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 بسم الله الرحمن الرحیم

 نوشته آقایان سید حسن هاشمی و ابوالفضل جعفری پور و محمدرضا آتشین صدف "اینگونه پاسخ دهید"نموداری کتاب 

 تنظیم و نموداری: حسن رجبی

 

 بخش اول

 

 فصل اول

 ود. رخواستن، طلب فهمیدن، طلب توضیح و بیان نیاز به کار می، در لغت به معانی درخواستپرسش:                                       

 در اصطلاح عبارت است از درخواست رفع ابهام از هستی، چیستی، چگونگی، چندی یک یا چند چیز                                             

 از شخصی دیگر.                                                   

 یف پرسش و شبههتعر

                                    

 بَهَ ُ الشَُّ إِنََّمَا سُمَِّیَتِبه هر باطلی که شبیه حق باشد شبهه گویند. امیر مومنان)ع( می فرمایند: شبهه:                                              

 ( 28) نهج البلاغه/ص لِأَنََّهَا تُشَبِهُ الَحَقشُبَهَ ً                                              

 

 برطرف کردن جهل خویش است که کار مثبتی است؛ برخلاف شبهه که  : در پرسش، پرسشگر در پی1ِ                                           

 سوال او برای رسیدن به پاسخ نیست.اثبات حقانیت خود است و  شخص در پیِ                                               

 هم کسی مطرح میکند که با پرسشگر اختلاف عقیده دارد وهم کسی که اختلاف عقیدتی  ،: پرسش را8                                           

 ندارد؛ برخلاف شبهه که شبهه افکن همیشه با پاسخگو اختلاف عقیده دارد.                                               

 : پرسش موجب رشد خواص و عوام است برخلاف شبهه که عموم مردم را دچار شک و تردید میکند.3        تفاوت های پرسش و شبهه  

 شبببهه افکن به دنبال سببرپوا نهادن بر واقعیت ها و انحراف افکار عمومی از حق اسببت؛ برخلاف : 4                                           

 پاسخگو که در پی روشنی بخشی به افکار جامعه است.                                              

 : منظور شبببهه آور ایداد هرو و مرو و ناامنی در جامعه اسببت؛برخلاف پاسببخگو که هدفش مبارزه با 5                                           

 ناهنداری های اجتماعی است.                                              
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 الف( دستور قرآن کریم به پرسش از متخصص                                                       

 ( از اهل ذکر بپرسید، اگر نمیدانید. 7) انبیا/ فَاسَأَلُوا أَهَلَ الذَِّکَرِ إِنَ کُنَتُمَ لَا تَعَلَمُونَ                                                            

 ب( آگاه سازی پیامبر از پرسش های مردم                                                       

 "ونکیَستَنبئ"و یک بار  "یَستَفتُونَکَ "و دو بار  "یسئلونک"در قرآن کریم پانزده بار واژه                                                             

 به کار رفته که این خود حاوی نکته های ظریفی است، از جمله اینکه:                                                             

 ا مامور:  در قرآن              خداوند پرسببش های بندگان خود را باارزا میداند و اینکه خداوند، پیامبر اکرم ر1                                

 نماید؛ نه اینکه پرسشگر برای گرفتن پاسخ نزد پیامبر بیاید رساندن پاسخ به پرسشگر می                                                            

 و ....                                                             

 و( به کار بردن کلمات پرسشی                                                       

  "سئل"بار، واژه 454استفهام  "همزه"بار،  77 "هَل"در قرآن کریم کلمات پرسشی مثل:                                                            

 بار استفاده شده است که این 71به صورت پرسشی  "کیف"از واژه بار،  182ومشتقات آن                                           اهمیت پرسش

 خود بسیار تامل آور است.                                                           

 

 الف( دستور و تشویق صریح به پرسش                                                        

 رَحمکمُ الله ... العِلمُ خَزائِنُ وَ مَفَاتیحُهُ السَُّوالُ فَاساَلو پیامبر اکرم فرمودند:                                                              

 (144/ص74)بحارالانوار/و                                                                                در روایات :8                                  

 ب( نکوهش نپرسیدن از نادانسته ها                                                        

 * اف بر هن دینِعَ لُاَسبببیَ ه وَدُعاهَیتَفَ هِدینِمر اع  لمُجُ لَّی کُفِ هنفسبببَ لا یفرَّغ َ  لٍجُرَل فَّاُ                                                            

 کسبی که در طول یک هفته یک روز جمعه اا را با سبوال از امور دینی اا اختصاص                                                             

 (44/ ص 1و  کافی/دهد.) نمی                                                            

 

 از بین رفتن نادانی -                                        

 جلب رحمت خداوند -                                        

 اجر و پاداا الاهی برای پرسشگر و پاسخگو و شنونده پرسش و پاسخ و دوست دار آنان -          آثار و فوائد پرسش        

 رسبیدن به همه فضائلی که در روایات درباره علم آموزان بیان شده؛ همانند استغفار ملائکه و موجودات  -                                        

 حتی ماهیان دریا برای جوینده علم.                                           

 ل آموختن سپس یاد دادن به دیگراناو -                                        
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 فصل دوم

  

 فروتنی                                    

 پرسبببد و به فرموده امام صبببادز)ع( از مهمترین صبببفات یک پرسبببشبببگر برای دسبببت یابی به دانش می                                    

 (33/ص 1دانش پزوه، فروتنی است.) کافی/ و                                    

                                     

 رجوع به متخصص                                    

 به غذای خود نگاه کند، این است که مراقب باشد فرماید انسانامام باقر)ع( فرمودند: منظور از اینکه قرآن می                                    

 ( البته این سخن به این معنی نیست که اگر سخن حقی را47/ص1گیرد.) کافی/وعلمش را از چه کسبی می                                    

 ایحتی اگر منافق هم سخن حکیمانهزیرا به فرموده امیرالمومنین)ع( ما نپذیریم یک شخص غیرمتخصص زد                                    

 ( اما در جاییکه مسبببئله برای خود مانیز ابهام دارد باید از 421زد بباید از آن اسبببتفاده کنیم) نهج البلاغه/ص                                    

 ال کرد.متخصص در آن مسئله سو                                    

 ویژگی پرسشگر خوب

 انگیزه سالم                                    

 امام صببادز فرمودند: چیزی را که نمیدانی از عالمان بپرو و مبادا برای امتحان کردن و به سببختی انداختن                                    

 ی.آنها سوال کن                                    

 

 نیکو پرسیدن                                    

 ( 127/ص8رالانوار/ و ارسول اکرم)ص( سوال خوب رسیدن را نیمی از دانش معرفی کرده است.) بح                                    

 

 تعادل در پرسش                                    

 سیار* بکثره السَّوال تورث الملال پرسبشبگر باید مایه خسبتگی پاسخگو نشود زیرا حضرت علی)ع( فرمودند:                                    

 (818پرسیدن مایه خستگی است. ) غررالحکم/ص                                    
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 : پاسخگوی خوب فصل سوم

 صفات پاسخگو:

 آگاهی کافی         *صفات کلیالف(

أَلُوا أَهَلَ الذَِّکَرِ إِنَ کُنَتُمَ لَا تَعَلَمُونَ: فرمایدخداوند در قرآن کریم می                                     * در این آیه خداوند انسببان ها را به  فَاسببَ

 (43است. ) نحل/ پرسش از متخصصان فراخوانده                                     

 دانند و سببکوت فرماید: حق خداوند بر بندگان این اسببت که بگویند چیزی را که میهمچنین امام باقر)ع( می                                    

 ( 43/ ص1دانند. ) کافی/وکنند درباره چیزی که نمی                                    

 اخلاص و تهذیب نفس                                    

 شخصی از امام حسین)ع( خواست که با او مناظره کند.حضرت فرمود: من در دین خود شکی ندارم این شیطان                                   

 ن تا دیگران بدانند تو دانشمندی و گمان نکنن از مناظره ناتوانی.کند که مناظره کاست که آدمی را وسوسه می                                   

 (317/ص 54) بحارالانوار/ و                                                                                                                                  

 دگی در هر زمانآما                                   

 پذیر اسبت همیشبه و در همه جا آماده پاسخگویی باشد نه اینکه مثلا به یی که برای او امکانپاسبخگو تا جا                                   

 م. شخصی در جنگدهپرسشگر بگوید من فقط در زمانی که در مرکز پاسخگویی هستم به سوال ها جواب می                                   

 حید پرسبید. دیگران عصببانی شبدند که حالا چه وقت این سببوال است. میر مومنان آمده و از توجمل به نزد ا                                   

 قابل ما هسببتند کند همان چیزی اسببت که ما از این قومی که محضببرت فرمود: آنچه این اعرابی سببوال می                                   

 (8/ص1خواهیم. ) خصال شیخ صدوز/ومی                                   

 عمل به علم                                   

 ر خیپیامبر اکرم روزی به عبدالله بن مسبعود فرمودند: ای پسبر مسبعود از کسانی مباا که مردم را به سوی                                    

 فرماید: آیا مردم را به نیکی فرمان کنند، ولی خودشبببان از آن غافل هسبببتند؛ زیرا خداوند میخیر هدایت می                                   

 بر خود آسان وگیردانی مباا که بر مردم سخت میسکپسر مسعود! از کنید!؟هید وخودتان را فراموا میدمی                                   

 (171کنید؟)مکارم الاخلاز طبرسی/صزیرا خداوند تعالی می فرماید: چرا چیزی را میگویید که خود اجرا نمی                                   

 شرح صدر                                   

 ( آمده که زنی بعد از اینکه از آن حضرت ده پرسش کرد، شرمنده شدچنانکه در سیره حضرت فاطمه زهرا )و                                   

 ولی حضرت او را به پاداا الاهی برای پاسخگویی به پرسش های او آگاه کردند.                                   

 پرهیز از پاسخ های نارسا                                   

 رکعت  11مثل اینکه در جواب کسبی که از او پرسبیده است، نماز شب را چگونه باید خواند، بگوید: نماز شب                                    

 است ) ودیگر چیزی از جزییات آن به او نگوید(.                                   

 چالاکی در پاسخگویی                                   

 همانگونه که پاسخگو باید با دقت به پرسش ها پاسخ دهد، بایسته است که در پاسخگویی چالاک باشد.                                   
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 استفاده از مشهورات و محسوسات                                * 

 مشبهورات و محسبوسات رویاروی است، ذهن آنها معمولا ندگی روزمره پیوسبته بااز آندا که ذهن مردم در ز                                   

 برای امور عقلی گیرایی کمتری دارند؛ لذا مناسب است که پاسخگو مسائل عقلی محض را با استفاده از مثال و                                   

 تر کند.ن ، نزدیکتر و برای آنها فهمیدنیاتشبیه به ذهن پرسشگر                                   

 خلاصه گویی                                   

 پرهیز از کلمات نا مانوو                                   

 رگان در آن لغزشیاوو شبیوایی سبخن آن است که ساده و سرشار باشد؛ به گونه ای که همگان بفهمند و خب                                   

 (148) غررالحکم/ص  نبینند.                                   

 پرهیز از چندباره گویی                                   

 گردد؛ گرچه گاهی تکرار یک جمله برای جلب توجه شنونده لازم است.تکرار سبب خستگی ذهن مخاطب می                                   

        پرهیز از تزلزل                                   

 به ما آموخته است. برای نمونه وقتی کفار وجودکریم صبراحت و قاطعیت در سخن گفتن درباره حق را  قرآن                                   

 بگو بله، قسم به خدای خودم همانا سرای دیگر خواهدفرماید: کنند، خداوند در پاسخ آنها میقیامت را انکار می                                   

      (3)سبا/ آمد.                                   

 زبان آوردن کلمات و جملاتی که بیانگر دو دلی پاسخگو درباره درستی سخنش  از طرفی لحن تردید آلود و به                                   

 د و ....دهد؛ برای مثال کلماتی مانند: علی الظاهر، گویا، شایباشد، زمینه پذیرا را در پرسشگر کاهش می                                   

 پرهیز از زورگویی                                   

 اگر لحن پاسببخگو زورگویانه باشببد، نه تنها پذیرا پرسببشببگر را به همراه نخواهد داشببت، لدبازی او را نیز                                    

 : باید این را بپذیری، هرکس نپذیرد کافر است و...انگیزد. بیان جملاتی مانندبرمی                                   

 دلسوزی                                   

 رمز موفقیت پیامبر اکرم)ص( در رسباندن وحی، دلسبوزی و مهربانی فراوان ایشان نسبت به مومنان بود و به                                   

 سبخن صبریح قرآن، رفتار پیامبر )ص( برای مومنان الگو اسبت؛ لذا هر پاسخگوی دینی باید خود را به اخلاز                                     

 نبوی نزدیک کند.                                   

 فروتنی                                   

 هر اندازه هم که مخاطب ما از لحاظ اخلاقی و اعتقادی دلپسببند ما نباشببد، ما نباید با او متکبرانه یا نامحترمانه                                   

 فتار و او را با نام با احترام و فروتن ر" زندیق مصببری"رفتار کنیم. همانطور که برای مثال امام صببادز)ع( با                                    

 (73/ص1برادر مصری خطاب کرد.) کافی/ و                                   

 منبع شناسی                                   

 ع کند. گیریما قانتواند پرسشگر راگر پاسخ گویی به روایت ضعیفی از کتاب نامعتبری استناد کند، هیچگاه نمی                                   

 که او به صورت موقت قانع شود، دور نیست که به زودی بی پایه بودن آن پاسخ برای او آشکار شود و پس از                                   

 دیگر به آن پرسشگر اعتماد نخواهد کرد.                                   
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 آداب بایسته پاسخگوییب(  

             آغاز با نام و ستایش خدا*                           

 ماند و چه امری مهمتر از پاسخگویی به پرسش دینی.هر امر مهمی بدون نام خداوند آغاز گردد، ناتمام می                                   

 پاکی تن                                   

 همیشبه با وضو بودن یکی از محاسنی است که همواره مطلوب اسلام بوده است و آشکار است که پاسخگوی                                   

 دینی اگر با طهارت سخن بگوید، موفق تر خواهد شد از زمانی که این پاکیزگی را ندارد.                                   

 دعا                                   

 خواهد تاحضرت موسی پیش از رفتن به سوی فرعون از خداوند شرح صدر، گشایش زبان و فصاحت بیان می                                   

 (82-85فرعون و پیروانش، سخنش را دریابند.) طه/                                    

 رعایت نوبت                                   

 (34/ص8کردند.)بحارالانوار /وروا پیامبر این بود که وقتی چند نفر سوال داشتند نوبت افراد را رعایت می                                   

 گوا کردن به سوال با دقت کامل                                   

 ارو گذاری به پرسشگر                                   

 این ارو گذاری را میتوان با بیان های گوناگون اندام داد؛ امام صبادز)ع( در پاسبخ به شبخصی که از توحید                                     

 رحمت خدا بر تو که از توحید پرسیدی. "سَالت رحمک الله عَن التَّوحید"سوال کرده بود فرمود:                                     

 مخاطب شناسی                                    

 امام صادز فرمودند: پیامبر اکرم هیچگاه با تمام ژرفای خرد خود، با مردم صحبت نکرد، بلکه فرمود: همانا ما                                    

 هم مردم با آنها سخن بگوییم.پیامبران مامور هستیم که به اندازه ف                                    

 به پیشواز پرسش رفتن                                    

 با چنین کاری هم آمادگی" شما اول سوال میکنی یا من سوال کنم؟"مثلا امام باقر)ع( به نصبرانی فرمودند:                                     

 شود و هم قاطعیت او.وانایی پاسخگو بر همگان پیدا میو ت                                    

 پرهیز از پاسخگویی بی درنگ                                    

 هم چند خوادر سیره معصو مین می بینیم آنان بی تامل پاسخ نمیدادند. عربی نزد پیامبر اکرم آمد و گفت: می                                    

 مانم تاچیز از تو بپرسبم، خشبمگین نشو. پیامبر فرمودند: اگر پاسخ آنها را بدانم که میگویم وگرنه منتظر می                                    

 ( 821/ص7جبرییل فرود آید و پاسخ آن را بیاورد.) بحارالانوار/و                                     

 پرهیز از سخن نادانسته                                    

 امیرالمومنین علی )ع( می فرمایند: اگر از کسی چیزی پرسیدند که جوابش را نمیداند حیا نکند از اینکه بگوید                                     

 نمیدانم.                                    
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 دلیل خواهی از مخاطب                         *      

 کند، بهتر است ما در آغاز، از او دلیل ادعایش را بپرسیم تا با آوردن وقتی پرسشگری به اعتراض ادعایی طرح می                                 

 پاسخ نقضی، ادعای او را ابطال کنیم                                 

 شروع از مشترکات                                 

 برای ایداد زمینه پذیرا در پرسببشببگر و بیرون آوردن او از لاک دفاعی، میتوان بح  را از چیزهایی که هردو،                                 

 پذیرفته ایم آغاز کنیم.                                 

 استفاده از مقبولات طرف مقابل                                 

 باید گام به گام با آنچه برای پرسشگر پذیرفته شده است جلو رفت تا به نتیده دلخواه رسید.                                 

 پرهیز از پرخاشگری                                 

 ان همانگونه که باید در برابر اسبتاد خود نرم خو باشبد در برابر شاگردا نیز باید این پیامبر اکرم فرمودند: انسب                                 

 ( 38/ص 8چنین باشد.) بحارالانوار/ و                                 

 آوردن چند برهان برای یک پاسخ                                 

 رویارویی با شبهه ها پاسخ نقضی در                                 

 و گفتند: هرچیزی که ما به وجود آمدن و از بین رفتنش را ندیده ایم قدیم اسببت. عده ای نزد پیامبر اکرم آمدند                                 

 گفتند: قبول دارید در یک زمان یا شب تدای شب و روز را به یاد دارید؟ گفتند: خیر. حضرتبپیامبر پرسید: شما ا                                 

 است یا روز و در یک زمان نمیشود هم روز باشد و هم شب؟ گفتند: بلی. حضرت فرمودند: پس مشخص میشود                                 

 لقت شب و روز را ندیده اید با اینکهیکی پس از دیگری خلق شده است و حادث است، در حالیکه شما ابتدای خ                                 

 ! پس اینگونه نیست که هرچیزی را شما ابتدای خلقت و از بین رفتن آن راندیده باشید، قدیمآنها حادث هسبتند                                 

 ث هستند.) سیدهاشم بحرانی/البرهان(باشد پس فقط خداوند قدیم است و دیگران چون مخلوز اویند حاد                                 

 پرداختن به پاسخ حلی با استفاده از چهارچوب منضبط                                 

 استفاده از قرآن                                 

 است که هیچ شک و شبهه ای در آن نیست.از قرآن کریم است؛ زیرا کتابی  مرحله اول در پاسبخگویی استفاده                                 

 آیا نماز در ادیان پیشین هم بوده است؟ میتوان با استفاده از آیه های قرآن به نماز حضرت مثلا اگر کسبی گفت:                                 

 شعیب ، موسی، ابراهیم و... اشاره کرد.                                 

 استفاده از روایات                                 

 مثلا اگر کسبی پرسبید از کدا بفهمیم نمازمان قبول شده؟ اشاره میکنیم به روایت امام صادز)ع( که فرمود: اگر                                 

 (122/ص77ذیرفته شده است.) بحارالانوار/ و نماز باع  شده که دیگر گناه نکنی، بدان که نمازت سراسر پ                                 

 استفاده از برهان عقلی                                 

 شود.از آندا که شاید برخی افراد با آیات و روایات قانع نشوند، استفاده از دلیل های عقلی ناگریز می                                 

 بهره گرفتن از مثال                                 
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 استفاده از داستان                         *   

 تغییر استدلال                              

 کند. نمرود گفت: من نیز چنینمیراند و زنده میحضرت ابراهیم در استدلال بر ضد نمرود فرمود: پروردگار من می                               

 آورد و به میکنم. حضبرت ابراهیم ایندا شبیوه استدلالش را تغییر داد و فرمود: خدای من خورشید را از مشرز می                               

 (852برد، ایندا نمرود مبهوت شد.) بقره/ مغرب می                               

 پاسخ توجه به لوازم                                

 پاسخگو باید در میانه پاسخگویی، به نتایدی که ممکن است از پاسخش گرفته شود دقت کامل داشته باشد. مثلا                                

 اگر در پاسبخ به اینکه فلسبفه حداب در نماز چیسبت؟ بگوید: برای اینکه حضبور قلب بیشتر شود، ممکن است                                 

 آید.بگوید که با رهایت نکردن حداب نیز همین اندازه حضور قلب به دست می                                

 توجه به پرسش های پدید آمده از پاسخ                               

 توجه دادن پرسشگر به سخنان بزرگان دین                               

 بیرون نرفتن از مسیر استدلال                               

 اصلی بح  و استدلال بیرون ببرد. در گاهی سبخنان پرسشگر به گونه ای است که میخواهد پاسخگو را از مسیر                               

 ایندا پاسخگو باید با مدیریت درست، مانع چنین اتفاقی شود.                               

 اقرار گرفتن پس از هم مرحله                               

 امام رضبا)ع( در مناظره با جاثلیق) پیشبوای مسیحیان( اندام داد که ابتدا از او اقرار گرفت که هر آنچه در اندیل                                

 است ایمان داری؟ او گفت: بله. حضرت پس از آن با آوردن دلایلی از اندیل او را محکوم کرد.                               

 (152/ص1) عیون اخبارالرضا)ع( / و                                                                                                                         

 ریشخند نکردن مخاطب                               

 لباو های بهشتی را با دست خود درست میکنیم یا اززد پیامبر اکرم آمد و پرسبید: در روایتی آمده اسبت عربی ن                               

 از نعمت های بهشبتی اسبت؟ در این هنگام یاران خندیدند. مرد عرب گفت: من نادان هستم که نزد دانا آمده ام.                               

 امبر فرمودند: مرد عرب، راست میگویی. لباو های ما از نعمت های بهشت مهیا می شود.خندید؟ پیبرای چه می                               

 (2/ص7)شمس شامی، سبل الهدی والرشاد/و                                                                                                              

 ع بندی پاسخ هاجم                              

 تشکر از پرسشگر                              

 امام رضببا)ع( بعد از مناظره با عمران صببابی با فرسببتادن مرکب سببواری و لباو و ده هزار درهم برای عمران از                               

 (312/ص14ی او که به اسلام آوردن او مندر شد، تشکر و حمایت کرد.) بحارالانوار/ومناظره                              
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 فصل چهارم

 اینگونه پاسخ دهیم) فرآیند پاسخ دهی به پرسشگر ( *

 : شناخت زمینه و انگیزه پرسش1                   

 یهاهنگام رویارویی با شبهه لازم است در آغاز، زمینه های ایداد آن را دریافت و سپس در پاسخگویی، نخست پاسخ                          

 هزنقضی داد و پس از آن پاسخ های حلی. برای مثال اگر کسی بگوید چرا خداوند نماز را واجب کرده است؟ شاید انگی                          

 او از این پرسبش، محکم کردن اعتقاداتش نباشد؛ بلکه رهایی از گرهی روانی باشد که از دیرباز در درون او لانه کرده                          

 قین نبایدیاست و اکنون با بیان این پرسش به دنبال باز کردن آن است؛ بنابراین شیوه پاسخگویی به چنین پرسش به                           

 برهانی باشد بلکه بایدبا رویکردی روان درمان گرانه برای بهبود حال او کوشید.                          

 : اطمینان از پرسیدن پرسش درست8                      

 ر سوالش را درست مطرح کرده یا خیر؛ برای این کار میتوان با طرح سبوال یا سبوال هایی مطمئن شبد که آیا پرسشگ                         

 شبود چرا باید نماز بخوانیم؟ پاسبخگو باید دریابد آیا منظور پرسشگر آثار و فایده های نمازمثلا هنگامی که سبوال می                         

 است یا اسرار واجب شدن آن یا علل عقلی و منطقی نماز خواندن                         

 تصحیح پرسش :3                      

 مثلا: پرسشگر: منظور از بداع چیست؟ پاسخگو: به نظرم منظور شما بداء باشد درست است؟  *                    

 : مرزبندی پرسش4                      

 ؛دقیق، پاسخگو باید برای چنین پرسش هایی مرزبندی کندبرخی پرسش ها بسیارکلی و بی کرانه اند. برای پاسخگویی                         

 مثال: پرسشگر: توحید در اسلام یعنی چه؟ پاسخگو: توحید برچند گونه است: توحید ذاتی، صفاتی، عبادی، افعالی، منظور                        

 شما کدام یک از آنهاست؟                        

 کارگیری روا بارا فکریبه : 5                    

 پاسخگوی سوال کتبی، برای رسیدن به پاسخ ، باید پیش از مراجعه به پاسخهای پیشین، اندیشه خودرابه کار گیرد و هر                        

 زیرا در صورت اشتباه بودن پاسبخی که به ذهنش رسید را یادداشت نماید، هرچند احتمال دهد که پاسخ او درست نباشد                        

 پاسبخش پس از مراجعه به منابع میتواند آن را حذف کند. این روا باع  خلاز و فعال شدن ذهن میشود و به دو گونه                       

 کند.می: فردی: فرد به تنهایی به جواب های احتمالی دست پیدا 1این روا اجرا شدنی است.                              

 :گروهی: پرسشگر از راه هم فکری با دیگران به پاسخ های گوناگون دست پیدا میکند.8                                                              

 : آگاهی از پیشینه پرسش3                  

 ایی دیگری هم طرح شده یا خیر؟ پاسخگو باید بداند آیا این پرسش پیش از این در ج                     

 پیدا کردن واژه های هم معنی یا مرتبط: 7                  

 کند به دستیابیکمک بسیاری می ر قرآن و روایات "ساهون"به نماز، توجه به واژه "استخفاف"مثال: در بح  مصداز های                    

 معنای درستی از این واژه.                     
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 : مطالعه پاسخ های پیشتر داده شده و انتخاب پاسخ های استوار آنها2                   

 را امروز کار لازم است پاسخ های قانع کننده برای مخاطب پاسخگو باید از نیازهای روز افراد جامعه آگاه باشد. برای این                       

 از سایر پاسخ ها جدا کند و تازه ترین کتاب ها و نرم افزارها در زمینه های پرسش و پاسخ را تهیه و مطالعه کند.                       

 : جستدوی پاسخ های استوار و پشتوانه دار) مستند(7                    

 ( ای کسانی که ایمان آورده اید پرهیزگار74) احزاب/ یَُّهَا الََّذِینَ آمَنُوا اتََّقُوا اللََّهَ وَقُولُوا قَوَلًا سَدِیدًایَا أَفرماید: قرآن کریم می                       

 باشید و سخن استوار و مستند گویید.                       

 : دسته بندی پاسخ ها14  *                

 مثال: پرسبشگر: آثار نماز چیست؟ پاسخ: آثار نماز دو دسته است: دنیوی و اخروی، و آثار اخروی خودا دو دسته است:                         

 آثار در برزخ و در روز قیامت.                        

 دادن پاسخ کوتاه و رسا: 11                    

 بندی و نتیده گیری : جمع18                    

 دهد سررشته بح  از دست پرسشگر بیرونهرگاه پاسخی به درازا کشید، لازم است، درجاهایی که پاسخگو احتمال می                         

 گیری کند.به نتیده پی را تا رسیدن بیرون رفته است چکیده مطالب گفته شده را برای اوبازگو کند تا وی بتواند پاسخ                         

 : شناسایی سوال های مهم و رائج در جامعه درباره نماز13                     
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 بخش دوم

 م؟یچرانماز بخوان: 1فصل اول: 

 : بندگی خدا 1                                  

 وَ ما خَلَقَتُ الَدِنََّ وَ الَإِنَسَ إِلََّا لِیَعَبُدُونِفرماید: خداوند هدف از آفرینش انسان را عبودیت بیان کرده است و می                                     

 و نماز یکی ازراه های برجسته اطاعت برای بندگی خداست.                                     

 : سپاو گزاری8                                  

 خداوند نماز را وسیله ای برای سپاسگزاری قرار داده است؛ لذا واجب است نماز بخوانیم.                                     

 یاد خداوند: 3                                  

 و این "اَقِمِ الصََّلوه ِلِذکری"فرماید: نماز بهترین وسبیله برای یاد خداست. خداوند عزیز به حضرت موسی می  چرا نماز بخوانیم؟              

  سازد.کند و اورا به رحمت حق امیدوار مییاد خداست که انسان را در سختی های زندگی یاری می                                     

 : کسب آرامش4                                  

 و بالاترین مصداز یاد خداوند نماز است. "الا بِذِکرِالله تَطمَئنَُّ القلوب"فرماید: خداوند در قران می                                     

 : ایمنی از عذاب5                                   

 "َلم َنک ِمَن المصلَّین"دهند:پرسبند: چه چیز شما را روانه دوزخ کرد؟ پاسخ میروز قیامت از اهل دوزخ می                                      

 (43-48ما از نمازگزاران نبودیم.) مدثر/                                         

 یدن به بهشت: رس3                                   

 : آمرزا گناهان7                                   

 شوروز پنج بار در آن شست پیامبر اکرم در سخنی نورانی نماز را به سرچشمه آبی تشبیه کردند که انسان هر                                       

 د.کنکند که در این صورت هیچ آلودگی بر او نخواهد ماند. نماز نیز اینگونه انسان را از گناهان پاک میمی                                       

 : رهایی از معاصی2                                   

 (45نماز بازدارنده از فحشا و منکر است.)عنکبوت/" الَمُنَکَرِإِنََّ الصََّلَاةَ تَنَهَى عَنِ الَفَحَشَاءِ وَ"به تصریح قرآن:                                        

 : رهایی از شر شیطان7                                                     

  کندکند فرار میپیامبر اکرم فرمودند: همواره شببیطان از کسببی که بر نمازهای پنج گانه اا محافظت می                                       

 ان بزرگ وادارکند و او را به ارتکاب گناهولی اگر شخص نمازهایش را تباه کرد شیطان بر او جرات پیدا می                                       

 (837/ص3کند.)کافی/ ومی                                       
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 اگر خداوند بی نیاز است پس چرا از ما میخواهد که برایش نماز بخوانیم؟: 8

 کنند که درو بخوان. آیا این دسبتور به نفع والدین است یا که آنها از روی سبفارا می فرض کنید پدر و مادری به فرزند خود            

 کنند؟ خداوند نیز بندگان خود را به عبادت دسببتور داده چون میدلسبوزی و علاقه به آینده درخشبان خود فرزند چنین تقاضبایی               

 اوست؛ وگرنه خداوند به این عبادت ها هیچ ت ها و شیطان ها در گرو عبادت خالصانهرشبد وتعالی آنها و رهایی از چنگال شهو              

 نیازی ندارد و این عبادت ها هیچ سودی برایش ندارد.              

 ما اهمیت پیدا کند؟ : چه کنیم که نماز برای3

  الف( شناخت حق نماز          * 

 امام سداد فرمودند: حق نماز این است که بدانی که آن کوچ کردن به سوی خداوند عزَّ و جلَّ است و تو در هنگام نماز، در                     

 قدار ومایستی که ذلیل و بیبرابر خداوند متعال ایسبتاده ای. وقتی این معنی و موقعیت را دانسبتی، در موضع بنده ای می                     

 آرزومند و ترسان و امیدوار و بیمناک و فروتن و التماو کننده است وخداوند تعالی را که در برابر او ایستاده است با سکون                     

 به پا میداری.آوری و آن را با حدود و حقوقش دارد و در این حال از صمیم قلب به نماز رو میو وقار خود، بزرگ می                     

 (4/ص71)بحارالانوار/ و                                                                                                                                         

 گوید: زیر سبایه درختی در کنار رسول خدا بودیمسبلمان مینماز کفاره گناهان:      آثار و پاداا های نماز          ب( توجه به               

 آن حضرت شاخه ای از آن راگرفته، تکان دادند. برگ هایی از آن برزمین ریخت                                                                       

 فرمودند: نمی پرسبببید چرا چنین کردم؟ گفتیم: بفرمایید. فرمودند: هنگامی که                                                                        

 ریزد.مسلمانی به نماز می ایستد گناهانش مانند برگ های ایندرخت بر زمین می                                                                       

 (7/ح34/ص4)   وسائل الشیعه/و                                                                                                                             

 اعتی را امام صادز فرمودند: بعداز شناخت الله، هیچ طنماز، دارای ثواب عظیم:                                                                        

 با ارو تر از نماز نمی شبناسببم ... و یک نماز واجب در نزد خداوند با هزار حج و                                                                        

 شود و مقبول درگاه الهی واقع شود برابر است و هزارعمره ای که به خوبی اندام                                                                       

 و( توجه به جایگاه نماز در دین               

 : نماز، راو اسلام1*                            

 َتابک ا ُمَعاذ َعلَّمُهمیَ پیامبر اکرم زمانی که معاذ بن جبل را به یمن فرستادند در ضمن سفارتشان به او فرمودند:                                  

 (187/ص74) بحارالانوار/ و فَاِنَّها راوُ الاِسلامِ بَعدالاِقرار بالدَّین -الله .... وَلیَکن اَکثَرُ هَمَِّکَ الصَّلاه                                 

 : نماز، چهره دین8                              

 پیامبر اکرم فرمودند: هرچیزی چهره ای دارد و چهره دین شببما نماز اسببت پس مبادا شببخصببی چهره دینش را                                  

 (84.ص3زشت و نازیبا گرداند و هرچیزی شروعی دارد و شروع نماز با تکبیر است.) کافی/و                                 

 : نماز، دوست داشتنی کار پیش خدا3                              

 گوید از امام صادز)ع( شنیدم که فرمودند: خداوند عز وجلَّ نماز را بیش از سایر کارها دوست داردزید شحام می                                 

 و نماز آخرین سفارا همه پیامبران است. چه منظره زیبایی است! اینکه شخصی غسل کرده ویا وضوی کاملی                                 

 (2/ص3گرفته در مکانی خلوت به دور از چشم دیگران به رکوع و سدده مشغول شود .... ) کافی/و                                  
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 نماز، نور چشم پیامبر: 4  *             و(        

 پیامبر اکرم به اباذر فرمودند: یا اباذر! خداوند نماز را نور چشم من قرار داده است و چنان مرا مشتاز نماز کرده که                               

 گرسنه را مشتاز به غذا و تشنه را مشتاز به آب و اشتیاز گرسنه و تشنه به غذا و آب گذرا است ولی من از نماز                               

 (14/ص3شوم. ) کافی/وسیر نمی                               

 یزی نزدیک شدن به خدای عزنماز وسیله: 5                            

 (14/ص3* نماز مایه نزدیکی پارسایان به خداوند است.) کافی/والصَّلاه قُربَانُ کلَِّ تَقِی امام رضا فرمودند:                                 

 : نماز، بهترین تکلیف3                            

 فینماز بهترین تکلیابوذر میگوید به پیامبر عرض کردم: مگر نماز چیسببت که مرا به آن دسببتور دادید؟ فرمودند:                                 

 ت{ وخواهد بیشتر اندام دهد} به سود خود اوساست که خداوند برای بندگانش قرار داده است. حال هرکس می                                

 خواهد کمتر اندام دهد} به زیان خود اوست{هرکس می                                

 نماز، ستون خیمه دین: 7                            

 هااشد، طنابامام صادز)ع از زبان رسول خدا فرمودند: مَثَل نماز مثل ستون خیمه است،تا وقتی که ستون محکم ب                               

 خورد.آیند؛ ولی اگر ستون خیمه بشکند، هیچ طناب و میخ و پرده ای به درد نمیو میخ ها و پرده به کنار می                               

 (13/ ص 3) کافی/ و                                                                                                                                           

 : نماز بهترین عمل بعد از معرفت خدا2                           

 پسبر وهب میگوید از امام صبادز)ع( پرسبیدم: والاترین چیزی که انسان را به خدا نزدیک کند و عملی نزد  معاویه                              

 خدا محبوب تر از آن نباشببد چیسببت؟ حضببرت فرمودند: بعد از شببناخت خداوند، هیچ کاری را والاتر از هیمن نماز                              

 شبناسبم. نمی بینی که بنده صالح خدا عیسی بن مریم گفته است: و خداوند مرا برای ادای نماز سفارا کرد.نمی                              

 (1/ص3) کافی/و                                                                                                                                               

 : نماز، اولین مورد پرسش در روز قیامت7                          

 کنند اگر نمازا مقبول افتاد آن وقت به سببائر اعمال پیامبر اکرم فرمودند: در روز قیامت، ابتدا به نماز بنده نگاه می                             

 (887/ص77شود. )بحارالانوار/ وشود و اگر نماز مردود شد، دیگر به هیچ یک از اعمالش توجه نمیاو هم نگاه می                             

 .، مصرف بقیه دواها بی فایده استگوید: از این نسخه اگر فلان دوا را نخوریمثل اینکه دکتری به مریض می                             

 د( دوری از شراب و قمار و دیگر عوامل غفلت آور از یاد خدا          

 لشََّیَطَانُ أَنَ یُرِیدُ ا إِنََّمَا *فَاجَتَنِبُوهُ لَعَلََّکُمَ تُفَلِحُونَ یَا أَیَُّهَا الََّذِینَ آمَنُوا إِنََّمَا الَخَمَرُ وَالَمَیَسِرُ وَالَأَنَصَابُ وَالَأَزَلَامُ رِجَسٌ مِنَ عَمَلِ الشََّیَطَانِ              

 (71و 74) مائده/ * فَهَلَ أَنَتُمَ مُنَتَهُونَیُوقِعَ بَیَنَکُمُ الَعَدَاوَةَ وَالَبَغَضَاءَ فِی الَخَمَرِ وَالَمَیَسِرِ وَیَصُدََّکُمَ عَنَ ذِکَرِ اللََّهِ وَعَنِ الصََّلَاةِ              

 به وسیله شراب و قمار میان شما دشمنی بیفکند خواهد...... همانا شیطان می               

 میگیرندوری از کسانی که نماز را به سخره و( د          

  کُنَتُمَ وَالَکُفََّارَ أَوَلِیَاءَ وَاتََّقُوا اللََّهَ إِنَ ابَ مِنَ قَبَلِکُمَیَبا أَیَُّهَبا الََّبذِینَ آمَنُوا لَا تَتََّخِذُوا الََّذِینَ اتََّخَذُوا دِینَکُمَ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الََّذِینَ أُوتُوا الَکِتَ              

 (52و  57) مائده/ وَإِذَا نَادَیَتُمَ إِلَى الصََّلَاةِ اتََّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِکَ بِأَنََّهُمَ قَوَمٌ لَا یَعَقِلُونَ* مُؤَمِنِینَ              
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 توجه به ابعاد و ویژگی های نماز

 خداوند متعال نماز را در بهترین اوقات شبانه روز قرار داده است. الف(                                   

 امام علی)ع( فرمودند: در وقت نماز دسبت به دعا بردارید که بهترین زمان است. خداوند در آن وقت                                               

 دهد و فریاد آنها را لبیک میگوید و درخواسببتنظر لطف به بندگان دارد. به مناجات آنها پاسببخ می                                               

 (74کند. ) امالی شیخ صدوز/صسازد و دعای آنها را مستداب میآنها را برآورده می                                               

                                 های نمازویژگی  :4

 ب( برای نماز، مکانی ویژه و با فضیلت مخصوص در نظر گرفته شده است.                                          

 و( برای نماز جهت ویژه قرار داده شده است.                                          

 د( کعبه معظم از مقدو ترین مکان های روی زمین است.                                          

 ه( مدموعه نماز از بهترین ها شکل گرفته است.                                          

 

 : چه کنیم نماز برای ما سنگین نباشد؟5

 آن است که هنوز به اسن درک و بینش نرسیده ایم که چقدر بهاینکه احیانا نماز خواندن برای ما سخت و سنگین است، برای              

 از هم ترمنماز احتیاو داریم و اگر نماز نبود چه چیزهایی را از دسببت میدادیم. در واقع باید گفت نیاز ما به نماز بسببیار بیشببتر و                

 نیازمان به آب و غذا و حتی اکسیژن است؛ زیرا اینها برای حیات جسم ضروری هستند اما نماز برای حسات روح ضروری است.               

لَاةِ وَإِنََّهَا لَکَبِیرَةٌ إِلََّا عَلَى الَخَخداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:                 بَرِ وَالصببََّ تَعِینُوا بِالصببََّ عِینَوَاسببَ  هُمَ مُلَاقُو الََّذِینَ یَظُنَُّونَ أَنََّ * اشببِ

 و از صببر و نماز یاری جویید و این کار جز برای خاشعان، گران و سنگین است.) خاشعان ( کسانی  * رَبَِّهِمَ وَأَنََّهُمَ إِلَیَهِ رَاجِعُونَ               

 (43و  45ه او ایمان دارند. ) بقره/ هستند که به ملاقات پروردگارشان و بازگشت ب               

 همانطور که می بینید نماز تنها بر یک گروه سبنگین نیسبت و آنها خاشبعان هستند، کسانی که به قیامت اعتقاد دارند. پس در                

 جمله راه درمان، تقویت اعتقاد به معاد است که با مطالعه در آیات و روایات و تفکر در هدف آفرینش و صفات عدالت و حکمت               

 آید.خداوند به دست می               
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 : چه اولین هایی در نماز وجود دارد؟3

 ن کعبه، اولین بنا در زمی                          

                                                                                                                (73*   ) آل عمران / إِنََّ أَوََّلَ بَیَتٍ وُضِعَ لِلنََّاوِ لَلََّذِی بِبَکََّ َ مُبَارَکًا وَهُدًى لِلَعَالَمِینَقرآن می فرماید:                                

 نماز، اولین دستور به حضرت موسی)ع(                               

تَمِعَ لِمَا یُوحَىخداوند متعال بعد از بعثت حضببرت موسببی به او فرمود:                                  أَنَا  اإِنََّنِی أَنَا اللََّهُ لَا إِلَهَ إِلََّ* وَأَنَا اخَتَرَتُکَ فَاسببَ

 (14و13) طه/ * فَاعَبُدَنِی وَأَقِمِ الصََّلَاةَ لِذِکَرِی                               

 اولین واجب در اسلام نماز،                               

 (73پیامبر فرمودند: اولین چیزی که خداوند بر امت من واجب نمود نمازهای پنج گانه بود.) جامع الاخبار/ص                               

 نماز، اولین واجب در فروع دین                               

 پایه اسبتوار شبده است: نماز، زکات، حج، روزه، ولایت و بعد از ولایت که کلیدامام باقر)ع( فرمودند: اسبلام بر پنج                                

 (27/ص8) کافی/وقبولی بقیه است، مهم ترین فرع، نماز است.                               

 نماز، اولین عملی که فرد تازه مسلمان لازم است بیاموزد اولین ها*                   

 تازه مسببلمان باید برای یادگیری مسببائل الام همت کند و اولین چیزی که لازم اسببت یاد بگیرد نماز اسببت و این                                

 (877/ص 7آموزا نماز به تازه مسلمان در سیره پیامبر نیز بوده است. )کنزالعمال/ و                               

 نماز از اولین نشانه های تقوی                               

 (3و8خداوند در قرآن کریم از بین نشانه های متعدد تقوی، پیش از همه بر نماز تاکید کرده است.)بقره/                               

 نماز اولین نشانه مومنان                               

 قرآن کریم هنگامی که میخواهد شاخصه های مومنان را برشمارد اول از همه روی خشوع بر نماز دست میگذارد.                               

 برپا داشتن نماز اولین شاخصه حکومت صالحان                              

 عصبر که تنها حکومتی است که عدل فراگیر را در جهان برقرار میکند اقامه  اولین عمل در حکومت حضبرت ولی                              

 (27/ص 8نماز است.) تفسیر قمی/ و                              

 رپاداشتن از اولین کارهای پیامبر پس از هدرتو بساختن مسدد                               

 در قیامت از آن پرسیده میشود ن چیزی کهنماز اولی                              

 ترک نماز اولین عامل جهنمی شدن جهنمیان                              

 یکی از سوالاتی که اهل بهشت از اهل جهنم می پرسند این است که چرا شما جهنمی شدید؟و قرآن کریم،بر اسا                             

 (43-44آنها در پاسخ چهار عامل را ذکر میکنند، اولین مورد این است که ما از نمازگزاران نبودیم.) مدثر/                              

 رودبه بالا میانسان  از  نماز اولین عملی که                              

 (8/ص7شود نماز است.) کنزالعمال/ وآسمان به بالا برده میبه فرموده پیامبر اولین عملی که از مسلمانان به                               
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        *     گویند اهمیت دارد؟: آیا واقعا نماز انقدر که می7

 محوریت در ایمان به قرآن و معاد                       

   (78قرآن و معاد معرفی شده است.) انعام/در کلام خدا مراقبت از نمازهای خود یکی از شاخصه های ایمان به                        

 محوریت در شناخت متقین                       

 (3و8ره/)بق* یُنَفِقُونَالََّذِینَ یُؤَمِنُونَ بِالَغَیَبِ وَیُقِیمُونَ الصََّلَاةَ وَمِمََّا رَزَقَنَاهُمَ  * ذَلِکَ الَکِتَابُ لَا رَیَبَ فِیهِ هُدًى لِلَمُتََّقِینَ                       

 محوریت در فروع دین                       

 دارد نهی کرده است.امام صادز)ع( فرمودند: حضرت لقمان فرزندا را از روزه ای که او را از نماز باز می                       

 محوریت در تبلیغ دین                       

 عارفکه همه م دهدفرسببتد به او دسببتور میپیامبر اکرم هنگامی که معاذ را به نمایندگی برای تبلیغ اسببلام به یمن می                       

 (83اسلام را بیان کند، ولی بیشترین همتش بر نماز باشد.) تحف العقول/ص                       

 نامه های حکومت دینیمحوریت در بر                       

 (41) حج/ الَمُنَکَرِ وَلِلََّهِ عَاقِبَ ُ الَأُمُورِالََّذِینَ إِنَ مَکََّنََّاهُمَ فِی الَأَرَضِ أَقَامُوا الصََّلَاةَ وَآتَوُا الزََّکَاةَ وَأَمَرُوا بِالَمَعَرُوفِ وَنَهَوَا عَنِ                      *

 روابط اجتماعی محوریت در                       

 کنند برحذر قرآن کریم ما را از دوسببتی با اهل کتاب مثل یهود و نصبباری که دین ما و از جمله نماز ما را مسببخره می                       

 (57دارد.) مائده/می                       

 محوریت در هدرت                       

 (37اهیم)ع( علت هدرت خود را از فلسطین به مکه مکرمه را اقامه نماز معرفی می نماید.) ابراهیم/حضرت ابر                       

 محوریت در شیعه بودن                       

 در برببینید چقامام صادز)ع( فرمودند: اگر میخواهید شیعیان ما را بشناسید آنها را در سه جا امتحان کنید: اول موقع نماز                        

 (72الحدیثه( متن، -کنند و ... ) قرب الاسناد)طنماز محافظت می                       

 محوریت در مسافرت                       

  د) خصال شیخامیر مومنان علی)ع( فرمودند: انسان مومن به سفری که دین و نماز او در معرض خطر قرار گیرد نباید برو                       

 (334/ص8صدوز/ و                       

 محوریت در قضاوت درباره افراد                       

 هارون بن خارجه نزد امام صبادز)ع( از اخلاز یکی از اصحاب آن حضرت ستایش کرد، حضرت فرمودند: نماز او چگونه                        

 (427/ص3است؟ ) کافی/و                       
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 : وقتی خداوند به نماز ما احتیاجی ندارد چرا باید انقدر خودمان را به زحمت بیاندازیم؟ *فواید نماز برای ما2

 : یاد خدا1                      

 (14)طه/اَقِمِ الصََّلوه لِذِکرِیتعال به حضرت موسی وحی کرد: در حقیقت روح نماز، یاد خداوند است. خداوند م                             

 : از بین برنده ویروو گناه8                         

 : پاک کننده انسان از تکبر3                         

 امیرالمومنین علی)ع( می فرمایند: خداوند ایمان را برای پاک سبازی انسبان ها از شرک واجب کرده است و نماز را                             

 (858برای پاک سازی از تکبر.) نهج البلاغه/ حکمت                             

 ان: نردبان بالا برنده انس4                         

 (133امیرمومنان علی)ع( درباره فلسفه نماز فرمودند:نماز وسیله تقرب هرپرهیزکاری به خداست.) نهج البلاغه/حکمت                          *

 دعوت کننده به پاکی همه جانبه: 5                         

 سبراسبر نماز دعوت به پاکی از جنبه های گوناگون زندگی است؛ زیرا مکان نمازگزار، لباو نمازگزار، آبی که با آن                              

 رایط این شکندو ... باید از هرگونه غصب و تداوز به حقوز دیگران پاک باشد. با توجه به گیرد یا غسل میوضو می                             

 کسی که آلوده به ظلم، ربا، غصب، کم فروشی و ... باشد چگونه میتواند مقدمات نماز را فراهم سازد؟ بنابراین تکرار                             

 از هر آنچه ناپسببند نماز در پنج نوبت شبببانه روز، خود دعوتی اسببت به رعایت حقوز دیگران و پاک کردن زندگی                              

 خدای متعال است.                             

 : تمرین نظم3                          

 : شرط قبولی عبادات7                           

 اعمال نیک را در جان انساندهد واز سوی دیگر بذر سایر نماز از سبویی به سبایر اعمال انسان ارزا و اعتبار می                              

 الله الله فِی دهد. امیرمومنان)ع( در وصببیت های خود در آخرین دقیقه های عمر شببریفشببان فرمودند: پرورا می                              

لاهِ فَاِنََّها عَمُودُ دِینِکُم                                 را درباره نماز در نظر داشبته باشید، چرا که نماز ستونخدا را خدا (47) نهج البلاغه/ نامه الصبََّ

 دین شماست.                              

 : نمی شود طور دیگری نماز بخوانیم؟7

 اولین نکته ای که در ایندا باید به آن توجه کرد این اسبت: نمازی که خدا بر ما واجب کرده همین است که در کتاب و سنت آمده است    

 با همین تکبیره الاحرام و قیام و قرائت و ذکر و رکوع و سبببدده و ... اگر کسبببی دلش بخواهد طور دیگری بخواند دیگر آن نمازی که      

 نردبان مومن به آسمان است، نیست، یک چیز دیگر است.     

 نکته دوم اسبنکه آری راه های زیادی برای تشبکر از خدا وجود دارد که یکی از آنها نماز است. البته نماز تنها برای تشکر از خدا واجب      

 نشببده بلکه حکمت ها و فواید دیگری هم دارد. نکته حیاتی در ایندا اسببت که هیچ کدام از راه های دیگر تشببکر از خدا جای نماز را      

 نمی گیرد.      

 از زاویه ای دیگر عاشببق همیشببه دنبال این اسببت که معضببوز از چه چیزی خوشببش می اید که او هم دقیقا همان کار را اندام بدهد.     

 مومنی که عاشق خداست وقتی می بینید که خدا دوست دارد هرروز پنج بار به همین شکل نماز بخواند همانطور رفتار میکند.     
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 ز را باید عربی بخوانیم؟ : چرا نما14

 فنماز و لبیک در حج است که باید به عربی بیان شود وگرنه هیچ تکلیپیش از هرچیز لازم است به این نکته توجه داشته باشید که تنها      

 واجب دیگری نیازمند قرائت عربی نیست. اما دلائل خواندن به عربی نماز:     

 امیرمومنان حضبرت علی)ع( می فرمایند: مومن، بنای دین خود را بر اسباو رای و نظر شبخصی نمیگذارد، بلکه بر: : تعبد 1                

 (347/ص 35آنچه از پزوزدگارا رسیده بنیان می دهد.) بحارالانوار/ و                           

 یشود که زباننژاد و مملکتی نماز را به یک زبان بخوانند، باع  می اینکه همه مسبلمانان از هر: زبان مشبترک مسبلمانان: 8                 

 مشترک میان همه پیروان اسلام شکل بگیرد و در واقع زمینه وحدت و پیوند بین المللی دینی را فراهم کند.                               *

 می آوریم نمیتوان به صورت دقیق به زبان دیگری ترجمه کرد. چه بسا برخی:کلماتی را که در نماز به زبان معادل واژه ها: 3                 

 از کلمات یا جملات، معانی بسیاری در خود جای داده که با یک یا چند جمله نیز نمیتوان همه آن را بیان کرد.                          

 : جلوگیری از تحریف4                  

 

 که اهل نماز و اطاعت از خدا نیستند بهتر از کسانی است که اهل نماز و اطاعت هستند: چرا وضع مادی کسانی 11

 : کلیت نداشتن این وضعیت1               

 النََّعَمَ ِ وَمَهَِّلَهُمَ قَلِیلًاوَذَرَنِی وَالَمُکَذَِّبِینَ أُولِی : خداوند در قرآن کریم می فرماید: : سنت امهال1: توجه به سبنت های الاهی      8               

 (11مرا با تکذیب کنندگان صاحب نعمت واگذار، و آنها را کمی مهلت ده.) مزمل/                                                           

 فرماید: کسانی که کافر شده اند گمان نکنند این فراوانی خداوند در قرآن می: : سنت املاء8                                                        

 و برای آنها درنعمت به سود آنهاست، ما فراوان به آنها میدهیم تا بیشتر در گناه فرو روند                                                             

 (172قیامت عذابی دردناک است.) آل عمران/                                                           *

 أَنَ  * کَلََّا إِنََّ الَإِنَسَانَ لَیَطَغَى ": قرآن می فرماید: اثر احسباو ثروتمندی این است که انسان طغیان کند: رابطه ثروت و طغیان3              

 (7و  3چون خود را بی نیاز می بیند.) علق/ کند؛ بی گمان آدمی طغیان می * "رَآهُ اسَتَغَنَى                    

 به همین دلیل اکثر معاندان و متکبرانی که در مقابل رسبولان الاهی ایستادگی میکردند، انسان های ثروتمندی بودند که به                    

 دده نمودن در برابر او نبودند. اثر ذاتی چنین زد، حاضببر به اطاعت از خداوند و سببسبببب تکبری که در درون آنها موو می                    

 ثروتی این سات که انسان را به تکبر و دوری از عبادت و نماز وا می دارد.                    

 : اصل عبودیت برای رسیدن به کمال است نه نعمات دنیوی.: توجه به هدف نماز4                

 : بسبیاری از افرادی که به ثروت فراوان می رسند و اهل نماز هم نیستند، از طریق حرام به این ثروت رسیده اند : مال حرام5                

 زیرا کسی که اهل نماز نیست اعتنایی ندارد به اینکه مالی که به دست می اورد از راه حلال باشد.                     
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 فصل دوم: چرا اینگونه نماز بخوانیم؟

 نماز جزء اصول دین نیست در حالیکه از مهم ترین واجبات است؟  :1 

 اسببلام یک مکتبی اسببت دارای جهان بینی و ایدئولوژی. جهان بینی اسببلام را اصببول دین و ایدئولوژی آن را فروع دین مینامند. ازآندا     

 عبیر دیگر فروع دین است و این به معنی کم اهمیت بودن نماز مربوط به رفتارهای انسبان اسبت مربوط به حوزه ایدئولوژی یا به تکه       

 نیسبت؛ بلکه به این معناسبت که نماز مربوط به حیطه رفتاری انسبان است در حالیکه اصول دین مربوط به حیطه باورها و اعتقادهای       

 انسان است.     

 درمان ریا ..(: چگونه عبادت کنیم و نماز بخوانیم تا از ریا دور باشد؟)راه های 8 

 توجه به خشم و غضب الاهی از عمل ریاکارانه                      

 توجه به ارزشی پاداا و تشویق مردم در برابر پاداا های عظیم الاهی                      

 در قدردانی توجه به خلف وعده ها، ناسپاسی ها و فراموا کاری ها و ناتوانی های مردم                    *

 توجه به قدرت خداونددر تسخیر دل ها                      

 توجه به قدرت خداوند در افشاگری ریاکاری ها                      

 توجه به این که ریا، نابودگر اجر و پاداا اخروی اعمال انسببان و عادت دادن خود به اینکه اعمال و کارهای نیک خود را                      

 در پنهانی اندام دهیم.                        

 : چگونه کیفیت نمازمان را بالا ببریم؟3

 رمزدار است. باطل مثل زدن رمز اشتباه برای باز شدن یک درِنماز : یاد گرفتن احکام : 1              

 الف( انتخاب مکان مناسب :           : توجه به آداب ظاهری و باطنی نماز8              

 ب( انتخاب لباو مناسب                                                                         

 : پیامبر اکرم فرمود: نماز کسی که در حال نماز به سمت چپ یا راست نگاه کند کامل نیستپرهیز از حرکت های زائد در نماز: 3              

 : داشتن نظم و برنامه در اندام نماز4              

 اول وقت بر آخر وقت، همانند فضیلت آخرت : امام صادز)ع( فرمودند: به یقین فضیلت و برتری نماز: اندام نماز در اول وقت 5              

 (35/ص3بر دنیاست. ) کافی/ و *               

 : تلاا برای افزایش حضور قلب3              

 : توجه به معانی و اسرار نماز7               

 همه عبادات از جمله نماز، دارای اسبراری اسبت که در روایات اهل بیت)ع( بیان شبده اسبت وبعضی از علما نیز در این باره                  

 کتاب های سودمندی نوشته اند؛برای مثال درباره فلسفه وضو چنین آمده است: به درستی که وضو مرزی از مرزهای خداست                  

 (337/ص1کنند... ) وسائل الشیعه/ وکنند و چه کسانی سرپیچی میتا خدا بداند چه کسانی یا کسانی از او اطاعت می                  

 : اهمیت دادن به نماز جماعت2               
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 چند نکته در مورد نماز جماعت     

 : همسایه مسدد و کسی که صدای اذان را می شنود باید نسبت به نماز جماعت عنایت بیشتری داشته باشد.1                     

 : اهتمام به جماعت، در نماز صبح و مغرب و عشا بیشتر مورد توصیه است؛ مستحب موکد است.8                     

 اعت نزدیک به امام ایسبتادن، در صبف اول ایسبتادن و در سبمت راسبت صبف ها ایستادن مورد سفارا : در نماز جم3*                    

 (25اهل بیت بوده است. امام کاظم )ع( فرمودند: نماز در صف اول نماز جماعت مانند جهاد در راه خداست.)بحار/و                         

 ست کسانی در صف اول و امام بایستند که شایستگی امام جماعت شدن را دارند.: در نماز جماعت بهتر ا4                     

   برای رسیدن به نمازی مطلوب، آیا چیزهای غیر از خود نماز هم هست که به آنها باید توجه شود؟ : 4

 کهبگیری، صببدقه بدهی، بل شبان و فضببیلت فقط این نیسببت که نماز بخوانی، روزه امام علی)ع( خطاب به کمیل می فرماید: ای کمیل!   

 شبان و فضبیلت این اسبت که با قلبی پاک و عملی مورد رضبای او و با خشبوع کامل به نماز بایستی. بنگر در کدا و روی چه چیز نماز   

   (417/ص 74خوانی اگر از راه شایسته و حلال نباشد قبول نخواهد شد.) تحف العقول/ونماز می   

 وضو بگیریم؟ آیا حمام رفتن کافی نیست؟: چرا باید قبل از نماز 5

 وضو، تیمم و غسل ممکن است ظاره انسان را هم پاکیزه کند؛ ولی باید توجه داشت هدف از اندام آنها پاکیزگی ظاهر نیست؛ زیرا انسانی   

 بدون ند و شستن بدن بدون نیت غسل وکه تازه از حمام بیرون آمده نیز باید برای نماز وضو بگیرد یا اگر نیاز به غسل دارد باید غسل ک    

 قصد قربت کافی نیست.    

 گردد؟ ارتباط آن با نماز چیست؟: چرا بعد از جنابت، غسل واجب می3

 دا آن را بیان ننموده اسببت تا مطیع ازها بر ما پوشببیده اسببت و خداوند عمابتدا باید بیان کنیم علت حقیقی بسببیاری از واجب ها و حرام    

 ایعاصی شناخته شود. در مورد وجوب غسل هم هنگام جنابت نیز حقیقت مطلب همین است با ان تفاوت که در بعضی روایات به گوشه    

 از اسبرار آن اشباره شده است. امام صادز)ع( در پاسخ زندیقی که پرسید: علت غسل جنابت چیست؟ فرمودند: همانا آمیزا کننده کاری    

 ده اسببت و کار حلال همه مایه آلودگی نیسببت. جنابت همانند حیض اسببت چرا که نطفه، خونی اسببت اسببتحکام نایافته و حلال اندام دا    

 ن، درکشد و مرد از نفس آهم امکان پذیر نیست، مگر به حرکتی سخت وشهوتی چیره. پس چون به پایان رساند، بدن نفس میآمیزا     

  رای همین واجب شده است و غسل جنابت افزون بر این،امانتی است که خداوند به بندگان خویشکند. غسل ببویی بد احساو میخود      
 (837/ص 8سپرده است تا از این رهگذر، آنان را بیازماید.) احتداو طبرسی/ و    

 فواید بهداشتی طهارت به ویژه بعد از مقاربت:  

 بدن و ورزیده شدن آن از طریق تحریک پایانه های عصبی موجود در پوست. الف( نشاط بخشیدن به*                            

 کاهش حبس شبدن و جمع شبدن خون در پوسبت و دستگاه تناسلی و دفع خون های جمع شده در اینب(                                     

 ه ویژه قلب و مغزقسمت ها به سایر قسمت های بدن ب                                         

   و( غسل فعالیتی عضلانی است که موجب نشاط قلب و حسن جریان خون در بدن است.                                     

 د( زدودن سلول های مرده، مواد چربی زائد و گرد و غبار از پوست.                                 

    کند تا بهتر به وظایف گوناگون خود عمل کند.ه( غسل سلامتی پوست را تامین می                                       
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  علت غسل کردن هنگام نماز: 

 برود و از او طهارت روح را طلب کند، حال چگونهالف( انسان هنگام نماز قرار است به دیدار خالق یکتا و آفریننده پاکی                *          

 می تواند با جسمی آلوده به زیارت دوست برود؟                               

 ب( احکام تابع مصلحت و مفسده ای است که خداوند حکیم آن را تشخیص می دهد.                          

 سوره های واجب قرآن واجب است و به خودیو( غسل جنابت برای اندام عباداتی همچون نماز و طواف و خواندن                            

 ار بهداشتی آن را واجب نموده است.خود واجب نمی باشد تا بگوییم خداوند فقط برای درک این آث                               

 .وند از غسل استد( با توجه به وجوب نیست و قصد قربت معلوم می شود طهارت باطنی هم مقصود خدا                            

 طرف رو کنیم خدا آنداست پس چرا حتما باید رو به قبله نماز بخوانیم؟ : به فرموده قرآن به هر7

 اول ذکر این نکته ضبروری اسبت که همه نمازها لازم نیست رو به قبله باشد بلکه نمازهای واجاب اینگونه اند و همچنین باید بدانیم در   

 همه جا بودن خداوند یک چیز است و جهت نماز چیز دیگر ؛    

 اما فایده های خواندن نماز رو به قبله:  

 : اتحاد مسلمانان1                       

 : نمایش شکوه و عظمت مسلمانان8                        

 : ایداد حضور قلب3                        

 در این زمینه مینویسد: قبله به معنای اقبال کردن به چیزی است؛ به طوریکه روی آوردن به آن چیزامام خمینی)ره(         *                  

 (178/ص5همراه با کندن و جدا شدن از چیزهای دیگر است.)عرفان اسلامی/و                            

 : پیشرفت علمی مسلمانان4                        

 ، دانش های جغرافیایکی از برکات دسببتور قرآن به نماز خواندن رو به قبله این بود که موجب گسببترا و پیشببرفت                            

 هیئت، هندسه و ریاضی و اختراع قبله نما در بین مسلمانان گردید.                           

 

 داده است؟: چرا خداوند کعبه را قبله مسلمانان قرار 2

 کعبه اولین خانه توحید اسببت که برای اولین بار به دسببت آدم ابوالبشببر برای هدایت انسببان ها بنا شببد و: یاد آوردی توحید: 1             

 می افزاید.و انسان بار وی آوردن به سوی آن در نماز، با یاد آوردن اولین خانه توحید بر ایمان خود بر خداوند یگانه                    

 اجتماعی آن است. جابر بن حیان از امام صادز)ع( پرسید: آیا _از دیگر اسبرار توجه به کعبه، جنبه سبیاسی: مرکزیت کعبه: 8                

 توانند ان نمیاهمیت مرکز بودن کعبه برای نماز بیشتر است یا برای حج؟ حضرت فرمود: برای نماز؛ زیرا بسیاری از مسلمان                    

 خواند.در تمام عمر حتی یک بار به مکه بروند ولی هر مسلمان در هر جایی روزی پنج بار به سوی کعبه نماز می                    

 (54)تفسیر نماز استاد قرائتی/ص                                                                                                                               
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 : چرا با اینکه شرافت کعبه بیشتر از بیت المقدو است، چرا خداوند از ابتدا قبله را کعبه قرار نداد؟7

 

 : تقویت روحیه اطاعت و فرمانبرداری در اهل حداز1                           

 : جلوگیری از قضاوت های نادرست نسبت به اسلام8                           

 کعبه در اول مرکز قدرتمند بت پرستی بوده است. اگر در این محل در اوو قدرت بت ها، قبله قرار میگرفت،ممکن                               

 از دور خبر اسلام را می شنوند گمان کنند این دین هم به نوعی به بت پرستی دعوت بود سببب شبود کسانی که                                

 سال از دعوت اسلامی و تاکید آن بر توحید دیگر جایی برای این توهم وشبهه 15کند، امابعد از گذشبت حدود می              *               

 ماند.باقی نمی                               

 : ایداد تمایز بین مسلمانان و مشرکان3                            

 ازآندا که مشرکان در برار بت هایی که در مسددالحرام و در خانه کعبه بودند خضوع و قربانی میکردند شاید در                                

 هویت مسبلمانان از آنان سبمت و سبوی اعمال عبادی آنها متفاوت باشد تا زی ابتدای کار لازم بود برای جداسبا                                

 مومن از کافر باز شناخته گردد.                                

 

 : چرا خداوند در ابتدا قبله را به سمت بیت المقدو قرار داده و پس از مدتی به سمت کعبه معظمه تغییر داد؟14

ولَ مِمََّنَ یَنَقَلِبُ عَلَى.... : قرآن می فرماید: : امتحان الهی 1                          وَمَا جَعَلَنَا الَقِبَلَ َ الََّتِی کُنَتَ عَلَیَهَا إِلََّا لِنَعَلَمَ مَنَ یَتََّبِعُ الرََّسببُ

 ( و ما آن قبله ای را که پیش از این143) بقره/....تَ لَکَبِیرَةً إِلََّا عَلَى الََّذِینَ هَدَى اللََّهُکَانَ وَإِنَ عَقِبَیَهِ                                                  

 کنند از آنها که به جاهلیتبر آن بودی برنگردانیم،مگر برای آنکه افرادی را که از پیامبر پیروی می                                                  

 گردند، باز شبناسیم. و هما نا این) تغییر قبله( جز بر کسانی که خداوند آنها را هدایت کرده،باز می                                                  

 دشوار بود.                                                  

 : نشان دادن ضعف استدلال یهود 8                             

 : برتری بخشیدن به پیامبر و مسلمانان3                             

 همانگونه که از آیات قرآن پیداسببت، یکی بودن قبله بهانه ای بود برای اذیت کردن مسببلمانان ؛ زیرا قرآن        *                      

یَقُپیشبگویی کرده می فرماید:                                  فَهاءُ مِنَ النََّاوِ ما وَلاََّهُمَ عَنَ قِبَلَتِهِمُ الََّتیسببَ  دبه زودی مردم بی خرکانُوا عَلَیَها ...  ولُ السبَُّ

 ایدمخواهند گفت: چه چیزی آنها) مسلمانان( را از )بیت المقدو( قبله ای که بر آن بودند برگردانید؟ لذا در ادامه آیه می فر                                   

 اکنون تورا به سوی قبله ای میگردانیم که از آن خشنود باشی، که نشانگر این است که خود رسول ِِ فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبَلَ ً تَرَضباها                                  

 (148.144خدا نیز از این موضوع ناراحت بوده است و با این تغییر خشنودی پیامبر به دست آمده است. ) بقره/                                    

 اعلام اعتدال اسلام در همه چیز: 4                               

 بیت المقدو یعنی شرز می ایستادند و یهود که در شامات و و بابل و مانند آن به سر می بردنداینکه مسیحی ها به سوی                                    

 رو به سوی بیت المقدو که برای آنان که تقریبا به سمت غرب بود می ایستادند و به این ترتیب نقطه غرب قبله آنان بود.                                   

 اما کعبه که نسبت به مسلمانان مدینه در آن روز در سمت جنوب و میان مشرز و مغرب قرار داشت یک خط میانه محسوب                                   

 می شد.                                   
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 : اسرار قبله از نظر علمی5                    *

 )یکی از دانشبگاه های معتبر امریکا ( برای اولین بار با یک اندام یک آزمایش ساده، به "دانشبگاه ییل"از  "هارولدبور"                         

 وجود میدان مغناطیسی در اطراف موجود زنده پی برد. همانگونه که می دانید، در بدن ما میلیون ها عصب وجود دارد که                        

 انتقال پیام در بدن ما به وسیله تحریک الکتریکی این عصب ها صورت میگیرد. در اثر ایداد بار الکتریکی در اطراف کار                        

 آنها در بدن ما یک میدان تشکیل میشود و میدان بدن ما در اثر فعالیت هم زمان میلیون ها عصب به وجود می اید.                        

 به صورت مفصل توضیح داده شده( 158تا  142) در صفحات                                                                                           

                            

 : چرا باید در هر نماز سوره حمدرابخوانیم؟11

   *   اهمیت سوره حمد

 "سبع المثانی ": سوره حمد 1            

 "اساو قرآن ": سوره حمد 8            

 (3از ابن عباو نقل شده است که هر چیزی اساسی دارد و اساو قرآن سوره حمد است. ) شرح فروع اصول کافی/و               

 "برترین سوره ": سوره حمد 3            

 است و منظور "سام"پیامبر اکرم به جابر فرمود: سبوره حمد اسباو سبوره قرآن اسبت و این سوره شفای از هر دردی به جز                 

 (43از سام مرگ است. ) جامع الاخبار شعیری/ص   *           

 "همتای قرآن ": سوره حمد 4             

 دیثی فرمودند: از پیامبر خدا شنیدم که فرمودند: خداوند عزوجل در خطاب به من اینگونه فرمودند: به امیرالمومنین)ع( در ضمن                

 راستی، به تو سبع المثانی و قرآن بزرگ را اعطا کردیم که به واسطه سوره حمد بر من منتی ویژه گذاشته و آن را همتای قرآن                

 (887/ص27داده است ..... ) بحار/ ویم قرار عظکریم                  

 : محتوای سوره حمد5              

 (834/ص78از اما صادز)ع( نقل شده است: اسم اعظم خداوند در سوره فاتحه الکتاب پراکنده شده است.) بحار/و                  

 : چرا در هرنماز، خواندن سوره توحید مستحب است؟18

 : قرائت این سوره معادل خواندن یک سوم قرآن کریم است و یک سوم تورات و یک سوم اندیل و زبور است1                  

 "قل هوالله احد ": قرائت آن موجب آمرزا گناهان اسبت زیرا حضبرت رسول اکرم فرمودند: هرکس هنگام خواب سوره 8                  

 (452/ص4د مرتبه بخواند، خداوند گناهان پنداه سال او را می امرزد.) کافی/ ورا ص       *            

 : محبت به آن نشبانه محبت خداوند: عمر بن حصین می گوید: پیامبر گرامی اسلام لشگری را به فرماندهی علی)ع( گسیل3                  

 اره آن حضرت سوال کردند. لشگریان در پاسخ گفتند: علی)ع( از هر جهت و پس از بازگشبت لشبگر از ایشان دربداشبتند                      

 میخواند. پیامبر اکرم از علی)ع( "قل هوالله احد "خوب و شببایسببته بود جز اینکه در همه نمازهای جماعت، پس از حمد                      

 علت را پرسببیدند. حضببرت فرمود: من به سببوره قل هوالله احد علاقه خاصببی دارم. پیامبر اکرم فرمودند: دلیل این محبت                      

 (74خاص این است که خداوند به تو محبت ویژه ای دارد.) شیخ صدوز/توحید/ص                     
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 که در رکعت های سوم و چهارم میخوانیم؟ : تسبیحات اربعه چه اهمیتی ویژه ای دارد13

 : امام صببادز)ع( فرمودند: رسببول خدا روزی به یاران خود فرمود: آیا اگر لباو ها و ظرف هایتان را جمع کرده و آنها را روی 1                

 دند: نمیخواهید چیزی به شببما بگویم که هم بگذارید به آسببمان خواهد رسببید؟ گفتند: خیر یا رسببول الله. حضببرت فرمو                    

 بعد از ریشبه اا در زمین وشباخه اا در آسبمان باشبد؟ عرض کردند: بله یا رسول الله. حضرت فرمودند: هرکدام از شما                    

 (174/ص74نماز واجبش سی بار تسبیحات اربعه را بگوید..... ) بحار/ و                    

 : تسبیحات اربعه موجب استدابت دعا8                 

 حارث بن مغیره میگوید از امام صبادز)ع( شبنیدم که فرمودند: هرکس بعد از نماز واجب چهل بار تسبیحات اربعه بگوید و                  *

 (454/ص3وپس از آن از خداوند درخواست کند، حاجتش برآورده می شود.)وسائل الشیعه/                     

 : تسبیحات اربعه زیربنای اسلام3                  

 .... از امام صبادز )ع( سبوال کردند: چرا عرا مربع اسبت؟ فرمودند: زیرا کلماتی که اسبلام بر آن بنا شده چهارتاست و                      

 (171/ص 8) من لایحضره الفقیه/و"اله الا الله والله اکبرسبحان الله والحمدلله ولا  "آنها عبارت اند از:                       

                   

                : چرا ذکر صلوات در نماز واجب است؟14

 خلاصببه اینکه نماز، عملی خواسببتنی و مورد توجه خداوند اسببت و همان گونه که خداوند و ملائکه او بر پیامبر صببلوات می فرسببتند،        

 تور میدهد مومنان نیز صبلوات بفرستند و چه جایی برای این صلوات بهتر از نماز؟ علاوه بر اینکه خود وجود صلوات در نماز باع  دسب       

 می شود تا مسلمانان هیچ گاه رسول خدا و تلاا های او برای اسلام را از یاد نبرند و از او با صلوات قدردانی کنند.        

 است پس چرا خانم ها باید در نماز حداب کامل داشته باشند؟ : خداوند با همه محرم15

 : رعایت ادب1             

 : تاثیر مثبت در کسب حضور قلب8*             

 : یادآوری ارزا حداب3               
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 فصل سوم

 نماز خواندن چه اثری دارد؟

 بازدارنده از فحشا و منکر است پس چرا بعضی افراد اهل نماز گناه می کنند؟: اگر به فرموده قرآن، نماز 1

 ابله گناه بازدارنده از گناه اسبت بنابراین اگر کسبی اهل نماز بود ولی گناه هم میکرد، معلوم می شود نمازا آن نماز کاملی که این اثر ر   

 این صورت نباید انتظار عسل واقعی را داشته باشد. داشته باشد نیست. مثل اینکه کسی عسل تقلبی بخورد که در    

 

 

 : وقتی می بینیم برخی هم نماز میخوانند و گناه هم میکنند، بهتر نیست ما نماز نخوانیم و گناه هم نکنیم؟8

 ا راا میدهد یا آنهتکالیف به انسان ها پاداتکالیف اسبلام بر دو قسبم اسبت؛ اندام امور واجب و ترک امور حرام. تکالیف بر اسباو این    

 مدازات میکند. خود ترک نماز گناه بزرگی است و همین گناه بزرگ نیز باع  می شود انسان در دام گناهان دیگر هم بیافتد.    

 

 

 : وقتی نماز، مارا از گناه باز نمی دارد، چه فایده ای دارد که بخوانیم یا نخوانیم؟3

 خواند حال و روز بهتری در دنیا و می درسبت است راه فهمیدن قبولی نماز گناه کردن و نکردن است. ولی همین فرد گناهکاری که نماز    

 این را هم باید بدانیم همین گناه کار هم باید بداند که همین نمازا تا حدی او را از خواند؟آخرت دارد یبا گنباهکباری که نماز هم نمی    

 خیلی ازگناهان بازمیدارد و اینگونه نیست که هیچ اثری نداشته باشد.    

 

 

 : اگر شرط قبولی کارهای خوب، قبول شدن نماز است، آیا کارهای خیر یک بی نماز، فایده ای دارد؟4

 شرایطی که در روایات برای اعمال ذکر می شود دو گونه است؛      

 .: شرط صحت که بدون رعایتش اصلا عمل قبول نیست1                                      

 : شرط کمال که رعایت آن باع  بهتر شدن عمل و تاثیر بیشتر آن است.8                                      

 نکته بعدی اینکه آن دسته روایاتی که شرایط قبولی نماز را در گرو کارهای دیگری قرار داده است درصدد بیان اهمیت نماز و جایگاه بلند    

 آن در معارف دینی و برای یادآوری اهمیت و ارزا و تاثیر عمق نماز در روح و جان آدمی و ایداد توفیق برای اندام کارهای خوب دیگر     

 است.    
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 : چه چیزهایی باع  می شود نماز ما پذیرفته نشود؟5

 امام باقر)ع( فرمودند: کسبی که به وجود امام زمانش اعتقاد نداشته باشد نمازا: ایمان نداشبتن به امام زمان خود: 1                      

 (447/ص1قبول نمی گردد. ) کافی/و                             

 (3/444کافی/وپذیرفته نشود.)  باع  می شود تا چهل روز نماز در روایت است که نوشیدن شراب: شراب خواری: 8                          

 نگهداشتن؛ کسی که در حال لَا صَلَاه لحاقِن و لا حاقبامام صادز)ع( فرمودند: : تحت فشار بول بودن در حال نماز:  3                          

 (8/43از بول یا باد معده نماز بخواند، نمازا کامل نیست.) مدمع البحرین/و                              

 مش؛کسی که شکلایدخل ملکوت السماء مَن مَلاء بَطنُهابن عباو از پیامبر اکرم روایت کرد که فرمودند:: پرخوری: 4                           

 پر باشبد وارد ملکوت آسمان نمی شود. واز حضرت علی)ع( روایت است که فرمودند: از پرخوری دوری کنید؛ چون                              

 موجب قساوت قلب و کسالت در اندام نماز و سبب تباهی بدن است.                              

 ازکسی که برای خودنمایی نممَن صَبلَّی صلاه یُراثی بها فَقَد اَشرک؛ پیامبر اکرم فرمودند: : ریا و خودنمایی در نماز: 5                           

 (812بخواند، مشرک است.) عده الداعی و نداح الساعی/ص                               

 ؛ خداوند نماز بنده ای را که دلش همراه بدنش حضُرُ قَلبُهُ مَعَ بَدَنِهِ: لَایَقبَلُ اللهُ صَبلاه عَبدٍ لَا یَ: نداشبتن حضبور قلب3  *                       

 (848/ص21نیست، نمی پذیرد.) بحار/و                               

 رد مگپیامبر اکرم فرمودند: هرکس غیبت مرد یازن مسببلمانی را بکند تا چهل روز نمازا قبول نمی شببو: غیبت: 7                           

 (852/ص78آن شخص او را ببخشد.)بحار/واینکه                               

 امام صببادز)ع( فرمودند: نماز کسببانی که نسبببت به آوارگان و برهنگان جامعه : بی اعتنایی نسبببت به محرومان: 2                           

 (848/ص24بی اعتنا هستند قبول نیست.)بحار/ و                               

 در بعضبی روایات نمازخواندن کسیکه حرام خوار است به ساختن ساختمان بر روی ماسه نرم تشبیه: حرام خواری: 7                           

 (852/ص24شده است.) بحار/و                               

 مبادا برادر دینی ات قطع رابطه کنی که در کرم ببه ابوذر فرمودنبد: ای ابوذر! اپیبامبر  قطع رابطبه ببا برادر دینی::14                           

 (474اینصورت هیچ عملی از تو پذیرفته نمی شود.)مکارم الاخلاز/ الفصل الخامس/ص                               

 (5/341خدا از مومنی که بدخواه برادر مومن خود باشد، هیچ عملی را نمی پذیرد.)کافی/و: بدخواهی برای مسلمانان:11                           

 پذیرد.پیامبر اکرم فرمودند: خداوند هیچ عملی را از زنی که همسرا را آزار دهد نمی : آزار دادن شوهر: 18                           

 پیامبر اکرم فرمودند: چه بسا شخصی پنداه سال نماز میخواند ولی یک نمازا قبول نمیشود: سبک شمردن نماز: 13                           

 (837/ص3گردد.) کافی/وو نمازی که سبک شمرده شود قبول نمی چون نمازا را سبک می گیرد                                

 پیامبر اکرم فرمودند: یک گروه از کسبانی که نمازشان قبول نمی شود کسی است که زکات خودرا: ندادن زکات: 14                           

 (54/ص74نمی پردازد.) بحار/و                                
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 : وقتی ما خدا را خوب نمی شناسیم، عبادت کورکورانه چه سودی دارد؟3

 باید بدانیم اساسا عبادت بدون شناخت خدا غیرممکن است؛ به بیان دیگر هرکسی خداوند را عبادت می کند، حتما شناختی هر اول اینکه   

 چند سطحی و ابتدایی از او دارد و همین مقدار از شناخت خدا هم برای اندام عبادت در مراحل اولیه کافی است. از این گذشته اتفاقایکی    

 کنیم که توجه معنای هرکدام از آنهاناخت خداوند متعال نماز است زیرا ما در نماز، آیات قرآن و ذکرهایی را دائما تکرار میاز ابزارهای ش    

 دری به سوی خداشناسی است.    

 که نمازگزار به کمال برسد، نمازهای استیداری چیست؟: اگر نماز برای این است 7

 از جنبه های آن تکلیف الاهی اسبت که شخص باید آن را در زمان حیات خود بی کم و کاست بهنماز جنبه های مختلفی دارد که یکی     

 اندام برسباند و اگر چیزی از آن را در زمان حیاتش به اندام نرساند باید پس از مرگش دیگری به نیابت از اوبه اندام برساند و نقص آن    

 را جبران کند و این دستور خود خداوند است.    

 : تفاوت نماز اول وقت و خواندن در غیر آن وقت چیست؟ آثار نماز اول وقت چیست؟2

 حضرت عبدالعظیم حسنی از امام حسن عسکری)ع(روایت میکند آن حضرت فرمودند:خداوند: برآورده شدن خواسته ها:1                        

 د، حضرت موسی)ع( فرمود: خدای من! کسی که نمازهایش را در وقتش به جایمتعال با حضرت موسی)ع( تکلم کر                            

 آورد چه پاداشی دارد؟ خداوند فرمود: حاجت و درخواستش را به او عطا میکنم و به او اجازه می دهم وارد بهشتم شود.                           

 (844/ ص28)بحارالانوار/ و                                                                                                                                 

 پیامبر اکرم فرمودند: بنده ای نیسببت که به اوقات نماز و اینکه خورشببید در چه : برطرف شببدن گرفتاری و ناراحتی: 8                         

 موقعیتی در آسببمان قرار گرفته اهمیت بدهد، مگر اینکه من سببه چیز را برای او ضببمانت میکنم: برطرف شببدن                             

 (48/ص8گرفتاری ها و ناراحتی ها، آسایش و خوشی به هنگام مردن و ندات از آتش.) سفینه البحار/و                            

 در حالیکه نسبت به حق آنامام محمد باقر)ع( می فرماید: هرکس نماز واجب را : ورود به بهشبت و دوری از جهنم: 3                         

 شبناخت داشته باشد، به موقع بخواند و هیچ چیز دیگری را بر آن ترجیح ندهد، خداوند برای او سند رهایی از جهنم                            

 می نویسد که او را عذاب نکند و کسی که در به موقع به جا نیاورد؛ بلکه چیزی دیگری را بر آن ترجیح دهد، خداوند                            

 (21/ص3می تواند او را ببخشد یاعذابش کند.) وسائل الشیعه/و                 *         

 قطب راوندی میگوید: پیامبر خدا)ص( فرمود: هنگامی که خداوند از آسمان آفت وای آسبمانی: : در امان بودن از بلای4                         

 می مانند: حاملان قرآن، رعایت کنندگان خورشید، یعنی کسانی که وقت هایازآن در امان  سبه گروه بلایی بفرسبتد                            

 (387/ص1نمایند.) الصلاه فی الکتاب والسنه/ ونماز را محافظت کنند و کسانی که مساجد را آباد می                            

 امام صادز)ع( فرمودند: اول وقت خشنودی خداست و آخر وقت عفو خدا و عفو تنها به جهت گناه : خشنودی خداوند: 5                          

 (74/ص3است.)وسائل الشیعه/ و                             

 در حدی  شبریفی آمده اسبت که هنگام ظهر درهای آسبمان گشبوده می شود و: اسبتدابت دعا و بالا رفتن اعمال: 3                         

 کسیکه در آن هنگام برای او عمل صالحی پس خوشا به حال درهای بهشت باز می گردد و دعا مستداب می شود                             

 (44/ص8بالا رود.) سفینه البحار/و                             

 پیامبر اکرم فرمودند: تا زمانی که مومن مراقب نمازهای پنج گانه در وقت آنهاباشد: دوری شیطان و تلقین شهادتین: 7                          

 شیطان پیوسته از او هراسان است؛ اما اگر آنها را ضایع نمود، شیطان بر او جرات پیدا کرده و اورا در گناهان بزرگ                              

 (21/ص3می اندازد.) وسائل الشیعه/ و                              
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 : آثار و برکات معنوی نماز چیست؟7

 حضبرت علی )ع( فرمودند: هنگامی که فرد به نماز می ایستد، سه اتفاز خوب برای او: توجه فرشبتگان الهی به نمازگزار: 1               

 و می ریزد کنند و از آسمان بر سرا رحمت و نیکی فرومی افتد: فرشتگانی او را از جای پاهایش تا به آسمان احاطه می                     

 را از دست بدهد خداوند ندا می دهد:  توجه خود راست و چپ بر او گماشته می شود. در این حال اگر او فرشته ای از سمت                     

 اگر نمازگزار میدانست با چه کسی مشغول مناجات است خسته نمیشد. بهتر از من کسی را یافته ای که به او توجه میکنی؟                     

 رسول خدا فرمودند: ای ابوذز! تا زمانی که در نماز هستی، درِ خانه پادشاه عالم را می کوبیدرب رحمت الاهی: : باز شبدن 8                   

 *                    و هرکس در خانه پادشاه را بسیار بکوبد در برای او گشوده می شود... . 

 آید و با حسادت به او نگاه میکند؛ زیرا می بیند کهشخصی به نماز می ایستد، شیطان میهنگامی که : مسبافرت شیطان: 3                   

 (1847/ص28رحمت خدا او را فرا گرفته است.) بحارالانوار/و                      

 چنان رحمت خداوند سر تا پای امام علی فرمودند: هنگامی که شبخصی به نماز می ایستد،: توجه نمودن خداوند به بنده: 4                   

 (817/ص77گیرد که حسادت شیطان برانگیخته می شود وشیطان با حسادت به او می نگرد.) بحار/ووجودا را می                      

 : آیا نماز در دنیا هم برای انسان آثاری دارد؟14

 امام صببادز)ع( نماز را بعداز شببناخت خداوند مهم ترین وسببیله تقرب به خدا معرفی : بهترین وسببیله برای تقرب به خدا: 1                

 (814/ص1می کنند. ) من لا یحضره الفقیه/ و                      

 (14( و مهم ترین راه یاد خدا نماز است.) طه/82یاد خدا داروی شفابخش اضطراب هاست) رعد/: آرامش: 8                   

 (874/ص3یاد خدا موجب از بین رفتن غفلت است و نماز برجسته ترین شیوه یاد خداست.) کافی/و: دوری از غفلت: 3                   

 (18خداوند به مومنان وعده داده که با آنهاست به شرط آنکه نماز را برپا کنند.) مائده /:همراهی خدا در زندگی: 4                   

 هود امیدوار کننده ترین آیه قرآن اسببت که در آن خداوند نماز را پاک 114امام علی)ع( فرمودند: آیه : بخشببش گناهان: 5                   

 (884/ص77کننده گناهان معرفی می نماید.) بحار/و                       

 (45)عنکبوت/الفَحشاءِ وَالمُنکَر  اِنََّ الصََّلَاه تَنهَی عَن: بازدارندگی از گناه: 3                   

 امام زمان)ع( فرمودند: هیچ چیزی مانند نماز، بینی شیطان را به خاک نمی مالد.سپری در مقابل شیطان: : 7      *           

 (88-17) معارو/وَإِذَا مَسََّهُ الَخَیَرُ مَنُوعًا *الشََّرَُّ جَزُوعًا إِذَا مَسََّهُ*إِنََّ الَإِنَسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا: دوری از حرص و طمع و ناشکیبایی: 2                   

 دارد وگرنهامام صبادز)ع( فرمودند: به واسبطه شیعیانی که اهل نماز هستند خداوند عذاب را از بی نمازها بر می: دفع بلا: 7                   

 (82/ص1ک می شدند.) وسائل الشیعه/ وکردند هلااگر همه نماز را ترک می                      

 ( این آیه نشان می دهد نماز انسان را در مشکلات کمک 45)بقره/ وَاسَبتَعِینُوا بِالصََّبَرِ وَ الصََّلاةِ: برطرف شبدن مشبکلات: 14                   

 میکند.                      

 پیامبر اکرم درباره نماز سبوال شد. حضرت فرمودند: نماز موجب برکت مال و وسعت دراز : برکت در مال و دوری از فقر: 11                  

 (871/ص77بحارالانوار/و رزز و روزی است.)                        
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 : نماز چه آثاری برای انسان در هنگام مرگ و عالم برزخ و قیامت دارد؟11

 اکرم برای کسببی که به نماز اهمیت بدهد موارد زیر را ضببمانت کرده اسببت: راحتی هنگامپیامبر : راحتی هنگام مرگ: 1                   

 مرگ و رهایی از غم اخروی و نداتاز آتش دوزخ.                          

 خصی نورانی نزد میتپیامبر اکرم فرمودند: نماز در قبر به صبورت شب: انس نماز با انسبان در قبر و دفع وحشبت قبر: 8          *           

 (875گیرد و ترو و اضطراب عالم برزخ را از او دور می سازد..) الحکم الزاهره/صو با او در قبرا انس میآید می                          

 ( و17/ص24ار/ونماز کلید بهشببت و رسببیدن به پاداا های عظیم الاهی )بح: دفع عذاب جهنم و ورود در بهشببت: 3                        

 (43-44ترک نمازی سبب ورود به جهنم و عذاب است.) مدثر/                           
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 فصل چهارم

 : رابطه پیامبران با نماز و دیدگاه آنها نسبت به آن چگونه بود؟1

الِحِینَوَوَهَبَنَا لَهُ : ابراهیم و اسببحاز و یعقوب )ع(: 1                   حَازَ وَیَعَقُوبَ نَافِلَ ً وَکُلًَّا جَعَلَنَا صببَ  وَجَعَلَنَاهُمَ أَئِمََّ ً یَهَدُونَ بِأَمَرِنَا  *إِسببَ

 (73و78انبیا/)  وَأَوَحَیَنَا إِلَیَهِمَ فِعَلَ الَخَیَرَاتِ وَإِقَامَ الصََّلَاةِ وَإِیتَاءَ الزََّکَاةِ وَکَانُوا لَنَا عَابِدِینَ                        

   وَجَعَلَنِی مُبَارَکًا أَیَنَ مَا کُنَتُ وَأَوَصَانِی بِالصََّلَاةِ وَالزََّکَاةِ مَا دُمَتُ حَیًَّاسخنان حضرت عیسی بعد از تولد: : حضرت عیسی)ع(: 8                     

 (43) آل عمران/ دُدِی وَارَکَعِی مَعَ الرََّاکِعِینَیَا مَرَیَمُ اقَنُتِی لِرَبَِّکِ وَاسَ: حضرت مریم)ع(: 3                     

 (14)طه/وَ اَقم الصََّلوه لِذِکریخداوند خطاب به حضرت موسی می فرماید: : حضرت موسی)ع(: 4                     

 (44اهیم/)ابرمُقِیمَ الصََّلَاةِ وَمِنَ ذُرَِّیََّتِی رَبََّنَا وَتَقَبََّلَ دُعَاءِرَبَِّ اجَعَلَنِی حضرت خداوند اینگونه دعا میکند: : حضرت ابراهیم)ع(: 5        *           

 اةِ وَکَانَ یَأَمُرُ أَهَلَهُ بِالصََّلَاةِ وَالزََّکَ*  وَاذَکُرَ فِی الَکِتَابِ إِسَمَاعِیلَ إِنََّهُ کَانَ صَادِزَ الَوَعَدِ وَکَانَ رَسُولًا نَبِیًَّا: : حضرت اسماعیل)ع(3                     

 (55و  54) مریم/ وَکَانَ عِنَدَ رَبَِّهِ مَرَضِیًَّا                        

 قوم حضبرت شبعیب)ع( وقتی پافشباری حضبرت شبعیب بر اقامه نماز را می دیدند، او را مسخره  حضبرت شبعیب)ع(:: 7                     

 ُء ِإنَََّک اقَالُوا یَا شُعَیَبُ أَصَلَاتُکَ تَأَمُرُکَ أَنَ نَتَرُکَ مَا یَعَبُدُ آبَاؤُنَا أَوَ أَنَ نَفَعََل ِفی َأَمَواِلَنا َما َنشَ می کردند و به او می گفتند:                          

 (27) هود/ لَأَنَتَ الَحَلِیمُ الرََّشِیدُ                         

 (17) لقمان/یَآ بُنَیََّ اَقِمِ الصََّلاه حضرت لقمان خطاب به فرزندا میگوید: : حضرت لقمان)ع(: 2                      

أَلُکَ رِزَقًا نَحَنُ نَرَزُقُکَ خداوند خطاب به پیامبر می فرماید: : پیامبر اکرم)ص(: 7                       طَبِرَ عَلَیَهَا لَا نَسببَ لَاةِ وَاصببَ  وَأَمُرَ أَهَلَکَ بِالصببََّ

 گی از خود به سبوی مردم یمن می فرستد، به اومیگوید:( پیامبر اکرم وقتی معاذ را به نمایند138) طه/ وَالَعَاقِبَ ُ لِلتََّقَوَى                         

 (35/ص1همه اسلام را برای مردم یمن آشکار نما ولی بیشترین همت تو صرف برپاداشتن نماز باشد)احتداو طبرسی/و                          

 : جایگاه نماز در روایات اهل بیت چیست؟8

 کنیم:مورد ذکر شده که ما چند نمونه راذکر می 87بیش از  847تا  848در کتاب در صفحات    

 : نماز، نخستین واجب دینی است.1                                  

 (833/ص3: نماز، ستون عملی دین مبین اسلام معرفی شده است) کافی/و8                                  

 : اولین فرع از فروع دین اسلام نماز است.3                  *              

 (834/ص8: آخرین سفارا همه پیامبران نماز بود ) کافی/و4                                  

 و ..... (25: نماز، نور و مایه روشنی مومن است.) جامع الاخبار/ص5                                  
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ه گونه که اهل سببنت؟ به چ: نماز خواندن پیامبر اکرم چگونه بود؟ این گونه که اکنون شببیعیان نماز می خوانند یا آن 3

 علت؟

 نماز می خواندند. حدود صببد سببال نگارا احادی  پیامبر در بین اهل سببنت ممنوع بود؛ در خواننندکه شببیعیان نماز میایشببان اینگونه 

ی است که در طبیعکه پس از آن دوره ممنوعیت صدساله، نوشته شده اند و  نتیده بیشتر روایاتی که در اختیار اهل سنت است روایاتی است

یده و داین مدت طولانی بسیاری از همراهان پیامبراکرم از دنیا رفتند و لذا اهل سنت بسیاری از روایات خودرا نه از زبان کسانی که پیامبر را 

 با او هم نشینی کرده بودند بلکه از زبان کسانی که صحابه پیامبر را دیده بودند)تابعان( دریافت کردند.

مامان شبیعه سبیره و سبنت پیامبر اکرم را از همان آغاز، نسبل به نسل و بدون کم و زیاد چه به صورت نوشته و چه به صورت در حالیکه ا

 شفاهی به امام بعد از خود و نیز یاران نزدیک و نیز دیگر شیعیان منتقل کردند.

می بر و این خود دلیل محک از در بین آنها پیش بیایدهمین وقفه صدساله در بین اهل سنت باع  شد تا اختلاف نظرهای فاحشی در مورد نم

 تحریف سنت رسول خدا در روایات آنان است.

 : پیامبر اکرم پیش از بعثت چگونه نماز می خواندند؟4

ب شد، سایر مسلمانان واج که شکل عبادت آن حضرت در پیش از بعثت با نمازیکه پس از بعثت بر آن حضرت و استآنچه مسلَّم است این 

مسبان نبوده است. مسلم است که ایشان بر اساو صریح آیات قرآن مامور بودند از آیین حنیف که همان آیین حضرت ابراهیم بود پیروی ه

 کنند.

علامه طباطبایی)ره( در تفسبیر سبوره علق می نویسبد: از سیاز آیات سوره علق می توان فهمید که نماز و مناجات، پیش از بعثت نیز وجود 

 ولی در مورد کیفیت آن اطلاعاتی در دست نیست؛ آنچه پیداست این است که نماز آیین حنیف با اسلام متفاوت بوده است.داشته است 

: چگونه تیر را از پای امیر مومنان در نماز در آوردند در حالیکه ایشبان متوجه نشبدند ولی در حال رکوع متوجه حضور 5

 سائل شدند وانگشترشان را به او بخشیدند؟

لبی مط اولین نکته ای که در پاسبخ به این پرسبش باید داد این اسبت که در آوردن تیر ازپای حضبرت در حال نماز و متوجه نشبدن ایشان

که بر  یایاند و واقعیت آن یقینی نیست؛ در جتاریخی اسبت و اولین بار فخر رازی از اهل سنت و ملا احمد نراقی از شیعیان آن رانقل کرده 

ن اینکه حضبرت علی در حالت رکوع انگشتر خودرا به آن سائل داده یقینی است. نکته دوم اینکه به نظر میرسد انگیزه فخر اسباو آیه قرآ

رازی این بوده که فضیلت بزرگِ بخشیدن انگشتر درنماز را زیر سوال ببرد و بگوید علی)ع( در نماز غرز توجه به خداست؛ پس آیه در شان 

 (323/ص18دیگریست.)مفاتیح الغیب/ فخر رازی/ واو نیست بلکه درباره فرد 

 نکته سبوم اینکه از روایات به دسبت می اید پیامبر اکرم و اهل بیت همیشبه در نماز حالات یکسبانی نداشته اند، برای نمونه پیامبر اکرم در

 (42/ص3)کافی/وکند.نمازجماعت متوجه گریه کودک می شود وبا سرعت نمازا را تمام می

 ماجرا حقیقت داشته باشد این کار از قبیل عبادت در عبادت بوده است و منافاتی با حضور قلب ندارد. ، اگر هم ایننکته چهارم

و نکته آخر اینکه بر اسباو روایات آن سبائلی که از حضبرت علی)ع( درخواست کمک کرد یکی از فرشتگان الاهی بود و سائلان دیگری از 

 ( تا دلیلی بر امامت آنان باشد.11/ص8یز فرشتگان هستند )کافی/وکنند نن درخواست کمک میاسائر امام

 : آیا اهل بیت)ع( هم دچار وسوسه شیطان می شدند که برای دوری ازآن نماز می خواندند؟3

انه محافظت گ در پاسبخ به این سبوال لازم است ابتدا روایتی از پیامبر اکرم)ص( را بیان کنیم که می فرمایند: تا وقتی آدمی بر نمازهای پنج

 کند شیطان از او ترسان و گریزان است؛ ولی هنگامی که نمازها را تباه کند شیطان بر او دست می یابد و او را به گناهان بزرگ می کشاند.
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سوسه وبنابراین نه تنها اهل بیت)ع( بلکه هرکس که مراقب نمازهایش باشبد شیطان اصلا به او نزدیک نمیشود تا چه رسد که بخواهد او را 

 کردند.کند لذا اهل بیت با محافظت بر نماز شیطان را از خود دفع می

 : توجه اهل بیت)ع( به نمازچگونه بوده است؟7

 لی گفت؛ وکردیم و او نیز سخن میهمسبر آن حضبرت می گوید: قبل از نماز با پیامبر)ص( صحبت میپیامبر اکرم )ص( : : 1                

 (825/ص21شناختیم و نه او ما را می شناسد.)بحار/وهنگامی که وقت نماز فرا می رسید گویا اصلا نه ما او را می                   

 هنگام فرارسببیدن وقت نماز لرزه بر اندام آن حضببرت می افتاد و رنگ چهره اا تغییر میکرد. افرادی از : امیرالمومنین)ع(: 8                

 وقت ادای امانت الاهی فرارسیده است ونمیدانممی فرمودند: حضرتکه چرا این حالت به شما دست داد؟ن می پرسیدند ایشا                   

 کنم یا خیر؟که آیا این امانت را خوب ادا می                   

 پیامبر اکرم فرمودند: دخترم فاطمه سرور زنان جهان است و او پاره ای از من و نور چشم من و : حضبرت فاطمه زهرا)و( : 3                

 میوه دل من است. ...  .... هر وقت در محراب عبادتش در مقابل پروردگار می ایستد نورا برای فرشتگان آسمان درخشش                   

 ای سببمان که برای مردم زمین می درخشببد. در این هنگام خداوند به فرشببتگانش می فرماید: دارد، همانند نور سببتارگان آ     *            

 ای فرشببتگان من! نگاه کنید به بنده من فاطمه که سببرور همه زنان می باشببد. به او نگاه کنید که چگونه ما بین پهلو و                   

 قلبش به عبادت من روی آورده است. شما ملائکه را شاهد میگیرم که شیعیان او را شبانه هایش از خوف عظمت می لرزد و                   

 (113/ص87از آتش دوزخ در امان داشتم.) بحار/و                   

 در د بدنشو زاهدترین و با فضیلت ترین مردم روزگار خود بود. هرگاه به نماز می ایستا آن حضرت عابدترین: امام حسن)ع(: 4                

 پیچید و بهشتپیشبگاه پروردگارا می لرزید. هرگاهاز بهشت و دوزخ سخن به میان می امد مانند مارگزیده به خودا می                   

 (831/ص43و از آتش دوزخ به او پناه می برد.)بحار/و را از خداوند درخواست می کرد                   

 وقتی آن حضبرت به نماز می ایستاد همچون ساقه درختی بود و هیچ جزئی از بدن و لباو او حرکت: امام زین العابدین)ع(: 5                

 (842/ص24نمی کرد؛ مگر آن مقداری را که باد به حرکت در می آورد.) بحار/و                   

 رنگ چهره شان گاه قرمز و گاه زرد امام پندم و شبشم)ع( به نماز می ایستادندهنگامی که : امام باقر)ع( و امام صبادز)ع(: 3                

 (842/ص21می شد گویا با کسی مناجات می نمایند که او را می بینند.)بحار/و                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 فصل پندم

 چه کنیم در نماز حضور قلب داشته باشیم؟

 : معنای حضور قلب در نماز چیست؟1

در نماز به این معناست که انساندر نماز، دل را با زبان همراه نماید، به گونه ای با تمام وجود خود را در محضر خداوند یکتا ببیند  حضور قلب

 و تمام توجه و حواو خودرا متوجه او کند؛ به تعبیر عامیانه، شش دانگ حواسش پیش او باشد.

 کند؛ اگرچه به گوید و اورا ستایش مینمازگزار همین مقدار میداند که دارد با خداوند سخن می اول:مرتبه                                          

 معانی الفاظ توجه ندارد. این مرتبه برای افرادی است که معانی نماز را نمی دانند.                                                       

 داند که علاوه بر مرحله قبلی، شببخص به معانی کلمات و ذکرهای نماز نیز توجه دارد و میمرتبه دوم:                                           

 چه میگوید. در این مرحله قلب تابع زبان است.                                                        

 علاوه بر مراتب پیشین نمازگزار اسرارعبادت و حقیقت ذکرها و تسبیح وتحمید و سایر مفاهیمم:سومرتبه                                           

 خواهد.گوید و چه میرا نیز می فهمد و در حال نماز به آنها توجه میکند تا خوب بداند چه میمراتب حضور قلب                                 

 نمازگزار علاوه بر مراحل سببابق، اسببرار و حقائق اسببرار را به طور کامل در باطن ذات خود مرتبه چهارم:                                           

 است که زبان از قلبنفوذ داده و به مرحله یقین و ایمان کامل رسیده است در این صورت                                                           

 کند.پیروی می                                                          

 در این مرحله نمازگزار به مرحله کشبف و شهود و حضور کامل می رسد که به این مرحله مرتبه پندم:                                            

 حضور قلب در معبود میگویند نه حضور قلب در نماز؛ یعنی مرحله ای که اسماء و صفات و                                                           

 ی بیند و حتی بهو کمالات حق را با چشبببم باطن مشببباهده میکند و چیزی را جز خدا نم                                                           

 به خودا و افعال و حرکات و اذکارا توجه ندارد.                                                           

   

  : داشتن حضور قلب در نماز چه اهمیت و ضرورتی دارد؟8

 شود و گاهی یک سوم آن و گاهینصبف آن پذیرفته میپیامبر اکرم فرمودند: گاهی از بعضبی نمازها معیار قبولی نماز :                    

 یک چهارم آن وگاهی یک پندم آن و گاهی یک دهم آن پذیرفته می شود و برخی نماز همانند لباو                                            

 ار زده می شود. به یقین از نماز تنها آن مقدار که با توجهکهنه در هم پیچیده شبده، به صورت نمازگز                                            

 (834/ص21*                                        قلبی خوانده شده برای تو مفید است. )بحار/ و   

 

 افکار پراکنده باز دارد و رکوع پیامبر اکرم فرمودند: کسیکه در یک نماز واجب قلب خودرا ازرسبیدن به آثار معنوی نماز:                        

 و سدود و خشوع آن را به طور کامل اندام دهد و خدای تبارک و تعالی را تقدیس و تمدید                                                         

 بیهوده ای اندام ندهد، خداوند برای او پاداا حج و عمره کند و تا هنگام فرارسیدن نمازکار                                                         
           (811/ص1نویسد و او را از اهل علیین قرار می دهد.) من لایحضره الفقیه/ ومی                                                 
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         : عوامل حواو پرتی در نماز چیست؟3

 : ضعف ایمان1                          

 : نا آشنایی به بی توجهی به اهمیت و آثار نماز8                               

             * 

 : وسواو در قرائت نماز3                               

          : ارتکاب گناه4                               

 ؟: چه کنیم در نماز دچار حواو پرتی نشویم4

 تصمیم وتلاا برای داشتن حضور قلب در نماز                        

 خواندن نماز در اول وقت                            

 ادای نماز در مکانی خالی از صدا و تصویر و اشیاء جلب توجه کنند                            

 ادای نماز به جماعت*                          حضور در مسدد و 

 توجه به معنی و اسرار مقدمات نماز مانند وضو، اذان و ...                            

 بیرون کردن علایق دنیوی از دل پیش از نماز                            

 توجه به معانی و اسرار و اذکار و اعمال نماز                            

 گیری از شک در نماز چیست؟: راه های جلو5

 کنند.: افرادی که در همه مسائل زندگی)نماز و غیر نماز( شک می1افرادی که در نماز دچار شک می شوند دو دسته اند:         

 : افرادی که فقط در نماز دچار شک می شوند.8                                                                       

ک شدسته اول باید به روانشناسان و مشاوران مراجعه کنند و این بیماری روانی را درمان کنند و در باب وظیفه شرعی نیز باید به حکم کثیرال

 که در رساله های عملیه آمده است عمل کنند. ولی دسته دوم باید چند گام بردارند:

 کند نشان می دهد که به نماز مثل کارهای دیگرا اهمیت نمی دهد پس باید بامی کسی که فقط در نماز شکگام اول:                      

 فلسفه، ارزا و جایگاه نماز آشنا شود.                                 

 خود هنگام نماز دورذهن دریک زمان نمیتواند چند چیز را تحلیل کند پس نمازگزار باید عوامل حواو پرتی را از گام دوم: *                   

 کند و همچنین انتخاب مکانی خلوت نقش بسزایی در تمرکز نمازگزار دارد.                                 

 و  "اعوذ بالله مِن الشَّیطان الرَّجیم "شبک و تردید از طرف شیطان به سمت انسان می اید پس اذکاری مانند گام سبوم:                      

 کند.قبل از نماز به انسان برای حضور قلب بیشتر کمک می "لا حولَ وَلا قِوه الا بالله العلی العَظیم "                                  
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 : چگونه می توانیم نمازمان را با توجه بخوانیم؟3

 یت کنیم:ابرای این کار نکاتی را باید رع   

 : در طول روز برای تمام کارا خدا را در نظر بگیرد مثلا وقتی می خواهد به مهمانی برود در نظر داشببته باشببد که مبادا1                    

 این مهمانی موجب ناراحتی خداوند شود.                       

 باشد که از باطن هستی به مناجات پرودگار دعوت شده است و ذهن و قلب: پیش از نماز حواو خودرا جمع کند و متوجه 8                    

 *                     خود را از چیزهای دیگر فارغ نماید و تنها به فکر نماز باشد.

 .گیردم می: هنگام وضو، با توجه وضو بگیرد و هنگام حرکت به سوی آب متوجه باشد که دارد به سوی رحمت حق قد3                     

 : اذان و اقامه را بلند بخواند به خصوص اذان را بلندتر بخواند و به کلمات توجه کند.4                     

 : قبل از تکبیره الاحرام با ذلت و اضطرار بخواهد که خداوند به او توفیق نماز مقبول، عنایت کند.5                     

 م اذکار نماز را از دل بگذرانیم.: مفهو3                     

 : راه های ایداد حضور قلب در نماز چیست؟7

 : پی بردن به اهمیت نماز1                    

 : فهم معنای واژه ها و جمله های نماز8                       

 : در نظر گرفتن زمان و مکان مناسببب برای ادای نماز: حضببرت علی )ع( در نامه خود به مالک اشببتر می فرماید: ای 3                       

 نهج البلاغه( 53مالک! در برنامه خود بهترین وقت ها را برای نماز و ارتباط با خدا قرار بده. ) نامه                            

 : تعیین وقت اختصاصی برای نماز : که بهترین وقت آن همان اول وقت است4                       

 : آنگونه نماز بخواند که گویی نماز آخرا است5                       

 : اندام مستحبات3*                     

 یت)ع(: یاری خواستن از خدا و توسل به اهل ب7                       

 : تلاا و تمرین2                       

 : پرهیز از گناه: مردی از حضبرت علی)ع( سبوال کرد: من از نماز شب محروم شده ام. حضرت فرمود: تو کسی هستی 7                       

 (454/ص3که گناهان تو را دربند و زندانی کرده اند.) کافی/و                          

 : پرهیز از غذای حرام14                      
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 فصل ششم

 تعقیبات نماز چه آثار و اسراری دارد؟

 :منظور از تعقیبات نماز چیست و چه فایده ای دارد؟1

ریه خداوند، گتعقیب عبارت است از اینکه نمازگزار پس از ادای نماز به دعا، ذکر، تلاوت قرآن، و اموری از این قبیل همچون تفکر در عظمت 

 از ترو و یا اشتیاز به او بپردازد که از سنت های تاکید شده بوده و منافعش در دین و دنیا زیاد است.

 و تعقیبات فواید و آثار نماز

 امام صادز)ع( فرمودند: خداوند نماز را در بهترین زمان ها واجب نموده است پس از حاجت های خود را : اسبتدابت دعا: 1                    

 پیامبر اکرم فرمودند: هر نمازگزاری (431/ص3بعد از نمازهای واجب از خدا بخواهید) وسبائل الشیعه/ و                                          

 (438/ص3پس از هر نمازی، دعایی مستداب دارد.) وسائل الشیعه/ و                                          

 ( آنچه موجب جلب توجه77برای شما ارجی قائل نیست اگر دعای شما نباشد) فرقان/بگو پروردگارم کامل شبدن نماز: : 8                    

 الاهی است دعا و نیاز ما به خداوند است.                                         

 و در این کتاب "داند:  خداوند عامل خشبنودی اا از حضبرت اسماعیل را توجه او به نماز می: جلب خشبنودی خداوند: 3                    

 قول و فرستاده ای پیامبر بود و خاندان خود را به نماز زکات امر می کرد وا یاد کن. او درستاسبماعیل ر                                         

 نزد پروردگارا شایسته و پسندیده بود.                                         

 کرده است که حضرت )ع(روایتعسکریحضبرت عبدالعظیم حسبنی از امام یازدهم امام حسن : رحمت الاهی و بهشبت: 4                    

 خدایا! جزای کسی که در اول وقتخداوند سخن می گفت و عرض کرد:  فرمودند: موسی به عمران)ع( با                               *       

 گردانم.نماز میخواند چیست؟ خداوند فرمود: خواسته هایش را بر می آورم و بهشتم را به او مباح می                                        

 امام صبادز فرمودند: هرکس تسببیحات حضرت فاطمه زهرا )و( را بلافاصله بعد از نماز اندام دهد: بخشبش گناهان: 5                     

 (348/ص3آمرزد.)کافی/ وخداوند گناهانش را می                                        

 تعقیب بعد از نماز نماز صبح سریع تر از حرکت برای طلب  "از امام صبادز)ع( نقل شبده اسبت: : افزایش رزز و روزی: 3                     

 (133/ص23بحار/و )"نسان را به رزز می رساندروزی، ا                                        

 امام صبببادز)ع( فرمودند: هرکس نماز واجبی بخواند و بعد از آن تعقیبات بخواند تا نماز : دعوت شبببدن به مهمانی خدا: 7                     

 ید خواند و قرائت قرآن و ... مشبببغول گردد تا وقت نماز دیگر) یعنی به خواندن دعاهایی که بعد از نماز با                                        

 (3/834دیگر( آن بنده مهمان خدا می باشد وحق است بر خداوند که مهمان خود را اکرام کند.) کافی/و                                        

 در جایگاه نماز بنشیند و به ذکر خدای متعال و به تعقیباتحضبرت علی)ع( فرمودند: کسی که : بهره های معنوی دیگر: 2                     

 بپردازد، خداوند فرشبته ای را مامور می گرداندکه به وی میگوید: ای نمازگزار که مشبغول دعا هستی، به                                        

 شرف و کرامت و فضیلت خود بیفزا که برای تو حسنات ثبت می گرددو سیئات و بدی هایت محو می شود                                        

 و درجات تو افزون می گردد و این گفتگو ادامه دارد تا وقتی که او از دعا و تقیباتش فارغ شود.                                        

 (135/ص1)دعائم الاسلام/و                                                                                                                             

 

 



37 
 

 : برای تعقیبات نماز چه بخوانیم؟8

 "الله اکبر "دستت را بالا ببر و سه مرتبه بگو  ام دادی دوامیرالمومنین)ع( فرمود: .... وقتی که سل: تکبیر: 1                      

 امام صادز)ع( فرمودند: تسبیح حضرت زهرا در هرروز به دنبال هر نماز نزد من از هزاررکعت: تسبیح حضرت زهرا)و(: 8                      

 است.روز محبوب تر  نماز)مستحبی( در هر                                     

 امام صببادز)ع( فرمودند: هرکس بعد از نماز واجب سببی مرتبه تسبببیح بگوید، همه گناهانش فرو : تسبببیحات اربعه: 3                      

 (81/ص23می ریزد.) بحارالانوار/و                                     

 فرمودند: هرگاه نماز واجب را تمام کردی جز با لعن بنی امیه از جای خود حرکت نکن.امام باقر)ع( : لعن اعداء دین: 4                       

 (17/ص3)وسائل الشیعه/و                                                                                                                                    

 در روایت آمده اسبت که خواند سبوره توحید بعد از نماز، موجب نزول رحمت از آسبمان بر سر: خواندن سبوره توحید: 5                       

 خواننده و نزول سکینه و نظر رحمت خدا به او و آمرزا گناهان وبرآورده شدن حاجاتش و در امان خدا بودن                                    

 (71/324دانشته شده است.) بحار/و                                    

 لا اله الاالله وحده وحده اندز وعده و نصببر عبده و اعز جنده و غلب الاحزاب ": خواندن ذکر پیامبر پس از فتح مکه: 3           *          

  "وحده فله الملک و له الحمد یحیی ویمیت و هو علی کل شی قدیر                                     

 سیزدهم و باب بیستم  ارشاد القلوب دیلمی در حدیثی قدسی آمده است: هرکس محدث در باب: خواندن دعاهای وارده:7                       

 . همچنین اگر کسی وضو بگیرد وشود و وضو نگیر و پس از وضو دو رکعت نماز نخواند به من جفاکرده است                                     

 دو رکعت نماز هم بخواند اما دعا نکند به من جفا کرده اسبت. سپس می فرماید: اما اگر کسی وضو بگیرد و                                     

 بعبد از آن دو رکعبت نماز بخواند و سبببپس دعا کند و از خدا چیزی بخواهد، ولی خدا به او عنایت نفرماید،                                     

 (34/ص1کند.)ارشادالقلوب/وخداوندبه او جفا کرده است و مسلما خداوند رحمان به کسی جفا نمی                                     

 سدده شکر: 2                         

 : خواندن نافله7                         

 : قرائت حمد، آیه شهدالله، آیه الکرسی، و آیه ملک بعد از هر نماز14                         

 : سدده شکر چه آثار و اسراری دارد؟3

 بنده در سدد است.نزدیک ترین حالت "لله شکراً"یکی از مهم ترین تعقیبات بعد از نماز، سبدده شبکر است که حداقل آن گفتن سه مرتبه

 (3/834به خداوند بزرگ وقتی است که در سدده است. خداوند فرمود: سدده کن و تقرب جوی. ) کافی/و

وسبببائل  اگر انسبببان در سبببدبده خوابش ببرد، خبداونبد به فرشبببته ها میگوید: نگاه کنید روحش را گرفتم و او در اطاعت من اسبببت.)

 (324/ص3الشیعه/و

 معنای سدده شکر و فلسفه آن چیست؟: 4

از امام رضببا)ع( نقل شببده اسببت که فرمود: حداقل چیزی که بنده می تواند پس از نماز به عنوان تشببکر از خداوند برای توفیق او در اندام 

گوید از  مود: با این سدده میاز حضرت سوال شدکه معنای این گفته چیست؟ فر" شُکراًللهِ ، شُکراًللهِ ، شُکراًللهِ"واجبش بگوید این اسبت: 

این شبکر برای خدا نسبت به آنچه که توفیق داده به اینکه خدمتش و اندام نماز واجب به جای آورم. و این شکر موجب افزایش من اسبت 

 (3/ص7/و)معنوی( می شود. پس اگر در نماز کوتاهی بوده است که با نوافل جبران نشده، با این سدده جبران می شود.)وسائل الشیعه
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 : نماز نافله چیست و چه آثار و اسراری دارد؟5

مسبتحب است انسان قضای نمازهای مستحبی نمازهای یومیه را به جا آورد و ترک آن برای دنیا مکروه است. کسیکه توانایی قضای آن را 

وانست برای هر چهار رکعت نماز یک مد ندارد به جای آن صبدقه بدهد و کمترین مقدار آن برای دو رکعت نماز یک مد طعام است و اگر نت

بدهد و اگر باز هم توانایی نداشت برای هر یک از نماز شب و روز یک مد طعام بدهد. ) تعلیقات حضرت امام خمینی به عروه الوثقی، نوشته 

 (34/ص3سید محمد کاظم طباطبایی/و

دوسبتی نکرد بنده من به چیزی دوسبت داشتنی تر از آنچه واجب  از پیامبر اکرم)ص( روایت کردند که خداوند فرمود: اظهارامام صبادز)ع( 

تا اینکه من نیز او را دوست بدارم. پس هنگامی که او را دوست بدارم گوا او می شوم  آیدکردم بر او و او با نوافل به سوی محبت من می

زند ه میآنگاه که ضربسخن میگوید و دست او می شوم آنگاه که می شنود وچشم او می شوم آنگاه که می بیند و زبان او می شوم آنگاه که 

دهم.) وسائل کنم و اگر از من درخواست کند به او میو پای او می شبوم آنگاه که راه می رود، هنگامی که به درگاه من دعا کند اجابت می

 الشیعه(
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 فصل هفتم

 چرا این همه به مسدد رفتن تاکید شده است؟

 در اسلام چه جایگاهی دارد؟ : مسدد1

 در حدیثی قدسی آمده است: خوشا به حال کسیکه در خانه خودا وضو بگیرد آنگاه به سوی خانه : مسدد، خانه خدا : 1                   

 (42/ص1من بیاید و مرا در خانه ام زیادت کند.)المحاسن/و                                                

 : ندس کردن مسدد، حرام و پاک کردن آن واجب8                       

 حرمت توقف جنب و حائض: 3                       

                 * 

 : حرام بودن دفن اموات در مسدد4                       

لَاةَ وَآتَى الزََّکَاةَ وَلَمَ یَخَشَ إِلََّا  إِنََّمَا یَعَمُرُ: تعمیر مسببدد، ملاک ایمان: 5                        اجِدَ اللََّهِ مَنَ آمَنَ بِاللََّهِ وَالَیَوَمِ الَآخِرِ وَأَقَامَ الصببََّ  مَسببَ

 (12) توبه/ الَمُهَتَدِینَ مِنَ یَکُونُوا أَنَ أُولَئِکَاللََّهَ  فَعَسَى                                                  

 حضببرت علی )ع( تا چهل منزل کنار مسببدد را جزء همسببایگان آن مسببدد معرفی: لزوم رعایت ادب نسبببت به آن: 3                       

 (133/ص18کرده اند.) وسائل الشیعه/ و                                                 

 کند؟می: چرا مسدد این همه بر حضور افراد مومن در مساجد تاکید 8

 : پایگاه مقابله با دشمن1                      

 تنها مکانی که به فرموده خداوند در قرآن کریم برای "همه جا میتوان عبادت کرد اما محل اختصبباصببی یاد خدا: : 8                      

 (12خداست و نباید غیر خدا را در آن خواند مسدد است.) جن/                                                 

 : محل رفع مشکلات مادی و معنوی مسلمانان3                       

 هرکس مدام به مسبدد برود علم و حکمت استوار امام مدتبی می فرمایند:: محلی برای واکسبینه نوجوانان و جوانان: 4          *           

 (835می آموزد.)تحف العقول/ص                                                   

 : محل دست یابی به علم حقیقی، دوست سودمند5                       

 : حرام بودن ورود مشرک و کافر به مسدد3                       

 (338/ص8) کافی/واِنََّ المومِنَ مَدلِسُهُ مَسدِد پیامبر اکرم فرمودند: : محل نشست و برخاست مومن: 7                       
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 : رفتن به مسدد چه آثار و فوایدی دارد؟3

برای رفتن به مسبدد از زبان امام حسن مدتبی)ع( بیان شده است. امام مدتبی)ع( در آغاز روایتی جامع می اوریم که در آن فواید متعددی 

فرمودند: کسبی که پیوسبته به مسبدد برود، یکی از هشبت مورد زیر را به دست می آورد: حکمتی محکم و استوار، رفیقی سودمند، مطلبی 

یت کند، سخنی که او را از گمراهی بازدارد، ترک گناه از روی حیا آموزنده و جدید، برخورداری از رحمتی که انتظار دارد، سبخنی که اورا هدا

 (835و شرم از مردم، ترک گناه از روی ترو از خداوند.)تحف العقول، ص

 اما آثار: 

 نشسته ای، برایپیامبر اکرم به ابوذر فرمودند: خداوند تا زمانی که در مسبدد : درک رحمت الاهی و آمرزا گناهان: 1                         

 هر نفسبت یک درجه به تو اعطا میکند و فرشببتگان بر تو درود می فرسبتند و ده ثواب نوشببته و ده گناه از                                      

 (843/ص25گناهانت را پاک می کنند.) بحار/و                                      

 امام صادز می فرماید: هرکس به سوی مسددی برود، پایش را روی هیچ ترب همه اشبیاء برای اهل مسبدد: : طل8                          

 (13/ص21کنند.)بحار/وو خشکی نمیگذارد، مگر آنکه آن اشیاء تا اعماز زمین برای او استغفار می                                      

 پیامبر اکرم فرمودند: در روز قیامت فرمان می رسببد گروهی را به سببوی آتش ببرند.: ندات از آتش سببوزان جهنم: 3           *             

 خداوند به نگهبان دوزخ می فرماید: قدم های آنان را به آتش نسبببوزان؛ زیرا آنان به سبببوی مسببباجد گام                                      

 (433/ص8برداشتند.) علل الشرائع/و                                      

 هیچ کس از امت من نیست که وضو بگیرد و به سوی میدد برود، مگر اینکه کفاره اوست تا جمعه: تکفیر گناهان: 4                          

 (433/ص4آینده.)جامع الاحادی  شیعه/و                                      

 (21/154پیامبر اکرم فرمود: کسی که به سوی مسدد گام برمیدارد مومن و اهل بهشت است.)بحار/و: رود به بهشت: 5                          

 : چرا بعضی از جوانان از مسدد گریزان هستند؟4

 : متنوع و جذاب نبودن برنامه های مسدد1*                      

 : غفلت بعضی جوانان از پیامدهای نفی دوری از مسدد8                        

 : اختصاصی شدن تدریدی برخی مساجد برای سالخوردگان3                        

      : طولانی بودن نماز جماعت و 4                        

 ان برای روا برخورد درست با جوانان و مردم: نا آشنایی امام جماعت و مسئول5                     

 : چگونه می توان مسددی مطلوب و جذاب داشت؟5

 : فضای مناسب و آراسته1*                       

 نظافت و پاکیزگی :8                         

 : مدیریت کارآمد مسدد3                         

     اهم آوردن امکانات ورزشی و فرهنگی: فر4                         

              : استفاده از افراد خوا صدا5                         
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 : چرا این همه در اسلام نسبت به شرکت در نماز سفارا شده است؟3

 نماز جماعت فرمود: خداوند متعال نماز امام رضا)ع( در مورد علل سفارا اسلام به: آشبکار شبدن توحید بر همگان: 1                         

 جماعت را قرار داده اسبت که شعائر اسلامی و معارف الهی همانند اخلاص، توحید، ارزا های اسلامی، عبادت                                   

 و نیایش برای خدا آشکار شود؛ زیرا با علنی بودن آنها حدت خداوند بر مردم شرز و غرب عالم تمام می شود.                                    

 (141)فقه الرضا)ع( ص                                                                                                                                         

 یکی از یاران امام صادز )ع( ازحضرت پرسید که چرا باید نمازهای یومیه را به جماعت: راه شناخت نمازگزار حقیقی: 8                         

 همانا نماز جماعت و اجتماع برای ماعَهُ و الاجتِماعُ ..... اِنََّما جُعِلَتِ الدَبخوانیم؟ حضبببرت در پاسبببخ فرمودند:                                     

 مقرر شببد تا نمازگزار از بی نماز و کسببی که نماز خویش را در اوقاتش به جا آورد و مراقب نمازامسببلمین                                     

 (873/ص2معلوم می شود..... ) وسائل الشیعه/و هست از کسی که نمازا را تباه کند                                    

 برخی از اعمال عبادی دراسببلام ثواب محدود و مشببخص دارد؛ وقتی نماز به جماعت، از نماز: نیل به ثواب نامحدود: 3                         

 فردی برتر اسبت به طوری که در روایت اسببت که اگر تعداد نمازگزاران بیش از ده نفر شببوند، ثواب آن قابل                                    

 (14/ص25شمارا و نگارا توسط مخلوقات نیست.) بحارالانوار/و                            *      

 ویل دورانت می نویسبد: بر هیچ اسببان منصبفی پوشببیده نیسببت کهماعت عامل ایداد الفت و نماد وحدت: : نماز ج4                          

 شرکت مسلمانان در نمازهای جماعت روزانه، چه اثر خوبی در وحدت و تشکل آنها دارد. با کمی دقت میتوان                                    

 ریافت که در پرتو همین نمازهای جماعت و جمعه است که انسدام و اتحادی در اقشار مختلف ایداد میشودد                                    

 ی وجود دارد، از کارهای عمرانی یک منطقه گرفته تا ره حل سایر مشکلاتو در سایه آن، برکات و ارزا های                                    

 افراد و جامعه.                                    

 از نماز جماعت که کم هزینه ترین اجتماع دنیاست آگاهی ازمشکلات و نیازهای:آگاهی از اوضباع و مشکلات جامعه: 5                          

 شود.می افتد و زمینه رفع مشکلات فرد و جامعه فراهم مییکدیگر و زمینه سازی تعاون اجتماعی اتفاز                                     

 : آگاهی از حال برادران دینی3                          

 : آگاهی از مسائل دینی7                           

 : رشد انسان در پرتو جماعت2                           

 اخلاز نامناسب: تغییر رفتار و 7                           

 

 جماعت شدن چه اجر و پاداشی دارد؟ : امام7

خداوند متعال وعده داده اسببت که سببه نفر را بدون حسبباب وارد بهشببت نماید و اِنََّ اللهَ وَعَدَ یُدخِلُ الدَنَّه ثَلاثهَ نَفَرٍ... رسببول اکرم میفرماید: 

)  کسببیکه وضبو بگیرد و وارد مسبدد شببود و به جماعت نماز بخواند. هریک از آنها شبفاعت هشبتاد هزار را بنماید؛ موذن و امام جماعت و

 (13/ص3مستدرک الوسائل/ و
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 : وظایف امام جماعت نسبت به نمازگزاران چیست؟2

 امام علی)ع( می فرماید: آخرین سخنی که محبوب قلبم } رسول : مراعات حال نمازگزاران و اقامه نماز به صورت مختصر: 1                   

 خوانی، نمازت را مناسبببب با حالخدا)ص({ وقت فراز به من گفت، این بود که یا علی! وقتی نماز}جماعت{ می                              

 (824/ص1)من لایحضره الفقیه/و*                          ضعیف ترین کسی که به تو اقتدا کرده است بخوان.   

                   

 : تعیین ساعتی مشخص برای رسیدگی به مشکلات مردم8                   

 

 : امام جماعت نمونه چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟7

 : محبوبیت1                        

 : آشنایی با کارکردهای مسدد8                        

 : آشنایی با مدریت مسدد3                        

 : توانایی علمی4                        

 : ابتکار و خلاقیت5*                      

 : دوستی با جوانان و نوجوانا3                        

 : احترام و تواضع7                        

 : توانایی جسمی2                        

 : درک موقعیت سنی کودکان7                        

 

 : چه چیزهایی باع  محبوبیت امام جماعت می شود؟14

 : ارتباط مناسب و منظم با نمازگزاران1                      

 ازان: سر زدن به خانواده های شهدا و جانب8                      

 احترام به شخصیت جوانان و نوجوانان و تشویق آنها در مسدد: 3         *           

 : حضور بیش از وقت نماز در مسدد و گفت و گو با نمازگزاران4                      

 : به روز بودن5                      
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 فصل هشتم

     ترک نماز چه آثاری دارد؟تارک نماز به چه کسی میگویند و 

 : تارک نماز به چه کسی می گویند؟ آثار ترک نماز چیست؟1

تارک نماز به کسبی گفته می شبود که نماز را همیشبه و به عمد ترک میکند؛ اما کسیکه گاهی اوقات نمازا را عمدا نخواند تارک نماز به 

 حساب نمی آید.

 آثار ترک نماز:

 ( البته با در نظر گرفتن روایاتی دیگر848/ص28در روایات فراوانی تارک نماز کافر معرفی شده است.) بحار/و: کفر: 1                          

 ت.اس "مانای"نیست بلکه کفر در مقابل  "اسلام "معلوم می شود منظور از کفر در این روایات کفر در برابر                                    

 پیامبر اکرم فرمودند: نماز ستون دین است و کسی که نماز را عمدا ترک کند دینش : فروریختن بنای دین شبخص: 8                          

 (87/ص8را ویران کرده است.) کافی/و                                   

 بر اساو آیات و روایات بعضی گناهان سبب می شود اعمال نیک انسان باطل شوند) بحار ال: : باطل شدن سایر اعم3                          

 (73( یکی از گناهان، ترک نماز بدون عذر است.) جامع الاخبار/ص81/ص3و                                  *

 پیامبر اکرم فرمودند: تارک نماز در تورات ملعون است، در اندیل: گرفتار شدن به لعنت خدا و فرشتگان و رسول خدا: 4                          

 ملعون است، در زبور ملعون است، در قرآن ملعون است و در زبان جبرییل ملعون است، در زبان میکائیل ملعون                                   

 (177ست، در زبان محمد)ص( ملعون است.) انوار الهدایه/صاست، در زبان اسرافیل ملعون ا                                   

 کسی که نماز را ترک کند در حالی که به پاداا نماز امید ندارد و از عذاب: نامسبلمان مردن: پیامبر اکرم فرمودند: 5                           

 (77/848میدهم به اینکه یهودی بمیرد با نصرانی یا مدوسی.)بحار/وآن نیز ترسناک نیست، پس من اهمیتی ن                                   

 جهنم قرار "ویل"هرکس اندام نماز را در وقت های مشبببخص نخواند در : عبذاب قیبامت: پیامبر اکرم فرمودند: 3                           

 (848/ص77خواهد گرفت.) بحار/و                                    

 عوامل فکری ترک نماز در جامعه امروزی و راه درمان آن چیست؟: 8

 : ضعف ایمان1       *       

 *            افزایش دانش دینیراه درمان                      

 یاد معاد و بهشت و جهنم                                               

 توجه به حلال بودن لقمه                                               

 رفت و آمد به مکان های مذهبی مثل حرم اهل بیت)ع(                                               

 کنددوری از هرچیزی که انسان را از یاد خدا غافل می                                               

 : ضعف ایمان به معاد8                    
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 ت دنیوی و اخروی خود بی توجه است؛ غرز در دنیا شده و نیازهایسعادافل کسی است که نسبت به سرنوشت وغ: غفلت: 3         *       

 اسباسبی فطری اا را فراموا کرده اسبت. غفلت سببب میشود که قلب او دیگر نفهمد، چشم او نبیند، گوشش                               

 (177نشنود.)اعراف/                              

 :         شیطانعوامل غفلت                      :                   غفلت از یاد خدا           انواع غفلت                      

 غفلت از معاد و روز حساب                                              رفیق بد                                                       

 نه های الاهی                                مشغول شدن به مادیاتغفلت از نعمت ها و نشا                                                       

 غفلت از ناپایداری زندگی                                               چسبیدن به لذت های دنیا                                                       

 غفلت از اندام تکالیف دینی از جمله نماز                                                       

 تفکر در اینکه از کدا آمده؟ برای چه آمده؟ و به کدا می رود؟               *           درمان غفلت

 یاد خدا به طور پیوسته در قلب و زبان                                           

 یاد معاد وزندگی پس از مرگ                                           

 دوری از امور لهو و بیهوده                                           

 محاسبه و مراقبه                                           

 آلوده به گناه فرار از محیط های                                           

 دیدار با عالمان وارسته و رفتن به قبرستان                                           

 انس با آیات و روایات                                           

 موبایل و ... مواظبت در استفاده از فناوری های جدید مثل کاپیوتر،                                            

 

 امام علی)ع( می فرمایند: نادان کسی است که نافرمانی خدا کند اگرچه دارای چهره ای زیبا و موقعیتی بزرگ باشد.: جهل : 4                *

 (127) نهج البلاغه/ خطبه                                                                                                                                     

 جهل به خدا، صفات و نعمات اوانواع جهل                                 

 جهل با جایگاه خود در عالم هستی                                             

 جهل به ارزا، احکام، اسرار نماز و عواقب ترک نماز                                             

 بیسوادی یا کم سوادی دینیعوامل جهل                              

 تکبر و خود بزرگ بینی                                             

 تعصب بی جا                                             

 تقلید کورکورانه، دنیازدگی و...                                             



45 
 

 ینیافزایش اطلاعات دراه های درمان جهل                    

 معاشرت با اهل علم و ایمان                                             

 تفکر و تامل در نشانه های الاهی                                             

 عمل کردن به دانسته ها                                             

 دوری از محیط های آلوده                                             

 

 : عدم تفکر 5                      *

 (483پیامبر اکرم فرمودند: یک ساعت فکر کردن بهتر از هفتاد سال عبادت است.) مصباح الشریعه/ص                              

 وابستگی به دینا و تدمل پرستی                  *   عوامل عدم تفکر صحیح    

 اشتغال به سرگرمی های بی فایده                                                       

 تعصب                                                       

 داشتن آرزوهای طولانی                                                       

 پیروی از نفس اماره                                                       

 آلودگی به رذائل اخلاقی                                                       

 بی خیالی  و...                                                       

      

 توجه به هدف زندگی   *                       درمان 

 برطرف کردن موانع تفکر) همان عواملی که بیان شد(                                     

 توجه به آثار مثبت تفکر . آثار منفی عدم تفکر                                     

 : عوامل درونی ترک نماز چیست؟3

 : کبر1                    *

 (88/ص1) وسائل الشیعه/و "خداوند نماز را واجب کرد برای زدودن کبر"حضرت زهرا فرمودند:                           

 تکبر در برابر خداوند تعالی                    انواع کبر

 تکبر در برابر بندگان خدا                              

 تکبر در مقابل پیامبر)ص(                              

 تکبر در برابر حق                              
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 ضعف های شخصیتی، کینه، حسادت، جهل، نشناختن بزرگی خدا و کوچکی خود، غرور، تفاخر و ...عوامل کبر                 

 

 و قدرت خداوند توجه به عظمت                               

 توجه به ضعف انسان                               

 یادآوری نحوه خلقت و مرگش                               

 توجه به آثار منفی کبر                               

 توجه به آفات مال و مقام و شهرت                کبر* درمان 

 عبرت از عاقبت تلخ متکبران در تاریخ                               

 توجه به آثار مثبت تواضع در دنیا و آخرت                               

 عیادت از بیماران                                

 هم نشینی و هم سفره شدن با فقرا                               

 

    : نا امیدی از خود و از خداوند تعالی8                             *

 شناخت و توجه به رحمت بی کران الاهی           گرفتاری در محیط آلوده                                                                      

 توجه به بزرگ بودن گناه ناامیدی            همنشینی با افراد نا امید                                                                     

 دا و توسل به اهل بیت)ع(توجه به خ        گناه                                                                                                 

 توجه به عواقب شوم نا امیدی      *         درمان ناامیدی *                                                   عوامل نا امیدی   

 دیدار با عالمان و اولیای الاهی        وسوسه های شیطان                                                                              

 یافتن دوستان صالح          بحران هویت                                                                                    

 زندگی نکردن در محیط های فاسد                            مقایسه نابدای خود با دیگران                                              

 

 : ضعف اراده3*                        

 ضعف شناختعوامل ضعف اراده*                                    

 شکست های پی در پی                                                            

 ترو های نا موجه                                                            

 آلودگی به گناه                                                            

 بی نظمی و بی برنامگی  و...                                                            
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 هدف گذاری در زندگیمان ضعف اراده*                      در          

 برنامه ریزی صحیح                                                       

 انس با قرآن و دعا و ذکر                                                       

 مبارزه با عادات ناپسند                                                       

 تلقین مثبت                                                        

 هم نشینی با افرادی با اراده نیرومند و ...                                                       

 

 : احساو ریا و خودنمایی4                         *          

 محیطعوامل احساو ریا و خودنمایی *                                            

 شیطان                                                                                    

 پیروی از هوای نفس                                                                                    

 ضعف اراده                                                                                    

 احساو حقارت                                                                                     

 

 : احساو عقب ماندگی5                       *         

 برخی افراد به دلیل نا آگاهی از فلسفه نماز، آن را کاری متحدرانه و به قول معروف امَّل بازی میدانند که عوامل این نوع تفکر               

 عبارت اند از: جهل، تقلید کورکورانه از فرهنگ غرب، قرار گرفتن در محیط های غیردینی یا ضددینی، خودباختگی، تدددگرایی               

 افراطی، تکبر، عدم تعقل، برداشت های غلط از دین، نگاه مادی داشتن به همه چیز               

 کسبب دانش صحیح دینی، شناخت ارزو عبادت و کارکردهای مثبت فراوان آن، هدرت از محیط هایراه درمان                              

 نا سالم، تقویت خودباوری، بازگشت به فطرت توحیدی و ...                                          

 

 : لداجت3                     *    

 خداوند، با دولت مردان، با مربیان و والدینلداجت با                                

 برداشبت های نادرسبتاز دین، غرور و تکبر، بدبینی، تقلید کورکورانه، سرزنش های بی مورد از جانبعوامل لداجت                            

 مربی و والدین، مخالفت با محیط و...                                             

 به دست آوردن دیدگاه درست نسبت به دین و زندگیمان لداجت                    در

 توجه به آثار منفی لداجت و حق گریزی و تو جه به آثار مثبت حق پذیری                                     

 هم نشینی با انسان های صالح و معتدل                                      
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 عوامل رفتاری ترک نماز چیست؟: 4

 : تنبلی1*                      

 ضعف ایمان، جهل، نشناختن قدر نعمت های الهی، رفاه زدگی، استفاده بیش از حد از وسائل رفاهی روز،عوامل تنبلی:                          

 ا نکردن و ....بدبینی و منفی بافی، ورز                                         

 *             تلقین نشاط و شادابی به خوددرمان تنبلی                          

 اصلاح تغذیه و تنظیم خواب                                                        

 توجه به عواقب تنبلی از قبیل پشیمانی در آینده                                                        

 ورزا کردن                                                        

 اد پرتلاا و ...دوری از افراد تنبل و دوستی با افر                                                        

 : تسویف)امروز و فردا کردن(8                          

 به معنای تاخیر انداختن و کار امروز به فردا افکندن است. در آموزه های معصومین به "سوف"تسبویف از ریشبه                               

 به عواقب آن هشدار داده شده است. امام علی)ع( در دعای کمیل از این حالت  شبدت چنین حالتی تقبیح و نسبت                              

 ه غرورو دنیا مرا ب "و خدعتنی الدنیا بغرورها و نفسی بدنایتها و مطالی"فرماید: به خداوند متعال شکایت کرده، می                              

 ا( فریفته است، و نفسم با جنایتش و با امروز و فردا کردنش مرا بازداشته است.)و ظاهر فریبنده ا                              

 *                   تسویف در همه امور زندگیانواع تسویف                        

 تسویف فقط در امور معنوی و عبادی                                                            

 تسویف فقط در مواردی خاص مثل نماز                                                            

 گونه: ضعف ایمان، تنبلی و بی حوصلگی، عاقبت نیندیشی، توقع بیش از حد از خود، کمال طلبی وسواوعوامل تسویف                        

 ف اراده و ...رفاه طلبی، ضع                        

 توجه به آثار منفی تسویف در دنیا و آخرت                                                       

 تقویت ایمان و یقین به خداوند متعال                                                       

 اولویت بندی کارها                                                        

 تعیین وقت معین برای اندام هر کار                                                       

 *                       معاشرت با افراد قاطع و موقع شناودرمان                       

 ورزا و تغذیه سالم                                                       

 تمرین نظم در زندگی و کسب مهارت مدیریت زمان                                                       

 تلقین مثبت                                                        

 از کم شروع کنید و...                                                       



49 
 

 : نگاهی روانشناسانه به علل و راه های درمان تسویف5

 : کثرت گناه و شهوت رانی1    *        

 فراموشی خدا و معاد و غفلت از آنها                                              

 نا آگاهی از آثار منفی دنیوی و اخروی گناه                                              

 همنشینی با افراد فاسد                                              

 آلودگی محیط زندگی و رفاه زیاد                                              

    *عوامل                 

 تنهایی و بیکاری                                              

 پیروی از هوای نفس                                              

 وسوسه های شیطان                                              

 کوچ شمردن گناه                                              

 : توجه به پیامدها و آثار گناهان، تقویت اراده، ارتباط همیشبگی و دائم با خوبان و عالمان خداترو، داشبتن برنامه هایدرمان                 

 معنوی منظم، استغفار، ذکر صلوات و توسل و توجه به قیامت و یاد مرگ.                          

 : افراط و تفریط8                 

 پیروی از سلیقه های شخصی و هوای نفس به جای پیروی از مراجع دینی                                                  

 نداشتن آگاهی صحیح از دین                                                  

 بیرون رفتن از ولایت حق                                                  

 مشکلات روحی وروانی                                                  

 نا امیدی از رحمت الهی            *         عوامل                   

 ایده آل گرایی افراطی بدون توجه به واقعیت ها                                                  

 غلبه احساو بر عقل                                                   

 ( و ..بیرون رفتن از ولایت خدا ) خدا، پیامبر، امام                                                  

 شتابزدگی و بی توجهی به تدریدی بودن رشد و کمال                                                  

 : آشبنایی صبحیح با دین، واقع بینی،انتخاب الگوی صحیح، توجه به ظرفیت ها، رعایت اصل تدریج، تسهیل، تکلیفدرمان                   

 مداری به جای سلیقه مداری، برنامه ریزی مادی و معنوی با توجه به استعداد هایمان و پرهیز از برنامه ریزی رویایی                            

 و ...                            
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 : کم رویی3        *    

 *                   خودباختگیعوامل                     

 ضعف بینش                                                  

 احساو تنهایی و ترو از مسخره و طرد شدن                                                  

 نداشن اعتماد به نفس کافی                                                  

 عدم تربیت صحیح                                                   

 ضعف اراده                                                  

 : اعطای بینش، دوری از محیط های نامناسب، تقویت اعتماد به نفس، معاشرت با دوستان خوب، یافتن الگوهایدرمان                        

 مناسب و موفق، توجه به آثار بد کم رویی و ...                                 

 : عوامل بیرونی ترک نماز چیست؟3

 *                         نبودن الگوی مناسب در منزل: خانواده1              *          

 حاکم نبودن معنویت بر فضای خانه                                                                

 بی توجهی برخی والدین به تربیت مذهبی فرزندان                                                                

 بهره نگرفتن خانواده ها از شیوه های صحیح تربیت دینی                                                                

 ناهماهنگی در رفتار والدین                                                                

 ز؛ زیرا که او مانند شمشیر برهنهامام جواد)ع( می فرماید: از همراهی و رفاقت با آدم شرور بپرهی: دوستان نامناسب: 8                          

 (172/ص74بحارالانوار/ واست، ظاهرا نیکو و اثرا زشت است. )                                               

 نَ ذِکَرِ اللََّهِ إِنََّمَا یُرِیدُ الشََّیَطَانُ أَنَ یُوقِعَ بَیَنَکُمُ الَعَدَاوَةَ وَالَبَغَضَاءَ فِی الَخَمَرِ وَالَمَیَسِرِ وَیَصُدََّکُمَ عَقرآن می فرماید:: شیطان:3                          

 (71) مائده/ مُنَتَهُونَ أَنَتُمَ فَهَلَوَعَنِ الصََّلَاةِ                                               

 : رفتارهای نامناسب برخی دینداران4                           

 : رسانه5                           

 : حکومت3                           

 : فعالیت های دشمنان7                           
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 فصل نهم

 چگونه فرزند و همسرم را به نماز علاقه مند کنم؟

 به نماز علاقمند کنیم؟: چگونه فرزندانمان را 1

 ردامام سبداد)ع( می فرماید: حق فرزند بر تو این است که بدانی وجود او از توستو بد و خوب او در این دنیا به توارتباط دارد و بدانی که     

 (388/ص8الفقیه/وسرپرستی او میئولیتداری و مسئول تربیت او هستی و او را به سوی خداوند بزرگ راهنمایی کنی.) من لایحضره     

 اچه عملی نیکوتر از نماز می تواند فرزندانمانرا به سوی خدا راهنمایی کند و دل آنها را پیش از آنکه شیطان برباید، در گرو محبت به خد    

 قرار دهد.     

 برای رسیدن به این هدف مهم باید چند گام برداشت:    

 روشن بودن جایگاه و اهمیت نماز در دین و ضرورت و فواید نماز برای خود والدینگام اول:                   *            

 اهمیت دادن خود والدین به نمازهای خودگام دوم:                                 

 های متنوعاز برای فرزندان با رواروشنکردن جایگاه و اهمیت نماز در دین و ضرورت و فواید نمگام سوم:                                 

 توجه به تفاوت های فردی: والدین باید با تامل در خصببوصببیات و روحیات فرزندان خود، دریابند کهگام چهارم:                                 

 زندان تناسب بیشتری دارد و احتمال تاثیرگذاریات آن فراز بین روا های گوناگون تربیتی کدام با روحی                                          

 بیشتر دارد.                                          

 روا های گوناگون برای تربیت فرزندان:

 تشویق، تایید، پاداا وهدیه دادن از ابزارهای این روا است.الف( روا ایداد انگیزه در فرزندان:                                

 ب( روا عبادت جمعی و تاثیر آن در نمازخوانی فرزندان                               

 و( روا تنوع بخشی: به عنوان مثال شرکت در نمازهای جماعت و جمعه و به همراه بردن فرزندان                               

 مثلا: اجبار نکردن کودک به نماز، دعوت نکردن به نماز در هنگامی که بچه در ناخوشببایند: د( پرهیز از رفتارهای                                

 بازی و تفریح است، مقایسه نکردن فرزندان خودمان به بچه های دیگر که نمازخوان هستند، دعوت نکردن                                       

 به نماز بعد از تنبیه او، خسته نکردن بچه ها به وسیله اعمال مستحبی و تعقیبات *                               کودک      

 ه( روا برخورد محترمانه                               

 و( روا گفتگو با فرزندان                               

 ز( روا تدریج                               

 ح( روا استدلال                               
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 : چگونه فرزندان خودرا به نماز دعوت کنیم؟8

 نوشته علی مقامی) انتشارات ستاد اقامه نماز(تعلیم نماز به کودکان و نوجوانان معرفی چند کتاب در این زمنیه:  

 آقایان حسینی و دلاویز، برای دوره بچه های راهنمایی و متوسطهبررسی عدم گرایش به نماز نوشته                                         

 نوشته سید احمد احمدی) انتشارات دانشگاه(اصول وروا های تربیت در اسلام                                         

 اما روا های دعوت:

 آموزه های دینی پایبند باشببند و به گفته های خود عمل کنند، کودکاگر والدین خودشبان به : روا الگو دهی: 1                              

 سال، کودک به شدت 7تا  1نیزبه سببب روحیه تقلید پذیری از آنها پیروی خواهد کرد؛ زیرا در سنین                                             

 تقلیدپذیر است.                                            

 خیزندو اهل خانه همگی معتقد و پایبند بهدر خانه ای که والدین به مناجات شبببانه بر می: فضبباسببازی معنوی: 8                              

 آید فرزندشان از خدا و عبادت روی گردان باشد.آداب دینی هستند، کمتر پیش می                             *              

 : پاسخ های مناسب به کندکاوی های کودک3                              

 : آموزا تدریدی در حد توان کودک4                              

 : حضور در مدامع و محافل نماز و زیبا سازی نماز برای کودک5                              

 : تشویق3                              

 چگونه همسرم را به نماز دعوت کنم؟: 3

 : یاری جستن از خداوند متعال1                  

 برای ترغیب و تشبویق به نماز، در آغاز بایستی زیربناهای فکری همسرتان را بررسی: اصبلاح و تقویت مبانی اعتقادی: 8                     

 کرده و در صورت دیدن اشتباه ها یا احیانا انحراف هایی در برطرف کردن آن بکوشیم.) در این زمینه بسیار خوب                                

 است که از کارشناسان مذهبی کمک گرفت(                                 

 در این راه میتوانید از کتاب های خوبی مثل:از ژرفای نماز) آیت الله خامنه ای( پرتویه نماز:: بازخوانی و شناساندن فلسف3                      

 از اسبرار نماز) اسبتاد محسبن قرائتی( صلاه الخاشعین) مرحوم آیت الله دستغیب( آداب الصلاه) امام خمینی( و ...                                  

 استفاده کنید.                       *        

 زن و شوهر اول باید خودشان را به خوبی بشناسند و هر شخصی یک نقطه پذیرا: راه های اختصاصی تاثیر بر هر فرد:4                      

 و رگ خوابی دارند که باید آنها را شناخت و از همان راه وارد شد.                                 

 : پرورا عواطف دینی5                      

 : تشویق3                      

 : استفاده از روا انذار و ترساندن7                      
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 در همه مراحل ارشباد و راهنمایی از برخورد نیک و ملاطفت آمیز بهره بگیرید. با فشار و اجبار کسی را نمیتوانچند نکته                       

 هدایت نمود و چه بسا نتیده معکوو دهد.                                  

 نماز خودتان را در خانه بسیار جدی بگیرید.                                  

 تبلیغ عملی را بسیار مفید بدانید                                  

 به نماز میتوان استفاده کرد؟: آیا از تشویق یا تنبیه در دعوت کودکان و نوجوانان 4

تشبویق و تنبیه از لوازم ضروری تربیت هستند. به گونه ای که بدون یاری گرفتن از این دو نمیتوان متربی را به مقصد رشد و کمال رساند. 

سد. چنانکه سبعادت می رطی میکند و به هدف فلاح و تشبویق و تنبیه به منزله دو بال تربیت به پرواز درآمده و مسبیر تربیت را با موفقیت 

 کنار گذاشتن تشویق و تنبیه یاتکیه بر یکی از این دو به معنای زمین گیر شدن و توقف تعلیم و تربیت است.

 الف( اشاره ای به انواع تشویق و تنبیه:                       *

 تشبویق و تنبیه اقسام گوناگونی دارد که آگاهی از آنها به منظور استفاده به جا ازآنها ضرورت دارد. تشویق،مادی یا                             

 خواندن نماز،آن است که برای ایداد انگیزه در متربی برای تداوم در تشبویق مادی: غیرمادی اسبت.                                             

 شیرینی، شکلات، دوچرخه، اسباب بازی، لباو و مانند آن در اختیارا قرار دهیم.                                                                 

 مدیدکنیم. او را الگو معرفی کنیم، این اسببت که از او تعریف و تتشببویق غیرمادی:                                                                 

 نمایندگی کلاو را به او بدهیم و مانند آن.                                                                 

 ب( شرایط تشویق و تنبیه:                         

 تقدم تشویق بر تنبیهشرط اول:                                    

 تشویق و تنبیه رفتار: باید رفتار و عمل فرد را تشویق و تنبیه کرد نه شخصیتش را.شرط دوم:                                    

 تشویق و تنبیه متناسب با عمل باشدشرط سوم:                                    

 دن تشویق و تنبیهبه هنکام بوشرط چهارم:                                    

 مراحل تنبیه 

 تغافل و چشم پوشی                          

 تذکر               *         

 رواسبت شبده اسبت مردی نزد پیامبر اکرم)ص( آمد و سبلام کرد؛ اما پیامبر جواب سلامش را نداد. مرد با قهر کردن :                           

 ناراحتی به منزل رفت و ماجرا را برای همسبرا بیان کرد. همسبرا گفت: پیامبر اکرم لباو ابریشم و                                         

 پیامبر رفت. انگشتر طلای تو را دیده است. این دو را از خود دور کن و نزد ایشان برگرد. چنان کرد و نزد                                         

 رسول خدا جواب سلامش را داد.                                         
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سال سروکار دارم. لطفا من را در برخورد صحیح تربیتی اسلامی با آنها  7تا  3: من مربی مهدکودک هستم وبا کودکان 5

 راهنمای کنید.

 3دیگران متمایز میکند. اودر این دوره استفاده از نماد وزبان را آغاز میکند ودر سن کودک در این دوره ویژگی های خاصبی دارد که او را از 

شود؛ کلیه بخشهای گفتار و قواعد صحیح دستوری را به کار می برد و میتواند جمله های پیچیده سالگی گفتار اوبه بزرگسالان شبیه می 7و 

 در این دوره محدود است امادر دوره دبستان افزایش می یابد و کامل می شود. توانایی ذخیره سازی در حافظه کوتاه مدت و مرکب بسازد.

 آورند. این دوستی ها گرچه ابتدا سطحی و موقت است به تدریج گزینشی تر، عمیق تر سالگی به دوستی با دیگران رو می 3کودکان از سبن

 پردازند.و با دوام تر می شود. دوستان معمولا با هم دیگر معمولا به بازی می 

ببا توجبه ببه ویژگی های پیش گفته، روشبببنمی شبببود که کودک در ایندوره قابلیت تعلیم و تربیت منظم و برنامه ریزی شبببده را ندارد و 

 های او بیشتر در ضمن بازی و فعالیت های روزمره حاصل می شود.یادگیری

 روا های تربیتی این دوره:

ایت فرزند به نماز راه کارهایی وجود دارد که مهمترین آنها عبارت اند از تغذیه حلال، انتخاب برای فراهم آوردن زمینه های مناسب برای هد

 نام نیکو، محبت به فرزندان، مقید بودن والدین به نماز، ارتباط با خانواده های متدین و پایبند به نمازو پرورا عادت های مناسب.

 تلقین اعتقادات                         

 ایداد انس و الفت به نماز                         

 فراهم آوردن فرصت مشاهده و تقلید نماز                         

چگونه  فرمایید که در این دوره: من معلم دبسبتان دخترانه هسبتم.البته پسر خودم نیز دبستانی است. لطفا راهنمایی ب3

 شود آنها را با نماز آشنا کرد؟می

سببالگی) که به آن دوران کودکی دوم میگویند( به تدریج تعداد واژگان ودرک . فهم کودک از سببخنان  18تا  7این دوره، یعنی کودکان در 

دیگران افزایش می یبابد. آداب سبببخن گفتن مانند رعایت نوبت دیگران و قطع نکردن صبببحبت دیگران را می آموزد. همچنین می تواند 

هفت  آموزد وکند، هفت سال قرآن میآن را تغییر دهد. امام صادز می فرماید: پسر بچه، هفت ساله بازی می موضبوع گفتگو را حف  کند و

 سال حلال وحرام را فرا می گیرد.

ند. باید ردر این دوره بزرگسالان باید با زبان کودک با آنها حرف بزنند و ادبیات خودرا کودکانه کنند زیرا بچه ها با این ادبیات انس بیشتری دا

خطر برای خردسالان این است که در طول آموزا به مدموعه لغات مذهبی دست یابند که اساسا هیچ مفهومی توجه داشبت که بزرگترین 

 نها ندارند.برای آ

 دعوت کودک به مشاهده نعمت های خداوند مانند آسمان، زمین، باران، رویش گیاهان و... به همراه بیاننکته اول:                               

 ی بسیار مناسب است.*                                    ظرافت ها و عظمت های این نعمت ها بازبان کودکان برای آموزا صفات الاه     

 قصه گویی و خاطره گویی نیز از قالب های مناسب آموزا در این سنین است.نکته دوم:                               

 استفاده از شعر و مثال های ساده موثر است.نکته سوم:                               
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 در این دوره اهدافی که باید محقق شوند عبارت اند از:نکته چهارم:                             

 : آموزا احکام نماز1                                           

 : آموزا قرائت و اذکار نماز8                             *              

 : آشنایی با برخی آداب ظاهری و فلسفه نماز3                                            

 : روا ویژه دوره نوجوانی برای نمازخوان خوان کردن چگونه است؟7

 : تحکیم و تعمیق بنیان های اعتقادی1*                  

 در این راستا توجه به نکاتی ضروری است:                        

 آگاهی و شناخت وی از فلسفه و آثار و فواید نماز گسترده عمیق شود.*               اول:                        

 نماز، گسترا و عمق پیدا کند.آگاهی وشناخت فرزند ما از آداب و احکام دوم:                                         

 با شبهات و موانع نماز برخورد کرده و راه حل آنهارا پیدا کرده باشد.سوم:                                         

 اقامه نماز برای او کاملا درونی و بخشی از هویت دینی او شده باشد.چهارم:                                         

 روا های تحکیم و تعمیق بنیان های اعتقادی فرزندان نسبت به نماز:                          

 تشکیل جلسات بح  و گفتگوبرا اول:                                                      

 تدوین برنامه مطالعاتیبرا دوم:                                                      

 : معرفی الگو8                         

 : انتخاب دوستان مناسب3                         

 : شرکت در اجتماعات مذهبی متعد4                         

 کسترا دادن میزان اطلاعات و آگاهی های فرزنداول:                                                        

 به رسمیت شناختن قدرت استدلال و درک و فهم فرزنددوم:                                                        

 ارائه مطلب به صورت مستدل، همراه با تبیین های روشن و قویسوم:                                                        

 برنیاشفتن در مقابل انتقادها و اشکالات او چهارم:                     چند نکته برای والدین *      

 توجه به شبهات و دادن پاسخبه موقعپندم:                                                        

 پرورا روحیه مطالعه و تحقیقششم:                                                        

 گفتگوهای صمیمانه والدین و مربیان با با نوجوانهفتم:                                                        
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و در مسدد با نوجوانان و جوانان بسیاری در ارتباط هستم، لطفا اصول دعوت آنها به نماز  : روحانی یک مسدد هستم2

 را بیان فرمایید؟

راهنمایی به سببوی خداسببت وراهنما و دعوت کننده در اولین قدم باید از خود شببروع کند. پس اولین قدم شببروع از دعوت به نماز، امامت و 

 خوداست. اما اصول دیگر در این زمینه:

 آماده کردن محیط و فضای مناسب برای تربیت.: اصل زمینه سازی: 1                           

 هرچه شبناخت بیشتر و  و رفتاری. رفتار اسبت و رفتار سبه بعد دارد. شبناختی، گرایشبی نماز یکل جامعیت: : اصب8                           

 عمیق تر  و هرچه گرایش قوی تر باشد، فرد به این عمل پایبند تر خواهد بود.                                         

 یکباره کل نماز ومعارف و مهارت های مربوط به آن را ارائه کرد.نباید : اصل تدریج: 3             *            

 : اصل اعتدال4                           

 : اصل تداوم و استقادمت5                           

 ندباید متربی خود را گرامی بداراصل کرامت بیانگر این استکه والدین، مربی و دعوت کننده به دین : : اصل کرامت3                           

 وکرامتش را پاو بدارند.                                       

 

 

 

 

 

                        

                                  

                                  

                       

     

           

                

 

 

 


