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• مقدمه
کریــم بیش از 90 بــار واژه »صلوة« و مشــتقات آن  در بیــش از 80 آیــه از قــرآن 
آمده است همچنین عالوه بر واژه »صلوة« نزدیک 20 واژه در قرآن به کار رفته 
که مرتبط با نماز اســت مثل واژه های عبادت، رکوع، ســجده، قنوت، ذکر، 

حمد، تسبیح، اذان، قبله، مسجد و ...

• نماز و قرآن رابطه تنگاتنگی با هم دارند که در ادامه به برخی از آن ها اشاره 
می گردد:

1.نماز تنها عبادتی است که به نام »قرآن« توصیف شده است. 

خداوند در آیه 78 سوره اسراء به جای آنکه نام نماز صبح را ببرد از آن تعبیر 
ْجِر« کرده و  می فرماید: 

َ
ْرآَن اْلف

ُ
به »ق

ُهودًا« 
ْ

ْجِر کاَن َمش
َ

ْرآَن اْلف
ُ
 ق

َ
ْجِر ِإّن

َ
ْرآَن اْلف

ُ
ْيِل َو ق

َ
َسِق الّل

َ
ْمِس ِإلى  غ

َّ
 ِلُدُلوِك الش

َ
الة ِقِم الّصَ

َ
»أ



کتابچـه نمـاز در قـرآن |  کاری از کانال قــرار هفده | 10 | 

نماز را به هنگام بازگشت خورشید )به سمت مغرب( تا تاریکی شب، بپادار، و 
همچنین قرآِن سپیده دمان را. همانا )قرائت( قرآن )به هنگام( فجر )در نماز 

صبح( مورد مشاهده )فرشتگان( است.

که قــرآن و تــالوت آن در نماز، محور  از این آیه همچنین اســتفاده می شــود 
اصلی است.

کوچك ترین  2.نماز، در بیشتر سوره هاى قرآن، از بزرگ ترین سوره )بقره( تا 
آن )کوثر( مطرح است.

3.خداوند در آیه 170 سوره مبارکه اعراف تمسک به قرآن و نماز را در کنار هم 
آورده است.

ْجَر 
َ
ا ال ُنِضيُع أ

َ
 ِإّن

َ
الة قاُموا الّصَ

َ
ُكوَن ِباْلِكتاِب َو أ ِذيَن ُيَمّسِ

َ
 در این آیه می خوانیم: »َو اّل

اْلُمْصِلِحيَن«

و کســانی که به کتاب )آســمانی( تمّسك می جویند و نماز را به پا داشته اند 
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)بدانند که ما( قطعًا پاداش اصالحگران را تباه نخواهیم کرد.

و این نشان از ارتباط تنگاتنگ نماز و قرآن است.

4.قرآن را همچون نماز باید به پاداشت.

قاُموا« مطرح کرده و 
َ
قيُموا« و »أ

َ
 خداوند در قرآن در 18 آیه اقامه نماز را با لفظ »أ

همین تعبیر را در مورد قرآن نیز در آیه 66 سوره مائده بیان کرده و می فرماید: 
ْوِقِهْم َو ِمْن 

َ
َکُلوا ِمْن ف

َ
ِهْم َل ْنِزَل ِإَلْيِهْم ِمْن َرّبِ

ُ
ْنِجيَل َو ما أ  َو اْلِ

َ
ْوراة

َ
قاُموا الّت

َ
ُهْم أ

َ
ّن

َ
»َو َلْو أ

ْرُجِلِهْم«
َ
َتْحِت أ

گــر آنــان )یهود و نصارا( تورات و انجیل و آنچه را از ســوى پروردگارشــان بر  و ا
آنان نازل شــده )قرآن(، برپا می داشــتند، از باالى سرشــان )آسمان( و از زیر 

پاهایشان )زمین( روزى می خوردند. 

5.دلیل وجوب نماز، مهجوریت زدایی از قرآن است.
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خداونــد در آیــه 30 ســوره فرقــان شــکایت پیامبــر را در روز قیامــت به خاطر 
مهجوریت قرآن بیان می کند و می فرماید:

ْرآَن َمْهُجورًا«
ُ

ا اْلق
َ

وا هذ
ُ

َخذ
ّ
ْوِمي اَت

َ
 ق

ّ
ُسوُل يا َرِبّ ِإَن »َو قاَل الَرّ

پیامبر )در روز قیامت از روى شکایت( می گوید: پروردگارا! قوم من این قرآن 
را رها کردند.

گی هایی دارد از جمله: • این شکایت ویژ

الف: در پر خطر ترین دادگاه یعنی روز قیامت اتفاق می افتد.

ب: نزد عالی ترین قاضی یعنی خداوند است.

ج: از محبوبترین و باالترین مقام هستی یعنی پیامبر؟ص؟ صورت می گیرد.

د: شکایت توسط کسی است که مظهر رحمة للعالمین است.

ه: شــکایت پدر از فرزند اســت. زیرا پیامبر فرمودند من و حضرت علی ؟ع؟ 
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پدران این امت هستیم. »انا و على ابوا هذه االمه«

ُسوُل( و: شکایت حتمی است چون با فعل ماضی آمده است. )َو قاَل الَرّ

ز: شکایت با استمداد از کلمه یا رب است.

ح: شکایت از کسی است که امید شفاعت از او داریم. »ويل لمن کان شفعاء ه 
خصماءه؟«

امام رضا ؟ع؟ نیز در حدیثی دلیل واجب شــدن نماز را مهجوریت زدایی از 
قرآن بیان می کند و می فرماید: نماز بر مردم واجب شد تا قرآن از مهجوریت 

بیرون آید؟

ْرآُن َمْهُجورًا 
ُ

 َيُكوَن اْلق
ّ

ــاَلِة ِلَئاَل اُس ِباْلِقَراَءِة ِفي الّصَ
ّ
ِمَر الَن

ُ
اَل  أ

َ
ــُه ق

ّ
َن

َ
َضــا ؟ع؟:  أ  »َعــِن الِرّ

عا «1   ُمَضَيّ

هــر یــک از ما نیز باید ســعی کنیم در حد تــوان از مهجوریت قرآن بکاهیم تا 
1.  من ال یحضره الفقیه، ج 1، ص 310.
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مورد شکایت پیامبر واقع نشویم و چه بهتر که این سعی را با مطالعه و تدبر 
که اقامه نماز  در آیــات قــرآن در خصوص اولین و مهمترین توصیه خداوند 
است داشته باشیم و از متن آیات قرآن علم و فهم و درک خود را نسبت به 

نماز باال ببریم.

مجموعه حاضر آیاتی با موضوع نماز اســت که براســاس تفســیر نور حجت 
االســالم قرائتــی؟ظفح؟ و برخــی کتــب دیگــر ایشــان تهیــه و تدوین گردیــده تا 

خوانندگان با این آیات و نکات و پیام های آن آشنا شوند.

گامی در جهت مهجوریت زدایی از قرآن و اقامه  امید است که این اثر ناچیز 
نماز باشد. 

• نماز، مقدم بر همه کارها
وَن َيْومًا 

ُ
کاِة َيخاف

َ
الِة َو ِإيتاِء الّز  َو ال َبْيٌع َعْن ِذْکِر اهَّلِل َو ِإقاِم الّصَ

ٌ
»ِرجاٌل ال ُتْلِهيِهْم ِتجاَرة
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ْبصار«ُ )نور، 37(
َ

ُلوُب َو اْل
ُ

ُب ِفيِه اْلق
َ
ّل

َ
َتَتق

که هیچ تجارت و معامله اى آنان را از یاد خدا و برپاداشــتن نماز و  »مردانی 
پرداخت زکات، سرگرم و مشغول نمی کند، از روزى که در آن، دل ها و چشم ها 

کند«. دگرگون می شود بیمنا

• نکته ها:
« داد و ستد دایمی است که براى به دست آوردن سود انجام می گیرد، 

ٌ
 »ِتجاَرة

ولــی »َبْيٌع« خرید و فروش مقطعی و دفعی براى رفع نیازهاى روزمّره زندگی 
است.1 

کلمه ى »ِرجاٌل« در این جا شــامل همه ى بندگان خدا می شــود، چه مرد و 
چه زن.

در حدیث می خوانیم: مراد از کســانی که در این آیه از آنها یاد شــده اســت، 
1. تفسیر المیزان.
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تجارى هستند که با شنیدن صداى اذان، تجارت را رها می کنند و به سوى 
نماز می روند.1 

تجارت، تنها عاملی نیست که انسان را سرگرم می کند و از یاد خدا باز می دارد، 
عوامل دیگرى نیز در قرآن کریم ذکر شده است، از جمله: تکاثر، آرزو، فرزند و 

دوست بد.

• پيام ها:
1. کسانی که تجارت آنان را غافل نکند، مردان بزرگی هستند. )کلمه »ِرجاٌل« 

با تنوین آمده که عالمت بزرگی و عظمت است( 

2. تــالش و اقتصــاد منهاى یاد خدا، پوچ و بی ارزش اســت. ) »ال ُتْلِهيِهْم« به 
گر به تجارت ســرگرم و از نماز غافل  جــاى  »ال تمنعهــم« بیانگر آن اســت که ا

شدى کار تو لهو، پوچ و بی ارزش است.(
1. تفسیر نور الثقلین.
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 »
ٌ

3. تجارت و اقتصاد، لغزشگاه بزرگی است. »ال ُتْلِهيِهْم ِتجاَرة

گر ایمان و اراده ى قوى باشد، ابزار و وسائل اثرى ندارند. »ِرجاٌل ال ُتْلِهيِهْم«  4. ا

5. بازار اسالمی هنگام نماز، باید تعطیل شود. »ِرجاٌل ال ُتْلِهيِهْم« ...

کارهاى حالل و مباح نباید انسان را از یاد خدا غافل  6. از نظر اسالم، حّتی 
 »

ٌ
کند، چه رسد به کارهاى مکروه و حرام. »ال ُتْلِهيِهْم ِتجاَرة

7. ترك تجارت، ارزش نیســت، بلکه تجارت همراه با یاد خدا و نماز و زکات 
 ... َعْن ِذْکــِر اهَّلِل َو« ... )مردان خدا براى زندگی 

ٌ
ارزش اســت. »ال ُتْلِهيِهــْم ِتجاَرة

ماّدى خود تالش می کنند، ولی از آخرت غافل نیستند.(

وَن َيْومًا« 
ُ
8. ایمان به آخرت، دنیا را نزد انسان کوچك می کند. »ال ُتْلِهيِهْم ... َيخاف

کنــار ذکر اهَّلل  9. بــا ایــن که نماز ذکر خداســت، ولی بــه خاطر اهمّیت آن در 
الِة«  گانه مطرح شده است. »ِذْکِر اهَّلِل َو ِإقاِم الّصَ جدا
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که اهل  10. نماز و زکات ِعدل یکدیگرند و تاجرانی استحقاق ستایش دارند 
کاِة« 

َ
الِة َو ِإيتاِء الّز هر دو باشند. »ِإقاِم الّصَ

وَن َيْومًا« 
ُ
11. دنیا، شما را از آخرت غافل نکند. »َيخاف

گاهی خاشــع و دلها منقلب اســت.  گاهــی تیــز و  12. در قیامــت، چشــم ها 
ْبصاُر« قیامت صحنه هاى هولناك و هراس آورى دارد. 

َ
ُلوُب َو اْل

ُ
ُب ِفيِه اْلق

َ
ّل

َ
»َتَتق

»َیخاُفوَن« ...

13. در قیامــت، معیارها عوض می شــود. )آنچه در دنیــا در دیده ها و دل ها 
جلوه می کند، در آخرت به شکل دیگرى درمی آید. آنچه امروز به سوى آن 

ْبصاُر«
َ

ُلوُب َو اْل
ُ

ُب ِفيِه اْلق
َ
ّل

َ
می رویم، فردا از آن فرار خواهیم کرد(. »َتَتق

• نماز، اولین نشانه حکومت صالحان
َمُروا ِباْلَمْعُروِف َو َنَهْوا َعِن 

َ
 َو أ

َ
کاة

َ
 َو آَتُوا الّز

َ
الة قاُموا الّصَ

َ
ْرِض أ

َ
اُهْم ِفي اْل

َ
ّن

َ
ِذيَن ِإْن َمّك

َ
»اّل
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ُموِر« )41(
ُ

 اْل
ُ

ِ عاِقَبة
اْلُمْنَكِر َو هَّلِلَّ

گر آنان را در زمین به قدرت رسانیم، نماز بر پا می دارند و زکات  که ا »کسانی 
می دهند و )دیگران را( به خوبی ها دعوت می کنند و از بدى ها باز می دارند و 

پایان همه ى امور براى خداست«.

• نکته ها:
گــر قــدرت و امکانــات، در دســت افــراد صالح باشــد، بهره بــردارى صحیح  ا
گیرد سوء استفاده می کنند. بنا بر این  گر در اختیار نااهالن قرار  می کنند و ا
گروهی وسیله ى بدبختی است و  گروهی نعمت و براى  دنیا و قدرت، براى 
گر مؤمنان به قدرت برســند، به ســراغ  قرآن از هر دو نمونه یاد کرده اســت: ا
گر  نماز و زکات و امر به معروف می روند ولی انســان هاى منحرف و نااهل، ا
ْنساَن َلَيْطغى «1  و در راه نابودى   اْلِ

َ
قدرتمند شوند کارشان طغیان است، »ِإّن

1. علق، 6.
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ِسَد 
ْ

ْرِض ِلُيف
َ

ى َسعى  ِفي اْل
َ
منابع اقتصادى و نسل بشر گام بر می دارند، »َو ِإذا َتَوّل

 
ً

ة ِئّمَ
َ
ْســَل«1  و عاقبت، مردم را به دوزخ می کشــانند. »أ

َ
 َو الّن

َ
ِفيها َو ُيْهِلَك اْلَحْرث

اِر«2  
َ
َيْدُعوَن ِإَلى الّن

• پيام ها
اُهْم« 

َ
ّن

َ
1. امر به معروف و نهی از منکر، به قدرت نیاز دارد. »َمّك

2. پیروزى مؤمنان، زمینه ى بندگی و تعاون مالی و فرهنگی را فراهم می کند 
اُهْم« ...

َ
ّن

َ
و غفلت و غرور را از بین می برد. »ِإْن َمّك

3. براى مؤمنان، تمام زمین یکسان است، آنان هر کجا که توان دارند هدف 
ْرِض« 

َ
مقّدس خود را پیاده می کنند. »ِفي اْل

اُهْم« 
َ
ّن

َ
4. همه ى قدرت ها را از خدا بدانیم. »َمّك

1. بقره، 205.
2. قصص، 41.
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5. اّولیــن ثمــره ى حکومت صالحــان، نماز و زکات و امر به معــروف و نهی از 
... »

َ
الة قاُموا الّصَ

َ
ْرِض أ

َ
اُهْم ِفي اْل

َ
ّن

َ
منکر است. »ِإْن َمّك

گاهی دادن به جامعه و جلوگیرى  6. رابطه با خدا و دستگیرى از محرومان و آ
َمُروا ِباْلَمْعُروِف« ...

َ
 َو أ

َ
کاة

َ
 َو آَتُوا الّز

َ
الة قاُموا الّصَ

َ
از مفاسد، از هم جدا نیست. »أ

7. اقامه ى نماز و اداى زکات و امر به معروف و نهی از منکر از وظایف و کارهاى 
قاُموا« نه »يقيمون« 

َ
قطعی مسئوالن حکومت اسالمی است. »أ

کمان مؤمن، هم در فکر ارتقاى روحی و رشد امور معنوى هستند و  8. حا
هــم به دنبال رفاه و حل مشــکالت اقتصــادى و فقرزدایی و اصالح جامعه. 

... »
َ

کاة
َ
 َو آَتُوا الّز

َ
الة قاُموا الّصَ

َ
»أ

که این چهــار ارزش محورى را  9. جامعــه اى تحت حمایت خداوند اســت 
 اهَّلُل َمْن 

َ
داشــته باشــد: نمــاز، زکات، امر به معروف و نهــی از منکر. »َو َلَيْنُصــَرّن

 »
َ

الة قاُموا الّصَ
َ
اُهْم أ

َ
ّن

َ
ِذيَن ِإْن َمّك

َ
َيْنُصُرُه«، »اّل
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10. امر و نهی شما، زمانی در جامعه موّثر است که اّول به وظایف فردى خود 
َمُروا ِباْلَمْعُروِف« 

َ
 ... أ

َ
الة قاُموا الّصَ

َ
عمل کنید. »أ

 »
َ

الة قاُموا الّصَ
َ
اُهْم ... أ

َ
ّن

َ
11. اقامه ى نماز، به قدرت و امکانات نیاز دارد. »ِإْن َمّك

« )در 28 
َ

کاة
َ
 َو آَتُوا الّز

َ
الة قاُموا الّصَ

َ
گسستنی نماز است. »أ 12. زکات، همتاى نا

آیه ى قرآن، زکات در کنار نماز آمده است(.

• اهمیت ویژه نماز در میان کارهای نیک
الِة َو ِإيتاَء  ْوَحْينا ِإَلْيِهْم ِفْعَل اْلَخْيراِت َو ِإقاَم الّصَ

َ
ْمِرنا َو أ

َ
 َيْهُدوَن ِبأ

ً
ة ِئّمَ

َ
»َو َجَعْلناُهْم أ

کاِة َو کاُنوا َلنا عاِبِديَن« )انبيا، 73(
َ
الّز

»و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما )مردم را( هدایت می کردند و 
به آنان، انجام کارهاى نیك و برپایی نماز و پرداخت زکاة را وحی کردیم و آنان 

فقط عبادت کنندگان ما بودند«.
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• نکته:
گانه در کنار خیرات  با این که نماز نیز جزء کارهاى خوب است، اّما نام آن جدا

برده شده و این توّجه قرآن بخاطر اهمّیت نماز است.

•پيام ها:
 »

ً
ة ِئّمَ

َ
1- امامت نیز همچون نبوت، باید با انتخاب خداوند باشد. »َجَعْلناُهْم أ

ْوَحْينا ِإَلْيِهْم ِفْعَل 
َ
2- توّجه به انجام کارهاى خیر، از الطاف ویژه الهی است. »أ

اْلَخْيراِت« 

3- نماز و زکات در میان کارهاى خیر، جایگاه ویژه اى دارند. »ِفْعَل اْلَخْيراِت 
کاِة« 

َ
الِة َو ِإيتاَء الّز َو ِإقاَم الّصَ

الِة َو ِإيتاَء  4- نماز و زکات، دو رکن اساسی در همه ادیان بوده است. »ِإقاَم الّصَ
کاِة« 

َ
الّز
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الِة َو  5- بدون نماز و زکات، انسان به درجه بندگی خدا نمی رسد. »ِإقاَم الّصَ
کاِة َو کاُنوا َلنا عاِبِديَن« 

َ
ِإيتاَء الّز

• نماز  خواندن در هر حال
ــماواِت َو  ُروَن ِفي َخْلِق الّسَ

َ
ّك

َ
ُعودًا َو َعلى  ُجُنوِبِهْم َو َيَتف

ُ
ُکُروَن اهَّلَل ِقيامًا َو ق

ْ
ِذيَن َيذ

َ
اّل

اِر )آل عمران،191(
َ
ِقنا َعذاَب الّن

َ
َت هذا باِطاًل ُسْبحاَنَك ف

ْ
نا ما َخَلق ْرِض َرّبَ

َ
اْل

» )خردمندان( کسانی هستند که ایستاده و نشسته و )خوابیده( بر پهلو یاد 
خدا می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین اندیشه می کنند )و از عمق جان 
کار  می گویند:( پروردگارا! این هستی را باطل و بی هدف نیافریده اى، تو )از 

عبث( پاك و منّزهی، پس ما را از عذاب آتش نگهدار«.

• نکته ها:
به فرموده ى امام باقر ؟ع؟، افراد سالم، نماز را ایستاده و افراد مریض، نشسته 
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و افراد عاجز، به پهلو خوابیده، به جا آورند.1 

• پيام ها:
ِذيَن 

َ
ْلبــاِب اّل

َ
وِلي اْل

ُ
1- نشــانه ى خردمنــدى، یاد خدا در هــر حال اســت. »ِل

ُعودًا َو َعلى  ُجُنوِبِهْم« 
ُ
ُکُروَن اهَّلَل ِقيامًا َو ق

ْ
َيذ

2- اهل فکر، باید اهل ذکر باشند. 

ُروَن« 
َ
ّك

َ
ُکُروَن«، »َو َيَتف

ْ
ِذيَن َيذ

َ
ْلباِب اّل

َ
وِلي اْل

ُ
»ِل

ماواِت  ُروَن ِفي َخْلِق الّسَ
َ
ّك

َ
3- ایمان بر اساس فکر و اندیشه ارزشمند است. »َيَتف

َت هذا باِطاًل« 
ْ

نا ما َخَلق ْرِض َرّبَ
َ

َو اْل

4- ذکر و فکر، همراه یکدیگر ارزش اســت. متأسفانه کسانی ذکر می گویند، 
ولی اهل فکر نیســتند و کســانی اهل فکر هســتند، ولی اهل ذکر نیســتند. 

1. تفسیر برهان، ج 1، ص 333.
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ُروَن« 
َ
ّك

َ
ُکُروَن«، »َيَتف

ْ
»َيذ

5- آنچــه ســبب رشــد و قــرب اســت، ذکــر و فکر دائمی اســت نه موســمی. 
ع اند که نشان استمرار است. ُروَن« فعل مضار

َ
ّك

َ
ُکُروَن« و  »َيَتف

ْ
»َيذ

َت هذا 
ْ

6- آفرینش بیهوده نیست، گرچه همه اسرار آن را درك نکنیم. »ما َخَلق
باِطاًل« 

گاه دعــا و مناجات.  7- اّول تعّقــل و اندیشــه، ســپس ایمــان و عرفــان، آن 
ِقنا« 

َ
نا«، »ف ُروَن«، »َرّبَ

َ
ّك

َ
»َيَتف

گر هستی بیهوده و باطل نیست، ما هم نباید بیهوده و باطل باشیم.  8- ا
اِر« 

َ
ِقنا َعذاَب الّن

َ
َت هذا باِطاًل«، »ف

ْ
»ما َخَلق

9- هســتی هدفــدار اســت، پس هر چــه از هدف الهی دور شــویم بــه دوزخ 
اِر« 

َ
ِقنا َعذاَب الّن

َ
نزدیك می شویم. »ف
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•سفارش به نماز
ا« )مريم، 31(  کاِة ما ُدْمُت َحّيً

َ
الِة َو الّز ْوصاِني ِبالّصَ

َ
ْيَن ما ُکْنُت َو أ

َ
»َو َجَعَلِني ُمباَرکًا أ

که باشم، خداوند مرا مایه ى برکت قرار داده و تا زنده ام مرا به نماز  »و هر جا 
و زکات سفارش کرده است«.

• نکته ها:
کــه در آن منفعت زیاد، تعلیــم و تأدیب دیگــران و با  چیــزى بــا برکت اســت 
ثبات باشد حضرت عیسی ؟ع؟ هم عمر با برکتی دارد و تا بعد از ظهور امام 
که در پی قتل آن  کافرانی  زمان؟ع؟ زنده است و هم پیروانش بسیارند و بر 

حضرت بودند، پیروزند. 

ُروا ِإلى  َيْوِم اْلِقياَمِة«1  سرچشمه ى خیرات 
َ

ِذيَن َکف
َ
 اّل

َ
ْوق

َ
َبُعوَك ف

َ
ِذيَن اّت

َ
»َو جاِعُل اّل

1. آل عمران، 55.
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و بــرکات، نّیت هــا، اهداف، حاالت و خصلت هاى درونی اســت. لذا بعضی 
ْيَن ما ُکْنُت« و بعضی به خاطر 

َ
انسان ها هر جا که باشند مبارکند. »َجَعَلِني ُمباَرکًا أ

مشکالت روحی و دورى از معنوّیت، در هر جا که باشند گرفتار خصلت هاى 
نارواى خویش اند و خیرشان به دیگران نمی رسد.

• پيام ها:
1. امتیازات و برترى هاى خود را از خدا بدانید. »َجَعَلِني« 

گر براى فخر فروشــی نباشــد مانعی نــدارد. »َو َجَعَلِني  2. ســتایش از خــود، ا
ُمباَرکًا« ...

3. پیامبران، سرچشمه ى خیر و برکت و آثار ابدى هستند. »ُمباَرکًا« 

ا«  ْيَن ما ُکْنُت ... ما ُدْمُت َحّيً
َ
4. ارزش هاى معنوى، فوق زمان و مکان است. »أ

کاِة« 
َ
الِة َو الّز ْوصاِني ِبالّصَ

َ
5. نماز و زکات از مشترکات ادیان آسمانی است. »َو أ
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)شاید بتوان شرط مبارك بودن را اقامه نماز و پرداخت زکات دانست.(

6. رابطــه بــا خــدا )انجام نماز(، از رابطــه با محرومان )پرداخــت زکات( جدا 
کاِة« 

َ
الِة َو الّز نیست. »ِبالّصَ

ا«  7. نماز و زکات، در طول عمر تعطیل بردار نیست »ما ُدْمُت َحّيً

• سازندگی نماز
»اّن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر« »عنكبوت، 45«

»قطعًا نماز از فحشا و منکر جلوگیرى می کند«.

• نکته ها:
این آیه شریفه با کلمه »اّن« و جمله ى اسمیه شروع می شود و نشان می دهد 
نقش نماز در اصالح فرد و جامعه و پیشگیری از آسیب های اجتماعی قطعی 
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است.

کار شیطان نیز با نماز در تضاّد است. شیطان به انسان دستور گناه می دهد، 
 َتْنهى  

َ
الة  الّصَ

َ
ْحشاِء َو اْلُمْنَكِر« اّما نماز انسان را از گناه باز می دارد. ِإّن

َ
ُمُر ِباْلف

ْ
ُه َيأ

َ
ِإّن

َ
»ف

ْحشاِء َو اْلُمْنَكِر .. 
َ

َعِن اْلف

• سؤال: چگونه نماز فرد و جامعه را از فحشا و منکر باز می دارد؟

• پاسخ:

 1. ریشه ى تمام منکرات غفلت است و خداوند در آیه 179 سوره ى اعراف، 
ولِئَك 

ُ
 أ

ُ
َضّل

َ
ْنعاِم َبْل ُهْم أ

َ
ولِئَك َکاْل

ُ
انسان غافل را از حیوان بدتر شمرده است. »أ

 ِلِذْکِري«1  نماز یاد خدا و بهترین وسیله ى 
َ

الة ِقِم الّصَ
َ
ُهُم اْلغاِفُلوَن« و بر طبق آيه »أ

غفلت زدایی است، پس زمینه ى منکرات را از بین می برد.

یاد خدا اثراتی دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1. طه، 14
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•  یاد نعمت هاى او، رمز معرفت و شکر اوست.

•  یاد قدرت بی پایان او، رمز توّکل به اوست.

گاهی او، رمز حیا و تقواى ماست. • یاد علم و آ

•  یاد الطاف او، رمز محّبت به اوست.

• یاد عدالت او، رمز خوف از اوست.

• یاد امدادهاى او، رمز امید و رجاست.

گرفتن رنگ شــیطانی اســت.  2. اقامــه ى نمــاز و داشــتن رنگ الهی، مانع 
چنان که کسی که لباس سفید بپوشد، حاضر نیست در جاى کثیف و آلوده 

بنشیند.

که فرد را از منکر بخل   توصیه به زکات شده است، 
ً

کنار نماز، معموال 3. در 
که زمینه ى رویکرد به  و بی تفاوتی در برابر محرومان و جامعه را از منکر فقر 
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منکرات است، رها می سازد.

4. نماز، داراى احکام و دســتوراتی اســت که رعایت هر یك از آنها انسان را از 
بسیارى گناهان باز می دارد، مثاًل:

شرط حالل بودن مکان و لباس نمازگزار، انسان را از تجاوز به حقوق دیگران 
باز می دارد.

رعایت شــرط پاك بــودن آب وضو، مکان، لباس و بدن نمازگزار، انســان را از 
آلودگی و بی مباالتی دور می کند.

شرط اخالص، انسان را از منکر شرك، ریا و ُسمعه باز می دارد.

شرط قبله، انسان را از منکر بی هدفی و به هر سو توّجه کردن باز می دارد.

رکوع و سجده، انسان را از منکر تکّبر باز می دارد.

توّجه به پوشــش مناســب در نماز، انســان را از منکر برهنگی و بی حیایی 
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حفظ می کند.

توّجه به عدالت امام جماعت، سبب دورى افراد از فسق و خالف می شود.
نماز جماعت، انسان را از گوشه گیرى نابجا نجات می دهد.

5. 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 ترك هر یك از آنها، منکر است.

گر نماز انســان را از فحشا و منکر باز می دارد پس چرا عده ای با  • ســوال: ا
وجود اینکه نماز می خوانند باز گناه می کنند؟

• پاسخ 1:  

گاه ســبز نمی شــود و نماز بدون حضور قلب، تخمه پوك  تخمه پوك، هیچ 
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است. نمازى سبب دورى انسان از مفاسد می شود که با حضور قلب باشد 
وگرنه حرکت لب و کمر چنین خاصّیتی را ندارد.

گر مدرسه و دانشگاه به انسان رشد علمی می دهد به این معنا نیست که  ا
هرکس به مدرسه و دانشگاه رفت به آن رشد می رسد، بلکه به این معناست 
که مدرسه و دانشگاه بستر رشد است به شرط آنکه با جّدّیت درس بخوانید 
که دارد اقامه  گر با اصول و شرایطی  و آنچه را می خوانید بفهمید. نماز نیز ا

گردد، مانع فحشا و منکر می شود. 

ضاُعوا 
َ
 أ

ٌ
 ِمــْن َبْعِدِهْم َخْلف

َ
َخَلف

َ
خداونــد در آیه 59 ســوره مریم می فرماید: »ف

ا« آن گاه پس از آنان، جانشینان بد و  ّيً
َ

ْوَن غ
َ

 َيْلق
َ

َسْوف
َ
َهواِت ف

َّ
َبُعوا الش

َ
 َو اّت

َ
الة الّصَ

ناشایسته اى آمدند که نماز را ضایع کردند و هوسها را پیروى کردند. پس به 
زودى )کیفر( گمراهی خود را خواهند دید.

ضایع کردن نماز، غیر از نخواندن و ترك آن است. کسی که نماز می خواند، 
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ولی بدون رعایت شرایط آن یا با تأخیر، چنین کسی نماز را ضایع کرده و آن 
را سبك شمرده است.1 

کــه حضــرت رســول؟ص؟ ایــن آیــه را تــالوت  در روایتــی می خوانیــم: همیــن 
می فرمودند، منقلب شده، فرمودند: »بعد از 60 سال، گروهی نماز را ضایع 

خواهند کرد«.2 

که نسبت به نمازشان سهل انگار و بی اعتنا  در جایی دیگر، به نمازگزارانی 
هستند و گاهی می خوانند و گاهی نمی خوانند، می گوید: واى بر آنان: 

ِذيَن ُهْم َعن َصاَلِتِهْم َساُهوَن«3 
َ
َوْيٌل ِلْلُمَصّليَن اّل

َ
»ف

نمازى که گاه و بیگاه خوانده شود، انسان را در زمره نمازگزاران قرار نمی دهد. 
يَن« یعنی نماز ما استمرار  در سوره مدثر دوزخیان می گویند: »َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصّلِ

1. بحار، ج 11، ص 72.
2 تفسیر نمونه

3. ماعون، آیه 4 و 5
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نداشت. و این چنین نمازى انسان را مشمول شفاعت شافعان قرار نمی دهد 
 

ُ
ــفاَعة

َ
ُعُهْم ش

َ
ما َتْنف

َ
زیرا خداوند در ســوره مدثر در چند آیه بعد می فرماید:» ف

اِفِعيَن«1  و این همان حدیث معروف امام صادق؟ع؟ است که در آستانه 
َّ

الش
شهادت فرمودند که بستگانم را حاضر کنید و خطاب به آنان فرمودند: 

»ال ينال شفاعتنا من استخف بالصالة«2 

ارزش گذارى به نماز، نشانه ایمان به خداست و بی اعتنایی، دلیل ضعف 
عشق و عالقه به معنوّیات است.

 َصالَتُه«3  ســارق ترین و 
َ

 الّنــاِس َمْن َســِرق
َ

حضــرت علــی؟ع؟ فرمــود: »اّن اْســَرق
دزدترین افراد، آنانند که از نمازشان بکاهند و بدزدند.

در جاى دیگر فرمود: کسانی که نماز را سبك می شمرند، مانند زنانی هستند 

1. مّدثر، 48.
2. كافى، ج 3، ص 270.

3. بحاراالنوار، ج 84، ص 242.
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که ســقط جنین می کنند، نه می توان آنان را حامله نامید و نه می توان به 
آنان بّچه دار گفت.1 

ُهَو ِلَغْيِرها اْضَيُع«2  کسی که نماز را سبك شمارد 
َ
 ف

َ
َع الَصالة و نیز فرمود: »َمْن َضّيَ

و ضایع کند، نسبت به غیر نماز، تضییع بیشترى خواهد داشت.

پیامبر اسالم؟ص؟ فرمود: آنکه نماز خود را تباه سازد، در قیامت در کنار قارون 
و هامان خواهد بود. واى بر کسی که از نماز خود مواظبت نکند.3 

که نماز را ســبك شــمرد، خداوند برکت و بهره و خیر را از عمر و  کســی  و نیز: 
کارهاى او از بین می رود، دعاهایش مســتجاب  مــال او برمــی دارد، پــاداش 
نمی شــود، هنگام مرگ، با احساس گرسنگی و تشنگی و ذّلت مخصوصی 
از دنیا می رود، در برزخ، شــکنجه و ظلمت و فشــار می چشــد. و در قیامت 

1. بحاراالنوار، ج 84، ص 284
2. وسائل الشیعه، ج 3، ص 19
3. وسائل الشیعه، ج 3، ص 19
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حساب سختی از او کشیده می شود.1 

و فرمود: هر که نماز را سبك شمرد، از اّمت من نیست.2 

کرم؟ص؟ نقل شــده اســت که: همینکه انسان در نماز به غیر خدا  از پیامبر ا
توّجه می کند، خداوند به او می فرماید: »الى  َمْن تقصد؟ اَرّبًا غيرى ُتريُد؟ َو َرقيبًا 

سواَى َتْطُلُب جوادًا َخالَى َتْبغى؟«3 

کــه توّجه می کنی؟ آیا پروردگار غیر از من ســراغ دارى؟ آیا مراقبی جز من  بــه 
در کار است؟ آیا به بخشنده اى غیر از من دل بسته اى؟ بخشنده ترین کس 

گر توّجه به من داشته باشی، من و فرشتگانم به تو توّجه داریم.  منم ... ا

•پاسخ 2:

گر اهل نماز نبود خالفش بیشــتر بود،  گاهی خالف می کند، ا که  نمازگزارى 
1. سفینةالبحار، ج 2، ص 43

2. وسائل الشیعه، ج 3، ص 15
3. مستدرك وسائل الشیعه، ج 1، ص 173
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زیرا همین نمازگزار براى صحیح بودن نمازش مجبور است بدن و لباسش 
پاك باشد، لباس و مکانش از مال مردم نباشد و همین مقدار مراعات احکام 

و مسائل، سبب دور شدن او از برخی گناهان و منکرات می شود.

کرم ؟ص؟ گفته شد: فالنی هم نماز می خواند و هم خالف می کند،  به پیامبر ا
فرمود: »ان صالته تنهاه يوما«1  باالخره نماز او روزى نجاتش خواهد داد.

کسی دوست دارد قبولی یا رّد نمازش را بداند،  امام صادق ؟ع؟ فرمود: هر 
ببیند نمازش او را از فحشــا و منکر باز داشــته اســت یا نه. ســپس امام ؟ع؟ 
فرمود: »فبقدر ما منعته قبلت منه«2  به اندازه اى که نماز، انسان را از منکرات 

باز می دارد، به همان اندازه قبول می شود.

• پاسخ 3: 

گر اهل نماز نبود خالفش بیشــتر بود،  گاهی خالف می کند، ا که  نمازگزارى 
1. تفسیر مجمع البیان
2. تفسیر مجمع البیان
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زیرا همین نمازگزار براى صحیح بودن نمازش مجبور است بدن و لباسش 
پاك باشد، لباس و مکانش از مال مردم نباشد و همین مقدار مراعات احکام 

و مسائل، سبب دور شدن او از برخی گناهان و منکرات می شود.

کرم ؟ص؟ گفته شد: فالنی هم نماز می خواند و هم خالف می کند،  به پیامبر ا
فرمود: »ان صالته تنهاه يوما«1  باالخره نماز او روزى نجاتش خواهد داد.

کسی دوست دارد قبولی یا رّد نمازش را بداند،  امام صادق ؟ع؟ فرمود: هر 
ببیند نمازش او را از فحشــا و منکر باز داشــته اســت یا نه. ســپس امام ؟ع؟ 
فرمود: »فبقدر ما منعته قبلت منه«2  به اندازه اى که نماز، انسان را از منکرات 

باز می دارد، به همان اندازه قبول می شود.

• پاسخ 4:

جواب دیگر این است که آیه نمی گوید: »ان الصاله تمنع عن الفحشا و المنكر« 
1. تفسیر مجمع البیان
2. تفسیر مجمع البیان
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نمی گوید: نماز مانع است بلکه می گوید: »تنهى« یعنی مرّتب نهی می کند که 
این کار را نکن بنابراین نماز دست انسان را نمی بندد تا نتواند گناه کند بلکه 
گناه نهی می کند و باز می دارد حال ممکن است انسان به این  او را از انجام 
نهی توجه نکند. البته هر چه انسان نمازش کامل تر باشد تاثیر این نهی در 

او بیشتر خواهد بود.

•یاد خدا، فلسفه نماز
 ِلِذْکِري« )طه،14(

َ
الة ِقِم الّصَ

َ
اْعُبْدِني َو أ

َ
َنا ف

َ
 أ

َ
َنا اهَّلُل ال ِإلَه ِإاّل

َ
ِني أ

َ
»ِإّن

»همانا منم اهَّلل، جز من خدایی نیست، پس مرا بندگی کن و نماز را بپادار تا 
به یاد من باشی«.

• پيام ها:
َنا، 

َ
 أ

َ
1. توحید در رأس همه عقاید و نماز در رأس همه عبادات است. »ال ِإلَه ِإاّل



کتابچـه نمـاز در قـرآن |  کاری از کانال قــرار هفده | 42 | 

 »
َ

الة ِقِم الّصَ
َ
اْعُبْدِني َو أ

َ
ف

 »
َ

الة ِقِم الّصَ
َ
2. نماز، اّولین دستور کار و برنامه ى عملی انبیاست. »أ

 »
َ

الة ِقِم الّصَ
َ
3. نماز، در ادیان دیگر نیز بوده است. »أ

4. هدف از اقامه نماز، تنها رعایت قالب آن نیست، بلکه توّجه به قلب آن، 
 ِلِذْکِري« 

َ
الة ِقِم الّصَ

َ
یعنی احساس حضور است. »أ

 ِلِذْکِري« و یاد او موجب آرامش 
َ

الة ِقِم الّصَ
َ
5. برپایی نماز به خاطر یاد اوست، »أ

ُلوُب«1  چنان که یاد ما از خدا، سبب یاد خدا 
ُ

 اْلق
ُ

ال ِبِذْکِر اهَّلِل َتْطَمِئّن
َ
دلهاست. »أ

ُکْرُکْم« 
ْ

ذ
َ
ُکُروِني أ

ْ
اذ

َ
از ماست. »ف

•نماز توشه آخرت
ْن 

َ
ْبِل أ

َ
 ِمْن ق

ً
ا َو َعالِنَية ناُهْم ِسّرً

ْ
ا َرَزق وا ِمّمَ

ُ
 َو ُيْنِفق

َ
الة ِذيَن آَمُنوا ُيِقيُموا الّصَ

َ
ْل ِلِعباِدَي اّل

ُ
»ق

1. رعد، 28.
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ِتَي َيْوٌم ال َبْيٌع ِفيِه َو ال ِخالٌل )ابراهيم، 31(
ْ
َيأ

)اى پیامبر( به بندگان من )آنان( که ایمان آورده اند، بگو: نماز را برپا دارند، و 
از آنچه به آنان روزى داده ایم، پنهان و آشکار انفاق کنند قبل از آن که روزى 

فرا رسد که در آن نه دادوستدى باشد و نه دوستی و رابطه اى.

• نکته ها:
نماز یکی از برنامه های مومنین و نشان بندگی خدا و توشه آخرت است.

انفاق آشکار، سبب تربیت نسل و تشویق دیگران و رفع تهمت از خود است 
گفته اند:  و انفاق پنهانی عامل رشد و اخالص است. البّته بعضی مفّسران 
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 یك از انفاق آشکار و پنهان آثارى دارند، ولی شاید بتوان گفت، 
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« مقّدم 
ً

ا« بــر »َعالِنَية انفــاق پنهان بهتر اســت، چون در این آیه کلمه ى »ِســّرً
شده است.

• پيام ها:
1. براى فرمان دادن، به طرف خود شخصّیت دهید. »ِلِعباِدَي« بندگی خدا 

مدال افتخار مومنان است.

2. ایمان قلبی کافی نیست، نماز، انفاق و عمل صالح الزم است. »آَمُنوا ُيِقيُموا 
وا« 

ُ
 َو ُيْنِفق

َ
الة الّصَ

3. اسالم دین جامع است. رابطه با خدا و کمك به محرومین، در کنار هم و 
وا« 

ُ
 َو ُيْنِفق

َ
الة شرط قبولی یکدیگرند. »ُيِقيُموا الّصَ

4. مورد انفاق، تنها مال نیست، از هر چه داریم باید انفاق کنیم. )چه علم و 
ناُهْم« 

ْ
ا َرَزق ثروت، چه آبرو و قدرت( »ِمّمَ
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که داشتیم.  5. انفاق باید از رزق خدا یعنی مال حالل باشد، نه از هر مالی 
ناُهْم« و نفرمود »عندکم« 

ْ
فرمود: »َرَزق

 »
ً

ا َو َعالِنَية 6. انفاق باید گاهی پنهان و گاهی آشکارا باشد. »ِسّرً

ِتَي َيْوٌم« ...
ْ
ْن َيأ

َ
ْبِل أ

َ
7. از فرصت ها استفاده کنید. »ِمْن ق

گر دنبال تجارت هستید در دنیا با خدا معامله کنید، زیرا که در قیامت  8. ا
هیچ داد و ستدى نیست. »َيْوٌم ال َبْيٌع ِفيِه« 

9. با پول و پارتی نمی توان از عذاب قیامت فرار کرد. »ال َبْيٌع ِفيِه َو ال ِخالٌل«

کارهای خیر از جمله  همچنین در آیه 110 سوره بقره نیز به محفوظ ماندن 
نماز و زکات برای قیامت اشاره کرده و می فرماید:

 اهَّلَل ِبما 
َ

ِسُكْم ِمْن َخْيٍر َتِجُدوُه ِعْنَد اهَّلِل ِإّن
ُ

ْنف
َ

ُموا ِل ّدِ
َ

 َو ما ُتق
َ

کاة
َ
 َو آُتوا الّز

َ
الة ِقيُموا الّصَ

َ
َو أ

َتْعَمُلوَن َبِصيٌر 
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و نماز را برپا دارید و زکات را پرداخت نمایید و هر خیرى که براى خود از پیش 
می فرستید، آن را نزد خدا )در سراى دیگر( خواهید یافت، همانا خداوند به 

اعمال شما بیناست.

• تحمل سختی ها برای اقامه نماز
 

َ
الة نا ِلُيِقيُموا الّصَ ِم َرّبَ ْيِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َبْيِتَك اْلُمَحّرَ

َ
ِتي ِبواٍد غ ّيَ ّرِ

ُ
ْسَكْنُت ِمْن ذ

َ
نا ِإّنِي أ »َرّبَ

ــُكُروَن« 
ْ

ُهْم َيش
َ
َمراِت َلَعّل

َّ
ُهْم ِمــَن الث

ْ
اِس َتْهِوي ِإَلْيِهــْم َو اْرُزق

َ
 ِمــَن الّن

ً
ِئــَدة

ْ
ف

َ
اْجَعــْل أ

َ
ف

»ابراهيم، 37«

»پروردگارا! من )یکی( از ذّرّیه ام را در وادى )و دّره اى بی آب و( بی گیاه، در کنار 
کن ساختم. پروردگارا! )چنین کردم( تا نماز  خانه ى گرامی و با حرمت تو سا
برپا دارند، پس دل هاى گروهی از مردم را به سوى آنان مایل گردان و آنان را 

از ثمرات، روزى ده تا شاید سپاس گزارند«.



کتابچـه نمـاز در قـرآن |  کاری از کانال قــرار هفده | 47 | 

• نکته ها:
وقتی خداوند در زمان پیرى ابراهیم، اسماعیل را به او عطا کرد، او را فرمان 
کــه ایــن کودك و مادرش را در مّکه اســکان دهد. ابراهیم فرمان الهی را  داد 

اطاعت نمود و سپس براى آنان دعا کرد.

• پيام ها:
»

َ
الة ْسَكْنُت - ِلُيِقيُموا الّصَ

َ
1- انتخاب مسکن انبیا بر اساس نماز وعبادت بود. »أ

2- دینــدارى، گاهــی بــا آوارگــی، هجــرت، دورى از خانــواده و محرومّیــت از 
ْيِر ِذي َزْرٍع«

َ
ِتي ِبواٍد غ ّيَ ّرِ

ُ
ْسَكْنُت ِمْن ذ

َ
امکانات رفاهی همراه است. »أ

3- کعبه واطراف آن در زمان حضرت ابراهیم نیز محترم و داراى محدودّیت 
ِم« و ممنوعّیت بوده است. »َبْيِتَك اْلُمَحّرَ

»
َ

الة نا ِلُيِقيُموا الّصَ 4- محور و مقصد حرکت ابراهیم نماز است. »َرّبَ
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5- اهل نماز، باید محبوب باشد.

اِس«
َ
 ِمَن الّن

ً
ِئَدة

ْ
ف

َ
اْجَعْل أ

َ
 ف

َ
الة  »ِلُيِقيُموا الّصَ

»
َ

الة 6- نماز در ادیان قبل نیز بوده است. »ِلُيِقيُموا الّصَ

... 
ً

ِئَدة
ْ
ف

َ
اْجَعْل أ

َ
7- محبوبّیت و گرایش دل ها به دست خداست. ف

اِس«
َ
8- همه ى مردم لیاقت دوست داشتن اولیاى خدا را ندارند. »ِمَن الّن

9- مردان خدا، دنیا را براى هدفی عالی می خواهند. 

ُكُروَن«
ْ

ُهْم َيش
َ
َمراِت َلَعّل

َّ
»ِمَن الث

• نماز و طهارت
ْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمراِفِق َو 

َ
ِسُلوا ُوُجوَهُكْم َو أ

ْ
اغ

َ
الِة ف ْمُتْم ِإَلى الّصَ

ُ
ِذيَن آَمُنوا ِإذا ق

َ
َها اّل ّيُ

َ
»يا أ

ُروا َو ِإْن ُکْنُتْم َمْرضى  
َ
ّه اّطَ

َ
ْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْيِن َو ِإْن ُکْنُتْم ُجُنبًا ف

َ
اْمَسُحوا ِبُرُؤِسُكْم َو أ
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ُموا  َتَيّمَ
َ
َلْم َتِجُدوا ماًء ف

َ
ساَء ف ْو الَمْسُتُم الّنِ

َ
َحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلغاِئِط أ

َ
ْو جاَء أ

َ
ٍر أ

َ
ْو َعلى  َسف

َ
أ

ْيِديُكْم ِمْنُه ما ُيِريُد اهَّلُل ِلَيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحَرٍج 
َ
اْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َو أ

َ
بًا ف َصِعيدًا َطّيِ

ُكُروَن« )مائده، 6(
ْ

ُكْم َتش
َ
َرُکْم َو ِلُيِتّمَ ِنْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعّل َو لِكْن ُيِريُد ِلُيَطّهِ

گاه به نماز برخاســتید، پس صورت و  کــه ایمــان آورده اید! هر  »اى کســانی 
دستهایتان تا آرنج را بشویید و قسمتی از سر و پاهایتان را تا برآمدگی روى پا 
گر بیمار  گر ُجُنب بودید، خود را پاك کنید )و غسل نمایید(، و ا مسح کنید. و ا
گودى )محل قضاى حاجت( آمده  یا در سفر بودید، یا یکی از شما از محّل 
یا با زنان تماس گرفتید )و آمیزش جنسی کردید( و آبی )براى غسل یا وضو( 
نیافتید، با خاك پاك تیّمم کنید، پس )قسمتی از( صورت و دستانتان را از آن 
خاك )که بر دستانتان مانده( مسح کنید، خداوند نمی خواهد که شما را در 
کامل  کند و نعمتش را بر شما  تنگی قرار دهد، بلکه می خواهد شما را پاك 

سازد، شاید شما شکرگزار باشید«.



کتابچـه نمـاز در قـرآن |  کاری از کانال قــرار هفده | 50 | 

•نکته ها:
واژه ى »قيام«، هر گاه با حرف »ِإَلى« همراه شود، به معناى اراده کردن است. 

الِة« یعنی هر گاه تصمیم به نماز خواندن گرفتید. ْمُتْم ِإَلى الّصَ
ُ
»ِإذا ق

کلمه ى »ُجُنبًا«، به زن و مرد، مفرد و جمع، بطور یکسان اطالق می شود. 
شــاید در این آیه، مراد از جنب شــدن، تنها احتالم باشــد و منظور از لمس 

زنان، آمیزش جنسی.

ُروا« انجام غسل است. به قرینه اینکه در آیه ى 43 نساء 
َ
ّه اّطَ

َ
مراد از فرمان »ف

ُروا«، »َتْغَتِسُلوا« فرموده است.
َ
ّه اّطَ

َ
به جاى »ف

قید »ِإَلى اْلَمراِفِق«، براى بیان محدوده ى شستن است، نه جهت شستن. 
از آنجا که کلمه ى »َيد« در زبان عربی، هم به دست، از انگشتان تا مچ و هم 
به دســت، از انگشــتان تا آرنج و هم به دســت، از انگشــتان تا کتف، اطالق 
کمتر و نه  می شود این آیه می فرماید: در وضو، دست تا آرنج را بشویید، نه 
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بیشتر.

در تیّمم، روح بندگی نهفته است، چون دست به خاك زدن و مالیدن آن به 
که بلندترین عضو بدن است همراه با قصد قربت، نوعی تواضع و  پیشانی 

کسارى در برابر خداست. خا

کــه آب آلودگــی را برطرف می کند، خاك پــاك هم خاصّیت میکرب  گونــه  آن 
کشی دارد. چون در معرض تابش آفتاب و ریزش باران است.

 »صعید«، از »صعود« به معناى زمین بلند است. امام صادق ؟ع؟ در تفسیر 
که آب از آن ســرازیر شــود. آرى، زمین  بًا« فرمودند: زمین بلندى  »َصِعيدًا َطّيِ
گودى که آب آلوده در آن جمع می شــود، براى تیّمم مناســب نیســت، زیرا 

شرط تیّمم، خاك پاك است.

در حدیث می خوانیم: »ال صالة اال بطهور«1 ، نماز جز با طهارت )وضو یا غسل 

1. تهذیب، ج 1، ص 49.
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یا تیمم( صحیح نیست.

در حدیث می خوانیم: »ابدأ بما بدء اهَّلل«1  از همانجا آغاز کن که خداوند در قرآن 
آغاز نموده است. همان گونه که در قرآن اّول شستن صورت، بعد دست ها 
و بعد مسح سر و بعد مسح پا آمده است، ترتیب وضو نیز همین گونه است.

از امام ســؤال شــد که چرا در وضو بخشــی از ســر مسح می شــود؟ فرمودند: 
»لمكان الباء« به خاطر حرف »باء« در کلمه ى »ِبُرُؤِسُكْم« زیرا معناى آن قسمتی 
گر آیه »و امســحوا رؤسكم« بود در آن صورت باید همه ى سر را  از ســر اســت و ا

مسح می کردیم.2 

امام صادق ؟ع؟ فرمود: مراد از »الَمْسُتُم«، آمیزش جنسی است، ولی خداوند 
آن را پوشــانده و پوشــاندن امورى را دوســت دارد، لذا آن گونه که شــما نام 

می برید، نام نبرده است.3 
1. تفسیر نور الثقلین.

2. كافى، ج 3، ص 30.
3. كافى، ج 5، ص 555.
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امام رضا؟ع؟ درباره ى فلسفه وضو می فرماید:

کی هنگام ایستادن در برابر   »يكون العبد طاهرا اذا قام بين يدى الجبار«، زمینه پا
خداست.

 »مطيعا له فيما أمره«، نشانه ى بندگی و اطاعت است.

 »نقيا من االدناس و النجاسة«، عامل دورى از آلودگی ها و نجاست است.

کســالت و خواب آلودگی   »ذهاب الکســل و طرد النعاس«، مایه ى دورى از 
است.

 »و تزکية الفؤاد للقيام«، آماده سازى و رشد روحی براى نماز است.1 

• پيام ها:
ِذيــَن آَمُنــوا«( ... 

َ
َهــا اّل ّيُ

َ
1. نظافــت و طهــارت، الزمــه ى ایمــان اســت. »يــا أ

1. وسائل، ج 1، ص 367.
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ُروا«
َ
ّه اّطَ

َ
ِسُلوا«(... ) »ف

ْ
اغ

َ
)»ف

ِسُلوا«
ْ

اغ
َ
 2. طهارت، شرط نماز است. »ف

کان است1،  ارتباط با خدا هم  که تماس با قرآن مخصوص پا  3. هم چنان 
ِسُلوا«

ْ
اغ

َ
نیاز به طهارت دارد. »ف

ِسُلوا«
ْ

اغ
َ
الِة ف ْمُتْم ِإَلى الّصَ

ُ
 4. آلودگی جسم، مانع قرب به خداست. »ِإذا ق

 5. شرایط و مقّدمات نماز، تخفیف بردار هست، ولی تعطیل بردار نیست. 
ُموا«  َتَيّمَ

َ
َلْم َتِجُدوا ماًء ف

َ
»ف

گاه  گر پیدا نشــد آن  کرد، ا کردن آِب وضو و غســل باید تالش  6. براى پیدا 
کند  که انسان تالش  َلْم َتِجُدوا« در جایی است 

َ
نوبت به تیّمم می رسد. ) »ف

ولی نیابد.(

بًا« 7. با آب یا خاك آلوده، نمی توان با خداى پاك، ارتباط برقرار کرد. »َصِعيدًا َطّيِ
ُروَن«. واقعه، 79. ُمَطّهَ

ْ
 ال

َّ
ُه ِإال 1. »ال َیَمّسُ
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 8. هم خوردنی ها باید طّیب باشد، که در دو آیه قبل به آن اشاره شد، هم 
بًا«  تیّمم باید به خاك طّیب باشد. »َصِعيدًا َطّيِ

9. در احکام دین، حرج و دشوارى نیست. »ما ُيِريُد اهَّلُل«( ... ) »ِمْن َحَرٍج« 

10. هدف از وضو و غســل و تیمم، طهارت معنوى و آمادگی براى ارتباط با 
َرُکْم«  خداوند است. »ِلُيَطّهِ

11. تکالیف الهی، براى انسان نعمت است. »ِلُيِتّمَ ِنْعَمَتُه َعَلْيُكْم« 

ُكُروَن«
ْ

ُكْم َتش
َ
12.انجام تکلیف، یکی از مصادیق شکر خداست. »َلَعّل

• وقت نماز
ِقيُموا 

َ
أ

َ
َنْنُتْم ف

ْ
ا اْطَمأ

َ
ِإذ

َ
ُعودًا َو َعلى  ُجُنوِبُكْم ف

ُ
ُکُروا اهَّلَل ِقيامًا َو ق

ْ
اذ

َ
 ف

َ
الة َضْيُتُم الّصَ

َ
ِإذا ق

َ
ف

وتًا »نساء، 103«
ُ
 کاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِکتابًا َمْوق

َ
الة  الّصَ

َ
 ِإّن

َ
الة الّصَ

»پس چون نماز را به پایان بردید، خداوند را در )همه( حال ایستاده و نشسته 
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کنید، پس هرگاه آرامش یافتید )و حالت خوف تمام  و به پهلو خوابیده یاد 
کامل( برپا دارید. همانا، نماز بر مؤمنان در وقت هاى  شد( نماز را )بصورت 

معّین واجب شده است«.

• نکته ها:
ُعودًا« جمع 

ُ
کلمــه ى  »ق کلمــه ى  »ِقيامًا« جمع »قائم« به معناى ایســتاده و 

»قاعد« به معناى نشسته و کلمه ى »ُجنوب« جمع »َجنب« به معناى پهلو و 
کنایه از دراز کشیدن است.

همچنین کلمه ى  »ِکتابًا« به معناى امرى نوشــته شــده و واجب و کلمه ى 
»َموقوت« به معناى  کارى با وقت معّین است.

ُعــودًا َو َعلــى  ُجُنوِبُكْم« 
ُ
ُکــُروا اهَّلَل ِقيامــًا َو ق

ْ
اذ

َ
حضــرت علــی؟ع؟ دربــاره ى آیه  »ف

که نشسته  فرمودند: یعنی شخص سالم ایستاده، مریض نشسته و کسی 
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نمی تواند، خوابیده نماز بخواند.1 

وتًا« فرمودند: یعنی مفروض و واجب.2
ُ
امام باقر ؟ع؟ درباره ى  »ِکتابًا َمْوق

• پيام ها:
 

َ
الة َضْيُتُم الّصَ

َ
ِإذا ق

َ
کمبودهاى نماز خوف، با یاد خدا جبران می شــود. »ف  -1

ُکُروا اهَّلَل«
ْ

اذ
َ
ف

2- نماز و یاد خدا در هر حال الزم است، در جبهه ى جنگ یا بستر بیمارى. 
ُعودًا َو َعلى  ُجُنوِبُكْم«

ُ
»ِقيامًا َو ق

3- نماز خوف، یك استثناســت. پس از برطرف شــدن حالت اضطرار، نماز 
»

َ
الة ِقيُموا الّصَ

َ
أ

َ
َنْنُتْم ف

ْ
ا اْطَمأ

َ
ِإذ

َ
باید به صورت عاّدى خوانده شود. »ف

4- نماز، از واجبات قطعی الهی در همه ى عصرها و براى همه ى نسل ها است.
1. وسائل، ج 5، ص 488.
2. كافى، ج 3، ص 394.
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»کاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِکتابًا« 

وتًا«
ُ
5- وجوب هر نماز، در وقت مخصوص خودش است. »َمْوق

• اهمیت نماز صبح
ُهودًا 

ْ
ْجِر کاَن َمش

َ
ْرآَن اْلف

ُ
 ق

َ
ْجِر ِإّن

َ
ْرآَن اْلف

ُ
ْيِل َو ق

َ
َسِق الّل

َ
ْمِس ِإلى  غ

َّ
 ِلُدُلوِك الش

َ
الة ِقِم الّصَ

َ
أ

)اسرا،78(

نماز را به هنگام بازگشت خورشید )به سمت مغرب( تا تاریکی شب، بپادار، و 
همچنین قرآِن سپیده دمان را. همانا )قرائت( قرآن )به هنگام( فجر )در نماز 

صبح( مورد مشاهده )فرشتگان( است.

• نکته ها:
 »دلوك«، هنگامی است که خورشید از وسط آسمان رو به مغرب میل می کند 
ْيِل« وقت نماز 

َ
َسِق الّل

َ
که زوال نامیده می شود، و وقت نماز ظهر و عصر است. و »غ
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گیر می شود و »فجر«، وقت نماز صبح است.1  مغرب و عشاست که تاریکی، فرا

امام صادق ؟ع؟ می فرماید: »اّولین نمازى که واجب شد نماز ظهر بود و آن 
گاه این آیه را تالوت فرمودند«.2 

گر نماز صبح در اّول فجر اقامه شود، فرشتگان  در روایت دیگرى آمده است: ا
شب و روز هر دو آن را ثبت می کنند.3  و »مشهود« بودن نماز صبح نیز ممکن 
است به همین معنا باشد.4  یعنی هر دو گروه فرشتگان آن را مشاهده کرده 

و بر آن گواهی می دهند.

• پيام ها:
که قابل فهم  1. معیار شــناخت اوقات در اســالم، طبیعی اســت به نحوى 

1. تفسیر أطیب البیان.
2. كافى، ج 3، ص 275.
3. كافى، ج 3، ص 275.

4. تفسیر المیزان.
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ْيِل، 
َ
َسِق الّل

َ
ْمِس، غ

َّ
و درك همه کس در همه جا و همیشــه باشد. »ِلُدُلوِك الش

ْجِر« 
َ

اْلف

ْيِل« 
َ
َسِق الّل

َ
ْمِس ِإلى  غ

َّ
2. برنامه هاى دینی، زمان بندى شده است. »ِلُدُلوِك الش

ْجِر« 
َ

ْرآَن اْلف
ُ
3. نماز تنها عبادتی است که به نام »قرآن« توصیف شده است. »ق

ْجِر« 1 
َ

ْرآَن اْلف
ُ
4. قرآن و تالوت آن در نماز، محور اصلی است. »ق

ُهودًا«
ْ

ْجِر کاَن َمش
َ

ْرآَن اْلف
ُ
 ق

َ
5. در میان نمازها، نماز صبح جایگاه ویژه اى دارد. »ِإّن

• اهمیت نماز ظهر
ِ قاِنِتيَن« )بقره، 238(

وُموا هَّلِلَّ
ُ
الِة اْلُوْسطى  َو ق َلواِت َو الّصَ »حاِفُظوا َعَلى الّصَ

کنید و  »بر انجام همه ى نمازها و )خصوصًا( نماز وسطی )ظهر(، مواظبت 
براى خدا خاضعانه بپاخیزید« .

 بقرآن«. كنز العّمال، ح 19698.
ّ

1. پيامبر؟ص؟ فرمود: »ال صلوة اال
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• نکته ها:
درباره مراد از نماز وسطی، چند نظریه است، ولی با توّجه به شأن نزول آیه 
که گروهی بخاطر گرمی هوا در نماز ظهر شرکت نمی کردند و با توّجه به روایات 

و تفاسیر، مراد همان نماز ظهر است.

توّجه به نماز در البالى آیات مربوط به مسائل خانوادگی، اشاره به آن است 
که غرائز و کشش هاى مالی و حقوقی همسر، شما را از نماز غافل نکند.

حفظ هر چیزى باید مناســب با خودش باشــد حفظ مال از دست برد دزد 
است، حفظ بدن از میکرب است، حفظ روح از آفات اخالقی نظیر حرص، 
حســد و تکّبر اســت، و حفظ فرزند از دوست بد می باشد. اّما حفظ نماز به 
چیســت؟ حفظ نماز، آشنایی با اســرار آن، انجام به موقع آن، صحیح بجا 
کز عبادت و تمرکز فکر به هنگام  گرفتن احکام و آداب آن و حفظ مرا آوردن، فرا

آن است.
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گروهی می گوید: مــرا ضایع کردى خدا تو را  در حدیثــی می خوانیم: نماز به 
ضایع کند و به گروهی می گوید: مرا حفظ کردى خداوند تو را حفظ کند.1 

• پيام ها:
1. اقامه نماز باید مداوم باشد. »حاِفُظوا«

 2. همه ى مردم مسئول حفظ نمازند. »حاِفُظوا«

وُموا«
ُ
 3. نماز را به جماعت برپا کنید. »حاِفُظوا«، »ق

 4. هر کجا زمینه ى سهل انگارى یا غفلت احساس می شود، هشدار بیشترى 
الِة اْلُوْسطى « الزم است. »َو الّصَ

 ِ
وُمــوا هَّلِلَّ

ُ
 5. اقامــه ى نماز، به توّجه، نشــاط، معرفــت و اخالص نیاز دارد. »ق

قاِنِتيَن« 

1. كافى، ج 3، ص 268.
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6. انســان نبایــد وصلــه ى ناهمرنــگ هســتی باشــد. قــرآن درباره هســتی 
گر ما قانت نباشیم، وصله ناهمرنگ هستی   َلُه قاِنُتوَن«  پس ا

ٌ
می فرماید: »ُکّل

وُموا هلِل قاِنِتيَن«1
ُ
خواهیم بود. »ق

 7. ارزش نماز به خضوع آن است. »قاِنِتيَن«

• نماز جماعت
اِکِعيَن« )بقره، 43(  َو اْرَکُعوا َمَع الّرَ

َ
کاة

َ
 َو آُتوا الّز

َ
الة ِقيُموا الّصَ

َ
»َو أ

»و نماز را بپادارید و زکات را بپردازید و همراه با رکوع کنندگان، رکوع نمایید«.

• نکته ها:
از نــکات اساســی مربوط بــه نماز، برپایی آن به صورت جماعت اســت. نماز 
جماعت پاداش بسیار، برکات فراوان و فواید فردى و آثار اجتماعی بسیار دارد.

1. بقره، 116.
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• شکوه مسلمانان و موّحدان را می رساند. 

• ذوب شدن »فرد« در »جمع« در یك عبادت توحیدى است. 

• مقدمه وحدت و عامل تقویت روح برادرى است.

• نماز جماعت، زمینه شناخت افراد و مشکالت و نیازهاى آنان است.

• نماز جماعت، بهترین و بیشترین و پاك ترین و کم خرج ترین اجتماعات 
دنیاست. 

• خار چشم دشمنان اسالم است. 

• عامــل نظــم، وحــدت صفــوف، وقت شناســی و مبــارزه بــا فردگرایــی و 
خودخواهی است. 

کینه ها و کدورت ها و پیدایش روحیه اخّوت دینی  • موجب شسته شدن 
است.
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• مستحب است انسان صبر کند تا نماز را به جماعت بخواند.

• پيام ها:
1. اصل فرمان نماز، با جماعت است.

اِکِعيَن«  »َو اْرَکُعوا َمَع الّرَ

2. اساس دین بر حضور در اجتماع و دورى از انزوا و گوشه نشینی است. 

اِکِعيَن« »َو اْرَکُعوا َمَع الّرَ

 3. نماز و زکات، در آئین یهود نیز بوده است. )آیه در مورد یهودیان است.( 
 »

َ
کاة

َ
 َو آُتوا الّز

َ
الة ِقيُموا الّصَ

َ
»أ

4. رابطه با خدا، از طریق نماز و کمك به خلق خدا، از طریق زکات و همراهی 
ِقيُموا«، »آُتوا«، »اْرَکُعوا«

َ
با دیگران، یك مثّلث مقّدس است. »أ
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• نماز جمعه
ُروا اْلَبْيَع 

َ
اْسَعْوا ِإلى  ِذْکِر اهَّلِل َو ذ

َ
الِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة ف ِذيَن آَمُنوا ِإذا ُنوِدَي ِللّصَ

َ
َها اّل ّيُ

َ
»يا أ

ذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُکْنُتْم َتْعَلُموَن« »جمعه، 9«

»اى کسانی که ایمان آورده اید! آنگاه که براى نماز روز جمعه ندا داده شد، 
که این  کنید  کنید و داد و ســتد را رها  پس به ســوى یاد خدا )نماز( شــتاب 

گر بدانید«. براى شما بهتر است، ا

• نکته ها:
کــه فرشــتگان بــراى  رســول گرامــی اســالم؟ص؟ در معــراج مشــاهده فرمــود 
کسانی که روز جمعه به نماز جمعه حاضر شوند و غسل جمعه کنند، طلب 
مغفرت می نمایند و می گویند: »اللهم اغفر للذين يحضرون صالة الجمعة اللهم 

اغفر للذين يغتسئلون يوم الجمعة« 1
1. مستدرك الوسائل، ج 6، ص 91.
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• جایگاه نماز جمعه 
کرم؟ص؟ پس از هجرت به مدینه، اقامه نماز جمعه بود. اولین اقدام پیامبر ا

ِذيَن آَمُنوا« شروع شده است.
َ
َها اّل ّيُ

َ
نمازى که دعوت به آن با جمله »يا أ

اْسَعْوا ِإلى  ِذْکِر اهَّلِل« مردم به اقامه آن ترغیب شده اند.
َ
نمازى که با جمله »ف

نمازى که فرمان ترك داد و ستد را به همراه دارد.

نمازى که در روایات، هم وزن حج شمرده شده است. 

»عليك بالجمعة فانها حج المساکين«1  

نمازى که بعد از خطبه اش دعا مستجاب می شود.2 

نمازى که با تکیه امام جمعه به اسلحه اقامه می شود.

1. تهذیب، ج 3، ص 237.
2. وسائل الشیعه، ج 5، ص 46.
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نمازى که سبك شمردن و استخفاف آن، نشانه ى نفاق شمرده شده است.

نمازى که در آن امام جمعه باید مردم را به تقوا سفارش کند.

گاه می شوند. نمازى که در آن مردم از مسایل جهان آ

نمازى که باید به جماعت برگزار شود ونمی توان آن را فردى خواند.

نمازى که ســفارش شــده تســهیالت الزم براى حضور زندانیان مالی در آن 
فراهم شود.1 

کــه ســزاوار اســت ســفر بــه خاطــر حضــور در آن بــه تأخیــر افتــد.  نمــازى 
حضرت علــی؟ع؟ در نامــه اى بــه حــارث همدانــی می فرمایــد: »روز جمعه 
مســافرت مکن تا در نماز حاضر شــوى مگر ســفرى که در راه خدا باشــد و یا 

کارى که به انجام آن معذورى«.2 

1. وسائل الشیعه، ج 5، ص 36.
2. نهج البالغه، نامه 69.
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کنید.  نمازى که ســفارش شــده از روز قبل، خود را براى حضور در آن آماده 
حضــرت علــی ؟ع؟ از این که روز پنج شــنبه دارویی مصرف کنند که ســبب 
ضعف )و عدم شرکت در نماز( در روز جمعه شود، مردم را نهی می فرمودند1  و 
کرم؟ص؟  فرمودند: »آنان از روز پنج شنبه  امام باقر ؟ع؟ در وصف یاران پیامبر ا

خود را براى نماز جمعه آماده می کردند«.2 

که ثواب شــرکت در آن براى مســافر، بیش از ثواب افرادى اســت که  نمازى 
مقیم همان شهرند.3 

نمــازى که یك شــب مانــده به انجام آن، به تالوت آیات آن ســفارش شــده 
است. در روایات سفارش شده که در نماز مغرب شب جمعه، سوره جمعه 
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،  پیامبر ا

1. بحاراالنوار، ج 89، ص 197.
2. وسائل الشیعه، ج 5، ص 46.
3. وسائل الشیعه، ج 5، ص 36.
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خداوند هول و هراس روز قیامت را از او کم می کند«.1 

کّفاره گناهانی اســت که انســان در طول هفته انجام می دهد،  نماز جمعه 
البته مادامی که گناهان کبیره را رها کند. 2

گناه  کــرده او را از رفتن به نماز جمعه باز نــدارد که  کارگــرى را اجیــر  کســی که 
می کند.3 

هرکس سه جمعه پی در پی بدون عذر موّجه نماز جمعه را ترك نماید، نام 
او به عنوان منافق ثبت می شود. »من ترك الجمعة ثالثة متتابعة لغير علة کتب 

منافقا«4 

و در روایت دیگرى می خوانیم هر کس به غیر از بیمارى و عذر موجه دیگرى 

1. مستدرك الوسائل، ج 6، ص 42.
2. بحار االنوار، ج 89، ص 256.

3. مستدرك الوسائل، ج 6، ص 7.
4. مستدرك الوسائل، ج 8، ص 407.
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سه جمعه در نماز جمعه حضور نیابد، خداوند بر قلب او ُمهر می زند.1 

هر کس نتوانست در نماز جمعه شرکت کند، پس مبلغی را صدقه دهد )تا 
کّفاره ى عدم حضور او در نماز جمعه باشد(.2 

رسول گرامی اسالم؟ص؟ فرمود: 

کــس در زمان حیات و یا پــس از مرگ من، نماز جمعه را از روى انکار یا  »هــر 
اســتخفاف و ســبك شــمردن ترك کند، خداوند کارش را جمع نمی کند، در 
که توبه  امورش برکت قرار نمی دهد و حج و صدقه او قبول نیست، مگر آن 

کند«.3  

هنگامی که امام جمعه براى خواندن خطبه می ایستد، بر مردم الزم است 

1. كنز العّمال، حدیث 21147.
2 .  كنز العّمال، حدیث 21139.

3. مستدرك الوسائل، ج 6، ص 10.
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که سکوت کنند1  و نماز نخوانند2  و با ادب بنشینند.3 

• پيام ها:
1- براى دعوت مردم به عبادت باید بسترسازى کرد. )در ابتداى سوره قبل 
ُح  از دستور به شرکت در نماز جمعه، سخن از تسبیح موجودات است.( »ُيَسّبِ

اْسَعْوا ِإلى  ِذْکِر اهَّلِل« 
َ
ِ ... ف

هَّلِلَّ

ِذيَن 
َ
َها اّل ّيُ

َ
42- بــراى دعــوت مردم، آنــان را با احترام و نام نیك یاد کنیم. »يــا أ

آَمُنوا«

ِذيَن آَمُنــوا ِإذا ُنوِدَي 
َ
َها اّل ّيُ

َ
3- حضور در نماز جمعه، نشــانه ایمان اســت.» يــا أ

الِة ...« ِللّصَ

1. بحاراالنوار، ج 89، ص 256.
2. وسائل الشیعه، ج 5، ص 39.
3. كنز العّمال، ج 7، ص 746.
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اْسَعْوا ِإلى  ِذْکِر اهَّلِل «
َ
الِة ... ف 4- نماز، مایه ى ذکر خدا است.» ِإذا ُنوِدَي ِللّصَ

اْسَعْوا«
َ
الِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة ف 5- براى حضور در نماز جمعه، شتاب کنید. »ِللّصَ

ُروا 
َ

کــرد. »َو ذ 6- بــراى حضــور در نمــاز جمعه، باید موانع موجــود را برطرف 
اْلَبْيَع« )رها کردن کسب و کار و تجارت از باب نمونه است وگرنه همه کارها را 

باید در هنگام نماز، رها کرد و در نماز جمعه حضور یافت.(

که فرمان ترك تجارت می دهد، آن را با وعده هاى حق جبران  7- خداونــد 
می کند. »ذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُکْنُتْم َتْعَلُموَن«

8- نشانه علم واقعی، انتخاب بهترین ها در هر زمان است. »ذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم 
ِإْن ُکْنُتْم َتْعَلُموَن«

ِذيَن آَمُنوا«
َ
َها اّل ّيُ

َ
9- در تربیت دینی، هم تشویق الزم است، »يا أ

اْسَعْوا ِإلى  ِذْکِر اهَّلِل«
َ
هم فرمان الزم است، »ف
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ُروا اْلَبْيَع«
َ

هم نهی الزم است، »ذ

هم استدالل الزم است. »ذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم«

 • نماز در سفر
ْن 

َ
ُتْم أ

ْ
ــالِة ِإْن ِخف ُصُروا ِمَن الّصَ

ْ
ْن َتق

َ
َلْيــَس َعَلْيُكْم ُجنــاٌح أ

َ
ْرِض ف

َ
»َو ِإذا َضَرْبُتــْم ِفــي اْل

ا ُمِبينًا« )نساء، 101(  اْلكاِفِريَن کاُنوا َلُكْم َعُدّوً
َ

ُروا ِإّن
َ

ِذيَن َکف
َ
ِتَنُكُم اّل

ْ
َيف

کــه در زمین ســفر کنید، گناهی بر شــما نیســت که نمــاز را کوتاه  »و هــر گاه 
گر بیم دارید که کافران به شما آزار و ضرر رسانند. همانا کافران همواره  کنید، ا

دشمن آشکار شمایند«.

• نکته ها:
این آیه حکم نماز مسافر را بیان می کند.
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ْرِض« کنایه از سفر است، چون مسافر هنگام سفر، زمین را زیر 
َ

 »َضَرْبُتْم ِفي اْل
پاى خود می کوبد.1 

که این  کار رفته،  گاهی به جاى »وجوب« تعبیر »مانعی ندارد« به  در قرآن، 
گویا مســلمانان صدر اسالم به قدرى به نماز  آیه نیز یکی از آن موارد اســت. 

عالقمند بودند که کوتاه کردن آن را گناه می پنداشتند.

 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 
ُتْم« آمده 

ْ
ترس بوده و بعدها نسبت به هر سفر تعمیم یافته، قید »ِإْن ِخف

است.

در روایات مقدار سفرى که در آن نماز کوتاه و شکسته می شود، مسیر یك روز 
)هشت فرسخ( مشّخص شده است.2 

1. مفردات راغب، ماده »ضرب«.
2. تهذیب االحكام، ج 3، ص 207.
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کردن  کوتاه  تمام نمازهاى مسافر جز نماز مغرب دو رکعتی است.1  و مراد از 
نماز، دو رکعتی شدن نمازهاى چهار رکعتی است.

• پيام ها:
1. واقع بینی و انعطاف پذیرى، یك اصل در قوانین الهی است. 

ُتْم ...«
ْ

الِة ِإْن ِخف ُصُروا ِمَن الّصَ
ْ

»َتق

2. در حال نماز هم از دشــمن غافل نباشــید. سیاســت و دیانت، عبادت و 
فطانت از هم جدا نیست.

ِتَنُكُم«
ْ

ْن َيف
َ
ُتْم أ

ْ
 »ِإْن ِخف

 3. حّتی به هنگام احتمال خطر، اقامه نماز واجب است. 

ِتَنُكُم..«
ْ

ْن َيف
َ
ُتْم أ

ْ
»ِإْن ِخف

1. من ال یحضره الفقیه، ج 1، ص 279.
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• اخالص در نماز
 َصالِتي َو ُنُسِكي َو َمْحياَي َو َمماِتي هلِِل َرّبِ اْلعاَلِميَن « )انعام، 162( 

َ
ْل ِإّن

ُ
»ق

»بگــو: همانــا نماز من و عبادات من و زندگی مــن و مرگ من براى خداوند، 
پروردگار جهانیان است«.

• نکته ها:
کــرم؟ص؟ در آســتانه ى نماز ایــن آیــه را می خواند.1   روایــت شــده که رســول ا
مرگ، بر حیات احاطه دارد و حیات بر ُنُسك، و ُنُسك بر نماز. بنا بر این، نماز، 

هسته ى مرکزى در درون عبادات است.

• پيام ها:
1. راه و روش و هــدف خــود را در برابــر راههــاى انحرافی، با صراحت و افتخار 

1. تفسیر قرطبى.
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ْل«
ُ
اعالم کنیم. »ق

 2. با آنکه نماز، جزو عبادات است، ولی، جدا ذکر شده تا اهمّیت آن را نشان 
دهد. »َصالِتي َو ُنُسِكي«

 3. انسان هاى مخلص، مسیر تکوینی )مرگ و حیات( و مسیر تشریعی خود 
 َصالِتي َو ُنُسِكي َو 

َ
)نماز و ُنُسك( را فقط براى خداوند عالمیان می دانند. »ِإّن

َمْحياَي َو َمماِتي هلِل«

کــه در نمــاز قصد قربت می کنیم، در هر نفس کشــیدن و زنده  گونــه   4. آن 
بودن و مردن هم می توان قصد قربت کرد. »َمْحياَي َو َمماِتي هلِل...«

5. مرگ و حیات مهم نیست، مهم آن است که آن ها براى خدا و در راه خدا 
باشد. »َمْحياَي َو َمماِتي هلِل«

 6. آنچه براى خدا باشد، رشد می کند. »هلِل َرّبِ اْلعاَلِميَن«
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 7. مرگ و زندگی دست ما نیست، ولی جهت دادن به آن دست ماست.»هلِل«

گی مومنان • نماز خاشعانه، اولین ویژ
ِذيَن ُهْم ِفي َصالِتِهْم خاِشُعوَن «)مومنون، 2-1(

َ
َلَح اْلُمْؤِمُنوَن اّل

ْ
ف

َ
ْد أ

َ
»ق

»قطعًا مؤمنان رستگار شدند. همان کسانی که در نمازشان خشوع دارند«.

• نکته ها:
اّلح« 

َ
کلمه ى »فالح« به معناى رستن است، شاید دلیل اینکه به کشاورز، »ف

می گویند آن باشد که وسیله ى رستن دانه را فراهم می کند. دانه که در خاك 
قرار می گیرد با سه عمل خود را نجات می دهد و به فضاى باز می رسد: اّول 

آنکه ریشه ى خود را به عمق زمین بند می کند.

دّوم اینکه مواد غذایی زمین را جذب می کند. سّوم آنکه خاك هاى مزاحم را 
دفع می کند.
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آرى، انسان هم براى رهایی خود و رسیدن به فضاى باز توحید و نجات از 
تاریکی هاى ماّدیات و هوس ها و طاغوت ها باید مثل دانه همان سه عمل 

را انجام دهد:

 اّول ریشه ى عقاید خود را از طریق استدالل محکم کند. 

دّوم از امکانات خدادادى آنچه را براى تکامل و رشد معنوى اوست جذب 
کند. 

کلمه  کنار زند و هر معبودى جز خدا را با  سّوم تمام دشمنان و مزاحمان را 
»ال اله« دفع کند تا به فضاى باز توحیدى برسد.

کرم؟ص؟ فرمود: شخصی در حال نماز با ریش خود بازى می کرد، پیامبر ا

گر او در دل خشوع داشت، در عمل این گونه نماز نمی خواند«.1   »ا

1. تفسیر كنز الدقائق.
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امام صادق؟ع؟ فرمود: »مراد از خشوع در نماز، فرونهادن چشم است«.1 

• پيام ها
َلَح« 

ْ
ف

َ
ْد أ

َ
1. رستگارى مؤمنان حتمی است. »ق

ِذيَن« ...
َ
2. ایمان، شرایط و نشانه هایی دارد. »اْلُمْؤِمُنوَن اّل

3. نماز، در رأس برنامه هاى اسالمی است. »ِفي َصالِتِهْم« 

4. در نماز، حالت و کیفّیت مهم است. »خاِشُعوَن«

گاهانه • نماز آ
وُلوَن«)نساء،43(

ُ
ى َتْعَلُموا ما َتق

َ
ْنُتْم ُسكارى  َحّت

َ
 َو أ

َ
الة َرُبوا الّصَ

ْ
ِذيَن آَمُنوا ال َتق

َ
َها اّل ّيُ

َ
»يا أ

»اى کسانی که ایمان آورده اید! در حال مستی به نماز نزدیك نشوید، تا آنکه 
بدانید چه می گویید«. 

1. .  بحار، ج 81، ص 264.
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• نکته ها:
گرفت. ابتدا  چون تحریم شــراب، در صدر اســالم به صورت تدریجی انجام 
ْعناِب 

َ
ِخيِل َو اْل

َ
َمراِت الّن

َ
شراب به عنوان نوشابه نامطلوب معّرفی شد »َو ِمْن ث

وَن ِمْنُه َسَكرًا َو ِرْزقًا َحَسنًا«1  سپس این آیه نازل شد2  و نماز در حال مستی 
ُ

ِخذ
َ
َتّت

گاه زیان آن را بیش از منافعش دانست، »َيْسَئُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر  را نهی کرد، آن 
ِعِهما«3  ســپس از 

ْ
ْکَبُر ِمْن َنف

َ
ُمُهما أ

ْ
اِس َو ِإث

َ
ٌم َکِبيٌر َو َمناِفُع ِللّن

ْ
ْل ِفيِهما ِإث

ُ
َو اْلَمْيِســِر ق

َما اْلَخْمُر َو اْلَمْيِسُر«، 
َ
مصرف آن به عنوان عنصرى پلید و شیطانی نهی شد. »ِإّن

ْيطاِن«4  در روایات  آمده5 که از نماز در حالت خواب آلودگی 
َّ

»ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الش
کســالت را از  کنید. آیات دیگر نیز، نماز از روى  کســالت و ســنگینی پرهیز  و 

1. نحل، 67.
2. تفسیر عّیاشى، ج 1، ص 242.

3. بقره، 219.
4. مائده، 90.

5. كافى، ج 3، ص 371.
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نشانه هاى منافقان دانسته است.1 

• پيام ها:
1 مقام نماز به حدى رفیع اســت که شــرابخوار نباید به آن نزدیك شــود. »ال 

ْنُتْم ُسكارى «
َ
 َو أ

َ
الة َرُبوا الّصَ

ْ
َتق

ى 
َ
 2 در نماز، تنها اذکار و حرکات کافی نیست، توّجه و شعور الزم است. »َحّت

َتْعَلُموا ...«

ى 
َ
گاهانه، بی ارزش است، گرچه تکلیف را ساقط می کند. »َحّت 3 عبادات ناآ

وُلوَن«
ُ

َتْعَلُموا ما َتق

• محافظت از نماز
ِذيَن ُهْم َعلى  َصَلواِتِهْم ُيحاِفُظوَن«  )مومنون،9( 

َ
»َو اّل

1. نساء، 142 و توبه، 54.
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»و آنان بر نمازهاى خود مواظبت دارند«.

• پيام ها:
1. نماز، نیازمند مواظبت و پاسداری است.

2. از همه نمازها باید مواظبت کرد. )فرموده صلوات(

3. شیاطین به نماز طمع می کنند پس الزم است آن را محافظت نمود.

21.کمک گرفتن از نماز، در آیه 45 سوره بقره می خوانیم:

 َعَلى اْلخاِشِعيَن« )45( و از صبر و نماز 
َ

 ِإاّل
ٌ

ها َلَكِبيَرة
َ
الِة َو ِإّن ْبِر َو الّصَ »َو اْسَتِعيُنوا ِبالّصَ

یارى جویید و این کار جز براى خاشعان، گران و سنگین است.

• نکته ها:
در روایات می خوانیم که حضرت علی ؟ع؟ هر گاه مسئله ى مهمی برایشان 
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رخ می داد به نماز می ایستادند و این آیه را تالوت می کردند.

• پيام ها:
ْبِر« 1. صبر و نماز، دو اهرم نیرومند در برابر مشکالت است. »اْسَتِعيُنوا ِبالّصَ

کنیــم، امدادهاى او   2. هــر چــه در آســتان خدا اظهار عجز و بندگی بیشــتر 
ْبِر َو  کرده و بر مشــکالت پیروز خواهیم شد. »اْسَتِعيُنوا ِبالّصَ را بیشــتر دریافت 

الِة« الّصَ

اَك َنْسَتِعيُن« منافاتی با استعانت از آنچه  3. استعانت از خداوند در آیه ى »ِإّيَ
ْبِر« به دستور اوست، ندارد. »اْسَتِعيُنوا ِبالّصَ

 َعَلى 
َ

 ِإاّل
ٌ

 4. ســنگین بــودن نماز، نشــانه ى تکّبــر در برابر خداســت. »َلَكِبيــَرة
اْلخاِشِعيَن«
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• نماز و حمایت خداوند
َر َنِقيبًا َو قاَل اهَّلُل ِإّنِي َمَعُكْم 

َ
َنْي َعش

ْ
نا ِمْنُهُم اث

ْ
 َبِني ِإْسراِئيَل َو َبَعث

َ
 اهَّلُل ِميثاق

َ
َخذ

َ
ْد أ

َ
»َو َلق

ْرضًا َحَسنًا 
َ
َرْضُتُم اهَّلَل ق

ْ
ق

َ
ْرُتُموُهْم َو أ

َ
 َو آَمْنُتْم ِبُرُسِلي َو َعّز

َ
کاة

َ
 َو آَتْيُتُم الّز

َ
الة ْمُتُم الّصَ

َ
ق

َ
َلِئْن أ

َر َبْعَد ذِلَك 
َ

َمْن َکف
َ
ْنهاُر ف

َ
اٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْل

َ
ُكْم َجّن

َ
ْدِخَلّن

ُ
ئاِتُكْم َو َل  َعْنُكْم َسّيِ

َ
َرّن ِ

ّ
َکف

ُ
َل

ِبيِل«  َسواَء الّسَ
َ

ْد َضّل
َ

ق
َ
ِمْنُكْم ف

گرفت، و از میان آنان دوازده  »و به تحقیق خداوند از بنی اســرائیل پیمان 
سرپرست )براى دوازده طایفه( برانگیختیم، و خداوند )به آنان( فرمود: من 
گر نماز به پا دارید و زکات بپردازید و به پیامبرانم ایمان آورده و  با شــمایم، ا
یارى شان کنید و به خداوند وامی نیکو دهید، قطعًا گناهانتان را می پوشانم 
که نهرها زیر )درختان( آن جارى اســت.  و شــما را به باغ هایی وارد می کنم 
کافر شود، به راستی از راه راست منحرف گشته  پس از این، هر کس از شما 

است«.
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• نکته ها:
ْرُتُموُهــْم« از »عــزر«، به معناى یارى کردن همراه با احترام اســت. »َســواَء 

َ
 »َعّز

ِبيِل«، به وسط راه را می گویند که انحراف از آن، سقوط را به همراه دارد. الّسَ

نقباى بنی اسرائیل1، وزراى حضرت موسی؟ع؟ و سرپرستان دوازده طایفه 
از آنان بودند. از رســول خدا ؟ص؟ روایت اســت که فرمود: خلفاى پس از من 
دوازده نفرند، به تعداد نقباى بنی اسرائیل.  مخالفان راه اهل بیت، بسیار 
کوشیدند که این عدد را بر خلفاى راشدین، خلفاى بنی امّیه و خلفاى بنی 
عّبــاس منطبق ســازند، با اینکه با هیچ کدام جــور در نمی آید. و این تالش 
که نام این  که ده ها حدیث از زبان پیامبر خدا ؟ص؟  بیهوده در حالی است 
دوازده تن را در بردارد، در کتب معتبر شــیعه و ســّنی به چشم می خورد که 

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

1. مسند أحمد بن حنبل، ج 1، ص 398.
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• پيام ها:
1. نمــاز، زکات، یــارى انبیا و انفــاق، در برنامه هاى ادیان الهی دیگر نیز بوده 

 َبِني ِإْسراِئيَل ...«
َ

است. »ِميثاق

2. همراهی خداوند با ما چند شرط دارد: نماز، زکات، ایمان، نصرت انبیا، 
 َو ...«

َ
الة ْمُتُم الّصَ

َ
ق

َ
انفاق. »ِإّنِي َمَعُكْم َلِئْن أ

کافی نیســت، یارى آنــان هم الزم اســت. »َو  3. ایمــان بــه انبیا بــه تنهایی 
ْرُتُموُهْم«

َ
َعّز

ْمُتُم 
َ
ق

َ
 4. انجام همه ى واجبات کارســاز اســت، نه فقط بعضی از آنها. »َلِئْن أ

َرْضُتُم اهَّلَل«
ْ
ق

َ
«( ... »َو أ

َ
الة الّصَ

َرْضُتــُم اهَّلَل« به جاى »اقرضتم 
ْ
ق

َ
 5. کمــك به خلق خدا، کمك به خداســت. »أ

الناس«
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 6. قرض دادن باید به شــیوه اى نیکو باشــد. )از مال خوب با نّیت خوب با 
ْرضًا َحَسنًا«

َ
سرعت و بدون مّنت.( »ق

کنــار امورى مانند: نماز و زکات و ایمان به   7. قــرار گرفتــن موضوع قرض در 
ُرسل و یارى انبیا، و ترّتب مغفرت و پاداش الهی بر آن، نشانگر اهمّیت فوق 
العاده ى آن است. )قرض، شامل عموم کمك ها می شود که نمونه ى روشن 

و معمولی آن، وام دادن به مردم است.(

8. رهبر جامعه باید از سوى خدا تعیین شود، و برگزیدگان انبیا هم باید به 
َر َنِقيبًا« 

َ
َنْي َعش

ْ
نا ِمْنُهُم اث

ْ
فرمان خداوند باشند. »َبَعث

کنــار پذیرش و یارى رهبــران الهی مفهوم دارد.  9. نمــاز و زکات و انفــاق، در 
ْرُتُموُهْم«

َ
 َو آَمْنُتْم ِبُرُسِلي َو َعّز

َ
کاة

َ
 َو آَتْيُتُم الّز

َ
الة ْمُتُم الّصَ

َ
ق

َ
»أ

نا ِمْنُهُم«
ْ
گر از خود مردم باشد، موّفق است. »َبَعث  10. رهبر، ا

گر نماز، زکات، ایمان، امداد و انفاق   11. بهشت را به »بها« دهند، نه بهانه. ا
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اٍت« 
َ
ُكْم َجّن

َ
ْدِخَلّن

ُ
« ...  »َل

َ
الة ْمُتُم الّصَ

َ
ق

َ
بود، بهشت هم هست. »َلِئْن أ

12. بهشت، جاى آلودگان نیست، ابتدا باید پاك شد، آن گاه به بهشت رفت.

ُكْم«
َ
ْدِخَلّن

ُ
«...  »َل

َ
َرّن ِ

ّ
َکف

ُ
 »َل

 13. راه دستیابی به عفو خدا، ایمان و عمل صالح است. »َلِئْن«، »آَمْنُتْم«...  
»

َ
َرّن ِ

ّ
َکف

ُ
َرْضُتُم« ...  »َل

ْ
ق

َ
»َو أ

 14. بعد از اخذ میثاق و اتمام حّجت و بیان شرایط دریافت الطاف الهی، راه 
ِبيِل«  َسواَء الّسَ

َ
ْد َضّل

َ
ق

َ
َر َبْعَد ذِلَك ِمْنُكْم ف

َ
َمْن َکف

َ
عذر و بهانه براى کسی نیست. »ف

 15. هر کس به دستورهاى الهی کفر ورزد، از مسیر اعتدال خارج شده است. 
ــِبيِل« )آرى، اقامه ى نماز، پرداخت زکات،   َســواَء الّسَ

َ
ْد َضّل

َ
ق

َ
َر« ...  »ف

َ
َمــْن َکف

َ
»ف

گم  که نافرمانان آن را  ایمان به انبیا و وفادارى به پیمان ها، راه میانه است 
کرده اند.(
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• نماز و صبر
اِبِريَن« )بقره، 153(  اهَّلَل َمَع الّصَ

َ
الِة ِإّن ْبِر َو الّصَ ِذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا ِبالّصَ

َ
َها اّل ّيُ

َ
»يا أ

که ایمان آورده اید! )در برابر حوادث ســخت زندگی،( از صبر و  کســانی  »اى 
نماز کمك بگیرید، همانا خداوند با صابران است«.

• نکته ها:
در ایــن آیــه به مســلمانان دســتور داده می شــود تا در برابر حوادث ســخت 
زندگی، از صبر و نماز یارى بجویند. آرى، دردهاى یکســان، داروى یکسان 

الزم دارد.

گر متصل  گوار، ا  انساِن محدود، در میان مشکالت متعّدد و حوادث نا
ً

اصوال
به قدرت نامحدود الهی نباشد، متالشی و منکوب می شود. و انساِن مرتبط 
با خداوند، در حوادث و سختی ها، خود را نمی بازد و براى او حوادث، بزرگ 
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نمی نمایــد. کســی که نمــاز را با حضور قلب و با توّجــه می خواند، به معراج 
می رود.

هر چه پرواز معنوى او بیشــتر باشــد و باالتر رود، دنیا و مشکالت آن و حّتی 
خوشی هاى آن کوچکتر می شود.

صبر، مادر همه کماالت است. صبر در جنگ، مایه شجاعت است. صبر در 
گناه، وسیله تقواست. صبر از دنیا، نشانه زهد است. صبر در شهوت،  برابر 
ســبب عّفــت اســت. صبر در عبــادت، موجب طاعــت، و صبر در شــبهات، 

ع است.1  مایه ى َور

• پيام ها:
کاربرد بیشــترى  گــر همراه با عمل و توّکل و صبر و عبادت باشــد،  1. ایمــان ا

ْبِر َو« ِذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا ِبالّصَ
َ
خواهد داشت. »اّل

1. تفسیر أطیب البیان، ج 2، ص 258.
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الِة« ْبِر َو الّصَ  2. نماز اهرم است، بار نیست. »اْسَتِعيُنوا ِبالّصَ

ْبِر َو   3. صبر و نماز، وسیله ى جلب حمایت هاى الهی هستند. »اْسَتِعيُنوا ِبالّصَ
اِبِريَن«  اهَّلَل َمَع الّصَ

َ
الِة ِإّن الّصَ

ْيَن ما 
َ
گرچــه خداونــد بــا هر کس و در هر جایی حضــور دارد »ُهَو َمَعُكــْم أ  4. ا

ُکْنُتْم«1   ولکن همراهی خدا با صابران، معناى خاّصی دارد و آن لطف، محّبت 
اِبِريَن«  اهَّلَل َمَع الّصَ

َ
و یارى رسانی خداوند به صابران است. »ِإّن

• نماز و آرامش
ُلوُب« )رعد، 28(

ُ
 اْلق

ُ
ال ِبِذْکِر اهَّلِل َتْطَمِئّن

َ
ُلوُبُهْم ِبِذْکِر اهَّلِل أ

ُ
 ق

ُ
ِذيَن آَمُنوا َو َتْطَمِئّن

َ
»اّل

» )هدایت شدگان( کسانی هستند که ایمان آورده و دل هایشان به یاد خدا 
آرام می گیرد. بدانید که تنها با یاد خدا دل ها آرام می گیرد«.

1. حدید، 4.
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• نکته ها:
گر چه یکی از مصادیق روشن یاد خداست.  یاد خدا تنها به ذکر زبانی نیست، ا
زیرا آنچه مهم است یاد خدا بودن در تمام حاالت خصوصًا در وقت گناه است.

• یاد خداوند برکات بسیار دارد، از جمله:

الف: یاد نعمت هاى او، عامل شکر اوست.

ب: یاد قدرت او، سبب توّکل بر اوست.

ج: یاد الطاف او، مایه محّبت اوست.

د: یاد قهر و خشم او، عامل خوف از اوست.

ه: یاد عظمت و بزرگی او، سبب خشیت در مقابل اوست.

کدامنی ماست. و: یاد علم او به پنهان و آشکار، مایه حیا و پا
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ز: یاد عفو و کرم او، مایه امید و توبه است.

ح: یاد عدل او، عامل تقوا و پرهیزکارى است.

انسان، بی نهایت طلب است و کمال مطلق می خواهد ولی چون هر چیزى 
غیر از خداوند محدود است و وجود عارضی دارد، دل را آرام نمی گرداند. در 
مقابل کسانی که با یاد خدا آرامش می یابند، عده اى هم به متاع قلیل دنیا 

وا ِبها« 
ُ
ّن

َ
ْنيا َو اْطَمأ

ُ
راضی می شوند. »َرُضوا ِباْلَحياِة الّد

 »
ُ

ال ِبِذْکِر اهَّلِل َتْطَمِئّن
َ
 ِلِذْکِري«1 ، »أ

َ
الة ِقِم الّصَ

َ
نماز، ذکر الهی و مایه آرامش است. »َو أ

ُلوُب« این باشد که بواسطه ذکر و 
ُ

 اْلق
ُ

ال ِبِذْکِر اهَّلِل َتْطَمِئّن
َ
ممکن است معناى »أ

گر بدانیم خداوند  یادى که خدا از شما می کند، دلهایتان آرام می گیرد. یعنی ا
ما را یاد می کند و ما در محضر او هستیم، دلهایمان آرامش می یابد. چنان 
ْعُيِننــا«2  آرام گرفت و 

َ
ْلَك ِبأ

ُ
کــه حضرت نوح ؟ع؟ بواســطه کالم الهی »اْصَنِع اْلف

1. طه، 14.
2. هود، 37.
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امام حســین ؟ع؟ به هنگام شــهادت علی اصغرش با عبارت »هين على انه 
کر  بعين اهَّلل« این آرامش را ابراز فرمود، و یا در دعاى عرفه آمده اســت: »یا ذا

کرین«  الذا

که دل ها، و بویژه دل مؤمن، با یاد  گرچه در این آیه آمده است  • سؤال: ا
گاه مؤمــن خدا را یاد  خــدا آرام می گیــرد، اّمــا در آیات دیگرى می خوانیم هر 
ُلوُبُهْم«1  آیا 

ُ
ِکَر اهَّلُل َوِجَلْت ق

ُ
ِذيَن ِإذا ذ

َ
َما اْلُمْؤِمُنوَن اّل

َ
کند، دلش به لرزه می افتد. »ِإّن

این لرزش و آرامش می توانند در یك جا جمع شوند؟ راه توجیه آن چیست؟

• پاسخ: 

بــراى تصــّور وجــود ایــن همزمان آرامــش و لــرزش در یك فرد، توّجــه به این 
مثال ها راه گشا می باشد:

الف: گاهی انسان بخاطر وجود همه مقدمات، اطمینان و آرامش دارد، اّما 

1. انفال، 2.
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در عین حال از نتیجه هم نگران و بیمناك است. مثل جراح متخصصی که 
به علم و کار خود مطمئن اســت ولی باز در هنگام عمل شــخصّیت مهمی 

دلهره دارد.

ب: فرزنــدان، هم به وجود والدین، احســاس آرامش می کنند وهم از آن ها 
حساب می برند و می ترسند.

گوارى براى آزمایش و رشد و ترفیع  ج: گاهی انسان از آنجا که می داند فالن نا
مقام اوست، خرسند و آرام است، اّما این که آیا در انجام وظیفه موفق خواهد 

شد یا خیر، او را نگران می کند و به لرزه می اندازد.

د: انسان هاى مؤمن وقتی در تالوت قرآن به آیات عذاب، دوزخ و قهر الهی 
می رسند، لرزش بر اندام آنها مستولی می شود، اّما هنگامی که آیات رحمت 
و رضوان و بهشــت خداوند را قرائت می کنند، آرامشــی شــیرین، قلوب آنها 
را فــرا می گیــرد و آنها را دلگرم می ســازد. امام ســجاد؟ع؟ در دعاى ابو حمزه 
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گاه  می فرمایــد: »اذا ذکــرت ذنوبى فزعــت و اذا رأيت کرمك طمعــت«، یعنی هر 
گناهــان خــود و عدل و قهر تو را به یاد مــی آورم، ناله می زنم، اّما وقتی به یاد 
لطف و عفو تو می افتم امیدوار می شوم. صاحب المیزان براى این جمله، 
ّمَ َتِليُن ُجُلوُدُهْم 

ُ
ُهْم ث ْوَن َرّبَ

َ
ِذيَن َيْخش

َ
ِعّرُ ِمْنُه ُجُلوُد اّل

َ
ش

ْ
از قرآن شاهد می آورد »َتق

ُلوُبُهــْم ِإلــى  ِذْکِر اهَّلِل«1  یعنی در آغاز انســان دلهــره دارد ولی کم کم به آرامش 
ُ
َو ق

می رسد.

کســی که از یاد خدا غافل اســت، آرامش ندارد و زندگی بدون آرامش زندگی 
 َضْنكًا«2 

ً
ة

َ
 َلُه َمِعيش

َ
ِإّن

َ
ْعَرَض َعْن ِذْکِري ف

َ
نکبت بارى است. »َمْن أ

• عوامل آرامش و دلگرمی
گونی داشته باشد، ولی  دستیابی به اطمینان و آرامش می تواند عوامل گونا
گاهی و علم جلوه ویژه اى دارد کسی که می داند ذّره ى مثقالی  در رأس آنها آ

1. زمر، 23.
2 طه، 124.
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ٍة َخْيــرًا َيــَرُه«1  نســبت به تالش و فّعالّیتش  ّرَ
َ

قــاَل ذ
ْ
از کارش حســاب دارد، »ِمث

دلگرم است.

َك   َمْن َرِحَم َرّبُ
َ

کسی که می داند بر اساس لطف و رحمت الهی آفریده شده، »ِإاّل
ُهْم«2  امیدوار است.

َ
َو ِلذِلَك َخَلق

ــَك َلِباْلِمْرصاِد«    َرّبَ
َ

کمین ســتمگران اســت، »ِإّن که می داند خداوند در  کســی 
3آرامش دارد.

که می داند خداوند حکیم و علیم اســت و هیچ موجودى را بیهوده  کســی 
خلق نکرده است »َعِليٌم َحِكيٌم« خوش بین است.

 
ُ

کســی که می داند راهش روشن و آینده اش بهتر از گذشته اســت، »َو اْلِخَرة
ْبقى «4  قلبش مطمئن است.

َ
َخْيٌر َو أ

1. زلزال، 7.
2. هود، 119.
3. فجر، 14.

4. .  اعلى، 17.
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کسی که می داند امام و رهبرش انسانی کامل، انتخاب شده از جانب خداوند 
اِس ِإمامًا«1  آرام است.

َ
و معصوم از هر لغزش و خطاست، »ِإّنِي جاِعُلَك ِللّن

کاِر نیــك او از ده تا هفتصد بلکه تا بی نهایت برابر پاداش  کــه می داند  کســی 
دارد ولی کار زشت او یك لغزش بحساب می آید دلخوش است. 

ْنَبَتْت َسْبَع َسناِبَل ِفي ُکّلِ ُسْنُبَلٍة 
َ
ٍة أ ِل َحّبَ

َ
ْمواَلُهْم ِفي َسِبيِل اهَّلِل َکَمث

َ
وَن أ

ُ
ِذيَن ُيْنِفق

َ
ُل اّل

َ
»َمث

ٍة«2    َحّبَ
ُ

ِماَئة

 اهَّلَل ُيِحّبُ اْلُمْحِسِنيَن«  
َ

کسی که می داند خداوند نیکوکاران را دوست دارد، »ِإّن
3به کار نیکش دلگرم می شود.

کار شّرش پنهان می ماند، »يا من اظهر  کار خیرش آشکار و  که می داند  کسی 
الجميل و ستر القبيح« شاد است.

1. .  بقره، 124.
2. قره، 261.

3. بقره، 195.
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•عوامل اضطراب و نگرانی
یکــی از شــایع ترین بیمارى هــاى قــرن حاضر اضطراب و افســردگی اســت. 
که داراى عالئمی همچون انزواطلبی، در خود فرورفتن،  براى این بیمارى 
خودکم بینی و بیهوده انگارى است، دالیل بسیارى را ذکر کرده اند، از جمله:

که همه چیــز را مطابق میل خود نمی بینــد داراى  شــخص افســرده از این 
افسردگی شده است، در حالی که ما نباید بخاطر اینکه چون به همه آنچه 
می خواهیم نرسیدیم، از مقدار ممکن آن هم دست برداریم و تسلیم شویم.

که چرا همه مردم مرا دوست ندارند، و  شخص افسرده با خود فکر می کند 
حال آنکه این امر غیر ممکنی است و حّتی خدا و جبرئیل هم دشمن دارند. 

لذا انسان نباید توّقع داشته باشد که همه او را دوست بدارند.

شخص افسرده گمان می کند که همه مردم بد هستند، در صورتی که چنین 
نیست و خداوند به فرشتگانی که این توّهم را داشتند پاسخ داد.
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گوارى ها از بیرون وجود اوست، در  شخص افسرده گمان می کند که همه نا
کردارهاى خود  که عمده تلخی ها عکس العمل و پاسخ خصلت ها و  حالی 

ماست.

کارها نگران است و احساس ترس و تنهایی  شــخص مضطرب از شــروع در 
می کنــد. حضرت علی ؟ع؟ بــراى رفع این حالت می فرمایــد: »إذا خفت من 
شى ء فقع فيه«1  از هر چه می ترسی خود را در آن بینداز، که ترس هر چیز بیش 

از خود آن است.

که آینــده چه خواهد شــد. ایــن حالت را  شــخص مضطــرب نگران آنســت 
می توان با توّکل بر خدا و پشتکار درمان کرد.

کام شده است، نگران است که شاید در تمام امور به  چون در بعضی کارها نا
این سرنوشت مبتال شود.

1. بحار، ج 71، ص 362.
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چــون بــر افراد و قدرت هــاى ناپایدار تکیه دارد، با تزلــزل آنها دچار اضطراب 
می شــود. و خالصــه امورى همچــون عدم قدردانــی مردم از زحمــات آنها، 
گنــاه، تــرس از مــرگ تلقین هاى خانــواده به اینکــه نمی دانــی و نمی توانی، 
قضاوت هــاى عجوالنــه، توّقعــات نابجــا و تصــّورات غلط، علت بســیارى از 
افســردگی ها و اضطراب هــا می باشــد که با یاد خدا و قــدرت و عفو و لطف او 

می توان آنها را به آرامش و شادابی مبدل ساخت. 

• پيام ها
ِذيَن آَمُنوا«...

َ
ناَب، اّل

َ
1- نشانه انابه واقعی، ایمان و اطمینان به خداست. »َمْن أ

2-  ایمان بدون اطمینان قلبی، کامل و کارساز نیست.

ُلوُبُهْم« 
ُ
 ق

ُ
 »آَمُنوا َو َتْطَمِئّن

کفایت نمی کند، اطمینان قلبی هــم می خواهد.  3- یــاد خداونــد با زبــان 
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ُلوُبُهْم ِبِذْکِر اهَّلِل« 
ُ
 ق

ُ
»َتْطَمِئّن

ُلوُب«  امروزه 
ُ

 اْلق
ُ

4- تنها یاد خدا، مایه ى آرامش دل می شود. »ِبِذْکِر اهَّلِل َتْطَمِئّن
دارندگان زر و زور و تزویر بسیارند ولی از آرامش الزم خبرى نیست.

• نماز و افزایش ظرفیت ها
يَن«   اْلُمَصّلِ

َ
ُه اْلَخْيُر َمُنوعًا ِإاّل ّرُ َجُزوعًا َو ِإذا َمّسَ

َّ
ــُه الش ْنســاَن ُخِلَق َهُلوعًا ِإذا َمّسَ  اْلِ

َ
»ِإّن

»معارج، 22-19« 

»همانا انسان، بی تاب و حریص آفریده شده است. هرگاه بدى به او رسد، 
ناالن است. و هرگاه خیرى به او رسد، بخیل است. مگر نمازگزاران«. 

• نکته ها:
 »هلوع« به معناى انسان بی صبر و حریص است.
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• پيام ها:
ع به هنگام ســختی و ُبخل به  1- نشــانه حریــص بودن دو چیز اســت: َجــَز

ُه اْلَخْيُر َمُنوعًا« ّرُ َجُزوعًا َو ِإذا َمّسَ
َّ

ُه الش هنگام کامیابی. »َهُلوعًا ِإذا َمّسَ

2- ریشه بسیارى از ناهنجارى ها، حرص و بخل است. »َجُزوعًا ... َمُنوعًا«

3- انسان بسیار کم ظرفّیت است، با تماس با سختی فریاد می زند و بخل 
ُه « ُه ... َمّسَ می ورزد.» َمّسَ

4- راه نجات از اخالق ناپسند، مداومت به نماز است.

يَن «  اْلُمَصّلِ
َ

 »ُخِلَق َهُلوعًا ... ِإاّل

5- طبع ماّدى انسان به سوى حرص و بخل میل دارد و نماز و یاد خدا آن 
يَن«   اْلُمَصّلِ

َ
ْنساَن ُخِلَق َهُلوعًا ... ِإاّل  اْلِ

َ
را مهار می کند. » ِإّن

يَن «  اْلُمَصّلِ
َ

6- انسان بدون نماز مضطرب است. »َجُزوعًا ... َمُنوعًا ... ِإاّل
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• نماز و قرآن 
ْجَر اْلُمْصِلِحيَن« )اعراف،170(

َ
ا ال ُنِضيُع أ

َ
 ِإّن

َ
الة قاُموا الّصَ

َ
ُكوَن ِباْلِكتاِب َو أ ِذيَن ُيَمّسِ

َ
»َو اّل

»و کسانی که به کتاب )آسمانی( تمّسك می جویند و نماز را به پا داشته اند 
)بدانند که ما( قطعًا پاداش اصالحگران را تباه نخواهیم کرد«.

• نکته ها:
در روایات آمده است که این آیه بیانگر ویژگی هاى اهل بیت؟مهع؟  و شیعیان 

آنان می باشد.1 

با این که نماز، جزو محتواى کتاب آسمانی است، ولی به دلیل اهمّیت آن، 
گانه ذکر شده است، زیرا نماز ستون دین است و اقامه ى دین  به طور جدا
که پیامبر ؟ص؟ فرمودند: »الصالة عمود الدين«2  و  بستگی به آن دارد. چنان 

1. تفسیر اثنى عشرى.
2. .  تفسیر اثنى عشرى | التهذیب، ج 2، ص 237.
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یا در جاى دیگر فرمودند: »هر چیزى داراى وجه و صورتی است و سیماى 
دین شما نماز است، پس نباید سیماى دین خودتان را خراب کنید«. 

»و وجه دينكم الصالة فال يشينن احدکم وجه دينه« 1

• پيام ها:
1. تالوت، حفظ، چاپ و نشر کتاب آسمانی، کافی نیست، بلکه باید به آن 
که عمل به نســخه ى  ــُكوَن« )چنان  کرد تا نجات بخش باشــد. »ُيَمّسِ عمل 

پزشك، تنها راه درمان است.(

»
َ

الة قاُموا الّصَ
َ
2. در ادیان و کتاب هاى آسمانی گذشته نیز نماز بوده است. »أ

کامل باشــند.  کتاب خدا، نمی توانند مصلح   3. افــراد بی نمــاز و جاهل به 
« ... »اْلُمْصِلِحيَن«

َ
الة قاُموا الّصَ

َ
ُكوَن ِباْلِكتاِب« ... »أ »ُيَمّسِ

1. تفسیر فرقان |  كافى، ج 3، ص 270.
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 4. دیــن عــالوه بــر آثــار اخــروى، در اصــالح زندگــی دنیــوى نیــز نقــش دارد. 
»اْلُمْصِلِحيَن« 

«، »اْلُمْصِلِحيَن« 
َ

الة قاُموا الّصَ
َ
5. اقامه ى نماز، وســیله اصالح جامعه است. »أ

کامل به برپایی نماز در تمام شــئون زندگی، نه صرف  )اقامه یعنی اهتمام 
خواندن نماز( 

6. اصــالح واقعــی دو شــرط و محور دارد: تمّســك به قانون الهــی و رابطه ى 
استوار با خدا از طریق اقامه ى نماز. )تمام آیه(

• قرآن، نماز و انفاق راه رسیدن به تجارت پرسود
 َيْرُجوَن 

ً
ا َو َعالِنَية ناُهْم ِسّرً

ْ
ا َرَزق وا ِمّمَ

ُ
ق

َ
ْنف

َ
 َو أ

َ
الة قاُموا الّصَ

َ
ِذيَن َيْتُلوَن ِکتاَب اهَّلِل َو أ

َ
 اّل

َ
»ِإّن

 َلْن َتُبوَر«  )فاطر،29( 
ً

ِتجاَرة

کتاب خدا را تالوت می کنند و نماز بر پا می دارند و از آن  که  کســانی  »همانا 
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کرده ایم، پنهان و آشــکار انفاق می کننــد، به تجارتی دل  چه ما روزی شــان 
بسته اند که هرگز  زوال نمی پذیرد«.

• نکته ها:
 »َتُبوَر« از »بوار« به معناى کسادى شدید در تجارت است. از آنجا که این امر 

کت هم بوار گفته می شود. موجب فساد و نابودى است به هال

• امتیازات تجارت با خدا
1. آنچه از سرمایه داریم، )سالمتی، علم، عمر، آبرو، مال و ...( از اوست پس 
گرفت و  گر فرزندى زمین و مصالح و پولی از پدر  به خود او بفروشیم. آرى، ا
که یکی از آنان همان پدر  منزلی ساخت بعد افرادى خریدار منزلش شدند 
بود، عقل و و جدان می گوید خانه راى به پدر بفروشد، زیرا خود فرزند و تمام 

دارایی هایش از اوست و فروش به بیگانه جوانمردى نیست.
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2. خداوند به بهاى بهشت ابدى می خرد، ولی دیگران هر چه بخرند، ضرر 
و خسارت است، چون ارزان می خرند و زودگذر است.

ٍة« ولی دیگــران کم را  ّرَ
َ

قــاَل ذ
ْ
َمْن َيْعَمْل ِمث

َ
کــم راى می پذیــرد، »ف 3. خداونــد 

نمی پذیرند.

4. خداونــد، از روى عفــو و اغمــاض، عیــب جنس را می پوشــاند و با همان 
گر در رکوع و  نواقــص می خــرد. در دعاى بعد از نماز می خوانیم: خداونــدا! ا
سجود نمازم خلل و نقصی است نادیده بگیر و نمازم را قبول فرما. در دعاى 

ماه رجب می خوانیم:

 »خاب الوافدون على غيرك و خسر المتعرضون اال لك«1 

 یعنی باختند کسانی که در خانه غیر تو آمدند و خسارت کردند کسانی که 
به سراغ دیگران رفتند.

1. مفاتیح الجنان.
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• پيام ها:
1- تالوت قرآن )گرچه مستحّب است،( اّما قبل از واجبات آمده است. »َيْتُلوَن 

وا« 
ُ

ق
َ

ْنف
َ
قاُموا ... أ

َ
... أ

وا« 
ُ

ق
َ

ْنف
َ
قاُموا ... أ

َ
2- نماز، باید با رسیدگی به محرومان همراه باشد. »أ

که دارایی هاى ما از خداوند اســت، در انفاق،  گر توّجه داشــته باشــیم  3- ا
ناُهْم« 

ْ
ا َرَزق وا ِمّمَ

ُ
ق

َ
ْنف

َ
بخل نمی ورزیم. »أ

ناُهْم« 
ْ
ا َرَزق 4- بخشــی از داده ها انفاق شــود، باقی براى خودتان است. »ِمّمَ

)کلمه »من« به معناى بعضی است( 

5- مورد انفاق، تنها مال نیست بلکه از علم و آبرو و قدرت نیز باید به مردم 
ناُهْم« 

ْ
ا َرَزق کمك کرد. »ِمّمَ

6- انفاق، هم ســرى باشــد هم آشــکارا. )در انفاق پنهان، خلوص آدمی رشد 
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« البّته انفاق 
ً

ا َو َعالِنَية می کند و در انفاق آشــکار، مردم تشویق می شوند.( »ِسّرً
 »

ً
ا َو َعالِنَية مخفیانه برترى دارد، لذا نام آن قبل از انفاق علنی برده شده است. »ِسّرً

گر نه امید  7- امید به رســتگارى، باید با فکر و عمل و انفاق همراه باشــد و 
وا ...، َيْرُجوَن« 

ُ
ق

َ
ْنف

َ
قاُموا ...، أ

َ
بدون کار، پندارى بیش است. »َيْتُلوَن ...، أ

 َلْن َتُبوَر«
ً

8- در معامله با خدا، حّتی یك درصد زیان نیست. »ِتجاَرة

9- در فرهنگ اسالم، دنیا بازار است و انسان فروشنده و نعمت هاى الهی، 
کند و  سرمایه و انتخاب مشترى با انسان است. او می تواند با خدا معامله 

می تواند غیر خدا را انتخاب کند.

 • نماز و زکات
ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو َيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر 

ْ
ْوِلياُء َبْعٍض َيأ

َ
»َو اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمناُت َبْعُضُهْم أ

 اهَّلَل 
َ

ولِئَك َسَيْرَحُمُهُم اهَّلُل ِإّن
ُ
 َو ُيِطيُعوَن اهَّلَل َو َرُسوَلُه أ

َ
کاة

َ
 َو ُيْؤُتوَن الّز

َ
الة َو ُيِقيُموَن الّصَ
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َعِزيٌز َحِكيٌم«  )توبه،71(

»مردان و زنان با ایمان، یار و یاور و اولیاى یکدیگرند، به معروف )خوبی ها( 
فرمان می دهند و از منکرات و بدى ها )منکرات( نهی می کنند، نماز بر پاى 
داشــته، زکات می پردازنــد و از خداوند و پیامبرش پیروى می کنند. بزودى 
خداونــد آنان را مشــمول رحمت خویش قــرار خواهــد داد. همانا خداوند، 

تواناى غالب و حکیم است«.

• نکته ها:
در بیش از 20 آیه قرآن نماز و زکات با هم مطرح شــده اند: »ُيقيمون الّصلوة و 
يؤتون الّزکاة«، »أقاموا الّصلوة و آتوا الّزکاة« و در روایات می خوانیم: نماز بی زکات، 

قبول نیست. همچون قطار که روى یك ریل حرکت نمی کند.

آرى، رابطه با خدا )نماز( و رابطه با خلق )زکات(، همچون دو بال براى پرواز 
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معنوى هستند و با یك بال پروازى صورت نمی گیرد.

کــه بــراى نمــاز بــه مســجد می آمدنــد ولــی زکات  پیامبــر؟ص؟ افــرادى را 
نمی پرداختند، از مسجد اخراج کردند.

• پيام ها:
1. زن و مرد هر دو، در اصالح جامعه تأثیر گذارند. »اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمناُت«

2. مؤمنان در جامعه ى اســالمی، نسبت به یکدیگر از طرف خداوند، حّق 
ْوِلياُء 

َ
والیت و نظارت همراه با محّبت دارند و بی تفاوت نیستند. »َبْعُضُهْم أ

َبْعٍض« 

3. امــر بــه معروف و نهی از منکر که بر همــه ى مردان و زنان با ایمان واجب 
ُمُروَن« 

ْ
ْوِلياُء َبْعٍض َيأ

َ
است، برخاسته از حّق والیت بر یکدیگر است. »َبْعُضُهْم أ

... »َو َيْنَهْوَن« 
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ُمُروَن 
ْ
4. امر به معروف و نهی از منکر باید از موضع قدرت باشد نه ضعف. »َيأ

ِباْلَمْعُروِف َو َيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر« 

ْوِلياُء«، 
َ
5. امر و نهی، در ســایه ى محّبت و والیت قابل اجراســت. »َبْعُضُهْم أ

ُمُروَن ...«
ْ
»َيأ

6. توّجه به زندگی محرومان و تأمین اجتماعی فقرا، در کنار مسائل عبادى 
 َو ُيِطيُعوَن اهَّلَل ...«

َ
کاة

َ
دیگر است. »ُيِقيُموَن«، »ُيْؤُتوَن الّز

7. ایمان در اصالح فرد و جامعه، نقش به سزایی دارد. »اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمناُت« 
 َو ُيِطيُعوَن اهَّلَل«

َ
کاة

َ
 َو ُيْؤُتوَن الّز

َ
الة ُمُروَن«، »َيْنَهْوَن«، »ُيِقيُموَن الّصَ

ْ
... »َيأ

8. امــر بــه معروف و نهی از منکــر، اقامه ى نماز، پرداخــت زکات و اطاعت از 
ُمُروَن«، »َيْنَهْوَن«، 

ْ
خدا و رســول، وظیفه و عملکرد دائمی مؤمنان اســت. »َيأ

ع رمز استمرار است(  »ُيِقيُموَن«، »ُيْؤُتوَن«، »ُيِطيُعوَن« )فعل مضار

9. کسانی که دیگران را به کارهاى خوب دعوت می کنند، باید خود نیز اهل 
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 َو ُيِطيُعوَن« 
َ

کاة
َ
 َو ُيْؤُتوَن الّز

َ
الة ُمُروَن«، »ُيِقيُموَن الّصَ

ْ
عمل باشند. »َيأ

10. اطاعت از خدا و رسول باید با میل و رغبت باشد. »ُيِطيُعوَن اهَّلَل َو َرُسوَلُه« 
)اطاعت در لغت به معناى پیروى با میل است( 

11. هم اطاعت از خدا در برنامه هاى عبادى الزم است و هم اطاعت از رسول 
در برنامه هاى حکومتی. »ُيِطيُعوَن اهَّلَل َو َرُسوَلُه« 

ُمــُروَن«، »َيْنَهــْوَن«، 
ْ
12. اعمــال انســان، زمینه ســاز رحمــت الهــی اســت. »َيأ

»ُيِقيُموَن«، »ُيْؤُتوَن«، »ُيِطيُعوَن«، »َسَيْرَحُمُهُم اهَّلُل« 

13. زن و مــرد در دریافــت رحمــت الهــی یکســان می باشــند. »اْلُمْؤِمُنــوَن َو 
اْلُمْؤِمناُت« ... »َسَيْرَحُمُهُم اهَّلُل«

• نماز و امر به معروف و نهی از منکر
ْمواِلنا ما َنشُؤا 

َ
َعَل ِفي أ

ْ
ْن َنف

َ
ْو أ

َ
ْن َنْتُرَك ما َيْعُبُد آباُؤنا أ

َ
ُمُرَك أ

ْ
 َصالُتَك َتأ

َ
َعْيُب أ

ُ
»قاُلوا يا ش
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ِشيُد«)هود،91( ْنَت اْلَحِليُم الّرَ
َ

َك َل
َ
ِإّن

گفتند: اى شــعیب! آیا نمازت بــه تو فرمان   »)اّمــا مــردم مدیــن در جواب( 
می دهد که )به ما بگویی( آنچه را که پدرانمان می پرستیدند رها کنیم؟ )و( 
یا اینکه )نتوانیم( آن گونه که خود می خواهیم، در اموالمان تصّرف کنیم؟! 
تو که مرد بردبار و فهمیده اى هستی! )این چه توّقعی است که از ما دارى؟(«

• پيام ها:
َعْيُب ...«

ُ
1. همه ى انبیا؟مهع؟ با مخالفانی روبرو بوده اند. »قاُلوا يا ش

 َصالُتَك« 
َ
2. نماز، در ادیان گذشته نیز بوده است. »أ

 َصالُتَك« 
َ
3. نماز، بارزترین نمود آئین شعیب بوده است. »أ

4. نماز واقعی، انسان را به ارشاد دیگران و امر به معروف و نهی از منکر آنها 
ْن َنْتُرَك« 

َ
ُمُرَك أ

ْ
 َصالُتَك َتأ

َ
وامی دارد. »أ
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کان، در مقابل دلیل و نّص، سرچشمه ى بسیارى از انحرافات  5. تقلید از نیا
است.»َيْعُبُد آباُؤنا«

 َصالُتَك« ... »َنْتُرَك« ... »ِفي 
َ
 6. دین، نه از سیاست جداست و نه از اقتصاد. »أ

ْمواِلنا« 
َ
أ

ْمواِلنا ما َنشُؤا« 
َ
َعَل ِفي أ

ْ
7. راه انبیا، مانع از آزادى بی قید و شرط است. »َنف

•نماز و برادری
ْوٍم 

َ
ــُل اْلياِت ِلق ّصِ

َ
يِن َو ُنف ِإْخواُنُكْم ِفي الّدِ

َ
 ف

َ
کاة

َ
 َو آَتــُوا الّز

َ
الة قاُموا الّصَ

َ
ــِإْن تاُبــوا َو أ

َ
»ف

َيْعَلُموَن«  )توبه، 11(

گر توبه کردند و نماز بر پا داشتند و زکات پرداختند، در این صورت برادران  »اّما ا
دینی شمایند. و ما آیات خود را براى گروهی که می دانند )و می اندیشند(، 

به تفصیل بیان می کنیم«.
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• نکته ها:
کرده و نماز خواندند و زکات  گر مشرکان توبه  خداوند در آیات قبل فرمود: ا
وا َسِبيَلُهْم« در این آیه می فرماید: نه 

ُ
َخّل

َ
دادند، دیگر متعّرض آنان نشوید، »ف

تنها مزاحم شــان نشــوید، بلکه گذشــته ها را فراموش کرده، برادرانه با آنان 
رفتار کنید.

• پيام ها:
 

َ
الة قاُموا الّصَ

َ
ِإْن« ... »أ

َ
1. آنان که تارك نماز و زکاتند، برادران دینی ما نیستند. »ف

يِن«  ِإْخواُنُكْم ِفي الّدِ
َ
 ف

َ
کاة

َ
َو آَتُوا الّز

قاُمــوا« ... 
َ
2. شــرط ورود بــه دایــره ى اخــّوت دینــی، نمــاز و زکات اســت. »أ

ِإْخواُنُكْم« 
َ
»ف

3. اساس روابط و حّب و بغض یك مسلمان، مکتب است. »َفِإْن تاُبوا« ... 
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»َفِإْخواُنُکْم« 

4. بــا نــادم و تــّواب، برخــوردى برادرانــه داشــته باشــید. »َفــِإْن تاُبــوا« ... 
»َفِإْخواُنُکْم« 

کــه تــا دیــروز، واجب القتل بودند، در ســایه ى توبه و نمــاز و زکات،  5. آنــان 
حقوق اجتماعی برابر با مسلمانان می یابند و جنگ با آنان حرام می شود. 

یِن« »َفِإْخواُنُکْم ِفي الّدِ

• نماز و شهرسازی
 َو 

ً
ْوِمُكما ِبِمْصَر ُبُيوتًا َو اْجَعُلوا ُبُيوَتُكْم ِقْبَلة

َ
ءا ِلق ْن َتَبّوَ

َ
ِخيِه أ

َ
ْوَحْينا ِإلى  ُموسى  َو أ

َ
»َو أ

ِر اْلُمْؤِمِنيَن «)يونس،87( ِ
ّ

 َو َبش
َ

الة ِقيُموا الّصَ
َ
أ

»و به موسی و برادرش وحی کردیم که در مصر، براى قوم خودتان خانه هایی 
آماده کنید و خانه هایتان را مقابل هم )یا رو به قبله( بسازید و نماز به پا دارید 
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و به مؤمنان بشارت بده )که سرانجام پیروزى با آن هاست(«.

• نکته ها:
 »ِقْبَلــًة«، هــم به معناى مقابل و رو بروى هم اســت و هم به معناى جهت 
که تا  کعبه، یعنی خانه سازى رو به قبله. شاید معناى این آیه چنین باشد 
قدرت فرعون باقی است و تصمیم بر نابودى شما دارد، شما مراسم عبادى 
را در خانه هایتان برقرار سازید.1  مثل سه سال اّول بعثت پیامبر اسالم؟ص؟.

بهترین بشارت به مؤمناِن در بند، بشارت به استجابت دعایشان است که 
از تحت ستم فرعونیان و فتنه گرى هایشان نجات یابند.

• پيام ها:
کن ســازى هــم بــر اســاس  1. همــه ى برنامه هــاى انبیــا حتــی روش مسا

1. تفسیر نور الثقلین.
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ءا«  ْن َتَبّوَ
َ
ْوَحْينا« ... »أ

َ
دریافت هاى وحی است. »أ

ءا«  ْن َتَبّوَ
َ
ْوَحْينا« ... »أ

َ
کن، یکی از نعمت هاى الهی است. »أ 2. مسا

ءا  3. رهبران دینی باید به مسائل ماّدى و رفاهی اّمت هم توّجه کنند. »َتَبّوَ
ْوِمُكما« 

َ
ِلق

4. منطقه ى مسکونی افراد مؤمن باید از کّفار جدا باشد، تا زمینه ساز عّزت، 
ْوِمُكما ِبِمْصَر ُبُيوتًا« 

َ
ءا ِلق قدرت و استقالل گروه با ایمان گردد. »َتَبّوَ

ءا« ...  5. تاریخ شهرســازى تا زمان حضرت موســی ؟ع؟ قطعی اســت. »َتَبّوَ
»ُبُيوتًا« 

6. معمارى و شهرسازى اسالمی باید با اهداف مکتبی سازگار باشد و جهت 
 »

ً
قبله فراموش نشود. »َو اْجَعُلوا ُبُيوَتُكْم ِقْبَلة

7. به گونه اى خانه بســازیم که انجام مراســم مذهبی و اقامه ى نماز در آن 
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 »
ً

عملی باشد. »َو اْجَعُلوا ُبُيوَتُكْم ِقْبَلة

 »
ً

8. خانه افراد مکتبی باید نمازخانه باشد. »ُبُيوَتُكْم ِقْبَلة

9. خانه هــاى مقابــل یکدیگر، از نظر تمرکز، حفاظت، نظــارت و انس با هم 
 »

ً
مناسب تر است. »َو اْجَعُلوا ُبُيوَتُكْم ِقْبَلة

کنند. »اْجَعُلوا ُبُيوَتُكْم  10. نگذاریــم بیگانگان در محّله و جامعه ى ما رخنه 
»

ً
ِقْبَلة

ِقيُموا 
َ
 11. نماز در رأس برنامه همه ى پیامبران و زمینه رهایی بوده است. »أ

»
َ

الة الّصَ

•نماز و خانواده
ا« )مريم،55( ِه َمْرِضّيً کاِة َو کاَن ِعْنَد َرّبِ

َ
الِة َو الّز ْهَلُه ِبالّصَ

َ
ُمُر أ

ْ
»َو کاَن َيأ

»و همواره خاندان خود را به نماز و زکات امر می کرد و پیوسته نزد پروردگارش 
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مورد رضایت بود«.

• پيام ها:
1. پیامبران، عالوه بر مسئولّیت اجتماعی، مسئولّیت خانوادگی هم دارند. 

ْهَلُه« 
َ
ُمُر أ

ْ
»َو کاَن َيأ

ْهَلُه 
َ
ُمُر أ

ْ
2. ســفارش بــه نمــاز و زکات، از وظایف پدر خانــواده اســت. »َو کاَن َيأ

کاِة« )با اینکه سفارش به نماز در خانواده ها کم و بیش هست، اّما 
َ
الِة َو الّز ِبالّصَ

سفارش به زکات نیست.(

ُمُر« 
ْ
3. امر به نماز و زکات، از مصادیق امر به معروف است. »َو کاَن َيأ

ُمُر« ...
ْ
4. نماز و زکات، سابقه اى بس طوالنی دارند. »َو کاَن َيأ

5. نمــاز )ارتبــاط با خالــق( و زکات )ارتبــاط با مخلوق(، از هم جدا نیســت. 
کاِة« 

َ
الِة َو الّز )عبادت بدنی به تنهایی شرط کمال نیست.( »ِبالّصَ
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ْهَلُه« 
َ
ُمُر أ

ْ
6. در امر به معروف و توصیه به نماز، باید از نزدیکان شروع کنیم. »کاَن َيأ

ُمُر« ...
ْ
7. ارشاد و توصیه به نماز باید دایمی باشد. »َو کاَن َيأ

• پایداری بر نماز خانواده
وى«  

ْ
ق

َ
 ِللّت

ُ
َك َو اْلعاِقَبة

ُ
الِة َو اْصَطِبْر َعَلْيها ال َنْســَئُلَك ِرْزقًا َنْحُن َنْرُزق ْهَلَك ِبالّصَ

َ
ُمْر أ

ْ
»َو أ

)طه، 132(

»و خانــواده ات را بــه نمــاز فرمــان ده و بــر آن پایــدار بــاش. مــا از تــو روزى 
نمی خواهیم، )بلکه( ما تو را روزى می دهیم، و سرانجاِم )نیکو( براى )اهل( 

تقوا است«.

• نکته ها:
کــه پــس از نزول ایــن آیه، پیامبــر ؟ص؟ تا  در روایــات متعــّددى آمــده اســت 
چندین ماه َدرب خانه حضرت علی و فاطمه؟امهع؟ را می زدند و در آستانه در 
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می فرمودند: »الصالة« آن گاه به قرائت آیه تطهیر می پرداختند.1 

هر گاه وضع زندگی رسول خدا ؟ص؟ تنگ می شد، این آیه را تالوت می فرمود، 
آن گاه به افراد خانه دستور می دادند تا نماز بخوانند.2 

کید و پایدارى کن.  »اْصَطِبْر َعَلْيها« یعنی هم در انجام نماز وهم در امر به آن تأ

• پيام ها:
1. امر به معروف از کســانی اثر بیشــترى دارد که خود جذب ماّدیات نشــده 

ْهَلَك« 
َ
ُمْر أ

ْ
 ... َو أ

َ
ّن

َ
باشند. »ال َتُمّد

ْهَلَك 
َ
ُمــْر أ

ْ
2. رهبــر جامعه ى اســالمی نبایــد از خانواده خود غافل باشــد. »َو أ

الِة«  ِبالّصَ

3. مرد نسبت به سرنوشت فکرى و دینی خانواده خود مسئول است و تنها 
1. تفاسیر كبیر فخر رازى و دّر المنثور و مجمع البیان.

2. تفسیر المیزان.
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ْهَلَك« 
َ
ُمْر أ

ْ
رعایت امور ماّدى آنان کافی نیست. »َو أ

4. یکــی از مهم تریــن زمینه هاى امر به معروف، خانواده و نزدیکان انســان 
ْهَلَك« ... )دایره ى اهل، به زن و فرزند منحصر نیســت، بلکه 

َ
ُمْر أ

ْ
اســت. »َو أ

همه ى افراد خاندان را شامل می شود.(

ْهَلَك«
َ
ُمْر أ

ْ
5. مبّلغ باید در مرحله ى اّول به تبلیغ خانواده خود بپردازد. »َو أ

ْهَلَك« 
َ
ُمْر أ

ْ
6. اّولین مرحله ى تربیت، کانون خانواده است. »َو أ

7. فرمــان به نماز از میان ســایر واجبات، رمز بیمه شــدن اعضاى خانواده 
الِة«  ْهَلَك ِبالّصَ

َ
ُمْر أ

ْ
است. »َو أ

 
َ

ّن
َ

8. براى عدم وابستگی به زرق و برق دنیا، به نماز پناهنده شویم. »ال َتُمّد
الِة«  ْهَلَك ِبالّصَ

َ
ُمْر أ

ْ
... َو أ

الِة«  ْهَلَك ِبالّصَ
َ
ُمْر أ

ْ
9. یکی از مصادیق روشن و بلند معروف، نماز است. »َو أ
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10. موضوع نماز در خانواده داراى اهمیت خاصی است، باید والدین بر آن 
الِة َو اْصَطِبْر َعَلْيها«  ْهَلَك ِبالّصَ

َ
ُمْر أ

ْ
اصرار کنند.1  »َو أ

11. امر به معروف، مداومت و پایدارى الزم دارد. »اْصَطِبْر َعَلْيها« 

12. خداوند از عبادت ما سودى نمی برد، ثمره ى آن به خود ما باز می گردد. 
»ال َنْسَئُلَك ِرْزقًا« 

ْهَلَك ... َو 
َ
ُمْر أ

ْ
13. سفارش به نیکی ها باید جّدى و همراه بیان آثار باشد. »َو أ

وى « 
ْ

ق
َ
 ِللّت

ُ
اْلعاِقَبة

وى « 
ْ

ق
َ
 ِللّت

ُ
الِة ... َو اْلعاِقَبة ْهَلَك ِبالّصَ

َ
ُمْر أ

ْ
کدامنی و تقواست.     »َو أ 14. نماز، زمینه ساز پا

 
ُ

15. حســن عاقبــت در ســایه ى تقواى الهی اســت، نــه ماّدیــات. »َو اْلعاِقَبة
وى «

ْ
ق

َ
ِللّت

ت توّجه به نماز خود را 
ّ
1. در تحقیقاتى كه از جامعه ى دانش آموزى و نوجوان و جوان شده است، درصد بااليى از آنان عل

توّجه خانواده هاى خویش به آن دانسته اند.
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 • سفارش فرزندان به نماز
 ذِلَك ِمْن 

َ
صاَبَك ِإّن

َ
ُمْر ِباْلَمْعُروِف َو اْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َو اْصِبْر َعلى  ما أ

ْ
 َو أ

َ
الة ِقِم الّصَ

َ
» يا ُبَنّيَ أ

ُموِر«  )لقمان،17(
ُ

َعْزِم اْل

»فرزندم! نماز را برپا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و بر آنچه از سختی ها 
به تو می رسد مقاومت کن که این )صبر( از امور واجب و مهم است«.

• نکته ها:
با این که در قرآن، 28 مورد در کنار نماز از زکات یاد شده، اّما در این جا کنار نماز 
امر به معروف ذکر شده است. شاید به خاطر آن که در این آیه مورد خطاب 
 َو 

َ
الة ِقِم الّصَ

َ
که زکات بپردازند. »أ  ثروتی ندارند 

ً
فرزند است و فرزندان معموال

که  ُمْر ِباْلَمْعُروِف« حضرت علی؟ع؟ می فرماید: »در مشقت و سختی هایی 
ْ
أ

در راه امر به معروف و نهی از منکر به تو می رسد، صبر کن«.1 
1. تفسیر مجمع البیان.
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• پيام ها:
1. یکی از وظایف والدین نسبت به فرزندان، سفارش به نماز است. »يا ُبَنّيَ 

 »
َ

الة ِقِم الّصَ
َ
أ

کنیم.  کسازى درونی را با دورى از شرك و بازسازى روحی را با نماز آغاز  2. پا
»

َ
الة ِقِم الّصَ

َ
ِرْك ... أ

ْ
»در آیه قبل می فرماید: ال ُتش

3. وجوب امر به معروف و نماز، مخصوص دین اسالم نیست. )قبل از اسالم 
نیز، لقمان سفارش به نماز کرده است( 

ُمْر ِباْلَمْعُروِف« 
ْ
 َو أ

َ
الة ِقِم الّصَ

َ
»يا ُبَنّيَ أ

4. فرزنــدان خــود را از طریق ســفارش به نماز، مؤمن و خدایــی، و از طریق 
سفارش به امر به معروف و نهی از منکر، افرادى مسئول و اجتماعی تربیت 

ُمْر ِباْلَمْعُروِف« 
ْ
 َو أ

َ
الة ِقِم الّصَ

َ
کنیم. »يا ُبَنّيَ أ
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کــه معروف هــا و منکرها را  گاهــی فرزنــدان خــود را بــه قــدرى باال ببریم  5. آ
بشناسند تا بتوانند امر و نهی کنند.

ُمْر ... َو اْنَه« 
ْ
»يا ُبَنّيَ ... َو أ

 »
َ

الة ِقِم الّصَ
َ
6. بعد از توّجه به مبدأ و معاد، مهم ترین عمل، نماز است. »أ

کند و قهرًا با هوس هاى مردم  که می خواهد در جامعه امر و نهی  کسی   .7
درگیر شود، باید به وسیله ى نماز خودسازى و خود را از ایمان سیراب کند. 

ُمْر ِباْلَمْعُروِف« 
ْ
 َو أ

َ
الة ِقِم الّصَ

َ
»أ

• دعا برای نمازگزار شدن فرزندان
ْل ُدعاِء« )ابراهيم، 40(  ّبَ

َ
نا َو َتق ِتي َرّبَ ّيَ ّرِ

ُ
الِة َو ِمْن ذ »َرّبِ اْجَعْلِني ُمِقيَم الّصَ

»پروردگارا! مرا برپا دارنده نماز قرار ده و از نسل و ذرّیه ام نیز. پروردگارا! دعاى 
مرا )نماز و عبادتم را( بپذیر«.
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• پيام ها
« در آغاز دعاهاى حضرت ابراهیم، نشــانه تأثیر آن در  کلمــه ى »َرّبِ 1. تکــرار 

استجابت دعا و یا یکی از آداب آن است. »َرّبِ اْجَعْلِني« 

2. براى اقامه ى نماز خود و فرزندانتان، از خداوند استمداد کنید. »َرّبِ اْجَعْلِني« 

«، »َرّبِ 
َ

ــالة نا ِلُيِقيُموا الّصَ 3. نمــاز، محور دعاهاى حضرت ابراهیم اســت. »َرّبَ
الِة«  اْجَعْلِني ُمِقيَم الّصَ

4. با آنکه رسالت انبیا اقامه ى دین است اما دعا براى اقامه ى نماز به جاى آن، 
الِة«  نشانه آن است که نماز چهره و سیماى تمام نماى دین است. »ُمِقيَم الّصَ

5. اقامه ى نماز، ِعدل و همتاى رهبرى است. حضرت ابراهیم در دو مورد 
الِة َو  ِتي« را بکار برد: یکی درباره ى نماز نسل خود »ُمِقيَم الّصَ ّيَ ّرِ

ُ
عبارت »َو ِمْن ذ

ِتي« و یکی در مورد رهبرى نسل خود هنگامی که خداوند به ابراهیم  ّيَ ّرِ
ُ

ِمْن ذ
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ِتي«1  من تو را امام مردم قرار دادم  ّيَ ّرِ
ُ

اِس ِإمامًا قاَل َو ِمْن ذ
َ
فرمود: »ِإّنِي جاِعُلَك ِللّن

ابراهیم گفت: پروردگارا ذرّیه مرا نیز به این مقام برسان.

•نماز و کار
ُکُروا اهَّلَل َکِثيرًا 

ْ
ْضــِل اهَّلِل َو اذ

َ
ْرِض َو اْبَتُغوا ِمْن ف

َ
اْنَتِشــُروا ِفــي اْل

َ
 ف

ُ
الة ِضَيِت الّصَ

ُ
ــِإذا ق

َ
»ف

ِلُحوَن« )جمعه، 10(
ْ

ُكْم ُتف
َ
َلَعّل

کنده شوید و از فضل الهی  که نماز پایان یافت، در زمین پرا »پس هنگامی 
طلب کنید و خدا را بسیار یاد کنید، باشد که رستگار شوید«.

• نکته ها:
در فرهنــگ قرآن، ماِل دنیا فضل الهی اســت، لذا در ایــن آیه می فرماید: »َو 
ْضِل اهَّلِل«، بعد از پایان نماز جمعه، به سراغ فضل خدا یعنی درآمد 

َ
اْبَتُغوا ِمْن ف

1. بقره، 124.
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و تجارت بروید. چنانکه در جاى دیگر، آن را »خیر« شمرده و می فرماید: »ِإْن 
گر کسی خیرى باقی گذارده، وصیت کند که در اینجا مراد  «1  ا

ُ
ة َتَرَك َخْيرًا اْلَوِصّيَ

از خیر، مال دنیاست.

کار با اخالص خدا  کسب و  کرم؟ص؟ فرمود: »هرکس در بازار و محل  پیامبر ا
کارهاى خود مشــغولند،  که مــردم از خدا غافلند و به  کنــد، در حالی  را یــاد 
خداوند براى او هزار حسنه ثبت می کند و روز قیامت او را مورد مغفرت ویژه 

خویش قرار می دهد«.2 

نشــاط انسان براى عبادت باید بیش از نشــاط او براى کسب درآمد باشد. 
اْســَعْوا ِإلــى  ِذْکــِر اهَّلِل« و در ایــن آیــه دربــاره تجــارت 

َ
دربــاره عبــادت فرمــود: »ف

اْسَعْوا« و »اْبَتُغوا« به معناى 
َ
ْضِل اهَّلِل« هر دو کلمه »ف

َ
می فرماید: »َو اْبَتُغوا ِمْن ف

تالش و حرکت است، لیکن در آیه اول واژه »سعی« و حرف »فاء« وجود دارد 

1. بقره، 180.
2. تفسیر مجمع البیان.
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که عشق و نشاط و سرعت در آن نهفته است.

• پيام ها:
کار و تجارت به خاطر عبادت، نباید زیاد به درازا  کســب و  1- زمان تعطیلی 
کشــیده شــود. )در آیــه قبل، فرمــان ترك داد و ســتد صادر شــد و در این آیه 
 

ُ
الة ِضَيــِت الّصَ

ُ
ِإذا ق

َ
بالفاصلــه پــس از انجام عبــادت آن منع برطرف شــد(. »ف

ْرِض ...«
َ

اْنَتِشُروا ِفي اْل
َ
ف

کردن کار، حتی در یك روز کامل را  2- خداوند، تعطیل بازار مسلمانان و رها
اْنَتِشُروا«

َ
 ف

ُ
الة ِضَيِت الّصَ

ُ
ِإذا ق

َ
نمی پسندد. »ف

3- کسب درآمد و دریافت فضل الهی، نیاز به هجرت و حرکت و مسافرت در 
ْرِض«

َ
اْنَتِشُروا ِفي اْل

َ
زمین دارد. »ف

کار مادى به سراغ آن  اْسَعْوا« ولی در 
َ
4- در انجام عبادت سرعت بگیرید، »ف
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روید و نیازى به عجله نیست، زیرا رزق نزد خداوند مقّدر است. »َو اْبَتُغوا«

5- لطف و فضل خداوند بسیار است ولی انسان باید براى به دست آوردن 
ْضِل اهَّلِل«

َ
آن تالش کند. »َو اْبَتُغوا ِمْن ف

ْضِل اهَّلِل«
َ
6- در اسالم، تن پرورى ممنوع است. »َو اْبَتُغوا ِمْن ف

ْضِل اهَّلِل«
َ
7- دنیا، گوشه اى از فضل الهی است. »ِمْن ف

ُروا ... َو 
َ

اْســَعْوا ... ذ
َ
8- رســتگارى، در سایه انجام فرمان هاى الهی است. »ف

ِلُحوَن «
ْ

ُكْم ُتف
َ
ُکُروا ... َلَعّل

ْ
اْبَتُغوا ... َو اذ

9- تالش براى رسیدن به امور معنوى و مادى، هر دو فرمان خداست. در آیه 
ْضِل اهَّلِل«

َ
اْسَعْوا ِإلى  ِذْکِر اهَّلِل« و در این آیه می فرماید: »َو اْبَتُغوا ِمْن ف

َ
قبل فرمود: »ف

ُروا اْلَبْيَع«، 
َ

گر داد و ستد با اراده انسان باشد معامله اى بیش نیست، »َو ذ 10- ا
گر بعد از انجام عبادت به سراغ داد و ستد رفتیم، به فضل الهی تبدیل  اّما ا
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ْضِل اهَّلِل«
َ
می شود. »َو اْبَتُغوا ِمْن ف

ْضِل 
َ
11- تالش براى دنیا نباید همراه با غفلت از یاد خدا باشد. »َو اْبَتُغوا ِمْن ف

ُکُروا اهَّلَل َکِثيرًا«
ْ

اهَّلِل  َو اذ

کیفّیت در عبادت است، »ِفي َصالِتِهْم خاِشُعوَن«1  و  12- اسالم هم خواهان 
ُکُروا اهَّلَل َکِثيرًا«

ْ
هم به دنبال کّمّیت. »َو اذ

13- آنجا که زمینه غفلت و لغزش بیشتر است مثل بازار، یاد خدا ضرورى تر 
ُکُروا اهَّلَل َکِثيرًا«

ْ
ْضِل اهَّلِل َو اذ

َ
است. »َو اْبَتُغوا ِمْن ف

اْسَعْوا ِإلى  ِذْکِر 
َ
14- یاد خدا در همه حال الزم است، چه در حال عبادت، »ف

ُکُروا اهَّلَل«
ْ

ْضِل اهَّلِل َو اذ
َ
اهَّلِل« و چه در حال تجارت. »َو اْبَتُغوا ِمْن ف

15- انســان بــا عملکــرد و انتخاب خوب خــود می تواند زمینه رســتگارى را 
ِلُحون«

ْ
ُكْم ُتف

َ
ُکُروا ... َلَعّل

ْ
اْسَعْوا ... َو اْبَتُغوا ... َو اذ

َ
فراهم آورد. »ف

1. مؤمنون، 2.
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که مداوم و مستمر باشد. »َو  16- یاد خدا، زمانی عامل رستگارى می شود 
ِلُحوَن«

ْ
ُكْم ُتف

َ
ُکُروا اهَّلَل َکِثيرًا َلَعّل

ْ
اذ

• نماز محو کننده گناهان
ئاِت ذِلَك ِذْکرى   ّيِ

ِهْبَن الّسَ
ْ

 اْلَحَسناِت ُيذ
َ

ْيِل ِإّن
َ
هاِر َو ُزَلفًا ِمَن الّل

َ
ِي الّن

َ
 َطَرف

َ
الة ِقِم الّصَ

َ
»َو أ

اِکِريَن«  )هود، 114(
َّ

ِللذ

»و نماز را در دو طرف روز و اوایل شب بپادار، )زیرا( بدرستی که کارهاى نیکو 
)همچــون نماز(، بدى هــا را محو می کند، این )فرمان(، تذّکرى اســت براى 

اهل ذکر« .

• نکته ها:
در روایات، مراد از دو طرف روز، صبح و مغرب، و مراد از اوایل شب، نماز عشا 
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بیان شده است.1  البّته این آیه در مقام بیان تمام نمازهاى روزانه نیست.

شــخصی از اعمال زشــت خویش ناراحت بود، لذا پس از نماز در مســجد از 
پیامبــر ؟ص؟ خواســت تــا او را حّد بزند، حضرت به او فرمــود: چون بعد از آن 

عمل خالف، در نماز جماعت شرکت کرده اى، خداوند تو را بخشید.2 

• امید بخش ترین آیه ى قرآن
حضرت علی ؟ع؟ بر جمعی وارد شــده و از آنها ســؤال فرمودند: آیا می دانید 
کس به فراخور حال خویش  کدام اســت؟! هر  امیدبخش ترین آیه ى قرآن 
کرد. بعد از اینکه حضرت نظرات آنان را شــنید، فرمودند: از  آیه اى را عنوان 
حبیبم رسول خدا ؟ص؟ شنیدم که فرمود: امیدبخش ترین آیه در قرآن این 
ئاِت«  ّيِ

ِهْبَن الّسَ
ْ

 اْلَحَسناِت ُيذ
َ

ْيِل، ِإّن
َ
هاِر َو ُزَلفًا ِمَن الّل

َ
ِي الّن

َ
 َطَرف

َ
الة ِقِم الّصَ

َ
آیه است: »أ

1. تفسیر كنز الدقائق.
2. تفسیر مجمع البیان.
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که مرا بشیر  ســپس پیامبر ؟ص؟ ادامه دادند: یا علی! ســوگند به خداوندى 
که انســان براى نماز وضو بگیرد،  کرد، وقتی  و نذیر به ســوى مردم مبعوث 
گناهانش ریخته می شود، و زمانی که رو به قبله کند، پاك می شود. یا علی! 
مثال اقامه کننده ى نمازهاى روزانه، مثل کسی است که هر روز پنج مرتبه 

در نهر آبی که جلوى منزل اوست خود را شستشو کند.1 

• پيام ها:
هاِر« 

َ
ِي الّن

َ
1- نمازها را باید در وقت مقّرر انجام داد. »َطَرف

 اْلَحَسناِت ...«
َ

ِقِم« ... »ِإّن
َ
2- نماز، روشن ترین نمونه ى کار نیك است. »أ

ئاِت«  ّيِ
ِهْبَن الّسَ

ْ
 اْلَحَسناِت ُيذ

َ
3- اعمال انسان در یکدیگر تأثیر دارند. »ِإّن

4- دستور به نماز، روشن ترین پند خداست. »ذِلَك ِذْکرى « )نماز، ذکر الهی است( 

1. تفاسیر مجمع البیان و كنز الدقائق.
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•آبادانی مسجد به دست نمازگزاران
 َو َلْم 

َ
کاة

َ
 َو آَتى الّز

َ
ــالة قاَم الّصَ

َ
مــا َيْعُمــُر َمســاِجَد اهَّلِل َمْن آَمَن ِباهَّلِل َو اْلَيــْوِم اْلِخِر َو أ

َ
»ِإّن

ْن َيُكوُنوا ِمَن اْلُمْهَتِديَن« )توبه، 18(
َ
ولِئَك أ

ُ
َعسى  أ

َ
 اهَّلَل ف

َ
 ِإاّل

َ
َيْخش

که به خدا و روز قیامت ایمان  کنند  کســانی باید آباد  »مســاجد خدا را تنها 
دارند و نماز را به پا داشته و زکات می پردازند و جز از خدا نمی ترسند. امید 

است که آنان از ره یافتگان باشند«.

• نکته ها:
مســجد، پایگاه مهّم عبادى و اجتماعی مســلمانان اســت. بنا بر این، هم 
متوّلیــان آن بایــد صالح و پاك باشــند و هــم برنامه هایش ســازنده و تربیت 
کننده، هم بودجه اش مشــروع و حالل باشــد و هم مســجدیان اهل تقوا و 
گر ســازندگان مســاجد، جّباران و ســالطین  گر نه ا خدایی و مورد تکریم. و 
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باشند و پیشنمازان، افراد بی سواد و ترسو و خادمان نیز وارفتگان بی حال، 
طبعًا مساجد از هدف اصلی خود که آبادى معنوى است، دور خواهند ماند.

به گفته ى مرحوم فیض کاشــانی در تفســیر صافی، تعمیر مســجد شــامل 
مرّمت، نظافت و فرش کردن، روشنایی، تدریس و تبلیغ می شود.

کنار نماز بیان شده است. در قرآن 32 بار از زکات یاد شده که 28 بار آن در 

رســول خدا ؟ص؟ فرمود: »اذا رأيتم الّرُجَل يعتاد المســجَد فاشــَهُدوا له باليمان«1  
»همین که دیدید کســی به مســجد رفت و آمد می کند، به ایمان او گواهی 

دهید«.

در احادیث براى کسانی که به مسجد رفت و آمد می کنند، بهره هاى فراوان 
گاهی هاى مفید،  ذکر شده است، از جمله: پیدا کردن دوست و برادر دینی، آ

ارشاد و دورى از گناه، برخوردارى از نعمت و رحمت الهی. 2
1. تفسیر دّر المنثور.

2. وسائل الشیعه و تفسیر دّر المنثور.
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• پيام ها:
1. تولیت و تعمیر مسجد شرایطی دارد:

الف: از جهت اعتقادى، ایمان به مبدأ و معاد. »آَمَن ِباهَّلِل َو اْلَيْوِم اْلِخِر«

 »
َ

کاة
َ
 َو آَتى الّز

َ
الة قاَم الّصَ

َ
ب: از نظر عملی، برپا داشتن نماز و پرداخت زکات. »أ

گر متوّلی   اهَّلَل« )ا
َ

 ِإاّل
َ

ج: از جهت روحی، شــجاعت و نفوذناپذیرى. »َلْم َيْخش
مسجد، شجاع باشد، مسجد نیز کانون حرکت هاى ضّد ظلم خواهد بود( 

2. وظیفه ى متوّلیان مساجد و تعمیرکنندگان آنها، رسیدگی به محرومان 
 »

َ
کاة

َ
ما َيْعُمُر« ... »آَتى الّز

َ
است. »ِإّن

قاَم« نماز از زکات جدا نیســت، 
َ
3. ایمان از عمل جدا نیســت، »آَمَن« ... »َو أ

« و مسجد از انقالب جدا نیست. »َمساِجَد اهَّلِل« ... »َو 
َ

کاة
َ
 َو آَتى الّز

َ
الة قاَم الّصَ

َ
»أ

 »
َ

َلْم َيْخش



کتابچـه نمـاز در قـرآن |  کاری از کانال قــرار هفده | 144 | 

4. با وجود ایمان، عمل صالح، نماز، زکات و شجاعت، باز هم مغرور نشویم، 
ْن َيُكوُنوا ِمَن اْلُمْهَتِديَن«

َ
ولِئَك أ

ُ
َعسى  أ

َ
هنوز خطر انحراف وجود دارد. »ف

 • ضایع کردن نماز
ا«  ّيً

َ
ْوَن غ

َ
 َيْلق

َ
َســْوف

َ
ــَهواِت ف

َّ
َبُعوا الش

َ
 َو اّت

َ
الة ضاُعوا الّصَ

َ
 أ

ٌ
 ِمْن َبْعِدِهْم َخْلف

َ
َخَلف

َ
»ف

)طه،59( 

که نماز را ضایع  گاه پس از آنان، جانشــینان بد و ناشایســته اى آمدند  »آن 
کردنــد. پــس بــه زودى )کیفر( گمراهی خــود را  کردنــد و هوس هــا را پیــروى 

خواهند دید«.

• نکته ها:
کلمه ى »غى«  « فرزند ناصالح است. 

ٌ
گویند و »َخْلف  »خلف«، فرزند صالح را 
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 1» ُد ِمَن اْلَغّيِ
ْ

ش َن الّرُ ْد َتَبّيَ
َ
در مقابل رشد است. »ق

ضایع کردن نماز، غیر از نخواندن و ترك آن است. کسی که نماز می خواند، 
ولی بدون رعایت شرایط آن یا با تأخیر، چنین کسی نماز را ضایع کرده و آن 
را سبك شمرده است.2   در روایتی می خوانیم: همین که حضرت رسول؟ص؟ 
ایــن آیــه را تــالوت می فرمودنــد، منقلب شــده، فرمودند: »بعد از 60 ســال، 

گروهی نماز را ضایع خواهند کرد«.3 

گر این ســخن در اوایل ســال اّول هجرى گفته شده باشد، سال 60 همان  ا
سال شهادت امام حسین ؟ع؟ و سال به قدرت رسیدن یزید است.

•پيام ها:
1. گاهی فرزندان و نسل آینده، زحمت هاى پدران را تباه می کنند. )گاهی از 

1. بقره، 256.
2. بحار، ج 11، ص 72.

3. تفسیر نمونه.
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 »
َ

الة ضاُعوا الّصَ
َ
 أ

ٌ
خوبان، نسل نااهل پیدا می شود( »َخْلف

2. نماز محور دین است. )براى نشان دادن چهره ى نسلی به نسل دیگر، 
ضاُعوا 

َ
 أ

ٌ
 ِمْن َبْعِدِهــْم َخْلف

َ
َخَلف

َ
ضایــع کردن نماز آنان را نشــان می دهــد( »ف

 »
َ

الة الّصَ

گر این سّد شکسته شود،  3. نماز، سّدى است میان انسان و شهوت ها و ا
َبُعوا 

َ
 َو اّت

َ
ــالة ضاُعــوا الّصَ

َ
پیــروى از شــهوت ها براى انســان آســان می شــود. »أ

َهواِت« 
َّ

الش

کــه از رابطــه با خدا )نماز( جدا شــد، به شــهوات پیوند می خورد.  4. کســی 
َهواِت« 

َّ
َبُعوا الش

َ
 َو اّت

َ
الة ضاُعوا الّصَ

َ
»أ

ا« ّيً
َ

ْوَن غ
َ

َهواِت ... َيْلق
َّ

َبُعوا الش
َ
5. رونق یافتن شهوات، غّی و گمراهی است. »َو اّت

ا« )رشــد واقعی در  ّيً
َ

ــْوَن غ
َ

6. کیفــر ضایــع کردن نماز، ســردرگمی اســت. »َيْلق
سایه ى معنوّیت است( 
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• برخورد دشمنان با نماز
ْوٌم ال َيْعِقُلوَن« )مائده،58(

َ
ُهْم ق

َ
ّن

َ
وها ُهُزوًا َو َلِعبًا ذِلَك ِبأ

ُ
َخذ

َ
الِة اّت »َو ِإذا ناَدْيُتْم ِإَلى الّصَ

»و هر گاه که شما )به وسیله ى اذان، مردم را( به نماز فرا می خوانید آن را به 
مسخره و بازى می گیرند. این به خاطر آن است که آنان گروهی هستند که 

نمی اندیشند«.

• نکته ها:
در شــأن نزول آیه ى فوق آمده اســت که جمعی از یهود و بعضی از نصارى، 
که می شــنیدند و یا قیام مســلمانان را به نماز می دیدند،  صــداى مؤّذن را 

شروع به مسخره و استهزاى آنان می کردند.1 

1. تفسیر نمونه.
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• پيام ها:
که اذان )و شعائر دینی( را مسخره می کنند  کســانی  1. از رابطه و دوســتی با 

وا«( ... ) »َو ِإذا ناَدْيُتْم ...«
ُ

ِخذ
َ
بپرهیزید. »ال َتّت

2. براى نماز، باید ندا سر داد تا همه جمع شوند. »ناَدْيُتْم« )نماز باید علنی باشد( 

3. در جامعــه ى اســالمی، باید براى نمــاز، فریاد زد و تبلیغ کرد و هیچ کس 
الِة« نباید مانع آن گردد. »ناَدْيُتْم ِإَلى الّصَ

4. شــیوه ى عاقــالن، برخــورد منطقی اســت ولی بی خــردان، اهل اســتهزا 
ْوٌم ال َيْعِقُلوَن«

َ
ُهْم ق

َ
ّن

َ
هستند.  »ذِلَك ِبأ

• نماز منافقان
الِة قاُموا ُکسالى  ُيراُؤَن   اْلُمناِفِقيَن ُيخاِدُعوَن اهَّلَل َو ُهَو خاِدُعُهْم َو ِإذا قاُموا ِإَلى الّصَ

َ
»ِإّن

ِلياًل«)نسا،142(
َ
 ق

َ
ُکُروَن اهَّلَل ِإاّل

ْ
اَس َو ال َيذ

َ
الّن
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کیفر  »همانــا منافقان بــا خدا مکر و حیله می کنند در حالی که خداوند )به 
عمل شان( با آنان مکر می کند. و هر گاه به نماز برخیزند با کسالت برخیزند، 

آن هم براى خودنمایی به مردم و خدا را جز اندکی یاد نمی کنند«.

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

امام رضا؟ع؟ می فرماید: »چون خداوند، جزاى خدعه آنان را می دهد، به 
این کیفر الهی، خدعه گفته می شود«.1 

نماز مطلوب، عاشقانه، خالصانه و دائمی است. 
1. تفسیر نور الثقلین.
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که نمــاز را بــه آخر وقــت می اندازند و فشــرده  پیامبــر ؟ص؟ فرمودنــد:» آنــان 
می خوانند، نماز منافقان را انجام می دهند«. 

کار می برد ولی درباره ى  « به 
َ

الة قاُموا الّصَ
َ
قرآن نسبت به مؤمنان جمله ى »أ

قاُموا« و »قاُموا« تفاوت 
َ
الِة«  و تفاوت میان »أ منافقین جمله ى »قاُموا ِإَلى الّصَ

میان برپاداشتن و به پا خواستن است.

• پيام ها:
کارى و غفلت از یاد خدا، از نشانه هاى  1. فریبکارى، بی نشاطی در نماز، ریا

ُکُروَن«
ْ

 اْلُمناِفِقيَن ُيخاِدُعوَن«، »ُيراُؤَن«، »ال َيذ
َ

نفاق است. »ِإّن

 2. منافقان بدانند که با خدا طرفند. »َو ُهَو خاِدُعُهْم«

 3. کیفر خدا متناسب با عمل است. »ُيخاِدُعوَن اهَّلَل َو ُهَو خاِدُعُهْم«

 4. نمــاز منافقــان نــه روحّیه دارد، نه انگیزه، نه مقدار. »ُکســالى «، »ُيــراُؤَن«، 
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ِلياًل«
َ
»ق

• شیطان و نماز
ُکْم 

َ
 َو اْلَبْغضاَء ِفي اْلَخْمِر َو اْلَمْيِسِر َو َيُصّد

َ
ْن ُيوِقَع َبْيَنُكُم اْلَعداَوة

َ
ْيطاُن أ

َّ
ما ُيِريُد الش

َ
»ِإّن

ْنُتْم ُمْنَتُهوَن« )مائده، 91(
َ
َهْل أ

َ
الِة ف َعْن ِذْکِر اهَّلِل َو َعِن الّصَ

»همانا شــیطان می خواهد به وســیله شــراب و قمار، میان شما دشمنی و 
کینه بیفکند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد. پس )با این همه مفاسد( آیا 

دست برمی دارید؟«

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

این آیه برجسته ترین اثر شراب و قمار را بازداشتن از یاد خدا و نماز دانسته 
گر کارهاى عــاّدى مثل تجارت،  کــه ا کنون جاى این ســؤال اســت  اســت، ا
ورزش، تحصیل و مطالعه و امثال آن نیز ما را سرگرم کرده و از یاد خدا و نماز 
بــازدارد، آیا مانند شــراب و قمار اســت؟ آرى، هر چه مــا را از خدا غافل کند، 
مانند شراب و قمار ناپسند است، گرچه اسالم به خاطر لطف و آسان گرفتن، 

آن را حرام نکرده باشد.

• پيام ها:
کــه عامل کینــه و عداوت در میان مردم شــود، مانند شــیطان  کــس  1. هــر 

ْيطاُن ...«
َّ

ما ُيِريُد الش
َ
است.»ِإّن

ع، رمز  ْيطاُن« )فعل مضار
َّ

ما ُيِريُد الش
َ
2. تحریکات شــیطان دائمی اســت. »ِإّن
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دوام و استمرار است.(

ْن 
َ
ْيطاُن أ

َّ
ما ُيِريُد الش

َ
3. جامعه اى که در آن عداوت باشد، شیطانی است. »ِإّن

»... 
َ

ُيوِقَع َبْيَنُكُم اْلَعداَوة

کنیم و با هر چه آنهــا را از بین می برد مبارزه  4. از الفــت و وحدت پاســدارى 
»

َ
ْن ُيوِقَع َبْيَنُكُم اْلَعداَوة

َ
ْيطاُن أ

َّ
ما ُيِريُد الش

َ
کنیم. »ِإّن

ما 
َ
 5. الفت و مهربانی بین اهل ایمان، مورد عنایت خاص خداوند است. »ِإّن

»
َ

ْن ُيوِقَع َبْيَنُكُم اْلَعداَوة
َ
ْيطاُن أ

َّ
ُيِريُد الش

ما 
َ
 6. قمار و شــراب، ابزار کار شــیطان براى ایجاد کینه و دشــمنی است. »ِإّن

ْيطاُن«... »ِفي اْلَخْمِر َو اْلَمْيِسِر«
َّ

ُيِريُد الش

 7. نماز برترین ســمبل یاد خداســت. )با اینکه نماز ذکر خداســت، نام آن 
الِة«  گانه آمده است( »َعْن ِذْکِر اهَّلِل َو َعِن الّصَ جدا
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َ

8. بیان فلسفه ى احکام، یکی از عوامل تأثیر کالم در دیگران است. »اْلَعداَوة
ْنُتْم ُمْنَتُهوَن«

َ
َهْل أ

َ
َو اْلَبْغضاَء«( ... ) »ف

 9. با تمام عواملی که باعث ایجاد کینه و دشمنی می شود باید مبارزه کرد. 
ْنُتْم ُمْنَتُهوَن«

َ
َهْل أ

َ
 َو اْلَبْغضاَء«( ... ) »ف

َ
ْن ُيوِقَع َبْيَنُكُم اْلَعداَوة

َ
ْيطاُن أ

َّ
»ُيِريُد الش

که علی رغم تحریم شراب و قمار، باز   10. برخی از مسلمانان در صدر اسالم 
ْنُتْم ُمْنَتُهوَن«

َ
َهْل أ

َ
بدان مشغول بودند، مورد توبیخ خداوند قرار گرفتند. »ف

• عدم توجه به نماز دلیل جهنمی شدن 
يَن «  َر قاُلوا َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصّلِ

َ
اٍت َيَتساَءُلوَن َعِن اْلُمْجِرِميَن ما َسَلَكُكْم ِفي َسق

َ
»ِفي َجّن

)مدثر، 44-40(

که در باغ هاى بهشتی هستند از مجرمان می پرسند: چه  اصحاب یمین، 
چیز شما را روانه دوزخ کرد.گویند: ما از نمازگزاران نبودیم. 
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• نکته ها:
نمازى که گاه و بیگاه خوانده شود، انسان را در زمره نمازگزاران قرار نمی دهد. 
يَن« یعنی نماز ما استمرار نداشت. در سوره ماعون نیز آمده  »َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصّلِ
ِذيَن ُهْم َعْن َصالِتِهْم ســاُهوَن«1  و این چنین نمازى 

َ
يَن اّل َوْيٌل ِلْلُمَصّلِ

َ
اســت: »ف

يَن ...  انســان را مشــمول شفاعت شــافعان قرار نمی دهد. »َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصّلِ
اِفِعيَن«2  و این همان حدیث معروف امام صادق ؟ع؟ 

َّ
 الش

ُ
فاَعة

َ
ُعُهْم ش

َ
ما َتْنف

َ
ف

است که در آستانه شهادت فرمودند که بستگانم را حاضر کنید و خطاب به 
آنان فرمودند: »ال ينال شفاعتنا من استخف بالصالة«3 

• پيام ها:
1- کیفر بی نمازی آتش جهنم است.

1. ماعون، 5 و 6.
2 .  مّدثر، 43 و 48.

3 كافى، ج 3، ص 270.



کتابچـه نمـاز در قـرآن |  کاری از کانال قــرار هفده | 156 | 

2- در صدر اعتراف دوزخیان اعتراف به بی نمازی است.

• نماز بدون حضور قلب و همراه با ریا
ِذيَن ُهْم ُيراُؤَن َو َيْمَنُعوَن اْلماُعوَن« 

َ
ِذيَن ُهْم َعْن َصالِتِهْم ساُهوَن اّل

َ
يَن اّل َوْيٌل ِلْلُمَصّلِ

َ
»ف

)ماعون، 7-4(

که پیوسته  که از نمازشان غافلند. آنان  »پس واى به حال نمازگزاران. آنان 
ریا می کنند. و از دادن زکات )و وسایل ضرورى زندگی( باز می دارند«.

•  نکته ها:
 همسایگان به 

ً
»ماعون« از »معن« به معناى ابزار و وسایلی است که معموال

یکدیگر عاریه می دهند تا آنکه نیازشان برطرف شود. مثل ظروف غذاخورى 
در مهمانی ها.

دین یك مجموعه به هم پیوسته است. نمازش از اطعام مسکین و رسیدگی 
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به محرومین جدا نیست.

در روایات، »ساُهوَن« به معناى سستی، ترك و ضایع کردن نماز آمده است.1 

حساب حضور در نماز جماعت، به خاطر حفظ شعائر الهی، از حساب ریا و 
خودنمائی به خاطر اهداف نفسانی جداست.

در حدیــث می خوانیــم:» هر کس به اوقات نماز بی اعتنائی کند و نماز را در 
اول وقت نخواند، ویل دارد«.2 

• پيام ها:
يَن« َوْيٌل ِلْلُمَصّلِ

َ
1- هر نمازى ارزش ندارد و هر نمازگزارى بهشتی نیست. »ف

گر برخاسته از تقصیر و بی اعتنائی باشد، سرزنش دارد. »َعْن َصالِتِهْم  2- سهو ا
ساُهوَن«

1. تفسیر نورالثقلین.
2. تفسیر نورالثقلین.
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3- سهو در نماز قابل جبران و بخشش است ولی سهو از نماز، به معناى رها 
کردن آن، قابل بخشش نیست. »َعْن َصالِتِهْم« )نه »ِفي َصالِتِهْم«(

ِذيَن ... ُيراُؤَن «
َ
يَن اّل َوْيٌل ِلْلُمَصّلِ

َ
4- اخالص، شرط قبولی نماز و عبادت است. »ف

5- کســی که گاهی از نماز غافل می شــود، مشــمول ویل است، پس وضع 
يَن ... َعْن َصالِتِهْم ساُهوَن « َوْيٌل ِلْلُمَصّلِ

َ
تارکان دائم نماز چیست! »ف

يَن ... َيْمَنُعوَن اْلماُعوَن « َوْيٌل ِلْلُمَصّلِ
َ
6- خدمت به مردم در کنار نماز است. »ف

7- غفلت از نماز، بستر غفلت از مردم است. »َعْن َصالِتِهْم ساُهوَن ... َيْمَنُعوَن 
اْلماُعوَن «

8- ســهو از اصــل و حقیقــت نماز مهم اســت، نه از تعداد رکعــات که گاهی 
عارض می شود و قابل جبران است. »َعْن َصالِتِهْم ساُهوَن«
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در تــلــگــرام نیــز ، همـراه مــا باشــید

عضو یت
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