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عبادت:

مفهـوم عبادت و نماز
در اسﻼم

»ايّاک نعبد و ايّاک نستعين « پروردگارا درگفتن » :ايّاک نعبد « خاص تورا عبادت
ميکنم ،صادقم.
پروردگارا در گفتن » :ايّاک نستعـيـن « خاص از تو استعانت ومساعدت ميجويم ،کاذب
نيستم.
کﻠمــﮥ عبادت در قرآن عظيم الشان بصورت کل )  ( 275بار ذکر گرديده است.
ع َب َد« و به معنای پرستش و اطاعت خاشعانه و نهايت خضوع است .از
عبادت از ريشه » َ
ريشه عبد دومصدرعبوديت و عبادت مشتق شدهاست.
اين دو اصطﻼح درعبری وعربی مورد استفاده قرار گرفته  ،ودارايی يک معنی ميباشد.
عبادت و پرستش در سه دين ابراهيمی) يهوديت ،مسيحيت واسﻼم ( بعنون يک اصل
جدايی ناپذير برشمرده میشود که در هر سه دين به عنوان يکی از اولويتها بر آن تأکيد
شدهاست
عبادت را عﻠماء به حبل متين محکمی و مستحکم در حيات فردی واجتماعی و حتی
سياسی انسان معرفی داشته است.
انسان از طريق عبادت با پروردگار خويش مرتبط ميشود.
انسان با عبادت صادق در رحمت پروردگارقرار ميگيرد  ،واز ياد نه بريد که با انجام
وادا عبادت به عزت کامل ميرسد  .وجان وروحش را در معرض رحمت پروردگار
قرار ميدهد.
»وما خﻠقت الجن و اﻹنس إﻻ ليعبدون« )سوره الذرايات :آيه  (56جن و انس را
نيافريديم مگر براى اين كه مرا پرستش كنند « يعنى هدف از خﻠقت كه رسيدن انسان به
كمال مطﻠق باشد ،تنها از راه عبادت ميسر ميگردد.
پيامبرصﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم ميفرمايد » :اين دين محکم و متين است .پس با مﻼيمت در آن
درآييد و عبادت خدا را بر بندگان خدا با کراهت تحميل نکنيد که در اين صورت مانند
سوار درمانده ای هستيد که نه مسافت را پيموده و نه مرکبی به جا گذاشته است( .
افراط و زياده روی در عبادت موجب خستگی روح و بی رغبتی مومن نسبت به عبادت
و گريز از آن می شود.

عـبـادت:

عبادت اسم جامعی است كه تمام آنچه را كه پروردگار با عظمت ما دوست می دارد و
به آن خوشنود می گردد ،در بر می گيرد اعم از عقايد و اعمال قﻠوب و اعمال جوارح و
همه اعمالی كه بنده را به ﷲ نزديك ميساز.
بنابراين همه آنچه كه خداوند در كتابش و سنت رسولش حضرت محمد صﻠی ﷲ عﻠيه
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وسﻠم مشروع قرار داده در تعريف عبادت داخل است.
عبادت انواع مختﻠفی دارد ،بعضی عبادات قﻠبی اند ،مانند اركان ششگانـﮥ ايمان ،ترس،
رجاء ،توكل ،رغبت ،رهبت و غيره ،و بعضی عبادات ظاهری است ،مانند :نماز و
زكات  ،روزه  ،حج.
عـبادت صحيح نمی شود مگر اينكه بر دو اصل مبتـنی باشد:
اول:
اينكه عبادت خالص برای ﷲ تعالی انجام گيرد و به او شريك آورده نشود .اين معنای
گواهی دادن ﻻاله اﻻ ﷲ است.
ق فَا ْعبُ ِد ﱠ َ ُم ْخ ِلصا ً لَهُ ال ّد َ
ِين،
چنانكه ﷲ تعالی می فرمايد » :إِنﱠا أ َ ْن َز ْلنَا ِإلَيكَ ا ْل ِك َ
تاب بِا ْل َح ّ ِ
ص َوالﱠذ َ
ِين ات ﱠ َخ ُذوا ِم ْن دُو ِن ِه أَ ْو ِليا َء َما نَ ْعبُ ُد ُه ْم ِإ ﱠﻻ ِليقَ ِ ّربُونَا ِإلَى ﱠ ِ ُز ْلفَى
أَﻻ ِ ﱠ ِ ال ِ ّدينُ ا ْل َخا ِل ُ
ِإ ﱠن ﱠ َ يحْ ُك ُم َبي َن ُه ْم ِفی َما ُه ْم ِفي ِه ْ
ِب َكفﱠار2-3 )«.
يخت َ ِلفُونَ ِإ ﱠن ﱠ َ ﻻ ي ْهدِی َم ْن ُه َو كَاذ ٌ
س ۡو َرة ُ ﱡ
الز َمر ()ما اين كتاب را كه در بر گيرندۀ حق و حـقيقـت است ،بر تو فرو
ُ
فرستاديم .خدا را پرستش كن و پرستش خود را خاص برای او گردان .هان! تنها طاعت
وعبادت خالصانه برای ﷲ است و بس .كسانی كه جز خدا سرپرستان و ياوران ديگری
را بر می گيرند ،گويند ما آنان را پرستش نميكنيم مگر بدان خاطر كه ما را به خداوند
نزديك گردانند ،بی گمان خداوند بين آنان در )بارة( آنچه كه در آن اختﻼف می ورزند
داوری می كند ،خداوند كسی را كه دروغگوی ناسپاس است هدايت نمی كند(.
ص ﻼة َ
ين َلهُ ال ّد َ
و می فرمايد » :و َما أ ُ ِم ُروا إِ ﱠﻻ ِلي ْعبُدُوا ﱠ َ ُم ْخ ِل ِص َ
ِين ُحنَفَا َء َوي ِقي ُموا ال ﱠ
يؤتُوا ﱠ
َو ْ
س ۡو َرة ُ البَيّنَة «) .درحالی كه به ايشان دستور داده
الزكَاةَ َو َذ ِلكَ ِدينُ ا ْلقَي َم ِة .آيـﮥُ 5
نشده بود مگر اينكه مخﻠصانه و حقگرايانه خدا را بپرستند و نماز بر پا دارند و زكات
بپردازند و اين است آيين راستين(.
دوم:
پيروی از رسول ﷲ صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم به اين شكل كه بنده مثـل پيامبر صﻠی ﷲ عﻠيه
وسﻠم عمل كند بدون اينكه چيزی از آن كم كند يا به آن بيفـزايد ،و اين به اساس و معنای
گواهی محمد رسول ﷲ است .لذا می فرمايد » :قل ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم ت ُ ِحبﱡونَ ﱠ َ فَات ﱠ ِبعُونِی يحْ بِ ْب ُك ُم ﱠ ُ
مران « )بگو اگر خدا را دوست می داريد
َوي ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم آيـﮥ  31سورۀ ُ -
س ۡو َرة ُ آل ِع َ
از من پيروی كنيد تا خداوند شما را دوست بدارد و گناهان شما را برايتان بيامرز(.
س ۡو َرة ُ ال َحشر «
ع ْنهُ فَا ْنتَ ُهوا آيـﮥ ُ 7
الر ُ
و ميفرمايدَ »:و َما آتَا ُك ُم ﱠ
سو ُل َف ُخ ُذوهُ َو َمانَ َها ُك ْم َ
) وآنچه رسول )خدا( به شما بدهد ،آن را بگيريد.و از آنچه كه شما را ازآن باز دارد
اجتناب كنيد( .
َ
يجدُوا فِی أ ْنفُ ِس ِه ْم
وك فِي َما َ
و ميفرمايد » :فﻼ َو َر ِبّ َك ﻻ يؤْ ِم ُنونَ َحتﱠى ي َح ِ ّك ُم َ
ش َج َر َبينَ ُه ْم ث ُ ﱠم ﻻ ِ
س ۡو َرة ُ ال ِنّ َساء « ) سوگند به پروردگارت،
ض َ
يت َوي َس ِﻠّ ُموا ت َ ْس ِﻠيما ً آيـﮥ 65سورۀ ُ
َح َرجا ً ِم ﱠما قَ َ
)در حقيقت( ايمان نياورند ،مگر آنكه در اختﻼفی كه بين آنان در گرفت ،تو را داور كنند.
آنگاه از آنچه حكم كردی ،در خود هيچ دلتنگی نيابند وكامﻼً گردن نهند(.
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عبوديت كامل متحقق نمی شود مگر به دو چيـز:

اول :كمال محبت ﷲ ،به طوری كه بنده محبت خدا و محبت آنچه كه در نزد خدا محبوب
است را بر محبت هر چيز ديگری مقدم بدارد.
دوم :كمال عاجزی و ُكرنش برای ﷲ به طوری كه بنده در تنفيذ اوامر و اجتناب از
نواهی همواره در برابر او خاضع و فرمانبردار باشد.
ﱡ
پس عبوديت آن است كه كمال محبت وكمال خضوع و تَ َذلل و خوف و رجاء در آن جمع
باشد ،و بنده زمانی به محبت و خوشنودی ﷲ می رسد كه عبوديت را به شكل كامل آن
انجام دهد.
پس ﷲ دوست دارد كه بنده اش با انجام فرايضی كه او را بدانها مكﻠف كرده خود را به
او نزديك كند و هر چه بنده عبادت مستحب بيشتر انجام دهد به خدا نزديكترميشود و
منزلت او در نزد ﷲ عزوجل باﻻتر می رود ،و به فضل و رحمت او تعالی اين تقرب
از اسباب رسيدنش به جنت خواهد گرديد.
ْ
ً
يحبﱡ ال ُم ْعتَدِينَ « )آيـﮥ 55
ض ﱡرعا ً َو ُخ ْفية ِإنﱠهُ ﻻ ِ
خداوند متعال می فرمايد » :ا ْدعُوا َربﱠ ُك ْم تَ َ
ٔعراف () پروردگارتان را با تضرع و پنهانی )به نيايش( بخوانيد ،بی
سورۀ ُ
س ۡو َرة ُ اﻻ َ
گمان اواز حد گذرندگان را دوست نمی دارد( .

فطری بودن عبادت:

مفسرا ن وعﻠماء در تحقيقات خويش ميگويند که :عبادت  ،نوعی رابطه است که بين
انسان و معبود او تحقق پيدا می کند .يکی از اصيل ترين تجﻠّيات روح و مهم ترين ابعاد
حس پرستش و نياز به عبادت است.
وجود انسانّ ،
پرستش و عبادت ،در وجود انسان ريشه عميقی دارد وهمه پيامبران در رسالت خويش
به انسان تعﻠيم ميدهد که بايد عبادت ﷲ را بکنند .بدين اساس عبادت به مفهوم و طريق
واقعی کﻠمه آمده است و قرآن عظيم الشان با صراحت تام ميفرمايد  »:ای انسان ،ربّ
خود و پروردگارت را بپرست که او تو و جهانيان را آفريده است و زمام امورشان را به
دست دارد.« .

عبادت راز آفرينش است:

در قرآن عظيم الشان  ،در آيات متعددی درمورد هدف خﻠقت انسان ياده شده است .از
جمﻠه در آيه ای می خوانيم که خداوند تبارک و تعالی می فرمايد» :من ّ
جن و انس را
نيافريدم ،مگر برای پرستش و بندگی«.

تشويق به عبادت:

سراسر آيات قرآنی ،تشويق و ترغيب به عبادت است و گاه در ضمن اين کار ،به حکمتی
از حکمت های عبادت هم اشاره می شود.بطور مثال ،در آيه ای می خوانيم» :ای مردم،
پروردگارتان را که شما و مردمان پيش از شما را آفريده است،عبادت کنيد.
اثرات عبادت و بندگى ﷲ )ج(
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براى پى بردن به تأثير عبادت و نيايش در تهذيب نفس و پرورش فضايل اخﻼقى ،قبل از
هر چيز بايد با مفهوم و حقيقت عـبادت آشنا شد.
گرچه بحث درباره حقيقت عبادت گسترده است وعﻠمای جﻠيل القدر در تفسير ،احاديثی ،
اخﻼق و فقه مباحث متعددی عﻠمی ،انجام داده اند ،اما در يك اشاره كوتاه چنين مىتوان
گفت  :براى يافتن حقيقت عبادت بايد به کﻠمﮥ »عبد« و مفهوم آن كه ريشه اصﻠى عبادت
است ،توجه نمود.
عبد« از نظر لغـت به انسانى گفته مىشود كه سرتاپا تعﻠق به موﻻ و صاحب خود
» َ
دارد؛ اراده اش تابع اراده او ،و خواستش تابع خواست اوست؛ در برابر او خود را مالك
سستى به خود راه نمىدهد.
چيزى نمىداند و در اطاعت او ُ
بنابراين ،عبوديت اظهار آخرين درجـﮥ خضوع در برابر كسى است كه همه چيز از
ناحيه اوست و به خوبى مىتوان نتيجه گرفت كه تنها كسى مىتواند »معبود« باشد كه
نهايت انعام و اكرام را كرده است و او كسى جز ﷲ )ج( نيست!
به عبارۀ ديگر ،و از بُعـد ديگر »عبوديت« نهايت اوج تكامل روح يك انسان و قـُــرب
او به ﷲ تعالی است ،و عبوديت تسﻠيم مطﻠق در برابر ذات پاك اوست؛ عبادت تنها ركوع
و سجود و قيام و قعود نيست ،بﻠكه روح عبادت تسﻠيم بىقيد و شرط در برابر كمال مطﻠق
و ذات بىمثالى است كه از هر عيب و نقص مبراست.
بديهى است چنين عمﻠى بهترين انگيزه توجه به كمال مطﻠق و پرهيز از هرگونه آلودگى و
ناپاكى است؛ چرا كه انسان سعى مىكند خود را به معبود خويش نزديك و نزديكتر سازد
تا پرتوى از جﻼل و جمال او در وجودش ظاهر شود كه گاه از آن تعبير به »مظهر
صفات خدا شدن« مىكنند.
عبوديت گوهرى است كه ربوبيت در درون آن نهفته است .اشاره به اين كه است عبد
تﻼش و كوشش مى كند كه خود را در صفات شبيه معبود سازد و پرتوى از صفات جﻼل
و جمال او را در خود منعكس كند.

حکمت وهدف عبادت ،بخصوص نمازدر اسﻼم

گفتيم هـدف از عـبـادت  ،رشـد وتـكـامـل انـسـان اسـت  ،زيـرا ﷲ كـمـال مـطـﻠق اسـت و
انـسـان بـراى رسيدن به كمال بايد خود را به او نزديك كند و راه تقرب انسان به خداى
متعال  ،عبوديت و بندگى است.
اثر بندگى رفع تاريکی های درونى از صفحه دل و نـورانـى شـدن آن بـه انـوار مـﻠكـوت
وآمـادگـى جـان انسان براى پذيرش تجﻠيّات حق و تابش نورعشق الهى است .
بـسـيـارى از نـمـاز خـوانـان ،نماز مى خوانند ،ولى نمى دانند ،براى چه نماز مى گذارند
و در نـتـيـجـه از هدف اصﻠى آن غافﻠند .بدين اساس از نماز خويش سود وفايده ای ﻻزم
نمی برند  ،و اين عبادت در روح آنان اثرى نگذاشته و يا اثرى نامحسوس و غير قابل
توجه گذاشته است .حالت ايشان به زاغی که صرف نول به زمين می زنند ،مشابه بوده،
که به اين ترتيب به عبادت ونماز پرداختن نتيجه با غفﻠت به پايان مى رسانند.
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به ياد بايد داشته باشيم که چنين نمازى باز دارنـده از گـنـاهان نيست .با آنكه قرآن عظيم
الشان نماز را بازدارنده از فحشاء ومنكر شمرده است معﻠوم مى شود نمازش در حقيقت
نماز نبوده  ،بﻠكه صورتى از نماز بوده است.

نقش عبادات در تزکيۀ اخﻼق :

در نظام اخﻼقی اسﻼم ،هدف از عبادت ،ارتباط دا يم با مدبر کارگاه هستی است ،و اين
ارتباط بايد به نحوی برقرار شود که در طول حيات بشر پايدار بماند.
تکامل اخﻼقی انسان ها نياز شديد به چنين پيوندی دارد .هر لحظه که ارتباط سست ويا
قطع شود ،سير نزولی شروع می گردد .
احکام عمﻠی وعبادات در شرعيت اسﻼم به منزله پايگاه های تقويتی ای هستند که ارتباط
را محکم ترمی گردانند تا سير کمالی بشر ،بدون ترس واضطراب به کمال مطﻠو ب
برسد.
هنگامی که پيوند حقيقی بين پروردگار ويا به عـباره ديگر پيوند حقيقی وواقعی بين
خالق ومخﻠوق برقرار شد ،هر لحظه ای که از حيات انسان بگذرد ،عبادت محسوب می
شود؛ خواه در آن لحظه ،کار فيزيکی انجام داده ،يا به تفکر پرداخته باشد .
عبادات و احکام ،برنامﮥ دقيق زندگی اند که در سايﮥ آن ارتباط با خالق ،تقويت و تثبيت
می شود؛ اما نکته مهم ،هدف از برقراری ارتباط با ﷲ است .هدف ،اين است که تمام
افعال انسان ،تحت نظام در آيد و جهت مخصوص به خود گيرد تا آن جا که وقتی به امور
شخصی زندگی می پردازيم يا موقعی که در آزمايشگاه ،سرگرم تحقيق هستيم و يا در
مسند قضاوت ،حق را از باطل تشخيص می دهيم يا در بازار ،در حال خريد و فروشيم،
بدون توجه به اين که کارمان کوچک است يا بزرگ ،خدا را ناظر اعمال خود بدانيم.
ودر هر جای ﷲ را حاضر وشاهد بدانيم.
عبادات ،مانند باغبان دلسوزی ،هرگونه عﻠف هرزه را از زمين روان انسان ،پاک می
کنند .چنين انسانی ،در صورت کسب آگاهی ،آمادگی هر چه بيشتر برای پرورش صفات
حسنه را در خود ايجاد کرده و شايسته است که از چنين موقعيتی حداکثر بهره برداری را
بنمايد؛ چرا که بسيار مردمی که زحمات فراوان در راه عبادات ضروری و غير
ضروری متحمل می شوند ،ليکن عبادتشان چون از روی آگاهی انجام نمی گيرد ،اثری
در پرورش صفات نيک ندارد .اين طبقه ،با آن که مضر به حال اجتماع نيستند ،مفيد هم
نمی توانند باشند؛ زيرا ﻻزمﮥ مفيد بودن ،تخﻠق به اخﻼق خداوند و عمﻠی کردن ارزش
های اخﻼقی در زندگی فردی و اجتماعی است و اين ارزش ها نيز تنها در فضای آگاهی
و انتخاب آگاهانه به ثمر می نشينند و نتيجه می دهند و بس!
قرآن عظيم الشان در موارد متعـ ددی بعد از آن که مسﻠمانان را به اجرای مراسم عبادی
دعوت می کند ،بﻼفاصﻠه از آن برای عبادت کننده توصيه ميکند که به کارهای نيکو
وپسنديده مبادرت ورزد .بطور مثال پروردگار ما درسورۀ جمعه در خاتمه آداب نماز
جمعه می فرمايد » :اکنون در روی زمين برای کسب فضيﻠت ،متفرق شويد« .در
حقيقت ،ثمره عبادات ،ظهور اخﻼق و افعال پسنديده در فرد و جامعه است و شرط
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ثمربخشی اعمال و اخﻼق پسنديده در ساخت جامعه خداپسند و آرمانی اسﻼم نيز نيت
صالح و پذيرش و انتخاب آگاهانه و آزادانﮥ آن اعمال و صفات است.

در دين مقدس اسﻼم عبادت  24ساعته است :

عبادت در دين مقدس اسﻼم منحصر به مكان معين ويا هم زمان معين نميباشد  ،بﻠكه
تمامي لحظات زندگی انسان شامل دو بخش)عبادت يا معصيت مي باشد( و عبادات
اسﻼمي در زمان هاي مختﻠف و أماكن مختﻠف انجام مي پذيرد .
شخصی از دانشمندی اسﻼمی در مورد فﻠسفه عبادت  24ساعته در دين مقدس اسﻼم
پرسيد كه شما در 24ساعت چند ساعت مصروف عبادت ميباشيد ؟ دانشمند در جواب
سوال کننده گفت  :ما مسﻠمانان در 24ساعت در يک شبانه روزهميشه مصروف عبادت
ميباشيم .
سوال کننده گفت  :پس شما هيچ نمي خوابيد؟ دانشمند در جواب گفت :وقتيکه شخص
مسﻠمان خواب خود را به طريقه ي پيامبر صﻠي ﷲ عﻠيه وسﻠم انجام دهد  ،بنابراين
خواب اش هم عبادت محسوب مي شود .
بنابر گفته ي اين دانشمند فﻠسفه ي حقيقي عبادت را در دين مقدس اسﻼم بيان مي دارد،
زيرا در دين مقدس اسﻼم همه ي اعمال يك مسﻠمان مطابق احكام الهي مي باشد  ،زيرا :
هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسﻼم ازدواج نمايد  ،عبادت نموده است.
هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسﻼم تجارت نمايد  ،عبادت نموده است.
هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسﻼم دعوتي تهيه نمايد،عبادت نموده است.
هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسﻼم غذا بخورد ،عبادت نموده است.
هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسﻼم باخانم واعضاي فاميل خويش اخﻼق خوب
نمايد  ،عبادت نموده است.
هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسﻼم دربدست آوردن نفقه حﻼل براي خود وفاميل
خويش سعي نمايد  ،عبادت نموده است.
هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسﻼم سوار موتور شده  ،آداب و اخﻼق نشستن در
موتور را مراعات نمايد  ،عبادت نموده است.
هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسﻼم با همسايه هاي خويش معامﻠه خوب نمايد،
عبادت نموده است.
هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسﻼم با اقارب خويش رفت وآمد نمايد ،عبادت
نموده است.
هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسﻼم سخن گويد ،عبادت نموده است.
هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسﻼم نشست و برخواست نمايد ،عبادت نموده است.
هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسﻼم به والدين خويش احترام نمايد ،عبادت نموده
است.
هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسﻼم لباس بپوشد عبادت نموده است.
هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسﻼم درهنگام آوردن اطفال برايشان نام هاي
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اسﻼمي اختيار نمايد  ،عبادت نموده است.
هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسﻼم درتربيه اوﻻد هاي خويش سعي وکوشش نمايد
عبادت نموده است.
هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسﻼم در مجالس مشارکت نمايد  ،مهماني كند  ،همه
جزء عبادت حس اب مي شود  ،زيرا براي همه ي اين امور در دين مقدس اسﻼم احكام و
قوانيني وجود دارد كه مطابقت اين اعمال با احکام دين مقدس اسﻼم ،عبادت پنداشته مي
شود .
وظيفه ي يك مسﻠمان حقيقي است كه هميشه براي فهميدن احکام دين مقدس اسﻼم  ،و
طريقه ي پيامبر سعي وتﻼش نمايد  .زيرا فهم اين امور انسان را براي عمﻠکرد به آنان
آماده مي سازد.

چرا عبادت فقط نمازخواندن باشد؟

قبل از همه بايد گفت که عبادت صرف نماز خواندن نيست  ،هر چيزی که در راه ﷲ و
برای رضای الهی انجام شود ،عبادت است.
کمک و دستگيری ازفقرا  ،خدمت به جامعه وعالم بشريت ،هم نوعی از عبادت است .اما
در هر دينی يک نوع عبادت رسمی و مشخص وجود دارد که مبين وجود کامل ويا هم
هويت آن دين را بيان ميکند  ،نماز کارت شناخت  ،تذکره ويا به اصطﻼح کارت هويت
يک شخصی مسﻠمان در دين مقدس اسﻼم است .
عبوديت و پرستش يکی از نيازهای انسان است .انسانها از بدو پيدايش تا به امروز به
شکﻠی از اشکال مصروف عبادت وپرستش داشته اند.
روح انسان نياز به عبادت و پرستش دارد .با تمام صراحت بايد گفت که :هيچ وجود
مادی جای عبادت را پر کرده نميتواند.
زيباترين  ،مقبولترين واحسنترين وکامﻠترين شکل پرستش دردين اسﻼم نماز است .
دانشمندان گفته اند:
برای رسيدن به عرفان الهی و شناخت خود و خداوندمتعال مراحﻠی را بايد طی شود.
وبهترين راه وصول عبادت بصورت کل و عبادت نماز به صورت خاص ميباشد .
در فرهنگ اسﻼمی تعيين کردن و مشخص نمودن شکل عبادت ،با شارع مقدس است و
کس ی نمی تواند عبادتی اختراع کند .هر امور عبادی روشن بدعت و تشريع است که کار
حرامی است ،زيرا امور عبادی را همان گونه که از طرف شارع مقدّس بيان شده است،
بايد انجام داد ،نه کمتر و نه بيشتر.
نماز رابطه بنده با ﷲ است  ،و طبيعی است که بنده آن را به جا می آورد که خواسته
خداوند و معبود اوست و اصوﻻهدف اصﻠی از خﻠقت انسان بندگی است و نماز بهترين
شيوه اظهار بندگی است و اگر قرار باشد که هر انسانی بر طبق خواسته خود عمل نمايد
نه آن چيزی که خداوند از او خواسته اين ديگر بندگی خداوند نمی شود بﻠکه بندگی خود
و عمل بر طبق خواسته خود است.
همان گونه که قرآن عظيم الشان با لفظ ومعنای خويش هماهنگ واعجاز است الهی به
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همين ترتيب شکل نماز هم قشنگ است ،هم معارف بﻠند اسﻼمی در آن وجود دارد ،هم
تسبيح و تقديس لفظی است و هم تقديس عمﻠی میباشد.
تکبير  ،قيام وقعود ،رکوع و سجود و تسبيح و تحميد و دعا و سﻼم و خﻼصه همـﮥ
زيبايی ها در نماز است .با اين همه اگر نماز به طور صحيح و کامل با حفظ شرايط و
آداب خوانده شود ،جﻠوی بسياری از مفاسد اجتماعی را می گيرد» :إنّ الصﻼة تنهی عن
الفحشاء والمنکر و لذکرﷲ اکبر « نماز اگر با مقدمات و تعقيبات همراه باشد ،انسان را
به اوج معنويت میرساند .آذان با آن محتوای زيبا دل را می نوازد.
نماز جماعت مخصوصا ً در مساجد بزرگ مانند مسجد الحرام و مسجد النّبی صﻠی ﷲ
عﻠيه وسﻠم زيباترين جﻠوه عبادت ،همدلی ،يکرنگی ،صفا و صميميت است.

آيا نماز اصل دين است؟

خوانندۀ محترم!
ما دو اصل داريم:
اول :ارکان ايمان
دوم :ارکان اسﻼم
ارکان ايمان شش تا هستند) :ايمان به ﷲ ،ايمان به تمامی مﻼئکه خداوند ،ايمان به تمامی
کتابهای آسمانی ،ايمان به تمامی پيامبران الهی ،ايمان به روز قيامت و ايمان به قضا و
قدر هم خير آن و هم شر آن( .دليل برايمان براين ارکان اين فرمودۀ ﷲ تعالی میباشد:
ب َولَ ِک ﱠن ْالبِ ﱠر َم ْن آ َمنَ بِا ﱠ ِ َو ْاليَ ْو ِم ْاﻵ ِخ ِر
ق َو ْال َم ْغ ِر ِ
»لَي َ
ْس ْالبِ ﱠر أ َ ْن ت ُ َولﱡوا ُو ُجو َه ُک ْم قِبَ َل ْال َم ْش ِر ِ
ب َوالنﱠ ِبيِّينَ « )سوره بقره .(177
َو ْال َم َﻼئِ َک ِة َو ْال ِکت َا ِ
يعنی» :نيکی اين نيست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب کنيد بﻠکه نيکی اين
است که به ﷲ ،روز آخرت ،مﻼئکه ،کتابها و پيامبران ايمان داشته باشيد«.
و از سنت حديث جبرئيل است که از پيامبر صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم سؤال می کند و می
ان قَا َل أ َ ْن ت ُ ْؤ ِم َن ِبا ﱠ ِ َو َم َﻼ ِئ َ
س ِل ِه َوا ْل َي ْو ِم ْاﻵ ِخ ِر
ک ِت ِه َو ُکت ُ ِب ِه َو ُر ُ
گويد»:أخبرنی ع َْن ْ ِ
اﻹي َم ِ
صد َْقتَ  .«.بخاری ) ،(50وصحيح مسﻠم ).(8
َوت ُ ْؤ ِم َن بِا ْلقَد َِر َخي ِْر ِه َوش ِ َّر ِه قَا َل َ
يعنی» :مرا از ايمان خبر ده ،ايشان فرمودند :ايمان عبارت است از اين که ايمان بياوری
به يگانگی خدا ،به مﻼئکه ،به پيامـبران ،به روز قيامت ،به سرنوشت؛ )يعنی تقدير( ،و
ايمان بياوری به خير و شر آن ،گفت :راست گفتی«.
و ارکان اسﻼم هم پنج تا هستند) :شهادتين ،نماز ،روزه رمضان ،زکات ،حج( .در حديث
ی
عبدﷲ بن عمر رضی ﷲ عنه آمده که رسول ﷲ صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم می فرمايد» :بُ ِن َ
َاء ﱠ
عﻠَی خَ ْم ٍس َ
ص َﻼةِ َوإِيت ِ
ش َها َدةِ أ َ ْن َﻻ إِلَهَ إِ ﱠﻻ ﱠ ُ َوأ َ ﱠن ُم َح ﱠمدًا َر ُ
الزکَاةِ
سو ُل ﱠ ِ َو ِإقَ ِام ال ﱠ
اﻹس َْﻼ ُم َ
ِْ
ت« .بخاری ) ، (8وصحيح مسﻠم ).(16
ضانَ َو َح ّجِ ْالبَ ْي ِ
ص ْو ِم َر َم َ
َو َ
يعنی» :سﻼم بر پنج چيز بنا شده است :اول شهادت ،براينکه خداوند ،يکی است و جز
او ،معبود برحقی وجود ندارد و محمد صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم رسول ﷲ ست .دوم :اقامة
نماز ،سوم :دادن زکات ،چهارم :روزه گرفتن ماه مبارک رمضان  ،پنجم :ادای حج«.
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بنابراين متوجه شديم که نماز دومين رکن از ارکان اسﻼم است ،پس نماز رکن اسﻼم و
رکن دين است ،و رکن يعنی پايه و اساس دين که اگر نباشد دين و اسﻼم فرد هم
فروخواهد ريخت و ويران خواهد شد ،برای همين است که رسول خدا صﻠی ﷲ عﻠيه
وسﻠم فرمودند» :رأس اﻻمر اﻻسﻼم ،و عموده الصﻼة ،و ذروة سنامه الجهاد فی سبيل
ﷲ«  .يعنی » :سر کارها اسﻼم است ،و ستون آن نماز است ،و بﻠندترين قﻠه آن جهاد در
راه خدا است«.
و نماز نخستين عبادتی است که خدا واجب کرده است ) .صحيح ترمذی – (.2616
و عبدﷲ بن قرط نقل کرده است که پيامبر صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم فرمود» :أول ما يحاسب
عﻠيه العبد يوم القيامة الصﻼة فإن صﻠحت صﻠح سائر عمﻠه ،وإن فسدت فسد سائر عمﻠه«
» اولين چيزی که انسان در روز قيامت بر آن باز خواست خواهد شد ،نماز است ،اگر
کار آن درست باشد ،ديگر کارهايش نيز درست است ،و اگر کار آن تباه گردد ،ديگر
کارهايش نيز تباه میگردد«).راويت طبرانی (.
و لذا مسﻠمانان اجماع دارند بر اينکه اگر کسی فرضيت نماز را انکار کند ،کافر شده واز
دايرۀ اسﻼم خارج میشود .اما دربارۀ کسی که با وجود اعتقاد به وجوب نماز ،آن را
ترک کند ،اختﻼف نظر دارند و سبب اختﻼف هم احاديثی است که از پيامبر صﻠی ﷲ
عﻠيه وسﻠم ثابت شده و در آنها تارک الصﻼه کافر ناميده شده ،بدون اينکه بين کسی که
نماز را از روی انکار ترک کرده و کسيکه از روی سهلانگاری )نماز را( ترک کرده،
تفاوت قائل شده باشد.
از جابر رضی ﷲ عنه روايت است که پيامبر صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم فرمود » :إن بين
الرجل و بين الشرک و الکفر ترک الصﻼة«) مسﻠم )» .(82حد فاصل ميان انسان و
شرک و کفر ترک نماز است«) .مسﻠم .(82
از بريده روايت است از پيامبر صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم شنيدم که میفرمود » :العهد الذی
بيننا و بينهم الصﻼة فمن ترکها فقد کفر«) ابن ماجه )» .(1079مشخصهی بين ما و آنها
)کفار و مشرکين( نماز است ،هر کس آنرا ترک کند کافر میشود« ).ابن ماجه
).(1079
و در کتاب خدا صراحتا ذکر شده که اگر کسی اهل نماز نباشد او جهنمی خواهد بود؛
چنانکه قرآن کريم از زبان اهل جنت که با اهل جهنم سخن می گويند می فرمايد » :إِ ﱠﻻ
سﻠَ َک ُ
ين  ،فِی َجنﱠا ٍ
ک
س َق َر ،قَالُوا لَ ْم نَ ُ
أَ ْ
ت يَت َ َساءلُونَ َ ،
ص َح َ
ک ْم فِی َ
ع ِن ْال ُمجْ ِر ِمينَ َ ،ما َ
اب ْاليَ ِم ِ
ص ِﻠّينَ « )سورۀ مدثر آيه .(43-41
ِمنَ ْال ُم َ
يعنی :مگر »اصحاب يميـن« )که نامه اعمالشان را به نشانه ايمان و تقوايشان به دست
راستـشان میدهند(!آنها در باغهای بهشتند ،و از مجرمان سؤال میکنند :چه چيز شما را
به دوزخ وارد ساخت؟!« میگويند» :ما از نمازگزاران نبوديم«.
بنابراين با استناد به اين آيه نخواندن نماز موجب داخل شدن در آتش جهنم است.
مگر کسی که توبه کند و شروع به خواندن نماز کند ،که در اينصورت اميد است خداوند
متعال توبه اش را بپذيرد و از آتش جهنم رهايی يابد وسبب نجات خويش در دارين گردد.
10

مفهـوم عبادت و نماز در اسﻼم
بعد از توبه ﻻزم نيست تا نمازهای فوت شده ی گذشته اش را قضا کند ،زيرا قضا کردن
نماز صحيح نيست چرا که هر نمازی وقت معين خود را دارد و اگر در وقت مشخص
خود خوانده نشود ،ديگر قضا نخواهد شد مگر در دو حالت:
 -1کسی خواب بماند و بعد که بيدار شد متوجه می شود که وقت نماز تمام شده.
 -2کسی که آنقدر مشغﻠه ی فکری داشته که يادش نبوده وقت نماز شده تا آنکه وقت آن
تمام می شود.
نماز را در زبان عربی )صﻼة( ميگويند ،و صﻼة در زبان عربی به معنای دعا آمده
ص َدقَةً تُ َ
ص ِّل
ط ِ ّه ُر ُه ْم َوتُزَ ِ ّکي ِهم ِب َها َو َ
است ،چنانکه در قرآن کريم آمدهُ » :خ ْذ ِم ْن أ َ ْم َوا ِل ِه ْم َ
س ِمي ٌع َع ِﻠي ٌم« )سورۀ توبه  -آيه .(103 :يعنی :از اموال
َ
صﻼَتَ َ
سک ٌَن لﱠ ُه ْم َو ّ ُ َ
ک َ
عﻠَ ْي ِه ْم إِ ﱠن َ
آنها صدقه ای )بعنوان زکات( بگير ،تا بوسيﻠه آن ،آنها را پاک سازی و پرورش دهی! و
)به هنگام گرفتن زکات (،به آنها دعا کن؛ که دعای تو ،مايه آرامش آنهاست؛ و خداوند
شنوا و داناست .که در اين آيه ،کﻠمه » :صﻼتک« يعنی » دعای تو«.

کلمه »صﻼة«:

کﻠمه » صﻼة « ) نماز ( در زبان عربی به سه مفهوم آمده است:
اول :صﻼة از ريشه )صﻠی( گرفته شده است و مفهوم آن )چيز کجی را حرارت وگرمی
دادن( است تا راست شود ،و نماز را صﻼة ميگويند؛ زيرا انسان به اساس مصروفيت ها
و گرفتاری دنيوی ،وخواهشات نفسانی مبتﻼ به کجی ميشود ،ونماز او را به عظمت
پروردگارجل جﻼله متوجه نموده ،حرارتی را در قﻠبش بجا آورده و سبب استقامت انسان
َاء َو ْال ُمنک َِر« همانا براستی که نماز انسان را از
ع ِن ْالفَحْ ش ِ
ميگرددِ » ،إ ﱠن ال ﱠ
ص َﻼةَ ت َ ْن َهی َ
گناهان و بدکاری ها منع مينمايد .انسان بر اثر نفس اماره دچار کجی شده است و
بوسيﻠهء نماز به آن حرارت وگرمی وعظمت ﷲ جل جﻼله رسيده وکجی آن دور شود.
دوم) :صﻼة( از اصل )صﻠت( گرفته شده است که به معنای تعﻠق و رابطه ميباشد،
وصﻼة )نماز( ارتباط وعﻼقه انسان را با ﷲ جل جﻼله ،مخﻠوقات ،وهمنوعانش مستحکم
ميسازد .زيرا انسان بی نماز با پروردگارعالميان قطع رابطه نموده است ،و با برگشت به
نماز ،رابطه اش را با ﷲ جل جﻼله دوباره مستحکم ميسازد.
سوم :صﻼة به معانی تحيت )احترام( ،دعا و سﻼم نيز آمده است ،زيرا مؤمنان يکتا
پرست ،تمامی احترامات خويش را در نمازخود به پروردگار خويش تقديم ميدارند ،و
درنماز عرض ونياز به دربار الهی نموده ،وبا سخن گفتن به پروردگار دعای خويش را
نيز برايش تقديم ميدارند.

و اما نماز در اصطﻼح شريعت اسﻼمی:

عبارت از انجام عمل مخصوصی است که با لفظ » ﷲ اکبر« آغاز شده و با لفظ »
السﻼم عﻠيکم ورحمة ﷲ« ختم ميشود ،ودارای ارکان وشرايط خاصی ميباشد از قبيل
داشتن طهارت ووضوء  ،و قيام  ،رکوع  ،سجود ،استقبال قبﻠه ،قرائت فاتحه قرآن کريم و
خواندن اذکار می باشد.
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چرا اسﻼم برخواندن نماز تـﺄکيد هميشگی ميکند:

اهميت نماز در بين همه دستورهای درخشان اسﻼم ،بدين جهت است که:
 -1نماز روح انسان ها را به مبدا هستی بخش مرتبط و متصل می کند و با اين ارتباط
روح و جان انسان را زنده،با نشاط و آرام می سازد و او را برای انجام ساير تکاليف و
وظايف فردی و اجتماعی آماده می کند از اين رو می توان گفت نماز موتر محرکه ساير
اعمال و دستورات اسﻼمی است،زيرا آن شخصيکه به نماز اهميت بدهد ،يقين داشته
باشيد که به ساير عبادات اهميت بسزايی قايل بوده وبا تمام اخﻼصمندی آنرا بجاء مياورد.
اما اگر مسﻠمانی نماز خويش را بوجه احسن انجام ندهد وبه آن اهميتی قايل نباشيد  ،ساير
اعمال عبادی اش نيز از بهره وثمره ای برخورد دار نخواهد بود .
 -2نبايد فراموش کرد که خواندان نماز عﻼوه بر آنکه انجام يک فريضه الهی است ،
بﻠکه خواندان نماز خود مانع بسياری از اعمال بد شده وجﻠوی بسياری از گناهان را
ميگيرد.
نمازگزار واقعی از فحشا و منکرات به دور می ماند و اين خاصيت بازدارندگی نماز را
»ان الصﻼه تنهی عن الفحشاء و المنکر« را نميتوان در ساير عبادات اسﻼمی در يافت .
نماز،از لحاظ فهم سياسی ،مسﻠمانان سراسر جهان را هر روز به سمت قبﻠه واحد ،و
مردم هر شهر و قريه در نماز جماعت با هم متحد می سازد  .اين حرکت در هر روز
برای مسﻠمانان به مسﻠمانان شکوه و عظمت و اقتدار خاصی می بخشد.

معنا و مفهوم نماز:
مفهوم نماز:

ص َدقَةً ت ُ َ
ط ِ ّه ُر ُه ْم
نماز در لغت بمعنی دعا است .خداوند میفرمايدُ » :خ ْذ ِم ْن أَ ْم َوا ِل ِه ْم َ
ع ِﻠيم « )سوره توبه) .(103:ای
س ِمي ٌع َ
ص ِّل َ
سك ٌَن لَ ُه ْم َو ﱠ ُ َ
صﻼَت ََك َ
عﻠَي ِه ْم ِإ ﱠن َ
َوتُزَ ِ ّكي ِه ْم بِ َها َو َ
پيامبراز اموال آنان ،زكات بگير كه باعث پاكی و تزكيه آنها میشود و برای آنان ،دعا
كن چرا كه دعايت ،آرامش برای آنان بحساب میآيد و خداوند ،شنوا و داناست (.
چنانچه مشاهده میكنيم كﻠمة »صل« بمعنی »دعا كن« است.
ْ
ص ِّل
نبی اكرم صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم میفرمايدِ » :إ َذا د ُِعی أَ َح ُد ُك ْم فَ ْﻠ ِ
صائِ ًما فَﻠي َ
يجبْ فَإ ِ ْن َكانَ َ
َوإِ ْن َكانَ ُم ْف ِط ًرا فَ ْﻠ ْ
يطعَ ْم« مسﻠم ) . (1431معﻠقا ت بخاری قبل از حديث شمارة
).(4797
» اگر كسی از شما )برای صرف غدا( دعوت شد ،اجابت نمايد .اگر روزه داشت) ،برای
صاحب غذا( دعای )خير و بركت و استغفار( نمايد .و اگر روزه نداشت ،غذا بخورد«.
بايد دانست كه صﻼة يعنی درودی كه از طرف خداوند باشد ،بمعنی ثناء و ستايش است و
درودی كه از طرف فرشتگان باشد ،بمعنی دعا است .خداوند می فرمايدِ » :إ ﱠن ﱠ َ
س ِﻠّ ُموا تَ ْس ِﻠي ًما « ) سوره
صﻠﱡوا َ
صﻠﱡونَ َ
عﻠَي ِه َو َ
عﻠَى النﱠ ِبی ياأَي َها الﱠذِينَ آ َم ُنوا َ
َو َمﻼَ ِئ َكتَهُ ي َ
احزاب) (56:همانا خداوند و فرشتگان بر پيامبر ،درود میفرستند .ای كسانی كه ايمان
آوردهايد) ،شما هم( بر او ،درود و سﻼم بفرستيد(.
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ابوالعاليه میگويد :صﻼة )درود( خداوند بمعنی تعريف و تمجيد او ،نزد فرشتگان است
و درود فرشتگان بمعنی دعا است .و ابن عباس رضی ﷲ عنهما میگويد :يص ّﻠون يعنی
تبريك میگويند .ثرقيع ابن عثيمين )(228/3
و برخی گفته اند :درود خدا يعنی همان رحمت الهی است و درود فرشتگان بمعنی
استغفار كردن آنان است .و صحيح و درست ،همان قول اول است ) تفسير ابن كثير و
شرح ممتع ابن عيثمين )228/3ـ .(229
ُ
ْ
ٌ
صﻠَ َواتٌ ِم ْن َر ِبّ ِه ْم َو َرحْ َمة َوأ ْولَئِ َك ُه ْم ال ُم ْهتَدُون
خداوند متعال می فرمايد » :أ ُ ْولَئِ َك َ
عﻠَي ِه ْم َ
« )سوره بقره) (157:آنان )همان بردباران با ايمانی هستند كه( الطاف و رحمت و
احسان و مغفرت خدايشان شامل حال آنان میگردد و مسﻠما ً ايشان راه يافتگان )به جادة
حق و حقيقت و طريق خير و سعادت( هستند(.
چنانچه مشاهده می كنيم رحمت ،بر صﻠوات ،عطف شده است و اقتضای عطف ،مغايرت
می باشد.
پس صﻼتی كه ازطرف خداوند باشد بمعنی ستايش است و صﻼتی كه از طرف مخﻠوقات
يعنی فرشتگان ،جن وانس باشد ،بمعنی نماز ،ركوع ،سجده ،دعا و تسبيح گفتن است .و
صﻼتی )درودی( كه از طرف پرندگان و خزندگان باشد ،بمعنی تسبيح گفتن است).. .
لسان العرب ).(465/14
و »صﻼة« در اصطﻼح شريعت ،عبارت از :عبادتی است كه بخاطر خداوند ،انجام می
گيرد و شامل اقوال و افعال معين و بخصوص می باشد كه با تكبير ،آغاز و با سﻼم ،به
پايان میرسد و اين ،اقوال و افعال مخصوص» ،صﻼة« ناميده شده اند زيرا دعا را نيز
در برميگيرند )المغنی ) (5/3ابن قدامه والشرح الكبير ) (5/3و اﻻنصاف فی معرفه
الراجج من اغﻼف ) (5/3و التعريفات جرجانی ).(174
در نتيجه كﻠمة »صﻼة« كه در آغاز به هر دعايی ،اطﻼق میشد ،از آن مفهوم ،انتقال
پيدا كرد و هم اكنون بخاطر مناسبتی كه ميان دعا و نماز وجود دارد ،همان افعال و اقوال
مخصوص ،كﻠمة صﻼة يعنی نماز ،اطﻼق می شود .پس هرگاه ،كﻠمة »صﻼة« يعنی نماز
در شريعت اطﻼق شود ،مفهوم آن ،فقط نماز با همان افعال و اقوال مخصوص است)
شرح العمد ةابن تيميه ) 30/2ـ .(31
و سرتاسر نماز ،دعا يعنی طﻠب و درخواست است :زيرا طﻠب و درخواست يا با سؤال
كردن ،مطرح می شود چنانچه دعا كننده ،خواهان جﻠب منفعتی و يا دفع ضرری می شود
و طﻠب اينگونه نيازها از خداوند ،فقط با زبان و سؤال كردن ،انجام می گيرد.
يا اينكه طﻠب و درخواست با عبادت انجام می گيرد .چنانكه انسان با اعمال نيك از قبيل
نماز ،ركوع ،سجده و غيره ،طﻠب اجر و ثواب می نمايد .پس كسی كه اين ،عبادات را
انجام میدهد ،در واقع با زبان حال از ﷲ ،طﻠب مغفرت می نمايد .و از سخنان فوق،
روشن می شود كه سرتا سر نماز ،دعا و درخواست با زبان و يا طﻠب و در خواست
بوسيﻠة عبادت است چرا كه نماز هر دو نوع را در بر می گيرد.
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نـمـاز در لـغت به معناى پرستش ،نياز ،سجود ،بندگى و اطاعت ،خم شـدن بـراى
اظـهـار بـندگى و اطاعت و يكى از فرايض دين و عبادت مـخصوصى است كه مسﻠمانان
پنج بار در شبانه روز به جا مى آورند .نـماز يعنى خدمت و بندگى ،فرمان بردارى ،سر
فرود آوردن و تعظيم كردن به نشانه احترام .نماز،داروى نسيان و وسيﻠه ذكر خداوند
است .نـمـاز ،رابـطه معنوى مخﻠوق با خالق است .نماز يعنى دل كندن از مـاديـات و
پـرواز دادن روح; يـعـنى پا را فراتر از ديدنى ها و شنيدنى ها نهادن.

معنای لغوی نماز:

معناى لغوى نماز دعاى خير مى باشد طوريکه ﷲ سبحانه وتعالى به پيامبر اش می
سك ٌَن لَ ُهم «ْ صﻼت بفريست بر آنان ) ،يعنى درحق
ص ِّل َ
ص َﻼت ََك َ
عﻠَي ِه ْم إِ ﱠن َ
فرمايد َ »:و َ
شان دعاى خير بعمل ار ( واقعآ دعا خير تو برای آنها باعث وقار ،وبردبارى است.
اما نماز در شريعت عبارت از اعمال وگفتار است که تعﻠيم از جانب پروردگار وپيامبر
صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم برای ما بعمل آمده است  .نماز با تکبير ) ﷲ اکبر( آغاز وبا تسﻠيم )
سﻼم گفتن( خاتمه می پذيرد.

کيفيت فرض گرديدن نماز:

محدثين در مورد کيفيت فرض گرديدن نماز مينويسند :نماز هديه ای است که درشب
معراج رسول اكرم ،صﻠى ﷲ عﻠيه وسﻠم  ،به نزد پروردگار فرض گرديده است.
محدثين تاريخ آن را تقريبا پنج سال قبل از هجرت مى نويسند ،كه اين به بيست وهفتم
ماه رمضان سال 616ميﻼدی:يعنى به سال هشتم آشكار شدن نبوت محمد صﻠی ﷲ عﻠيه
وسﻠم برابرمى باشد.
حكمت در فرضيت بودن نمازاين است،كه عﻼقة بنده را با پروردگارش مستحكم مى كند
و او بسبب ادا كردن نماز خالق مهربانش را شكر سپاس مى گويد .اين عمل سبب
راضايت پروردگار شده او تعالى اين بندة شگر گذارش را از نعمتهاى دنيوى و اخرويش
بهرور مى سازد.
قرآن عظيم الشان با زيبای خاصی ميفرمايد  » :ﻹن شكرتم ﻷزيدنكم و ﻹن كفرتم إن
عذابی لشديد «
) يعنى اگر شكر گذار گرديديد البته نعمتهايم را به شما افزون خواهم كرد .و اگر ناسپاسى
كرديد پس بدانيد عذاب من بسيار سخت مى باشد(.
اما آن منفعت هاى شخصى ،كه نماز گزار به سبب خواندن نماز كسب مى كند اين است،
كه اگر آن را با اخﻼص بخواند هميشه در باﻻى خود ﷲ سبحانه وتعالى را نظارت كننده
مى بيند.
يکی از منفعت های بسيار مهم که نماز برای انسان ميرساند  ،اينست که نماز  ،انسان را
از فحشا ومنکر باز ميدارد :قرآن عظيم الشان ) در سوره العنكبوت :آيه  (45ميفرمايد
 » :وأقم الصﻼة إن الصﻼة تنهى عن الفحشاء والمنكر « )و برپا بدار نماز را! بدرستى
نماز از كارهاى بى حيايى وناپسند منع مى نمايد(.
ودر حديثی ديگری آمده است  »:من لم تنهه صﻼته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من ﷲ
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إﻻ بعدا وفی رواية فﻼ صﻼة له « ) رواه الطبرانی وغيره مر فوعا وموقوفا( هركه را
نمازش از كارهاى بى حيايى و ناپسند منع ننمايد او را از ﷲ تعالى به جز دورى ديگر
چيزى نتيجه نباشد .ودر روايتى چنين آمده كه نمازش درست نشود .چون مسﻠمان عاقل و
مخﻠص هميشه مى كوشد تا هيچ كار بدى را انجام ندهد تا نمازش نزد خداوند نامقبول
نشود .زيرا او خوب مى داند ،كه ﷲ تعالى نماز راسبب نجات او گردانيده است وگر نه
ﷲ تعالى هيچ احتياجى به نماز وى ندارد.
خواندن نماز چيزى را در ذات وصفات ﷲ تعالى زياد نه كند و نخواندنش چيزى را از او
كم نكند .اما فايده هاى اجتماعى نماز بسيار بزرگ اند.
درمورد کيفيت فرض گرديدن نماز درشب اسرا ء در حديثی از از انس بن مالک
) رضی ﷲ عـنه ( روايت است که گفت :ابوذر) رضی ﷲ عـنه ( از رسول ﷲ صﻠی
ﷲ عﻠيه وسﻠم روايت ميکرد که فرمودند » :هنگاميکه به مکه بودم سقف خانه ام شکافته
شده وجبريل ) عﻠيه السﻼم « داخل گرديد ،سينه ام را گشوده وبه آب زمزم شست،بعد
ازان طشتی راکه پُراز حکمت وايمان بود  ،آورده ودر سينه ام خالی کرده  ،وشکاف
سينه ام را بست بعدازان دستم راگرفته وبه سوی آسمان عروج نمود  ،چون به آسمان
اول آمدم  ،جبري ل به دربان آسمان گفت  :باز کن  ،دربان گفت :کيست ؟ جبريل گفت من
جبريل هستم .
گفت  :کسی همراهت هست ؟ گفت  :بﻠی ! مـحـمـد ) صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم ( همراهم
ميباشد.
گفت  :آيا او مبعوث شده است ؟ گفت  :بﻠی  .ودربان  ،درب را گشود  ،چون به آسمان
دنيا باﻻ شديم  ،ديدي م شخصی نشسته ومردمانی بطرف راستش و ومردمانی بطرف چپش
قراردارند  ،چون بطرف راستش نگاه ميکند می خندد ،وچون بطرف چپش می بيند
ميگيـريد) ،مارا مخاطب قرار داده( وگفت:
پيامبر نيکو کار  ،وفرزند نيکو کارم خوش آمديد ،ازجبريل پرسيدم  :اين شخص کيست ؟
گفت  :اين )آدم( ) عﻠيه السﻼم (است ،واين چيزهائيکه بطرف راست و چپش قراردارند
،ارواح اوﻻ دش می باشد  ،آنهائيکه بطرف راستش هستند :اهل جنت ،و آنهائيکه بطرف
چپش ميباشند  :اهل دوزخ هستند ،چون بطرف راستش می بيند می خندد ،وچون بطرف
چپش نگاه ميکند ميگيـريد.
بعد ازان مرا به سوی آسمان دوم برده وبه دربان همان چيزی را که دربان آسمان اول
گفته بود  ،تکرار نموده ودرب را کشود.﴾ .
انس ) رضی ﷲ عـنه ( ميگويد  :که ابوذر ) رضی ﷲ عـنه ( برايش گفته است که پيامبر
صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم درآسمانها ) :آدم(  )،ادريس (  ) ،موسی( )،عيسی(و )ابراهيم (
صﻠوات الـﻠه عنه  ،اماکن آنهارامشخص کرده نه توانست ،فقط همين قدر به خاطر
داشت پيامبر صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم  ،آدم عﻠيه السﻼم رادرآسمان دنيا  ،وابراهيم عﻠيه
السﻼم رادر آسمان ششم ديده اند.
از انس ) رضی ﷲ عـنه ( روايت است که گفت  :چون جبريل با پيامبر صﻠی ﷲ عﻠيه
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وسﻠم نزد ادريس عﻠيه السﻼم رسيدند گفت  :پـغمبر نيکو کار  ،وبرادر نيکو کارم خوش
آمديد ،پيامبر صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم ميگويند:پرسيدم:
﴿اين شخص کيست ؟ ﴾ .جبريل ) عﻠيه السﻼم ( گفت :اين ادريس است .
بعدازان نزد موسی ) عﻠيه السﻼم ( رسيديم  ،واو هم گفت :پيامبر نيکو کار ،وبرادر
نيکو کارم خوش آمديد ،پرسيدم ﴿ :اين کيست ؟ ﴾.
گفت :اين موسی )عﻠيه السﻼم ( است.
بعدازان نزد عيسی ) عﻠيه السﻼم ( رسيديم  ،واو هم گفت :پيامبر نيکو کار ،وبرادر نيکو
کارم خوش آمديد ،پرسيدم ﴿ :اين کيست ؟ ﴾ .گفت :اين عيسی ) عﻠيه السﻼم ( است .
بعدازان نزد ابراهيم ) عﻠيه السﻼم ( رسيديم  ،واو گفت :پيامبر نيکو کار ،وفرزند نيکو
کارم خوش آمديد ،پرسيدم:
﴿اين کيست ؟ ﴾ .گفت :اين ابراهيم )عﻠيه السﻼم ( است.
انس ) رضی ﷲ عـنه( ميگويد  :ابن عباس ) رضی ﷲ عـنهما ( و)ابوحـَبـَﮥ انصاری(
) رضی ﷲ عـنه( ميگفتندکه  :پيامبر صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم فرموده اندکه  ﴿ :بعدازآن
تاجائی بر ده شدم که آوازاقﻼم ) مﻼئکه ( را ميـشنيدم.﴾ .
انس بن مالک ) رضی ﷲ عـنه ( ميگويد :پيامبر صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم فرمودند:
﴿ خداوند بر اُمت من پـِنـجاه وقت نماز ،فرض گردانيد  ،باهمين حکم برگشته تا آنکه
نزد موسی ) عﻠيه السﻼم ( رسيدم  ،پرسيد  :خداوند بر امت تو چه چيز فرض نمود ؟
گفتم  :پـنجاه وقت نماز ،گفت  :واپس بسوی پروردگارت برگرد ،چون امت تو طاقت اين
را ندارند  ،برگشتم وخداوند متعال قسمتی از آن را ساقط نمود  ،باز برگشته و نزد
موسی آمده وگفتم :خداوند متعال قسمتی از آن را ساقط نمود  ،گفت  :نزدپروردگارت
برگرد ،چون امت تو طاقت آن را ندارند  ،برگشتم وبازخداوند متعال قسمتی از آن را
ساقط نمود  ،گفت  :باز نزد موسی آمده و باز برايم گفت  :نزدپروردگارت برگرد ،زيرا
امت تو طاقت آن را ندارند  ،باز برگشتم  ،وبرايم گفت :اين پنج است ) درعدد(  ،وپنجاه
است) درثواب ( ،واين گفته ام تغيير پذير نيست ،باز نزد موسی آمده و او برايم گفت :
نزدپروردگارت برگرد ،گفتم  :از پروردگارم حيا ميکنم.
در فيض الباری در مورد اين حديث می نويسد :
طوری که از ظاهر حديث بر می آيد ،نبی کريم صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم پنج بار به
پروردگارش مراجعه کردند  ،ودر هرباری ده نماز تخفيف داده می شود  ،ولی امام ابن
حجر رحمه ﷲ می گويد  :به اساس تحقيقی که من انجام دادم  ،تخفيف نماز در هر بار
پنج نماز بود  ،که به اين اساس پيامبر صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم نه بار جهت طﻠب تخفيف نزد
پروردگار خود رفتند .
در مرتبه اخير که موسی عﻠيه وسﻠم از پيامبر خدا خواست که نزد پروردگار رفته وطﻠب
تخفيف نمايد ،ايشان فرمودند که حيا ء می کنم ،سببش اين بود که چون درهر باری که
مراجعه می کردند  ،پنچ نماز تخفيف می يافت ،اگر اين بار طﻠب تخفيف می کردند ،
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معنايش اين بود که طﻠب از بين رفتن نماز را می کنند  ،از اين سبب حيا کردند .

حکم نماز در اسﻼم:

طوريکه در فوق متذکر شديم قرآن ،سنت و اجماع امت ،نماز را بر هر مسﻠمان عاقل و
بالغ ،فرض گردانيده است .فقط بر زنی كه در دوران حيض يا نفاس بسر می برد ،فرض
نيست.
ُ
ﱠ
َ
صينَ لهُ ال ّدِينَ ُحنَفَا َء َو ي ِقي ُموا
خداوند متعال میفرمايدَ » :و َما أ ِم ُروا ِإﻻ ِلي ْعبُدُوا ﱠ َ ُم ْخ ِﻠ ِ
صﻼَةَ َويؤْ تُوا ﱠ
الز َكاة َ َو َذ ِل َكد ُ
ِين ْالقَي َمة « ) سوره بينه آيه ) ( 5و به آنان دستور داده نشده
ال ﱠ
است مگر اينكه خداوند را مخﻠصانه و حق گرايانه پرستش نمايند و فقط بر دين او باشند
و نماز را بر پای دارند و زكات بدهند .و اين است آيين راست و درست(.
صﻼَة َ كَان ْ
َت َعﻠَى ْال ُمؤْ ِمنِينَ ِكت َابًا َم ْوقُوتًا «  ) .سوره
و درجايی ديگرمی فرمايدِ »:إ ﱠن ال ﱠ
نساء :آيه ) ( 103همانا نماز بر مؤمنان فرض است و اوقات معينی دارد(.
هنگامی كه نبی اكرم صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم حضرت معاذ را به يمن فرستاد ،فرمود» :و به
آنها اعﻼم كن كه خداوند در شبانه روز ،پنج نماز بر آنها فرض گردانيده است« ) بخاری
 1395ومسﻠم .( 50
اﻹسْﻼ ُم َعﻠَى
ابن عمر) رض ( می گويد :نبی اكرم صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم فرمود » :بُنِی ِ
صﻼةِ و َ ِإيت َِاء ﱠ
ضان و الحج ِل َم ِن
خ َْم ٍس َ
ش َها َدةِ أ َ ْن ﻻ ِإلَهَ ِإﻻ ﱠ ُ و َ ِإقَ ِام ال ﱠ
ص ْو ِم َر َم َ
الز َكاةِ َو َ
استَ َ
طعتُم« ) .بخاری ) (8و مسﻠم )(16

اسﻼم بر پنج چيز بنيان گذاری شده است:

1ـ شهادت وگواهی دادن بر اينكه هيچ معبودی بجز ﷲ ،وجود ندارد.
2ـ برپاکردن نماز.
3ـ پرداخت زكات.
 4ـ روزه گرفتن ماه مبارک رمضان.
5ـ حج بيت ﷲ برای كسی كه استطاعت آنرا دارد«.
عبادة بن صامت ) رض ( می گويد :شنيدم كه رسول ﷲ صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم فرمود:
صﻠَ َوا ٍ
يع ِم ْن ُه ﱠن شَيئًا ا ْستِ ْخفَافًا ِب َح ِقّ ِه ﱠن
ض ْ
عﻠَى ْال ِع َبا ِد فَ َم ْن َجا َء ِب ِه ﱠن لَ ْم ي َ
ت َكتَ َب ُه ﱠن ﱠ ُ َ
» َخ ْم ُ
س َ
َكانَ لَهُ ِع ْن َد ﱠ ِ َع ْه ٌد أ َ ْن يد ِْخﻠَهُ ْال َجنﱠةَ«» .خداوند ،پنج نماز بر بندگانش ،فرض نموده است.
هر كس ،آنها را بدون استخفاف ،ادا نمايد و ضايع نگرداند ،خداوند ،عهد نموده است كه
او را وارد جنت نمايد«.
آيات و احاديث دربارة فرضيت نماز بسيار زيادند كه ما به ذكر همين اندازه اكتفا میكنيم.
همچنين امت اسﻼم بر فرض بودن پنج نماز در شبانه روز ،اجماع نموده اند ).المغنی ابن
قدامه ) (4) . (6/3بخاری ) (114/1و مسﻠم.( .
اما نمازهای پنج گانه بر زنانی كه در دوران عادت ماهيانه و يا نفاس بسر می برند،
ص ِّل َو
ست إِ َذا حا َ
فرض نيست زيرا رسول اكرم صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم فرمود» :ألَي َ
ضت لَم ت ُ َ
صم«.يعنی مگر نه اين است كه زن ،در دوران عادت ماهانه ،نماز نمی خواند و
لَم تَ ٌ
روزه نمی گيرد؟
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مقام نماز در اسﻼم:

نماز در دين مقدس اسﻼم از جايگاه بسيار واﻻيی برخور دار است .و دﻻيل آن عبارتند
از:
1ـ نماز ،ستون دين است:
در دين مقدس اسﻼم وشرعيت غرای محمدی نماز بمثابه ستون معرفی گرديده است  ،اين
بدين معنی است که  :دين بدون اين ستون ،اساسآ برپا نمی شود.
ْ
س اﻷ َ ْم ِر
در حديثی معاذ بن جبل میگويد :نبیاكرم صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم فرمودَ » :رأ ُ
َام ِه ْال ِج َهاد « .يعنی »رأس امور اسﻼم و ستون آن،
سن ِ
اﻹسْﻼ ُم َو َع ُمو ُدهُ ال ﱠ
صﻼة ُ َوذ ِْر َوة ُ َ
ِ
نماز است .و قﻠة آن ،جهاد می باشد« .و بايد دانست كه اگر ستون بيفتد ،ساختمان عمارت
 ،نابود خواهد شد ) .ترمذی ) (2616و ابن ماجه ) (1314/2و احمد ) . (231/5و
ترمذی دربارة آن ،گفته است :اين حديث ،حسن و صحيح است وشيخ آلبانی نيز آنرا در
ارواء القﻠيل ) (138/2تحسين نموده است(.
 2ـ اولين عمﻠی كه بنده بخاطر آن محاسبه می شود ،نماز است.
وحتی خوبی و بدی اعمال انسان ،به نمازش ،بستگی دارد .انس بن مالك روايت می
ب بِ ِه ْالعَ ْب ُد ْيو َم ْال ِقيا َم ِة
س ُ
كند كه :رسول ﷲ صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم فرمود) :أَ ﱠو ُل َما ي َحا َ
س ْب َحانَهُ ِل َم َﻼئِ َكتِ ِه ا ْن ُ
صﻼتُهُ فَإ ِ ْن أ َ ْك َمﻠَ َها ُكتِ َب ْ
ظ ُروا ه َْل
ت لَهُ نَافِﻠَةً فَإِ ْن لَ ْم ي ُك ْن أ َ ْك َمﻠَ َها قَا َل ﱠ ُ ُ
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َْ
َذ ِلكُ ( »اولين چيزی كه در روز قيامت ،بنده بخاطر آن ،محاسبه میشود ،نماز است .اگر
نمازش را كامل ادا نموده است ،بطور كامل ،برايش بحساب می آيد .و اگر نمازش را
بطور كامل ادا نكرده است ،خداوند به فرشتگانش میگويد :ببينيد آيا بندهام ،نماز نفﻠی
دارد كه فرايضش را بوسيﻠة آن ،كامل كنيد؟ بعد از آن ،محاسبة زكات و ساير اعمال به
همين ترتيب ،انجام میگيرد«) .ابوداوود ) (866 ،864و ا بن ماجه ) (1425و احمد
) (377/5 ،903 ،65/4و صحيح الجامع آلبانی ).(353/2
3ـ آخرين چيزی كه از دين ،ضايع می شود ،نماز است.
پس اگر نماز كه آخرين امر دين است ،ضايع گردد ،چيزی از آن ،باقی نمیماند.
ع ْر َوة ً
اﻹس َْﻼ ِم ُ
ض ﱠن ُ
ابوامامه می گويد :رسول ﷲ صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم فرمود ) :لَي ْنقَ َ
ع َرى ْ ِ
شب َ
ض ْ
ص َﻼة(.
ع ْر َوة ٌ تَ َ
ضا ْال ُح ْك ُم َو ِ
اس بِالﱠتِی ت َ ِﻠي َها َوأَ ﱠولُ ُه ﱠن نَ ْق ً
ت ُ
ُ
آخ ُر ُه ﱠن ال ﱠ
ﱠث النﱠ ُ
ع ْر َوة ً َف ُكﻠﱠ َما ا ْنتَقَ َ
»ريسمانهای اسﻼم ،يكی پس از ديگری ،كنده میشوند .هر گاه ،يكی كنده شود ،مردم به
ريسمانهای بعدی ،چنگ میزنند .اولين ريسمانی كه كنده میشود ،حكومت )حاكميت
اسﻼم( است و آخرين آنها ،نماز میباشد«.
و در روايتی ديگر ،رسول ﷲ صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم فرمود» :اولين چيزی كه از ميان
مردم ،برداشته می شود ،امانت است وآخرين چيزی كه باقی می ماند ،نماز است و چه
بسا نمازگزاری يافت میشود كه هيچگونه خيری نداشته باشد«) .احمد )،311 ،290/6
 (321و آلبانی در إرواء القﻠيل ) (238/7آنرا صحيح دانسته است.
 -4آخرين وصيت پيامبر اسﻼم به امتـش ،نماز بود:
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نماز ،آخرين وصيتی است كه نبی اكرم صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم امتش را به آن ،وصيت
كرد.
ام سﻠمه رضی ﷲ عنها در حديثی ميفرمايد  :يكی از آخرين وصيت های رسول ﷲ
صﻼةَ َو َما َمﻠَ َك ْ
ت أَي َمانُ ُك ْم َحتﱠى َج َع َل نَ ِبی ﱠ ِ
صﻼةَ ال ﱠ
صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم اين بود كه »ال ﱠ
سانُهُ«.
صد ِْر ِه َو َما ي ِف ُ
صﻠﱠى الﻠﱠهم َ
يص بِ َها ِل َ
عﻠَي ِه َو َ
سﻠﱠ َم يﻠَجْ ِﻠ ُج َها فِی َ
َ
5ـ خداوند ،اقامة كنندگان نماز و كسی را كه خانوادهاش را بدان امر میكند ستوده است
صادِقَ ْال َو ْع ِد َو َكانَ َر ُسوﻻً
آنجايی كه میفرمايدَ » :وا ْذ ُك ْر فِی ْال ِكت َا ِ
ب ِإ ْس َما ِعي َل ِإنﱠهُ َكانَ َ
صﻼَ ِة َو ﱠ
ضيا « ) سوره مريم54:
(و َكانَ يأ ْ ُم ُر أَ ْهﻠَه ُ ِبال ﱠ
الز َكا ِة َو َكانَ ِع ْن َد َر ِبّ ِه َم ْر ِ
نَ ِبيا)َ 54
و) .(55و در قران از اسماعيل ياد كن .او در وعده هايش راست ،و پيامبر واﻻ مقامی
بود .وخانواده اش را همواره به خواندن نماز و دادن زكات ،دستور می داد و نزد
پروردگارش ،مورد رضايت بود(.
6ـ خداوند ،كسانی را كه تنبﻠی میكنند و نماز را ضايع مینمايند ،مذمت نموده است.
صﻼَةِ قَا ُموا
چنانچه میفرمايدِ » :إ ﱠن ْال ُمنَافِقِينَ يخَا ِدعُونَ ﱠ َ َو ُه َو خَا ِد ُ
ع ُه ْم َو ِإ َذا قَا ُموا ِإلَى ال ﱠ
اس َوﻻَ ي ْذ ُك ُرونَ ﱠ َ ِإﻻﱠ قَ ِﻠيﻼً « ).سوره نساء)(142:همانا منافقان ،خدا
ُك َ
يرا ُءونَ النﱠ َ
سالَى َ
را فريب می دهند در حالی كه خداوند ،آنان را فريب می دهد .و هنگامی كه برای نماز
بر میخيزند با سستی و تنبﻠی ،و برای نشان دادن مردم ،نماز میخوانند .و خدا را فقط
اندكی ياد میكنند(.
7ـ بزرگترين ركن و ستون اسﻼم بعد از شهادتين ،نماز است.
عبد ﷲ بن عمر )رضیﷲعنهما( میگويد :نبی اكرمصﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم فرمود» :بُنِی
اء ﱠ
ش َها َد ِة أَ ْن ﻻ ِإلَهَ ِإﻻ ﱠ ُ ﱠ
الز َكا ِة
عﻠَى َخ ْم ٍس َ
صﻼ ِة َو ِإيتَ ِ
وأن ُمح َمدا ً ﱠرسول ﷲ َو ِإقَ ِام ال ﱠ
ْﻼم َ
ِ
اﻹس َ
ْ
ت«.اساس اسﻼم بر پنج چيز بنا نهاده شده است :
ضانَ َو َح ّجِ البَي ِ
يام َر َم َ
ص ِ
َو ِ
ـ شهادات وگواهی دادن بر اينكه هيچ معبودی بجز ﷲ ،وجود ندارد و محمد صﻠی ﷲ
عﻠيه وسﻠم
فرستادة خداست.
ـ برپا داشتن نماز.
ـ پرداخت زكات.
ـ روزۀ ماه مبارك رمضان.
ـ حج بيت ﷲ الحرام ) .بخاری ) (8و مسﻠم ). (16
8ـ يكی از اموری كه بر عظمت نماز دﻻلت میكند ،اينست كه خداوند ،آنرا بواسطـﮥ
جبرئيل )ع( و در زمين ،فرض نگرداند بﻠكه بدون واسطه در شب معـراج و باﻻی هفت
آسمان ،آنرا فرض نمود.
9ـ و از آنجا كه نماز از اهميت بسيار واﻻيی برخوردار است ،خداوند اعمال رستگاران
را با نماز آغاز نموده و با نماز به پايان رسانيده است چنانكه میفرمايد » :قَ ْد أَ ْفﻠَ َح
(والﱠذِينَ
ْال ُمؤْ ِمنُونَ )(1الﱠذِينَ ُه ْم فِی َ
(والﱠذِينَ ُه ْم َع ْن الﻠﱠ ْغ ِو ُم ْع ِرضُونَ )َ 3
صﻼَتِ ِه ْم َخا ِشعُونَ )َ 2
وج ِه ْم َحافِ ُ
ُه ْم ِل ﱠ
اج ِه ْم ْأو َما َم َﻠ َك ْ
ت أَي َمانُ ُه ْم
عﻠَى أَ ْز َو ِ
ظونَ )ِ (5إﻻﱠ َ
(والﱠذِينَ ُه ْم ِلفُ ُر ِ
ﻠز َكاةِ فَا ِعﻠُونَ )َ 4
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(والﱠذِينَ ُه ْم ﻷ َ َمانَاتِ ِه ْم
َير َمﻠُ ِ
فَإِنﱠ ُه ْم غ ُ
ومينَ )(6فَ َم ْن ا ْبتَغَى َو َرا َء َذ ِل َك فَأ ُ ْولَئِ َك ُه ْم ْال َعادُونَ )َ 7
صﻠَ َواتِ ِه ْمي َحافِ ُ
ظونَ «  ).سوره مؤمنون :ا ـ .( 9
ع ْه ِد ِه ْم َراعُونَ )َ (8والﱠذِينَ ُه ْم َ
َو َ
عﻠَى َ
)همانا مؤمنان ،رستگار شدند .آن كسانی كه در نمازشان ،خشوع دارند ،و از كارهای
بيهوده ،روی میگردانند ،زكات اموالشان را میپردازند و شرمگاهايشان را
حفاظت میكنند بجز همسران و كنيزان خود .كه دراين صورت ،قابل سرزنش نيستند .و
كسانی كه غيراز اين را دنبال كنند ،آنان تجاوزكارند .همچنين مؤمنان رستگار ،كسانی
هستند كه امانت دارند و به عهد و پيمان خود ،وفا میكنند و از نمازهايشان محافظت
میكنند(.
10ـ خداوند به نبی اكرم صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم و پيروانش دستور داده است كه خانواده
ص َ
عﻠَي َها ﻻَ نَسْأَلُكَ
صﻼَةِ َوا ْ
های خود را به خواندن نماز ،امر كنندَ » :وأْ ُم ْر أ َ ْهﻠَكَ ِبال ﱠ
ط ِب ْر َ
ِر ْزقًا نَحْ نُ ن َْر ُزقُ َك َو ْال َعا ِق َبةُ ِلﻠت ﱠ ْق َوى «  ) .سوره طه).(132:خانواده ات را به خواندن نماز،
امر كن و خود نيز بر خواندن آن ،استقامت كن .ما از تو روزی نمیخواهيم بﻠكه ما به تو
روزی میدهيم و سرانجام از آن پرهيزگاری است(.
ص َﻼ ِة
عبد ﷲ بن عمر می گويد :نبی اكرم صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم فرمودُ » :م ُروا أ َ ْوﻻ َد ُك ْم ِبال ﱠ
اجع«
ض ِ
ع ْش ٍر َو َف ِ ّرقُوا بَينَ ُه ْم فِی ْال َم َ
عﻠَي َها َو ُه ْم أَ ْبنَا ُء َ
َو ُه ْم أَ ْبنَا ُء َسبْعِ ِسنِينَ َواض ِْربُو ُه ْم َ
»فرزندانتان را در سن هفت سالگی ،به خواندن نماز وادار كنيد و در ده سالگی ،آنها را
بخاطر نماز ،تنبيه كنيد و محل خواب آنها را جدا كنيد« ) .ابوداوود ) (495و احمد
) (187 ،180/2و آلبانی آنرا در ارواء القﻠيل )7/2و  (266/1صحيح دانسته است.
عﻠما ميگويند همين که اطفال به سن هفت سالگی قدم گذاشت بر والدين ﻻزم می شود او
را به نماز وادار کنند  ،و هر گاه به سن ده سالگی رسيد او را بر نخواندن نماز تنبيه و
مجازات نمايند .
ولی متاسفانه ديده شده که در بسياری از فاميل ها والدين  ،خودشان خيﻠی نيک و صالح
و پايبند نماز می باشند  ،اما نسبت به نماز فرزندشان توجهی کمتر بخرچ ميدهند .
خودشان صبح وقت برای نماز ميخزند وبه سوی مسجد ميروند  ،ولی فرزندان  8سال
يا  10ساله شان در برابر چشمانشان خوابيده اند ،او را بيدار نمی کنند تا مبادا خوابش
خراب نشود  ،در صورتيکه اگر فرزند نماز نخواند  ،خود او به دليل غير مکﻠف بودن
گناهکار نمی شود  ،اما پدر و مادر به دليل اينکه دستوررسول ﷲ صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم را
در مورد فرزندخويش عمﻠی نساخته  ،گناهکار می شوند.
پدر و مادر وظيفه دارند تا اطفال خويش از کودکی به رفتن به مسجد و نماز جماعت
عادت دهند  ،آيات بيشمار قرآنی و احاديث متعددی پيامبراسﻼم بر اهميت نماز در اسﻼم
دﻻلت می کند  ،پدر و مادر بايد بدانند که اگر فرزندان در کودکی پايبند نماز نشدند  ،در
بزرگی خيﻠی مشکل است که حرفشان را گوش کنند  ،بديهی است فرزندانی که نماز را
ضايع کنند در هر امر ديگر کوتاهی خواهند کرد .
 11ـ به كسی كه درخواب بماند ويا هم اقامه نماز را فراموش كند ،دستور داده شده است
تا قضای آن را بجای آورد .و اين امر  ،اهميت نماز را میرساند.
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صﻠه ِا
صﻼة ً فَ ْﻠي َ
انس بن مالك می گويد :نبی اكرمصﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم فرمودَ » :م ْن نَ ِسی َ
ارة َ لَ َها إِﻻ َذ ِل َك«) .هر كس نمازی را فراموش كرد ،هنگامی كه بيادش
إِ َذا َذ َك َرهَا ﻻ َكفﱠ َ
آمد ،آنرا بخواند .زيرا نماز ،كفارهای جز اين )قضا آوردن( ندارد«.
و در روايتی ديگری در صحيح مسﻠم ،چنين آمده است كه رسول اكرم فرمود:
ص ِﻠّي َها إِذَا َذ َك َرهَا« )هر كس نمازی را فراموش
ارت ُ َها أ َ ْن ي َ
َام َع ْن َها فَ َكفﱠ َ
» َم ْن نَ ِسی َ
ص َﻼة ً أَ ْو ن َ
كرد يا خواب رفت ،كفارهاش اينست كه هنگام ياد آمدن )يا بيدار شدن( آنرا بخواند«.
)روايت بخاری ) (597و مسﻠم ). (648
همچنين ،كسی كه سه روز يا كمتر ،بیهوش شود ،حكم كسی را دارد كه خواب رفته
باشد )بعد از اينكه به هوش آمد ،نمازهای فوت شده را بخواند( و اين مطﻠب از عمار،
عمران بن حصين و سمره بن جندب )رضی ﷲ عنهم( روايت شده است) .الشرح الكبير
ابن قدامه ) (8/3و المغنی ) 50/2ـ .(52
ولی اگر دوران بيهوشی ،بيشتر از سه روز باشد ،قضا آوردن نمازهای فوت شده ،ﻻزم
نيست زيرا شخصی كه بيشتر از سه روز بيهوش شود ،در زوال عقل به انسانی كه
ديوانه است شباهت دارد ) .تفصيل موضوع را ميتوان در فتاوای شيخ عبدالعزيز بن
عبدﷲ )(457/2مطالعه فرمايد( .

سه اصل اساسی درعبادت

عﻠما ء ميفرمايند که عبادت پروردگار با عظمت ما بر سه اصل ) محبت  ،ترس و رجاء
)اميد( استوار است .
و عﻠماء می افزايند که اين سه اصل به پرنده ای ميماند که سر آن محبت  ،و دو بال
اين پرنده مانند ترس و رجا )اميد( است ،پس هر زمانيکه محبت در عبادت پروردگار
با عظمت در کار نباشد ،عبادت بصورت کل باطل است ،مانند پرنده ی که اصﻶ سر
نداشته باشد  ،و اگر ترس و اميدش به خداوند برابر نباشد ،مانند پرنده پر و بال شکسته
است که هر بالی که شکسته باشد به همانطرف کشيده خواهد شد و توازنش را از دست
ميدهد.
خداوند اين سه اصل را در عبادت در سوره )اﻹسراء :آيه  (57چنين بيان فرموده است
ب َو َي ْر ُجونَ َرحْ َمتَهُ َو َي َخافُونَ
ک الﱠذِينَ َي ْدعُونَ َي ْبتَغُونَ ِإلَی َر ِبّ ِه ْم ْال َو ِسيﻠَةَ أَيﱡ ُه ْم أ َ ْق َر ُ
 » :أ ُ ْولَ ِئ َ
َعذَابَهُ« )آن کسانی که کافران آنان را میپرستند ،خود بهسوی پروردگارشان تقرب
میجويند و به رحمت وی اميدوارند و از عذابش میترسند چرا که عذاب پروردگارت
همواره در خور پرهيز است(
و خواستن وسيﻠه طﻠب کردن عبوديت و محبت خداوند است ،و کسی که محبت خداوند
داشته باشد با عمل صالح به او نزديک ميشود و ترس از او سبب ترک مصيتش ميشود.
و محبت اصل و اساس اخﻼص است و عبارت است از تذلل در برابر خداوند و تعظيم
او ،و ترس واقعی از خداوند اينست که بنده را از ارتکاب محرمات و گناه باز دارد ،و
رجاء )اميد( به خداوند آن است که اگر عبادت خداوند را انجام دهد اميد آن داشته باشد که
خداوند از او قبول ميکند و پاداشش دهد ،و اگر گناه کند و توبه کند ،اميد آن داشته باشد
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که خداوند توبه اش را ميپذيرد و او را ميبخشد ،و عﻠماء اجماع کرده اند که رجاء بدون
عمل مفيد نيست ،و اگر کسی طاعت خداوند نکند و کارهای نيک انجام ندهد و سپس به
خداوند اميد داشته باشد که او را زير رحمت خويش قرار دهد و يا اينکه او را ببخشد ،به
اين آرزو و غرور و سفاهت ميگويند و منفعتی برای او نخواهد داشت ،و رجاء و اميد
داشتن به خداوند مانند کسی است که مثﻼ دانه ای بکارد و اسباب رويش آنرا فراهم سازد
و سپس به خداوند اميد داشته باشد که رشد کند و ثمر دهد ،ولی آرزو وغرور داشتن مانند
کسی است که بدون کاشت بخواهد درو کند و محصول بر آورد کند که هرگز نخواهد
کرد.

تصرف در عبادت :

خواننده محترم در آخر اين باب توجه شما را به موضوع تصرف در عبادت جﻠب می کنم
 :تصرف در عبادت بمعنی زياد کردن ويا هم کم کردن عبادت است  ،که اين تصرف در
عبادت به اتفاق عﻠماء جواز ندارد .
اصل عبادت در شرع توقيفی است  ،يعنی  :عمل به آن به همان طريقی در عبادات
واجب است که از صاحب شريعت به ثبوت رسيده است وجای در آن برای بحث از حکم
وعﻠل نيست .
مثﻶ برای يک مسﻠمان روا نيست که نماز عصر پنج رکعت ويا سه رکعت بخواند  ،وروا
نيست که طواف کعبه را شش بار ويا هم هشت بار بعمل ارد  ،ويا در جمرات شش
سنگ ريزه را استعمال نمايد ويا عدد سنگ ريزه را به هشت باﻻ ببرد ،ويا روزه ماه
مبارک رمضان را يک روز بيشتر وياهم يک روز کمتر سازد .
ولی تصرف در وسايل عبادت مساله ديگری است  ،تصرف در وسايل عبادت عبارت
است که  :اگر به اساس مصﻠحت ويا روی ضرورت باشد  ،اين تصرف روا ميباشد مثﻶ:
در زمان پيامبر صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم در مسجد فرشی وجود نداشت  ،ولی امروز مساجد
را فرش می کنند واين مصﻠحت عبادت است  ،باکی ندارد  ،نبی اکرم صﻠی ﷲ عﻠيه
وسﻠم سوار بر شتر به حج می رفتند  ،ولی امروز مسﻠمانان سوار بر موتر و ،گشتی
وطياره عازم بيت ﷲ شريف می شوند اين عمل هيچ باکی به عبادت نداشته وشرعآ جواز
دارد  .مثﻶ قبﻼ اذان بدون ميکرفون ووسايل تخنيکی صورت ميگرفت ولی امروز با
وسايل برقی صورت می گيرد.در اينجا اصل عبادت نماز است واذان وسيﻠه برای اگاه
ساختن مردم از وقت نماز است .بنآ اگر اذان به ميکرفون صورت ميگريد باکی نداد در
حاليکه ميکرفون وسيﻠه نو محدثی است که در زمان پيامبر صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم وجود
نداشت .واز اين قبيل مثال های متعددی وجود دارد که از تفصيل آن صرف نظر بعمل
مياوريم .
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آيا نماز اصل دين است؟
کلمه »صﻼة«
و اما نماز در اصطﻼح شريعت اسﻼمی
چرا اسﻼم برخواندن نماز تـﺄکيد هميشگی ميکند
معنا و مفهوم نماز
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حکم نماز در اسﻼم
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