان آمده » َوالﱠذِينَ ِإ َذا ذُ ِ ّك ُروا ِبﺂيا ِ
ت َر ِبّ ِه ْم لَ ْم ِ
ﻋلَي َها ُ
) و کسانيند که هنگامی که بوسيله قرآن پند داده شدند همانند کران و نابينايان بدان نمی پردازند و
گوش نمی دهند(
هنگام قرائت آيات رحمت از ﷲ طلب رحمت کنيم و هنگام آيات ﻋذاب به ﷲ پناه ببريم که اين خود
موجب تقويت خشوع در نماز می شود.
همچنان ﻋلماء آمين گفتن در ختم سوره فاتحه که در آن اجر بزرگی وجود دارد ﻋامل خشوع
وحضور قلب در نماز معرفی داشته اند  ،طوريکه رسول ﷲ صلی ﷲ ﻋليه و سلم می فرمايند :
) هنگاميکه امام آمين گفت شما هم آمين بگوئيد  ،هرکس آمين او با آمين مﻼئکه همراه شود گناهان
قبل که داشته آمرزيده می شود ( بروايت امام بخاری  .و همچنين بعد از سمع ﷲ لمن حمده  ،در
جواب امام بگوئيم  » :ربنا و لک الحمد« اجر زيادی دارد  .ﻋوامل در ايجاد خشوع وحضور قلب
در نماز بحساب اورده اند .

قرائت در نماز:

قرائت در نماز بخصوص قرائت سورۀ فاتحه بايد به ترتيل وشمرده شمرده قرائت گردد:
پروردگارباﻋظمت ما در )آيﮥ  4سورۀ مزمل ( می فرمايند » و رتل القرآن ترتيﻼ« و رسول ﷲ
صلی ﷲ ﻋليه و سلم می فرمايند  ) :قرآن را با صدای خود زينت دهيد همانا صدای زيبا به زيبايی
قرآن می افزايد(.
خواندن سوره ها وبخصوص خواندن سوره فاتحه  ،باﻋث می شود تا معنی آيات را بهتر بفهميم
ودر معنی آن تدبر وتفکر نمايم  ،اين امر مارا در ايجاد خشوع در نماز کمک ميکند واين روش ،
روش نماز پيامبر اسﻼ م نيز ميباشد ) .بروايت حاکم(
بدانيم که ﷲ تعالی در نماز به ما جواب می دهد  :همانطور که ﷲ در حديث قدسی می فرمايند
) نماز را بين خود و بنده ام تقسيم نموده ام و برای بنده ام است آنچه که بخواهد هرگاه گفت :
» الحمد رب العالمين «  ،ﷲ می فرمايد  :بنده ام مرا ستايش نمود  .هرگاه گفت  » :الرحمن
الرحيم «  ،ﷲ می فرمايد  :بنده ام ثنای مرا گفت  .و هرگاه گفت  » :مالک يوم االدين «  ،ﷲ می
فرمايد  :بنده ام مرا تمجيد نمود .
و هرگاه گفت  »:اياک نعبد و اياک نستعين « ،ﷲ می فرمايد  :اين بين من و بنده ام است و برای
بنده ام است هر چه بخواهد  .و هرگاه گفت  » :اهدنا الصراط المستقيم  ،صراط الذين انعمت ﻋليهم
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غير المغضوب ﻋليهم و الضالين«  ،ﷲ می فرمايد  :اين برای بنده ام است هر چه طلب نموده( .

دﻋا و توسل:

يکی از راههای ايجاد حضور قلب ،وخشوع در نماز دﻋا و درخواست حضور قلب از حق تعالی است
نمازگزار پيش از نماز می بايست از پروردگار بخواهد که به او توفيق حضور قلب در ﻋبادت را
اﻋطا فرمايد  .اين دﻋا ﻋﻼوه بر آماده کردن روح نمازگزار برای حضور قلب سبب جبران کاستی
هايی می شود که در طول شبانه روز از او سرزده است.

گذاشتن ستره در نماز:

گذاشتن ستره وبخصوص  ،نزديک خواندن نماز به ستره از جمله ﻋاملی مفيد برای ايجاد خشوع
در نماز بشمار ميرود .
ﻋلماء ميگويند که فوايد نزديک بودن به ستره  :حواس انسان به چيزهای پشت ستره جلب نمی
شود سد و مانعی برای ﻋبور شيطان از جلوی نماز است و راه برای ﻋبور مردم آزاد می شود و
رسول ﷲ صلی ﷲ ﻋليه و سلم می فرمايند ) :هرگاه يکی از شما در برابر ستره نماز می خواند به
ستره اش نزديک شود تا شيطان نماز او را قطع نکند ( ) بروايت ابو داود (

اشاره به انگشت سبابه در تشهد:

پيامبر صلی ﷲ ﻋليه وسلم در مورد حکمت اشاره به انگشت سبابه در تشهد فرموده اند » :اين
برای شيطان سنگين تر از آهن است « و به انگشت سبابه خود اشاره نمودند .
اشاره با انگشت سبابه انسان را به وحدانيت ﷲ يادآور می شود و اين بزرگترين چيزی است که
شيطان از آن بدش می آيد  .از شر شيطان به ﷲ پناه می بريم.

تنوع قرائت آيات و اذکار در نماز :

نمازگزار با استفاده از اين روش در جنب اينکه از ﻋادت وسنت پيامبر صلی ﷲ ﻋليه وسلم در نماز
متابعت بعمل مياورد  ،از جانب ديگر تنوع قرائت در حرکت واذکار ﻋامل خوبی برای خشوع
وحضور قلب در نماز بحساب می ايد .
ً
پروردگار با ﻋظمت ما ) در آيه  55سوره اﻋراف ( می فرمايند »:ا ْدﻋُواْ َربﱠ ُك ْم تَض ﱡَرﻋا ً َو ُخ ْفية «..
) پروردگار خود را فروتنانه و پنهانی به کمک بخوانيد ( و رسول ﷲ صلی ﷲ ﻋليه وسلم می
فرمايند  ) :نزديکترين مکان بنده با پروردگارش سجده است پس در آنجا زياد دﻋا کنيد ( ) رواه
مسلم (.

پايبند بودن به اذکارصحيح وارد شده از پيامبرصلی ﷲ ﻋليه وسلم بعد از نماز :

اين اذکار باﻋث تثبيت اثر خشوع در قلب و بقای برکت نماز می شودوتمام موانع که باﻋث از بين
رفتن خشوع يا کمرنگ شدن آن ميگردد  ،از بين ميبرد.

نخواندن نماز در لباس که تصوير دارد:

مسلمان بايد حد اﻋظمی کوشش بعمل ارد تا در لباسی که در آن رسامی وتصوير وجود داشته
باشد نبايد نماز خواند  .در حديثی از بی بی ﻋائشه رضی ﷲ ﻋنه روايت است که پيامبرصلی ﷲ
ﻋليه وسلم در لباسی که دارای طرح و نوشته هايی بود نماز خواندند  ،نوشته ها و طرح لباس
ايشان را مشغول کرد و بعد از نماز گفتند اين لباسها را به نزد ابی جهم بن حذيفه ببريد و در ﻋوض
آن لباس ساده و بدون نقش بياوريد چون اين لباس مرا در نماز مشغول ساخت (  ).بروايت امام
مسلم (.
همچنان زمانيکه غذا آماده است و يا اشتهاء خوردن غذا داشته باشيم نماز را بعد از غذا در
صورتيکه وقت نماز سپری نگردد به تعويق آندازيم  .در حديثی پيامبر صلی ﷲ ﻋليه وسلم فرموده
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اند  » :با حاضر شدن غذا نمازی وجود ندارد « ) بروايت امام مسلم رحمه ﷲ( .
همچنان دستور دين مقدس اسﻼم همين است اگر انسان در حالی باشد که  :ادرار يا مدفوع داشته
باشد نبايد نماز بخواند زير ا پيامبر صلی ﷲ ﻋليه وسلم ميفرمايند  » :هرگاه غذا آماده باشد و يا دو
چيز نجس فشار آورده باشد  ،نمازی وجود ندارد  )(.بروايت امام مسلم رحمه ﷲ( .

خوانندۀ محترم!

در همه ای از حاﻻت که در فوق تذکر رفت از جمله حالتی ميباشد که خشوع نماز را ازبين می برد
ويا خشوع را گمرنگ می سازد .

ذکر دائم ﷲ:

يکی از راههای حضور قلب وايجاد فضای خشوع  ،ذکر هميشگی ﷲ است  ،يعنی نمازگزار در طول
روز در خارج از نماز نيز به ياد خدا باشد و اين ممکن نخواهد بود مگر آنکه نمازگزار با ياد خدا،
اﻋمال صالح را فراروی خود قرار دهد .چطور ممکن است قلبی که در طول شبانه روز از ياد خدا
غافل بوده به يکباره در هنگام نماز تغيير جهت داده و از گرايش های دنيوی خارج شود  .چنين
قلبی هرگز به مرحله حضور کامل نخواهد رسيد و مصداق نمازگزاری می شود که با غفلت از روح
نماز  » ،صلوه ساهون « را بجا می آورد و از ستم ابايی نخواهد داشت .
ولی قلبی که همواره به ياد خداست  ،با تمام وجود در هنگام نماز محضر خداوند را درک می کند .
 جايگاه خشوع ،قلب است و نبايد انتظار داشت که خشوع در مدت يک شبانه روز در قلب به وجودآيد ،بلکه پيدايش آن نياز به تمرين و ممارست پيوسته دارد.
 در طول روز و در هر ساﻋت گر چه در يک دقيقه باشد ،خدای ﻋز و جل را ذکر کنيم ،چون کسیکه قلبش در طول روز از ذکر خدا غافل بوده ،مشکل است که به يک بار در نماز به خشوع بگرايد.
بنابر اين ،ذکر خدا در طول روز ،از مقدمات پيدايش خشوع در قلب میباشد.
 برای گزاردن هر نماز وضوءی مجدد بگيريم و از خدا بخواهيم که قلبمان را پاک و پيراسته سازد،همان طور که بدنمان را پاک ساخت و از او در خواست کنيم تا قلبی خاشع به ما ﻋنايت فرمايد.

سجده کردن در سجده تﻼوت:

ﷲ تعالی در )آيه  ١٠٩سورۀ اسراء ( می فرمايند » و يخرون لﻼذقان يبکون و يزيدهم خشوﻋا«
) و برچهره ها سجده می کنند و می گريند و بر تواضع آنان می افزايد ( و همچنين در) آيه 58
مريم ( می فرمايند »  ...اذا تتلی ﻋليهم آيات الرحمن خروا سجدا و بکيا« ) ،هر زمان که آيات ﷲ
مهربان بر آنان تﻼوت می شد سجده کنان و گريان به خاک می افتادند (.
رسول ﷲ صلی ﷲ ﻋليه وسلم می فرمايند  ) :زمانيکه ابن آدم آيه سجده بخواند و سجده نمايد
شيطان خود را دور می گيرد و گريه ميکند و می گويد وای برمن  ،فرزند آدم به سجده امر شد و
سجده نمودو بهشت برای اوست ،من به سجده امر شدم و خودداری کردم و آتش برای من است ( .
) بروايت امام مسلم رحمه ﷲ( بنﺂ رﻋايت سجده تﻼوت در داخل نماز ﻋامل قوی در ايجاد خشوع
بشمار می ايد

اﻋوذ با گفتن درنماز:

اﻋوذ با گفتن و از شر شيطان به ﷲ پناه بردن ﻋامل بهتر وموثرتری در ايجاد روحيه خشوع در
نماز است .
شيطان دشمن ماست  ،شيطانی قسم نموده است که از دشمنی خود با ما دست بر ندارد  ،دشمنی
شيطان زمانی به اوج خود ميرسد زمانيکه انسان ميخواهد که به نماز ايستاده شود .
با آغاز بنده به نماز فعاليت های شيطان تشديد می يابد ،وهمه تﻼش وسعی خود را بخرچ ميدهد که
روحيه  ،خشوع و خضوع در نماز را از ما بگيرد  ،شيطان به منزله راهزنی است که می خواهد
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مانع و قطع کننده اين مسير شود اما بنده ﻋبادتکار با استفاده از صبر و اذکار وارد شده از پيامبر
صلی ﷲ ﻋليه وسلم از کيد و مکر شيطان در امان می ماند.

دفع وسواس شيطان:

طوريکه در فوق ياد آور شديم که شيطان دشمن قسم خورده انسان است  ،وهميشه ميکوشد
تاانسان را در تشويش  ،اضطراب ووسواس نگاه دارد  .فعاليت جد وجهد شيطان هميشه در فريب
انسان بوده  ،ولی زمانی اين کوشش ها به اوج خود ميرسد که مومن مسلمان به دربارپروردگار به
نماز ايستاده ميشود .
پس برنمازگزار واجب است بنابر قوت که ﷲ نصيب اش گردانيده  ،توجه اساسی خويش رابه نماز
ومقام با ﻋظمتش گردنيده وتشويش واضطراب را از خود دور نگاه داشته وبا اطمينان وآرامش
وبصيرت کامل نماز خويش را به خشوع کامل وحضور قلب بجا اورد .
سلﱠ َم شخصی را ديد كه نمازش را نادرست
صلﱠى ﱠ ِ َ
در حديثی آمده است زمانيکه رسول ﷲ َ
ﻋلَي ِه َو َ
و بدون طمأنينه میخواند دستور داد تا نمازش را تكرار نمايد و به او گفت:
آن ،ث ﱠمُ
سبِغ ا ْلوضوء ،ث ُ ّم ا ْ
صﻼ ِة َفأ ْ
» ِإذَا قُ ْمتَ ِإلَى ال ﱠ
ستَ ْقبِ ِل ا ْل ِق ْبلَةَ فَ َكبِّ ْر ،ث ُ ﱠم ْاق َرأْ َما تَيسﱠ َر َمعَكَ ِمنَ ا ْلقُ ْر ِ
ارفَ ْع َحتﱠى ت َ ْط َمئِنﱠ
ارفَ ْع َحتﱠى تَ ْع ِد َل قَائِ ًما ،ث ُ ﱠم ا ْ
س ُج ْد َحتﱠى ت َ ْط َمئِنﱠ َ
اجدًا ،ث ُ ﱠم ْ
ارك َْع َحتﱠى ت َ ْط َمئِنﱠ َرا ِكعًا ،ث ُ ﱠم ْ
ْ
س ِ
ْ
َ
ُ
صﻼتِكَ ُك ِلّ َها« ».هر گاه به نماز بلند شدی وضوءی كامل بگير ،سپس رو به
سا ،ث ﱠم افعَ ْل ذ ِلكَ ِفی َ
َجا ِل ً
قبله كن و تكبير بگو ،سپس آنچه از قرآن كه برايت ممكن باشد بخوان ،آنگاه به ركوع برو تا اينكه
در حالت ركوع بدنت بیحركت و آرام گردد ،سپس از ركوع بلند شو تا اينكه در حالت ايستادن
راست و بیحركت شوی ،آنگاه سجده را به جا آور تا اينكه در حالت سجده آرام و بیحركت شوی،
سپس سرت را از سجده بردار تا اينكه به حالت نشسته آرام بگيری ،سپس اين ﻋمل را در تمام
ركعتهای نمازت انجام بده«.
اگر نماز گزار در نماز احساس كند كه در برابر ﷲ تعالی ايستاده و با او مشغول مناجات هست،
اين احساس اورا به خشوع و خضوع در نماز وا میدارد و باﻋث میشود كه شيطان ازاوا فاصله
گرفته و از وسوسه های او در امان بماند .
هرگاه وسوسه های شيطانی در نماز بر نماز گزار غالب گردد ،بر نماز گزار بطرف دست چپ
خويش بدون لعب دهن تف کند  .و سه بار از شيطان ملعون به ﷲ پناه ببرد )سه بار اﻋوذ با من
سلﱠ َم به برخی صحابه كه زمانيکه به چنين
صلﱠى ﱠ ِ َ
الشيطان الرجيم بگو( رسول ﷲ َ
ﻋلَي ِه َوآ ِل ِه َو َ
مشكل ووسواس مواجه ميشودند برايشان همين راهنمايی مينمودند .
ناگفته نبايد گذاشت دين اسﻼم دين اسانی است ودر همه امور بخصوص در ﻋبادات راه ميانه
واﻋتدال را در پيش گرفته  ،برای پيروان خويش امر فرموده اند  ،که اگر باز هم نماز دچار وسواس
گردد  ،ودر نماز شک واقع شود نبايد به اﻋاده نماز مبادرت کند بلکه اگر موجبات سجدهی سهو
پيش بيايد ﻻزم است كه آنرا به انجام برساند.

صاف کردن سجدگاه ازسنگ ريزه ها :

در حديثی از امام بخاری رحمه ﷲ از معيقب رضی ﷲ ﻋنه روايت نموده ،آمده است که پيامبر صلی
ﷲ ﻋليه وسلم مردی که موقع سجده نمودن خاک را صاف می نمود گفتند  » :اگر اينکار می کنی
يکبار کافيست« ﻋلت نهی در اينجا بخاطر محافظت بر خشوع نماز است چون زيادی حرکات موجب
کم شدن خشوع می گردد  .و بهتر است  ،اگر محل سجده نياز به صاف و درست شدن دارد قبل از
نماز آنرا صاف و پاک وهموار نمايد.

ﻋدم قرائت تﻼوت به آوازبلند:

قرآئت تﻼوت قرآن ﻋظيم الشان به آواز بلند در نماز موجب ايجاد مزاحمت وتشويش برای ديگران
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ميشود طوريکه در حديثی پيامبر صلی ﷲ ﻋليه وسلم مسلمانان را از اين ﻋمل در حذرداشته است
ميفرمايد » :همانا هر کدام از شما با پروردگارش در مناجات است  ،مزاحم همديگر نشويد و در
قرائت صدای خود را بر همديگر باﻻ نبريد يا گفتند در نماز  ) « .بروايت ابوداود رحمه ﷲ(

ﻋدم چرخ دادن روی به اينطرف وآنطرف:

در حديثی که ابوذر رضی ﷲ ﻋنه روايت گرديده است آمده است  ) :در نماز به استمرار ﷲ مقابل
بنده است تا زمانی که بنده روی خود را چرخ ندهد پس زمانی که روی خود را چرخ داد ﷲ از او
روی می گرداند ( از رسول ﷲ صلی ﷲ ﻋليه وسلم در مورد گرداندن صورت در نماز سئوال شد
فرمودند :
) اختﻼسی است که شيطان از نماز بنده اختﻼس می کند  (.بروايت امام بخاری رحمه ﷲ.

نگاه کردن به آسمان در وقت نماز:

نمازگزار در نماز حداﻋظمی کوشش بعمل اورد تا در نماز آرامش ﻻزمی را داشته باشد واز حرکت
های که از جنس نماز نيست جدآ خود داری نمايد  .واز گردانيدن روی خويش در وقت نماز اين
طرف وآنطرف پر هيز نمايد .
همچنان نماز گزار در وقت نماز وبخصوص بعد از باﻻشدن از رکوع به طرف اسمان نگاه ننمايد .
پيامبر صلی ﷲ ﻋليه وسلم از اين ﻋمل شديدآ نهی فرموده  ،طوريکه ميفرمايد  »:زمانی که در
نماز هستيد روی خود را به آسمان نکنيد« ) بروايت امام احمد رحمه ﷲ (
تا جايی که به شدت نهی می کنند و می گويند  ) :از اين کار دست برمی داريد يا اينکه بيناييتان را
از دست بدهيد ) (.بروايت امام بخاری رحمه ﷲ( .

انداختن لعب دهــن:

انداختن لعب دهن در وقت نماز درپيش روی با روحيه وآداب خشوع سخت در تناقض بوده واين
ﻋمل در برابر ﷲ از ادب بدور می باشد .
پيامبر می فرمايند » :هر گاه شما نماز می خوانديد در پيش روی خود لعب دهن خود نياندازيد
چون در حال نماز ﷲ در برابر شما است « ) بروايت امام بخاری رحمه ﷲ( .
همچنان پيامبر صلی ﷲ ﻋليه وسلم مسلمانان را در وقت نماز از کشيدن فاژه منع نموده طوريکه
ميفرمايد  » :هرگاه يکی از در صورت که ممکن باشد از کشيدن فاژه جلو گيری کنيد چون شيطان
داخل دهن تان می شود ( )بروايت امام مسلم رحمه ﷲ( .
پيامبر اسﻼم نمازگزاران را از خواندن نماز به دهان پوشانده منع فرموده است  ):ابو داود (.
همچنان پيامبر صلی ﷲ ﻋليه وسلم نمازگزاران را از تشبيه نمودن به حيوانات بخصوص از سه چيز
منع فرموده است  »:از نوک زدن مانند زاغ )سريع نماز خواندن( ،شکل خوابيدن حيوان درنده ،
) در سجده دو ساﻋد بر روی زمين پهن کردن (  ،و ﻋادت کردن به يک جای خاص در مسجد که
فضيلتی در آن نباشد مثل شتر که برای خوابيدن  ،هميشه به يک جای خاص ﻋادت می کند و جای
خود را تغيير نمی دهد.

درک وفهم فوايد خشوع در نماز:

يکی از ﻋوامل که ايجاد خشوع بی نهايت مفيد وموثردرک وفهم مفهوم » خشوع « ميباشد  .از
جمله راه درست درک کردن فوايد خشوع در نماز ميتوان به اين حديثی پيامبر صلی ﷲ ﻋليه
وسلم اشاره نمود  » :شخص مسلمانی که هنگام نمازهای واجب خوب وضوء بگيرد و در نماز
خشوع و رکوع خوبی داشته باشد موجب بخشيده شدن گناهانش بجز گناهان کبيره او می گردد و در
تمام ﻋصور چنين است « ) بروايت امام مسلم(.
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نماز در فضای بندگی:

بندگی رکن اصلی و گوهر تمامی ﻋبادت است و هدف از خلقت انسان چنين تعيين می شود  .بندگی
رنگ ديگری به ﻋبادت می بخشد و بينش انسان را نسبت به ﻋبادت تغيير می دهد  .بندگی يعنی
احساس و اظهار بندگی  ،خدا را مالک همه چيز دانستن  ،راضی به رضای خدا بودن  ،خدا محوری
 ،خود فراموشی و پسنديدن آنچه خدا می پسندد  .قرار گرفتن در فضای بندگی موجب می شود
ﻋبادت انسان در سمت واقعی اش صورت گيرد.

تأمل وتفکر درروش گذشتگان در نماز:

تامل وتفکر در زندگی گذشتگان نيک احوال ياران گرامی رسول ﷲ صلی ﷲ ﻋليه وسلم و سلف
صالح در نماز ما که در برابر نماز چه حالتی داشته اند به ماکمک ميکند تا ما با استفاده از روش
آنان در نماز خويش حالت خشوع وخضوع را ايجاد نمايم .

در روايت آمده است:

زمانيکه حضرت ﻋلی بن ابی طالب رضی ﷲ ﻋنه وقت نماز فرا ميرسيد  ،می لرزيدند و رنگ
رخسارشان تغيير می کرد  ،به ايشان گفته شد شما را چه شده است ؟ گفتند  :به ﷲ قسم وقت نماز
رسيده و قت ادای امانتی است که ﷲ تعالی به کوهها ﻋرضه نمود اما آنها نتوانستند آن را حمل کنند

ابن تيميه )رح( در اين زمينه گويد:

»مسلم بن يسار در مسجد نماز میخواند ،در همان حال گوشهای از مسجد فرو ريخت مردم از جای
خود برخاستند و فرار کردند او که در نماز بود اصﻼ ً متوجه قضيه نشد!؟
ﻋبد ﷲ بن زبير )رض( در سجده بود که منجنيقی گوشهای از پيراهن وی را سوزاند ولی او از جای
خود تکان نخورد وسر بلند نکرد.
خطاب به ﻋامر بن قيس گفتند:
آيا به هنگام نماز چيزی با نفس خود زمزمه میکنی؟ گفت آيا چيزی محبوبتر از نماز در نزد من
وجود دارد تا نفس خود را بدان مشغول گردانم و آنرا با نفس خود زمزمه کنم؟ گفتند نه ،ليکن
بعضی اوقات تفکر در بارهی خانواده و اوﻻد ما را به خود مشغول میکند.
گفت :اگر سر نيزهها را در بدنم فرو ببرند نزد من محبوبتر است از اينکه دل خود را در هنگام نماز
به همچون چيزهای مشغول بدارم.
سعد بن معاذ گفت :سه خصلت دارم ،اما کاش هميشه داشتم:

در نماز به چيزی نمیانديشم.

اگر حديثی از پيامبر صلی ﷲ ﻋليه وسلم بشنوم ،در درستی آن شک و شبههای به خود راه
نمیدهم.
وقتی همراه جنازهای هستم چيزی به جز آنچه که خود میخوانم و دﻋاهايی که ديگران به زبان
می آورند ،به ذهنم خطور نمیکند؛ يعنی کامﻼً حضور قلب داشتند الفتاوی ﻻبن تيمية )605/22
و حاتم رحمهﷲ گفت:
در اوقات نماز برمیخيزم و با خشيت به سوی نماز میشتابم و با نيتی پاک نماز میخوانم و
»ﷲاکبر« را در کمال ﻋظمت و بزرگی میگويم و با ترتيل تأمل و تفکر قرآن میخوانم و در کمال
فروتنی به رکوع میروم و تشهد را با خضوع به اتمام میرسانم و با نيت خارج شدن از نماز سﻼم
میدهم و با کمال اخﻼص آن را تمام میکنم ،و باز به خود برمیگردم و میترسم که از من پذيرفته
نشود و مقبول خداوند نباشد و تا زندهام بر نماز محافظت میکنم و آن را پاس میدارم )کتاب خشوع
فی صﻼة (.28-27
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ابوبکرالصبغی رحمهﷲ گفت:

دو امام ،يعنی ابوحاتم رازی و محمد بن نصرالمروزی را ديدم و از شنيدن صدای آنها لذت بردم و
هيچکسی را همانند آنها نديدم و صدايی مثل صدای آنها را نشنيدهام .هيچکسی را نديدم که زيباتر از
محمد بن نصر نماز بخواند؛ زنبور بر پيشانی وی مینشست و پيشانی او را زخمی میکرد اما
کوچکترين حرکتی نمیکرد .محمد بن يعقوب اخرم گفت:
هيچ نمازی از نماز محمد بن نصر زيباتر نبود ،پشهها بر گوش وی جمع میشدند ولی آنها را از
خود دور نمیکرد و زيبايی نماز ،خشوع و فروتنی او شگفتآور بود؛ چانهاش را بر سينه مینهاد و
همانند چوبی خشک میايستاد ) کتاب تعظيم قدرالصﻼة (
شيخاﻻسﻼم ابن تيميه ـ رحمهﷲ ـ وقتی به نماز میايستاد بدنش چنان میلرزيد که گاه به راست
يا چپ متمايل میشد.

حکم خشوع در نماز:

در مورد اينکه خشوع در نماز ) واجب است  ،يا سنت است يا مستحب ( نظريات مختلفی در نزد
ﻋلمای اسﻼم وجود دارد ،تعدادی از ﻋلمای بزرگوار اسﻼم از جمله امام نووی و حافظ ابن حجر
بدين باور اند که خشوع در نماز از جمله ی مستحبات و سنت است،ولی تعداد از ﻋلماء از جمله
امام غزالی در »احياء« و ابن حامد از اصحاب امام احمد و امام ابن تيميه گفته اند که خشوع در
نماز واجب است.

دﻻيل ﻋلماء که قايل بروجوب خشوع در نماز اند:

ﻋلمای که قايل بروجوب خشوع در نماز اند به ) آيه  82 :سوره نسا ء ( استدﻻل مينمايند » :أَفَﻼَ
يَت َ َدبﱠ ُرونَ ا ْلقُ ْرآنَ « )آيا در آيات قرآن نمیانديشند؟( و می گويند که انديشيدن و تدبر در قرآن بدون
تمرکز بر معنای آن متصور نخواهد بود.
ص َﻼةَ ِل ِذ ْک ِری« )سوره طه » .(14نماز را برای ياد و ذکر من بپادار« .و غفلت
و می فرمايد» :أَقِ ِم ال ﱠ
و ﻋدم خشوع با ذکر و ياد خدا در تضاد است ،و لذا می فرمايدَ » :وﻻ َ تَکُن ِ ّمنَ ا ْلغَافِ ِلينَ « )سوره
اﻋراف آيه  .(205و از جمله ی غافﻼن مباش .يعنی :از غافﻼن ذکر و ياد خدای ﻋزوجل و از
غافﻼن قرائت در نماز نباش.
از طرفی مقصود اصلی نماز تلفظ آيات و اذکار و ادﻋيه ی داخل آن نيست ،بلکه مقصو ِد حقيقی
معانی آنها هستند ،و اگر نمازگزار معانی الفاظی را که بر زبان می آورد ،درک نکند و در آنها فرو
نرود ،مقصود اصلی نماز را ترک گفته است.
و از پيامبر صلی ﷲ ﻋليه وسلم روايت شده که ايشان فرمودند» :إن العبد ليصلی الصﻼة ﻻ يکتب له
سدسها وﻻ ﻋشرها ،وإنما يکتب للعبد من صﻼته ما ﻋقل منها«.
يعنی :هرگاه بنده نماز می خواند برای او نه يک ششم آن و نه يک دهم آن نوشته نمی شود ،و بلکه
برای بنده آن مقدار از نمازش نوشته می شود که به آن توجه کرده است .روايت ابوداود ونسائی
وابن حبان از حديث ﻋمار بن ياسر.
و نيز از معاذ ابن جبل رضی ﷲ ﻋنه روايت است که گفت» :من ﻋرف من ﻋلی يمينه وشماله متعمدا ً
وهو فی الصﻼة فﻼ صﻼة له«.هر کس در نماز از روی ﻋمد بفهمد چه کسی در طرف راست و چپش
قرار گرفته نماز او نماز نيست .إحياء ﻋلوم الدين؛ کتاب أسرار الصﻼة ومهماتها.
و حسن بصری رحمه ﷲ می فرمايد» :کل صﻼة ﻻ يحضر فيها القلب فهی إلی العقوبة أسرع« .هر
نمازی که در آن حضور قلب وجود نداشته باشد ،پس بزودی ﻋقوبت خواهد ديد .مرجع سابق ،و
در »بداية الهداية«.
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و ﻋبد الواحد بن زيد می گويد» :ﻋلماء اجماع کرده اند بر اينکه چيزی نصيب بنده ی نمازگزار
نخواهد شد بجز آن مقدار که در آن توجه داشته است« .إحياء ﻋلوم الدين ).(161/1
و شيخ اﻻسﻼم ابن تيميه رحمه ﷲ در »مجموع فتاوای« چنين می گويد» :خداوند در قرآن
ش ِعينَ « ) سوره بقرةآيه » .45و
يرة ٌ ِإ ﱠﻻ َ
صﻼ ِة َو ِإنﱠ َها لَ َ
ﻋلَی ا ْل َخا ِ
صب ِْر َوال ﱠ
ستَ ِعينُوا ِبال ﱠ
میفرمايدَ » :وا ْ
ک ِب َ
از صبر و از نماز ياری جوييد و براستی که نماز جز برای خاشعان ،گران و دشوار است« ،و اين
فرمودی ﷲ تعالی مقتضای سرزنش غيرخشوعکنندگان است ،از سويی سرزنش جز به سبب ترک
واجب يا انجام ﻋمل حرامی نخواهد بود ،پس از آنجاييکه غير خاشعين مورد سرزنش واقع شده اند
نتيجتا ً اين امر دﻻلت بر وجوب خشوع در ﻋبادت است ،و همچنين اين فرموده ی ﷲ تعالی دليل بر
شعُونَ – تا جاييکه می فرمايد-:
ص َﻼتِ ِه ْم َخا ِ
وجوب خشوع است» :قَ ْد أ َ ْفلَ َح ا ْل ُم ْؤ ِمنُونَ * الﱠ ِذينَ ُه ْم فِی َ
س ُه ْم فِي َها َخا ِل ُدونَ « مؤمنون» .11 -10 :براستی که
ک ُه ُم ا ْل َو ِارثُونَ * الﱠ ِذينَ يَ ِرثُونَ ا ْل ِف ْرد َْو َ
أُولَئِ َ
مؤمنان رستگار شدند کسانی که در نمازشان خاشعند..آنان وارثان هستند ،همان کسانی که جنت را
به ارث میبرند و جاودانه در آن ماندگارند« .خداوند متعال خبر داده که آنها )خاشعان( جنت را به
ارث میبرند و اين مقتضای اين حقيقت است که غير آنها فردوس را به ارث نخواهند برد ،و اين
دﻻلت بر وجوب اين خصلت دارد ،و اگر مستحب می بود می بايست فردوس بدون آن به ارث می
رسيد ،زيرا جنت بوسيله ی انجام ﻋمل واجبات بدست می آيد نه مستحبات ،و به همين خاطر چيزی
در مورد اين خصلت ذکر نمی شود مگر آنکه واجب باشد..
بنابراين خشوع در نماز واجب است و اين متضمن سکون ،آرامش و تواضع است ،و کسی که در
سجده بمانند زاغ منقار میزند )يعنی کسی که به سجده می رود و بدون سکون از آن بر می گردد و
باز با سرﻋت به سجده ی دوم می رود ،بدون آنکه آرامش و سکونی در سجده و جلوس بين آنها
داشته باشد( و نيز کسی که هنوز از رکوع بلند نشده به سجود میرود خاشع نيست ،و در نمازش
آرامش و سکون نگرفته ،زيرا سکون يعنی طمأنينه و کسی که طمأنينه نداشته باشد سکون و
آرامش ندارد و کسی که سکون نداشته باشد در رکوع و سجودش خشوع نخواهد داشت و کسی که
خاشع نباشد گناهکار و ﻋاصی است ..و دليل )ديگر( بر واجب بودن خشوع در نماز اينست که
پيامبر صلی ﷲ ﻋليه وسلم کسی را که در نماز به آسمان میکرد و از خود حرکات اضافی انجام
میدهد هشدار و سرزنش کرده است ،زيرا اين اﻋمال با خشوع در نماز منافات دارند« .مجموع
الفتاوی ).(558-553/22

دﻻيل ﻋلماء که قايل برسنت بودن خشوع در نماز اند:

هر چند که پيامبر صلی ﷲ ﻋليه وسلم فرموده اند» :إن العبد لينصرف من الصﻼة ولم يکتب له إﻻ
نصفها ،ثبيرها ،ربعها ،حتی بلغ ﻋشرها« »همانا بنده از نماز فارغ می شود در حاليکه برايش جز
نصف ،يا يک سوم ،يا يک چهارم و يا تا آنکه به يک دهم برسد ،نوشته نمی شود« ،ولی با اين
وجود ايشان به کسی که در نمازش دچار سهوی می شود امر نموده تا سجده ی سهو ببرد ولی وی
را به تکرار نماز امر نکرده است.
و نيز از پيامبر صلی ﷲ ﻋليه وسلم ثابت شده است که ايشان فرمودند» :إذا أذن المؤذن بالصﻼة
أدبر الشيطان وله ضراط ،حتی ﻻ يسمع التأذين ،فإذا قضی التأذين أقبل ،فإذا ثوب بالصﻼة أدبر ،فإذا
قضی التثويب أقبل ،حتی يخطر بين المرء ونفسه ،يقول :أذکر کذا  ..أذکر کذا ،ما لم يکن يذکر ،حتی
يظل ﻻ يدری کم صلی ،فإذا وجد أحدکم ذلک فليسجد سجدتين وهو جالس« .بخاری ) (573و مسلم
).(582
يعنی» :هرگاه برای نماز ،آذان داده می شود ،شيطان فرار میکند و از ﻋقب خود ،هوا خارج میکند
تا صدای آذان را نشنود .و هرگاه آذان تمام شد ،برمیگردد ،و اگر اقامه گفته شد باز فرار میکند ،و
دوباره پس از اتمام آن ،بر میگردد تا نمازگزاران را دچار وسوسه کند و میگويد :فﻼن مسئله و
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فﻼن مسئله و ...را به خاطر بياور ،و همه ی آنچه را که فراموش کرده است به يادش می آورد و
او را چنان سرگرم می کند که نداند چند رکعت خوانده است ،پس هرگاه يکی از شما دچار چنين
حالتی شد در آخر دو سجده ی سهو ببرد«.
می بينيم که پيامبر صلی ﷲ ﻋليه وسلم در چنين نمازی که شيطان نمازگزار را در آن به غفلت می
اندازد تا جاييکه نمی داند چند رکعت خوانده است ،امر می کند تا دو سجده ی سهو بجای آورد ولی
وی را به تکرار نماز امر نمی کند ،و اگر واقعا  ،چنانکه شما می گوييد ،نماز به سبب غفلت و ﻋدم
خشوع باطل شود ،پس می بايست پيامبر صلی ﷲ ﻋليه وسلم نمازگزار را به تکرار نمازش امر می
کردند) .نگاه کنيد به :مدارج السالکين 112 /1و(.530-528
همچنين فقها اجماع کرده اند که خشوع جزو شروط صحت نماز نيست .و امام نووی رحمه ﷲ نيز
اجماع ﻋلماء را مبنی بر اينکه خشوع واجب نيست نقل کرده است ).فتح الباری جلد 2 :صفحه:
(.226
و لذا نتيجه می گيريم که خشوع واجب نيست ،بلکه سنت و فضيلت است ،چنانکه امام نووی در
»المجموع« آورده است» :خشوع و خضوع در نماز و تدبر و توجه در قرائت و اذکار آن و آنچه که
متعلق به نماز است و نيز دوری از افکاری که متعلق به آن نيست) ،همگی( مستحب هستند ،و اگر
در چيزی غير از نماز به تفکر بپردازد و اين افکار زياد شوند ،نمازش باطل نمی شود اما مکروه
است ،و تفاوتی ندارد که در امورات مباح فکر کند يا حرام مانند نوشيدن شراب و ) ..و قولی که می
گويد (:هرگاه تفکر کردن در سخن نفس زياد شود ،نماز باطل خواهد شد ،قول مردود و شاذی است،
چرا که اجماع نقل شده است که اين امر نماز را باطل نمی کند ،اما بر کراهت آن اتفاق نظر وجود
دارد« ) .المجموع جلد  4 :صفحه.( .114 :
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خواننده محترم !

نماز  ،محكمترين رشته الفت بين بندگان و پروردگار با ﻋظمت است و واى بر آنعده اسنانهای که از
پيوند با صفاى الهى جدا باشد و حيات و زندگيش از نور اين ﻋبادت  ،بىبهره بماند.
نماز  ،واقعيتى است كه ﷲ مهربان ﻋشق و محبت از انسان خواسته و نورانىترين ﻋمل در
شبستان حيات بشر است.
نماز  ،ريسمان اتصالى است كه همه هستى و موجوديت انسان را  ،به ملكوت پيوند داده و مانند
اين منبع فيض  ،برنامهاى بهتر براى ايجاد ارتباط بين بشر و حق مطلق نمىتوان يافت.
نماز  ،برتر از همه ﻋبادات  ،منعكس كننده تمام واقعيتها  ،منبع بركات و كليد گشاينده مشكﻼت و
شستشو دهنده خطرات از قلب و نور و روح ﻋارفان و خالصان است.
نماز  ،مايه قرب الهى است كه بدون آن  ،جلب فيض خاص از پيشگاه با ﻋزت ربوبى براى هيچكس
امكان ندارد.
نماز  ،حقيقتى است كه كيمياى حيات بدون آن بىسود است  ،بىخبران از نماز بىخردانند و
محرومان از اين مقام اسير دست شيطانند  ،ثروتمندان بىنماز  ،تهيدستند و فقيران با نماز ،
ثروتمندان بزم وجودند.
نماز  ،راهبر است كه انجام آن وسيله قرب به داور و نسبت به ﻋبادات ديگر همچون جوهر و در
دنيا و آخرت ناصر و ياور و بر تمام خوبى ها مصدر و واجب بر جمله افراد بشر است.
ای خواهر وبرادر !
بيايد نماز خويش را با تمام خشوع وخضوع بجاء اريم واز خداوند بزرگ تمنا ء نمايم که  :الهی بما
توفيق خواندن نماز با خشوع  ،وخضوع وحضور قـلب نصيب فرما .آمين يارب العالمـيـن
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فهرست مطالب

 مقدمه مـﻌـﻨـﯽ ﺧــﺸـوع محل ﺧﺸوع : راه های وصول به ﺧﺸوع حضور قلبﯽ در نماز آمادگﯽ قبلﯽ برای نماز رعايت واجبات ،و مستحبات نماز ﺧواندان نماز با ﺧﺸوع زميﻨه سازی برای روحيه ﺧﺸوع ﺧﺸوع روح نماز است توفيق رسيدن به ﺧﺸوع مﻌرفت وآماده گﯽ برای نماز شتافتن به سوی نماز در اولين اوقات آن دادن وقت ﮐافﯽ برای نماز فراغت قلب برای ادای نمازعزم و اراده و مجاهدت برای نمازاحساس نيازبرای نماز تلقين مهم شمردن نماز در قلب آرام ﺧواندن نماز رعايت آداب نماز ياد مرگ در نماز تدبر وتفکر در اوراد واذﮐار نماز قرائت در نمازعا و توسل گذاشتن ستره در نماز اشاره به انگﺸت سبابه در تﺸهد تﻨوع قرائت آيات و اذﮐار در نماز نخواندن نماز در لباس ﮐه تصوير دارد ذﮐر دائم ﷲ سجده ﮐردن در سجده تﻼوت اعوذ با گفتن درنماز دفع وسواس شيطان صاف ﮐردن سجدگاه ازسﻨگ ريزه ها عدم قرائت تﻼوت به آوازبلﻨد عدم چرخ دادن روی به ايﻨطرف وآنطرف نگاه ﮐردن به آسمان در وقت نماز انداﺧتن لﻌب دهــن درک وفهم فوايد ﺧﺸوع در نماز نماز در فضای بﻨدگﯽ تﺄمل وتفکر درروش گذشتگان در نماز حکم ﺧﺸوع در نماز دﻻيل علماء ﮐه قايل بروجوب ﺧﺸوع در نماز اند -دﻻيل علماء ﮐه قايل برسﻨت بودن ﺧﺸوع در نماز اند
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