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  سرآغاز

الَِّذيَن ُهْم   الُْمْؤِمنُونَ   قَْد أَفْلَحَ " :ديفرما يم ميخداوند متعال در قرآن كر

  .1"ِيف َصالتِِهْم خاِشُعون
بـه   مهمان پذيرفتن هم آدابي؛ نماز آدابي دارد و مهماني رفتن

اي است كه تقـديم حضـرت دوسـت    تحفه فتن ور ميهماني خدا
تشـريفات ايـن    و اي آداب اين حضور بنده پس بايد هر .كنيم يم

بـا   زيرا گاه يك سيب را؛ رعايت آن بكوشد در و بداند را محضر
دوق ولـي يـك صـن    ؛پـذيرد  يو م دهند يداب به كسي مآ ادب و

  . پذيرد ياب نمدبدون آ سيب را
ـَالِة َو اْعَملُـوا ِآلِخـَرتِكُْم َو " :يدفرما يم 7امام صادق َعلَيْكُْم بُِحْسِن الصَّ

نْيَا فَيَُقاُل َما أَكْيََس فَُالنـاً َو  اْختَاُروا ِألَنُْفِسكُْم فَإِنَّ الرَُّجَل قَْد يَكُوُن كَيِّساً ِيف أَْمِر الدُّ

َا الْكَيِّ  و  ديـ بـر پـا دار  خوب  را باد كه نماز برشما 2؛"ُس كَيُِّس اْآلِخرَةإِ?َّ
 زيـرا  ؛خودتان انتخـاب كنيـد   يبرا آخرتتان عمل نماييد و يبرا

                                                   
  .٢و١: مؤمنون .١
  .١٦٢، ص ٧١، جبحاراالنوار .٢
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چقـدر   نـد يگو يمـ  زرنـگ اسـت و   ييامور دنيا در يشخص گاه
است كه بـه   يكس يزرنگ واقع كه ي؛ در حالزرنگ است يفالن

  . فكرآخرتش باشد
اين  آداب نماز الزم است تا شرايط و ،دودح يرييادگ ،بنابراين

شـكل  به بهتـرين   ،دين است  كه ستون خيمه يواجب بزرگ اله
  .شود  پا داشته بر

امام  يروز: گويد يبه نام حماد م 7 امام صادق اراني از ييك
 !من يآقا: گفتم ؟يكن يخوب اقامه م آيا نمازت را: به من فرمود

از  ،ه درباره نماز نوشته استك را ]ازاصحاب شما[ من كتاب حزير
تاببينم چگونـه  [نماز بخوان بايست و ،ندارد يمانع: فرمود .حفظم

برابـر امـام رو بـه قبلـه      در من برخاستم و. ] يخوانيم نمازت را
اد  يا: فرمـود . نمـاز خوانـدم   و متكبير گفـت  نمـاز را خـوب   ! حمـ

 شصت يا هفتاد سال از يچقدر زشت است كه شخص .يخوان ينم
نياورده  جاهب ]وآداب آن[ حدود يك نماز كامل با ش بگذرد وعمر
 فـدايتان گـردم  : گفـتم  كـردم و  يدر خودم احساس كوچك .باشد

امـام  ! بـه مـن بياموزيـد    پـس نمـاز را   ]حال كـه چنـين اسـت   [
 آداب و بـا  قبلـه و  يدو ركعت نماز به سو برخاست و 7صادق

گونه  اين از رانم !حماد يا: فرمود رعايت كامل حدود آن خواند و
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ت آداب را نـه تنهـا   يكه نماز بدون رعا ياتيو تعداد روا 1! بخوان
داننـد،  يآن مـ  يدانند؛ بلكه ناقص و بدور از آثار عـال يبنده نميز

  2.فراوان است
اسـتفاده از قـرآن و روايـات اهـل      بـا  م كهينوشته برآناين  در
 زافروتنانـه   و ميكنـ  يمـ بيـان   ترين آداب نمـاز را  مهم :بيت

 است و يكه شايسته مقام بندگ يخواهيم توفيق نماز يم خداوند
  .به ما عنايت فرمايد ،مطلوب حضرت اوست

   
  Dوالحمد C رب العامل

  پوريحائر  يمهدمحمد
  ١٣٩١ور يشهر

  
  

                                                   
  .٤٥٩، ص ٥ ، ج وسائل الشيعه .١
 ،مـن / يـتم وضـوئه و ركوعـه و خشـوعه" :6هللال قال رسو : این روایات از جمله .٢

كىسـ كـه وضـو و ركـوع و خشـوعش در :ـاز ؛ "فصلوته خداج يعنى ناقصة غ1 تامـة
جـامع احاديـث ( .يعنى ناقص است و Eام نيسـت ،است" خداج":ازش ،كامل نيست

  )٤٤، ص ٤ج  ،الشيعه



 

 

  بخش اول

  نماز يباطنآداب 

  انواع آداب باطني نماز �

  نماز قلب در حضور �

ــيل   � ــؤثر در تحص ــل م عوام

  حضورقلب

  انع حضور قلب در نمازمو �
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  نماز ياجزا

مهـم   يا بـه مقدمـه  سته اسـت  باينماز بحث آداب قبل ورود به 
  .توجه كنيم

تركيـب  متفاوت  متنوع و ياست كه از اجزا ياله يواجب نماز 
اسـت   ينقشـ  هر يك جايگـاه و  يكه برا يا به گونه ؛است يافته

 ت آن دربه تناسب اهمي يهر جزئ يبرا بشناسيم و كه بايد آن را
  : دهيم يتوضيح م يبا مثال اين مطلب را. كنيم باز ينماز حساب

 و هـا  يگـذار  بـا اثـر   ؛اسـت متفـاوت   يمركب از اجزائـ  يآدم
 اسـت و  يانسـان ظـاهر   ياجـزا  از يبعضـ . گونـاگون  يها نقش
روح  ،يوجـود آدمـ   بخـش تـرين   مهم گمان ياما ب .يپنهان يبعض

ن به او وابسته است تمام حيات انسا يول ؛اوست كه پنهان است
 يا فـراوان آن هـيچ فايـده    ياجزا بدن و ،تا روح دربدن نباشد و

انسان  بخشترين  يحيات ترين و ياصل ،يروح آدم ،بنابراين .ندارد
 يها دارد كه آنها هم نقشز ين يآشكار فراوان يانسان اجزا. است

 يدر زنـدگ  ينقـش اصـل  ، آنها مانند سـر  از يبعض .متفاوت دارند
 انـد؛ امـا   مهـم  گرچـه  پا دست و ،ديگر مانند چشم يبرخ ودارند 
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هـم در بـدن    يديگـر  ياجـزا  .امكان داردز ينبدون آنها  يزندگ
مژه و ريـش   و،مانند ابر آورند، يد ميپد  يظاهر يكه زيباي هست

  .دندار يچانه اهميت كمتر چشم و سه بايدر مقاكه 
 ه همـه در گونـاگون دارد كـ   يياجزا ،انسان بدن نماز نيز مانند
ن يترياصل حضور قلب نيت خالص و ،روح نماز. يك رتبه نيستند

: اوالً يسـت ين معنا كه نمـاز با يبد. ستانماز  يركن اصلبخش و 
با حضور  :ثانياً ؛آن نباشد ريا در تظاهر و آورده شود وبرخدا  يبرا

گـر  يآن داين صـورت،   در غير شود و برگزارقلب و توجه كامل 
آن گـر  يد يجـان اسـت كـه از اجـزا     يب يبدن مثل نماز نيست و

  .ديآ يبرنم يكار
 يظـاهر  يآن مانند اعضا يبقيه اجزا ،از روح نماز كه بگذريم

نمـاز   ياصـل  ياجـزا  ييعن ،اركان نماز يبرخز، يآنها ن. بدن است
 يبرخ ؛نماز باطل است سجده كه بدون آنها مانند ركوع و ،است

 رد،يـ گ يقـرار مـ  ز اركـان  در رتبه بعد ا ،ديگر اگر چه واجب است
بخش . گوش در بدن است مانند قرائت و تشهد كه مثل چشم و

قنـوت كـه تـرك     همانند ،است اتنماز هم مستحب ياجزا گريد
  . كند يآن را باطل نم يول ؛اندازد يم يزيباب نماز را از ،آن

 يخـدا  يخواهيم نمـاز را بـه محضـر عـال     يكه مما  ،نتيجهدر 
 ياهيـ هدبكوشـيم  كـه  اسـت  سـته  يشا ،بزرگ تقديم كنيم عزيز

 يناقص كه سبب شرمسار يشكشيپنه  ،مييراموزون بيا كامل و
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را بـه   يبخواهـد غالمـ   ياگر كسكه  همچنان .است يپشيمان و
آيـا ممكـن اسـت     ،پيشكش كنـد  عزيز بزرگ و يمحضر سلطان

  !پا تقديم كند؟ دست و يبو كور  ناقص و كر و يابنده

  انواع آداب نماز

بيرونـي   ياجـزا  نماز و بعضي به ظاهرِ :از دو دسته استآداب نم
 سـجود و  ،قرائـت، ركـوع   ،االحرام ةمانند تكبير ؛آن مربوط است

در علـم فقـه و از فقيـه و    د يباا را هچگونگي انجام آن .مانند آنها
 درز بـه آداب انجـام آنهـا    يـ ؛ ما نخواستتوضيح المسائل   رساله

  . مياپرداخته ،پايان بحث
به  وجان اين عبادت مربوط است  به باطن نماز و ،يگرد  دسته

  . ميپرداز يبه آن م فصل اولدر  كه گردد يباز معلم اخالق 



 

 

  فصل اول

  نماز يآداب باطنانواع 
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: از اسـت  عبـارت  ،كه با روح آن ارتبـاط دارد  نماز يآداب باطن
م مقام پروردگار، خوف و رجا و ياخالص، حضور قلب، تفهم، تعظ

ح مختصـر  ين فصل به توضـ يدر ا. در مقابل پروردگار يسارشرم
  .ميپردازين موارد ميا

  نيت قربت اخالص و. 1

چون نماز خود . ن ادب؛ بلكه شرط عبادت استيتراخالص مهم
َالُة بَيُْت اْإلِْخَالِص َو تَنِْزيـٌه " ؛از كبر است يخانة اخالص و دور الصَّ

؛ بلكه شرك و 2باطل است و بدون آن نه تنها عبادت 1"َعِن الِْكْرب 
  .3از خداوند است يدور

نمـاز  : مراد از اخالص در نماز، قصد عنـوان در نمـاز همچـون   
ست؛ بلكه تنها خصوص قصد قربت يخوانم يا نماز عصرن مي ظهر

ن بـه آن  يقـ يو نزديكي به خدا در قلب و جان است، كه همـراه  
                                                   

  .١٨٣ ، ص٧٥ ، جبحاراالنوار .١
جـز ؛ "لَْم اقْبَْل اّال ما كاَن خالِصاً ىل: "كند ال نقل مىاز قول خداى متع 7امام صادق. ٢

  .پذيرم آنچه را خالص براى من باشد، :ى
  .احدى را رشيك عبادت خدا قرار ندهيد؛ "َوالَ يُْرشِْك بِِعبَادَِة َربِِّه أَحَدا. "٣
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  .ا فكريباشد؛ نه تنها بر زبان 
ميرد شود و ميو عمل با آن زنده مين نيت، روح عمل است يا

عبـادت بـا قصـد قربـت     . و پيداست كه مرده هيچ اثـري نـدارد  
گـردد و بـدون آن باطـل اسـت و چـون نيـت داراي        مي صحيح

 6رسـول خـدا  چنانكه  .صحت نيز مراتبي دارد ،درجاتي است

َا" فرمود پاداش كردار انسـان جـز بـر اسـاس      " بِالنِّيَّات اْألَْعSَُل  إِ?َّ
؛ براى هر كس همان مى ماند كه " مانَوى اْمِرءٍ  لكُلِّ "نيتها نيست و

على بن ابى طالب عليه السالم از پيامبر صـلى   زين 1.نيت اوست
َال َعَمَل إِالَّ بِنِيٍَّة َو َال ِعبَاَدَة " :نداهللا عليه و آله نقل كرده كه فرمود

Dست، مگر بـا  ين يت و عبادتيست، مگر با نين يعمل ؛ 2" إِالَّ بِيَِقـ
به مضمون اين روايت روايـات فراوانـى وجـود دارد مفـاد     . نيقي

، نصيبى جـز بـه   انجام دهندة اعمالهمه آنها اين است كه براى 
  .، نيستنيتو چگونگى مقدار 

جنس خـود را ارزان  ن است كه يمشرك در عبادت مشكلش ا
، شناسدمى فروشد؛ يا به ارزش آن ناآگاه است، يا مشترى را نمى

  .دانديا نرخ و قيمت را نمى
قرآن براى آنكه ما كاالى وجود، دل و جان و عمل و عبـادت  

                                                   
  .٥٣، ص مصباح الرشيعة. ١
 .٨٩، ص ١ ، جمستدرك الوسائل و مستنبط املسائل. ٢
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 :كنددر هر سه زمينه ما را راهنمايى مى ،خود را ارزان نفروشيم

انسان را جانشين خـدا در زمـين و امانـت دار الهـى و اشـرف      
 .شماردمخلوقات مى

كـه هـم   دانـد  يخـدا مـ   ،هاى نيك انسان را هممشترىِ عمل
هـا را  مى خـرد و هـم بـدى   تر  خرد، هم گرانياعمال اندك را م

داند و قيمت انسان را هم، بهشت مى. كندپوشاند و رسوا نمىمى
بيراهـه رفـتن و دل بـه     هاى ابدى و همجوارى اولياى خدالذّت

اگـر خـود را بـه    : گويـد شمارد و مـى غير خدا سپردن را زيان مى
ه   !اىكردهضرر  ،كمتر از بهشت بفروشى آنكه به اين نكات توجـ

  .كند، ديگر عبادتش براى جلب توجه مردم نيست

  مراتب اخالص 

در كتـاب آداب   را بعضى مراتب اخـالص  ;ينيحضرت امام خم
 :دارنديان مينگونه بيا ،ةالصلو

به طريق اجمال به طورى كه مناسب با وضع اين اوراق است 
چه عمـل قلبـى يـا     ـ  ، تصفيه عمل استاخالص يكى از مراتب

رضاى مخلوق و جلب قلـوب   ]و احتمال جلب[ از شائبه ـ   قالبى
يـا بـراى    ]گـران او را مـدح كننـد   يتا د[ آنها، چه براى محمدت

ه قلـب جلـب   يتصـف [  در مقابـل ايـن  . منفعت يا بـراى غيـر آن  
جلـب نظـر مـردم     يو برا[ء ، اتيان عمل است ريا]ت مردميرضا
 .…تر  همه مراتب ريا پست و اين ريا فقهى، و از. ]است
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] و بـه دسـت آوردن  [مرتبه دوم، تصفيه عمل است از حصول 
كه خـداى  ] و بخواهد[ مقصودهاى دنيوى، گرچه داعى آن باشد 

عنايت كند؛ مثل، خواندن نماز ] به او[تعالى به واسطه اين عمل 
اول ماه مثلًا براى  نماز] و انجام[شب براى توسعه روزى، و اتيان 

از آفات آن ماه، و دادن صدقات براى سالمتى، و ديگـر   سالمت
 >و اين مرتبه از اخالص را بعضى از فقهـاء . مقصدهاى دنيوى

در صورتى كه اتيان عمل بـراى   ؛اند شرط صحت عبادات شمرده
و اين، خالف تحقيق است به حسب . رسيدن به آن مقصود باشد

به هـيچ وجـه   قواعد فقهيه؛ گرچه پيش اهل معرفت اين نماز را 
هاى مشروعه است، بلكه شـايد  ارزشى نيست و مثل ساير كسب

  .از آن نيز كمتر باشد

مرتبه سوم، تصفيه آن است از رسيدن بـه جنّـات جسـمانيه و    
و مقابل آن، عبـادت  . حور و قصور و امثال آن از لذات جسمانيه

و اين نيز در نظـر  . اجيران است؛ چنانچه در روايات شريفه است
الّا آن كه عمـل ايـن كاسـب     .ها استل اللَّه چون ساير كسباه

 .… اجرتش بيشتر و باالتر است

مرتبه چهارم، آن است كه عمل را تصفيه كند از خوف عقـاب  
مقابـل آن، عبـادت عبيـد اسـت؛      .جسمانى موعـود  هاىو عذاب
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و اين عبادت نيز در نظر اصحاب قلوب  1چنانچه در روايات است
در نظـر اهـل   . ز نطاق عبوديت اللَّه خـارج اسـت  قيمتى ندارد و ا

معرفت فرق نكند كه انسـان عملـى را بكنـد از خـوف حـدود و      
تعزيرات در دنيا، يا خوف عقاب و عذاب آخرتى، يا براى رسيدن 

در ايـن   .هـاى بهشـتى  هاى دنيائى، يا براى رسيدن به زنبه زن
كـه  كه هيچ يك براى خدا نيست، و داعى بر داعى امرى اسـت  

مطابق قواعد فقهيه عمل را از بطالن صورى خارج كند؛ ولى در 
  .بازار اهل معرفت اين متاع را ارزشى نباشد

ه و   مرتبه پنجم، تصفيه عمل است از رسيدن به سعادات عقليـ
ه و منسـلك شـدن در ســلك        ــه ابديـ ه دائمـه ازلي لـذّات روحانيـ

كــه كـروبيين و منخـرط شــدن در جرگـه عقــول قادسـه و مالئ    
و . و در مقابل آن، عمل نمودن براى ايـن مقصـد اسـت   . مقرّبين

اين درجه گرچه درجـه بـزرگ و مقصـد عـالى مهمـى اسـت، و       
حكماء و محقّقين به اين مرتبه از سعادت خيلى اهميت دادنـد و  
براى او ارزش قائل شدند، ولى در مسلك اهل اللَّه اين مرتبه نيز 

سب و از اجيـران بـه شـمار    از نقصان سلوك و سالك آن نيز كا
  2.ها داردرود، گرچه در متجر و مكسب با سايرين فرق مى

                                                   
و نيـز . ٩، ابواب مقدمه العبادات، روايـات بـاب ٤٥، ص ١، ج وسائل الشيعهجمله از  .١

  .٥، كتاب االnان و الكفر، باب العباده، روايت ١٣١، ص ٣، ج اصول كاىف
اوحـدى از "شوند که بـه گفتـه ایشـان ایشان برای اخالص، مراتبی دیگر را متذکر می .٢

� 



 

 نمازباطني آداب : ش اولبخ 

23 

درجه ديگر اخالص، تصفيه عمل است از استكثار و خوشنودى 
ات سـلوك    . به آن و اعتماد و دلبستگى بدان و اين نيـز از مهمـ

سالك است كه او را از قافله سالكان الى اللَّه بازدارد و به سـجن  
و اين نيز از شجره خبيثـه شـيطانيه   . محبوس كندمظلم طبيعت 

باشـد كـه    رويد، و از خودخواهى است كـه از ارث شـيطانى مـى   
"Dاين از جهـل انسـانى    وگفت  1"َخلَْقتَنى ِمْن ناٍر َو َخلَْقتَُه ِمْن ط

  .است به مقام خود و مقام معبود جلّت عظمته

عجز و  ، مقام نقص و]انسان ممكن الوجود[ ممكن ةاگر بيچار
ضعف و بيچارگى خود را بداند و مقام عظمت و بزرگوارى و كمال 
حق را بشناسد، هر گز عمل خود را بزرگ نبيند و خود را قائم به امر 

بيچاره، عملى را كه در بازار دنيا براى يك سال او . محسوب ندارد
بيش از چند تومان ارزش قائل نيستند اگر از صحت و اجـزاء آن  

هاى غيـر  باشند، از دو ركعت آن توقّع ]نان داشتهيمو اط[ مأمون
اين خوشنودى و استكثار عمل است كه مبدأ بسيارى . متناهى دارد

  .از مفاسد اخالقى و اعمالى است كه ذكرش به طول انجامد

                                                                                       
� 

ک روح هللا، .رتواننـد کننـدگان مـی طلب". اهل معرفت به سعادت اين رشف مرشّفند
  .١٦٠، ص آداب الصلوةخمینی، 

  )١٢: اعراف. (اى مرا از آتش و او را از گل آفريده .١
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انـد؛ چنانچـه در    در احاديث شريفه بدين مطلب اشاره فرمـوده 
ـ  ه عليهمـا  كافى شريف سند به حضرت موسى بن جعفر سالم اللَّ

؛ َو ال تُْخرَِجنَّ نَْفَسَك ِمْن َحـدِّ : انُِّه قاَل لِبَْعِض ُولْدهِ " :رساند ، َعلَيَْك بِالِْجدِّ يا بُنَىَّ

 ؛"التَّْقصـiِ ىف ِعبـاَدِة هللاَّ َعـزَّ َو َجـلَّ َو طاَعتِـِه، فَـانَّ هللاَّ ال يُْعبَـُد َحـقَّ ِعباَدتِـه
از بكوشى؛ و هرگز خود را ) عبادت خدا( بر توست كه در !پسرم[

در عبادت و طاعت خداى عزوجل مبرا مدان، كه همانـا   يكوتاه
  1].شود خدا آنچنانكه حق اوست عبادت نمى
كُلُّ َعَمـٍل تُريـُد بِـِه هللاَّ َعزََّوَجـلَّ ": و قال عليه السالم فى حديث آخر

اً ِعنَْد نَْفِسَك؛ فَاّن النّاَس كُلَُّهمْ  ىف اعSلِِهْم فيهـا بَيْـنَُهْم َو بَـDَْ هللاَّ  فكُْن ِفيِْه ُمَقرصِّ

وَن اّال َمْن َعَصَمُه هللاَّ َعزََّوَجَل  در هر كـارى كـه بـا آن خداونـد     [؛ "ُمَقرصِّ
را تمـام  يـ نفس خودت را مقصر بدان؛ زكنى،  عزوجل را اراده مى

 يكوتـاه  ن آنها و خداوند قـرار داده شـده  يانجام آنچه بدر مردم 
  2].دهيكه خدا او را عصمت بخش ي، مگر كسردهك يكرده و سست
اكنـون كـه مراتـب اخـالص و مقامـات      : نـد يفرمايدر انتها م

اى دانستى، خود را مهيا كن براى تحصيل آن،  عبادات را تا اندازه
كه علم بدون عمل را ارزشى نيست و بر عالم حجـت تمـامتر و   

 3.مناقشه بيشتر است

                                                   
  .١، كتاب االnان و الكفر، باب االعرتاف بالتقص1 حديث١١٦، ص ٣، ج اصول كاىف .١
  .٤حديثه~ن،  .٢
  .١٦٣ـ ١٦٠، ص آداب الصلوة، ;خمینی ،روح هللا .٣
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  حضور قلب .2

ــرين ادب از آد مهــم  . اســت نمــازگزارقلــب  حضــور، اب نمــازت
جـان بـه    تمام حاالت نماز با دل و در نمازگزار يعنيحضورقلب 

مقابـل    نقطـه  .به هيچ چيز غير خدا نينديشد د وكنخداوند توجه 
گرفتار افكـار   نماز،از  ييا بخش حضورقلب، اين است كه در همه

 دد واز يـاد خـدا غافـل گـر     ،شود و در نتيجه يمرّه يا شيطان روز
غير خدا  با نماز و دلش در غير يول ؛بگويد يواژگانتنها با زبانش 

 ينمـاز و نمـازخوان    فلسـفه  معلوم است كه ايـن حالـت بـا    .باشد
َو أَِقـِم ": فرمايـد  يزيرا خداوند متعال در قـرآن مـ   ؛ندارد يسازگار

الَة لِِذكْرِي  ؛ياينكـه مـرا يـادكن    يپادار بـرا ه نماز را ب و ييعن: 1" الصَّ
تنهـا   نمـازگزار اگـر   خداسـت و  روح نماز و حقيقت آن ياد ييعن

سوره  به سمت قبله گرداند وحمد و را يظاهر ياعضا صورت و
خدا نكند، از  يدل به سو يرو يول ،سجود كند بخواند و ركوع و

. بـرد  ينمـ  يچندان  نمازش بهره حقيقت نماز دور مانده است و از
 يبـرا  يولـ  ،دارد يان برمـ نمازبدون حضورقلب، تكليف را از انس

همـان   يادخداست و ،چون روح نماز ؛آورد ينم يتعال رشد و يآدم
  . گردد يبه خدا م ينزديك است كه سبب رشد و

 عوامل حضـورقلب و   بحث درباره ل بهيبه تفص يفصل بعددر 

                                                   
  .١٤ :طه .١
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  . م پرداختيخواهموانع آن به تفصيل 

  تفهم. 3

ايـن ادب غيـر از    .افعـال نمـاز   اقـوال و  يفهم معـان  يعنيتفهم 
 ،در نماز حاضر باشـد  نمازگزارزيرا چه بسا قلب  ؛حضورقلب است

كلمات و افعال نماز را درك نكند و به همين اندازه از  يمعن يول
كه به مقام تفهم  يكسان ،ديگر ياز سو .درك نماز محروم بماند

افراد به تفاوت استعداد خـود،   رسند نيز در يك رتبه نيستند و يم
  .فهمند ينماز را م يمعان
يَا أَبَا ": نديفرمايدر ضرورت تفهم در نماز به اباذر م 6امبريپ

دو ركعـت   ؛" َذرٍّ َركَْعتَاِن ُمْقتََصَدتَاِن ِيف تََفكٍُّر َخiٌْ ِمْن ِقيَاِم لَيْلَـٍة َو الَْقلْـُب َسـاه
نماز همراه با تفكر و حضور قلب ارزشمندتر از يـك شـب زنـده    

  1.دان و بدون توجه استبا دل سرگر دارى
در توضـيح ايـن بخـش از     ;يتبريز يميرزاجواد ملكمرحوم 
  : دسوين ينماز م يآداب باطن

، آنچه را كه يقول اينكه انسان از هرفعل و تفهم عبارت است از
 ،نهفتـه اسـت  در آن  كه يمقاصد و يمعان مناسب با آن است و

در  يهر درد ياست كه دوا ياله يمعجون ،زيرا نماز ؛آشكار سازد

                                                   
 .٨٢: ، ص٧٤ ج ،بحار األنوار .١
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انسـان   يكه بـرا  يسعادت جلب هر خير و آن تركيب گشته و در
 هر حركت و يبرا و باشد يبه آن ممكن است، مؤثر م ييابدست

بـه خصـوص اسـت كـه      ياز آن، معناي يهر فعل و قول سكون و
شارع مقدس، آن معنا را در نظر داشته است همان گونـه كـه در   

نماز آنچه را كه مقصود از آن  اخبار آمده است كه هركس از افعال
  1.گويا آن جزء را انجام نداده است ،عمل است در نظر نداشته باشد

، ياخـالق ماننـد مرحـوم فـيض كاشـان      يمراد علما ،بنابراين
بايـد بـا    نمازگزاراين است كه  يتبريز يو نيز ملك يعالمه نراق

 ع وقرائت و ركو تسبيح و سرّ تكبير و ييعن ؛اسرارنماز آشنا باشد
جـا  كـه بـه   از اجزا را يسالم را بداند تا هر جزئ تشهد و سجود و

بـه معبـود، راز آن    يبر حضورقلب و توجـه بـاطن   افزون ،آورد يم
به اين اسرار  .جزء را بفهمد تا حقيقت آن در وجود او آشكار شود

اخالق تبيين وتفسـير شـده    ين و علماادر كالم معصوم ييبايز
  2. است

دارد كه فهم آن جزء  يخاص ينماز ويژگ يزااز اج يبعض البته
در ادامـه   ;يتبريـز  يمرحـوم ملكـ  . ابـد ي يمـ  ياهميت بيشتر

  : سدينو يم

                                                   
  .٢٨٧ص  ،ارسار الصالة، میرزا جواد آقا ملکی تربیزی .١
  .ايم پرداخته" ارسار:از"در بخشی مستقل به .٢
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نمـاز   يمطلق اجزا يبرا ،آنچه درباره تفهم بدان اشاره نموديم
آنچـه   ياما خصوص قرائت در نماز، تفهم و دريافتن معـان  ،است

 يت كه زبان را يارااس يمنشأ امور بزرگ ،آورد يانسان بر زبان م
در آن نهفته است كه تنها   ياسرارعظيم بيان آن نيست وعلوم و

شود كـه   يگاه م و …گردد يظاهرم شود و يم يها متجل در دل
 يگردد و پرده از حقيقتـ  يبرايش معلوم م يدر حين قرائت، مطلب

 گـردد و  يبزرگ رهنمون مـ  يشود كه او را به سعادت يبرگرفته م
منكـرات   فحشـا و  خداونـد نمـاز را بازدارنـده از    گفته شده اينكه

 ،حـين قرائـت   در كه نمازگزار زيرا ؛از همين وجه است 1،داند يم
 يابد كه پيش از آن به خاطرش نگذشته بـود و  يرا درم يحقيقت

سـبب   ،گـردد  ينمـاز مكشـوف مـ    او در يكه برا يهمين حقيقت
  2.شود يفحشا و منكرات م بازداشتن او از

يَّاَك نَْعبُُد َو "شريفه  در نماز به آيه يمثال وقت يراب آنكهتوضيح  إِ

Dيَّاَك نَْستَِع  يمعبودهـا   همـه  ينفـ  يعنـ ي ،رسيد، به حقيقـت آن 3" إِ
 ،دنيـا  همچـون  ،خـدا  جـز  يهـر معبـود   وباطل برسـد   و  يخيال

آيا اگـر ايـن بخـش بـه ظـاهر      . كند  يمقام را نف مال و، شهوت
                                                   

...". واقـم الصـالة إن الصـالة تنهـی عـن الفحشـاء واملنكـر"اشاره است بـه آيـه رشيفـه .١
  )٤٥: عنکبوت(

  .٢٨٨، ص ارسار الصالة .٢
 )٥: فاتحه. (گ1يم پرستيم وتنها از توكمك می را میتنها تو  .٣
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 ،ن را بـه جـان خـود برسـاند    بفهمـد و سـرّ آ   كوچك از قرائت را
  منكرات نخواهد بود؟  از فحشا و كننده ينهنمازش 
تنهـا صـاحب اختيـار     "مالـك يـوم الـدين" درآيه شـريفه  يآيا وقت

 يا اراده كننـده  كند جز او مؤثر و يداند و باور م يقيامت را خدا م
 ،فهـم  اويند، اين درك و  مغلوب او و اراده همه مقهور و نيست و
  ؟ دارد يها باز نم يزشتاو را از 

م، همان است كه در حضـورقلب بيـان    راهرسيدن به ادب تفه
در بيـاموزد   اسـرار نمـاز را   و يبه اضافه اين كه معان ،شد خواهد

  .دن درباره آنها بكوشديشياند

  م مقام پروردگاريتعظ .4

ت اوسـت   بزرگ شمردن خدا و يتعظيم به معن ايـن   .مقام ربوبيـ
شـناخت   اول، :شود يم داريپده از دو شناخت است ك يحالتي قلب
 دوم،. عظمت پروردگار عالم كه از اصـول ايمـان اسـت    جالل و

مقهـور   يا بنـده  كـه بدانـد او  ايـن  نفس خويش و يشناخت پست
از  ،هرچـه دارد  از خـود نـدارد و   يا ومملوك است كه هـيچ اراده 

چنانچـه   .خود دارد و همه وجودش تحت حكومت اوست يموال
َعظَُم ": فرمايد در شأن پارسايان مي 7علي نياميرالمؤمنحضرت 
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   .1" الَْخالُِق ِيف أَنُْفِسِهْم فََصُغَر َما ُدونَُه ِيف أَْعيُنِِهم
خداونـد   يخشوع برا و يفروتن ،يحالت زار ،با اين دو معرفت

 يكـه حـالت   استو خشوع تعظيم اين همان  و ديآ يد ميپداو  در
زيـرا ممكـن اسـت     .نمـاز  يم معانفه است غير از حضور قلب و

راهـم   يمعـان  حضـور قلـب داشـته باشـد و     ،خواند ينماز م يوقت
تعظيم بـه آن دو   چون ؛خداوند را تعظيم نكرده باشد يول ،بفهمد

  .گردد يبر مشناخت 

  نمازخداوند در  يايخشوع اول

خدا بسيار ديده شـده اسـت كـه     يدر اوليا ،نماز حالت تعظيم در
  :ميشو يآور ماديچند نمونه را 

روايت شده كه پس از تمام شدن  7يدرباره امام حسن مجتب
 ،پرسـيدند  يعلت را م يوقت كرد و يوضو، رنگ رخسارش تغيير م

 ،خواهد برصاحب عـرش وارد شـود   يكه م يكس يبرا: فرمود يم
  2! سزاوار است رنگش تغيير كند

روايت شده كه هنگام وضـو رنگـش بـه     7درباره امام سجاد
 يپرسيدند اين چـه حـالت   ياش م چون خانواده گراييد و يم يزرد

دانيد درمقابـل   يآيا م: فرمود يم، شود يشما عارض م است كه بر
                                                   

 ١٥٩: ، النص، صتحف العقول .١
  .٧٢، ح ٤٠٠، ص٧٠، ج بحاراالنوار .٢
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حضـرت  : فرمـود  7امام صـادق  1!؟خواهم بايستم يم يچه كس
رنگـش تغييـر    ،خاسـت  ينمـاز برمـ   يكه برا يهنگام 7سجاد

 عـرق از  داشـت تـا   يبرنم رفت، سر يمچون به سجده  كرد و يم
  2! شد يم يبدن مباركش جار
حـال نمـاز، عبـا از دوش     ديدنـد كـه در   را 7نيز امام سجاد
نمـاز فـارغ    به آن نداشت تـا از  يحضرت توجه مباركش افتاد و

 يوا: فرمـود  ،به عبا پرسيد شان رايا يتوجه يعلّت ب يمرد. شد
اش را خـدا نمـاز بنـده    !بـودم؟  يچه كسـ  برابردر  يدان يم! بر تو

: گويـد  يمـ  يراو .كه در آن توجـه باشـد   يمگر نماز ،پذيرد ينم
چنـين  : فرمـود  .شـويم  يبنـابراين، هـالك مـ    !گفتم فدايت شوم

  3 .كند يكمبود نمازها را با نافله جبران م يتعال يخدا. نيست

  رجا و خوف. 5

است از بيم و اميد كـه در   يبيترك ،نمازگزارگر در يد يادب باطن
 يوقتـ  ييعنـ  ؛شـود  يايجـاد مـ   خداوند بـزرگ  يبرا نمازگزاردل 

 يافتـد و ايـن حـالت    يعظمت او را شناخت، هيبت او در دلش مـ 
كه از شناخت قدرت و قهر و غلبه خداونـد و نفـوذ    ياست نفسان

                                                   
  .١٠٦١١، ح میزان الحکمه.١
  .٦٤، ص ٤٦، ج بحاراالنوار .٢
  .٢٣٢، ص علل الرشایع .٣
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 ،و در كنـار ايـن حالـت    رديـ گ يسرچشـمه مـ  مشيت او در بنـده  
ـ  يبه خير و رحمت ب ياميدوار چـه  . انتهاسـت  يكران آن قدرت بِ

و قـدرت آنهـا    دارندكه هيبت و شكوه  يبزرگ بسيارند پادشاهان
دند؛ در يناامآنها  يخير و خوب ازمردم   يول ،ه خوف و بيم استيما

است كه  يا حال بنده ،در برابر خدا نمازگزارحالت بنده  كه يحال
گناه و تقصير خود از كيفر او بيمنـاك اسـت و درهمـان     ليدلبه 

 ،وعـده داده اسـت  كـه   ييهـا  به رحمت و لطف او و پاداش ،حال
  . شود يم نمازگزاراين خوف و رجا سبب حضور قلب در . اميدوار

بـه   يخـواه  يم يوقت": آداب نماز فرمودند درباره 7امام رضا
پـادار و حالـت   هنماز را با حالت سكون و وقار بـ  …يستينماز با

به رحمـت  ( دواريكه ام يدر حالت ؛…خشوع و خضوع در تو باشد
و حالت ترس و جـزع در   …يباش )عذاب اواز ( مناكيو ب) ياله

ت شوق و رغبت داشـته  يتو آشكار باشد و در همان حال به خدا
  1."…باش

  ايحالت شرم و ح .6

 برخاسته از احساس تقصـير  ،بزرگ پروردگار ازحيا  حالت شرم و
 يعلت پيدايش شرم يا حيا، احسـاس كوتـاه  . توهم گناه است و

                                                   
  .٢٠٤، ص ٨١ج ،بحاراالنوار .١
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 ،به عبـارت ديگـر   .خداوند استحقّ  ياز ادا يناتوان در عبادت و
رفتار پروردگار را با بندگانش در نظر آورد كه هر  نمازگزارهر گاه 

 در عوض به آنها اظهار لطـف و  ،كنند ياو م يچه بندگان نافرمان
بـه فرمـوده   . شـود  ينمايد، از پروردگار خود شرمنده م يرحمت م

ُد ولَـم يَـَزل واليَـزال َملَـك َخiَُك إلَينا ناِزُل ورشّنا إلَيـَك صـاعِ ": 7سجاد امام

ـل  كَريم يَأتيََك َعنّا بَِعَمل قَبيح فلَم xَنََعَك ذلِـَك ِمـن أن تََحوطَنـا بِنَِعِمـَك وتَتَفضَّ

از ايـن   آيـد و  يما فرود مـ  بر تو يپيوسته نيك !خدايا ؛"َعلَينا بِآالئِك
باكرامت  يا هميشه فرشته و رود يمتو باال  يسوه ما ب يبد، سو

مـانع از آن   يآن بـد  يولـ  ،آورد يسويت مـ  هشتي از ما بعمل ز
لطـف خـود را    و يريـ فراگهايت  انواع نعمت را با شود كه ما ينم

  1.يشامل ما ساز
شناخت عيوب نفـس  . 1 :كند يت ميرا تقو  يژگين ويادو چيز 
 يها لذت نيز باطن آلوده كه به دنيا و اخالص بنده و يخود وكم

 اسرار و  توجه به علم خداوند كه همه .2 ؛زودگذر آن گرايش دارد
پوشـيده   چنـد باريـك و   هر ،داند يم فكر ما را دل و يها يپنهان
حيـا در   نـاگزير حالـت شـرم و    ،يتوجه چنين معرفت و با. باشد

  .ديآ يبه وجود م نمازگزار
ــه  ــش گانـ ــن آداب شـ ــ در ،ايـ ــرت  يكالمـ ــامع از حضـ جـ

                                                   
  .، دعای ابوحمزه �الیمفاتيح الجنان .١
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جمـع   حقوق نمـاز عنوان  اب 7امام زين العابدين ،سيدالساجدين
هللا عّزوجل وأنَّـك فيهـا قـائُِم  وَحّق الّصالة أن تَعلَم أنَّها ِوفاَدة ايل": ه استشد

ليِل الَحقiِالّراِغـِب الّراِهـِب  يبDََ يَدَ  هللا عّزوجل فإذا َعلِمَت ذلَك قُمَت َمقاَم الـذَّ

بDََ يََديِه بِالّسكوِن والِوقـاِر  الخائِِف املُستَكDِ املُتُّرضعِ واملَُعظَِّم لَِمن كانَ  يالّراجِ 

نماز اين است كـه  حق : 1"وتُقبِل َعليها بَِقلبَِك وتُقيَمها بِحُدوِدها وحُقوِقهـا
نمـاز در   عزوجل اسـت و تـو بـا    ينماز، وارد شدن بر خدا يبدان

بايـد   ،يپس چون اين را دانسـت  .يا بزرگ ايستاده يپيشگاه خدا
بيمنـاك   ه مشتاق به او وك يباشخوار وكوچك  يا همچون بنده

 عين حـال هراسـان از   در نيز اميدوار به رحمت او و و ،اوست از
كه  يچنان باش و، يباش او برابر كننده در يزار بينوا و و عذاب او
بـزرگ   و يتعظيم كنـ  را او و يوقار بايست و با آرامش او در برابر

 رايط وشـ    وآن را با رعايت همه يبا قلبت به نماز رو كن و يبدار
  . يجا آورهحقوقش ب

                                                   
  .١، حديث٤، ص٧٤، جبحاراالنوار .١
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بـه   فصـل در ايـن   ،يآداب شـش گانـه بـاطن    دانسـتن پس از 
ل يبه تفصحضور قلب در نماز  يعني ،اين آداب قسمتترين  مهم

در  گـردد و يمـ قلب بـر  نيز به حضور آداب  زيرا بقيه ؛پردازيم يم
 نيـز  يوايات فراوانر آيات و. است اثرگذارتحصيل حضورقلب نيز 

  تأكيد كرده است كه درادامـه  قلب در نماز حضور به طور ويژه بر
 :مهم است كـه  پرسشدراينجا اين . اين بحث بيان خواهيم كرد

  ؟ميدست آوربه در نمازرا قلب  توانيم حضور يچگونه م

  نماز قلب در مقدمات تحصيل حضور

  : است يضرورل حضور قلب در نماز توجه به چند نكته يتحص يبرا
در ديـن   را جايگـاه ويـژه نمـاز    بايـد اهميـت و   نمازگزار. يك

  .شمرده شود يترين بخش زندگاو مهم يبرا نماز بشناسد تا
بركات آن را بدانـد تـا    آثار و قلب در نماز و اهميت حضور. دو

 ياين مسير، تالش در داشته باشد و يتحصيل آن همت عال يبرا
  . نشود يگاه گرفتار نوميدهيچ وكار بندد ه مداوم ب مستمر و

موانـع آن را   قلـب و  تحصـيل حضـور   يبـرا  عوامل مؤثر. سه
موانـع بـا    بـر طـرف سـاختن    ايجـاد عوامـل و   يبـرا  و بشناسد
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  . شده كار كندحساب يا برنامه

  روايات  اهميت نماز در قرآن و

در اينجا بـه   يول ،مستقل نياز دارد ي ا به مقاله بحث اهميت نماز
  : ميكن يته اشاره مچند نك

 ي همين بس كه خداوند در قرآن در مقام معرف در اهميت نماز
 ييعنـ ؛ "الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصـلوة": ديفرما يمپرهيزكاران 

نشـانه پرهيزكـاران    نينخستاست،  يقلب يعملپس از ايمان كه 
 نينخسـت  6اعظـم  گفتار پيامبر اساس برنيز  .اقامه نماز است

 و در 1پنجگانه بود ينمازها ،امت اسالم واجب شد ركه ب يچيز
جـز نمـاز    يهـيچ عبـادت  ، در مكه بود 6كه پيامبراكرم يمدت

چنـين بـود كـه    حضـرت   سـيره ز ينپس از آن  و 2واجب نگشت
  3. نماز بود ،آموخت يكه به افراد تازه مسلمان م يچيز نينخست

ـالَ ": بيان جايگاه نماز در دين فرمود يآن حضرت برا ُة ِعـSَُد الصَّ

ينِ  داً فََقْد َهَدمَ   َصَالتَهُ   تَرَكَ   فََمنْ   الدِّ 4"ِدينَـه  ُمتََعمِّ
 نماز ستون دين است و: 

                                                   
الصاله فی الکتاب (. اول ما افرتض هللا علی اّمتی الصلوات الخمس:6عن رسول هللا .١

  )٢٧ص ،والسنه
  .٤٣، ص١، جمناقب ابن شهرآشوبه~ن، به نقل از  .٢
  )٧١٠، ص١، جالدر املنثور(. »اذا اسلم الرجل اول ما یعلّمه الصاله 6کان رسول هللا« .٣
  .٢٠٢، ص٧٩، جاالنواربحار  .٤
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كـرده   نـابود  دينش را يبه راست ،ترك كند عمد آن رابه هركس 
 1."الجسـد  مـن  الـّرأس  موضع الّصلوة مـن الـّدين كموضـع": و فرمود .است

بـه  : و فرمود. بدن است يگاه سر درجايگاه نماز در دين، مانند جا
اسـت از   يعملـ  نينخسـ آن  ستون دين است ونماز، كه  يراست

پـس اگـر    .شود يم يبه آن رسيدگ] درقيامت[ كه انيآدماعمال 
اگـر صـحيح    شـود و  يبه بقيه اعمالش پرداخته مـ  ،صحيح باشد

  2.نگرند ياعمالش نم گريدبه  ،نباشد
امام  و 6خدا  پيامبر يها در روايت است كه آخرين سفارش

كـه در   چنـان  ؛نمـاز بـوده اسـت    دربـاره  هنگام وفات 7صادق
بـه   يروايت آمده است كه آخرين سـفارش تمـام پيـامبران الهـ    

ـَالُة َو   هللاَِّ   إَِىل   اْألَْعSَلِ   أََحُب " :خود، نماز بوده است  يها امت َعزَّ َو َجلَّ الصَّ

سـاالر شـهيدان حضـرت امـام      وسـيد   و 3"ِهَي آِخـُر َوَصـايَا اْألَنْبِيَـاء
بـه همگـان    عمل اهميت نمـاز را  ظهر عاشورا در در 7حسين

بـر پـا   تيـررس دشـمنان، نمـاز را     نشان داد و در ميدان جنگ و
  أَْشَهُد أَنَّـكَ ": گوييم يما هنگام سالم به آن بزرگوار م  همه و داشت

َالة   . "قَْد أَقَْمَت الصَّ

                                                   
  .١٨٩٢، ح٣٠٠، ص٧، جكنزالعCل .١
  .٢٣، ص٣، جوسائل الشيعه .٢
  .٢٦، ص٢ه~ن، ج .٣



 

 نمازباطني آداب : ش اولبخ 

39 

  اهميت حضورقلب در نماز

توجه بـه دو سـخن از سـخنان     ،دانستن اهميت حضورقلب يبرا
  : است ين كافامعصوم

ُل ": ه استآمد 7از امام صادق يدر روايت  بِـهِ  الَْعبْدُ  يَُحاَسُب  َما أَوَّ

َالةِ  َعنِ  ْت  فَإَِذا الصَّ  نينخست: 1"َعَملِـه   َسائُِر   قُبَِل  قُبِلَْت  إَِذا وَ  َعَملِهِ  َسائِرُ  رُدَّ  رُدَّ
پـس اگـر نمـاز     .، نماز اسـت كنند يم يآن حسابرس از كه يعمل
 ،شود اگر نماز رد كنند و ياعمال او را قبول م گريرفته شود، ديپذ
  . شود ياعمالش نيز رد مه يبق

قلب در نماز دانسته  نماز، حضور  يشرط قبول ،در روايات متعدد
  : شده است

َالِة لSََ يُقْ ": فرمود 6پيامبر اكرم لُثَُها َو ُربُُعَها إِنَّ ِمَن الصَّ بَُل نِْصُفَها َو ثـُ

َا لَـكَ  …َو ُخُمُسَها إَِىل الُْعْرش  بـه   ؛2" بَِقلْبِـك  َعلَيْـهِ   َمـا أَقْبَلْـَت   َصـَالتِكَ   ِمـنْ   َو إِ?َّ
خمس  ربع آن و ثلث آن و كه هرآينه از نماز، نصف آن و يراست

 تتوسـت از نمـاز   يو همانا بـرا  …شود يعشرآن قبول م آن تا
 يرو آنكه با قلب خود به ) شود ياز نماز تو قبول م يبخش يعني(

  .يآورده باش
تو از نمـاز    بهره": روايت شده كه فرمود 7امام صادق نيز از

                                                   
  .٥، ح٣٠، باب١، جمن اليحرضه الفقيه .١
  .٢٦١، ص٥، جميزان الحكمة باب الصالة .٢
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همـه   نمازگزاراگر .  ياست كه در آن توجه داشته باش يبه مقدار
آداب آن غفلـت ورزد، چنـين    خيـاالت بگذرانـد يـا از    نماز را بـا 

  1."شود يبه صورت صاحبش زده م ويچيده در هم پ ينماز
تـو   ، بـر يپاخاسته نماز ب  يبرا  يوقت": فرمود 7نيز امام باقر
فقط بـه مقـدار    ،نماز زيرا نصيب تو از ؛قلب حضور باد به توجه و

صـورتت   سـر و  هرگز در نماز با دست خود و. توست يتوجه قلب
  2."خميازه نكش مگو و يدر دل سخنو نكن،  يباز

اعمـال،  گر يدشرط قبولي  :ناكلمات معصوم اسبراسپس 
 به اعمـال ديگـر اصـالً    ،اگر نماز قبول نشود قبولي نماز است و

توجه باطني انسان بـه   به اقبال قلب و هم قبولي نماز .نگرد ينم
از درجه اعتبار ، اگر نماز بدون حضور قلب خوانده شود خداست و

  . محضر حضرت حق نيست گردد و سزاوار يمساقط 
كليد گنجينـه اعمـال و   ;حضرت امام خميني  پس به فرموده
سعادت ها، حضور قلب است و بدون آن همـه    باب االبواب همه

  3.شود يها از اعتبار ساقط م عبادت

                                                   
  .٢٦٠، ص٨١، جبحاراالنوار؛ ٣٦٣، ص٣، جكافیکلینی،  .١
  . ٥، ح٦٧٧، ص٤، جوسائل الشيعه .٢
  .٤١، صاب الصالةآد.٣
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  تأثيرعبادت همراه با حضورقلب

عبـادت   يقبول و يسبب ارزشمند ،قلب اين كه حضور گذشته از
جـان و روان انسـان    بـر  يمهم ديگـر  است، تأثير ويژه نماز به و
 ;يامام خمين. آخرت است سرمايه سعادت دنيا و رايز ؛گذارد يم

  : ديفرما يمشيوا  يبياندر  ،اين اثرحضورقلب  درباره
نقل برآن اتفاق دارند و  د مهمه عبادات كه عقل ويفوا از ييك

  يعبـادت  هـر  كه ازاين ؛ازاسرار عبادات همين است يدر واقع يك
 1"نُكْتَـٌة بَيَْضـاء "روايات بـه آيد كه در  يپديد م يرقلب انسان اث در
باطن  زيرا كه بين ظاهر و ؛تعبيرشده است) ينوران و سفيد  نقطه(

افعـال   شود آثار و يوجود دارد كه سبب م  يطبيع يا انسان رابطه
داشـته   يآور شـگفت  اثر بـزرگ و  ييك در ديگر حركات هر و

 قبيـل صـحت و   از ،همان گونه كه حاالت مختلـف بـدن   .باشد
آن سـو، حـاالت گونـاگون     مرض بر روح انسان مؤثراسـت و از 

سـكنات   زيبـا در حركـات و   زشـت و  ياز قبيل خلق وخـو  ،روح
 يهـا  حالـت  جسـم و روح در  ييعن ،گذارد يم بدن ثأثير يوكارها

 يكـديگر تـأثير   در ،كننـد  يكـه پيـدا مـ    يعوارض مختلف خود و
                                                   

َما ِمْن َعبٍْد إِالَّ َو ِيف قَلْبِِه نُكْتٌَة بَيَْضـاُء فَـإِذَا أَذْنَـَب ذَنْبـاً َخـَرَج ِيف : قَاَل  7َعْن أَِ� َجْعَفرٍ  .١
در دلش نقطه سفيديست كـه  ای هر بنده: فرمود 7باقرامام ؛ ...النُّكْتَِة نُكْتٌَة َسْودَاءُ 

 ،٣٠٣ص ،١٥ ج ،وسـائل الشـيعة.... (آن پيـدا شـود چون گناهى كند، خـال سـياهى در
 )٤٠ح
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 يدرنفس و روح آدم يشرّ ر ياهرعمل خي ،بنابراين .متقابل دارند
 به اين شكل كه يـا نفـس را متوجـه بـه دنيـا و      ،گذارد يم تأثير

 يـا آن را  سـازد و يمـ  حقيقـت دور  حق و كند و از يمظاهر آن م
  . گرداند يمقرّب درگاه حضرت حق م كند يممتوجه آخرت 

هم  ،خوانيم يكه م يويژه نمازبه كنيم و يكه م يعبادت ،بنابراين
 سازند و يرا م يدارند كه بهشت جسمان يملكوت يغيب يها صورت

گذارنـد كـه سـبب تحقـق      يم ينوران يتأثيرات يهم در روح آدم
 ياعمال عباد اسرار تكرار اذكار و از ييك. گردد يم يبهشت روحان
كند، كم  يزبان جسم، ذكر خدا را تكرار م يچون وقت ؛همين است

خـدا   شـغول بـه ذكـر   قلب نيز م شود ويم كم زبان قلب هم باز
بـه   يسبب باز شدن زبان آدمـ  ،قلب همان طوركه ذكر .گردد يم

  . گذارد يم قلب و زبان در هم تأثير ييعن ؛شود يم ذكر
 يذكر زبـان  مهم اين است كه تأثير عبادت و و ياما نكته اصل

وقت عبـادت   شود كه در يحاصل م  يزمان ،جان انسان قلب و بر
قلــب  زبـان و  ييعنـ ؛ ضــر باشـد ذكـر، قلـب انسـان حا    دعـا و  و

نسـيان قلـب، بـه هـيچ وجـه       غفلت و وگرنه با ،هماهنگ باشند
شايد به همين جهـت  . گذارد ياعمال خير در روح انسان تأثير نم

 ،دل بـا زبـان هماهنـگ نباشـد     ياست كه در روايت آمـده وقتـ  
 6پيـامبراكرم . شـود  يقبول خدا واقع نمـ  عبادت مورد توجه و
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ــ ِفيَهـا قَلْبُـُه َمــعَ َال يَْقبَـ": فرمـود  ُ َصــَالَة اْمـرٍِئ َال يَْحُرضُ  يوقتــ: 1" بََدنِـه  ُل هللاَّ
خداونـد بـه    ،بدنش حاضـر نكنـد   قلبش را در نماز كنارنمازگزار 

  . كند ينمازش نظر نم
بينـيم   يم ،نباشد ياين هماهنگ يوقت;يبه فرموده امام خمين

 گـذارد،  يمـ ن ياثر پنجاه سال يا بيشتر درقلب ما يها كه عبادت
نمـاز   ن رو،يـ از ا. شـود  يمـ اخالق فاسد ما افزوده  روزانه بربلكه 

منكـر و وسـيله    فحشـا و  كننده از ينه يحق تعال  كه به فرموده
 يحاصـل  مـا  ياسـت، بـرا   زكاريپرهتقرّب انسان  عروج مؤمن و

  2. نداشته است

  ;يتمثيل جالب مرحوم شاه آباد

 بـه ويـژه نمـاز و    و هماهنگ شدن دل با زبان هنگام ذكر يبرا
شـاه   مرحـوم  از ،يكـديگر  متقابل اين دو بـر  ياثرگذار يچگونگ

  : زيبا نقل شده است يالمث يآباد
باشـد كـه كلمـات را در     يانسان در وقت ذكر بايد مانند كسـ 

ها را  كند تا آن طفل كلمه يتلقين م به او گذارد و يدهان طفل م
بـه قلـب    و مييبگوان همين گونه بايد ذكر را با زب. به زبان آورد

بـه   ظـاهر  ،كه مشغول تعليم قلب هستيم يتلقين كنيم و تا وقت
                                                   

  .٣٥١، ص١، جاملحجة البيضاء .١
  .٢٩-٢٨، ص٢، جّرسالصالهک به .ر.٢
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بـاطن   شد، از كه زبان طفل قلب بازهمين كند و يباطن كمك م
همان طوركه در تلقين طفـل نيـز چنـين     ؛شود يمدد م به ظاهر

بـه دهـان طفـل     كوشد كه كالم را يمعلم م يتا وقت ييعن ؛است
كه طفل كالم را به زبان اجـرا   يكند و وقت ياو را مدد م ،بگذارد

او را برطرف  يشود كه خستگ يدر معلم ايجاد م يكند، نشاط يم
شـود و در   يمعلم به طفل مـدد مـ   يپس در ابتدا از سو .كند يم

 ياگر انسـان مـدت   ،بنابراين. شود يانتها از طفل به معلم كمك م
تيـب ذكـر را   ادعيه به همين تر اذكار و مواظبت كند و در نماز و

 شـود و  يمـ  ينفس عاد يالبته اين تذكر برا، به قلب تلقين كند
  1.گردد يتبديل م يعاد و يحضورقلب درعبادت به يك امر طبيع

بـا حضـورقلب اسـتفاده     نمـاز  يبـرا  ياز روايات چنـان اهميتـ  
 ،ايـن راه رياضـت و زحمـت تحمـل شـود      شودكه هر چه در يم

  : كنيد به چند روايت ديگر توجه. ارزش دارد
ْث ِفـيِهSَ نَْفَسـُه   َركَْعتَـDِْ   َصـىلَّ   َمنْ " :فرمود 6پيامبراكرم َو لَـْم يَُحـدِّ

ُ لَُه ُذنُوبَـهُ  بَِيشْ  نْيَا غََفَر هللاَّ دو ركعـت نمـاز    يمسلمان هر: 2"ٍء ِمْن أُُموِر الدُّ
از دنيـا مشـغول نكنـد،     يبـه چيـز  نفس خود را در آن  بخواند و

  . آمرزد يخداوند گناهانش را م

                                                   
  .٢٩، ص٢ج ه~ن، .١
  .٢٤٠، ص٨٤، جبحاراالنوار .٢
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تِي  ِمنْ   الرَُّجلDَِْ   إنَ ": نيز فرمود َالِة َو ُركُوُعُهSَ َو ُسُجوُدُهSَ   ِيف   يَُقوَمانِ   أُمَّ الصَّ

Sَِء َو اْألَرْض نفر  دوبه تحقيق  1؛"َواِحٌد َو إِنَّ َما بDََْ َصَالتَيِْهSَ ِمثُْل َما بDََْ السَّ
سـجود آنهـا    كه ركـوع و  يايستند، درحال ياز امت من به نماز م

حـال آن كـه    )ندارد يبه ظاهر نمازشان فرق ييعن( يكسان است
 يگـذار  و در ارزش( بين نمازآنها از زمين تا آسمان فاصله اسـت 

  .)اين مقدار تفاوت دارند

                                                   
  .٢٤٩، ص٨١ه~ن، ج .١



 

 

  فصل سوم

  حضورقلبتحصيل  عوامل مؤثر در
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وجـود خـود    را در آن و شـد ينديب يمقـدمات بـه   بايـد  نمازگزار
 والزم اسـت  به دسـت آوردن حضـورقلب    يكند كه برا نهادينه
 ،يمقدمات ظـاهر د يگاه با يحت؛ گردد يقلب حاضر نم آنهابدون 

  : خود آماده سازد يرا برامكان و زمان مناسب  مثل

  رعايت حريم آن  خدا و بزرگ شمردن امر. 1

خـدا   ينهـ  امـر و   درباره يدر زندگ :اهل بيت و اعظم پيامبر
 خـود و  ياز دنيا يبر هر چيز داشتند و آنها را يا حساسيت ويژه

 معلوم است كه اگر خداوند و اوامـر او . شمردند يديگران مقدم م
 آرامـش و ، يفروتنـ دل انسان در برابر آن به  ،بزرگ شمرده شود

 دانستند  يامانت بزرگ خدا م خدا نماز را ياوليا. رسد ياطمينان م
 را به صـورت كامـل و  بايد آن  ،رسد يآن م يزمان ادا يكه وقت

  . شايسته تقديم خداوند كرد
هنگام نماز، رنگ رخسـارش   7يدر روايت است كه امام عل

حال به آن در آن  .افتاد يبدن مباركش به لرزه م كرد ويم تغيير
: فرمـود  شما رخ داده است؟ يبرا يچه اتفاق :حضرت عرض شد

 هـا و  بـه آسـمان   است كه خداوند متعال آن را يامانت يوقت ادا
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كردند  يخوددار رش آنيپذآنها  يول كرد، هها عرض كوه زمين و
آن را ادا  يدانم آيـا بـه خـوب    يحال نم. و انسان آن را قبول كرد

ـ َوقْـُت  7كَاَن َعـِيلُّ بْـُن أَِ� طَالِـٍب ". خواهم كرد يا خير ـَالِة   إَِذا َحَرضَ الصَّ

ُن فَيَُقاُل لَُه َما لَكَ  ِ الَّتِي  يَتََزلَْزُل َو يَتَلَوَّ يَا أَِمiَ الُْمْؤِمنDَِ فَيَُقوُل َجاَء َوقُْت أََمانَِة هللاَّ

ــا  ــا َو َحَملََه ــَفْقَن ِمنَْه ــا َو أَْش ــأَبDََْ أَْن يَْحِملْنََه ــSََواِت َو اْألَرِْض فَ َعَرَضــَها َعــَىل السَّ

  1."اْإلِنَْساُن فََال أَْدرِي أُْحِسُن أََداَء َما َحَملُْت أَْم َال 
با  6رسول خدا: گويد يم 6خدا پيامبر عايشه همسر يزن

همين كـه    يول ،گفتيم يسخن م ما نيز با او گفت و يما سخن م
او را  مـا نيـز   شـناخت و  ينمـ  مـا را  گويا ،رسيد  يم وقت نماز فرا

  2.شناختيم ينم
 يهـا  راهاز  ييكـ  ،اهميت دادن بـه وقـت نمـاز    و يشناس وقت

كه در روايات  .حضور قلب است از اسباب يكيا و خد تعظيم امر
 علما و و :اهل بيت پيامبر و  شده و سيره آن تأكيد فراوان بر

   .اهتمام به وقت نمازها بوده است صالحان هميشه بر
ِيف التَّـْوَراِة ": نقـل شـده كـه فرمـود     7از امام صادق يدر روايت

غْ  ِغنًى َو َال أَكلَِك إَِىل طَلَبِـَك َو َعـَيلَّ أَْن   لْبَكَ أَْمَألْ قَ   لِِعبَاَدِ�   َمكْتُوٌب يَا ابَْن آَدَم تََفرَّ

غْ  نْيَا   أَْمَألْ قَلْبَكَ   لِِعبَاَدِ�   أَُسدَّ فَاقَتََك َو أَْمَألَ قَلْبََك َخْوفاً ِمنِّي َو إِْن َال تََفرَّ ُشُغًال بِالـدُّ

                                                   
  .٢٤٨ه~ن، ص  .١
  .٢٦٢ه~ن، ص .٢
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"ثُمَّ َال أَُسدَّ فَاقَتََك َو أَكْلَِك إَِىل طَلَبِـكَ 
 يا: ت نوشته شده اسـت تورا در ؛1

 پـر  ينياز يب عبادت من فارغ شو تا قلب تو را از يبرا !آدم پسر
من است كـه راه نيـاز    بر .نگذارمواتو را به طلب خويش  سازم و

 عبـادتم  ياگر بـرا  كنم و خوف خودم پر دلت را از تو را ببندم و
و ت ينيازمند اشتغال به دنيا پركنم و فقر و ، دلت را ازيفارغ نشو
  . و تو را به طلب خودت واگذارم را نبندم

تعظيم  يبرا و ياين روايت، بندگان خدا به حكم بندگبراساس 
فارغ  نماز، خود را عبادت خدا و ياند كه براشده مأمور ياوامر اله

 ير او تهـ يـ خود را در عبـادت بـه او بسـپارند و از غ    يعني ؛كنند
فراغـت  : آيد يدست م به كاردو  بانماز  يفراغت بران يسازند و ا

  .اهميت عبادت به قلب خودو فهماندن  وقت
وقت  ،شبانه روز هر انسان در يعنيفراغت وقت آنكه توضيح  
 وقت، خود رادر آن  نماز اختصاص دهد كه را به عبادت و يمعين

 قرار خود يآن برا را در ياشتغال ديگر موظّف به عبادت بداند و
ه را در اوقات فضيلت ب آناشد خصوص نماز، متعهد ب در و ندهد

 ييعن ؛ندهد قرار يخود شغل ديگر ي، براهنگامدر آن  آورد و جا
وقـت   …مطالعـه و ، كـار  كسب و ،تجارت يكه براگونه همان 
 خاص مقرركنـد كـه در   يهم وقت نماز يبرا ،گذارد يم يمشخص

                                                   
  .١، ح٨٢، ص كتاب اKان وكفر، ٢ج، كافیکلینی،  .١



 

 نمازباطني آداب : ش اولبخ 

51 

اسـباب   از ييك ،توجه اين اهتمام و .ديگر باشد آن، فارغ از امور
 فرعـي بشـمارد و   د ويزا امور از نماز را اگر اما. است قلب حضور

وقـت بـه تـأخير     آن را بازحمت انجام دهد، حتماً آن را تـا آخـر  
 يكارهـا  چـون نمـاز را بـا    زيـ آن نآوردن  جاهنگام بهاندازد  يم

عجله  را با بيند، آن يكه به نظرش مهم هستند، مزاحم م يديگر
معلوم است چنين عبادت  .خواند يآداب م بدون رعايت حدود و و
زيرا چنـين   ؛است يبلكه مورد غضب اله ،نورانيت ندارد ينماز و

انجـام آن   سـبك شـمرده و در   ،خداسـت  نماز را كه امر يشخص
 است؛ مذمت آن وارد شده كرده است و روايات متعدد در يسست

قَاَل  6بِيَّ ؛ فَإِنَّ النَّ  بَِصَالتِكَ   َالتَتََهاَونْ ": فرمود 7مانند اينكه امام باقر

  لَيَْس ِمنِّي َمِن اْستََخفَّ بَِصَالتِِه، لَيَْس ِمنِّي َمْن َرشَِب ُمْسِكراً، َاليَرُِد َعَيلَّ : ِعنَْد َمْوتِهِ 

 6زيرا رسول خـدا  ،مكن ينمازت سست امر در 1."الَْحْوض ال وهللا

 يكسـ  و سبك شمارد كه نمازش را يكس: هنگام رحلتش فرمود
من نزد  به خدا قسم بر ست وي، از من نبنوشد يا كه مست كننده

  . حوض، وارد نخواهد شد
امـام  ، چـون هنگـام وفـات پـدرم    : فرمـود  7امام كـاظم  نيز

الينـال شـفاعتنا مـن اسـتخف  ييـابُن": به مـن فرمـود   ،رسيد 7صادق

                                                   
  .٢٦٩، ص٣، جفروع كافی .١
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 كه نمازش رارسد  ينم يهمانا شفاعت ما به كس !پسرم ؛1"بالّصالة
  . سبك شمارد

اهـل   و 6رسول خـدا از شفاعت  شدن رومآيا مح يبه راست
  ! آن باشد؟ يبرا ياست كه جبران يبيت او، خسارت

  : ديفرما يمنقل دو حديث باال  پس از ;يامام خمين
حمايـت   خروج از و 6داند كه انقطاع از رسول اكرم يخدا م

شـفاعت آن   حرمـان از  اسـت و  يچه مصيبت عظيمـ  ،آن سرور
گمان مكن . است ين بزرگچه خذال، اهل بيت معظّم او سرور و

 رحمت حق و يرو يكس، حمايت آن بزرگوار كه بدون شفاعت و
  . بهشت موعود را ببيند

  : دهد يدهنده ادامه م اين بيان هشدار پس ازشان يا
بلكـه نفـع    ،يجزئـ  اكنون مالحظه كن مقدم داشـتن هـر امـر   

و بـزرگ وسـيله    6رسول اكـرم  قرة العيننمازكه  را بر يخيال
وقـت   بـه آخـر   اهمـال كـردن دربـاره آن و    اسـت و رحمت حق 

 يـا تهـاون و  آبدون حفظ نمودن حدود آن،  انداختن بدون عذر و
هست، بدان كه به شهادت رسول  اگر استخفاف است يا نيست؟

بـه   از واليـت آنهـا خـارج و    :وشهادت ائمه اطهار 6اكـرم
احتيـاج بـه    اكنـون مالحظـه نمـا اگـر    . يشفاعت آنها نايل نشو

                                                   
  .١٥، ح٢٧٠ه~ن، ص .١
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، يباشـ  6اكـرم كه از امت رسـول   يمايل و ينها دارشفاعت آ
و االّ خـود   ؛اهميت بده بـه آن  بزرگ بشمار اين وديعه الهيه را و

تـو؛   نيازند ازعمل مـن و  ياو ب ياوليا و يتعال يكه خدا يدان يم
منجرّ به ترك آن شود  ،ياهميت نداد بلكه بيم آن است كه اگر

بـه   يكسـره شـود و   رسد كـه كـارت  ) انكار( از ترك به جحود و
  1. يرس يميهالكت دا و يشقاوت ابد

  خدا  يازعظمت و بزرگ ترس. 2

َو لَِمـْن ": فرمايـد  يمـ  و ديستا يمقرآن كريم اين حالت بندگان را 

كه ازمقام كبريايي پروردگـارش   آن يبرا و ؛2" خاَف َمقاَم َربِِّه َجنَّتـان
  . بود باغ بهشت خواهد دو ،بترسد

در  ،پـروا باشـد   يبـ  بـاك و  يضرت حقّ بـ ح در برابركه  يدل
آن سـو   ايـن سـو و   يبه راحتـ  خشوع ندارد و خضوع و او مقابل

چگونـه  . دهـد  يدسـت مـ   نماز از حضورقلب خود را در رود و يم
 چنـان از  سـتد، يا يم يسلطان بزرگ برابر در يآدم ياست كه وقت

 او امـر  بـه او و  كـه جـز   هراسـد  يمـ  حكومت او مقام سلطنت و
همه عـالم   غالب بر و قاهر يدر برابرخدا يوقت يول  ،شدياند ينم

                                                   
  .٤٢٨ص ،چهل حدیث، ;خمینی روح هللا، .١
  .٤٦الرحمن،  .٢
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ين"اعتراف دارد كه او و ستديا يم است، به همه چيـز   " مالِِك يَْوِم الدِّ
قلب در درك عظمـت   حضور پس سرّ !كند؟ يهمه كس فكرم و

  . وعظمت است يترسيدن از اين بزرگ پروردگار و
دم كه مشغول دي را 7امام زين العابدين: گويد يابوحمزه ثمال

آن  يولـ  ،اش افتـاد شـانه  آن حضـرت از  يپس عبـا  .است نماز
چرا عبـا   :پرسيدم. فارغ شد نماز تا از درست نكردحضرت عبا را 

الَْعبْـَد َال   َويَْحَك أَتَْدرِي بDََْ يَـَدْي َمـْن كُنْـُت إِنَ ": را درست نكرديد؟ فرمود

 در يدانـ  يآيا مـ  !برتو يوا ؛"لَيِْه ِمنَْها بَِقلْبِـهيُْقبَُل ِمْن َصَالتِِه إِالَّ َما أَقْبََل عَ 
 شـود مگـر   يقبول نم ينماز بنده همانا از! بودم؟ يكسچه حضور

هـالك   پـس مـا  ! فدايت شـوم : گفتم .داشته يتوجه قلب آنچه را
ن به واسطه امؤمن يبرا همانا خداوند آن را! هرگز: فرمود. شديم

  فََصـلِ   إَِذا َصـلَّيَْت ": فرمود 7نيز امام صادق 1.فرمايد ينافله تمام م

ـَك إَِىل َمْوِضـعِ ُسـُجوِدَك،   َصَالَة ُمَودِّعٍ  يََخاُف أَْن َال يَُعوَد إِلَيَْها أَبَداً، ثُمَّ اْرصِْف بِبََرصِ

ْن فَلَْو تَْعلَُم َمْن َعْن xَِينَِك َو ِشSَلَِك َألَْحَسنَْت َصَالتََك، َو اْعلَْم أَنَّـَك بَـDَْ يَـَدْي َمـ

 يا را بـه گونـه   ، نمـاز يشو يمشغول نماز م يوقت ؛2 "يََراَك َو َال تََراه
بـه آن   ترسد ديگر يم كند و يوداع م آنكه با  يبخوان مثل كس

 ياگـر بـدان  . ات بـدوز سجده يپس از آن چشمت را به جا .نرسد

                                                   
  .٦، ح٦٨٨از ابواب افعال الصالة، ص  ٣، باب٤ج ،وسائل الشيعه .١
  .٢، ح٧٥، ص ثواب االعCل وعقاب االعCل، ثواب الصالة .٢
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 جـا ه نيكـو بـ   نمازت را ،چپت هست درطرف راست و يچه كس
را  كـه او تـو   يا ايسـتاده  يرابـر كسـ  در ب بدان كه تـو ! يآور يم
  . يبين يرا نم او و تو بيند يم

قلـب اسـت كـه     حضـور  بـه دسـت آوردن   يها راه اين خود از
ديگر مهلت مناجات و  من باشد و فكركند شايد اين آخرين نماز

شود ايـن   ياين انديشه سبب م .ابميننياز را  يخالق ب راز و نياز با
 حضـور  همـه وجـود و   با ارد وغنيمت شم نقد را فرصت حاضر و

به دنبال ، اهتمام به نماز و ياين قدردان قلب به عبادت بپردازد و
  . اوست كه بيان گرديد يبزرگ درك عظمت خدا و

 از اينكـه بـا كسـالت و    7يامـام علـ   ،ديگر يحديث زيبا در
دليـل آورد كـه   از آن  پـس  كـرد و  ينمازخوانده شود نه  يحال يب

شايسـته   يچنين جايگاه ا ايستاده است وپيشگاه خد در نمازگزار
َالِة ُمتَكَاِسًال َو َال نَاِعسـاً َو َال يَُفكِّـَرنَّ ": كسالت نيست َال يَُقوَمنَّ أََحُدكُْم ِيف الصَّ

 َDََْا لِلَْعبِْد ِمْن َصَالتِِه َما أَقْبََل َعلَ  َربِّهِ   يََديْ   ِيف نَْفِسِه فَإِنَُّه ب يْـِه ِمنَْهـا َعزَّ َو َجلَّ َو إِ?َّ

چـرت زدن بـه    حال كسـالت و  شما در البته هيچ يك از ؛"1 بَِقلْبِه
 ؛كنـد  يپيش نفس خود فكر نماز در البته نبايد در نايستد و نماز

 بنـده از  يهمانا بـرا  خود قرارگرفته و محضر پروردگار زيرا او در
  . توجه كرده استبدان كه با قلبش است  نمازش آن مقدار

                                                   
  .٤، ح ٦٨٧ال الصالة، ص ازابواب افع ٣، باب٤، جوسائل الشيعه؛ ٦١٣ص ،خصال .١
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ـ  خوف از رك عظمت ودر كنار د. 3 ـ ام، يمقام اله بـه   يدواري

  كران او يرحمت ب

ايـن   .داشـته باشـد   اميـد بـه خـدا    سرشـار از  يبايد دلـ  نمازگزار
. كنـد  ياو كمك م غير دل بريدن از به توجه به حق و ياميدوار

دو عملِ بهتر و زيبـاتر انگيـزه    يبرا يآدم ،باشد ياميدوار يوقت
ن يـ در ا. شـود  يرهـا مـ   يفسـردگ ا كسالت و از و ابدي يچندان م
 يبلكه فرصـت  ،سنگين نيست يتكليف او ينماز برا ديگر صورت،
ش ا گرفتاري  كه همه يمعشوق با محبوب و ينشين هم ياست برا

 ت اويـ همـه اميـدهايش بـه عنا    شـود و  يم بر طرف به دست او
 پـر  چنان سراسـر وجـود نمـازگزار را   اين حالت  .گردد يمحقق م

انديشد و دل ينم به غير او شود و يم يخدا تهغير كند كه ازيم
  . اين همان حضورقلب است بندد و ياو نمر يغبه 

إَِذا قَـاَم ": روايت كرده كه فرمود 6پيامبراكرم از 7امام باقر

ُ َعلَيِْه َحتَّى يَنَْرصِ  ُ إِلَيِْه أَْو قَاَل أَقْبََل هللاَّ َف َو أَظَلَّتُْه الَْعبُْد الُْمْؤِمُن ِيف َصَالتِِه نَظََر هللاَّ

ـُه ِمـْن َحْولِـِه إَِىل أُفُـِق   أُفُـقِ   إَِىل   َرأِْسـهِ   فَْوقِ   الرَّْحَمُة ِمنْ  ـSَِء َو الَْمَالئِكَـُة تَُحفُّ السَّ

ُ بِِه َملَكاً قَاِ�اً َعَىل َرأِْسِه يَُقوُل لَـُه أَيَُّهـا الُْمَصـيلِّ لَـْو تَْعلَـُم َمـنْ  Sَِء َو َوكََّل هللاَّ  السَّ

چـون بنـده    ؛1"يَنْظُُر إِلَيَْك َو َمْن تُنَاِجي َما الْتََفتَّ َو َال ِزلَْت ِمْن َمْوِضِعَك أَبَداً
 متعال تا پايان نمازش با نظـر  خداوند ،خيزد يبرم به نماز يمؤمن

                                                   
  .٢٦٥، ص٣، جفروع كافی .١
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 .افكنـد  يسايه م بر او يو رحمت اله نگرد يم او يرحمت به سو
افـق   تـا  اطـراف او  فرشتگان در افق آسمان و سرش تا يباال از

سـازد   يموكّل مـ  او يبرا يا فرشته خداوند آيند ويم گردآسمان 
 يبـدان  اگـر  !نمازگزار يا: بگويد به او ستد ويباسرش  يكه باال
 هرگـز از  ،يگوي يسخن م يبا چه كس نگرد ويم به تو يچه كس

   .يگرد ينم و از اين حالت بر يخور يجايت تكان نم
كنار حالـت   رغبت است كه در ق وهمان حالت شو ،اين حالت

سـبب دل   دهـد و  يتشكيل م مبارك را يرهبت، معجون خوف و
پـاداش آن   اوسـت و  غير دل بريدن از سپردن به حضرت حق و

َال ": فرموده است 7كه امام صادق چنان ؛بهشت محبوب است

غْبَُة َو الرَّْهبَُة ِيف قَلٍْب إِالَّ َوَجبَْت لَُه الْجَ  بَِقلْبِـَك   فَأَقْبِـْل   نَُّة فَـإَِذا َصـلَّيَْت تَْجتَِمُع الرَّ

ِ َعـزَّ َو َجـلَّ ِيف  ِ َعزَّ َو َجلَّ فَإِنَُّه لَيَْس ِمْن َعبٍْد ُمْؤِمٍن يُْقبِـُل بَِقلْبِـِه َعـَىل هللاَّ َعَىل هللاَّ

ُ َعزََّوَجـلَّ َعلَيْـِه بُِقلُـوِب الُْمـْؤمِ  نDَِ إِلَيْـِه َو أَيَّـَدُه َمـَع َصَالتِِه َو ُدَعائِِه إِالَّ أَقْبَـَل هللاَّ

يَّاُه بِالَْجنَّةِ  تِِهْم إِ  جـز  ،شـود  يجمع نم ياميد دردل كس ترس و ؛1"َمَودَّ
بـا  ، يسـتاد يا گردد، چون به نمـاز  ياو واجب م اين كه بهشت بر

  هـيچ بنـده   يراسـت  به .متعال باش يتمام قلب خود متوجه خدا
 يخـويش بـه خـدا   قلـب   دعايش با نماز و نيست كه در يمؤمن
 او يمؤمنان را به سـو  يها اين كه خداوند دل جز ،كند رو يتعال
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كند تا وارد بهشـت   يها تأييد م محبت آن را با گرداند و اويم باز
  . گرداند

 به خدا، بهشت و نمازگزار يپاداش توجه قلب 16روايت ن يا در
 فراتـر  ينمـازگزار تحفه چنين  يول ،محبت مؤمنان قرارداده شده

إَِذا   ِمنْكُمْ   الُْمْؤِمنِ   لِلرَُّجلِ   إِ�ِّ َألُِحُب ": فرمود 7امام صادق. اين است از

نْيَا فَلَـيَْس ِمـْن  ِ تََعـاَىل َو َال يَْشـَغلَُه بِـأَْمِر الـدُّ قَاَم ِيف َصَالتِِه أَْن يُْقبَِل بَِقلْبِـِه إَِىل هللاَّ

ُ إِلَيْـِه بَِوْجِهـهِ ُمْؤِمٍن يُْقبُِل بَِقلْبِـِه ِيف َصـَالتِِه إَِىل  ِ إِالَّ أَقْبَـَل هللاَّ َو أَقْبَـَل بُِقلُـوِب  -هللاَّ

يَّـاه ِ إِ همانـا مـن دوسـت دارم     ؛1" الُْمْؤِمنDَِ إِلَيِْه بِالَْمَحبَِّة لَُه بَْعـَد ُحـبِّ هللاَّ
قلـبش بـه    بـا  ،ايسـتد  يشما كه به نماز واجب م از يمؤمن يوقت
] زيـرا [ كاردنيا مشـغول نكنـد  قلبش را به  خدا توجه كند و يسو

 ابـد، يببـه خداونـد    ينمـازش توجـه قلبـ    نيسـت كـه در   يا بنده
اينكه  پس از او به وجهش اقبال كند و يمگرآنكه خداوند به سو

 او يبـه سـو   مؤمنـان را  يهـا  خود او را دوست دارد، محبت دل
  . كند يجلب م
اسـت كـه    برتر اين باالتر و مؤمن از يبرا يچه سرور يراست

عنايت او را  محبت و كران نظر رحمت خدا ببيند و بي د را درخو
  . ازشراب مناجات با او سرمست گردد جرعه جرعه بنوشد و
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   وندبرابر خدا گناهان در تقصيرها و از يشرمسار. 4

ــرم و ــا در احســاس ش ــ حي ــر بزرگ ــدا يبراب ــرمندگ و خ  از يش
 ربـه درك حضـو   نهايـت او  يبرابر الطاف ب فراوان در يتقصيرها

كران لطـف  يبدر  بنده شرمندة شرمسار، خود را. انجامد يقلب م
مناجـات بـه    هنگـام كـه  ايـن  از بيند و يمحدود م محصور و خدا
كـه  گونـه   همان، كند يكند، حيا م فكر ناچيز آلوده و يفان يدنيا

ر  شاگرد يتقصـيرها  دلسـوز از  مهربـان و  اسـتاد  برابـر  در مقصـ 
توانـد بـه    ينمـ  ستد،يا يماستاد دربرابر  يوقت خودشرمنده است و

اجـازه   تقصـير بـه او   و ياحسـاس كوتـاه   رايـ ز ؛كند فكر او غير
 محضـر  بلكـه در  ،كنـد  درخياالت خـود سـير   يدهد به راحت ينم

چشـم   بخشـش او  بـه لطـف و   گيرد و ياستاد بزرگ خود آرام م
  . دوزد يم
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  نماز  قلب در موانع حضور

 رابايد موانع آنايجاد عوامل،  بر افزونتحصيل حضورقلب،  يبرا
دوگونه  ،است تشتت افكار ن عوامل كه سببيا. بر طرف ساخت

  . آن يعوامل داخل تشتت افكار و يعوامل خارج: است
  :فرمايد يم باره اين در ;يامام خمين

اردات  كثـرت و  عبـادت، تشـتت خـاطر و    قلب در مانع حضور
طـرق حـواس ظـاهره     امور خارجيه و از ياين گاه قلبيه است و

را  يمثل آن كه گوش انسان درحال عبادت چيز ،شود يحاصل م
تفكّرات باطنيه  به آن متعلق شده، مبدأ تخيالت و خاطر بشنود و

بـه   يا شـاخه  تصـرف نمـوده، از  در آن  متصرّفه گردد و واهمه و
منشـأ تشـتت    ببينـد و  يچشم انسان چيز كند، يا پرواز يا شاخه

 را ييا سايرحواس انسـان چيـز   تصرّف متصرّفه گردد و خاطر و
  1. از آن انتقاالت خياليه حاصل شود درك كند و

كه شنيده  يصداهاي يا ديده اطراف ما خالصه اين كه آنچه در
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كـدام،   كه هـر  باشد ييك ممكن است منشأ افكار هر ،شود يم
همچون كه  يا ه گونهب د آورد،يپد را به دنبال خود يخيال ديگر

  . جدا كند نماز را از نمازگزاردل  فكر و يبه كل ،پيوسته يداستان
 شـده هركـه دو   حـديث وارد  شنيده بود در ينقل شده كه مؤمن

بـه  : بـا خـود گفـت    .دگـرد  يعذاب نم ،قبول شودش ركعت نماز
. قلـب بخــوانم  حضــور دو ركعـت نمــاز بـا   كوفــه روم و مسـجد 

خاطرم گذشـت كـه مسـجدكوفه منـاره     نماز به  هنگام :گويد يم
 كجـا سـنگ و   آن مناره بسـازد از  يبخواهد برا يكس اگر ،ندارد

شود آنهـا را   يفالن محل م به فكرم رسيد كه از گچ تهيه كند و
 شـود  يمـدت چنـد روز مـ    آن حساب كردم در پس از .تهيه كرد

 در .بهتراسـت  ،چگونه بسازند را مناره يباال تمام كرد و مناره را
سـاختن   كـار  بودم كه دو ركعت نمازم تمـام شـد و   ن افكارهمي

ساختن  يفهميدم به مسجدكوفه آمدم برا .مناره هم پايان يافت
   1.قلب حضور دو ركعت نماز با ينه برا ،مناره

  يحواس پرت يراه درمان عوامل خارج

برابـر هجـوم    در ،دارنـد   يعـال  يهمتـ  و يقو يا كه اراده يكسان
 بيشـتر  يولـ  ،سـپرند  يها نمـ  دل به آن تند وايس يافكارپراكنده م
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. كننـد  خيـال را متمركـز   يتوانند نيرو ينم مردم چنين نيستند و
 از را عوامـل آن  هجوم افكـار، اسـباب و   مقابله با يبايد برا آنها

برابر چشم دوركننـد   از ،كند يرا مشغول م آنچه فكر بين ببرند و
 افـراد و  ،زخواندنوقت نما بيابند كه در يخلوت مكان مناسب و و

 .نرسـد  شـان پراكنده به گوش يصداها ها نباشد و نظر آن اشيا در
 تاريـك و  كوچـك و  يها اتاق در ياست كه بعضل يدلبه همين 

خوانـدن   هنگام نماز يگروه خوانند ويم مخصوص نماز يمصلّا
 ،است به محل سجده نگـاه شـود   البته بهتر .بندند يرا مها  چشم

 اسـت، ايـن مسـتحب را    افكـار  يراكندگديدن موجب پ اگر يول
  .كه مهم تراستبرسد قلب  ترك كند تا به حضور

 خود دور متفرقه را از يصداها مشغول كننده و يها منظره اگر
 اميـد  ،بزرگ شمارد را محضر او به عظمت خدا بينديشد و كند و

  . قلب دست يابد است به حضور
كـه   را يلباس نقش دار 6چنان كه روايت شده پيامبراكرم

سپس آن رابيرون . خواند با آن نماز و او آورده بودند پوشيد يبرا
نمـاز مشـغول    در اين لباس را ببريد كه مبادا مرا": فرمود آورد و
  1."برايم بياوريد ينقش يلباس ب كند و
 يبسـتان خـود كـه درختـان     اصـحاب در  از ييكـ : گويد يغزال
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 درخت پريـد و  يور يا اين ميان پرنده در. خواند يم نمازداشت، 
 اين پرنده خوشش آمـد و  از او. جست يخروج خود م يبرا يراه
نفهميـد چنـد    ،نتيجه در و كرد يتعقيب م را با نگاه خود او يمدت

 از يبـه نشـانه پشـيمان   از آن  پس .آورده است جاه ب ركعت نماز
  .صدقه داد آن باغ را از دست رفته،جبران آنچه  عمل خود و

  كارتشتت اف يعامل داخل

  :فرموده است;يامام خمين
 باطنه است و قلب، از امور حضور مانع از تشتت خاطر و  يگاه

 بـه آن دو  منشأ بزرگ دارد كه عمده امـور  دو يآن به طريق كلّ
زيرا  ؛بودن خود طايرخيال است فرّار و يهرزه گرد ييك. برگردد

 يا بـه شـاخه    يفرّار كه دائماً ازشـاخه ا  است بسيار يا خيال قوه
 يپسـت دنيـو   توجه بـه امـور   حب دنيا و اين مربوط به آويزد و
بـه آن   است كه تارك دنيـا نيـز    يمصيبت ،بلكه فرّاربودن ،نيست

ات    تعلّق خاطر منشأ ديگر، حب دنيا و و …مبتالست بـه حيثيـ
  1. االمراض باطنه است است كه رأس خطيئات و ام يدنيو

 فكـر در   يكنـدگ عامل پرا به نظرحضرت امام: توضيح اين كه
حركت تمايـل   خيال است كه به رفتن و طبيعت خود  ييك ،نماز
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ــر دارد و ــا و  يديگ ــت دني ــاهر محب ــت آن  مظ ــبب  اس ــه س ك
 يبـه طـورطبيع   :اوالً ييعنـ  ؛اسـت   يپريشان فكر و يمشغول دل

 امـور  مايل بـه گشـت وگـذار در    قرار ندارد و خيال انسان آرام و
ــت  ــف اس ــاً ؛مختل ــ  ثاني ــل مهم ــون يعام ــا و  چ ــت دني  محب
مقام، سـبب   جمال و قبيل مال و از ،متنوع آن مظاهرگوناگون و

  . برد يم يا به شاخه يا شاخه آن را از شود و يخيال م يگرد دوره
  :فرمايد ياين باره م در;يامام خمين

 به حسب فطرت، قلب به هرچه محبت پيداكرد، قبله توجـه او 
حـال   تفكردر ازمانع  ياشتغال به امر اگر همان محبوب است و

كـه آن اشـتغال كـم    به مجرد آنجمال مطلوب شود،  محبوب و
محبوب خـود   يقلب به سو ميان برخيزد، فوراً آن مانع از شود و

 آنـان كـه حـب مـال و     .…پرواز نموده متعلق به دامن آن شود
 مطلوب خـود را  خواب نيز شرف در دل آن هاست، در رياست و

 يمـادام  و ،برنـد  يم حبوب به سرم به فكر يبيدار در بينند ويم
محبـوب خـود هـم     برنـد بـا  يمـ  اشتغال به دنيـا بـه سـر    كه در
 يابـد و  يمـ  يشود، دل حالت فراغتـ  چون وقت نماز ند وا آغوش

اإلحرام، كليـد   تكبيرة يگوي ؛شود يم متعلّق به محبوب خود فوراً
يـك وقـت بـه     .محبوب اوست و رافع حجاب بين او در دكّان يا

كه هيچ توجه به آن  يگفته درصورت د كه سالم نماز راآييم خود
اين است كه چهل . آغوش بوده دنيا هم فكر اش باهمه نداشته و
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 ظلمت وكدورت نيسـت و  جز يدل اثر را در پنجاه سال نماز ما
مايـه انـس بـه آن مقـام      آنچه بايد معراج قرب حضـرت حـق و  

بـه مقـام   عـروج   از ساحت قرب مهجـور و  را از ما ،مقدس باشد
حـب دنيـا    ، دل ما چون باهبالجمل .…ها دور كرده انس فرسنگ

ناچـار ايـن    ،آن ندارد تعمير جز يمقصود مقصد و آميخته شده و
  1. قدس شود محضر آن در حضور فراغت قلب و حب مانع از

  ايراه نجات از حب دن

راهكـار   نمـاز دو  تشـتت افكـار در   يعوامل داخلـ  از يرهاي يبرا
 عمل خـود  از راه علم و بخش حب دنيا بايد در: داردعمده وجود 

بينديشـد كـه حـب     ييعنـ  ؛نجات دهد اين دام خانمان سوز را از
ازامـام   يكه درروايت يا به گونه ،دارد ينتايج مهلك و دنيا چه آثار

نْيَا  َخِطيئٍَة ُحُب   كُلِ   َرأُْس ": آمده است 7صادق نيـك   اگـر   ييعن؛ 2"الدُّ
ماننـد ذلّـت، طمـع، حـرص،      ،ياخالق م مفاسدتما  ريشه ،يبنگر

حـب   …، ظلم وجور، قطـع رحـم، نفـاق و   ي، كينه ورزيچاپلوس
مانند عدالت، عفـت،    يانسان يها لتيكه فض گونه همان ،دنياست

، رحمـت،  ي، بزرگـوار يسخاوت، شـجاعت، عـزت نفـس، آزادگـ    
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شود يمحبت دنيا جمع نم مواصلت با ت ومود .  
منـد بـه    هعالقـ  انسان عاقـل و  بر ،كند باور اين حقيقت را اگر

راه  از دل ريشه كن كنـد و  سعادت خود الزم است اين درخت را
 ييعنـ ؛ كند يآن اين است كه با اين عاليق، مخالفت عمل يعمل
مسـتحب   انجام صدقات واجب و در ،عالقه دارد به مال دنيا اگر

رد مقدم بدا مقام مايل است، ديگران را به رياست و اگر و بكوشد
  .اصالح شود به خاك مالد تا دماغ نفس اماره را و

 نمـازگزار  بزرگ الزم است و ياين بخش مجاهدت بنابراين، در
 يها عالقه همت ببندد و بايد كمر يحقيق درك فيض نماز يبرا

تـر كـه    يعـال  تر و بزرگ بسيار يهدف يبرا خود را كنترل كند و
جالـب   .بگـذرد  يفان پست و يدنيا از ،خالص است يبندگهمان 

ـالَة تَنْهـى "شريفه  همين مسير آيه است كه در َعـِن الَْفْحشـاِء َو   إِنَّ الصَّ

رسيدن به حقيقـت   يبرا نمازگزارمؤمن  يابد و يتحقق م 1"الُْمنْكَرِ 
چه  شود ويم دورها  يزشت ها و يبد قلب است، از كه حضور نماز

  .تر اين بزرگ از يدستاورد
قرارگيرد  ياست كه در زير درخت يكس مانند نمازگزارحال اين 

 يصـدا  يولـ  ،متمركـز كنـد   مجتمـع و  خـود را  بخواهد افكـار  و
 او كنـد و  يرا پريشـان مـ   درخـت افكـار او   يباال ها از گنجشك

                                                   
  .٤٥: عنکبوت .١
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بـه تفكـرات    وپـرواز   ها را آن ،كه در دست دارد يپيوسته با چوب
 نيـز بـا   گردنـد و او يم ها بر سپس گنجشك .دهد يخود ادامه م

 و ها تكـرار  اين عمل او وگنجشك. پراند يها را م آن يدست چوب
شـتر آبكـش    كـار  ،ها گنجشك تو و اين كار: شود يبه او گفته م
، ييـاب  ياين وضع رهـاي  از يخواهيم اگر ندارد و ياست كه پايان

  .بيخ قطع كن درخت را از
 چـون رشـد   همين گونه اسـت و  نيز ها درخت شهوت گمان يب

 ند،ينشـ  يها مـ  كه برآن شاخه يرد، دفع افكارها برآو شاخه كند و
ا   ،گـردد  يم كنند بر ها را دور آن قدر هر انجامد و يبه طول م امـ

ريشه  اصل و ،بسيارند يشهوات انسان و يگرچه اين خطورات قلب
كـه بـه    يكسپس . دنياست يآن دوست است و يها يك آن يهمه

زيـرا   ؛هد شـد مناجات با او شاد نخوا دنيا شادمان است به خدا و
 يهمـواره صـرف امـور    ،يهمـت آدمـ   روشن است كه تالش و

پـس  . كنـد  يخوش حال مـ  را شود كه به آن عالقه دارد و او يم
 از ريشـه كنـد و   را يدنيـو  يهـا  عالقهدرخت  بايد همت كرد و

  . اند اين راه مجاهده كرده بزرگان هميشه در

  خيال  يهرزه گرد يدارو

نماز، طبع خيال  تشتت افكار در يعوامل داخل از يكه يكم يگفت
 توقـف و  رود و يمـ  سـو  بـه آن  سـو ن اي از است و است كه فرّار

 

 آداب نماز

 

70 

 يزمان يحت ،حضورقلب است يبرا ياين مانع جد ندارد و تمركز
  . خواند يم هياهو نماز به دور از مكان خلوت و كه انسان در

  :ديفرما ين مشكل ميدرباره درمان ا;ينيامام خم
 باطنه نفـس قابـل تربيـت و    ظاهره و يواق يك از بدانكه هر

كه قابل تربيـت   ياز قواي و …تعليم است با ارتياض مخصوص
صـرف وقـت    تربيـت و  رياضـت و  با و …خيال است   است قوه

اراده  كـه تحـت اختيـار و    يبـه طـور   …را رام نمودتوان آن يم
رام نمودن آن، عمـل نمـودن بـه      طريق عمده و …حركت كند

 ان است كه انسان در وقـت نمـاز، خـود را   آن چن خالف است و
حبس درعمل نمايد  آن را نماز كند و مهيا كند كه حفظ خيال در

استرجاع  آن را ،به مجرد آن كه بخواهد ازچنگ انسان فراركند و
 اعمـال نمـاز   اذكـار و  سـكنات و  حاالت و يك از هر در نمايد و

خودسر  نگذارد حال آن تفتيش نمايد و زا ملتفت حال آن باشد و
 پـس از  يولـ  ،آيد يم صعب به نظر ياول امر كار اين در باشد و

شما متوقع نباشيد . شود يعالج، حتماً رام م دقت و عمل و يمدت
البتـه   .تمام نماز حفظ طاير خيال كنيـد  بتوانيد در اول امر كه در

استحاله  يها كه مدع شايد آن محال و و ياست نشدن ياين امر
 و يتـأنّ  اين امر باكمال تـدريج و  يول ،داشتند اين توقّع را ،شدند

 امـر درعشـر   يممكن است درابتدا. گيرد يانجام م يتوان صبر و
قلـب   آن حـبس خيـال شـده، حضـور     يـا كمتـرِ  ) ك دهمي( نماز
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 خـود را  فكـر باشـد و   در كم كـم انسـان اگـر    يول ،حاصل شود
 اندك اندك غلبه بر صل كند ونتيجة بيشتر حا ،محتاج آن ببيند

 زمام اختيار بيشتر نماز خيال پيدا كند كه در طاير هم ووشيطان 
انسان مأيوس شـود كـه    هيچ گاه نبايد ها را در دست گيرد و آن

بـرق اميـد    هاسـت و  ينـاتوان  هـا و  يهمه سست  سرچشمه ،يأس
ايـن   عمـده در  يولـ . رساند يبه كمال سعادت خويش م انسان را

 اسـت؛ قلـب مـا بـاور     ترما كم باب، حس احتياج است كه آن در
ــدگان   نكــرده كــه ســرمايه  يســعادت عــالم آخــرت و وســيله زن

خـود   يما نماز را سـربار زنـدگ  . است نماز  يغيرمتناه  يروزگارها
ء از ادراك يحب به شـ . دانيم يتكليف م تحميل و شماريم و يم

آن است كه  يبرا ،ما كه حب به دنيا داريم .شود ينتايج آن پيدا م
كسـب   لهـذا در  قلب به آن ايمان دارد و دريافتيم و نتيجه آن را

دنيـا را   …ما چون …باشيم يآن محتاج به دعوت و موعظه نم
 توجه به آن حاضـر و  در ،لذات يافتيم  سرچشمه سرمايه حيات و

ايمان به حيات آخرت پيدا كنيم  اگر كوشيم و يدر تحصيل آن م
خصوصاً نمـاز   عبادات و آنجا را حس كنيم و ياحتياج به زندگ و
 ،سعادت آن جهان بـدانيم   سرچشمه آن عالم و يسرمايه زندگ را

كوشـش   و  يايـن سـع   تحصيل آن كوشش نمـاييم و در  البته در
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كمـال شـوق    بلكـه بـا   ،يابيم يتكلّف در خود نم رنج و زحمت و
  1.رويم يدنبال تحصيل آن م

  بدون حضورقلب باطل است؟ آيا نماز

 پرسـش ايـن   ،جايگاه آن ورقلب وتوجه به اهميت فراوان حض با
 دارد؟ يـا  يقلب چه حكم بدون حضور ينمازها :كه آيد يپيش م

ــاي ــه ينمازه ــه مرتب ــ ،حضــورقلب را دارد از يا ك ــام  در يول تم
 يگاه ممكن است بـرا  شود؟ يچه م ،قلب نيست ش حضورياجزا
نماز  ازعبادت و يبه كل پيدا شود و ياز مردم حالت نوميد يبعض
ــرا خــود را از ؛بگرداننــد يرو ــاتوان قلــب تحصــيل حضــور زي  ن
  . بينند يم

زيبايي از  بيان جامع و ش گفته،يو پرسش پمطالب  ني ا درباره
  :كنيم ينقل م ;يمرحوم ميرزا جواد ملكي تبريز

مـورد   در و نيز آنچـه تـو   اخبار اگر بگويي آنچه از اين آيات و
يـد كـه   برمي آ 2،نفي اسم از صورت خالي از حقيقت بيان داشتي

باشـد، بلكـه بطـالن     يحضور قلب مـ  نظر فقها بر بطالن نماز بي
نماز كسي هم كه حتي يك جزء نماز را بدون حضور قلب انجام 

                                                   
  .٤٦-٤٣ص، آداب الصالة .١
  .حضور قلب اصًالً :از نيست � :از يعني اينكه گفتيد .٢
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ط يگرچـه بقيـه اجـزاي نمـازش تمـام شـرا       ،مسـلّم اسـت   ،دهد
بـه ايـن    2.حكم مركب چنين است زيرا ؛را داشته باشد 1ششگانه

نماز به   اقامه براي كس ديگري :براي معصومين جز ،ترتيب
: گويم يم ،اگر چنين بگويي. مقبول ممكن نيست وجه صحيح و

ولي آنچه از جمع بين  ،همين است كه ما گفتيم …بلي حقيقت
چنـين   ،آيـد  ياخبار و رواياتي كه در اين زمينه رسيده به دست م

خداوند حتي براي  دهد كه امر به اين مشكلي نيست و ينشان م
 ،باشـد  نمـازگزار حضور قلـب بـراي    ت واول آن ني نمازي كه در

فقها هم به همين معنـا   ساقط كننده قضاست و اثري قرار داده و
 ديگر آثار ساير اما قبول شدن نماز و. دانند يصحيح م آن نماز را

 يخال جميع مراتب حضور وابسته به اين است كه آن نماز از ،آن
 ون حضورآن بد ياجزا از يبلكه واجب است كه هيچ جزئ ،نباشد

  3.قلب انجام نگيرد
قصـد   اإلحـرام بـا   ةتكبير هنگام شروع و نماز در اگر ،بنابراين

 بر تكليف را بود و صحيح خواهد ،شود آغازقلب  حضور قربت و
 و يبركـات كامـل دنيـو    آثـار و  نمـاز و  يدر قبـول  يول ،دارد يم

                                                   
  .ه~ن كه به عنوان آداب باطني :از شمرده وتوضيح داده شد .١
  .موجود نخواهد شد،يك جزئش نباشد يعني موجود مركّب از اجزا، اگر .٢
  .٢٩٢و  ٢٩١، صارسار الصالة .٣
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 حضـور  البتـه  .شـرط اسـت   همه نمـاز  آن، حضورقلب در ياُخرو
همگـان   يتحصيل مرتبه كامل آن برا دارد كه اگر يمراتب ،قلب
كـه آن هـم    ديـ ورزغفلـت   تر ينيمراتب پا از نباشد، نبايد يشدن

  . رود يمدر آن  يقبول اميد غنيمت است و

  نماز اقسام حضورقلب در مراتب و

 يملكـ  جنـاب ميـرزا جـواد    ،عارف سـالك  عالم بزرگ اخالق و
 حضور يبرا: گاردن ين ميدرباره مراتب حضور قلب چن ;يتبريز

 جميع مراتب حضـور  كه از  ينماز است و يدرجات قلب مراتب و
 يچنـين نمـاز   يشـود، ولـ   يصاحبش برگردانده م بر ،باشد يخال

 از يا درجـه  انسـان قطعـاً   يچون حركات اختيـار  ؛بسياركم است
واال آن عمل، عمل  ؛چند اندك هر ،قلب را به همراه دارد حضور
  . نخواهد بود ياختيار

  : است گونهحركات انسان چند آنكه وضيح ت
قلـب   حضـور  كه ازجميع مراتـب قصـد و   يحركات اعمال و .1
بدون قصد را  يعملمثل حركات شخص خوابيده كه  ؛است يخال
  . دهد ينيت انجام م و

 يول ،دخالت نيست يآن ب نيت انسان در كه قصد و ياعمال. 2
شـخص   يازكارهـا  يمثـل بعضـ   ؛مقصود انطبـاق نـدارد   قصد با

  . غافل و يساه
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قصـد بـه انجـام آن همـت      نيـت و  كـه انسـان بـا    ياعمال. 3
 يقصـد  نيـت و  يولـ  ،هـم هسـت   منطبق با مقصود گمارد و يم

ايـن عمـل،    اثرآن نيـت در  و وجود دارددر باطن قلب  و ياجمال
انســان  ياراد يكارهـا  شـمار  همـين انـدازه اسـت كـه آن را در    

خدا و به قصد انجام  يرا برانكه اصل نماز يمثل ا ؛درآورده است
  . ن امر توجه دارديدهد و به ا يفرمان او انجام م

آن عمـل،   يصـورت ظـاهر   دربارهنيت و  كه قصد ياعمال .4
نكه به اعمال و يمثل ا ؛است يآن اجمال يمعنا درباره و يتفصيل

ن يقت اياز حق يحركات نماز، مانند ركوع و سجده توجه دارد، ول
  . افعال غافل است

معنا  دربارههم  صورت و هم درباره ،نيت كه قصد و ياعمال .5
آن  يمعنـا  صورت كامل نـزد صـورت و   قلب به است و يتفصيل
نكه در ركوع و سجده توجه دارد كه مشـغول  يمثل ا ؛دارد حضور
م يآن كـه همانـا تعظـ    ينماز است و بـه معنـا   ين اجزايانجام ا

ت ركوع ينه كه به نگو ن، همانيبنابرا. خداوند است، متوجه است
كنـد، بـا    يم حضرت حق كـرنش مـ  يشود و به قصد تعظ يخم م

 اين ورد يگ يم ميحالت خضوع و تسل قلب خود در برابر پروردگار
تمـام   بـا  نمـازگزار  اگـر  ژهيـ وبه  ؛كامل است قلب تمام و حضور

بـا درك   كامـل و  يحيـا  با هيبت و رجا و وجود خود و و يهست
  . يابد ه حضرت ذوالجالل حضورپيشگا در يجالل پروردگار
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 يبخشـ شود اين است كـه   ياحاديث فهميده م اخبار و آنچه از
هم منطبـق   با مقصود و گيرد ياجمال انجام م كه با قصد از نماز
نماز  يحقيقت اجزا بر نيت او و نمازگزارتوجه  ، اگر اقبال واست

 يك دهمِ نماز به اين صورت كم دست آن افزايش يابد و يمعان و
بـه همـان انـدازه     طفق شود و يانجام گيرد، آن نماز برگردانده نم

 انجام گرفتهخدا  ظاهر هم امر در رود و يباال م ،شده رفتهيپذكه 
كه بدون  يقسمت البته اگر. نخواهد بود عهده او بر نماز يقضا و

اسـت   اميـد  شود،انجام نوافل جبران  با ،توجه كامل انجام گرفته
قلـب   حضـور  اگر آنچه باتوجه و يول گردد، رفتهيپذكه تمام آن 

بـه صـورت    برگردانـده و  ،يـك دهـم نمـاز باشـد     از بوده، كمتر
  . شود يصاحبش زده م

نماز  يبرا يو قانون كل عنوان حكم عام ااست كه ب ياين چيز
كـه  اين ندارد با يمنافاتاين مطلب  يول، شود ياخبار استفاده م از

آن اقسـام   شامل حال بنـده شـود و   يديگر نظر فضل خداوند از
ممكن اسـت بنـده بـه     ،ديگر يسو از و .گردد رفتهيپذهم  ديگر

 .شود تيمحروم و گناهان، مستحقّ خذالن يسبب ارتكاب بعض
توجـه   همان نماز هم كه واجد تمـام شـرايط اقبـال و    ،نتيجه در
چنـان   ؛رد شود ،تمام انجام گرفته يتفصيل حضور با بوده و يقلب

فََجَعلْنـاُه  - َعَملٍ   ما َعِملُوا ِمنْ   َو قَِدْمنا إِىل": آيد يم شريفه بر  ين آيها كه از



 

 نمازباطني آداب : ش اولبخ 

77 

كه انجـام   يعمل هر آنها آمديم از كردار سر ما بر و ؛1"َهباًء َمنْثُـورا
  . گردانيم هوا پراكنده در يهم چون گرد پس آن را .داده بودند

: گويـد  يمـ بـه صـراحت    ،اين زمينه رسـيده  كه در ينيز اخبار
هرچنـد صـاحبش   شـود؛   يرفتـه نمـ  يپذ ،اگرعمل با واليت نباشد

  . كوشش بسياركند و يسع
: گويـد  يكـه مـ   يبايد توجـه داشـت كـه احتمـال دارد اخبـار     

 از "باال رود ،قلب باشد حضور يك دهم آن با توجه و ياگرنماز"
 اين آيه شريفه بيـان شـده   پروردگار است كه در يباب فضل كل

ـيِّئَِة فَـال يُْجـزى جاءَ   َمنْ ": است إِالَّ   بِالَْحَسنَِة فَلَُه َعْرشُ أَْمثالِهـا، َو َمـْن جـاَء بِالسَّ

ده برابـر آن   او يبـرا  ،نيك انجـام دهـد   كس كه كارآن  ؛2"ِمثْلَها
در . شـود  ينمـ  مثل آن كيفر جزكند،  يم يبد آن كه كار است و

كـه   ينماز يعني؛ كه گفتيم بخشاين ن صورت، ممكن است يا
 ،شـود  رفتـه يپذ، تمـام آن  دهم آن با حضور قلب بـوده  كيتنها 

 اين قسم از غير در ،جبران به نوافل انجام نوافل، وبه  بدون نياز
 بـوده و  اقوال نمـاز  حقايق اعمال و كه فاقد قصداست  ينمازهاي

 ازالبتـه  . حقيقـت آن نمـوده اسـت    تنها هنگام نيت اجماالً قصد
كـه روح  ايـن  ست بـه مجـرد  عنايت حضرت حق بعيد ني فضل و

                                                   
  .٣٣فرقان،  .١
  .١٦٠انعام،  .٢
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1.رديبپذ آن را ،بوده نماز يابتدا نيت در
  

  ;يتبريز يسخن مرحوم ملك يجمع بند

 اسـاس  م، بـر يگفتـ نتيجه كالم ايشان اين است كـه چنـان كـه    
 حضـور  -آن صـحت  نه –نماز  يقبول معيار در مالك و ،روايات

 يولـ  نماز است دهميك كم در نماز يا دست ياجزا در تمام قلب
نهايـت  يبـ  كرم و لطف يرو از خداوند است ممكن حال رعيند

 ،آن بـوده  قلب در حال نيت حضور كه تنها در ينماز يحت ،خود
خوف آن هست كه بـه واسـطه   ، ديگر يسو كه از چنان رد؛يبپذ

قبـول  ز ينط و همراه با حضورقلب، يگناهان، نماز واجد تمام شرا
هرچنـد بـه    -خـود  مؤمن نه بـه عمـل   نمازگزار ،بنابراين .نشود

 چنـد  هـر  لطـف خـدا   نـه از  مغرور شـود و  - نظرش كامل باشد
حالـت  در بلكه پيوسته  ،گرددد يام ـ نا ناقص باشد عملش بسيار

 ،تـر  پـاك  ،انجام عمـل بهتـر   يبه سو رجا باشد تا راه او خوف و
اميد به  پيوسته با باشد و بازتر  ط كامليشرا با آداب و تر و خالص
 يرحمـت او بـه قـرب الهـ     مـاد بـه لطـف و   اعت توكـل و  حق و

تقـرّب    معـراج عـروج او و وسـيله    واقعـاً نمـاز   شـود و  تر نزديك
  . به حضرت حق باشد روزافزون او

                                                   
  .٢٩٤-٢٩٢، صارسار الصالهک به .ر .١
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  كامل ترين نوع آن انواع حضورقلب و

 ،باشد هنگام نماز، قلب فقط نزد نماز يعني ،گفتيم كه حضورقلب
 اكنـون  .دنمـاز غافـل كنـ    كـه او را از  ينه مشغول به امر ديگر

  : بشناسيم قلب را خواهيم اقسام اين حضور يم
مثل اينكه  ؛شود يم وجوه نماز از يقلب انسان متوجه وجه يگاه. 1

همين  خدا ايستاده است و حضور كه در ابدي يمتوجه  نمازگزار
 نزد هـر  از حضور برابر ذات ذوالجالل، او را احساس حضور در

  . دارديم باز اقوال نماز افعال و از يقول فعل و
 حروف از يمشغول به تصحيح أدا شود كه انسان، مقيد و يگاه م. 2

 نماز در تا آخر است و يبه لحن عرب واژگان يمخرج آن يا أدا
  . همين انديشه است

 را  اعمـال نمـاز   مواظب اين است كه صورت افعـال و  يزمان. 3
  . آورد جاهصحيح ب

 ؛شود يم نماز مال يا اذكاراز اع ييك يمتوجه معنا او فكر يگاه. 4
 رود ويم به فكر فرو …ركوع  ،قيام ،تكبير يمعنا مثل اينكه در

  . بماند يبرايش باق نمازان يپاممكن است اشتغال به اين فكر تا 
 نمازگزارقلب اين است كه قلب  ترين نوع حضور بهترين و كامل. 5

توجه م ،يا گفتن هر قولياز اعمال نماز  يهنگام انجام هر عمل
 پروردگارش را بنمايد و مراعات حضور قول باشد و همان عمل و

 تأمل و كند و يحضور او أدا م متوجه باشد كه اين اعمال را در
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توجه به آن جزء كه مشـغول   او را از ،نماز از يتفكّردرباره جزئ
 ،يذكر هر يعمل يا أدا هنگام انجام هر .بازندارد ،انجام آن است

 آن لحظه، انجام آن جزء از بداند در باشد و كربه فكرآن عمل يا ذ
را  از خـدا بخواهـد او   خواسته شده و او آن ذكر از يأدا نماز و

. انجام دهد ،خواسته او گونه كه ازهمان كمك كند تا آن جزء را
 تفهم و يعني ،آداب شش گانه نماز اين شكلِ كاملِ حالت دوم از

كه  يافعال اقوال و يمعنافهميدن  زيرا ؛نمازاست يدريافتن معان
 آن اقوال و قلب در حضور عبارت از ،آورد يم جاهنماز ب انسان در

سـزاوار اسـت    ،راه اسـت  يابتدا كه در يكس و …افعال است
آن  پس از و آورد  نظر را اجماالً در يقول فعل و هر ينخست معنا

كه فكرش متوجه حقيقت آن  يدرحال ؛شروع به انجام آن كند
 يجـزء بعـد   يسپس به مالحظه معنـا  .قول است عمل يا آن

قبول اين . نماز همين گونه تا آخر ،بعد وارد آن جزء شود بپردازد و
 افعال در اول كار يمعان زيرا قصد؛ مسئله برايت مشكل نباشد

 ياثنا هنگام انجام آن عمل يا بيان آن قول در است و يتفصيل
 1. است اذكار يفكر، مشغول دريافتن معان است و يكار، اجمال

                                                   
  .١٨٧و  ١٨٦ه~ن، ص .١
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  ييآزما خود

 . ديان كنينماز را ب يچند نمونه از آداب باطن .1

 ست؟ينماز مقصود از تفهم چ يدر آداب باطن. 2

 ن دو حالت خوف و رجا جمع كند؟يد بيچگونه با نمازگزار. 3

 . ديان كنيل حضور قلب در نماز را بيمقدمات تحص. 4

  شتريق بيتحق يبرا ييها پرسش

 د؟يشناس يل حضور قلب در نماز ميتحص يبرا يگريد ياه چه راه .1

حضـور   يبرا يگري، چه موانع ديو خارج يجز عوامل داخل به. 2
 قلب وجود دارد؟

 برد؟ ين ميا حضور قلب را از بيچه؟ چرا حب دن يعنيا يمحبت دن. 3

  قيتحق يمنابع برا
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روح  و حقيقت نمـاز م كه يرا برشمرد نماز يتاكنون آداب باطن
تمام همت خـود   يبزرگ اسالم عارفان اخالق و نلمااع است و

چنان كـه   يول ،اند تبيين اين بخش از آداب نماز گذاشته يرا برا
 ز آداب نمـاز بـه ظـاهر افعـال و    ا يبخش ،بحث گفتيم يابتدا در

 بزرگـوارآن را در  يفقهـا  كـه معمـوالً   گـردد  يمـ  بـر  اقوال نمـاز 
تحقـق  بـه   ،ايـن بخـش از آداب   .كنند يعمليه بيان م يها رساله

روايـات هـم بـرآن تأكيـد شـده       در كند و يكمك م يآداب باطن
تـرين آداب   مهـم  نجا بهيدر ا .دارد يفراواناهميت  بنابراين ؛است
  .ميپرداز يم نماز يظاهر

شـود،   يانجام مـ  نماز كه پيش از مقدمات: داردسه بخش  نماز
 مقارنـات كـه همـراه و    ورد يگ يمنماز انجام  كه پس از تعقيبات

  . است نماز يهمگام با اجزا
  . كنيم يها را بيان م ترين آن كه مهم دارد يمراحل نماز آداب يك از هر
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را بـا  قابـل توجـه   تـرين مقـدمات    مهم، مقدمات نماز فصل در
  : آوريم يآداب آن م نيتر مهم

  وضو . اول

 دارد و ياهميـت فراوانـ   ،نمازهاست يواجب برا  وضو كه مقدمه
  : است ترين آداب آن عبارتمهم
  مخصوص هنگام وضو  يخواندن دعاها. 1

 ييه دسـتور دادنـد كـه وضـو    يبه محمد حنف 7علي حضرت
 7نيرالمـومن يشان كه شروع كردند به وضو گرفتن، اميا .رديبگ

بعد از . م دادند تا آنها را در هنگام وضو بخوانديبه او تعل ييدعاها
 هـركس  محمـد اي   :فرمودنـد  پسرشـان  بـه ، وضو دعاهايان يب

 برابر در خداوند، بخواند را اذكار اين چون و بگيرد وضو من مانند
 و تسبيح و تقديس كه آفريند ياي م فرشته او براي، آب قطره هر

  1.نويسد مي او براي قيامت تا را آن ثواب و گويد تكبير

                                                   
 .٤٤، ص ١ ، جمن ال يحرضه الفقيه .١
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  :ن استيآن دعا ا
  بِْسمِ ": بگويد ،افتد يبه آب م انسان كه نگاه يزمانمستحب است 

 يهنگامو  1"نَِجسا  يَْجَعلْهُ   الSََْء طَُهوراً َو لَمْ   َجَعَل   الَِّذي  َو الَْحْمُد Cَِِّ   َو بِاCَِّ   هللاَِّ 
  ِمـنَ   اْجَعلْنِـي  اللَُّهمَ ": بگويد ،شويد يكه پيش از وضو دست خود را م

 َDِاب ِرين  ِمنَ   َو اْجَعلْنِي  التَّوَّ و در وقت مضمضه كردن، يعنى آب  2" الُْمتَطَهِّ
تِي يَـْوَم أَلَْقـاَك َو أَطْلِـ": در دهان گرداندن بگويد نِّي ُحجَّ ْق لَِسـاِ� اللَُّهمَّ لَقِّ

يعنـى آب در بينـى كـردن     ،وقت استنشـاق  بهو  3" بِِذكْرَِك َو ُشـكْرِك
ْن يََشمُّ ِريَحَها َو َرْوَحَهـا َو ": بگويد اللَُّهمَّ َال تَُحرِّْم َعَيلَّ ِريَح الَْجنَِّة َو اْجَعلْنِي ِممَّ

تَْسَودُّ ِفيِه الُْوُجوُه  اللَُّهمَّ بَيِّْض َوْجِهي يَْومَ ": شستن رو بگويد زمانو  4"ِطيبََها

شستن دست راست  وقتو در  "5 َو َال تَُسوِّْد َوْجِهي يَْوَم تَبْيَضُّ ِفيِه الُْوُجوه
  اللَُّهمَّ أَْعِطنِي كِتَاِ� بِيَِمينِي َو الُْخلْـَد ِيف الِْجنَـاِن بِيََسـارِي َو َحاِسـبْنِي ": دييبگو

                                                   
به نام خدا، و به يارى او، حمد و سپاس مخصوص اوست كه آب را پاك قـرار «.١

  .»ن را نجس قرار نداده استداد، و آ 
  .»مرا از توبه كنندگان و پاكيزگان قرار ده؛ خداوندا« .٢
كنم، داليلم را به من  تو خود به من در آن روزى كه با تو مالقات مى! بارالها« .٣

  .»تلق  :ا و زبانم را براى ياد كردنت آزاد گردان
و مرا از جمله كسا¡ قرار بوييدن بوى بهشت را بر من حرام مگردان ! بارالها« .٤

  .»ده كه بوى بهشت را و پاكيهاى آن را احساس :ايم
ها در آن سـياه اسـت، سـفيد  صورت مـرا در روزى كـه همـه صـورت! خدايا« .٥

روزى كه همه گناهكاران روسياه وارد مـى ؛ كه اشاره به روز جزاست(گردان 
  .گردانگردد، رويم را سياه م ها سپيد مى در روزى كه روي) شوند
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اللَُّهمَّ َال تُْعِطنِي كِتَاِ�  ": گويدو موقع شستن دست چپ ب "1ِحساباً يَِسiا

به  "2 بِيََسارِي َو َال تَْجَعلَْها َمْغلُولًَة إَِىل ُعنُِقي َو أَُعوُذ بَِك َر�ِّ ِمْن ُمَقطََّعاِت النِّـiَان
ـنِي بِرَْحَمتِـَك َو بََركَاتِـَك َو َعْفـِوك ": سر بگويد وقت مسح و  "3 اللَُّهـمَّ غَشِّ

َاِط يَْوَم تَِزلُّ ِفيِه اْألَقَْداُم َو اْجَعْل َسْعيِي  ": ديبگومسح پا  اللَُّهمَّ ثَبِّتْنِي َعَىل الرصِّ

5."4 ِفيSَ يُْرِضيَك َعنِّي يَا َذا الَْجَالِل َو اْإلِكَْرام
  

ــواك زدن. ٢ ــ 7امــام صــادق . مس از جملــه : ديــفرما يم
ن بود كه هرگـاه  يا 7يبه امام عل 6رسول خدا يها سفارش

  6.مسواك بزن )ش از آنيپ( يريگ يضو مو
يـك   و سـه مرتبـه   )آب در دهـان كـردن  ( مضمضه كردن. ٣

  .است يسه دفعه كاف هر يمشت آب برا

                                                   
و زنـدگى ابـدى را از  ،نامه اع~ل من را از طرف راست به من بـده! خداوندا .١

  .به نرمى محاسبه کن ،طرف چپ به من اعطا بفرما و هنگام حسابرىس اع~ل
نامه اع~ل مـن را بـه دسـت چـپم مـده و يـا از پشـت رسم، و آن را ! بارالها .٢

آورم از پـاره هـاى آتـش مـىهمچون زنج1 بر گردن من نيفكن، و به تو پنـاه 
  .جهنم 
  ).سايه رحمت و بركات و عفو خويش را بر من بگسرتان! بارالها .٣
هاى  هايم را بر روى پل رصاط محكـم بگـردان، در روزى كـه قـدم قدم! بارالها .٤

مردم بدكار در آن مى لرزد، و تالش و كوشش مرا در آنچه تـو را از مـن راىض 
  .ب جالل و كرامتمى گرداند قرار ده، اى صاح

  .رساله مراجع تقليد، بخش احكام وضو .٥
  .١٣٤٨، ح ١٧، ص ٢ج  ،وسائل الشیعه .٦
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 :ديفرما يم 7يعل امام). كردن يآب دربين( استنشاق كردن. ٤
ــِم " ــوٌر لِلَْف ــنٌَّة َو طَُه ــاَق ُس ــَة َو اِالْستِنَْش ــف  الَْمْضَمَض مضمضــه و  : 1"َو اْألَنْ

  2. شود يم ينيدهان و ب يزگياست و سبب پاكسنت  ،استنشاق
 آب كه شما از نباشد كس هيچ :نديفرمايم 6حضرت رسول

 بـه  كه گناهي هر آنكه مگر بكند استنشاق و مضمضه و برگيرد
 صورت بر آب چون .شود مي ريخته آب با است كرده بيني و دهان
 فرو او صورت از آب با است كرده صورت بر كه گناهي هر ،ريزد

 همه باشد كرده سر كه گناهي هر بكشد سر مسح چون .ريزد يم
 با كه گناهاني، بكشد خود يپاها بر مسح چون .شود مي بخشيده
   3.ريزد مي فرو او از باشد داده انجام پاهايش

  . شستن دست راست باشد ياگرچه برا ،گرفتن آب با دست راست. 5
  . گرفتن با توجه وضو. 6
  . خواندن قدر  ضو سورهدرحال و. 7
  . خواندن يالكرس آيةبعد ازوضو . 8
9 . يك  از كمتر يعنيمستحب است آب وضو به مقدار يك مد

  .تر باشديل

                                                   
  .٣٣٤، ص٧٧ج ،بحار االنوار .١
  .١٣از ابواب وضو، ح. ٢٩، باب ١ج ،ه~ن.٢
  .٢٨٣و  ٢٨٢، ص٦ج ،ابوالفتوح رازي ،تفسV روض الجنان و روح الجنان .٣
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در  7صـادق  امـام : بعد وضو آب آن را خشـك نكـردن  . 10
 و سـازد  وضـو  كـس  هر: نديفرمايدر باب وضو م يفيث شريحد
 حسـنه  يـك  اليتعـ  خداي نزد را او كند خشك را آب آن از بعد

 خود كه زماني تا نكند خشك را آن آب و سازد وضو اگر و است
   1 .است حسنه سي تعالي خداي نزد را او شود خشك

  وضو مكروهات

) كامـل وضـو گـرفتن   ( اسـباغ  يول ،اسراف درآب وضو مكروه. 1
 يهمـه كارهـا   ييك مـد آب بـرا   ظاهراً مقدار مستحب است و

 مصـرف بيشـتر از   است و يفمستحبات كا واجبات و يعني ،وضو
  .شود يشمرده مآن اسراف 

است كـه   يا متعال فرشته خداوند يبرا: فرمود 7امام صادق
كـم گذاشـتن    گونه كه نقصان وهمان ،نويسديم اسراف وضو را

: نقـل شـده كـه فرمـود     6از رسول خـدا  2. كند يثبت م راآن
 )تـر يلسـه  ( آب غسل يك صـاع  مقدار يك مد و، مقدارآب وضو

كـم   آينـد كـه ايـن مقـدارآب را     يمـ  يمـن مردمـ   از پس. ستا
 كـه بـر   يكسـ  اين مردم برخالف سنّت من هستند و. شمرند يم

                                                   
ـأَ َو لَـْم يَتََمنْـَدْل  قَاَل  7َعْن أَِ� َعبِْد هللاَِّ  .١ أَ فَتََمنَْدَل كَانَْت لَُه َحَسـنٌَة َو إِْن تََوضَّ َمْن تََوضَّ

َالثُوَن َحَسنَة   ).٧٠، ص٣ ج ،کافی(َحتَّى يَِجفَّ َوُضوؤُُه كَانَْت لَُه ثـَ
  .٣٤٠، ص١ج ،وسائل الشيعه .٢
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  1.بهشت قدس با من است در ،سنت من ثابت باشد
مانند آب  ،مقدمات نزديك وضو ديگران در كمك گرفتن از. ٢

 شسـتن و  در يولـ  ،گيرنده مكـروه اسـت   دست وضو ريختن در
وضو  7يامام عل يت است كه وقتيدر روا. نيست ها جايز مسح

مبـاركش   يهـا  دسـت  يآب رو يداد كسـ  ياجازه نمـ  ،گرفت يم
 دوست نـدارم در : فرمود ،دندياز علت آن پرس كه يهنگام. زديبر

  كان  فمن ": ه را تالوت فرمودين آيو ا 2ك كنميرا شر ينمازم كس

  . 3"َو ال يُْرشِْك بِِعباَدِة َربِِّه أََحدا يرجو لِقاَء َربِِّه فَلْيَْعَمْل َعَمًال صالِحاً

ت اسـت كـه   يروا 7از امام صادق. خشك كردن آب وضو. ٣
ك حسـنه  يـ او  يو آن را خشك كنـد، بـرا   رديبگهر كس وضو 

 ،رد و آب وضو را خشك نكنديشود و هر كس وضو بگ ينوشته م
حسـنه نوشـته    ياو سـ  يگاه كه خودش خشك شـود، بـرا   تا آن

  4.شود يم

                                                   
  .٣٣٩، ص١، جوسائل الشيعه .١
  .٢از ابواب وضو، ح ٤٧ه~ن، باب .٢
هر کس به مالقات پروردگارش امید دارد، پس عمـل نیکـو انجـام دهـد ودر عبـادت « .٣

  ).١١: کهف(» خدایش کسی را رشیک نکند
  .٥از ابواب وضو، ح ٤٥، باب١، جوسائل الشیعه .٤
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  نمازگزارلباس  .مدو

 ها سبب فضـيلت بيشـتر   دارد كه رعايت آن يآداب نمازگزارلباس 
  .شود يم نماز

  :نمازگزارلباس مستحبات 

دنباله عمامه را باز كند و بر  يعني؛ تحت الحنك عمامه بستن با. 1
  .ندازديشانه ب

  . جماعت امام يبرا ژهيوبه  ،پوشيدن عبا. 2
ءٍ عَلَيَْك تَُصيلِّ فِيِه  إِنَّ كُلَّ َيشْ ": فرمود 7قرامام با. هامتعدد بودن لباس. ٣

، يخوان يو با آن نماز م يهر آنچه از لباس بر تن دار :1 "َمَعكَ   يَُسبِّحُ 
  . نديگو يح خدا ميهمراه تو تسب

  .پوشيدن شلوار. 4
  .از پنبه وكتان بودن لباس. 5
 وَ   أَطْيَُب   فَإِنَّهُ   بَيَاَض الْ الْبَُسوا": فرمود 6اكرمامبريپ. پوشيدن لباس سفيد. 6

  . تر است زهيتر و پاك لباس پاك نيارا يز ؛ديد بپوشيلباس سف :2"أَطْهَر

النَِّظيـُف ِمـَن ": فرمود 7يعل امام. پوشيدن پاكيزه ترين لباس. 7

َالةِ    . 3"الثِّيَاِب يُْذِهُب الَْهمَّ َو الَْحزََن َو ُهَو طَُهوٌر لِلصَّ

                                                   
  .٥٧٣٣، ح٤٦٤، ص٤٣، باب٤ه~ن، ج.١
  .٢٦، ص٥، جه~ن .٢
  .٥٧٦٣، ح١٤ه~ن، ص .٣
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 ،بـا عطـر   نمازارزش در روايت آمده كه . خوش ياستعمال بو. 8
 ،كه عطر زده ينماز كس: فرمود 7امام صادق. است هفتاد برابر

  . بهتر است از هفتاد نماز بدون عطر
  بَِفِص   َصَالُة َركَْعتDَِْ ": ت آمدهيدر روا. عقيق دست كردن انگشتر به. 9

معادل  ،قينماز با انگشتر عق دو ركعت 1"َركَْعٍة بَِغiِْه  أَلْفَ   تَْعِدُل   َعِقيقٍ 
  . هزار ركعت بدون آن است

  .ها خانم يگردن بند برا استفاده از. 10
  .2ها خانم يبرا هادن قدمانپوش. 11

  نمازگزارمكروهات لباس  از يبرخ

  . جز عمامه و عبا ها، به زن يبرا يحت ،پوشيدن لباس سياه. 1
 ينازك بـرا  غير يحت و ]مردان يبرا[با يك لباس نازك نماز. 2

ِفيِق ِمَن الثِّيَاِب فَإِنَُّه َمنْ " :ديفرما يم 7يامام عل. زنان   َرَق   َعلَيْكُْم بِالصَّ

بر  ؛"3 َرقَّ ِدينُُه َال يَُقوَمنَّ أََحُدكُْم بDََْ يََدْي َربِِّه َجلَّ َو َعزَّ َو َعلَيِْه ثَْوٌب يَِصُفه  ثَْوبُهُ 
را هـر كـس   يـ ز؛ )الدر همه ح( دنيم پوشيشما باد لباس ضخ
ق خواهد بود و از شما يرنگ و رق نش كميد ،لباسش نازك باشد

                                                   
  .٦٠١٢، ح٩١، ص٥ه~ن، ج .١
  .١١، فصل١، جوثقیالعروة ال ٢
  .٥٨٠٤، ح ٣٨٩، ص٤ه~ن، ج .٣
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حال آنكه لباس نازك  ،ستدينا)در نماز( در برابر پروردگارش يكس
  . ده باشديو بدن نما پوش

  . گرچه نازك نباشد ،يبا زيرجامه به تنهاي نماز. 3
  . پوشيدن لباس كثيف. 4
  . رت داردكه نقش صو يدست كردن انگشتر به. 5
  . لباس يها بودن دكمه باز. 6
ژه يـ وبـه   ،كند ينجاست پرهيز نم كه از يپوشيدن لباس كس. 7

  .شرابخوار
  . كه نقش صورت دارد يپوشيدن لباس. 8
  .شود كه سبب تكبر يپوشيدن لباس. 9

  .پوشيدن لباس تنگ. 10

  نمازگزارمكان . سوم

   نمازگزارمكان 

بهتـرين مسـجد،   سـت و  مسـتحب ا مسـجد   خوانـدن در  نماز. 1
بيـت   مسـجد  مسـجدكوفه و  ،6يمسـجدالنب  ،مسجدالحرام

 سپس مسـجد  ،ها مسجدجامع شهر آن پس از المقدس است و
ك نماز جماعت در ي": فرمود 7امام صادق. مسجد بازار محله و

ك نماز جماعت در ي ،)يفراد( ست و چهار نمازيمعادل ب ،منزل
ك ي ،)جماعت در منزلدو برابر نماز ( چهل و هشت نماز ،مسجد
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معادل هزار ركعت نماز در مساجد  ،الحرامركعت نماز در مسجد
ر يست و چهار نماز در غيمعادل ب ،در مسجد) يفراد( گر و نمازيد

   1."مسجد است
 از ثواب آن خوانده شود و 2حرم امامان مستحب است نماز در. 2

   .است برتر مساجدگزاردن در  نماز
 اگر يول ،است اتاق عقب بهتر خانه و ندن درخوا نماز  زن يبرا. 3

 3.است مسجد بهتر در ،از نامحرم حفظ كند را بتواندكامالً خود
َصَالتَِها ِيف بَيْتِهَا َو   ِمنْ   ِمْخَدِعَها أَفَْضُل   َصَالُة الَْمْرأَِة ِيف " :فرمود 7امام صادق

4".ارِ َصَالتَُها ِيف بَيْتَِها أَفَْضُل ِمْن َصَالتَِها ِيف الدَّ 
 ينماز خواندن زن در پستو :

نماز بخواند و ) ياندرون( اش اتاق خانه نكه دريبهتر است از ا ،خانه
نكه در يبهتر است از ا) اتاق عقب خانه( ينماز خواندنش در اندرون

  . خانه نماز بخواند يرونيب
 يزيرا برا ؛خوانده شود مختلف نماز يها مكان مستحب است در. 4

  . دهند يت مشهاد نمازگزار
اشخاص  ارد كه محلّ رفت وآمدزگيم نماز يجاي كه در يكس. 5

خود  برابر ، مستحب است درقرار داردمقابلش  در ياست يا كس
                                                   

  .٦٤٤٣، ح٢٤٠، ص٥ج ،وسائل الشیعه .١
 .در آن قرار دارد 7ای است که رضیح اماممقصود از حرم ه~ن محدوده .٢
  .٨٩٤، مسئلهتوضيح املسائل مراجع .٣
  .٦٤٣١، ح٢٣٦، ص٥ج ،وسائل الشیعه .٤
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 اوست يا عبور يكه پيش رو يوكس او انيمبگذارد كه  يچيز
حايـل   درالبتـه  . ل شوديحا ،يا ممكن است عبوركند كند ويم

اين  و .است يبكشد كاف يطاگرخ يحت طناب و بودن، چوب يا
توجه بـه   خلق و از دنيبه براست كه  كار بزرگ شمردن نماز

: است نقل شده 7از امام صادق يتيدر روا 1.كند ياشاره مخالق 
َوَضَعُه بDََْ يََديِْه يَْستَِرتُ بِِه   ِذَراعاً، َو كَاَن إَِذا َصّىل  6 هللاَّ   َرُسولِ   َرْحلِ   طُوُل   كَانَ "

ْن  م يحدود ن( ك ذرعيبه اندازه  6امبريپ يعصا :xَ"2ُرُّ بDََْ يََديْهِ ِممَّ
گذاشت تا به  يرا مقابل خود م  آن ،خواند يهر گاه نماز م .بود) متر

، كردند يكه از مقابل او عبور م يكسانخود و  انيمله ين وسيا
  . قرار دهد يليحا

  اقامه اذان و .چهارم

، گفتن اذان بر آن شدهراوان كه تأكيد ف مقدمات مستحب نماز از
  . اقامه است و

  َصـفٌ   َخلَْفهُ   َمْن َصىلَّ بِأََذاٍن َو إِقَاَمٍة َصىلَّ ": فرمايد يم 7يحضرت عل

 نمـاز  كه هر: 3" الَْمَالئِكَِة َال يَُرى طَرَفَاُه َو َمْن َصىلَّ بِإِقَاَمٍة َصىلَّ َخلَْفُه َملَـك  ِمنَ 
بـه   او فرشتگان پشت سر از يصف ،اقامه بخواند اذان و خود را با

                                                   
  .٣، مسئله١٤، فصل١، جالعروة الوثقی .١
  .٦١٤٠، ح١٣٦، ص٥، جل الشیعهوسائ .٢
  .ثواب االعCل ، به نقل از٣٥٧، ص١، ججامع آيات واحاديث Xاز .٣
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هركـه نمـازخود    شود و يطرف آن ديده نم ايستند كه دوي م نماز
  . گزارديم نماز او يك فرشته پشت سر ،را با اقامه تنها بخواند

 ،بشود نماز اقامه بگويد و وارد فراموش كند اذان و اگر :مسئله
پس ازگفتن  وقطع  تواند نماز را يشدن به ركوع، م تا قبل از وارد

  1.اقامه دوباره نماز را شروع كند اذان و
 يولـ  ،اقامه نيسـت  جزء اذان و"هللا أشهد أّن علياً ويل"جمله :مسئله

   2.قربت گفته شود خوب است به قصد

  مستحبات اذان واقامه

  ؛به قبله بودن رو. 1
  ؛ايستاده بودن. 2
  ؛3با طهارت بودن. 3
  ؛قامها ميان فصول اذان و صحبت نكردن در. 4
  ؛اقامه آرام بودن بدن در. 5
  ؛اقامه اذان از يبودن صدا بلندتر. 6
شستن ناقامه به برداشتن يك گام يا  فاصله انداختن بين اذان و. 7

يا به سجده كردن يا به ذكرگفتن يا دعا كردن يا ساكت بودن يا 

                                                   
  .، مستحبات اذان واقامه١، جالعروة الوثقی .١
  .٩١٩، مسئلهتوضيح املسائل مراجع .٢
  .دانند و بعضی در مورد اقامه، طهارت را الزم می .٣
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 إَِذا قُْمَت إَِىل َصَالةٍ ": ت شدهيروا 7از امام صادق1. به دو ركعت نماز

 :2"َو اْإلِقَاَمِة بُِقُعوٍد أَْو بِكََالٍم أَْو بِتَْسبِيحٍ   اْألََذانِ   بDََْ   َو افِْصْل   َو أَِقمْ   فَِريَضٍة فَأَذِّنْ 
 ن آنياذان و اقامه بگو و ب ،يكن يام مينماز واجب ق يبرا يوقت

  . ندازيح گفتن فاصله بيا تسبيا سخن گفتن يدو با نشستن 
هر كـس  : خود فرمود ارانيت شده كه به يروا 7ياز امام عل

  لَـكَ   َسـَجْدُت ": ديـ بگو آن حـال ان اذان و اقامه سجده كند و در يم

خضـوع و خشـوع و بـا حالـت      يتو از رو يبرا ؛"َخاِضعاً َخاِشعاً َذلِيال
فرشـتگان   يا : ديفرما يسجده كردم، خداوند م يو كوچك يخوار
ن بنده را در يا يدوستنه يسوگند به عزّت و جالل خود، هر آ !من

بـت و تـرس از او را در دل   يو ه دهم يمدل بندگان مؤمنم قرار 
3. ن خواهم افكندامنافق

  

  

                                                   
  .ه غ1:ازباشدبعضی ازفقها در:ازمغرب گفته اند فاصله ب .١
  .٦٩٠٩، ح٣٩٧، ص٥، ج وسائل الشیعه.٢
  .٦٩١٩، ح٤٠٠ه~ن، ص .٣
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. ميدهـ ياست كه در نماز انجام مـ  يمقارنات نماز، همان اعمال
وارد شده  يمختلف نمازگزار آداب يهااعمال و حالت يتمام يبرا

از آثار  يشترين الزم است آنها را انجام داد تا بهرة بكه تا حد توا
  .و اسرار نماز برده شود

ت آداب يموفق به رعا ياست كه نمازگزار وقت ين نكته گفتنيا
؛ البتـه از  1خاشع به استقبال نماز رود يشود كه با قلبيم يظاهر
افتن به آداب يخود مقدمه دست  يت آداب ظاهريز، رعاين يطرف
  .است يباطن

  االحرام ةريتكبمستحبات . اول

، گفتـه  اإلحرام مسـتحب اسـت   ةتكبير پيش ازنماز و  يدر ابتدا
 ،ءُ  الُْمِيس ُء َو قَْد أََمْرَت الُْمْحِسَن أَْن يَتََجاَوَز َعِن  الُْمِيس   قَْد أَتَاكَ   يَا ُمْحِسنُ ": شود

ـٍد َو  أَنَْت الُْمْحِسُن َو أَنَا الُْمِيسـ ـٍد َو آِل ُء فَبَِحـقِّ ُمَحمَّ ـٍد َصـلِّ َعـَىل ُمَحمَّ آِل ُمَحمَّ

                                                   
ـ: ِ 7قال عىل .١ ِ َعزَّ َو َجلَّ َخَشَعْت َجَوارُِحُه فَـَال يَْعبَـْث بَِيشْ َّ ِ́ ء ِيف  فَإِنَُّه َمْن َخَشَع قَلْبُُه 

لَوة شـع ه~نا کسی که قلـبش بـراى خـدا خاشـع شـد، اعضـا و جـوارحش نيـز خا؛ الصَّ
، ٥، ج جـامع احاديـث الشـيعه. (بـازى :ـى كنـد) در حـال :ـاز(بـا چيـزى  است پس

 )٣٧ص
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ٍد َو تََجاَوْز َعْن قَبِيحِ َما تَْعلَـُم ِمنِّـي كـه بـه بنـدگان     يخـداي  يا  1؛"ُمَحمَّ
 يا تو امركرده آمده و تو  خانه گنهكار به در  بنده !يكن ياحسان م
بـه   ؛مـن گنهكـار   و ينيكوكار تو. گنهكار بگذرد كار از كه نيكو

 از محمـد وآل محمـد درود فرسـت و    بر ،محمد حق محمد وآل
  . درگذر يدان يمن م كه از ييها يبد

 يتكبيرهـا  نيـز  اول نماز و گفتن تكبير هنگاممستحب است 
 ،ايـن حـال   در ها باال ببرد و ها را تا مقابل گوش بين نماز، دست

. ها مقابل قبله باشـد  كف دست انگشتان دست به هم چسبيده و
برابـر   هـا دسـت  يوقت كند و آغاز ها تكبير را آوردن دست با باال
  2.تمام شود ،ها رسيد گوش

كه جزء اإلحرام  ةريعالوه بر تكب ـدر آغاز نماز  مستحب است 
. قبـل آن گفتـه شـود    گـر يد ريشش تكب ـ  باشد ينماز و واجب م

 ادشـده ي راتيـ بـه تكب . اسـت  زيجا زين ريپنج تكب اياكتفا به سه 
گفتـه   "هيـ افتتاح راتيـ تكب" )انـه سـه گ  ايـ هفتگانـه، پنجگانـه   (
  3.شود يم

                                                   
  .٩٥٤، مسئلهتوضيح املسائل مراجع .١
  .٩٥٥ه~ن، مسئله .٢
 .١٨٧ص:  ٦جلد  ،مهذب االحکام .٣
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  مستحبات قيام. دوم

  . پايين بيندازد ها را شانه و ردبدن را راست نگه دا. 1
اگر زن  بگذارد و ها ران يها را رو دست ،است مرد نمازگزار اگر. 2

  . به بدن بچسباند سينه گذارده و يها را رو دست ،است
  . نگاه كند اسجده ر يجا را راست نگه دارد و سر. 3
يك وجب  سه انگشت باز تا مرد را به هم بچسباند و زن پاها. 4

  . فاصله دهد
 يمسـاو  به طور بدن را يسنگين پيش نگذارد و پاها را پس و. 5

  . پا بيندازد دو يرو
 يبرابـر مـوال   مانند ايستادن بنده ذليل در ؛خشوع بايستد با خضوع و. 6

ـاز مـ   بـه  يوقت": فرمود 7امام باقر 1.جليل ـا را بـه    ،يسـت يا ينم پاه
ك يـ بـه طـول    نداز، دست كـم يبن آنها فاصله يگر نچسبان و بيكدي

ـانه  ،ك وجـب يـ مقـدار   ثر بهكانگشت و حدا ـا را فـرو ب   و ش نـداز و  يه
  2."ات چشم بدوز گاه سجدهيبه جاو ها قرار ده  ت را بر رانيها دست

ِ " :كندينگونه نقل ميامِ نماز امام صادق ايحماد از ق. 7 فََقامَ أَبُو عَبْدِ هللاَّ

ُمْستَْقبَِل الِْقبْلَِة ُمنْتَِصباً فَأَْرَسَل يََديِْه َجِميعاً َعَىل فَِخَذيِْه قَْد َضمَّ أََصابَِعُه َو  7

َالثَُة أََصابَِع ُمَفرََّجاٍت َو اْستَْقبََل بِأََصابِعِ رِْجلَ يِْه قَرََّب بDََْ قََدَميِْه َحتَّى كَاَن بَيْنَُهSَ ثـَ

                                                   
  .٩٧٧ه~ن، مسئله .١
  .٧٠٧٩، ح٤٦١، ص٥، جوسائل الشیعه .٢
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ُ أَكَْربُ ثُمَّ قََرأَ الَْحْمـَد  َجِميعاً لَْم يَُحرِّفُْهSَ َعِن الِْقبْلَِة بُِخُشوعٍ َو اْستِكَانٍَة فََقاَل هللاَّ

 ُ  و سـتادند يا راسـت  قبلـه  به رو 7 ؛ امام"أََحدٌ   بَِرتْتِيٍل َو قُْل ُهَو هللاَّ
 حضرت آن دست يهاانگشت و گذاردند آزاد را خود يهادست

 انگشت سه از حضرت آن قدم دو نيماب و بود شده گذارده هم هب
 قبله به رو را خود يپا يهاانگشت و نداشت فاصله شتريب و باز،

 قلب حضور و تواضع با و بود قبله به رو هم نماز آخر تا و كردند
ُ أَكَْربُ ": گفتند  و يآرامـ  به( ليترت با را ديتوح و حمد سوره و "هللاَّ

  1.خواندند) يخوب

  مستحبات قرائت: سوم

 ييعنـ  كنـد؛ ركعت اول استعاذه  در ،قرائت سوره حمد از شيپ .١
يْطَاِن الرَِّجيم"بگويد آهسته ِ ِمَن الشَّ َّCأَُعوُذ بِا  ".  

 را" الرّحمن الرّحيم  بسم هللا"، آهسته خوانده شود كه بايد ينمازهاي در .٢
پشت  7صادق ماماران اياز  يكيآمده كه  يتيدر روا. بلند بگويد

 بلند يبا صدا د كه حضرتيو شنخواند،  يسر آن حضرت نماز م
  . فرمود " الرّحمن الرّحيم  بسم هللا"
بخواند كه حـروف آن   يبا تأنّ ييعن؛ با ترتيل بخواند قرائت را .3

  . ص دهديتشخ يبه خوب ها را شنونده بتواند آن باشد و آشكار

                                                   
 .٤٦٠، ص ٥ ، جوسائل الشيعة .١
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  .كه مصداق غنا نشود يا نهبخواند؛ البته به گوخوب  يبا صدا. 4
  . آن را به آيه بعد نچسباند ييعن؛ آيه وقف كند هر انيپا در. 5
  . كندآن توجه  يبه معنا ،حال خواندن در. 6
تكبيـر   قنوت يا پيش از نيز پس ازسوره و سوره و بين حمد و. 7

  . صبركند يركوع، قدر
واندن حمد، خ پس از بگويد و"كذلك هللا رّ� "، ازخواندن توحيد پس. ٨

"Dرب العامل Cالحمد".  
در  تمام نمازها مستحب است در ركعت اول سـوره قـدر و   در. 9

َ ": فرمود 7 امام صادق 1.ركعت دوم سوره توحيد بخواند أَنَّ هللاَّ

كَْعِة اْألُوَىل   لَيْلََة اْإلِْرسَاِء ِيف  6 أَْوَحى إَِىل نَبِيِّهِ  ُ   الرَّ  أََحٌد فَإِنََّها أَِن اقَْرأْ قُْل ُهَو هللاَّ

َّا أَنْزَلْنَاهُ ِيف لَيْلَِة   نِْسبَتِي َو نَْعتِي ثُم أَْوَحى إِلَيِْه ِيف الثَّانِيَِة بَْعَد َما قََرأَ الَْحْمَد أَِن اقَْرأْ إِن

اسرا  خداوند در شب ؛2"الَْقْدِر فَإِنََّها نِْسبَتَُك َو نِْسبَُة أَْهِل بَيْتَِك إَِىل يَْوِم الِْقيَاَمة
د يـ فرمود كه در ركعت اول سـوره توح  يوح 6امبرشيبه پ

 يسپس وحـ  .ف من استين سوره نسب و توصيرا ايز ؛بخوان
را يز ؛فرمود در ركعت دوم پس از قرائت حمد، سوره قدر بخوان

  .امتيت توست تا روز قيآن نسب تو و اهل ب
                                                   

هريك از:ازهای يوميّه،سـوره هـای بـه خصوصـی در روايـات توصـيه شـده  البته برای .١
ــائل مراجــع: ک. ر. (اســت ــئلهتوضــيح املس ــوثقی؛ ١٠١٨-١٠١٧، مس ، ١، جالعــروة ال

  )مستحبات قرائت
  .٧٣٩٦ح ،٧٨ص ،٦ج ،وسائل الشیعه .٢
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در ركعـت اول و   ديـ خوانده شدن سـورة توح  يعني ب،ياين ترت
در  ياست؛ ولـ  گونه نيدر در ركعت دوم، در قوس صعود اسورة ق

خصوص قوس نزول، گاه ترتيب بـرعكس قـوس صـعود اسـت؛     
زيرا كسي كه قصد باالرفتن به طرف خداونـد را دارد، در ركعـت   

 تو در ركعـ ) سـورة قـدر  ( :اول نسبت و شناسنامه اهل بيت
ر خوانـد؛ زيـرا پروردگـا    نسبت پروردگار را مي )ديسوره توح(دوم 

آن شـهر   "درِ"متعال، شهر حق و حقيقت است و انسـان كامـل   
َمـْن ":آمـده اسـت   رهيجامعه كب ارتيآيد؛ چنانكه در ز به شمار مي

َ بََدأَ بِكُم   ."  أََراَد هللاَّ
تسـبيحات   چهارم مسـتحب اسـت پـس از    ركعت سوم و در. ١٠

َ َوأَتُوُب الَيْه": استغفاركند مثالً بگويد   اللّهـم" :يـا بگويـد  "   أَْستَْغِفُرهللاَّ

  ."اغفريل

  عمستحبات ركو. چهارم

ها  بگويد ودست كه راست ايستاده، تكبير يپيش از ركوع درحال. 1
  . باال ببرد را

هـا   با انگشتان باز قراردهنـد و زن  زانو و يمردها دست را رو. 2
  . باالتر از زانوها بگذارند ها را دست

  . نين نكندزن چ يول ،به عقب دهد مرد زانو را. 3
  . صاف نگه دارند مردها پشت را. 4
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  . بكشند گردن را. 5
  . قدم باشد نگاه بين دو مرفق باز و دو. 6
 بيشتر و اگر خواست به تعدادهفت بار  ،پنج ،سه ذكر ركوع را. 7

  . كند تكرار
  . آن صلوات بفرستد از پسذكر يا  پيش از. 8
ُ لَِمْن َحِمده َسِمعَ "بدن بگويد يپس از ركوع درحال آرام. 9 امام . " هللاَّ

ك يـ ت را در يـ ها قدم ،يكن يركوع م يوقت…: فرمود 7باقر
ها  گر قرار بده و دو كف دستيكديك وجب از يف و با فاصله يرد

و پشت خود را  …انگشتانت را باز بگذار …را بر زانوها بگذار و 
 انيـ بـه م ] ن هنگـام يدر ا[و گردنت را بكش و  رصاف نگه دا

  1.ت نگاه كنيها قدم
 ُهنَيْئَـةً  َصَربَ  ثُمَّ : كنديت مينگونه روايركوع امام صادق را حماد، ا

يْـهِ  َمَألَ  وَ  َركَعَ  ثُمَّ  قَائِمٌ  ُهوَ  وَ  أَكَْربُ  هللاَُّ  قَاَل  ثُمَّ  قَائِمٌ  ُهوَ  وَ  2تَنَفََّس  َما بَِقْدرِ   ِمـنْ  كَفَّ

                                                   
  .٧٠٧٩، ح٤٦٢، صه~ن. ١
ِد بِْن ِعيَىس إِالَّ أَنَُّه َزادَ بَْعـَد قَوْلِـِه َو َرَواُه الْكُلَيْنِيُّ َعْن َعِيلِّ بِْن إِبْرَاِهي. ٢ َم َعْن أَبِيِه َعْن َح~َّ

ُ أَكْـَربُ  َو َزادَ بَْعـَد قَوْلِـِه  -بَِقْدِر َما يَتَنَفَُّس َو ُهَو قَائٌِم ثُمَّ رَفََع يََديِْه ِحيَاَل َوْجِهِه َو قَـاَل هللاَّ
يِْه َمْضُموَمتَِي اْألََصابِعِ بَْ َ يَـَدْي رُكْبَتَيْـِه ِحيَـاَل َوْجِهـِه ِحيَاَل َوْجِهِه ثُمَّ َسَجَد َو بََسَط كَفَّ 
َ اْألَْعَىل َو بَِحْمِدهِ  ثُمَّ َزادَ بَْعَد قَوْلِِه َو اْألَنِْف َو قَـاَل َسـبَْعٌة ِمنْهَـا فَـرٌْض  -فََقاَل ُسبَْحاَن رَ�ِّ

ُ ِيف  ِ يُْسَجُد َعلَيْهَا َو ِهَي الَّتِي ذَكَرََها هللاَّ ِ فَـال تَـْدُعوا َمـَع هللاَّ َّ ِ́  كِتَابِِه فََقاَل َو أَنَّ الَْمساِجَد 
اِن َو الرُّكْبَتَاِن َو اْإلِبْهَاَمانِ  -أََحداً  َو َوْضُع اْألَنِْف َعـَىل اْألَرِْض ُسـنٌَّة  -َو ِهَي الَْجبْهَُة َو الْكَفَّ

ـ َو  َزادَ بَْعـَد قَوْلِـِه فََصـىلَّ رَكَْعتَـْ ِ َعـَىل َهـَذا َو يَـَداُه َو قَاَل ثُمَّ قََعـَد َعـَىل فَِخـِذِه اْألَيَْرسِ
� 
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 َعلَيْـهِ  ُصـبَّ  لَـوْ  َحتَّـى ظَْهرهُ  اْستََوى َحتَّى َخلِْفهِ  إَِىل  ُركْبَتَيْهِ  رَدَّ  وَ  ُمَفرََّجاٍت  ُركْبَتَيْهِ 

 ُعنَُقـهُ  نََصَب  وَ  َخلِْفهِ  إَِىل  ُركْبَتَيْهِ  تَرَدَّدَ  وَ  ظَْهرهِ  ِالْستَِواءِ  تَُزْل  لَمْ  ُدْهنٍ  أَوْ  َماءٍ  قَطْرَةُ 

َض  وَ  َالثاً َسبَّحَ  ثُمَّ  َعيْنَيْهِ  غَمَّ َ  انَ ُسـبْحَ " قَـاَل  وَ  بَِرتْتِيلٍ  ثـَ  و ؛"بَِحْمـدهِ  وَ  الَْعِظـيِم  َر�ِّ
 صـبر  دنيكشـ  نفـس  كي قدر به د،يتوح سوره شدن تمام از بعد

 در و بردنـد  صـورت  مقابل تا كرده بلند را خود دست بعد. كردند
 ركـوع  بـه  آن از پـس  و" أَكْـَربُ  هللاَُّ ": گفتنـد  بودند ستادهيا كه يحال

 از حضـرت  آن شتانانگ. گرفتند زانو سر به را دست كف و رفتند
 پشـت  و شـد  راست پا چنانكه دادند، عقب به را زانو. بود باز هم
 گذاشـتند، يم آن بر يآب قطره كه شد يمساو يطور حضرت آن
 ريـ ز بـه  سـر  و دهيكشـ  را خود گردن .ختيرينم يطرف چيه به
: گفتنـد  يآرام به مرتبه سه و گذاردند هم بر را چشم و نداختندين
َ  ُسبَْحانَ "  1."بَِحْمدهِ  وَ  الَْعِظيِم  َر�ِّ

  مستحبات سجود: پنجم

رفتن به سجده  يبرا ،كه راست ايستاده يركوع درحال بعد ازپس . 1
  . ها را باال ببرد هنگام تكبيردست تكبير بگويد و

                                                                                       
� 

دُ  َمْضُموَمتَا اْألََصابِعِ َو ُهَو َجالٌِس ِيف التََّشهُِّد فَلَ~َّ فََرَغ ِمـَن التََّشـهُِّد َسـلََّم فََقـاَل يَـا َحـ~َّ
 ً   )٤٦٠، ص ٥ ، جوسائل الشيعة( .َهكََذا َصلِّ َو لَْم يَزِدْ َعَىل ذَلَِك َشيْئا

 .ه~ن .١
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قـرار  زمـين   ها را بـر  مردها اول دست ،رفتن به سجده هنگام. 2
كامل  به طور رند وگذا يزمين م بر ها ابتدا زانوها را زن و دهند يم
  . روند يسپس به سجده م نشينند و يم

  . به سجده گاه بگذارد را يتمام پيشان. 3
  . بگذارد ،كه سجده برآن صحيح است ييا چيز مهر رب را يبين. 4
به  ،ها بگذارد برابر گوش به هم بچسباند و ها را انگشتان دست. 5

  . به قبله باشد رو هاكه سرآن يطور
  . نگاه كند يبين ده به آخرِحال سج در. 6
جدا  پهلو بازوها را از به زمين نچسبانند و شكم را مردها آرنج و. 7

بدن  ياعضا زمين بگذارند و بر ها آرنج وشكم را و زن ،نگه دارند
  . بچسبانند را به يكديگر

بلكه مستحب است  ؛باشد يايستادن مساو يجا محل سجده و. 8
امـام   :ديـ گو ير مـ يابـو بصـ  . باشد يتمام مواضع سجده مساو

دهد،  يقرار م اش را بلندتر سجده يكه جا يدرباره كس 7صادق
م يهـا  قدم يجا )سطح هم( من دوست دارم صورتم را": فرمود

  1.")دندينپسندو امام كار آن شخص را ( بگذارم
 7امام صادق . زمين قرار دهد كف دست را بدون واسطه بر دو. 9

يِْه   إَِذا َسَجَد أََحُدكُمْ " :است ت كردهياز پدر بزرگوارش روا فَلْيُبَاِرشْ بِكَفَّ

                                                   
  .٢از ابواب السجود، ح ١١، باب )قدیم( ٢ه~ن، ج.١
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َ يَْدفَُع َعنُْه الُْغلَّ يَْوَم الِْقيَاَمةِ  از شما سجده  يكي ي؛ وقت1"اْألَرَْض لََعلَّ هللاَّ
نباشد  …بر فرش و  يعني( واسطه يدو كف دستش را ب ،كند يم
ارد، ن بگذيبر زم )دست نداشته باشد مثل دستكش به يزيا چي

امت را از او دور يق )نيآتش( ريد است كه خداوند غل و زنجيام
  . كند

  . چوب نه سنگ و ،بهتر است برخاك سجده كند. 10
، يويژه تسبيح كبـر به ؛ميان اذكار، تسبيح را انتخاب كند در. 11
َ اْألَْعَىل َو بَِحْمده" يعني   ". ُسبَْحاَن َر�ِّ

تكرار كند؛  ا هفت مرتبهي پنج، مستحب است ذكرسجده را سه. 12
  . به عدد فرد ختم كندذكرها را مستحب است 

  . صلوات بفرستد. 13
الَْعبْـَد إَِذا َسـَجَد   إِنَ " :فرمود 7امام صادق. طول دهد سجده را. ١٤

ُجوَد نَاَدى إِبْلِيُس يَا َويَْالْه أَطَاَع َو َعَصيُْت َو َسـَجَد َو أَبَيْـت  فَأَطَاَل  بـه   ؛2"السُّ
اد يـ طان فريكند، ش يم يرا طوالناش  بنده سجده يوقت يراست

 يبندگان اطاعت خدا كردند و من نافرمـان  !بر من يوا :زند يم
  . نمودماو سجده كردند و من امتناع  يكردم و برا

                                                   
  .٦از ابواب السجود، ح ٤ه~ن، باب  .١
  .١از ابواب السجود، ح ٢٣ه~ن، باب  .٢
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 يها حاجت ينماز برا سجده يا سجده آخر مستحب است در. 15
يَا خiََْ " :دبگوي وحالل دعاكند  يروز  يبرا ژهيوبه  آخرت و دنيا و

 َDالُْمْعِط َiَْو يَا َخ Dَُِذو   َو اْرُزْق ِعيَاِيل ِمْن فَْضلَِك الَْواِسعِ فَإِنَّكَ   اْرزُقْنِي  الَْمْسئُول

ن يبرتــر يا  ن درخواســت شـدگان و يبهتـر  يا ؛  "الَْفْضـِل الَْعِظـيِم 
ده؛  يكران خـود روز  يام را از لطف ب مرا و خانواده! بخشندگان

: لعن عبداهللا ابن هالل قا". يكه تو صاحب لطف بزرگ يتراس به
َعاِء َو  7َعبِْد هللاَّ   أَِ�   إَِىل   َشكَْوُت  تََفرَُّق أَْمَوالِنَا َو َما َدَخَل َعلَيْنَا فََقاَل َعلَيَْك بِالدُّ

ِ َو ُهَو َساِجد  7صادق از امام 1."أَنَْت َساِجٌد فَإِنَّ أَقَْرَب َما يَكُوُن الَْعبُْد إَِىل هللاَّ

شان يارانش درباره مشكالتش به اياز  يكس ينقل شده كه وقت
 ؛بر تو باد باد به دعا كردن در حال سجده: فرمود ،ت كرديشكا

  . ن حالت بنده به خداستيتر كينزد آن،را يز

راست را  يپا  يو رو ننديبنشمردها بر ران چپ  ،سجده از پس. 16
و زانوهـا   ننديبنشـ ر سرين ها ب زن و ،چپ بگذارند يبه كف پا

  2. راجمع كنند
 ها را بدن تكبير بگويد ودست يدرحالت آرام ،سجده اول ازپس . 17

  . باال بياورد

                                                   
  .١از ابواب السجود، ح ١٧ه~ن، باب  .١
  .چهار زانو بنشينند: اند فرموده البته امام خمينی  .٢
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كف دست راست بر ران راست وكف دسـت   ،نشستن هنگام. 18
  . چپ بر ران چپ باشد

 بگويد و بدن تكبير شدرحال آرام ،رفتن به سجده دوم يبرا. 19
باال  ها را بگويد و دست تكبير بنشيند و پس از سجده دوم نيز

  . اورديب
پس از زانوهـا از زمـين    ها را مردها دست ،شدن بلند هنگام. 20

  . ها راست بلند شوند زن بردارند و
ِ وَ ": شدن بگويد درحال بلند. ٢١ تِه بَِحوِل هللاَّ  7امام باقر ."أَقُوُم َو أَقْعُد  قُوَّ

 ،يرو يبـه سـجده مـ    يوقتـ ": مرد فرمود نمازگزاربنده  درباره
سپس به سجده برو و  ،ر گفتن باال ببريتكب يت را برايها دست
 ]هنگام سجده[ن قرار ده و يزم رش از زانوها بيت را پيها دست
ها را  بلكه آرنج …ن نچسبانيرا به زم ]آرنج تا انگشتان[ ها ذراع

 و دو كف دست را به زانوها بچسبان و ]مثل دو بال پرنده[باز كن
ها به صـورت  رون از زانويب يبلكه كم ؛كننك يبه صورت نزد

ت را به هـم  يها و انگشتان دست …دهن قراريپهن شده بر زم
"بچسبان

1.  
ام و ركـوع و  يـ ق يهـا  تفـاوت  يبرخـ ان يـ درب 7ز امام باقرين

زن بـه نمـاز    يوقتـ ": مرد فرمـود  نمازگزارزن با  نمازگزارسجود 

                                                   
  .٧٠٧٩ح  ،٤٦٢، ص ٥، جوسائل الشیعه .١
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ن آنها فاصله ير بچسباند و بگيكديخود را به  يها قدم ،ستديا يم
و ] ترباشـد  دهيتا پوش[ نه بگذارديخود را بر س يها دازد و دستنيب

ند و ينش يگونه كه مرد م نه آن ،ندين بنشيبر سر ،ندينش يم يوقت
ش را بـاالتر از  يها دست ،رود يستاده به سجده مياز حالت ا يوقت

د و در هـا را قـرار دهـ    و پـس از آن دسـت   گذاردن يزانوها بر زم
ها را  ران ،سجده كند و پس از سجده ،دهين چسبيكه به زم يحال

ن را بـه عقـب   يو سـر  كنـد ن بلنـد  يزانوها را از زم د وينماجمع 
  1."ندهد

ثُمَّ ": گندينگونه سجود امام صادق را نقل ميا يسيحماد بن ع

 ُ َ َو ُهَو قَـائٌِم اْستََوى قَاِ�اً فَلSََّ اْستَْمكََن ِمَن الِْقيَاِم قَاَل َسِمَع هللاَّ  لَِمْن َحِمدُه ثُمَّ كَربَّ

َو رَفََع يََديِْه ِحيَـاَل َوْجِهـِه َو َسـَجَد َو َوَضـَع يََديْـِه إَِىل اْألَرِْض قَبْـَل ُركْبَتَيْـِه فََقـاَل 

َالَث َمرَّاٍت َو لَْم يََضْع َشيْئاً ِمْن بََدنِِه  َ اْألَْعَىل َو بَِحْمدِه ثـَ ٍء ِمنْـُه  َعَىل َيشْ ُسبَْحاَن َر�ِّ

كْبَتDَِْ َو أَنَاِمـِل إِبَْهـاَمِي  ـDِْ َو َعيْنَـِي الـرُّ َو َسَجَد َعَىل َ¥َانِيَِة أَْعظُـٍم الَْجبَْهـِة َو الْكَفَّ

ـبَْعُة فَـرٌْض َو َوْضـُع اْألَنْـِف َعـَىل اْألَرِْض ُسـنٌَّة َو ُهـَو  الرِّْجلDَِْ َو اْألَنِْف فََهـذِه السَّ

و چـون خـوب    سـتادند يراسـت ا از ركوع، حضـرت  ؛ بعد 2"اْإلِْرغَامُ 
ُ لَِمْن َحِمـدهُ ": گفتند ستادند،يا  سـتاده يو در همان حال كه ا "َسِمَع هللاَّ

اللّـه  : بودند، دست را تا مقابل صورت خود بلند كردنـد و گفتنـد  

                                                   
  .٧٠٨٠، ح٤٦٢، ص٥ه~ن، ج .١
 .٤٦٠و ٤٥٩: ، ص٥ ، جوسائل الشيعة. ٢
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زانوها، مقابـل   شيدو كف دست را پ. اكبر و بعد به سجده رفتند
ردنـد و انگشـتان آن حضـرت بـه هـم      گذا نيصورت خود بر زم

َ اْألَْعـَىل َو بَِحْمـدهِ ": سـه مرتبـه گفتنـد   . گذارده شده بود . "ُسـبَْحاَن َر�ِّ
 باز گرفته و بر هم نگذارده بودنـد  گريكديبدن خود را از  ياعضا

و بـدن را بـر پـا     دهيدر حال سجده دسـت را بـه بـدن نچسـبان    (
گـذارده   نيبه زمـ  و بر هشت موضع بدن خود كه) بودند گذاردهن

و دو كف دست و دو سر زانـو و   يشانيبودند، سجده كردند كه پ
  .باشد ينيدو سر انگشت بزرگ پا و سر ب

  مستحبات تشهد. ششم

  . سجود بنشيند حال تشهد، مانند حالت بعد از در. 1
  . نگاهش به طرف زانوهايش باشد. 2
  .بچسباند ديگربه يك را هاانگشت و بگذارد هاران ها را بر دست. 3
ِ َو الْحَمُْد Cَِّ " :بگويد يا " الَْحْمُد Cَِّ ": تشهد بگويد پيش از. 4 َّCَو بِا ِ بِْسِم هللاَّ

 َّCِ ِءSَاْألَْس ُiَْو َخ " .  
  ." َو تََقبَّْل َشَفاَعتَُه َو ارْفَْع َدَرَجتَه": صلوات بگويد درتشهد اول بعد از. 5

: كنـد يونه از نماز امام صادق نقل مـ نگيآداب تشهد را حماد ا
ُجودِ  ِمنَ  َرأَْسهُ  رَفَعَ  ثُمَّ "  َجانِبِـهِ  َعـَىل  قََعـدَ  ثُـمَّ  أَكَْربُ  هللاَُّ  قَاَل  َجالِساً اْستََوى فَلSََّ  السُّ

ـى قََدِمـهِ  بَاِطنِ  َعَىل  الْيُْمنَى قََدِمهِ  ظَاِهرَ  َوَضعَ  وَ  اْألَيَْرس   هللاََّ  أَْسـتَْغِفرُ  قَـاَل  وَ  الْيُْرسَ

َ  ثُمَّ  إِلَيْهِ  أَتُوُب  وَ  َر�ِّ  ؛ "اْألُوَىل  ِيف  قَـاَل  كَـSَ  قَـاَل  وَ  الثَّانِيَةَ  َسَجدَ  وَ  َجالٌِس  ُهوَ  وَ  كَربَّ
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پس چون بدنشان . نشستندحضرت بعد از سر برداشتن از سجده 
 يپـا  پشت نشسته، چپ ران به و" أَكْـَربُ  هللاَُّ ": آرام گرفت، فرمودند

 أَتُـوُب  وَ  َر�ِّ  هللاََّ  أَْسـتَْغِفرُ " گفتند و گذاردند چپ يپا كف بر را راست

 بـه  بعد و "أَكْـَربُ  هللاَُّ ": گفتند ،بودند نشسته كه يحال در دوباره ".إِلَيْهِ 
  .كردند تمام را دوم سجده اول، سجده مانند و رفتند دوم سجده

  سالم نمازمستحبات . هفتم

، د شـده يـ تاكي از مسـتحبات  يكـ نماز،  ييانتها يهابعد از سالم
 7بـاقر محمـد  امـام  . گانـه اختتاميـه نمـاز اسـت     تكبيرات سـه 

   1."اذا سلّمت فارفع يدك بالتكرب ثالثا": نديفرما يم

  قنوت مستحبات. هشتم

  .ها هنگام تكبير باال آوردن دست قنوت و از شيپ "هللا اكرب"گفتن. 1
كه  يا گونه به ،قنوت باال بگيرد يها را برا مستحب است دست. 2

  . صورتش باشد يها مقابل آسمان و روبه رو كف دست
را   كف دست هر دو ابهام به هم بچسباند و انگشتان را به جز. 3

نگـاهش هنگـام قنـوت بـه كـف       متصل به هم قـرار دهـد و  
  . هايش باشد دست

                                                   
  .٣٤٠٠، ح ٣٦٢، ص٥ ج ه~ن، .١
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ـاز وتـر   در ژهيـ وبه  ،مستحب است قنوت را طول دهد. 4 رسـول   از .نم
ـا قنـوت    يكسان: نقل شده 6خدا ـان طـوالن  كـه در دني تـر   يهايش

ـات   يبعضـ  از .قيامت راحت ترند در ،است  ن برداشـت يهـم چنـ  رواي
  1.است برتر  طول دادن قرائت از ،شود كه طول دادن دعا در نماز يم

  2.بلند بخواند نمازها قنوت را  همه مستحب است در. 5
ُسـبَْحاَن "اگرچـه يـك   ؛اسـت   يكـاف  بگويد يقنوت هر ذكر در. 6

. شايسته است امامان نيز يدعاها خواندن آيات قرآن و. باشد" هللاَّ 
ال "، عقب آن ياست و دعا "كلمات فرج"اشرف اذكار قنوت البته 

اغِْفْرلَنا َو اْرَحْمنا وَ عافِنا اللّهم   الْعالَِمD  َرِب   الَْحْمُد Cَِِّ  …ميرالکَ مُ يل هللا الحَ الَّ اَ هَ الِ 

نْيا َو االِخرَِة إنََّك َعىلَو اْعُف َعنّا ِيف ا   .3"ٍء قَدير كُلِّ ىش  لدُّ
 ؛پس ازآن، صلوات بفرستد قنوت و يدعا آغاز است پيش از بهتر. 7

 قبول كند و آخر را اول و ياست كه دعا رحمت خدا دور زيرا از
  . را رد نمايد )نمازگزار يها حاجت ديگر( درخواست وسط

جايز  نماز ديگر ييا جاهاقنوت  در يعرب دعا به غير :يادآوري
احتياط واجب آن اسـت كـه   : اندعلما فرموده از يبعض يول ،است

  4. باشد يبه عرب
                                                   

  .١٠، فی القنوت، مسئله١، جالعروة الوثقی .١
  .البته مأموم بايد طوری بخواند كه صدايش را امام نشنود .٢
 .١٥١ص ،املقنع .٣
  .نيستالبته ذکرهای مخصوصه :از به غ1عربی جايز  .٤
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ن است كه نمازگزار بعد اتمام نماز بدون انجـام  ياز آداب نماز ا
 ييبات و دعا محل نماز را تـرك نكنـد؛ هـر چنـد بـه دعـا      يتعق

 الَْعبْـدُ  فَـَرغَ  إَِذا" :نـد يفرماين باره ميدر ا 6اكرم پيامبر. مختصر

َالةِ  ِمنَ   إَِىل  انْظُـُروا لَِمَالئِكَتِـهِ  تََعـاَىل  هللاَُّ  يَُقـوُل  َحاَجتَـهُ  تََعـاَىل  هللاََّ  يَْسـأَلِ  لَـمْ  وَ  الصَّ

 ُخـُذوا َعنِّـي ىاْسـتَْغنَ  قَـدِ  كَأَنَّهُ  ِمنِّي َحاَجتَهُ  يَْسأَْل  لَمْ  وَ  فَِريَضتِي أَدَّى فََقدْ  َعبِْدي

بُوا َصَالتَهُ  شـود و  يكه بنده از نمـاز فـارغ مـ    يزمان؛ 1"َوْجَهـهُ  بَِها فَاْرضِ
، خداونـد بـه   )ديـ نمايدعـا نمـ  ( كنـد ياز خـدا طلـب نمـ    يحاجت

مرا بجا  ضةيكه فر ديبندة من بنگر نيبه ا: ديفرمايماش  مالئكه
گشـته   ازيـ ن ياز من ب ايآورد؛ اما از من حاجتش را نخواست، گو

چـون   ياز طرفـ  .ديـ و بـر صـورتش بزن   ديـ رياست، نماز او را بگ
ان خـود را  خداوند بوده؛ بر خداوند است كه مهمنمازگزار مهمان 
 2.او را مستجاب گرداند ياكرام كند و دعا

                                                   
  ٣٢٥: ، ص٨٢ ، ج)ب1وت -ط ( بحار األنوار .١
ٍد َعْن َعِيلِّ بِْن َحِديٍد َعْن َمنُْصـوِر بْـِن يُـونَُس  .٢ ِد بِْن يَْحيَى َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ َو َعْن ُمَحمَّ

ْن ذَكَرَُه َعْن أَِ� َعبْـِد هللاَِّ  إَِىل أُْخـرَى فَهُـَو  َمـْن َصـىلَّ َصـَالًة فَِريَضـًة َو َعقَّـَب : قَـاَل  7َعمَّ
ِ أَْن يُكْرَِم َضيَْفهُ  ِ َو َحقٌّ َعَىل هللاَّ   )٣٤١، ص٣، جالكايف. (َضيُْف هللاَّ
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ن يا .بات نماز استيمربوط به تعق ،يآداب ظاهر يانيبخش پا
در  ;يخ عبـاس قمـ  يشـ  كـه چنـان  ؛ار مفصل اسـت يبخش بس

ن اختصــاص داده و در دو قســم دارا بــ يفصــل ،ح الجنــانيمفـات 
ه  يو تعق) هيـ ومي ينمازهـا  يبـرا ( بات مشتركهيتعق بـات مختصـ 

  . ان كرده استيب) ك از نمازها به صورت جداگانهيهر  يبرا(
 انيـ مبـات نمازهـا را كـه مشـترك     ين تعقيتـر نجـا مهـم  يدر ا
بـه اختصـار    م و دربـاره آداب آنهـا  يآور يه است، ميومي ينمازها

  .مييگو يسخن م

  3حات حضرت فاطمه زهرايتسب .اول

امبر يـ ات، پيـ روا اسـاس  بركه  يحاتيتسبب نماز، ين تعقيتر مهم
د يتأك انجام آن برآموخته و  3را به حضرت زهرا  آن 6اكرم

ُ بَِيشْ ": فرمود 7امام باقر. فرموده است   ٍء ِمَن التَّْحِميِد أَفَْضـَل  َما ُعبَِد هللاَّ

ِ صىل  فَاِطَمَة عليها السالم، َو لَْو كَاَن َيشْ   تَْسبِيحِ   نْ مِ  ٌء أَفَْضَل ِمنُْه، لَنََحلَُه َرُسوُل هللاَّ

برتـر از   يچ ذكـر يسبحان با هخداوند : 1" 3 هللا عليه و آله فَاِطَمـةَ 
شـود و اگـر    يش نمـ يده و ستايپرست 3حات حضرت زهرايتسب

همـان را بـه حضـرت     6امبر خـدا يـ پ ،برتر از آن وجود داشت
 يحات چنـدان طـوالن  ين تسـب يـ هر چند ا .ديبخش يم 3فاطمه

                                                   
  ٣٤٠٤، ح ٣٦٥ص ،جامع احادیث الشیعه .١
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ذكـر  "بـه آن  ، حاتيتسـب ن يبه علت آثار و عظمت ا ستند؛ اماين
  1.ه شده استگفت "ريكث

 نمـازگزار ن اسـت كـه   يا 3ح حضرت زهرايتسبانجام روش 
هللا "مرتبه 34 و با طهارت بالفاصله پس از نماز واجب، رو به قبله

ات يدر روا .ديبگو ،"سبحان هللا"مرتبه 33و  "الحمدC"مرتبه 33 ،"اکرب
َال "ِك بـار ذكـر   يحات يگفته شده كه بهتر است بعد از اتمام تسب

 7قدصـا  امـام . 3ا بعد آن استغفار شوديو  2گفته شود "إِلََه إِالَّ هللاَّ 

نزد من از  ،ب هر نمازيدر تعق 3ح حضرت فاطمهيتسب": فرمود
  4. تر است در هر روز محبوب مازهزار ركعت ن

                                                   
ـِد بْـِن أَْحَمـ .١ ِد بِْن الَْحَسِن َعْن أَْحَمَد بِْن إِدِْريَس َعـْن ُمَحمَّ َد َو ِيف َمَعاِ½ اْألَْخبَاِر َعْن ُمَحمَّ

ِد بِْن ُمْسلٍِم ِيف َحـِديٍث يَُقـوُل ِيف آِخـرِهِ  ابِِق َعْن ُمَحمَّ  3تَْسـبِيُح فَاِطَمـَة :  بِاْإلِْسنَاِد السَّ
ــَل  ُ َعــزَّ َو َج ــِذي قَــاَل هللاَّ ِ الْكَثِــ1ِ الَّ ). ١٥٢ -٢البقــرة (" فَــاذْكُُروِ½ أَذْكُــرْكُم"  ِمــْن ذِكْــِر هللاَّ

  )٤٤٢، ص٦، جوسائل الشیعه(
ٍد َعْن َعـِيلِّ بْـِن الـنُّْعَ~ِن َعـِن  وَ  .٢ ِد بِْن َخالٍِد َعْن يَْحيَى بِْن ُمَحمَّ َعنْهُْم َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ

َ ِيف دُبُـِر الَْفِريَضـِة تَْسـبِيَح : قَاَل  7ابِْن أَِ� نَْجرَاَن َعْن رَُجٍل َعْن أَِ� َعبِْد هللاَِّ  َمْن َسبََّح هللاَّ
ُ َمرًَّة غُِفَر لَهُ الِْ~  فَاِطَمةَ   )٤٤١، ص٦ ، جوسائل الشيعة. (ئََة َمرٍَّة َو أَتْبََعهَا بَِال إِلََه إِالَّ هللاَّ

ثُـمَّ اْسـتَْغَفَر غُِفـَر لَـُه َو ِهـَي ِمائَـٌة  3َمـْن َسـبََّح تَْسـبِيَح فَاِطَمـَة   7قَاَل أَبُـو َجْعَفـرٍ  .٣
يْطَاَن َو تُرِْيض الرَّْحَمنَ بِاللَِّساِن َو أَلٌْف ِيف الِْميزَاِن َو تَطْ   )٢ -١٩٦ ،ثواب األعCل. (رُدُ الشَّ

  .١٠، ح٣٤٣، ص ٣ج ،کافی .٤
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  يالكرس ةيخواندن آ: دوم

كه در بر دارنده اسـم اعظـم    يالكرس ةيآبر خواندن  ،پس از نماز
  َمـنْ " :فرمود 6خدارسول . شده است يا ژهيد وياست، تأك ياله

ُ َجلَّ َجَاللُُه قَبْ   َعِقيَب   قََرأَ آيََة الْكُْرِيسِ  َض ُروِحـِه َو كَـاَن كََمـْن كُلِّ فَِريَضٍة تََوىلَّ هللاَّ

از هـر نمـاز واجـب     پـس  ؛ هر كـس 1"َجاَهَد َمَع اْألَنْبِيَاِء َحتَّى اْستُْشِهد
دار قـبض روح او  متعـال خـود عهـده    يخـدا بخواند،  يالكرس ةيآ
امبران در راه خدا جهاد كرده ياست كه با پ يشود و مانند كس يم

  . ده باشديو سرانجام به شهادت رس

  شكر سجده .ومس

از  پس يعني ؛ب نماز سجده شكر استيدر تعق ديمورد تأك از امور
ن ذكر را صد يو ا "Cاً شکر "ا ي "شکراً" ديهر نماز، سجده كند و بگو

   2. ك مرتبه تكرار كنديا يسه 
 يبـه راسـت  ": نقل شـده اسـت كـه فرمـود     4ياز امام مهد

  3."هاست  ن سنّتيترن و واجبيتراز الزم ،سجده شكر
الزم  يسجده شكر بر هر مسـلمان ": ز فرمودين 7صادق امام

 يت پروردگـار و خشـنود  يل نمـاز و رضـا  ياست و آن سبب تكم

                                                   
  .٣٤٧٢، ح ٣٨٤ص  ،جامع احادیث الشیعه .١
  .های یومیّه ، تعقیبات :ازمفاتیح الجنان .٢
  .٤٨٥، ص احتجاج، به نقل از ١٣٤٣ش~ره، 4معجم االحادیث امام املهدی .٣
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و سـپس   گـزارد  ينماز م يا بنده يوقت يبه راست. فرشتگان است
خطـاب   فرشـتگان خداونـد بـه    …دهـد  يسجده شكر انجـام مـ  

و  گـزارد واجـب مـرا    .ديبنده مرا بنگر !فرشتگان من يا: كند يم
مـن   يبـرا  ،داشـتم  يكـه بـه او ارزانـ    ينعمت ليدلس از آن به پ

: نـد يگو يسـت؟ مـ  يپاداش او چ !من فرشتگان .سجده شكر كرد
پـس از آن  : ديـ فرما يخداونـد مـ   .پاداش او رحمت توست !ايخدا
: نـد يگو يپـس از آن؟ مـ  : ديـ فرما يمـ  .بهشت تو: نديگو يم چه؟

د و فرشتگان يفرما ين گونه خدا ميو هم[ .…شيازهايبرآوردن ن
نكه فرشـتگان  يماند مگر ا ينم يزيچ چيپس ه]. دهند يپاسخ م

: نـد يگو يگـاه كـه فرشـتگان مـ     ند تا آنيگو يدر پاسخ خداوند م
سجده كننده فراهم  يبرا يگريچه پاداش د(  ميدان يما نم !ايخدا

از او  ،چنان كـه مـرا سـپاس گفـت    : ديفرما يخداوند م). يا كرده
 آورم و رحمـت  يمـ  يفضل خود به او روتشكر خواهم كرد و با 

   1.دهم يخود را به او نشان م] خاص[

  ديخواندن سوره توح .چهارم

 يب نمازهـا يـ د در تعقيـ ات متعدد بر خوانـدن سـوره توح  يدر روا
  . د شده استيواجب تأك

                                                   
  .٤١٥، ح ١١٠، ص٢، جالتهذیب.١
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أَْن اْآلِخـِر فَـَال يَـَدْع   َو الْيَـْومِ   بِـاCَِّ   يُْؤِمنُ   كانَ   َمنْ " :فرمود 7امام صادق

نْيَا  -يَْقَرأَ ِيف ُدبُِر الَْفِريَضةِ  ُ لَُه َخـiَْ الـدُّ ُ أََحٌد فَإِنَُّه َمْن قََرأََها َجَمَع هللاَّ ِب قُْل ُهَو هللاَّ

امت يهر كس به خدا و روز ق ؛ 1"َو اْآلِخرَِة َو غََفَر لَُه َو لَِوالَِديِْه َو َما َولَـَدا
 ؛از نماز واجب ترك نكندد را پس يمان دارد، خواندن سوره توحيا
ا و آخـرت را  يـ ر دنيـ او خ يخداوند بـرا  ،ن كنديرا هر كس چنيز

  .آمرزد يمرا  يوو او و پدر و مادر و نسل  كند يمجمع 
وازده مرتبه ه شده پس از نماز واجب، ديات توصيروا يدر بعض

   2.د بخوانديتوح

  صلوات بر محمد و آل محمد .پنجم

هـا و    زمانو خاندان پاكش در همه  6امبريدرود فرستادن بر پ
پـس از   ،ن مـوارد آن يو از جملـه بهتـر   هـا سـفارش شـده    حالت
  . واجب است ينمازها

بنده از نمـازش فـارغ    يوقتكه  يهنگام": فرمود 7يامام عل
ن را از خدا يصلوات بفرستد و بهشت و حورالع 6امبريبر پ ،شد

   3."بخواهد و از آتش جهنّم به خدا پناه برد

                                                   
  .١٥٦، صثواب االعCل؛ ٦٢٢، ص٢، جکافی .١
  .، تعقیبات مشرتکهمفاتیح الجنانحاشیه کتاب  .٢
  .٦٣٠، ص خصال .٣
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  يالكرس ةيآ .ششم

-يسوره بقره م 257 ـ 255ات ياز مستحبات بعد از نماز، خواند آ
ر يـ بـات، بـه ام  ين تعقيـ د بـر ا يـ در تاك 6حضرت رسول. باشد

يَـا َعـِيلُّ َعلَيْـَك بِـتَِالَوِة آيَـِة الْكُـْرِيسِّ ِيف ُدبُـِر َصـَالِة ": نـد يفرماين ميالمؤمن

يٌق أَْو الَْمكْتُوبَِة فَإِنَُّه َال يَُحاِفُظ َعلَ بـر  ! يعلـ  ايـ  ؛1"َشـِهيدٌ يَْها إِالَّ نَبِـيٌّ أَْو ِصـدِّ
واجب مداومت داشـته بـاش    يبعد از نمازها يالكرس هيتالوت آ

  .است دانيو شه نيقي، صدايانب رهيس نيكه ا

  حات اربعهيخواندن تسب .هفتم

سـبحان هللا و " حات اربعـه يخوانـدن تسـب   يات متعـدد بـرا  يدر روا

لت و آثار و بركـات  يفض 2،مرتبه يبه تعداد س "ه إّالهللالحمدC وال إل
آمـرزش گناهـان، دفـع     ،ان شده است كه از جملـه آن يب يفراوان

  3.دانسته شده است ازهاينهمه بالها و برآورده شدن 
از يـ ن راز و نيق بهتريم توفيطلب يمهربان م ياز خدا ،انيدر پا

ت يـ هـل ب و ا 6اعظـم  امبريـ پ د و شـفاعت نت كيرا به ما عنا
شـمار  امـت در  يد و مـا را در ق يـ ب ما فرماياو را نص :معصوم

  . ديمحشور فرما كوكارشينان و بندگان نمازگزارن يبهتر

                                                   
 .٤٧٤، ص٦ ، جوسائل الشيعة. ١
  .در بعضی روایات ده مرتبه و چهل مرتبه هم آمده است .٢
  .، تعقیبات مشرتکه، مورد دهممفاتیح الجنانک به حاشیه .ر .٣
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  درباره نماز اول وقت و نماز جماعت يسخن

ان شــد، درك يـ نمـاز ب  يو ظـاهر  يهـدف آنچـه در آداب بـاطن   
حال . ن عبادت بزرگ بوديدر انجام ا ياله يهاها و ثوابلتيفض

ر اقامـة نمـاز   كتـاب از دو ادب د  يانيـ مناسب است در بخـش پا 
ز به جماعـت، بـه   يه در اول وقت و نيومي يگزاردن نمازها يعني

ن رهگذر به كمـال نمازهـا و   يم؛ تا از ايداشته باش ياختصار بحث
در  يژگين دو ويژه كه ايبه و. ميشتر آنها كمك كنيب يارزشمند
  .د فراوان قرار گرفته استيمورد تأك ينيمتون د

  نماز اول وقت

است و اهتمام بـه   يبندگ يهان جلوهيترمهم بدون شك نماز از
از  يكـ يتـر بـه خداسـت و    قيـ شـتر و عم يمان بيت از ايآن حكا

 يوقتـ . ت وقـت آن اسـت  يـ ت دادن به نماز، رعاياهم يهانشانه
خداونـد كـه از    يعنـ يخوانـد،  ياذان تو را به نمـاز فـر مـ    يصدا

برتـر و بـاالتر اسـت تـو را بـه حضـور        يهركس و از هـر كـار  
، نـدا و  يكـه بـا او دار   يد به جهت عهد بندگياند؛ پس باخو يم

؛ بدان معنا كه در واقع يمقدم بدار يگريدعوت او را بر هر كار د
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 يد با نماز و ارتباط باخالق هسـت يروزمره است كه با ين كارهايا
  .م گردديتنظ

تـر  ر اوسـت بـزرگ  يعالم در نظرش از هر آنچه غ يآنكه خدا
كشـد و از قبـل   يوقت نماز انتظار مـ  دنيرس يكند، برايجلوه م

قـرار   يكه مـا اگـر بـا شـخص مهمـ     چنان. كنديخود را آماده م
گر يم و امور ديشويا ميها قبل مهم از ساعتيمالقات داشته باش

م كه با وقت مالقات، برخورد نكند و يكنيم ميتنظ يارا به گونه
 ايـ م و يم كـه زمـان مالقـات را فرامـوش نكنـ     يز مراقب هستين

  .مير در انجام آن نشويگرفتار تأخ
ـَالةِ  ِمـنَ  َعزََّوَجـلَّ  هللاَِّ  إَِىل  أََحبَّ  َعَمٌل  لَيَْس ": نديفرمايم 7يامام عل  الصَّ

نْيَا أُُمورِ  ِمنْ  ءٌ  َيشْ  أَْوقَاتَِها َعنْ  يَْشَغلَنَّكُمْ  فََال   فََقـاَل  أَقَْوامـاً َذمَّ  َعزََّوَجـلَّ  هللاََّ  فَـإِنَّ  الدُّ

 2؛"بِأَْوقَاتَِهـا اْسـتََهانُوا غَـاِفلُونَ  أَنَُّهـمْ  يَْعنِـي 1"سـاُهونَ  َصـالتِِهمْ  َعـنْ  ُهمْ  الَِّذينَ "
د كـار  يـ پس نبا. را به اندازة نماز دوست ندارد يچ عمليخداوند ه

بـه  . ا شما را از اوقات نماز غافل كرده و به خود مشغول سازديدن
زشــان از مــردم را كــه نســبت بــه نما يخداونــد گروهــ يراســت

دهند، مورد نكوهش قرار يت نميتوجهند و به اوقات نماز اهم يب
آنها كه در مورد نمازشـان  ] بر نمازگزاران يوا: [ديفرمايداده و م

                                                   
  ٥ :ماعون .١
  .٦٢١، ص ٢ ج ،خصال .٢
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  1.كننديم يانگار سهل
كه رحلت فرمودنـد پـس از    يماريدر همان ب 6رسول خدا

شفاعت من : سپس به هوش آمدند فرمودند آنكه از هوش رفته و
نـدازد نخواهـد   ير بيكه نماز را از وقت آن تـأخ  يكسشامل حال 

  2.شد
اسـت كـه    يات، مواردين روايد دانست كه مقصود از ايالبته با

اشتغال به امـور پسـت، نمـاز را از اول     يانسان بدون عذر و برا
 ير نماز از اول وقـت در مـوارد  ياندازد؛ اما تأخير ميوقت به تأخ

دارد  يا عرفـ يـ  يرعكه ضرورت شـ  يانجام عمل مهم يكه برا
ا يـ مار است و يكه مشغول معالجه ب يبيمانند طب. ستين ياشكال
   3.پردازديكودك خردسالش م يكه به كارها يمادر

                                                   
  )٤ :املاعون. ( فََويٌْل لِلُْمَصلِّ  .١
ـَالَة الَْمْفُروَضـَة بَْعـَد َوقْتِهَـا .٢ َر الصَّ ِ ص َال يَنَاُل َشَفاَعتِي غَداً َمْن أَخَّ ، أمـايل. (قَاَل رَُسوُل هللاَّ

  )٣٩٩ص 
  :های احکام بیان شده است از جملهموارد دیگری نیز در کتاب .٣

  ؛ خواهد نافله این :ازها را بخواندصبح و ظهر و عرص برای کسی که می :از
؛ تواند :از قضا را اول انجـام دهـدکسی که :از قضا دارد، برای انتظار :از ج~عت، می 

  ؛ مرشوط به اینکه بیش از حد معمول به تأخیر نیافتد
بخوانـد یـا بـرای افطـار  تواند قبل از وقت افطـار بـا توجـه کامـل :ـازروزه داری که :ی

  ؛ منتظر او هستند
، اوقــات العــروة الـوثقیک بـه .ر. (کسـی کـه پــیش از :ـاز نیــاز بـه قضـای حاجــت دارد

� 
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طان بـود كـه انسـان را بـه     يب شيد مواظب فرين باين بيدر ا
هات غلط از اهتمام به نمـاز اول وقـت   يمختلف و توج يهابهانه

محروم نكند كه امـام   يان الهيپايب يهاباز ندارد و او را از ثواب
اول وقت بر آخر وقـت، ماننـد   ] نماز[ يبرتر: فرمودند 7صادق

تـوان آخـرت و   يا مـ يـ آ يبـه راسـت   1.اسـت يآخرت بر دن يبرتر
محـدود و   يهـا و نعمت يفان يايان آن را به دنيپايب يها نعمت

  !سه كرد؟يناقص و زود گذر آن مقا
ن يخـدا كـه بهتـر    يايم اوليشنكه دقت داشته بايا يانينكته پا

 يت فراوانـ يـ ما هستند، به نمـاز اول وقـت اهم   يرفتار يالگوها
دان جنگ يدر م 7 ين عليرالمؤمنيات، اميمطابق روا. دادنديم

در روز عاشورا به  7نيامام حس. ن مراقب وقت نماز بودنديصف
د، نمـاز را در اول  ينكه جنگ ادامه داشت، ظهر كه فرا رسيرغم ا

  .آوردند يبه جاوقت آن 
فرزند  ;ينيد احمد خمين سيمرحوم حجت االسالم و المسلم

  :نقل كرده است ;ينيامام خم

                                                                                       
� 

  )١٣الرواتب، مسئله 
نْیَا: قَاَل  7َعبِْدهللاَِّ ْن أَبِی َ .١ ِل َعلَـی اْآلِخـِر کََفْضـِل اْآلِخـرَِة َعلَـی الـدُّ  .إِنَّ فَْضَل الَْوقْـِت اْألَوَّ

  )٢٧٤، ص٣، جكايفكليني،  شيخ(

 

 آداب نماز

 

132 

. ميس در نوفل لوشـاتو بـود  يما در پار ،كه شاه فرار كرد يروز
ننـد  يخواسـتند بب يمختلف آمدند و م يتمام خبرنگاران كشورها

ا ن سـخنان امـام ر  يدوربـ  150د يشا. دارند يميتصمچه كه امام 
قـه صـحبت كردنـد و    يامـام چنـد دق  . كردنـد يم پخش ميمستق

احمد ظهر : ك مرتبه رو به من گفتنديمسائل خودشان را گفتند، 
کم يالسالم عل: درنگ گفتند يب. شده؟ گفتم بله، االن ظهر است

  .و رحمة اهللا و برکاته
ننـده  يها بونيليكه هر كدام م يسراسر يهاونيكه تلوز ييجا

تـر و  يتـدپرس، رو يونايتدپرس، يها مانند آشوشيردارد و خبر گزا
ــيمجــالت و راد ــد، در چن امــام  يت حساســيــن موقعيوهــا بودن

و دقـت و مراقبـت    1.حرفشان را قطع كردند و رفتند سراغ نمـاز 
نســبت بــه نمــاز اول وقــت در روز آخــر عمــر  ;ينــيامــام خم

2.ز معروف استيفشان نيشر
  

  نماز جماعت

گوناگون و  يهاور مردم در جنبهحض ياست كه برا ينياسالم د

                                                   
بـا ( ٢٣، ص امـام در سـنگر Xـاز؛ ١٣٦٨/٤/٢١، ٣٦٥٩شـ~ره  کیهـانبه نقل از روزنامه  .١

  ).اندکی ترصف
خـانم نعیمـه ارشافـی نـوۀ  ۀ، خـاطر ١٣٦٩، خرداد ١٢٦٧، ش~ره زن روزک به مجله .ر .٢

  .حرضت امام
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را وحـدت  يقائل است؛ ز يت فراوانياهم ينيژه اجتماعات ديبه و
ن اجتماعات ياست با هم يم اسالمين تعاليترن كه از مهميمسلم

بـه   يات اسـالم يـ ن جهت در قـرآن و روا يبه هم. شودين ميتأم
است هـر   يهيبد. د شده استيتأك ينماز جماعت و عبادات جمع

به  يشتريتر باشد آثار و بركات بن با شكوهياعات مسلمچه اجتم
  .دنبال خواهد داشت

ه يوميجماعت  يروشن اجتماع مسلمانان، نمازها يهااز نمونه
م يقـرآن كـر  . د فـراوان قـرار گرفتـه اسـت    يـ است كه مـورد تأك 

الةَ  أَِقيُموا وَ ": ديفرما يم كاةَ  آتُوا وَ  الصَّ ؛ و نماز را  D"1الرَّاكِعِ  َمعَ  اْركَُعوا وَ  الزَّ
. ديد و همراه ركوع كنندكان ركوع كنيد و زكات را بپردازيبرپا دار

نمـاز  "ة فـوق را دربـارة   يـ آ يانيـ مفسران قرآن، بخـش پا  يبعض
  .2داننديم "جماعت

ت نمـاز جماعـت و فلسـفه آن را    ياهم يتيدر روا 7امام رضا
ه است ن قرار داده شديا ينماز جماعت برا: اندان فرمودهين بيچن

. م خدا بـودن، آشـكار باشـد   يد، تسليتوح] اعتقاد به[كه اخالص، 
بر همـة مـردم   ] ياله[را آشكار كردن آن موجب اتمام حجت يز
ل يـ از قب ييهـا دهيـ به عالوه در نماز جماعت فا …شود يا ميدن

                                                   
 ٤٣: بقره. ١
 .، الجامع االحکام القرآن، ذیل آیهقرطبی؛ ذیل آیه رشیفه ،مجمع البیانطربسی، . ٢
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ز يـ و باز داشتن از گناهـان ن  يزگاريك و پرهين يبر كارها ياري
  1.وجود دارد
 يزديـ د كـاظم  يت اهللا سـ يـ ماعت مرحوم آلت نماز جيدر فض
نماز جماعت از مسـتحبات مـورد   : سدينويم يعروةالوثقصاحب 

. ه اسـت يـ ومي يژه نمازهـا يـ واجب بـه و  يد در همة نمازهايتأك
ة يهمسـا  ينسبت به نمازِ جماعت، صبح، مغـرب و عشـا و بـرا   

. د شده استيشتر تأكياذان را بشنود ب يكه صدا يمسجد و كس
لت نماز جماعـت و نكـوهش تـرك كننـدة آن     يفضدر  يبه قدر

قرار  يدات وجود دارد كه آن را در آستانة واجب الهيات و تأكيروا
  .داده است

از آن  يكنـد كـه راو  ينقل مـ  7را از امام رضا يتيسپس روا
در مسـجد   يينماز واجب را به تنهـا  ياگر كس: پرسديحضرت م

در  يولـ [ه جماعـت  ا همان نماز را بيخواند باالتر است يكوفه م
نمـاز جماعـت   : نـد يفرمايمـ  7بخواند؟ امام] ر مسجد كوفهيغ

  . افضل است
 ين در حـال يـ ا: سدينويت باال ميصاحب عروه پس از ذكر روا

ات معـادل هـزار نمـاز و    ياست كه نماز در مسجد كوفه طبق روا

                                                   
  .٩، ح ١، ابواب الج~عة باب٢٨٧، ص ٨، ج وسائل الشیعه. ١
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  1!بلكه دو هزار نماز است

  پاداش نماز جماعت

ك يـ نقل شده است كه به  يوانات فرايدر ثواب نماز جماعت روا
پـس از نمـاز   : نـد يفرمايم 6رسول خدا. ميكنيت اكتفا ميروا

 يا: ل همراه هفتاد هزار فرشته نزد من آمـد و گفـت  يظهر جبرئ
ه بـه  يـ پروردگارت به تو سالم رسانده و دو هد يبه راست! محمد
سـه  : سـت؟ گفـت  يه چيگفتم آن دو هد. ت فرموده استيتو عنا

ل يـ جبرئ يا: گفـتم . گانه به جماعـت پنچ يازهاو نم 2ركعت وتر
 يا: در نماز جماعـت خواهـد بـود؟ گفـت     يامتم چه پاداش يبرا

ك يـ هر يهرگاه در نماز جماعت دو نفر باشند خداوند برا! محمد
اگر . سدينوياز آنها در برابر هر ركعت از نماز صد و پنجاه نماز م

صـد نمـاز؛    ك ركعت نمازشان شـش يسه نفر باشند در برابر هر 
ست نماز؛ اگر يك ثواب هزار و دويهر  ياگر چهار نفر باشند برا

ك در برابـر هـر ركعـت دو هـزار و     يـ هـر   يپنج نفر باشند بـرا 
 يك بـه هـر ركعتـ   يهر  يچهارصد نماز؛ اگر شش نفر باشند برا

ك در برابر يهر  يچهار هزار و هشتصد نماز؛ اگر هفت باشند برا

                                                   
  .، کتاب الصالة، فصل فی الج~عة، ابتدای فصل١، جعروةالوثقی. ١
یعنی دو رکعت :از شـفع و یـک رکعـت :ـاز وتـر کـه در پایـان نوافـل شـب خوانـده  .٢

 .شود می
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هـر   يماز؛ اگر هشت نفر باشند برانه هزار و ششصد ن يهر ركعت
و شش هزار و چهار صد نماز؛ اگر ده نفـر   يس يك به هر ركعتي

هفتـاد و دو هـزار و هشتصـد     يك به هر ركعتـ يهر  يباشند برا
  ! سدينوينماز م

نمـاز را بـا   ] اولِ[ر يـ هرگاه مؤمن تكب! محمد يا: سپس گفت
 مـره و از شصت هزار حـج و ع بهتر است او  يامام درك كند برا

ك ركعت ي .ا و آنچه در آن است به هفتاد هزار مرتبهيبهتر از دن
 نار كه به فقرا صدقهيز صد هزار دنماز مؤمن با امام بهتر است ا

گذارد بهتر اسـت  يكه مؤمن با امام در جماعت م ياسجده .دهد
  1!از آزاد كردن صد برده

پـس از   يعروةالوثقصاحب  يزديد كاظم يت اهللا سيمرحوم آ
لت ينماند كه هرچه اسباب فض يمخف: سدينويت باال ميقل روان

ح يشتر شود پاداش نماز مضاعف خواهد شد و سپس توضينماز ب
شأن  ينماز جماعت و بزرگ يدهد كه به تناسب مكان برگزاريم

لت و پاداش نماز يز تعداد آنها، فضيامام جماعت و نمازگزاران و ن
  2.شتر خواهد بوديب

                                                   
  .١٤، ص ٨٥، جبحاراالنوار .١
  .کتاب الصالة، فصل فی الج~عة ١، جالعروةالوثقیک به . ر .٢
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  تآداب نماز جماع

دارد  يز آدابـ يدارد، نماز جماعت ن يگونه كه اصل نماز آدابهمان
ن يـ ا. شتر جماعت خواهـد بـود  يلت بيت آنها موجب فضيكه رعا

ن در يدربـارة مـأموم   يدربارة امـام جماعـت و برخـ    يآداب برخ
ان يـ نجا بـه ب يدر ا. به آنها دستور داده شده است يات اسالميروا
  :ميكنيخود آداب اكتفا م يبرخ

 هينخست جماعت از بق يهاصف: نديفرمايم 7رقباامام محمد . 1
نخست، هرچه مـأموم بـه امـام     يهاصفوف برترند و در صف

اگر مـأموم   1.برخوردار است يشتريب لتيباشد از فض تركينزد
 .ستديك مرد باشد مستحب است طرف راست امام باي

 ياست در طرف راست امام طـور  ك زن باشد مستحبياگر  
ك يـ اگـر  . با قدم امام باشـد  ياش مساوسجده يتد كه جاسيبا

ك مرد و چند زن باشند مستحب اسـت مـرد   يا يك زن يمرد و 
اگر چنـد مـرد و   . ستنديه پشت سر امام بايطرف راست امام و بق

ها پشت چند زن باشند مستحب است مردها پشت سر امام و زن
 2.ستنديسر مردها با

                                                   
لِهَـا َمـا دَنَـا ِمـَن : قال 7َجْعَفرٍ َعْن َجابٍِر َعْن أَبِی .١ لُهَـا َو أَفَْضـُل أَوَّ ـُفوِف أَوَّ َو أَفَْضـُل الصُّ

 )٣٧٢، ص٣، جكايفكليني، . (اْإلَِمامِ 
-ز مراجع معظم تقلید میو بعضی دیگر ا ;این مطلب مطابق فتوای امام خمینی  .٢

داننـد و در بعضـی باشد و بعضی از مراجع رعایت موارد فوق را احتیاط واجـب مـی
� 
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كه از جهت علم و كمال  يانكس يعنيمستحب است اهل فضل . 2
رند در طرف راست يو عقل و تقوا برترند در صف اول و قرار گ

 7امـام بـاقر  . ن محل صفوف نماز اسـت يصف اول كه بهتر

بالغ  يهاانسان ديبه او با كيدر كنار امام جماعت و نزد: فرمودند
كه اگر امام جماعت دچار  ستنديبا تيو برخوردار از عقل و درا

  1.تباه شد او را متذكر سازندو اش انينس

 .امام يكيستادن در نزديا. 3

ستادن در طرف راست صفوف نماز كه افضل است از طرف يا. 4
: كه فرمودند كندينقل م 7از امام صادق اديزبنسهل .چپ آنها

 يطرف راست صفوف بر طرف چپ آنها همچون برتر يبرتر
 2.نماز جماعت بر فرادا است

                                                                                       
� 

و  ٨٢٩، ص ١ک به توضیح املسـائل مراجـع، ج. ر.(موارد هم اختالف فتوا وجود دارد
  ).١٤٨٠، مسئله ٨٣٠

وَن اْإلَِمـاَم أُولِـی اْألَْحـَالِم ِمـنْکُْم َو قَاَل قَاَل لِیَکُِن الَِّذیَن یَلُ: 7َعْن َجابٍِر َعْن أَبِی َجْعَفر .١
 )٣٧٢، ص٣، جكايفكليني، (النُّهَی فَإِْن نَِسَی اْإلَِماُم أَْو تََعایَا قَوَُّموهُ 

ـُفوِف َعلَـی َمیَاِرسَِهـا کََفْضـِل  7قَاَل : ِزیَاٍد بِإِْسنَاِدِه قَاَل بْنِ َعْن َسهْلِ  .٢ فَْضـُل َمیَـاِمِن الصُّ
 )٣٧٣، ص٣ج ،كايف ،شيخ كليني( .لَی َصَالِة الَْفرْدِ الَْجَ~َعِة عَ 
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گر يكديك به ينماز جماعت منظم و نزد مستحب است صفوف. 5
اند فاصله نباشد؛ شانة ستادهيك صف ايكه در  ين كسانيباشد؛ ب

 .رديگر قرار گيكديف يآنها در رد

االحرام را با امام جماعت  يرةتکبن يد شده است كه مأموميتأك. 6
: اندفرموده 6امبر اكرميپ. دارد ياريلت بسيدرك كنند كه فض

ا و آنچه در آن اسـت بهتـر   يماز با امام از دنر اول نيثواب تكب
 1.است

ن يمـأموم  "قـد قامـت الصـالة"مستحب است كه هنگـام گفـتن   . 7
 .زنديبپاخ

: ديامام بگو "حمد"مستحب است كه مأموم پس از تمام شدن . 8
 ."DالحمدC رب العامل"

 .رديمستحب است امام جماعت در وسط صف قرار گ. 9

گـران  يرا كـه از د  يعت حالِ مأموممستحب است امام جما. 10
ف بـه او  يت كند و عجله نكند تا افراد ضعيتر است رعافيضع

ز مستحب است قنوت و ركوع و سجود را طول ندهد ين. برسند
ن كار ياند به اكه به او اقتدا كرده ينكه بداند همه كسانيمگر ا

 .لنديما

                                                   
 .٢، ح ٣٤، ابواب صالة الج~عة، باب ٣٦٣، ص ٧، ج جامع احادیث شیعه .١
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ه بلند ك ييمستحب است امام جماعت در حمد و سوره و ذكرها. 11
گران بشنوند؛ يبلند كند كه د يخود را به قدر يخواند صدايم
 .ش از اندازه صدا را بلند نكنديد بيبا يول

خواهـد  يده و ميتازه رس يگر امام در ركوع بفهمد نمازگزار. 12ا
بعد . شه طول بدهدياقتدا كند، مستحب است ركوع را دو برابر هم

 .قتدا وارد شده استا يهم برا يگريزد اگر چه بفهمد ديبرخ

جماعت جا باشد مكروه است نمازگزار تنها  يهااگر در صف. 13
 .ستديبا

د كـه امـام   يبگو ينماز را طور يمكروه است مأموم ذكرها. 14
 .بشنود

ن سخن يمأموم "قد قامت الصالة"مكروه است كه پس از گفتن . 15
 1.نديبگو

                                                   
  .، کتاب الصالة، فصل فی مستحبات الج~عة و مکروهاتالعروةالوثقیک . ر .١
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  ييآزما خود

ت را مذمت كرده، شامل چـه  ر از نماز اول وقيكه تأخ ياتيروا. 1
  شود؟ينم يموارد

  .ديسيت نماز اول وقت بنوياهم يل را برايدو دل. 2
  ست؟يد اسالم بر نماز جماعت چيدر تأك ينقطه اساس. 3
  .ديسيسه مورد از آداب نماز جماعت را بنو. 4

  شتريق بيتحق يبرا ييها پرسش

  .دييق نمايدرباره نماز جماعت و آداب آن تحق. 1
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