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 عهیطل

گتو   و نشینی و گفتت  ترین حاالت انسان، هم بخش از لذت
با محبوبی است که عشقی خالص و محبتی تمام نثار انسان 

سخنی بتا او گتاه    دقایق همها و  کند. خوشی و لذت ثانیه می
شوید و به هر  ها دست می چنان است که انسان از دیگر لذت

دهد تا به وصال او برستد. ایتن    می فرمان و خواستۀ او تن در
 سخنی همان است که سبب شتد موستای نبتی    لذت هم

را با توضتی    "آن چیست در دستان تو"پاسخ به سؤال سادۀ 
های  ا بلکه این لذت ثانیهسازد ت و تفصیل بیشتری همراه می

ایتن عصتای متن استت  بتر آن تکیته       "ادامه یابد.  بیشتری
های دیگری  رانم  البته فایده دهم  گوسفندان را با آن می می

این لذت همان است که انبیا و اولیا و مقربان  1." هم دارد...

                                                 
1
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کشاند و خواب آرام شتب   تابی می درگاه الهی را به وجد و بی
 کشاند.   گیرد و به دیدار معشوق می را از آنان می

تتر از   راستی کدامین محبوب عشقی وافرتر و حقیقتی  به 
آمدن نیز   دنیا خدا دارد؟ پروردگار مهربانی که حتی پیش از به

ها و امکانات مادی )شیر مادر( و معنوی )مهر  تمام نیازمندی
ستازد و   و عطوفت و عشق مادرانته( را بترای متا مهیتا متی     

هتا و   ها، همچنان سرکشتی  نیز پس از گذشت سالاینک  هم
های ما را نادیتده   کند و لغزش های ما را تحمل می نامهربانی

اش، گاه تاب از کتف   گیرد  حتی مادر هم با تمام مهربانی می
 شود.   دهد و باعث رنجش خاطر ما می می

آنچتته در دستتتان شماستتت، نگتتاهی کوتتتاه بتته چرایتتی، 
ستخنی و   بیشتر از فرصت هتم  مندی چگونگی و شرایط بهره

دقایقی کنار محبوب حقیقتی نشستتن استت تتا لتذت ایتن       
های انس را بیشتر دریابیم و دیگران را برای حضتور در   ثانیه

گونه که پتس از دیتدن    این بزم عاشقانه دعوت کنیم  همان
هتایی بتدیع و    تصاویری جذاب و هیجان انگیتز، یتا صتحنه   

 دیگران داریم. خوش، سعی در انتقال این تجربه به
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 فصل اول

 یهنربندگ 
 عروج یها بال

هتا و   هر انسانی برای رسیدن به اهداف خود،  پیش بینی
کند تا در پرتو آنها بته مقصتد و هتدف     بسترهایی فراهم می

خواهتد بته    آمتوزی کته متی    اصلی برسد  برای مثتال دانتش  
باالترین درجات علمی و تخصصی دست یابد، باید با تالش 

ها را یکی پس از دیگری بتا موفقیتت    د کالسو کوشش خو
و تحصتیل در   بته دانشتگاه   یتافتن   پشت سر بگذارد تا با راه

های پیش رو، به هدف اصلی  رشتۀ مورد عالقۀ خود، در سال
 هایش را بگیرد. خود برسد و مزد زحمات و تالش

همچنین کشاورزی که درصدد برداشت محصولی مرغوب 
تمام نکات علمی و فنی را رعایت  و با کیفیت برتر است، باید

کند تا در پایان سال زراعی، به هدف و مقصد ختود برستد و   
 هایش را ببیند. نتیجۀ زحمات و تالش

افزون بر این، انسانی که قصد مسافرت دارد، قبتل از هتر   
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چیز باید مقدمات و بسترهای آن را فراهم کند  بترای مثتال   
ط، بایتد ختود را   برای سفر به مشهد مقدس، ضمن تهیۀ بلتی 

سر وقت به قطار برساند و قطار نیز باید با گذشتتن از مستیر   
شتده از قبتل،    شده و مقدمات و بسترهای تدارک دیده تعیین

ها، او را به مقصد و هدف کته همتان رستیدن بته       مانند ریل
 مقدس است، یاری کند. مشهد

سان مستافری استت    در مسیر زندگی معنوی هم انسان به
در حتال تتالش و    یدن به مقصد اصلی و نهاییکه برای رس

برای نیل به این مقصود باید مقتدمات آن را   کوشش است و
تترین ایتن مقتدمات و     از قبل تدارک ببینتد. یکتی از اصتلی   
کته تمتام    بخش استت  وسایل، ارتباط دایمی با خالق هستی

وستت و بتدون   و وجود انسان نیازمند و وابستته بته ا  زندگی 
انسان به موفقیت و کمال مطلوب نخواهد  خواست و ارادۀاو،

بخش انسان در رسیدن به هدف  رسید. در میان وسایل یاری
برپتایی نمتاز استت کته      تترین راه  نهایی، بهترین و محکتم 

ارتتبتتاط و اتتتصال    ۀوستیتتل ترین  ترین و اثربخش پرشکوه
یتکتتى از یتتاران     لذا وقتتی  انسان با آفریدگار هستى است

برتترین  وتترین   محبوبۀآن حضرت دربار از امتام صادق
آن بته پتیشگاه پروردگارشتان نزدیتک    باچیزى که بندگان 



 

 

15 

"حضرت در پاسخ فرمتود:   سؤال کرد، ،شوند مى

خداوند، چیزى  اختپس از شن: "
 1را برتر از نماز سراغ ندارم.

 دانایی کلید
دانستن این نکته که نماز کارآمدترین راه تداوم ارتبتاط بتا   

گشایی از یک نکتۀ کلیدی و مهتم   سبب رمز خداوند است، به
هتای   زندگی دربارۀ نقش شگرف و پراهمیت نمتاز در آمتوزه  

فراوان قرآن و  دینی و فهم دقیق چرایی و فلسفه تأکیدهای
شتده   گفتته  ایهمته اوصتاف و تأکیتده    روایات بر نماز و آن

 دربارۀنماز است. این رمز و راز چیزی نیست، جز اینکه نمتاز 
ای استتت بتترای رستتیدن بتته چیزهتتای برتتتر   پتتل و وستتیله

ها و دیگر مقدمات مسافرت و کشتاورزی   طور که ریل همان
بستر و پلی بودند برای رسیدن به هتدف و مقصتد اصتلی و    

منتان  امیتر مؤ  هتای ارتقتای معنتوی  بنتابراین     پیمودن پلته 
تقترب هتر    ۀنماز وسیل: ""فرمود:   علی

 1ست. پرهیزکاری به خدا

                                                 

2
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 مسافر کمال
هدف و مقصد اصلی انسان کدام است کته نمتاز بهتترین    

آیتد؟ پاستخ ایتن     وسیله و سبب برای نیل بدان به شمار می
است که هدف از خلقت انسان، شتناخت و معرفتت ختالق و    

قام قرب الهی و چشیدن لتذت انتس و محبتت    رسیدن به م
پروردگار مهربان است وانسان نمازگزار همانند مسافری است 

شدن  ریلی است که کنار هم چیده سان قطعه که هر نماز او به
آنها، انسان را به مقصد و هدف نهایی خلقت، یعنتی اُنتس و   

رساند  به عبتارت دیگتر انستان، بتا نمتاز از       محبت الهی می
بودن، یعنی مرور هدف خلقت  کند و به یاد خدا یاد می خداوند

و بازخوانی انگیزۀآمدن انسان به نشئۀدنیا که همان شناختن 
پروردگار و رسیدن به قرب الهی و انس با اوست و از آن بته  

"فرماید:  شود  لذا خودش می تعبیر می "اهلل ذکر"

یقتین ایتن متنم ختداى      به: "
پس مرا پرستش کن و نماز   یکتا که جز من معبودى نیست

 .1پا دار هیاد من ب رایرا ب
کنتد کته بترای زنتده      در این آیه، خداوند متعال اشاره می

                                                 
1
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داشتن یاد من و دوری از غفلتت و خودفراموشتی، نمتاز     نگه
کنتد ماننتد کستی     کسی که از نماز دوری متی  پادار  یعنی به

است که مسیر و هدف را نشناخته یا اگر شناخته است، برای 
کند. روشتن استت    رسیدن به آن مقدمات الزم را فراهم نمی

چنین شخصی به هدف نخواهد رستید و همیشته حیتران و    
 سرگردان خواهد ماند. 

 همسایه خدا
جواری بتا   و همتوان به مقام قرب الهی و انس  چگونه می

همه عشق و محبت کاذب  در میان این خداوند متعال رسید؟
ان حقیقت عشق و محبت را درک و آن تو و بدلی، چگونه می

همته   از ایتن  تتوان  را به خالق یکتا هدیه کرد؟ چگونته متی  
گرفته است  های دروغین دنیا که گرداگرد انسان را فرا محبت

بت الهی افکند تا لذت رهید و خود را در دامان عشق و مح وا
انس و قرب را چشید و نمازی از سر شور و شتیدایی تقتدیم   

 خدای مهربان کرد؟

 های انس با خدا گام
 بریزیم و اگر بخواهیم طرح یک دوستی واقعی رابا خداوند

محبت الهی را به خود جلب کنیم، به گونه ای که خدا از متا  
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ند گام اساسی راضی شود و ما نیز بندۀخوب او باشیم، باید چ
 در زندگی خود برداریم. 

 تکانی دل گام اول: خانه
کندکته لیتوان     خواهد آبی بنوشد، دقت می وقتی کسی می

تمیز باشد و اگتر ببینتد فتردی قتباًل بتا آن آب نوشتیده یتا        
کشد و ستپس   ای آب در آن است، اول آن را آب می  مانده تَه

نسان باید دل ریزد. برای دوستی با خدا هم ا درون آن آب می
ها بزداید  زیرا اگر پیش از این، دیگرانی که  خودرا از آلودگی

مورد رضایت خداوند نبودند، در این خانه جا داشتند یا هنتوز  
 ناه درون قلب انسان باشد، طبیعی استت کته  ماندۀ لذت گ ته

تتدریج   خداوند هم جای مناسبی در آن نخواهد داشتت و بته  
جایی که یاد وی چندان لذتی شود تا  رنگ می محبت خدا کم

تنهتا   عبارت دیگر نماز و دعا و زیارت نه برای انسان ندارد  به
رستد، حالتت    ای برای او ندارد، بلکه وقت نماز که متی  جاذبه

دهد و گویا بار ستنگینی بتر    حالی به او دست می کسلی و بی
دوش اوست که مجبور است به هر قیمت ممکن بتر زمتین   

 بگذارد!
الت به این دلیل بر قلب و جان انسان سیطره همۀ این حا
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هتای شتیطانی    ها و عوامل نفسانی وگرایش یافته که شهوت
جای محبت خدا را گرفتته و انستان آلتودگی گنتاه را پتاک      

محدود است   نکرده است.ظرفیت محبت در قلب و دل انسان
داشتته  حقیقتی  یک معبود و معشوق  بیشتر ازتواند  نمیو او 
زمان هر دو را در قلب ختود   تواند هم ینچون نمیبنابرا1  باشد

ایمان بسیار راحت ختدا را   های سست  جای دهد، غالباً انسان
 کنند! از خانۀ خویش بیرون می

 کتردن اولین گام برای ایجاد محبت الهی، پتاک  بنابراین، 
هتای مجتازی استت کته نقطتۀ       عشقها و  قلب از وابستگی

پیتامبر  ین ستبب  بته همت  خداست. مقابل عشق و محبت به 
"فرماید:  می عظما

خداونتد در یتک قلتب     تحبممحبت و دوستی دنیا و : "
 1شوند. جمع نمی

 توجه! توجه!
این سخن بدین معنا نیست که باید صبر کترد تتا درون از   
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ها پاک شود  سپس به درگاه الهی توجه کرد و  همۀ ناخالصی
ای در دست شیطان استت   ایستاد  زیرا این خود حربه به نماز

که به بهانۀ ارتکاب گناه، از ارزش نمتاز در پتیش چشتم متا     
کتاری مثتل تتو کته      بکاهد و چنین القا کند: نماز از فرد گناه

غرق در گناه است پذیرفته نخواهد شد  تو دیگر از چشم خدا 
یتده و  فا ای و او به تو توجهی نتدارد  نمتازت هتم بتی     افتاده
عمتر لتذت    اثر خواهد بود  همان بهتر که از این چند روزِِِ بی

 ببری و خود را با این افکار مضطرب نسازی.
هتای ختود را بته     آری! شیطان هنرمندانه کلمات و اندیشه

ستاختن   کند تا بتواند به اهداف خود کته دور  انسان تلقین می
ر آلوده انسان از خداوند است، برسد  درحالی که انسان هر قد

پروردگار  1امید نشوید( نا: )"طواقنُال تَ"به گناه باشد، باز ندای 
انداز است که او را بته ستوی    مهربان در گوش جانش طنین

توجهی بته ترفنتد شتیطان،     رو باید با بی این خواند  از خود می
شدن به عطر  خود را در جادۀ دوستی الهی قرار داد و با معطر

هتا پرداختت و از    جتان از آلتودگی  وشتوی   استغفار، به شست
 های شیطان به آغوش امن الهی پناه برد.    حیله
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 گام دوم: ابراز محبت
کوشتد تتا    کند، او هم می وقتی کسی به انسان محبتی می

محبت او را جبتران ستازد  البتته مراتتب و درجتات محبتت       
ای  متفاوت است. گاه یک دوست، به مناسبت روز تولد، هدیه

کند با شرکت در جشن تولتد او، بتا    ان سعی میآورد وانس می
ای مناسب، محبت او را پاسخ دهد. گاه نیز انسان برای  هدیه

شود  مانند اینکه کسی باعث نجات  همیشه مدیون کسی می
ای بتته او  گتتردد وزنتتدگی دوبتتاره  جتتان و زنتتدگی او متتی 

تا آخر عمتر از او تشتکر و    بخشد.در این صورت، شخص می
 کند.  وستی خود را نثار او میهمواره محبت و د

راستی خداوندی که از آغاز تا انجام انستان را بتا لطتف     به
خود تدبیر کرده و در هیچ حتالی او را از یتاد نبترده و حتتی     

های او را نادیتده گرفتته    ها و اشتباه ها و ناشکری احترامی بی
 است، الیق محبت خالصانه نیست؟ 

وابسته بته اوستت و   خدایی که تمام وجود و هستی انسان 
 ای نظر لطف خود را از او بتردارد، همۀهستتی وی   اگر لحظه

روزی  توقع نابجایی است کته  بر باد فنا خواهد رفت، آیا این
چند بار سر به آستانش بساید و دوستی ختود را آشتکار کنتد    

کته   ونام خود را در دفتر دوستی و بندگی ثبت نماید؟ختدایی 
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است و تا حد امکتان تتالش    خواه بندگان خود شدت خاطر به
 کند انسان از او جدا نشود. می

نفترین  کفتار را   نوحکه حضرت پس از آناند  نقل کرده
. پتیش او ظاهرشتد  ای  ، فرشتته غرق شتدند  ۀ آنانکرد و هم
ل هتایی از گ ت   کتوزه  .گتری بتود   کتوزه  نوححضرت شغل 

.آن فرشتته  فروختت  شدن می کرد و پس از خشک درست می
را  هتا خریتد و پتیش چشتمش آن    یکتی متی   ها را یکتی  کوزه
ناراحت شد  بسیار نوح.حضرت کرد رد میخُشکست و  می

فرشته  کنی؟ ست میا  و به او اعتراض کرد که این چه کاری
ه، نوح گفت: بل. دارمرا ام و اختیارش  خریده آنها را من: گفت

گفتتت: . فرشتتته ام را ستتاخته هتتامتتن آن درستتت استتت  ولتتی
ستپس آن   !ای کترده کته ن خلق آنها را   ای هایی ساخته کوزه

شتکنم   آن را می هاینکفرشته راز این کار خود را گفت: تو از 
همه خلق  چطور نفرین کردی که این  پس شوی ناراحت می
 شوند؟خدا هالک 

، از بس گریه کرد، آن حضرت پس از این قضیهگویند  می
 1نامیده شد. نوح

                                                 
 



 

 

23 

 دو اق ب   پيش از اينت بيش از اين انديشه عش  
 

 اق ب ود  ره آف      ه و با م ا     رورزي ت  ه  م
 

 لب ان  ه ا ه ه ب ا نو  ين     ياد باد آن صحبت     
 

 اق ب ود     ش  عش   و که ر قه  ه ع    بحث سرّ
 

 پيش از اين هاين س ف سبز و طاق مينا برهشند
 

 ود    اق ب    نظر چشم م را اب روي نان ان ط    م
 

 د ام اب      ر   ا آخ      ح ازل ت ب   از دم ص
 

 ي   عه د و ي   مي  اق ب ود      دوستي و مهر بر
 

 ه   د       چ ا  ر ع ايه معشوق اگر افتاد ب س
 

 1ه م ا مش تاق ب ود    ما به او محتاج ب وديم او ب   
 

 گام سوم: همراهی در قهر و آشتی 
قطع  اوکند و ارتباط خود را با  وقتی فردی با کسی قهر می

ارتباط برقرار با همان  نماید، اگر یکی دیگر از دوستان او می
و طرح دوستی بریزد، انسان چه واکنشی نشتان خواهتد   کند 

بتودن دوستتی او شتک     شود و در واقعتی  آزرده می داد؟حتماً
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کند. شاید هم در رابطه و دوستی با او تجدید نظتر کنتد     می
کند اگر ادعای دوستی او واقعی بود، باید از او  زیرا تصور می

ا استتوارتر  داد یت  اش را ادامه متی  شد، نه اینکه رابطه  جدا می
 ساخت.  می

گویید مرا دوست دارید، پس باید  فرماید: اگر می خداوند می
دوستان مرا هم دوست باشید و با دشمنانم و کسانی کته بتا   

ایتن   من ارتباطی ندارند، قطع ارتباط کنید. پیامبر اعظم
"فرمایتد:   پیام خداوند را در قرآن کریم چنین نقل متی 

بگو اگر خدا را دوستت  : " 
 1دارید، از من پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد.

هتر  "فرمایتد:   متی  امام صادقبه همین دلیل است که 
در حقیقت خداوند را دوستت داشتته   ، کس ما را دوست بدارد

 1."است

 از گناهگام چهارم: دوری 
 راحتتی نا کند چیزهایی را که باعث مواره سعی میانسان ه

شود، ترک کنتد. در متورد ختدا هتم      دوست و محبوب او می
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نیز با تأکید بر همتین نکتته    امام صادقگونه است. همین
کتس کته گنتاه     آن: "": فرماید می
ر را گتاه ایتن شتع    آنایشتان  کند ختدا را دوستت نتدارد.     می

 خواندند: 

؟! کنی میهم کنی و به او اظهار محبت  خدا را معصیت می
اگر محبتت   قه است.ساب به جانم سوگند این کار عجیب و بی

زیترا    کتردی  تردیتد اطتاعتش متی    بی، تو به خدا واقعی بود
 1دوست مطیع دوست خویش است.

واقعاً جای بسی تعجب است وقتی کسی ادعای دوستتی و  
خوانتدن بترای او از هتر کتاری      محبت الهی دارد  ولی نمتاز 

تر است. چطور انسان برای یک محبوب موقت دنیایی  دشوار
وقتت   هتا استت، ستاعت   بیشتتر از خیترش   که غالباً شترش 

گو با پروردگار مهربان ختود چنتد    و گذارد  ولی برای گفت می
هتا نشستتن پتای     دقیقه وقت ندارد؟ چگونه است که ساعت

ها و مستابقات ورزشتی متا را     تلویزیون و تماشای انواع فیلم
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زند  ولی برای  کند و به درس و کار هم ضربه نمی خسته نمی
دا و خواندن چند رکعت نماز هزار بهانه ردیتف  گو با خ و گفت
کنیم؟! آیتا ایتن استت دوستتی و محبتتی کته از آن د م        می
زدیم؟! چطور ادعای عشق و انس با خدا داشته باشتیم و   می

 انگیز نتوانیم بگذریم؟ از یک صحنۀ شهوت

 گام پنجم: توبه و بازگشت
و   هر انسانی در زندگی مرتکب کارهتای ناشایستتی شتده   

استت  در ایتن    هایی رفته که مورد رضایت خداوند نبتوده   راه
، از خداوند بخواهد بازگشت و پشیمانی از گناهصورت باید با 

طتور کته    که او را مورد مغفرت و آمرزش قرار دهتد  همتان  
کنتد بتا عتذرخواهی درصتدد      وقتی در زندگی اشتتباهی متی  

 آید.  می جبران آن بر
خواهد زد ره گ دوباره ت را محبۀ رشتو اشتباه،  توبه از گناه

محبتت و  خواهتد کترد ودرهتای    تر  به خدا نزدیک را و بنده
راه  .را بتته روی وی خواهتتد گشتتود خداونتتدۀ رحمتتت ویتتژ

بازگشت نیز سخت نیست  همین که وضتویی بستازید و در   
گوی با او بپردازد، خود نشان از  و یک نماز دو رکعتی به گفت

 به دارد. بودن تو آمیز پذیرش وی و موفقیت
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 یادآوری و یادسپاری
آهتن بتا یکتدیگر مستیری      هتای راه  طتور کته ریتل    همان

رساند، در مستیر بنتدگی    سازند که انسان را به مقصد می می
یک قطعه ریل است که انستان را در جتادۀ    مثلِنیز هر نماز 

اگر کسی لتذت قترب و محبتت    .رساند بندگی به خداوند می
زعتوض نخواهتد کترد و بته     الهی را بچشد، آن را با هیچ چی

رستد کته ذکترش چنتین      ، بدانجا متی  قول امام ساجدان
"خواهد بود: 

"
از هر لتذتی   !موالی مهربانم: 1

غیتر یتاد تتو     در و از هر راحتی کته  ام تو بردهکه از غیر یاد 
ام و از  که از غیتر قترب تتو دیتده     ای و از هر خوشی ام داشته

 . خواهم آمرزش می، ام هرکاری که غیر از طاعت تو کرده

محبتتی   انستان از بتی   امتام ستجاد   به گفتتۀ  همچنین
گردانی آنان از وی حسرت  دیگران به خدای مهربان و روی

"کند:  ن زمزمه میخورد و چنی می

"
1 :
خدایا! کیست که شیرینی محبت تو را چشیده باشد و در پی 

                                                 
1  . 
2  . 
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جانشینی برای تو باشد؟ کیست که به قرب تو انتس گرفتته   
شد و بخواهد از این حالت منصترف و بته حالتت دیگتری     با

 منتقل شود؟

 پنج راز
کترد. او   گویند پادشتاهی در شتهر بلتخ حکومتت متی      می
عمویی داشت کته شتب و روز بته ختدمتگزاری پادشتاه       پسر

مشغول بود  اما ناگهان خدمت پادشاه را رها کرد و به عبادت 
یش پرستید.  عمو روزی پادشاه از حال پسر خداوند روی آورد.

گفتند: به عبادت خداوند روی آورده است و شب و روزش را 
گذراند. پادشاه یکی از درباریان را فرستاد  به نماز و نیایش می

پادشتاه از او   تا او را به حضور آورد. وقتی او را حاضر کردند، 
عمتو در پاستخ    پستر  پرسید: چرا خدمت به ما را رها کردی؟

ه تو پتنج عیتب دیتدم  امتا در     کردن ب گفت: چون در خدمت
عبادت و خدمت خدا پنج فضتیلت یافتم.شتاه پرستید: عیتب     
خدمت به من چه بوده است؟ گفت: اول اینکته از بامتداد تتا    

گفتتی   بتار نمتی   ایستتادم و یتک   شامگاه در پیش رویت متی 
بنشین  اما چون در خدمت خدایم، در هر چهار رکعت دو بار 

 کند بنشین. به من امر می



 

 

29 

شدی، اجازۀ خوردن غذا به  ینکه تا تو از غذا سیر نمیدوم ا
کتنم کته ختود     دادی  اما من خدمت ختدایی را متی   من نمی

 خوراند. خورد  ولی به من می نمی
های دراز بتر   باید شب رفتی،  سوم اینکه چون به خواب می

شدم   خواب می کردم و بی ایستادم و از تو پاسداری می پا می
خوابتد و مترا    پرستتم کته ختود نمتی     اما من ختدایی را متی  

 خواباند و خود نگهبان من است. می
چهارم اینکه چون در خدمت تو بودم، اگر گناه یا تقصیری 

بایست پادشاهی را به شتفاعت   کشتی و می کردم، مرا می می
آمترزد،   آورم  ولی خدای من با استغفار و توبه ختود مترا متی   

 اگرچه گناهم بسیار باشد.
دادی که بته کتس دیگتری     من فرمان می پنجم اینکه به

پرستم که دیگتری را   خدمت نکنم  ولی اکنون خدایی را می
 1دهد. به خدمت من فرمان می

 کالم رهبر
اصلی برای سلوک انسان در راهتی استت کته     گذرگاهنماز

اند تا بتواند از آن بته هتدف و    نهاده ویادیان الهی در برابر 
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خوشتبختی دنیتا و   یعنتی رستتگاری و   ، غایت اصلی حیتات 
 .اهلل استت  ستلوک التی   گتام در آخرت دست یابد. نماز اولین 

ست کته در اوج کمتال   ا ای ظرفیت این عامل الهی به اندازه
تواند بال پرواز انسان عرشی شود، تا آنجا کته   بشری نیز می

 یعنتتی پیتتامبر گرامتتی استتالمخ، برتتترین انستتان تتتاری
رسیدن  هنگام فرا و در "نماز نور چشم من است"فرماید:  می

، خواهد  بتا ستردادن بانتگ اذان    وقت نماز از مؤذن خود می
کامیاب و سرشار از راحتت و امنیتت ستازد. شتاید      را جان او

 ۀگونته در همت   بتوان گفت هیچ عامل عبتادی دیگتری ایتن   
مراحل تکامل معنوی انسان برای او کارگشا و نیتروبخش و  

 1برنده نیست.پیش

 یادگاری
: "": پیامبر

خداونتتد   اطاعتتت  را بتته  اش جتتوانی  کتته را  خداونتتد جتتوانی
 1.، دوست داردگذراند می

                                                 
1
2



 

 

31 

 

 خودآزمایی
ختوانیم و بته عبتادت در پیشتگاه الهتی       . چرا نمتاز متی  1
 پردازیم؟ می
 مهمی است؟. نماز گذرگاهی برای رسیدن به چه امر 1
 اند؟ به قرب الهی کدام رسیدنهای  . شرط1
 . درجۀ محبت و انس شما با پروردگار متعال چقدر است؟2
فایتده خواهتد    خوانتدن بتی   . آیا پس از ارتکاب گناه، نماز1
 بود؟ 
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 نردبان بندگی

 پیش چشم پیامبر
"

 در مسجد نشسته پیامبر خدا: "

اما رکوع و   بودند که ناگهان مردى وارد شد و به نماز ایستاد

 داد. رسول اکرم م زده و ناتمام انجا سجودش را شتاب
 فرمود: او مانند کالغ منقار به زمین زد. اگر او بمیرد و

 1مرده است.مسلمان ن قطعاً، گونه باشد نمازش همین

 یادآوری  
ای بترای رستیدن بته قترب      پیش از این گفتم نماز وسیله

و  الهی و اظهار دوستی و محبت به ساحت پروردگار مهربان
ه انسان را در جتادۀ بنتدگی   قطعه ریلی است ک مثلهر نماز 

پرستیم:   رساند. اکنون می تعالی یاری می برای رسیدن به حق
درستت استت کته نمتاز ُمقترتب استت و انستان را بته ختدا          

ای دارد؟  رساند، ولی کدام نماز چنین خاصیت و اثربخشی می
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شتدن   گتذاری و آمتاده   کدامین نوع نماز است که باعث ریتل 
 ت خواهد شد؟ جاده بندگی و عبادت و عبودی

 درجۀ شما؟  
شکی نیست که درجات نمازگزاران و حاالت بندگی افتراد  

تتوان بته حقیقتت     بسیار متفاوت است و از روی ظاهر نمتی 
ای با هم در یک مکان نماز  بسا عده عبادت افراد پی برد. چه

خوانند یا حتی در یک صف از نماز جماعت حاضرند  ولی  می
ان وجتود دارد. بته فرمتایش    تفاوت بسیاری بتین نمازهایشت  

": رسول اعظتم 

ایستند و  بسا دو نفر از امت من به نماز مى چه: "
اما میان نماز آن   یکسان است، در ظاهر، رکوع و سجودشان

 1.زمین و آسمان است ۀمانند فاصلتی دو تفاو
"ایشان همچنین فرمودند: 

" :
سوم  بعضی یک  شود بعضی از نمازها نیمی از آن پذیرفته می
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پنجم تا آنجتا کته برختی     چهارم و بعضی یک آن، برخی یک
همچتون   نیتز  بعضتی از نمازهتا   .شود دهم آن قبول می یک
شتود و   پیچیده و بر صتورت صتاحبش زده متی   ه، کهن ۀجام

ای کته   برد، مگر به اندازه ای از نمازهایش نمی نمازگزار بهره
 1در هنگام خواندن آنها به خداوند توجه داشته است.

اگرچه تمام این نمازها باعث رفع تکلیتف شترعی انستان    
شود، ولی مقصود اصلی و فلستفه نمتاز را بترای انستان      می

در قالب بتندگی سازد. باید دانست که این اظهار  محقق نمی
یتت  معنوقرب الهتی و افتزودن   دستیابی به اقامه نماز، برای 

مراتبی دارد و هر کس با توجه به نیت و عتمتل ختتود بتته   
ال اساسی همچنتان  ؤ  اما سیابد ای از آن دست می مترتتبته

پاسخ مانده است که کدام نماز مقرتب است و انسان را بته   بی
 رساند؟ مقام قرب و دوستی خداوند می

بنتدی و انتواع    برای دستیابی به پاسخ، ابتتدا بایتد تقستیم   
را بدانیم  سپس ببینیم کدام نماز انسان را به درجتات   نمازها

 شود. رساند و باعث ارتقای درجات معنوی او می باالتر می
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 انواع نماز
گمتتان نمتتاز، از ابعتتاد و زوایتتای گونتتاگون،    نکتتته: بتتی 

شدنی است  ولی آنچه در این نوشتتار استاس تقستیم     تقسیم
هتا و   ازخوانقرار گرفته، انواع نماز بر اساس نوع دیتدگاه نمت  

را بررستی   اجمتال آن   چرایی مبادرت آنها به نماز است که به
 کنیم.   می

 . تقلیدی3

خواننتد،   اگر از بسیاری از مردم بپرسید که چترا نمتاز متی   
شاید نتوانند دلیل محکمی برای این عمل خود بیاورند و تنها 

کنند. گتاه حتتی دلیلتی     کلی اکتفا  هایدلیلبه ذکر موارد و 
خواند.  خوانند  او هم می نۀ نماز خواندن نیست. رفقا میپشتوا

خواندنتد و   پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده از روز اول متی 
خوانتد. محتیط    مقید به نماز بودند، او هم از روی عادت متی 

مدرسه و جمع دوستان از نماز خالی نبتود و او هتم بتا آنتان     
 همراه و همنوا شده است.

ی، اگرچته بایتد انجتام پتذیرد، زیبتاتر      این نوع نماز تقلید
رستید و بتا دلیتل و     ای فراتر از تقلید می شد اگر به درجه می

را در  بهتتر آن  تتأثیر  تتا  ،گشت برهان و روح تعبد عجین می
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 دیدیم. زندگی می
نشانه این نوع نماز این است که در مواردی که نمتاز فترد   

معنوی  شود، چندان برای وی اهمیت ندارد و بحران قضا می
رود. همچنین در مواردی که نماز متزاحم افتراد    به شمار نمی

کندن از گرمای پتو  زحمت و مشقت بسیار، مانند دل همراهیا 
در زمستان باشد، طبیعتاً نمتاز در جایگتاه دوم اهمیتت قترار     

گیرد. ضمن اینکه اگر محیط چندان مساعد نباشتد، فترد    می
در ختود احستاس    کردن خیمتۀ نمتاز   تمایل جدی برای ع لَم

دار و  هتای نتیش   ها و حرف ویژه اگر احتمال نگاه کند  به نمی
 مخالف هم وجود داشته باشد.

 یک نمونه

دو ماه پس از شروع جنگ، ابراهیم بته مرخصتی آمتد. بتا     
ابراهیم از خاطرات و ، دوستان به دیدن او رفتیم. در آن دیدار

فت. تا گ اما از خودش چیزی نمیزد   حرف می اتفاقات جنگ
دفعه ابراهیم  از نماز و عبادت رزمندگان شد. یک سخناینکه 

در همتان روزهتای اول،   ، المهتدی  ۀخندید و گفت: در منطق
پنج جوان به گروه ما ملحق شدند. آنها از یک روستا با هتم  

دیدم اینها اهل نمتاز   و به جبهه آمده بودند. چند روز گذشت
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ای  هتای خیلتی ستاده    . آدمحرف زدم یک روز با آنها .نیستند
 ستبب نه نماز بلد بودند. فقط بته  ، بودند. آنها نه سواد داشتند

 آمده بودند. به جبهه عالقه به امام
نماز را یتاد بگیرنتد.    از طرفی خودشان هم دوست داشتند

هتا را صتدا زدم و    دادن وضو، یکی از بچه  من هم بعد از یاد
ما هتم انجتام   هر کاری کرد ش  نماز شما گفتم: این آقا پیش

بلند ذکرهای نماز را  ایستم و بلند . من هم کنار شما میهیدبد
 کنم تا یاد بگیرید. تکرار می

اش  خنتده  توانست جلوِ ابراهیم به اینجا که رسید دیگر نمی
وستط  ، را بگیرد. چند دقیقته بعتد ادامته داد: در رکعتت اول    

 .امام جماعت شروع کترد سترش را خارانتدن   ، خواندن حمد
 .شروع کردند به خاراندن سر هم فعه دیدم آن پنج نفرد یک

اما خودم را کنترل کتردم. وقتتی     ام گرفته بود خیلی خنده
ش چستبیده  ا مهر به پیشانی، بلند شد از سجده امام جماعت
نماز به سمت چپ خم شتد کته مهترش را     پیش بود و افتاد.
آنها به سمت چپ ختم شتدند و    ۀدفعه دیدم هم بردارد. یک

شان را دراز کردند. اینجا بود که دیگر نتوانستتم تحمتل   دست
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 1.کنم و زدم زیر خنده

 .  رفع تکلیفی2

نوع دیگر نماز که مشابه مورد قبلی، ولی یک درجه برتر از 
آن است، نمازی است که بر اساس احساس وظیفتۀ بنتدگی   

شود. مشکل این نوع عبادت  به درگاه خالق متعال خوانده می
غالباً افراد دارای چنتین تفکتری، قا تل بته      نیز این است که

جایگزین برای چنین تکلیفی هستند  بنابراین قضای نمتاز و  
از  یتتا واگتتذاری آن بتته آینتتده و دوران پیتتری و ماننتتد آن  

های رایج این نوع نماز است و تأخیر یتا قضتای نمتاز     نمونه
جا  به سرانجامرسد. مهم آن است که  چندان مهم به نظر نمی

شود، خواه اول وقت یا آخر وقت یا حتی پس از وقت و آورده 
 صورت قضا.   به

نماز است که باعث  سبک بهاین نوع نمازیکی از مصادیق 
گونته کته    همتان    چتون محروم شتدن از رحمتت خداستت   

و  شتمردن،  نخواندن یک گناه بزرگ است، نماز را خفیف نماز
و متا را از  بترد  ، اثر نماز را از بین متی نماز اهمیت دانستن بی

.قرآن کتریم  کنتد رحمت خداوند و شفاعت اهل بیت دور می
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که دستور ذب  گاوی به آنهتا   -اسرا یل  های بنی دربارۀ بهانه
کردنتد تتا بتاالخره     داده شد و هر بار نکتۀ جدیدی بهانه می

جویی بسته شد گاو متدنظر را ذبت     های بهانه وقتی تمام راه
ای دارد و دربتارۀ ایتن    دهنتده  تعبیر عجیب و تکتان  -کردند 

گتاو را از    ""فرماید:  عمل آنان می
 1.میلی ذب  کردند روی بی

دهد که اگردر پیشگاه قتدس   گویا خداوند به ما هشدار می
شتمردن   ستبک میلی و  او ایفای دستورهای الهی از روی بی

ن عمتل استت و   درجه بتا تترک آ   امر او باشد، مساوی و هم
فرماید گتاو را ذبت  کردنتد  ولتی      ارزش چندانی ندارد لذا می

 گویا این عمل را انجام ندادند.

حمیدهام
، ابوبصیر نزد ام حمیده آمد تا  پس از وفات امام صادق

 حمیده شروع کترد بته گریته کتردن.     تسلیتی عرض کند. ام
 ابوبصیر نیز که نابینا بود، شروع کرد به گریستن. 

حمیده به ابوبصیر گفت: ابوبصیر! نبتودی و لحظتۀ آختر     ام
رفت   امام را ندیدی. جریان عجیبی رخ داد. امام در حالی فرو
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هتایش را بتاز کترد و     بود. سپس چشم  که تقریباً حال غشوه
فرمود: به تمام خویشان نزدیک من بگویید بتاالی ستر متن    
یم. حاضر شوند. ما امر امام را اطاعت و همه را دعتوت کترد  

وقتی همه جمع شدند، امام در همان حاالت، در لحظات آخر 
عمرشان، یک مرتبه چشمش را گشود و رو کرد به جمعیت و 

: ""همین یک جمله را گفت: 
را ستبک بشتمارند،    نمتاز هرگز شفاعت ما بته مردمتی کته    

 سلیم کرد. آفرین ت نخواهد رسید. این را گفت و جان به جان
امام "نویسد:  شهید مطهری درباره این جمله حضرت می

خواننتد   نمتی  نمتاز نفرمود که شتفاعت متا بته مردمتی کته      
رسد، آن که تکلیفش خیلی روشن است، بلکه فرمود بته   نمی

رستد    شمارند، شفاعت متا نمتی   را سبک می نمازکسانی که 
د، شمارند؟ یعنی وقت و فرصت دار راسبک می نمازیعنی چه 

 نمتاز خوانتد.   خوبی با آرامش بخواند  ولی نمتی  نمازتواند  می
خواند. نزدیتک غتروب    ظهر و عصر را تا نزدیک غروب نمی

گیرد و بعد بتا عجلته    رود یک وضوی سریعی می که شد می
گتذارد آنطترف     خواند و فوراً مهترش را متی   ی مینمازیک 
و نته   ی که نه مقدمه دارد و نه مؤخّره  نته آرامتش دارد  نماز

کند که خب دیگر این هم یک  حضور قلب. طوری عمل می
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شمردن  مان را هم بخوانیم. این خفیفنمازکاری است و باید 
 است. نماز

ی کته  نمتاز خواندن خیلی فترق دارد بتا آن    نمازجور  این
شود با آرامتش   رود: اول ظهر که می انسان به استقبالش می

آیتد در   ی، بعد میگیرد، وضوی با آداب رود وضو می کامل می
گوید و با خیال راحتت و فتراغ    مصالی خود اذان و اقامه می

را که گفتت فتوراً در رود.    خواند.  می نمازخاطر 
خواند و ذکر ختدا   با آرامش قلب تعقیب می نمازمدتی بعد از 

 گوید. می

در این خانته احتترام دارد.    نمازاین عالمت این است که 
کنند،  را استخفاف می نمازی هستند که خودشان ها   خوان نماز

 نمازصبحشان د م آفتاب است   نمازشمارند،  یعنی کوچک می
مغترب و عشایشتان    نمتاز ظهر و عصرشان د م غروب است  

را بتا   نمازوقتی است که چهار ساعت از شب گذشته است و 
 خوانند. عجله و شتاب می

شتمرد  نبایتد    را نباید استخفاف کرد  نباید ستبک  ماز...ن
فقتط بته واجبتاتش قناعتت      نمازانسان کوشش بکند که در 

بکند و بگوید خب، برویم ببینیم فتوای مرجع تقلید چیستت؟  
ال الته اال  "و  "هلل الحمد"و  "اهلل سبحان"گوید سه تا  آیا می
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باید گفت یا یکی هم کافی استت؟ ختب    "اهلل اکبر"و  "اهلل
گویتد یکتی هتم     هد متی مجتهد باید فتوایش را بگوید. مجت

کافی است. احتیاط مستحبی این است که سه تا گفته شتود.  
اند یکی کتافی استت متا     دیگر ما نباید بگوییم حاال که گفته

 است. نمازخوانیم. این فرار از  هم یکی بیشتر نمی

ما باید طوری باشیم که وقتی هتم کته مجتهتد بته متا      
بگتوییم   گوید یکی واجب است و دو تای دیگر مستحب، می

 1"گوییم. شماریم و آن دو تای دیگر را هم می ما مغتنم می

 .  نماز ترسوها1

ها بسیار متفاوت است و هر کدام به دالیل  روحیات انسان
خاصی به عبادات و واجبات و محرمات الهی واکنش نشتان  

پذیرند. در بحث نماز نیز یکتی از علتل    دهند و آن را می می
یر دهشتناکی از جهتنم و ستوختن   شایع برای اقامۀ آن، تصو

در آتش آن است که انگیزه ای قوی بترای نمازخوانتدن بته    
 رود. شمار می

که تنها ترس از عذاب ختدا آنتان را بته    مشکل این گروه 
کتته اگتتر خداونتتد جهتتنم را ، ایتتن استتت دارد متتی  عبتتادت وا

                                                 
1 
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آفرید و عذاب عالم برزخ و قیامت در کار نبتود و متردم    نمی
مراتب آن و درجتات   و برخورداری از اصل ثواب نظر  تنها از

 .پرستیدند بودند، خدا را نمی بهشت متفاوت می
این نوع عبادت همتان استت کته در روایتات بته عبتادت       

، حضترت علتی  بردگان تعبیر شده استت.طبق فرمتایش   
عبادت چنین افرادی عبادت بردگان است که از ترس شالق 

هتا،   گونه عبتادت  د. اینکنن های وی را اجرا می ارباب، فرمان
مات، کامل انسان از محرّ ۀفع تکلیف است و بازدارنداگرچه ر

 بهره است.  نیست و از امتیاز اخالص حقیقی بی

  .  به عشق بهشت4

شتود،   دلیل دیگری که باعث اقبتال برختی بته نمتاز متی     
 هتای  اختروی و ثتواب  شدۀ   داده وعده های  نعمترسیدن به 
متردم را   ،که خداوند در قترآن است هایی  و حورالعینبهشتی 

ایتن  رسیدن به  ۀانگیزاست  لذا آنان به  به آنها دعوت کرده
واقتتع آنتتان ختتوی   پرستتتند. بتته هتتا خداونتتد را متتی  نعمتتت
آنها رستیدن بته ستود سرشتار      ۀپیشگی دارند و انگیز تجارت

خود با خداوند به سود  ۀکه در معاملاند است. ایشان در پی آن
این نتوع  هتای آن استت.   هشتت و نعمتت  که ببرسند بزرگی 
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و از شرایط تعبیر شده  "تاجرانعبادت "به ، در روایات عبادت
بستا اگتر حتورالعین و غتذاها و      بهره است. چه نماز کامل بی
شدۀ بهشتی نبود، از نماز اینان هم خبری  داده تفریحات وعده

 نبود.

 .  عارفانه و عاشقانه 5

روند و به پرستش و  یدانستیم همۀ آنان که به سوی خدا م
آورند انگیزۀ یکسانی ندارند. حال باید  عبادت و نماز روی می

دید برترین انگیزه بترای پرستتش و عبتادت خداونتد کتدام      
 است؟

: فرماید می  امام حسین

پرستند که این  همانان گروهی خدا را برای شوق بهشت می
پرستش تاجران است و گروهی دیگر ختدا را از روی تترس   

گروهی ختدا را از  پرستند که این پرستش بردگان است و  می
کنند که این عبادت آزادگتان   روی شکر و سپاس عبادت می

 1.است و این نوع پرستش واالترین نوع عبادت است
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ترین نوع عبادت، عبادتی است که  بنابراین برترین و کامل
از سر اخالص و شوریدگی و دلدادگی و عشتق بته حضترت    

ای در این مرتبه، عاشق از معشتوق چیتزی بتر    دوست باشد.
نیستت کته از    ای ستبب بهتره  خواهد و عشق او به  خود نمی

کته ختود را   است ای رسیده  برد، بلکه او به مرتبه معشوق می
او برابر شود و در  وجود در معشوق فانی می ۀبیند و با هم نمی

 افتد. به خاک می
گونه عبادت، خداوند در شعور آگتاه و فطترت بیتدار     در این

پرستد که برخاسته از  گونه می خدا را آنوی شخص پیداست. 
آفرید، باز او  فطرت اوست و اگر خداوند بهشت و جهنمی نمی

کرد. چنین عبادتی که  و عشق ستایش می محبتسبب را به 
تنها برای خشنودی خداونتد و تقترب بته اوستت، ختالص و      

پتاک و   ییهای نفسانی و غیرختدا  که از نیت چرا  کامل است
تعلق گرفتت، از هتر چیتز جتز او      آراسته است. دلی که به او

، مظهر چنتین عبتادتی    یابد. عبادت موال علی رهایی می
": فرمایتد  متی   چنتین در سخنی حضرت است و خود 
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نه بته   ترس از جهنمت ودلیل تو را نه به  !خداوندا: "
پرستتیدن   ۀطمع بهشتت پرستش کردم، بلکه تتو را شایستت  

 1یافتم و عبادتت کردم.
 

 ز بارگاه قدس ق ، ي  نفس او هنار نيست

 اش  عار نيست عهي است عا   خدا، بندگي

 نَفَس راحت!
توان نفس راحتی کشید  زیرا انسان بته   جاست که می این

رخی نمازگزاران و نداشتن نماز در رفتار و کردار ب چرایی تأثیر
بسا در طول چند دهه عمر، حتی یک نمازشان  کسانی که چه

هتای   برد  زیرا دغدغۀ نمازخوان هم قضا نشده است، پی می
ها بته ختود معطتوف     ایمان یا سست ایمان، همواره ذهن بی

کرده و پیامدهای روانی فراوانتی بته بتار آورده و در برختی     
کوبیتدن بتر ستر    موارد بهانته و چمتاقی شتده استت بترای      

 نمازگزاران و مؤمنان حقیقی. 
اما فرد زیرک و هوشمند، در نوع و رتبه و درجۀ نماز دقیق 

راحتتی   شود تاحقیقت متاجرا بترایش روشتن شتود و بته      می
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یابد که این گروه نمازشان حقیقی و عارفانه و عاشقانه  می در
نبوده است وگرنه بدون شک و به فرمتودۀ قترآن، خاصتیت    

 1سازد! ها و گناهان دور می است که انسان را از بدینماز این 
شتود،   خواند و مرتکب گنتاه هتم متی    حال کسی که نماز می

بخشتی و   تنها خاصتیت اثتر   شک نمازش نماز نبوده که نه بی
بسا باعث دوری او از خداوند شتده   شفادهی نداشته، بلکه چه

هتر  "در پیامی چنین هشدار دادند:  است  لذا رسول خدا
ای از  ندارد، هتیچ بهتره   نمازش او را از فحشا و منکر بازکس 
: به گفتۀ امام صادق 1."استنبرده جز دوری از خدا ، نماز

زیرا ممکن   های طوالنی افراد نگاه نکنید به رکوع و سجده"
یتک امتر عتادی    آنان است به آن عادت کرده باشند و برای 

کننتد،   یمت وحشت ، اگر آن را ترک کنند که   چنانشده باشد
لذا خداونتد   1."ریدبنگ آنانداری  گویی و امانت راستبه بلکه 

چتته بستتیار "چنتتین فرمتتود:   متعتتال بتته داوود پیتتامبر
نمازگزارى نتزد متن بته انتدازه      ۀهاى طوالنى خاشعان رکعت
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تتا   بینم می کنم میوقتى من به قلب اونظر  ! زیراارزد 1فتیلى
 به او عرضه نمایتد او از سالم نماز فارغ شد، اگر زنى خود را 

بته او  ، منى بتا او معاملته کنتد   ؤو اگر مکرد را اجابت خواهد 
 1."خیانت خواهد نمود

 مالک تشخیص
توانیم بفهمیم نمتاز متا جتزد کتدام      اگر بپرسند از کجا می

دسته است، با توجه به آنچه گفته شد، پاسخ آن روشن است  
آفترین   لزیرا نماز کامل و عارفانته و عاشتقانه، نمتازی تحتو    

آوردن آن ستنگین و   جتا  تنهتا بته   است  نمازی است کته نته  
کننتتده نیستتت، بلکتته انستتان بتتا اشتتتیاق معنتتوی     خستتته
ناپذیری به دنبال آن استت و همتواره منتظتر شتنیدن      وصف
بختش   های لذت خوش اذان و رسیدن لحظات و ثانیه صدای
 گو با حضرت دوست است. و گفت

برنتدگی معنتوی    یشچنین نمازی برای انسان آرامش و پت 
ساز توفیقات روزافتزون استت و دیتد انستان را      دارد و زمینه

سازد که لذت معنوی نماز را با هیچ لتذتی   چنان گسترده می

                                                 
1
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 دوبتاره کند و مراقبت و توجه کامل برای توفیق  معاوضه نمی
هتای زودگتذر    هتا و لتذت   رساند و از زشتتی  را به حداکثر می

 کند. را در خود احساس می پوشد و تغییر راحتی چشم می به
یا نته، اصتالً آدمتی دیگتر      باید ای دل اندکی بهتر شویم

 .شویم
 تر شویم با خدا قدری صمیمی ز همین امروز، هنگام نمازا 

زیتر احساستات بتاران، تتر      یای درخت و روح گلومثل ر
 1.شویم

 یادگاری
فرمودند   رسول اهلل

  دو رکعت نمتاز همتراه بتا تفکتر و     
ارزشتتمندتر از یتتک شتتب زنتتده دارى بتتا دل ، حضتتور قلتتب

 1سرگردان و بدون توجه است.
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 خودآزمایی
 . چگونه نماز بخوانیم تا نماز را دوست داشته باشیم؟1
 چیست؟ "است گذرگاهنماز، ". معنای جملۀ 1
 ترین نوع نماز کدام است؟ ب. برترین و مقرت1
 اثر است؟  . چرا نماز در برخی نمازگزاران کم2
 . نماز شما جزد کدام درجه نماز است؟1
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 چشم به راه

 اضطراب شیرین

آقا. آقا. آقا قربونت برم. آقا فدات بشم. توروختدا متن رو   "
اینهتا را   ."دور آقا بگردون. توروخدا من رو دور آقا بگردونین

گوید که حاال دیگر روی ویلچر نشسته.  هیدی میشدو  مادر
افتد. اصرار کرده بود که  نفس می بیند، به نفس رهبر را که می

خواستت اولتین نفتری     بیاورندش جلو در برای استقبال. متی 
ستاعت پتیش کته شتنیده      بینتد. از نتیم   باشد که رهبر را می

میهمانش فرد دیگری است، آرام روی ویلچر نشستته و آرام  
خدا کرده و اشک ریخته. اما حتاال دیگتر خبتری از آن    شکر 

مادر آرام نیست. هنوز روی ویلچر نشسته و هنوز شکر ختدا  
  بتار بتا صتدای بلنتد     ریزد، اما ایتن  کند و هنوز اشک می می

 .اش درست مثل نوه  درست مثل دخترش
کند کته چترا زودتتر متاجرا را      ها گالیه می مادر به محافظ

اگته گفتته   "کنتد:   حرفش را کامل متی  اما خودش  اند نگفته
 ."بودین، تا حاال سکته کرده بودم

ویلچتر او را    گذارند کنار عکس شتهدا  صندلی رهبر را می
خواهد به استقبال رهبر برود.  اما او می  هم کنار صندلی رهبر
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برندش جلو در. بترای اینکته    برای همین با همان ویلچر می
اش را بیاورنتد. دو   ستپری گویتد ا  ها می نفسش نگیرد، به نوه

هتا چتادرش را    زند. نوه مدل اسپری مختلف توی گلویش می
 .کنند و حاال او آماده استقبال از رهبرش است مرتب می

هتا خاصیتشتان را از دستت     بینتد، استپری   رهبر را که متی 
گوید  می "آقا آقا"افتد. یک نفس  نفس می دهند. به نفس می

تتو رو  ": کند همه التماس میرود. به  می "آقا"صدقه  و قربان
کند و منع.  اما رهبر تشکر می  "خدا من رو دور آقا بگردونین

 بوسد. بار می گیرد و چندین او هم عبای رهبر را می
کنتتد و  نشتتیند و حتتال و احتتوالی بتتا متتادر متتی رهبتتر متتی

وجویی از نحوه شتهادت فرزنتدان و دعتایی بته حتال       پرس
شون رو با پیغمبر محشتور  شاداهلل که هردو خدا ان"فرزندان: 

کنه. با اولیا ش محشور کنه. خدا به شما اجر بده. چشم شما 
 1... ."رو روشن کنه

                                                 
«»

khamenei.ir
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 های تنبل ثانیه
حقیقت این است که ما اگر کسی را دوست داشته باشتیم،  

کنم و دوست داریم دقایق و  شماری می برای دیدارش لحظه
بوب خود نایل ها با سرعت بگذرند تا زودتر به دیدار مح ثانیه

گونه است. وقتتی منتظتر    شویم. در زندگی روزمره نیز همین
خواهیم به میهمانی یا دیتدار   آمدن کسی هستیم یا وقتی می

شخصی برویم که در نظر ما جایگاه واال و مقام باالیی دارد، 
گیرد و هتر چته بته     می شور و اشتیاق عجیبی وجود ما را فرا

اضتطراب شتیرینِ لحظتۀ     شویم، تر می دیدار محبوب نزدیک
شود و ضتربان قلبمتان شتتاب بیشتتری      نیز بیشتر می دیدار
رسد کته محبتوب    گیرد. لذت این انتظار زمانی به اوج می می

ما نیز شیدا و دلدادۀ ما باشد و او هتم بتا تمتام وجتود متا را      
دوست داشته باشد.همان خدایی کته بته متن و تتو نزدیتک      

"و خود فرموده است: 1است

اگتتر   "
دانستند که من چقتدر   اند، می کسانی که از من روی گردانده

                                                 
«»
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کنم و  منتظر بازگشت آنها هستم و چه اندازه با آنها مدارا می
دوست دارم که دنبال گناه و معصیت نرونتد، از شتدت    چقدر

 1خوشحالی و محبت به من خواهند مُرد.
کسانی که واقعاً خدا را دوست داشته و لذت این محبتت و  
انتظار دیدار را چشیده و درک کرده وبا تمام وجودشان منتظر 
دیدار محبوبشان بودند، هنگام نماز حتاالتی بته آنهتا دستت     

 داد:  می

 اعظم پیامبر
شد کته گویتا از    چنان منقلب مى، رسید چون وقت نماز مى

و در  استت  رسیدن چنین وقتتى بتوده   ها قبل منتظر فرا مدت
 1شناخت و نه کسى او را. نه او کسى را مى، این حال
اى ابتاذر! خداونتد   ": ندروزى به ابوذر غفارى فرمودایشان 
کته   گونته  همان  نماز را محبوب دل من ساخته است، متعال

غذا را محبوب دل گرسنگان و آب را مطلوب تشتنگان قترار   
اما   شوند داده است  ولى گرسنه و تشنه از غذا و آب سیر مى
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 1."شوم من هرگز از نماز سیر نمى

ستخن    رسول ختدا با "گفته است:   همسر پیامبر
حتالتی بته ختود    ، شتد  نمتاز متی   هنگامکه  همین .گفتیم می
و نه متا او را   است شناخته ا را میم ی نه اویگرفت که گو می
 1."ایم شناخته می

 امیرالمؤمنین

بته هنگتام   چنین آمده استت:    حضرت علیدر حاالت 
کرد و بدن مبارکش به لرزه  مینماز، رنگ و رخسارش تغییر 

وقت ادای امانتی است که خداوند آنرا "فرمود:  افتاد و می می
ولی آنهتا از قبتول    کرد ها عرضه  ها و زمین و کوه به آسمان

حال آنکه متن  پذیرفت  و انسان آن را ورزیدند آن خودداری 
 1."آن امانت را ادا کنم یا خیر متوان دانم می و نمی مضعیف

  حضرت زهرا
ایستاد، بدنش  هنگامی که به عبادت می  حضرت فاطمه
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لرزید و با تمام وجود به عبادت روی  از ترس مقام خداوند می
 انتد  کردهنقل  .ب فخر خداوند بر فرشتگان بودآورد و موج می
 1زد. نفس می از خوف خداوند در نماز نفس ایشانکه 

  امام حسن
هرگتتاه بتترای نمتتاز    حضتترت امتتام حستتن مجتبتتی 

فرمتود:   پوشتید و متی   بهترین لباس خود رامی، خواست می بر
"خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد"

ه و زمانی کته بت   1
رستید،   کرد، وقتی به در مستجد متی   میسوی مسجدحرکت 

کرد وبا خشوع مخصتوص   سرش را به سوی آسمان بلند می
"گفت:  می

خدایا! مهمتان تتو بته در    : "
کاری بته محضترت بتار     بخش! گنه ، ای نیکواست خانه آمده

پس بته لطتف و کرمتت از گناهتانم بگتذر، ای      است   یافته
 1خدای بزرگوار!

هنگام ، مفاصل بدن مبارک حضرتنیز نقل شده است که 
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شتد، علتت آن را از    مبارکش زرد متی  لرزید و رنگ وضو می
سزاوار استت هترکس در پیشتگاه    "فرمود: .حضرت پرسیدند
 1."رنگش زرد شود و اندامش بلرزد، پروردگار بایستد
، شنید ذن را میؤهرگاه صدای م اند که کردهنقل همچنین 
وقتی از  .گرایید می شد و رنگشان به زردی متغیر میاحوالش 

ذن ؤخدای متعال، م"فرمود:  میآن بزرگوار علت را پرسیدند، 
 ۀمت ویژدکه از من بخواهد خاست را به سوی من فرستاده 

از  دانم آیا آن خدمت و عمتل را  نماز را انجام دهمو من نمی
"نشود؟پذیرد یا نه؟ اکنون چگونه رنگم متغیر  من می

1 

  امام حسین
"

رنگش ، گرفت وقتى وضو مى امام حسین: "

: پرسیدند، فرمود راسبب وقتی لرزید.  مى  پرید و پاهایش  می
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 سزاوار است کسى که در مقابل خداى با جبروت ایستاده

 1.بلرزد ، رنگش زرد شود و پاهایشاست

گرفت، رنتگ   وضو می  هرگاه امام حسیناند:  نقل کرده
چرا چنتین  "کرد. به ایشان عرض کردند:  یاش تغییر م چهره

کستی کته   "حضرت فرمتود:   "دهد؟ حالتی به شما دست می
حتالش چنتین    ستزاوار استت  خواهد بر خداوند وارد شود  می
 1."باشد

  امام سجاد
"فرمود:  درباره حاالت پدرشان می امام باقر

هنگامى   امام سجادپدرم : "
همراهتان و   .شتد  یزرد م رنگ مبارکش، ساخت که وضو مى

ترستاند؟   پرسیدند: چته چیتز شتما را متى     نزدیکانش از او مى
شتوم تتا در    ه مىدانید آماد فرمود: آیا مى حضرت درجواب مى

 1؟مقابل چه کسى بایستم

                                                 
. 
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وضتو  و شتد   چتون بتراى نمتاز آمتاده متى      امام سجاد
شد و چتون از علتت    گرفت، رنگ رخسارش دگرگون مى مى

ختواهم بته    دانتى متى   داد: آیا متى  پرسیدند، پاسخ مى آن مى
 1یابم و در مقابل چه مقامى قرار بگیرم. آستان چه بزرگى ره

گویتد:   مى مام زین العابدینطاووس یمانى از اصحاب ا
گشت، بیم از  ایستاد، رنگ چهره گلگون مى نماز مى هچون ب

گزارد که گتویى   میخدا در اندامش متجلى بود و چنان نماز 
زمتان در   رفت، تا دیتر  آخرین نماز اوست. چون به سجده می

قطترات عترق بتر    ، داشتت  متى  ماند و چون سر بر سجده مى
همتراه  را به  الشهداد بت سیداره تروبدنش جارى بود. هم

 1نهاد.  داشت و پیشانى جز بر آن نمى
"گویند آن حضرت همین که در نماز بته جملتۀ    می

کرد که اطرافیان  قدر آن را تکرار می رسید، آن می "
دادن قترار گرفتته    کردند حضترت در آستتانۀ جتان    خیال می
 1است.

                                                 
 ، 
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 و امام صادق امام باقر
ایستادند،  زمانى که به نماز مى  امام باقر و امام صادق و

کرد، گاهى قرمتز و زمتانى    رنگ صورت مبارکشان تغییر مى
کننتد کته او را    مثل اینکه با کسى مناجتات متى    شد زرد مى

 1بینند. مى

  امام کاظم
ربیتع   بتن  کند که بر فضل اهلل از پدرش نقل می عبد بن احمد
بر جایی بلند نشسته بود. همین که  در حالیکه وی  وارد شدم

بینی؟ گفتتم: پیراهنتی    مرا دید، گفت: درون این اتاق چه می
گفت: خوب نگاه گن! گفتم: گویا متردی   است در وسط اتاق

 است.است که به سجده رفته 
، امام هفتم جعفر بن شناسی؟ او موسی گفت: آیا او را می

در تمتام  است. من روز و شتب مراقتب او هستتم و    ، شیعیان
نمتاز صتب ،    گتزاردن اوقات، وی را چنین دیدم که پتس از  

. سپس به کندشود تا آنکه خورشید طلوع  مشغول تسبی  می
ماند تا زوال خورشتید. پتس از    رود و در سجده می سجده می

نماید و به ستجده   کند و تجدید وضو می نماز عشا، افطار می

                                                 
 



 

 

61 

 1رود. او تا سپیده صب  سرگرم عبادت است. می

  امام رضا
تالش کن ، فرمود: اگر برای نماز ایستادی می امام رضا

نداشته باشی، آلودگی و سستی و تنبلی  حالت کسالت و خواب
بر تو باد که در نماز  .جای آور هبلکه با آرامش و وقار نماز را ب

خاشع و خاضع باشی و برای ختدا تواضتع کنتی و خشتوع و     
بیم و امید میان ال که در آن ح .خوف را برخود هموار سازی

گریخته  ۀ. همانند بندیو نگران آرامشای و پیوسته با  ایستاده
در پیشتگاه  استت،   کار که در محضر موالیش ایستتاده  و گنه

خدای عالمیان بایست. پاهای خود را کنار هم بگذار و قامتت 
را راست نگهدار و به راست و چپ توجه نکن و چنان بتاش  

او تتو را  ، بینتی  نی، که اگر تو او را نمیبی ی خدا را مییکه گو
 1بیند. می

نیز وجتود داشتته    البته این حاالت در دیگر معصومان
اند که بته درجتاتی از    است  حتی بزرگان و عارفانی نیز بوده

این مقام دست یافته بودند که در این مختصر مجتال بیتان   
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 کنیم.  آنها نیست ودر اینجا به ذکر دو نمونه اکتفا می

 مام خمینیا
 به نماز اول وقت خیلى عالقه داشتتند. در آخترین    امام
، نماز مغرب و عشا را بتا   تقریباً ساعت ده شبعمرشان،  روز

شده بتود و دکترهتا تقریبتاً     امیدها قطع ۀاشاره خواندند. هم
 دانستند. امتام در حالتت بیهوشتى    شده مى  همه چیز را تمام

شان رفت و براى اینکته  بودند که یکى از پزشکان باالى سر
گفت: آقا! وقت نمتاز  ، را به هوش آورد نماز بشود آقابا شاید 

است. همین را که گفت، آقا یک لحظه چشمان خودرا تکان 
نمازشان را با اشاره خواندند. ، و در همان حالت بیهوشى ندداد

کردند که چقدر به  مرتب از ما سؤ ال مى از صب  آن روز هم
نبتود و آن   ودشان ستاعت دمِ دستشتان  ظهر مانده؟ چون خ

ربع  ربع به یک قدرت را نداشتند که به ساعت نگاه کنند، یک
پرسیدند. نه به خاطر اینکه نمازشان قضا نشتود، بته    یاز ما م

 1.بخوانند خاطر اینکه نماز را اول وقت
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 رُخ به خُر
 -1131) تقى خوانسارى محمد سید هللا تنماز آیدر مورد 

او حضور خدا را با همه وجود قل شده است: چنین ن ق(1111
 کرد. نشاط حضتور در نمتازش نمتود  چشتم     خوداحساس مى

 یو .گشود چهره مى گیرى داشت. در آیینه خلوت او حقیقت
حضور بود، دستت از جتان    ۀاى از چشم در نمازش که جُرعه

هاى اجابتت،   کرد و اشک نماز پرواز مى تا بلنداىشست و  می
 کرد. میتر  هایش را گونه
ق( کته از نزدیکتان آن   1111 - 1111) اراکتى هلل ا تآی

آنچه من "گویند:  می در مورد نماز ایشانند، فقیه مجاهد بود
از  اش در نماز که وقتى جمعى هاى ویژه حالت ۀفهمیدم دربار

ایشان در این مورد پرسیدند، او در جواب گفت: من در نمتاز  
  کنم دارم صحبت مى ایستم، مثل اینکه با خدا شفاهى که مى

 1."رُخ هستم به رُخ مثل اینکه
 ع  ر  خرّم آن روى هه در روى ت و با  د ه  ه   

 
 وي  ن نبا   د من  ر آن وق  ت ه  ه راى توب  ود   

 

                                                 
«» 
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 نيس  ت در ه   ه ان  زاى م  ن مس   ين   اي کرّه
 

 1ه   ه ن   ه آن کرّه معه     ب   ه ه   واى توب   ود
 

 یادگاری:  
"فرمود:   مهربانیرسول 

در حتال نمتاز   ، که منتظتر نمتاز استت    تا زمانی بنده: "
 1.است
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 خودآزمایی
. چرا حاالت بزرگان و پیشوایان دین هنگام نمتاز تغییتر   1
 یافت؟ می
 اید؟ . آیا تاکنون لذت انتظار برای نماز را چشیده1
 را توضی  دهید؟ . حاالت معنوی امام علی1
 شوق نماز را در خود ایجاد کرد؟ توان . چگونه می2
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 باالنس روح

 گردنی سپ
کنتد. حتاج همتت، تتازه گترم       ر سخنرانی میکروحانی لش

که باز هم آن مترد از مقتابلش    است شنیدن سخنان او شده
کند. حاج همت هتم مثتل    گذرد و مثل همیشه سالم می می

رود  متی  دهد و مثل همیشه به فکر فرو وابش را میهمیشه ج
جا  آورد، او را به اما هر چه به مغزش فشار می  تا او را بشناسد

موضتوع را از ختودش    است آورد. چند بار تصمیم گرفته نمی
این کار شده است. حتاج  از اما نیرویی از درون، مانع   بپرسد

م و گنتاه  بیند، چیزی شبیه شتر  همت هر موقع آن مرد را می
اما چه شرم و گناهی، خودش هتم    کند در خود احساس می

 . داند نمی
در روزهای آخر ،  پیامبر اکرم"گوید:  ر میکروحانی لش

عمرش به مسجد آمد و فرمود: هر کس حقی به گردن متن  
تر  که قصاص در این دنیا آسان چرا  دارد، برخیزد و طلب کند

ه نام سواده برخاست از قصاص در روز رستاخیز است.مردی ب
اهلل! یک روز بر شتری ستوار بتودی. وقتتی     و گفت: یا رسول

چرخاندی بته متن ختورد. حتاال متن       ات را در هوا می تازیانه

http://khos.blogfa.com/page/hemat.aspx
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 ." ...خواهم قصاص کنم می
کنتد و بتا    این روایت، توجه حاج همت را به خود جلب می

دهد.روحانی ادامه  های آن روحانی گوش می اشتیاق به حرف
خودش را بترای قصتاص آمتاده    ،  پیامبر اکرم" دهد: می
اهلل! آن روز تن متن برهنته بتود.     سواده گفت: یا رسول. کرد

پیراهنش را باال زد و گفتت: قصتاص کتن.      رسول خدا
رستانید و عاشتقانه او را در     سواده خود را به رسول خدا

اهل مسجد  ۀاش را بوسید. هم آغوش گرفت و شکم و سینه
 ." ند...به گریه افتاد

حاج همت به گریه افتاد. ناگهان چیزی در ذهتنش، مثتل   
ذهنش  ۀآن مرد مثل یک تابلو در طاقچ ۀزد. چهر تک ضربهپُ

. از شرم دید د، آن مرد را مییچرخ ماند. به هر طرف می ثابت 
 و از حستینیه ختارج   انداخت و عذاب وجدان، سرش را پایین

 شد.
ر ذهن حاج همت پی د در مثل زنگی پی،  پیامبر ۀجمل

هر کس حقی به گردن من دارد، برخیتزد و  ": شد نواخته می
تر از قصتاص در   چراکه قصاص در این دنیا آسان  طلب کند

 ."روز رستاخیز است...
گیرد.  شود و ضربان قلبش شدت می تن حاج همت داغ می
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قتترار استت. اطرافیتتان از حالتت غیرعتتادی او تعجتتب    او بتی 
امتا حتاج     گوینتد  هم چیزهتایی متی   کنند و با نگرانی به می

کند.  کس نیست. او تنها به آن مرد فکر می همت متوجه هیچ
شود، بدون اینکه بتا کستی    وقتی سخنرانی روحانی تمام می

گردد و در تاریکی، منتظر خروج  می به حسینیه بر، حرفی بزند
 .ماند آن مرد می

 "امام خمینتی "چیزی به پیروزی انقالب نمانده بود. وقتی 
هتا ریختنتد.    فرمان راهپیمایی داد، بیشتر متردم بته خیابتان   

ها قدرت خودشان را از دست داده بودنتد. در عتوض    ساواکی
هتا خودشتان را    طلب، قدرت گرفته بودند. آن ای فرصت عده

شتد، بته میتان     زدند و وقتتی راهپیمتایی متی    انقالبی جا می
نهتا  کردند. آ و شعارهای مردم را عوض می ندآمد میجمعیت 

، کتس دیگتری را بته عنتوان رهبتر       به جای امام خمینی
کردند. گاهی با ایتن کارشتان بتین متردم تفرقته       معرفی می

شتدند. حتاج    خوردن راهپیمایی می هم انداختند و باعث به می
برده و برای مقابله، شعارهای انقالبی  پیآنها  ۀهمت به توطئ

فتر از  را چاپ و بین مردم پخش کترده بتود. آن روز، یتک ن   
کردند. آن  خواند و مردم تکرار می پشت بلندگو شعارها را می

کترد و همتراه متردم شتعار      مرد جلو حاج همت حرکت متی 
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های مرد  داد. حاج همت مراقب اوضاع بود. ناگهان دست می
باال آمد و شعاری شنیده شد. در یک لحظه، نظم متردم بته   

سرایت  نظمی به همه جا هم ریخت. چیزی نمانده بود که بی
کند. حاج همت در حالی که اشتعار اصتلی راهپیمتایی را بتا     

کرد، به ستمت آن مترد هجتوم بترد و      صدای بلند تکرار می
آن مرد که از اینکار حاج همت جا . به او زد "گردنی پس"یک

خواست لب به اعتراض باز کند که با اعتراض  خورده بود، می
ت، شتعارها  مردم مواجه شد. با این برخورد حتاج همت   جمعیِ

 دوباره منظم شد و مردم به حرکت خود ادامه دادند. 
حاج همت باز هم مراقتب اوضتاع بتود. در همتان لحظته      
پیرمردی پیش آمد و درگوشی بته او گفتت: چترا آن آقتا را     
زدی؟ حاج همت گفتت: چتون شتعار انحرافتی داد. پیرمترد      
پرسید: با چشم خود دیدی که او شعار داد؟ عرق ستر و روی  

اش از ناراحتی کبود شد. او با  گرفت و چهره همت را فراحاج 
چشم خودش ندیده بود. پیرمرد ادامه داد: آن کسی که شعار 

حاج همت دیگر صتدای   .انحرافی داده بود، فرار کرد و رفت
اما هر   مرد گشتپیرشنید. سراسیمه به دنبال  پیرمرد را نمی

 .چه تالش کرد، او را نیافت
گذرد و آن مرد، یکتی از   آن ماجرا می حاال چندین سال از
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ر حاج همت است. همان مردی که رو در روی کنیروهای لش
. است حاج همت ایستاده و با نگاهی معنادار به او خیره شده

او با صتدای  . قرار است حاج همت هنوز از شرم و خجالت بی
 ای بماننتد. حتاج همتت    خواهتد کته لحظته    بلند، از همه می

در حضتور یتک     ام ایتن مترد ظلتم کترده    من به ": گوید می
ام. اما حتاال کته از حاضتر کتردن آن      جمعیت هم ظلم کرده

خواهم که در حضتور همتین    جمعیت عاجزم، از این مرد می
 ."جمع، مرا قصاص کند
و ستترش را در مقابتتل متترد  رود  متتی حتتاج همتتت جلتتو 

کننتد. حتاج همتت،     آورد. همه از رفتار او تعجب می دمیفرو
در گلتو، دستت    یبغضت  با  ماند و مرد مرد می واکنش منتظر
اندازد دور گردن حتاج همتت و گتردنش را غترق بوسته       می
بوستد و   مید و پای مرد را نز میکند. حاج همت هم زانو  می

 1.دنز میاشک در چشمان همه حلقه 

 باالنس روح
تردید نمازی که انستان از ستر عشتق و دلتدادگی بته       بی

عانه و خاشعانه در برابر خداوند پروردگار بخواند و در آن خاض

                                                 
1
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برنده استت کته باعتث ارتقتای      بایستد، نمازی کامل و پیش
شود و با هر نماز، یک گام به ستوی   بیش از پیش انسان می
 رود. پیش می کمال و قرب الی اهلل به

نشتتدن یتتا  امتتا بایتتد توجتته داشتتت کتته بتترای ختتاموش  
د مراقتب  نگراییدن شور و دلدادگی انسان به خدا بای سردی به

رنتگ یتا    بود تا از چیزهایی که محبت و شتیدایی متا را کتم   
سازند، دوری کرد  مانند پرهیز از هر نوع گناه بته   مختل می
نیافتن در  ای، نخوردن مال حرام، کنترل نگاه، حضور هر بهانه

هتای شتهوانی، پرهیتز از     مجالس آلوده، کنترل فکر و خیال
ماس بدنی و شتوخی  دروغ وغیبت و تهمت، پرهیز شدید از ت

لعتب،   و نتدادن بته موستیقی حترام و لهتو      با نتامحرم، گتوش  
شدن فکر و روح  هایی که احتمال آلوده نیافتن در مکان حضور

هایی استت   های نخست و حداقل انسان وجود دارد. اینها گام
شدن قرار بگیترد و   خواهد در مسیر خدایی برای کسی که می

تتر بترای هتر     ا گتام مهتم  عطر الهی از او به مشام برسد  ام
ویتتژه نوجوانتتان و جوانتتان، ایتتن استتت کتته  نمتتازگزاری  بتته

گیرنده  دانیم، اصل وجودی انسان و تصمیم طور که می همان
و فرمانده و راهبر اصلی، روح است که سوار بر مرکب جستم  

 کشاند.  ها می ها یا بدی شده است و او را به سمت خوبی
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که دارد، بسیار حستاس و  روح، باوجود تمام قدرت و قوتی 
پذیر است. اصتوالً تمتام چیزهتای ظریتف و      شکننده و تغییر

ترین تغییر و تبدیلی، از روند طبیعتی ختود    ارزش با کوچک  با
شوند  همانند ترازوی طالفروشی که حساستیت آن   خارج می

غبار اندکی نامیزان شتود  لتذا    و باالست و ممکن است با گرد
گونته   نیز به همتین  است. روح آدمینیازمند مراقبت بیشتری 

است. اگر بناست از حساسیت بتاالی ختود تنتزل نکنتد و از     
قیمت آن کاسته نشود، باید پیوسته مراقب تعادل آن باشتیم.  

 . است تر تر، مراقبت از آن هم ضروری هر چقدر روح لطیف
خواهتد نمتاز او در رونتد تکامتل      فرد نمازگزاری کته متی  

ته باشد، باید فضایی فراهم کند تتا  اش اثربخشی داش  معنوی
روح او با آمادگی کامل به سوی معبتود بترود و بتا جستم و     

هتا و فضتایل در پیشتگاه الهتی      از گرایش به خوبی پرجانی 
حاضر شود و از هر چیزی که تعادل روح او را به هم ریتزد و  

، آدمتی شدت بپرهیتزد  چتون    شود، به باعث بیماری روح می
است در تن و جسم خود به یک رشتته  طور که ممکن  همان

دچار شود، در روح و روان خود نیز گاهی  عوارض خوب و بد
و  گتردد  متی   مبتال به یک رشته عتوارض و حتوادم مشتابه   

 البته روح و جستم   ریزد تعادل و توازن معنوی آن به هم می
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 .دارندو شباهت ا یکدیگر تفاوت ب در بسیاری از جهات

 ها  تفاوت
  حجتم و وزن دارد و روح حجتم و وزن نتدارد    مثالً تن. 1

بتر وزن بدناضتافه   ، اگر اندکی غذا وارد بتدن بشتود   بنابراین
، یک جهان دانش و معلومات پیدا کندانسان اما اگر   شود می
 .گردد ای بر وزن و سنگینی اوافزوده نمی ذره
ظرفیتتت تتتن و جستتم محتتدود استتت و ظرفیتتت روح  . 1

بته همتان انتدازه    ، بختورد  آدمتی  ای کته  نامحدود. هر لقمه
 گردد و ازفترو  کلی سیر می تدریج به بهشود تا  اش پر می معده

است و تا وقتتی کته آن غتذا از     ناتواندیگر  ۀبردن یک لقم 
برخالف معتده،  . جدید نیست جایی برای غذای، معده نگذرد

 شتدنی نیستت.   شتدنی و پتر   ظرفیت غذایی معنوی روح، سیر
بترای کستب   ، ومتات کستب کنتد   هراندازه بیشتر معل انسان

 !ختدایا : گوید شود ومی تر می تر و گرسنه معلومات دیگر آماده
چنین نیست که باید معلومات اولی خود  و بر علم من بیفزای

را فراموش کندو ظرف روح خود را از آنها خالی کند تا بتواند 
: از فرمایتد  متی   علتی  حضرت. گیرد معلومات جدیدی فرا

 واستطه ریختتن چیتزی در آن کاستته    هر ظرفی به وسعت 
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، بریزنتد  در آن مگر ظرف علم که هر اندازه بیشتتر ، شود می
 . گردد تر می گنجایش تر و با وسیع
ولتی روح  شود   تدریج پیر و فرسوده و ضعیف می بهتن . 1

 نخواهد شد. هرگز پیر و فرتوت وفرسوده
اش بته جتایی    و هر ذرهشود  میرد و متالشی می تن می. 2
ماندنی  باقی  شدنی نیست متالشی و مردنی ولی روح  ودر می
دیگتر منتقتل    کردن قشر بدن بته عتالمی   بعد از رها و است
شما بترای  ": فرمود  گونه که پیامبر اکرم همان. شود می

شتتدن و  نتته بتترای فتتانی، ایتتد مانتتدن آفریتتده شتتده  جاویتتد
 1."رفتن بین از

 ها شباهت
، روح و بتتدنبتتین  گفتتته ی پتتیشهتتا تفتتاوتبتتر  افتتزون

 : آنها وجود دارد بین نیزهایی  هتاشب
نشاط بماند، به یک رشتته    بدن برای اینکه شاداب و با. 1

روح نیز بته ستهم    .ها احتیاج دارد ها و تنوع غذاها وآشامیدنی
غذای روح علماست و حکمت و ایمان و  .خواهد خود غذا می
مترده  اثر نرسیدن غذای کافی پژبر طور که بدن  یقین. همان

                                                 
1 .  
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 .، روح نیز پژمردگی و افسردگی داردشود فسرده می وا
غیتر از  شتود،   می آنچه سبب پژمردگی و افسردگی روح .1

  امام .سازد آن چیزهایی است که بدن را پژمرده و افسرده می
هتا خستتگی و    هتا ماننتد بتدن    روح": متی فرمایتد    علتی 

 حال که افسردگی روحی بته  در این .کنند افسردگی پیدا می
هتای بتدیع و    شدن به حکمتت  با سرگرم، دهد شما دست می

 ."کنید فکرهای نغزو دلپذیر، خود را مشغول
بته معالجته و    و شود همچنین روح مانند بدن بیمار می. 1

گردد ایتن   کند. علت اینکه بدن بیمار می دارو احتیاج پیدا می
یعنی مجمتوع متوادی     خورد به هم می است که تعادل مزاج

 و شتود  کم و زیاد متی ، در بدن باشدباید ت معین که به نسب
 ساختهبر اساس آن فرمول الزم که خداوند، طبیعت انسان را 

 : قول سعدی به .خورد به هم میاست، 
 مخ الف س رهش   چهار طبع

 

 چند روزي  وند با هم خوش 

 گر ي ي زين چهار  د غال  

 

 1آي د از قال      يرين ب ر  نان 

  
دیتدن و    به محبت زاج روحی بشرطور که وضع و م همین.2

                                                 
1  . 
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 احتیاج دارد ، به نظم اخالقی، به فهم و معرفت کردن محبت
نیتاز دارد  گاه محکمتی   به تکیه و و دانش، به ایمان و اعتقاد

یتاری   به او توکل کند و به او امیدوار باشد کته  که در کارها
. اینها همه مواد الزمی است که بترای  رسان او در کارهاست

، الزم است و اگر تعادل و تتوازن بته هتم بختورد     مزاج روح
 1.خوشی و آرامش بدهدبه انسان تواند  دیگر هیچ چیزی نمی
تنهتا   همه مراقبت و حساسیت بزرگان، نه این است راز این

 به گناه، بلکه حساسیت ویژه به مسا ل جزیی و کوچک.

 ۀ رهبرحساسیت ویژ
علمتای  های این نوع حساسیت در زندگی بزرگان و  نمونه

 اهلل جتوادی آملتی   حضترت آیتت  تقوا وجود دارد.  وارسته و با
یک روز مهمان مقام معظم رهبری بتودم. فرزنتد   فرمود:  می

 را پهن کردند. نیز نشسته بود که سفره "مصطفی آقا" ایشان
شما به منتزل  : ای به وی نگاهی کرد و فرمود اهلل خامنه آیت
فرمایید آقتازاده  من خدمت ایشان عرض کردم: اجازه ب!بروید

ام که با هم باشتیم.آقا   من از وی درخواست کرده  هم باشند
شتما هتم میهمتان      المتال استت   فرمودند: این غتذا از بیتت  
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ها جایز نیست کته بتر ستر ایتن      المال هستید. برای بچه بیت
سفره بنشینند. ایشان به منزل بروند و از غتذای خانته میتل    

 کنند. 
همه عزت به  داوند چرا اینمن در آن لحظه فهمیدم که خ

 1.حضرت آقا عطا فرموده است
که ایشان در  است نقل شده هم  حاالت امام خمینیدر 
 1.اشتتند گذ های بین اعمال وضو، شتیرآب را بتاز نمتی    فاصله

ل مالی ئوبار آقای رضوانی که مس یکاند  همچنین نقل کرده
و دیگر کارهای حضرت امام بود، پشت یتک پاکتت چیتزی    

و برای امام فرستاده بود. حضرت امام در یتک کاغتذ    نوشته
کوچک جواب داده و زیر آن نوشته بودند: شما در این کاغتذ  

لتتذا آقتتای رضتتوانی   توانستتتید بنویستتید کوچتتک هتتم متتی
گذاشت و  ای می کرد و در کیسه جور می و کاغذها را جمع خرده

بتر روی  ، خواست برای حضرت امام چیزی بنویسد وقتی می
فرستتاد و حضترت    نوشت و برای ایشان متی  ذها میآن کاغ

                                                 
«»«

»
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 1نوشتند. امام هم زیرش جواب می

 دقت عالمه طباطبایی
همتان عتالم بزرگتواری استت کته        عالمه طباطبتایی 

روزی در مستجد کوفته نشستته و مشتغول ذکتر      فرماید:  می
 بهشتی از طرف راست من آمتد  ۀدر آن بین یک حوری .بودم
برای من آن را ست داشت و یک جام شراب بهشتی در د که

کته خواستتم    .همینکرد عرضه می و خود را به من.اآورده بود
، به او توجهی کنم، ناگهان یاد حرف استادم، مرحتوم قاضتی  

چنانچه در بین نماز و یا قرا ت قرآن و : افتادم که فرموده بود
و صتورت   افتتاد مدی ابرای شما پیشت ، یا در حال ذکر و فکر
به همین  و دنبال عمل خود باشید.نکنید ه زیبایی دیدید، توج

آن حوریه برخاستت و از طترف   .دلیل من نیز توجهی نکردم
باز تتوجهی   .چپم آمد و باردیگر آن جام را به من تعارف کرد

از آن زمتان هتر    .و از متن دورشتد   دنجیرحوریه  نآ .نکردم
دگتی وی  راز آز، آورم ای را بته یتاد متی    وقت چنتین منظتره  
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 1.شوم ثرمیأمت
رسند؟  گونه افراد چگونه به چنین مقاماتی می راستی این به

چه عاملی روح آنان را چنان ظریف و متعالی کرده است کته  
کند؟ آیا جز  حوریه  برای جلب توجه و رضایتشان التماس می

حتد   این است که روح آنان از هر آلودگی پتاک شتده و بته   
 مته ۀ عالهمستای اعالی ظرافت رسیده است تتا بتدانجا کته    

با اینکته    به دنبال ما فرستادایشان د: یک روز صب  گوی می
کترد. رفتتیم دیتدیم     برای کار شخصی به کسی مراجعه نمی

ای  معلوم شد گربه.مطالعه کند دتوان بسیار ناراحت است و نمی
اش افتاده است و بتتا آنکته مرتتب     خلوت خانه  در چاه حیاط

ناراحت بود که  بسیاره است، ریخت برای آن غذا و گوشت می
چرا ما باید غفلت کنیم و سرچاه را بتاز بگتذاریم تتا حیتوان     

نند کَسپس دستور داد که مقنّی بیاورند و چاه را بِ. درآن بیفتد
کتار   ، ایتن  ایشتان  و گربه را بیرون بیاورند. طبق نقل فرزنتد 

  تومان در آن روز بتترایش خترج برداشتته بتود    1133حدود 
ای نجات حتیتوانی اقتدام کترده   ولتی خوشحال بتود که بتر

                                                 
 ،
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 1است.
ما در منتزل حتق نداشتتیم بترای     : همسر عالمه گفته بود

بردن مورچه یا سوسک و مانند آن سمپاشی کنیم. چون  بین از
عالمه معتقد بوداینها جان دارنتد و متا حتق نتداریم آنهتا را      

بتاید بکوشیم منزل را نظافت کنتیم تتا اینهتا     .جان کنیم بی
 1.پیدا نشوند

 حالی کشف رمز بی
توان دریافتت کته تعتادل     حال با چه مالک و معیاری می

 روح انسان به هم خورده و از حالت طبیعی خارج شده است؟
پاسخ آن در روایات چنین آمده است: باید به نماز و حاالت 
خود در آن دقت کنید. اگر حال خوشی برای عبتادت و نمتاز   

شده و تنظیم طبیعتی آن  ندارید، بدانید از حالت تعادل خارج 
"فرماید:  می مختل شده است. پیامبر

هر کس شرایط و آداب آن را  .نماز میزان و الگوست: "
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 1گیرد. می رعایت کند، پاداش کامل گیشایست به
حتالی و تنبلتی    راز بتی   و  با توجه به آنچه گفته شتد، رمتز  

توجهی آنان بته نمتاز روشتن     و کاهلی و بیبسیاری از مردم 
شود. دلیل اینکه برخی حتال نمتاز و عبتادت ندارنتد یتا       می

ترین کار برایشان اقامته نمتاز استت، ایتن استت کته        سخت
حساسیت و توازن روح به سبب گناه و اشتباه به هم ختورده  

رنتگ   هتا کتم   است  لذا گرایش آنان به خوبی و خدای خوبی
گونته   نان از بین رفته است. نشانه ایتن آ شده و لطافت روحی

ارزش کته   افراد هم این است که به سوی گناه و کارهای بی
شوند، با تمام قوا و با سترعت تمتام آن را اجابتت     دعوت می

کنند  ولی همین که نوبت به معنویتت و نمتاز و عبتادت     می
رسد، رخوت و سنگینی نامعلومی بر روح و بدنشان حاکم  می
 شود.  می

 باید کرد؟چه 
گونه دردها این استت کته    نسخه عمومی برای درمان این

ستازد، یعنتی    باید با هر چیزی که روح انسان را نامتعادل می
کردن از خطوط قرمز الهتی و انجتام دادن گنتاه،     همان عبور
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مقابل، در اموری که ظرافتت و لطافتت    مقابله کرد. در نقطۀ
و ذکتر و توجته و    کند مانند دعا و مناجات روح را تقویت می

هتای فراوانتی از ایتن     مراقبه، باید کوششی تمام کرد. نمونه
توان  یافتگان به کوی محبت الهی می  قبیل را در زندگی راه

آن، به  برای حفظ تعادل روح و لطیف ماندن این بزرگان دید
گذرند  ظاهر ساده که بسیاری از کنار آن می  رعایت اموری به

هایی  دقت نظرها و توجه شوند، چه یراحتی مرتکب آن م و به
تواند نقش مهمتی در تعتادل روح    داشتند که یادآوری آن می

 انسان ایفا کند. 

 شهید جوان 
محمدرضا از جوانانی بود که در زمان جنگ به جبهه رفته 

بته استارت دشتمن     و مجروح شدها او  بود. در یکی از جنگ
ردند و شتانزده  درآمد و در آنجا به شهادت رسید. او را دفن ک

 ۀشهدا با اجستاد عراقتی، جنتاز    ۀهنگام تبادل جناز، سال بعد
آورد تتا   شده را بیرون  محمدرضا شفیعی و دیگر شهدای دفن

 ۀجنتاز دیدنتد  امتا    به گتروه تفحتص شتهدا تحویتل دهنتد     
 محمدرضا سالم است، سالمِ سالم.
هتا   طور نباید تحویل ایرانتی  صدام گفته بود این جنازه این
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امتا    گذارنتد  شود. او را سه ماه زیر آفتتاب ستوزان متی   داده 
ولتی بتاز     پاشتند  کند. روی پیکرش آهتک متی   تفاوتی نمی

 تأثیر است. بی
مانتدن ایشتان    سالمبا پرسش از مادر ایشان معلوم شد راز 

 همیشته شد   ترک نمی او وقت نماز شب چیز است: هیچ ندچ
د  شت  وقتت زیتارت عاشتورایش تترک نمتی      باوضو بود  هیچ

هر وقت برای امام  و همچنین مداومت بر غسل جمعه داشت
 1مالید. هایش را به بدنش می کرد، اشک گریه می  حسین
گونه موارد دربارۀ علمای وارسته و شهدا بسیار نقتل   از این

کنیم.اینهتا   شده است که به چنتد نمونته از آنهتا اشتاره متی     
انحتراف  راهکارهایی هستند برای تقویت روح و جلوگیری از 

 و ضعف آن: 

 وضوی دایمی
بهتش   گرفتت.  آخر شب بود. لب حوض داشت وضو متی "

  خونتدی  گفتم: پسرم تو که همیشه نمازت رو اول وقت متی 
حتماً کار داشتی کته تتا     چی شده که...؟! البته ناراحت نباش
رضتا لبخنتدی زد و بعتد از     حاال نمازت عقب افتتاده. محمتد  
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هی قربونت برم مادر! نمتازم  اینکه مس  پاشو کشید، گفت: ال
کنم تتا بتا    رو سر وقت، مسجد خوندم. دارم تجدید وضو می

شنیدم هرکس قبل از خواب وضو بگیتره و بتا    .وضو بخوابم
 1."نویسن وضو بخوابه، مال که تا صب  براش عبادت می

 رعایت قانون
پیچیتدم تتوی یته    . رفتیم جایی علی داشتیم می با محمد"

! ها کنی داری گناه می: روی پام و گفتزد . طرفه خیابان یک
قانون هتم  . توی جمهوری اسالمی این کار تو خالف قانونه

عین اینکه نمازت عمتداً قضتا     که رعایت نکنی، گناه کردی
 1."کنه هیچ فرقی هم نمی  بشه

 خواری ممنوع ویژه
ها توی  رزمنده ۀبقی لاما برای گرفتن غذا مث  فرمانده بود"

ها به احترامش کنار  صف غذا هم جلویی سر. ایستاد صف می
او هتم  . خواستند او زودتتر غتذاش رو بگیتره    میو  رفتند می

 .رفت کرد و می ول می  شد عصبانی می
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آشتپزها غتذای بهتتر بتراش     ، رستید  نوبتش هم کته متی  
 1."داد به پشت سریش شد و می او هم متوجه می  ریختند می

 سیب حالل
ب مشغول بازی بود که یک های فامیل، کنار نهر آ با بچه"

ها سیب را گرفتنتد و   سیب قرمز و درشت از آب رد شد. بچه
رضا نختورد. گفتت: متن     تقسیمش کردند و خوردند  اما علی

ها نفهمیدند چی  شاید صاحبش راضی نباشد. بچه  خورم نمی
آورد وقتتی دیتد پستر     ولی پتدر از خوشتحالی بتال در     گفت

 1."شود میقدر حالل و حرام سرش  کوچکش این

 گناهان هفته
صدای انفجار آمد و سنگرش رفت هتوا.هر چته صتدایش    
زدیم جواب نداد... . رفتیم جلو. سترش پتر از تترکش شتده     

هایش را خالی کردیم. یک کاغذ تویش پیدا کردیم.  بود.جیب
 که روش نوشته بود: 
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 گناهان هفته: 
 زدن به طرف مقابل   شنبه: احساس غرور از گل

 کردن نماز شب   تمامیکشنبه: زود 
   روزانهکردن سجدۀ شکر  دوشنبه: فراموش

 شنبه: شب بدون وضو خوابیدن   سه
 چهارشنبه: در جمع با صدای بلند خندیدن  

 کردن   دستی فرمانده در سالم شنبه: پیش پنج
هتتای مخصتتوص جمعتته و  نکتتردن صتتلوات جمعتته: تمتتام

 دادن به هفتصد تا. رضایت
 1."فت دبیرستاناسمش حسینی بود. تازه ر

 یادگاری

"

توفیتتق پرستتید:   ین علتتینمتتردی از امیرالمتتؤم: "
تو کسی هستی کته  حضرت فرمود: شب ندارم.  خواندن نماز
گناهانتت تتو را بته بنتد     یعنتی  [ استت پاگیرت شده گناهان 

کشیده و توفیتق خوانتدن نمتاز شتب را از تتو ستلب کترده        
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87 

 1.]است

                                                 



 

88 

 خودآزمایی
 ای به خواندن نماز نداریم؟ ها عالقه ی وقت. چرا برخ1
 رغبتی به نماز وجود دارد؟ ای میان گناه و بی . چه رابطه1

 . علت سختی و قساوت قلب چیست؟1
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 میدان مبارزه

 دشمن قدیمی

هتا دربتارۀ آن    ایم و ستخن  همۀ ما از شیطان بسیار شنیده
خود ها او را زیر رگبار لعن و نفرین  ایم  حتی خیلی وقت گفته
ایتم در ارتکتاب فتالن عمتل      ایم  چون احساس کرده گرفته

خواسته است بتا ترفنتدی    ناپسند دست داشته و بار دیگر می
 جدید ما را به فساد و گمراهی بکشاند. 

 هتیچ   مانند شیطان این است که به های بی یکی از ویژگی
آید و با تمام قوا به مبارزه با ما ادامته خواهتد    وجه کوتاه نمی 
های مختلفی که سر راه ما پهن  د تا شاید بتواند از میان دامدا
ما را در بند یکتی از ایتن گناهتان گرفتتار      سرانجامکند،  می

 سازد. 
در دشمنی و عداوت شیطان و اینکه او همواره تالش 

گام به  به های جدید، انسان را گام کند با ترفندها و تاکتیک می
تعالی  مسیر بندگی حقشدن از  سوی سقوط و انحراف و خارج

بکشاند، شکی نیست. در اهمیت دشمنی شیطان همین بس 
که خداوند متعال در آیات فراوانی از قرآن کریم، شیطان را 

خواهد  کند و از انسان می انسان معرفی می قدیمیدشمن 
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 کاری و ظاهرسازی شیطان نشود:  مغلوب فریب
شیطان دشمن آشکار انسان  :""

 1.است
آیا او : ""

گیرند   می دوست [خدا]و فرزندانش را به جای من  [ابلیس]
 1یند؟دشمن شما آنها در حالی که

شک شیطان دشمن  یب: ""

 1.پس او را دشمن بگیرید  شماست
های  : از گام""

که او دشمنی آشکار برای  شیطان پیروی نکنید  چرا
 2شماست.

 خط مستقیم
در  هاستت کته پیتامبر اعظتم     به سبب همین دشمنی

هتا و   ران ختود را بته حیلته   های مختلف، اصحاب و یتا  زمان

                                                 
 

 

 

 



 

 

91 

بتاش    بتا اعتالم آمتاده    کردند و های شیطان آگاه می نیرنگ
پرداختند تتا انستان    دایمی، به بازخوانی مستمر مسیر خدا می

هتا و ترفنتدهای جدیتد شتیطان      همیشه بروز شود، وسوسته 
 کارگر نیفتد. 
بتر زمتین جلتو     پیامبرروزی گوید:  عبداهلل می جابربن

ستتپس   "ایتتن راه خداستتت": فرمتتودختتود خطتتی کشتتید و 
هتایی   اینها هتم راه ": هایی در اطراف آن کشید و فرمود خط

است که بر سر هر یک شیطانی قرار دارد که بته آن دعتوت   
سپس دست خود را بر خط میتانی گذاشتت و ایتن      "کند می

"آیه را تالوت کرد: 

ایتن راه  1: "
و ]های پراکنده  از آن پیروی کنید و از راه  مستقیم من است

 .سازد پیروی نکنید که شما را از طریق حق دور می [انحرافی
  کنتد  یاین چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش مت 

 1.شاید پرهیزگاری پیشه کنید
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 های نفوذ شیطان راه
هتای انحرافتی و    های خود، راه ساختن شیطان برای عملی

کند تا بتواند انسان را  ای را طراحی می کننده مسیرهای گمراه
از خط مستقیم بندگی، به بیراهۀ گناه و عصیان بکشاند و بتا  

تا وی را بته   های گوناگونی در فکر و روح او نفوذ کند روش
 نافرمانی پروردگار سوق دهد.

وقتی دستور اخراج شیطان از بهشت صادر شد، شیطان به 
تنها  مقابله با خداوند پرداخت و وقاحت را بدانجا رساند که نه

کترد، بلکته بته    را با کمال صتراحت و شتدت تهدیتد    انسان 
"آورد:  ر ج زخوانی در مقابتل خداونتد روی  

، ستازی آنتان   سر راه مستقیم تو، برای گمتراه  : حتماً"
کردنانستان   گمتراه بتر   اکیتداً  شتیطان همچنتین  نشتینم.   می

بته عزتتت   : "" ست:یاد کرده اسوگند
و به گمراهتی ختواهم    ادخواهم دفریب آنها را  ۀسوگند، هم

 1کشاند.
ستاختن تهدیتد و    دربتارۀ چگتونگی عملتی   سپس شیطان 

"گویتد:   های خود چنین می اجرای فریب
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ها را از جلو  و انسان منشین من بر سر راه راست می: "
کنم و از طترف راستت و چتپ     م و از پشت تعقیب میران می

 1.سازم گرفتارشان می
منظور از جلو، پشت ستر، طترف راستت و طترف     شک  بی

 ۀوسوست  ۀحوزنیست  چون جغرافیایی  ۀچپ، جهات چهارگان
  پس منظور شتیطان از ایتن ستخن    دل آدمی است، شیطان
 چیست؟

ن فرماید: اینکته شتیطا   در توضی  این آیه می امام باقر
کنم، یعنتی اینکته مستئله مترگ و      رو حمله می به گفت از رو

دهم و آنها را بتا خوشتی و    آخرت را برایشان آسان جلوه می
کنم تا آخرت را فراموش کننتد تتا    های دنیا مشغول می لذت

مبادا به سبب ترس از آخترت، دستت از گنتاه بکشتند.اینکه     
کتنم، یعنتی آنهتا را بته      گفت: از پشت سرشتان حملته متی   

کنم و با وسوستۀ اینکته بته     کردن مال و ثروت امر می جمع
فکر آیندۀ فرزندان خود باشید، آنتان را از پرداختت حقتوق و    

کنم.حمالت از طترف راستت معنتایش     واجبات مالی منع می
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دادن شبهات،  دادن گمراهی و زیبا جلوه این است که با زینت
یعنتی   کنم، کنم و اینکه از چپ حمله می دینشان را فاسد می
هتا بتر    دادن شهوت ها و غلبه دادن لذت اینکه با محبوب قرار

 1کنم. هایشان، به آنان حمله می قلب

 میدان مبارزه
بر طبق آنچه گفته شد، شاید چنین به نظر برسد که با این 

جانبه و ابزارهایی که شیطان تدارک دیتده،    تهدیدهای همه
توان  نمیبسا  شدن انسان محتمل است و چه شکست و تسلیم

 از دست شیطان رها شد!
تتوان   باید گفت به ایتن مستئله از جنبتۀ مثبتت هتم متی      

تتوان تصتور کترد تهدیتدها و حمتالت       نگریست  یعنی متی 
پی شیطان، نعمت و فرصتی است برای موفقیت بیشتتر   در پی

شتنود شتیطان بتا ختدا      و در راه بندگی  زیرا از مجموع گفتت 
زندگی دنیتایی ختود در   شود که انسان در  چنین فهمیده می
حاضر شده است، با حریفی کته تمتام تتالش      میدان مسابقه

خود را به کار بسته است تا ما را شکستت دهتد. ایتن ختود     
فرصتی است برای اثبات لیاقت و شایستگی خود بته ختدای   
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ای باشد، ولی حریفی در کار نباشد و  متعال. اگر میدان مبارزه
و مدال طال را هم از آنِ خود انسان پیروز از زمین خارج شود 

کند، آیا چنین بُرد و مدالی ارزشتمند و افتختارآفرین استت؟    
مطمئناً جواب منفی است. چون مدال طال و مقام واال وقتتی  

کند که حریفی نیز در کار باشد  ارزش حقیقی خود را پیدا می
دادن آنتان،   زدن و شکست و انسان با زحمت و تالش و کنار

 ال طال دست یابد. به پیروزی و مد

 راه شکست شیطان
در میدان مبارزه با شتیطان، خداونتد بترای انستان برختی      

منظتور مقابلته بتا شتیطان،      تجهیزات و وسایل مورد نیاز، به
تدارک دیده است تا وی دست خالی به میتدان مبتارزه گتام    

 نگذارد. 
های شیطان به اتمام  ها و تهدیدها و قسم خوانی وقتی رجز
ن به نظر آمد که انسان مغلوب حتمی این مبتارزه  رسید، چنی

شتیطان از چهتار   خواهد شد  لذا فرشتگان از خدا پرستیدند:  
پتس چگونته انستان نجتات       سمت بر انسان مستلط استت  

راه بتاال   .راه باال و پایین بتاز استت  "یابد؟ خداوند فرمود:  می
بنتابراین    افتتادن استت   ختاک  نیایش و راه پایین سجده و بر
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ه دستی به سوی خدا بلند کند یا سری بر آستتان او  کسی ک
 1."تواند شیطان را طرد کند بساید، می

  رمز و راز پیروزی در کالم امام زمان
، به همین راهکار حضرت مهدیدر فرمایش زیبایی از 

شکست شیطان اشاره شده است.آن هم شکستی مفتضحانه 
ید به تصترف  راند و ام کننده که شیطان را به عقب می و خوار

فرمودنتد:   سازد. آن حضترت  رنگ می و غلبه بر انسان را کم
"

 نماز، شیطانمالیدن بینی  خاک : بهترین چیز برای به"
 1است  پس نماز بخوان و بینی شیطان را به خاک بمال.

راستی اگر فردی روزانته پتنج بتار در ستاعات مختلتف       به
روز نمازی کامل و خالصانه بخوانتد، آیتا دیگتر راهتی      شبانه

برای نفوذ شیطان وجود خواهد داشت؟ این مستئله حقیقتتی   
ستادگی   توان به است که در میان دوستان و آشنایان هم می

آن را دید. کسانی که اهل عبتادت و نمتاز و مستجد و دعتا     
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افتنتد وراحتت    یستند، با یک اشارۀ شیطان دنبال او راه متی ن
شوند و به همتین ستادگی مغلتوب شتیطان      مرتکب گناه می

 آیند.  می تسلط او در پذیرند و در گردند و شکست را می می

 یادآوری و یادسپاری
ای  راهکار مهم پیروزی در مبارزه با شیطان، ایجتاد رابطته  

از طریتق نمتاز و عبتادت    قوی و مستحکم با خداوند متعال 
است که سپر دفاعی محکم و نفوذ ناپذیری در مقابل شیطان 

"فرماید:  می کند.امام صادق ایجاد می

فرمودنتد: تتا    پیتامبر  :"
گانۀ خویش را به وقت خود بگزارد،  وقتى آدمى نمازهاى پنج

شیطان از او ترسان و گریزان استت و چتون نمازهتا را تبتاه     
یابد و او را بته گناهتان بتزرگ     کند، شیطان  بر او دست مى

 1.کشاند مى
له را درک کترده بودنتد،   لذا کسانی که اهمیت ایتن مستئ  

هتای نفتوذ    کردنتد و تمتام راه   شدت از خود مراقبتت متی   به
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بستند و با استعانت از نماز و نیایش، به مقابلته   شیطان را می
پرداختند. یکی از این افراد شهید عباس بابایی  با شیطان می

 بود.

 شهید بابایی
بته دنیتا   در شهرستان قتزوین   1111شهید بابایی در سال 

و در  گذرانددر همان شهر  را ابتدایی و متوسطه ۀدوراو  .آمد
خلبانی نیتروی هتوایی راه یافتت و     ۀبه دانشکد 1121سال 

برای تکمیل دوره به ، آموزش مقدماتی ۀپس از گذراندن دور
 مریکا اعزام شد.ا

بایست به مدت دو  طبق مقررات دانشکده میشهید بابایی 
شتتد.  اتتتاق متی  هتم مریکتتایی امتاه بتا یکتتی از دانشتجویان    

هاهدف این برنامه را پیشرفت دانشجویان در رونتد   مریکاییا
امتتا واقعیتتت شتتمردند   بتتر متتیفراگیتتری زبتتان انگلیستتی 

عباس در همان شترایط تمتام    .بود )کنترل افراد(چیزدیگری
باری موجود در  و بند از بی و داد واجبات دینی خود را انجام می

ها  ی او در گزارشی که از ویژگیاتاق مریکا بیزار بود. همۀاجامع
شتود   ، یادآور میاست نوشتهبه مافوق خود  و روحیات عباس

و در برخوردهتتا، بتته آداب و  استتت بابتتایی فتتردی منتتزوی 
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آیتد کته    متی  ست. از رفتار او بتر اعتنا هنجارهای اجتماعی بی
و شتدیداً بته    دارد نسبت بته فرهنتگ غترب موضتع منفتی     

او بته  وی نوشتته استت:   فرهنگ سنتی ایران پایبنتد استت.  
منظور او نمتاز و  ) زند رود و با خودش حرف می ای می گوشه
 .(خواندن عباس بوده است دعا

 ۀالتحصتیلی از دانشتکد   متاجرای فتارغ  شهید بابتایی  خود 
خلبانی ما در  ۀمریکا را چنین تعریف کرده است: دوراخلبانی 

)توستط  ختاطر گزارشتاتی کته     امتا بته    مریکا تمام شده بودا
خدمتم درج شده بود، تکلیفم روشن نبود  ۀدر پروند( اتاقی مه

دادند تا اینکه روزی به دفتر مستئول   و به من گواهینامه نمی
مریکتایی بتود، احضتار شتدم. بته      ادانشکده، که یک ژنترال  

اتاقش رفتم و احترام گذاشتم. او از من خواست که بنشتینم.  
فردی بود که  ژنرال آخرین .من جلو او، روی میز بود ۀپروند
کترد.او   نظر می شدنم اظهار بایستی نسبت به قبول و یا رد می

هتای   الؤهایی کرد کته متن پاستخش را دادم. از ست     پرسش
آمد که نظر خوشی نستبت بته متن نتدارد. ایتن       می ژنرال بر

زیترا    مالقات ارتباط مستقیمی با آبرو و حیثیت متن داشتت  
واده و شتوق  کردم که رنج دوستال دوری از ختان   احساس می

ام در دل داشتتم، همته در    هایی که برای زندگی آینده برنامه
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یک لحظه در حال محو و نابودی است و باید دست خالی و 
خلبانی به ایران برگتردم. در همتین    ۀبدون دریافت گواهینام

فکر بودم که در اتاق به صدا درآمد و شخصی اجازه خواست 
ال خواست تا برای کتار  تا داخل شود. او ضمن احترام، از ژنر

با رفتن ژنرال، متن لحظتاتی را    .مهمی به خارج از اتاق برود
وقت نماز ظهر بود.  .در اتاق تنها ماندم. به ساعتم نگاه کردم

توانستم نمتاز را اول   کاش در اینجا نبودم و می: با خود گفتم
وقت بخوانم. انتظارم برای آمدن ژنرال طوالنی شتد. گفتتم   

جتا نمتاز را    همتین   می باالتر از نمتاز نیستت  کار مه که هیچ
شاداهلل تا نمازم تمام شود، او نخواهتد آمتد. بته     خوانم. ان می

ای را که همتراه داشتتم بته     ای از اتاق رفتم و روزنامه گوشه
زمین انداختم و مشغول نماز شدم. در حال خواندن نماز بودم 

م چته  که متوجه شدم ژنرال وارد اتاق شده است. با خود گفت
کنم؟ نماز را ادامه بدهم یا بشکنم؟ بتاالخره گفتتم نمتازم را    

هرچه خدا بخواهد همان خواهد شد. سرانجام   دهم ادامه می
، نشستتم  که بر روی صندلی می نماز را تمام کردم و در حالی

خواهی کتردم. ژنترال پتس از چنتد لحظته       از ژنرال معذرت
ستتکوت نگتتاه معنتتاداری بتته متتن کتترد و گفتتت: چتته       

کردم.گفتت: بیشتتر توضتی      کتردی؟گفتم: عبتادت متی    یمت 
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هتای   بده.گفتم: در دین ما دستور بر این است که در ستاعت 
روز باید با خداوند به نیایش بپردازیم و در ایتن   معین از شبانه

من هم از نبودن شما در اتاق  .رسیده بود ساعات زمان آن فرا
نترال بتا   استفاده کردم و ایتن واجتب دینتی را انجتام دادم.ژ    

این مطالبی که  ۀتوضیحات من سری تکان داد و گفت: هم
مثل اینکه راجتع بته همتین کارهاستت.     ، تو آمده ۀدر پروند

طور است.او لبخنتدی   همین، طور نیست؟پاسخ دادم: آری این
زد. از نوع نگاهش پیدا بود که از صداقت و پایبندی من بته  

مریکا ۀامعت نباختنم در برابر تجتدد جا  سنت و فرهنگ و رنگ
خودنتویس را از  ، اشای بشّت  خوشش آمده استت. بتا چهتره   
ام را امضا کرد. سپس بتا حتالتی    جیبش بیرون آورد و پرونده

آمیز از جا برخاست و دستش را به سوی من دراز کرد  احترام
گویم. شما قبول شدید. برای شما  و گفت: به شما تبریک می

 آرزوی موفقیت دارم.
و تشکر کردم. احترام گذاشتم و از اتاق من هم متقابالً از ا

به پاس ، خارج شدم. آن روز به اولین محل خلوتی که رسیدم
این نعمت بزرگی که خداوند به من عطا کرده بود، دو رکعت 
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 1."نماز شکر خواندم
اکنون دو نمونۀ دیگر از مبارزۀ ایتن شتهید بزرگتوار را بتا     

ر خانه شیطان آوریم  آن هم در امریکا و د شیطان در پی می
 بزرگ: 

 مبارزه با شیطان در امریکا
گویتد: در دوران تحصتیل در    یکی از دوستان ایشتان متی  

، "ریتس "امریکا، یتک روز دیتدم در بتولتن خبتری پایگتاه      
کرده بود. مطلب به   همه را جلب مطلبی نوشته شده که نظر

این مضمون بود: دانشجو بابایی، ساعت دو بعد از نصف شب 
دود تا شیطان را از خود دور کند. تا این مطلب را خواندم،  می

رفتم سراغ عباس و گفتم: عباس! قضیه چیست؟ گفت: چند 
شب پیش، بدخواب شدم. رفتم میدان چمن تا کمتی بتدوم.   

آمدند. کلنل  نشینی می مرا دیدند. از شبکلنل باکستر و زنش 
د وی؟گفتتم: دارم   به من گفت: این وقت شب برای چی متی 

کتتتنم. گفتتتت: راستتتتش را بگتتتو  داری دروغ  ورزش متتتی
گویی.گفتم: راستش محیط اینجا خیلی آلوده است. برای  می

کنتد و   انگیز است. شتیطان بتدجوری اذیتتم متی     من وسوسه
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طور  ازد. دین ما توصیه کرده اینخواهد من را به گناه بیند می
 11ها، عمل سخت انجام بدهید. کل داستان همین بود. موقع

 های وسط اتاق راز نخ
خوانتدن    روز برای درس  گوید: یک دوست شهید بابایی می

رفتم به اتاق عباس. دیدم یک نخ وسط اتتاق نصتب کترده.    
گفتم: این نخ دیگر چیست؟ چرا اتاق را نصف کردید؟ گفت: 

طرف تا بته درستمان برستیم.بعداً متوجته       لش کن  بیا اینو
خورده و عکس زنان را  می  اتاقی عباس مشروب شدم که هم
توانستت اتتاقش را    زده و عباس هم چتون نمتی   به دیوار می

عوض کند، آن را نصف کرده بود. با آن دانشتجوی ختارجی   
کس طرف دیگری نرود. هرچند  هم توافق کرده بود که هیچ

دیدم نخ را برده باالتر نصب  رفتم به اتاقش، می  ه میوقت ک
 1کرده.

                                                 


2
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 یک توصیه
های مبارزه با شیطان متعدد است و بهترین ستبک آن   راه

کردن رابطه بتا اوستت    هم نیایش به درگاه الهی و مستحکم
خواندن استت  ولتی روشتن استت      که بهترین تجلی آن نماز

راحتی و دوری نمازگزار واقعی باید به تمتام آنچته باعتث نتا    
پیتامبر  شتود هتم توجته داشتته باشتد  لتذا        شیطان از او می

ی کته  هتای آیا شما را آگاه کنم بتر کار "فرماید:  می اکرم
 ۀگیترد، بته انتداز    اگر انجام دادید، شیطان از شما فاصله متی 

روزه صتورت  "فاصله مشرق تا مغرب؟ گفتند: آری. فرمتود:  
شکند. دوستی  میکند و صدقه کمرش را  شیطان را سیاه می

و شتکند   برای خدا و کمک برای عمل صال ، پشت او را می
 1."دکن میپاره استغفار، بند دلش را 

: دهنتد  متی باره چنتین راهکتار    نیز در این امیرالمؤمنین
"

نع و رهزن سیر آدمتی  در برابر شیطان که ما: "
بترگ    و  ستاز  ۀآرایی کنیتد و بتا همت    به سوی خداست، صف

نظامی خود به جنگ او بروید. اگر چنین کردیتد، جتان شتما    
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 1. رود شود و درجات شما باال می تزکیه می
بته گنتاهی تحریتک     وسوسه و اگر شیطان انسان رایعنی 
کنتد  به جایی که نباید نگتاه ب انسان مرتکب گناه شد، کرد و 

نگاه کرد، مالی را که نباید بگیرد گرفت یا سخنی را که نباید 
دانتد ایتن کتار گنتاه استت بتا او        بگوید گفت و با اینکه می
پیشتروی او و   ۀهای او را برآورد، زمین موافقت کرد و خواسته

شکست خود را فراهم کرده است. اگر کسی دستی بته گنتاه   
انی بته دروغ و  حترام گشتود و زبت    مکتان دراز کرد، پایی به 

، شتروع گنتاه   ۀتهمت و افترا و مانند آن باز کرد، همان لحظ
ای کته دارد   کته لحظته   چنتان   پیشروی شیطان است ۀلحظ

کردن وی  نشینی شیطان و اسیر عقب ۀکند، لحظ مقاومت می
پیروزی او  ۀلحظ، کند گناه را ترک می اما وقتی کامالً  است

 1و شکست شیطان است.

 یادگاری
": فرمود پیامبر
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بفریبد  کند تا او را  هر دلى شیطانى دارد و تالش مى: "
شود و اگتر یتاد ختدا را     ، از او دور مىکردیاد  پس اگر خدا را

شود و او را متوجه  کنار گذاشت، آن شیطان به او نزدیک مى
کتم بته    کتم  و کند و به لغتزش  گمراهش مى و سازد خود مى
 1.دارد میواو سرکشی طغیان 
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 خودآزمایی
 ، یعنی چه؟"وجود شیطان الزمه تکامل انسان است". 1
 شود؟  نسان مسلط می. چه زمانی شیطانی بر ا1
 . راز اصلی شکست شیطان چیست؟1
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 دوربین مخفی

 اشهد انَ علیَاً ولیُ اهلل

اش توی والیبال حرف نداشت. به سته زبتان عربتی،     بازی
زد و به طتالب، انگلیستی درس    انگلیسی و آلمانی حرف می

پوشید و به قول خودش بتا   ای که نعلین نمی داد  روحانی می
ها هم سروکار داشت. حاضر نبتود کستی    ذهبیظاهر غیرم به

حتی پشت ستر دشتمنانش هتم بتد بگویتد. او در خیلتی از       
ها از جمله انتقادپذیری و صبر و تحمتل مختالف، در    ویژگی

 نظیر بود. بین یاران انقالب کم
رو  ""! "گفت:  با جدیت می

پشت سرش نماز بخون تا بفهمی  گفته بود شب بیا ."گه نمی
 کنی.  اشتباه می

اشتهد  "این جملته  ، فالنی میادامشب به بهشتی سپرد که 
  اذان و اقامته رو گفتت  دکتتر  رو بلند بگو.  "اهلل ولیُ اًعلیَ انَ

ولی خبری از این جمله نشد. به بهشتی اعتراض کرد که هر 
تم گفت  اگه امشب می"حاال امشب چرا؟ گفت:   گفتی شب می

ولتی متن کته همته وجتودم محبتت         به خاطر اون آقا بتود 
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آفرین به این  1."است، چرا باید برای یک نفر بگویم  علی
 اخالص!

 شدن به عشق دیده
ای است که دوست دارد مورد توجته و   طبع انسان به گونه

زد شود  عالقه دیگران باشد و کارهای خوب و مثبت او زبان
د او بگشایند. به همین دلیتل  و همه، زبان به تعریف و تمجی
های کالن، تیتتر اول شتوند و    برخی حاضرند با صرف هزینه

ها بیفتد و مشهور شتوند  حتتی برختی در     اسمشان سر زبان
کنند، تا نیکوکار و خیّر شناخته شوند.  کارهای خیر فعالیت می

ها برای مدت زمان کمی دوام داشته باشتد  ،   چه بسا این راه
نخواهتد داشتت  ضتمن اینکته پیامتدها و       ولی قطعتاً ادامته  

های معنوی بسیاری برای انسان به بار خواهد آورد و  خسارت
رفتن زحمات انسان خواهد شد و گناه  شدن و ازبین باعث تباه

اش ثبتت   ریا و دورویی و عمل ناخالصتانه را هتم در پرونتده   
 خواهد کرد.
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 داستانی از ریا
توانستت   نمتی کترد   مردی بود که هتر کتار متی   گویند  می

کرد و فکر  روزی  .و ریاکاری نکند کنداخالص خود را حفظ 
مسجدی متروک هست کته  ، شهر ۀگفت: در گوش با خودش

  ختوب  .کنتد  آمد نمتی  و رفت به آنو  کسی به آن توجه ندارد
استت،   ست شبانه به آن مسجد بروم تتا کستی مترا ندیتده    ا

، هتای شتب تاریتک    در نیمته  .خالصانه خدا را عبتادت کتنم  
و  آمتد  متی  بترق  و آن شب رعد .مخفیانه به آن مسجد رفت

 .. او در آن مسجد مشغول عبادت شدبارید یدی میشد انبار
با ختود گفتت: حتمتاً     .ی شنیدیناگهان صدا عبادت،  میانۀدر 

خوشحال گردیتد کته آن شتخص     .شخصی وارد مسجد شد
گویتد ایتن آدم چقتدر خداشتناس      رود و به مردم می فردا می
های شب به مسجد متروک آمده  ای است که در نیمه وارسته

ت یت است. او بتر کیفیتت و کم  شده و مشغول نماز و عبادت 
عبادتش افزود و همچنان با کمال خوشتحالی تتا صتب  بته     

وقتی هوا روشن شد و به آن کسی که وارد  .عبادت ادامه داد
بلکته ستگ   ، دید آدم نیستت ، شده بود، زیرچشمی نگاه کرد

ه بر اثر رعدوبرق و بارندگی شدید، نتوانستته  سیاهی است ک
در بیرون بماند و به مسجد پناه آورده استت. بستیار ناراحتت    
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کترد و پتیش ختود شترمنده بتود کته        شد و اظهار پشیمانی 
 .کرده است ها برای سگ عبادت می ساعت

به خود گفت: من فرار کردم و به مسجد دورافتاده آمدم تا 
اینتک   .ریک ختدا قترار نتدهم   در عبادت خود، اَحتدی را شت  

 .ام بینم سگ سیاهی را در عبادتم شریک ختدا قترار داده   می
تأسف است کته ایتن حالتت را پیتدا      ۀچقدر مای !وای بر من

 1.ام کرده

 راهکار خداوند
برای ارضای این غریزه در وجود انسان، راهکتار واقعتی و   

گونه افراد جز این استت   حقیقی هم وجود دارد. آیا هدف این
که کسی رفتار و اعمالشان را ببیند و به تصویر بکشد و همه 
از نماز و عبادت خالصانه و واقعی آنان تعریف و تمجید کنند 

همه سوز و عشق و محبت به خداوند بر ختود   و او هم از این
 ببالد؟

فرماید: بته   راهکار خداوند این است که قبل از هر چیز می
" کارهایتان رنگ و بوی خدایی بدهید:
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"
رنگ خدایی ]بپذیرید[، و چته رنگتی بهتتر از    : 1

 رنگ خدایی است.
خواهید کاری کنید، نیت و قصدتان برای خدا باشد   اگر می

چون باالترین کارها، حتی جهاد و شتهادت در راه ختدا هتم    
ت  ماننتد  اگر رنگ و بوی الهی نداشته باشد، پوچ و باطل اس

ی راه خر( شهرت  )کشته "قتیل الحمار"ای که به  آن بیچاره
شخصتی در جنتگ میتان    اند کته   یافت. در تاریخ نقل کرده
چه ! مردم گفتند: خوشا به حالش .مسلمانان و کفار کشته شد

به شهادت رسید.  سعادتمند شد که در رکاب رسول خدا
بتر او  تتا   آوردند پیامبر اعظم موقعى که نعش او را نزد 

"فرمتود:   ، با کمال تعجب دیدند که حضرتنماز بخواند

 کشته راه حمار شد.   کشته راه خدا نشداو  :"
االغی او "وقتی حقیقت ماجرا را پرسیدند، حضرت فرمود: 

برای اینکه آن را تصاحب کند،  و را در لشکر دشمن دیده بود
رونتد، متا هتم     متی  گفت: حاال که مسلمانان به میدان جنگ

شتود و االغ را   کشیم و غنیمت نصتیبمان متی   رویم و می می
  برای جهاد و اسالم نیامتده بتود   وگیریم. ا هم برای خود می
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 1."آمده بود و در راه آن کشته شداالغ برای 

کنتد تمتام    بنابراین خداوند متعال به همگان سفارش متی 
ستتپس  1رفتارهایشتتان بتترای جلتتب رضتتایت الهتتی باشتتد. 

شتدن هستتید، بدانیتد کته دیتده       فرماید: اگر نگران دیده می
شوید و همواره هستند کسانی که رفتار و گفتتار و حتتی    می

کنند و هیچ چیز  ترین حرکات شما را ثبت و ضبط می کوچک
 از قلم نخواهد افتاد.

 دوربین مخفی
قترص و   حقیقت این است که خداوند برای اینکته دل متا  

کنتد   بیند، تصری  می همه چیز را میمحکم شود و بدانیم او 
ت و اگر صالح بداند   1بیند تنها خودش می که کارهای ما را نه

ای محبت و شهرت و شوکت شتما   تواند در کمتر از ثانیه می
ها که در دست خود اوست بیفکند ت بلکه شاهدان   را در قلب

هتای مخفتی کتار     هتا دوربتین   نامریی و به اصطالح امروزی
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دقت ثبت و ضبط شود   ا همه اعمال انسان بهگذاشته است ت
بنابراین مأموران مخفی الهی همواره ناظر بر رفتار ما هستند 
و اعمتتال کوچتتک و بتتزرگ و مثبتتت و منفتتی متتا را ثبتتت  

 1کنند. می
اند: برخی درونی هستند و برخی  البته این شاهدان متفاوت

هتایی از شتاهدان    نمونته  1و وجتدان  1بیرونی. اعضای بتدن 
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پیتامبر و امامتان معصتوم     نی هستند و آگاهی و نظتارت درو
،1 هایی از شاهدان بیرونی. نمونه 1و فرشتگان 1زمان 

تنهتا در   بله، واقعیت دارد  انسانی که به نمتاز ایستتاده، نته   
محضر الهی است، بلکه فرشتگان، زمینتی کته وی روی آن   

، به نماز ایستاده، لحظات و وقت نمازگزاردن، امام زمتان 
 بینند.  ضای بدن او، همه و همه او را میاع

دربارۀ احاطۀ فرشتگان بر انسان در هنگام  امام صادق
 فرماید:  نماز می
"
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هنگامی که انستان بته نمتاز    : "
شود و مال کته   ایستد، رحمت خدا ازآسمان بر او نازل می

ایتن   گوید: اگر ای می و فرشته کنند میاطرافش را احاطه 
گتاه از نمتاز    هتیچ ، دانستت  متی  نمتازگزار ارزش نمتاز را  

 1."شد منصرف نمی
توجته خداونتد بته فترد نمتازگزار       درباره حضرت علی

 فرمود: 
  خصتلت   ایستد، براى او سه چون نمازگزار به نماز مى"

او را از جاى پاهایش تا آستمان احاطته     است: فرشتگانی
کنند و از آستمان بتر فترق سترش رحمتت و نیکتى        مى

ای از ستمت راستت و چتپ بتر او       ریزد و فرشتته  فرومى
مازگزار توجه خود را از شود. در این حال اگر ن گماشته مى

دهد: بهتر از من  وتعالی ندا مى دست بدهد، خدای تبارک
کنتی؟ اگتر نمتازگزار     ای که به او توجه می کسی را یافته

دانست با چه کسى مشغول مناجتات استت، خستته و     می
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 1."شد تافته نمى

 یک حقیقت علمی
تترین شتاهدان بتر کتردار و      اشاره کردیم که یکی از مهم

که در روز قیامت هم بر اعمال ما گتواهی خواهتد   - رفتار ما
کنیم. یکی از  داد ت مکان و زمینی است که در آن عبادت می

هایی کته در منتابع دینتی متا وجتود دارد و امتروزه        واقعیت
اند، وجود درک و شعور در  دانشمندان هم به آن اعتراف کرده

 اشیا و جمادات است  یعنی تمام چیزهایی که در اطتراف متا  
هستند و ما کمترین درک و شعوری برای آنان قا ل نیستیم، 

ناکرده گناه و  درک و شعور دارند و طاعات و عبادات یا خدای
کنند  ایم، ثبت می معصیتی را که ما در حضور آنها انجام داده

و روزی در پیشگاه پروردگار به شهادت لب به سخن خواهند 
 گشود. 

کته انستان در آن    فضتاهایی "فرمودند:  پیامبر اعظم
دهد، شاهدانی از  انجام می ]گناه یا عبادت[اعمال خوب یا بد 

 1."طرف پروردگارند که به نفع یا ضرر او شهادت خواهند داد
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ای نیستت   بنده"ایشان همچنین به ابوذر غفاری فرمودند: 
در جایی از زمین بگذارد، مگر  ]به سجده[که پیشانی خود را 

در روز قیامت بته نفتع او شتهادت    اینکه آن قسمت از زمین 
 1."خواهد داد

"نیز فرمودند:  امام صادق

در مساجد گونتاگون   :"
که  ینماز بخوانید  زیرا هر قطعه از زمین، در قیامت برای کس

 1."دهد روی آن نماز خوانده است، گواهی می

 های ناب تاریخی  نمونه
نیتز   نگاهی به شرح حال و سیره زندگانی معصتومان  

که بته چنتد نمونته از آن    کند این حقیقت را بیشتر آشکار می
 مان بیشتر شود.  کنیم تا اطمینان و آرامش درونی اشاره می

نگامی که بته  اند ه نقل کرده در مورد حضرت علی. 3
شد، ایشتان   المال درهم و دینار فراوانی سرازیر می خزانۀ بیت

کردنتد و ستپس در    درنگ همه را میان مردم تقسیم متی  بی
"خواندند. چرا؟  همان مکان دو رکعت نماز می
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به این امید که همان مکان در روز قیامت به نفع "
المتال را   همتۀ بیتت   ادت دهد و بگوید علتی حضرت شه

میان اهتل آن تقستیم کترد و درهمتی بترای ختود ذخیتره        
 1نساخت.

مشغول خوانتدن ستوره زلتزال     روزی رسول اکرم. 2
رستیدند، بته متردم     ""بودند.وقتی به آیه 

عترض   "دهتد؟  دانید زمین به چیزی خبر متی  می"فرمودند: 
 دانند. د: خدا و رسولش بهتر میکردن

"فرمودند: 

  منظتور از  
خبر دادن زمین در قیامت، آگاه ساختن وبیان کردن اعمتالی  

گوید: فالن مرد  روی آن صورت گرفته است. میاست که بر 
یا زن در فالن روز فالن کار)عبتادت یتا گنتاه( را روی متن     

 1. "انجام داده است، این است خبر دادن زمین
پرسید: آیا انسان نمازهایش  شخصی از امام صادق. 1

را در یک مکان بخوانتد یتا اینکته هتر نمتازی را در جتایی       
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مودند: بهتر استت نمازهتایش را   بخواند؟ حضرت در پاسخ فر
زیترا  : ""در جاهای مختلف بخواند: 

 1مکان نمازگزار در روز قیامت به نفع او شهادت خواهد داد.
بخشتی از رفتارهتا و روش زنتدگی عبتادی و معنتوی       .4
دادن مسلمانان بته مستا ل    برای آموزش و توجه پیامبر

های جدید در پیش چشم آنان بود  برای  ودن افقمهم و گش
"مثال نقل شده است: 

هتیچ منزلتی را    رسول خدا: "
کردند، مگتر اینکته در آن منتزل دو رکعتت نمتاز       ترک نمی

فرمودنتد: ایتن    خواندند و درباره دلیل ایتن عملشتان متی    یم
نیز  1."دهند خوانم شهادت می منازل بر نمازی که در آنها می

بکوشید همیشه باوضو [بر وضو محافظت کنید "فرمودند:  می
و بهترین اعمال شتما نمتاز استت و مواظتب زمتین       ]باشید

باشید  چون همواره مالزم و همراه شماست و کسی نیستت  
که عمل خوب یا بدی روی آن انجام دهد، مگر اینکه زمین 
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 1آن را بازگو خواهد کرد.
گوید: با صدای بلند اذان بگو  زیرا  ابو سعید خدری نیز می

هیچ جن و انسان و "فرمود:  شنیدم که می از رسول خدا
شنود، مگر اینکه در روز قیامت به نفع  سنگی آن را نمی قطعه

 1."هد داداو شهادت و گواهی خوا

 فیلم زندگی
هایی که دنبال ثبت و ضبط رفتارهتای مثبتت ختود     انسان

هستند تا بتوانند نگاه و محبت مردم را به خود جلتب کننتد،   
اگر کمی بر چاشنی ایمان خود بیفزایند، متوجه خواهند شتد  
که تمام اعمال آنان ت چه مثبت و چته منفتی ت بته صتورت       

پتس از ایتن نیتز ثبتت      شتود و  خودکار به به امروز ثبت می
خواهد شد و به نفع یا ضد او گواهی خواهد داد. حتال ختود   
اوست که با توجه به نیتی که داشته است باید پاسخگو باشد. 
اگتتر نیتتت او الهتتی و ختتالص بتتوده استتت، تمتتام عبتتادات و 
نمازهایش هم مدافع او خواهند بتود و اگتر بته قصتد ریتا و      

هتا دشتمن او و    همتان  فریبکاری آنها را انجتام داده استت،  
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شاهدی علیه او خواهند شد و او فتیلم زنتدگی ختود را نیتز     
گونه که  گونه انکاری باقی نماند. همان خواهد دید تا راه هیچ

أعْمَالُ الْعِبَادِ فِی عَاجِلِهِمْ نُصْبُ "فرمودنتد:   حضرت علی

اعمتالی کته بنتدگان در دنیتا انجتام      : "أعْیُنِهِمْ فِيی آجِلِهِيمْ  
شتده   د، در روز قیامت آن را مقابل چشمان خود نصبدهن می
 1."بینند می

"فرمودند:  امام صادق

تمام کارهای انستان و اعمتالی   : "
بترای او آورده   انتد  که مأموران الهی در پروندۀ او ثبت کترده 

  گویا آنها را در همتین لحظته   ]آید به نمایش درمی[شود  می
راوی پرسید: یعنی  1."انجام داده یا در حال ارتکاب آن است

بینتد؟ امتام    او کارهایی را که انجام داده است در پرونده متی 
تترین   ها و کوچتک  همۀ کارهای خود را حتی لحظه"فرمود: 
هر گتامی کته برداشتته و آنچته     ای که به زبان آورده،  کلمه

آورد  گویا آنها را در همان لحظه  انجام داده است، به یاد می
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 1."انجام داده است

 یک مژده
شاید برخی بپرسند حال کته همتۀ اعمتال متا محفتو  و      

شود و در پیشگاه عدل الهی، روزی پرونده اعمال  بایگانی می
بتا هتر   ما گشوده خواهد شد و در هر زمان و مکان و فضا و 

هتا بتر ضترر متا      ایتم، همتان   ای که مرتکب گناه شده وسیله
پوشتی خداونتد چته     گواهی خواهند داد، پس ستاری و پترده 

گویند هر کس توبه کند خداوند گناهتان او   شود؟ چرا می می
 بخشد؟  را می

 پاسخ این سؤال در حتدیث آمتده استت. امتام صتادق     
ی( کند، خداوند ای توبۀ نصوح )واقع زمانی که بنده"فرمودند: 

. راوی پرسید: "پوشاند دارد و گناهانش را می او را دوست می
این پوشاندن و ستاری خداوند چگونه است؟ )چون همه چیز 

پوشتی خداونتد    پرده"ثبت و ضبط شده است(. امام فرمودند: 
به این صتورت استت کته فرشتتگانی کته اعمتال آدمتی را        

کننتد و خداونتد بته     کار را فراموش متی  نویسند، گناه توبه می
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اعضا و جوارح انسان گنهکار و بته مکتانی کته در آن گنتاه     
دهد تا گنتاه وی را بپوشتانند و بتازگو     کرده است، دستور می

نکنند و در حالی ایتن شتخص گنهکتار خداونتد را مالقتات      
 1."کند که هیچ شاهد و گواهی بر گناه او نخواهد بود می

 یادگاری
"

گان در همانا آنچته بنتد  : "
دهند بر خداوند پنهان نیستت، بلکته بتا     شب و روز انجام می

علم دقیق خود از اعمال آنها آگاه است و با علم ختویش بتر   
ان آنها احاطه دارد. اعضای شما گواهان او، اندام شما ستپاهی 

او هستتتند و بدانیتتد  هتتایاو و روان و وجتتدانتان، جاستتوس
 1. "های شما بر خداوند آشکار است خلوت
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 خودآزمایی
ای  . پس از دیدن فیلم یک روز از زندگی خود، چه نمتره 1

 دهید؟ به خود می
 کردن گناهان گذشته چیست؟ . راه پاک1
زمان چند  . در هنگام انجام دادن عمل مثبت یا منفی، هم1

 بینند؟ نفر ما را می
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 آخرین نماز

 داوطلب اعدام

داران و  پس از بازشدن در، افسر عراقى با یکتى از درجته  
بایستت بتراى    اسرا متى  ۀچندسرباز وارد آسایشگاه شدند. هم

 .زدنتد  پا به زمین می ۀشدند و یک ضرب میاحترام از جا بلند 
او جلتو  . همته نشستتند  ، به فرمان افسر عراقى، بعد از احترام

صف ایستاد و در حتالى کته لبخنتد تمستخرآمیزى بتر لتب       
اگتر   .دام کنتیم یکى از شماها را اع خواهیم داشت، گفت: می
 خودمتان یکتى را     وگرنته ختودش برخیتزد  ، داوطلبى هست
 کنیم. انتخاب می

هاى نامناسب سربازان بعثى در کنار افسر عراقتى   حرکت
ها را بته   چرخاندند و حرف ها رابه دور دست خود می که کابل
کالفه کترده بتود و شتاید     اسرا را، کردند بدل مى و عربى رد

اى  راه و چتاره  ۀکته در اندیشت   ت  نآنتا  را ازقدرت فکرکردن 
نتام حستن    هدر این حال، یکى از استرا بت  . گرفته بودت   بودند

 .اعالم آمادگى کرد شدن برخاست و براى اعدام

افسر عراقى با چشمان ناباور خود، قتدرى در صتورت او   
هاى محکم و  گامحسن با خیره شد وگفت: بیا بیرون، حسن! 
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، به جلو رفت. بابرخاستتن او ترس  بدون تردید و یب و استوار
در حین رفتتن   شد.آثار غم و اندوه در صورت دوستان ظاهر 

 کردند. آخرین بار او را تماشا مى اسرا براى، او

هتتا از او درخواستتت کتترده  در آختترین لحظتتات، عراقتتی
آن را ختتود را بخواهتتد تتتا  یتبودندکتته آختترین آرزو و وصتت

و آنان  کرده بودرکعت نماز  وى تقاضاى خواندن دو د.نبرآور
 حستن در جلتو چشتم    .هم این فرصت را بته او داده بودنتد  

فرمانتده و ستربازان عراقتى، بتا آرامتش کامتل        ۀشگفت زد
آختر   رکعتت نمتازِ   وخواندن دوضویى ساخت و خود را براى 

 .. نماز به پایان رسید و او همراه آنان خارج شددرآماده ک

کردنتد   خدا متى ها ناآرام بودند و خدا درون آسایشگاه بچه
ها از تصمیم خود منصترف شتوند. هنتوز ایتن افکتار،       عراقی

ها به همتراه   کرده بود که ناگاه عراقی اذهان اسرا را مشغول
باعتتث خوشتحالی وصتتف  حستن بته داختتل آمدنتد. ورود او    
افسر عراقتى  ها شکفت.  ناشدنی همه شد و گل لبخند بر لب

ه و شتجاع  ها کرد و گفت: اینجوان خیلتى فهمیتد   رو به بچه
که شتهامت  را ما ازقصد این کار را کردیم تا آن کس  .است
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شدن دارد به عنتوان مستئول آسایشتگاه شتما انتختاب       بلند
 1.کنیم

راستی اگر ما نیز بدانیم که به اندازۀ خواندن دو رکعت  به
نماز وقت داریم و این نماز، آخرین نماز ماست، چطتور نمتاز   

 خوانیم؟ می

 یک اعتراف صادقانه
توان انکار کرد که نماز بیشتر افراد کیفیت و حقیقت  مین

الزم را ندارد. نشانۀ این مسئله این است که اگتر یتک نفتر    
مشتغولی و   بخواهد دو رکعت نماز با حواس جمع و بدون دل

یک از ما  راستی کدام تواند. به افکار پراکنده بخواند، غالباً نمی
جتا   نه و خالصتانه بته  ایم دو رکعت نماز صادقا تاکنون توانسته

 بیاوریم؟ 

باید اعتراف کنیم بیشتتر نمازهتا، فرصتتی استت بترای      
ها، یادآوری کلمتات و جمتالت نغتز یتا      وجوی گمشده جست
ها و تفکر دربارۀ هر آنچه  آمیز دیگران، پاسخ به پرسش طعنه

در زندگی برای ما دغدغه و معضل شده است و ما به دنبتال  
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ادآوری و تفکر دربارۀ آن بودیم. فرصتی آرام و مناسب برای ی
ما غرق در افکار و تخیالت و تفکرات عمیق خود هستتیم و  
قرا ت، رکوع و ستجود، قیتام و قعتود، تستبیحات و اذکتار و      

وار و  گانۀ نماز اتوماتیک گانه و واجبات یازده تمامی ارکان پنج
 شود.  زدنی انجام می با مهارت مثال

وستاز،   رستیدن ستاخت   تماما زمان با یافتن گمشده، به هم
تثبیت لطیفه در ذهن، یافتن پاسخ مناستب پرستش و ماننتد    
آن، سالم آخر نماز هم به پایان رستیده و تکلیتف الهتی ادا    

 شده و عشق واقعی به درگاه الهی ابراز شده است.

نویستد:   متی  انوار نعمانیته اهلل جزا ری در کتاب  سیدنعمت
با خود فکر کردم : گفتیکی از دوستان مورد اعتماد و عادلم 

هتر کتس دو رکعتت نمتاز او     است:  که در حدیث وارد شده
تصمیم گرفتم به به همین دلیل شود.  عذاب نمی، قبول شود

در آنجا دو رکعتت نمتاز بتا حضتور قلتب        مسجد کوفه بروم
 .مکنشیطان خالی  های وسوسهبخوانم و خود را از 

منتاره  ناگاه به خاطرم گذشت که مستجد کوفته   در نماز، 
 باید از کجا، ای برای آن بسازد اگر کسی بخواهد مناره .ندارد

باالخره به فکرم رسید کته از فتالن    ؟سنگ و گچ تهیه کند
کتم تعیتین    کتم  .دکتر تهیته   سنگ و گچ شود محل بهتر می
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شود و ستر منتاره را    کردم که در چند روز این مناره تمام می
متوجته  ، مام شدکه دو رکعت نماز ت  سازند. همین چگونه می

ام. فهمیتدم بته    شدم من هم از ساختمان منتاره فتارغ شتده   
نه برای دو رکعت نماز ، مسجد کوفه آمدم برای ساختن مناره

 1.با حضور قلب

 قلبت را همراه خودت بیاور! 
آیا خداوند از ما چنین عبادتی خواسته است؟ اگتر همتین   

گفتن  خنادبی و جسارت( را هنگام س اعتنایی )بخوانید بی بی
با پدر و مادر، معلم و مسئول داشته باشیم، آنها چه واکنشتی  
نشان خواهند داد؟ اگر کسی عمیقاً در این مسئله تأمل کند، 

اش خواهد نشستت. متا حتتی بتا      قطعاً عرق شرم بر پیشانی
گتوییم و اگتر    زدگی ستخن نمتی   دوست خود هم، با این دل

خوانیم:  حدیث می لذا درشود   چنین کنیم، او از ما دلخور می
گوینتد و نمتاز    بعضی چنان در برابر خدا سبک ستخن متی  "
شان چنین حرف بزند، جتواب او   خوانند که اگر با همسایه می

 1."دهند را نمی
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راستی چه معنا دارد انسان در مقابل خالق خود چند بار  به
گفتن با او، مدام فکتر و   روز بایستد و به جای سخن در شبانه

ای باشد  حتی لحظتاتی را هتم بته     ل حاشیهذکرش در مسا 
وگوی آگاهانه با او نگذراند؟ نمازی به نتام ختدا، بترای     گفت

 غیرخدا!

حقیقتتاً ایتن   ، خمینتی   امام، عارف واصلۀ به فرمود
رو  ازایتن  1  انگیز آور است و این مناجات شرم عبادت فضاحت

ب های الهی، با بحثی به نام حضور قل در منابع دینی و آموزه
وگو با  کنند برای گفت شویم که به انسان تأکید می مواجه می

خدا باید مقدماتی فراهم شود و نماز و عبتادت او بتا آگتاهی    
، یعنی اینکه انستان  "حضور قلب"کامل و حضور قلب باشد. 

بدانتتد مشتتغول چتته کتتاری استتت و بتتا توجتته کامتتل، آن را 
حتال   دهد  یعنی توجه و تمرکز کامل در کاری کته در  انجام
 دادن آن است.  انجام
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 چند راهکار برای دستیابی به حضور قلب

 بیند! . خدا می3

اینکته  ، بترای  حضتور قلتب  بهترین راهکارهتای  یکی از 
در وقت عبادت از همه جا و همه چیز غیتر از  بتواند نمازگزار 
ختود را  این است کته  تعالی فارغ و منصرف شود،  جمال حق

. او چیزی مشاهده نکنتد  فقط در محضر محبوب ببیند و جز
هنگامی که نمازگزار در محضر خدابودن را از عمق جان خود 
احساس کند، قطعاً توجه و التفات او هم بیشتر خواهتد شتد    

بیند یتا در   گونه که وقتی خود را در منظر و نظارت می همان
خواهد جمالتی بیان کند، بسیار مؤدبانته و   محضر بزرگی می

رستتول گویتتد  لتتذا  رده ستتخن متتیمحترمانتته و آرام و شتتم
گویا او  که چنان   آنخدا را عبادت کن"فرماید:  می اکرم
 1."بیند او تو را می، بینی بینی و اگر تو او را نمی را می

هنگام نماز از دنیا و آنچه "فرماید:  نیز می امام صادق
در آن است، مأیوس شو و تمام توجه خود را به خدا معطوف 
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ی باش که در برابر دادگاه عدل الهتی قترار   کن و به یاد روز
 1."گیری می

ادبی به  به همین دلیل است که از چیزهایی که نشانه بی
تعالی است منع شده و برخی کارها مخالف  ساحت ربوبی حق

 ختدا  رسولبا خشوع دانسته شده است. خشوع در نگاه 
و ایشان دربارۀ حقیقتت   1استشمرده شده زینت و زیور نماز 

 "اند:  ه رمودآن ف
فروتنى و خاکسارى در نماز و اینکه بنده با تمام قلبش به "

 1." سوى خدا برود...

هتتر گتتاه بتته نمتتاز "فرمودنتتد:  امتتام بتتاقرهمچنتتین 
چون آن مقدار از نمازت   متوجه نمازت باش کامالً، ایستادی

در نماز با دست و  .شد، برای تو مفید خواهد بودکه با توجه با
 مگتو  سخنکن و در نماز با خودت نسر و ریش خویش بازى 
 2."کشی نکن و خمیازه نکش و قامت
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مردى را دید که موقع  اکرم  روزى نبىاند  نقل کرده
حضترت فرمتود:     کرد. آن مى  خواندن نماز با ریش خود بازى

همانا او اگر قلبش خاشع  :""
 1.شد بود، اعضایش هم خاشع مى

 ای! نماز خربزه
تشرف به مسجدالحرام و قصد روزى به گفت:  بزرگی می

در  .نماز در آن مکان مقتدس، از خانته ختارج شتدم     خواندن
مرا از مرگ نجات داد و  راه، خطرى پیش آمد و خداوندمیانۀ 

دیتتک در مستتجد، نز .بتتا کمتتال ستتالمت بتته مستتجد آمتتدم
و صتاحبش مشتغول    بتود ى روى زمتین  بستیار  هتای  خربزه

آن قستمت،  : قیمتت آن را پرستیدم، گفتت    .فروش آنها بود
. تتر و فتالن قیمتت استت     فالن قیمت و قسمت دیگر ارزان

خرم و بته منتزل    ازمسجد مقدارى میبرگشت پس از : گفتم
در . پس به مسجدالحرام رفتم و مشغول نمتاز شتدم    برم می
دم از قسمت گران آن خربزه بخترم  با خود فکر کر نماز حال

خالصه تا آختر  ؟ مقدار بخرم چهآن! اصالً  تر  یا قسمت ارزان
 و خواستتم  به پایان رسیدنماز . وقتی نماز در این خیال بودم
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و شتتد روم، شخصتتى از در مستجد وارد  بت از مستجد بیتترون  
از امتروز تتو را    خدایى که: نزدیک من آمد و در گوشم گفت

او نماز  ۀخطر مرگ نجات بخشید، آیا سزاوار است که در خان
و بتر ختود    مبخوانى؟ فوراً متوجه عیتب ختود شتد    اى خربزه
 1.اورا نیافتمدیگر اما از او کمک بخواهم  خواستم  .لرزیدم

 . شاید آخرین نمازت باشد!2

راه دیگر ایجاد حضور قلب و توجه هنگام نماز این است 
آورد، این تصور را داشتته   جا می را که به که انسان هر نمازی

باشد که شتاید پتس از ایتن نمتاز، دیگتر فرصتت و امکتان        
بسا لحظتاتی دیگتر چتراغ     خواندن نماز دیگری را نیابد و چه

عمرش خاموش شود و حسرت خوانتدن دو رکعتت نمتاز بتا     
حضور قلب برای همیشه بر دلتش بمانتد. بته همتین ستبب      

": فرمودند خدا رسول

چنان نماز بگزار که گویى آخرین نماز توست و  آن :"
 1."دیگر هرگز نمازى نخواهى خواند
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بتوده استت     گونه نمازگزاردن، شیوۀ معصومین  این
دربتتاره حتتاالت نمتتاز پتتدر  بتتاقر  امتتام گونتته کتته همتتان

": فرمایند بزرگوارشان می

نماز   آخرین  که  مانند کسیهمواره  سجاد  امام :"
  دیتد کته   می  گزارد. او چنین آورد، نماز می می  جای هخود را ب
 1."گزارد نماز نمی  گاه  هیچ، از آن  پس

استت   فرد مؤمن هم با تبعیت از پیشوایان خود، آموختته 
"گونه نماز بخواند:  این

  نماز واجتب را در وقتت ختودش بختوان     :"
ترستد بعتد از ایتن     خواند و متى  مانند کسى که نماز وداع مى

 1.نمازخواندن نیابدو فرصت توفیق 

 رّسآخرین نماز مد
نگتاهش را بته    .نشتیند  اش متی  بر سر ستجاده  مُدرّس

جایی دوخته و خاموش است. انگتار کته در آن د مِ واپستین،    
هتایش   تا دورترین خاطره  کند اش را مرور می سراسر زندگی
ای را که در شش سالگی بته بتازویش    ترکه ۀرا و حتی ضرب
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ن خورد و او را به نزد پدربزرگ، به قمشته و بعتد بته اصتفها    
 کشاند. 

هتایی را کته در    اش انگار زختم تمتام ضتربه    جانِ خسته
بتا ایتن حتال در     .آورد به یتاد متی  است، سراسر عمر خورده 

خوبی  زیرا به  زند اش طراوت و شادابی خاصی موج می چهره
داند آخرین ضربه که برای همیشه او را به دیتار دوستت    می
 در حال فرودآمدن است. ، فرستد می

را به ختدا و دیگتران را بته ختود      رسدمصدای اذان، 
شخصی که برای قتل مدرس آمده ) گرداند. جهانسوزی بازمی
و در استکانی  دارد میتندی قوری را از روی سماور بر بود( به
دهد. خَلَج  )همکارش( می ریزد و استکان را به خَلَج چای می

کند. استتکان را در   نیز گَرد پاکتی کوچک را در آن خالی می
گویتد: بختور. مُتدرّس     گذارد و به او می می ابل مُدرّسمق

نوشتد و بتا    دارد و چای را در چند جُرعه متی  استکان را برمی
ایستد و در پتیش رویِ کستانی    به نماز می خونسردی سریعاً

که داغ حسرت یک تعظیم او به دلشان مانده است، در برابر 
ن زانتو  رو به دوست و پشت به دشتمنا   رود خدا به رکوع می

 افتد.  زند و به سجده می می
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 سمتدر  .مستوفیان با نگرانی چشم دوخته است بته او 
اما زهر هنوز اثر نکرده استت.    برد نماز مغرب را به پایان می

گویتد. سته    و ذکر میاست هنوز بر سجاده نشسته  مدرس
انتد. در برابترش    دژخیم با تعجب و وحشت به او خیره شتده 

امتا تلختی     اند ند. زهر را به او خوراندهکن احساس ناتوانی می
 زند.  در کام و جان خودشان موج می

و  شتود  متی بلنتد   .آورد مستوفیان بیش از آن تتاب نمتی  
جهانسوزی و خلج نیز دست  .اندازند را به زمین می مدرس

با صدای بلند شهادتین ختود   مدرسگیرند.  و پای سید را می
کند و آن را  را باز می مدرس  گوید. مستوفیان عمامه را می

قتدر از دو   گاه دو سوی عمامه را آن پیچد. آن بر گردن او می
بستته   متدرس ، بر کالم سترخ  دهانکشد تا راه  طرف می

شود. چشمانش به روی مُهر سجاده و لبانش به کالم خدا  می
قتدر   کننتد. آن  ان هنوز رهتایش نمتی  داما جال  شود بسته می

دارنتد تتا پیکتر نحیتف و      ه متی عمامه را به دور گردنش نگت 
شتود و ستتاره بتر آستمان ستجاده       ت میساش س کشیده رنج
1در محراب خون. همچون موالیش علی  افتد می
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 . توجه به نقش حضور قلب در قبولی نماز 1

اهمیت مسئله حضور قلب تا بدانجاست که مقدار قبتولی  
 نماز بدان وابسته است و از نماز انسان، تنها همتان مقتداری  
که با توجه و حضور قلب بوده استت، پذیرفتته خواهتد شتد      

"فرمود:  گونه که امام باقر همان

در نماز توجه به ختدا داشتته    :"
شود که با توجه خوانتده   زیرا از نماز آن مقدار قبول میباش  
 1شود.

": نیتز فرمودنتد   رسول اهلل

نیست براى تو از نماز، مگر قلب تو در حتال   :"
 1نماز باشد.

"ایشان همچنین فرمودند: 

، فهمد که می اى نماز یک بنده، تنها به آن اندازه برای :"
 1."شود ثواب نوشته می
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هتای یتک نمتاز کامتل      نیتز دربتاره نشتانه    امام رضا
نمازی است که با حضور قلب و فراغتت اعضتا و   ": ندفرمود

بهشت   وتعالی باشد انکسار و فروتنی در حضور خداوند تبارک
را در طرف راستش و آتش جهنم را در طرف چپش و صراط 

 1."ا در مقابل خود ببیندرا پیش روی خود و خداوند ر

اگر بخواهیم تعبیری ساده و عامیانه درایتن بتاره داشتته    
باشیم، شاید بتوان گفت نمتازی در پیشتگاه الهتی پذیرفتته      

تنها جسم، بلکه قلب هم با نمازگزار همراه باشد   است که نه
زیرا به همان اندازه که اقبال و توجه و همراهی قلب باشتد،  

 پیتامبر  طتور کته   واهتد شتد  همتان   نماز نیز پذیرفته خ
خداوند نمتاز   :"": فرمودند

 1."پذیرد نمیکسی را که قلبش در کنار بدنش حضور ندارد، 

   مرا غرض ز نماز آن بود که یک ساعت 

 مو بگزارتا تتو بتتراق تتتدیث درد فحت                  
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   وگرنه این چه نمازی بود که من بی تو 

 1نشسته روی به محراب و دل به بازارم                   

 توجهی به وسوسه شیطان . بی4

چنانچه به یاد داشته باشید، پیش از این اشاره کردیم که 
بهترین راه شکست شیطان در میدان مبارزه دنیا، اقامه نمتاز  

رو  ثیق با خداونتد داستت  ازایتن   و برقراری ارتباط محکم و و
کند تا  شیطان هم برای جلوگیری از این شکست، تالش می

به هر نحو ممکن این ارتباط برقرار نشود یتا اگتر هتم شتد،     
 اثر باشد.  ناقص و بی

مالد، یعنی او  قطعاً نمازی که دماغ شیطان را به خاک می
کند، نمازی است که همراه بتا حضتور    را خوار و مفتض  می

قلب است و شرایط کمال و صحت نمتاز را بتا هتم دارد تتا     
گذاری به سوی قرب  بتواند اثرگذاری مورد نظر یا همان ریل
بتواند در شیطان اگر الهی را درست و کامل انجام دهد  چون 

او در و شکستت  ساختن  چیره شود، گمراه نسانحال نماز بر ا
 1.تر خواهدبود غیرنماز آسان
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به همتین نکتته، ایتن حرکتت      با اشاره علیحضرت 
داند و  شیطان را نوعی اختالس و دزدی از جانب شیطان می

 فرماید:  می

"

": 
پس بپرهیزید از   توجهی در نماز اختالسی است از شیطان بی
آورد  لی روی متی تعا و  زیرا خداوند تبارک  توجهی در نماز بی

، توجته شتد   خواند و وقتی بتی  مینماز  در هنگامیکه، به بنده
از چتته کستتی روی   !ای فرزنتتد آدم: گویتتد متتی ونتتدخدا
گتاه   د و آنکن می  سه مرتبه این سخن را تکرار ؟گردانی برمی

توجهی کترد، خداونتد از او اعتراض     چهارم بنده بی ۀکه مرتب
 1."کند می

                                                                              

 



 

 

143 

 تیپر کردن عوامل حواس برطرف
 ی که باعثاز عواملبرای دستیابی به حضور قلب، باید از 

بتا  کردن  شود پرهیز کرد  عواملی مانند بازی پرتی می حواس
سر و ریش و لباس و اعضای بدن، خاراندن بدن، به اطتراف  

کشتیدن   ، خمیازهو نامناسبکردن، پوشیدن لباس تنگ  توجه
ر، ن دستت بته کمت   شتت کردن بته آستمان، گذا   اختیاری، نگاه

  بتاز ایستتادن  تصویر یا در مقابل  و ها فشاردادن بند انگشت
 .شود دادن این امور موجب بطالن نماز نمی انجامالبته 

هتا در برابتر تلویزیتون روشتن نمتاز       ما در بسیاری زمان
خوانیم و همۀ حواس متا بته آن استت. گتاهی در حتال       می

ارد، خوانیم. در بسیاری مو بودن نماز می آلودگی و کسل خواب
شتویم، حواستمان بته     چون با رعایت مقدمات وارد نماز نمی

مسا ل و اتفاقات مختلف زندگی است و اصالً به نماز توجته  
 نداریم. 

هنگام نمتاز بتا دستت و ستر و     "فرماید:  می امام باقر
صورت خود بازی مکن  زیرا همۀ این کارها سبب نقص نماز 

ستنگینی  آلتودگی و   شتود و در حالتت کستالت و ختواب     می
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 مشغول نماز مشو  زیرا چنین نمازی از آنِ منافقتان استت...  
".1 

"فرمودنتد:   همچنین موالی پرهیزگاران امام علتی 

" :
آلودگى به نماز نایستد و به  یک از شما با کسالت و خواب هیچ

خودش نیز فکر نکنتد  زیترا در پیشتگاه پروردگتارِ عزوجتل      
خویش قرار دارد. بنده را همان مقدار از نمازش نصیب است 

"که با توجه  قلبى او همراه باشد
1
. 

 از نماز های قبل . مراقبت6

نماز، حضتور در پیشتگاه خداونتد و شترکت در ضتیافتی      
اند  مانند اینکه  معنوی است که بندگان به آن فراخوانده شده

انسان برای حضور در یک مهمانی و جشن، آداب و مقدماتی 
کند و با نظرداشت عواملی، مانند شأن مخاطب،  را رعایت می

اری نوع کنندگان و تأثیرگذ اهمیت مجلس، شخصیت شرکت
شتترکت در سرنوشتتت و آینتتدۀ او، بتتر حساستتیت و دقتتت و 
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افزاید تا با بهترین شکل و هیئتت در آن   آمادگی خویش می
 مراسم باشکوه حضور یابد  ادای فریضۀ الهی نیز چنین است.

خواهد در پیشگاه الهی حاضر شود، اگر  نمازگزاری که می
ال بخواهد بهره کتافی و کتاملی از ایتن ضتیافت ببتردو متد      

های آن را مهیا سازد و لیاقت ختود   بندگی بگیرد، باید زمینه
رابه بهترین شیوۀ ممکن به نمایش بگذارد  برای مثال فردی 
را در نظر بیاورید که وقتی اذان شروع شده یا در حال اتمتام  

طور کته چشتم بته برنامته      خیزد و همان است، با اکراه برمی
کند، بترای وضتو    ا میتلویزیون دوخته است و برنامه را تماش

زمان انجتام    کند و اقامه نماز و تماشای فیلم را هم اقدام می
 کدام محروم نشود.  دهد تا از فیض هیچ می

حال فرد دومتی را در نظتر بگیریتد کته در طتول روز از      
کند  نماید و کوششی تمام می اعضا و جوارح خود مواظبت می

به ذکتر استت و    هایش نیز مترنم تا به دام شیطان نیفتد  لب
دقایقی است وضوی کاملی گرفته و رو به قبلته بتر ستجاده    
نشسته و منتظر شنیدن صدای اذان است تتا تکلیتف الهتی    

جا آورد و به درگاه حضرت دوست عرض ارادت  خویش را به
راستی کدام میهمان شأن صاحبخانه را حفظ کترده و   کند. به

 جایگاه و ارزش او را محترم شمرده است؟
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ای نیستتت کتته  روی، جتتای هتتیچ شتتک و شتتبهه بتتدین
تترین مراقبتت بترای شتخص نمتازگزار ت کته باعتث          مهتم 
شدن دیگر موارد هم خواهد شد ت نیفتادن در منجالب   همراه

گناه است که باعث نزول برکات و توفیق الهی برای پذیرش 
وگتوی بتا پروردگتار     حق و چشیدن حالوت و شیرینی گفت

هتای پتیش از نمتاز بته      مراقبتمهربان است که با کنترل و 
 دست آمدن است.به قول شهید بزرگوار، عالمه مطهری

های معنوی و الهی را در ایتن دنیتا    اگر انسان بخواهد لذت، 
هتای متادی و    ای ندارد جتز اینکته از لتذت    درک کند، چاره

 1د.بکاهجسمانی 

ای نیز در فرمایش ختود،   مقام معظم رهبری، امام خامنه
 کشند:  ن فضا را به تصویر میبه زیبایی ای

هتا را   چنان باال ببترد، دل  ها را آن خواهد انسان اسالم می
متن و شتما    ۀچنان از سین ها را آن چنان نورانی کند، بدی آن

بیرون بکند و دور بیندازد که ما آن حالت لذت معنتوی را در  
فقط در محراب عبادت، بلکته   مان، نه زندگی هایلحظه ۀهم
کتار، در حتال درس، در میتدان جنتگ، در      در محتیط ی حت
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هنگام تعلیم و تعلتم و در زمتان ستازندگی احستاس کنتیم.      
، یعنی این. در حال کسب و "م در نمازند خوشا آنان که دا"

کار هم با خدا، در حال خوردن و آشامیدن هم باز به یاد خدا. 
گونه انسانی است که در محیط زندگی و در محیط عالم،  این

هتایی   طور انسان اگر دنیا بتواند این. شود ر پراکنده میاز او نو
هتا و   هتا و نتابرابری   ها و ظلم این جنگ ۀرا تربیت کند، ریش

 1.ها کنده خواهد شد. این، حیات طیبه است ها و رجس پلیدی

چنین نقل شده است در حدیثی از پیامبر
دو رکعتت نمتاز انستان     :

  1."باتقوا برتر از هزار رکعت نماز فرد الابالی است

یعنی نه تنها نحوۀ نمازخواندن در بتا ارزش شتدن نمتاز    
مهم است، بلکه حاالت شخص نمتازگزار هتم در آن نقتش    

 دارد.

حضترت  های خداوند متعتال بته    از جمله وحىهمچنین 
خوانتد و متن آن را بته     نده نماز میگاه ب": این بود داوود
اى داوود! . گذارم صدایش به من برسد زنم و نمى او می چهرۀ
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" "؟دانى او چه کسى است آیا می

او کسى است که بتا چشتمى ناپتاک بته      :"
 1."نگرد ناموس مؤمنان مى

رقتت قلتب و تقتوا و حتاالت معنتوی،      برای رسیدن بته  
بودن، گفتن ذکر، حضور در مسجد پتیش از اذان،   الوضو دایم
آوردن رضایت والدین و احترام به آنان، کنترل زبان و  دست به

دوری از بدزبانی، کنترل و مراقبت از چشم و هر آنچه مایتۀ  
تواند مؤثر  تقرب به خداست و موجب کسب رضای اوست می

نماز بر چهار سهم بنا شده ": فرمود مبر خداپیاباشد  لذا 
گرفتن وضوست و سهمى رکتوع و   است: سهمى از آن، کامل

گاه این چهتار ستهم    سهمى سجود و سهمى خشوع... و هر
رود و درهاى آسمان  د، نماز با تاریکى باال میشونماز کامل ن

ختدا    گویتد: مترا تبتاه کتردى     شود و می به رویش بسته می
 1."شود نمازگزار پرت می چهرۀآن نماز به  و، تباهت کند
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 یادگاری
"فرمودند:  امام صادق

کسى که آگاهانه و با توجه به  :"
مفاهیم، دو رکعت نماز بخواند، در حالى نمازش را بته پایتان   

 1که میان او و خدایش هیچ گناهى نمانده است. برد می
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 خودآزمایی
 . چرا نماز ما اثربخشی الزم را ندارد؟1

هایی  . برای رعایت حضور قلب، قبل از نماز چه مراقبت1
 باید انجام گیرد؟

توان هنگتام نمتاز، قلتب ختود را از افکتار       . چگونه می1
 آشفته حفظ کرد؟

 نماز لذت برد؟ در "احساس حضور". چگونه باید از 2

 . عالمت قبولی نماز چیست؟1
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 فصل دوم

 های سفارشی  ناب نکته
 

 . پرچم3
ها  اید وقتی فرد یا گروهی پس از مدت تا حاال دقت کرده

تالش و کوشش، موفق به فتت  یتک قلته یتا کتوه مرتفتع       
شوند، پرچم کشورشتان را در قستمت مرتفتع آن نصتب      می
؟ چتون پترچم نمتاد و    دانید علت این کارچیست کنند. می می
ای است از حضتور فتالن گتروه یتا فتالن شتخص از        نشانه

کشوری که به این افتخار دست یافتته استت و اینتک ایتن     
 ورزد. کشد و بدان مباهات می افتخار را به رخ همه می

بنابراین ما که مسلمانیم، آیا نباید هر جا هستتیم، پترچم   
ورزشگاه، هنگام  مسلمانی و نماد ایمان خود را برافرازیم؟ در
تنهتا ایتن نمتاد را     مسافرت، مهمانی، عروسی و مانند آن نته 

ت حرکت أکنیم، بلکه به بسیاری جر نصب و بدان افتخار می
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ها که همیشۀ  دهیم  همان شدن به این پرچم را می و نزدیک
اند و منتظرند کسی جلو بیفتتد   اندیش خدا محتاط و مصلحت

 تا پشت سرش حرکت کنند.

تترین فرستتادۀ    رچم ایمان ما، به فرمودۀ گرامتی نماد و پ
و  عالمت :""خدا، نماز است  آنجا که فرمود: 

 1. نمازاست، نشانه ایمان

 1. نماز، پرچم اسالم است :""نیز فرمود: 

بنابراین من و شما باید پرچم نمتاز را هتر کجتا هستتیم     
ان نیز دور این پرچم بگردند و بتا دیتدن   نصب کنیم تا دیگر

 آن به آن رغبت کنند.

 ؟نماز یامسابقه  
داد  او از همان سنین کودکى به نماز اول وقت اهمیت می

عتوض   یاول وقتت را بتا هتیچ چیتز دیگتر      و فضیلت نماز
، رفتت  کشتتى متی   کرد. در دوران جوانى که بته ورزش  نمى

 .به سالن رفتیم، اتفاق هم به، مسابقات برگزاریروزى براى 

                                                 
1 

2
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جمعیت بته تماشتا نشستته     در میان .مسابقات فینال بود
کردنتد. نوبتت بته     میچند نفر از رقیبان با هم مبارزه  وبودم 
امتا او    رسید. چند بار نام او را براى مبتارزه خواندنتد   1عباس

مسابقه  ۀحاضر نشد. تا اینکه دست رقیب او را به عنوان برند
گفتم: یعنى عباس کجتا   به خود میو  نگران شدم. باال بردند

افتاد که  نگاهم به اوکه جوى او بودم و ؟ در جستاست رفته
جلو رفتتم و گفتتم: کجتا بتودى؟      شد. از درب سالن وارد می

نمتاز از هتر    .گفت: وقت نماز بود اسمت را خواندند، نبودى؟
 1.تر است. رفته بودم نمازجماعت کارى برایم مهم

ایتن بتود کته در هتر     عادتش  جاییر شهیداند  نقل کرده
بتار   . یکآورد جا می به شرایطی، نمازهای واجبش را سر وقت

اذان بود کته صتدای    والنئمسبا پرسش و پاسخ او در حال 
جمع گفتت: اگتر خبتر داده    آن ار و خطاب به حضّبلند شد و 

باشند برای مدت بیست دقیقه ضرورت دارد ارتباط تلفنی بتا  
را  حترف جتا    ا اجتازه هستت همتین   مرکزی برقرار کنم، آیت 

حاضتران   آن را به بعد از تلفن موکول کنیم؟ ۀمتوقف و ادام
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زده  شهید رجایی غتافلگیر و شتگفت   ۀمنتظرناکه از پیشنهاد 
اکنون  او گفت: هم. قربان، شده بودند، گفتند: اختیار دارید. بله

 فرا رسیدن زمتان ایفتای  سیم الهی )اذان( خبر از  دستگاه بی
نمتاز،   ۀظهر داده است. ما فعالً وظیفه داریم بتا اقامت   ۀفریض

در ، شتهید رجتایی   ای بعتد  این ارتباط را برقرار کنیم. لحظته 
حضّار، با جمعتی بته نمتاز ایستتاد و ایتن       ۀنگاه ناباوران برابر

 1جا آورد. بهتکلیف الهی را سروقت 

 . خجالت ممنوع!2
 همیشه در اطراف ما کسانی هستند که به قول خودشان

نفس بیشتری دارنتد و بتا بیتان و حرکتات، توجته        به اعتماد
ای  کنند. در این میان عتده  دیگران را به سمت خود جلب می
نفس فراتر گذاشتته و بته     به هستند که پا را از مرحلۀ اعتماد

انتد و انتظتار    مرحلۀ جسارت منفی یا همان پررویتی رستیده  
عهتده   دارند حتی کارهای شخصی آنان را هم یک نفتر بتر  

موردشتان فتوراً اجابتت شتود و      هتای بتی   بگیرد و درخواست
دیگران نوکر حلقه به گوششتان باشتند. بترای اینتان دیگتر      

ها چندان معنایی ندارد و هر جا فرصتتی بیابنتد، آن را    حریم
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کننتتد  حتتتی بتته تتتذکرها و  جوالنگتتاه رفتارهتتای ختتود متتی
ه ها و عرق شرم دوستان و پدر و متادر ختود توجت    گزیدن لب
داری و حرکتات زننتدۀ ختود     کنند و همچنان به میتدان  نمی

 دهند. ادامه می

است ایتن استت کته نقطته      افسوس خوردنآنچه باعث 
هتای   گونه افراد، کسانی هستند کته از درخواستت   مقابل این

انتد و   کشتند  متثالً گتاه تشتنه     کوچک خود هم خجالت متی 
را به  اند و خود کشند درخواست آب بکنند  گرسنه خجالت می
زنند. دوست دارند با گروه دوستان همراه شتوند و   سیری می

در کار و تفری  گروهتی آنتان ستهمی داشتته باشتند  ولتی       
ت ابراز وجود و اقدام را از آنان أخجالت و شرمندگی بیجا، جر

 گرفته است. 

در امور دینی هم همین کسالت و خجالتت همتراه آنتان    
شتود،   نتاه انجتام متی   گ آشتکارا است  مثالً اگر در مجلستی،  

دهتد. اگتر فضتای شتوخی و تمستخر و       واکنشی نشان نمی
لودگی فراهم باشد، آنان هم که با چنتد شتوخی و حرکتت،    

 کند. از قافله عقب نماند. سعی می
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واقعاً بین این دوگونه افراد تفاوت از کجا تا کجاستت؟ او  
دادن  کند و این از انجتام  از کارهای زشت و ناپسند شرم نمی

 کشد! های خوب و نیک خجالت میکار

تنهتا در   کنتد کته اینتان نته     مشکل اساسی آنجا بروز می
مانند، بلکه خود  اعتنا می ها و گناهان دیگران بی مقابل زشتی

کشند. اگر در جمعتی   نیز از ایفای وظایف بندگی خجالت می
باشند و کسی اقدام به اقامۀ نماز نکند، بعید است آنتان هتم   

 د، اگرچه نمازشان قضا شود.حرکتی انجام دهن

": خوانیم در کالم علوى میبه همین دلیل است که 

کسى که نماز را تباه و ضتایع  : "
 1."ضایع خواهد ساخت تر و راحت سازد، غیرنماز را بیشتر

 اما چه باید کرد؟ 
ایشتان یتک   به همۀ ما نشان داده است.  امیرمؤمنان

": فرماید آموزد و می فرمول و قانون به ما می

: از کتاری کته بتا آن    "
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ای عذرخواهی مکتن. ایتن ختو     خدای سبحان را فرمان برده
 1.یک خصلت مثبت برای توست

نته خجالتت    یعنی اجرای فرمان الهی باعث عزت است، 
تنها خجالت نکش، بلکه این ضعف را با آب وضتویت   پس نه

و بته ستمت قبلته     بشوی و با افتخار مهر و سجاده را بتردار 
 ر.       وجای آ ، واجب الهی را بهبایست و با آرامش

 نماز جماعت با سران کشورها 

صتل    ۀروزی که سران کشورهای مسلمان بترای قضتی  
آمده بودند، وستط    امام ایران و عراق به خدمت حضرت

امام بلنتد شتدند و فرمودنتد متن      .جلسه اذان ظهر گفته شد
خواهم نماز بخوانم و چون مقیّد بودند هنگام نماز خود را  می

با عطر خوشبو کنند، در همان جلسه اشاره کردند عطر من را 
پس از عطرزدن، به نمتاز ایستتادند و دیگتران هتم       بیاورید

 1.جماعت خواندندپشت سر ایشان نماز 
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 . شارژ معنوی  1

اش  الزمۀ ایستادگی و مقاومت بر اصول و عقاید، الزمته 
تقویت معنوی و قدرت روحی است تا انسان بتواند در مقابل 

های مخالفان دین و دینداری تاب آورد و کاسته   آزار و اذیت
صبر وی لبریتز نگتردد  زیترا بستیاری هستتند کته دیتن و        

های نفستانی و حیتوانی و    با خواستههای دینی مخالف  آموزه
کننتد   شهوانی آنان است  لذا به هر قیمت ممکن تالش متی 

افراد دیندار را تخطئه کنند و آنان را در هدف و راهی که در 
تترین راهکارهتای    اند به تردید اندازنتد. از مهتم   پیش گرفته

هتایی   دادن لقب شیطانی آنان، تمسخر و استهزاست و نسبت
خراشد و باعث هجمۀ غم و اندوه بر دل  را می که روح انسان

ها  شود  زیرا انسان هر قدر صبور باشد، آزار و اذیت انسان می
کته حتتی    رستاند  چنتان   گاه تاب و تحمل وی را به انتها می

 شد. نیز دلتنگ و دلگیر می رسول خدا

 حال چه باید کرد؟
توان تاب و تحمل و صبر و بردباری را تتداوم   چگونه می

شید و کم نیاورد؟ راهی که خداوند به پیامبرش پیشتنهاد  بخ
کند، شارژ معنوی است از طریق یتاد خداونتد بتا حمتد و      می
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"تستبی  و نمازخوانتدن:   

دانتیم   ما متی "
بته ستتایش   . شتود  گوینتد تنتگ متی    از آنچه میات  سینهتو 

 1.کنان باش پروردگارت تسبی  گوى و از سجده

 کند:  همچنین سفارش می

"

پس بر آنچه  :"
 غروبآفتاب و قبل از  طلوعگویند شکیبا باش و پیش از  مى
برخى ساعات جاآور، و نیز  را بهپروردگارت ، تسبی  و حمد آن

]از الطتاف   باشتد کته  . پترداز بشب و حوالى روز را به نیایش 
 1."شویخشنود  الهی[

 زبان . همدل و هم4
یطان، تشکیک در ابعتاد مختلتف   های نفوذ ش یکی از راه

ای، فکر و ستؤالی   نماز است. به همین سبب هر روز به بهانه
آورد تا انسان را در راهتی کته در    جدید در ذهن به وجود می

خواند، مردد کند  متثالً   پیش گرفته است و در نمازی که می
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گویتد   پرسد اصالً چرا باید نماز خواند؟ روز دیگر متی  گاه می
کنتد چترا    گونه نماز خواند؟ گاه چنین تلقین متی  نچرا باید ای

باید نماز را به عربی خواند، ما که زبانمان فارسی است؟ حتماً 
دهندۀ ایتن مطلتب استت کته ایتن کتار        خواندن نشان عربی

ها بوده است، نه همۀ مسلمانان. ما باید بته   مخصوص عرب
و زبان خودمان عبادت کنیم. چرا باید برخی نمازها را آهسته 

گونته   برخی دیگر را بلند بخوانیم؟ چرا تعداد رکعات نماز این
 است؟

هتا  گونه ستؤال  آمدن این اشیم که پیشباید توجه داشته ب
در صورتی که پاسخ آن را بیابیم و از کسانی که اهل علتم و  
کارشناس مسا ل دینی هستتند بپرستیم ت ختود بهتترین راه      

ه نبایتد  کردن شتیطان استت. مهتم آن استت کت      خواربرای 
گونته شتبهات را در ذهتن ختود نگته داریتم یتا بته آن          این
توجهی نماییم و آن را بدون پاسخ رها کنیم یا فقط با فکر  بی

گونته   و ذهن خودمان پاسخی بترای آن بیتابیم  چتون ایتن    
را  هاروشنی دارد و شیطان هم این سؤالهای  ها پاسخ سؤال

رنتد و بتا ایتن    اک کند که تتازه  معموالً برای کسانی مطرح می
 چندان آشنا نیستند.  هاهئلمس
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 زبان عمومی و جهانی
اگر بنا ها و شبهات این است که  این قبیل پرسش جواب

ترجمه عبارات ، باشد هر کسی نماز را به زبان خاصی بخواند
یتا   "بسم اهلل الرحمن الرحیم"مثالً  شود؟ چه می و الفا  نماز

ی، به فرانسوی، بته  سبه انگلی، به فارسیذکر رکوع و سجده 
شتود؟   های دیگر چگونه ترجمته متی   ترکی، به چینی و زبان

توان دو رکعت نمتاز متثالً بته فارستی یتا       راستی اصالً می به
 ایتالیایی خواند؟ 

جتا   حال تصور کنید مسلمانان کشورهای مختلف در یک
در حال نمازگزاردن هستند و هر کدام به زبان خود مشتغول  

ویژه اگر با این ادعای که خداوند همه جتا   خواندن نمازند  به
حضور دارد، هر کدام بخواهند به سمت و جهت دلخواه خود 

ای  راستی اگر فردی چنتین منظتره   بایستند و نماز بخوانند. به
ببیند، از آن، وحدت و هماهنگی در دیتن جهتانی استالم را    

توانتد   فهمد یا تشتت و سردرگمی را؟ آیا چنین دینی متی  می
 بودن داشته باشد؟ جهانی داعیه

از هتر رنتگ   ، هتا  خواهد همه انستان  خداوند میبنابراین 
با یک ی، و شکل و از هر کجای این کره خاک لباسونژاد و 

ختتاص باپروردگارشتتان ستتخن هتتای  زمتتانزبتتان واحتتد در 
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میلیاردونیم مسلمان بتا ایتن آداب،    خواهد یک خدا میبگویند.
اهلل "قبلته بگوینتد    هم و جهت زمان، هم زبان، هم همدل، هم

تا هتم وحتدت خودشتان بیشتتر شتود و هتم بته دل         "اکبر
مخالفان ترس و دلهره افکنند و فکر تجتاوز و استتثمار را از   

 مخیلۀ آنان بیرون کنند.

 . برج مراقبت5
وقتتتی ضتترورت و بایستتتگی اقامتته نمتتاز را پتتذیرفتیم،  
چگونگی آن نیز باید طبق دستور خود خداونتد باشتد  مثتل    

نکه وقتی مراجعۀ بیمار به پزشک، ضروری تشتخیص داده  ای
شتتد، چگتتونگی مصتترف دارو تتتابع دستتتور پزشتتک استتت.  
همچنین یک خلبان همتین کته پترواز را پتذیرفت، در هتر      
کجای دنیا که خواست با برج مراقبت تماس بگیرد، باید بته  

دوستت  زبان انگلیسی سخن بگوید. ضمن اینکه اگر کستی  
گتاه   ، در خانه خدا هیچمادری خود بخوانددارد خدارا به زبان 

تواند ختدا را بته زبتان     بسته نیست، بلکه هر گاه خواست می
اسم این خلوت و مناجات، اما خود بخواند و با او درددل کند  

 نماز نیست.
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تترین و   به گفتۀ دانایان لغت، زبان عربی وسیع در ضمن
هاست. به همتین جهتت استت کته امتروزه       ترین زبان دقیق
 که   چنانکنند را ترجمه نمی "اهلل" ۀن زبده اصالً کلمامترجم

. را ترجمتته کنتتیم "اهلل"تتتوانیم کلمتته  در فارستتی هتتم نمتتی
قابلیت ترجمه بته هتیچ   نیز های نماز  از بخشدیگر  بسیاری
 ندارد. را زبانی 

 بازی . مرام عشق6
 بته بازی مترام دارد و ورود   گویند عشق و عشق عرفا می

متترام  .ی دارای حستتاب و قتتانون استتتبتتاز میتتدان عشتتق
معشتوق   ۀست که عاشتق در برابتر خواستت   ا بازی این عشق
  زبتان  نمایتد  تعیین تکلیف نمی برای او کند و وچرا نمی چون

از متا بته ستر    ، از تو به یتک اشتاره  حال عاشق چنین است: 
 !دویدن

شتمار آن را   برخی اصل موضوع نماز و آثار و برکات بتی 
هتای نمازنتد و    ا به فکر حل چرایی رکعتکنند و تنه رها می

 دو، سه یا چهتار تعداد رکعات نماز چرا  پرسند چرا پیوسته می
 رکعت است؟
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کدام ازاینها  توانیم برای هیچ ما نمی حقیقت این است که
رکعت است؟ دو یم چرا نماز صب  یعقلی بتراشیم وبگو ۀفلسف

 سته مغترب  یتا چترا نمتاز     رکعت است؟چهار چرا نماز عشاد 
اطالعات و بته   ۀما تنها به اندازبه عبارت دیگر  رکعت است؟

توانیم فلستفه   میزان معلومات بشرى در هر عصر و زمان مى
توانیم اطاعت از  هرگز نمى  لذاو اسرار احکام الهى را دریابیم

 مشروط آنها ۀرا به درک و فهم فلسفالهی ا و احکام هدستور
ا و هآن دستتور  عمتق و وستعت  توجته بته   با  . در واقعکنیم

اگتر   محدودیت علم ما نباید غیر از این انتظار داشته باشتیم. 
، کنتیم  درباره فلسفه احکام الهتى بحتث متى   هم در مواردی 

ارزش و اهمیتت و آثتار مختلتف آنهتا      برای این است که با
آشناتر شویم، نه براى اینکه ببینیم آیا باید به آنها عمل کرد 

 یا نه؟

 زبردستت  ز پزشکماند که ا ن مىله درست به ایئاین مس
خود توضیحاتى درباره فواید داروهایى که بتراى متا تجتویز    

ثیر آنها بخواهیم تا آگاهى و عالقته  أو چگونگى تاست کرده 
 هایکاربستتن دستتور   بیشترى به آن پیدا کنیم، نه اینکه بته 
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زیترا در ایتن     او باشتد  ۀکنند وى مشروط به توضیحات قانع
 1باشیم. پزشکهم صورت باید خود ما 

مواجه  "تعبّد"های دینی با بحثی به نام  رو در آموزه ازاین
ه و شتا ب  بندگی خالصانه و اطاعتت بتی   یعنید، شویم. تعب می
هتر   ۀاصتول دیتن و عقیتد   . خداوند ازانسان وچرای  چون بی

اما در فروع دیتن همتین     شخصی باید بر اساس دلیل باشد
کنتد   خداست کفایت میقدر ثابت شود که آن حکم از جانب 

نیتازی  آن  ۀو به تحقیق و استدالل و دانستن علت و فلستف 
بسا بر اثر ضعف علمی بشر، فلسفه و حکمت    زیرا چهنیست

 آن روشن نشده باشد.

گونه است. خداوند ضرورت اقامه نمتاز   نماز هم به همین
را در قرآن ذکر فرموده و به مسلمانان دستتور داده استت از   

هتم بته    امبریپ 1پیروی کنند. یامبرسخن و روش پ
گونه نماز بخوانیم. متا هتم بته حکتم      است این ما تعلیم داده

                                                 

«»
»
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مسلمانی و با اعتمادی که به سخن آنتان داریتم، از فرمتان    
 کنیم. الهی اطاعت می

 . اخمو نباش!7
ای  ایم که همواره با چهره همه ما با افرادی برخورد داشته
کنند و خود را مجستمه   د میعبوس و اخمو با دیگران برخور

دانند و هر گونه اشتباه  ایمان و رفتارشان را اسالم مجسم می
داننتد. واقعیتت    فهمی را از ساحت قدسی خود مبرا متی  و کج

گیتری   هتای شتکل   ترین عوامل و ریشه این است که از مهم
تصور منفی نسبت به دین، عملکرد برختی دینتداران استت.    

روح جلتوه   م را چنان خشک و بیآنان قوانین و مقررات اسال
گذاشتن در مسیر ایمان و دینداری  دهند که افراد را از گام می

دارند. در برخی موارد،  کم به تأمل وامی دارند و یا دست بازمی
گونه افراد، در تعامل و مواجهتۀ ختود بتا دیگتران چنتان       این

گیرند و از مشکالت خود  ای به خود می چهرۀ عبوس و گرفته
بتار در   کنند که تصویری کامالً منفی و ذلتت  گالیه می چنان

سازند و آنهتا را از مستلمانی و عمتل بته      ذهن مخاطبان می
 کنند. احکام الهی نادم و پشیمان می
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مردی  گوید: علی ، میمتفکر شهید، استاد مطهری
های ما که همیشه از مردم  مآب بود بشاش  بر خالف مقدس

هایی عبوس  د و همیشه چهرهخواهن دیگر، بهای مقدسی می
نشتیند    کشیده دارندو هیچ گاه تبسمی بر لبشان نمی و درهم

 1بودن است. گویی الزمۀ قدس و تقوا عبوس

این نوع برخورد در حالی است که ذات وحقیقتت استالم   
سرشار از شادی، نشاط، طراوت، آرامش، سرزندگی، بهجت و 

ی و نشاط سرور است و حتی زندگی بزرگان دین هم با شاد
و پویایی فراوان همراه بوده است  بنابراین یکتی از وظتایف   

دادن دین و دوری از  مهم هر فرد مسلمانی، زیبا و آسان جلوه
 فایده است. های بی های بیجا و تندروی گیری سخت

 های زالل اندیشه
 - 1113) ملىعتا الدین جبتل   شرفدسی، بزرگۀ عالم
ان ثروتمند لبنان نتزدم  یکى از مسیحی: گوید می.ق(   ه1111

وظیفته چیستت؟گفتم:     خواهم مسلمان شوم آمد و گفت: می
: . گفتت دو رکعت نماز صب  بخوان و چهار رکعت نماز عصر

مستلمانى  گفتتم:  خواننتد!   نماز می مسلمانان هفده رکعتاما 
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 بتته پیتتامبر رو قتتوى شتتده استتت. ازایتتن  قتتدریآنهتتا 
دن دورکعتت نمتاز   خوانت  تبنابر نقل تتواریخ    تمسلمانان   تازه

. اکنون کته شتما مستلمان    کردند  صب  و عصر را توصیه مى
کتم ایتن    کم همین اعمالرا انجام بدهید کافى است.، اید شده

ماننتد   رفتت و  مسلمان قوى شد و به مساجد می شخص تازه
تتا اینکته   ، آورد جا می گانه را به مسلمانان، نمازهاى پنج دیگر

یمه نزد متن آمتد و گفتت:    ایشان سراس .فرارسید ماه رمضان
خیتر، روزه مربتوط بته    گفتتم:  آیا من هم باید روزه بگیترم؟  

است. مسلمانان صدر استالم، پتس از متدت     یمسلمانان قو
مور أگترفتن مت   بته روزه ، که از بعثت پیامبر گذشتت  طوالنى
گفتتم: هتر انتدازه کته     . خواهم روزه بگیترم  گفت: می شدند.

که در ستال   شدباعث همین روش . آمادگى دارى روزه بگیر
دوم، تمام ماه رمضان را روزه گرفتت و اکنتون از مستلمانان    

تترین   شتود و مهتم   نمازشبش ترک نمى .نیرومند لبنان است
 1.کند مین میأبودجه و کمبودهای مالى جنوب لبنان را ت

گونته   البته هر کستی اجتازۀ چنتین کتاری نتدارد و ایتن      
علمایی است که  پیچیدن تنها وظیفۀ بزرگان وارسته و نسخه
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در برخی موارد خاص، بنابر تشخیص و مصلحت خود، چنین 
دهند تا از این طریق بتوانند چهره زیبا  راهکاری پیشنهاد می

نشین دین را به دیگران نشتان دهنتد و در ابتتدای راه     و دل
بندگی، لذت ایمان را به آنتان بچشتانند  زیترا در غیتر ایتن      

مستایۀ مستیحی تکترار    بسا اتفاق دردنتاک آن ه  صورت چه
 شد.  می

 آگهی استخدام بیکار!
گوینتتد دو همستتایه کتته یکتتى مستتلمان و دیگتترى  متتی

مستتیحی بتتود، گتتاهى بتتا هتتم دربتتارۀ استتالم ستتخن       
قتدر از   گفتند.مسلمان که مترد عابتد و متتدینى بتود، آن     مى

اش به اسالم  اسالم توصیف وتعریف کردکه همسایۀ نصرانی
 متمایل و مسلمان شد.

مستلمان   سید، هنگام سحر بود که مسیحی تازهشب فرار
کوبند. متحیر و نگران پرسید: کیستى؟  اش را می دید در خانه

از پشت در صدا بلند شد: متن فتالن شخصتم و ختودش را     
معرفى کرد. همان همسایۀ مسلمانش بود که به دست او به 

 بود.اسالم مشرّف شده 

 ت در این وقت شب چه کار دارى؟
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ات را بپتوش تتا بترویم مستجد      ر و جامهت زود وضو بگی
 براى نماز!

اولین بار در عمر خود وضتو گرفتت و    مسلمان براى  تازه
طلتوع   به دنبال رفیق مسلمانش روانه مسجد شد. هنتوز تتا  
قتدر نمتاز    صب  خیلى باقى بود. موقتع نافلتۀ شتب بتود. آن    

موقع نماز صب  رسید. نماز صب  را  خواندند تا سپیده دمید و
روشتن   ند و مشغول دعا و تعقیب بودند که هوا کتامالً خواند

مسلمان حرکت کرد که برود بته منتزلش. رفتیقش     شد. تازه
 روى؟ گفت: کجا می

ام. فریضته صتب  را کته     خواهم برگتردم بته خانته    ت مى
 خواندیم. دیگر کارى نداریم.

ت کمى صبر کن و تعقیب نماز را بخوان تا خورشید طلوع 
 کند. 

 ت بسیار خوب!

قدر ذکر گفت تا خورشید دمید.  تازه مسلمان نشست و آن
برخاست که برود. رفیق مسلمانش قرآنى بته او داد و گفتت:   
فعالً مشغول تالوت قرآن باش تا خورشید باال بیایتد و متن   
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دانتى روزه چقتدر    کنم امروز نیت روزه کتن. نمتى   توصیه مى
 ثواب و فضیلت دارد؟

چیزى بته ظهتر    کم نزدیک ظهر شد. گفت: صبر کن کم
 نماند است. نماز ظهر را در مسجد بخوان. 

نمازظهر خوانتده شتد. بته او گفتت: صتبر کتن. طتولى        
را هتم در   رسد. آن کشد که وقت فضیلت نماز عصر می نمى

 وقت فضیلتش بخوانیم!

بعد از خواندن نماز عصر گفت: چیزى از روز نمانده است. 
مسلمان بعد از  تازهاو را نگاه داشت تا وقت نماز مغرب رسید. 

نماز مغرب حرکت کردکه برود افطار کند. رفیتق مستلمانش   
ستت. صتبر   ا گفت: یک نماز بیشتر باقى نمانتده و آن عشتا  

کردند تا حدود یک ساعت از شب گذشته و وقت نمتاز عشتا   
 )وقت فضیلت( رسید و نمازعشا هم خوانده شد.

 مسلمان حرکت کرد و رفت.  تازه سرانجام

م سحر بود که بازصتداى در را شتنید کته    شب دوم هنگا
 کوبند. پرسید: کیست؟ می

ات هستم. زود وضو بگیر و  ت من فالن شخص، همسایه
 ات را بپوش که با هم به مسجد برویم. جامه
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ت من همان دیشب که ازمستجد برگشتتم، از ایتن دیتن     
استعفا کردم. برو یک آدم بیکارترى از من پیدا کن که کارى 

وقت خود را بتوانتد در مستجد بگذرانتد. متن      نداشته باشد و
 وارم. بایدبه دنبال کار و کسب روزى بروم.آدمى فقیر و عیال

 بعد از اینکه این حکایت را براى اصحاب امام صادق
، فرمود: به این ترتیب، آن مرد عابتد  ندو یاران خود نقل کرد

م اى را که وارد اسالم کرده بود، خود از اسال سختگیر، بیچاره
بیرون کرد. شما همیشه متوجه این حقیقتت باشتید کته بتر     
مردم تنگ نگیرید. اندازه و توانایى مردم را در نظر بگیرید. تا 

توانید کارى کنید مردم بته دیتن متمایتل شتوند و از آن      می
دانیتتد روش سیاستتت امتتوى بتتر   فتترارى نشتتوند. آیتتا نمتتى 

ى سختگیرى و عنف و شدت است  ولى راه و روش ما بر نرم
1هاست. آوردن دل دست و مدارا و حسن معاشرت و به

 

بنابراین باید توجه داشته باشیم که اختالق و رفتتار فترد    
مندی دیگران به دیتن   دیندار تأثیر بسزایی در جذب و عالقه

دارد  البته باید مراقب بود که دچار افراط و تفریط نشتد. نته   
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بته قتول    ها و رفتارهای سبک افتاد که قدر در دام شوخی آن
و نته   1حرفمان را نپذیرند و جتدی نگیرنتد   حضرت علی

قدر خشک و عبوس کته نمتاد بتداخالقی شتویم و تنهتا       آن
لبخندها و تمسخرهای التماس دعا یا سکوت مطلق هنگتام  

ها، لحظاتی پس از عبور متا،   دیدن ما و ادامۀ خنده و شوخی
 فضا را پر کند.

 . مغز نماز8
هایی وجود دارد کته قتوام و    هدر همۀ چیزها، اصول و پای

برپایی آن چیزها بدانها وابسته است و بتا نبتود آنهتا، شتید     
هستی و حقیقت وجودی خود را از دست خواهد داد و وسایل 
جانبی و فرعی با تمام کثرت و وفور خود هم مفیتد نخواهتد   

های آن کامتل   بود  برای مثال اگر چارچوب ساختمان و پایه
فایتده   سایل مورد نیاز یتک زنتدگی بتی   نباشد، داشتن تمام و

است. یک ماشین اگتر صتندلی و چترخ و دنتده و فرمتان و      
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زیباترین روکش و بهترین دزدگیر را داشته باشد. ولی موتور 
نداشتتته باشتتد، اگرچتته صتتورت و ظتتاهر آن ماننتتد دیگتتر   

هاست، فاقد ارزش واقعی است. یک انسان هتم اگتر    ماشین
ا داشته باشد، ولی سر نداشته دست و پا و گردن دیگر اعضا ر

 ارزش خواهد بود.  باشد، بی

بنابراین در تمام چیزها یک بخش اصتلی و یتک مغتز و    
پایه وجود دارد که قوام و پویایی آن چیز بدان وابسته است و 
با نبود آنها، آن چیز هم از ارزش خواهد افتتاد. در نمتاز هتم    

ا ت غلیظ گونه است  اگر با طهارت و وضوی کامل، قر همین
نقص، رکوع و سجود طوالنی، گریه و حتاالت معنتوی    و بی

اما بدون مغز و پایه   سوزناک و خضوع و خشوع همراه باشد
باشتد،   اساسی، یعنی بدون قبول والیت ا مۀ طتاهرین  

نمازی  والیت، بی نماز بیفایده خواهد بود. عبارتی،  نمازی بی
 است.

 فرمود:  لذا پیامبر اعظم
"

ستون ثابتت   هرگاه. ستون خیمه است مانند نماز: "
سودمند خواهند  ها ثابت و و پرده ها ها و میخ طناب، باشد
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متیخ   هنت ، ریتزد  هرگاه ستون بشکند و در هم فرو و بود
نافع است و نه ریستمان ستودی دارد و نته پترده اثتری      

 1."خواهد داشت

ایشان همچنین از قول خداوند متعال ت در حدیث معتراج   
 ت فرمودند: 

! من تو و علی و فاطمته و حستن و   ای محمد"
حسین و ا مۀ نسل حسین را از نور خود آفریدم و والیت 

  پتس هتر   ها و زمین عرضه کردم شما را بر اهل آسمان 
کس آن را بپذیرد، در پیشگاه متن از مؤمنتان بته شتمار     

آید و هر کس آن را انکار کنتد، نتزد متن از کتافران      می
ای از بندگانم  ! اگر بندهگردد. ای محمد محسوب می

سر بر آستان عبودیت من بساید، تا بدانجا کته جستمش   
فرسوده و نزار شود، سپس در حتالتی نتزد متن آیتد کته      

شما باشد، هرگتز او را نختواهم آمرزیتد تتا       منکر والیت
 1."شما تقرب جوید  آنکه به والیت
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یعنی اگرچه برپایی خیمه ایمان مسلمان وابسته به نمتاز  
است، شرط اثربخشی و مفیدبودن نماز هتم ایتن استت کته     
ستون خیمۀ نماز، یعنی والیت نیز برپا باشتد  زیترا تنهتا بتا     

، رشتد معنتوی  ، ختدا  بته قرب وجود آن است که نماز باعث 
بته همتین   و رشدیافتگی نمازگزار خواهد شد.  1قبولی اعمال

ی با تمام تالش خودبرای کساگر "فرمود:  امام باقرسبب 
ب از ونصت مولتی امتام   عبادت بپردازد  به نزدیکی به خداوند 

شود  پذیرفته نمی شباشد، تالشرا قبول نداشته جانب خداوند 
و خداونتد نیتز اعمتال او را     و گمراه و سرگردان خواهد بتود 

 1."دارد دشمن می

چرایی این امر مهم نیز روشن است  زیرا اگر کسی چشم 
سر باشد، چه اتفتاقی   نداشته باشد یا فرض کنید فردی بدون 

تواند راه درست را ببینتد و مستیر را درستت     افتد؟ آیا می می
 بیتت   دربتارۀ جایگتاه اهتل    بپیماید؟ پیتامبر اعظتم  

": فرمایند می
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بته  سر نسبت همچون بیت من را  اهل: "
همانا بدن بدون سر  بدانید. چشم نسبت به سرهمانند و  بدن

بتدون والیتت   ردم نیز م[ شود و سر بدون چشم هدایت نمى
یابنتتد و بتته ستترمنزل مقصتتود نخواهنتتد  راه درستتت را نمتتی

 1.]رسید

دارد، نماز است  بنابراین آنچه دین انسان را ثابت نگه می
و آنچه باعث قبول و رشدیافتگی و تأثیرگذاری نمتاز استت،   

 است.  قبول والیت و محبت اهل بیت 
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 فصل سوم

 پرونده ویژه
 

 ای تقدیم به خدا . هدیه3
ورزی دیگتری   ای است که به محبت ع انسان به گونهطب

شتود و   دهتد و از آن خرستند متی    واکنش مثبت نشتان متی  
هتای   از بهتترین جلتوه   یابتد.  احساس احترام و انس به او می

های دینی نیز بدان  دادن است که در آموزه ابراز محبت، هدیه
تأکیتتد فتتراوان شتتده استتت. هدیتته در اعیتتاد مختلتتف و     

هایی از آن استت. در نگتاه نخستت بتا      نمونه آوردن سوغاتی
شنیدن کلمۀ هدیه همتواره هدیته متادی بته ذهتن خطتور       

مراتتب بهتتر و    کند  ولی روشن است گاه هدیه معنوی به می
بسا با گتذر زمتان    تر از هدایای مادی است که چه بخش لذت

ورد هتر  آشود. در هر حتال، ره  مشمول فراموشی و خرابی می
جاد و استحکام پیونتد محبتت و دوستتی و    ای، ای گونه هدیه

 ابراز عالقه درونی به طرف مقابل است. 
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اید که به خدا هتم هدیته    آیا تا به حال به این فکر افتاده
رسد  ولی حقیقت  بدهید؟ این سؤال کمی عجیب به نظر می

تواند محبت و دوستی ختود را بتا    این است که انسان نیز می
 ر مهربانش کند. یک هدیۀ معنوی تقدیم پروردگا

چنتین آمتده    امتام بتاقر  این هدیه معنوی در ستخن  
": است

 ههمانا نماز شب هدیته متؤمن بت   : "
ای ختویش بته پروردگارتتان را    پس هدایاست  پروردگارش 

 1."نیکو سازید تا خداوند نیز پاداش شما را نیکو گرداند

فرماید وقتی شما به ختدا   می جالب است که امام باقر
دهید، خداوند نیز بته شتما هدیته و پاداشتی برتتر       هدیه می

"خواهد داد که باعث روشنی چشم شما خواهد شد: 

کس  پس هیچ"
برای آنان ذخیتره  و هاست چشمبخش  روشنی آنچهداند  نمی

 1."اند داده انجام میبه سزای اعمالی است که ، شده است
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رو علما و صالحان که عظمت و شأن نمتاز شتب را    ازاین
خوبی درک کرده  خود بهدر پیشرفت و ترقی مادی و معنوی 

بودند، همواره مالزم نماز شب بودند و ایفای آن را بتر ختود   
دادگی بته ختدای    دانستند  لزومی از سر عشق و دل الزم می

های  توان با او خلوت کرد و ناگفته مهربانی که هر لحظه می
تر از مادر واگویته کترد و حتالوت     درونی را برای آن مهربان

 امامپروردگار را چشید  لذا در حاالت  بازی با دوستی و عشق
، در ستالمت در بیمارى، در نقل شده است ایشان  خمینی

حتى بر روى تخت بیمارستان ، زندان، در خالصى و در تبعید
 خواند. قلب هم نماز شب می

بایستت   و به دستور پزشکان متی  گشتندامام در قم بیمار 
ود و بترف  هوا هم بستیار سترد بت    شوند. میبه تهران منتقل 

ستاعت در   امتام چنتد   .هتا یخبنتدان بتود    باریتد و جتاده   می
آمبوالنس بودند و پس از انتقال به بیمارستان قلب، باز نمتاز  

آمدند، تمام  که از پاریس به تهران میهم  شب خواندند.شبى
افراد در هواپیما خوابیده بودند و تنها امتام در طبقته بتاالى    

شتما اگتر از نزدیتک دیتده     خواندند و  هواپیما، نماز شب مى
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دارى و  هاى مبارک امام از شب زنده باشید، آثار اشک بر گونه
 1دارد. ایشان حکایتشب  هاى نیمه گریه

ضتمن تشتری  وقتایع    نیز  ریفرزند استاد شهید مطه
گوید: آن شبى که خبر تترور را   شب شهادت استاد چنین می

 دو و نتتیمشتتنیدیم، همگتتى تاصتتب  بیتتدار بتتودیم. ستتاعت  
شب بود که زنگ ساعتى که ایشتان را مطتابق معمتول     نیمه

ولى دیگتر او در    کرد، به صدا درآمد براى نماز شب بیدار می
قید حیات نبود. او نماز شتبش را در میتان ختون مطهترش،     

 1در تاریکى خیابان خوانده بود.، زودتر از موعد نماز شب

این سنت و شیوۀ همیشتگی عارفتان و واصتالن بارگتاه     
های خود را بتا یتاد و نتام ختدا متزین       است که شب دوست
حضترت  ای کته   گیرنتد  بته گونته    می کنند و توشۀ راه بر می
وصتیت  چنین به فرزندش  العظمى مرعشى نجفى اللّه آیت

جتا   سال بر روى آن نماز شتب بته   هفتاداى که  دهاکرد: سج
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کته بتا آن در    ام و تسبیحى از تربتت امتام حستین    آورده
 1با من دفن شود.، ام هایش استغفار کرده دانه سحرها به عدد

قتدر   ، صاحب تفستیر گتران  عالّمه طباطبایىهمچنین 
براى تحصیل بته نجتف اشترف    وقتی فرمودند:  مى، المیزان
گتاهى بته محضتر     گتاه ، خویشتاوندى  سببف شدم، به مشرّ

اى  شتدم. روزى کنتار در مدرسته    مرحوم قاضى شرفیاب متی 
وقتتى   .کردند ضى از آنجا عبور میایستاده بودم که مرحوم قا

ند و گفتند: شتبه من رسیدند، دست خود را روى شانه من گذا
نمتاز شتب بختوان و آخترت     ، ختواهى  اى فرزند! دنیتا متی  "
 1." نماز شب بخوان!، خواهى می

نمازشبکیفیت
برای نماز شب آثار و برکات مادی و معنوی بستیاری، از  

بویی، زیبایی و نورانیت  خوش 1قبیل زیادشدن رزق و روزی، 
هتا و زیادشتدن نتور     رفتتن غتم   ازبین ادای قرض،  2صورت، 
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گزیدن از گناه،  اند. اگر کسی بتواند با دوری برشمرده 1ها چشم
توفیق خواندن نماز شب را بیابتد، ایفتای آن بستیار ستاده و     

 آسان است.

 چهتار رکعتت آن )  هشترکعت است که نماز شب یازده 
شود کته شتکل    شب خوانده می ۀنیت نافلنماز دورکعتی( به 

 ۀبا این تفاوت که اوالً به نیت نافل  آن مانند نماز صب  است
آن را نتد  نتوا و مستحب است و ثانیاً می شود خوانده میشب 

و  "فعشَت "رکعت به نیت  دوبعد از آن  .ندنبلند یا آهسته بخوا
 .شود ه میجا آورد  هب "ترو "یتدر آخر هم یک رکعت به ن

شب است تا اذان صب  و بهتر  نیمهاز هم قت نافله شب و
خوانتدن  ضمن اینکه  1  است نزدیک اذان صب  خوانده شود

توان فقط به  هاى نماز شب الزم نیست و می سوره در رکعت
انستان  چنانچته  . همچنتین  درحمتد اکتفتا کت    ۀخواندن سور

هنگامی از خواب برخیزد که فرصت کافی برای خواندن نماز 
د به خوانتدن سته   توان میصورت کامل نداشته باشد، شب به 
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(یا فقط یک رکعت )وتر( اکتفا کند و از شفع ووتررکعت آخر)
 مند شود. آثار و برکات نماز شب بهره

سفارشپدرانه
العظمتی امتتام   اللّتته حضتترت آیتت ، رهبتر معظتتم انقتالب  

 فرمایند:  نماز شب می تدر اهمی، العالى ظله اى دامت خامنه

نمتاز  ه  بخوانید و آن هم نماز شب باتوجت  نماز شب 
کنیتد، نته نمتازى کته در آن      فهمید چه می شبى که می

نباشد. نماز شب باید با توجه و عنایتت باشتد. اثتر     هتوج
نماز شب در شما که جوان هستید، بسیار زیتادتر از نمتاز   

این اثرات را حفتظ کنیتد و    خوانم. شبى است که من می
تکاملتان الزم است فرابگیرید چیزهایى که براى هدف و 

ها قابل  و ایام را از دست ندهید که این ایام و این فرصت
 1بازگشت نیستند.

 ص  ز زدن  د ه  ه ب  را ص  بو  س  از هني  د     
 

 ب  ه س  از م  رت س  حر ت  ر  خ  وا  ن  از هني  د 
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 دهن   د ه   ز س   رها  خ ار     ن م   ي  م   ي
 

 خ   ار چ  ون     ن زل  ف ي  ار ب  از هني  د     
 
 ه   اروان        خواني    د  ةس   رود بدرق     

 
 ص     بح پيش     واز هني     د  ةقافه      دراي

 
 ده  د پيم  ام  ب  ه س  از زه  ره س   اوا  م  ي   

 
 ه  ه گ  وش دل ب  ه منان  ا  اه    راز هني  د    

 
 ص   هباي ص   بحدم س   ازيد ةوض   و ب   ه چش    

 
 ميخوارگ   ان ن    از هني   د ةب   ه س   وي قبه   

 
 چ   و به   بزن به   اري ب   ه اهت   زاز نس   يم   

 
 1ه  واي    ور و ن  وايي ب  ه س  وز و س  از هني  د

 

 . اولویت نماز2
دادن به نمتاز اول   نماز، توجه و اهمیتیکی از اسرار مهم 

وقت است که در روایات هیچ عملتی مقتدم بتر آن دانستته     
قتتول از  اهلل بهجتتت آیتتتای کتته  نشتتده استتت  بتته گونتته
اگر کستی نمتاز   "کنند:  نقل می، استادشان، مرحوم قاضی
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مرا لعن ، واجبش را اول وقت بخواند و به مقامات عالیه نرسد
 ."کند

به نماز اول وقت بسیار بود  برای مثال  این دقت و توجه
کردنتد کته شتبهات علیته      در زمانی زندگی می امام رضا

اسالم بسیار شده بود و آن حضرت سعی داشتند با شرکت در 
جلسات مناظره، با رفع شبهات، مانع انحتراف متردم از دیتن    

 عمتران ه، ایشتان بتا   مناظر مجالس از یکىشوند. زمانی در 
ۀ دربتار مشتغول بحتث   بود، برجسته  منداندانش از که صابى
 استتدالل  بتا  کرد، امام مى طرحم سؤالى هربودند و او  توحید
 رستیده  ختود  اوج بته  مناظره و بحثو  داد مى جواب محکم
 متأمون  به رضا امام، دش ظهری هنگام نماز وقت  ولی بود

 ."رسید فرا نماز وقت: "": فرمود

": گفتت  صابى عمران

 قطتع  مترا  سؤال به پاسخ و بحثۀ دنبال! من آقاى اى"
نرم  دلم همانا[. نمازبروه بحث، ب پایان ازو پس  بنشین] نکن

 شده است ]و نزدیک است بپذیرم[.

تحت تأثیر احساستات عمتران صتابی     ولی امام رضا
اظره نکرد و قرار نگرفت و نماز اول وقت را فدای بحث و من
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ختوانیم و   نمتاز متی  "": با کمال قاطعیت فرمود
 گردیم. بازمی

امام با همراهان برخاستند و نماز خواندند. پس از نماز به 
 1.همان مجلس بازگشتند و به بحث ادامه دادند

د و نخوان در اول وقت نماز مینیز  امام زمانگمان  بی
به برکت نمتاز  خداوند، ماز بخوانند، ن زمانکسانى که در این 

البته اختتالف    ، نمازشان را قبول خواهد کردآن حضرت
به عبارت دیگتر منظتور     ها تأثیرى در این موضوع ندارد افق
نمازها در زمان واحد نیست، بلکته مقصتود اتحتاد در     ایفای

   امتا استت  "اداى نماز در اول وقت"یک عنوان واحد، یعنى 
نتور خواهتد    همچنین نتورععلی  1افق خود.هر کسى بر حسب 

شد اگر این نماز اول وقت به جماعت اقامه شتود. آن وقتت   
هایی که تنها خداوند از آن آگاهی دارد و  ماند و ثواب بنده می

در گونته کته    باعث محبوبیت بنده نزد خدا خواهد شد  همان
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بدارد، خدا  هر که نماز جماعت را دوست "است: آمده حدیث 
 1."دارند گان او را دوست میو فرشت

 
 ر اکان      ط ه    ا ع ه از از گهدست          ب
 

 اي آس      ان       راود در فض       ت م     ي
 

 ي  اس   ب  ر دل  م چي  زي اس  ت م     ب  وي     
 

      وره، اي     ان و ه    راس       ادي و دل
 

 هن   د م م   ي دها م   را گ     گ گنب    رن   
 

 ند ه    زطم م   ي ر ت    ا پ      دري    م    
 

     وم راتر م   ي ود ف        ود خ     از ون
 

 وم         ر م     ي       برق در اهلل اه       غ
 

 و     و ت ان  س        ا آست     روم ت ي م   
 

 وض، آهن    گ وض    و      ار قتتتتتدر ه    ن
 

 دهن   د ه   ا گ     م   ي  از اقس   اس در ن    
 

 دهن    د وي س    نب  م    ي      وها ب گفتن    
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 ود      ه   ا وا م   ي  ا بُم         هوه  از گ
 

      ود دا م    ي د پي     خن     روي ل      لب
 

 دوس    ت داري باخ    دا ص    حبت هن    ي  
 

 ا  دع    و  هن    ي   ور را در خان    ه ن    
 
   ت    ر ز معن    اي عس     يرينهس    ت      

 
   ر الع      ي خي     يّ عه      ة ق     نم    

 
 وش ب   از ه ب   ا آغ    وي قبه    ه س    رو ب   

 
 1خ   ويش را گ   م ه   ن در آغ   وش ن    از   
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مرکز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علمیه قم، نشر  ،یرضوان

 انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.

خرداد  11، 1111شماره  ) مجله زن روز(، رحمةاهلل علیه امام ادوارهی .11

 .رحمةاهلل علیه ینیلگرد رحلت امام خمسا نیاول ژهی، و1113

نماز خوبان )حکایات و داستانهایی علی احمد پور ترکمانی،  .11

  .1111 قم، ،  ور ه ش ، نشر ماز دانشمندان و فرزانگان(

، انتشارات ستاد اقامه نماز ابرارمحمد صحتی سردرودی،  .11

 ، چاپ اول .1111نماز، سال نشر 

، نماز یپرورش احساس مذهب یاه روشافروز،  یغالمعل .11

 .1111 ان،یو مرب ادینشر انجمن اول

ها از  ها و ناگفته گفته ،پا به پای آفتابستوده،  ررضایام .13

 ش.1111، نشر پنجر، تهران، رحمةاهلل علیه زندگی امام خمینی

 .1111، تهران، صبا، استعاذه ب،یدستغ نیعبدالحس دیس .11
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، قم، انتشارات مهر تابانحسینی طهرانی محمد حسین،  .11

 باقرالعلوم علیه السالم.

)قرن  یریشع دریمحمد بن محمد بن ح نیتاج الد خیش .11

 ش.1111قم  ،ینشر رض ،یعرب ،یجلد کی، جامع االخبارششم(، 

"" : 

نماز قرار ده و دعاى  ۀبرپادارند رافرزندان م ومرا  !پروردگارا
 1.مرا بپذیر

 

                                                 


