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ر�سوره�حمد س�ی �ف �ت

آیه دارد1  « است، هفت  ا�ب ��لک�ت �هت ا�ت که نام دیگرش »�ف سوره ى حمد   
که بر هر مسلمانی واجب است روزانه ده بار آن را در  وتنها سوره اى است 
نمازهاى شبانه روزى بخواند و در صورت ترک عمدى نماز او باطل است. 

2» ا�ب ��لک�ت �هت ا�ت �ف ��لّا��ب »لا�لاهت
کرم؟ص؟: این سوره بهترین  بنا به روایت جابربن عبداهّلل انصارى از رسول ا
قرآن  اساس  حمد  سوره ى  عباس؛  ابن  نقل  به  و  است.  قرآن  سوره هاى 
مرده  بر  را  سوره  این  مرتبه  هفتاد  گر  ا است:  آمده  نیز  حدیث  در  است. 

خواندید و زنده شد، تعّجب نکنید.3
کرم؟ص؟،4 معلوم  « توسط پيامبر ا ا�ب ��لک�ت �هت ا�ت از نامگذارى این سوره به »�ف
که تمام آیات قرآن در زمان رسول خدا؟ص؟ جمع آورى شده و به  می شود 
کتاب  کتاب در آمده است و به امر ایشان این سوره در آغاز و شروع  صورت 

گرفته است. )قرآن( قرار 
کم� �ی ارك��ف ی��ت

همچنین در حدیث ثقلین می خوانیم که پيامبر؟ص؟ فرمود: »��فّ
می گذارم،  شما  میان  در  گرانبها  چیز  دو  من  ر�تی«5  ع�ت و� ه�

َ
�لّل � ا�ب ك�ت �� �ف �ی

َ
ل �ت �ل�ش

الهی در  آیات  که  نیز معلوم می شود  از این حدیث  کتاب خدا و خاندانم. 

1. عدد هفت، عدد آسمان ها، اّیام هفته، طواف، سعی بین صفا ومروه و پرتاب سنگ به 
شیطان نیز می باشد.

2. مستدرك، ج 4، ح 43۶5.
3. بحاراالنوار، ج 92، ص 257.

4. عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 27.
5. بحاراالنوار، ج 2، ص 100.
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��لّله« جمع آورى شده و به همین نام در  ا�ب زمان پيامبر؟ص؟ به صورت »ك�ت
میان مسلمانان معروف و مشهور بوده است.

آیات سوره ى مبارکه فاتحه، اشاراتی در باره ى خداوند و صفات او، مسأله 
کمیت و ربوبّیت  معاد، شناخت و درخواست رهروى در راه حّق و قبول حا
خداوند دارد. همچنین به ادامه ى راه اولیاى خدا، ابراز عالقه واز گمراهان 

و غضب شدگان اعالم بیزارى و انزجار شده است.
دردهاى  شفاى  هم  شفاست،  مایه ى  قرآن  خود  همانند  حمدـ  سوره ى 

جسمانی و هم شفاى بیمارى هاى روحی.1

درسهاى تربيتی سوره ى حمد
قبل از تفسسیر سوره حمد سیمایی از درسهاى این سوره را ترسیم نموده و 

ح آن می پردازیم؛ پس از آن به شر
ِه« از غیر خدا قطع امید می کند.

َ
ْسِم��لّل 1- انسان در تالوت سوره ى حمد با »�بِ

و  مربوب  که  می کند  احساس   » �فِ �ی �لّدِ ْوِم� َ �ی »ماِلِك� و   » �فَ ِم�ی
َ
�ال

ْ
�ل � ِ

»َر�بّ با   -2
کنار می گذارد. مملوک است و خودخواهی و غرور را 

« میان خود و تمام هستی ارتباط برقرار می کند. �ف کلمه »عالم�ی 3- با 
ِم« خود را در سایه لطف او می داند. ِ��ی ��لّرَ ْحم�فِ 4- با »�لّرَ
« غفلتش از آینده زدوده می شود. �فِ �ی ْوِم��لّدِ َ 5- با »ماِلِك��ی

ُد« ریا و شهرت طلبی را زایل می کند. ْ��بُ
اَك��فَ

َ �یّ گفتن  »�إِ ۶- با 
« از ابرقدرت ها نمی هراسد. �فُ ِ��ی ْس�تَ

اَك��فَ
َ �یّ 7- با »�إِ

که نعمت ها به دست اوست. « می فهمد  َ�ْم�تَ
�فْ
ئَ
۸- از »�

1.عالمه امینی در تفسیر فاتحة الکتاب، روایات زیادى را در این باره نقل نموده است.



13 آیات نماز، سوره حمد ، ماعون و توحید

ا« رهسپارى در راه حّق و طریق مستقیم را درخواست می کند.
َ 9- با »�ْهِد�ف

اعالم  حّق  پيروان  با  را  خود  همبستگی  ِهْم«  �یْ
َ
َعل � َ�ْم�تَ

�فْ
ئَ
� � �فَ �ی ِ دف

َّ
�ل »ِ�ر�َط� در   -10

می کند.
« بیزارى و برائت از باطل و اهل  �فَ �ی ِ

ّ
ال

َ ا��ل�فّ
َ
ِهْم« و »ل �یْ

َ
�َعل و�بِ

�فُ َم�فْ
ْ
ِر��ل �یْ

11- با »عفَ
باطل را ابراز می دارد.

 1 ِم    ِ��ی ��لّرَ ْحم�فِ ِه��لّرَ
َ
ْسِم��لّل �بِ

به نام خداوند بخشنده ى مهربان.

 نكته ها 
 در میان اقوام و ملل مختلف، رسم است که کارهاى مهم و با ارزش را به نام 
بزرگی از بزرگان خویش که مورد احترام و عالقه ى آنهاست، شروع می کنند تا آن 
کار میمون و مبارك گردد و به انجام رسد. البّته آنان بر اساس اعتقادات صحیح یا 

فاسد خویش عمل می کنند.
 گاهی به نام بت ها وطاغوت ها وگاهی با نام خدا و به دست اولیاى خدا، 

کار را شروع می کنند.
کلنگ را رسول خدا؟ص؟ بر زمین زد.1 چنانکه در جنگ خندق، اّولین 

نه  ِه« 
َ
�لّل ْسِم� »�بِ است.  الهی  کتاب  آغاز  سر  ِم«  ِ��ی �لّرَ � ْحم�فِ �لّرَ ِه�

َ
�لّل ْسِم� »�بِ  

است.  بوده  آسمانی  کتاب هاى  تمام  آغاز  در  بلکه  قرآن،  ابتداى  در  تنها 
کشتی  ِه« قرار داشت. وقتی 

َ
ْسِم��لّل کار و عمل همه ى انبیا »�بِ در سر لوحه ى 

1.بحاراالنوار، ج 20 ص 21۸.
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یاران خود  به  افتاد، نوح؟ع؟  راه  به  امواج طوفان  میان  در  نوح  حضرت 
ر�ها�َو�ُمْرساها«1 یعنی حرکت و توّقف این  ِه�َمحبْ

َ
ْسِم��لّل که  »�بِ گفت: سوار شوید 

کشتی با نام خداست. حضرت سلیمان؟ع؟ نیز وقتی ملکه سبا را به ایمان 
ِم«2 آغاز نمود. ِ��ی ��لّرَ ْحم�فِ ِه��لّرَ

َ
ْسِم��لّل فراخواند، دعوتنامه خود را با جمله ى  »�بِ

آن  ترک  و  کارها  برکت  مایه  ِه«، 
َ
�لّل ْسِم� »�بِ فرمود:  علی؟ع؟  حضرت   

موجب نافرجامی است.
می نوشت،  را  ه« 

َ
�لّل »�بسم� جمله ى   که  شخصی  به  حضرت  آن  همچنین 

فرمود: »جودها« آن را نیکو بنویس.3
کارى سفارش شده است؛ در  ِه« در شروع هر 

َ
�لّل ْسِم� بر زبان آوردن  »�بِ  

وبسیارى  ومسافرت  مرکب  بر  سوارشدن  ونوشتن،  خوابیدن   و  خوردن 
گوشت  گر حیوانی بدون نام خدا ذبح شود، مصرف  کارهاى دیگر. حّتی ا
ک انسان هاى هدف دار و موّحد  که خورا آن حرام است و این رمز آن است 

نیز باید جهت الهی داشته باشد.
نوشتن  در  فراموش نکن، حّتی  را  ِه« 

َ
�لّل ْسِم� در حدیث می خوانیم: »�بِ  

به  را  ه« 
َ
�لّل سم� »�ب بار  اّولین  که  کسی  پاداش  در  روایاتی  و  شعر.  بیت  یک 

کودک یاد بدهد، وارد شده است.4
ِه« سفارش شده است؟

َ
ْسِم��لّل كارى  »�بِ  سؤال: چرا در شروع هر 

کارهاى او رنگ  ِه« آرم ونشانه ى مسلمانی است وباید همه 
َ
ْسِم��لّل پاسخ: »�بِ

الهی داشته باشد.

1.هود، 41.
2.نمل، 30.

کنزالعّمال، ح 2955۸.  .3
4. تفسیربرهان، ج 1، ص 43.
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کارخانه، آرم و عالمت  کاالهاى ساخت یک  که محصوالت و  گونه  همان 
کارخانه   یک 

ً
کّلی. مثال کارخانه را دارد؛ خواه به صورت جزیی باشد یا  آن 

ظرف هاى  خواه  می زند،  ظروف  تمام  روى  را  خود  عالمت  سازى،  چینی 
فراز  بر  هم  کشورى  هر  پرچم  اینکه  یا  کوچک.  ظرف هاى  یا  باشد  بزرگ 
کشتی هاى آن  کشور است و هم بر فراز  ادارات و مدارس و پادگان هاى آن 

کارمندان. کشور در دریاها، و هم بر روى میز ادارى 
ِم« آيه اى مستقل است؟ ِ��ی ��لّرَ ْحم�فِ ِه��لّرَ

َ
ْسِم��لّل  سؤال: آيا »�بِ

سایر  بر  سابقه  سال  صد  که  اهّلل؟امهع؟  رسول  اهل بیت  اعتقاد  به  پاسخ: 
قرآن  در  و  رسیده  شهادت  به  خدا  راه  در  و  دارند  مذاهب  فقهی  رهبران 
� ْحم�فِ ِه��لّرَ

َ
ْسِم��لّل کی آنها به صراحت بیان شده است، آیه  »�بِ نیز عصمت و پا

خویش  تفسیر  در  رازى  فخر  است.  قرآن  جزء  و  مستقل  آیه اى  ِم«  ِ��ی �لّرَ

ه« جزء سوره است. آلوسی نیز همین اعتقاد 
َ
سم��لّل که  »�ب شانزده دلیل آورده 

ه« جزء سوره شمرده شده است.1 برخی 
َ
سم��لّل را دارد. در مسند احمد نیز »�ب

کرده اند،  که بسم اهّلل را جزء سوره ندانسته و یا در نماز آن را ترک  از افراد 
کم آمده است: روزى معاویه  مورد اعتراض واقع شده اند. در مستدرک حا
م�

ئ
� � �تَ َسَر�ت �

ئ
�« که  کردند  اعتراض  او  به  مردم  نگفت،  ه« 

َ
�لّل سم� »�ب نماز  در 

کردى؟!2 «، آیه را دزدیدى یا فراموش  �تَ س�ی
�فَ

ه« را بلند بگویند. 
َ
سم��لّل که در نماز، »�ب امامان معصوم؟امهع؟ اصرار داشتند 

یا  و  نمی خواندند  نماز  در  را  ه« 
َ
سم��لّل »�ب که  کسانی  مورد  در  باقر؟ع؟  امام 

1.مسند احمد، ج3، ص 177 و ج4، ص۸5.
2. مستدرك، ج 3، ص 233.
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«1 بهترین آیه قرآن را  هت �ی
آ
� و���کرم� جزء سوره نمی شمردند، می فرمود: »سر�ت

به سرقت بردند. در سنن بیهقی در ضمن حدیثی آمده است: چرا بعضی 
ه« را جزء سوره قرار نداده اند!2

َ
سم��لّل »�ب

کسایی،  عاصم،  عباس،  ابن  حمد،  سوره  تفسیر  در  مطّهرى؟ق؟  شهید 
جمله  از  را  وسیوطی  فخررازى  ابن طاووس،  عطاء،  ابن زبیر،  ابن عمر، 

ه«  را جزء سوره می دانستند.
َ
سم��لّل که  »�ب کسانی معّرفی می کند 

تاج  ه« 
َ
سم��لّل »�ب است:  شده  نقل  صادق؟ع؟  امام  از  قرطبی  تفسیر  در 

ه« نیامده و این 
َ
سم��لّل سوره هاست. تنها در آغاز سوره برائت )سوره توبه( »�ب

که  »�بسم��هلل« کلمه امان  به فرموده حضرت علی؟ع؟ به خاطر آن است 
کّفار و مشرکان، با اظهار محّبت ورحمت  و رحمت است، واعالم برائت از 

سازگار نیست.3

سيماى  »ِبْسِم اهَّلِل«
الهی وبیانگر جهت گیرى توحیدى  ِه« نشانگر رنگ وصبغه ى 

َ
�لّل ْسِم� 1. »�بِ

بر  را  خدا  بندگی  نشان  یعنی  بسم اهّلل  می فرماید:  رضا؟ع؟  )امام  ماست. 
خود می نهم.(4

و  کفر،  رمز  آن  جاى  به  دیگران  نام  وذکر  است  توحید  رمز  ِه« 
َ
�لّل ْسِم� »�بِ  .2

کنار نام خدا، نام  کردن نام خدا بانام دیگران، نشانه ى شرک. نه در  قرین 
دیگرى را ببریم ونه به جاى نام او. )نه فقط ذات او، بلکه نام او نیز از هر 

1.بحاراالنوار، ج ۸5، ص 20.
2.سنن بیهقی، ج 2، ص 50.

3 . تفسیر مجمع البیان و فخررازى.
4. تفسیر نورالثقلین.
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کار به نام خدا  ی« حّتی شروع کردن 
َ
ْعل

ئَ
ا
ْ
َك��ل ِ

ِح��ْسَم�َر�بّ ِ
شریکی منّزه است؛ »َس�بّ

ع است.(1 کرم؟ص؟ نیز ممنو و پيامبر ا
ِه« رمز بقا ودوام است. زیرا هرچه رنگ خدایی نداشته باشد، 

َ
ْسِم��لّل 3. »�بِ

َهُه«2 ْ ا�َو�ب
َّ ل �ٍء�هاِلٌك��إِ ْ یی

َ ��ش فانی است. »ُکّلُ
و  رحمان  کسی که  به  اوست.  به  وتوّکل  خدا  به  عشق  رمز  ِه« 

َ
�لّل ْسِم� »�بِ  .4

که  می کنیم،  آغاز  او  به  توّکل  با  را  کارمان  و  می ورزیم  عشق  است  رحیم 
بردن نام او سبب جلب رحمت است.

ه« رمز خروج از تکّبر و اظهار عجز به درگاه الهی است.
َ
سم��لّل 5. »�ب

ه« گام اّول در مسیر بندگی و عبودّیت است.
َ
سم��لّل ۶. »�ب

کــه خــدا را همــراه داشــت،  ه« مایــه فــرار شــیطان اســت. کســی 
َ
7. »�بسم��لّل

او مؤّثــر نمی افتــد. شــیطان در 
کردن آنهاست. کارها و بیمه  ه« عامل قداست یافتن 

َ
سم��لّل ۸. »�ب

ه« ذکر خداست، یعنی خدایا! من تو را فراموش نکرده ام.
َ
سم��لّل 9. »�ب

ه« بیانگر انگیزه ماست، یعنی خدایا هدفم تو هستی نه مردم، 
َ
سم��لّل 10. »�ب

نه طاغوت ها ونه جلوه ها و نه هوس ها.
از سیاهی چشم به  الهی،  ه« به اسم اعظم 

َ
11. امام رضا؟ع؟ فرمود: »�بسم��لّل

سفیدى آن نزدیک تر است.3

1.اثبات الهداة، ج 7، ص 4۸2.
2. قصص، ۸۸.

3. تفسیر راهنما.
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 پيام ها:
که مطالب سوره،  ِم« در آغاز سوره، رمز آن است  ِ��ی ��لّرَ ْحم�فِ ِه��لّرَ

َ
ْسِم��لّل 1- »�بِ

از مبدأ حّق و مظهر رحمت نازل شده است.
ِم« در آغاز کتاب آسمانی، یعنی هدایت تنها با استعانت  ِ��ی ��لّرَ ْحم�فِ ِه��لّرَ

َ
ْسِم��لّل 2- »�بِ

از او محّقق می شود. )شاید معناى اینکه می گویند: تمام قرآن در سوره حمد، 
و تمام سوره حمد در بسم اهّلل، و تمام بسم اهّلل در حرف )باء( خالصه می شود، 
این باشد که آفرینش هستی و هدایت آن، همه با استمداد از اوست. چنانکه 

َِك«(
اْسِم�َر�بّ ��بِ

ئْ
َر�

کرم؟ص؟ نیز با نام او آغاز گردید. »��تْ رسالت پيامبر ا
که سخن خداوند با مردم و سخن مردم با خدا، با  ِه« کالمی 

َ
�لّل ْسِم� 3- »�بِ

آن شروع می شود.
ِم« ِ��ی ��لّرَ ْحم�فِ ِه��لّرَ

َ
4- رحمت الهی همچون ذات او ابدى و همیشگی است. »�لّل

رحمت  بر  اصرار  نشانه ى  گون،  گونا قالب هاى  در  الهی  رحمت  بیان   -5
ِم« ِ��ی ��لّرَ ْحم�فِ م«( »�لّرَ «، هم قالب »ر��ی است. )هم قالب »رحم�ف

۶- شاید آوردن کلمه رحمان و رحیم در آغاز کتاب، نشانه این باشد که قرآن 
که اصل آفرینش و بعثت جلوه   گونه  جلوه اى از رحمت الهی است، همان 

ِم« ِ��ی ��لّرَ ْحم�فِ لطف ورحمت اوست. »�لّرَ

2 �فَ    ِم�ی
َ
�ال

ْ
��ل ِ

ِه�َر�بّ
َ
ْمُد�ِلّل َ�

ْ
�ل

وردگار جهانيان است. سپاس و ستايش مخصوص خداوندى است كه پر
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 نكته ها:
گفته می شود که هم مالک وصاحب چیزى است و هم  « به کسی  ّ  »ر�ب

در رشد و پرورش آن نقش دارد.
خداوند هم صاحب حقیقی عالم است و هم مدّبر و پروردگار آن. پس   
کرده، هدایت  همه هستی حرکت تکاملی دارد و در مسیرى که خداوند معّین 

می شود.
ْمُد� َ�

ْ
 عالوه بر سوره حمد، چهار سوره  انعام، کهف، سبأ وفاطر نیز با جمله  »�ل

« آمده است. �فَ ِم�ی
َ
�ال

ْ
��ل ِ

ِه« آغاز گردیده، ولی فقط در سوره حمد بعد از آن  »َر�بّ
َ
ِلّل

 مفهوم حمد، ترکیبی از مفهوم مدح و شکر است. انسان در برابر جمال 
واحسان  خدمت  و  نعمت  برابر  در  و  ستایش  به  زبان  زیبایی،  و  کمال  و 

دیگران، زبان به تشّکر می گشاید.
خاطر  وبه  ستایش  شایسته ى  جمالش،  و  کمال  خاطر  به  متعال  خداوند 

احسان ها و نعمت هایش، الیق شکرگزارى است.
هر  با  هرجا،  در  کس  هر  است.  خداوند  از  تشّکر  نوع  بهترین  »�ل�مد�هلل«، 
کمال و زیبایی دارد، در حقیقت سرچشمه ى  زبانی، هرگونه ستایشی از هر 
آن را ستایش می کند. البّته حمد خداوند منافاتی با سپاسگزارى از مخلوق 

ندارد، به شرط آنکه به امر خداوند و در خط و مسیر او باشد.
در  آنچه  �ٍء«1  ْ یی

َ �ش � ُکّلِ � َر�بُّ ُهَو� »َو� آفریده هاست.  همه ى  پروردگار  خداوند،   
َو� � ماو��تِ �لّسَ � »َر�بُّ اوست.  پروردگارشان  آنهاست،  میان  و  زمین  و  آسمان ها 
ُهَما«2 حضرت علی؟ع؟ می فرماید: »من الجمادات والحیوانات«؛  �فَ �یْ َ �َو�ما��ب ْرصفِ

ئَ
ا
ْ
�ل

1.انعام، 1۶4.
1.شعراء، 24.
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« هم  �ف ��ل�الم�ی ارك��هلل�ر�ب �ب �و�لامر��ت ل�ت او پروردگار جاندار و بی جان است. »له��ل�ف
آفرینش از اوست و هم اداره ى آن، و او مربی و پرورش دهنده ى همه است.1

که  « یا فقط انسان ها هستند، مانند آیه 70 سوره حجر  �ف  مراد از »عالم�ی
از  را  تو  ما  آیا   » �فَ ِم�ی

َ
�ال

ْ
�ل � َع�فِ َهَك� �فْ

�فَ ْم�
َ
ل َو� �

ئَ
�« گفتند:  لوط  به حضرت  لوط  قوم 

م« 
َ
مالقات با مردم نهی نکردیم؟ و یا مراد همه ى عوالم هستی است. »عال

« به معناى تمام مخلوقات نیز استعمال شده  �ف م�ی
َ
به معناى مخلوقات و »عال

که تمام هستی یک پروردگار دارد و آنچه  است. از این آیه فهمیده می شود 
که براى هر نوع از  در جاهلیت و در میان بعضی از مّلت ها اعتقاد داشتند 
پدیده ها خدایی است و آن را مدّبر و رّب الّنوع آن می پنداشتند، باطل است.

 پيام ها:
ِه«2

َ
ْمُد�ِلّل َ�

ْ
1- همه ستایش ها براى اوست. »�ل

کارهاى  2- خداوند در تربیت و رشد هستی اجبارى ندارد. زیرا حمد براى 
ِه«

َ
ْمُد�ِلّل َ�

ْ
غیر اجبارى است. »�ل

براى  حمد  زیرا  نیکوست.  هستی  همه  تدبیر  و  زیباست  هستی  همه   -3
ِه«

َ
ْمُد�ِلّل َ�

ْ
زیبایی و نیکویی است. »�ل

» �فَ ِم�ی
َ
�ال

ْ
��ل ِ

ِه�َر�بّ
َ
ْمُد�ِلّل َ�

ْ
4- دلیل ستایش ما، پروردگارى اوست. »�ل

� ِ
5- رابطه ى خداوند با مخلوقات، رابطه ى دائمی و تنگاتنگ است. »َر�بّ

« )نقاش و بّنا هنر خود را عرضه می کند و می رود، ولی مرّبی باید  �فَ ِم�ی
َ
�ال

ْ
�ل

هر لحظه نظارت داشته باشد.(
» �فَ ِم�ی

َ
�ال

ْ
��ل ِ

۶- همه ى هستی، تحت تربیت خداوند یکتاست. »َر�بّ

2.تفسیر نورالثقلین.
2. الف والم در» اْلَحْمُد« به معناى تمام حمد و جنس ستایش است.
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» �فَ ِم�ی
َ
�ال

ْ
��ل ِ

7- امکان رشد و تربیت، در همه ى موجودات وجود دارد. »َر�بّ
)تربیت  می کند،  تربیت  انبیا  راهنمایی  با  را  انسان ها  هم  خداوند   -۸
می دهد.  وپرورش  رشد  را  وحیوانات  ونباتات  جمادات  هم  و  تشریعی( 

» �فَ ِم�ی
َ
�ال

ْ
��ل ِ

)تربیت تکوینی( »َر�بّ
ِه�

َ
ْمُد�ِلّل َ�

ْ
کتاب )قرآن( با نیایش به درگاه خداوند متعال، »�ل 9- مؤمنان در آغاز 

« می گویند و در پایان کار در بهشت نیز، همان شعار را می دهند که  �فَ ِم�ی
َ
�ال

ْ
��ل ِ

َر�بّ
1» �ف ��ل�الم�ی ��ل�مدلّله�ر�بّ �ف

ئ
ر�دعو�هم�� �ف

آ
�«

3 ِم�� ِ��ی ��لّرَ ْحم�فِ �لّرَ
)خدايى كه( بخشنده و مهربان است.

 نكته ها:
 2» ْحَمهتَ ِسِه��لّرَ

�فْ
ْم�َعلی���فَ

ُ
ک ُّ �َر�ب �بَ �تَ

َ
 خداوند رحمت را برخود واجب کرده است، »ك

ی�ء«3 �کّل��ش و رحمت او بر همه چیز سایه گسترده است. »و�رحم�تی�وس��ت
آفرینش   4» �فَ ِم�ی

َ
�ال

ْ
ِلل �

»َرْحَمهتً رحمتند،  مایه  او  کتاب  و  پيامبر  همچنین   
گر عقوبت نیز می دهد از روى لطف است. وپرورش او براساس رحمت است و ا
گناهان و قبول توبه ى بندگان و عیب پوشی از آنان و دادن   بخشیدن 

1.یونس، 10.
2. انعام، 54.

1.اعراف، 15۶.
2.انبیاء، 107.
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فرصت براى جبران اشتباهات، همه مظاهر رحمت و مهربانی اوست.

 پيام ها:
 ،» ّ کنار کلمه »ر�ب 1- تدبیر وتربیت الهی، همراه محّبت و رحمت است. )در 

ِم« ِ��ی ��لّرَ ْحم�فِ ��لّرَ �فَ ِم�ی
َ
�ال

ْ
��ل ِ

« آمده است.( »َر�بّ کلمه »رحم�ف
«1 تربیت  �فَ

آ
ْر� �تُ

ْ
َم��ل

َّ
�َعل ْحم�فُ 2- همچنان که تعلیم نیازمند رحم و مهربانی است، »�لّرَ

ِم« ِ��ی ��لّرَ ْحم�فِ ��لّرَ �فَ ِم�ی
َ
�ال

ْ
��ل ِ

و تزکیه نیز باید بر اساس رحم و مهربانی باشد. »َر�بّ
م« ��لّر��ی ه�...��لّرحم�ف

َ
3- رحمانّیت خداوند، دلیل بر ستایش اوست. »�ل�مدلّل

4 �� �فِ �ی ْوِم��لّدِ َ ماِلِك��ی
وز جزاست. )خدايى كه( مالک ر

 نكته ها:
 مالکّیت خداوند، حقیقی است و شامل احاطه و سلطنت است، ولی 
ج می شود و تحت سلطه ى  مالکّیت هاى اعتبارى، از سلطه ى مالک خار

» �فِ �ی ْوِم��لّدِ َ واقعی او نیست. »ماِلِك��ی
ولی  است،  وقت  همه  در  چیز  همه  حقیقی  مالک  خداوند  آنکه  با   

مالکّیت او در روز قیامت و معاد جلوه ى دیگرى دارد.
می شوند.  قطع  کفار  به  نسبت  واسباب  واسطه ها  تمام  روز  آن  در   

1. الّرحمن، 1 - 2.
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1» ُ ا�ب ْس�ب
ئَ
ا
ْ
ِهُم��ل ��بِ

َ��تْ
َ

ّط �تَ »�تَ
ُهْم«2 �فَ �یْ َ ��ب سا�بَ

�فْ
ئَ
لا��

  نسبت ها و خویشاوندى ها نسبت به کفار از بین می رود. »�فَ
3» و�فَ �فُ َ ُع�ماٌل�َو�لا��ب

�فَ �فْ َ  براى کفار مال و ثروت و فرزندان، سودى ندارند. »لا��ی
ْم«4

ُ
ْر�اُمک

ئَ
ْم��

ُ
َ�ک

�فَ �فْ ��تَ �فْ
َ
  بستگان و نزدیکان نیز فایده اى نمی رسانند. »ل

کفار، اجازه عذر تراشی دارد و نه فکر آنها، فرصت تدبیر. تنها    نه زبان 
که صاحب اختیار آن روز است. راه چاره لطف خداوند است 

کار رفته است: گون به  گونا « در معانی  �ف لفظ »د�ی
ْسلاُم«5 اإِ

ْ
ِه��ل

َ
َد��لّل �ِع�فْ �فَ �ی ��لّدِ

�فَّ الف: مجموعه ى قوانین آسمانی. »�إِ
اِلُص«۶ �ف

ْ
��ل �فُ �ی ِه��لّدِ

َ
ب: عمل و اطاعت. »ِلّل

» �فِ �ی ْوِم��لّدِ َ ج: حساب و جزا. »ماِلِك��ی
کیفر و پاداش  که روز  « در قرآن به معناى روز قیامت است  �ف وم��لّد�ی  »�ی

«7 می پرسند روز قیامت چه وقت است؟ �فِ �ی ْوُم��لّدِ َ ��ی ا�فَ َ �یّ
ئَ
�� و�فَ

ُ
ل َْس�ئَ می باشد. »�ی

لا� ْوَم� َ �ی �. �فِ �ی �لّدِ ْوُم� َ �ی ْدر�َك�ما�
ئَ
� �ما� ّمَ

ُ قرآن در مقام معّرفی این روز، می فرماید: »�ش
ِه«۸ )اى پيامبر!( نمی دانی روز دین 

َ
�ِلّل ٍ دف ْوَم�ئِ َ ْمُر��ی

ئَ
ا
ْ
�َو��ل

ً
ا �ئ �یْ

َ ٍ��سش
�فْ ٌ��ِل�فَ

�فْ
ْمِلُك��فَ

�تَ

کارآیی ندارد وآن روز تنها  کسی  کس  براى  که هیچ  چه روزى است؟ روزى 
حکم و فرمان با خداست.

1.بقره، 1۶۶.
2. مؤمنون، 101.

3. شعراء، ۸۸.
4. ممتحنه، 3.

5. آل عمران، 19.
۶. زمر، 3.

1.ذاریات، 12.
۸. انفطار، 1۸- 19.
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در  گرفتن  قرار  با  ولی  است،  هشدار  و  انذار  نوعی   » �فِ �ی �لّدِ ْوِم� َ �ی »ماِلِك�  
کنار  انذار باید در  که بشارت و  ِم« معلوم می شود  ِ��ی �لّرَ � ْحم�فِ کنار آیه ى  »�لّرَ
وُر�

�فُ �فَ
ْ
�ل ا�

َ �ف
ئَ
� � یی ِ

�فّ
ئَ
� � اِدیی ِع�ب � یئْ ِ

ّ �ب
که می فرماید: »�فَ آیه شریفه دیگر  هم باشند. نظیر 

بسیار  من  که  ده  خبر  بندگانم  به  ُم«1  ِل�ی
ئَ
ا
ْ
�ل � ��بُ َ�دف

ْ
�ل ُهَو� � یی ��بِ

َعدف �
�فَّ
ئَ
� َو� ُم.� ِ��ی �لّرَ

ک است. مهربان و آمرزنده ام، ولی عذاب و مجازات من نیز دردنا
ِد� ِد�ی

َ سش � ْو�بِ
�ل�تَّ ِل� ا�بِ

»�ت می کند:  معّرفی  چنین  را  خود  دیگر  آیه  در  همچنین 
شدید  کننده ى  وعقوبت  مردمان  توبه  پذیرنده ى  خداوند   2» ا�بِ ِ��ت

ْ
�ل

گناهکاران است.
ْوِم� َ  در اّولین سوره ى قرآن، مالکیَت خداوند عنوان شده است، »ماِلِك��ی

اِس«
َ « و در آخرین سوره، َمِلکیت او. »َمِلِك��ل�فّ �فِ �ی �لّدِ

 پيام ها:
1- خداوند متعال، از جهات مختلف قابل عبادت است و ما باید حمد و 
که »�هلل« است،  کمال ذات و صفات او  سپاس او را به جا آوریم. به خاطر 
و  امید  خاطر  به  و  است   » �فَ ِم�ی

َ
�ال

ْ
�ل � ِ

»َر�بّ که   او  تربیت  و  احسان  خاطر  به 
ِم« است و به خاطر قدرت و هیبت  ِ��ی ��لّرَ ْحم�فِ که  »�لّرَ انتظار رحم و لطف او 

« است. �فِ �ی ْوِم��لّدِ َ که  »ماِلِك��ی او 
» �فِ �ی ْوِم��لّدِ َ �...�ماِلِك��ی �فَ ِم�ی

َ
�ال

ْ
��ل ِ

2- قیامت، پرتوى از ربوبّیت اوست. »َر�بّ
» �فِ �ی ْوِم��لّدِ َ ِم�ماِلِك��ی ِ��ی ��لّرَ ْحم�فِ 3- قیامت، جلوه اى از رحمت خداوند است. »�لّرَ

1. حجر، 49- 50.
2. غافر، 3.
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 ُ 5 � �ف ِ��ی ْس�تَ
اَك��فَ

َ �یّ ُد�َو��إِ
ْ��بُ

اَك��فَ
َ �یّ �إِ

)خدایا( تنها ترا مى پرستيم و تنها از تو یارى مى جوئيم.

 نكته ها:
 انسان باید به حکم عقل، بندگی خداوند را بپذیرد. ما انسان ها عاشق 
کمال هستیم و نیازمند رشد و تربیت، و خداوند نیز جامع تمام کماالت و رّب 
گر به مهر و محّبت نیازمندیم او رحمان و رحیم است  همه ى هستی است. ا
گر از آینده دور نگرانیم، او صاحب اختیار و مالک آن روز است. پس چرا  و ا
که تنها باید او را پرستید و از او  به سوى دیگران برویم؟! عقل حکم می کند 

کمک خواست. نه بنده هوى و هوس خود بود و نه بنده زر و زور دیگران.
می گوید:  تمام خداپرستان  از  نمایندگی  به  نمازگزار  شخص  گویا  نماز،  در 
که همه ى ما  که همه ى ما بنده توایم، ونه تنها من  خدایا! نه فقط من 

محتاج و نیازمند لطف توایم.
اَك« ولی تو غیر مرا فراوان دارى و  َ �یّ کسی جز تو را ندارم  »�إِ  خدایا! من 
� یی ِ

�ت
آ
ا��

َّ ل ��إِ ْرصفِ
ئَ
ا
ْ
�َو��ل ماو��تِ ��لّسَ یی ِ

��ف �َم�فْ ّلُ
ُ
�ک �فْ همه هستی عبد و بنده ى تو هستند. »�إِ

که بنده و  «1 در آسمان ها و زمین هیچ چیزى نیست مگر این 
ً
د� �َع�بْ ْحم�فِ �لّرَ

فرمان بردار خداوند رحمان هستند.
که نماز به جماعت خوانده شود  ُد« هم اشاره به این دارد  ْ��بُ

 جمله  »�فَ

1.مریم، 93.
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که مسلمانان همگی برادر و در یک خط هستند. و هم بیانگر این است 
 مراحل پرواز معنوى، عبارت است از: ثنا، ارتباط و سپس دعا. بنابراین 
ُد« ارتباط و آیات بعد، دعا می باشد. ْ��بُ

اَك��فَ َ �یّ اّول سوره ى حمد ثناست، آیه ى  »�إِ
کلمه   همین  خاطر  به  شاید  است،  شیرین  واقعی  محبوب  با  گفتگو   

اَك« تکرار شد. َ �یّ »�إِ

 پيام ها:
» �فُ ِ��ی ْس�تَ

ُد،��فَ ْ��بُ
کرد، آنگاه از او حاجت خواست. »�فَ 1- ابتدا باید بندگی خدا 

ُد« ْ��بُ
اَك��فَ َ �یّ 2- بندگی، تنها در برابر خداوند رواست نه دیگران. »�إِ

او  کمک  نیازمند  نیز  کردن  عبادت  در  ولی  ماست،  از  عبادت  چه  گر   -3
ا�

َ « در جای دیگر می خوانیم: »َو�ما�ُک�فّ �فُ ِ��ی ْس�تَ
�فَ اَك� َ �یّ �إِ َو� ُد� ْ��بُ

�فَ اَك� َ �یّ هستیم. »�إِ
گر هدایت الهی نبود ما هدایت نمی یافتیم. ُه«1 ا

َ
ا��لّل

َ �َهد��ف �فْ
ئَ
ْو�لا��

َ
�ل َ

ِدیی ْه�تَ ِل�فَ

چون  تفویض.  نه  و  است  جبر  نه  یعنی   » �فُ ِ��ی ْس�تَ
�فَ اَك� َ �یّ �إِ َو� ُد� ْ��بُ

�فَ اَك� َ �یّ »�إِ  -4
ُد« پس داراى اختیار هستیم و نه مجبور. وچون می گویيم:  ْ��بُ

می گویيم: »�فَ
« پس نیاز به او داریم و امور به ما تفویض نشده است. �فُ ِ��ی ْس�تَ

»�فَ
5- شناخت خداوند و صفات او، مقدّمه دست یابی به توحید و یکتاپرستی 

ُد« ْ��بُ
اَك��فَ

َ �یّ ،��إِ �فِ �ی ْوِم��لّدِ َ ِم،�ماِلِك��ی ِ��ی ��لّرَ ْحم�فِ ،��لّرَ �فَ ِم�ی
َ
�ال

ْ
��ل ِ

است. »َر�بّ
ح نکند و خود را  که انسان خودرا مطر ۶- از آداب دعا و پرستش این است 

ُد�...« ْ��بُ
اَك��فَ

َ �یّ کند. »�إِ در حضور خداوند احساس 
ْوِم� َ �ی 7- توّجــه بــه معــاد، یکــی از انگیزه هــاى عبــادت اســت. »ماِلِك�

ُد« ْ��بُ
اَك��فَ

َ �یّ ��إِ �فِ �ی ّدِ �ل

1.اعراف، 43.
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6 َم�� �ی �تِ ُمْس�تَ
ْ
ر�َط��ل ا��لّ�ِ

َ �ْهِد�ف
)خداوندا !( ما را به راه راست هدايت فرما.

 نكته ها:
ح شده است: ع هدایت مطر  در قرآن مجید دو نو

الف: هدایت تکوینی، نظیر هدایت زنبور عسل که چگونه از شهد گلها بمکد 
کندو بسازد. و یا هدایت و راهنمایی پرندگان در مهاجرت هاى  و چگونه 
�ٍء� ْ یی

َ �ش � ُکّلَ ْعطی��
ئَ
� � یی ِ دف

َّ
�ل ا� َ �ف ُّ »َر�ب می فرماید:  قرآن  که  آنجا  تابستانی.  و  زمستانی 

ع از هدایت است. �َهدى�«1 بیانگر این نو ّمَ
ُ ُه��ش �تَ

ْ
ل �فَ

کتب آسمانی براى  که همان فرستادن انبیاى الهی و  ب: هدایت تشریعی 
هدایت بشر است.

بر روى  نام پلی  آمده  از چهل مرتبه در قرآن  کلمه »�ر�ط« که بیش   
کنند.  عبور  آن  روى  از  باید  مردم  همه ى  قیامت  روز  در  که  است  خ  دوز

انتخاب راه و خط فکرى صحیح، نشانه ى شخصیت انسان است.
که او باید یکی را   راههاى غیر الهی متعّددى در برابر انسان قرار دارد 

کند: انتخاب 
 راه خواسته ها و توقعات هاى خود.

 راه انتظارات وهوس هاى مردم.

1.طه، 50.
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 راه وسوسه هاى شیطان.
 راه طاغوت ها.

کان و پيشینیان.  راه نیا
 راه خدا و اولیاى خدا.

دیگر  بر  که  می کند  انتخاب  را  او  واولیاى  خداوند  راه  مؤمن،  انسان   
راهها امتیازاتی دارد:

الف: راه الهی ثابت است، بر خالف راه هاى طاغوت ها و هوس هاى مردم 
که هر روز تغیير می کنند. و هوس هاى شخصی 

کنده اند. که راه هاى دیگر متعّدد و پرا ب: یک راه بیشتر نیست، در حالی 
ج: در پيمودن آن، انسان به مسیر و مقصد مطمئن است.

د: در پيمودن آن، شکست و باخت وجود ندارد.
ٍم«1 �ی �تِ �َعلی��ِ�ر�ٍط�ُمْس�تَ یی ِ

ّ
�َر�ب

�فَّ  راه مستقیم، راه خداست. »�إِ
ٍم«2 �ی �تِ �َعلی��ِ�ر�ٍط�ُمْس�تَ �فَ ُمْرَسِل�ی

ْ
��ل ِم�فَ

َ
َك�ل

�فَّ  راه مستقیم، راه انبیاست. »�إِ
ٌم«3 �ی �تِ ��ِ�ر�ٌط�ُمْس�تَ �هدف یی ِ

ُدو�ف ��ْع�بُ �فِ
ئَ
 راه مستقیم، راه بندگی خداست. »َو��

لی�� �إِ �
َ
ُهِدیی ْد� �تَ

�فَ ِه�
َ
الّل �بِ ِ�ْم� ْ��تَ َ �ی � بر خداست. »َم�فْ وتکیه  توّکل  راه مستقیم،   

ٍم«4 �ی �تِ ِ�ر�ٍط�ُمْس�تَ
 راه مستقیم، یکتاپرستی و تنها یارى خواستن از اوست.5

 راه مستقیم، کتاب خداوند است.۶

1.هود، 5۶.
2. یس، 3 - 4.

3. یس، ۶1.
4. آل عمران، 101.

راَط« اشاره به همان راه یکتاپرستی در آیه قبل باشد. 5. بنا بر اینکه الف و الم در» الّصِ
۶. روایتی در تفسیر مجمع البیان، ج1، ص5۸.
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 راه مستقیم، راه فطرت سالم است.1
خدا  از  باید  آن  تداوم  در  هم  و  مستقیم  راه  انتخاب  در  هم  انسان،   

که روشنی خود را هر لحظه از نیروگاه می گیرد. کمک بگیرد. مانند المپی 
که هر مسلمان، در هر نماز از  در راه مستقیم بودن، تنها خواسته اى است 
خداوند طلب می کند، حّتی رسول اهّلل؟ص؟ و ائّمه اطهار؟امهع؟ از خداوند ثابت 

ماندن در راه مستقیم را می خواهند.
کارهاى خویش، اعم از انتخاب شغل،   انسان باید همواره، در هر نوع از 
دوست، رشته ى تحصیلی وهمسر، راه مستقیم را از خداوند بخواهد. زیرا چه 
کند، ولی در عمل دچار لغزش شود و یا بالعکس.  بسا در عقاید، صحیح فکر 

پس هر لحظه، خواستن راه مستقیم از خدا، ضرورى است.
 راه مستقیم مراتب و مراحلی دارد. حّتی کسانی که در راه حّق هستند، 
مانند اولیاى خداوند، الزم است براى ماندن در راه و زیادشدن نوِر هدایت، 
� ِ

َر�بّ ِه�
َ
ِلّل ْمُد� َ�

ْ
»�ل می گوید  که  کسی  ُهدًى«2  �َدُهْم� رف َدْو�� �ْه�تَ � �فَ �ی ِ دف

َّ
�ل »َو� کنند.  دعا 

است،  گذارده  سر  پشت  را  هدایت  از  مراحلی   »... ِم� ِ��ی �لّرَ � ْحم�فِ �لّرَ � �فَ ِم�ی
َ
�ال

ْ
�ل

بنابراین درخواست او، هدایت به مرحله باالترى است.
 راه مستقیم، همان راه میانه و وسط است که حضرت علی؟ع؟ می فرماید: 
«3 انحراف به چپ و راست  اّدهت ��لوسطی��هی��ل�ب �ت �لطر�ی �و� هت

ّ
ل مال�م�ف �و��لسش �ف م�ی »�ل�ی

گمراهی و راه وسط، جاده ى هدایت است.
وتفریط،  افراط  ع  نو هر  از  واحتراز  واعتدال  میانه روى  یعنی  مستقیم  راه 

1. روایتی در تفسیر صافی، ج 1، ص ۸۶.
1.محّمد، 17.

3. بحاراالنوار، ج ۸7، ص 3.



قرآن و نماز30

ج می شود ودیگرى  چه در عقیده و چه در عمل. یکی در عقاید از راه خار
کارها را به خدا نسبت می دهد، گویا انسان  در عمل و اخالق. یکی همه 
و  کاره  همه  را  خود  دیگرى  و  ندارد.  خویش  سرنوشت  در  نقشی  هیچ 
آسمانی  رهبران  یکی  می داند.  بسته  را  خدا  دست  و  دانسته  فّعال مایشاء 
گاهی ساحر و مجنون معّرفی می کند و دیگرى  راهمچون مردمان عادى و 
آن بزرگواران را در حّد خدا می پندارد. یکی زیارت امامان معصوم و شهدا را 
بدعت می داند و دیگرى حّتی به  درخت و دیوار، متوسل شده و ریسمان 
را  آن  امورات  و  دنیا  دیگرى،  و  می داند  بنا  زیر  را  اقتصاد  یکی  می بندد. 

نادیده می انگارد.
 در عمل نیز یکی غیرت نابجا دارد و دیگرى همسرش را بی حجاب به 
کوچه و بازار می فرستد. یکی بخل می ورزد و دیگرى بی حساب سخاوت به 
ج می دهد. یکی از خلق جدا می شود و دیگرى حّق را فداى خلق می کند. خر
اینگونه رفتار وکردارها، انحراف از مسیر مستقیم هدایت است. خداوند دین 
لی�� �إِ � یی ِ

ّ
َر�ب � یی ِ

�َهد��ف یی �فِ
�فَّ �إِ ْل�

پا برجا واستوار خود را، راه مستقیم معّرفی می کند. »�تُ
ٍم«1 در روایات آمده است که امامان معصوم؟امهع؟می فرمودند:  �ی �تِ ِ�ر�ٍط�ُمْس�تَ

راه مستقیم، ما هستیم.2 یعنی نمونه ى عینی و عملی راه مستقیم و اسوه 
و الگو براى قدم برداشتن در راه، رهبران آسمانی هستند. آنها در دستورات 
تغذیه،  تفریح، تحصیل،  کار،  قبیل  از  زندگی  تمام مسائل  درباره ى  خود 
انفاق، انتقاد، قهر، صلح و عالقه به فرزند و ...، نظر داده و ما را به اعتدال 

1.انعام، 1۶1.
2. تفسیر نورالثقلین، ج 1 ص 20.
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گفته در همین صراِط  ابلیس  کرده اند.1 جالب آنکه  و میانه روى سفارش 
َم«2 �ی �تِ ُمْس�تَ

ْ
ُهْم�ِ�ر�َ�َك��ل

َ
�ل

ُ�َد�فَّ
�تْ
ئَ
ا
َ
کمین می نشیند. »ل مستقیم به 

جنبه ى  به  آنها  در  که  آمده  زیادى  نمونه هاى  روایات،  و  قرآن  در   
کید و از افراط و تفریط نهی شده است. به موارد ذیل توّجه کنید: اعتدال، تأ

و�«3 بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید.
ْسِر�فُ

و��َو�لا��تُ ُ َر�ب
ْ و��َو��سش

ُ
 »ُکل

ْسِط«4 در انفاق، نه  �بَ
ْ
��ل ُسْطها�ُکّلَ �بْ

َك�َو�لا��تَ �تِ لی��ُع�فُ �إِ �
هتً
َ
ول

ُ
ل َدَك�َم�فْ َ�ْل��یَ ْ

�ب
 »لا��تَ

کن  گشاده دستی  کن- دست بسته باش- و نه چنان  گردن قفل  دست بر 
که خود محتاج شوى.

«5 مومنان، به 
ً
و�ما

�تَ ِلَك� �دف �فَ ْ �ی َ �ب � َو�کا�فَ ُرو�� �تُ �تْ َ �ی ْم�
َ
ل َو� و��

ُْسِر�فُ �ی ْم�
َ
ل و�� �تُ

�فَ
�فْ
ئَ
� �� دف �إِ �

�فَ �ی ِ دف
َّ
 »�ل

هنگام انفاق نه اهل اسرافند و نه اهل بخل، بلکه میانه رو هستند.
بلند  نه  را  نماز  لًا«۶  �ی َس�بِ ِلَك� دف � �فَ ْ �ی َ �ب � عفِ �تَ ْ ��ب َو� ها� �بِ �

�تْ ا�فِ �ف
�تُ لا� َو� َك� َ�لا�تِ �بِ َهْر�

ْ
�ب
�تَ »لا�  

بخوان ونه آهسته، بلکه با صداى معتدل بخوان.
گر تو را از راه خدا  «7 اّما ا

ً
ا ْ�سا�ف ��إِ �فِ

ْ و�ِلَد�ی
ْ
ال کن؛ »َو��بِ  نسبت به والدین احسان 

ِطْ�ُهما«۸
لا��تُ

�...��فَ یی ِرَك��بِ
ْ سش
��تُ �فْ

ئَ
اَهد�َك�َعلی��� ��ب �فْ بازداشتند، اطاعت از آنها الزم نیست. »�إِ

ا«9 و هم خانواده خویش  ً �یّ �بِ
�َرُسولًا��فَ  پيامبر هم رسالت عمومی دارد؛ »َو�کا�فَ

کافی، باب االقتصاد فی العبادات مراجعه نمود. کتاب اصول  1. در این باره می توان به 
2. اعراف، 1۶.
3. اعراف، 31.
4. اسراء، 29.
1.فرقان، ۶7.
۶. اسراء، 110.
7. بقره، ۸3.

۸. لقمان، 15.
9. مریم، 51.
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1» لاهتِ
َ

الّ� ُه��بِ
َ
ْهل

ئَ
ُمُر��

ئْ
ا َ ��ی را دعوت می کند. »َو�کا�فَ

 *» لاهتَ
َ

ُمو���لّ� �ی �تِ
ئَ
 اسالم هم نماز را سفارش می کند که ارتباط با خالق است؛ »�

2» کاهتَ و���لرفَّ �تُ
آ
که ارتباط با مردم است. »� و هم زکات را توصیه می کند 

َعلی�� ْو�
َ
ل َو� ِه�

َ
ِلّل َهد�َء�

ُ »سش سازد؛  منحرف  حّق  گواهی  از  را  شما  محبت ها  نه   
ْوٍم«4

��تَ �فُ
آ
ا َ �ف

َ ْم�سش
ُ
ک

ِرَم�فَّ ْ
�ب
َ
ْم«3 و نه دشمنی ها شما را از عدالت دور کند. »َو�لا��ی

ُ
ِسک

�فُ
�فْ
ئَ
�

ُهْم«5 �فَ �یْ َ اِر« و هم جاذبه دارند. »ُرَحماُء��ب
َ �فّ
ُ
ک

ْ
ی��ل

َ
�ُء�َعل

َ
ّد ِ سش

ئَ
 مؤمنان هم دافعه دارند؛ »�

۶» اِل�ا�تِ
َ
و���لّ�

ُ
و�« و هم عمل صالح. »َعِمل َم�فُ

آ
 هم ایمان و باور قلبی الزم است؛ »�

ا� �ف �یْ
َ
َعل �

ِر�فْ
�فْ
ئَ
� ا� �ف َّ از خدا الزم است؛ »َر�ب  هم اشک و دعا و درخواست پيروزى 

 ۸» �فِ
ْ �ی �تَ

و��ِما�ئَ ِل�بُ
�فْ َ ��ی ُرو�فَ ��ا�بِ ُرو�فَ

ْ «7 و هم صبورى وپایدارى در سختی ها. »ِعسش
ً
ر� َ��بْ

شب عاشورا امام حسین؟ع؟ هم مناجات می کرد و هم شمشیر تیز می کرد.
 روز عرفه و شب عید قربان، زائر خانه ى خدا دعا می خواند و روز عید باید در 

قربانگاه با خون آشنا شود.
�علی��مو�لهم«9 ولی اجازه ضرر  اس�مسلطو�ف  اسالم مالکّیت را می پذیرد، »�ل�ف

ر�ر«10 رر�و�لا��فِ
زدن به دیگرى را نمی دهد و آن را محدود می سازد. »لا��فَ

آرى، اسالم دین یک بعدى نیست که تنها به جنبه اى توّجه کند و جوانب دیگر را 

1. مریم، 15.
2. بقره، 43.

3. نساء، 135.
4. مائده، ۸.

5. فتح، 9.
۶. بقره، 25.
1.بقره، 250.

۸. انفال، ۶5.
9. بحاراالنوار، ج 2، ص 272.

10. کافی، ج 5، ص 2۸.
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فراموش کند، بلکه در هر کارى اعتدال ومیانه روى وراه مستقیم را سفارش می کند.

 پيام ها:
کرده در حرکتند. خدایا!  اراده  که خداوند  1- همه ى هستی، در مسیرى 
َم« �ی �تِ ُمْس�تَ

ْ
ر�َط��ل ا��لّ�ِ

َ که خود دوست دارى قرار بده. »�ْهِد�ف ما را نیز در راهی 
2- درخواست هدایت به راه مستقیم، مهم ترین خواسته ى یکتاپرستان است.

َم« �ی �تِ ُمْس�تَ
ْ
ر�َط��ل ا��لّ�ِ

َ ُد�...��ْهِد�ف ْ��بُ
اَك��فَ َ �یّ »�إِ

ر�َط� �لّ�ِ ا�
َ »�ْهِد�ف نمود.  دعا  باید  مستقیم،  راه  به  دست یابی  براى   -3

َم« �ی �تِ ُمْس�تَ
ْ
�ل

ا«
َ ِه�...��ْهِد�ف

َ
ْمُد�ِلّل َ�

ْ
4- ابتدا ستایش، آنگاه استمداد و دعا. »�ل

اَك� َ �یّ »�إِ است.  مستقیم  راه  درخواست  خدا،  از  استعانت  نمونه  بهترین   -5
َم« �ی �تِ ُمْس�تَ

ْ
ر�َط��ل ا��لّ�ِ

َ ��ْهِد�ف �فُ ِ��ی ْس�تَ
�فَ

7 �� �فَ �ی ِ
ّ
ال

َ ا��ل�فّ
َ
ِهْم�َو�ل �یْ

َ
�َعل و�بِ

�فُ َم�فْ
ْ
ِر�ل �یْ

ِهْم�عفَ �یْ
َ
�َعل َ�ْم�تَ

�فْ
ئَ
�� �فَ �ی ِ دف

َّ
ِ�ر�َط��ل

ساختى،  خود  نعمت  مشمول  را  آنها  كه  كسانى  راه  به(  را  ما  )خداوندا! 
)هدايت كن( نه غضب شدگان و نه گمراهان!

 نكته ها:
که مورد نعمت الهی  کسانی معّرفی می کند   این آیه راه مستقیم را، راه 
انبیا، صّدیقین، شهدا  از:  آنان عبارتند  آیه ای دیگران  که در  واقع شده اند 



قرآن و نماز34

�َو� �فَ �ی ِ
�یّ �بِ

��ل�فَّ ِهْم�ِم�فَ �یْ
َ
ُه�َعل

َ
َ�َم��لّل

�فْ
ئَ
�� �فَ �ی ِ دف

َّ
َك�َمَع��ل ول�ئِ

ئُ
ا
َ ُسوَل��ف َه�َو��لّرَ

َ
ِطِع��لّل ُ ��ی وصالحین. »َم�فْ

«1 توّجه به راه این بزرگواران و آرزوى پيمودن  �فَ �ی اِل�ِ
َ
َهد�ِء�َو��لّ�

ُّ �َو��لسش �فَ �ی �تِ �ی ّدِ �لّ�ِ

گرفتن در خطوط  کجروى وقرار  آن وتلقین این آرزو به خود، ما را از خطر 
انحرافی باز می دارد.

مسیر  در  را  او  که  دارد  تقاضا  خداوند  از  درخواست،  این  از  بعد   
قرآن،  گفته  به  نیز  بنی اسرائیل  زیرا  ندهد.  قرار  وگمراهان  غضب شدگان 
مورد نعمت قرار گرفتند، ولی در اثر ناسپاسی ولجاجت گرفتار غضب شدند.
قرآن، مردم را به سه دسته تقسیم می نماید: کسانی که مورد نعمت هدایت 

گمراهان. گرفته  وثابت قدم ماندند، غضب شدگان و  قرار 
در  زیرا  است.  هدایت  نعمِت  ِهْم«،  �یْ

َ
َعل � َ�ْم�تَ

�فْ
ئَ
�« در  نعمت  از  مراد   

کّفار  را  آنکه نعمت هاى مادى  بر  از هدایت بود. عالوه  آیه ى قبل سخن 
ومنحرفین ودیگران نیز دارند.

که مسیر   هدایت شدگان نیز مورد خطرند و باید دائمًا از خدا بخواهیم 
کشیده نشود. گمراهی  ما، به غضب و 

مغضوبين در قرآن 
در قرآن، افرادى همانند فرعون و قارون و ابولهب و اّمت هایی همچون 

قوم عاد، ثمود و بنی اسرائیل، به عنوان غضب شدگان معّرفی شده اند.
گمراهان و غضب شدگان و مصادیق  در آیات متعّددى از قرآن ویژگی هاى 

که براى نمونه به موارد ذیل اشاره می شود: آنها بیان شده است 

1.نساء، ۶9 و مریم، 59.



35 آیات نماز، سوره حمد ، ماعون و توحید

 منافقان و مشرکان و بدگمانان به خداوند.1
 کافران به آیات الهی و قاتالن انبیاء الهی.2

کرده اند.3 که در برابر دعوت به حّق سرکشی  کتاب   اهل 
 فراریان از جهاد.4

کفر با ایمان.5 کنندگان   پذیرندگان و جایگزین 
 پذیرندگان والیت دشمنان خدا و دوستداران رابطه ى با دشمنان خدا.۶
بنی اسرائیل که داستان زندگی و تمّدن آنها در قرآن بیان شده است، زمانی 
«7 لکن بعد از  �فَ ِم�ی

َ
�ال

ْ
ی��ل

َ
ْم�َعل

ُ
ک �تُ

ْ
ل

�فَّ
بر مردم روزگار خویش برترى داشتند؛ »�فَ

این فضیلت و برترى، به خاطر رفتار خودشان، دچار قهر و غضب خداوند 
ِه«۸ این تغیير سرنوشت، به عّلت تغیير در رفتار 

َ
��لّل �ِم�فَ �بٍ

�فَ �فَ ��بِ
اوئُ شدند. »َو��ب

آسمانی  وقوانین  دستورات  یهود،  دانشمندان  است؛  بوده  آنان  کردار  و 
َکِلَم«9 وتّجار وثروتمندان آنان نیز به ربا 

ْ
��ل و�فَ

�فُ ّرِ
َ� ُ
کردند، »�ی تورات را تحریف 

و�«10 وعاّمه مردم نیز در  َ �ب ِهُم��لّرِ ِ دف
�فْ
ئَ
وحرام خوارى و رفاه طلبی روى آوردند، »�

برابر دعوت به جهاد و مبارزه، از روى تن پرورى و ترس، از رفتن به جبهه 
ا�
َ �فّ لا��إِ ا�تِ �ت

َك��فَ
�َو�َر�بُّ �تَ

�فْ
ئَ
�� َه�بْ

ادفْ
َ نبرد و ورود به سرزمیِن  مقّدس، سر باز زدند. »�ف

1.نساء، 11۶ و فتح، ۶.
2. بقره، ۶1.

3. آل عمران، 110- 112.
4. انفال، 1۶.

5. بقره، 10۸ و نحل، 10۶.
۶. ممتحنه، 1.

1.بقره، 47.
۸. بقره، ۶1.

9. نساء، 4۶.
10. نساء، 1۶1.
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«1 به خاطر این انحرافات، خدا آنان را از اوج عّزت و فضیلت،  اِعُدو�فَ ا��ت هاُه�ف

به نهایت ذّلت و سرافکندگی مبتال ساخت.
که مانند غضب شدگان نباشیم. یعنی  ما در هر نماز، از خداوند می خواهیم 
و  حّق،  راه  در  جهاد  از  فرار  اهل  نه  و  ربا  اهل  نه  و  آیات  تحریف  اهل  نه 
کرده و به سراغ باطل  را رها  که حّق  آنان  گمراهان نباشیم،  از  همچنین 
کرده و یا از هوى و هوس خود و  می روند و در دین و باور خود غلّو و افراط 
�َو� ِ

�تّ َ�
ْ
َر��ل �یْ

ْم�عفَ
ُ
ک ِ �ف �ِد�ی یی ِ

و���ف
ُ
ل �فْ �لا��تَ ا�بِ ِک�ت

ْ
ْهَل��ل

ئَ
ا�� ْل��ی

یا دیگران پيروى می کنند. »�تُ
ِل«.2 �ی �بِ

�َسو�ِء��لّسَ و��َع�فْ
ُّ
ل

�َو��فَ
ً
ر� �ی و��َک�شِ

ُّ
ل

�فَ
ئَ
ُل�َو�� �بْ

��تَ و��ِم�فْ
ُّ
ل

ْد��فَ
ْوٍم��تَ

ْهو�َء��تَ
ئَ
ُ�و��� �بِ

�تَّ لا��تَ

و  شهدا  و  انبیا  به  را  خود  ى 
ّ

توال و  عالقه  و  عشق  سوره،  این  در  انسان 
گمراهان تاریخ نیز  صالحان و راه آنان، اظهار و ابراز داشته و از مغضوبان و 

برائت و دورى می جوید و این مصداق توّلی و تبّرى است.

ين در قرآن 
ّ
ضال

« که حدود دویست مرتبه این واژه با مشتقاتش در قرآن آمده است.  لال�ت »�ف
ا«3 وگاهی به معناى ضایع شدن است، 

ًّ ال
َ َدَك��ف گاهی در مورد تحّیر، »َو�َو�بَ

گونی  گونا گمراهی وهمراه با تعبیرات  کثرًا به معناى  ُهْم«4 ولی ا
َ
ْعمال

ئَ
�� ّلَ

�فَ
ئَ
�«

ٍر« به چشم می خورد. �ی �بِ
َ
لاٍل�ك

ٍد«، »�فَ ِ��ی َ لاٍل��ب
«، »�فَ �فٍ �ی لاٍل�ُم�بِ

نظیر: »�فَ
که ایمان  گمراه معّرفی شده اند، از جمله: کسانی  در قرآن افرادى به عنوان 

1. مائده، 24.
2. مائده، 77.

1.ضحی، 7.
4. محّمد، 1.
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کردند،1 مشرکان،2 کفار،3 عصیان گران،4 مسلمانانی  کفر تبدیل  خود را به 
که مردم را از راه خدا باز  گرفتند،5 کسانی  کّفار را سرپرست و دوست خود  که 
که حّق را  که به خدا یا رسول خدا توهین می کنند، آنان  می دارند، کسانی 

که از رحمت خدا مأیوسند. کسانی  کتمان می کنند و 
ابلیس،  قبیل:  از  است،  آمده  کننده  گمراه  عنوان  به  برخی  نام  قرآن  در 

کان منحرف. فرعون، سامرى، دوست بد، رؤسا ونیا
این  از  کنندگان  گمراه  و  فراهم  را  انحراف  وزمینه ى  بستر  خود  گمراهان 

بسترها و شرایط آماده، استفاده می کنند. 
بسترهاى انحراف در قرآن عبارتند از: 1. هوسها،۶ 2. بت ها،7 3. گناهان ۸، 

4. پذیرش والیت باطل،9 5. جهل و نادانی.10 

 پيام ها:
1- انسان در تربیت، نیازمند الگو می باشد. انبیا، شهدا، صّدیقین وصالحان، 

ِهْم« �یْ
َ
�َعل َ�ْم�تَ

�فْ
ئَ
�� �فَ �ی ِ دف

َّ
نمونه هاى زیباى انسانّیت اند. »ِ�ر�َط��ل

2- آنچــه از خداونــد بــه انســان می رســد، نعمــت اســت. قهــر و غضــب را خــود 
« بــکار  َ�ْم�تَ

�فْ
ئَ
ِهْم« دربــاره نعمــت»�� �یْ

َ
�َعل و�بِ

�فُ
َم�فْ

ْ
،��ل َ�ْم�تَ

�فْ
ئَ
بــه وجــود می آوریــم. »�

یماِن« بقره، 10۸. ِ
ْ

ِل اْلُکْفَر ِبال
َ

1. » َمْن َیَتَبّد
2. » َو َمْن ُیْشِرْك ِباهّلِل« نساء، 11۶.
3. » َو َمْن َیْکُفْر ِباهّلِل « نساء، 13۶.

4. » َو َمْن َیْعِص اهّلَل َو َرُسوَلُه« احزاب، 3۶.
ِبیِل« ممتحنه، 1.  َسواَء الّسَ

َ
ْوِلیاَء... َفَقْد َضّل

َ
ُکْم أ ي َو َعُدّوَ ِخُذوا َعُدّوِ 5. » ال َتّتَ
َخَذ ِإلَهُه َهواُه« جاثیه، 23. 1.» اّتَ

ْندادًا« ابراهیم، 30.
َ
ِ أ

7. »َجَعُلوا هّلِلَّ
 اْلفاِسِقیَن« بقره، 2۶.

َّ
 ِبِه ِإال

ُ
۸. » َو ما ُیِضّل

ُه« حج، 4.
ُ
ُه ُیِضّل ّنَ

َ
ُه َفأ

َّ
ُه َمْن َتَوال ّنَ

َ
9. » أ

یَن« بقره، 19۸. اّلِ
َ

10. » و ِإْن ُکْنُتْم ِمْن َقْبِلِه َلِمَن الّض
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کــردى. رفتــه، ولــی در مــورد عــذاب، نفرمــود:» غضبــت« تــو غضــب 
پذیرش  برابر  در  را  اسالمی  گمراهان، جامعه  و  از مغضوبان  تنّفر  ابراز   -3
 » �فَ �ی ِ

ّ
ال

َ ا��ل�فّ
َ
ل ِهْم�َو� �یْ

َ
�َعل و�بِ

�فُ َم�فْ
ْ
ِر��ل �یْ

حکومت آنان، مقاوم و پایدار می کند. »عفَ
ِهْم«1 هرگز سرپرستی  �یْ

َ
ُه�َعل

َ
��لّل �بَ �فِ

�عفَ
ً
ْوما

ْو���تَ
َّ
َول �تَ کرده است:»�لا��تَ قرآن سفارش 

گروه غضب شدگان الهی را نپذیرید.

�ف �ی �ت ه�م�ت �ف �ی �و�ف �ف �ول�ی

2 � و�ف �تُ �فِ �فْ ُ اُهْم��ی �ف
�تْ ا�َررفَ �َو�ِمّمَ لاهتَ

َ
��لّ� ُمو�فَ �ی �تِ ُ ��َو��ی �بِ �یْ

�فَ
ْ
ال ��بِ

و�فَ ِم�فُ وئْ ُ ��ی �فَ �ی ِ دف
َّ
�ل

پاى  به  را  نماز  و  دارند  ایمان  غیب  به  كه  هستند  كسانى  )مّتقين( 
وزى داده ایم، انفاق مى كنند. )بقره، 2( مى دارند و از آنچه به آنان ر

 نكته ها:
 قرآن، هستی را به دو بخش تقسیم می کند: عالم غیب2  و عالم شهود. 
کّل هستی ایمان دارند، ولی دیگران تنها آنچه را قبول می کنند  مّتقین به 

که برایشان محسوس باشد.
که خدا را با چشم ببینند و چون نمی بینند، به   آنها حّتی توّقع دارند 
َك�

َ
�ل ِم�فَ وئْ

��فُ �فْ
َ
گفتند: )ل او ایمان نمی آورند. چنانکه برخی به حضرت موسی 

1. ممتحنه، 13.
1.غیب به خدا، فرشتگان، معاد و حضرت مهدى ؟ع؟ اطالق شده است. 
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را  آنکه خداوند  مگر  نمی آوریم،  ایمان  تو  به  ما هرگز    1) ْهَرهتً َ �ب َه�
َ
�لّل َرى�

�فَ ی�
َ��تَّ

کنیم. آشکارا مشاهده 
و  می دانند  محسوسات  به  منحصر  را  شناخت  راه  افرادى  چنین   

کنند. می خواهند همه چیز را از طریق حواس درک 
از  فراتر  و  از علم  برتر  که  دارند،  ایمان  به جهان غیب  مّتقین نسبت   
آن است. در دروِن ایمان، عشق، عالقه، تعظیم، تقدیس و ارتباط نهفته 

است، ولی در علم، این مسائل نیست.

 پيام ها:
کنار ایمان به غیب، وظایف و تکالیف  1- ایمان، از عمل جدا نیست. در 
» و�ف �ت �ف �ف �...��ی مو�ف �ی �ت �...��ی و�ف م�ف وئ عملی مؤمن به خصوص نماز بازگو شده است. »�ی
است.  اعمال  مهم ترین  از  انفاق  و  نماز  اقامه ى  ایمان،  اصل  از  پس   -2
که حرکت وسیر الی اهّلل  « )در جامعه ى الهی  و�فَ �تُ �فِ �فْ ُ �...��ی ُمو�فَ �ی �تِ ُ �...��ی و�فَ ِم�فُ وئْ ُ »�ی
دارد، اضطراب ها و ناهنجارى هاى روحی و روانی و کمبودهاى معنوى، با 
نماز تقویت و درمان می یابد و خألهاى اقتصادى و نابسامانی هاى ناشی از 

آن، با انفاق مرتفع می گردد.(
 » لاهتَ

َ
��لّ� ُمو�فَ �ی �تِ ُ 3- برگزارى نماز، باید مستمر باشد نه موسمی و مقطعی. »�ی

ع بر استمرار و دوام داللت دارد.( )فعل مضار

1. بقره، 55. 
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ماع�ت ��حب مارف �ف

43  � �فَ �ِکِ��ی ُ�و��َمَع��لّرَ
َ
�َو��ْرك کاهتَ و���لرفَّ

�تُ
آ
�َو�� لاهتَ

َ
ُمو���لّ� �ی �تِ

ئَ
َو��

ركوع  كنندگان،  ركوع  با  همراه  و  بپردازید  را  زكات  و  بپادارید  را  نماز  و 
نمایيد. )بقره، 43(

 پيام ها:
1- بعد از دعوت به ایمان، دعوت به عمل صالح به خصوص نماز است. 

ُمو�« �ی �تِ
ئَ
و��...�� ِم�فُ

آ
�«

» کاهتَ و���لرفَّ �تُ
آ
�َو�� لاهتَ

َ
ُمو���لّ� �ی �تِ

ئَ
2- نماز و زکات، در آئین یهود نیز بوده است. »�

و  زکات  طریق  از  خدا،  خلق  به  کمک  و  نماز  طریق  از  خدا،  با  رابطه   -3
ُ�و�«

َ
و�،��ْرك �تُ

آ
ُمو�،�� �ی �تِ

ئَ
همراهی با دیگران، یک مثّلث مقّدس است. »�

بر  اساس دین  با جماعت است.  نماز،  فرمان  گفت اصل  بتوان  4- شاید 
» �فَ �ِکِ��ی ُ�و��َمَع��لّرَ

َ
حضور در اجتماع و دورى از انزوا و گوشه نشینی است. »َو��ْرك
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مارف ��ف مد�د��رف �س�ت

45 �ف ِ��ی ِ اسش �ف
ْ
ی��ل

َ
ا�َعل

َّ ل ��إِ
َرهتٌ �ی �بِ

َ
ک

َ
ها�ل

�فَّ �َو��إِ ِ
لاهت

َ
ِر�َو��لّ� �بْ

َ
الّ� و���بِ

�فُ ِ��ی َو��ْس�تَ
واز صبر ونماز یارى جویيد واین كار جز براى خاشعان، گران وسنگين 

است. )بقره، 45(

 نكته ها:
که حضرت   مخاطب آیه همه ى مردم هستند. در روایات می خوانیم 
نماز می ایستادند  به  خ می داد  برایشان ر علی؟ع؟ هرگاه مسئله ى مهمی 

واین آیه را تالوت می کردند.
 .1 است:  ع  نو بر سه  که صبر  نقل شده،  کرم؟ص؟  ا پيامبر  از  روایتی  در 
صبر در برابر مصیبت. 2. صبر در برابر معصیت. 3. صبر در برابر عبادت. 1  
که مراد از صبر در این آیه روزه است، اشاره  بنابراین آنچه در روایات آمده 

به یکی از مصادیق صبر دارد.
براى  ولکن  است2     چشم  نور  او  امثال  و  اهّلل؟ص؟  رسول  براى  نماز   

ع ندارند، همچون بارى سنگین است.  که خشو بعضی ها 
ع، مربوط به اعضاى بدن است. ع، مربوط به قلب و روح و خضو خشو
را  او  و غیر  یاد قدرت بی نهایت خدا می اندازد  به  را  انسان  توّجه،  با  نماِز 

1. بحاراالنوار، ج 71، ص 77. 
2. بحاراالنوار، ج 1۶، ص 249. 
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کوچک جلوه می دهد. ِمهر او را در دل زیاد می کند، روحّیه ى  هر چه باشد 
توّکل را تقویت می کند وانسان را از وابستگی هاى ماّدى می رهاند. همه ى 

این آثار، انسان را در برابر مشکالت مقاوم می سازد.
صبر و مقاومت، کلید تمام عبادات است. فرشتگان به اهل بهشت   
بلکه  آنان،  زکات  و  حج  و  نماز  و  عبادت  خاطر  به  نه  اّما  می کنند،  سالم 
گر  ا ْم«1 چون  ْر�تُ َ��بَ ما� �بِ ْم�

ُ
ک �یْ

َ
َعل »سلام�� آنها؛  پایدارى  و  مقاومت  خاطر  به 

مقاومت نباشد، نماز وجهاد وحج وزکات نیز وجود نخواهد داشت. حّتی 
� هتً ّمَ �ئِ

ئَ
ُهْم�� ا�ِم�فْ �ف

ْ
َ�ل َ شرط رسیدن به مقام هدایت و رهبرى الهی، صبر است؛ »�ب

ُرو�«2    ا�َ��بَ ّمَ
َ
ا�ل ْمِر�ف

ئَ
ا ��بِ

ْهُدو�فَ َ �ی

 گرچه آیه درباره نماز است، ولی در موارد مشابه می توان از آیات قرآن 
کرد. استمداد 

 پيام ها:
ِر� �بْ

َ
الّ� و���بِ

�فُ ِ��ی 1- صبر ونماز، دو اهرم نیرومند در برابر مشکالت است. »�ْس�تَ
» لاهتِ

َ
َو��لّ�

2- هر چه در آستان خدا اظهار عجز و بندگی بیشتر کنیم، امدادهاى او را بیشتر 
 » لاهتِ

َ
ِر�َو��لّ� �بْ

َ
الّ� و���بِ

�فُ ِ��ی دریافت کرده و بر مشکالت پيروز خواهیم شد. »�ْس�تَ
از  استعانت  با  منافاتی   » �فُ ِ��ی ْس�تَ

�فَ اَك� َ �یّ »�إِ آیه ى   در  خداوند  از  استعانت   -3
ِر« �بْ

َ
الّ� و���بِ

�فُ ِ��ی آنچه به دستور اوست، ندارد. »�ْس�تَ
ا�
َّ ل ��إِ

َرهتٌ �ی �بِ
َ
ک

َ
4- سنگین بودن نماز، گاهی نشانه ى تکّبر در برابر خداست. »ل

» �فَ ِ��ی ِ اسش �ف
ْ
ی��ل

َ
َعل

1. رعد، 24. 
2. سجده، 24. 
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��لهی ما�ف �ی �پ

ی� َو�دفِ �
ً
ا ْ�سا�ف �إِ � �فِ

ْ و�ِلَد�ی
ْ
ال �بِ َو� َه�

َ
�لّل ا�

َّ ل �إِ �
ُدو�فَ ْ��بُ

�تَ لا� َل� �ی ْسر��ئِ �إِ ی� �فِ
َ �ب �

ا�تَ �ش ا�ِم�ی �ف
دفْ �فَ

ئَ
� �

دفْ �إِ َو�
و��

�تُ
آ
� َو� � لاهتَ

َ
�لّ� ُمو�� �ی �تِ

ئَ
� َو� �

ً
ا اِس�ُ�ْس�ف

َ ِلل�فّ و��
ُ
ول

�تُ َو� � �فِ َمساِک�ی
ْ
�ل َو� امی�� �ت �یَ

ْ
�ل َو� ی�� ْر�ب

�تُ
ْ
�ل

83 �� و�فَ
ْم�ُمْ�ِر�فُ �تُ

�فْ
ئَ
ْم�َو��

ُ
ک لًا�ِم�فْ ِل�ی

ا��تَ
َّ ل ْم��إِ

�تُ �یْ
َّ
َول

��تَ ّمَ
ُ ��ش کاهتَ �لرفَّ

بنى اسرائيل پيمان گرفتيم، جز خدای یگانه  از  آرید( زمانى كه  و)بياد 
را پرستش نكنيد و به پدر و مادر و خويشان و یتيمان و بينوایان، احسان 
دارید  پاى  بر را  نماز  و  بگویيد  سخن  خوش  زبان  به  مردم،  با  و  كنيد 
و زكات بدهید. اّما شما )با اینكه پيمان بسته بودید،( جز عّده ى كمى، 

وى گردان شدید. )بقره، 83( پيچى كردید و ر سر

 نكته ها:
اصول همه  ادیان یکی است. چون همه ى این میثاق ها، در اسالم نیز هست.
اداى حقوق، داراى مراتب و مراحلی است. اّول حّق خداوند، سپس والدین، 
کین  سپس خویشاوندان، سپس یتیمان که کمبود محّبت دارند وآنگاه مسا

که کمبود ماّدیات دارند.

 پيام ها:
» ا�تَ �ش ا�ِم�ی �ف

دفْ �فَ
ئَ
1- خداوند از طریق عقل، فطرت و وحی، از مردم پيمان می گیرد. »�
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قرار  نیک  کارهاى  آن  از  بعد  و  انبیاست.  مکتب  سرلوحه ى  توحید،   -2
»
ً
ا ْ�سا�ف ��إِ �فِ

ْ و�ِلَد�ی
ْ
ال َه�َو��بِ

َ
ا��لّل

َّ ل ��إِ
ُدو�فَ ْ��بُ

گرفته است. »لا��تَ
ُمو�� �ی �تِ

ئَ
�« نیست.  جدا  فقرا  با  ورابطه  زکات  از  خداوند،  با  ورابطه  نماز   -3

» کاهتَ و���لرفَّ �تُ
آ
�َو�� لاهتَ

َ
�لّ�

» کاهتَ و���لرفَّ �تُ
آ
�َو�� لاهتَ

َ
ُمو���لّ� �ی �تِ

ئَ
4- نماز و زکات در ادیان دیگر نیز بوده است. »�

5- اعتقاد به توحید، احسان به والدین وایتام ومساکین، همراه با دستور پرداخت 
زکات وبرخورد نیکو با مردم، و بپاداشتن نماز، نشانه ى جامعیت اسالم است.

۶- تمام احکام اعتقادى، اخالقی وفقهی، میثاق وعهد خدا با انسان است. بعد 
« سخن از عقیده توحیدى، احسان به والدین، نماز وزکات آمده است . ا�تَ �ش از »ِم�ی

ر�ت �ف
آ
ه�� وسش �ت

�
�فَّ ِه��إِ

َ
َد��لّل ُدوُه�ِع�فْ �بِ

ٍر��تَ �یْ
��فَ ْم�ِم�فْ

ُ
ِسک

�فُ
�فْ
ئَ
ُمو��ِلا ّدِ

�تَ �َو�ما��تُ کاهتَ و���لرفَّ �تُ
آ
�َو�� لاهتَ

َ
ُمو���لّ� �ی �تِ

ئَ
َو�

 110 ٌر�� ِ��ی َ ��ب و�فَ
ُ
ْ�َمل ما��تَ َه��بِ

َ
�لّل

پا دارید و زكات را پرداخت نمایيد و هر خيرى كه براى خود از  و نماز را بر
پيش مى فرستيد، آنرا نزد خدا )در سراى دیگر( خواهید یافت، همانا خداوند 

به اعمال شما بيناست. )بقره، 110(

 نكته ها:
حامل  آیه  این  مؤمنان،  به  خطاب   )104 )آیه  قبل  آیات  دنبال  به   
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در  مسلمانان  که  زمانی  در  است.  زکات  پرداخت  و  نماز  اقامه  به  دستور 
کینه و حسادت ها بودند و مأمور به عفو و اغماض شده اند،  تیررس انواع 
با  اقامه نماز، و پيوند  از طریق  را با خداوند  الزم است رابطه ى خودشان 

کنند. محرومان جامعه را از طریق زکات، تقویت 

 پيام ها:
 دستور به نماز 

ً
1- یاد خدا باید همراه با توّجه به خلق خدا باشد. معموال

» کاهتَ و���لرفَّ �تُ
آ
�َو�� لاهتَ

َ
ُمو���لّ� �ی �تِ

ئَ
همراه با زکات در قرآن آمده است. »�

2- ایمان به نظارت الهی وپاداش در قیامت، قوى ترین انگیزه عمل صالح )نماز 
ٌر« ِ��ی َ ��ب و�فَ

ُ
ْ�َمل ما��تَ َه��بِ

َ
��لّل

�فَّ ِه��إِ
َ
َد��لّل ُدوُه�ِع�فْ �بِ

ُمو��...��تَ ّدِ
�تَ و انفاق( می باشد. »ما��تُ

�ر��ف گرف مارف د�و��ف مس�ب

ی�َو�
ًّ
َم�ُمَ�ل ر�ِه�ی ْ �ب �إِ اِم� َم�ت � و��ِم�فْ

دفُ �فِ
��تَّ َو� �

ً
ا ْم�ف

ئَ
� َو� اِس�

َ ِلل�فّ � هتً ا�بَ َم�ش � �تَ �یْ �بَ
ْ
�ل ا� َ �ف

ْ
َ�ل َ ��ب

دفْ �إِ َو�
ِع�

َ
ّک �َو��لّرُ �فَ �ی �اِک�فِ

ْ
�َو��ل �فَ �ی �فِ ا�ئِ

َ
َی�ِللّط �تِ

�یْ َ ر���ب �َ�ّهِ �فْ
ئَ
َل�� ْسماِع�ی َم�َو��إِ ر�ِه�ی ْ �ب لی���إِ ا��إِ

َعِهْد�ف
125 ودِ� حبُ

�لّسُ
و )به یادآور( هنگامى كه خانه )كعبه( را محل رجوع و اجتماع و مركز امن براى 
مردم قرار دادیم )وگفتيم:( از مقام ابراهیم، جایگاهى براى نماز انتخاب كنيد 
و به ابراهیم واسماعیل تكلیف كردیم كه خانه مرا براى طواف كنندگان 

ک و پاكيزه كنيد. )بقره، 125( و معتكفان وراكعان و ساجدان، پا
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 نكته ها:
« به معناى بازگشت به حالت اّول است.  و�ب « از ریشه »�ش هت ا�ب  کلمه »م�ش
کعبه محّل بازگشت و میعادگاه همه مردم است، میعادگاهی امن و مقّدس.
مقام ابراهیم جایگاهی است با فاصله تقریبی 13 متر از کعبه، که بر حاجیان 
الزم است بعد از طواف خانه خدا، پشت آن دو رکعت نماز بگزارند و در آنجا 
سنگی قرار دارد که حضرت ابراهیم براى باال بردن دیوارهاى کعبه، بر روى 

 در محفظه اى نگهدارى می شود.
ً

آن ایستاده است و آن سنگ فعال
ا« یعنی دستور دادیم.   مراد از »عهد« در این آیه دستور الهی است. »عهد�ف

�تی« در این آیه  �ی  خداوند جسم نیست تا نیازمند خانه باشد. کلمه ى »�ب
کرامت بخشیدن  که به منظور  هر��هلل« درباره ماه رمضان است  همانند »سش
به مکان یا زمانی خاّص، خداوند آنرا به خود منسوب می کند. ودر عظمت 
« خانه من. گاهی می فرماید:  َ یی �تِ

�یْ َ گاهی می فرماید: »�ب که  کعبه همین بس 
« خداى این خانه. ِ �ت �یْ �بَ

ْ
���ل

�هدفَ »َر�بَّ

 پيام ها:
ا� َ �ف

ْ
َ�ل َ گاه مســـلمانان، میعـــادگاه همـــه مـــردم اســـت. »�ب 1- کعبـــه قبلـــه 

اِس«
َ ِلل�فّ �

هتً ا�بَ َم�ش � �تَ �یْ �بَ
ْ
�ل

را تسلیم  راه خداوند حاضر شود خود و همسر و فرزندش  که در  3- کسی 
ی« 

ّ
ک برسد. »م�ل نماید، باید تمام سرها در جاى پاى او براى خداوند به خا

» َ یی �تِ
�یْ َ ر���ب « خادم آن نیز باید از اولیاى او باشد. »َ�ّهِ َ یی �تِ

�یْ َ 4- چون خانه از خداست؛ »�ب
که ابراهیم و اسماعیل، مسئول  کرامت بس  5- زائران بیت اهّلل را همین 

»...� �فَ �ی �فِ ا�ئِ
َ

�ِللّط َ یی �تِ
�یْ َ ر���ب کی آن بیت براى آنها بوده اند. »َ�ّهِ طهارت و پا
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وِد« حبُ
ِع��لّسُ

َ
ّک ر��...�َو��لّرُ ۶- عبادت با طهارت، پيوند دارد. »َ�ّهِ

که حّتی ابراهیم و اسماعیل براى  7- عبادت و نماز به قدرى مهم است 
وِد« حبُ

ِع��لّسُ
َ
ّک �...��لّرُ َ یی �تِ

�یْ َ ر���ب کسازى می شوند. »َ�ّهِ انجام مراسم آن مأمور پا
وِد« حبُ

ِع��لّسُ
َ
ّک ر��...��لّرُ ۸- مسجِد مسلمانان باید پاکیزه و رغبت انگیز باشد. »َ�ّهِ

ه ه�ک��ب �ت سا�ب

� �تَ
�فْ
ئَ
� َك�

�فَّ �إِ ا�
َ ِم�فّ ْل� �بَّ

�تَ �تَ ا� �ف َّ َر�ب ُل� ْسماِع�ی �إِ َو� � ِ �ت �یْ �بَ
ْ
�ل � ِم�فَ و�ِعَد� �تَ

ْ
�ل ُم� ر�ِه�ی ْ �ب �إِ ُع�

ْر�فَ َ �ی �
دفْ �إِ َو�

127 ُم َ�ِل�ی
ْ
ُع��ل ِم�ی

�لّسَ
و )بياد آور( هنگامى كه ابراهیم، پایه هاى خانه )كعبه( را با اسماعیل بالا 
وردگارا از ما بپذیر، همانا تو شنوا و دانايى. )بقره، 127( مى برد )و مى گفتند:( پر

 نكته ها:
کعبه، از زمان حضرت  که خانه   از آیات و روایات متعّدد استفاده می شود 
که آن  آدم بوده و حضرت ابراهیم؟ع؟ آن را تجدید بنا نموده است. چنان 
� یی ِ

�فّ ا��إِ �ف
َّ حضرت در موقع اسکان همسر و فرزندش در سرزمین مّکه می گوید: »َر�ب

ِم«1   خداوندا بعضی از خاندانم  ُمَحّرَ
ْ
َك��ل ِ �ت �یْ َ َد��ب ْرٍ��ِع�فْ �رفَ یی ِر�دفِ �یْ

و�ٍد�عفَ ��بِ یی �تِ
َّ �ی ّرِ

�دفُ �ِم�فْ �تُ �فْ
َ
ْسک

ئَ
�

را در این سرزمین خشک و بدون زراعت، در کنار خانه تو سکونت دادم.
کعبه  از  اثرى  نیز  اسماعیل؟ع؟  حضرت  خوارگی  شیر  زمان  در  بنابراین 

1. ابراهیم، 37.
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کعبه به عنوان اّولین خانه مردم  وجود داشته است. و در جای دیگر1   نیز از 
یاد شده است. در آیه مورد بحث نیز سخن از باال بردن پایه هاى خانه به 
 وجود 

ً
کعبه، قبال که اساس  دست ابراهیم؟ع؟ است و این تعبیر می رساند 

داشته و ابراهیم؟ع؟ و اسماعیل؟ع؟ آن را باال برده اند. حضرت علی؟ع؟ 
نیز می فرماید: »خداوند تمام مردم را از زمان حضرت آدم  تا ابد، با همین 

کعبه و سنگ هاى آن آزمایش می نماید«.2  
در حدیث می خوانیم: ابراهیم بّنایی می کرد و اسماعیل سنگ به دست 
پدر می داد. و شاید به سبب همین تفاوت، میان نام آن دو بزرگوار فاصله 

ُل« ْسماِع�ی �َو��إِ ِ �ت �یْ �بَ
ْ
��ل و�ِعَد�ِم�فَ �تَ

ْ
ُم��ل ر�ِه�ی ْ �ب ُع��إِ

ْر�فَ َ گذاشته است. »�ی

 پيام ها:
گذشته را  « یعنی 

دفْ ُع« »�إِ
ْر�فَ َ ��ی

دفْ کارهاى نیک را فراموش نکنیم. »�إِ 1- بانیان 
کن. یاد 

از  لذا  است.  عبادت  نیز  کارگرى  و  بّنایی  کار  الهی،  اهداف  مسیر  در   -2
ا«

َ ْل�ِم�فّ �بَّ
�تَ
ا��تَ �ف

َّ و�ِعَد«( ) »َر�ب �تَ
ْ
ُم��ل ر�ِه�ی ْ �ب ُع��إِ

ْر�فَ َ خداوند قبولی آن را می خواهند. »�ی
کعبه بسازیم،  گر  3- کار مهم نیست، قبول شدن آن اهمّیت دارد. حّتی ا

ْل« �بَّ
�تَ
ا��تَ �ف

َّ ولی مورد قبول خدا قرار نگیرد، ارزش ندارد. »َر�ب

1. آل عمران، 9۶.
2. نهج البالغه، خطبه )قاصعه( 192.
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کلا�ت اهگاه�در�مسش �ف �پ

153 � �فَ ِر�ی ا�بِ
َ
َه�َمَع��لّ�

َ
��لّل

�فَّ ��إِ ِ
لاهت

َ
ِر�َو�لّ� �بْ

َ
الّ� و���بِ

�فُ ِ��ی و���ْس�تَ َم�فُ
آ
�� �فَ �ی ِ دف

َّ
َها��ل

ُّ �ی
ئَ
ا�� �ی

اى كسانى كه ایمان آورده اید! )در برابر حوادث سخت زندگى( از صبر و 
نماز كمک بگيرید، همانا خدا با صابران است. )بقره، 153(

 نكته ها:
به  خداوند  که  خواندیم  سوره 1  همین  در  را  الهی  کالم  این  مشابه   
کمک  بنی اسرائیل می فرمود: در برابر نامالیمات و سختی ها، از صبر و نماز 
بگیرید. در این آیه نیز به مسلمانان دستور داده می شود تا در برابر حوادث 
سخت زندگی، از صبر و نماز یارى بجویند. آرى، دردهاى یکسان، داروى 

یکسان الزم دارد.
گوار،  نا حوادث  و  متعّدد  مشکالت  میان  در  محدود،  انساِن   

ً
اصوال  

و  نباشد، متالشی ومنکوب می شود.  الهی  گر متصل به قدرت نامحدود  ا
انساِن مرتبط با خداوند، در حوادث و سختی ها، خود را نمی بازد و براى 
توّجه  با  و  قلب  حضور  با  را  نماز  که  کسی  نمی نماید.  بزرگ  حوادث،  او 
می خواند، به معراج می رود. هرچه پرواز معنوى او بیشتر باشد و باالتر رود، 

کوچکتر می شود. دنیا و مشکالت آن و حّتی خوشی هاى آن 

1. بقره، 45.



قرآن و نماز50

کند؛  عمل  قبل  آیه  به  باید  که  می برد  بسر  نعمت  در  یا  انسان،   
کند؛  عمل  آیه  این  به  باید  که  سختی  در  یا  و   » ِلیی ُرو��

ُ
ک

ْ �سش �، یی ِ
ُکُرو�ف

ادفْ
َ »�ف

ِر« �بْ
َ

الّ� و���بِ
�فُ ِ��ی »�ْس�تَ

نمازگزاران  با  نمی فرماید:  و  است  با صابران  خداوند می فرماید: خدا   
است. زیرا نماز نیز نیاز به صبر و پایدارى دارد.1

پيش  علی؟ع؟  حضرت  براى  سختی  کار  هرگاه  می خوانیم:  روایات  در 
می آمد حضرت دو رکعت نماز می خواند.2 این سیره را نیز بسیاری از بزرگان 
نیز  مقدم  طهرانی  و  سینا  بوعلی  مانند  صالحان  و  شهدا  و  دانشمندان  و 

عمل می کردند.
کماالت است؛3 صبر و پایداری، مادر همه ی 

 صبر در جنگ، مایه شجاعت است.
گناه، وسیله تقواست.   صبر در برابر 

  صبر از دنیا، نشانه زهد است.
  صبر در شهوت، سبب عّفت است.

  صبر در عبادت و نماز، موجب طاعت و بندگی، و صبر و خودداری از 
ع است. کارهای شبه دار، مایه ى َور ورود به 

 پيام ها:
گر همراه با عمل و توّکل وصبر و عبادت باشد، کاربرد بیشترى  1- ایمان ا

ِر�َو�...« �بْ
َ

الّ� و���بِ
�فُ ِ��ی و���ْس�تَ َم�فُ

آ
�� �فَ �ی ِ دف

َّ
خواهد داشت.4 »�ل

1. تفسیر روح المعانی.
2. تفسیر صافی.

3. تفسیر اطیب البیان.
4. تفسیر راهنما.
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» لاهتِ
َ

ِر�َو��لّ� �بْ
َ

الّ� و���بِ
�فُ ِ��ی 2- نماز اهرم است، بار نیست. »�ْس�تَ

گرفتاری و مشکالت، حمایت هاى الهی  3- با صبر و اقامه نماز به هنگام 
» �فَ ِر�ی ا�بِ

َ
َه�َمَع��لّ�

َ
��لّل

�فَّ ��إِ ِ
لاهت

َ
ِر�َو��لّ� �بْ

َ
الّ� و���بِ

�فُ ِ��ی کنیم. »�ْس�تَ را جلب 
ما� � �فَ �یْ

ئَ
� ْم�

ُ
َمَ�ک »ُهَو� دارد؛  حضور  جایی  هر  ودر  هرکس  با  خداوند  گرچه  ا  -4

لطف،  آن  و  دارد  خاّصی  معناى  صابران،  با  خدا  همراهی  لکن  و  ْم«1  �تُ �فْ
ُ
ك

» �فَ ِر�ی ا�بِ
َ
َه�َمَع��لّ�

َ
��لّل

�فَّ محّبت و یارى رسانی خداوند به صابران اهل نماز است. »�إِ

کی �ی ه��ف مو�ف �ف

ِه�
َ
الّل ��بِ َم�فَ

آ
�� �َم�فْ ّرَ �بِ

ْ
��ل �َو�لِک�فَّ ِر�بِ َم�فْ

ْ
�َو��ل ِ ِر�ت

ْ َمسش
ْ
َل��ل �بَ ْم��تِ

ُ
وَهک ُ و��ُو�ب

ُّ
َول ��تُ �فْ

ئَ
�� ّرَ �بِ

ْ
َ���ل �یْ

َ
ل

� ِویی
دفَ ِه� ِ

ُ��بّ َعلی�� ماَل�
ْ
�ل ی�

�تَ
آ
� َو� � �فَ �ی ِ

�یّ �بِ
�ل�فَّ َو� � ا�بِ ِک�ت

ْ
�ل َو� � هتِ

َ
ک َملا�ئِ

ْ
�ل َو� ِر� �فِ

آ
ا
ْ
�ل ْوِم� �یَ

ْ
�ل َو�

اَم� �ت
ئَ
�َو�� ا�بِ �ت ��لّرِ یی ِ

�َو��ف �فَ ِل�ی ا�ئِ
ِل�َو��لّسَ �ی �بِ

��لّسَ �فَ ْ �َو���ب �فَ َمساِک�ی
ْ
امی��َو��ل �ت �یَ

ْ
ی��َو��ل ْر�ب

�تُ
ْ
�ل

ساِء�َو�
ئْ
ا َ �ب

ْ
��ل یی ِ

��ف �فَ ِر�ی ا�بِ
َ
��عاَهُدو��َو��لّ� دف َ�ْهِدِهْم��إِ ��بِ

و�فَ
ُمو�فُ

ْ
�َو��ل کاهتَ ی��لرفَّ

�تَ
آ
�َو�� لاهتَ

َ
�لّ�

177 و�فَ  �تُ
ُم�تَّ

ْ
َك�ُهُم��ل ول�ئِ

ئُ
و��َو��

�َ�َد�تُ �فَ �ی ِ دف
َّ
َك��ل ول�ئِ

ئُ
ِس��

ئْ
ا َ �ب

ْ
��ل �فَ �ِء�َو�ِ��ی ّرَ

�ل�فَّ
وى خود را به سوى مشرق  نيكى )تنها( این نيست كه )به هنگام نماز( ر
وز قیامت و  یا مغرب بگردانيد، بلكه نيكوكار كسى است كه به خدا و ر
فرشتگان و كتاب آسمانى و پيامبران ایمان آورده و مال )خود( را با علاقه اى 
كه به آن دارد به خويشاوندان و یتيمان و بيچارگان و در راه ماندگان و سائلان و 
پاى دارد و زكات را بپردازد، و آنان كه  در )راه آزادى( بردگان بدهد، و نماز را بر

1. حدید، 4.
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چون پيمان بندند، به عهد خود وفا كنند و آنان كه در )برابر( سختى ها، 
مى دهند،  خرج  به  استقامت  جنگ،  میدان  در  و  بيمارى ها  ومّیت ها،  محر
اینها كسانى هستند كه راست گفتند )و گفتار و رفتار و اعتقادشان 

هماهنگ است( و اینان همان پرهيزكارانند. )بقره، 177(

 نكته ها:
نیکوکار  خیلی  که  هرکس  به  ولی  است،  نیکی  معناى  به  ّر«  »�ب کلمه   

ّر« است، یعنی وجودش یکپارچه نیکی است. باشد، می گویند او »�ب
که از بیرون به انسان  س« به معناى فقر و سختی است  وئ ساء« از »�ب

ئ
ا  »�ب

که از درون به انسان فشار  ّر�ء«، درد وبیمارى است  تحمیل می شود. »�ف
ِس�« زمان جنگ و جهاد است.

ئْ
ا َ �ب

ْ
��ل �فَ می آورد. و »ِ��ی

 این آیه جامع ترین آیه قرآن است. زیرا اصول مهم اعتقادى، عملی و 
گردیده است. ح  اخالقی )پانزده صفت( در آن مطر

که فرمودند: هر  از رسول خدا؟ص؟ نقل شده است  المیزان  در تفسیر   
کامل است. کند، ایمانش  کس به این آیه عمل 

بعد از ماجراى تغیير قبله )آیه 144 سوره بقره(، سخِن روز، پيرامون   
که  که این آیه می فرماید: چرا به جاى محتواى دین  قبله و تغیير آن  بود 
کارهاى نیک مانند انفاق و نماز است، به  ایمان به خدا و قیامت وانجام 

سراغ بحث هاى جدلی رفته اید.
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 پيام ها:
1- یکی از وظایف انبیا وکتب آسمانی، تغیير فرهنگ و باورهای غلط مردم 
« )یکی از راهکارهای عملی فرهنگ سازی  ّرَ �بِ

ْ
��ل �...�َو�لِک�فَّ ّرَ �بِ

ْ
َ���ل �یْ

َ
است. »ل

جامعه، توجه به نماز و انفاق است(
با مردم و تعاون اجتماعی در حوادث و  ارتباط  کنار  با خدا در  ارتباط   -2

ِه« ِ
ماَل�َعلی��ُ��بّ

ْ
ی��ل

�تَ
آ
ِر�...�َو�� �فِ

آ
ا
ْ
ْوِم��ل �یَ

ْ
ِه�َو��ل

َ
الّل ��بِ َم�فَ

آ
ح است. »� گرفتارى ها مطر

و  عبادی  و  دینی  وظایف  به  عمل  الهی،  تقوای  و  صداقت  نشانه ى   -3
ایمان  و�« 

َ�َد�تُ � �فَ �ی ِ دف
َّ
�ل َك� ول�ئِ

ئُ
� �... ِس�

ئْ
ا َ �ب

ْ
�ل � �فَ ِ��ی »َو� است.  اجتماعی  تعّهدات 

کامل نمی شود. آری مّدعیان ایمان  ونماز و زکات، بدون شرکت در جهاد 
کنند،  که به تمام محتواى دین عمل  بسیارند، ولی مؤمنان واقعی صادق 

گروهی بیش نیستند.

ه رش �و�ی �ت ول�ی مس�ئ

238 �ف �ی ِ �ت ا�فِ ِه��ت
َ
وُمو��ِلّل

ُوْسطی��َو��تُ
ْ
��ل لاهتِ

َ
�َو��لّ� و��تِ

َ
ل

َ
ی��لّ�

َ
و��َعل

طفُ �ا�فِ
( نماز وسطى )ظهر(، مواظبت كنيد و 

ً
بر انجام همه ى نمازها و )خصوصا

براى خدا خاضعانه بپاخيزید. )بقره، 238(

 نكته ها:
شأن  به  توّجه  با  ولی  است،  نظریه  چند  وسطی،  نماز  از  مراد  درباره   
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گرمی هوا در نماز ظهر شرکت نمی کردند و با  گروهی بخاطر  که  نزول آیه 
توّجه به روایات و تفاسیر، مراد همان  نماز ظهر است.

 حفظ هر چیزى باید مناسب با خودش باشد؛ حفظ مال از دست برد دزد 
است، حفظ بدن از میکرب است، حفظ روح از آفات اخالقی نظیر حرص، حسد 
وتکّبر است، وحفظ فرزند از دوست بد می باشد. اّما حفظ نماز به چیست؟ حفظ 
گرفتن  نماز، آشنایی با اسرار آن، انجام به موقع آن، صحیح بجا آوردن، فرا

کز عبادت و تمرکز فکر به هنگام آن است. احکام و آداب آن و حفظ مرا
 در حدیثی می خوانیم: نماز به گروهی می گوید: مرا ضایع کردى خدا تو 
کند.1 گروهی می گوید: مرا حفظ کردى خداوند تو را حفظ  کند و به  را ضایع 

 پيام ها:
و�«

طفُ 1- اقامه نماز باید مداوم باشد. »�ا�فِ
و�«

طفُ 2- همه ى مردم مسئول حفظ نمازند. »�ا�فِ
نماز جماعت. ممکن  در  و حضور  به جماعت  نماز  برگزاری  به  توجه   -3
وُمو�«

و�،��تُ
طفُ کنید. »�ا�فِ کند بر اینکه نماز را به جماعت برپا  است آیه داللت 

4- هرکجا زمینه ى سهل انگارى یا غفلت بخصوص درباره نماز احساس 
ُوْسطی�«

ْ
��ل لاهتِ

َ
می شود، هشدار بیشترى الزم است. »َو��لّ�

» �فَ �ی ِ �ت ا�فِ ِه��ت
َ
وُمو��لِّل

5- اقامه ى نماز، به توّجه، نشاط، معرفت و اخالص نیاز دارد. »�تُ
ــاره هســتی  ــه ى ناهمرنــگ هســتی باشــد. قــرآن درب ــد وصل ۶- انســان نبای
ع  ــو ــد خض ــر خداون ــاز در براب ــا نم ــا ب ــر م گ ــس ا «2 پ و�فَ �تُ ا�فِ ُه��ت

َ
�ل ّلٌ

ُ
ــد: »ک می فرمای

» �فَ �ی ِ �ت ا�فِ ِه��ت
َ
وُمو��ِلّل

نکنیــم، وصلــه ناهمرنــگ هســتی خواهیــم بــود. »�تُ

1. کافی، ج 3، ص 2۶۸.
2. روم، 2۶.
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» �ف �ی �ت ا�ف ِه��ت
َ
وُمو��ِلّل

ع آن است. »��تُ 7- ارزش نماز به خضو

ر�م�ش
آ
�و�� ر�ه�س�اد�ت

ُرُهْم� ْ �ب
ئَ
ُهْم��

َ
�ل کاهتَ ُو���لرفَّ

�تَ
آ
�َو�� لاهتَ

َ
اُمو���لّ� �ت

ئَ
�َو�� اِل�ا�تِ

َ
و���لّ�

ُ
و��َو�َعِمل َم�فُ

آ
�� �فَ �ی ِ دف

َّ
��ل

�فَّ �إِ
277  � و�فَ

�فُ رفَ ْ�
َ
ِهْم�َو�لا�ُهْم��ی �یْ

َ
�َعل

ْو�فٌ ِهْم�َو�لا��فَ ِ
ّ َد�َر�ب ِع�فْ

پا  همانا كسانى كه ایمان آورده و كارهاى نيكو انجام داده اند و نماز بر
وردگارشان )محفوظ( است و نه  داشته و زكات پرداخته اند، پاداششان نزد پر

ترسى بر آنهاست و نه غمگين مى شوند. )بقره، 277(

 نكته ها:
م« هستند، سیماى مؤمنان را  �ی ار���ش

که »ك�فّ  این آیه، در برابر رباخواران 
که عمل صالح انجام داده و نماز را بر پاى می دارند و زکات  ترسیم می کند 
در  ربا  شدن  برچیده  زمینه ى  که   باشد  این  به  اشاره  تا  می کنند.  پرداخت 

جامعه، توّجه به ایمان وعمل صالح واحیاى نماز وزکات است.

 پيام ها:
1- اسالم در کنار مسائل عبادى وفردى، به مسائل اقتصادى ومردمی نیز توّجه 

» کاهتَ ُو���لرفَّ �تَ
آ
�َو�� لاهتَ

َ
اُمو���لّ� �ت

ئَ
دارد. نماز وزکات در کنار هم مطرح شده است. »�

و��
ُ
کارهاى شایسته، نماز و زکات حساب ویژه ای دارند. »َعِمل 2- در میان 
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« )ذکر نماز وزکات بعد از عمل صالح( کاهتَ ُو���لرفَّ
�تَ
آ
�َو�� لاهتَ

َ
اُمو���لّ� �ت

ئَ
�َو�� اِل�ا�تِ

َ
�لّ�

َد� ُرُهْم�ِع�فْ ْ �ب
ئَ
� ُهْم�

َ
3- تشویق نیکوکاران اهل نماز، یک اصل تربیتی است. »ل

ِِهْم«
ّ َر�ب

که از طریق نماز، با خداوند  که اهل عمل صالح  4- پروردگار، به مؤمنانی 
مرتبط می باشند و با پرداخت زکات با مردم پيوند دارند، نظر ویژه اى دارد. 

ِهْم« اشاره به لطف خاّص اوست.  ِ
ّ کلمه  »َر�ب

انگیزه  بخش عمل صالح و توجه به نماز  الهی،  5- توجه به وعده هاى 
که در محاسبات، تنها  ِهْم« )هوشمند کسی است  ِ

ّ َد�َر�ب ُرُهْم�ِع�فْ ْ �ب
ئَ
ُهْم��

َ
است. »ل

که نزد خداوند  که در دست دارد ننگرد، بلکه به ذخیره هایی  به موجودى 
دارد توّجه داشته باشد.(

۶- امنّیت وآرامش واقعی، در سایه ى ایمان وعمل صالح بخصوص اقامه 
� کاهتَ ُو���لرفَّ �تَ

آ
�َو�� لاهتَ

َ
اُمو���لّ� �ت

ئَ
�َو�� اِل�ا�تِ

َ
و���لّ�

ُ
و��َو�َعِمل َم�فُ

آ
نماز و پرداخت زکات  است. »�

« )عوامل آرامش(  و�فَ
�فُ رفَ ْ� َ

ِهْم�َو�لا�ُهْم��ی �یْ
َ
�َعل

ْو�فٌ ...�لا��فَ

اد�ت �ع�ب محر��ب

�
ً
ا �ت ی��ُمَ�ّدِ ْح�ی

�یَ ُرَك��بِ ِ
ّ سش �بَ ُ َه��ی

َ
��لّل

�فَّ
ئَ
�� ِمْحر��بِ

ْ
��ل یی ِ

��ف یی ِ
ّ
َ�ل ُ ٌم��ی ا�ئِ �َو�ُهَو��ت هتُ

َ
ک َملا�ئِ

ْ
ُه��ل اَد�تْ �ف

�فَ
39 �فَ �ی اِل�ِ

َ
��لّ� ا�ِم�فَ ً �یّ �بِ

�َو��فَ
ً
�َو�َ�ُ�ور�

ً
د� ِ

ِه�َو�َس�یّ
َ
��لّل �ِم�فَ ِلَمهتٍ کَ �بِ

پس درحالى كه زكرّیا در محراب به نماز ايستاده بود، فرشتگان او را ندا دادند 
نام( یحيى بشارت مى دهد كه تصدیق  به  زندى  به )فر را  تو  كه خداوند 
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و  ور  سر و  سّید  و  است  مسیح(  )حضرت  الّله  كلمة  )حّقانيت(  كننده  
خويشتن دار )از زنان( و پيامبرى از صالحان است. )آل عمران، 39(

 نكته ها:
چون  و  بود  بزرگ تر  عیسی  حضرت  از  ماه  شش  یحیی،  حضرت   
پسرخاله اش  به  او  ایمان  بود،  معروف  پارسایی  و  زهد  به  مردم  میان  در 
گذاشت. جالب آنکه  حضرت عیسی، اثر عمیقی در توّجه مردم به مسیح 

« است. د�ف ده�ما�ف �ف ی« هر دو به معناى »رف ��ی عیسی« و »�ی
خاطر  به  یحیی  حضرت  ازدواج  ترک  معناى  به  را  »َ��ور«  بعضی   
ی� ��ی �ی � �ت

»ع�فّ می فرماید:  باقر؟ع؟  امام  ولی   دانسته اند،  زیاد  مسافرت هاى 
رد«.1 گ�ی اره��ب �ک�ف ا�ف �ف �رف د�و��رف ک�ف ��ف دو�حب ا��رف د��ت �سش اع�ش �ب

که   در تاریخ و تفاسیر2 آمده است که “حّنه” و “أشیاع” دو خواهر بودند 
اولی همسر “عمران”3 از شخصیت هاى برجسته بنی اسرائیل بود و دومی 

همسر حضرت “زکریا” بود و هر دوی آنان عقیم و نازا بودند.
که به  “حنه” که سالهای سال فرزنددار نشده بود، روزى پرنده اى را دید 
جوجه هاى خود غذا می دهد، آتش عشق فرزند را در دل او شعله ور ساخت 
که دعایش  کرد. چیزى نگذشت  و از صمیم دل از خدا تقاضاى فرزندى 
پسرى  که  بود  کرده  وحی  عمران  به  خداوند  شد.  باردار  و  شد  مستجاب 

1. تفسیر مجمع البیان.
2. تفسیر نمونه، ذیل آیه.

3. براســاس روایــات "عمــران" نیــز پيامبــر بــوده و ایشــان غیــر از عمــران پــدر حضــرت موســی بــوده 
و میــان آنهــا 1۸00 ســال فاصلــه اســت.
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کند و مردگان را به  که می تواند بیماران غیر قابل عالج را درمان  پر برکت 
فرمان خدا حیات بخشد به او خواهد داد که به عنوان پيامبر به سوى بنی 

اسرائیل فرستاده می شود.
کرد فرزندی  او این جریان را با همسرش “حنه” در میان گذاشت و او تصور 
که پسرش  کرد  که در شکم دارد، همان پسر است، و به همین دلیل نذر 
که فرزند در  را خدمتگزار خانه خدا “بیت المقدس” نماید، بی خبر از این 

که در آینده مادر آن فرزند می باشد. رحم او، “مریم” است 
که   که فرزندش دختر است، نگران شد  کرد  به هنگام تولد وقتی مشاهده 
پسران  میان  از  المقدس  بیت  خدمتکاران  زیرا  کند!  ادا  چگونه  را  نذرش 

انتخاب می شدند و سابقه نداشت دخترى به این عنوان انتخاب گردد.
سالیان درازی گذشت و مریم بزرگ و بزرگتر شد و جزو خادمان بیت المقدس 
به سرپرستی حضرت زکریا انتخاب شد. در عبادت و نیایش به حدی رسید 

که هنگام مناجات با خدا، مائده و غذاهای بهشتی برایش حاضر می شد.
که او هم  کماالت مریم را دید، از خدا خواست  که حضرت زکریا  هنگامی 
و  او  عمر  از  درازى  سالیان  اینکه  با  شود،  تقوا  با  و  ک  پا فرزندى  صاحب 
فرشتگان  و  رساند  اجابت  به  را  دعایش  خداوند  بود.  گذشته  همسرش 

پسری به نام یحیی را به او مژده دادند.
حضرت یحیی به دنیا آمد و پس از شش ماه حضرت عیسی متولد شد. وقتی 
حضرت عیسی به پيامبری رسید، حضرت یحیی نخستین کسی بود که نبوت 

او را تصدیق کرد و به سوى او دعوت نمود.
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 پيام ها:
» ِمْحر��بِ

ْ
��ل یی ِ

��ف یی ِ
ّ
َ�ل ُ 1- نماز، در ادیان پيشین نیز بوده است. »�ی

محل  است.  برخوردار  خاّصی  قداست  از  عبادت،  جایگاه  و  ِمحراب   -2
� هتُ

َ
ک َملا�ئِ

ْ
�ل ُه� اَد�تْ �ف

»�فَ دعا.  استجابت   »
ً
ا �ت ِررفْ َدها� ِع�فْ َد� »َو�بَ آسمانی؛  مائده  نزول 

» ِمْحر��بِ
ْ
��ل یی ِ

...��ف

ُهَو� َو� � هتُ
َ
ک َملا�ئِ

ْ
�ل ُه� اَد�تْ �ف

نزول و عنایت فرشتگان است. »�فَ زمینه ى  نماز،   -3
» ِمْحر��بِ

ْ
��ل یی ِ

��ف یی ِ
ّ
َ�ل ُ ٌم��ی ا�ئِ �ت

و��ف ا�ت ا�و��ف و��ف ه��ت �ف �ی و�ف

� ِ �ت
ْ
ل �فَ � یی ِ

�ف � ُرو�فَ
َّ
ک

�فَ �تَ َ �ی َو� ِهْم� و�بِ
�فُ ُ �ب َعلی�� َو� �

ً
ُ�ود�

�تُ َو� �
ً
اما �ی �تِ َه�

َ
�لّل � ُکُرو�فَ

دفْ �یَ � �فَ �ی ِ دف
َّ
�ل

191 اِر
َ ��ل�فّ ��بَ ا�َعدف �ف �تِ

َك��فَ
�ا�فَ اِ�لًا�ُس�بْ ���ب ��هدف �تَ �تْ

َ
ل ا�ما��فَ �ف َّ �َر�ب ْرصفِ

ئَ
ا
ْ
�َو��ل مو��تِ �لّسَ

)خردمندان( كسانى هستند كه ايستاده و نشسته و )خوابيده( بر پهلو یاد 
خدا مى كنند و در آفرینش آسمان ها و زمين انديشه مى كنند )و از عمق جان 
وردگارا! این هستى را باطل و بى هدف نيافریده اى، تو )از كار  مى گویند:( پر

ک و منّزهى، پس ما را از عذاب آتش نگهدار. )آل عمران، 191( عبث( پا

 نكته ها:
 از این آیه دستور چگونگی اقامه نماز در حال بیماری و ناتوانی استفاده 
افراد  و  ایستاده  را  نماز  افراد سالم،  باقر؟ع؟،  امام  فرموده  به  شده است. 
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مریض، نشسته و افراد عاجز و ناتوان، به پهلو خوابیده، به جا آورند. 1

 پيام ها:
� �فَ �ی ِ دف

َّ
�ل � ا�بِ �ب

ْ
ل
ئَ
ا
ْ
�ل � وِلیی

ئُ
»ِلا است.  حال  هر  در  خدا  یاد  خردمندى،  نشانه ى   -1

ِهْم« و�بِ
�فُ ُ �َو�َعلی���ب

ً
ُ�ود�

�َو��تُ
ً
اما �ی َه��تِ

َ
��لّل ُکُرو�فَ

دفْ �یَ

�...�َو� ُکُرو�فَ
دفْ ��یَ �فَ �ی ِ دف

َّ
2- اهل  ایمان و ذکر و نماز باید اهل تعقل و تفکر باشند. »�ل

« ذکر وفکر، همراه یکدیگر ارزش است. متأسفانه کسانی ذکر می گویند،  ُرو�فَ
َّ
ک

�فَ �تَ َ �ی

ولی اهل فکر نیستند وکسانی اهل فکر هستند، ولی اهل ذکر نیستند.
3- آنچه سبب رشد و قرب الهی است، ذکر و فکر مستمر است نه مقطعی و 
که نشان استمرار است. ع اند  « فعل مضار ُرو�فَ

َّ
ک

�فَ �تَ َ « و »�ی ُکُرو�فَ
دفْ موسمی. »�یَ

مناجات.  و  دعا  آنگاه  و  عرفان  و  ایمان  سپس  اندیشه،  و  تعّقل  اّول   -4
ا« �ف �تِ

ا�...��فَ �ف َّ �...�َر�ب ُرو�فَ
َّ
ک

�فَ �تَ َ »�ی

ه�و��هار�ت و�ب �ت

�َو�لا� و�فَ
ُ
ول �تُ ُمو��ما��تَ

َ
ْ�ل ی��تَ

ْم�ُسکارى��َ��تَّ �تُ
�فْ
ئَ
�َو�� لاهتَ

َ
و���لّ� ُ َر�ب

�تْ و��لا��تَ َم�فُ
آ
�� �فَ �ی ِ دف

َّ
َها��ل ُّ �ی

ئَ
ا�� �ی

اَء� ْو��ب
ئَ
ٍر��

ْو�َعلی��َس�فَ
ئَ
ی��� ْم�َمْر�ف �تُ �ُک�فْ �فْ و��َو��إِ

ُ
ِسل �تَ �فْ ی���تَ

ٍل�َ��تَّ �ی �َس�بِ ِریی ا�عا�بِ
َّ ل ��إِ

ً
ا �ب �فُ ُ �ب

�
ً
د� ُمو��َ�ِ��ی ّمَ �یَ �تَ

�فَ ُدو��ماًء� �بِ
ْم��تَ

َ
ل
�فَ ساَء� ِ

�ل�فّ ُم� لاَمْس�تُ ْو�
ئَ
� ِط� ا�ئِ �ف

ْ
�ل � ِم�فَ ْم�

ُ
ک ِم�فْ َ�ٌد�

ئَ
�

43
ً
ور�

�فُ
��عفَ ّوً

�َع�فُ َه�کا�فَ
َ
��لّل

�فَّ ْم��إِ
ُ
ک ِد�ی �یْ

ئَ
ْم�َو��

ُ
وِهک ُ ُو�ب اْمَسُحو���بِ

َ ��ف
ً
ا �ب ِ

َ��یّ
نشوید،  نزدیک  نماز  به  مستى  حال  در  آورده اید!  ایمان  كه  كسانى  اى 

1. تفسیر برهان، ذیل آیه.
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نماز،  )مكان(  نزدیک  جنابت  حال  در  نيز  و  مى گویيد.  چه  بدانيد  آنكه  تا 
)مسجد( نشوید، مگر به طور عبورى )و بى توّقف( تا اینكه غسل كنيد. و 
اگر بيمار یا در سفر بودید، یا یكى  از شما از جاى گودى )كنایه از قضاى 
حاجت( آمد، یا )پس از ازدواج( تماسى )و آميزش جنسى( با زنان داشتيد و 
ک و دلپسندى تيّمم  ک( پا )در این موارد( آب نيافتيد، پس بر زمين )و خا
را  دست هایتان  و  صورت  آنگاه  زنيد(  ک  خا بر  دست  كف  )دو  كنيد، 

زنده است. )نساء، 43( مسح كنيد، همانا خداوند، بخشنده و آمر

 نكته ها:
« در اینجا به دو معنی آمده باشد؛ یکی به معنی   ممکن است »�لاهت
آیه  در  زیرا دو حکم مختلف  نماز”.  به معنی” محل  دیگر  و  “نماز”  خود 
فوق بیان شده، یکی خوددارى از نماز در حال مستی و دیگرى خوددارى 

از ورود به مساجد در حال جنابت. 1
گودال هایی براى دستشویی  گود. چون در قدیم  ا�ئط« یعنی مکان   »عف

کنایه از دستشویی رفتن است. فراهم می کردند، غائط 
ُم« آمیزش جنسی است، و  امام صادق؟ع؟ فرمود: مقصود از »لاَمْس�تُ  

گونه آن را پوشانده است.2 خداوند این 
کرده   این آیه در مسیر تحریم تدریجی شراب، از نماز در حال مستی نهی 
کامل  از هوشیارى  انسان  که  در هر حالی  نماز خواندن  آیه  براساس  است. 

1. تفسیر نمونه، ذیل آیه.
2. وسائل الشیعه، ج 20، ص 133.
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برخوردار نباشد، ممنوع است، خواه حالت مستی باشد یا خواب آلودگی. در 
کسالت و سنگینی نهی  روایات نیز از نماز خواندن در حالت خواب آلودگی و 
کسالت را نشانه منافق  شده است.1 چنانکه آیات دیگر نماز خواندن از روى 

دانسته است.2
که بیمارند یا آب برای آنان ضرر دارد  کسانی  همچنین در آیه برای   
آبی در دسترس ندارند، حکم تیمم بیان شده است. سپس چگونگی  یا 
کی تمیز بزنید،  کردن را بیان فرموده است: ابتدا دستان خود را برخا تیمم 

کنید. آنگاه صورت و دستهاى خود را مسح 

 پيام ها:
که مست و شرابخوار حتی نباید به آن  1- مقام نماز به حّدى رفیع است 

ْم�ُسکارى�« �تُ
�فْ
ئَ
�َو�� لاهتَ

َ
و���لّ� ُ َر�ب

�تْ نزدیک شود. »لا��تَ
ی�

2- در نماز، تنها اذکار وحرکات کافی نیست، توّجه وشعور الزم است. »َ��تَّ
ُمو�«

َ
ْ�ل �تَ

گاهانه، از ارزش باالیی برخورددار نیست، گرچه تکلیف را  3- عبادات ناآ
» و�فَ

ُ
ول �تُ ُمو��ما��تَ

َ
ْ�ل

ی��تَ
ساقط می کند. »َ��تَّ

»...�
ً
ا �ب �فُ ُ 4- در مسجد، نباید با حالت جنابت وارد شد. »َو�لا��ب

و  طهارت  برای  گر  ا ندارد.  تعطیل  ولی  دارد،  ترخیص  الهی  احکام   -5
ُمو�« ّمَ �یَ �تَ

ُدو��ماًء��فَ �بِ
تَ

ْم��
َ
ل
کرد. »�فَ وضوی نماز آب نبود، باید تیمم 

کی است، وضو یا تیّمم.  ۶- شرط ارتباط با خدا از طریق نماز، طهارت و پا
ُمو�« ّمَ �یَ �تَ

ُدو��ماًء��فَ �بِ
تَ

ْم��
َ
ل
»�فَ

1. کافی، ج 3، ص 371.
2. نساء، 142 و توبه، 54.
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7- تخفیف احکام )تیمم در نبود آب(، نمودى از رحمت و مغفرت الهی 
»

ً
ور�

�فُ
��عفَ ّوً

ُمو��...�َع�فُ ّمَ �یَ �تَ
ُدو��ماًء��فَ �بِ

ْم��تَ
َ
ل
است. »�فَ

مارف ��ف �ولو�ی�ت

ا� ّمَ
َ
ل
��فَ کاهتَ و���لرفَّ

�تُ
آ
�َو�� لاهتَ

َ
ُمو���لّ� �ی �تِ

ئَ
ْم�َو��

ُ
ک ِد�یَ �یْ

ئَ
و���

ُهْم�ُک�فُّ
َ
َل�ل �ی ��تِ �فَ �ی ِ دف

َّ
ی��ل

َ
ل َر��إِ

ْم��تَ
َ
�ل

ئَ
�

�
َ

ّد
َ سش
ئَ
� ْو�

ئَ
� ِه�

َ
�لّل � هتِ �یَ

ْ سش
َکحفَ اَس�

َ �ل�فّ � ْو�فَ
َ سش

�فْ
َ
�ی ُهْم� ِم�فْ � �تٌ ِر�ی

�فَ �� دف �إِ اُل� �ت �تِ
ْ
�ل ِهُم� �یْ

َ
َعل � �بَ �تِ

ُ
ك

ْل�
��تُ ِر�ی�بٍ

ٍل��تَ �بَ
ئَ
� لی�� �إِ ا� �ف ْر�تَ

�فَّ
ئَ
� ْو�لا�

َ
اَل�ل �ت �تِ

ْ
ا��ل َ �ف �یْ

َ
�َعل �تَ �بْ ا�ِلَم�َک�تَ �ف َّ و��َر�ب

ُ
ال �َو��ت هتً �یَ

ْ سش �فَ
77 لًا� �ی �تِ

��فَ ُمو�فَ
َ
ل

طفْ ی��َو�لا��تُ �ت
���تَّ ٌر�ِلَم�فِ �یْ

��فَ َرهتُ �فِ
آ
ا
ْ
ٌل�َو��ل ِل�ی

ا��تَ �ی
�فْ
ُ

اُ���لّد َم�ت
آیا نمى نگرى كسانى را كه )پيش از هجرت( به آنان گفته شد )اكنون( 
)در  بپردازید. لیكن چون جهاد  زكات  و  دارید  پا  به  نماز  و  دست نگهدارید 
چنان  ه( 

ّ
مك )مشرک  مردم  از  آنان  از  وهى  گر شد،  ر  مقّر آنان  بر  مدینه( 

مى ترسیدند كه گویا از خدا مى ترسند، بلكه بيش از خدا )مى ترسیدند( و )از 
وردگارا! چرا جنگ را بر ما واجب كردى؟ چرا ما را  وى اعتراض( گفتند: پر ر
تا سرآمدى نزدیک )مرگ طبيعى( مهلت ندادى؟ بگو: برخوردارى دنيا اندک و 
ناچيز است و براى كسى كه تقوا پيشه كند آخرت بهتر است، و به اندازه  

رشته  میان هسته خرما، به شما ستم نخواهد شد.)نساء77(

 نكته ها:
 در صدر اسالم و دوران سخت مّکه، برخی مسلمانان شعار می دادند و از 
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پيامبر اسالم اجازه ى جنگ و جهاد با مشرکان را می خواستند. پيامبر؟ص؟ 
که آن هنگام مأمور به جنگ نبود، اجازه نمی داد و آنان را به صبر و راز و 
که فرمان  از هجرت  با خدا بخصوص نماز توصیه می کرد. ولی پس  نیاز 
جهاد صادر شد، جمعی از همان شعاردهندگان جهاد طلب، با اعتراض و 
کردند. کفار، به شّدت ترسیده و نافرمانی  بهانه جویی و قدرتمند دانستن 

بزرگ  و  عظمت  از  برخاسته  که  می شود  گفته  ترسی  به   » هتِ �یَ
ْ سش »�فَ  

دانستن طرف مقابل باشد.
کم« است،  �ت و���لس�ف

ْم«، »ك�فّ
ُ
ک ِد�یَ �یْ

ئَ
و���

�فُّ
ُ
 امام صادق؟ع؟ فرمود: مراد از »ك

که آیه نازل شد، دست بردارید. 1 گویا شعارهاى توخالی می دادند 

 پيام ها:
1- از رسول خدا و فرمان خدا جلو نیفتید و در امور دینی و عبادی، اظهار 

ْم«
ُ
ک ِد�یَ �یْ

ئَ
و���

�فُّ
ُ
سلیقه ى شخصی نکنید. »ك

کنید و با زکات، خالهاى  کسب  که یاد خداست، آرامش درونی  2- با نماز 
» کاهتَ و���لرفَّ

�تُ
آ
�َو�� لاهتَ

َ
ُمو���لّ� �ی �تِ

ئَ
کنید. »� اقتصادى را پر 

است.  پيوسته  بهم  آن  اقتصادى  مسائل  با  اسالم  عبادى  مسائل   -3
» کاهتَ ،��لرفَّ لاهتَ

َ
»�لّ�

» کاهتَ و���لرفَّ
�تُ
آ
�َو�� لاهتَ

َ
ُمو���لّ� �ی �تِ

ئَ
4- در میان عبادات، نماز و زکات جایگاه ویژه دارد. »�

5- نماز بر زکات مقّدم است. )هر کجا نامی از این دو است، اّول نام نماز است(
ْم�

ُ
ک ِد�یَ �یْ

ئَ
و���

�فُّ
ُ
۶- فرمان نماز وزکات قبل از جهاد صادر وتشریع شده است. »ك

»...� لاهتَ
َ

ُمو���لّ� �ی �تِ
ئَ
َو��

1. تفسیر نورالثقلین؛ کافی، ج 2، ص 114.
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7- خودسازى، مقّدم بر جامعه سازى است، آنکه اهل نماز و زکات نباشد، 
 » کاهتَ و���لرفَّ �تُ

آ
�َو�� لاهتَ

َ
ُمو���لّ� �ی �تِ

ئَ
اهل اخالص و ایثار نخواهد بود. »�

ه کس�ت �سش مارف �ف

ْم� �تُ
�فْ ��فِ �فْ ��إِ ِ

لاهت
َ

��لّ� ُ�ُرو��ِم�فَ �تْ
��تَ �فْ

ئَ
اٌح�� �ف ُ ْم��ب

ُ
ک �یْ

َ
َ��َعل �یْ

َ
ل
��فَ ْرصفِ

ئَ
ا
ْ
ی��ل ِ

ْم��ف �تُ ْ َر�ب
���فَ دف َو��إِ

101  
ً
ا �ف �ی ��ُم�بِ

ً
ْم�َعُدّو

ُ
ک

َ
و��ل

�کا�فُ �فَ ِر�ی کا�فِ
ْ
��ل

�فَّ ُرو���إِ
�َک�فَ �فَ �ی ِ دف

َّ
ُم���ل

ُ
ک �فَ �تِ

�فْ َ ��ی �فْ
ئَ
�

و هرگاه كه در زمين سفر كنيد، گناهى بر شما نيست كه نماز را كوتاه 
همانا  رسانند.  ر  ضر و  آزار  شما  به  كافران  كه  دارید  بيم  اگر  كنيد، 

كافران همواره دشمن آشكار شمایند. )نساء، 101(

 نكته ها:
« کنایه از سفر  ��فی��لارصف ر�ب  این آیه حکم نماز مسافر را بیان می کند. »�ف

است، چون مسافر هنگام سفر، زمین را زیر پاى خود می کوبد. 1
کار رفته، که  « تعبیر »مانعی ندارد« به  و�ب  در قرآن، گاهی به جاى »و�ب
این آیه نیز یکی از آن موارد است. گویا مسلمانان صدر اسالم به قدرى به 

گناه می پنداشتند. کردن آن را  کوتاه  که قصر و  نماز عالقمند بودند 
 در 

ً
 نماز قصر، مخصوص موارد ترس از دشمن نیست. ولی چون معموال

سفرها، بیم و نگرانی هست، یا اینکه چون قانون نماز قصر، ابتدا در موارد ترس 

1. مفردات راغب، ماده »ضرب«.
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ْم« آمده است. �تُ
�فْ ��فِ �فْ بوده و بعدها نسبت به هر سفر تعمیم یافته، قید »�إِ

کوتاه  تمام نمازهاى مسافر جز نماز مغرب دو رکعتی است. و مراد از   
کردن نماز، دو رکعتی شدن نمازهاى چهار رکعتی است. 1

 پيام ها:
1- واقع بینی و انعطاف پذیرى حتی در چگونگی نماز، یک اصل در قوانین 

ْم�...« �تُ
�فْ ��فِ �فْ ��إِ ِ

لاهت
َ

��لّ� ُ�ُرو��ِم�فَ �تْ الهی است. »�تَ
2- در حال نماز هم از دشمن غافل نباشید. سیاست و دیانت، عبادت و 

ُم«
ُ
ک �فَ �تِ

�فْ َ ��ی �فْ
ئَ
ْم�� �تُ

�فْ ��فِ �فْ فطانت از هم جدا نیست. »�إِ
3- در مواردى یقین الزم نیست. احتمال توطئه و خطر براى تصمیم و 

ُم«
ُ
ک �فَ �تِ

�فْ َ ��ی �فْ
ئَ
ْم�� �تُ

�فْ ��فِ �فْ کافی است. »�إِ تغیير برنامه  های دینی و عبادی 
ْم� �تُ

�فْ ��فِ �فْ 4- حّتی به هنگام احتمال خطر، اقامه نماز واجب است و نباید ترک شود. »�إِ
ُم��...«

ُ
ک �فَ �تِ

�فْ َ ��ی �فْ
ئَ
�

ماع�ت �حب مارف ��ف �ت �هم�ی

و��
دفُ �فُ

ئْ
ا َ �ی

ْ
ُهْم�َمَ�َك�َو�ل �ِم�فْ هتٌ

�فَ ْم��ا�ئِ �تُ �تَ
ْ
ل
��فَ لاهتَ

َ
ُهُم��لّ�

َ
�ل ْم�تَ

�تَ
ئَ
ا
َ ِهْم��ف �ی ��فِ �تَ ��ُک�فْ دف َو��إِ

و��
ُّ
َ�ل ُ ْم��ی

َ
رى��ل �فْ

ئُ
�� هتٌ

�فَ ��ا�ئِ �تِ
ئْ
ا َ �ت

ْ
ْم�َو�ل

ُ
ک �َور��ئِ و��ِم�فْ

و�فُ
ُ
ک �یَ

ْ
ل
ُدو���فَ ��َس�بَ دف اإِ

َ ُهْم��ف ْسِلَح�تَ
ئَ
�

� و�فَ
ُ
ل

�فُ �فْ ْو��تَ
َ
ُرو��ل

�َک�فَ �فَ �ی ِ دف
َّ
��ل

َ
ُهْم�َوّد ْسِلَح�تَ

ئَ
� َرُهْم�َو�

و��ِ�دفْ
دفُ �فُ

ئْ
ا َ �ی

ْ
و��َمَ�َك�َو�ل

ُّ
َ�ل �یُ

ْ
ل
�فَ

ْم�
ُ
ک �یْ

َ
اَح�َعل �ف ُ �َو�لا��ب �و�ِ�َدهتً هتً

َ
ل ْم�َم�یْ

ُ
ک �یْ

َ
�َعل و�فَ

ُ
ل ِم�ی �یَ

ْم��فَ
ُ
ک َ��تِ ْم�تِ

ئَ
ْم��َو��

ُ
ک ْسِلَح�تِ

ئَ
�� َع�فْ

1. به رساله مرجع تقلید خود مراجعه فرمایيد.
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و��
دفُ ْم��َو��فُ

ُ
ک ْسِلَح�تَ

ئَ
ُ�و���

�فَ ��تَ �فْ
ئَ
ی��� ْم�َمْر�ف �تُ ْو�ُک�فْ

ئَ
�َمَطٍر�� ًى�ِم�فْ دف

ئَ
ْم��

ُ
ک ��بِ

�کا�فَ �فْ �إِ
102

ً
ا �ف �ُمِه�ی

ً
ا ��ب �َعدف �فَ ِر�ی کا�فِ

ْ
�ِلل

َ
َعّد

ئَ
َه��

َ
��لّل

�فَّ ْم��إِ
ُ
َرك

ِ�دفْ
)اى پيامبر!( هرگاه )در سفرهاى جهادى( در میان سپاه اسلام بودى و براى آنان 
وهى از آنان با تو )به نماز( بايستند و سلاحهاى خود  پا داشتى، پس گر نماز بر
را همراه داشته باشند، پس چون سجده كردند )قیام نمایند و ركعت دّوم 
وه  وند و( پشت سر شما )نگهبان( باشند، و گر را فرادى  انجام داده پس بر
دیگر كه نماز نخوانده اند )از ركعت دّوم( با تو نماز بخوانند و وسایل دفاع 
و سلاحهاى خود را با خود داشته باشند، كافران دوست دارند كه شما از 
سلاح و تجهيزات خود غافل شوید تا یكباره بر شما حمله آورند، و اگر از باران 
وح بودید، گناهى بر شما نيست كه  رنجى به شما رسید یا بيمار و مجر
سلاحهایتان را بر زمين بگذارید و )فقط( وسایل دفاع با خود داشته باشید. 

همانا خداوند براى كافران عذابى خواركننده فراهم كرده است. )نساء، 102(

 نكته ها:
 در سال ششم هجرى، پيامبر با گروهی از مسلمانان به سوى مّکه عزیمت 
کردند. در منطقه ى حدیبّیه، با خالدبن ولید و دویست نفر همراهان او مواجه 
گرفته بودند. پس از اذاِن  شدند که براى جلوگیرى از ورود آن حضرت، سنگر 
بالل و برپایی نمازجماعت، خالدبن ولید فرصت را مناسب دید که هنگام نماز 

عصر یکباره حمله کند. آیه نازل شد و از توطئه خبرداد.
خالد پس از دیدن این معجزه، مسلمان شد. 1

1. تفسیر مجمع البیان، ذیل آیه.
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 در این نمازجماعت )نماز خوف(، گروه اّول پس از پایان رکعت اّول، 
گروه  برخاسته بقیه نماز را خود تمام می کنند و امام جماعت صبر می کند تا 

دیگر به رکعت دّوم برسند و با سالح، به نماز جماعت بپيوندند.

 پيام ها:
رزمنده،  و  نمی شود  تعطیل  جهاد  و  جنگ  صحنه ى  در  حّتی  نماز،   -1

ُهْم�« ْسِلَح�تَ
ئَ
و���

دفُ �فُ
ئْ
ا َ �ی

ْ
�....�َو�ل لاهتَ

َ
ُهُم��لّ�

َ
�ل ْم�تَ

�تَ
ئَ
ا
َ بی نماز نداریم. »�ف

که در جبهه ى جنگ با دشمن،  2- در اهمّیت نماز جماعت همین بس 
و�«

ُّ
َ�ل �یُ

ْ
ل
و���فَ

ُّ
َ�ل ُ ْم��ی

َ
رى��ل �فْ

ئُ
�� هتٌ

�فَ ��ا�ئِ �تِ
ئْ
ا َ �ت

ْ
حّتی با یک رکعت هم برپا می شود. »َو�ل

3- در هنگام پيش آمدن دو وظیفه )جهاد و نماز(، نباید یکی فداى دیگرى 
و�«

دفُ �فُ
ئْ
ا َ �ی

ْ
ْم��...�َو�ل �تُ �تَ

ْ
ل
شود. »�فَ

4- در همه حال، هوشیارى الزم است، حّتی نماز نباید مسلمانان را از خطر 
ُهْم« ْسِلَح�تَ

ئَ
و���

دفُ �فُ
ئْ
ا َ �ی

ْ
کند. »َو�ل دشمن غافل 

�... ِهْم�� �ی �فِ � �تَ �فْ
ُ
»ك است.  عبادت  و  وحدت  محور  جماعت،  وامام  رهبر   -5

» لاهتَ
َ

ُهُم��لّ�
َ
�ل ْم�تَ

�تَ
ئَ
ا
َ �ف

کارهاى خیر، حّتی در  کردن دیگران در  کار، تعاون و شریک  ۶- تقسیم 
رکعت  دو  آیه،  این  در  است.  جامعه  الفت  عوامل  از  موارد،  حّساس ترین 
گروه تقسیم شده، تا تبعیضی پيش نیاید و همه در  نمازجماعت میان دو 

رى��...« �فْ
ئُ
�� هتٌ

�فَ ��ا�ئِ �تِ
ئْ
ا َ �ت

ْ
خیر شریک باشند. »َو�ل

7- فرمان هاى الهی به تناسب شرایط، متغیر و متفاوت است. )این آیه مربوط 
ُهْم« �ِم�فْ هتٌ

�فَ ْم��ا�ئِ �تُ �تَ
ْ
ل
به نماز خوف و نمازجماعت در برابر دشمن است.( »�فَ

۸- نماز جماعت در جبهه، نشان عشق به هدف و خدا و رهبر و پایبندى 
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» لاهتَ
َ

ُهُم��لّ�
َ
�ل ْم�تَ

�تَ
ئَ
ا
َ ِهْم��ف �ی ��فِ �تَ ��ُک�فْ دف به ارزشهاست. »�إِ

9- در جبهه باید جابه جایی نیروها در فاصله ى یک رکعت نماز، امکان 
و�«

ُّ
َ�ل �یُ

ْ
ل
و���فَ

ُّ
َ�ل ُ ْم��ی

َ
رى��ل �فْ

ئُ
�� هتٌ

�فَ ��ا�ئِ �تِ
ئْ
ا َ �ت

ْ
پذیر بوده باشد. »َو�ل

حمله  براى  دشمن  فرصت  شود،  بیشتر  جبهه  در  نماز  مّدت  چه  هر   -10
افزایش می یابد. پس باید حفاظت بیشترى داشت. در رکعت اّول، داشتن 
»َو� دفاع.  ابزار  هم  و  اسلحه  هم  دّوم،  رکعت  در  ولی  است  کافی  اسلحه 

ُهْم�« ْسِلَح�تَ
ئَ
َرُهْم�َو��

و��ِ�دفْ
دفُ �فُ

ئْ
ا َ �ی

ْ
ُهْم��...�َو�ل ْسِلَح�تَ

ئَ
و���

دفُ �فُ
ئْ
ا َ �ی

ْ
ل

و  نماز  حتی   » �فَ �ی ِ دف
َّ
�ل �

َ
»َوّد باشید.  گاه  آ دشمن،  ترفندهاى  و  آرزوها  از   -11

» و�فَ
ُ
ل

�فُ �فْ عبادت شما، مانع هوشیاری و وسیله ى غفلت از دشمن نشود. »�تَ

ما�فی ر�رف ��ف �ف کل�ی �ت

ْم� �تُ �فْ
�فَ
ئْ
���ْ�َما

دفَ اإِ
َ ْم��ف

ُ
ک و�بِ

�فُ ُ �َو�َعلی���ب
ً
ُ�ود�

�َو��تُ
ً
اما �ی َه��تِ

َ
ُکُرو���لّل

ادفْ
َ ��ف لاهتَ

َ
ُم��لّ� �تُ �یْ

�فَ
���تَ دف اإِ

َ �ف
103 �

ً
ا و�ت

�َمْو�تُ
ً
ا ا�ب �ِک�ت �فَ �ی ِم�فِ

ُموئْ
ْ
ی��ل

َ
�َعل �تْ

�کا�فَ لاهتَ
َ

��لّ�
�فَّ ��إِ

لاهتَ
َ

ُمو��لّ� �ی �تِ
ئَ
ا
َ �ف

پس چون نماز را به پایان بردید، خداوند را در )همه( حال ايستاده و نشسته 
)و حالت خوف  یافتيد  آرامش  یاد كنيد، پس هرگاه  پهلو خوابيده  به  و 
پا دارید. همانا، نماز بر مؤمنان در  تمام شد( نماز را )بصورت كامل( بر

وقت هاى معّين واجب شده است. )نساء، 103(
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 نكته ها:
اعد« یعنی نشسته  « جمع »�ت

ً
ُ�ود�

ا�ئم« یعنی ایستاده و »�تُ « جمع »�ت
ً
اما �ی  کلمه   »�تِ

« به معناى پهلو و کنایه از خوابیده و دراز کش است. �ب �ف َ « جمع »�ب و�ب �ف ُ و »�ب
و  واجب  و  شده  نوشته  امرى  معناى  به   »

ً
ا ا�ب »ِك�ت کلمه ى   همچنین   

« به معناى کارى با وقت معّین است. البته امام باقر؟ع؟   و�ت کلمه ى »َمو�ت
« را به معنی مفروض و واجب دانسته اند.1

ً
ا و�ت

»َمْو�تُ
َعلی�� َو� �

ً
ُ�ود�

�تُ َو� �
ً
اما �ی �تِ َه�

َ
�لّل ُکُرو��

ادفْ
َ »�ف آیه   درباره ى  علی؟ع؟  حضرت   

کسی  ایستاده، مریض نشسته و  ْم« فرمودند: یعنی شخص سالم 
ُ
ک و�بِ

�فُ ُ �ب
که نشسته نمی تواند، خوابیده نماز بخواند. 2

 پيام ها:
�� دف اإِ

َ 1- کمبودهاى نماز خوف، با یاد خدا و تعقیبات نماز جبران می شود. »�ف
َه«

َ
ُکُرو���لّل

ادفْ
َ ��ف لاهتَ

َ
ُم��لّ� �تُ �یْ

�فَ
�تَ

2- نماز و یاد خدا در هر حال الزم است، در جبهه ى جنگ یا بستر بیمارى، 
ْم«

ُ
ک و�بِ

�فُ ُ �َو�َعلی���ب
ً
ُ�ود�

�َو��تُ
ً
اما �ی سالمتی و بیماری، ایستاده نشسته یا خوابیده. »�تِ

3- نماز خوف، یک استثناست. پس از برطرف شدن حالت اضطرار و شرایط 
» لاهتَ

َ
ُمو���لّ� �ی �تِ

ئَ
ا
َ ْم��ف �تُ �فْ

�فَ
ئْ
���ْ�َما

دفَ اإِ
َ ویژه، نماز باید به صورت عاّدى خوانده شود. »�ف

4- نماز، از واجبات قطعی الهی در همه ى عصرها و براى همه ى نسل ها 
 »

ً
ا ا�ب �ِك�ت �فَ �ی ِم�فِ

ُموئْ
ْ
ی��ل

َ
�َعل �تْ

است. »کا�فَ
«، پس به 

ً
ا و�ت

5- هر نماز، در وقت مخصوص خودش واجب است. »َمْو�تُ
اوقات نماز و نماز اول وقت اهمیت بدهیم.

1. کافی، ج 2، ص 394.
2. وسائل الشیعه، ج 5، ص 4۸۸.
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ه ا�ف �ت ا�ف �م�ف مارف �ف

اُمو�� �ت � لاهتِ
َ

�لّ� ی�
َ
ل �إِ اُمو�� �ت �� دف �إِ َو� اِدُعُهْم� �ف ُهَو� َو� َه�

َ
�لّل � اِدُعو�فَ �ف

ُ
�ی � �فَ �ی �تِ ا�فِ ُم�ف

ْ
�ل �

�فَّ �إِ
142 لًا� ِل�ی

ا��تَ
َّ ل َه��إِ

َ
��لّل ُکُرو�فَ

دفْ اَس�َو�لا��یَ
َ ��ل�فّ �فَ ر�وئُ ُ سالی���ی

ُ
ك

همانا منافقان با خدا مكر و حیله مى كنند در حالى كه خداوند )به كیفر 
كسالت  با  برخيزند  نماز  به  هرگاه  و  مى كند.  مكر  آنان  با  عملشان( 
برخيزند، آن هم براى خودنمايى به مردم و خدا را جز اندكى یاد نمى كنند. 

)نساء، 142(

 نكته ها:
اّما  که در ظاهر احکام دینی را به جاى می آورد،  منافق، کسی است   
کسالت  کارى،  ریا روى  از  اّما  می خواند،  نماز  نیست.  الهی  او  انگیزه هاى 
که  گمان می کند با این روش خدا را فریب می دهد، در حالی  و غفلت. او 
گاه است و جزاى  آ او  را فریب داده و خداوند به درون  نمی داند خودش 

فریبکارى او را می دهد.
 امام رضا؟ع؟ می فرماید: چون خداوند، جزاى خدعه آنان را می دهد، 

گفته می شود.1 کیفر الهی، خدعه  به این 
 نماز مطلوب، عاشقانه، خالصانه و دائمی است. پيامبر؟ص؟ فرمودند: 

1. تفسیر نورالثقلین، ذیل آیه.
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که نماز را به آخر وقت می اندازند وفشرده می خوانند، نماز منافقان را  آنان 
انجام می دهند.1

کار می برد، ولی  « را به  لاهتَ
َ

اُمو���لّ� �ت
ئَ
 قرآن نسبت به مؤمنان جمله ى  »�

و  اُمو�«  �ت
ئَ
�« میان   تفاوت  و   » لاهتِ

َ
�لّ� ی�

َ
ل �إِ اُمو�� »�ت جمله ى   منافقان  درباره ى 

اُمو�« تفاوت میان برپاداشتن و به پا خاستن است. »�ت

 پيام ها:
از  خدا،  یاد  از  غفلت  و  کارى  ریا نماز،  در  نشاطی  بی  فریبکارى،   -1

» ُکُرو�فَ
دفْ �،�لا��یَ �فَ ر�وئُ ُ �،��ی اِدُعو�فَ �ف ُ

��ی �فَ �ی �تِ ا�فِ ُم�ف
ْ
��ل

�فَّ نشانه هاى نفاق است. »�إِ
اِدُعُهْم« 2- نفاق و فریبکاری در نماز، بی پاسخ و بدون کیفر نمی ماند. »َو�ُهَو��ف
که نه روحّیه و نشاط دارد، نه انگیزه و نه  کاری است  3- نماز منافقان، ریا

لًا« ِل�ی
�،��تَ �فَ ر�وئُ ُ سالی�،��ی

ُ
کمیت. »ك کیفیت و نه  مقدار، نه 

مارف �و���ف د��ف م�ف سش د�ی ��ف

َل� ِ رف
�فْ
ئُ
َك�َو�ما�� �یْ

َ
ل َل��إِ ِ رف

�فْ
ئُ
ما�� ��بِ

و�فَ ِم�فُ وئْ ُ ��ی و�فَ ِم�فُ ُموئْ
ْ
ُهْم�َو��ل ِم�ِم�فْ

ْ
ِ�ل

ْ
ی��ل ِ

��ف و�فَ
�ِسحفُ ��لّرَ لِک�فِ

ْوِم� �یَ
ْ
�ل َو� ِه�

َ
الّل �بِ �

و�فَ ِم�فُ ُموئْ
ْ
�ل َو� � کاهتَ �لرفَّ � و�فَ �تُ ُموئْ

ْ
�ل َو� � لاهتَ

َ
�لّ� � �فَ ِم�ی �ی ُم�تِ

ْ
�ل َو� ِلَك� �بْ

�تَ � ِم�فْ
162 �

ً
ما �ی ِ �َعطف

ً
ر� ْ �ب

ئَ
ِهْم�� �ی �تِ وئْ َك�َس�فُ ول�ئِ

ئُ
ِر�� �فِ

آ
ا
ْ
�ل

ولى راسخان در علم از یهود و مؤمنان، به آنچه بر تو و آنچه پيش از تو نازل شده 
پا دارندگان نماز، و اداكنندگان زكات، و ایمان  است ایمان دارند. و به ویژه بر

1. تفسیر دّرالمنثور، ذیل آیه.
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رگى خواهیم داد. )نساء، 162( ودى آنان را پاداش بز آورندگان به خدا و قیامتند. بز

 نكته ها:
از  �فی��ل�لم« بکار رفته و  � و�ف در قرآن مجید در دو مورد، تعبیر »�لر�سحف  

آنان تجلیل شده است یکی در اینجا و دیگرى در سوره آل عمران آیه7.
 حضرت علی؟ع؟ در نهج البالغه 1 از راسخان در علم ستایش می کند. 
خداست  مخصوص  که  علومی  به  نسبت  خود  علمی  عجز  به  که  آنان 

که ضرورتی ندارد دست باز می دارند. اعتراف دارند و از تعمق در چیزى 
آنکه زکات نمی پردازد، نمازش قبول نیست.  در حدیث آمده است:   
بیرون  مسجد  از  بودند،  نپرداخته  زکات  که  را  نمازگزارانی  پيامبر؟ص؟ 
ُر� �یْ

�فَ
ْ
�ل ُه� َمّسَ �� دف نمازگزار واقعی بخیل نیست. »�إِ به فرموده ى قرآن،  می کرد. 

2» �فَ �ی ِ
ّ
ُمَ�ل

ْ
ا��ل

َّ ل ،��إِ
ً
وعا َم�فُ

 پيام ها:
1- دانشی ارزشمند است که ریشه در جان داشته باشد و انسان را به کماالت 

�َو...« لاهتَ
َ

��لّ� �فَ ِم�ی �ی ُم�تِ
ْ
ِم...��ل

ْ
ِ�ل

ْ
��ل یی ِ

��ف و�فَ
�ِسحفُ و نماز و زکات سوق دهد. »�لّرَ

دو  آن  اهّمیت  خاطر  به  ولی  بوده،  ادیان  همه  در  زکات  و  نماز  آنکه  با   -2
�َو�...« لاهتَ

َ
��لّ� �فَ ِم�ی �ی ُم�تِ

ْ
ِلَك�َو��ل �بْ

��تَ َل�ِم�فْ ِ رف
�فْ
ئُ
َك�َو�ما�� �یْ

َ
ل َل��إِ ِ رف

�فْ
ئُ
ما�� گانه ذکر شده  است. »�بِ جدا

3- نماز از زکات جدا نیست و اهل نماز باید اهل انفاق هاى مالی هم باشند.
» کاهتَ ��لرفَّ و�فَ �تُ ُموئْ

ْ
�َو��ل لاهتَ

َ
��لّ� �فَ ِم�ی �ی ُم�تِ

ْ
»�ل

1. نهج البالغه، خطبه 91.
ج، 21 - 22. 2. معار
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آمده   با واو و نون  آیه  4- نماز جایگاه مخصوص دارد. )همه ى جمالت 
« کلمه ى   مو�ف �ی «، ولی درباره نماز به جاى »م�ت و�فَ �تُ ُموئْ

ْ
�،��ل و�فَ ِم�فُ ُموئْ

ْ
�،��ل و�فَ

�ِسحفُ »�لّرَ
که در زبان عربی، نشانه ى برجستگی آن است.( « بکار رفته  �فَ ِم�ی �ی ُم�تِ

ْ
»�ل

م رط�لارف �سش �هار�ت

ی�
َ
ل �إِ ْم�

ُ
ک ِد�یَ �یْ

ئَ
� َو� ْم�

ُ
وَهک ُ ُو�ب و��

ُ
ِسل

اعفْ
َ �ف � لاهتِ

َ
�لّ� ی�

َ
ل �إِ ْم�

ْم�تُ
�تُ �� دف �إِ و��

َم�فُ
آ
� � �فَ �ی ِ دف

َّ
�ل َها�

ُّ �ی
ئَ
� ا� �ی

�
ً
ا �ب �فُ ُ �ب ْم� �تُ ُک�فْ � �فْ �إِ َو� � �فِ

ْ �ی ْ��بَ
َ
ک

ْ
�ل ی�

َ
ل �إِ ْم�

ُ
ک

َ
ل ْر�بُ

ئَ
� َو� ْم�

ُ
ِسک ُروئُ �بِ �ْمَسُحو�� َو� � ِ �ت َمر��فِ

ْ
�ل

ْو�
ئَ
� ِط� ا�ئِ �ف

ْ
�ل � ِم�فَ ْم�

ُ
ک ِم�فْ َ�ٌد�

ئَ
� اَء� �ب ْو�

ئَ
� ٍر�

َس�فَ َعلی�� ْو�
ئَ
� ی�� َمْر�ف ْم� �تُ ُک�فْ � �فْ �إِ َو� ُرو��

َ
ّه

َ
اّ�

َ �ف
ْم�

ُ
وِهک ُ ُو�ب اْمَسُحو���بِ

َ ��ف
ً
ا �ب ِ

�َ��یّ
ً
د� ُمو��َ�ِ��ی ّمَ �یَ �تَ

ُدو��ماًء��فَ �بِ
ْم��تَ

َ
ل
ساَء��فَ ِ

ُم��ل�فّ لاَمْس�تُ
ْم�َو�

ُ
َرك َطّهِ ُد�ِل�یُ ِر�ی ُ ��ی �َولِک�فْ �َ�َرحبٍ ْم�ِم�فْ

ُ
ک �یْ

َ
َ�َل�َعل حبْ ُه�ِل�یَ

َ
ُد��لّل ِر�ی ُ ُه�ما��ی ْم�ِم�فْ

ُ
ک ِد�ی �یْ

ئَ
َو��

6 � ُرو�فَ
ُ
ک

ْ سش
ْم��تَ

ُ
ک

َّ
َ�ل

َ
ْم�ل

ُ
ک �یْ

َ
ُه�َعل ْ�َم�تَ ��فِ ّمَ ِ �ت ِل�یُ

و  صورت  پس  برخاستيد،  نماز  به  هرگاه  آورده اید!  ایمان  كه  كسانى  اى 
وى پا  دستهایتان را تا آرنج بشویيد و قسمتى از سر و پاهایتان را تا برآمدگى ر
ک كنيد )و غسل نمایيد(، و اگر  مسح كنيد و اگر ُجُنب بودید، خود را پا
بيمار یا در سفر بودید، یا یكى از شما از محّل گودى )محل قضاى حاجت( 
آمده یا با زنان تماس گرفتيد )و آميزش جنسى كردید( و آبى )براى غسل یا 
ک تيّمم كنيد، پس )قسمتى از( صورت و دستانتان  ک پا وضو( نيافتيد، با خا
ک )كه بر دستانتان مانده( مسح كنيد، خداوند نمى خواهد كه  را از آن خا
ک كند و نعمتش را بر شما  شما را در تنگى قرار دهد؛ بلكه مى خواهد شما را پا
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كامل سازد، شاید شما شكرگزار باشید. )مائده، 6( 

 نكته ها:
در  اشاره شد،  تیّمم  و  ع غسل  به موضو آیه ى 43 سوره ى نساء،  در   

اینجا عالوه بر آن دو، به مسأله ى وضو هم اشاره شده است.
کردن  ام«، هرگاه با حرف »�لی« همراه شود، به معناى اراده  �ی واژه ى »�ت

گرفتید. « یعنی هرگاه تصمیم به نماز خواندن  لاهتِ
َ

ی��لّ�
َ
ل ْم��إِ

ْم�تُ
���تُ دف است. »�إِ

«، به زن و مرد، مفرد و جمع، بطور یکسان اطالق می شود. �ب �ف  کلمه ى »�ب
ُرو�« انجام غسل است. به قرینه این که در آیه ى 

َ
ّه

َ
اّ�

َ  مراد از فرمان  »�ف
و�« فرموده است.

ُ
ِسل �تَ �فْ ُرو�«، »�تَ

َ
ّه

َ
اّ�

َ 43 سوره ى نساء به جاى  »�ف
جهت  نه  است،  شستن  محدوده ى  بیان  براى   ،» ِ �ت َمر��فِ

ْ
�ل ی�

َ
ل »�إِ قید   

د« در زبان عربی، هم به دست، از انگشتان  کلمه ى »�یَ که  شستن. از آنجا 
تا مچ و هم به دست، از انگشتان تا آرنج و هم به دست، از انگشتان تا 
کتف، اطالق می شود این آیه می فرماید: در وضو، دست تا آرنج را بشویيد، 

کمتر و نه بیشتر. نه 
زدن  ک  پا ک  خا به  دست  چون  است؛  نهفته  بندگی  روح  تیّمم،  در   
که بلندترین عضو بدن است همراه با قصد قربت،  ومالیدن آن به پيشانی 

کسارى در برابر خداست. نوعی تواضع وخا
در  امام صادق؟ع؟  بلند است.  زمین  به معناى  از »��ود«  د«  »َ���ی  
شود.1  سرازیر  آن  از  آب  که  بلندى  زمین  فرمودند:   »

ً
ا �ب ِ

َ��یّ �
ً
د� »َ�ِ��ی تفسیر 

1. معانی االخبار، ص 2۸3.
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که آب آلوده در آن جمع می شود، براى تیّمم مناسب  گودى  آرى، زمین 
ک است. ک پا نیست، زیرا شرط تیّمم، خا

طهور«1، نماز جز با طهارت )وضو یا  �لّا��ب � در حدیث می خوانیم: »لا��لاهت  
غسل یا تیمم( صحیح نیست.

ما��بدء��لّله«2 از همانجا آغاز کن که خداوند در  ��ب
ئ
د�  در حدیث می خوانیم: »��ب

قرآن آغاز کرده است. همان گونه که در قرآن ابتدا شستن صورت، بعد دست ها 
وبعد مسح سر وبعد مسح پا آمده است، ترتیب وضو نیز همین گونه است.

که چرا در وضو بخشی از سر مسح می شود؟ فرمودند:   از امام سؤال شد 
آن  معناى  زیرا  ْم« 

ُ
ِسک ُروئُ »�بِ کلمه ى   در  اء«  »�ب حرف  خاطر  به  اء«  �ل�ب � »لمکا�ف

باید  صورت  آن  در  بود  سکم«  روئ »و�مسحو�� آیه  گر  وا است  سر  از  قسمتی 
همه ى سر را مسح می کردیم.3

ُم«، آمیزش جنسی است؛ ولی  �»لاَمْس�تُ  امام صادق؟ع؟ فرمود: »مر�د��رف
که شما  گونه  خدا آن را پوشانده و پوشاندن امورى را دوست دارد؛ لذا آن 

نام می برید، نام نبرده است«.4
 امام رضا؟ع؟ درباره ى فلسفه ى وضو می فرماید:

کی هنگام ایستادن  ار«، زمینه پا �بّ دى��ل�ب ��ی �ف �ی ام��ب ���ت ��دف
ً
د��اهر� ��ل��ب کو�ف  »�ی

در برابر خداست.
مره«، نشانه ى بندگی و اطاعت است.

ئ
ما�� �ی �له��ف

ً
�ا  »مط�ی

«، عامل دورى از آلودگی ها و نجاست است. اسهت �ب
اس�و��ل�فّ ��لاد�ف �م�ف

ً
ا �یّ �ت  »�ف

1. تهذیب، ج 1، ص 49.
2. تفسیر نورالثقلین.

3. کافی، ج 3، ص 30.
4. کافی، ج 5، ص 555.
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�اس«، مایه دورى از کسالت و خواب آلودگی است. ��لکسل�و�رد��ل�فّ ها�ب  »دف
ام«، آماده سازى و رشد روحی براى نماز است.1 �ی �د�لل�ت وئ ��ل�ف هت ك�ی رف  »و�ت

 پيام ها:
و�� َم�فُ

آ
�� �فَ �ی ِ دف

َّ
َها��ل ُّ �ی

ئَ
ا�� 1- نظافت و طهارت بخصوص برای نماز، الزمه ى ایمان است. »�ی

ُرو�«
َ
ّه

َ
اّ�

َ و��...��ف
ُ
ِسل

اعفْ
َ ...��ف

که تماس با قرآن مخصوص پاکان  2- طهارت، شرط نماز است. همچنان 
و�«

ُ
ِسل

اعفْ
َ «2 ارتباط با خدا هم نیاز به طهارت دارد. »�ف ُرو�فَ

َ
ُمَطّه

ْ
ا��ل

َّ ل ُه��إِ
َمّسُ َ است، »لا��ی

و�«
ُ
ِسل

اعفْ
َ ��ف لاهتِ

َ
ی��لّ�

َ
ل ْم��إِ

ْم�تُ
���تُ دف 3- آلودگی جسم، مانع قرب به خداست. »�إِ

4- شرایط و مقّدمات نماز، تخفیف بردار هست، ولی تعطیل بردار نیست. 
ُمو�« ّمَ �یَ �تَ

ُدو��ماًء��فَ �بِ
ْم���تَ

َ
ل
»�فَ

گر پيدا نشد، آنگاه  کرد، ا کردن آِب وضو و غسل تالش  5- باید براى پيدا 
ُدو�« در جایی است که انسان تالش کند ولی  �بِ

ْم��تَ
َ
ل
نوبت به تیّمم می رسد. ) »�فَ

» �َ�َرحبٍ ُه��...�ِم�فْ
َ
ُد��لّل ِر�ی ُ نیابد.( البته در احکام دین، حرج و دشوارى نیست. »ما��ی

کرد.  برقرار  ارتباط  ک،  پا خداى  با  نمی توان  آلوده،  ک  خا یا  آب  با   -۶
»
ً
ا �ب ِ

�َ��یّ
ً
د� »َ�ِ��ی

7- هدف از وضو و غسل و تیّمم، طهارت معنوى و آمادگی براى ارتباط با 
ْم«

ُ
َرك َطّهِ خداوند است. »ِل�یُ

ْم« 
ُ
ک �یْ

َ
ُه�َعل ْ�َم�تَ ��فِ ّمَ ِ �ت ۸- برپایی نماز و انجام تکلیف، نعمتی برای انسان »ِل�یُ

» ُرو�فَ
ُ
ک

ْ سش
ْم��تَ

ُ
ک

َّ
َ�ل

َ
و یکی از مصادیق شکر خداوند است. »ل

1. وسائل، ج 1، ص 3۶7.
2. واقعه، 79.
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د� رط�همر�هی��ف سش

ُه�
َ
�لّل اَل� �ت َو� �

ً
ا �ب �ی �تِ

�فَ َر�
َ َعسش �فَْی�

ْ ��ش ُهُم� ِم�فْ ا� �ف
ْ َ��ش َ �ب َو� َل� �ی ْسر��ئِ �إِ ی� �فِ

َ �ب �
ا�تَ �ش ِم�ی ُه�

َ
�لّل �

دفَ �فَ
ئَ
� ْد� �تَ

َ
ل َو�

َو� ُموُهْم�
ْر�تُ َعرفَّ َو� ُرُسِلی�� �بِ ْم�

�تُ َم�فْ
آ
� َو� � کاهتَ �لرفَّ ُم� �تُ �یْ

�تَ
آ
� َو� � لاهتَ

َ
ُم��لّ� ْم�تُ

�تَ
ئَ
� � �فْ �ئِ

َ
ل ْم�

ُ
ی�َمَ�ک ِ

�فّ �إِ
� ا�تٍ

َ �فّ َ �ب ْم�
ُ
ک

�فَّ
َ
ل ِ ْد�ف

ئُ
ا
َ
ل َو� ْم�

ُ
ک ا�تِ �ئ ِ

َس�یّ ْم�
ُ
ک َع�فْ �

َر�فَّ ِ
َک�فّ

ئُ
ا
َ
ل �

ً
ا َ�َس�ف �

ً
ا ْر�ف

�تَ َه�
َ
�لّل ُم� �تُ

َر�فْ
�تْ
ئَ
�

12 ِل  �ی �بِ
�َسو�َء��لّسَ ّلَ

ْد��فَ �تَ
ْم��فَ

ُ
ک ِلَك�ِم�فْ ْ�َد�دف َ َر��ب

�َک�فَ َم�فْ
هاُر��فَ

�فْ
ئَ
ا
ْ
َها��ل �تِ

ْ�
تَ

�� ِری�ِم�فْ ْ
�ب
تَ

�
پرست  به تحقیق خداوند از بنى اسرائيل پيمان گرفت، و از میان آنان دوازده سر
)براى دوازده طایفه( برانگیختيم، و خداوند )به آنان( فرمود: من با شمایم، اگر 
نماز به پا دارید و زكات بپردازید و به پيامبرانم ایمان آورده و یارى شان كنيد 
 گناهانتان را مى پوشانم و شما را به باغ هايى وارد 

ً
وبه خدا وامى نيكو دهید، قطعا

مى كنم كه نهرها زیر )درختان( آن جارى است. پس از این، هر كس از شما 
كافر شود، به راستى از راه راست منحرف گشته است. )مائده،12(

 نكته ها:
ر«، به معناى یارى کردن همراه با احترام است. »َسو�َء� ُموُهْم« از »َعرفّ

ْر�تُ  »َعرفَّ
که انحراف از آن، سقوط را به همراه دارد. ِل«، به وسط راه می گویند  �ی �بِ

�لّسَ

دوازده  سرپرستان  و  موسی؟ع؟  حضرت  وزراى  بنی اسرائیل،  نقباى   
که فرمود: خلفاى پس  طایفه از آنان بودند. از رسول خدا؟ص؟ روایت است 
از من دوازده نفرند، به تعداد نقباى بنی اسرائیل.1 مخالفان راه اهل بیت، 

1. مسند احمد، ج 1، ص 39۸.
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بسیار کوشیدند که این عدد را بر خلفاى راشدین، خلفاى بنی امّیه و خلفاى 
کدام جور نمی آید. و این تالش  بنی عّباس منطبق سازند، با اینکه با هیچ 
که ده ها حدیث از زبان پيامبر خدا؟ص؟ که نام این  بیهوده در حالی است 
که  کتب معتبر شیعه و سّنی به چشم می خورد  دوازده تن را در بردارد، در 

نخستین آنان علی؟ع؟ و آخرینشان حضرت مهدى؟ع؟ است.

 پيام ها:
ادیان  برنامه هاى  در  و  الهی  پيمان  انفاق،  و  انبیا  یارى  زکات،  نماز،   -1

َل��...« �ی ْسر��ئِ ��إِ یی �فِ
َ ��ب

ا�تَ �ش الهی قبل نیز بوده است. »ِم�ی
2- همراهی خداوند با ما چند شرط دارد: نماز، زکات، ایمان، نصرت انبیا، 

�َو�...« لاهتَ
َ

ُم��لّ� ْم�تُ
�تَ
ئَ
�� �فْ �ئِ

َ
ْم�ل

ُ
�َمَ�ک یی ِ

�فّ انفاق. »�إِ
کارساز است، گرچه انجام هریک داراى فایده  3- انجام همه ى واجبات 

َه�«
َ
ُم��لّل �تُ

َر�فْ
�تْ
ئَ
�...�َو�� لاهتَ

َ
ُم��لّ� ْم�تُ

�تَ
ئَ
�� �فْ �ئِ

َ
است و البته نماز در رأس آنان است. »ل

کنار نماز آمده است.  که کمک به خداوند است، در  4- کمک به خلق خدا 
اس« م��ل�فّ �ت ر�ف �ت

ئ
َه« به جاى »�

َ
ُم��لّل �تُ

َر�فْ
�تْ
ئَ
�«

کنار پذیرش و یارى رهبران الهی مفهوم دارد.  5- نماز و زکات و انفاق، در 
ُموُهْم«

ْر�تُ �َو�َعرفَّ ُرُسِلیی ْم��بِ
�تُ َم�فْ

آ
�َو�� کاهتَ ُم��لرفَّ �تُ �یْ

�تَ
آ
�َو�� لاهتَ

َ
ُم��لّ� ْم�تُ

�تَ
ئَ
�«

گر نماز، زکات، ایمان، امداد و  ها« دهند، نه به بهانه. ا ۶- بهشت را به »�ب
� ا�تٍ

َ �فّ َ ْم��ب
ُ
ک

�فَّ
َ
ل ِ ْد�ف

ئُ
ا
َ
�...�ل لاهتَ

َ
ُم��لّ� ْم�تُ

�تَ
ئَ
�� �فْ �ئِ

َ
انفاق بود، بهشت هم هست. ل

ک شد، آنگاه به بهشت رفت و  7- بهشت، جاى آلودگان نیست، ابتدا باید پا
ْم« 

ُ
ک

�فَّ
َ
ل ِ ْد�ف

ئُ
ا
َ
��...�ل َر�فَ ِ

َک�فّ
ئُ
ا
َ
نماز و زکات و قرض الحسنه، از پاک کننده ها می باشد. »ل

ْم��...�و� �تُ َم�فْ
آ
۸- راه دستیابی به عفو خدا، ایمان و نماز و عمل صالح است. »�
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»� َر�فَ ِ
َک�فّ

ئُ
ا
َ
ُم��...�ل �تُ

َر�فْ
�تْ
ئَ
...�َو�� مو���ل�لاهت �ی �ت

ئ
�

کفر ورزد، از مسیر اعتدال خارج شده است.  9- هرکس به دستورهاى الهی 
ِل«  )اقامه نماز، کمک به نیازمندان، ایمان به  �ی �بِ

�َسو�َء��لّسَ ّلَ
ْد��فَ �تَ

َر...��فَ
�فَ
َ
�ك َم�فْ

»�فَ
انبیا و وفادارى به پيمان ها، راه میانه اى است که نافرمانان آن را گم کرده اند.(

ه�ولا�ی�ت ا�ف �فسش

� کاهتَ ��لرفَّ و�فَ �تُ وئْ ُ �َو��ی
لاهتَ

َ
��لّ� ُمو�فَ �ی �تِ ُ ��ی �فَ �ی ِ دف

َّ
و���ل َم�فُ

آ
�� �فَ �ی ِ دف

َّ
ُه�َو��ل

ُ
ُه�َو�َرُسول

َ
ُم��لّل

ُ
ک ما�َوِل�یُّ

�فَّ �إِ
55 � َو�ُهْم��ر�ِکُ�و�فَ

پرست شما، تنها خداوند و پيامبرش و مؤمنانى هستند كه نماز  ولّى و سر
پا مى دارند و در حال ركوع، زكات مى دهند. )مائده، 55( را بر

 نكته ها:
مردم  از  و  شد  مسجد  وارد  سائلی  است:  آمده  آیه  نزول  شأن  در   
کرد. کسی چیزى به او نداد. حضرت علی؟ع؟ در حالی  کمک  درخواست 
ع، انگشتر خود را به سائل بخشید. در  که به نماز مشغول بود، در حال رکو

تکریم این بخشش، این آیه نازل شد.
کرده اند و شیعه و   ماجراى فوق را ده نفر از بزرگان اصحاب پيامبر نقل 
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سّنی در این شأن نزول، توافق دارند. 1
که  بود  آیه  نزول  و  نماز  در  انگشتر  انفاق  از  پس  می گوید:  یاسر  عّمار   

�لّی�مولاه«.2 �مولاه��ف �تُ �ک�ف رسول خدا؟ص؟ فرمود: »َم�ف
کرم؟ص؟ در غدیرخم، براى بیان مقام حضرت علی؟ع؟ این آیه   پيامبر ا

را تالوت فرمود. 3
 امام علی؟ع؟ نیز براى حّقانّیت خویش، بارها این آیه را می خواند.4 
ابوذر که خود شاهد ماجرا بوده است، در مسجد الحرام براى مردم داستان 

فوق را نقل می کرد.5
 کلمه ى »ولّی« در این آیه، به معناى دوست و یاور نیست، چون دوستی و 
یارى مربوط به همه مسلمانان است، نه آنان که در حال رکوع انفاق می کنند.

« گفته می شود. کا�ت در فرهنگ قرآن، به صدقه مستحّبی هم »رف
و��...«، علی؟ع؟ و اوالد او : تا  َم�فُ

آ
�� �فَ �ی ِ دف

َّ
 امام صادق؟ع؟ فرمودند: منظور از »�ل

روز قیامت هستند. پس هرکس از اوالد او به جایگاه امامت رسید با این ویژگی 
مثل اوست، آنان در حال رکوع صدقه می دهند. ۶

بر  که  می کند  نقل  را  حدیثی  نوادر،  کتاب  در  کاشانی  فیض  مرحوم   
صدقه  فقرا  به  ع  رکو و  نماز  حال  در  نیز  معصوم  امامان  سایر  آن  اساس 
 » ر�ِکُ�و�فَ �، و�فَ �تُ وئْ ُ �ی �،� ُمو�فَ �ی �تِ ُ »�ی کلمات   بودن  جمع  با  عمل  این  که  داده اند 

سازگارتر است.

کنزالعّمال، ج ۶، ص 391. 1. الغدیر، ج 2، ص 52، احقاق الحّق، ج 2، ص 400 و 
2. تفسیر المیزان.

3. تفسیر صافی.
4. تفسیر المیزان.

5. تفسیر مجمع البیان.
۶. کافی، ج 1، ص 2۸۸.
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 امام باقر؟ع؟ فرمود: »خداوند پيامبرش را دستور داد كه ولايت على؟ع؟ را 
مطرح كند و این آیه را نازل كرد«.1

شود  گفته  کسی  وخصوصّیات  اوصاف  که  است  آن  معّرفی  بهترین 
از  بردن  نام  بدون  )آیه  کنند.  پيدا  را  آن  مصداق  خودشان  ومخاطبان، 

علی؟ع؟، اوصاف وافعال آن حضرت را برشمرده است(
 والیت فقیه در راستاى والیت امام معصوم است. در حدیث صحیحی از 
وايت كند و در  امام صادق؟ع؟ می خوانیم: »به آن كس كه حديث ما را ر
حلال وحرام ما نظر كند و احكام ما را بشناسد، بنگرید. پس به حكومت او راضى 

2 »
ً
باشید كه من او را بر شما حاكم قرار دادم. »فانّى قد جعلته علیكم حاكما

 پيام ها:
و  دارد  جاذبه  هم  برائت.  دین  هم  و  است  والیت  دین  هم  اسالم،   -1
آیه  کرد، این  از پذیرش والیت یهود و نصارا نهی  آیات قبل،  هم دافعه. 
ع انگشتر داد، ولّی خود قرار  که در رکو کسی را  می فرماید: خدا و رسول و 

ُه��...«
َ
ُم��لّل

ُ
ک ما�َوِل�یُّ

�فَّ و��...��إِ
دفُ �فِ

�تَّ و��لا��تَ َم�فُ
آ
�� �فَ �ی ِ دف

َّ
َها��ل

ُّ �ی
ئَ
ا�� دهید. »�ی

کم« آمده، ممکن است استفاده شود  کم«، »ول�یّ ا�ئ 2- از این که به جاى »�ول�ی
ُم«

ُ
ک که روح والیت پيامبر؟ص؟ و علی؟ع؟، شعاع والیت الهی است. »َوِل�یُّ

ح شده است؛ ولی در این  کنار هم مطر  نماز وزکات در 
ً

3- در قرآن معموال
� ُمو�فَ �ی �تِ ُ �ی � �فَ �ی ِ دف

َّ
نماز( »�ل در حال  زکات  )دادن  آمیخته اند.  به هم  آیه، هر دو 

» �َو�ُهْم�ر�ِکُ�و�فَ کاهتَ ��لرفَّ و�فَ �تُ وئْ ُ �َو��ی
لاهتَ

َ
�لّ�

ما�
�فَّ که اهل نماز و زکات نیستند، حّق والیت بر مردم را ندارند. »�إِ 4- کسانی 

1. کافی، ج 1، ص 2۸1.
2. کافی، ج 1، ص ۶7.
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ما«، نشانه ى انحصار والیت در افراد خاّص است(
�فَّ ُه��...« ) »�إِ

َ
ُم��لّل

ُ
ک َوِل�یُّ

ُهْم� َو� � کاهتَ �لرفَّ � و�فَ �تُ وئْ ُ نماز هم مانع نیست. »�ی توّجه به محرومان،  براى   -5
« )آرى، فقیر نباید از جمع مسلمانان دست خالی برگردد.( ر�ِکُ�و�فَ

که از طریق خدا و رسول و امام  ۶- هرگونه والیت، حکومت و سرپرستی 
ما« عالمت حصر است(

�فَّ ُه��...« )کلمه  »�إِ
َ
ُم��لّل

ُ
ک ما�َوِل�یُّ

�فَّ نباشد، باطل است. »�إِ
ندارد.  منافات  نماز  اقامه  با  نماز،  حال  در  خدا  براى  خلق  به  توّجه   -7

» �َو�ُهْم�ر�ِکُ�و�فَ کاهتَ ��لرفَّ و�فَ �تُ وئْ ُ »�ی
که نسبت به فقرا حتی در حال نماز بی تفاوت باشد، نباید رهبر و  ۸- کسی 

» کاهتَ ��لرفَّ و�فَ �تُ وئْ ُ ُه��...�َو��ی
َ
ُم��لّل

ُ
ک ما�َوِل�یُّ

�فَّ ولّی شما باشد. »�إِ
� ُمو�فَ �ی �تِ ُ نمی کند. »�ی باطل  را  نماز  انگشتر(  انفاق  )مثل  کارهاى جزئی   -9

» �َو�ُهْم�ر�ِکُ�و�فَ کاهتَ ��لرفَّ و�فَ �تُ وئْ ُ �َو��ی
لاهتَ

َ
�لّ�

ا�ف م�ف ر��دسش مسحف �ت

َ58 � و�ف
ُ
ل ْ��تِ َ ْوٌم�لا��ی

ُهْم��تَ
�فَّ
ئَ
ا ِلَك��بِ �دف

ً
ا ِ��ب

َ
�َو�ل

ً
و� وها�ُهرفُ

دفُ
�فَ
���تَّ لاهتِ

َ
ی��لّ�

َ
ل ْم��إِ

�تُ ْ اَد�ی ���ف دف َو��إِ
و هرگاه كه شما )به وسیله ى اذان، مردم را( به نماز فرامى خوانيد آن را به 
وهى هستند  مسخره و بازى مى گيرند. این به خاطر آن است كه آنان گر

كه نمى انديشند. )مائده، 58(
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 نكته ها:
که جمعی از یهود و بعضی از مسیحیان،   در شأن نزول آیه آمده است 
نماز می دیدند،  به  را  یا قیام مسلمانان  و  که می شنیدند  را  صداى مؤّذن 

آنان را مسخره و استهزا می کردند.1

 پيام ها:
1- از رابطه و دوستی با کسانی که اذان )وشعائر دینی( را مسخره می کنند، 

ْم��...« �تُ ْ اَد�ی ���ف دف و��...�َو��إِ
دفُ �فِ

�تَّ بپرهیزید. »لا��تَ
ح شد  2- نماز، چهره و مظهر دین است. )در آیه ى قبل، استهزاى دین مطر
�
ً
و� ْم�ُهرفُ

ُ
ک �فَ و��ِد�ی

دفُ
�فَ
و در این آیه استهزاى نماز، یعنی نماز سیماى دین است( »��تَّ

»
ً
و� وها�ُهرفُ

دفُ
�فَ
���تَّ لاهتِ

َ
ی��لّ�

َ
ل ْم��إِ

�تُ ْ اَد�ی ���ف دف ...�َو��إِ

ْم« )نماز باید علنی  �تُ ْ اَد�ی 3- براى نماز، باید ندا سر داد تا همه جمع شوند. »�ف
باشد(

کس  کرد و هیچ  4- در جامعه ى اسالمی، باید براى نماز، فریاد زد و تبلیغ 
» لاهتِ

َ
ی��لّ�

َ
ل ْم��إِ

�تُ ْ اَد�ی گردد. »�ف نباید مانع آن 
و  عقلی  بی  نشانه  جامعه،  در  نماز  منادیان  به  بی تفاوتی  و  تمسخر   -5

» و�فَ
ُ
ل ْ��تِ َ ْوٌم�لا��ی

ُهْم��تَ
�فَّ
ئَ
ا ِلَك��بِ بی خردی است. »دف

1. تفسیر نمونه.
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مارف ع��ف �ما�ف طا�ف �ی سش

ِسِر� َم�یْ
ْ
َو�ل ْمِر�

�فَ
ْ
�ل ی� ِ

�ف اَء� �ف
�فْ �بَ

ْ
َو�ل � َ�د�َوهتَ

ْ
�ل ُم�

ُ
ک �فَ �یْ َ �ب َع� و�تِ ُ �ی � �فْ

ئَ
� � طا�فُ �یْ

َّ �لسش ُد� ِر�ی ُ �ی ما�
�فَّ �إِ

91 � ُهو�فَ �تَ ْم�ُم�فْ �تُ
�فْ
ئَ
َهْل��

��فَ لاهتِ
َ

��لّ� ِه�َوَع�فِ
َ
ِر��لّل

ْ
ك �دفِ ُکْم�َع�فْ

َ
ُ�ّد َ َو�ی

همانا شیطان مى خواهد به وسیله شراب و قمار، میان شما دشمنى و كینه 
آیا  این همه مفاسد(  )با  دارد. پس  باز  نماز  و  یاد خدا  از  را  بيفكند و شما 

دست برمى دارید؟ )مائده، 91(

 نكته ها:
جرائم،  قتل ها،  از  بسیارى  می شود،  ارائه  که  آمارى  طبق  که  آن  با   
تصادفات، طالق ها، امراض روانی، کلیوى و ... ناشی از شراب است، اّما 
کید دارد: یکی  قرآن در این آیه در بیان فلسفه ى تحریم، روى دو نکته تأ
کینه و عداوت و دیگرى ضرر معنوى یعنی غفلت از  ضرر اجتماعی یعنی 

نماز و یاد خدا.
از یاد خدا و  اثر شراب و قماربازی را بازداشتن  این آیه برجسته ترین   
عاّدى  کارهاى  گر  ا که  است  سؤال  این  جاى  کنون  ا است،  دانسته  نماز 
کرده  مثل: تجارت، ورزش، تحصیل و مطالعه و امثال آن نیز ما را سرگرم 
و از یاد خدا و نماز بازدارد، آیا مانند شراب و قمار است؟ آرى، هرچه ما را 
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کند، مانند شراب و قمار، ناپسند است، گرچه اسالم به خاطر  از خدا غافل 
گرفتن، آن را حرام نکرده باشد. لطف و آسان 

 پيام ها:
کینه و عداوت و بازدارندگی از یاد خدا و نماز  1- هر کس و هر چیز که عامل 

»...�� طا�فُ �یْ
َّ ُد��لسش ِر�ی ُ ما��ی

�فَّ در میان مردم شود، شیطانی و مطرود است. »�إِ
کینه و دشمنی  کار شیطان براى ایجاد  2- قمار و شراب و ترک نماز، ابزار 

ِسِر« َم�یْ
ْ
ْمِر�َو��ل

�فَ
ْ
��ل یی ِ

��...��ف طا�فُ �یْ
َّ ُد��لسش ِر�ی ُ ما��ی

�فَّ است. »�إِ
3- نماز برترین سمبل یاد خداست. )با این که نماز ذکر خداست، نام آن 

» لاهتِ
َ

��لّ� ِه�َو�َع�فِ
َ
ِر��لّل

ْ
ك �دفِ گانه آمده است( »َع�فْ جدا

کینه و دشمنی و بی توجهی به یاد خدا  4- با تمام عواملی که باعث ایجاد 
»� ُهو�فَ �تَ ْم�ُم�فْ �تُ

�فْ
ئَ
َهْل��

کرد. »�فَ و نماز می شود، باید مبارزه 

��لهی مامور�ی�ت

72 ُرو�فَ  
َ سش ْ�

ِه���تُ �یْ
َ
ل ��إِ یی ِ دف

َّ
وُه�َو�ُهَو��ل �تُ

�َو���تَّ لاهتَ
َ

ُمو���لّ� �ی �تِ
ئَ
�� �فْ

ئَ
َو��

وا كنيد، و اوست  پا دارید و از خداوند پر و )به ما امر شده كه( نماز بر
آنكه همگان نزدش محشور مى شوید. )انعام، 72(
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 نكته ها:
کرد و شرک را غیر منطقی   پس از آنکه با سؤال وجدان ها را تحریک 
و نوعی عقب گرد و ارتجاع اعتقادى و مایه ى سرگردانی و تحّیر دانست، 
در این آیه، از میان همه ى وظایف به »نماز«، و از میان همه ى عقائد به 

کرد تا بیانگر اهمّیت آنها باشد. »معاد« اشاره 

 پيام ها:
کارساز است.  1- برپایی نماز، همراه با پرهیزکاری هم تکلیف الهی و هم 

وُه« �تُ
�َو���تَّ لاهتَ

َ
ُمو���لّ� �ی �تِ

ئَ
�«

2- ایمان به معاد و رستاخیز، عامل توجه به نماز و پيدایش تقوا در انسان 
» ُرو�فَ

َ سش ْ�
ِه��تُ �یْ

َ
ل ��إِ یی ِ دف

َّ
وُه�َو�ُهَو��ل �تُ

است. »َو���تَّ

مارف ��ف ��رف �ت طف م�ا�ف

92 � و�فَ
طفُ �ا�فِ

ُ
ِهْم��ی ِه�َو�ُهْم�َعلی��َ�لا�تِ ��بِ

و�فَ ِم�فُ وئْ ُ ��ی َرهتِ �فِ
آ
ا
ْ
ال ��بِ

و�فَ ِم�فُ وئْ ُ ��ی �فَ �ی ِ دف
َّ
َو��ل

و )البّته( آنان كه به آخرت ایمان دارند به آن )قرآن( نيز ایمان خواهند 
آورد و همانها بر نمازهاى خود محافظت دارند. )انعام، 92(

 پيام ها:
1- روشن ترین مظهر ایمان به قیامت و قرآن باوری، نماز و توجه ویژه به 
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» و�فَ
طفُ �ا�فِ

ُ
ِهْم��ی ِه�....�َعلی��َ�لا�تِ ��بِ

و�فَ ِم�فُ وئْ ُ ��ی َرهتِ �فِ
آ
ا
ْ
ال ��بِ

و�فَ ِم�فُ وئْ ُ آن است. »��ی
�...�َعلی�� َرهتِ �فِ

آ
ا
ْ
ال ��بِ

و�فَ ِم�فُ وئْ ُ 2- ایمان به آخرت، از عوامل مراقبت بر نماز است. »�ی
»� و�ف

طفُ �ا�فِ
ُ
ِهْم��ی َ�لا�تِ

ه ال�ا�ف ��ف مارف �ف

162 � �فَ ِم�ی
َ
�ال

ْ
��ل ِ

ِه�َر�بّ
َ
��ِلّل یی ِ

�َو�َمما�ت َ
ایی �َو�َمْح�ی ُسِکیی

�َو��فُ یی ِ
�َ�لا�ت

�فَّ ْل��إِ
�تُ

وردگار  بگو: همانا نماز من و عبادات من و زندگى من و مرگ من براى خداوند، پر
جهانيان است. )انعام، 162( 

 نكته ها:
را  آیات  این  نماز  هر  آستانه ى  در  کرم؟ص؟  ا رسول  که  شده  روایت   

می خواند.1
 نماز، هسته ى مرکزى در درون عبادات است. )مرگ، بر حیات احاطه 

دارد و حیات بر ُنُسک، و ُنُسک بر نماز(.

 پيام ها:
1- در برابر راههاى انحرافی و منحرفان، راه و روش و هدف خود بخصوص 

ْل«
کنیم. »�تُ اهتمام به نماز را با صراحت و افتخار اعالم 

1. تفسیر قرطبی، ذیل آیه.
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را  تا اهمّیت آن  آنکه نماز، جزو عبادات است، ولی، جدا ذکر شده  با   -2
» ُسِکیی

�َو��فُ یی ِ
نشان دهد. »َ�لا�ت

و مسیر تشریعی  و حیات(  تکوینی )مرگ  انسان هاى مخلص، مسیر   -3
�َو� یی ِ

�َ�لا�ت
�فَّ خود )نماز و ُنُسک( را فقط براى خداوند عالمیان می دانند. »�إِ

ِه«
َ
�ِلّل یی ِ

�َو�َمما�ت َ
ایی �َو�َمْح�ی ُسِکیی

�فُ

زنده  کشیدن و  که در نماز قصد قربت می کنیم، در هر نفس  آنگونه   -4
ِه��...«

َ
�ِلّل یی ِ

�َو�َمما�ت َ
ایی کرد. »َمْح�ی بودن و مردن هم می توان قصد قربت 

ه���لاح ا�ف �فسش

َ170 � �ف ُمْ�ِلِح�ی
ْ
َر��ل ْ �ب

ئَ
ُع�� �ی �فِ

ا�لا��فُ
َ �فّ ��إِ

لاهتَ
َ

اُمو���لّ� �ت
ئَ
�َو�� ا�بِ ِک�ت

ْ
ال ��بِ

و�فَ
ُ
ک َمّسِ ُ ��ی �فَ �ی ِ دف

َّ
َو��ل

و كسانى كه به كتاب )آسمانى( تمّسك مى جویند و نماز را به پا داشته اند، 
 پاداش اصلاحگران را تباه نخواهیم كرد. )اعراف، 170(

ً
)بدانند كه ما( قطعا

 نكته ها:
؟امهع؟  اهل بیت  ویژگی هاى  بیانگر  آیه  این  است:  آمده  روایات  در   

وشیعیان آنان می باشد.1
ح  مطر هم  را  صالح  اقلّیت  مفسد،  کثرّیت  ا کنار  در  همواره  قرآن،   

می کند. )در آیه ى قبل انتقاد و در این آیه، ستایش است(

1. تفسیر اثنی عشرى.
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آیه  مفهوم  و  می شود  آسمانی  کتاب هاى  همه ى  شامل   ،» َ ا�ب ِک�ت
ْ
»�ل  

کتاب خاّصی ندارد، ولی با توّجه به  اختصاص به پيروان دین خاص و یا 
آیات گذشته، شاید مراد تورات باشد.

کتاب آسمانی تمّسک می کنند تقدیر شده،  که به  گروهی   در این آیه از 
اّما در جاى دیگر کسانی را که کتاب در اختیارشان است، ولی به آن تمّسک 
و��

ُ
ل �ُحّمِ �فَ �ی ِ دف

َّ
ُل��ل َ کتاب حمل می کند. »َم�ش که بار  کرده  نمی کنند، به االغی تشبیه 

1»
ً
ار� ْس�ف

ئَ
ِمُل�� ْ� َ

ماِر��ی ِ�
ْ
ِل��ل َ وها�َکَم�ش

ُ
ِمل ْ� َ

ْم��ی
َ
�ل ّمَ

ُ ��ش ْور�هتَ
�ل�تَّ

کسی  که در صدد اصالح خویش است و هم به  کسی   »م�لح«، هم به 
که در تالش براى اصالح جامعه است، گفته می شود.

دلیل  به  ولی  است،  آسمانی  کتاب  محتواى  جزو  نماز،  این که  با   
است  نماز ستون دین  زیرا  گانه ذکر شده است،  به طور جدا آن،  اهمّیت 
� و اقامه ى دین بستگی به آن دارد. چنانکه پيامبر؟ص؟ فرمودند: »�ل�لاهت
است  صورتی  داراى  چیزى  هر  فرمودند:  دیگر  جاى  در  یا  و   2» �ف �لّد�ی عمود�

و سیماى دین شما نماز است، پس نباید سیماى دین خودتان را خراب 
ه«3 �ف ه�د�ی ���دكم�و�ب �فّ �ف �ی سش لا��ی ��ف کم��ل�لاهت �ف ه�د�ی کنید. »و�و�ب

 پيام ها:
کتاب آسمانی، کافی نیست، بلکه باید به  1- تالوت، حفظ، چاپ و نشر 
« )چنانکه عمل به نسخه ى  و�فَ

ُ
ک َمّسِ ُ کرد تا نجات بخش باشد. »�ی آن عمل 

پزشک، تنها راه درمان است.( و همه آن بدون نماز نتیجه بخش نیست. 

1. جمعه، 5.
2. تفسیر اثنی عشرى؛ التهذیب، ج 2، ص 237.

3. تفسیر فرقان؛ کافی، ج 3، ص 270.
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» لاهتَ
َ

اُمو���لّ� �ت
ئَ
�َو�� ا�بِ ِک�ت

ْ
ال ��بِ

و�فَ
ُ
ک َمّسِ ُ »�ی

» لاهتَ
َ

اُمو���لّ� �ت
ئَ
2- در ادیان و کتاب هاى آسمانی گذشته نیز نماز بوده است. »�

کامل باشند.  کتاب خدا، نمی توانند مصلح  3- افراد بی نماز و جاهل به 
»� �فَ ُمْ�ِلِح�ی

ْ
�...��ل لاهتَ

َ
اُمو���لّ� �ت

ئَ
��...�� ا�بِ ِک�ت

ْ
ال ��بِ

و�فَ
ُ
ک َمّسِ ُ »�ی

آثار اخروى، در اصالح زندگی  بر  4- دین )بخصوص قرآن و نماز( عالوه 
» �فَ ُمْ�ِلِح�ی

ْ
دنیوى نیز نقش دارد. »�ل

« )اقامه  �فَ ُمْ�ِلِح�ی
ْ
،��ل لاهتَ

َ
اُمو���لّ� �ت

ئَ
5- اقامه ى نماز، وسیله اصالح جامعه است. »�

یعنی اهتمام کامل به برپایی نماز در تمام شئون زندگی، نه صرف خواندن نماز(
کردن به قانون الهی و رابطه ى  ۶- اصالح واقعی، دو شرط دارد: تمّسک 

استوار داشتن با خدا از طریق اقامه ى نماز. )تمام آیه(

ی �ت �ی ���ت ما�ف ه���ی ا�ف �فسش

�َد�تُْهْم�� ُه�رف ا�تُ �ی
آ
ِهْم�� �یْ

َ
�َعل �تْ ِل�یَ

���تُ دف ُُهْم�َو��إِ و�ب
ُ
ل
��تُ �تْ

َ
ل ُه�َو�بِ

َ
ِکَر��لّل

��دفُ دف ��إِ
�فَ �ی ِ دف

َّ
��ل و�فَ ِم�فُ ُموئْ

ْ
َما��ل

�فَّ �إِ
 3 � و�فَ �تُ �فِ �فْ ُ اُهْم��ی �ف

�تْ ا�َررفَ �َو�ِمّمَ لاهتَ
َ

��لّ� ُمو�فَ �ی �تِ ُ ��ی �فَ �ی ِ دف
َّ
��ل 2 � و�فَ

ُ
ل
َوکَّ �تَ َ ِهْم��ی ِ

ّ �َو�َعلی��َر�ب
ً
ا ما�ف �ی �إِ

4 ٌم� �َکِر�ی �تٌ �َو�ِررفْ َرهتٌ �فِ
ِهْم�َو�َم�فْ ِ

ّ َد�َر�ب �ِع�فْ ا�تٌ ُهْم�َدَر�ب
َ
ا�ل

ً �َ��تّ و�فَ ِم�فُ ُموئْ
ْ
َك�ُهُم��ل ول�ئِ

ئُ
�

ومان(  وزى داده ایم، )به محر پا مى دارند و از آنچه به ايشان ر آنان كه نماز را بر
وردگارشان  انفاق مى كنند. آنان همان مؤمنان حقیقى هستند، براى آنان نزد پر

وزِى سخاوتمندانه و نيكو است. )انفال، 2 - 4( زش و ر درجات و آمر
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 نكته ها:
که  گفته می شود  ل«، به حالت اضطراب  و خوف و ترس انسان  »و�ب  
است  وظایف  انجام  عدم  احتمال  و  مسئولّیت ها  درک  خاطر  به  گاهی 
قرآن  در  لذا  است.  الهی  هیبت   و  مقام  عظمت  درک  خاطر  به  گاهی  و 
گاه، از  ماُء«1، تنها بندگان عالم و آ

َ
ُ�ل

ْ
اِدِه��ل �ِع�ب َه�ِم�فْ

َ
ی��لّل

َ �ش
�فْ َ
ما��ی

�فَّ می خوانیم: »�إِ
خداوند خشیت دارند. 2

و�بُُهْم«، یاد خداوند دلهاى 
ُ
ل
��تُ �تْ

َ
ل ُه�َو�بِ

َ
ِکَر��لّل

��دفُ دف  خداوند در اینجا می فرماید: »�إِ
� �فُّ ْطَم�ئِ ِه��تَ

َ
ِر��لّل

ْ
ك ِ دف لا��بِ

ئَ
مؤمنان را مضطرب می کند، ولی در جاى دیگر می فرماید: »�

«3، با یاد خدا دلها آرام می گیرد. این دو با هم منافاتی ندارد، زیرا در یک  ُ و�ب
ُ
ل �تُ

ْ
�ل

جا ترس از عظمت خداوند و در جاى دیگر اطمینان داشتن به خداوند است.4 
همچون کودکی که از والدین خود، هم می ترسد و هم به آنان دلگرم است.

 پيام ها:
کمال  1- آنکه با شنیدن نداى اذان و آیات الهی بی تفاوت باشد، باید در 

» �تْ
َ
ل ُه�َو�بِ

َ
ِکَر��لّل

��دفُ دف ��إِ
�فَ �ی ِ دف

َّ
��ل و�فَ ِم�فُ ُموئْ

ْ
َما��ل

�فَّ کند. »�إِ ایمان خود شک 
2- یادآوردی و تذکر به یاد خدا از سوى هرکس که باشد، در مؤمن اثر می گذارد. 

» �تْ
َ
ل ُه�َو�بِ

َ
ِکَر��لّل

��دفُ دف »�إِ
3- ایمان، مراتب ودرجاتی دارد و با توجه به یاد خدا و نماز و بی توجهی 

»
ً
ا ما�ف �ی �َد�تُْهْم��إِ کاهش است. »رف به آن، قابل افزایش و 

که دل مؤمن با یاد خدا خشیت پيدا  کامل آن است  4- نشانه ى ایمان 
1. فاطر، 2۸.

2. تفسیر نمونه، ذیل آیه.
3. رعد، 2۸.

4. نظیر آیه 23 سوره زمر.
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الهی، بر ایمانش افزوده  آیات  با تالوت و یادآورى  ُُهْم«،  و�ب
ُ
ل
�تُ � �تْ

َ
ل کند، »َو�بِ

دارد،  پا  به  را  نماز   » و�فَ
ُ
ل
َ
َوّک �تَ َ »�ی کرده،  خدا  بر  توّکل  و   »

ً
ا ما�ف �ی �إِ �َد�تُْهْم� »رف شود، 

» و�فَ �تُ �فِ �فْ ُ کمک برساند. »�ی « و به دیگران نیز  ُمو�فَ �ی �تِ ُ »�ی
5- نماز و انفاق شخص مؤمن مقطعی نیست؛ بلکه مستمّر ودائمی است. 

»� و�فَ �تُ �فِ �فْ ُ ��...��ی ُمو�فَ �ی �تِ ُ »�ی
کمک به  ۶- نشانه ایمان، ارتباط با خدا با اقامه نماز و ارتباط با مردم با 

 » و�فَ �تُ �فِ �فْ ُ اُهْم��ی �ف
�تْ ا�َررفَ �و�ِمّمَ ��ل�لاهت مو�ف �ی �ت نیازمندان است. »�ی

وانفاق  نماز  توّکل،  الهی،  خوف  با  همراه  که  است  کامل  آنگاه  ایمان   -7
ا«

ً �َ��تّ و�فَ ِم�فُ ُموئْ
ْ
َك�ُهُم��ل ول�ئِ

ئُ
� باشد. آرى، ایمان به شعار نیست، به عمل است. »

۸- رمز دریافت درجات ناشناخته و بسیار مهم الهی، نماز و انفاق است. 
آمده است( یک عمر،  «، نکره  ا�تٌ �« )»َدَر�ب ا�تٌ َدَر�ب ُهْم�

َ
ل �،� و�فَ �تُ �فِ �فْ ُ �ی �... �� ُمو�فَ �ی �تِ ُ »�ی

گرفتن درجه دنیوى می کوشیم، ولی از درجات الهی غافلیم! براى 
و  بوده  لغزش  معرض  در  نیز  انفاق  و  نماز  اهل  حقیقی  مؤمنان  حّتی   -9

» َرهتٌ �فِ
ُهْم��...�َم�فْ

َ
ا�ل

ً �َ��تّ و�فَ ِم�فُ ُموئْ
ْ
نیازمند مغفرت و تفضل الهی می باشند. »�ل

10- رزق و روزى دائمی، بی مّنت، وسیع و خالص، در سایه نماز و انفاق 
ٌم�« ِر�ی

َ
�ك �تٌ است. »ِررفْ

11- تنها ایمان حقیقی در سایه استمرار به نماز و انفاق، زمینه ى رسیدن 
انسان به جایگاه ویژه و دریافت مغفرت و نعمت هاى ویژه ى خداوند است.
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عی ه�و��ت و�ب ه��ت ا�ف �فسش

وُهْم�َو�
دفُ ُموُهْم�َو��فُ

ْد�تُ َ
�َو�ب

ُ �ش �َ��یْ �فَ ِرِك�ی
ْ ُمسش

ْ
و���ل

ُ
ل �تُ

ا�تْ
َ ُرُم��ف ُ�

ْ
ُهُر��ل

ْ سش
ئَ
ا
ْ
�ل � حفَ

َ
َسل

��فْ ��
دفَ اإِ

َ �ف
� کاهتَ ُو���لرفَّ

�تَ
آ
�َو�� لاهتَ

َ
اُمو���لّ� �ت

ئَ
و��َو�� ُ ا�ب ��ت �فْ اإِ

َ �َمْرَ�ٍد��ف ُهْم�ُکّلَ
َ
ُ�ُدو��ل

�ْ�ُ�ُروُهْم�َو���تْ
5 ٌم� وٌر�َرِ��ی

�فُ
َه�عفَ

َ
��لّل

�فَّ ُهْم��إِ
َ
ل �ی و��َس�بِ

ُّ
ل
�فَ
فَ

�
پس چون ماههاى حرام سپرى شود، مشركان )پيمان شكن( را هر زمان و 
هر جا یافتيد بكشید و دستگير كنيد و در محاصره قرار دهید و در همه 
پا داشتند  جا به كمين آنان بنشينید. پس اگر توبه كردند و نماز بر
و زكات پرداختند، راهشان را باز كنيد )و آزادشان بگذارید( كه همانا 

زنده و مهربان است. )توبه، 5( خداوند، آمر

 نكته ها:
و  دادند  آزار  مّکه  در  را  مسلمانان  و  پيامبر؟ص؟  سال   13 که  کافرانی   
نیز  کنون  ا گذار نکردند،  از هیچ توطئه اى فرو  نیز 9 سال  از هجرت  پس 
طّی  از  پس  بنابراین  نماندند،  وفادار  بودند  داده  که  مهلتی  و  پيمان  به 
گر باز هم توطئه و دشمنی  ل و پيمان بستن، ا همه مراحِل دعوت، استدال
انحراف  کنید. چون  استفاده  از همه ى شیوه ها  براى سرکوبشان  کردند، 

فکرى و سقوط عقل و انسانّیت، قابل تحّمل نیست.
که متعهد شده بودند دست از   مراد از ماههای حرام، چند ماهی است 
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دشمنی علنی بردارند و منظور چهار ماه حرام معروف نیست. 
« هم در مورد زمان بکار می رود و هم در مورد مکان،  ُ �ش کلمه ى  »َ��یْ  

یعنی هر جا و هر زمان.1
 امام باقر؟ع؟ فرمودند: راه توبه از شرک، ایمان آوردن است. 2

 پيام ها:
1- توبه از شرک، ایمان است و نشانه ى توبه ى واقعی، نماز و زکات است. 

�...« از توبه ى بی عمل، فریب نخوریم. لاهتَ
َ

اُمو���لّ� �ت
ئَ
و��َو�� ُ ا�ب »�ت

2- نماز، در رأس عبادت ها و مصونیت بخش است. به کسی که به شعائر دینی 
ُهْم�«

َ
ل �ی و��َس�بِ

ُّ
ل
�فَ
فَ

��...� لاهتَ
َ

اُمو���لّ� �ت
ئَ
)نماز و زکات( احترام می گذارد، تعّرض نکنید. »�

ر�دری ه��ب ا�ف �فسش

� ا�تِ �ی
آ
ا
ْ
ُل��ل ِ�ّ

�فَ
�َو��فُ �فِ �ی ��لّدِ یی ِ

ْم���ف
ُ
ک

و��فُ �فْ اإِ
َ ��ف کاهتَ ُو���لرفَّ �تَ

آ
� �َو� لاهتَ

َ
اُمو���لّ� �ت

ئَ
� و��َو� ُ ا�ب ��ت �فْ اإِ

َ �ف
11 � ُمو�فَ

َ
ْ�ل َ ْوٍم��ی ِل�تَ

این  زكات پرداختند، در  و  پاداشتند  بر و نماز  اگر )مشركان( توبه كردند 
وهى كه مى دانند  صورت برادران دینى شمایند. و ما آیات خود را براى گر

)و مى انديشند(، به تفصیل بيان مى كنيم. )توبه، 11(

1. تفسیر نمونه، ذیل آیه.
2. کافی، ج 5، ص 10.
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 نكته ها:
گر مشرکان توبه کرده و نماز خواندند و زکات   خداوند در آیات قبل فرمود: ا
ُهْم« در این آیه می فرماید: نه تنها 

َ
ل �ی و��َس�بِ

ُّ
ل
�فَ
فَ

دادند، دیگر متعّرض آنان نشوید، »�
مزاحمشان نشوید، بلکه گذشته ها را فراموش کرده، برادرانه با آنان رفتار کنید.

 پيام ها:
و�� ُ ا�ب 1- توبه  واقعی، همراه با عمل و جبران مافات بخصوص نماز است. »�ت

اُمو�...« �ت
ئَ
َو��

اُمو�� �ت
ئَ
��...�� �فْ اإِ

َ 2- شرط ورود به دایره ى اخّوت دینی، نماز و زکات است. »��ف
که تارک نماز و زکاتند، برادران  �« آنان  �فِ �ی ��لّدِ یی ِ

ْم��ف
ُ
ک

و��فُ �فْ اإِ
َ ��ف کاهتَ ُو���لرفَّ �تَ

آ
�َو�� لاهتَ

َ
�لّ�

دینی ما نیستند.
� �فْ اإِ

َ 3- با نادم وتّواب اهل نماز و زکات، برخوردى برادرانه داشته باشید. »�ف
ْم�«

ُ
ک

و��فُ �فْ اإِ
َ و��...��ف ُ ا�ب �ت

که تا دیروز، واجب القتل بودند، در سایه ى توبه و نماز و زکات،  4- آنان 
حقوق اجتماعی برابر با مسلمانان می یابند و جنگ با آنان حرام می شود. 

» �فِ �ی ��لّدِ یی ِ
ْم��ف

ُ
ک

و��فُ �فْ اإِ
َ »�ف

د �مس�ب ادگر��ف �ب
آ
�

� کاهتَ ی��لرفَّ
�تَ
آ
�َو�� لاهتَ

َ
اَم��لّ� �ت

ئَ
ِر�َو�� �فِ

آ
ا
ْ
ْوِم��ل �یَ

ْ
ِه�َو��ل

َ
الّل ��بِ َم�فَ

آ
�� ِه�َم�فْ

َ
َد��لّل ْ�ُمُر�َمسا�بِ َ ما��ی

�فَّ �إِ
18 � �فَ ِد�ی ُمْه�تَ

ْ
���ل و��ِم�فَ

و�فُ
ُ
ک ��یَ �فْ

ئَ
َك�� ول�ئِ

ئُ
َ��ی���

َه��فَ
َ
ا��لّل

َّ ل ��إِ
َ �ش
�فْ َ
ْم��ی

َ
َو�ل
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وز قیامت ایمان  مساجد خدا را تنها كسانى باید آباد كنند كه به خدا و ر
دارند و نماز را به پا داشته و زكات مى پردازند و جز از خدا نمى ترسند. امید 

است كه آنان از ره یافتگان باشند. )توبه، 18(

 نكته ها:
 مراد از آباد ساختن مساجد هم آبادى ساختمان و تاسیسات فیزیکی 
مخصوص  مساجد  عمران  البته  آن.  در  شرکت  و  اجتماع  هم  و  است  آن 
غیر  فرق  تمام  بلکه  مشرکان  کمك هاى  و  هدایا  نباید  و  است  مسلمانان 
کلمه “انما”، عمران  اسالمی را براى ساختمان مساجد خود بپذیرند، زیرا 

مساجد را مخصوص مسلمانان می سازد.
کاشانی در تفسیر صافی، تعمیر مسجد شامل  گفته ى مرحوم فیض   به 

کردن، روشنایی، تدریس و تبلیغ می شود. مرّمت، نظافت و فرش 
 در باره اهمیت بناى مسجد و اداره مسجد، احادیث فراوانی آمده است، از 

جمله رسول خدا؟ص؟ فرمودند:
کوچک )به اندازه النه مرغی(  کند هر چند بسیار  که مسجدى بنا  - کسی 

کرد.1 باشد، خداوند خانه اى در بهشت براى او بنا خواهد 
که چراغی در مسجدى برافروزد، فرشتگان و حامالن عرش الهی  - کسی 

که نور آن چراغ در مسجد می تابد براى او استغفار می کنند.2 ما دام 
و  است  مساجد  معنوى  آبادى  و  عمران  دارد،  اهمیت  بیشتر  آنچه  البته 

1. وسائل الشیعه، ابواب احکام مساجد.
2. تفسیر نمونه، ذیل آیه.
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که اهل مسجد و پاسداران مسجد و حافظان آن باشند.  ساختن افرادى 
کانونی براى فعال ترین  باید مسجد مرکزى براى جوانان با ایمان و   
قشرهاى اجتماع باشد، نه مرکز افراد بیکاره و بی حال و خواب آلوده ها!. 1
له� َهُدو�� اسش �ف َد� �لمس�ب اد� ��ت �ی َل� �لّر�بُ م� �ت �ی

ئ
ر� �� »�دف فرمـود:  خـدا؟ص؟  رسـول   -

کـه دیدیـد کسـی پيوسـته بـه مسـجد رفـت و آمـد می کنـد،  «2 همیـن  ما�ف �ی الاإ �ب

دهیـد. گواهـی  او  ایمـان  بـه 
در احادیث براى کسانی که به مسجد رفت و آمد می کنند، بهره هاى فراوان 
گاهی هاى  آ دینی،  برادر  و  دوست  کردن  پيدا  جمله:  از  است،  شده  ذکر 

گناه، برخوردارى از نعمت و رحمت الهی.3 مفید، ارشاد و دورى از 
 مسجد، پایگاه مّهم عبادى و اجتماعی مسلمانان است. بنابراین، هم 
تربیت  و  برنامه هایش سازنده  و هم  باشند  ک  پا و  باید صالح  آن  متوّلیان 
و  تقوا  اهل  و هم مسجدیان  باشد  و حالل  بودجه اش مشروع  کننده، هم 
گر سازندگان مساجد، جّباران و سالطین باشند  خدایی و مورد تکریم. وگرنه ا
و پيشنمازان، افراد بی سواد و ترسو و خادمان نیز وارفتگان بی حال، طبعًا 

مساجد از هدف اصلی خود که آبادى معنوى است، دور خواهند ماند.

 پيام ها:
1- تولیت و تعمیر مسجد شرایطی دارد:

ِر« �فِ
آ
ا
ْ
ْوِم��ل �یَ

ْ
ِه�َو��ل

َ
الّل ��بِ َم�فَ

آ
الف: از جهت اعتقادى، ایمان به مبدأ و معاد. »�

» کاهتَ ی��لرفَّ
�تَ
آ
�َو�� لاهتَ

َ
اَم��لّ� �ت

ئَ
ب: از نظر عملی، برپا داشتن نماز وپرداخت زکات. »�

1. تفسیر دّرالمنثور، ذیل آیه.
2. تفسیر دّرالمنثور، ذیل آیه.

3. تفسیر دّرالمنثور،  ذیل آیه.
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گر متوّلی  َه« )ا
َ
ا��لّل

َّ ل ��إِ
َ �ش
�فْ َ
ْم��ی

َ
ج: از جهت روحی، شجاعت و نفوذناپذیرى. »ل

کانون حرکت هاى ضّد ظلم خواهد بود( مسجد، شجاع باشد، مسجد نیز 
2- وظیفه ى بانیان و متوّلیان و تعمیرکنندگان و اهل مسجد، رسیدگی به 

» کاهتَ ی��لرفَّ
�تَ
آ
ْ�ُمُر�...�� َ ما��ی

�فَّ محرومان است. »�إِ
زکات جدا نیست،  از  نماز  اَم«   �ت

ئَ
� َو� �... �� َم�فَ

آ
از عمل جدا نیست، »� ایمان   -3

« و مسجد از انقالب و مبارزه با ظالم جدا نیست.  کاهتَ ی��لرفَّ
�تَ
آ
�َو�� لاهتَ

َ
اَم��لّ� �ت

ئَ
�«

»�
َ �ش
�فْ َ
ْم��ی

َ
ِه��...�َو�ل

َ
َد��لّل »َمسا�بِ

مغرور  هم  باز  شجاعت،  و  زکات  نماز،  صالح،  عمل  ایمان،  وجود  با   -4
» �فَ ِد�ی ُمْه�تَ

ْ
��ل و��ِم�فَ

و�فُ
ُ
ک ��یَ �فْ

ئَ
َك�� ول�ئِ

ئُ
َ��ی���

نشویم، هنوز خطر انحراف وجود دارد. »�فَ

�مردود مارف �ف

� و�فَ �تُ
ئْ
ا َ َرُسوِلِه�َولا��ی ِه�َو��بِ

َ
الّل ُرو���بِ

ُهْم�َک�فَ
�فَّ
ئَ
ا��

َّ ل ا�تُُهْم��إِ �ت
�فَ
ُهْم��فَ َل�ِم�فْ �بَ

�تْ ��تُ �فْ
ئَ
َ�ُهْم�� َوما�َم�فَ

54 � ا�َو�ُهْم�کاِرُهو�فَ
َّ ل ��إِ

و�فَ �تُ �فِ �فْ ُ ا�َو�ُهْم�ُکسالی��َولا��ی
َّ ل ��إِ

لاهتَ
َ

�لّ�
و چيزى منافقان را از پذیرفته شدن انفاقشان منع نكرد، جز اینكه به خدا 
به جا  بى حالى  و  وى كسالت  از ر را جز  نماز  و  پيامبرش كافر شدند  و 

وى كراهت و بى میلى انفاق نمى كنند. )توبه، 54( نمى آورند و جز از ر

 نكته ها:
 علت واقعی پذیرفته نشدن انفاق منافقان این است که انفاقشان از روى 
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کراهت است، نه عالقه. ارزش دهنده به کارها، نّیت و نشاط و عشق است. آرى 
انگیزه مّهم است، نه  حرکات فیزیکی! در داستان یوسف، زلیخا تمام درها را با 
کرد  کام خواست. اما یوسف؟ع؟ به سوى در فرار  دست خود بست و از یوسف 
و زلیخا هم به دنبال او می دوید. در این صحنه یوسف و زلیخا از نظر ظاهر و 
گناه و انگیزه ى  اّما انگیزه ى یکی فرار از  حرکات فیزیکی، هردو می دویدند، 
دیگرى گناه کردن بود. و این است معناى نقش نّیت و انگیزه در اعمال انسان.

 پيام ها:
کراهت، اعمال خیر بخصوص نماز پذیرفته نیست.  کفر، کسالت و  1- با 

ا�تُُهْم��...« �ت
�فَ
ُهْم��فَ َل�ِم�فْ �بَ

�تْ ��تُ �فْ
ئَ
َ�ُهْم�� »ما�َم�فَ

کراهــت  بــا  وانفــاق  سالی�« 
ُ
کســالت، »ك بــا  نمــاز  نفــاق،  نشــانه هاى  از   -2

» اســت.»کارهو�ف
تنها  نه  است،  ومعنوى  انتخابی  رشد  نماز،  و  انفاق  از  اسالم  هدف   -3
کمک منافقین شکم هایی سیر  کردن شکم یا حرکت ظاهری. زیرا با  سیر 
می شود، یا به ظاهر نماز و تکلیفی ادا می شود، اّما رشد معنوى براى کمک 

»� ِه��...�َو�ُهْم�کاِرُهو�فَ
َ
الّل ُرو���بِ

�فَ
َ
کننده حاصل نمی شود. »ك

ما�ف ��هل���ی ارسش س�ف

� َهْو�فَ �فْ َ �ی َو� � ِ َمْ�ُرو�ف
ْ
ال �بِ � ُمُرو�فَ

ئْ
ا َ �ی � ْ�صفٍ �بَ اُء� ْوِل�ی

ئَ
� ُهْم� ْ��فُ َ �ب � ا�تُ ِم�ف ُموئْ

ْ
َو�ل � و�فَ ِم�فُ ُموئْ

ْ
�ل َو�

َك� ول�ئِ
ئُ
ُه��

َ
َه�َو�َرُسول

َ
��لّل ُ�و�فَ ِط�ی ُ �َو��ی

کاهتَ ��لرفَّ و�فَ �تُ وئْ ُ �َو��ی
لاهتَ

َ
��لّ� ُمو�فَ �ی �تِ ُ ِر�َو��ی

َ
ک ُم�فْ

ْ
��ل َع�فِ
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71 ٌم� �َ�ِک�ی رفٌ �ی ِ َه�َعرف
َ
��لّل

�فَّ ُه��إِ
َ
ْرَحُمُهُم���لّل َس�یَ

وف )خوبى ها(  مردان وزنان با ایمان، یار و یاور و اولیاى یكدیگرند، به معر
داشته،  پاى  بر  نماز  مى كنند،  نهى  )بدى ها(  منكرات  از  و  مى دهند  فرمان 
خداوند  ودى  بز مى كنند.  وى  پير پيامبرش  و  خداوند  از  و  مى پردازند  زكات 
آنان را مشمول رحمت خويش قرار خواهد داد. همانا خداوند، تواناى غالب 

و حكیم است. )توبه، 71(

 نكته ها:
 در روایت می خوانیم: چون امر به معروف ونهی از منکر، زمینه ساز و عامل 

برپایی واجبات دیگر است، از این رو در آیه، قبل از نماز و زکات آمده است.1

 پيام ها:
1- مردان و زنان مؤمن، در اصالح و اداره جامعه اسالمی مسئولیت داشته 
و نسبت به یکدیگر از طرف خداوند، حّق والیت و نظارت همراه با محّبت 
َو� � و�فَ ِم�فُ ُموئْ

ْ
�ل َو� �« نیستند.  بی تفاوت  نماز  مثل  واجباتی  به  نسبت  و   دارند 

 » َهْو�فَ �فْ َ ��...�َو��ی ُمُرو�فَ
ئْ
ا َ ��ی ْ�صفٍ اُء��بَ ْوِل�ی

ئَ
ُهْم�� ْ��فُ َ ��ب ا�تُ ِم�ف ُموئْ

ْ
�ل

کنار نماز و مسائل  2- توّجه به زندگی محرومان و تأمین اجتماعی فقرا، در 
َه��...«

َ
��لّل ُ�و�فَ ِط�ی ُ �َو��ی

کاهتَ ��لرفَّ و�فَ �تُ وئْ ُ �،��ی ُمو�فَ �ی �تِ ُ عبادى دیگر است. »�ی
واطاعت  زکات  پرداخت  نماز،  اقامه ى  منکر،  از  ونهی  به معروف  امر   -3
�،� َهْو�فَ �فْ َ �ی �،� ُمُرو�فَ

ئْ
ا َ »�ی است.  مؤمنان  دائمی  عملکرد  و  وظیفه  رسول،  و  خدا  از 

1. تحف العقول، ص 237.
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ع رمز استمرار است( « )فعل مضار ُ�و�فَ ِط�ی ُ ،��ی و�فَ
�تُ وئْ ُ ،��ی ُمو�فَ �ی �تِ ُ �ی

کارهاى خوب دعوت می کنند و از بدی ها نهی  که دیگران را به  4- کسانی 
�،� ُمُرو�فَ

ئْ
ا َ باید خود اهل عمل باشند. »�ی کنندگان یه نماز  می کنند، و دعوت 

» ُ�و�فَ ِط�ی ُ �َو��ی
کاهتَ ��لرفَّ و�فَ �تُ وئْ ُ �َو��ی

لاهتَ
َ

��لّ� ُمو�فَ �ی �تِ ُ �ی

5- اعمال انسان بخصوص نماز و پرداخت زکات، زمینه ساز رحمت الهی 
� ا�تُ ِم�ف ُموئْ

ْ
�َو��ل و�فَ ِم�فُ ُموئْ

ْ
است و در این جهت فرقی میان زن و مرد نیست. »�ل

ُه« )رحمت الهی شامل 
َ
ْرَحُمُهُم��لّل �،�َس�یَ ُ�و�فَ ِط�ی ُ �،��ی و�فَ �تُ وئْ ُ �،��ی ُمو�فَ �ی �تِ ُ �،��ی َهْو�فَ �فْ َ �،��ی ُمُرو�فَ

ئْ
ا َ ...��ی

گونه خیر و برکت و سعادت دنیوی و اخروی است( هر 

ی هرسارف �و�سش مارف �ف

ْم�
ُ
ک و�تَ �یُ ُ و���ب

ُ
َ�ل ْ �َو���ب

ً
ا و�ت �یُ ُ ِمْ�َر��ب ما��بِ

ُ
ْوِمک ء��ِل�تَ ّوَ �بَ

��تَ �فْ
ئَ
ِه�� �ی �فِ

ئَ
لی��ُمو�ی��َو�� ا��إِ �ف ْوَ��یْ

ئَ
َو��

87 � �فَ �ی ِم�فِ
ُموئْ

ْ
ِر��ل ِ

ّ َسش �َو��ب
لاهتَ

َ
ُمو���لّ� �ی �تِ

ئَ
�َو�� هتً

َ
ل �بْ �تِ

و به موسى و برادرش وحى كردیم كه در مصر، براى قوم خودتان خانه هايى 
و به قبله( بسازید و نماز به پا  آماده كنيد و خانه هایتان را مقابل هم )یا ر
وزى با آنهاست(. )یونس، 87( دارید و به مؤمنان بشارت بده )كه سرانجام  پير

 نكته ها:
«، هم به معناى مقابل و رو بروى هم است و هم به معناى جهت  هتً

َ
ل �بْ  »�تِ

که تا  کعبه، یعنی خانه سازى رو به قبله. شاید معناى این آیه چنین باشد 
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قدرت فرعون باقی است و تصمیم بر نابودى شما دارد، شما مراسم عبادى 
را در خانه هایتان برقرار سازید. مثل سه سال اّول بعثت پيامبر اسالم.

 پيام ها:
1- مسئوالن و رهبران دینی باید به مسائل ماّدى ورفاهی بخصوص مسکن 
ما«

ُ
ْوِمک ء��ِل�تَ ّوَ �بَ

ا�...��تَ �ف ْوَ��یْ
ئَ
و شهرسازی، و اقامه نماز توّجه ویژه داشته باشند. »��

2- معمارى خانه و شهرسازى اسالمی باید با اهداف مکتبی سازگار باشد 
اقامه ى نماز در آن عملی  که انجام مراسم مذهبی و  گونه اى باشد  و به 

» لاهتَ
َ

ُمو���لّ� �ی �تِ
ئَ
�َو�� هتً

َ
ل �بْ ْم��تِ

ُ
ک و�تَ �یُ ُ و���ب

ُ
َ�ل ْ باشد. »َو���ب

از  رهایی  و  آزادی  زمینه  و  پيامبران  برنامه  رأس  در  نماز  به  توجه   -3
»� �فَ �ی ِم�فِ

ُموئْ
ْ
ِر��ل ِ

ّ َسش �َو��ب
لاهتَ

َ
ُمو���لّ� �ی �تِ

ئَ
طاغوت ها بوده است. »�

ماعی �ت �ر���ب رگدف ��ش

ا� ْمو�ِل�ف
ئَ
ی�� ِ

َ�َل��ف
�فْ
��فَ �فْ

ئَ
ْو��

ئَ
ا�� �ف اوئُ �ب

آ
ُد�� ْ��بُ َ ُرَك��ما��ی �تْ

��فَ �فْ
ئَ
ُمُرَك��

ئْ
ا َ َك��ت �َ�لا�تُ

ئَ
�� �بُ َ��یْ

ُ ا�سش و���ی
ُ
ال �ت

87 ُد� �ی ِ سش ُم��لّرَ ِل�ی
َ�
ْ
��ل �تَ

�فْ
ئَ
ا
َ
َك�ل

�فَّ ���إِ
�وئُ �ش

ما��فَ
تو  به  نمازت  آیا  شعیب!  اى  گفتند:  جواب(  در  َمدَين  شهر  مردم  )اّما 
مى پرستيدند  پدرانمان  كه  را  آنچه  بگويى(  ما  )به  كه  مى دهد  فرمان 
رها كنيم؟ )و( یا اینكه )نتوانيم( آن گونه كه خود مى خواهیم، در 
اموالمان تصّرف كنيم؟! تو كه مرد بردبار و فهمیده اى هستى! )این چه 

توّقعى است كه از ما دارى؟( )هود، 87(
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 پيام ها:
َك« �َ�لا�تُ

ئَ
1- نماز، در ادیان گذشته نیز بوده و همواره مخالفانی داشته است. »�

َك« �َ�لا�تُ
ئَ
2- نماز، بارزترین نمود آئین حضرت شعیب بوده است. »�

3- نماز واقعی، انسان را به ارشاد دیگران و امر به معروف و نهی از منکر 
ُرَك« �تْ

��فَ �فْ
ئَ
ُمُرَك��

ئْ
ا َ َك��ت �َ�لا�تُ

ئَ
آنها وامی دارد. »�

توسط  آن  چگونگی  که  است  بشر  نیاز  مورد  و  مقبول  امری  پرستش   -4
پيامبران الهی؟مهع؟ بیان شده و همواره دستخوش تغیير و انحراف بوده 

ا« �ف اوئُ �ب
آ
ُد�� ْ��بُ َ است. »�ی

5- دین و دینداری و اهل نماز بودن، نه از سیاست جداست و نه از اقتصاد 
ا« ْمو�ِل�ف

ئَ
�� یی ِ

ُرَك��...��ف �تْ
َك��...��فَ �َ�لا�تُ

ئَ
و بهره برداری اقتصادی. »�

ع مصرف  ۶- نماز واقعی هم در معنویات هم در مادیات اثرگذار است و نو
را هدفمند می کند.

7- تجلیل و ستایش مخالفان از ما و نماز ما، حقیقی نیست؛ گاهی برای 
� �تَ

�فْ
ئَ
ا
َ
گاه برای تمسخر و استهزا. »ل باج دادن و سکوت ونگفتن حق است و 

ُد« �ی ِ سش ُم��لّرَ ِل�ی
َ�
ْ
�ل

دی�ها ودگر��ب ا�ب �ف

ِلَك� �دف ا�تِ �ئ ِ
�یّ

��لّسَ �فَ ْ ِه�ب
دفْ ��یُ ا�تِ َس�ف َ�

ْ
��ل

�فَّ ِل��إِ
�یْ
َّ
��لل �ِم�فَ

ً
ا �ف

َ
ل هاِر�َو�رفُ

��ل�فَّ ییِ
�َ�َر�فَ لاهتَ

َ
ِم��لّ� �تِ

ئَ
َو��
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114 � �فَ �ِکِر�ی
رى��ِللدفَّ

ْ
ك دفِ

وز و اوایل شب بپادار، )زیرا( بدرستى كه كارهاى  و نماز را در دو طرف ر
است  رى 

ّ
تذك )فرمان(،  این  مى كند،  محو  را  بدى ها  نماز(،  )همچون  نيكو 

براى اهل ذكر. و پایدار باش، كه همانا خداوند پاداش نيكوكاران را ضایع 
نمى كند. )هود، 114(

 نكته ها:
که  شب  اوایل  به  است،  نزدیکی  معنی  به  جمع(  قالب  )در   » �ف

َ
ل »رفُ  

گفته می شود و اشاره به نماز عشا می باشد.1 نزدیک به روز است 
 در آیه اوقات نماز صبح و مغرب و عشا بیان شده است و البته در مقام بیان 

تمام نمازهاى روزانه نیست.
 این دو آیه، به دو دستور از مهم ترین دستورات اسالمی یعنی اقامه نماز 
که در واقع روح ایمان و پایه اسالم است، فرمان داده است.  و صبر و پشتکار 

که شخصی از طریق طاغوت درآمدهایی   از امام صادق؟ع؟ سؤال شد 
فقرا  به   » ا�تِ �ئ ِ

�یّ
�لّسَ � �فَ ْ ِه�ب

دفْ �یُ � ا�تِ َس�ف َ�
ْ
�ل �

�فَّ »�إِ آیه ى   به  امید  وبا  آورده  بدست  را 
 » هت �ئ ط�ی ر��ل�ف ک�ف �لا��ت هت �ئ ط�ی ��ل�ف کمک می کند وبه حج می رود؟ حضرت فرمود: »��فّ
گناه پوشاند. 2 بنابراین آنچه را بدست آورده ماِل مردم  گناه را نمی توان با 

است وتصّرف در مال مردم به هر شکل حرام است.
آیا  فرمودند:  سؤال  آنها  از  و  شده  وارد  جمعی  بر  علی؟ع؟  حضرت   

1. تفسیر نمونه.
کنزالدقائق، ذیل آیه. 2. تفسیر 
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کدام است؟! هر کس به فراخور حال  می دانید امیدبخش ترین آیه ى قرآن 
کرد: خویش آیه اى را عنوان 

ِلَك«1؛ خداوند  �دف ُر�ما�ُدو�فَ �فِ
�فْ َ ِه�َو��ی َرَك��بِ

ْ ُسش ��ی �فْ
ئَ
ُر�� �فِ

�فْ َ َه�لا��ی
َ
��لّل

�فَّ گفتند: آیه ى  »�إِ بعضی 
جز شرک، گناهان دیگر را می بخشد.

�
ً
ور�

�فُ
َه�عفَ

َ
ِد��لّل �بِ

َ
َه��ی

َ
ِر��لّل �فِ

�فْ َْس�تَ �ی � ّمَ
ُ �ش َسُه�

�فْ
ِلْم��فَ

طفْ َ ْو��ی
ئَ
� �
ً
ْ�َمْل�ُسوء� َ ��ی گفتند: »َو�َم�فْ بعض 

را  خداوند  کند،  استغفار  ولی  باشد  ظالم  و  خالفکار  کس  هر  «2؛ 
ً
ما َرِ��ی

بخشنده و مهربان خواهد یافت.
� ُطو��ِم�فْ �فَ �تْ ِسِهْم�لا��تَ

�فُ
�فْ
ئَ
و��َعلی���

ْسَر�فُ
ئَ
�� �فَ �ی ِ دف

َّ
��ل َ

اِدیی ا�ِع�ب عّده اى اظهار داشتند آیه ى  »�ی
که در حّق خود اسراف  «3؛ اى بندگان من 

ً
�ا ِم�ی َ �حب و�بَ

�فُ
ُر��لدفُّ �فِ

�فْ َ َه��ی
َ
��لّل

�فَّ ِه��إِ
َ
��لّل َرْحَمهتِ

کرده اید! از رحمت خدا مأیوس نشوید، زیرا او همه ى گناهان را می بخشد.
ُمو��

َ
ل

ْو��فَ
ئَ
�� هتً

َ اِ�سش و���ف
ُ
َ�ل

���فَ دف ��إِ
�فَ �ی ِ دف

َّ
تعــدادى هــم نظــر بــه ایــن آیــه داشــتند؛ »َو��ل

کســانی  ُه«4؛ 
َ
�لّل ا�

َّ ل �إِ �
و�بَ

�فُ
�لدفُّ ُر� �فِ

�فْ َ �ی � َم�فْ َو� ِهْم� و�بِ
�فُ
ِلدفُ ُرو��

�فَ �فْ اْس�تَ
َ �ف َه�

َ
�لّل َکُرو��

دفَ َسُهْم�
�فُ
�فْ
ئَ
�

کردنــد، یــاد خداونــد  کار زشــتی انجــام دادنــد و بــه خودشــان ظلــم  گــر  کــه ا
جــز  کیســت  و  می نماینــد،  اســتغفار  خویــش  گناهــان  بــراى  و  می کننــد 

گناهــان را ببخشــد. کــه  خداونــد 
بعد از اینکه حضرت نظرات آنان را شنید، فرمودند: از حبیبم رسول خدا؟ص؟ 

شنیدم که فرمود: امیدبخش ترین آیه در قرآن، همین آیه )114( است.
که مرا بشیر و  سپس پيامبر؟ص؟ ادامه دادند: یا علی! سوگند به خداوندى 
که انسان براى نماز وضو بگیرد،  کرد، وقتی  نذیر به سوى مردم مبعوث 

1. نساء، 4۸.
2. نساء، 110.

3. زمر، 53.
4. آل عمران، 134.
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یا  می شود.  ک  پا کند،  قبله  به  رو  که  زمانی  و  می شود،  ریخته  گناهانش 
که هر روز پنج  کننده ى نمازهاى روزانه، مثل کسی است  علی! مثال اقامه 

کند.1 که جلوى منزل اوست خود را شستشو  مرتبه در نهر آبی 
 در روایات متعدد برای اقامه نماز و نمازجماعت آثار و برکات فراوانی 

گناهان بیان شده است. 2 بخصوص درباره عفو وبخشش و آمرزش 

 پيام ها:
ِم�...« �تِ

ئَ
1- رهبر ومسئوالن باید الگوى مردم در توجه به نماز و اوقات نماز باشد. »�

امه«،  »��ت کلمه ى  در  آورد.  بجاى  کامل  آداب  و  شرایط  با  باید  را  نماز   -2
» لاهتَ

َ
ِم��لّ� �تِ

ئَ
کمال و تمام نهفته است. »� معناى 

به  فرمان  گذشته،  آیات  در  چون  است.  مؤمنان  قلب  قّوت  نماز،   -3
ح شد و این امور نیاز به روحّیه ى  استقامت و عدم اعتماد به ظالمان مطر
باال دارد، لذا در این آیه، خداوند امر به تقویت روح با اهرم نماز می فرماید. 

» لاهتَ
َ

ِم��لّ� �تِ
ئَ
»َو��

ا« ل�ف هاِر...�رفُ
��ل�فَّ ییِ

4- نمازها را باید در وقت مشخص شده انجام داد. »َ�َر�فَ
»...�� ا�تِ َس�ف َ�

ْ
��ل

�فَّ ...��إِ
لاهتَ

َ
ِم���لّ� �تِ

ئَ
کار نیک است. »� 5- نماز، روشن ترین نمونه ى 

بدی ها  برنده  بین  از  نماز  و  دارند  تأثیر  یکدیگر  در  انسان  اعمال   -۶
» ا�تِ �ئ ِ

�یّ
��لّسَ �فَ ْ ِه�ب

دفْ ��یُ ا�تِ َس�ف َ�
ْ
��ل

�فَّ ...�إِ
لاهتَ

َ
ِم���لّ� �تِ

ئَ
می باشد. »��

7- دستور به نماز، روشن ترین پند خداوند است و البته همه افراد از آن 
« )نماز، ذکر الهی است( �فَ �ِکِر�ی

رى��ِللدفَّ
ْ
ك ِلَك�دفِ بهره مند نمی شوند. »دف

۸- اقامه نماز، پشتکار وحوصله می خواهد. )لذا به دنبال فرمان نماز، در 

کنزالدقائق. 1. تفسیر مجمع البیان و 
2. تفسیر مجمع البیان و نمونه.
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ْر« چنانچه در مورد نماز  ،�َو��ْ��بِ لاهتَ
َ

ِم��لّ� �تِ
ئَ
آیه بعد فرمان صبر آمده است( »�

ها«1 �یْ
َ
ْر�َعل �َو��ْ�َط�بِ لاهتِ

َ
الّ� َك��بِ

َ
ْهل

ئَ
ُمْر��

ئْ
خانواده نیز چنین سفارش شده است. »َو��

ام�ت �ی ه��ت سرما�ی

�� �ِم�فْ
هتً �یَ ��َو�َعلا�فِ اُهْم�ِسّرً �ف

�تْ ا�َررفَ و��ِمّمَ �تُ �فِ �فْ ُ �َو��ی
لاهتَ

َ
ُمو���لّ� �ی �تِ ُ و���ی

َم�فُ
آ
�� �فَ �ی ِ دف

َّ
��ل َ

اِدیی ْل�ِلِ��ب
�تُ

31 لاٌل� ِه�َو�لا��فِ �ی ٌع��فِ �یْ َ ْوٌم�لا��ب َ ��ی َ یی ِ
�ت
ئْ
ا َ ��ی �فْ

ئَ
ِل�� �بْ

�تَ
پا  )اى پيامبر( به بندگان من )آنان( كه ایمان آورده اند، بگو: نماز را بر
وزى داده ایم، پنهان و آشكار انفاق كنند قبل  دارند، و از آنچه به آنان ر
وزى فرا رسد كه در آن نه دادوستدى باشد و نه دوستى و  از آن كه ر

رابطه اى. )ابراهیم، 31(

 نكته ها:
 انفاق آشکار، سبب تربیت نسل وتشویق دیگران ورفع تهمت از خود 
مفّسران  بعضی  البّته  است.  اخالص  و  رشد  عامل  پنهانی  انفاق  و  است 
گفته اند: انفاق علنی مربوط به انفاق هاى واجب مثل خمس و زکات است 

و انفاق مخفی مربوط به موارد مستحّب مثل صدقه است.
 با این که هر یک از انفاق آشکار و پنهان آثارى دارند، ولی شاید بتوان 
« مقّدم  هتً �یَ بر »َعلا�فِ  »� آیه  »ِسّرً این  پنهان بهتر است، چون در  انفاق  گفت، 

1. طه، 132.
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شده است.

 پيام ها:
1- براى فرمان دادن بخصوص دعوت به نماز، به مخاطب خود شخصّیت 

« )بندگی خدا باالترین مدال افتخار مؤمنان است.( َ
اِدیی ل�ِلِ��ب

دهید. »�تُ
و�� َم�فُ

آ
کافی نیست، نماز، انفاق و عمل صالح الزم است. »� 2- ایمان قلبی 

و�« �تُ �فِ �فْ ُ �َو��ی
لاهتَ

َ
ُمو���لّ� �ی �تِ ُ �ی

کنار  کمک به محرومان، در  با خدا و  3- اسالم دین جامع است. رابطه 
البته  اهم«  �ف �ت ررف مما� و�� �تُ �فِ �فْ ُ �ی َو� � لاهتَ

َ
�لّ� ُمو�� �ی �تِ ُ »�ی یکدیگرند.  قبولی  شرط  هم 

مورد انفاق، تنها مال نیست، از هر چه داریم )چه علم و ثروت، چه آبرو و 
اُهْم« �ف

�تْ ا�َررفَ کنیم. »ِمّمَ قدرت( باید انفاق 
خـدا  بـا  ارتبـاط  دنیـوی،  فرصت هـای  از  اسـتفاده  راههـای  بهتریـن  از   -4
� و�...�ِم�فْ �تُ �فِ �فْ ُ �َو��ی لاهتَ

َ
ُمو���لّ� �ی �تِ ُ )نمـاز( و توجـه بـه نیازمنـدان )انفـاق( اسـت. »�ی

»... ْوٌم�� َ �ی � َ یی ِ
�ت
ئْ
ا َ �ی � �فْ

ئَ
� ِل� �بْ

�تَ

گر دنبال تجارت مفید در دنیا و آخرت هستید، با ایمان و اقامه نماز  5- ا
که در قیامت هیچ داد و ستدى نیست.  کنید، زیرا  و انفاق با خدا معامله 

ِه«  �ی ٌع��فِ �یْ َ ْوٌم�لا��ب َ »�ی
۶_ بهترین سرمایه و دوست انسان در قیامت، عالوه بر ایمان، نماز و انفاق 

است نه پول و پارتی. 

م�؟ع؟ ر�ه�ی دعای���ب
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40 ْل�ُدعاِء� �بَّ
�تَ
ا�َو��تَ �ف

َّ ��َر�ب یی �تِ
َّ �ی ّرِ

�دفُ �َو�ِم�فْ لاهتِ
َ

َم��لّ� �ی �ُم�تِ یی �فِ
ْ
َ�ل ْ ���ب ِ

َر�بّ
وردگارا! دعاى  پا دارنده نماز قرار ده و از نسل و ذرّیه ام نيز. پر وردگارا! مرا بر پر

مرا )نماز و عبادتم را( بپذیر. )ابراهیم، 40(

 نكته ها:
که عالوه بر  ابراهیم؟ع؟ از خداوند هفت دعا و درخواست دارد  حضرت   
درخواست امنّیت مّکه، دور ماندن از بت پرستی، توّجه قلوب و افکار مؤمنان نسبت 
به فرزندان و مکتب او، بهره مند شدن ذرّیه ى او از ثمرات و آمرزش براى خود و 
والدین و همه ى مؤمنان و قبولی دعاها، مهمترین درخواست و محور دعاهایش 

توفیق اقامه نماز برای خود و فرزندان است که دو مرتبه تکرار شده است.
 چنانکه حضرت یعقوب ؟ع؟ نیز نگران نماز و عبادت فرزندانش پس از 
« پس از من چه چیز را می پرستید؟  ْ�ِدیی َ ��ب �ِم�فْ ُدو�فَ ْ��بُ

خود بود و پرسید: »ما��تَ
اِءَك«1 ما پروردگار تو و پروردگار پدرانت  �ب

آ
لَه�� لَهَك�َو��إِ ُد��إِ

ْ��بُ
گفتند: »�فَ آنان پاسخ 

ابراهیم و اسماعیل را می پرستیم.

 پيام ها:
کنیم و از  1- براى اقامه ى نماز خودمان و تربیت نمازی فرزندانمان، دعا 

 » یی �تِ
َّ �ی ّرِ

�دفُ �َو�ِم�فْ لاهتِ
َ

َم��لّ� �ی �ُم�تِ یی �فِ
ْ
َ�ل ْ ���ب ِ

کنیم. »َر�بّ خداوند استمداد 
2- با آنکه رسالت انبیا اقامه ى دین است اما دعا براى اقامه ى نماز به 

1. آل عمران، 133.
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که نماز چهره و سیماى تمام نماى دین است.  جاى آن، نشانه آن است 
» لاهتِ

َ
َم��لّ� �ی »ُم�تِ

3- اقامه ى نماز، ِعدل و همتاى رهبرى است. حضرت ابراهیم در دو مورد 
� لاهتِ

َ
َم��لّ� �ی « را بکار برد: یکی درباره ى نماز نسل خود »ُم�تِ یی �تِ

َّ �ی ّرِ
�دفُ عبارت  »َو�ِم�فْ

« و یکی در مورد رهبرى نسل خود هنگامی که خداوند به ابراهیم  یی �تِ
َّ �ی ّرِ

�دفُ َو�ِم�فْ

«1 من تو را امام مردم قرار دادم  یی �تِ
َّ �ی ّرِ

�دفُ اَل�َو�ِم�فْ ��ت
ً
ماما اِس��إِ

َ َك�ِلل�فّ
ُ
اِعل ��ب یی ِ

�فّ فرمود: »�إِ
گفت: پروردگارا ذرّیه مرا نیز به این مقام برسان. ابراهیم 

ْل�ُدعاِء« �بَّ
�تَ ا�َو��تَ �ف َّ 4_ مهمتر از اقامه نماز و دعا، قبولی آن نزد خداوند است. »�َر�ب

ح ���ب مارف ��ف �ت �هم�ی

ِر� حبْ
�فَ
ْ
�ل � �فَ

آ
ْر�

�تُ �
�فَّ �إِ ِر�

حبْ
�فَ
ْ
�ل � �فَ

آ
ْر�

�تُ َو� ِل� �یْ
َّ
�لل �� ِ َس�ت

عفَ لی�� �إِ ْمِ��
َّ �لسش وِك�

ُ
ِلُدل � لاهتَ

َ
�لّ� ِم� �تِ

ئَ
�

78 �
ً
ُهود�

ْ �َمسش کا�فَ
و  بپادار،  تاریكى شب  تا  )به مغرب(  بازگشت خورشید  به هنگام  را  نماز 
قرآِن سپيده دمان را. همانا )قرائت( قرآن )به هنگام( فجر )در نماز صبح( 

مورد مشاهده )فرشتگان( است. )اسراء، 78(

 نكته ها:
مغرب  به  رو  آسمان  وسط  از  خورشید  میل  و  زوال  هنگام  »دلوك«،   

1. بقره، 124.
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تاریکی،  شدن  گیر  فرا یعنی   » س�ت »عف و  عصر،  و  ظهر  نماز  به  اشاره  است، 
« به معنی چیزى است  �ف

آ
ر� ل« اشاره به نماز مغرب و عشا دارد. »�ت ��لل�ی س�ت »عف

ر« اشاره به نماز صبح است. حب ��ل�ف �ف
آ
ر� که قرائت می شود و »�ت

که واجب شد نماز ظهر بود و   امام صادق؟ع؟ می فرماید: اّولین نمازى 
گر نماز صبح  آنگاه این آیه را تالوت فرمودند. در روایت دیگرى آمده است: ا
در اّول فجر اقامه شود، فرشتگان  شب و روز هر دو آن را ثبت می کنند.1 و 
هود« بودن نماز صبح نیز ممکن است به همین معنا باشد.2 یعنی هر  »مسش

گواهی می دهند. کرده و بر آن  گروه فرشتگان آن را مشاهده  دو 

 پيام ها:
1- برنامه هاى دینی بخصوص نماز، زمان بندى طبیعی دارد، تا قابل فهم 
ِل« �یْ

َّ
��لل ِ َس�ت

لی��عفَ ْمِ���إِ
َّ وِك��لسش

ُ
و درک همه کس در همه جا و همیشه باشد. »ِلُدل

« توصیف شده است.  �ف
آ
ر� که در قرآن به نام »�ت 2- نماز تنها عبادتی است 

ِر« حبْ
�فَ
ْ
��ل �فَ

آ
ْر�

»�تُ
ِر« لذا پيامبر  حبْ

�فَ
ْ
�ل � �فَ

آ
ْر�

3- قرآن و تالوت آن در نماز، محور اصلی است. »�تُ
3» �ف

آ
ر� �ت ��لّا��ب کرم؟ص؟ فرمود: نماز بدون قرآن، نماز نیست. »لا��لاهت ا

»
ً
ُهود�

ْ �َمسش ِر�کا�فَ حبْ
�فَ
ْ
��ل �فَ

آ
ْر�

��تُ
�فَّ 4- در میان نمازها، نماز صبح جایگاه ویژه اى دارد. »�إِ

�ب �سش مارف �ف

1.کافی، ج 3، ص 275.
2. کنزالعّمال، ح 19۶9۸.

3. تفسیر المیزان، ذیل آیه.
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79 �
ً
�َمْحُمود�

ً
اما َك�َم�ت

َك�َر�بُّ
َ َ��ش �بْ َ ��ی �فْ

ئَ
َك�َعَ�ی���

َ
�ل هتً

َ
ل ا�فِ ِه��ف ْد��بِ

َه�بَّ �تَ
ِل��فَ �یْ

َّ
��لل َوِم�فَ

ون  پاسى از شب را بيدار باش وتهّجد و عبادت كن، و این وظیفه اى افز و
پسندیده  و محمود  مقامى  به  را  تو  وردگارت  پر كه  باشد  توست،  براى 

برانگيزد. )اسراء، 79(

 نكته ها:
کردن  د«، به معناى برطرف  ه�ب ود«، به معناى خوابیدن است و »�ت  »هحب

خواب با عبادت می باشد.
 نمازشب از نمازهاى بسیار با فضیلت است و در سوره هاى مّزمل و مّدثر 

لًا«  ِل�ی
ا��تَ

َّ ل َل��إِ
�یْ
َّ
ِم��لل

آمده است: »�تُ

اهميت نماز شب
در روایات بیش از 30 فضیلت براى نمازشب برشمرده شده است که به برخی از 

فضایل آن اشاره می شود:
وروشنایی  بدن  سالمتی  رمز  شب،  نماز  داشتند.  نمازشب  انبیا  تمام   
و  اداى دین  اندوه،  برطرف شدن  رزق،  اخالق،  در  نماز شب،  قبر است. 

نورچشم مؤّثر است.1
 نماز شب، گناه روز را محو می کند و نور قیامت است.2

که  است  زیاد  قدر  آن  شب  نماز  پاداش  می فرماید:  صادق؟ع؟  امام   

1.سفینة البحار.
2. بحاراالنوار، ج ۸4، ص 140.
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و��
ما�کا�فُ �ًء��بِ رف

َ ��ب �فٍ
ُ ْع�ی

ئَ
�� هتِ ّرَ

��تُ ُهْم�ِم�فْ
َ
�ل َ یی �فِ

�فْ
ئُ
ٌ��ما��

�فْ
ُم��فَ

َ
ْ�ل

لا��تَ
خداوند می فرماید: »�فَ

گرفته شده نمی داند.2 که براى آنان در نظر  کس پاداشی را  «1 هیچ  و�فَ
ُ
ْ�َمل َ �ی

 امام صادق؟ع؟ می فرماید: شرف مؤمن، نماز شب است و عّزتش، آزار 
واذّیت نکردن مردم.

که براى وحشت و تنهایی  کعبه مردم را نصیحت می کرد  کنار  ابوذر   
قبر، در دل شب دو رکعت نماز بخوانید.

که از نماز شب محروم باشد. کسی است   درمانده 
کند، سالم را آشکارا بدهد و هنگامی  که اطعام   بهترین شما کسی است 

که مردم در خوابند، نماز بخواند.
بر دیگران مستحّب: نماز شب،  کرم؟ص؟ واجب بود و  ا بر پيامبر  سه چیز 

ک و سحرخیزى.3 مسوا
« عظمت نهفته است )به خاطر تنوین( و در روایات آمده 

ً
اما کلمه ى  »َم�ت در 

ام�محمود« همان شفاعت است.4 که »م�ت
حضرت علی؟ع؟ می فرماید: گناهان و اعمال و رفتار بد انسان، موجب محرومّیت 

او از نمازشب می شود.5
ِر«۶، »َو� حبْ

�فَ
ْ
: »َو��ل

ً
کرده است. مثال خداوند به تمام قطعات زمان سوگند یاد 

1. سجده، 17.
1.تفسیر مجمع البیان.

3. تفسیر فرقان.
4. تفسیر نورالثقلین.

5. بحاراالنوار، ج ۸7، ص 145.
۶. فجر، 1.



115 آیات نماز، سوره حمد ، ماعون و توحید

َ�ْ�ِر« اما به سحر سه بار سوگند یاد شده است: 
ْ
هاِر«2، »َو��ل

ِح«1، »َو��ل�فَّ �بْ
ُ

�لّ�

َر«5 یعنی سوگند به  َ ْد�ب
ئَ
� �

دفْ �إِ ِل�
�یْ
َّ
��َعْسَ�َ�«4، »َو��لل دف �إِ ِل�

�یْ
َّ
َْسِر«3، »َو��لل �ی �� دف �إِ ِل�

�یْ
َّ
»َو��لل

شب هنگام تمام شدنش. و در باره ى استغفار در سحر دو آیه آمده است: 
ْس�اِر«7

ئَ
ا
ْ
ال ��بِ �فَ ِر�ی �فِ

�فْ ُمْس�تَ
ْ
«۶، »�ل ُرو�فَ �فِ

�فْ َْس�تَ ْس�اِر�ُهْم��ی
ئَ
ا
ْ
ال »َو��بِ

 پيام ها:
مقام  آرى  َك« 

َ
ل � هتً

َ
ل ا�فِ �ف ِه� �بِ ْد�

َه�بَّ �تَ
»�فَ بود.  واجب  اسالم  پيامبر  بر  نمازشب   -1
رهبرى، مستلزم تکالیف سنگین ترى است.

ْد« َه�بَّ �تَ
ِل��فَ �یْ

َّ
��لل 2- دل شب بهترین زمان براى عبادت است. »َو�ِم�فَ

3- مقامات پسندیده معنوى، در سایه ى عبادت وعبودّیت پيدا می شود. 
خدا  بر  حقی  خویش،  عبادت هاى  با  ما  البته   »

ً
َمْحُمود� �

ً
اما َم�ت ْد...� َه�بَّ �تَ

»�فَ
کنیم، هرچه هست، امید است و فضل او. »َع�ی�« که طلب  نداریم 

5- نماز شب به تنهایی کافی نیست، کماالت دیگرى نیز الزم است. »َع�ی�«
برندارد و تهجد و عبادتی نداشته  کمال  گامی به سوى  کسی خود  تا   -۶
مقامی  َك�« 

َر�بُّ َك�
َ َ��ش �بْ َ �ی �... ْد�

َه�بَّ �تَ
»�فَ نمی رساند.  مقامی  به  را  او  خداوند  باشد، 

ارزشمند است که نزد خدا پسندیده باشد، وگرنه شهرت هاى پوچ، ارزشمند و 
ماندگار نیست. آرى دود به هوا و باال می رود، ولی روسیاه است.

است.  خداوند  از  شفاعت  مقام  دریافت  شب،  نماز  و  تهجد  آثار  از   -7

1. مّدثر، 34.
2. شمس، 3.

1.فجر، 4.
4. تکویر، 17.
5. مّدثر، 33.

۶. ذاریات، 1۸.
7. آل عمران، 17.
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اولیاى  آنکه  نه  است،  پسندیده  اولیا  براى  را  شفاعت  خودش  خداوند، 
»

ً
�َمْحُمود�

ً
اما َك�َم�ت َك�َر�بُّ

َ َ��ش �بْ َ الهی نسبت به بندگان از خدا مهربان تر باشند. »�ی

مر ی�مس�ت �ب و��ب

21 ا� ً ��َ��یّ �ما�ُدْم�تُ کاهتِ
�َو��لرفَّ لاهتِ

َ
الّ� ��بِ یی ِ

ْو�ا�ف
ئَ
�َو�� �تُ �ما�ُک�فْ �فَ �یْ

ئَ
��
ً
اَرکا �ُم�ب یی �فِ

َ
َ�ل َ َو��ب

و هر جا كه باشم، خداوند مرا مایه ى بركت قرار داده و تا زنده ام مرا به 
نماز و زكات سفارش كرده است. )مریم، 21(

 نكته ها:
که در آن منفعت زیاد، تعلیم و تأدیب دیگران و   چیزى با برکت است 
با ثبات باشد؛ حضرت عیسی؟ع؟ هم عمر با برکتی دارد و تا بعد از ظهور 
که در پی  کافرانی  امام زمان؟ع؟ زنده است و هم پيروانش بسیارند و بر 
لی�� �إِ ُرو��

�فَ
َ
ك � �فَ �ی ِ دف

َّ
�ل � ْو�تَ

�فَ ُ�وَك� �بَ
��تَّ � �فَ �ی ِ دف

َّ
�ل اِعُل� قتل آن حضرت بودند، پيروزند. »َو��ب

1» اَمهتِ �ی �تِ
ْ
ْوِم��ل َ �ی

 سرچشمه ى خیرات و برکات، نّیت ها، اهداف، حاالت و خصلت هاى 
� �فَ ْ �ی

ئَ
��
ً
اَرکا �ُم�ب یی �فِ

َ
َ�ل َ که باشند مبارکند. »�ب درونی است. لذا بعضی  انسان ها هر جا 

« و بعضی به خاطر مشکالت روحی و دورى از معنوّیت، در هر جا که  �تُ ما�ُک�فْ

باشند گرفتار خصلت هاى نارواى خویش اند و خیرشان به دیگران نمی رسد.

1.آل  عمران، 55.
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کرد.  کدامنی مادر و نداشتن پدر اشاره  «، به پا یی ِ
و�ِلَد�ت کلمه  »�بِ عیسی؟ع؟ با 

و�لدى«. « و نفرمود: »�ب یی ِ
و�ِلَد�ت ���بِ

ّرً َ »َو��ب

 پيام ها:
گر براى فخرفروشی نباشد مانعی  1- ستایش از خود و نماز و انفاق خود، ا

 » کاهتِ
�َو��لرفَّ لاهتِ

َ
الّ� ��بِ یی ِ

ْو�ا�ف
ئَ
�...�َو��

ً
اَرکا �ُم�ب یی �فِ

َ
َ�ل َ ندارد. »َو��ب

� �فَ ْ �ی
ئَ
2- ارزش هاى معنوى همچون نماز و انفاق، فوق زمان و مکان است. »�

ا« ً �َ��یّ ��...�ما�ُدْم�تُ �تُ ما�ُک�فْ

� لاهتِ
َ

الّ� �بِ � یی ِ
ْو�ا�ف

ئَ
� »َو� است.  آسمانی  ادیان  مشترکات  از  زکات  و  نماز   -3

به  کمک  کنار  در  نماز  با  خدا  با  ارتباط  واسطه  به  پيامبران   » کاهتِ
�لرفَّ َو�

نیازمندان سرچشمه ى خیر و برکت و آثار ابدى بوده اند. )شاید بتوان شرط 
مبارک بودن را اقامه نماز و پرداخت زکات دانست.(

4- رابطه با خدا )انجام نماز(، از رابطه با محرومان )پرداخت زکات( جدا 
» کاهتِ

�َو��لرفَّ لاهتِ
َ

الّ� نیست. »�بِ
ا« ً �َ��یّ 5- نماز و زکات، در طول عمر تعطیل بردار نیست  »ما�ُدْم�تُ

و�ده ا�ف ��ف �ت ول�ی مس�ئ

55 ا� ً �یّ ِه�َمْر�فِ ِ
َد�َر�بّ �ِع�فْ �َو�کا�فَ کاهتِ

�َو��لرفَّ لاهتِ
َ

الّ� ُه��بِ
َ
ْهل

ئَ
ُمُر��

ئْ
ا َ ��ی َو�کا�فَ

وردگارش مورد  و همواره خاندان خود را به نماز و زكات امر مى كرد و پيوسته نزد پر
رضايت بود. )مریم، 55(
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 نكته ها:
»َو� است.  انبیا  هدف  و  خواسته  بزرگ ترین  رضایت،  و  رضوان  مقام   

ا«  ً �یّ ِه�َمْر�فِ ِ
َد�َر�بّ �ِع�فْ ا«1، »َو�کا�فَ ً �یّ �َر�فِ ِ

ُه�َر�بّ
ْ
َ�ل ْ ��ب

در حدیث می خوانیم: چون اهل بهشت در بهشت مستقر شوند، خطاب 
اك« پروردگارا! رضاى  ا�ر�ف �ف می رسد آیا حاجت دیگرى دارید؟ می گویند: »ر�ب

تو هدف ماست.2

 پيام ها:
1- پيامبران؟مهع؟، عالوه بر مسئولّیت اجتماعی، مسئولّیت تربیت عبادی 
ُه« )از میان مسائل تربیتی، نماز نقش 

َ
ْهل

ئَ
� ُمُر�

ئْ
ا َ �ی � کا�فَ خانواده را هم دارند. »َو�

بسیار مهمی دارد که مقدم بر هر چیزی آمده است.( 
ُه�

َ
ْهل

ئَ
� ُمُر�

ئْ
ا َ �ی � 2- سفارش به نماز وزکات، از وظایف پدر خانواده است. »َو�کا�فَ

وبیش  کم  خانواده ها  در  نماز  به  سفارش  اینکه  )با   » کاهتِ
�لرفَّ َو� � لاهتِ

َ
الّ� �بِ

هست، اّما سفارش به زکات نیست.(
ُمُر«

ئْ
ا َ ��ی 3- امر به نماز و زکات، از مصادیق امر به معروف است. »َو�کا�فَ

4- نماز و زکات، در ادیان دیگر هم بوده و سابقه اى بس طوالنی دارند. 
ُمُر�...«

ئْ
ا َ ��ی »َو�کا�فَ

5- نماز )ارتباط با خالق( و زکات )ارتباط با مخلوق(، از هم جدا نیست. 
» کاهتِ

�َو��لرفَّ لاهتِ
َ

الّ� کمال نیست.( »�بِ )عبادت بدنی به تنهایی شرط 

1.مریم، ۶.
2. تفسیر اطیب البیان، ذیل آیه.
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� کنیم. »کا�فَ ۶- در امر به  معروف وتوصیه به نماز، باید از نزدیکان شروع 
ُه«

َ
ْهل

ئَ
ُمُر��

ئْ
ا َ �ی

ُمُر...«
ئْ
ا َ ��ی 7- ارشاد و توصیه به نماز باید دائمی باشد، نه مقطعی و گذرا. »َو�کا�فَ

�گمر�ه ��ف مارف ی��ف �ب

� ْو�فَ �تَ
ْ
ل �یَ �

َسْو�فَ
��فَ َهو��تِ

َّ ُ�و���لسش �بَ
��تَّ َو� � لاهتَ

َ
اُعو���لّ� �ف

ئَ
� �

�فٌ
ْ
ل ْ�ِدِهْم��فَ َ �ب � �ِم�فْ

�فَ
َ
ل
�فَ
فَ

�
59 ا� ً �یّ

عفَ
آنان، جانشينان بد و ناشايسته اى آمدند كه نماز را ضایع  از  آنگاه پس 
خود  گمراهى  )كیفر(  ودى  ز به  پس  كردند.  وى  پير را  هوسها  و  كردند 

را خواهند دید. )مریم، 59(

 نكته ها:
« فرزند ناصالح است.  �فٌ

ْ
ل گویند و »�فَ «، فرزند صالح را  �ف

َ
ل  »�فَ

ضایع   1» ِ
ّ یی
عفَ
ْ
�ل � ِم�فَ ُد�

ْ سش �لّرُ � �فَ َّ �ی �بَ
�تَ ْد�

»�تَ است.  رشد  مقابل  در  ی«  »عف کلمه ى   
که نماز می خواند، ولی  کردن نماز، غیر از نخواندن و ترک آن است. کسی 
کرده و آن را  کسی نماز را ضایع  بدون رعایت شرایط آن یا با تأخیر، چنین 

سبک شمرده است.2

1.بقره، 25۶.
1.بحاراالنوار، ج 11، ص 72.
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که حضرت رسول؟ص؟ این آیه را تالوت   در روایتی می خوانیم: همین 
می فرمودند، منقلب شده، فرمودند: بعد از ۶0 سال، گروهی نماز را ضایع 

کرد.1 خواهند 
گفته شده باشد، سال ۶0 همان  گر این سخن در اوایل سال اّول هجرى  ا

سال شهادت امام حسین؟ع؟ و سال به قدرت رسیدن یزید است.

 پيام ها:
را  نماز  اهل  صالح  پدران  زحمت هاى  آینده،  ونسل  فرزندان  گاهی   -1
�

�فٌ
ْ
ل تباه می کنند. )گاهی از خوبان، نسل نااهل بی نماز پيدا می شود( »�فَ

» لاهتَ
َ

اُعو���لّ� �ف
ئَ
�

2- نماز محور دین است. )براى نشان دادن چهره ى نسلی به نسل دیگر، 
» لاهتَ

َ
اُعو���لّ� �ف

ئَ
��

�فٌ
ْ
ل ��..��فَ

�فَ
َ
ل
�فَ
فَ

کردن نماز آنان را نشان می دهد( »� ضایع 
گر این سّد شکسته شود،  3- نماز، سّدى است میان انسان و شهوت ها و ا
» َهو��تِ

َّ ُ�و���لسش �بَ
�َو���تَّ لاهتَ

َ
اُعو���لّ� �ف

ئَ
پيروى از شهوت ها براى انسان آسان می شود. »�

که از رابطه با خدا )نماز( جدا شد، به شهوات پيوند می خورد.  4- کسی 
» َهو��تِ

َّ ُ�و���لسش �بَ
�َو���تَّ لاهتَ

َ
اُعو���لّ� �ف

ئَ
�«

�َو� لاهتَ
َ

اُعو���لّ� �ف
ئَ
گمراهی است. »�� 5- بی نماز و رونق یافتن شهوات، غّی و 

»
ً
ا �یّ

�عفَ ْو�فَ �تَ
ْ
ل ��...��یَ َهو��تِ

َّ ُ�و���لسش �بَ
��تَّ

در  واقعی  )رشد  ا«  ً �یّ
عفَ � ْو�فَ �تَ

ْ
ل »�یَ است.  سردرگمی  نماز،  کردن  ضایع  کیفر   -۶

سایه ى معنوّیت است(

1. تفسیر نمونه.
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د� ور��ف �دس�ت �ف �ول�ی

14 ِری�
ْ
ك ِ �ِلدف لاهتَ

َ
ِم��لّ� �تِ

ئَ
ی��َو�� ِ

ْد�ف اْع�بُ
َ ا��ف

َ �ف
ئَ
ا��

َّ ل لَه��إِ ُه�لا��إِ
َ
ا��لّل

َ �ف
ئَ
ی�� �فِ

�فَّ �إِ
همانا منم الّله، جز من خدايى نيست، پس مرا بندگى كن و نماز را بپادار تا به 

یاد من باشى. )طه، 14(

 پيام ها:
ُه�- 

َ
�لّل ا�

َ �ف
ئَ
� � یی �فِ

�فَّ »�إِ است.  عبادت  و  عمل  اساس  شناخت،  الهی،  نظام  در   -1
» یی ِ

ْد�ف اْع�بُ
َ �ف

لَه� 2- شناخت اصول دین، بر انجام فروع دین مانند نماز مقّدم است. »لا��إِ
« توحید نظرى مقّدم بر توحید عملی است. یی ِ

ْد�ف اْع�بُ
َ ا��ف

َ �ف
ئَ
ا��

َّ ل �إِ

آن  خلوص  میزان  به  عبادت  ارزش  باشد.  خالصانه  باید  عبادت   -3
» یی ِ

ْد�ف اْع�بُ
َ است.»�ف

ا�
َ �ف
ئَ
ا��

َّ ل لَه��إِ 4- توحید در رأس همه عقاید و نماز در رأس همه عبادات است. »لا��إِ
» لاهتَ

َ
ِم��لّ� �تِ

ئَ
�َو�� یی ِ

ْد�ف اْع�بُ
َ �ف

» لاهتَ
َ

ِم��لّ� �تِ
ئَ
کار و برنامه ى عملی انبیاست. »� 5- نماز، اّولین دستور 

» لاهتَ
َ

ِم��لّ� �تِ
ئَ
۶- نماز، در ادیان دیگر )حضرت موسی؟ع؟( نیز بوده است. »�

7- هدف از اقامه نماز، تنها رعایت قالب آن نیست، بلکه توّجه به قلب 
» ِریی

ْ
ك ِ �ِلدف لاهتَ

َ
ِم��لّ� �تِ

ئَ
آن، یعنی احساس حضور است. »�
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او موجب  یاد  و   » ِریی
ْ
ك ِ ِلدف � لاهتَ

َ
�لّ� ِم� �تِ

ئَ
اوست، »� یاد  به خاطر  نماز  برپایی   -۸

«1 چنانکه یاد ما از خدا، سبب  ُ و�ب
ُ
ل �تُ

ْ
��ل �فُّ ْطَم�ئِ ِه��تَ

َ
ِر��لّل

ْ
ك ِ دف لا��بِ

ئَ
آرامش دلهاست. »�

ْم«2
ُ
ُکْرك

دفْ
ئَ
�� یی ِ

ُکُرو�ف
ادفْ

َ یاد خدا از ماست. »�ف
� اَعهتَ ��لّسَ

�فَّ -...��إِ
لاهتَ

َ
ِم��لّ� �تِ

ئَ
9- توّجه به قیامت، سبب برپایی نماز می شود. »�

« در قیامت از نماز می پرسند. هتٌ �یَ �تِ
آ
�

کار �ت سش �و��پ �ت ول�ی مس�ئ

� هتُ �بَ �ا�تِ
ْ
�ل َو� َك�

�تُ ْررفُ
�فَ �� �فُ ْ�

�فَ �
ً
ا �ت ِررفْ َك�

ُ
ل ْس�ئَ

�فَ لا� ها� �یْ
َ
َعل ْر� �ْ�َط�بِ َو� � لاهتِ

َ
الّ� �بِ َك�

َ
ْهل

ئَ
� ُمْر�

ئْ
� َو�

132 وى� �تْ
ِلل�تَّ

وزى  ر تو  از  ما  باش.  پایدار  آن  بر  و  ده  فرمان  نماز  به  را  وخانواده ات 
براى  )نيكو(  سرانجاِم  و  مى دهیم،  وزى  ر را  تو  ما  )بلكه(  نمى خواهیم، 

)اهل( تقوا است. )طه، 132(

 نكته ها:
آیه، پيامبر؟ص؟  از نزول این  که پس  در روایات متعّددى آمده است   
و  را می زدند  و فاطمه؟اهس؟  َدرب خانه ى حضرت علی؟ع؟  ماه  تا چندین 
« آنگاه به قرائت آیه  در آستانه در یادآور نماز شده و می فرمودند: »�ل�لاهت

1.رعد، 2۸.
2. بقره، 152.
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تطهیر می پرداختند.1
تالوت  را  آیه  این  می شد،  تنگ  خدا؟ص؟  رسول  زندگی  وضع  هرگاه   

می فرمود، آنگاه به افراد خانه دستور می دادند تا نماز بخوانند. 2
کید  تأ آن  به  امر  در  وهم  نماز  انجام  در  هم  یعنی  ها«  �یْ

َ
َعل ْر� »�ْ�َط�بِ  

کن. وپایدارى 

 پيام ها:
ُمْر�

ئْ
� 1- امر به معروفی مانند نماز، در خانواده و نزدیکان، وظیفه بزرگان. »َو�

َك�«
َ
ْهل

ئَ
�

َك�
َ
ْهل

ئَ
� ُمْر�

ئْ
� از خانواده خود غافل باشد. »َو� 2- رهبر جامعه ى اسالمی نباید 

» لاهتِ
َ

الّ� �بِ

3- مرد نسبت به سرنوشت فکرى و دینی خانواده خود مسئول است و 
َك«

َ
ْهل

ئَ
ُمْر��

ئْ
کافی نیست. »َو�� تنها رعایت امور ماّدى آنان 

خانواده  معروف،  به  امر  و  عبادی  تربیت  زمینه هاى  مهم ترین  از   -4
َك��...« )دایره ى اهل، به زن و فرزند منحصر 

َ
ْهل

ئَ
ُمْر��

ئْ
ونزدیکان انسان است. »َو��

نیست، بلکه همه ى افراد خاندان را شامل می شود.(
5- مبّلغ و مربیان و شخصیت ها باید در مرحله ى اّول به تبلیغ و تربیت 

َك«
َ
ْهل

ئَ
ُمْر��

ئْ
نمازی خانواده خود بپردازند. »َو��

نماز است.  به  آنان  اهتمام  و  کانون خانواده  تربیت،  اّولین مرحله ى   -۶
« فرمان به نماز از میان سایر واجبات، رمز بیمه شدن  لاهتِ

َ
الّ� َك��بِ

َ
ْهل

ئَ
ُمْر��

ئْ
»َو��

اعضاى خانواده است. 

1.تفسیر الکبیر و دّرالمنثور و مجمع البیان.
2. تفسیر المیزان، ذیل آیه.
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7- زرق و برق دنیا فریبنده است، راهکار عدم وابستگی به آن حتی برای 
« )و آیه قبل(. لاهتِ

َ
الّ� َك��بِ

َ
ْهل

ئَ
ُمْر��

ئْ
شخص پيامبر؟ص؟، پناه بردن به نماز است. »َو��

» لاهتِ
َ

الّ� َك��بِ
َ
ْهل

ئَ
ُمْر��

ئْ
۸- یکی از مصادیق روشن و بلند معروف، نماز است. »َو��

بر  والدین  باید  نماز در خانواده داراى اهمیت خاصی است،  ع  9- موضو
از  که  تحقیقاتی  )در  ها«  �یْ

َ
َعل ْر� �ْ�َط�بِ َو� � لاهتِ

َ
الّ� �بِ َك�

َ
ْهل

ئَ
� ُمْر�

ئْ
� »َو� کنند.  اصرار  آن 

جامعه ى دانش آموزى و نوجوان و جوان شده است، درصد باالیی از آنان 
عّلت توّجه به نماز خود را توّجه خانواده هاى خویش به آن دانسته اند.(

10- امر به معروف و تربیت عبادی خانواده و فرزندان، مداومت و پایدارى 
ها« �یْ

َ
ْر�َعل �َو��ْ�َط�بِ لاهتِ

َ
الّ� َك��بِ

َ
ْهل

ئَ
ُمْر��

ئْ
الزم دارد. »�َو��

باز  ما  به خود  آن  ثمره ى  نمی برد،  ما سودى  و عبادت  نماز  از  11- خداوند 
»
ً
ا �ت َك�ِررفْ

ُ
ل ْس�ئَ

می گردد. »لا��فَ
َك��

َ
ْهل

ئَ
ُمْر��

ئْ
12- سفارش به نیکی ها و نماز باید جّدى وهمراه بیان آثار باشد. »َو��

وى�« �تْ
�ِلل�تَّ هتُ �بَ �ا�تِ

ْ
...�َو��ل

�
هتُ �بَ �ا�تِ

ْ
�...�َو��ل لاهتِ

َ
الّ� َك��بِ

َ
ْهل

ئَ
ُمْر��

ئْ
کدامنی و تقواست. »َو�� 13- نماز، زمینه ساز پا

وى�«  و حسن عاقبت در سایه ى تقواى الهی است، نه ماّدیات. �تْ
ِلل�تَّ

ا�ف و��ی سش �ی ��پ مامور�ی�ت

�َو� لاهتِ
َ

اَم��لّ� �ت �َو��إِ ر��تِ �یْ
�فَ
ْ
ْ�َل��ل ِهْم��فِ �یْ

َ
ل ا��إِ �ف ْوَ��یْ

ئَ
ا�َو�� ْمِر�ف

ئَ
ا ��بِ

ْهُدو�فَ َ ��ی
هتً ّمَ �ئِ

ئَ
اُهْم�� �ف

ْ
َ�ل َ َو��ب

73 � �فَ ِد�ی ا�عا�بِ �ف
َ
و��ل

�َو�کا�فُ کاهتِ
اَء��لرفَّ �ت �ی �إِ
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و آنان را پيشوایانى قرار دادیم كه به فرمان ما )مردم را( هدايت مى كردند و به 
پايى نماز و پرداخت زكات را وحى كردیم  آنان، انجام كارهاى نيک و بر

وآنان فقط ما را عبادت مى كردند. )انبياء، 73(

 پيام ها:
اَم� �ت �َو��إِ ر��تِ �یْ

�فَ
ْ
ْ�َل��ل 1- نماز و زکات در میان کارهاى خیر، جایگاه ویژه اى دارند. »�فِ

» کاهتِ
اَء��لرفَّ �ت �ی �َو��إِ ِ

لاهت
َ

�لّ�

�َو� لاهتِ
َ

اَم��لّ� �ت 2- نماز و زکات، دو رکن اساسی در همه ادیان بوده است. »�إِ
» کاهتِ

اَء��لرفَّ �ت �ی �إِ

اَء� �ت �ی �َو��إِ ِ
لاهت

َ
اَم��لّ� �ت 3- بدون نماز و زکات، انسان به درجه بندگی خدا نمی رسد. »�إِ

» �فَ ِد�ی ا�عا�بِ �ف
َ
و��ل

�َو�کا�فُ کاهتِ
�لرفَّ

» �فَ ِد�ی ا�عا�بِ �ف
َ
و��ل

4- رهبران الهی، عابدان و بندگان مخلص خدا هستند. »کا�فُ
به  اینکه  با  انبیا  نسازد.  غافل  خدا  بندگی  از  را  ما  الهی،  نعمت هاى   -5
« نائل آمدند، اّما با این وجود، باز بنده ى خدا  هتً ّمَ �ئِ

ئَ
اُهْم�� �ف

ْ
َ�ل َ مقام رهبرى  »�ب

» �فَ ِد�ی ا�عا�بِ �ف
َ
و��ل

هستند. »َو�کا�فُ
ا�...� ْمِر�ف

ئَ
ا ��بِ

ْهُدو�فَ َ ��ی
هتً ّمَ �ئِ

ئَ
� اُهْم� �ف

ْ
َ�ل َ ۶- دین و عبادت از سیاست جدا نیست. »�ب

»� �فَ ِد�ی ا�عا�بِ �ف
َ
و��ل

کا�فُ
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لص �م�ف دگا�ف �ف ه��ب ا�ف �فسش

� ِمیی �ی ُم�تِ
ْ
�ل َو� َُهْم� �ا�ب

ئَ
� ما� َعلی�� � �فَ ِر�ی ا�بِ

َ
�لّ� َو� ُُهْم� و�ب

ُ
ل
�تُ � �تْ

َ
ل َو�بِ ُه�

َ
�لّل ِکَر�

دفُ �� دف �إِ �
�فَ �ی ِ دف

َّ
�ل

35 � و�فَ �تُ �فِ �فْ ُ اُهْم��ی �ف
�تْ ا�َررفَ �َو�ِمّمَ لاهتِ

َ
�لّ�

از  دل هايشان  شود  برده  خدا  نام  هرگاه  كه  هستند  كسانى  )ُمخبتين( 
آنان مى رسد مقاومند و  )از سختى ها( به  آنچه  بر  و  زد  خوف )خداوند( مى لر
وزى داده ایم انفاق مى كنند. )حج، 35( پاكنندگان نمازند و از آنچه به آنان ر بر

 

 نكته ها:
که پيامبر؟ص؟ به   آیه سیمای مخبتین یعنی بندگان متواضع مخلصی 
که دلهایشان مملو از خوف پروردگار  آنان بشارت داده را توضیح می دهد 
ک زندگیشان شکیبا و در عمل اهل نماز و انفاق  و در برابر حوادث دردنا

می باشند. 
 یاد خدا هم آرام بخش و هم براى اهل ایمان مخلص، خوف آور است، 
که با یاد والدین، هم آرام می گیرد وهم از آنان پروا می کند  کودکی  همانند 

وحساب می برد.

 پيام ها:
که با صبر و نماز و انفاق تکمیل  1- ترس از خدا و پرواى درونی، ارزشی 
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» و�فَ �تُ �فِ �فْ ُ ...��ی لاهتِ
َ

��لّ� ِمیی �ی ُم�تِ
ْ
ُُهْم...��ل و�ب

ُ
ل
��تُ �تْ

َ
ل می شود. »َو�بِ

2- زیربناى انجام وظیفه بعد از تقوا، مقاومت و صبر، اهل نماز و انفاق 
»� و�فَ �تُ �فِ �فْ ُ ...��ی لاهتِ

َ
��لّ� ِمیی �ی ُم�تِ

ْ
...��ل �فَ ِر�ی ا�بِ

َ
ُُهْم�َو��لّ� و�ب

ُ
ل
��تُ �تْ

َ
ل بودن است. »َو�بِ

3- سیره و نشانه بندگان خالص خداوند، اهل نماز و انفاق بودن است. 
« )آیه در توصیف مخبتین آیه قبل است( و�فَ �تُ �فِ �فْ ُ ...��ی لاهتِ

َ
��لّ� ِمیی �ی ُم�تِ

ْ
»�ل

� ِمیی �ی ُم�تِ
ْ
4- رابطه با خدا )نماز(، از رابطه با محرومان )انفاق( جدا نیست. »َو��ل

» و�فَ �تُ �فِ �فْ ُ ...��ی لاهتِ
َ

�لّ�

ه��اکما�ف �ف �ی �و�ف �ف �ول�ی

�َو� ِ َمْ�ُرو�ف
ْ
ال َمُرو���بِ

ئَ
�َو�� کاهتَ ُو���لرفَّ �تَ

آ
�َو�� لاهتَ

َ
اُمو���لّ� �ت

ئَ
�� ْرصفِ

ئَ
ا
ْ
��ل یی ِ

اُهْم��ف
َ �فّ
َّ
�َمک �فْ ��إِ

�فَ �ی ِ دف
َّ
�ل

41 ُموِر�
ئُ
ا
ْ
��ل هتُ �بَ ِه��عا�تِ

َ
ِر�َو�ِلّل

َ
ک ُم�فْ

ْ
���ل َهْو��َع�فِ

�فَ
مى دارند  پا  بر  نماز  رسانيم،  قدرت  به  زمين  در  را  آنان  اگر  كه  كسانى 
و زكات مى دهند و )دیگران را( به خوبى ها دعوت مى كنند و از بدى ها باز 

مى دارند؛ و پایان همه ى امور براى خداست. )حج، 41(

 نكته ها:
گر قدرت و امکانات، در دست افراد صالح باشد، بهره بردارى صحیح   ا
گیرد سوء استفاده می کنند. بنابراین  گر در اختیار نااهالن قرار  می کنند و ا
گروهی وسیله ى بدبختی است  گروهی نعمت و براى  دنیا و قدرت، براى 
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گر مؤمنان به قدرت برسند، به سراغ  کرده است: ا و قرآن از هر دو نمونه یاد 
گر  نماز و زکات و امر به معروف می روند ولی انسان هاى منحرف و نااهل، ا
ی�«1 و در راه نابودى  ْطعف �یَ

َ
�ل سا�فَ

�فْ اإِ
ْ
��ل

�فَّ کارشان طغیان است، »�إِ قدرتمند شوند 
� ْرصفِ

ئَ
ا
ْ
�ل � یی ِ

�ف َسعی�� ی�
َّ
َول �تَ �� دف �إِ »َو� می دارند،  بر  گام  بشر  نسل  و  اقتصادى  منابع 

خ می کشانند.  ْسَل«2 و عاقبت، مردم را به دوز
�َو��ل�فَّ َ ْر�ش َ�

ْ
ْهِلَك��ل ُ ها�َو��ی �ی ِسَد��فِ

�فْ ِل�یُ
اِر«3

َ ی��ل�فّ
َ
ل ��إِ

ْدُعو�فَ ��یَ
هتً ّمَ �ئِ

ئَ
�«

 پيام ها:
فراهم  را  فرهنگی  و  مالی  تعاون  و  بندگی  زمینه ى  مؤمنان،  پيروزى   -1

اُهْم��...«
َ �فّ
َّ
�َمک �فْ می کند و غفلت و غرور را از بین می برد. »�إِ

2- براى مؤمنان، تمام زمین یکسان است، آنان هر کجا که توان پيدا کنند، 
» ْرصفِ

ئَ
ا
ْ
��ل یی ِ

برپایی نماز را اولین هدف و برنامه عملی خود پياده می کنند. »�ف
3- اّولین ثمره ى حکومت صالحان، نماز و زکات و امر به معروف و نهی از 

»...� لاهتَ
َ

اُمو���لّ� �ت
ئَ
�� ْرصفِ

ئَ
ا
ْ
��ل یی ِ

اُهْم��ف
َ �فّ
َّ
�َمک �فْ منکر است. »�إِ

ــه جامعــه و  گاهــی دادن ب ــا خــدا و دســتگیرى از محرومــان و آ 4- رابطــه ب
َمُرو��

ئَ
�َو�� کاهتَ ُو���لرفَّ

�تَ
آ
�َو�� لاهتَ

َ
اُمو���لّ� �ت

ئَ
جلوگیــرى از مفاســد، از هــم جــدا نیســت. »�

»...� ِ َمْ�ُرو�ف
ْ
ال �بِ

5- اقامه ى نماز و اداى زکات و امر به معروف و نهی از منکر از وظایف و 
» مو�ف �ی �ت اُمو�« نه »�ی �ت

ئَ
کارهاى  قطعی مسئوالن حکومت اسالمی است. »�

کمان مؤمن، هم در فکر ارتقاى روحی و رشد امور معنوى و عبادی  ۶- حا

1.علق، ۶.
2. بقره، 205.

3. قصص، 41.
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هستند و هم به دنبال رفاه و حل مشکالت اقتصادى و فقرزدایی و اصالح 
»...� کاهتَ ُو���لرفَّ �تَ

آ
�َو�� لاهتَ

َ
اُمو���لّ� �ت

ئَ
جامعه. »�

که این چهار ارزش محورى را  7- جامعه اى تحت حمایت خداوند است 
اُهْم�

َ �فّ
َّ
�َمک �فْ ��إِ

�فَ �ی ِ دف
َّ
داشته باشد: نماز، زکات، امر به معروف و نهی از منکر. »�ل

ُ�ُرُه« �فْ َ ��ی ُه�َم�فْ
َ
��لّل

ُ�َر�فَّ �فْ �یَ
َ
« و آیه قبل: »َو�ل لاهتَ

َ
اُمو���لّ� �ت

ئَ
�� ْرصفِ

ئَ
ا
ْ
��ل یی ِ

�ف

که اّول به وظایف فردى  ۸- امر و نهی شما، زمانی در جامعه موّثر است 
»� ِ َمْ�ُرو�ف

ْ
ال َمُرو���بِ

ئَ
��...� لاهتَ

َ
اُمو���لّ� �ت

ئَ
کنید. »� خود بخصوص نماز عمل 

» لاهتَ
َ

اُمو���لّ� �ت
ئَ
اُهْم��...��

َ �فّ
َّ
�َمک �فْ 9- اقامه ى نماز، به قدرت و امکانات نیاز دارد. »�إِ

« )در  کاهتَ ُو���لرفَّ �تَ
آ
�َو�� لاهتَ

َ
اُمو���لّ� �ت

ئَ
گسستنی نماز است. »� 10- زکات، همتاى نا

کنار نماز آمده است(. 2۸ آیه ى قرآن، زکات در 

گاری ر�ه�رس�ت

َر� �یْ
�فَ
ْ
�ل و��

ُ
َ�ل

��فْ َو� ْم�
ُ
ک َّ َر�ب ُدو�� �ْع�بُ َو� ُدو�� �ْس�بُ َو� ُ�و��

َ
�ْرك و�� َم�فُ

آ
� � �فَ �ی ِ دف

َّ
�ل َها� ُّ �ی

ئَ
� ا� �ی

77 � ِلُحو�فَ
�فْ ْم��تُ

ُ
ک

َّ
َ�ل

َ
ل

وردگارتان را  اى كسانى كه ایمان آورده اید! ركوع كنيد و سجده نمایيد و پر
عبادت كنيد و كار نيک انجام دهید، باشد كه رستگار شوید. )حج، 77(

 نكته ها:
 با اینکه رکوع و سجود از مصادیق عبادت هستند ولی در این آیه نام آن 
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ُدو�« آمده که نشانه ى اهمّیت نماز و این دو رکن نماز است. کنار »َو��ْع�بُ دو در 
ح شده و رستگارى او در انجام هر   براى سعادت انسان دو برنامه مطر

ع عمل است:  دو نو
ع وسجود و عبادت هاى دیگر.  الف: برنامه هاى ثابت مانند رکو

کار خیر مصداق  که در هر زمان  ب: برنامه هاى متغّیر و تابع زمان ومکان 
َر« �یْ

�فَ
ْ
و���ل

ُ
َ�ل

ُ�و��...�َو���فْ
َ
و���ْرك َم�فُ

آ
خاّصی دارد. »�

 پيام ها:
که در  ابتکارات و اختراعات و خدمات،( زمانی مؤّثر است  1- کار خیر )و 

َر« �یْ
�فَ
ْ
و���ل

ُ
َ�ل

ُ�و��...�َو���فْ
َ
و���ْرك َم�فُ

آ
سایه ى ایمان و بندگی خدا باشد. »�

کار خیر، رستگارى خود را قطعی ندانید،  ع و سجود و تعبد و  2- حّتی با رکو
» ِلُحو�فَ

�فْ ْم��تُ
ُ
ک

َّ
َ�ل

َ
کار است. »ل زیرا آفت غرور و حبط عمل در 

انجام  از  بعد  که  است  تکامل  مرحله ى  آخرین  رستگارى،  و  فالح   -3
» ِلُحو�فَ

�فْ ْم��تُ
ُ
ک

َّ
َ�ل

َ
کارهاى خیر باید امید آن را داشت. »ل عبادات و نماز و 

مای��سلام س�ی

� �ِم�فْ �فِ �ی ��لّدِ یی ِ
ْم��ف

ُ
ک �یْ

َ
َ�َل�َعل َ اُکْم�َو�ما��ب �ب �تَ ْ هاِدِه�ُهَو���ب ��بِ

ِه�َ��تَّ
َ
��لّل یی ِ

اِهُدو���ف َو��ب
� و�فَ

ُ
ک ��ِل�یَ �هدف یی ِ

ُل�َو��ف �بْ
��تَ �ِم�فْ �فَ ُمْسِلِم�ی

ْ
اُکُم��ل َم�ُهَو�َسّمَ ر�ِه�ی ْ �ب ْم��إِ

ُ
ک �ی �بِ

ئَ
�� هتَ

َّ
�ِمل َ�َرحبٍ

و�� �تُ
آ
� َو� � لاهتَ

َ
�لّ� ُمو�� �ی �تِ

ئَ
ا
َ �ف اِس�

َ �ل�فّ ی�
َ
َعل َهد�َء�

ُ سش و��
و�فُ

ُ
ک �تَ َو� ْم�

ُ
ک �یْ

َ
َعل �

ً
د� ِه�ی

َ سش ُسوُل� �لّرَ
78 ُر� ِ��ی

ْ�َم��ل�فَّ َمْولی��َو��فِ
ْ
ْ�َم��ل �فِ

ِه�ُهَو�َمْولاُکْم��فَ
َ
الّل ِ�ُمو���بِ �َو��ْع�تَ کاهتَ �لرفَّ
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و در راه خدا جهاد كنيد چنان كه شايسته جهاد )در راه( اوست، او شما را 
)بر همه اّمت ها( برگزید و در دین )اسلام( هیچ گونه دشوارى بر شما قرار 
وى كنيد(، او كه شما را از قبل مسلمان  نداد، آیين پدرتان ابراهیم )را پير
نامید و در این )كتاب نيز مطلب چنين است( تا این پيامبر بر شما گواه 
باشد و شما بر مردم گواه باشید، پس نماز بر پا دارید و زكات بپردازید و 
پرست شماست، پس چه خوب  به خدا تمّسک جویيد، كه او مولا و سر

پرستى است و چه خوب یاورى. )حج، 78( سر

 نكته ها:
نیاز دارد و همه ى مردم  گواه بودن، به علم و عدالت  که  می دانیم   
مراد  بنابراین،  باشند،  شاهد  دیگران  بر  بتوانند  که  گاه  آ نه  و  عادلند  نه 
آنان  از  آیه عنوان شده است، بعضی  این  که در  گواه بودن مسلمانان  از 
و  امین و عادلند  رفتار مردم علم دارند و هم  و  اعمال  به  که هم  هستند 
که در روایات می خوانیم، اهل بیت پيامبر؟ص؟  گونه  چنین افرادى همان 

که اعمال و رفتار ما بر آنان عرضه می شود. و امامان معصوم؟امهع؟ هستند 
 خداوند در آغاز سوره حج، از زلزله عظیم قیامت وعذاب شدید الهی یاد 
کرد و در پایان سوره از جهاد و نماز و زکات سخن گفت و یادآور شد که او براى 
همه بندگانش، موال وسرپرست و یاورى نیکوست، این نکته به ما می آموزد 
الهی،  شدید  عذاب  و  قیامت  عظیم  زلزله ى  خطرهاى  از  نجات  براى  که 

ُر«. ِ��ی
ْ�َم��ل�فَّ َمْولی��َو��فِ

ْ
ْ�َم��ل �فِ

که  »�فَ بنده ى او باشیم و به او پناه ببریم 
« به معناى سخت نبودن احکام الهی نیست، زیرا در همین   نفی  »َ�َرحبٍ
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گفته پيداست  آیه که می فرماید: جهاد کنید آن گونه که حّق جهاد است. و نا
ج در دین آن است که  کار بس سختی است. پس مراد از نبودن حر که جهاد 
 در فرمان جهاد افراد بیمار، لنگ، نابینا، سالمند 

ً
اسالم بن بست ندارد. مثال

کودکان و ناتوانان معافند، ولی دفاع با همه ى سختی آن وظیفه  و زنان و 
است یا درباره نماز به توان فرد در ایستاده و نشسته و خوابیده خواندن.

 پيام ها:
افراد است.  انعطاف پذیر و طبق توان  1- اسالم، دین آسان واحکام آن 
َ�َل� َ را دارد. »ما��ب در زمان ها و مکان هاى مختلف، شایستگی اجرا شدن 

» �َ�َرحبٍ �ِم�فْ �فِ �ی ��لّدِ یی ِ
ْم��ف

ُ
ک �یْ

َ
َعل

« )توجه 
ً
د� ِه�ی

َ ُسوُل�سش ��لّرَ و�فَ
ُ
ک گواه است. »ِل�یَ کرم؟ص؟ بر اعمال ما  2- پيامبرا

به این نکته بهترین انگیزه برای حضور در میدان های جهاد و اهتمام به 
کمک به دیگران است(  نماز و 

3- نماز سیمای دین اسالم است. پس از معرفی دین اسالم به عنوان دین 
برگزیده و جایگاه پيامبر؟ص؟، از میان تمام اعمال دینی نماز نام برده شده است. 
کنار جهاد و زکات، بیانگر اهمیت آن در میان تمام  گرفتن نماز در  4_ قرار 

واجبات و عظمت آن در نگاه خدا و رسول است. 
5- نماز و زکات، تشّکر از خداوند است. )باید به شکرانه ى برگزیدگی و سابقه 

»...� لاهتَ
َ

ُمو���لّ� �ی �تِ
ئَ
ا
َ گواه بودن اّمت اسالم، نماز به پا داشت.( »�ف و لیاقت و 

با نماز و  ۶- تنها به برگزیده بودن و نام اسالم و مسلمانی تکیه نکنیم، 
� لاهتَ

َ
ُمو���لّ� �ی �تِ

ئَ
ا
َ کنیم. »�ف زکات و تمّسک به خدا، این افتخارات را پاسدارى 

» کاهتَ و���لرفَّ
�تُ
آ
َو��
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می گاری���ت رس�ت

2 � ُ�و�فَ ِ اسش ِهْم��ف �َ�لا�تِ یی ِ
�ُهْم��ف �فَ �ی ِ دف

َّ
��ل 1 �� و�فَ ِم�فُ ُموئْ

ْ
َح���ل

َ
ل
�فْ
ئَ
ْد��

�تَ
 مؤمنان رستگار شدند. همان كسانى كه در نمازشان خشوع دارند. 

ً
قطعا

)مؤمنون، 2-1(

 نكته ها:
« )شاید(  َ�ّلَ

َ
کلمه ى  »ل کلمه ى فالح )رستگارى( با  در قرآن، یازده مورد   

« لکن در سه مورد بدون این کلمه و به طور حتمی  ِلُحو�فَ
�فْ ْم��تُ

ُ
ک

َّ
َ�ل

َ
همراه است: »ل

� َح�َم�فْ
َ
ل
�فْ
ئَ
ْد��

مطرح شده است، یکی در همین سوره ویکی در سوره ى شمس: »�تَ
ی«. از مقایسه این سه مورد 

َ
ّك رفَ ��تَ َح�َم�فْ

َ
ل
�فْ
ئَ
ْد��

اها« ودیگرى در سوره ى اعلی: »�تَ
َ
ّک رفَ

با یکدیگر، روشن می شود که ایمان و تزکیه داراى جوهر واحدى هستند.
لاح« را بیست بار   در هر اذان و اقامه ى نمازهاى یومّیه جمله ى »حی�علی��ل�ف
بر زبان می آوریم و هدف نهائی را با فریاد رسا اعالم می کنیم، تا راه را گم نکنیم.
ی«1 کسانی رستگارند 

َ
ّك رفَ ��تَ َح�َم�فْ

َ
ل
�فْ
ئَ
ْد��

«، »�تَ و�فَ ِم�فُ ُموئْ
ْ
َح��ل

َ
ل
�فْ
ئَ
ْد��

اسالم می گوید: »�تَ
ْوَم� �یَ

ْ
َح��ل

َ
ل
�فْ
ئَ
ْد��

کفر می گوید: »�تَ که ایمان و تزکیه ى نفس داشته باشند، ولی 
ْ�لی�«2 فرعون می گفت: امروز هر کس زور و برترى دارد رستگار است. ��ْس�تَ َم�فِ

1.اعلی، 14.
2.طه، ۶4.
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لّاح« 
لاح« به معناى رستن است، شاید دلیل اینکه به کشاورز، »�فَ کلمه ى »�ف

که وسیله ى رستن دانه را فراهم می کند. می گویند آن باشد 
گر  کرم؟ص؟ فرمود: ا شخصی در حال نماز با ریش خود بازى می کرد، پيامبرا

گونه نماز نمی خواند.1 ع داشت، در عمل این  او در دل خشو
ع در نماز، فرونهادن چشم است.2 امام صادق؟ع؟ فرمود: مراد از خشو

 پيام ها:
َح«

َ
ل
�فْ
ئَ
ْد��

1- رستگارى مؤمنان اهل نماز، حتمی است. »�تَ
2- ایمان، شرایط و نشانه هایی دارد و نماز خاشعانه، در رأس آن است. 

» �و�ف اسشِ ِهْم��ف �َ�لا�تِ یی ِ
��...��ف �فَ �ی ِ دف

َّ
��ل و�فَ ِم�فُ ُموئْ

ْ
»�ل

» ُ�و�فَ ِ اسش 3- در نماز، حالت وکیفّیت خاشعانه آن مهم است. »�ف

�ت هسش ��ب ا�ف ه�و�ر�ش ا�ف �فسش

10 � و�فَ
ُ و�ِر�ش

ْ
َك�ُهُم��ل ول�ئِ

ئُ
�� 9 � و�فَ

طفُ �ا�فِ
ُ
ِهْم��ی و��تِ

َ
�ُهْم�َعلی��َ�ل �فَ �ی ِ دف

َّ
َو��ل

وآنان بر نمازهاى خود مواظبت دارند. آنان وارثانند. )مؤمنون، 10-9(

 پيام ها:
ِهْم� َ�لا�تِ � یی ِ

ح شد: »�ف ابتدا مطر در  نماز هم  1- در معّرفی سیماى مؤمنان، 

کنزالدقائق. 1. تفسیر 
2. بحاراالنوار، ج ۸1، ص 2۶4.



135 آیات نماز، سوره حمد ، ماعون و توحید

کید، نشان  وتأ تکرار  این   » و�فَ
طفُ �ا�فِ

ُ
ِهْم��ی و��تِ

َ
َ�ل پایان  »َعلی� « هم در  ُ�و�فَ ِ اسش �ف

اهمّیت آن است.

ه مو�ف ��ف ر��ف ا�ب �ت

� کاهتِ
�لرفَّ اِء� �ت �ی �إِ َو� � لاهتِ

َ
�لّ� اِم� �ت �إِ َو� ِه�

َ
�لّل ِر�

ْ
ك دفِ � َع�فْ ٌع� �یْ َ �ب لا� َو� � اَرهتٌ �ب ِ

ت
� ِهْم� ِه�ی

ْ
ل
�تُ لا� اٌل� ِر�ب

37 �اُر� �بْ
ئَ
ا
ْ
�َو��ل و�بُ

ُ
ل �تُ

ْ
ِه��ل �ی ��فِ �بُ

َّ
ل �تَ �تَ

��تَ
ً
ْوما َ ��ی و�فَ

ا�فُ �ف
َ
�ی

پاداشتن نماز  مردانى كه هیچ تجارت و معامله اى، آنان را از یاد خدا و بر
وزى كه در آن، دلها و  و پرداخت زكات، به خود مشغول نمى سازد، آنها از ر

چشم ها دگرگون مى شود، بيمناكند. )نور، 37(

 نكته ها:
اٌل« در این آیه شامل همه  بندگان خدا می شود، چه مرد و چه زن.  کلمه   »ِر�ب

ولی   است،  سود  آوردن  دست  به  براى  دایمی  ستد  و  داد   ،» ار�ت �ب
»�ت  

ٌع« خرید و فروش مقطعی براى رفع نیازهاى زندگی است.1 �یْ َ »�ب
 در حدیث می خوانیم: مراد از کسانی که در این آیه از آنها یاد شده، تجارى 
نماز  سوى  به  و  می کنند  رها  را  تجارت  اذان،  صداى  شنیدن  با  که  هستند 

می روند.2

1.تفسیر المیزان.
2.تفسیر نورالثقلین.
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تجارت، تنها عاملی نیست که انسان را سرگرم کند و از یاد خدا باز دارد، عوامل 
دیگرى نیز در قرآن ذکر شده است، از جمله: تکاثر، آرزو، فرزند و دوست بد.

 پيام ها:
که تجارت آنان را غافل نکند، بزرگ مردانی باعظمت  1- مردان و زنانی 
که عالمت بزرگی و عظمت است( اٌل« با تنوین آمده  نزد خدا هستند. ) »ِر�ب
گر ایمان و اراده ى قوى باشد، ابزار و وسائل اثرى در غفلت انسان از  2- ا

» اَرهتٌ �ب ِ
ِهْم��ت ِه�ی

ْ
ل یاد خدا ندارند. »لا��تُ

» اَرهتٌ �ب ِ
ِهْم��ت ِه�ی

ْ
ل 3- بازار اسالمی، هنگام نماز باید تعطیل شود. »لا��تُ

کند، چه  از یاد خدا غافل  را  کارهاى حالل و مباح نباید انسان  4- حّتی 
» اَرهتٌ �ب ِ

ِهْم��ت ِه�ی
ْ
ل کارهاى مکروه و حرام. »لا��تُ رسد به 

و  نماز  و  خدا  یاد  با  همراه  تجارت  بلکه  نیست،  ارزش  تجارت،  ترک   -5
براى  ...« )مردان خدا  َو� ِه�

َ
�لّل ِر�

ْ
ك دفِ � َع�فْ �... � اَرهتٌ �ب ِ

�ت ِهْم� ِه�ی
ْ
ل �تُ ارزش است. »لا� زکات  

زندگی دنیوى تالش می کنند، ولی از آخرت غافل نیستند.(
ِهْم��...� ِه�ی

ْ
ل
ــد. »لا��تُ کوچــک می کن ــزار  ــزد نمازگ ــا را ن ــه آخــرت، دنی ــان ب ۶- ایم

»
ً
ْوما َ �ی � و�فَ

ا�فُ �ف
َ
�ی

گانه مطرح شده  که نماز ذکر خداست، ولی به خاطر اهمّیت، جدا 7- با این 
» لاهتِ

َ
اِم��لّ� �ت ِه�َو��إِ

َ
ِر��لّل

ْ
ك است. »دفِ

که  کسانی استحقاق ستایش دارند  کنار یکدیگرند و  ۸- نماز و زکات، در 
» کاهتِ

اِء��لرفَّ �ت �ی �َو��إِ ِ
لاهت

َ
اِم��لّ� �ت اهل هر دو باشند. »�إِ
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ود��ت �همه�مو�ب مارف �ف

ْد�
��تَ �ُکّلٌ ا�تٍ

َ ُر�َ�ا�فّ �یْ
َ

�َو��لّط ْرصفِ
ئَ
ا
ْ
�َو��ل مو��تِ ��لّسَ یی ِ

��ف ُه�َم�فْ
َ
ل ُح� ِ

َُس�بّ �ی َه�
َ
��لّل

�فَّ
ئَ
� َر�

ْم��تَ
َ
�ل

ئَ
�

41 � و�فَ
ُ
َ�ل

�فْ َ ما��ی ٌم��بِ ُه�َعِل�ی
َ
َحُه�َو��لّل �ی ْس�بِ

ُه�َو��تَ
َعِلَم�َ�لا�تَ

آیا ندیدى كه هر كه در آسمان ها و زمين است و پرندگان بال گشوده )در 
واز( براى خدا تسبيح مى گویند، و هر یک نيايش و تسبيح خود را مى داند؟  حال پر

و خداوند به آنچه مى كنند، داناست. )نور، 41(

 نكته ها:
با  را  آنها  نماز  و  سجده  و  موجودات  تسبیح  مسأله ى  بارها  قرآن،   
کرده و فرموده است: شما تسبیح آنها را نمی فهمید.1 از این  صراحت بیان 
که علم و شعور، مخصوص انسان ها نیست. گرچه  آیات به دست می آید 
حال  زبان  و  تکوینی   تسبیح  را  هستی  موجودات  تسبیح  مفّسران  بعضی 

آفرینش دانسته اند، ولی ظاهر آیات بر خالف این مطلب است.
خداوند، در آیه چند مرتبه به صورت غیرمستقیم، به انسان هشدار   

داده است:
الف: موجودات آسمان و زمین در حال تسبیح هستند. چرا انسان غافل است؟!
گاهانه است. چرا انسان در نماز حضور قلب ندارد؟! ب: تسبیح موجودات، آ

1.اسراء، 44.
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برخی  اّما  نمازند،  و  تسبیح  حال  در  هوا  در  پرواز  هنگام  پرندگان،  ج: 
انسان ها هنگام پرواز در آسمان، در حال غفلت و مستی به سر می برند!

را  گنجشکی  صداى  که  هنگامی  صادق؟ع؟  امام  می خوانیم:  روایات  در 
شنید فرمود: این پرنده مشغول دعا و تسبیح است.1

 پيام ها:
نیز  هستی  در  و  بنگرید  هم  خود  اطراف  به  نیندیشید،  خود  به  تنها   -1
و  ونماز  دارند  شعور  موجودات،  همه ى  ببینید  و  کنید  اندیشه  و  مطالعه 

ُه«  ْد�َعِلَم�َ�لا�تَ
��تَ گاهانه است. »ُکّلٌ تسبیح آنها، آ

2- در میان موجودات هستی، پرندگان، آن هم در حال پرواز، توّجه خاّصی به 
» ا�تٍ

َ ُر�َ�ا�فّ �یْ
َ

خدا دارند. »َو��لّط
4- نماز، در صورتی ارزش دارد که نمازگزار بداند چه می گوید و چه می کند. 

ُه« ْد�َعِلَم�َ�لا�تَ
��تَ »ُکّلٌ

َحُه« �ی ْس�بِ
ُه�َو��تَ 5- نماز و تسبیح هر موجودى به صورت خاّصی است. »َ�لا�تَ

۶- توجه به علم خداوند بر جزئیات تمام اعمال، زمینه اهتمام به نماز 
» و�فَ

ُ
َ�ل

�فْ َ ما��ی ٌم��بِ است. »َعِل�ی

�رحم�ت ل�ب عامل��ب

56 � ْرَحُمو�ف ْم���تُ
ُ
ک

َّ
َ�ل

َ
ُسوَل�ل ُ�و���لّرَ ِ��ی

ئَ
�َو�� کاهتَ و���لرفَّ �تُ

آ
�َو�� لاهتَ

َ
ُمو���لّ� �ی �تِ

ئَ
َو�

کبیرفخررازى، روح البیان. 2.تفسیر 
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و نماز را به پا دارید و زكات را بپردازید و از پيامبر اطاعت كنيد. شاید مورد رحمت 
قرار گيرید. )نور، 56(

 نكته ها:
 امام صادق؟ع؟ با تالوت این آیه فرمود: زکاِت فطره، مصداق زکات در آیه و 

پرداخت آن واجب است.1

 پيام ها:
کمّیت  که در حا 1- اقامه نماز و اداى زکات، نمونه بارز عمل صالحی است 
و�« َم�فُ

آ
�� �فَ �ی ِ دف

َّ
ُه��ل

َ
�َو�...« و آیه قبل »َوَعَد��لّل لاهتَ

َ
ُمو���لّ� �ی �تِ

ئَ
مؤمنان انجام می شود. »�

« و  کاهتَ و���لرفَّ �تُ
آ
« و مسائل مالی  »� لاهتَ

َ
ُمو���لّ� �ی �تِ

ئَ
2- در اسالم، مسائل عبادى  »�

ُسوَل« از یکدیگر جدا نیستند. ُ�و���لّرَ ِ��ی
ئَ
مسائل سیاسی و حکومتی  »�

3- شرط رسیدن به رحمت خداوند، اقامه نماز، پرداخت زکات و پيروى از 
» ْرَحُمو�فَ ْم��تُ

ُ
ک

َّ
َ�ل

َ
رسول است. »ل

ا�ف م�ف ه�موئ ا�ف �فسش

3 � و�فَ �فُ و�تِ ُ �ُهْم��ی َرهتِ �فِ
آ
ا
ْ
ال �َوُهْم��بِ کاهتَ ��لرفَّ و�فَ �تُ وئْ ُ �َو��ی

لاهتَ
َ

��لّ� ُمو�فَ �ی �تِ ُ ��ی �فَ �ی ِ دف
َّ
�ل

)مؤمنان( كسانى  هستند كه نماز بر پامى دارند و زكات مى پردازند و تنها 

1.بحاراالنوار، ج 93، ص 104
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ايشانند كه به آخرت یقين دارند. )نمل، 3(

 نكته ها:
که   خداوند در توصیف مؤمنان، آنان را اهل نماز و کمک به نیازمندان 

کرده است.  به آخرت یقین دارند معرفی 
کمک به نیازمندان به هر شکل است. زیرا  « در اینجا به معنای  کا�ت  »رف
این سوره در مّکه نازل شده و دستور زکات رسمی در مدینه صادر شده است.

 پيام ها:
»...�� �فَ �ی ِ دف

َّ
1- براى ترویج خوبی هایی مثل نماز و انفاق، از خوبان تجلیل کنیم. »�ل

 » و�فَ �تُ وئْ ُ ��...��ی ُمو�فَ �ی �تِ ُ 2- در تجلیل، محور کردار مردم است، نه نام وعنوان آنها. »�ی
� �فَ �ی ِ دف

َّ
��ل �فَ �ی ِم�فِ

ُموئْ
ْ
3- نمــاز و زکات، نشــانه  ایمــان اســت. )در ادامــه آیــه قبــل( »ِلل

»� ُمو�فَ �ی �تِ ُ �ی

 » ُمو�فَ �ی �تِ ُ گیرد. »�ی کمال انجام  که با شرایط صّحت و  4- نمازى ارزش دارد 
)معناى اقامه ى نماز، انجام دادن آن با شرایط است(

� و�فَ �تُ وئْ ُ �ی َو� � لاهتَ
َ

��لّ� ُمو�فَ �ی �تِ ُ 5- رابطه با خداوند بر رابطه با مردم مقّدم است. »�ی
«)نماز، قبل از زکات آمده است( کاهتَ �لرفَّ

۶- چون نماز و رابطه با خدا، زمینه ساز سایر کارهاى خیر است، نام آن در ابتدا 
» لاهتَ

َ
آمده است. »�لّ�

ع  مضار )فعل   » و�فَ �تُ وئْ ُ �ی �-�� ُمو�فَ �ی �تِ ُ »�ی می دهد.  ارزش  عمل  به  عمل،  تداوم   -7
نشانه ى استمرار و تدوام است(
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که مسایل الهی و مردمی، معنوى و  از امتیازات اسالم این است  ۸- یکی 
» کاهتَ -��لرفَّ لاهتَ

َ
ماّدى، این جهانی و آن جهانی را در کنار هم قرار داده است. »�لّ�

9- در تبلیغ، اّول کارهایی را مطرح کنید که براى مردم خرج ندارد. )اّول نماز، 
» کاهتَ �-��لرفَّ لاهتَ

َ
بعد زکات( »�لّ�

و  محرومان  نیاز  و  اجتماعی  مسایل  برابر  در  نماز،  بر  عالوه  مؤمن   -10
» کاهتَ ��لرفَّ و�فَ �تُ وئْ ُ گرسنگان، احساس مسئولّیت می کند. »�ی

» َرهتِ �فِ
آ
ا
ْ
ال 11- نماز و زکاتی ارزش دارد که با ایمان به معاد همراه باشد. »َو�ُهْم��بِ

12- مؤمنین برنده هستند؛ با نماز خودسازى می کنند و با زکات مشکالت 
� ُمو�فَ �ی �تِ ُ جامعه را حل و با یقین به معاد، آینده ى خود را تأمین می کنند. »�ی

»� و�فَ �فُ و�تِ ُ �...��ی
کاهتَ �...��لرفَّ لاهتَ

َ
�لّ�

گروه خاّصی از نمازگزاران و زکات دهندگان  13- اهل یقین به قیامت، تنها 
که  کلمه ى  »ُهْم« نشانه ى این است  « تکرار  و�فَ �فُ و�تِ ُ �ُهْم��ی َرهتِ �فِ

آ
ا
ْ
ال هستند. »ُهْم��بِ

این گروه، گروه خاّصی هستند. 

�تی�ها سش �رف ده��رف د�ر�ف ارف �ب

اِء� ْحسش
�فَ
ْ
��ل هی��َع�فِ �فْ ��تَ لاهتَ

َ
��لّ�

�فَّ ��إِ
لاهتَ

َ
ِم��لّ� �تِ

ئَ
�َو�� ا�بِ ِک�ت

ْ
��ل َك�ِم�فَ �یْ

َ
ل ��إِ َ وِحیی

ئُ
ُل�ما�� �تْ

ُ
�

45 � ُ�و�فَ ْ��فَ ُم�ما��تَ
َ
ْ�ل َ ُه���ی

َ
ُر�َو�لّل ْک�بَ

ئَ
ِه��

َ
ُر��لّل

ْ
ك ِ دف

َ
ِر�َول

َ
ک ُم�فْ

ْ
َو�ل

آنچه را از كتاب )قرآن( به تو وحى شده تلاوت كن و نماز را به پادار، كه همانا 
نماز )انسان را( از فحشا و منكر بازمى دارد و البّته یاد خدا بزرگ تر است و خداوند 
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آنچه را انجام مى دهید مى داند. )عنكبوت، 45(

 نكته ها:
کنار هم   در این آیه خداوند به پيامبرش دستور تالوت قرآن و نماز را در 
که قرآن و نماز دو منبع نیروبخش می باشند.  داده و این به خاطر آن است 
� یی �تِ

ْ
ل ا�َس�فُ

َ �فّ که به پيامبرش از یک  مسئولّیت سنگین خبر می دهد، »�إِ خداوند 
لًا«1 به او می فرماید: براى انجام این مسئولّیت سنگین، از  �ی �تِ

َ ْولًا��ش
َك��تَ �یْ

َ
َعل

لًا«2 و  �ی ْر�تِ
��تَ �فَ

آ
ْر� �تُ

ْ
ِل��ل ِ

کمک بگیر: یکی تالوت قرآن. »َو�َر�تّ دو منبع نیروبخش 
لًا«3 �ی َوُم��تِ

�تْ
ئَ
�َو��

ً
ا �َوْ��ئ

ُ
ّد

َ سش
ئَ
�� َ ِل�ِهیی �یْ

َّ
��لل هتَ �ئَ ِ اسش ��ف

�فَّ دیگرى نماز شب. »�إِ
کنار هم آمده است؛ از جمله:  البّته عالوه بر این آیه، نماز و قرآن، بارها در 

5» لاهتَ
َ

اُمو���لّ� �ت
ئَ
�َو�� ا�بِ ِک�ت

ْ
ال ��بِ

و�فَ
ُ
ک َمّسِ ُ «4 و »�ی لاهتَ

َ
اُمو���لّ� �ت

ئَ
ِه�َو��

َ
��لّل ا�بَ �ِك�ت و�فَ

ُ
ل �تْ َ »�ی

ُر« چند معنا بیان شده است: ْک�بَ
ئَ
ِه��

َ
ُر��لّل

ْ
ك ِ دف

َ
براى جمله  »ل

«۶ که  ِریی
ْ
ك ِ �ِلدف لاهتَ

َ
ِم��لّ� �تِ

ئَ
الف: نماز، بزرگ ترین ذکر الهی است. به دلیل آیه ى  »�

نماز را ذکر خداوند می داند.
ب: یاد خدا )و حضور قلب(، باالتر از ظاهر نماز است.

کارها برتر است. ج: یاد خدا براى انسان از همه 
د: یاد خدا، براى جلوگیرى از فحشا و منکر باالتر از هر اهرم دیگر است.

1.مزّمل، 5.
2.مزمل، 4.

3. مزمل، ۶.
4. فاطر، 29.

5. اعراف، 170.
۶. طه، 14.
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ه: یاد خدا از شما، بزرگتر از یاد شما از خدا است. )البّته این معنا با توّجه به 
ْم«1 برداشت شده است.2(

ُ
ُکْرك

دفْ
ئَ
�� یی ِ

ُکُرو�ف
ادفْ

َ روایات در ذیل آیه  »�ف
کرم؟ص؟ گفته شد: فالنی هم نماز می خواند و هم خالف می کند،  به پيامبر ا

وما«3 باالخره نماز او روزى نجاتش خواهد داد. هاه��ی �ف ه��ت ��لا�ت فرمود: »��ف
کسی دوست دارد قبولی یا رّد نمازش را بداند،  امام صادق؟ع؟ فرمود: هر 
ببیند نمازش او را از فحشا و منکر باز داشته است یا نه. سپس امام فرمود: 
که نماز، انسان را از منکرات باز  ه«4 به اندازه اى  �م�ف ل�ت �ب ه��ت ��ت در�ما�م�ف �ت �ب »�ف

می دارد، به همان اندازه قبول می شود.

 پيام ها:
کافی نیست، بلکه عمل  1- تنها آشنایی با مفاهیم، تالوت و آموزش قرآن 

ِم« �تِ
ئَ
ُل�-�� الزم است. »��تْ

ِم« �تِ
ئَ
ُل�-�� 2- قرآن و نماز، در رأس برنامه هاى تربیتی است. »��تْ

3- رابطه پيامبر با مردم از طریق تالوت آیات قرآن و ابالغ اوامر خداوند به 
ِم« �تِ

ئَ
ُل�-��

آنان و رابطه او با خدا از طریق عبادت و نماز است. »��تْ
4- در تبلیغ و ارشاد، حکمت و آثار واجبات و دستورات دینی را بیان کنیم. 

ِر«
َ
ک ُم�فْ

ْ
اِء�َو��ل ْحسش

�فَ
ْ
��ل هی��َع�فِ �فْ

��تَ لاهتَ
َ

��لّ�
�فَّ ��إِ

لاهتَ
َ

ِم��لّ� �تِ
ئَ
�«

است.  برخودار  خاّصی  جایگاه  و  عظمت  از  نماز  خداوند،  پيشگاه  در   -5
)» کلمه ى »�لاهت « )تکرار  لاهتَ

َ
��لّ�

�فَّ ��إِ
لاهتَ

َ
ِم��لّ� �تِ

ئَ
�«

۶- نقش اصالحی نماز در فرد و جامعه حدسی و پيشنهادى نیست، بلکه 
1. بقره، 152.

2. تفسیر نورالثقلین.
3. تفسیر مجمع البیان.

1.تفسیر مجمع البیان.
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« و جمله ى اسمیه( « )کلمه ى »��فّ لاهتَ
َ

��لّ�
�فَّ قطعی است. »�إِ

گر نماِز انسان، او را از فحشا و منکر باز نداشت، باید در قبولی نماز خود  7- ا
هی�« �فْ ��تَ لاهتَ

َ
��لّ�

�فَّ شک کند. »�إِ
کارهاى نیک و معروف بخصوص اقامه نماز، به طور طبیعی  ۸- گسترش 

هی�« �فْ ��تَ لاهتَ
َ

مانع رشد منکر است. »�لّ�
» ُ�و�فَ ْ��فَ 9- در نماز، انواع راز و رمزها، هنرها و سلیقه ها نهفته است. »ما��تَ

نماز و بازدارندگی از منكرات 
  سؤال: چگونه نماز فرد و جامعه را از فحشا و منكر باز مى دارد؟

پاسخ: 1- ریشه ى تمام منکرات غفلت است و خداوند در آیه 179 سوره ى 
ْل� َ �ب �اِم�

�فْ
ئَ
ا
ْ
َکال َك� ول�ئِ

ئُ
�« است.  شمرده  بدتر  حیوان  از  را  غافل  انسان  اعراف، 

وسیله ى  بهترین  و  خدا  یاد  چون  نماز  و   » و�فَ
ُ
ل ا�فِ �ف

ْ
�ل ُهُم� َك� ول�ئِ

ئُ
� � ّلُ

�فَ
ئَ
� ُهْم�

غفلت زدایی است، پس زمینه ى منکرات را از بین می برد.
است.  شیطانی  رنگ  گرفتن  مانع  الهی،  رنگ  داشتن  و  نماز  اقامه ى   -2
کثیف و آلوده  کسی که لباس  سفید بپوشد، حاضر نیست در جاى  چنانکه 

بنشیند.
 توصیه به زکات شده است، که فرد را از منکر بخل 

ً
کنار نماز، معموال 3- در 

که زمینه ى رویکرد  و بی تفاوتی در برابر محرومان و جامعه را از منکر فقر 
به منکرات است، رها می سازد.

که رعایت هر یک از آنها انسان را  4- نماز، داراى احکام و دستوراتی است 
:

ً
گناهان باز می دارد، مثال از بسیارى 

 شرط حالل بودن مکان و لباس نمازگزار، انسان را از تجاوز به حقوق 
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دیگران باز می دارد.
ک بودن آب وضو، مکان، لباس و بدن نمازگزار، انسان را   رعایت شرط پا

از آلودگی و بی مباالتی دور می کند.
 شرط اخالص، انسان را از منکر شرک، ریا و ُسمعه باز می دارد.

 شرط قبله، انسان را از منکر بی هدفی و به هر سو توّجه کردن باز می دارد.
ع و سجده، انسان را از منکر تکّبر باز می دارد.  رکو

 توّجه به پوشش مناسب در نماز، انسان را از منکر برهنگی و بی حیایی 
حفظ می کند.

 توّجه به عدالت امام جماعت، سبب دورى افراد از فسق و خالف می شود.
گوشه گیرى نابجا نجات می دهد.  نماز جماعت، انسان را از 

 احکام و شرایط نماز جماعت، بسیارى از ارزش ها را زنده می کند از جمله: 
مردمی بودن، جلو نیافتادن از رهبر، عقب نماندن از جامعه، سکوت در برابر 
سخن حّق امام جماعت، نظم و انضباط، ارزش گذارى نسبت به انسان هاى 
با تقوا، دورى از تفرقه، دورى از گرایش هاى مذموم نژادى، اقلیمی، سیاسی 

و حضور در صحنه که ترک هریک از آنها، منکر است.
 لزوم تالوت سوره حمد در هر نماز، رابطه ى انسان را با آفریننده ى جهان، 
و  توّکل  با  ُد«  ْ��بُ

�فَ اَك�
َ �یّ »�إِ او،  برابر  در  خضوع  و  تعّبد  تشّکر،  با   ،» �فَ ِم�ی

َ
�ال

ْ
�ل � ِ

»َر�بّ
با   » �فِ �ی �لّدِ ْوِم� َ �ی «، با توّجه و یادآورى معاد، »ماِلِك� �فُ ِ��ی ْس�تَ

�فَ اَك�
َ �یّ از او، »�إِ استمداد 

ِر� �یْ
ِهْم«، با برائت از رهبران فاسد، »عفَ �یْ

َ
�َعل َ�ْم�تَ

�فْ
ئَ
رهبران معصوم و اولیاى الهی، »�

« بیان  �فُ ِ��ی ْس�تَ
�فَ و� ُد� ْ��بُ

با دیگر مردم جامعه  »�فَ را  « و رابطه ى انسان  و�بِ
�فُ

َم�فْ
ْ
�ل

می کند که غفلت از هریک از آنها منکر، یا زمینه ساز منکرى بزرگ است.
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کوکار��ف �ی ه��ف ا�ف �فسش

َك� ول�ئِ
ئُ
�� 4 �� و�فَ �فُ و�تِ ُ �ُهْم��ی َرهتِ �فِ

آ
ا
ْ
ال �َو�ُهْم��بِ کاهتَ ��لرفَّ و�فَ

�تُ وئْ ُ �َو��ی
لاهتَ

َ
��لّ� ُمو�فَ �ی �تِ ُ ��ی �فَ �ی ِ دف

َّ
�ل

5 � ِلُحو�فَ
ُم�فْ

ْ
َك�ُهُم��ل ول�ئِ

ئُ
ِهْم�َو�� ِ

ّ �َر�ب َعلی��ُهدًى�ِم�فْ
آنان  تنها  و  مى پردازند  زكات  و  مى دارند  پا  به  نماز  آنان كه  )نيكوكاران( 
وردگارشان هستند و هم آنانند  به آخرت یقين دارند. آنان بر هدایتى از پر

رستگاران. )لقمان، 4 - 5(

 نكته ها:
می کند:  توصیف  چنین  را  قبل(  «آیه  �ف �ی )»محس�ف نیکوکاران  آیه  این   
که هم به مسائل معنوی )نماز( توّجه دارد و هم به  کسی است  نیکوکار 
مسائل اقتصادی )زکات(. نماز، جامع همه ى کماالت معنوى است مانند: 
طهارت، تالوت قرآن، اقرار به توحید و نبّوت و والیت، ذکر و دعا، سالم، 
کاستی هاى  همه ى  جبران  زکات  و  حّق؛  به  توّجه  و  سجود  ع،  رکو قیام، 

ماّدى است.

 پيام ها:
» کاهتَ ��لرفَّ و�فَ

�تُ وئْ ُ �َو��ی
لاهتَ

َ
��لّ� ُمو�فَ �ی �تِ ُ 1- نماز و زکات، از یکدیگر جدا شدنی نیستند. »�ی

« و  ُمو�فَ �ی �تِ ُ 2- اقامه ى نماز و پرداخت زکات باید سیره ى دائمی باشد. )»�ی
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که نشان استمرار است.( ع آمده  «، در قالب مضار و�فَ
�تُ وئْ ُ »�ی

3- چون اسالم دین جامعی است، تکلیف هاى آن نیز جامع و همه جانبه است.
» و�فَ �فُ و�تِ ُ ،��ی

کاهتَ ،��لرفَّ لاهتَ
َ

«. »�لّ� �ف �ی �ت « و قلبی: »�ی کا�ت «، مالی: »رف مارف تکلیف بدنی: »�ف
4- ارتباط با خدا )اقامه ى نماز( و ارتباط با مردم )پرداختن زکات(، همراه 

» و�فَ �فُ و�تِ ُ �ُهْم��ی َرهتِ �فِ
آ
ا
ْ
ال با ایمان به قیامت ارزشمند است. »َو�ُهْم��بِ

را  قرآن  هدایت  از  بهره گیرى  زمینه ى  زکات،  پرداخت  و  نماز  اقامه   -5
َك�َعلی��ُهدًى�« ول�ئِ

ئُ
��...�� و�فَ �تُ وئْ ُ ��...�َو��ی ُمو�فَ �ی �تِ ُ ��ی �فَ �ی ِ دف

َّ
فراهم می سازد. »�ل

که اهل نماز، زکات و یقین به آخرت  کسانی است  ۶- رستگارى، مخصوص 
» ِلُحو�فَ

ُم�فْ
ْ
َك�ُهُم��ل ول�ئِ

ئُ
باشند. »�

ه ما�ف ی��ک�ی ار�ش س�ف

�
�فَّ َك��إِ

�ا�بَ
ئَ
ْر�َعلی��ما�� ِر�َو��ْ��بِ

َ
ک ُم�فْ

ْ
��ل َه�َع�فِ

�َو���فْ ِ َمْ�ُرو�ف
ْ
ال ُمْر��بِ

ئْ
�َو�� لاهتَ

َ
ِم��لّ� �تِ

ئَ
�� َّ یی

�فَ ُ ا��ب �ی
17 ُموِر�

ئُ
ا
ْ
ِم��ل �َعرفْ ِلَك�ِم�فْ دف

وف و نهى از منكر كن و بر آنچه از  پا دار و امر به معر زندم! نماز را بر فر
سختى ها به تو مى رسد مقاومت كن كه این )صبر( از امور واجب و مهم 

است. )لقمان، 17(

 نكته ها:
ِم« در اینجا، یا عزم و اراده ى قطعی خداوند بر انجام این   مراد از »َعرفْ
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امور است و یا لزوم عزم و تصمیم جّدى انسان بر انجام آنها.
کنار نماز از زکات یاد شده؛ اّما در این  که در قرآن، 2۸ مورد در   با این 
که در این آیه  کنار نماز امر به معروف ذکر شده است. شاید به خاطر آن  جا 
که زکات بپردازند.   ثروتی ندارند 

ً
مورد خطاب فرزند است وفرزندان معموال

» ِ َمْ�ُرو�ف
ْ
ال ُمْر��بِ

ئْ
�َو�� لاهتَ

َ
ِم��لّ� �تِ

ئَ
�«

که در راه امر به   حضرت علی؟ع؟ می فرماید: در مشقت و سختی هایی 
کن.1 معروف و نهی از منکر به تو می رسد، صبر 

ُهْم� �تْ َ �ا�ب
ئَ
��� دف �إِ �

�فَ �ی ِ دف
َّ
�ل �. �فَ ِر�ی ا�بِ

َ
ِر��لّ� ِ

ّ َسش �ب  صبر، گاهی در برابر مصیبت است، »َو�
َو� ِر�

َ
ک ُم�فْ

ْ
�ل � َع�فِ َه�

��فْ َو� � ِ َمْ�ُرو�ف
ْ
ال �بِ ُمْر�

ئْ
� »َو� انجام وظیفه،  برابر  در  گاهی   2» هتٌ �بَ ُمِ��ی

گفت:  گناه، چنانکه یوسف در زندان  گاهی در برابر  َك« و  �ا�بَ
ئَ
ْر�َعلی��ما�� �ْ��بِ

گناهی  ارتکاب  از  بهتر  من  نزد  زندان  پروردگار!   »...� َ یی
َ
ل �إِ �

َ��بُّ
ئَ
� � �فُ حبْ �لّسِ � ِ

»َر�بّ
َه�

َ
��لّل

�فَّ اإِ
َ ْر��ف ْ��بِ

َ �َو��ی ِ �ت
�تَّ َ ��ی ُه�َم�فْ

�فَّ که فرمود: »�إِ که مرا به آن می خوانند، تا آنجا  است 
3» �فَ �ی ُمْحِس�فِ

ْ
َر��ل ْ �ب

ئَ
ُع�� �ی �فِ لا��یُ

 پيام ها:
ا� 1- یکی از وظایف والدین نسبت به فرزندان، سفارش به نماز است. »�ی

» لاهتَ
َ

ِم��لّ� �تِ
ئَ
�� َّ یی

�فَ ُ �ب

کسازى درونی را با دورى از شرک و بازسازى روحی را با نماز آغاز کنیم.  2- پا
» لاهتَ

َ
ِم��لّ� �تِ

ئَ
ِرْك��...��

ْ سش
»لا��تُ

3- وجوب امر به معروف و نماز، مخصوص دین اسالم نیست. )قبل از اسالم 

1.تفسیر مجمع البیان.
2.بقره، 155- 15۶.

3. یوسف، 90.
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» ِ َمْ�ُرو�ف
ْ
ال ُمْر��بِ

ئْ
�َو�� لاهتَ

َ
ِم��لّ� �تِ

ئَ
�� َّ یی

�فَ ُ ا��ب کرده است( »�ی نیز، لقمان سفارش به نماز 
4- فرزندان خود را از طریق سفارش به نماز، مؤمن و خدایی، و از طریق 
سفارش به امر به معروف و نهی از منکر، افرادى مسئول و اجتماعی تربیت 

» ِ َمْ�ُرو�ف
ْ
ال ُمْر��بِ

ئْ
�َو�� لاهتَ

َ
ِم��لّ� �تِ

ئَ
�� َّ یی

�فَ ُ ا��ب کنیم. »�ی
که معروف ها و منکرها را  گاهی فرزندان خود را به قدرى باال ببریم  5- آ

َه«
ُمْر-�َو���فْ

ئْ
�-�َو�� َ یی

�فَ ُ ا��ب کنند. »�ی بشناسند تا بتوانند امر و نهی 
» لاهتَ

َ
ِم��لّ� �تِ

ئَ
۶- بعد از توّجه به مبدأ و معاد، مهم ترین عمل، نماز است. »�

کند و قهرًا با هوس هاى مردم  که می خواهد در جامعه امر و نهی  7- کسی 
کند.  درگیر شود، باید به وسیله ى نماز خودسازى و خود را از ایمان سیراب 

» ِ َمْ�ُرو�ف
ْ
ال ُمْر��بِ

ئْ
�َو�� لاهتَ

َ
ِم��لّ� �تِ

ئَ
�«

از  آمر به معروف و ناهی   ، کننده نماز  اقامه  بر  را عالوه  ۸- فرزندان خود 
»...�� ِ َمْ�ُرو�ف

ْ
ال ُمْر��بِ

ئْ
منکر بار آوریم. »َو��

کافی نیست، الزم است دیگران را نیز به مسیر حّق  9- در مسیر حّق بودن 
� �فَ �ی ِ دف

َّ
« چنانکه در سوره عصر می خوانیم: »�ل ِ َمْ�ُرو�ف

ْ
ال �بِ ُمْر�

ئْ
� کنیم. »َو� دعوت 

» ِ
�تّ َ�
ْ
ال و�َ�ْو���بِ

�َو��تَ اِل�ا�تِ
َ
و���لّ�

ُ
و��َو�َعِمل َم�فُ

آ
�

سيمایى از نماز
به مناسـبت سـفارش به نماز در آیه، مختصرى پيرامون این فریضه توضیح 

می دهیم:
خداوند  با  انسان  رابطه ى  زیباترین  و  عمیق ترین  ساده ترین،  نماز،   

که در تمام ادیان آسمانی بوده است. است 
که سفارش شده قبل از آن، خوش صداترین   نماز، تنها عبادتی است 
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،�حی�علی� افراد بر باالى بلندى رفته و با صداى بلند، شعاِر »حی�علی��ل�لاهت
و  را بشکنند  اذاِن خود سکوت  با  را سر دهند،  ر�ل�مل«  �ی لاح،�حی�علی��ف �ل�ف

کنند. یک دوره اندیشه هاى ناب اسالمی را اعالم و غافالن را بیدار 
از  را  خود  هدف  ابراهیم؟ع؟  حضرت  که  است  مهم  قدرى  به  نماز   
گیاه مّکه، اقامه ى نماز معّرفی  اسکان زن و فرزندش در صحراى بی آب و 

می کند، نه انجام مراسم حج.
  امام حسین؟ع؟ ظهر عاشورا براى اقامه ى دو رکعت نماز، سینه ى خود را 

سپر تیرهاى دشمن قرار داد.
که مسجد   قرآن، به حضرت ابراهیم و اسماعیل؟امهع؟ دستور می دهد 
الحرام را براى نمازگزاران آماده و تطهیر نمایند. آرى، نماز به قدرى مهم 
محل  و  مسجد  خادم  ؟امهع؟  اسماعیل  و  ابراهیم  و  مریم  و  زکرّیا  که  است 

برپایی نماز بوده اند.
 نماز، کلید قبولی تمام اعمال است و امیرالمؤمنین؟ع؟ به استاندارش 
که تمام  گاه باش  آ و  را براى نماز قرار بده  می فرماید: بهترین وقت خود 

کارهاى تو در پرتو نمازت قبول می شود.1
  نماز، یاد خداست و یاد خدا، تنها آرام بخش دلهاست.

  نماز، در بیشتر سوره هاى قرآن، از بزرگ ترین سوره )بقره( تا کوچک ترین 
آن )کوثر( مطرح است.

  نماز، از هنگام توّلد در زایشگاه که در گوش نوزاد اذان و اقامه می گویند 
گورستان بر مرده نماز می خوانند، جلوه می کند. که در  تا پس از مرگ 

1.نهج البالغه، نامه 27.
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  هم براى حوادث زمینی مانند زلزله و بادهاى ترس آور آمده و هم براى 
حوادث آسمانی مانند خسوف و کسوف، نماز آیات واجب گشته و حّتی براى 

طلب باران، نماز باران آمده است.
 نماز، انسان را از انجام بسیارى منکرات و زشتی ها باز می دارد.1

در نماز، تمام کماالت به چشم می خورد که ما چند نمونه از آن را بیان می کنیم:
ک بودن بدن و  ک زدن، وضو، غسل و پا  نظافت و بهداشت را در مسوا

لباس می بینیم.
 جرأت، جسارت و فریاد زدن را از اذان می آموزیم.

 حضور در صحنه را از اجتماع در مساجد یاد می گیریم.
  توّجه به عدالت را در انتخاب امام جماعت عادل می یابیم.

کــه در صــف اّول می ایســتند،  کســانی  کمــاالت را از   توّجــه بــه ارزشــها و 
بــه دســت می آوریــم.

به  آرى، یهودیان  قبله احساس می کنیم.  را در  جهت گیرى مستقل   
سویی و مسیحیان به سوى دیگر مراسم عبادى خود را انجام می دهند و 
مسلمانان باید مستقل باشند و لذا به فرمان قرآن، کعبه، قبله ى مستقل 

مسلمانان می شود، تا استقالل در جهت گیرى آنان حفظ شود.
که حّتی یک نخ غصبی،  این می بینیم  را در   مراعات حقوق دیگران 

نباید در لباس نمازگزار باشد.
که در روایات می خوانیم:    توّجه به سیاست را آنجا احساس می کنیم 

که همراه با پذیرش والیت امام معصوم نباشد، قبول نیست. نمازى 

1.عنکبوت، 45.
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  توّجه به نظم را در صف هاى منّظم نماز جماعت و توّجه به شهدا را 
کی  در تربت کربال و توّجه به بهداشت محیط را در سفارش هایی که براى پا

و نظافت مسجد و مسجدى ها داده شده است، می بینیم.
 ،» �فِ �ی �لّدِ ْوِم� َ �ی را در »ماِلِك� به معاد  توّجه  نماز،  تمام  را در  به خدا  توّجه    
را  خوب  همراهان  انتخاب  َم«،  �ی �تِ ُمْس�تَ

ْ
�ل ر�َط� �لّ�ِ ا�

َ »�ْهِد�ف در  را  راه   انتخاب 
در  را  شدگان  غضب  و  منحرفان  از  پرهیز  ِهْم«،  �یْ

َ
َعل � َ�ْم�تَ

�فْ
ئَ
� � �فَ �ی ِ دف

َّ
�ل »ِ�ر�َط� در 

«، توّجه به نبّوت و اهل بیت پيامبر؟ص؟  �فَ �ی ِ
ّ
ال

َ �ل�فّ ا�
َ
ل َو� ِهْم� �یْ

َ
َعل � و�بِ

�فُ َم�فْ
ْ
�ل ِر� �یْ

»عفَ
اد��هلل� ا�و�علی�ع�ب �ف کان و صالحان را در »�لسلام�عل�ی را در تشّهد و توّجه به پا

« می بینیم. �ف �ل�ال��ی

گر  که در حدیث آمده است: ا  توّجه به تغذیه ى سالم را آنجا می بینیم 
کند، تا چهل روز نمازش قبول نیست. کسی مشروبات الکلی مصرف 

  آراستگی ظاهر را آنجا می بینیم که سفارش شده از بهترین لباس، عطر 
کنیم و حّتی زنها وسایل زینتی خود را در نماز همراه  و زینت در نماز استفاده 

داشته باشند.
گر میان زن   توّجه به همسر را آنجا می بینیم که در حدیث می خوانیم: ا
کنند، نماز هیچ  کدورت باشد و یا یکدیگر را بیازارند و بد زبانی  و شوهرى 

کدام پذیرفته نیست.
امام خمینی قدس سره فرمود: »نماز، كارخانه ى انسان سازى است«.
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د�ر ا�ی ی��پ ار�ت �ب
�ت

َو� �� ِسّرً اُهْم� �ف
�تْ َررفَ ا� ِمّمَ و�� �تُ

�فَ
�فْ
ئَ
� َو� � لاهتَ

َ
�لّ� اُمو�� �ت

ئَ
� َو� ِه�

َ
�لّل � ا�بَ ِک�ت � و�فَ

ُ
ل �تْ َ �ی � �فَ �ی ِ دف

َّ
�ل �

�فَّ �إِ
29 وَر� �بُ

��تَ �فْ
َ
�ل اَرهتً �ب ِ

ت
�� و�فَ ُ ْر�ب َ ��ی

هتً �یَ َعلا�فِ
همانا كسانى كه كتاب خدا را تلاوت مى كنند و نماز بر پا مى دارند و از 
وزيشان كرده ایم، پنهان و آشكار انفاق مى كنند، به تجارتى دل  آن چه ما ر

وال نمى پذیرد. )فاطر، 29( بسته اند كه هرگز ز

 نكته ها:
که تنها علما خشیت الهی دارند، گویا این   در آیه قبل سخن از این بود 
که آنان: انس با قرآن دارند. نماز  ح می دهد  آیه سیماى علماى واقعی را شر
به پا می دارند و انفاق آنان خالصانه است زیرا هم َعَلنی انفاق می کنند و هم 

کار بودند تنها علنی انفاق می کردند. گر ریا پنهانی و ا
که  کسادى شدید در تجارت است. از آنجا  و�ر« به معناى  وَر« از »�ب �بُ

 »�تَ
گفته می شود. کت هم بوار  این امر موجب فساد و نابودى است به هال

ح شده اند: کنار هم مطر  در قرآن بارها نماز و قرآن، در 
و  می کنند  تمسک  آسمانی  کتاب  به   1» لاهتَ

َ
�لّ� اُمو�� �ت

ئَ
� َو� � ا�بِ ِک�ت

ْ
ال �بِ �

و�فَ
ُ
ک َمّسِ ُ »�ی

نماز به پا می دارند.

1.اعراف، 170.
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«1 کتــاب خداونــد را تــالوت می کننــد و نمــاز  لاهتَ
َ

اُمو���لّ� �ت
ئَ
ِه�َو��

َ
��لّل ا�بَ �ِك�ت و�فَ

ُ
ل �تْ َ »�ی

ــا می دارنــد. ــه پ ب
کتاب به سوى تو وحی  «2 آنچه از  لاهتَ

َ
ِم��لّ� �تِ

ئَ
�َو�� ا�بِ ِک�ت

ْ
��ل َك�ِم�فَ �یْ

َ
ل ��إِ َ وِحیی

ئُ
ُل�ما�� »��تْ

کن و نماز به پا دار. شده تالوت 

امتيازات تجارت با خدا
1- آنچه از سرمایه داریم، )سالمتی، علم، عمر، آبرو، مال و ...( از اوست 
گر فرزندى زمین و مصالح و پولی از پدر  پس به خود او بفروشیم. آرى، ا
آنان  از  که یکی  افرادى خریدار منزلش شدند  بعد  و منزلی ساخت  گرفت 
را به پدر بفروشد، زیرا خود  همان پدر بود، عقل و وجدان می گوید خانه 
فرزند و تمام دارایی هایش از اوست و فروش به بیگانه جوانمردى نیست.
ابدى می خرد، ولی دیگران هر چه بخرند،  به بهاى بهشت  2- خداوند 

ضرر و خسارت است، چون ارزان می خرند و زودگذر است.
« ولی دیگران کم را نمی پذیرند. هتٍ

ّرَ
اَل�دفَ �ت ْ ْ�َمْل�ِم�ش َ ��ی َم�فْ

3- خداوند کم را می پذیرد، »�فَ
نواقص  همان  با  و  می پوشاند  را  جنس  عیب  اغماض،  و  عفو  با  او   -4
ع و سجود  گر در رکو می خرد. در دعاى تعقیب نماز می خوانیم: خداوندا! ا
نمازم خلل و نقصی است نادیده بگیر و نمازم را قبول فرما. در دعاى ماه 
لك«،  �لا� � و�ف �ر�ف �لم�ت سر� �ف و� رك� �ی عف علی� � دو�ف �لو��ف � ا�ب »�ف می خوانیم:  رجب 
به  که  کسانی  کردند  و خسارت  آمدند  تو  که در خانه غیر  کسانی  باختند 

سراغ دیگران رفتند.

1. فاطر، 29.
2. عنکبوت، 45.
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 پيام ها:
1- تالوت قرآن )گرچه مستحب است،( اّما قبل از واجباتی همچون نماز و 

و�« �تُ
�فَ
�فْ
ئَ
اُمو��...�� �ت

ئَ
��...�� و�فَ

ُ
ل �تْ َ زکات آمده است. »�ی

» لاهتَ
َ

اُمو���لّ� �ت
ئَ
��-�� ا�بَ �ِك�ت و�فَ

ُ
ل �تْ َ 2- فکر و فرهنگ، مقّدمه  عمل و توجه به نماز است. »�ی

است.  قطعی  انفاقش  و  نماز  بپذیرد،  را  مکتب  عاشقانه  که  کسی   -3
به  عالقه  و  عمل  تداوم  نشانه  که  آمده  ع  مضار صورت  به  کتاب  )تالوت 
که نشانه  « ولی نماز و انفاق به صورت ماضی آمده  و�فَ

ُ
ل �تْ َ تالوت است، »�ی

و�« �تُ
�فَ
�فْ
ئَ
اُمو�-�� �ت

ئَ
قطعی بودن انجام آن است.( »�

و�« �تُ
�فَ
�فْ
ئَ
اُمو�-�� �ت

ئَ
4- نماز، باید با رسیدگی به محرومان همراه باشد. »�

5- مورد انفاق، تنها مال نیست بلکه از علم و آبرو و قدرت نیز باید به مردم 
اُهْم« �ف

�تْ ا�َررفَ کمک کرد. »ِمّمَ
۶- امید به رستگارى، باید با فکر و عمل و نماز و انفاق همراه باشد وگرنه 

» و�فَ ُ ْر�ب َ و�،��ی
�تُ
�فَ
�فْ
ئَ
اُمو�،�� �ت

ئَ
��،� و�فَ

ُ
ل �تْ َ کار، پندارى بیش نیست. »�ی امید بدون 

قرآن  تالوت  با  و  بود(  قبل  آیه  در  )که  الهی  و خشیت  با داشتن علم   -7
تنها  ندانید،  را مستحّق  باز هم خود  به محرومان،  کمک  و  نماز  اقامه  و 

» و�فَ ُ ْر�ب َ امیدوار باشید. »�ی
نعمت هاى  و  فروشنده  انسان  و  است  بازار  دنیا  اسالم،  فرهنگ  در   -۸
الهی، سرمایه و انتخاب مشترى با انسان است. او می تواند با خدا معامله 

کند. کند و می تواند غیر خدا را انتخاب 
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ور�ت �و�مسش مارف �ف

� و�ف �تُ �فِ �فْ ُ اُهْم��ی �ف
�تْ ا�َررفَ ُهْم�َو�ِمّمَ �فَ �یْ َ ورى���ب

ُ ْمُرُهْم�سش
ئَ
�َو�� لاهتَ

َ
اُمو���لّ� �ت

ئَ
ِِهْم�َو��

ّ و��ِلَر�ب ُ ا�ب �ب ��ْس�تَ �فَ �ی ِ دف
َّ
َو��ل

َ38

وردگارشــان را اجابــت كــرده و نمــاز را بــر پــا داشــته و  و كســانى كــه دعــوت پر
وزيشــان داده ایــم انفــاق  ــا مشــورت میانشــان انجــام مى گيــرد و از آنچــه ر كارشــان ب

مى كننــد. )شــوری، 38(

 نكته ها:
که  که مربوط به مردم باشد، ولی در امورى  مشورت در مسائلی است   
مربوط به خداوند است نظیر بعثت، امامت و عبادت، جاى مشورت نیست. 
�عهد��هلل« عهد خدا را باید انجام داد و نیازى  نماز پيمان الهی است، »�ل�لاهت
که  به مشورت ندارد. امامت و رهبرى اّمت نیز عهد الهی است، زیرا همین 
حضرت ابراهیم از خداوند درخواست کرد که نسل او رهبر جامعه شود، خداوند 
فرمود: رهبرى و امامت پيمان و عهد من است و سپردن آن مربوط به گزینش 
گر از شخصی ظلمی سربزند الیق رهبرى نیست، »لا� من است نه دعاى تو و ا
« پس در رهبرى اّمت، باید تسلیم او باشیم، چنانکه قرآن  �فَ اِلِم�ی

َ ��لطفّ اُل�َعْهِدیی �ف َ �ی

« امامت به انتخاب من است.
ً
ماما اِس��إِ

َ َك�ِلل�فّ
ُ
اِعل ��ب یی ِ

�فّ می فرماید: »�إِ
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 پيام ها:
1- شیفتگان نماز و انفاق، از نعمت هاى برتر و ابدى قیامت برخوردارند. 

و��...« ُ ا�ب �ب
��ْس�تَ �فَ �ی ِ دف

َّ
)به دنبال آیه قبل فرمود:( »َو��ل

انجام  به  نسبت  انسان  شیفتگی  سبب  خداوند  ربوبّیت  به  توّجه   -2
ِهْم« ِ

ّ و��ِلَر�ب ُ ا�ب �ب
دستورات الهی بخصوص نماز است. »�ْس�تَ

اُمو�« �ت
ئَ
و��...�� ُ ا�ب �ب

3- اجابت دعوت خدا، باید با عمل باشد نه اّدعا. »�ْس�تَ
4- مؤمن اهل عبادت و نماز، استبداد ندارد، اهل انزوا نیست و به رأى 

ُهْم« �فَ �یْ َ ورى���ب
ُ ْمُرُهْم�سش

ئَ
دیگران احترام می گذارد. »َو��

نماز.  خواندن  فقط  نه  است  نماز  اقامه  است،  سفارش  مورد  آنچه   -5
» لاهتَ

َ
اُمو���لّ� �ت

ئَ
)یعنی انجام باشکوه نماز با تمام شرایط( »�

۶- حساب نماز از سایر عبادات جداست. )با اینکه نماز جزو امور موجب  
َو� ِهْم� ِ

ّ ِلَر�ب و�� ُ ا�ب �ب
گانه آمده است.( »�ْس�تَ استجابت رّب است، ولی نام آن جدا

» لاهتَ
َ

اُمو���لّ� �ت
ئَ
�

محو  جامعه  در  را  بخل  انفاق،  و  را  استبداد  مشورت،  را؛  تکّبر  نماز،   -7
از  بلکه  نیست  مال  مخصوص  )انفاق   » و�فَ �تُ �فِ �فْ ُ �ی ورى�،�

ُ سش �، لاهتَ
َ

»�لّ� می کند. 
کرد.( کمک  علم و آبرو و قدرت نیز باید به دیگران 
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م�ه �حب مارف ��ف �ت �هم�ی

ُرو��
ِه�َو�دفَ

َ
ِر��لّل

ْ
ك لی��دفِ اْسَ�ْو���إِ

َ ��ف ُمَ�هتِ ُ
�ب
ْ
ْوِم��ل َ ��ی �ِم�فْ لاهتِ

َ
�ِللّ� َ

وِدیی
���فُ دف و���إِ

َم�فُ
آ
�� �فَ �ی ِ دف

َّ
َها��ل

ُّ �ی
ئَ
ا�� �ی

9 � ُمو�فَ
َ
ْ�ل

ْم��تَ �تُ �ُک�فْ �فْ ْم��إِ
ُ
ک

َ
ٌر�ل �یْ

ْم��فَ
ُ
ِلک َع�دف �یْ �بَ

ْ
�ل

وز جمعه ندا داده شد،  اى كسانى كه ایمان آورده اید! آنگاه كه براى نماز ر
پس به سوى یاد خدا )نماز( شتاب كنيد و داد و ستد را رها كنيد كه این 

براى شما بهتر است، اگر بدانيد. )جمعه، 9(

 نكته ها:
 رسول گرامی اسالم در معراج مشاهده فرمود که فرشتگان براى کسانی که 
مغفرت  طلب  کنند،  جمعه  غسل  و  شوند  حاضر  نمازجمعه  به  جمعه  روز 

می نمایند.1
 در اسالم، در میان روزها، روز جمعه از اهمّیت خاصی برخوردار است:

جمعه، عید مسلمانان است.2
3» م�هت وم��ل�ب ا��ی م�ف ا�ئ ��ت رحب �ف جمعه روز ظهور امام زمان؟ع؟ و پایان غیبت است: »�ی
آنها برود، گناهانش  از  یا یکی  زیارت قبر پدر و مادر  هرکس روز جمعه به 

1.مستدرك الوسائل، ج ۶، ص 91.
2. وسائل الشیعه، ج 5، ص ۶۶.

3. کمال الدین، ص 1۶4.
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بخشیده و نام او در زمره نیکان نوشته می شود.1
کسی که در روز جمعه به نظافت پردازد و ناخن و موى سر و صورت  براى 
ک زند ... و به سوى نماز جمعه برود، هفتاد هزار  کند و مسوا کوتاه  خود را 

کنند و براى او استغفار و شفاعت نمایند.2 فرشته او را بدرقه 

جایگاه نمازجمعه 
کرم ؟ص؟پس از هجرت به مدینه، اقامه نمازجمعه بود. اولین اقدام پيامبر ا

و�« شروع شده است. َم�فُ
آ
�� �فَ �ی ِ دف

َّ
َها��ل ُّ �ی

ئَ
ا�� که دعوت به آن با جمله  »�ی نمازى 

ِه« مردم به اقامه آن ترغیب شده اند.
َ
ِر��لّل

ْ
ك لی��دفِ اْسَ�ْو���إِ

َ که با جمله  »�ف نمازى 
که فرمان ترک داد و ستد را به همراه دارد. نمازى 

3» �ف ��لمساک�ی ها��حب ا�ف نمازى که در روایات، هم وزن حج شمرده شده است. »�ف
که بعد از خطبه اش دعا مستجاب می شود.4 نمازى 

که با تکیه امام جمعه به اسلحه اقامه می شود. نمازى 
نمازى که سبک شمردن و استخفاف آن، نشانه ى نفاق شمرده شده است.

کند. که در آن امام جمعه باید مردم را به تقوا سفارش  نمازى 
گاه می شوند. که در آن مردم از مسایل جهان آ نمازى 

که باید به جماعت برگزار شود ونمی توان آن را فردى خواند. نمازى 
نمازى که سفارش شده تسهیالتی براى حضور زندانیان مالی در آن فراهم شود.5
نمازى که سزاوار است سفر به خاطر حضور در آن به تأخیر افتد. حضرت علی؟ع؟ 

1. صالة الجمعه، ص 245.
2. مستدرك، ج ۶، ص 4۶.
1.تهذیب، ج 3، ص 237.

2.وسائل الشیعه، ج 5، ص 4۶.
5. وسائل الشیعه، ج 5، ص 3۶.
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در نامه به حارث همدانی می فرماید: روز جمعه مسافرت مکن تا در نماز حاضر 
شوى مگر سفرى که در راه خدا باشد و یا کارى که به انجام آن معذورى.1

کنید.  که سفارش شده از روز قبل، خود را براى حضور در آن آماده  نمازى 
سبب  که  کنند  مصرف  دارویی  شنبه  پنج  روز  اینکه  از  علی؟ع؟  حضرت 
ضعف )و عدم شرکت در نماز( در روز جمعه شود، مردم را نهی می فرمودند2 
از روز پنج  کرم؟ص؟  فرمودند: آنان  و امام باقر؟ع؟ در وصف یاران پيامبر ا

شنبه خود را براى نماز جمعه آماده می کردند.3
که  که ثواب شرکت در آن براى مسافر، بیش از ثواب افرادى است  نمازى 

مقیم همان شهرند.4
که یک شب مانده به انجام آن، به تالوت آیات آن سفارش شده  نمازى 
که در نماز مغرب شب جمعه، سوره جمعه  است. در روایات سفارش شده 
تالوت شود که به نوعی تذکر و یادآورى و آماده شدن براى نماز جمعه است.
کرم؟ص؟ فرمود: هر قدمی که مؤمن به سوى نماز جمعه بر می دارد،  پيامبر ا

کم می کند.5 خداوند هول و هراس روز قیامت را از او 
که انسان در طول هفته انجام می دهد،  گناهانی است  کّفاره  نمازجمعه 

کند.۶ کبیره را رها  گناهان  که  البته مادامی 
کسی که کارگرى را دارد او را از رفتن به نمازجمعه باز ندارد که گناه می کند.7

1. نهج البالغه، نامه ۶9.
2. بحاراالنوار، ج ۸9، ص 197.

3. وسائل الشیعه، ج 5، ص 4۶.
1.وسائل الشیعه، ج 5، ص 3۶.

2.مستدرك الوسائل، ج ۶، ص 42.
۶. بحار االنوار، ج ۸9، ص 25۶.

7. مستدرك الوسائل، ج ۶، ص 7.
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را ترک نماید،  هرکس سه جمعه پی در پی بدون عذر موّجه نماز جمعه 
ر� �ی �ل�ف �هت ا�ب �ت �م�ت هت لا�ش �ش � م�هت رک��ل�ب �ت � او به عنوان منافق ثبت می شود. »م�ف نام 

ا«1 �ت ا�ف �م�ف �ب �ک�ت علهت

و در روایت دیگرى می خوانیم هر کس به غیر از بیمارى و عذر موجه دیگرى 
سه جمعه در نماز جمعه حضور نیابد، خداوند بر قلب او ُمهر می زند.2

کند، پس مبلغی را صدقه دهد )تا  کس نتوانست در نماز جمعه شرکت  هر 
کّفاره ى عدم حضور او در نماز جمعه باشد(.3

از مرگ  یا پس  و  کس در زمان حیات  گرامی اسالم؟ص؟ فرمود: هر  رسول 
کند،  یا استخفاف و سبک شمردن ترک  انکار  از روى  را  من، نماز جمعه 
و  حج  و  نمی دهد  قرار  برکت  امورش  در  نمی کند،  جمع  را  کارش  خداوند 

کند.4 که توبه  صدقه او قبول نیست، مگر آن 
هنگامی که امام جمعه براى خواندن خطبه می ایستد، بر مردم الزم است 

کنند5 و نماز نخوانند۶ و با ادب بنشینند.7 که سکوت 

 پيام ها:
کرد. )در ابتداى  1- براى دعوت مردم به عبادت و نماز باید بسترسازى 
موجودات  تسبیح  از  سخن  نمازجمعه،  در  شرکت  به  دستور  از  قبل  سوره 

ِه�«
َ
ِر��لّل

ْ
ك لی��دفِ اْسَ�ْو���إِ

َ ِه��...��ف
َ
ُح�ِلّل ِ

َُس�بّ است.( »�ی

1. مستدرك الوسائل، ج ۸، ص 407.
2. کنز العّمال، حدیث 21147.
3. کنز العّمال، حدیث 21139.

1.مستدرك الوسائل، ج ۶، ص 10.
5. بحاراالنوار، ج ۸9، ص 25۶.

۶. وسائل الشیعه، ج 5، ص 39.
7. کنز العّمال، ج 7، ص 74۶.
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»...� لاهتِ
َ

�ِللّ� َ
وِدیی

���فُ دف و���إِ
َم�فُ

آ
�� �فَ �ی ِ دف

َّ
2- حضور در نماز جمعه، نشانه ایمان است. »�ل

ِه�«
َ
ِر��لّل

ْ
ك لی��دفِ اْسَ�ْو���إِ

َ �...��ف لاهتِ
َ

�ِللّ� َ
وِدیی

���فُ دف 3- نماز، مایه ى ذکر خدا است. »�إِ
اْسَ�ْو�«

َ ��ف ُمَ�هتِ ُ
�ب
ْ
ْوِم��ل َ ��ی �ِم�فْ لاهتِ

َ
کنید. »ِللّ� 4- براى حضور در نمازجمعه، شتاب 

ُرو��
دفَ کرد. »َو� برطرف  را  موانع موجود  باید  نمازجمعه،  در  براى حضور   -5

همه  وگرنه  است  نمونه  باب  از  تجارت  و  کار  و  کسب  کردن  )رها  َع«  �یْ �بَ
ْ
�ل

کرد و در نماز جمعه حضور یافت.( کارها را باید در هنگام نماز، رها 
و�« َم�فُ

آ
�� �فَ �ی ِ دف

َّ
َها��ل ُّ �ی

ئَ
ا�� ۶- در تربیت دینی، هم تشویق الزم است، »�ی

ِه«
َ
ِر��لّل

ْ
ك لی��دفِ اْسَ�ْو���إِ

َ هم فرمان الزم است، »�ف
َع« �یْ �بَ

ْ
ُرو���ل

هم نهی الزم است، »دفَ
ْم«

ُ
ک

َ
ٌر�ل �یْ

ْم��فَ
ُ
ِلک ل الزم است. »دف هم استدال

مارف ر��ف ��ب مد�وم�ت

23 � ُمو�فَ ِهْم�د��ئِ �ُهْم�َعلی��َ�لا�تِ �فَ �ی ِ دف
َّ
��ل 22 � �فَ �ی ِ

ّ
ُمَ�ل

ْ
ا��ل

َّ ل �إِ
مگر نمازگزاران. آنان كه بر نمازشان مداومت دارند. )معارج،23-22(

 نكته ها:
 در آفرینش انسان، امور متضاّد قرار داده شده و این رمز تکامل است. 
ولی  وِء«1  الّسُ �بِ �

اَرهتٌ ّمَ
ئَ
ا
َ
ل ��َ

�فْ
�ل�فَّ �

�فَّ »�إِ می دهد:  سوق  بدى  به  را  انسان  نفس، 

1.یوسف، 53.
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َهوى�«1 و رشد انسان در 
ْ
��ل َ��َع�فِ

�فْ
َهی��ل�فَّ

عقل، انسان را از آن باز می دارد: »�فَ
که به تربیت و تزکیه انسان می انجامد. انتخاب میان این تقابل هاست 

�ُهْم� �فَ �ی ِ دف
َّ
 بر اساس روایات، بهترین عمل آن است که تداوم داشته باشد.2 »�ل

» ُمو�فَ َعلی��َ�لا�تِِهْم�د��ئِ

 پيام ها:
 » �فَ �ی ِ

ّ
ُمَ�ل

ْ
ا��ل

َّ ل 1- راه نجات از اخالق ناپسند، مداومت به نماز است. »�إِ
2- طبع ماّدى انسان به سوى حرص و بخل میل دارد و نماز و یاد خدا آن 

.3»
ً
وعا

ُ
�َهل ِل�تَ ��فُ سا�فَ

�فْ اإِ
ْ
��ل

�فَّ �« و آیات قبل »�إِ �فَ �ی ِ
ّ
ُمَ�ل

ْ
ا��ل

َّ ل را مهار می کند. »�إِ
« و آیات قبل.  �فَ �ی ِ

ّ
ُمَ�ل

ْ
ا��ل

َّ ل 3- انسان بدون نماز مضطرب است. »�إِ
» ُمو�فَ ِهْم�د��ئِ �ُهْم�َعلی��َ�لا�تِ �فَ �ی ِ دف

َّ
گرو مداومت بر آن است. »�ل 4- آثار نماز در 

ه رش �و�ی �ت �ب مر��ت

35 � َرُمو�فَ
ْ
�ُمک ا�تٍ

َ �فّ َ ��ب یی ِ
َك��ف ول�ئِ

ئُ
�� 34 �� و�فَ

طفُ �ا�فِ
ُ
ِهْم��ی �ُهْم��َعلی��َ�لا�تِ �فَ �ی ِ دف

َّ
َو�ل

و آنان كه بر نمازشان مراقبت دارند. اینان در بهشت ها گرامى داشته 
مى شوند. )معارج، 34 - 35(

2.نازعات، 40.
2. تفسیر نورالثقلین.

ج، 22. 1.معار



قرآن و نماز1۶4

 نكته ها:
ج، سیماى اّمت اسالمی وجامعه ایده آل   در آیات 22 تا 35 سوره معار

ترسیم شده است:
کامل با خداوند از طریق نماز دارند.  رابطه دائمی و 

 به مشکالت محرومان توّجه دارند و بخشی از مال خود را حق آنان می دانند.
گفتار و رفتارشان   به خاطر ایمان به معاد و ترس از حساب، بر افکار و 

کم است. تقوا حا
 به امانت ها و تعّهداتشان پایبندند.

گر براى شهادت و گواهی دعوت   نسبت به حقوق مردم قیام می کنند و ا
شوند رّد نمی کنند.

 در ارضــاى غریــزه جنســی، بــه دنبــال راه حــالل و تشــکیل خانــواده و نســِل پــاک 
هستند. 

 نسبت به نمازشان، به شدت مراقب و مواظب هستند. 
که در میان تمام این اوصاف توجه به نماز  این آغاز و پایان نشان می دهد 

برترین و مهمترین آنها است.
«1 ترک نکردن و مراد از »َعلی�� ُمو�فَ ِهْم�د��ئِ  شاید مراد از عبارِت  »َعلی��َ�لا�تِ
وضو  نماز،  انتظار  همچون  باشد.  نماز  گرفتن  جّدى   » و�فَ

طفُ �ا�فِ
ُ
�ی ِهْم� َ�لا�تِ

گرفتن قبل از رسیدن وقت، با جماعت و در مسجد خواندن نماز و مراعات 
کمال نماز. 2 شرایط صّحت و قبولی و 

ج، 23. 1.معار
کبیر فخررازی. 2.تفسیر 
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 پيام ها:
پيمان هاى  و  عهد  رعایت  نیست،  انفاق  و  نماز  تنها  ایمان،  نشانه   -1

» ِهْم�َو�َعْهِدِهْم�ر�ُعو�فَ ا�تِ ما�ف
ئَ
�ُهْم�ِلا �فَ �ی ِ دف

َّ
اجتماعی نیز شرط ایمان است. »َو��ل

�ُهْم� �فَ �ی ِ دف
َّ
2- آغاز و پایان تمام کماالت، توّجه به نماز است. در آغاز فرمود: »�ل

» و�فَ
طفُ �ا�فِ

ُ
ِهْم��ی �ُهْم�َعلی��َ�لا�تِ �فَ �ی ِ دف

َّ
« و در پایان فرمود: »َو��ل ُمو�فَ ِهْم�د��ئِ َعلی��َ�لا�تِ

د گاه�مس�ب ا�ی �ب

18 �
ً
َ�د�

ئَ
ِه��

َ
ْدُعو��َمَع��لّل لا��تَ

ِه��فَ
َ
َد�ِلّل َمسا�بِ

ْ
��ل

�فَّ
ئَ
َو��

را  احدى  خداوند  با  آنها(  )در  پس  است  خداوند  براى  مساجد  اینكه  و 
نخوانيد. )جّن، 18(

 نكته ها:
د« به معناى محل سجده است. د« جمع »مس�ب  »مسا�ب

کز عبادت خود به   امام صادق؟ع؟ فرمود: چون یهود و نصارى در مرا
خدا شرک می ورزیدند، خداوند فرمود: در مساجد اسالمی با خداوند احدى 

که به مسجد احترام نگذارد.1 کسی  کند  را نخوانید و خدا لعنت 
« دعا به معناى عبادت است، به دلیل 

ً
َ�د�

ئَ
ِه��

َ
ْدُعو��َمَع��لّل لا��تَ

 در جمله  »�فَ

1.بحاراالنوار، ج 72، ص 355.
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«1 بنابراین خواندن  یی ِ
اَد�ت �ِع�ب �َع�فْ ُرو�فَ �بِ

ْ
ک َْس�تَ ��ی �فَ �ی ِ دف

َّ
��ل

�فَّ ْم��إِ
ُ
ک

َ
�ل �بْ حبِ

ْس�تَ
ئَ
�� یی ِ

آیه  »�ْدُعو�ف
غیر خدا به عنوان عبادت او حرام است، اّما خواندن عادى شرک نیست.

نكاتی چند پيرامون مسجد
� یی دفِ

َّ
ل

َ
ل اِس�

َ ِلل�فّ َع� ُو�فِ � �تٍ �یْ َ �ب َل�
ّوَ
ئَ
� �

�فَّ کره زمین مسجد بود. »�إِ 1- اول بناى روى 
2»

ً
اَرکا �ُم�ب هتَ

َّ
ک �بَ �بِ

گفتند:  2- جایگاه مسجد باید از قداستی برخوردار باشد. چنانکه مؤمنان 
3»

ً
د� ِهْم�َمْس�بِ �یْ

َ
�َعل

�فَّ
دفَ �فِ

�تَّ �فَ
َ
کهف مسجدى بنا می کنیم: »ل بر مزار اصحاب 

ی�
َ
َعل ��َ ّسِ

ئُ
� ٌد� َمْس�بِ

َ
»ل بود.  مسجد  ساختن  مدینه،  در  پيامبر  کار  اولین   -3

ْوٍم«4 َ ِل��ی
ّوَ
ئَ
�� وى��ِم�فْ �تْ

�ل�تَّ

4- بیش از ده مرتبه نام مسجدالحرام در قرآن آمده است.
5- خداوند، مسجد را خانه خود دانسته و برترین مردم، یعنی ابراهیم و 

5» َ یی �تِ
�یْ َ ر���ب اسماعیل، دو پيامبر بزرگ را خادم آن قرار داده است. »َ�ّهِ

َد� ْم�ِع�فْ
ُ
ک �تَ �فَ �ی ِ

و��رف
دفُ ۶- براى حضور در مسجد، سفارش زینت شده است. »�فُ

ٍد«۶ �َمْس�بِ ّلِ
ُ
ک

گردد،  گر ساخت مسجد بر اساس تقوا نباشد، و مسجد، عامل تفرقه  7- ا
7»

ً
ر�ر� ��فِ

ً
د� باید خراب شود. »َمْس�بِ

کسی حق ساخت و تعمیر مسجد را  که هر  ۸- قداست مسجد تا آنجاست 

2.غافر، ۶0.
2. آل عمران، 9۶.

1.کهف، 21.
2.توبه، 10۸.

5. بقره، 125.
۶. اعراف، 31.
7. توبه، 107.
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ِه«1 و این امر، مخصوص مؤمنان 
َ
َد��لّل ْ�ُمُرو��َمسا�بِ َ ��ی �فْ

ئَ
�� �فَ ِرِك�ی

ْ ُمسش
ْ
�ِلل ندارد. »ما�کا�فَ

ِه« 2
َ
الّل ��بِ َم�فَ

آ
�� ِه�َم�فْ

َ
َد��لّل ْ�ُمُر�َمسا�بِ َ ما��ی

�فَّ متقی است. »�إِ
و  صومعه ها  و  )دیرها  نصارى  و  یهود  عبادت  کز  مرا سایر  و  مسجد   -9
� َم�تْ ُهّدِ

َ
باید خون داد »ل آنها،  که براى حفظ  ارزش دارد  معابد( به قدرى 

3»� و��تٌ
َ
ٌع�َو�َ�ل �یَ َ�و�ِمُع�َو��بِ

گفتگو نشود،  که با صداى بلند در آن  10- مسجد آدابی دارد از جمله این 
ح  نشود، از خرید و فروش صحبتی نشود و از مطالب  سخنان باطل مطر

گردد. لغو دورى 
که به سوى مسجد برداشته شود، پاداش است. گامی  11- براى هر 

12- نشستن در مسجد به انتظار نماز پاداش دارد.
که در آن نماز خوانده نشود، نزد خدا شکایت می کند. 13- مسجدى 

گر نمازش را در مسجد نخواند، ارزشی ندارد. 14- همسایه مسجد ا
15- خداوند به خاطر اهل مسجد، عذاب را از دیگران برطرف می کند.4

1۶- امام جواد؟ع؟ در پاسخ به چگونگی حکم حّد سرقت فرمود: فقط چهار 
ِه« و آنچه در سجده 

َ
َد�ِلّل َمسا�بِ

ْ
��ل

�فَّ
ئَ
انگشت قطع شود. زیرا قرآن می فرماید: »َو��

روى زمین قرار گیرد، نباید قطع شود.5

 پيام ها:
ِه«

َ
َد�ِلّل َمسا�بِ

ْ
��ل

�فَّ
ئَ
1- مسجد  مکان هاى عبادت براى خداست. »�

1. توبه، 17.
2. توبه، 1۸.
3. حج، 41.

که در میزان الحکمه باب مسجد آمده است. 1.موارد 10 تا 15 بر اساس روایاتی است 
2.وسائل الشیعه، کتاب حدود، حّد سرقت.
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مخصوص  می شود  نهاده  زمین  بر  سجده  هنگام  که  موضعی  هفت   -2
ِه«

َ
َد�ِلّل َمسا�بِ

ْ
��ل

�فَّ
ئَ
ع است. »َو�� خداست و سجده براى غیر خدا ممنو

که به قصد مسجد ساخته شد و در آن نماز خوانده شد، احکام  3- جایی 
»

ً
َ�د�

ئَ
ِه��

َ
ْدُعو��َمَع��لّل لا��تَ

ِه��فَ
َ
َد�ِلّل َمسا�بِ

ْ
��ل

�فَّ
ئَ
ویژه اى پيدا می کند. »َو��

می تواند  عبادت  محل  و  مسجد  مانند  مکان ها  برخی  قرآن،  نظر  از   -4
ْدُعو��...« لا��تَ

ِه��فَ
َ
َد�ِلّل َمسا�بِ

ْ
��ل

�فَّ
ئَ
قداست مخصوص داشته باشد. »�

»
ً
َ�د�

ئَ
ِه��

َ
ْدُعو��َمَع��لّل لا��تَ

کنار خدا و هم ردیف خدا نخوانید. »�فَ 5- احدى را در 

مارف ��ف ارکا�ف ��ت ا�ب ع�ت

43 � �فَ �ی ِ
ّ
ُمَ�ل

ْ
��ل ُك�ِم�فَ

ْم��فَ
َ
و��ل

ُ
ال ��ت 42 َر� �َس�تَ یی ِ

ْم��ف
ُ
ک

َ
ک

َ
ما�َسل

دوزخ  وانه  ر را  شما  چيز  چه  مى پرسند:(  جهنمى  مجرمان  از  بهشت  )اهل 
كرد. گویند: ما از نمازگزاران نبودیم. )مّدثر، 43-42(

 نكته ها:
از نمازگزاران  از زبان خودشان: زیرا ما  علت دوزخی شدن جهنمیان   
سخنان  در  باطل  اهل  با  و  نمی کردیم  اطعام  را  مسکین  افراد  و  نبودیم. 
که  آن  تا  تکذیب می کردیم  را  قیامت  روز  پيوسته  و  فرو می رفتیم.  باطل 

مرگ به سراغ ما آمد و در آن حالت جان دادیم.
گاه و بیگاه خوانده شود، انسان را در زمره نمازگزاران قرار  که   نمازى 
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سوره  در  نداشت.  استمرار  ما  نماز  یعنی   » �فَ �ی ِ
ّ
ُمَ�ل

ْ
�ل � ِم�فَ ُك�

�فَ ْم�
َ
»ل نمی دهد. 

و   1» ساُهو�فَ ِهْم� َ�لا�تِ � َع�فْ ُهْم� � �فَ �ی ِ دف
َّ
�ل � �فَ �ی ِ

ّ
ُمَ�ل

ْ
ِلل ٌل� ْ َو�ی

»�فَ است:  آمده  نیز  ماعون 
ما�

را مشمول شفاعت شافعان قرار نمی دهد. »�فَ این چنین نمازى انسان 
صادق؟ع؟  امام  معروف  حدیث  همان  این  و   2 » �فَ ِ��ی ا�فِ

َ ّ �لسش � اَعهتُ �ف
َ سش ُ�ُهْم�

�فَ �فْ �تَ

کنید وخطاب  که بستگانم را حاضر  که در آستانه شهادت فرمودند  است 
که به نماز اهمیت نمی دهد، مشمول شفاعت ما  به آنان فرمودند: کسی 

3» ال�لاهت ��ب �ف حف ��س�ت ا�م�ف �ف اع�ت �ف ال�سش �ف نمی شود. »لا��ی

 پيام ها:
گنــاه  خ نمــی رود اصــرار و مداومــت بــه  گنــاه بــه دوز 1- کســی بــا یــک بــار 
ا« نشــانه 

َ �فّ
ُ
ُك« و »ك

ْم��فَ
َ
خ اســت. )عبــارت  »ل و فســاد، ســبب رفتــن بــه دوز

اســتمرار فعــل اســت.(

عی گاری�و��ت رس�ت

15 ی�
َّ
َ�ل

ِه��فَ ِ
َکَر��ْسَم�َر�بّ

�َو�دفَ 14 ی�
َ
ّك رفَ ��تَ َح�َم�فْ

َ
ل
�فْ
ئَ
ْد��

�تَ
ک گردانيد.  به راستى رستگار شد آن كس كه خود را )از پلیدى ها( پا

وردگارش را یاد كرد و نماز گزارد. )اعلى، 14- 15( نام پر

1.ماعون، 5 و ۶.
2.مّدثر، 43 و 4۸.

1.کافی، ج 3، ص 270.
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 نكته ها:
که فکر از عقاید فاسد و نفس از اخالق فاسد و اعضا و   تزکیه، آن است 
کردن روح از حرص و بخل و  ک  ک شود و زکات پا حء از رفتار فاسد، پا جوار

مال از حقوق محرومان است.
 1» و�فَ ِم�فُ ُموئْ

ْ
َح��ل

َ
ل
�فْ
ئَ
ْد��

 در قرآن رستگارى قطعی، هم براى مؤمنان آمده: »�تَ
� َح�َم�فْ

َ
ل
�فْ
ئَ
� ْد�

کرده  و اهل نماز باشند: »�تَ که خود را تزکیه  کسانی  و هم براى 
و  کرده  تزکیه  را  که خود  کسانی هستند  واقعی همان  ی« پس مؤمن 

َ
ّك رفَ �تَ

اهل نماز باشند.

 پيام ها:
ْم�

ُ
ک

َّ
َ�ل

َ
1- قرآن در پایان برخی آیات می فرماید: امید است رستگار شوید. »ل

گناه  و  و غرور  ریا  با  نکرده اند،  تزکیه  که  افرادى  از  کار خیر  زیرا   » ِلُحو�فَ
�فْ �تُ

و مّنت گذارى محو می شود. ولی درباره تزکیه شدگان نمازگزار می فرماید: 
ی«

َ
ّك رفَ ��تَ َح�َم�فْ

َ
ل
�فْ
ئَ
ْد��

قطعًا رستگارند. »�تَ
ی«

َّ
َ�ل

ِه��فَ ِ
َکَر��ْسَم�َر�بّ

ی�،�دفَ
َ
ّك رفَ

2- تزکیه بدون نماز و عبادت نمی شود. »�تَ

1.مؤمنون، 1.
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مارف ��ف ا�ف م�ف دسش

10 ی  
َّ
��َ�ل دف ��إِ

ً
د� �َع�بْ 9 هی�� �فْ َ ��ی یی ِ دف

َّ
��ل ْ�تَ �ی

ئَ
�َر�

ئَ
�

آیا دیدى آن كه منع مى كند. بنده اى را كه نماز مى خواند. )علق، 9 - 10(

 نكته ها:
ی« چنانکه از آیات آخر سوره بر 

َّ
��َ�ل دف ��إِ

ً
د�  مراد از عبدى که نماز می خواند »َع�بْ

می آید، رسول خداست. از آنجا که این آیات، اولین آیاتی است که بر پيامبر؟ص؟ 
نازل شده، پس آن حضرت قبل از رسیدن به مقام رسالت، نماز می خوانده 

است.1
 در احادیث می خوانیم: ابوجهل از اطرافیان خود پرسید: آیا پيامبر در 
ک می گذارد؟ گفتند: آرى. گفت:  میان شما نیز براى سجده صورت به خا
گر او را در چنین حالی ببینم، با پاى  سوگند به آنچه سوگند می خوریم، ا
که متوجه شد پيامبر در حال نماز است،  گردن او را له می کنم. زمانی  خود 
که  گرفت با لگد بر سر مبارک آن حضرت در سجده بکوبد، همین  تصمیم 
گفت: وقتی  کرد و به مشرکان  نزدیک شد، با حالتی عجیب عقب نشینی 

گودال بزرگی از آتش دیدم. 2 به او نزدیک شدم، در مقابل خود خندق و 

1. تفسیر المیزان، ذیل آیه.
2. تفسیر مجمع البیان و نمونه.
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« شخص پيامبر؟ص؟ است، ولی نکره آوردن آن 
ً
د�  با اینکه مراد از »َع�بْ

ی«
َّ
��َ�ل دف ��إِ

ً
د� به خاطر تعظیم و بزرگداشت است. »َع�بْ

 پيام ها:
ی«

َّ
��َ�ل دف ��إِ

ً
د� هی��َع�بْ �فْ َ ع منکرات است. »�ی 1- بازداشتن از نماز، روشن ترین نو

ناروا  )رفتار  ی« 
َّ
َ�ل �� دف �إِ �

ً
د� َع�بْ هی�� �فْ َ �ی ی�-� ْطعف �یَ

َ
»ل نمازند.  مخالف  طاغوتیان   -2

که دوام داشته باشد.( زمانی مورد سرزنش قرار می گیرد 
ی«

َّ
��َ�ل دف ��إِ

ً
د� 3- نشانه بندگی خدا، نماز است. »َع�بْ

بنده  یا  و  بی تفاوت  افراد  از  )نه  ناراحتند.  خدا  بندگی  از  طاغوت ها   -4
ی«

َّ
��َ�ل دف ��إِ

ً
د� هی��َع�بْ �فْ َ هوسهاى خود یا دیگران( »�ی

و  کننده  نهی  )نام  است.  مهم  عملکردها  نیست،  مهم  نشان  و  نام   -5
ی«

َّ
هی�-�َ�ل �فْ َ نمازگزار نیامده است.( »�ی

کارهاى عبادى داشته  ۶- در برابر نهی و منع دیگران، شما اصرار بر انجام 
که از نماز نهی می کنند پيروى  ی )از ابوجهل هائی 

َّ
��َ�ل دف ��إِ

ً
د� هی��َع�بْ �فْ َ باشید. »�ی

نکن و به عبادت و سجده بپرداز.(
آیه آخر سوره علق فرمودند: نزدیک ترین حاالت  امام رضا؟ع؟ به استناد 

انسان نسبت به خداوند حالت سجده است. 1

مارف ا��ف گی��ب اود��ف �ب

1.تفسیر نورالثقلین.
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و��
�تُ وئْ ُ �ی َو� � لاهتَ

َ
�لّ� ُمو�� �ی �تِ ُ �ی َو� اَء� �ف ُ��فَ � �فَ �ی �لّدِ ُه�

َ
ل � �فَ ِلِ��ی ُم�فْ َه�

َ
�لّل ُدو�� ْ��بُ ِل�یَ ا�

َّ ل �إِ ِمُرو��
ئُ
� ما� َو�

5 � َمهتِ ِ
�یّ
�تَ
ْ
��ل �فُ ِلَك�ِد�ی �َو�دف کاهتَ �لرفَّ

به اهل كتاب فرمانى داده نشده جز آنكه خدا را بپرستند در حالى كه دین 
را براى او خالص ساخته و گرايش به حق داشته باشند و نماز را بپا دارند و 

زكات بپردازند و این است دین استوار. )بّينه، 5( 

 نكته ها:
کلمه  گرایش به حق است، در برابر  « به معناى  �ف �ی اَء« جمع »��ف �ف  »ُ��فَ

گرایش به باطل است. « که به معناى  �ف �ی �ف »�ب
� ْطَر�تَ ��فِ

ً
ا �ف �ی �َ��فِ �فِ �ی َهَك�ِللّدِ ْ ْم�َو�ب �تِ

ئَ
ا
َ کنار آیه  »�ف « را در  َمهتِ ِ

�یّ
�تَ
ْ
��ل �فُ ِلَك�ِد�ی گر آیه  »دف  ا

ِه«1 بگذاریم می توان استفاده کرد که عبادت خالص و بی پيرایه و رابطه با 
َ
�لّل

خدا )نماز( و کمک به دیگران )زکات(، از امور فطرى هر انسانی است.

 پيام ها:
1- سلیقه ها و هوسهاى دیگران متغّیر است. دین پایدار و ثابت، سرسپردگی 

» َمهتِ ِ
�یّ
�تَ
ْ
��ل �فُ ِلَك�ِد�ی ��...�دف �فَ �ی ُه��لّدِ

َ
�ل �فَ ِلِ��ی خالصانه به خداى ثابت است. »ُم�فْ

�َو� کاهتَ و���لرفَّ �تُ وئْ ُ �َو��ی
لاهتَ

َ
ُمو���لّ� �ی �تِ ُ 2- ایمان بدون نماز و زکات استوار نیست. »�ی

» َمهتِ ِ
�یّ
�تَ
ْ
��ل �فُ ِلَك�ِد�ی دف

َه«
َ
ُدو���لّل ْ��بُ ا�ِل�یَ

َّ ل ِمُرو���إِ
ئُ
3- پيامبران، مردم را به سوى خدا دعوت می کردند نه خود. »َو�ما��

» َمهتِ ِ
�یّ
�تَ
ْ
��...��ل �فَ ِلِ��ی 4- خالص و بی پيرایه بودن، رمز بقا و جاودانگی است. »ُم�فْ

1.روم، 30.
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ِمُرو��
ئُ
5- فرمان توحید و نماز و زکات در تمام ادیان آسمانی بوده است. »َو�ما��

َه��...«
َ
ُدو���لّل ْ��بُ ا�ِل�یَ

َّ ل �إِ

ه رش �ری�و�ی اسگرف س�پ

 3 ْر  َ�
فْ

َك�َو��� ِ
�ِلَر�بّ َ�ّلِ

��فَ 2 َر�
َ ْو�ش

َ
ک

ْ
اَك��ل �ف ْعَط�یْ

ئَ
ا��

َ �فّ �إِ
وردگارت نماز بگزار و  همانا ما به تو خير كثير عطا كردیم. پس براى پر

)شتر( قربانى كن. 

 نكته ها:
که این سوره را در نمازهاى واجب و مستحب  کسی   در روایات، براى 

کوثر در قیامت، وعده داده شده است.1 بخواند، سیراب شدن از حوض 
کثیر و فراوان است. و  « گرفته شده و به معناى خیر  ر�ت ر« از »ك�ش  کلمه »كو�ش
که این معنا می تواند مصادیق متعّددى همچون وحی، نبّوت،  روشن است 
کثیر و اخالق نیکو داشته باشد، ولی آیه آخر سوره،  قرآن، مقام شفاعت، علم 
کرم است.  می تواند شاهدى بر این باشد که مراد از کوثر، نسل مبارک پيامبر ا
زیرا دشمِن کینه توز با جسارت به پيامبر، او را ابتر می نامید و خداوند در دفاع از 

ُر« دشمن تو، خود ابتر است. �تَ ْ �ب
ئَ
ا
ْ
َك�ُهَو��ل �ئَ ا�فِ �سش

�فَّ پيامبرش فرمود: »�إِ
پيامبر و هدیه شده فاطمه؟اهس؟  گیرنده  کننده خداوند، هدیه  هدیه   

1.تفسیر نورالثقلین.
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عظمت  بیانگر  که  رفته  کار  به  َر« 
َ ْو�ش

َ
ک

ْ
�ل اَك� �ف ْعَط�یْ

ئَ
� ا�

َ �فّ »�إِ عبارت   لذا  است. 
خداوند و بزرگی هدیه اوست. 

که در آن  کامل ترین نوع عبادت و سپاسگزاری است   نماز جامع ترین و 
هم قلب باید حضور داشته باشد با قصد قربت و هم زبان با تالوت حمد و 
سوره و هم بدن با رکوع و سجود. مسح سر و پا نیز شاید اشاره به آن باشد 
که پيشانی  که انسان از سر تا پا بنده اوست. در نماز بلندترین نقطه بدن 
است، روزى سی و چهار بار بر زمین سایيده می شود تا در انسان تکّبرى باقی 
نماند. حضرت زهرا؟اهس؟ در خطبه معروف خود فرمود: فلسفه و دلیل نماز 

ر« ��لک�ب �لکم�م�ف
ً
ها �ی رف �ف ک شدن روح از تکبر است. »�ت پا

کوثر  کوثر داریم و سوره اى به نام تکاثر. اّما   در قرآن سوره اى به نام 
ارزش است و تکاثر ضّد ارزش، زیرا اولی عطّیه الهی است که دنباله اش ذکر 
که دنباله اش  « و دومی یک رقابت منفی  َ�ّلِ

َر��فَ
َ ْو�ش

َ
ک

ْ
اَك��ل �ف ْعَط�یْ

ئَ
خداست: »�

ُر«
ُ کا�ش

هاُکُم��ل�تَّ
ْ
ل
ئَ
غفلت از خداست. »�

َك« و تکاثر ما را به گورستان  ِ
�ِلَر�بّ َ�ّلِ

کوثر ما را به مسجد می برد براى نماز: »�فَ
َر« ا�بِ

َم�ت
ْ
ُم��ل ْر�تُ ی�رفُ

می برد براى سرشمارى مردگان. »َ��تَّ
َر« و در تکاثر تهدیدهاى پی 

َ ْو�ش
َ
ک

ْ
اَك��ل �ف ْعَط�یْ

ئَ
ا��

َ �فّ در عطاى کوثر بشارت است: »�إِ
» ُمو�فَ

َ
ْ�ل ��تَ

ا�َسْو�فَ
َّ �َکل ّمَ

ُ ��ش ُمو�فَ
َ
ْ�ل ��تَ

ا�َسْو�فَ
َّ در پی. »َکل

« و تکاثر، وسیله اى  َ�ّلِ
َر��فَ

َ ْو�ش
َ
ک

ْ
اَك��ل �ف ْعَط�یْ

ئَ
کوثر، عامل رابطه با خالق است: »�

ُر«
ُ کا�ش

هاُکُم��ل�تَّ
ْ
ل
ئَ
براى سرگرمی با مخلوق. »�

که مشرکان دسته دسته و فوج فوج به اسالم وارد   در ماجراى فتح مّکه 
ِه�

َ
��لّل �فِ �ِد�ی ِیی

��ف و�فَ
ُ
ل ْد�فُ اَس��یَ

َ ��ل�فّ �یْ�تَ
ئَ
می شدند، خداوند تنها دستور تسبیح می دهد: »َر�
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َِك« نماز بگزار. گویا 
�ِلَر�بّ َ�ّلِ

ْح« ولی براى عطا کردن کوثر می فرماید: »�فَ ِ
َس�بّ

��فَ
ً
ا و��ب

�فْ
ئَ
�

اهمّیت کوثر از اسالم آوردن مشرکان بیش تر است.
 عطاى استثنایی در سوره استثنایی با الفاظ استثنایی:

کوثر است؛  عطا بی نظیر است، چون 
کوچک ترین سوره قرآن است؛ سوره بی نظیر است، چون 

َك«  �ئَ ا�فِ ْر«، »سش َ�
َر«، »�ِل«، »��فْ

َ ْو�ش
َ
ک

ْ
ا«، »�ل �ف و الفاظ بی نظیرند، چون کلمات »�عط�ی

کار رفته و در هیچ کجاى قرآن شبیه ندارد. ر« تنها در این سوره به  �ت و »��ب
گفتن تکبیرها  که به هنگام  ْر« آن است  َ�

 بر اساس روایات، مراد از »َو���فْ
که محّل نحر است، باال آورده شود  گلو  در نماز، دستان تا مقابل گودى زیر 

که این زینت نماز است.1

 پيام ها:
» َ�ّلِ

اَك��...��فَ �ف ْعَط�یْ
ئَ
1- نعمت ها حّتی براى پيامبر اسالم مسئولّیت آور است. »�

» َ�ّلِ
2- در قرآن به نماز یا سجده شکر سفارش شده است. »�فَ

« )حرف فاء براى تسریع است( َ�ّلِ
3- تشّکر باید فورى باشد. »�فَ

» َ�ّلِ
ع تشّکر را باید از خدا بیاموزیم. »�فَ 4- نو

» َ�ّلِ
َر��فَ

َ ْو�ش
َ
ک

ْ
اَك��ل �ف ْعَط�یْ

ئَ
5- در نعمت ها و شادى ها خداوند را فراموش نکنیم. »�

 » َ�ّلِ
گیرد، نماز است. »�فَ کوثر قرار  ۶- آنچه می تواند به عنوان تشّکر از 

7- دستورات دینی، مطابق عقل و فطرت است. عقل تشّکر از نعمت را 
َك« ِ

�ِلَر�بّ َ�ّلِ
الزم  می داند، دین هم به همان فرمان می دهد. »�فَ

َِك«
�ِلَر�بّ َ�ّلِ

اَك« تشّکر هم باید براى او باشد. »�فَ �ف ْعَط�یْ
ئَ
ا��

َ �فّ ۸- چون عطا از اوست: »�إِ

1.تفسیر مجمع البیان.
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کردن، یکی از راههاى تشّکر از نعمت هاى الهی است.  9- نماز و قربانی 
ر« َ�

)زیرا محرومان به نوایی می رسند.( »َو���فْ
گوسفند  کوثر دارد، قربانی  که  که بامش بیش برفش بیشتر. کسی  10- هر 
ْر« َ�

کافی نیست باید شتر قربانی کند و بزرگ ترین حیوان اهلی را فدا کند. »َو���فْ
ْر َ�

َ�ِل��...�َو���فْ
11- رابطه با خداوند )نماز(، بر رابطه با خلق مقّدم است. �فَ

ْر« َ�
َك�َو���فْ ِ

�ِلَر�بّ َ�ّلِ
12- انفاقی ارزش دارد که در کنار ایمان و عبادت و نماز باشد. »�فَ

اَك� �ف ْعَط�یْ
ئَ
13- شکِر عطا گرفتن از خدا، عالوه بر نماز، عطا کردن به مردم است. »�

ْر« َ�
َر�...�َو���فْ

َ ْو�ش
َ
ک

ْ
�ل

که  ارزش دارد  انفاقی  و  َِك« 
باشد، »ِلَر�بّ که خالصانه  ارزش دارد  نمازى   -14

ْر« َ�
سخاوت مندانه باشد. »َو���فْ

سوره�ماعو�ف

1 ِم�� ِ��ی ��لّرَ ْحم�فِ ِه��لّرَ
َ
ْسِم��لّل �بِ

به نام خداوند بخشنده مهربان 
�َعلی��

�ُصفُّ َ
�َو�لا��ی 3 َم� �ی �تِ �یَ

ْ
��ل

ُ
ُدّ� ��یَ یی ِ دف

َّ
ِلَك��ل دف

��فَ 2 � �فِ �ی الّدِ ��بِ
�بُ ِ

دفّ
َ
ک ��یُ یی ِ دف

َّ
��ل ْ�تَ �ی

ئَ
�َر�

ئَ
�

� ِهْم�ساُهو�فَ َ�لا�تِ � َع�فْ ُهْم� � �فَ �ی ِ دف
َّ
�ل � 5 � �فَ �ی ِ

ّ
ُمَ�ل

ْ
ِلل ٌل� ْ َو�ی

�فَ � 4 � �فِ ِمْسِک�ی
ْ
�ل َ��اِم�

8 � ماُعو�فَ
ْ
��ل ُ�و�فَ ْم�فَ َ �َو��ی 7 � �فَ ر�وئُ ُ �ُهْم��ی �فَ �ی ِ دف

َّ
�ل 6

آیا كسى كه قیامت را انكار مى كند دیده اى؟ او همان كسى است كه 
یتيم را با خشونت مى راند. و دیگران را بر اطعام مسكين تشویق نمى كند. 
پس واى به حال نمازگزاران. آنان كه از نمازشان غافلند. آنان كه پيوسته 
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ورى زندگى( باز مى دارند. ریا مى كنند. و از دادن زكات )و وسایل ضر

 نكته ها:
 این سوره سیماى افراد منفی را معرفی می کند:

» �فِ �ی الّدِ ��بِ
�بُ ِ

دفّ
َ
ک که نسبت به دین، دیدگاه منفی دارند. »�یُ  کسانی 

�
ُ
ُدّ� را طرد می کنند. »�یَ آنان  و  یتیم و مسکین منفی هستند  به   نسبت 

»
صفُّ ُ� َ

َم�َو�لا��ی �ی �تِ �یَ
ْ
�ل

» �فَ ر�وئُ ُ �-��ی  در عبادت و نماز منفی هستند و اخالص ندارند. »ساُهو�فَ
» ماُعو�فَ

ْ
��ل ُ�و�فَ ْم�فَ َ  در خدمت به مردم منفی هستند. »�ی

» �فِ �ی ْوِم��لّدِ َ « در اینجا روز قیامت است، مانند »ماِلِك��ی �ف  مراد از »د�ی
« تشویق و ترغیب دیگران است.  »د�« راندن همراه با خشونت و »َ�صفّ
 مراد از تکذیب دین و معاد در این سوره، تکذیب قلبی است، نه قولی؛ 
زیرا مخاطب  سوره، کسانی هستند که نماز می خوانند ولی نمازشان همراه با 

ریا و خودنمایی و سهو و غفلت است.
 همسایگان به یکدیگر 

ً
« به معناى ابزار و وسایلی است که معموال  »ماعو�ف

در  غذاخورى  ظروف  مثل  شود.  برطرف  نیازشان  آنکه  تا  می دهند  عاریه 
مهمانی ها.

 دین یک مجموعه به هم پيوسته است. نمازش از اطعام مسکین و رسیدگی 
به محرومین جدا نیست.

« به معناى سستی، ترک و ضایع کردن نماز آمده است.1  در روایات، »ساُهو�فَ
1.تفسیر نورالثقلین.
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 حساب حضور در نماز جماعت، به خاطر حفظ شعائر الهی، از حساب 
ریا و خودنمائی به خاطر اهداف نفسانی جداست.

که از دادن لوازم منزل خود به همسایگان   در حدیث می خوانیم: کسی 
کرد.1 البته  دریغ ورزد، خدا روز قیامت لطف خود را نسبت به او دریغ خواهد 
که  که پرسیدند: ما همسایگانی داریم  در حدیث دیگرى می خوانیم   
گناه  هرگاه وسائلی به آنان عاریه می دهیم، می شکنند یا خراب می کنند، آیا 

است که به آنان ندهیم؟ حضرت فرمود: در این صورت مانعی ندارد.2
 در حدیث می خوانیم: هر کس به اوقات نماز بی اعتنائی کند و نماز را در اول 

وقت نخواند، ویل دارد.3
کار نیک   امام صادق؟ع؟ فرمودند: ماعون، شامل قرض الحسنه و هر 

درباره دیگران و در اختیار قراردادن وسائل خانه و از جمله زکات است.4
که:  سنگدلی انسان به جائی می رسد 

که مسکین است. ع فقر   نسبت به سخت ترین نو
ک است. که خورا  نسبت به ضرورى ترین نیاز 

 آن هم به مقدار مصرف نه ذخیره.
 نه خود اقدامی می کند و نه دیگران را تشویق می کند.

نگاهی به مسئله ریا
ریا و ُسمعه دو خطر و آفت بزرگ هستند که افراد مؤمن را تهدید می کند. ریا 

کنزالدقائق. 1.تفسیر 
2.تفسیر نورالثقلین.

3. تفسیر نورالثقلین.
4. کافی، ج 3، ص 499.
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کارى را براى دیدن مردم انجام دهد و ُسمعه آن است  که انسان  آن است 
که کارى را بجا آورد و هدفش آن باشد که کارش به گوش مردم برسد. این 
کار از نشانه هاى نفاق است. چنانکه قرآن درباره منافقان می فرماید:  دو 
می ایستند،  نماز  به  چون  اَس«1 

َ �ل�فّ � �فَ ر�وئُ ُ �ی اُمو��ُکسالی�� �ت � لاهتِ
َ

�لّ� ی�
َ
ل �إِ اُمو�� �ت �� دف »�إِ

کمک  دیگران  به  که  گونه  همان  است،  کارى  ریا و  کسالت  با  نمازشان 
2» ا�َو�ُهْم�کاِرُهو�فَ

َّ ل ��إِ
و�فَ �تُ �فِ �فْ ُ کراهت و نارضایتی. »َو�لا��ی نمی کنند مگر در حال 

کار ظاهرى زیبا و باطنی مریض دارد؛ در ظاهر اهل  بر اساس روایات، ریا
گناه بر نمی دارد. او در ظاهر  ع و تواضع است، ولی در باطن دست از  خشو
گرگ است. به جاى آنکه از دنیا آخرت را بدست آورد،  گوسفند و در باطن 
کرده  استفاده  از پرده پوشی خداوند سوء  و  به سراغ دنیا می رود  از آخرت 
کسی  براى  فرمود: سخت ترین عذاب ها  کرم؟ص؟  ا پيامبر  گناه می کند.  و 
که در او خیرى نیست. فرشتگان  که مردم در او خیر ببینند در حالی  است 
خدا  هدفش  می رسد:  خطاب  ولی  می برند،  باال  را  انسان ها  برخی  اعمال 

نبوده است، آن را برگردانید.
کسی  در فرهنگ اسالمی، ریا، نوعی شرک است و امام صادق؟ع؟ درباره 
که عمل نیکی انجام دهد، اما نه براى خدا، بلکه براى اینکه مردم بشنوند 
ِه� ِ

�َر�بّ اَدهتِ ِ��ب ِرْك��بِ
ْ ُسش کنند، فرمود: او مشرک است، سپس آیه  »لا��ی و او را ستایش 

«3 را تالوت فرمود.4
ً
َ�د�

ئَ
�

کار نیکش را توسعه می دهد  گر ستایش شود  که ا کار آن است  عالمت ریا

1.نساء، 143.
2.توبه، 54.

3. کهف، 110.
4. روایات، از میزان الحکمه بحث ریا.
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که این همه توبیخ  گفته نماند  کار خود می کاهد. نا گر ستایش نشود از  و ا
انجام  خداوند  غیر  براى  را  کار  ابتدا،  از  که  است  کسانی  براى  انتقاد  و 
کار او  گر انسان از آغاز هدفی جز خداوند نداشت، و مردم از  می دهند، ولی ا
کس نیست مگر آنکه  گاه شدند، مانعی ندارد. امام باقر؟ع؟ فرمود: هیچ  آ
دوست دارد خوبی هایش در مردم ظاهر شود، به شرط آنکه از ابتدا نّیت او 

لك«1 لك�لدف ع�دف ���ف ک�ف ��لم��ی مردم نباشد. »�دف

اخالص 
که در حدیث می خوانیم: خداوند جز  ریا و سمعه، اخالص است  برابر  در 
را  خود  روز  چهل  کس  هر  و  اِلُص«2  �ف

ْ
�ل � �فُ �ی �لّدِ ِه�

َ
ِلّل لا�

ئَ
�« نمی پذیرد  را  خالصان 

� کند، چشمه هاى حکمت از قلب او به زبانش جارى می شود. »م�ف خالص 
ه«3 و نشانه  ه��لی�لسا�ف ل�ب ��ت �م�ف ع��ل�کمهت �ی ا�ب �ف �ی � هر�ت ا�ا��ف ���ب �ف ��ی لص�هلل��ر�ب ��ف

که ُحب و بغض و بخشیدن و نبخشیدن براى خدا  کامل آن است  ایمان 
که  شده  نقل  زهرا؟اهس؟  فاطمه  از  و  است  اخالص  عبادت  افضل  و  باشد 
ه«4  ل�م�لح�ت �ف ّل���ف �و��ب ط��لّله�عرفّ ه��ه�ب اد�ت الص�ع�ب ����د��لی��لّله��ف فرمود: »م�ف
هر کس عبادت خالص به درگاه خداوند فرستاد، خداوند بهترین مصلحت 

او را برایش نازل می کند.

1.کافی، ج 2، ص 297.
2. زمر، 3.

3. جامع االخبار، ص 94.
4. بحاراالنوار، ج ۶7، ص 249.
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 پيام ها:
1- تکذیب عملی قیامت از سوى اهل ایمان، امرى شگفت آور و جاى سؤال 

» یی ِ دف
َّ
��ل �یْ�تَ

ئَ
�َر�

ئَ
است. »�

َم�« �ی �تِ �یَ
ْ
��ل

ُ
ُدّ� ��...��یَ �فِ �ی الّدِ ��بِ

�بُ ِ
دفّ
َ
ک 2- طرد یتیم انسان را از خدا دور می کند. »�یُ

و  است  محرومان  و  گرسنگان  به  توجه  و  نوازى  یتیم  ایمان،  نشانه   -3
َم�« �ی �تِ �یَ

ْ
��ل

ُ
ُدّ� ��...��یَ �فِ �ی الّدِ ��بِ

�بُ ِ
دفّ
َ
ک هرکس بی توجه باشد بی دین است. »�یُ

4- میان عقیده و عمل رابطه تنگاتنگ است. )مسائل جزئی مثل طرد 
خبر  دین  تکذیب  مثل  مهمی  مسائل  از  گاهی  که  نگیرید  جزئی  را  یتیم 

َم�« �ی �تِ �یَ
ْ
��ل

ُ
ُدّ� ��...��یَ �فِ �ی الّدِ ��بِ

�بُ ِ
دفّ
َ
ک می دهد(. »�یُ

به  محبت  )اول  است.  جسمی  نیازهاى  بر  مقدم  عاطفی،  نیازهاى   -5
»� �فِ ِمْسِک�ی

ْ
َم��...�َ��اِم��ل �ی �تِ �یَ

ْ
��ل

ُ
ُدّ� کردن مسکین( »�یَ یتیم، سپس سیر 

» �فَ �ی ِ
ّ
ُمَ�ل

ْ
ٌل�ِلل ْ َو�ی

۶- هر نمازى ارزش ندارد و هر نمازگزارى بهشتی نیست. »�فَ
� »َع�فْ دارد.  سرزنش  باشد،  بی اعتنائی  و  تقصیر  از  برخاسته  گر  ا سهو   -7

» ِهْم�ساُهو�فَ َ�لا�تِ

۸- سهو در نماز قابل جبران و بخشش است ولی سهو از نماز، به معناى 
ِهْم«( �َ�لا�تِ یی ِ

ِهْم« )نه  »�ف �َ�لا�تِ کردن آن، قابل بخشش نیست. »َع�فْ رها 
ُدُ���...� ��...��یَ �بُ ِ

دفّ
َ
ک کار زشت سیره دائمی انسان شود. »�یُ که  9- خطر آنجاست 

کار است( ع بیانگر استمرار  �« )قالب فعل مضار
�ُصفُ

َ
لا��ی

»� �فَ ر�وئُ ُ ��...��ی �فَ �ی ِ دف
َّ
��ل �فَ �ی ِ

ّ
ُمَ�ل

ْ
ٌل�ِلل ْ َو�ی

10- اخالص، شرط قبولی نماز و عبادت است. »�فَ
از  توانگران نیست، همه وظیفه دارند، گرچه  اطعام فقرا مخصوص   -11

» �فِ ِمْسِک�ی
ْ
�َعلی��َ��اِم��ل

�ُصفُّ َ
طریق تحریک و تشویق دیگران باشد. »لا��ی
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گاهی از نماز غافل می شود، مشمول ویل است، پس وضع  که  12- کسی 
»� ِهْم�ساُهو�فَ �َ�لا�تِ ��...�َع�فْ �فَ �ی ِ

ّ
ُمَ�ل

ْ
ٌل�ِلل ْ َو�ی

تارکان دائم نماز چیست! »�فَ
�...�� �فَ �ی ِ

ّ
ُمَ�ل

ْ
ٌل�ِلل ْ َو�ی

13- بی تفاوتی نسبت به نیازهاى ضرورى مردم کیفر دارد. »�فَ
»� ماُعو�فَ

ْ
��ل ُ�و�فَ ْم�فَ َ �ی

»� ماُعو�فَ
ْ
��ل ُ�و�فَ ْم�فَ َ ��...��ی �فَ �ی ِ

ّ
ُمَ�ل

ْ
ٌل�ِلل ْ َو�ی

14- خدمت به مردم در کنار نماز است. »�فَ
� ُ�و�فَ ْم�فَ َ ��...��ی ِهْم�ساُهو�فَ �َ�لا�تِ 15- غفلت از نماز، بستر غفلت از مردم است. »َع�فْ

»� ماُعو�فَ
ْ
�ل

است.  قیامت  به  بی اعتقادى  نشانه  گرسنگان،  به  اعتنائی  بی   -1۶
»1 ِ �ف ِمْسِک�ی

ْ
�َعلی��َ��اِم��ل

�ُصفُّ َ
��...�َو�لا��ی �فِ �ی الّدِ ��بِ

�بُ ِ
دفّ
َ
ک »�یُ

گاهی  که  17- سهو از اصل و حقیقت نماز مهم است، نه از تعداد رکعات 
» ِهْم�ساُهو�فَ �َ�لا�تِ عارض می شود و قابل جبران است. »َع�فْ

1۸- افرادى که از خدا جدا شوند، به دنبال کسب جایگاهی در نزد دیگران 
»� �فَ ر�وئُ ُ ��...��ی �بُ ِ

دفّ
َ
ک کارى هستند. »�یُ با ریا 

چیزهاى  دادن  عاریه  از  حتی  که  است،  معاد  منکران  ویژگی  بخل،   -19
»� ماُعو�فَ

ْ
��ل ُ�و�فَ ْم�فَ َ ��...��ی �بُ ِ

دفّ
َ
ک کوچک و ناچیز بخل می ورزند. »�یُ

1.حاّقه، 34.
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د و��ی سوره��ت

ما  براى  را  که خدایت  از پيامبر خواستند  کتاب و مشرکان،  از اهل  برخی 
و  شد  نازل  است،  خداوند  شناسنامه  منزله  به  که  سوره  این  کن؛  معرفی 
ک و  خداوند را از داشتن پدر و مادر یا فرزند و همسر و یا شبیه و شریک، پا

منزه دانست.
این سوره شامل خالص ترین عقاید توحیدى است، از این رو سوره توحید و 

اخالص نام گرفته است.
که به برخی از آنها  در فضیلت این سوره، روایات بسیارى وارد شده است 

اشاره می شود:1
در هر شبانه روز، الاقل یکبار این سوره را در نمازهاى خود بخوانید و پس 

». ��س�ت �ف �ی �ف ��پ روردگار�م�ف ی:��پ لك��هلل�ر�ب از آن بگویيد: »كدف
گفته روایات، این سوره در اهمّیت، به منزله یک سوم قرآن است. یک  به 
بار تالوت آن، برابر تالوت یک سوم قرآن و دوبار تالوت آن، معادل دو سوم و 

سه بار تالوت آن برابر تالوت کل قرآن است.
که هر  ابی طالب است  بن  توحید مثل علی  فرمود: سوره  رسول خدا؟ص؟ 
کس با قلب و  کس او را قلبًا دوست دارد یک سوم ایمان را داراست و هر 
کس با قلب و زبان و اطاعت  زبان دوست بدارد دو سوم ایمان را دارد و هر 

کامل است. در عمل، همراه او باشد ایمانش 

ع روایات در تفسیر نورالثقلین، )ج5، ص ۶99- 715( آمده است. 1. مجمو
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تالوت این سوره به عنوان یکی از تعقیبات نماز به شمار آمده و در روایات 
می خوانیم: هرکس تالوت آن را بعد از هر نماز ترک نکند، خداوند خیر دنیا 

و آخرت را به او می دهد و او و والدین و فرزندانش را می آمرزد.
الزمان  آخر  دوره  در  که  می دانست  خداوند  چون  فرمود:  سجاد؟ع؟  امام 
سوره  اول  آیه  شش  و  توحید  سوره  آمد،  خواهند  عمیق  و  دقیق  گروهی 

حدید را نازل فرمود.
تالوت این سوره به شش سمت، سبب حفظ شدن انسان از خطرات و ایمن شدن 

از حوادث می گردد.1

1 ِم�� ِ��ی ��لّرَ ْحم�فِ ِه��لّرَ
َ
ْسِم��لّل �بِ

به نام خداوند بخشنده مهربان 
2 َ�ٌد�

ئَ
ُه��

َ
ْل�ُهَو��لّل

�تُ
بگو: او خداوند یگانه است.

 نكته ها:
درک  از  آفریده ها  یعنی  است،  تحّیر  معناى  به  »وله«  از  ُه« 

َ
»�لّل کلمه    

امیر  که  چنان  متحّیرند.  و  واله  او  ذات  شناخت  در  و  عاجز  او  حقیقت 
که  که او معبودى است  مؤمنان علی؟ع؟ می فرماید: معناى اهّلل آن است 
آفریده ها در او حیرانند، زیرا او از درک دیدگان مستور و از دسترس افکار و 

کفعمی، ص 24۶. 1. مصباح 
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عقول، محجوب است.1
َ�ٌد« تفاوت است. »و��د« در جایی به کار می رود که 

ئَ
 میان کلمه »و��د« و »�

ثانی و ثالث براى آن فرض شود، بر خالف »��د« که در مورد یکتا و یگانه استعمال 
گفتی: یک نفر حریف او نیست، یعنی چند نفر حریف او  گر  می شود. چنانکه ا

گر گفتی: احدى حریف او نیست، یعنی هیچ حریفی ندارد. می شوند، اما ا
کفر است و ورود به قلعه ایمان بدون اقرار   توحید، مرز میان ایمان و 
لا� ولو�� بود: »�ت توحید  کلمه  پيامبر  اولین سخن  توحید ممکن نیست.  به 
لحو�«. شعار توحیدى »لا��له��لا��هلل« از سه حرف )الف، الم و  �ف �له��لا��هلل��ت

گفتنش حتی لب تکان نمی خورد  که در  ها( ترکیب شده و ذکرى است 
دارد؛  ادامه  آنان  جانشینان  و  معصوم  رهبرى  از  اطاعت  تا  عملش  ولی 
و  معصوم  امام  به  ایمان  رضا؟ع؟  امام  فرمایش  طبق  توحید  شرط  زیرا 

اطاعت از اوست.
که امام رضا؟ع؟ با اجبار مأمون وادار به هجرت از مدینه  در سفرى   
به مرو شد، در مسیر راه وقتی به نیشابور رسید، مردم دور آن حضرت جمع 

شدند و از او هدیه و رهنمود خواستند.
امام رضا؟ع؟ فرمود: پدرم از پدرش و او از اجدادش و آنان از پيامبر خدا نقل 
کردند که خداوند فرموده است: »كلمة لا اله الا اهلل حصنى فمن دخل حصنى أمن 
من عذابى: توحید، قلعه من است و هر كس داخل این قلعه شود از قهر من در امان 

است.« آنگاه امام رضا؟ع؟ فرمود:

البّته توحید شروطی دارد و من )که امام حاضر هستم( شرط آن هستم، 

1.بحاراالنوار، ج 3، ص 222.
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یعنی توحید بی والیت پذیرفته نیست. در زمان غیبت امام معصوم نیز، بنا 
که از هوى و هوس دورند،  بر فرمان خودشان باید به سراغ فقهاى عادلی 
کردن فکر و  کامل، ایمان به یکتایی خداوند، دور  برویم. بنابراین توحید 
ع شرک و پيروى از رهبران معصوم در زمان حضور و فقهاى  عمل از هر نو

عادل در زمان غیبت است.
 حضرت علی؟ع؟ در نامه اى به فرزندش امام حسن؟ع؟ می نویسد: »لو 
گر پروردگارت شریکی داشت، او نیز پيامبرانی  كان لربك شریك لأتتك رسله« ا

می فرستاد تا مردم او را بشناسند و بندگی اش کنند.1
دلیل یکتایی او، هماهنگی میان آفریده هاست. چنانکه امام صادق؟ع؟ 
میان  هماهنگی  می شمارد.2  آفریدگار  یکتایی  نشانه  را  ر«  �ی د�ب �ل�ت �ال� »��ت
کوه و دشت و دریا با یکدیگر  ک و  خورشید و ماه و زمین و آب و باد و خا
نظام  در  تدبیر  یکپارچگی  نشانه  انسان،  نیاز  با  آنها  همه  هماهنگی  و 
گیاهان  ولی  می دهد  پس  کربن  و  می گیرد  کسیژن  ا انسان  است.  هستی 
کسیژن پس می دهند. نیازهاى طفل با محبت والدین  کربن می گیرند و ا
که از پی ساخته شده  و خستگی روز با خواب شب تأمین می شود. چشم 
که راه ورودى غذا به معده است، با آب  با آب شور حفظ می شود و دهان 

که در هضم غذا مؤثر است، مرطوب می شود. شیرین 
حضرت  از  توحید  معناى  درباره  صحرانشینی  یک  جمل،  جنگ  در   
کنون این چه  که ا کرد. دیگر رزمندگان از او ناراحت شدند  علی؟ع؟ سؤال 
سؤال نابجایی است، اّما آن حضرت فرمود: جنگ ما براى توحید است و 

1.نهج البالغه، نامه 31.
2.تفسیر نورالثقلین ج 3، ص 41۸.



قرآن و نماز1۸۸

آنگاه معناى صحیح توحید را براى او بیان فرمود.1
ما  مثل  او  یکتاست.  نیز  صفات  در  بلکه  ذات،  در  فقط  نه  خداوند،   
در  ولی  داریم  قدرت  و  علم  ما  باشد.  جدا  ذاتش  از  صفاتش  که  نیست 

کودکی نداشتیم و در پيرى نیز از دست می دهیم.
خداوند علم و قدرت دارد ولی این صفات براى او پيدا نشده، بلکه همراه 
ذات او بوده است، چنانکه صفِت مخلوق بودن، عاجز بودن و فقیر بودن 

گاه از ما جدا نبوده و جدا نخواهد شد. هیچ 

 پيام ها:
ل�...« لْ��...« او نیز می گوید: »�ت

1- پيامبران امین وحی اند؛ خدا به پيامبر فرمود: »�تُ
2- خداوند، در عین حضور، از دیدگان غایب است و قابل مشاهده نیست. 
�اَر«2  �بْ

ئَ
ا
ْ
�ل ْدِرُك� �یُ ُهَو� َو� �اُر� �بْ

ئَ
ا
ْ
�ل ُه�

ُ
ْدِرك �تُ »لا� که   دارند  عقیده  توحید  )اهل  »ُهَو« 

چشم ها او را درک نمی کند ولی او چشم ها را درمی یابد.(
ُه��...«

َ
ْل�ُهَو��لّل

3- به سؤاالت اعتقادى باید پاسخ داد. »�تُ
ُه��...«

َ
ْل�ُهَو��لّل

کرد. »�تُ 4- عقاید حق را باید به دیگران اعالم 
و قدرت و  5- خداوند در همه چیز یکتاست. در ذات و صفات، در علم 

َ�ٌد«
ئَ
ُه��

َ
ْل�ُهَو��لّل

حیات و حکمت، در آفرینش و هستی بخشی. »�تُ

3 َمُد�
َ

ُه��لّ�
َ
�لّل

خداوندى كه مقصود همگان است.

1. تفسیر نورالثقلین.
1.انعام، 103.
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 نكته ها:
کردن است. خداوند صمد است، یعنی همه  »�مد« به معناى قصد   
موجودات در امورشان او را قصد می کنند و او مقصود همگان است. چنانکه 
او  رگى است كه موجودات به  »او بز امام جواد؟ع؟ در معناى »�مد« فرمود: 

هی�«.1 �تَ ُم�فْ
ْ
َك��ل ِ

لی��َر�بّ ��إِ
�فَّ
ئَ
رجوع مى كنند و محتاج اویند.« نظیر آیه  »�

کرده بودند،  که از معناى صمد سؤال  امام حسین؟ع؟ در پاسخ اهل بصره 
ْد« است.2

َ
ول ُ ْم��ی

َ
ِلْد�َو�ل َ ْم��ی

َ
فرمود: معناى َصمد همان جمالت پس از آن یعنی  »ل

 حضرت علی؟ع؟ در تفسیر َصمد فرمود: »هو اهلل الصمد الذى لا من شى ء 
و لا فى شى ء و لا على شى ء، مبدع الأشیاء و خالقها و منشئ الأشیاء بقدرته، یتلاشى 

ما خلق للفناء بمشيته و یبقى ما خلق للبقاء بعلمه«3 خداوند صمد است، یعنی 

نگرفته  قرار  چیزى  بر  و  نرفته،  فرو  چیزى  در  نیامده،  وجود  به  چیزى  از 
است، آفریننده اشیاء و خالق آنها است، همه چیز را به قدرتش پدید آورده، 
آنچه براى فنا آفریده به اراده اش از هم متالشی می شود و آنچه براى بقاء 

کرده به علمش باقی می ماند. خلق 
کلمه  همین  از  می کردم  پيدا  را  اهلش  گر  ا فرمود:  صادق؟ع؟  امام   

»�مد« توحید و اسالم و ایمان را استخراج می کردم.4

1.نجم، 42.
2. تفسیر نورالثقلین.
3. تفسیر نورالثقلین.
4. تفسیر نورالثقلین.
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 پيام ها:
َمُد«

َ
ُه��لّ�

َ
1- توّجه تمام موجودات، خواسته یا ناخواسته به سوى اوست. »�لّل

َمُد«
َ

ُه��لّ�
َ
2- تنها او غنی است و همه به او محتاجند. »�لّل

َمُد« )حرف الف و الم  در 
َ

ُه��لّ�
َ
3- تنها خداوند است که سزاوار قصد کردن است. »�لّل

الصمد براى حصر است.(
َمُد« )کلمه صمد 

َ
ُه��لّ�

َ
4- موجودات، در همه امورشان محتاج اویند. »�لّل

مطلق است و شامل تمام احتیاجات مادى و معنوى مخلوقات می شود.(

4 ْد�
َ
ول ُ ْم��ی

َ
ِلْد�َو�ل َ ْم��ی

َ
ل

زند كسى نيست. زند نياورده و فر فر

 نكته ها:
او  زایش.  نه  است  آفرینش  رابطه  موجودات،  با  خداوند  رابطه   
آنکه خود  نه  به هستی می آورد،  نیستی  از  یعنی  را می آفریند،  موجودات 
که  بزاید. زیرا نوزاد از جنس والدین و در واقع جزئی از آنهاست، در حالی 

هیچ چیز از جنس خداوند و یا جزئی از او نیست.
کتاب براى خداوند فرزند قائل بودند، لذا   چون بیشتر مشرکان و اهل 
ْد« آمده است.1

َ
ول ُ ْم��ی

َ
ِلْد« که به معناى نداشتن فرزند است، مقّدم بر »ل َ ْم��ی

َ
»ل

گونه  ج نشوند، آن  موجودات، نه فقط از او زاده نشوند، بلکه حتی از او خار

1. تفسیر نوین.



191 آیات نماز، سوره حمد ، ماعون و توحید

گل، درخت از هسته، آب از ابر و چشمه، آتش از چوب، کالم از  که میوه از 
گل، مزه از غذا، فکر از عقل، گرما از آتش، سرما  دهان، نوشته از قلم، بو از 
از یخ، خواب و خیال از ذهن، اندوه و شادى و بیم و امید از دل، صادر و 

ج می شوند.1 خار
که عیسی را فرزند خدا می دانند و هم   این آیه، هم عقیده مسیحّیت 
که ُعزیر را فرزند خدا می دانستند و هم عقیده مشرکان جاهلی  عقیده یهود 

که فرشتگان را دختران خدا می پنداشتند، رد می کند.

 پيام ها:
که او نیاز به  1- َصَمدّیت و بی نیازى خداوند از همه چیز، دلیل آن است 

ْد«
َ
ول ُ ْم��ی

َ
ِلْد�َو�ل َ ْم��ی

َ
َمُد.�ل

َ
ُه��لّ�

َ
فرزند و والدین ندارد. »�لّل

ْد«
َ
ول ُ ْم��ی

َ
2- خداوند عّلتی ندارد و از چیزى به وجود نیامده است. »َو�ل

)چگونه  ْد« 
َ
ول ُ �ی ْم�

َ
ل »َو� باشد.  خدا  نمی تواند  و  است  معلول  مولود،   -3

مسیحیان عیسی را مولود مریم، ولی باز هم او را خدا می دانند؟(

5 َ�ٌد�
ئَ
��
ً
و�

ُه�ُک�فُ
َ
�ل �فْ

ُ
ک ْم��یَ

َ
َو�ل

و هیچ همتايى براى او نباشد.

1. بخشى هایی از پاسخ امام حسین ؟ع؟ به مردم بصره است.  تفسیر نورالثقلین
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 نكته ها:
و« به معناى شبیه و نظیر و مانند است.1 چنانکه در بحث ازدواج،   »ك�ف
و« شما باشد. یعنی در دین و  که »ك�ف کنید  توصیه شده همسرى انتخاب 

اخالق شبیه و مانند شما باشد.
نیازمندند.  او  به  و همه  بی نیاز  دیگران  از  او  یعنی  است،  خدا صمد   
او  از  باید بی نیاز  او  بنابراین نمی تواند همتایی داشته باشد، زیرا همتاى 

که این با صمد بودن خدا سازگار نیست. باشد 
کرد، این آیه وجود   آیه قبل، فرزند بودن و فرزند داشتن را از خدا نفی 
هرگونه همسر را از او نفی می کند. چنانکه در آیه اى دیگر می فرماید: »َما�

کرده و نه فرزندى دارد. «2 او نه همسرى انتخاب 
ً
د�

َ
�َو�لا�َول هتً ��اِ��بَ

دفَ
�فَ
��تَّ

 پيام ها:
کس و هیچ چیز شبیه و  1- نه در ذات، نه در صفات و نه در افعال، هیچ 

َ�ٌد«
ئَ
��
ً
و�

�فُ
ُ
ُه�ك

َ
�ل �فْ

ُ
ک ْم��یَ

َ
مانند خداوند نیست. »َو�ل

� �فْ
ُ
ک ْم��یَ

َ
گردد. »َو�ل 2- خداوند شبیه ندارد تا بتواند شریک او در امور هستی 

َ�ٌد«
ئَ
��
ً
و�

�فُ
ُ
ُه�ك

َ
ل

نماز مطلوب از نگاه قرآن
که قرآن از ما می خواهد چنین است: نمازی 

«؛3 ُمو�فَ ِهْم�د��ئِ �ُهْم�َعلی��َ�لا�تِ �فَ �ی دف
َّ
- دائمی باشد: »�ل

1. نهایة ابن اثیر.
2. جّن، 3.

ج: 23. 3. معار
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«؛1 و�فَ
طفُ �ا�فِ

ُ
ِهْم��ی �ُهْم�َعلی��َ�لا�تِ �فَ �ی دف

َّ
که از آن حفاظت شود: »َو�ل - نمازی 

«؛2 ُ�و�فَ ِ اسش ِهْم��ف �َ�لا�تِ یی
�ُهْم��ف �فَ �ی دف

َّ
ع باشد: »�ل که در آن خشو - نمازی 

َو� اِء� ْحسش
�فَ
ْ
�ل � هی�َع�فِ �فْ �تَ � لاهتَ

َ
�لّ� �

�فَّ »�إِ باشد:  منکر  و  فحشا  از  بازدارنده  که  نمازی   -
ِر«؛3

َ
ک ُم�فْ

ْ
�ل

ِه�
َ
ِر��لّل

ْ
ك ِ دف لا��بِ

ئَ
که به دلیل ذکراهّلل بودنش، آرام بخش دل ها باشد: »� - نمازی 

«؛4 ُ و�ب
ُ
ل �تُ

ْ
��ل �فُّ ْطَم�ئِ �تَ

اُمو��ُکسالی«؛5 ��ت لاهتِ
َ

ی��لّ�
َ
ل اُمو���إِ ���ت دف - نمازی که در آن نشاط باشد، نه کسالت: »َو��إِ

ُمْر�
ئْ
ــوند: »َو�� ــوش نش ــواده فرام ــدان و خان ــه آن، فرزن ــبت ب ــه نس ک ــازی  - نم

«؛۶ لاهت
َ

الّ� �بِ َك�
َ
ْهل

ئَ
�

کارهاي دیگر رعایت شود؛ حتی  که اولویت آن همیشه بر سایر  - نمازی 
در میدان جنگ.7

» �ف ��ل�الم�ی »و�ل�مد�لّله�ر�بّ

ج: 34. 1. معار
2. مؤمنون: 2.

3. عنکبوت: 45.
4. رعد: 2۸.

5. نساء: 142.
۶. طه: 132.

7. نساء: 102.
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