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 آستانه 

برای ارتباط انسان با پروردگارش قرار داده تا در آن با مناجات با خدا و عهد و خداوند بزرگ و گرانقدر  ای است که  نماز فرصت ارزنده

با نماز به عنوان یک   ما عموماً ها پاکیزه سازد و بتواند به درجات واالی کمال انسانی نائل شود.را از آلودگیپیمان و درخواست از او، خود  

شده عبادتی آشنا هستیم و کمتر نسبت به معنا و عمق آن آگاهیم. آیات قرآن و روایات رسیده از معصومان اما نگرش متفاوتی چارچوب تعریف

 دهند.میاز نماز را پیش روی ما قرار 

 خوانیم.در موضوع معنی، فضیلت، وجوب و علت وجوب نماز می  ی راآیات و روایات  ،»نماز، پرواز تا آسمان«  یدر این بخش از مجموعه

 است که البته   شیوه ما در این نوشته، مراجعه به آیات منتخب در کتاب بحار االنوار در هر موضوع و روایات منتخب از کتاب کافی و فقیه بوده

ها که  به این ترتیب که تمامی آیات و احادیث باالگفته در این مجموعه آمده، اما برخی از آن  ؛است  گاه از کتاب علل الشرایع هم استفاده شده

 است.  شده و بقیه در پاورقی ذکر شده قصد توضیح آن را داشتیم، در متن آورده

ها، مطالب را دنبال کند، این کار آسان تا اگر کسی بخواهد مطابق همان کتاب در هر قسمت، نام باب )بخش( در کتاب مورد نظر قید شده  

، آیات و روایات منتخب، خاطربه همین    ونویسی بر این قسمت از دو کتاب کافی و فقیه است،  نوعی حاشیهباشد. درواقع نوشته حاضر به

ها هم به نوعی متأثر از همان نگرش رایج نسبت به نماز و کتاببندی موجود در این  دستهخوب است بدانیم  اند.  بندی جدیدی نشدهدسته

ها کمتر لحاظ شده. به همین جهت بهتر است بدون توجه به  احکام شرعی است و روح و معنای معرفتی و ارتباط با خدا در انتخاب نام باب

 مند شویم.نها بهرهنام ابواب، به مطالعه آیات و روایات مندرج در آنها بپردازیم و از نور و هدایت آ

نکته مهم در استفاده از این نوشته این است که واژه صالة همواره به نماز ترجمه شده و معموال منظور از آن همان مجموعه کارهایی است  

این در حالی  رسد.  شود و با سالم انتهای نماز به پایان میدهد و از تکبیرة االحرام شروع میکه یک مسلمان برای عبادت روزانه خود انجام می

کند که صالة را برپا داریم، منظور این است که به او توجه کنیم.  است که ترجمه صحیح واژه صالة، توجه است. درواقع وقتی خدا به ما امر می 

ة توجه و رو  البته این صحیح است که چارچوب این توجه، همان شکل نماز رایج بین ماست، اما تفاوت در این است که منظور اصلی از صال

باشیم، از هدف اصلی صالة  و اگر ما صرفا نماز بخوانیم اما این توجه و مناجات قلبی را نداشته  کردن به خدا و روی گرداندن از غیر خداست،

اعمالی که   مسلمانان رهزن شده و موجب شده که گمان کنند این مجموعهبسیاری از  ایم. متأسفانه ترجمه رایج از واژه صالة برای  دور مانده

 مقدار اعمال بدنی و قرائت جمالت بسنده کنند.دهند همان چیزی است که خدا از آنها خواسته و به همین انجام می

 تا از نمازگزاران مطلوب او باشیم.  مان رساندیاریآشنا کند و  با نماز پسنددآن گونه که خود میکنیم ما را از خداوند بزرگ و دانا تمنا می
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 1دهد ارزش نماز و مجازات کسی که آن را انجام نمی

اَي   ِتي َأْنَعْمُت َعَلْيُكْم َوَأْوُفوا ِبَعْهِدي ُأوِف ِبَعْهِدُكْم َوِإيَّ ًقا لَِما َمَعُكْم َوَلَ َتُكوُنوا  َيا َبِني ِإْسَراِئيَل اْذُكُروا ِنْعَمِتَي الَّ َفاْرَهُبوِن َوآِمُنوا ِبَما َأْنَزْلُت ُمَصدِّ
ُقوِن. أَ  اَي َفاتَّ َل َكاِفٍر ِبِه َوَلَ َتْشَتُروا ِبآَياِتي َثَمًنا َقِليالً َوِإيَّ  2وَّ

و به آن چه نازل   .دیدار   م یوفا کنم و تنها از من ب  مانتانیتا به پ  دیمن وفا کن  مانیو به پ  دیآور   ادیداشتم به    ی! نعمت مرا که بر شما ارزانلیاسرائ  یبن  ی ا
 ات یو آ  دیمنکر آن نباش  نیو نخست  کندیم  قیشما( تصد  امبرانی از پ  ماندهی جابه  ی هاها و نوشتهکه آن چه را نزد شماست )کتاب  دیکردم )قرآن( بگرو

 . دیکن  شهیمرا پ ی ( و تنها تقوادینکن یبها تلق را کم  اتی)آ دینفروش ز یناچ ی مرا به بها

 نی از ا  یکی  روانیبه عنوان پ  لیاسرائیبن  این کهاست و    یکیاز جمله قرآن و تورات    یاست که سرمنشأ کتب آسمان  نیقرآن ا  یادعا ▪

 . شودیتر تمام مگران نی د غ یو امر تبل  امبریپ  ینکردن مشرکان، برا دیینسبت به تأ ،کنندی قرآن را تأیید نمیآسمان یهاکتاب

اِكِعينَ  ؛َتْلِبُسوا اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموا اْلَحقَّ َوَأْنُتْم َتْعَلُمونَ  َوَلَ  َكاَة َواْرَكُعوا َمَع الرَّ الََة َوآُتوا الزَّ  3. َوَأِقيُموا الصَّ

 .دیکنندگان رکوع کنو با رکوع دیو زکات بده  دیو نماز به پا دار   .دیدانی که م  یدر حال  دیو حق را کتمان نکن دیو حق را به باطل مپوشان

 . است  نماز داشتن پا به است،آمده ی قبل اتیبه کتاب که در آ مانیپس از ا شوندیاسالم وارد م نیکه به د یانتظار خداوند متعال از کسان ▪

به   نیکه در بدو ورود به د  دشو یمتذکر م  لیاسرائیاست و خداوند به بن  یدارنید  یبرا  یکه نماز به عنوان نماد  ددیمیخواه  زیدر ادامه ن ▪

 باشند.  بندیاسالم پا نینماد د نیا

 4.َتْعِقُلونَ   َأَفالَ َأَتأُْمُروَن النَّاَس ِباْلِبرِّ َوَتْنَسْوَن َأْنُفَسُكْم َوَأْنُتْم َتْتُلوَن اْلِكَتاَب 

 د؟یکنی نم شهیعقل پ ایآ د؟یکنیو خود را فراموش م دیدهیفرمان م یکیمردم را به ن د،یکنیتالوت م [یآسمان] که کتاب  یدر حال  ایآ

الِة َو ِإنَّها َلَكِبيَرٌة ِإَلَّ َعَلى اْلخاِشِعينَ  ْبِر َو الصَّ ِذيَن َيُظنُّوَن َأنَُّهْم ُمالُقوا َربِِّهْم َو َأنَُّهْم ِإَلْيِه راِجُعونَ  ؛ َو اْسَتِعيُنوا ِبالصَّ  5.الَّ

را  که خدا   کنندیکه گمان م  ییآنها  هستند.  ی که خاشع و اهل فروتن  یکسان  یاست مگر برا  یکار دشوار   این کمک گرفتنو    دییجو   یار یو از صبر و نماز 
 دگشت.او باز خواهن یو به سو  کننددیدار می

 خطاب قرآن در آیات قبلی، بنی اسرائیل بود. در ادامه، در این آیه، هم خطاب خدا به بنی اسرائیل است و هم به مسلمانان. اصوال جا دارد ▪

گوید، ما نیز به کالم خدا گوش فراسپاریم و هر قدر خود را هر کجا که خداوند با یهود و نصاری یا حتی با کافران و مشرکان سخن می

 بینیم، از آن سخن درس بگیریم و بر مبنایش رفتارمان را سو داده، سودمند سازیم. اق آن آیات میمصد

فرماید: از شکیبایی و از توجه به سمت خدا )برای حل  کند. در اینجا میخدای بزرگ همواره ما را به کمک گرفتن از خودش تشویق می ▪

دنیا و آخرتتان( کمک بگیرید. درواقع راهکار خدا برای سعادت ما به شکل متفاوتی   مشکالتتان، برای پیشرفتتان و مجموعا برای سعادت در

 است نسبت به آنچه بین ما رایج است. راهکار خدا از سنخ ایمانی و خدایی است و راهکارهای ما بیشتر جنبه مادی و دنیایی دارد. 

اگر به استعانت اشاره کند، منظور این است که کمک گرفتن از صبر و   ممکن است »ها« در واژه »إنَّها« به استعانت یا به نماز اشاره کند. ▪

صالة دشوار است و اگر به صالة اشاره کند، منظور این است که نماز کار دشواری است مگر بر خاشعان. در هر صورت، الزمه بندگی 
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تر و ه ما در مقابل خداوند بزرگ متواضعصحیح و ارتباط خوب و مؤثر با خدا، خاشع بودن و متواضع بودن در مقابل خداست. هر چ

ادعاتر و نگرانتر باشیم، و کوچکی و گناهکاری و ناتوانی خود را بیشتر حس کنیم و بیشتر بدانیم که بدون کمک او هیچ نیستیم و به بی

صالتمان بیشتر بهره رسید و هر چه داریم و هر چه هستیم، به لطف و عنایت اوست، در این صورت از صبر و  هیچ چیزی نخواهیم

 برد و آنها به ما کمک بیشتر و بهتری خواهندکرد. خواهیم

و در قلبمان به خدا  باشددر مقابل خدا  قرار است که نماز ما همراه با خشوع خشوع یعنی اظهار کوچکی و فروتنی همراه با نوعی ترس.  ▪

. به بیانی اگر نمازمان با خشوع همراه نباشد به بر گناهانمان ترسان بگوییم که ما در مقابل تو کوچک و ناچیز و نیازمندیم و از عقوبت تو 

خواهد نماز خود را اصالح کند باید خشوع خود را در مقابل خداوند متعال بسنجد و قدم در راه اصالح است. کسی که میدرستی ادا نشده

 آن بگذارد. 

باشد. اعتقاد به مالقات خدا حین نماز، انسان را در برابر او را داشتهشود که در نماز رویکرد مالقات با خدا  خشوع برای کسی حاصل می ▪

 کند. خاشع می

ُمُكْم َما َلْم َتُكوُنوا َتْعَلُمونَ   َعَلْيُكمْ َكَما َأْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسوَلً ِمْنُكْم َيْتُلو   ُمُكُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَعلِّ يُكْم َوُيَعلِّ َفاْذُكُروِني َأْذُكْرُكْم   6. آَياِتَنا َوُيَزكِّ
الَِة   َيا 7. َواْشُكُروا لِي َوَلَ َتْكُفُرونِ  ْبِر َوالصَّ ِذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا ِبالصَّ َها الَّ هَ  ِإنَّ َأيُّ اِبِرينَ  َمعَ   اللَّ    8. الصَّ

چه را و آن  اموزدیکند و به شما کتاب و حکمت ب  زهیرا پاک   ما را بر شما تالوت کند و شما  اتیتا آ  میاز خودتان فرستاد  یامبری شما پ  انیکه در مچنان
 د، یاآورده  مانیکه ا  ی کسان  ی (. ادینکن  ی)ناسپاس  دینساز  شهیو کفر پ  دیآور   ی جاکنم و و شکر مرا به  ادتانیتا    دیکن  ادیدهد. پس مرا    ادی  دیدانستینم

 است.  شگانی. همانا خدا با صبرپدییجو  یار یاز صبر و نماز 

 کمک گرفتن از نماز است.   یفضا، فضا زیجا ن نیدر ا ▪

است. یکی از شدهصبر و شکیبایی از کارهای بسیار ارزنده در رویارویی با مشکالت است که در آیات و روایات فراوانی به آن پرداخته ▪

کمک   یدارن یبه قوام انسان در د  گریکدینماز و روزه در کنار    یعناند. یمصادیق صبر، روزه است که در روایتی این گونه تفسیر فرموده

 . ست ا قرار دهد که خداوند متعال مقرر فرموده یخود را در چهارچوب  یمدت یانسان برا شودی. روزه سبب مکنندیم

ِتي ِبَواٍد    ِمنْ َربََّنا ِإنِّي َأْسَكْنُت   يَّ ِم َربََّنا لُِيِقيُموا الصَّ   َغْيرِ ُذرِّ الََة َفاْجَعْل َأْفِئَدًة ِمَن النَّاِس َتْهِوي ِإَلْيِهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن  ِذي َزْرٍع ِعْنَد َبْيِتَك اْلُمَحرَّ
ُهْم َيْشُكُرونَ  َمَراِت َلَعلَّ  9. الثَّ

و محترم تو ساکن نمودم    یدر جوار خانه گرام  وعلفآبی ب  ینی( را در سرزملیخود )هاجر و جناب اسماع  هیذر   از دودمان  یپروردگارا همانا من بخش
 باشد که شکر گزارند.  ده؛ شانیروز هاوهیاز مردم را خواهان آنان گردان و از م ییهاتا نماز به پا دارند. پس دل ایخدابار 

و از   شودیم  لیبه قبله مسلمانان تبد  ندهیمکان در آ  نای  عالوه  به.  است باعث رونق نماز شده  السّالمهیعل  میحضور خانواده حضرت ابراه ▪

 . شودیحضور باعث برپاداشتن نماز م نیا  زین ث یح نیا

الَة َتْنهى  الَة ِإنَّ الصَّ ْكَبرُ  َو َأِقِم الصَّ ِه َأ  10  َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكِر َو َلِذْكُر اللَّ

 خدا بزرگتر است... ادیو همانا  داردی دار که همانا نماز از کار زشت و ناپسند بازم ی ... و نماز برپا (امبری خطاب به پ)
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، اقامه صالة، یعنی برپا داشتن و استمرار حال توجه به خدا در قالب نماز. این استمرار بایستی در برنامه نمازهای روزانه ما ملموس باشد ▪

 گذرد. وقتمان به نماز و ارتباط با خدا مییعنی بایستی این حس را بکنیم که بخش قابل توجهی از  

خدا باشد   ادیکه همراه با  یدر جدا شدن و فاصله گرفتن انسان از گناهان و انحرافات نقش دارد؛ اما وقت زیبدون حضور قلب ن ینماز حت ▪

 ر یتأث  تواندیرا دارد و م  یصلکه در نماز نقش ا  یزیآن چ  یآثار را دارد ول  ن یدرست است که نماز ا  یعنیخواهدداشت.    یمتفاوت  ریثأت

 است.( عن الفحشاء...« آمده یبه اوست )برداشت از عبارت »و لذکراهلل اکبر« که بعد از »تنه ژهیخدا و توجه و  ادیکند  جادیمضاعف ا

الَة  ِذيَن اْسَتجاُبوا لَِربِِّهْم َو َأقاُموا الصَّ ا   َو َأْمُرُهْم ُشورى َو الَّ  11. َرَزْقناُهْم ُيْنِفُقونَ َبْيَنُهْم َو ِممَّ

مشورت است و از آنچه روزيشان   وهیو نماز برپا داشتند و كارشان در ميانشان به ش  دادندکه پروردگارشان را پاسخ مثبت    یو کسان  (مؤمنان  فیدر توص )
 كنند. ايم انفاق مىداده

و ما تنها    کندیو ما را دعوت م  کندیم  ییخداوند متعال آقا  ،میدرخواست کناز او    دیباهستیم که به خدا نیازمندیم و  ما  این  که    یدر حال ▪

 ! پاسخ مثبت دهیم ی بزرگاخددعوت  به  دیبا

اگرچه پاسخ مثبت دادن به پروردگارمان، باید در همه امور زندگی جاری باشد، چون او ما را به تکیه همواره بر خودش دعوت کرده، به  ▪

است، اما یک موقعیت برجسته از دعوت ه داده، و از ما پرهیزکاری و نیکوکاری طلب کرده پاداش فراوان نسبت به پیروی از خودش وعد

خدا، برپایی نماز و مالقات مؤمن با اوست. بنا بر این، در هر روز در پنج نوبت بایستی به شکلی به سوی نماز و مناجات با خدا رو کنیم 

 که نمایشگر پاسخ مثبت به دعوت خدا باشد. 

َلواِت  َعَلى حاِفُظوا الةِ  وَ  الصَّ هِ  ُقوُموا وَ  اْلُوْسطى  الصَّ  12. قاِنِتينَ   لِلَّ

 . دیزیپا خخدا خاضعانه به یو برا دیباش بندی عصر( پا ای)ظهر  انهینماز م [ژهیوبه ]بر نمازها و 
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 13دلیلی که خدای بزرگ و گرانقدر برای آن نماز را واجب ساخت

ِه الُْكوفِ  ُد ْبُن َأِبي َعْبِد اللَّ َثَنا ُمَحمَّ ُه َقاَل َحدَّ ٍد َرِحَمُه اللَّ َثَنا َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ اِس َعْن  َحدَّ َثَنا َعِليُّ ْبُن الَْعبَّ ِد ْبِن ِإْسَماِعيَل الَْبْرِقيِّ َقاَل َحدَّ يُّ َعْن ُمَحمَّ
َثَنا ِهَشاُم ْبُن الَْحَكِم َقالَ ُعَمَر ْبِن َعْبِد الَْعِزيِز َقا اِس َعْن َحَواِئِجِهْم َو َمْتَعَبًة    َل َحدَّ ََلِة َفِإنَّ ِفيَها َمْشَغَلًة لِلنَّ ِة الصَّ ِه ع َعْن ِعلَّ َلُهْم ِفي َأبَْداِنِهْم َسَألُْت َأَبا َعْبِد اللَّ

اَس َلْو ُتِركُوا ِبغَ  ِل َو َبَقاِء الِْكَتاِب ِفي َأْيِديِهْم َفقَ َقاَل ِفيَها ِعَلٌل َو َذلَِك َأنَّ النَّ ِبيِّ ص ِبَأكَْثَر ِمَن الَْخَبِر اْلَْوَّ ْط َلَكاُنوا َعَلى َما كَاَن َعَلْيِه ْيِر َتْنِبيٍه َو ََل َتَذكٍُّر لِلنَّ
ُلوَن َفِإنَُّهْم َقْد كَاُنوا اتََّخُذوا ِدينًا َو َوَضُعوا كُُتبًا َو َدَعْوا ُأنَ  ُه َتبَ اْلَْوَّ اَرَك اسًا ِإَلى َما ُهْم َعَلْيِه َو َقَتُلوُهْم َعَلى َذلَِك َفَدَرَس َأْمُرُهْم َو َذَهَب ِحيَن َذَهُبوا َو َأَراَد اللَّ

ََلَة َيْذكُُروَنُه ِفي كُلِّ َيْوٍم َخْمَس َمرَّ  ٍد ص َفَفَرَض َعَلْيِهُم الصَّ ِه لَِكْيََل َيْغُفُلوا َو َتَعاَلى َأْن ََل ُيْنِسَيُهْم َأْمَر ُمَحمَّ ََلِة َو ِذكِْر اللَّ ُدوا ِبالصَّ اٍت ُيَناُدوَن ِباْسِمِه َو َتَعبَّ
 14.َعْنُه َو َيْنَسْوُه َفَيْنَدِرَس ِذكُْرهُ 

سبت به کارها و عبادت مردم را ن  نیجا آوردن اکه[ به  یهشام بن حکم نقل نموده که از امام صادق درباره علت ]وجوب[ نماز سؤال کردم ]در حال 
[ اگر نکه یاست؛ و ]از[ آن ]جمله ا  یلیعبادت دَل  نی. حضرت پاسخ فرمودند: در ااندازدیم  یها را به زحمت و سختو بدن آن  داردیبازم  شانیازهاین

بود،  نها  آن   نیکتاب خدا در بحضور  و    نید  هیاول  انیجز ب  امبر یپ  یسو   به  یادآور یو    یدارگریگونه ب  چهیبرایشان    و  بودندمردم به حال خود رها شده 
پیش پای خود قرار  را    ییهاگرفتند و کتاب  شیپ  در را    ینییو آ  نیگذشته د  اقوام ]و پیروان اولیه پیامبران[.  شدندیم  نیشیها و اقوام پ چون ملتهم
مندرس و فراموش شد.    ز یها نآن  نییآ  ایدن  نیشان از ارا کشتند، اما با رفتن  یخود فرا خوانده و بر آن اساس گروه  نییو آ  شیرا به ک  یند و افراد داد

  اد یرا در هر روز پنج بار  )پیامبر(  ها واجب کرد تا او  د؛ پس نماز را بر آنشو )امت اسالم( ن  موششانرافمحمد    نیاراده کرد که د  بزرگ و گرانقدر خداوند  
 او نابود و مندرس نگردد.   ادینبرند تا    ادیغافل نشوند و او را از  )پیامبر(  از او    بی ترت  ن یبدتا  کنند    یخدا بندگ  ادیند و با نماز و  بخوانکنند و او را به نامش  

دهنده جایگاه و اهمیت پیامبر های نماز اشاره شده که نشانهمانا محور اصلی نماز، یاد خداست. اما در این حدیث به یکی از حکمت  ▪

این روایت برای وجوب نماز بیان شده، با توجه به تعبیر ینادون بإسمه در سطر آخر حدیث، اسالم برای ما مسلمانان است. علتی که در  

احتماال منظور بردن نام پیامبر است. اگر چنین باشد، این موضوع تذکری است برای ما که متوجه باشیم در تشهد نمازهایمان به دو چیز  

پیامبری محمد که توجه خداوند بر او و خانواده پاکش باد! بنابراین باید دهیم، یکی خدایی و یکتایی خدای بزرگ و دیگری  گواهی می

 تالش کنیم به رهنمودهای پیامبر بیشتر مراجعه کنیم. 

نماز قالب مهمی برای بندگی خداست که البته باید همراه با یاد خدا باشد. اگر که    شودی« برداشت مو ذکر اهلل  از عبارت »تَعَبّدوا بِالصّاله ▪

 شکل یک عادت روزانه برای ما دربیاید، دیگر تأثیر مطلوب خود را نخواهدداشت.  نماز به

ُد ْبُن َأبِ  َثَنا ُمَحمَّ ُد ْبُن َيْعُقوَب َقاَل َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ ٍد َقاَل َحدَّ َثَنا َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ِد ْبِن ِإْسَماِعيَل َعْن عَ َحدَّ ِه َعْن ُمَحمَّ اِس َقاَل ي َعْبِد اللَّ ِليِّ ْبِن الَْعبَّ
َضا ِد ْبِن ِسَناٍن َأنَّ َأَبا الَْحَسِن َعِليَّ ْبَن ُموَسى الرِّ اُف َعْن ُمَحمَّ حَّ َثَنا الَْقاِسُم ْبُن َرِبيٍع الصَّ ََلِة َأنََّها  ع كََتَب ِإَلْيِه ِفيَما كََتَب ِمْن َجَواِب َمَساِئِلهِ  َحدَّ َة الصَّ َأنَّ ِعلَّ

اِر َجلَّ َجََلُلهُ  ِه َعزَّ َو َجلَّ َو َخْلُع اْلَْْنَداِد َو ِقَياٌم َبْيَن َيَدِي الَْجبَّ ِة لِلَّ ُبوِبيَّ َلُب لِْلَِْقاَلِة ِمْن َساِإْقَراٌر ِبالرُّ لِّ َو الَْمْسَكَنِة َو الُْخُضوعِ َو اَِلْعِتَراِف َو الطَّ ُنوِب  ِبالذُّ لِِف الذُّ
ِه َعزَّ َو َجلَّ َو َأْن َيُكوَن َذاِكرًا غَ  اٍت ِإْعَظامًا لِلَّ َياَدِة ِفي  َو َوْضُع الَْوْجِه َعَلى اْلَْْرِض كُلَّ َيْوٍم َخْمَس َمرَّ ْيَر َناٍس َو ََل َبَطٍر َو َيُكوَن َخاِشعًا ُمَتَذلًَِّل َراِغبًا َطالِبًا لِلزِّ

ْنيَ  يِن َو الدُّ َهاِر لَِئَلَّ الدِّ ْيِل َو النَّ ِه َعزَّ َو َجلَّ ِباللَّ َدُه َو ُمَدبَِّرُه َو َخالَِقُه َفَيْبَطَر َو َيْطَغى َو َيُكوَن   ا َمَع َما ِفيِه ِمَن اَِلْنِزَجاِر َو الُْمَداَوَمِة َعَلى ِذكِْر اللَّ َيْنَسى الَْعْبُد َسيِّ
 15 َيَدْيِه َزاِجرًا َلُه َعِن الَْمَعاِصي َو َماِنعًا ِمْن َأْنَواعِ الَْفَساِد. ِفي ِذكِْرِه لَِربِِّه َو ِقَياِمِه َبْينَ 

نماز اقرار به پرورنده    علت  گونه مکتوب فرمودند:  نای  بودکه او به محضر آن حضرت نوشته  یکه امام رضا در پاسخ به سؤاَلت  کندیمحمد بن سنان نقل م
 رهیچ  ی در مقابل خدا   یو سرسپردگ  یازمندیو ن  یبا او، و برپا داشتن حال کوچک  یندانستن کس  ک یانش، شربندگ  یبزرگ و گرانقدر برا  ی بودن خدا
در روز جهت بزرگداشت   تپنج نوب  یبرا  نی است و اعتراف و درخواست درگذشتن خدا از گناهان گذشته، و نهادن صورت بر زم  ار یبس  اشی که بزرگ

 ی ایکند و مشتاق و جو   یخدا باشد نه فراموشکار و نه مغرور، و فروتن باشد و اظهار کوچک  اد ینسان[ به  ]ا  نکهی بزرگ و بلندمرتبه اسّت، و ا  ی خدا
و بلندمرتبه در شب و روز است   بزرگ  ی خدا اد یآن[ مداومت در  لیدل ز یو ]ن ا،ینسبت به دن ی حال بسندگ نیباشد در ع ایو دن ن یاز د شتر یب مندیبهره



- 6  - 

پروردگارش باشد و    ادیمبتال نشود. و در حال    انیخود را فراموش نکند تا به غرور و طغ  نندهیو آفر  اشیزندگ  ز یر بنده، آقا و برنامه  بیترت  نیتا بد
 که از گناهان دورش کند و مانع از انواع فساد باشد.   یدر محضر او به شکل ستادنیا

پرورش ما بودن ما و روزی ما و  و    یتو رب ما هست  میدانی که ما م  مییبه خداوند متعال بگو   یعنیخداست؛    ت ینماز اقرار به ربوباز علل   ▪

 یهمان طور که شخص م؛ییگو یکه چه م میاما ندان م،یپروردگار اقرار کن  ت یبه ربوب میتوانیدارد. نم ییبه دست توست. کلمه اقرار بار معنا

 هست.  دیگو یمتوجه آن چه م کندیاقرار م  که در دادگاه

مخلوقاتش پرورش   گریمختلف و در کنار د  هایخود و با نعمت   یپروردگار و پرورنده است و خداوند است که ما را با روز  یرب به معن ▪

»باهلل« و به   افتدیاتفاق م  مانیاست که هر آن چه را که در زندگ   یمعن  نیبه ا  ی. رب بودن خداوند متعال در ابعاد مختلف زندگ دهدیم

 .مین یاو بب شگاهیو خود را در پ میواسطه و تفضل او بدان

»ظهر و عصر« و »مغرب و   ینمازها  یی( به مطلوب بودن جداگرید  اتی از روا  یاری)و بس   ت یروا  نیوجود عبارت »خمس مرات« در ا ▪

 . ست ی ن جیرا انیعیش انیکه متأسفانه در م یفرهنگ عشاء« اشاره دارد؛

صبح، ظهر، عصر، مغرب و قبل از    یعنی. اگر پنج نوبت در روز  مباشیقبول نداشته  ییاز خداست را به خدا  ر یآن چه غ  یعنیخلع انداد   ▪

.« میقبول ندار  ییرا جز تو به خدا  ی ! کسا یکه »خدا  میی(، به خدا بگو میاور یجا ببه   زیپنج نوبت را ن  نیتر که نوافل اخواب )و چه مطلوب

  ی زگ یپاک   نیعَن الفَحشاءِ وَ المُنکَرِ«. الزمه ا  ی»تَنه  میقرآن کر  ریاست که به تعب  ینماز  نیو چن  شودیما م   یزگ یپاک   سازنهی زم  و گفتگ  نیا

 ی اررگذیتأث  نی. اگر عبارات فقط ورد زبانمان باشند امین یکه خود را در مقام گفتگو با خدا بب  نی. امییگو یچه م   میکه بدان  نیکردن است. افهم

 . شودیتر ممراتب کم هب

و زبان نقشه را  میبگذار  یوقت  میستی باشد، حاضر ن  یاز فارس رینقشه غ  نیاما زبان ا  به دست ما برسد،  ادی ز  اری با ارزش بس  یاگر نقشه گنج ▪

بها که خداوند است گران  گنجی  است،در آن به کار رفته  یقرآن  حاتیو تسب  ریو نماز که تعاب  میقرآن کر  م؟یگنج برس  نیتا به ا  میاموزیب

  شتر ی گنج و فهم ب  نیبه ا  یابیو در راه دست  میبردار  یگام  زنی  ما  است   خوب .  است نازل کرده  نیاز سر لطف آن را از آسمان به زم  عالمت

 .میخود کمک کن   ینیکار به فهم د نیو با ا میاموزیحداقل زبان قرآن( را ب  ای) یزبان عرب ،یاله میتعال

آداب و   یدر تمام  ،یو درماندگ   یاحترام و احساس کوچک  نیخداست و ا  م یدر مقابل وجود محترم و عظ  ینیی بروح نماز خودکوچک ▪

وارد   یگریو با کس د  میصحبت خود را با خداوند متعال قطع کن  میتوانینم  م،یشو یوارد نماز م  ی. از وقتخوردی اعمال نماز به چشم م

 ی. بهتر است با اذان و اقامه و استغفار برا میوارد نماز شو   ی زگ یبا پاک   دی. بامیدر مقابل او کوچک هست  میرچون قبول دا  م؛یصحبت شو 

 ییو گو   میستی اینماز با حالت خاضع م  نیکه سهو و خطا را در نماز از ما دور کند. ح   میو از خود او بخواه  میکن  ینیچصحبت با او مقدمه

. در رکوع و مبگویی  است کرده  میکه آن چه را خدا به ما تعل  میهست  دی. مق مینی بیو بزرگ م  ی گرام  ییداناتوان در مقابل خ  یخود را موجود

 .میدهیذل و مسکنت و خضوع و اعتراف را نشان م نی از ا یگرید  یهاجلوه زیسجود ن

بدن خود را در نماز   فیبخش محترم و شر  نیا  یاست. وقت  گران یاظهار وجود در مقابل د  یبخش بدن ما برا  نیترمهم  یصورت ما به نوع  ▪

 . میدهیخداوند متعال نشان م میخضوع خود را در مقابل وجود عظ یعنی م،ییسایبه خاک م

زندگی یک مسلمان بایستی حول خدا و توجه به او و یاد او و حرمت نسبت به او و قدرشناسی نسبت به اسٍ و ال َبطَرٍ ...«:  ن   ری»ذاکرا غَ ▪

 یاست که باعث ترس از خدا، دور   ی خدامحور  نیهم  داشت او و سید و آقا و موال دیدن او در همه لحظات باشد.های او و گرامینعمت 

 . شودیم دهیپسند یمتعال و رفتارهابه خداوند  دیما از گناه، ام
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مان هستیم. درواقع شکل مطلوب این برپا ماندن توجه این است ما مأمور به برپاداشتن این توجه در زندگیتوجه است و    ی»صاله« به معن ▪

به خدا را در خودمان که ما از صبح تا به شب در پنج نوبت و حتی با نمازهای نافله و مستحبی جمعا پنجاه و یک رکعت، حالت توجه  

 . شودیم ی و مانع هر فساد و تباه کندیم یما جار  یاست که خدا را در زندگ  یتوجه دائم نیا زنده نگاه داریم.

 

 16های نمازبخش

اِدُق ع ََلُة َثََلَثُة َأْثََلٍث ُثُلٌث َطُهوٌر َو ُثُلٌث ُركُوٌع َو ُثُلٌث ُسُجوٌد.  -َقاَل الصَّ  17الصَّ

 سجود است.   گر یسوم آن رکوع و ثلث د  ک ی  ،یزگیبخش آن پاک   ک یسه بخش است.    دارای  نماز :  فرمودند  که  استنقل شده   الّسالمهیعلاز امام صادق  

 18زمان واجب شدن طهارت برای نماز

ََلُة َو ََل َصََلَة ِإَلَّ ِبَطُهوٍر.  -َقاَل َأُبو َجْعَفٍر الَْباِقُر ع  ُهوُر َو الصَّ  19ِإَذا َدَخَل الَْوْقُت َوَجَب الطَّ

 مگر با طهارت. ستین حیصح  ینماز چیو ه  شودیکه وقت نماز داخل شود، طهارت واجب م  یهنگامامام باقر فرمودند: 

 20آغاز نماز و ورود به حریم آن و خروج از حریم آن

ْسِليُم.   -َأِميُر الُْمْؤِمِنيَن َعِليٌّ عَقاَل  كِْبيُر َو َتْحِليُلَها التَّ ََلِة الُْوُضوُء َو َتْحِريُمَها التَّ  21اْفِتَتاُح الصَّ

آنچه انسان بزرگداشت خدا با عبارت هللا أکبر است و    شودی آن م  م یفرمودند: آغاز نماز وضو است و آنچه باعث ورود به حر  الّسالمهیعل  نیرالمؤمن ی ام
 نماز[ است. ی سالم گفتن ]انتها کند،یاعمال ممنوعه در نماز خارج م رهیرا از دا

خوردن   گران، یمثل حرف زدن با د  شود؛ یبر ما حرام م  ییکارها  ریو پس از تکب  شود یمراحل است که با وضو شروع م   یکار دارا   کینماز   ▪

در زمره   یاز لحاظ فقه  یاعمال متفاوت است و برخ  نیا  میخدا بودن و ... که البته درجه تحر  ریغ  ادیاز قبله برگرداندن،    یرو  دن،یو آشام

 . گرددیاعمال بر ما حالل م نیمجددا ا زی. پس از سالم آخر نماز نرندیگ یمکروه قرار م یهاکار

با    ییخدا  ریامور غ  انیآغاز گفتگو با خدا پا  یی. گوکندیال مما را آماده سخن گفتن با خداوند متع  هامیمقدمات و تحر  نیا ▪ است. ما 

( و با  دیآیبرم  دست را باال آوردن و تا کنار گوش بردن)همان طور که از عمل    میگذاریو متعلقات را پشت گوش م  ایدن  االحرامرةیتکب

 .میکنیخدا صحبت م
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22ارزش نماز )در کتاب کافی(
 

اِم َعْن َأِبي َعْبِد اَعِليُّ ْبُن   حَّ ِد ْبِن ِعيَسى َعْن ُيوُنَس َعْن َهاُروَن ْبِن َخاِرَجَة َعْن َزْيٍد الشَّ ِه ع َقاَل َسِمْعُتُه َيُقولُ ِإْبَراِهيَم َعْن ُمَحمَّ ِه   للَّ َأَحبُّ اْلَْْعَماِل ِإَلى اللَّ
ََلُة َو ِهَي آِخُر َوَصاَيا اْلَْْنِبَيا ى َحْيُث ََل َيَراُه َأِنيٌس فَ َعزَّ َو َجلَّ الصَّ ُأ َفُيْسِبُغ الُْوُضوَء ُثمَّ َيَتَنحَّ ُجَل َيْغَتِسُل َأْو َيَتَوضَّ ُيْشِرُف َعَلْيِه َو ُهَو َراِكٌع  ِء ع َفَما َأْحَسَن الرَّ

ُجوَد َناَدى ِإْبِليُس َيا َوْيََلْه أَ   23َطاَع َو َعَصْيُت َو َسَجَد َو َأَبْيُت.  َأْو َساِجٌد ِإنَّ الَْعْبَد ِإَذا َسَجَد َفَأَطاَل السُّ

  نیاوست و آن آخر  ینماز و توجه به سو   کارها نزد خداوند بزرگ و گرانقدر   نی ترداشتنی: دوستفرمودی که م  دمی از امام صادق شن  :دیشّحام گو   دیز
 ییآشنا  چیچنان که ه   رود،  ی اگاه به گوشه. آنردیوضو بگ  ای سته یبه طور شا  ایمرد غسل کند   کوستیاست. چه قدر ن  الّسالمهمی عل  امبرانی سفارش پ

نب  را  را طوَلن  ندیاو  بنده چون به سجده رود و آن  ننگرد. همانا  او  بر  آنگاه که در رکوع و سجود است  ابل  یو  او    ی زند: »وا  ادیفر  سیکند،  بر من که 
   کردم.«  یو من از سجده خوددار  کردم؛ او سجده نمود  یکرد و من نافرمان  یبردار فرمان

ای در مقابل او حاضر شویم کنیم که به گونهکنیم؟ آیا تالش نمیآیا قبل از مالقات یک عزیز، وقتی را صرف نظافت و پاکیزگی خود نمی ▪

باید   ر زندگی است،ی جاری ما دتر توجه او را به سمت خود جلب کنیم؟ اگر این رویهکه مورد پسند او باشد تا با این کار قدری بیش

ها و رعایت آداب در مقابل خدا حاضر شویم. اگر چند روز )یا حداقل ترین لباسدر مقابل خدا هم این گونه باشیم. باید پاکیزه، با شایسته

درگیر این مالقات کشیم، باید قبل از دیدار خدا نیز  چند ساعت( قبل از مالقات با یک عزیز ذهن ما درگیر است و انتظار این مالقات را می

 و جانمان را برای این قرار پاکیزه سازیم.  حباشیم و رو

خوب است برای نماز جایی را انتخاب کنیم که کسی )یا حداقل شخص آشنایی( در آن جا نباشد تا حواسمان به او پرت شود. بهتر است  ▪

 تر و متمرکزتر به دیدار خدا برویم.تا با دلی آرام  زمینه ریا را از بین ببریم

ُد ْبُن الَْحَسِن َعْن َسْهِل ْبِن ِزَياٍد َعِن اْبِن َمْحُبوٍب َعْن َأِبي َحْمَزَة َعْن َأِبي َجْعَفٍر ع َقاَل َقاَل  هُ  َرُسوُل اللَِّه ص ُمَحمَّ   ِإَذا َقاَم الَْعْبُد الُْمْؤِمُن ِفي َصََلِتِه َنَظَر اللَّ
ْحَمُة ِمْن َفْوِق َرْأِسِه ِإَلى ُأُفِق   ْتُه الرَّ ُه َعَلْيِه َحتَّى َيْنَصِرَف َو َأَظلَّ ُه ِبِه َمَلكًا ِإَلْيِه َأْو َقاَل َأْقَبَل اللَّ َماِء َو َوكََّل اللَّ ُه ِمْن َحْولِِه ِإَلى ُأُفِق السَّ َماِء َو الَْمََلِئَكُة َتُحفُّ السَّ

َها الُْمَصلِّي َلْو َتْعَلُم َمْن َيْنُظُر ِإَلْيَك َو َمْن ُتَناِجي َما الَْتَفتَّ َو ََل ِزْلَت ِمْن َقاِئمًا َعَلى َرْأِس   24َمْوِضِعَك َأَبدًا. ِه َيُقوُل َلُه َأيُّ

که فرمودند خداوند به او    نیا  ایخداوند به او نظر کند )  زد،ینمازش برخ  یامام باقر فرمود که رسول خدا فرمودند: هر گاه بنده مؤمن برا  دیابوحمزه گو 
 رند یاو را تا افق آسمان فراگ  رامونیافکند و فرشتگان پ  هیسر او تا افق آسمان بر او سا  یکه او از نماز فارغ شود. و رحمت خداوند از باَل   نیآورد( تا ا  یرو

  ی و با چه کس  کندی بر تو نظر م  یچه کس  ی دانستینمازگزار! اگر م  ی »ا  :دیو به او گو   اشدبستادهیسرش ا  یبر او بگمارد که بر باَل   ی او خداوند فرشته
 .«یرفتی نم گاهیجا نی( و هرگز از ایکردی توجه نم یگرید ز ی)به چ  یگرداندی نم یرو ،گویییسخن م

ََلةُ  َضا ع َقاَل: الصَّ ِد ْبِن الُْفَضْيِل َعْن َأِبي الَْحَسِن الرِّ .  َأُبو َداُوَد َعِن الُْحَسْيِن ْبِن َسِعيٍد َعْن ُمَحمَّ    25ُقْرَباُن كُلِّ َتِقيٍّ

 به خدا است.  زکار یشدن هر انسان پره  ک ی نزد لهیفرمودند: نماز وس الّسالمهیکه امام رضا عل  دیگو   لیمحمد بن فض

شود. کلید تأثیرگذاری پیوندی بین نماز و تقوا وجود دارد. شخصی که متقی نیست به اندازه شخص متقی به خداوند متعال نزدیک نمی ▪

 نماز همین تقوا است. 

اِر َعْن َصْفَواَن َعْن َحْمَزَة ْبِن   ِد ْبِن َعْبِد الَْجبَّ ِه ع َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه ص َأْحَمُد ْبُن ِإْدِريَس َعْن ُمَحمَّ ََلِة   ُحْمَراَن َعْن ُعَبْيِد ْبِن ُزَراَرَة َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ َمَثُل الصَّ
 26ْنَفْع ُطُنٌب َو ََل َوِتٌد َو ََل ِغَشاٌء.  َعُموُد َلْم يَ َمَثُل َعُموِد الُْفْسَطاِط ِإَذا َثَبَت الَْعُموُد َنَفَعِت اْلَْْطَناُب َو اْلَْْوَتاُد َو الِْغَشاُء َو ِإَذا اْنَكَسَر الْ 
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و    برجای است که هر گاه ستون پا  مهیفرمودند: مثال نماز مثال ستون خ  سّلم وآلهوهیعلهللای که امام صادق فرمود: رسول خدا صلّ   دیبن زراره گو   دیعب 
 .  رسانندینم ی ادهیو پرده فا خیطناب، م گر یبشکند د دارد و هر گاه آن ستون دهیفا مهیخ یو پرده هاخیها، م ثابت باشد، طناب

َثِني َمْن َسِمَع   اِب َعِن الُْحَسْيِن ْبِن َسْيٍف َعْن َأِبيِه َقاَل َحدَّ ُد ْبُن َيْحَيى َعْن َسَلَمَة ْبِن الَْخطَّ ِه ع َيُقولُ ُمَحمَّ َمْن َصلَّى َركَْعَتْيِن َيْعَلُم َما َيُقوُل   َأَبا َعْبِد اللَّ
ِه َذْنٌب.فِ   27يِهَما اْنَصَرَف َو َلْيَس َبْيَنُه َو َبْيَن اللَّ

به او گفت که آن حضرت فرمودند: هر کس دو رکعت نماز   بوددهیشن  الّسالمهی که از امام صادق عل  یکه کس  کندیاز پدرش نقل م  فیبن س  نیحس
 ی گناه   ش یاو و خدا  انیکه م  یاز نماز فارغ شود در حال   نماز حواسش پرت نشود(،  ی جا  چی )و ه   دیگو یآورد و بداند که در آن دو رکعت چه م  ی جابه

 نباشد.

 دهد. نواز به مهمانانش میای است که پروردگار مهمانبخشش گناهان جایزه ▪

خلوقات، اهمیت دادن به خداوند متعال، دوست داشتن خدا و احکام او، الزمه حواس جمع در نماز شرمندگی از گناهان، عدم توجه به م ▪

 ستن این اوامر و نواهی است. ندانستن اوامر و نواهی خداوند و حکیمانه دا

مشغول نباشیم. و اگر ای به چیزی جز گفتگوی با خدا دلکنندگی نماز برای انسان این است که در طول نماز هیچ لحظهالزمه ویژگی پاک ▪

 شود. گونه نیستیم، به همان مقدار تأثیر نماز برایمان کاسته می این

پاک شدن کلیه گناهان انسان رخداد عظیمی است، و این نشانه تأثیر ژرف گفتگوی محترمانه با خدا است، و اینکه این رویکرد در نماز  ▪

 برای خداوند چقدر مهم است! 

ِه ْبِن مُ  ُد ْبُن َيْحَيى َعْن َعْبِد اللَّ ِه ْبنِ ُمَحمَّ ِد ْبِن ِعيَسى َعْن َأِبيِه َعْن َعْبِد اللَّ ِه ع َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه ص  َحمَّ ُكوِنيِّ َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ ََلُة   الُْمِغيَرِة َعِن السَّ الصَّ
ى اْسَتْوَفى.     28ِميَزاٌن َمْن َوفَّ

که امام صادق فرمود: رسول خدا فرمودند: نماز همچون ترازو است. پس هر کس کفه خود را پر کند، خدا هم کفه پاداش و ثمرات نماز را    دیگو   یسکون
 پر خواهدکرد. 

تر تری نسبت به خدا را قرار دهد، خداوند متعال نیز کفه سمت خود را بیشنماز ترازویی است که هر کس در کفه خودش توجه بیش ▪

 کند.نده پر میبرای ب

 جا دارد بعد از هر نماز از خود بپرسیم که نمازمان چگونه بود؟ چه حالی بعد از نماز داریم؟ چه تأثیری بر ما گزارد؟ ▪

َلَة ُحجَزُة الّله ِ في اْلرِض َفَمن أَحبَّ أن َيعلَ ... َعن ُیوُنَس بن َظبیان قاَل قاَل أبا َعبِدهللا علیه َم ما أدَرَك ِمن َنفعِ َصَلِتِه َفْلَينُظْر فإن  الّسَلم ِاعَلْم أنَّ الصَّ
هللا َفلیَعلم َما لله عنَده، و َمن َخَل ِبَعَمٍل   كاَنت َحَجَزتُه عِن الَفواِحِش و الُمنَكِر فإّنما أدَرَك ِمن َنفِعها بَقدِر ما احَتَجَز َو َمن أَحبَّ أن َیعَلَم َما َله عندَ 

ئًا َقبیحًا َفلَیجَتِنبُه َفإّن هللا   َفلَینظر فیِه، َفإن کاَن َحَسناً  رِّ   - َعزَّ َو َجلَّ  -َجمیًَل َفلَیمِض َعَلیِه، َو إن کاَن َسیِّ َئًة ِفى السِّ أولى بالَوفاِء َو الّزیاَدِة. َمن َعِمَل َسیِّ
ِة َفلَیعَمل َحَسَنًة ِفى رِّ و َمن َعِمَل َسّیَئًة ِفى الَعَلِنیَّ ة.  َفلَیعَمل َحَسَنًة فى السِّ  29الَعَلِنیَّ

 یدارد بداند از نماز چه نفع  لیاست. پس هر کس که م  نزمی  در   خدا  بازدارنده  نماز   که  باشامام صادق فرمودند: توجه داشته  دیگو   انیبن ظب   ونسی
  است اعمال باز داشته  نیاو را از ا  ز نما  که  اندازه  همان  به  پس  است؛زشت و کردار ناپسند بازداشته  ی بنگرد که اگر نمازش او را از انجام کارها  دبای  استبرده
 یزیکه چه چ  ندیبب  دیاو نزد خداست )ارزشش نزد خدا چه قدر است(، با یبرا یزیبداند چه چ خواهدمی که  کس هر  و. استشده مندبهره نمازش از 
  ده یدر آن کار بنگرد، و اگر خوب و پسند  دیقرار گرفت، با   یه اندازه ارزشمند است(. و آن کس که در مقابل کار تا چ  یخدا نزد اوست )خدا نزد و  یبرا

پاداش کارها را به کمال   نکه یبزرگ و گرانقدر سزاوارتر است به ا  ی ورزد چون خدا  یاست از آن دور   یاست آن را انجام دهد و اگر عمل زشت و ناپسند



- 10  - 

را در    ی. و هر کس که عمل زشت[دهدیاز آن به او پاداش م  ر مطابق همان و بهت  ند،بیی صادق او را م  تیو آنگاه که ن]کند    تیافزون بر آن عنا  یو حت
تا خدا را بر  ]انجام دهد  انیدر ع ییکو یر نکا   د یشود با یانجام دهد و آن کس که آشکارا مرتکب کار زشت یپنهان ز ین ک یعمل ن ک ی  دیانجام دهد با ینهان

 . [باشدخود ناظر دانسته

باید بنگرد چه   است باخبر شود،خواهد از میزان منفعتی که نماز برایش داشتهاز خواص نماز بازدارندگی آن از گناه است؛ لذا اگر کسی می ▪

 است. قدر این نماز او را از ارتکاب به گناه بازداشته

دهنده این توصیه نشان  ؟ش بسنجد که این کار پسندیده است یا نهخود  گیرد، باید با عقلبل انجام دادن کاری قرار میاگر کسی در مقا  ▪

 است. و مبنا بودن آن در پاداش خدا اعتبار عقل انسان در تشخیص خیر و شر 

 

30)در کتاب فقیه( نماز  ارزش
 

اِدُق ع ِه َعزَّ َو َجلَّ ِخْدَمُتُه ِفي اْلَْْرِض َو َلْيَس َشيْ   َو َقاَل الصَّ ََلةَ   َيْعِدلُ   ِخْدَمِتهِ   ِمنْ   ءٌ ِإنَّ َطاَعَة اللَّ ا  الَْمََلِئَكةُ   َناَدِت   َثمَّ   َفِمنْ   الصَّ َو ُهَو قاِئٌم ُيَصلِّي ِفي    ع  َزكَِريَّ
 31 .الِْمْحراِب 

نسبت به خداوند    یخدمت  چیاست و ه   نیزم  یخداوند بزرگ و بلندمرتبه همانا خدمت کردن به او در رو  یبردارفرمود: فرمان  الّسالمهیو امام صادق عل
  [ به فرزند]بشارت    بودستادهیکه در محراب عبادت به نماز ا  یرا هنگام  الّسالمهیعل  ایسبب است که فرشتگان زکر  نی کند و به هم  یکه با نماز برابر  ستین

 فرستادند.

برداری ممکن است معنای خشکی بری از خداوند متعال این است که انسان در زمین خادم خدا باشد. اطاعت و فرمانفرمانمعنای واقعی  ▪

است. گویی محبتی بین خادم کند. اما در واژه خدمت بار عاطفی نهفتهدهد و دیگری اطاعت میشخصی دستور می را به ذهن متبادر کند؛

ر مبنای این روایت اطاعت خداوند متعال را به معنی خدمت کردن به خدا در نظر بگیریم، حس زیباتری و مخدوم وجود دارد. لذا اگر ب 

لحظه به واسطه او وجود دارم. او کسی است که ی من است. لحظهدهندهنسبت به اطاعت از خداوند متعال داریم. خدا موالی من و روزی

 باشیم برای خوشحالی خدا کاری بکنیم.است که دوست داشته شود. پس شایستهتمام مشکالت من به دست او حل می

گزاری ما نسبت به موالیمان، از سر نیاز آن موال و برطرف نمودن آن است. اما گاهی او نیازی به ما ندارد و صرفا از سر گاهی خدمت  ▪

ابراز ارادت را برای ما فراهم کرده و ما را به خدمت  گزاری آستان کبریایی است. خدمت ده گزاری خود مشرف نمو لطف خود فرصت 

 خداوند از نوع دوم است. 

ِبيُّ  اُس ُقوُموا ِإَلى ِنيَراِنُكُم    َو َقاَل النَّ َها النَّ اِس َأيُّ  32.َها ِبَصََلِتُكمْ الَِّتي َأْوَقْدُتُموَها َعَلى ُظُهوِركُْم َفَأْطِفُئوَما ِمْن َصََلٍة َيْحُضُر َوْقُتَها ِإَلَّ َناَدى َمَلٌك َبْيَن َيَدِي النَّ

و به    دیزیمردم برخ  ی »ا  :کندیآمده و در برابر مردم ندا م  ی اجا آوردن آن فرا رسد مگر آن که فرشته که وقت به  ستین  ینماز  چیفرمودند: ه   مبر ا یپ
 .« دیبا نمازتان فرو نشان راها پس آن آتش [.دیبپرداز] دیاخود افروخته ی هابر پشت [به سبب ارتکاب گناهان]که   ییهاآتش

های جمعه یا ندای مالئکه خطاب است. مثال در مورد ندای مالئکه در شب در روایات متعددی در مورد ندای فرشتگان سخن به میان آمده ▪

موجودی موجود دیگر را   یعنی آیا حکیمانه است کهبه زائران امام حسین احادیثی داریم. سؤال این جاست که حکمت این کار چیست؟  

داند مخاطبش از شنیدن کالم اون عاجز است؟ خداوند متعال به طرق مختلف ما را به سوی کار پسندیده و پاک  صدا بزند در حالی که می

ها این راه  ها هستند. یکی ازهای آسمانی و حجت درونی )عقل( از جمله این راهها، کتابکشاند. پیامبران، اوصیای آنشدن از گناهان می



- 11 - 

تواند در رسد میکردنی است و به نظر میاند؛ پس یعنی این رویداد بیانهم فرشتگان هستند. پیامبر ما را نسبت به این رخداد مطلع نموده

فرا  انتخاب راه صحیح ما را یاری کند. این که بدانیم در وقت نماز ملکی در آسمان ما را به خواندن نماز و خاموش کردن آتش گناهان  

کند. این اتفاق تر میخواند، ولو این که با چشم سر یا حتی چشم دل او را نبینیم، ما را با فضای پشت پرده این عالم قدری مأنوسمی

 شود ما خود را در آن فضا ببینیم و رفتار خود را بیش از پیش با فضای پیرامون خود تنظیم کنیم. باعث می

دارد. مثال این که در نماز بگوییم »إیّاک نعبد و إیّاک شود و هم ما را از گناهان پیش رو برحذر میمینماز هم موجب تطهیر گناهان پیشین   ▪

ای است بر رفتارهای گذشته ما مبنی بر نادیده گرفتن خداوند متعال و بازگشت باشد. اثر اول این که توبهتواند دو اثر داشتهنستعین«، می

ایم. اما اثر دوم این عبارت، به یاد داشتن آن و ایم و به خدا اعتماد نکردهبنده خدا را جایگزین خدا نمودهها  از تمام اعمالی است که در آن

 کند. گیری میایجاد تالش برای پایبندی به آن است. به این ترتیب نماز از وقوع گناهان بعدی پیش

کند و کارایی و توانایی او را برای گام برداشتن در مسیر بندگی می  تعبیر »بار گناه« تعبیر زیبایی است. گویی گناه بر دوش انسان سنگینی ▪

 دهد.کاهش می

 دهند.تشبیه گناهان به آتش نیز تشبیه زیبایی است. گناهان ما چون آتش سوزان هستند و خود ما و اطرافیان را ما را آزار می ▪

است وقت نماز عشا در مکانی دیگر و وقت نماز صبح در   های مختلف دنیا متفاوت است. وقت نماز مغرب ممکناوقات نماز در مکان ▪

مکان سومی باشد. در این جا اکنون نماز ظهر است و در جای دیگر چند دقیقه بعد. گویی ندای فرشتگان در مورد نماز در جهان جاری 

 باشیم.است و سزاوار است که ما خود را به عنوان مخاطب این ندا باور داشته

ادِ  ْت َعَليْ  ُق ع َو َقاَل الصَّ ََلِة َفِإَذا ُقِبَلْت ُقِبَل ِمْنُه َساِئُر َعَمِلِه َو ِإَذا ُردَّ ُل َما ُيَحاَسُب ِبِه الَْعْبُد َعَلى الصَّ  33ِه ُردَّ َعَلْيِه َساِئُر َعَمِلِه. َأوَّ

از او    ز ی اعمال ن  ر یشود سا  رفتهینماز است. اگر نماز پذ  ردیگیآن مورد محاسبه قرار م  یبنده برا  امتیکه در روز ق  یز یچ  نینخست  امام صادق فرمودند:
 .خواهندشدبه او بازپس داده ز یاعمال او ن ر یو اگر نماز او رد شود، سا شودیم  رفتهیپذ

سایر اعمال عبادی است و آیا مشروط کردن مقبول بودن کلیه اعمال فرد به یک عمل عادالنه است؟ نماز دارای یک ویژگی خاص میان   ▪

کنیم. در سایر اعمال عبادی )حتی در نماییم و با خود او صحبت میآن صحبت با خداوند متعال است. ما در نماز رو به خداوند متعال می

و صحبت با او   رو شدن با خدالزوما این رابطه با خداوند متعال وجود ندارد. در نماز ما را به طرق مختلف مهیای روبه  روزه و انفاق(

اند. اعمال و احکام نماز و مقدمات و مؤخرات آن شاهد بر این ادعاست. لذا از جهت توجه قلبی به معبود، نماز محوریتی نسبت به کرده

 سایر اعمال عبادی دارد.  

یم روز جزایی هست و اعمال گوییم »مالک یوم الدین« یعنی معتقدکنیم. وقتی میدر نماز به نوعی در مورد سایر اعمالمان هم صحبت می ▪

دانیم که کارهای روزانه ما  گوییم »اهدنا الصراط المستقیم« یعنی میما مورد توجه و ارزیابی خداوند متعال قرار خواهدگرفت. وقتی می

حظات دیگر خواهیم ما را به مسیر درست هدایت نماید. بنابراین حین نماز در مورد لممکن است به مسیر انحراف برود و از خدا می 

 کنیم. زندگی نیز با خدا صحبت می

خداوند   شگاهی ما در پ  ی و بندگ   یدارنیدکل نظام    بخشقوامکه    است دادهما در نماز قرار    یگفتگو   یاز قرآن را مبنا  یاتیمتعال آ  خداوند ▪

نمودن به  یآن توجه به سمت خداوند متعال و رو یاصل تیبلکه هو  ست یاعمال ن  ریعمل مانند سا کی نماز صرفا  نیمتعال هستند؛ بنابرا 

.(. میباشداشتهرا    کردیرو  نیاعمال ا  یاست در تمام  ستهی)گرچه شا   ردی قرار گ   ت یمورد عنا   ترکماعمال    ریکه ممکن است در سا   اوست   یسو 

و به   نخواهدگرفت ل خداوند متعال قرار  نماز مورد قبو   نیا  م،یاوریرا به زبان ب  یلذا اگر نماز ما بدون توجه و قصد باشد و صرفا عبارات
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. البته قابل ذکر است که قبول نخواهندبودمقبول    آورند،یمو روح خود را به پشتوانه نماز به دست    ت ی که هو  یاعمال  یواسطه آن تمام

 ی ارزشمندتربه درجات باالتر و  لین یبلکه به معن ست؛یشدن ما به خاطر آن عمل در روز جزا ن معاقَب  یبه معن ضرورتاعمل  کینشدن 

   است. یاز قرب خداوند متعال و پاداش اله

کنیم، منشور بندگی خداست. یعنی آن چه را که باید باشیم )نه لزوما آن چه را که هستیم!(. به ما سوره حمد که در نماز آن را قرائت می ▪

اند که این گونه بگویید و خود را این گونه تنظیم کنید: »با نام خدا شروع کنید، فقط خدا را ستایش کنید، خدا را مهربان بدانید،  دهیاد دا

فقط خدا را بپرستید و فقط از او کمک بخواهید ...« این سوره آموزشی برای   باشید،روز جزا را با حاکمیت خداوند متعال در نظر داشته

 ها یاری نماید. گشاید. باید از خداوند متعال طلب کنیم که ما را در اجرایی نمودن این وعدهاه درست را پیش روی ما میماست و ر

ََلِة ِإَلَّ اكَْتَنَفْتُه ِبَعَدِد َمْن َخاَلَفُه َمََلِئَكٌة ُيَص  -َو َقاَل َأُبو َجْعَفٍر ع َه َعزَّ َو َجلَّ َلُه َحتَّى َيْفُرَغ ِمْن  َما ِمْن َعْبٍد ِمْن ِشيَعِتَنا َيُقوُم ِإَلى الصَّ لُّوَن َخْلَفُه َو َيْدُعوَن اللَّ
 34َصََلِتِه. 

او فرشتگان بر او گرد آمده   نیمگر آن که به شمار مخالف  زدیکه به نماز برخ  ستی و طرفداران ما ن   انیعیاز ش  ی ابنده چیفرمودند: ه   الّسالمهیامام باقر عل
 تا از نماز خود فارغ شود.  کنندیخداوند بزرگ و بلندمرتبه دعا م شگاهیاو در پ یو برا ستند یای مو در پشت سرش به نماز 

ای پیرامون ما وجود دارند، فضای متفاوتی را به نماز ما خواهد بخشید. دانستن این مطلب و حس کردن آن که حین نماز خواندن مالئکه ▪

خواهند به اند و میزنند. بیست نفر آمدهخواهیم نماز خود را شروع کنیم زنگ در خانه را میمیای که مثال فرض کنیم که در همان لحظه

خواهند پشت اند و میخوانیم که تمام شود؟ باالخره جمعیتی آمدهما اقتدا کنند. آیا با حضور این مأمومین باز هم نماز خود را سریع می

تری نماز بخوانیم. ها را تحویل بگیریم و با تأمل و آب و تاب بیش محترم بشماریم، آنسر ما نماز بخوانند. خوب است قدری مجلس را  

تری آن را خوانند، نماز را فورا به انتها نرسانیم و با توجه بیشاند و برای ما دعا میلذا حداقل به احترام میهمانان خود که به ما اقتدا کرده

 جا آوریم.  به

تری نسبت به مأمومین نیست. پس تلقی ما نسبت به این حدیث برتری ما ایستد لزوما انسان بهتر و مهمیکسی که در نماز جماعت جلو م ▪

 بر مالئکه پشت سرمان نباشد! مالک برتری تقواست. 

كَْعَتْيِن ُيِريُد ِبهِ   َو َقاَل ع ُجَل َلُيَصلِّي الرَّ اكُْم َو الَْكَسَل َفِإنَّ َربَُّكْم َرِحيٌم َيْشُكُر الَْقِليَل ِإنَّ الرَّ ةَ ِإيَّ ُه ِبِهَما الَْجنَّ ِه َتَعاَلى َفُيْدِخُلُه اللَّ ُق    -َما َوْجَه اللَّ َو ِإنَُّه َلَيَتَصدَّ
عًا ُيِريُد ِبِه وَ  عًا ُيِريُد ِبِه َوْج ِبِدْرَهٍم َتَطوُّ َة َو ِإنَُّه َلَيُصوُم الَْيْوَم َتَطوُّ ُه ِبِه الَْجنَّ ِه َعزَّ َو َجلَّ َفُيْدِخُلُه اللَّ َة.  ْجَه اللَّ ُه ِبِه الَْجنَّ ِه َعزَّ َو َجلَّ َفُيْدِخُلُه اللَّ  35َه اللَّ

 ی. به راستدهدیپاداش م [یعمل]ا پروردگار شما مهربان است و به پاس اندک که همان  دیبه دور باش یو سست یامام صادق فرمودند: زنهار که از تنبل 
 د؛یفرمای داخل بهشت م  او خدا به خاطر همان دو رکعت او ر   گزاردی خداوند بلندمرتبه دو رکعت نماز م  یرضا و خشنود  یبرا  یاست که گاه شخص  نیچن

درهم داخل   ک ی  نیو خداوند او را به خاطر ا  دهدیدرهم صدقه م  ک یبزرگ و بلندمرتبه    ی خدا  ی خدا  ی رضا  یاطاعت و برا  یو بسا که شخص از رو
روزه او را به بهشت   نیا  ر و خداوند به خاط  رد یگیروز روزه م  ک یبزرگ و بلندمرتبه    ی خدا  ی رضا   یاطاعت و برا  یو بسا که شخص از رو  کند؛یبهشت م
 .دینمایداخل م

مردگی به دور باشیم و امور خود را با نشاط و با کیفیت انجام دهیم. روحیه و نشاط در زندگی  و دلحالی، خستگی  الزم است که از بی ▪

گر رضایت او از پدر و مادر خود است و این رضایت به طور غیر مستقیم نوعی قدردانی از آن دو است. نشاط و شادابی بنده کودک بیان

نعمت  ترتیب، به طریقی شکرگزاری  بی  های نیز به همین  نقطه مقابل کسالت، قدرنشناسی و  این خداوند متعال است و در  به  توجهی 

 های خواهدبود. نعمت 
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توجهی نسبت به یاد خدا دارد و راه درمان آن نیز نگرش متفاوت نسبت به خداوند متعال و زندگی همراه اوست.  افسردگی ریشه در کم ▪

بخشیدن به قلب به عنوان محور روح انسان، یاد خداوند است که »أال بذکر اهلل در واقع افسردگی حالت ناپایدار قلبی است و راه ثبات  

هایی را برای درمان افسردگی یابد؛ این در حالی است که بسیاری از افراد راه حلتطمئن القلوب«. قلب به یاد خدا اطمینان و آرامش می

گیرند و ب این گونه افراد بیش از پیش از سالمت روحی خود فاصله میدهند. به این ترتیگیرند که عمدتا غفلت را مبنا قرار میپیش می

کننده چون فیلم، موسیقی و ... جهت درمان افسردگی، شخص را روند. مشغول کردن خود به امور سرگرمدر باتالق غفلت از خدا فرو می

است و پسندیده است در دین ما مورد توجه قرار گرفتهکند و درمان واقعی را به همراه نخواهدداشت. مقوله افسردگی  تر از قبل میغافل

 های بشری ندانیم.درمان موضوعی با این اهمیت را در دین جستجو کنیم و راهکار اصلی آن را درمان

اِدُق ع ُة َفِإَذا َص   َو َقاَل الصَّ ْهَبُة ِفي َقْلٍب ِإَلَّ َوَجَبْت َلُه الَْجنَّ ْغَبُة َو الرَّ ِه َعزَّ َو َجلَّ َفِإنَُّه َلْيَس ِمْن َعْبٍد ُمْؤِمٍن ُيْقِبُل ََل َتْجَتِمُع الرَّ ْيَت َفَأْقِبْل ِبَقْلِبَك َعَلى اللَّ لَّ
ُه َعزَّ َو َجلَّ َعَلْيِه ِبُقُلوِب  ِه َعزَّ َو َجلَّ ِفي َصََلِتِه َو ُدَعاِئِه ِإَلَّ َأْقَبَل اللَّ ِة.  الُْمْؤِمِنيَن ِإَلْيِه ِبَقْلِبِه َعَلى اللَّ اُه ِبالَْجنَّ ِتِهْم ِإيَّ َدُه َمَع َمَودَّ  36َو َأيَّ

قلب خود را   یآور ی جا مکه بهشت بر او واجب شود. پس آن هنگام که نماز به  نیمگر ا  شودی جمع نم  یو ترس در قلب   اقی امام صادق فرمودند: اشت
که خداوند    ن یآورد مگر اینم  یخود با قلبش به خداوند بزرگ و بلندمرتبه رو  ی در نماز و دعا  یمؤمن  یبنده   چیبزرگ و بلندمرتبه ساز که ه   ی متوجه خدا

 . دیفرمایمؤمنان نسبت به او، بهشت را به او عطا م یو با جلب محبت و دوست دینمایم یبه او رو نیقلوب مؤمن قیبزرگ و بلندمرتبه از طر

باشند بهشت را برای شخص تضمین زمان حضور داشتهد متعال اگر در یک قلب همحالت رغبت و عالقه و رهبت و ترس نسبت به خداون ▪

کنند. پس باید در نمازمان این گونه باشیم؛ یعنی با قلبمان روی به سوی خدا کنیم و اشتیاق و عالقه به خداوند متعال و ترس از مؤاخذه می

 باشیم. او را توأمان داشته

ها قلوب مؤمنین است؛ یعنی توجه ما نسبت کند. از جمله این راهکنیم، خدا نیز به طرقی رو به ما می  اگر در نماز قلب خود را متوجه خدا ▪

 کند و این امر بهشتی شدن ما را به ارمغان خواهدآورد.مند میبه خدا در نماز، مؤمنین را نسبت به ما عالقه

ُد ْبُن ُمْسِلٍم َعْن َأِبي َجْعَفٍر ع َأنَّهُ  ْت ِبِه الَْمََلِئَكُة ِمْن َقَدَمْيِه ِإَلى َأْعَناِن السَّ   - َقالَ َو َرَوى ُمَحمَّ َماِء َو َيَتَناَثُر لِْلُمَصلِّي َثََلُث ِخَصاٍل ِإَذا ُهَو َقاَم ِفي َصََلِتِه َحفَّ
َماِء ِإَلى َمْفِرِق َرْأِسِه َو َمَلٌك ُمَوكٌَّل ِبِه ُيَناِدي  37. َلْو َيْعَلُم الُْمَصلِّي َمْن ُيَناِجي َما اْنَفَتلَ  الِْبرُّ َعَلْيِه ِمْن َأْعَناِن السَّ

 ستد یایکه به نمازش م  یهنگام  [که  نینخست ا]وجود دارد.    یژگینمازگزار سه و  یفرمودند: برا  الّسالمهیمحمد بن مسلم نقل کرده که امام باقر عل
 ای فرشته  [ که  نیسوم ا] . و  باردی آسمان بر سر او م  ی از بلندا  راتیخ  [که  نیدوم ا]. و  رندیگیآسمان دربر م  ی تا بلندا  شی هاقدم  شیمالئکه او را از پ

 .کردینماز خود را تمام نم کندیمناجات م یبا چه کس دانستی نمازگزار م نیکه اگر ا  دهدی که بر او مأمور شده ندا م

 کنند که درک ما از دریافت معنی و عظمت حقیقی نماز عاجز است. میچنینی بیش از پیش ما را متذکر احادیث این ▪

َهُر َعَلى َباِب َأَحِدكُْم َيْخُرُج ِإَلْيِه ِفي الَْيوْ   َو َقاَل ع  ِريِّ َو ُهَو النَّ ََلِة ِفيُكْم كََمَثِل السَّ اٍت َفَلمْ ِإنََّما َمَثُل الصَّ ْيَلِة َيْغَتِسُل ِمْنُه َخْمَس َمرَّ َرُن َمَع   ِم َو اللَّ َيْبَق الدَّ
اٍت.  ََلِة َخْمَس َمرَّ ُنوُب َمَع الصَّ اٍت َو َلْم َتْبَق الذُّ  38الُْغْسِل َخْمَس َمرَّ

روز پنج  شما که در شبانه   یاست بر در خانه   یآب است و آن نهر  یشما همانند جو   انیفرمودند: همانا مثال نماز در م  سّلم وآلهوهیعلهللایصلّ   رسول خدا
 ن ی. همچنواهدمانددر بدنتان نخ  یاز چرک و آلودگ  یاثر  چیپنج نوبت شستشو ه   نیپس با ا  د،یآمده و بدن را در نهر شستشو ده   رونیر از خانه ببا

 . رودی م نیروز از باست اثر گناهان که با پنج بار نماز در شبانه

خوبی موجب پاکیزگی او است، تنها اینکه به داخل نهر برود بهشدهاست. کسی که بدنش آلوده  نماز در این روایت به نهر آب تشبیه شده ▪

شود. او باید به قصد تمیز کردن بدن خود، بدن چرب و آلوده خود را در نهر بشوید. شایسته است ما با نیت پاکیزه شدن از گناهان و نمی
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ه نشانگر این قصد جدی ما باشد. نماز یک جریان غفلت از خدا و غرق شدن در دنیا وارد نماز شویم و طوری با خدا سخن بگوییم ک 

جاری از جانب خدا به سمت ماست. اگر ما خود را در این جریان قرار دهیم و رویکردمان این باشد که بخواهیم از این فرصت استفاده 

 کرد.  کنیم، در این صورت خود را از آلودگی گناهان پاک خواهیم

مشروط به این   ها، توجه به خدا و کمک خواستن از اوست. این خواسته خدا از نماز ماست؛وتاهیفحوای نماز استغفار، به یاد آوردن ک  ▪

 هایی را از روی عادت بیان کنیم.که در صحبت با خدا جدی باشیم، نه این که واژه

َد  َمْن َحَبَس َنْفَسُه َعَلى َصََلٍة َفِريَضٍة َيْنتَ   - َو َقاَل ع كَاَن َرُسوُل اللَِّه ص َيُقولُ  ِل َوْقِتَها َفَأَتمَّ ُركُوَعَها َو ُسُجوَدَها َو ُخُشوَعَها ُثمَّ َمجَّ ِظُر َوْقَتَها َفَصَلََّها ِفي َأوَّ
هُ  َدُه َحتَّى َيْدُخَل َوْقُت َصََلٍة ُأْخَرى َلْم َيْلُغ َبْيَنُهَما كََتَب اللَّ َمُه َو َحمَّ َه َعزَّ َو َجلَّ َو َعظَّ يَن.   َلُه كََأْجِر الْ اللَّ  39َحاجِّ َو الُْمْعَتِمِر َو كَاَن ِمْن َأْهِل ِعلِّيِّ

نماز   ک ی وقت    دنیرس  ی: هر کس خود را به حالت انتظار برافرمودندی م  سّلموآلهوهیعلهللایکه رسول خدا صلّ   کنندینقل م  الّسالمهیامام صادق عل
کامل ادا کند و بعد    رتدر برابر خدا در نماز را به صو  یجا آورد، سپس رکوع و سجود و کوچکبهجا آوردن آن نگاه دارد و آن را در اول وقتش و به ضهیفر

کار    چیکه ه   یاو فرا رسد در حال   ی کند تا وقت نماز بعد  شیاز خداوند بزرگ و بلندمرتبه بپردازد و او را بزرگ بدارد و ستا  لیو تجل  دیاز آن به تمج
 باشد.  نییو او از اهل علّ  سد یجا آورده نو که حج و عمره به  یاو ثواب کس برای خداوند  باشد،دادهدو نماز انجام ن نیا نیب ای هودهیب

کنیم و برایمان اهمیت دارد که این های غذایی هستیم. در طول روز به اوقات خوردن غذا توجه میبسیاری از ما در طول روز منتظر وعده ▪

باشد. چنین شخصی یقینا  های غذا این حالت را نسبت به اوقات نماز داشتهجای وعدهتصور کنید فردی باشد که به  لحظات فرا برسد. حاال

آورد. این شخص با گفتن »ایّاک نعبد و جای میحس متفاوتی از نماز دارد. طبیعی است که رکوع و سجود خود را با طمأنینه و خشوع به 

! من این عبارت را به گوید معبودا! من کجا و پرستش تو کجا؟پرستم؛ بلکه میغیر از تو کسی را نمیگوید خدایا من  ایّاک نستعین« نمی

کند و دائما متوجه خدا و  آل برسانی. این شخص بعد از نماز نیز حالت خود را حفظ میآورم که تو من را به این حالت ایدهزبان می

کند. خداوند متعال اجر فراوانی نصیب چنین فردی خواهدکرد چرا که نماز حقیقتا در های اوست و از بیهودگی پرهیز میقدردان نعمت 

است. اش شدهاست و باعث عصمت و پاکیزگیاو تأثیرگذار بوده
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40کسی که نمازش را نگه دارد و کسی که آن را از بین ببرد 
 

ِه ْبِن   ٍد اْلَْْشَعِريُّ َعْن َعْبِد اللَّ اجِ َعْن َأَباِن ْبِن تَ الُْحَسْيُن ْبُن ُمَحمَّ ْحَمِن ْبِن الَْحجَّ ْيُت َعاِمٍر َعْن َعِليِّ ْبِن َمْهِزَياَر َعِن اْبِن َأِبي ُعَمْيٍر َعْن َعْبِد الرَّ ْغِلَب َقاَل: َصلَّ
ََلَة َو َصلَّى ا ا اْنَصَرَف َأَقاَم الصَّ ِه ع الَْمْغِرَب ِبالُْمْزَدلَِفِة َفَلمَّ ْيُت َمَعُه َبْعَد َذلَِك ِبَسَنٍة َفَصلَّى الَْمْغِرَب ُثمَّ  َمَع َأِبي َعْبِد اللَّ لِْعَشاَء اْلِْخَرَة َلْم َيْركَْع َبْيَنُهَما ُثمَّ َصلَّ

َأَبا َيا  َفَقاَل  ِإَليَّ  الَْتَفَت  ُثمَّ  اْلِْخَرَة  الِْعَشاَء  َفَصلَّى  َأَقاَم  ُثمَّ  َركََعاٍت  ِبَأْرَبعِ  َل  َفَتَنفَّ اَقاَم  َهِذِه  َعَلى ُن  َحاَفَظ  َو  َأَقاَمُهنَّ  َمْن  الَْمْفُروَضاُت  الَْخْمُس  َلَواُت  لصَّ
َة َو َمْن َلْم ُيَصلِِّهنَّ  َه َيْوَم الِْقَياَمِة َو َلُه ِعْنَدُه َعْهٌد ُيْدِخُلُه ِبِه الَْجنَّ ِإَلْيِه ِإْن َشاَء َغَفَر َلُه َو ِإْن َشاَء     لَِمَواِقيِتِهنَّ َو َلْم ُيَحاِفْظ َعَلْيِهنَّ َفَذاَك َمَواِقيِتِهنَّ َلِقَي اللَّ

َبُه.  41َعذَّ

عرفات و منا( خواندم. چون نماز را تمام نمود، مجددا نماز را برپا داشت   یصحرا  نیخدمت امام صادق نماز مغرب را در مزدلفه )ب  دیابان بن تغلب گو 
. بعد از نماز حضرتش  واندمماجرا با حضرتش نماز مغرب را خ  نیبعد از ا  یگرید  نخواند. اما سال   یگریها نماز دآن   نیو نماز عشا را خواند و ما ب

را   هانی گانه واجب، هر که اپنج  ی نمازها  نی ابان! ا  ی برخواست و چهار رکعت نماز نافله خواند. آن گاه نماز عشا خواند. سپس رو به من کرد و فرمود: ا
خواهدبود که به آن    یمانیخدا پ  شگاهیاو در پ  یبراخداوند را مالقات خواهدکرد که    یدر حال   امتیروز قها باشد، در  برپا دارد و مراقب انجام سروقت آن

خدا مالقات خواهدکرد که    یرا در حال   ی خدا]نباشد،    شی ها را در وقت خود برپا ندارد و مراقب نمازهاکه آن  یاو را وارد بهشت خواهدکرد. و هر کس
 و اگر بخواهد عذاب کند. امرزدیاگر خواهد او را ب [نخواهدداشت و یعهدت چیه 

باشد، در قیامت دست خداوند نسبت به او باز است و پیمانی ای نداشتهجای آوردن آن مراقبت ویژهاگر کسی نسبت به نماز و سر وقت به ▪

 عذاب خواهدکرد.  برای بهشتی شدن او وجود ندارد؛ خدا بخواهد او را خواهدبخشید و بخواهد او را

ِد ْبِن ِعيَسى َعِن الُْحَسْيِن ْبِن َسِعيٍد َعْن َفَضاَلَة َعْن ُحَسْيِن ْبِن ُعْثَماَن    َعْن َسَماَعَة َعْن َأِبي َبِصيٍر َقاَل َسِمْعُت َأَبا َجْعَفٍر ع َيُقولُ َجَماَعٌة َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
ََلِة » ََلُة َفِإْن ُقبِ   « ُيْطَرُح 2كُلُّ َسْهٍو ِفي الصَّ َل َما ُيَحاَسُب ِبِه الَْعْبُد الصَّ َواِفِل ِإنَّ َأوَّ َه َتَعاَلى ُيِتمُّ ِبالنَّ ََلَة ِإَذا اْرَتَفَعْت  ِمْنَها َغْيَر َأنَّ اللَّ َلْت ُقِبَل َما ِسَواَها ِإنَّ الصَّ

ِل َوْقِتَها َرَجَعْت ِإَلى َصاِحِبَها َو ِهَي َبْيَضاُء ُمْش  ُه َو ِإَذا اْرَتَفَعْت ِفي َغْيِر َوْقِتَها ِبَغْيِر ُحُدوِدَها َرَجَعْت ِإَلى َصاِفي َأوَّ ِحِبَها َو ِهَي  ِرَقٌة َتُقوُل َحِفْظَتِني َحِفَظَك اللَّ
ُه.  َعَك اللَّ ْعَتِني َضيَّ  42َسْوَداُء ُمْظِلَمٌة َتُقوُل َضيَّ

 لینافله آن را تکم  ی نمازها  یلهیخداوند بلندمرتبه به وس  یول  کاهدیدر نماز از ارزش آن م  یت: هر غفلفرمود یکه م  دمیاز امام باقر شن  دیگو   ر یابوبص
  ی. به راستشود یقبول م  ز ین  گر ید  ی دهند نماز است که اگر قبول شود، کارها-ی قرار م  یکه بنده را به آن مورد حسابرس  یزیچ  نی. همانا نخستکندیم

وقت و   ر یخدا تو را نگاه دارد. و اگر در غ  ،ی: مرا نگاه داشت دیگو ی است و م  یو نوران  دیکه اگر نماز در اول وقت باَل رود، چون به صاحبش بازگردد، سف 
 .دیتو را تباه نما خداوند ،یبرد نی: مرا از بدیگو یاست بازگردد و م ک یو تار  اهیکه س  یباَل رود، به صاحبش در حال  شی آداب و چارچو  تیبدون رعا

 های واجب را جبران کنند.توانند نقصان ناشی از عدم توجه ما حین نمازنمازهای نافله می ▪

خواهد ما را از آلوده شدن به گناهان بازدارد )تنهی عن الفحشاء و المنکر(. اگر این نماز اول وقت گویی نماز به منزله شخصی است که می ▪

 تر خواهدبود.دهد و تأثیرگذاری آن در ما بیشاین بازدارندگی را انجام میبا روی سفید و نورانی  باشد،

ِه ص َجالٌِس ِفي  َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم َعْن َأِبيِه َعِن اْبِن َأِبي ُعَمْيٍر َعْن ُعَمَر ْبِن ُأَذْيَنَة َعْن ُزَراَرَة َعْن َأِبي َجْعفَ  الَْمْسِجِد ِإْذ َدَخَل َرُجٌل َفَقاَم ٍر ع َقاَل: َبْيَنا َرُسوُل اللَّ
 43َلَيُموَتنَّ َعَلى َغْيِر ِديِني. -هُ ُيَصلِّي َفَلْم ُيِتمَّ ُركُوَعُه َو ََل ُسُجوَدُه َفَقاَل ص َنَقَر كََنْقِر الُْغَراِب َلِئْن َماَت َهَذا َو َهَكَذا َصََلتُ 

که رکوع و سجودش را   یوارد شد و مشغول نماز گشت در حال  مردی که  بوددا در مسجد نشستهرسول خ یفرمود: روز الّسالمهیامام باقر عل دیزراره گو 
 .استمن مرده نید ر یباشد، به غ هگون  نیو نمازش ا ردیآن مرد همانند کالغ منقار زد. اگر او بم. آن حضرت فرمود: آوردی نم ی جاکامل به
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کنند و گاهی بدون ان جانشینان رسول خدا تاریخ، سیره و روش جد خود را بیان میدر بسیاری از روایات مانند این روایت، ائمه به عنو  ▪

نمایند. زندگی، رفتار و کالم پیامبر علم دین است و ائمه با الگو قرار دادن آن جناب ای این روایات را از پیامبر اسالم نقل میبیان واسطه

و نقل سیره ایشان، به انتشار علم دین مشغولند. لذا امیرالمؤمنین باب علم رسول خدا هستند.   (حَسَنَةٌ  أُسَوةٌ  اللَّهِ  رَسولِ فی لَکُم )لَقَد کانَ

باشد. به عنوان حجت الهی حق دارد مطلبی را از خود نقل کند. این دانش ممکن است از جانب خدا به قلب ایشان الهام شده السّالم علیه  امام

دین هستند، در بسیاری از اوقات امام اصرار دارند که واقعه یا سخنی را از جانب ایشان نقل کنند. اما از آن جایی که رسول خدا محور  

یم و با این کار افراد را به شنیدن بگیر  شایسته است ما نیز به امامان خود اقتدا کنیم و از این شیوه در آشنا نمودن مردم با تعالیم دینی بهره

 تر نماییم. روایات مشتاق

خواند )در زمان رسول خدا کسی را است و نماز میماز جزئی از نماز است. این شخص اگر چه به اختیار خود به مسجد آمدهکیفیت ن ▪

خواند. چنین نمازی مورد تعلیم پیامبر و نشان مسلمانی شخص کیفیت نماز میاند!( اما بیبردهبرای خواندن نماز به زور به مسجد نمی 

 نیست. 

ِه  َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ  ِه ع َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّ ُكوِنيِّ َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ ْوَفِليِّ َعِن السَّ ْيَطاُن َذِعرًا ِمَن الُْمْؤِمِن َما َحاَفَظ    صٍد َعْن َسْهِل ْبِن ِزَياٍد َعِن النَّ ََل َيَزاُل الشَّ
َأ َعَليْ  َعُهنَّ َتَجرَّ َلَواِت الَْخْمِس َفِإَذا َضيَّ  44ِه َفَأْدَخَلُه ِفي الَْعَظاِئِم.  َعَلى الصَّ

گانه پنج  ی که به نمازها  یاز مؤمن خائف است تا زمان  شهیهم   طانیفرمودند: ش  سّلموآلهوهیعلهللایکه رسول خدا صلّ   دیفرمایامام صادق م  دیگو   یسکون
 داخل سازد. رهیشود و او را در گناهان کب  ر یبر او دل طانیکند ش  عیگانه( را ضاپنج ی ها )نمازهاکه آن   ی. پس هنگام دینمایخود مواظبت م

، شیطان ترسی در ددرستی و کامل ادا نکنجای نیاورد یا بهها را بهاگر شخص نسبت به نمازهای واجب یومیه خود کوتاهی نماید و آن  ▪

 اهان کبیره کند. کند تا او را وارد عرصه گنتعرض به او نخواهدداشت و جرئت می

ِد ْبِن ِعيَسى َعِن الُْحَسْيِن ْبِن َسِعيٍد َعْن َصْفَواَن ْبِن َيْحَيى َعنِ  ُد ْبُن َيْحَيى َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ِه عُمَحمَّ ِه ِإنَُّه     الِْعيِص ْبِن الَْقاِسِم َقاَل َقاَل َأُبو َعْبِد اللَّ َو اللَّ
ُجِل َخْمُسو ُه ِمْنُه َصََلًة َواِحَدًة َفَأيُّ َشيْ َلَيأِْتي َعَلى الرَّ ِه ِإنَُّكْم َلَتْعِرُفوَن ِمْن ِجيَراِنُكْم َو َأْصَحاِبُكْم َمْن َلْو كَاَن ُيَصلِّي    ءٍ َن َسَنًة َو َما َقِبَل اللَّ َأَشدُّ ِمْن َهَذا َو اللَّ

هَ   45 َعزَّ َو َجلَّ ََل َيْقَبُل ِإَلَّ الَْحَسَن َفَكْيَف َيْقَبُل َما ُيْسَتَخفُّ ِبِه. لَِبْعِضُكْم َما َقِبَلَها ِمْنُه َِلْسِتْخَفاِفِه ِبَها ِإنَّ اللَّ

.  کندینماز از او قبول نم  ک یو خداوند    گذردیم  یفرمود: به خدا سوگند چه بسا پنجاه سال از عمر کس  الّسالمهیکه امام صادق عل  دیبن قاسم گو   صیع
 [گونه  نیا]  ااز شم  ی بعض   یکه اگر برا  دیشناسی را م  یو دوستان خود کسان  گانیاست؟ به خدا سوگند شما از همسا  ن یاز ا  تر ن یبدتر و سهمگ  یزیچه چ
م ا]  خواندینماز  م  نیو  توجه  او  به  به خاطر سبک شمردن[کردیگونه  ا]که    ی،  توجه کردن  نیبا  م  [گونه  از    [توجه کردنش]هرگز    داد،یانجام  او را 

 ! شود؟یکه با آن سبک شمرده م  ردیرا بپذ یزیپس چگونه چ کند؛یخوب را قبول نم [عمل]جز   پیروز و بزرگ. خداوند رفتیپذینم

ایم تا چند صباحی عبادت خدا را بکنیم. از میان عبادات، نماز برترین جایگاه  . ما در این دنیا آمدهاست   دهندهتکان  اری بس  ثیحد  نیا  امیپ ▪

از عمر کسی بگذرد و به خیال خود سالیان فراوان خدا را عبادت کرده  ۵۰دارد. آن وقت  را   نماز او را سال  اما خدا حتی یک  باشد، 

باشد! در این صورت چه سرنوشت شود! نکند خدا حتی یک نماز ما را هم نپذیرفتهباشد، ای وای! مو بر تن انسان راست می نپذیرفته

د؟! حتی اگر فکر کنیم که مسلمانیم و فکر کنیم که اوضاع خوبی داریم و فکر کنیم که مورد توجه خدا شومی پیش روی ما خواهدبو 

به ما نعمت و عنایت و رحمت ویژه دارد! ای بسا عمری در توهم به سر ببریم در حالی که خدا حتی یک نماز ما را  هستیم و خدا 

این سخن امام صادق باشیم؟! اگر روز قیامت رسوا شویم و معلوم شود که دستمان دهیم که ما هم مصداق  باشد! چقدر احتمال مینپذیرفته

 ایم اما خدا ما را راهی جهنم سازد!؟خالی است چطور؟! عمری به ظاهر نماز خوانده
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افرادی که به ظاهر توانیم به  ارزش اصلی نماز به قبولی آن است. و قبولی نماز به حال درونی انسان وابسته است. در این صورت ما نمی ▪

ای نزد خداوند بزرگ دارند. بنا بر این ما اهل تدین و حتی بعضا افراد برجسته در میان مؤمنان هستند اعتماد کنیم که حتما جایگاه ارزنده

مؤمنین در حد   نباید به غیر از معصومین، ارادتمند افراد دیگری باشیم و شایسته است بر مبنای ظاهر افراد را قضاوت نکنیم و برای همه

 وظایفمان در مقابل مؤمنان به طور شبیه به هم رفتار کنیم. 

گیریم. تحویل گرفتن ما به معنی تأیید کاالی اگر کاالیی سفارش دهیم و هنگام تحویل گرفتن عیبی در آن مشاهده کنیم، کاال را تحویل نمی ▪

شدن اعمال ما ولو اندک )چون اصوال در توان انسان نیست که کار خواستم. پذیرفته مذکور است؛ یعنی این کاال همان چیزی است که می

پذیرد، یعنی این نماز چیزی ایم نمی بزرگی برای خدا بکند( ارزشمند و مأجور است. وقتی خداوند متعال نمازی را که برای او فرستاده

تر اوند هیچ یک را تحویل نگیرد. چه اتفاقی سهمگیناست. ممکن است پنجاه سال برای خدا پیام بفرستیم و خدنیست که خدا از ما خواسته

 از این خواهدبود؟! 

اگر   ایستیم، اگر حواسمان پرت شود، یا یعنی وقتی ما در مقابل خدا به نماز می  شمردن است!تعبیر امام صادق در این حدیث، کوچک ▪

مان است در مقابل او خاضع و ترسان و نگران و حرمت محضر خدای بزرگ را نگاه نداریم، یعنی آن طور که شایسته و در حد ایمان

شود، بلکه نوعی ایم! چنین رویکردی نه تنها موجب قبولی نماز ما نمیامیدوار و بانشاط نباشیم، گویی او و منزلت او را کوچک شمرده 

خواندنشان نزد خدا جایگاهی دارند! پناه بر خدا کنند با نماز  آید. این در حالی است که خیلی از مسلمانان گمان میگناه هم به شمار می

 ۴6باشد!  سال از عصر پیامبر برای ما وارونه شده  ۱۴۰۰اگر واقع ماجرا تا این حد طی گذر این 

دانیم خداوند مهربان تواند گناه بسیار بزرگی باشد، و وقتی میتوجهی ما در حین نماز به خداوند بزرگ میشویم که کموقتی متوجه می ▪

جاست نسبت به انجام رای جبران این اشکال در نماز ما، فرصتی را فراهم کرده که با نمازهای نافله این اشکال را برطرف کنیم، پس بهب

 نمازهای نافله مصمم و مقید باشیم.

ٍد َعْن َعِليِّ ْبِن الَْحَكِم َعْن ِهَشاِم ْبِن َسا ُد ْبُن َيْحَيى َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ُه ُمَحمَّ َف َصََلَتُه َقاَل اللَّ ََلِة َفَخفَّ ِه ع َقاَل: ِإَذا َقاَم الَْعْبُد ِفي الصَّ لٍِم َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ
 47 َقَضاَء َحَواِئِجِه ِبَيِدي. َأ َما َيْعَلُم َأنَّ َتَباَرَك َو َتَعاَلى لَِمََلِئَكِتِه َأ َما َتَرْوَن ِإَلى َعْبِدي كََأنَُّه َيَرى َأنَّ َقَضاَء َحَواِئِجِه ِبَيِد َغْيِري 

آورد، خداوند بزرگ . بلندمرتبه به فرشتگان خود   ی جاو نماز خود را سبک به  ستدیامام صادق فرمودند: هر گاه بنده به نماز ا  دیهشام بن سالم گو 
  ی هاکه برآوردن حاجت  داندیماو ن  ایمن است. آ  ر یغ   او به دست  ی هاکه برآوردن حاجت  کندیاو گمان م  ییگو   د؟ی نگریمن را نم یبنده  ای: آدیفرمایم

 او دست من است؟!

این روایت شریف مهر تأییدی است بر این که آبادانی دنیا و آخرت و رفع مشکالت ما، در گرو برقراری ارتباط بهتر با خداوند متعال  ▪

 است.  

است تا با سلطان مملکتمان صحبت کنیم و نیاز خود را نزد او بگوییم. این سلطان اگر شرایطی را تصور کنید که فرصتی نصیب ما شده ▪

اختیار است و حاجتمان رسیم، تمام حواسمان پیش یک کارمند جزء و بیریزد. حال که نزد او میمام خزائن شهر را به پای ما میاراده کند ت

گوییم؛ در حالی که سلطان نزد ماست و سراپا گوش است تا سخن ما را بشنود! خفیف شمردن نماز و نادیده گرفتن این را نزد او می

 احترامی به اوست. کند، خفیف شمردن سلطان عالم و بیهای ما را برآورده میاجت حقیقت که خداوند متعال ح
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اِد ْبنِ  ٍد َعْن َحمَّ ُد ْبُن َيْحَيى َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ اٍد َو ُمَحمَّ ى   ِعيَسى َعْن َحِريٍز َعْن ُزَراَرَة َعْن َأِبي َجْعَفٍر  َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم َعْن َأِبيِه َعْن َحمَّ ع َقاَل: ِإَذا َما َأدَّ
َها لَ  اٍت َو ِإْن َأْفَسَدَها كُلَّ ًة ُقِبَلْت َجِميُع َصََلِتِه َو ِإْن كُنَّ َغْيَر َتامَّ ُجُل َصََلًة َواِحَدًة َتامَّ  ُتْقَبلُ   ِإنََّما  وَ   َفِريَضةٌ   َلَ   وَ   َناِفَلةٌ   َلهُ   ُيْحَسْب   َلمْ   وَ   ِمْنَها   ءٌ ْم ُيْقَبْل ِمْنُه َشيْ الرَّ

اِفَلةُ  ُجلُ  ُيَؤدِّ  َلمْ  ِإَذا وَ  الَْفِريَضةِ  َقُبولِ  َبْعدَ  النَّ اِفَلةُ  ِمْنهُ  ُيْقَبلْ  َلمْ  الَْفِريَضةَ  الرَّ اِفَلةُ  ُجِعَلِت  ِإنََّما وَ  النَّ  48ِتمَّ ِبَها َما ُأْفِسَد ِمَن الَْفِريَضِة. لِيَ  النَّ

 ی اگر چه کامل نباشند. و اگر همه  شود،یاو قبول م  ی نمازها  یآورد، همه  ی جانماز را به صورت کامل به  ک ی  یهر گاه فرد  امام باقر فرمودند:  دیزراره گو 
  ضه یشدن نماز فر  فتهر ینافله فقط بعد از پذ  ز . نماگرددیاو منظور نم  یبرا  ضهینماز نافله و فر  چیو ه   شودیقبول نم  ش یاز نمازها  یزیها را تباه کند، چآن
است که    ی اضهیآن بخش از فر  لیتکم  ینافله فقط برا  رایز  شود؛ینم  رفتهینافله از او پذ  ادا نکند،  [درستیبه ]را    ضه یفر  یو اگر کس  شودیم  رفتهیپذ

 . استتباه شده

از طرف دیگر کاربرد نمازهای نافله، در این روایت از طرفی پذیرفته شدن نوافل منوط به پذیرفته شدن نمازهای واجب دانسته شده و   ▪

شود تا نوافل قبول شوند است. آیا این دو عبارت با هم در تعارضند؟ یعنی نماز واجب باید پذیرفتهجبران نقص نمازهای واجب بیان شده

رسد چنین است: این مسئله مییک توضیح در پاسخ به این پرسش به نظر   کنند؟نشده را مقبول درگاه الهی مییا نوافل، نماز واجب پذیرفته

شود و از لحاظ معنوی متواتر است. اما این به میکند در روایات دیگر هم دیدههای نماز واجب را جبران میکاستیوکه نمازهای نافله کم

یات مورد غفلت قرار حال اگر نواقصی داشت و در جزئ باشد؛اهمیتی نمازهای واجب نیست. باید نماز واجب پایه درستی داشتهمعنای بی

باشد. یعنی در طول نماز واجب باید به یاد شود؛ نه این که اساس نماز خلل و نقص اساسی داشتهها با نافله پوشاندهگرفت، این کاستی

با نوافل جبران   توجهی راایم و بعد بخواهیم این بیگوییم نه این که نفهمیم چه خواندهخدا باشیم و بدانیم که در مقابل که هستیم و چه می

هایی پرتیکنیم. پس محوریت، فهم و ورود در محضر خدا و رعایت حرمت باری تعالی و گفتگوی مستمر با اوست که یقینا با حواس

ما  ایم و سراپا توجهیم اشود. بالتشبیه در مقابل سلطانی ایستادهمیگاه با نوافل پوشاندههای گاه و بیتوجهیهمراه خواهدبود که این بی

 باید در صدد جبران آن بربیاییم.  های کوتاه هم در شأن این سلطان نیست،پرتیشود که چون این حواسگاهی حواسمان به اطراف پرت می

شود میشود که با پذیرفته شدن یک نماز، تمام نمازهای فرد پذیرفتهلزوما از این روایت برداشت نمی  با توجه به فضای عرفی این روایات، ▪

باشد. ممکن است این عبارت جهت رسد هر نمازی باید جایگاه خودش را داشتهچند ظاهر روایت همین بیان را دارد.(. به نظر می )هر  

 تک نمازها بیان شده باشد. واهلل العالم.بزرگ شمردن جایگاه تک

داوند متعال است. ممکن است خدا از سر یادمان باشد پذیرفته نشدن نماز به معنای جهنمی شدن فرد نیست. تقسیم بهشت و جهنم کار خ ▪

 با وجود نپذیرفتن یک نماز از بنده خود، او را داخل بهشت کند. رحمت و مهربانی،

وَب َعْن َداُوَد بْ  ٍد َعِن الُْحَسْيِن ْبِن َسِعيٍد َعْن َفَضاَلَة ْبِن َأيُّ ُد ْبُن َيْحَيى َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ِه ع َقْوُلُه َتَعاَلى   ِن َفْرَقٍد َقاَل: ُمَحمَّ َلَة   ُقْلُت ْلَِِبي َعْبِد اللَّ ِإنَّ الصَّ
ْرَت َقِلي ْلَت َقِليًَل َأْو َأخَّ ْع ِتْلَك اْلَِْضاَعَة  كاَنْت َعَلى الُْمْؤِمِنيَن ِكتابًا َمْوُقوتًا َقاَل ِكَتابًا َثاِبتًا َو َلْيَس ِإْن َعجَّ َك َما َلْم ُتَضيِّ َه َعزَّ َو َجلَّ َيُقوُل ًَل ِبالَِّذي َيُضرُّ َفِإنَّ اللَّ

َهواِت َفَسْوَف َيْلَقْوَن َغّياً  لَِقْومٍ  َبُعوا الشَّ َلَة َو اتَّ  49  .َأضاُعوا الصَّ

  که   شدهقرار داده  ی: »همانا نماز بر مؤمنان به شکلدیفرمایبلندمرتبه که م  ی خدا  شی گفتم: منظور از فرما  الّسالمهیبه امام صادق عل  دیداود بن فرقد گو 
از وقت آن را   یکه اگر مقدار اندک  ستیطور ن  نای  [البته]   و  استشدهقرار داده  نی ثابت و مع  یبه شکل  یعنیفرمود:    ست؟یاست« چ نیاوقات مع دارای

خداوند بزرگ و بلندمرتبه درباره   رای. زباشینکرده  توجهیی نسبت به وقت آن ب  یادیکه به اندازه ز  ای رساند؛ تا اندازه   یبه تو ضرر   یو پس انداز  شی پ
 خواهندافتاد.«  یاه گمر   یکه در واد  زودینمودند و به  یرو یدل خود پ  های کردند و از خواسته  عی»نماز را ضا :دیفرمایم یگروه 

توانیم تمام نمازها را در یک وقت از روز بخوانیم یا نماز مغرب را صبح و نماز صبح را ظهر هر نماز وقت مشخصی دارد؛ یعنی ما نمی ▪

ای است با حدود مشخص. اما آیا این به معنی دقت رسد که عبارت »کتابا ثابتا« به همین معناست که نماز فریضهبخوانیم! به نظر می
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بندی عرفی بندی نماز یک زمانرسد که این طور نیست. یعنی زماندر تعیین وقت نماز است؟ از این روایت به نظر میمهندسی و نجومی  

رسد این مالک ای! یعنی مثال مالک نماز مغرب همان رد شدن سرخی از باالی سر است که به نظر میبندی صدم ثانیه است نه یک زمان

 ضای ریاضی. تر به فضای عرف نزدیک است تا فبیش

روح ریاضی و منطقی کند و ما را از رویکرد و دقت بیای در دین را به روی ما باز میهای تازهتعابیر امام صادق در این روایت شریف افق ▪

ای خود  شده در این روایت با فضایی که ما از احکام شرع برکند. در واقع فضای ترسیمایم دور میداری به آن گرفتار شدهکه گاه در دین

روح و به دور از مسائل عرفی نیست. ما نباید قواعد دینی را با کولیس و . فضای دین یک فضای خشک و بیداردایم قدری فاصله ساخته

قیدی نسبت به مسائل دینی هم پسندیده نیست. در واقع تعبیر »اضاعه نماز« وباری و بیبندگیری کنیم! از طرفی بیدر مقیاس نانو اندازه

 قیدی دارد.است، به نظر اشاره به همین بیدر این روایت مذموم شمرده شدهکه 

اجِ َعنِ  رَّ ِد ْبِن ِإْسَماِعيَل َعْن َأِبي ِإْسَماِعيَل السَّ ٍد َعْن ُمَحمَّ ُد ْبُن َيْحَيى َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ُل عاْبِن ُمْسَكاَن َعْن َأِبي َبِصيٍر َقاَل َقاَل َأُبو الَْحَسنِ   ُمَحمَّ   اْلَْوَّ
ََلِة.  ا َحَضَر َأِبَي الَْوَفاُة َقاَل لِي َيا ُبَنيَّ ِإنَُّه ََل َيَناُل َشَفاَعَتَنا َمِن اْسَتَخفَّ ِبالصَّ  50ِإنَُّه َلمَّ

که نماز را سبک شمارد به    یفرزندم! همانا کس  ی ا  به من فرمود:  د، یکه وقت وفات پدرم فرا رس  یهنگامفرمود:    الّسالمهیامام کاظم عل  دیگو   ر یابوبص
 . افتیشفاعت ما دست نخواهد

کنند، در نظر امام کاظم به قدری برجسته ای را به فرزند و جانشین خود میدر حال احتضار چنین توصیه  این موضوع که امام صادق ▪

 کنند. است که این ماجرا را برای صحابی خود نقل میبوده

ٌد َعْن َسهْ  ُكوِنيِّ َعْن َجْعَفٍر َعْن َأِبيِه ع َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه صُمَحمَّ ْوَفِليِّ َعِن السَّ ََلةُ   ِديِنُكمُ   َوْجهُ   وَ   َوْجهٌ   ءٍ لُِكلِّ َشيْ   ِل ْبِن ِزَياٍد َعِن النَّ  َيِشيَننَّ   َفَلَ   الصَّ
َلَ  َأْنُف  وَ  َأْنٌف  ءٍ َو لُِكلِّ َشيْ  ِديِنهِ  َوْجهَ  َأَحُدكُمْ  كِْبيرُ  ةِ الصَّ  51.  التَّ

شما    نی د  یاست و چهره  ی اچهره   ز یهر چ  ی: رسول خدا فرمودند: برادیفرمایم  ایشانکه    کندیامام صادق از پدرشان امام باقر نقل م  دیگو   یسکون
 است.  ر ینماز تکب  ینیاست و ب ی ا ینیب ز یهر چ ی. و برادیخود را زشت نما نیاز شما چهره د ینماز است پس مبادا کس

ای برای تمییز مردان ای برای بانوان مسلمان در تمام جوامع است، نماز وسیلهنماز ویترین دین ما و نشانه مسلمانی است. اگر حجاب نشانه ▪

ا خواندن شود. زیب جای آورده و زنان مسلمان از بقیه مردم است. پسندیده است که این وجه تمایز به بهترین و زیباترین شکل ممکن به

هایی از مصادیق زیبا خواندن نماز در بیان روایات تعاریفی دارد. برای مثال رعایت نظم در نماز جماعت، رعایت آداب ایستادن و ... نمونه

 نماز هستند.

ی نماز یرهایی هم که در ابتدا و در میانهبخشد، تکبهمان طور که بینی ما مجرای تنفسی ماست و با دمیدن هوا به داخل بدن به ما جان می ▪

باشد، باید گوییم، به عنوان بزرگداشت خداوند متعال، باید در جان نماز بدمند. اگر بخواهیم تکبیر گفتن ما در نماز چنین نقشی داشتهمی

نی به کار ببریم.ی زباحین ادای آن متوجه خداوند متعال باشیم؛ نه این که صرفا این عبارت را به عنوان یک کلیشه
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 52واجب بودن نماز )در کتاب کافی( 

ِد ْبِن   ُد ْبُن َيْحَيى َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ اِد ْبِن ِعيَسى َو ُمَحمَّ ُد ْبُن ِإْسَماِعيَل َعِن الَْفْضِل ْبِن َشاَذاَن  َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم َعْن َأِبيِه َعْن َحمَّ َجِميعًا  ِعيَسى َو ُمَحمَّ
ُه َعزَّ َو َجلَّ مِ  ا َفَرَض اللَّ اِد ْبِن ِعيَسى َعْن َحِريٍز َعْن ُزَراَرَة َقاَل: َسَألُْت َأَبا َجْعَفٍر ع َعمَّ َهاِر َفُقْلُت َفَهْل  َعْن َحمَّ ْيِل َو النَّ ََلِة َفَقاَل َخْمُس َصَلَواٍت ِفي اللَّ َن الصَّ

َنُهنَّ ِفي ِكَتابِ  اُهنَّ َو َبيَّ ِه صَسمَّ ُه َتَعاَلى لَِنِبيِّ ْمِس  -ِه َقاَل َنَعْم َقاَل اللَّ َلَة لُِدُلوِك الشَّ ْيلِ  َغَسقِ   ِإلى َأِقِم الصَّ ْمِس   اللَّ َو ُدُلوكَُها َزَواُلَها َفِفيَما َبْيَن ُدُلوِك الشَّ
َنُهنَّ وَ  ُه َو َبيَّ اُهنَّ اللَّ ْيِل َأْرَبُع َصَلَواٍت َسمَّ ْيِل ُهَو اْنِتَصاُفُه ُثمَّ َقاَل َتَباَرَك َو َتَعاَلى  ِإَلى َغَسِق اللَّ َتُهنَّ َو َغَسُق اللَّ َو ُقْرآَن الَْفْجِر ِإنَّ ُقْرآَن الَْفْجِر كاَن َمْشُهودًا   َوقَّ

ُه َتَعاَلى ِفي َذلَِك  هاِر َو َطَرَفاهُ   َفَهِذِه الَْخاِمَسُة َو َقاَل اللَّ َلَة َطَرَفِي النَّ   َو ِهَي َصََلُة الِْعَشاِء اْلِْخَرِة َو َقاَل َتَعاَلى   الَْمْغِرُب َو الَْغَداُة َو ُزَلفًا ِمَن اللَّْيلِ   َأِقِم الصَّ
َلِة الُْوْسطى َلواِت َو الصَّ ُل َصََلٍة َصَلََّها َرُسوُل اللَِّه ص َو ِهَي َوَسُط ا  حاِفُظوا َعَلى الصَّ ْهِر َو ِهَي َأوَّ َهاِر َصََلِة الَْغَداِة َو ِهَي َصََلُة الظُّ ََلَتْيِن ِبالنَّ َهاِر َو َوَسُط الصَّ لنَّ

َلِة الُْوْسطى َلواِت َو الصَّ ِه قاِنِتينَ   -َصََلِة الَْعْصرِ   َو َصََلِة الَْعْصِر َو ِفي َبْعِض الِْقَراَءِة حاِفُظوا َعَلى الصَّ الُْجُمَعِة َو َرُسوُل َقاَل َو َنَزَلْت َهِذِه اْلَْيُة َيْوَم   َو ُقوُموا لِلَّ
َفِر َو الَْحَضِر َو َأَضاَف لِ  َتاِن َأَضاَفُهَما    ِإنََّما  وَ   ْلُمِقيِم َركَْعَتْينِ اللَِّه ص ِفي َسَفِرِه َفَقَنَت ِفيَها َرُسوُل اللَِّه ص َو َتَركََها َعَلى َحالَِها ِفي السَّ كَْعَتاِن اللَّ ُوِضَعِت الرَّ

ِبيُّ ص َيْوَم الُْج  اِم. ُمَعِة لِْلُمِقيِم لَِمَكاِن الُْخْطَبَتْيِن َمَع اْلَِْماِم َفَمْن َصلَّى َيْوَم الُْجُمَعِة ِفي َغْيِر َجَماَعٍة َفْلُيَصلِّ النَّ ْهِر ِفي َساِئِر اْلَْيَّ  53َها َأْرَبَع َركََعاٍت كََصََلِة الظُّ

در   ای: آدمیروز واجب است. پرس. فرمود: پنج نماز در شبانهدمیبلندمرتبه واجب فرموده پرس  که خداوند بزرگ و  یینمازها   یاز امام باقر درباره  دیزراره گو 
دلوک   ی »نماز را از ابتدا فرمود: سّلمو آلهوهی علهللایخود صلّ  امبر ی. خداوند بلندمرتبه به پیاست؟ فرمود: آر ها را نام برده و روشن فرمودهکتاب خود آن

.(.  رسدی ارتفاع خود در آسمان م  ن یکه آفتاب به بلندتر  یزوال آن است )هنگام  د ی( شب به پا دار.« و دلوک خورشیکیتار   ی تا غسق )انتها  دیخورش
فرموده و وقتشان   انیها را نام برده و بو عشا( که آن  غربشب وقت چهار نماز است )ظهر، عصر، م  یکیتار   ی تا منتها  دیدلوک خورش  نیب  یپس فاصله

صبحگاه که خواندن در هنگام طلوع    یعهی»و خواندن در طلشب است. سپس خداوند بزرگ و بلندمرتبه فرمود:    مهنی  شب  غسق   و  استرا مقرر ساخته
 نماز.  نیهم پنجم نیاست.« پس ا ستنیصبحگاهان مورد نگر

آور.« دو طرف روز، مغرب و صبح است »و در زمان   جای به  روز   طرف  دو   در   را  »نماز :  استآن فرموده  [نماز و اوقات]درباره    [باز]بلندمرتبه    ی خدا  و
.« و  دیینما  تمواظب  یانیخصوص نماز مبر نمازها به  وسته»پی   :استبه شب« و مراد از آن نماز عشا است. و باز او که بلندمرتبه است فرموده  یکینزد

دو نماز روز قرار دارد که   انیم  ز یروز است و ن  انینماز م  نیآورد و ا  ی جاخدا بهاست که رسول    ینماز  نینماز ظهر است و آن نخست  یانیمراد از نماز م
و با    د یکه نماز عصر است باش  انهیمراقب نمازها و نماز م  وسته»پی:  استخوانده شده  نیها چنقرائت  یاند از نماز صبح و نماز عصر. در بعضعبارت
در سفر بود و در آن نماز قنوت خواند و آن را  سّلموآلهوهیعلهللایوز جمعه نازل شد و رسول خدا صلّ در ر  هیآ نی.« اد یستیا ی خداوند به پا یبرا یفروتن

افزود و البته   گر یدو رکعت د  ستیاست و در سفر ن  میکه مق   ی کس  یبرا  ی.( ولدندیبخشدر سفر و حضر به همان حال گذاشت )قنوت نماز را استمرار  
. پس هر کس در روز جمعه  شودمیاست که همراه با امام خوانده  ی ا آن دو خطبه  ی در روز جمعه اضافه فرمود به جا  میمق   یبرا  امبر یآن دو رکعت که پ

 هفته.  ی روزها ر یچهار رکعت بخواند مانند نماز ظهر در سا د یجا آورد باجماعت آن را به ر یو در غ تنهاییبخواهد به

دهند که شخص اول مخاطب خدا فرمایند که خداوند متعال به پیامبر فرمود... این قبیل روایات به ما نشان میمام در ابتدای حدیث میا ▪

 ایم. پیامبر هستند و ما به برکت ایشان مخاطب خدا شده

نماید که »آیا در قرآن به ی را مطرح میاست چنین سؤالها در کنار امام نماز خواندهقابل توجه است که زراره به عنوان کسی که سال ▪

آید که گویا بر خالف تصور ما امروزه برخی از اطالعات ما نسبت به اصحاب چنینی بر میاست؟«. از احادیث ایننمازهای یومیه اشاره شده

اند. تعبیر دیگر دانش وسیعی نداشتهها  تر است و لزوما این قبیل افراد با وجود جایگاه رفیعی که دارند در همه زمینه نزدیک امامان بیش

بوده، اصحاب امامان مذهب رویکرد اهل تسنن پیدا کردهاین است که به علت اینکه در آن زمان احکام دینی به علت سیطره حاکمیت سنی

دون تغییر و تحریف چگونه پرسیدند تا بدانند که دین پیامبر ببرای روشن شدن تعالیم واقعی دین، حتی مسائل ابتدایی را هم از امامان می

 است؟ 
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باید ایم،  های ماست و هنوز گناهی مرتکب نشدهقرار است نمازهای ما در چه ساعاتی از روز برپا شود؟ از ابتدای صبح که آغاز فعالیت  ▪

نستعین« و این که در بندیم که »ایاک نعبد و ایاک  روز خود را با صحبت کردن با خدای متعال شروع کنیم. از همان ابتدا با خدا عهد می

است تا در آن به کار و فعالیت لحظه روز به یادت هستیم. بعد از آن تا ظهر فرصت داریم. فرصتی که خداوند متعال به ما اعطا نمودهلحظه 

ددی مشغول باشیم؛ یعنی نیازی نیست در میان فعالیت خود دست از کار بکشیم و به نماز مشغول شویم. حال در نماز ظهر فرصت مج

شود. از نماز ظهر تا عصر وقت داریم به بخش دیگری از کارهای خود برسیم )و همچنین برای تجدید عهد و پاالیش روح ما فراهم می

توانیم ناهار مختصری بخوریم و قدری استراحت کنیم( و نمازهای ظهر و عصر را پاسدار اعمال خود در این بازه قرار دهیم. از نماز می

زمان کار نیست و شاید زمان مناسبی است   ه نظر فضای متفاوتی بر زندگی ما حاکم است. به صورت متعارف این زمان،عصر تا مغرب ب

 کوشیم با استعانت از نمازهای عصر و مغرب پاکیزه و متقی زندگی کنیم. برای گذران وقت با خانواده و دوستان. در این بازه نیز می

پ ▪ بندی قرآنی برای ماست.  گر یک الگوی زمانگانه فاصله وجود دارد و چه بسا این فاصله، بیاننجبه تصریح قرآن کریم بین نمازهای 

گانه اعمال خود را پاالیش نماییم. در های روزانه خود را تنظیم کنیم و با مدد از نمازهای پنج الگویی که قرار است بر مبنای آن فعالیت 

روز است و به ما گوشزد نموده که اوقات خود را در شبانهبندی کردهمیه، زندگی ما را زمانبندی نمازهای یو واقع خداوند متعال با زمان

چگونه تقسیم کنیم. این تقسیم، پاکیزگی کارهای روزانه ما را نیز به همراه دارد و باعث تقرب و توجه بیشتر ما به خداوند در طول روز 

ن نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشا مسئله بسیار مهمی است و ظاهرا حالت شود. لذا مسئله جمع نخواند)فاصله بین نمازها( می

اند و حالت جمع خواندن آنها برای ما استحبابی ندارد؛ بلکه اوقات نمازها همین اوقاتی است که در قرآن کریم و روایات تصریح شده

باشند و اگر ما دو نماز جدا از هم را با ای روزانه ما تأثیر داشتهباشد نه روال عادی. نمازها قرار است بر روی کارهباید حالت استثنا داشته 

ای برای ما باشند. کنندهگیرند تا آن دو نماز حافظ و پاکیزهکنیم و کارهای ما بین آن دو قرار نمیهم بخوانیم، بین آن دو نماز زندگی نمی

باشیم. یر ندهیم، مگر این که عذر و دلیل خاصی برای این کار داشتهشایسته است که برنامه طبیعی الهی برای زندگی صحیح و سالم را تغی

کنیم که »در تر تعبیر این روایت شریف را درک میتر به نقش نماز در زندگی و اصالح رفتارمان دقت کنیم، بیشچنان چه هر چه بیش

نگردد بقیه اعمال هم مقبول نخواهندبود.«. نماز ستون زندگی شود و اگر پذیرفتهمیشود بقیه اعمال هم پذیرفتهروز قیامت اگر نماز پذیرفته

دارانه ما است و در هر روز پنج نوبت برای توجه به خدا، ارتباط با او، گفتگوی با او، تجدید عهد و پیمان با او و درخواست هدایت، دین

ی زمانی وارد یک بازه زمانی دیگر شویم ها از یک بازهاست. قرار است با تمام این آمادگیشدهرحمت و زندگی خداپسندانه در نظر گرفته

 های زمانی از وساوس شیطانی و اعمال ناپسند در امان بمانیم. و با لطف خدا و تأثیرپذیری از نماز در این بازه

سال است. درواقع تعالیم بندی زندگی روزانه ما( در اوقات مختلف  های نماز )و در واقع تغییر زمانبندینکته جالب و زیبا تغییر زمان ▪

دینی شبیه ساعات اداری به صورت ثابت نیست، بلکه شبیه نظام خلقت خداوند در گردش فصول، در طی سال متفاوت است. همان طور 

های مختلف سال متفاوت است و ساعت  های مختلف متفاوت است، زمان کار کردن هم در فصلکه طول زمان روزه گرفتن در فصل

 ایستی بعد از نماز عشا باشد و ساعت برخاستن هم که بایستی پیش از طلوع فجر باشد در طی فصول سال متفاوت است. خواب هم که ب 

است.  در حدیث مشهور جنود عقل و جهل در مقابل نماز به عنوان عضوی از لشکر عقل از عبارت »اضاعه« در لشکر جهل استفاده شده ▪

دهد که روح نماز توجه به بدون استفاده قرار دادن است. این تقابل معانی بار دیگر نشان می معنی لغوی »صالة« توجه و »اضاعه« مهمل و

 توجهی نسبت به خداست.خداوند متعال است و ضایع نمودن آن بی

باشیم. البته اشتهها توجه داست که از نمازهایمان نگهبانی کنیم و به وقت آنبر طبق آیه شریفه »حافظوا علی الصلوات و ...« به ما امر شده ▪

فرما است. به این توجه باید به صورت عرفی باشد نه بر مبنای محاسبات دقیق ریاضی! اصوال این رویکرد در سایر امور دینی نیز حکم
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توجهی زیاد شد ظاهرا این لغت در صورت بیجایی اندک اوقات نماز مصداق اضاعه نیست چون همان طور که گفته رسد که جابهنظر می

 کند. سبت به نماز معنا پیدا مین

عبارت »حافظوا علی الصلوات« یعنی حافظ و نگهبان توجهمان نسبت به خداوند متعال باشیم. برای روشن شدن معنای این توجه این  ▪

آب را همان   مثال را در نظر بگیرید. اگر إحساس تشنگی کنیم و از فرزند کوچکمان طلب یک لیوان آب کنیم، انتظار داریم که این لیوان

توجهی او باشد( آزاردهنده و بیانگر نوعی بیلحظه برای ما فراهم کند یا ساعتی بعد؟! آیا تأخیر او )در صورتی که عذر موجهی نداشته

است. جالب است که ترجمه انگلیسی نسبت به درخواست ما نیست؟ رسیدن وقت هر نماز به معنی زمانی است که خدا ما را صدا کرده

کننده این معنای اذان است. آیا این رفتار به معانی »ندا برای نماز« است و به طور کامل منعکس  call for prayerان یعنی عبارت  کلمه اذ

توجهی کنیم؟ آیا صحیح است که سرشلوغی خود را بهانه کنیم و بر  مؤدبانه است که ما به جای اجابت این دعوت الهی، نسبت به آن بی

است. آیا چنین  هایی را مشخص و با ما وعده نموده ا حاضر نشویم؟ این در حالی است که خداوند متعال از قبل زمانمیعادگاه خود با خد

 توجهی نسبت به خدا نیست؟ عملی مصداق بارز خلف وعده و بی

کالم امام نیست، چرا   سوره بقره است. روشن است که این عبارت،  ۲۳۸در میانه حدیث، عبارتی آمده که بیانگر نوع دیگری قرائت آیه   ▪

دهد. بنابر این ممکن است بخشی های موجود نسبت به محتوای قرآن نظر نمیکه امام از محتوای قرآن اطالع قطعی دارد و بر مبنای قرائت 

 ای از سخن امام و سخن راوی باشد.از محتوای این حدیث آمیخته

اٍد َعْن َحِريٍز َعْن ُزَرا ََلِة َعْشَر َركََعاٍت َو ِفيِهنَّ  َو ِبِإْسَناِدِه َعْن َحمَّ ُه َعَلى الِْعَباِد ِمَن الصَّ الِْقَراَءُة َو َلْيَس ِفيِهنَّ َرَة َعْن َأِبي َجْعَفٍر ع َقاَل: كَاَن الَِّذي َفَرَض اللَّ
 54َراَءٌة. َوْهٌم َيْعِني َسْهوًا َفَزاَد َرُسوُل اللَِّه ص َسْبعًا َو ِفيِهنَّ الَْوْهُم َو َلْيَس ِفيِهنَّ قِ 

سهو در آن راه  یعنیو وهم  شودیمها حمد خواندهکه خداوند عّزوجّل بر بندگان واجب فرمود ده رکعت بود که در آن  یامام باقر فرمود: نماز  دیزراره گو 
 . ستیقرائت ن هانها سهو هست و در آها افزود که در آنبر آن  گر یندارد. پس رسول خدا هفت رکعت د

افتد موجب بطالن نماز ها اتفاق میاهلل هستند و قرائت قرآن در آنپرتی و توهم )نسبت به تعداد رکعات( در ده رکعتی که فرضحواس ▪

های قرآن ها سورههستند و محور آن  سلّموآلهوعلیه اهللصلّی   شود با رکعاتی که سنت رسول خدامیها خواندهشود. یعنی رکعاتی که قرآن در آن می

 نیست متفاوت است. 

اٍد َعْن َحِريٍز َعْن ُزَراَرَة َقاَل َقاَل َأُبو َجْعَفٍر ع َفِر َو َصََلَة الَْخْوِف   َو ِبِإْسَناِدِه َعْن َحمَّ ِه ص َعَشَرَة َأْوُجٍه َصََلَة الَْحَضِر َو السَّ ََلَة َو َسنَّ َرُسوُل اللَّ ُه الصَّ َفَرَض اللَّ
ْمِس َو الَْقَمِر َو َصََلَة الِْعيَدْيِن َو َصََلَة اَِلْسِتْسَقاِء َو الصَّ  ِت. ََلَة َعَلى َثََلَثِة َأْوُجٍه َو َصََلَة كُُسوِف الشَّ  55َعَلى الَْميِّ

ف امام باقر فرمود: خداوند اصل نماز را واجب ساخت و رسول خدا آن را به ده شکل در آورد و مالک عمل قرار داد. نماز حضر و سفر، نماز خو   دیزراره گو 
 قربان( و نماز درخواست باران و نماز بر مرده. د یو ع فطر  دی)ع دیو ماه و نماز دو ع دخورشی گرفتن نماز  و  – شودمی خوانده وجه  سه  بر  که  –

 کند.ای ترس پیدا مینماز خوف مربوط به مواقعی است که انسان از شخص یا حادثه ▪

دهد. لذا جا دارد ای به خدا نزدیک است و آنچنان جایگاهی نزد خدا دارد که خداوند عملکرد او را مالک دینداری قرار میپیامبر تا اندازه ▪

 و شیوه زندگی او را بهتر بشناسیم و از او در بندگی خداوند بزرگ پیروی کنیم.  پیامبرمان
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دهد که برای دینداری این کافی نیست که به تعالیم قرآن اکتفا کنیم بلکه الزم است در کنار تعالیم خداوند، به سنت این حدیث نشان می ▪

است. البته اگر کسی به بخشی مبر را روایت کرده و آن را ماندگار ساختهپیامبر هم عمل کنیم. جالب است که خداوند در قرآن گاه سنت پیا

 از سنت پیامبر دسترسی پیدا نکرد، حداقل بایستی نسبت به تعالیم قرآن عامل باشد. 

اند تو های مختلف زندگی از این نظر جالب است که نماز در حاالت مختلف زندگی ما میهای متنوع از نماز برای موقعیت تعریف شکل ▪

 باشد.نقش مؤثری در پیوند با خدا و پاکیزگی و رستگاری برای ما داشته

ََلِة َفَقاَل الَْوْقُت َو الطَّ  اٌد َعْن َحِريٍز َعْن ُزَراَرَة َقاَل: َسَألُْت َأَبا َجْعَفٍر ع َعِن الَْفْرِض ِفي الصَّ ُج َحمَّ كُوُع َو السُّ ُه َو الرُّ َوجُّ َعاُء ُقْلُت َما  ُهوُر َو الِْقْبَلُة َو التَّ وُد َو الدُّ
ٌة ِفي َفِريَضٍة.   56ِسَوى َذلَِك َقاَل ُسنَّ

چه؟    گر ی: اعمال ددمی. فرمودند: وقت، طهارت، قبله، توجه، رکوع، سجود و دعا. پرس دمیدر مورد واجبات نماز پرس  الّسالمهیاز امام باقر عل  دیزراره گو 
 اند.هستند که در ضمن واجب آمده یفرمودند: آن اعمال مستحبات

ای بندی که خداوند متعال وضع فرموده و فاصلهیکی از چیزهایی که در نماز واجب است رعایت وقت نماز است؛ یعنی خود این زمان  ▪

 نماید، دارای موضوعیت است.  است تا تمام اعمال ما را در طول روز پوشش دهد و پاالیشها قرار دادهکه بین نماز

ای برای آن است. این طهارت، در اولویت اول طهارت معنوی و بعد جسمی است. وضو پاکیزگی )طهارت( از واجبات نماز و مقدمه  ▪

 کند. عالوه بر وضو، بایستی بدن و لباس ما هم از نجاسات عاری باشد. عملی است که برای ما طهارت معنوی فراهم می

 ز دیگر واجبات نماز است. رو به قبله ایستادن یعنی به صورت جسمی رو به محور توحیدی عالم یعنی کعبه بایستیم.رعایت قبله ا ▪

 شود، از واجبات آن باشد. بدیهی است که توجه به خداوند متعال که به عنوان اصل نماز شناخته می ▪

ما با موال و آقایمان، پروردگار مهربان و درخواست بخشش و دعا یعنی خواندن خدا و درخواست از او. نماز فرصتی است برای ارتباط   ▪

توانیم از های شیطان. ما هم در قنوت نماز و هم در تعقیبات نماز میهای گوناگون و دوری از وسوسه مهربانی و ایمان و روزی و نعمت

 خدا حاجات خود را بخواهیم. 

ََلُة َثََلَثُة َأْثََلٍث ُثُلٌث َطُهوٌر َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم َعْن َأِبيِه َعِن اْبِن َأبِ  ِه ع َقاَل: الصَّ اٍد َعِن الَْحَلِبيِّ َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ  57َو ُثُلٌث ُركُوٌع َو ُثُلٌث ُسُجوٌد.  ي ُعَمْيٍر َعْن َحمَّ

 سجود است.  گر یدثلث   ک یثلث آن رکوع و  ک یثلث آن طهارت،  ک یسه ثلث است:  یامام صادق فرمود: نماز دارا دیگو   یحلب 

باشیم. یعنی مثال وقتی قرار است ثلث اول نماز در دهد که باید به این سه قسمت مذکور در نماز توجه ویژه داشتهاین روایت نشان می ▪

رام نماز را هم در بر بگیرد االحباشیم. شاید این طهارت تکبیرةای به طاهر بودن در جهات مختلف داشتهطهارت باشد، باید عنایت ویژه

چرا که تکبیر جدا شدن ما از دنیا و افکار دنیوی است. 
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  نیب از و نکوهش  زمانشانها در آن انجامبر مراقبت نسبت به نمازها و  قیتشو
 58شمردنشان کوچکو   نبرد

هُ   ِإَذا   ﴾19﴿ ِإنَّ اإلْنَساَن ُخِلَق َهُلوًعا   رُّ   َمسَّ هُ   َوِإَذا   ﴾20﴿   َجُزوًعا   الشَّ ینَ   ِإَل  ﴾21﴿  َمُنوًعا   اْلَخْیرُ   َمسَّ ِذینَ   ﴾ 22﴿  اْلُمَصلِّ ْم َداِئُموَن  َصالِتهِ   َعَلى   ُهمْ   الَّ
ِذینَ   ﴾23﴿ اِئلِ   ﴾24﴿   َمْعُلومٌ   َحق    َأْمَوالِِهمْ   ِفی   َوالَّ ِذینَ   ﴾25﴿  َواْلَمْحُرومِ   لِلسَّ ُقونَ   َوالَّ ینِ   ِبَیْومِ   ُیَصدِّ ِذینَ   ﴾26﴿  الدِّ   َربِِّهمْ   َعَذاِب   ِمنْ   ُهمْ   َوالَّ

لُِفُروِجِهْم َحاِفُظوَن  َوا   ﴾28﴿  َمأُْمونٍ   َغْیرُ   َربِِّهمْ   َعَذاَب   ِإنَّ   ﴾27﴿  ُمْشِفُقونَ  ِذیَن ُهْم    َغْیرُ   َفِإنَُّهمْ   َأْیَماُنُهمْ   َمَلَکْت   َما  َأوْ   َأْزَواِجِهمْ   َعَلى  ِإَل  ﴾29﴿لَّ
ِذینَ   ﴾ 31﴿  اْلَعاُدونَ   ُهمُ   َفُأوَلِئَک  َذلَِک   َوَراءَ   اْبَتَغى   َفَمنِ   ﴾ 30﴿  َمُلوِمینَ  ِذینَ   ﴾ 32﴿  َراُعونَ   َوَعْهِدِهمْ   ألَماَناِتِهمْ  ُهمْ   َوالَّ   َقاِئُمونَ  ِبَشَهاَداِتِهمْ   ُهمْ   َوالَّ

ِذینَ  ﴾33﴿  59  ﴾53﴿ ُمْکَرُمونَ   َجنَّاٍت   ِفی ُأوَلِئَک   ﴾34﴿ ُیَحاِفُظونَ   َصالِتِهمْ  َعَلى  ُهمْ  َوالَّ

. مگر نمازگزاران. آنان که  لیرسد باز دارنده و بخ  یتاب است و چون او را خوبیرسد ب   یاست؛ چون او را بدشدهدهیطاقت آفرو کم  صیحر  یهمانا آدم
و آنان که از    دارندکننده و محروم وجود دارد و آنان که به روز جزا باور  درخواست  یمعلوم برا  یبر نمازشان مداومت دارند و آنان که در اموالشان حق 

 ن یخود که در ا  زانینگاه دارند مگر از همسران و کن  شی و آنان که دامن خو   ستین  یمنیچرا که از عذاب پروردگارشان ا  اندمناک یعذاب پروردگارشان ب
 ی هایگواه   ی و آنان که به ادا  بندندیاخود پ  ی ها مانیها و پمتجاوز است و آنان که به امانترا طلب کند    هان یو هر کس جز ا  ستندیموارد قابل سرزنش ن

 اند.ها، مکّرم و محترم. آنان در بهشتکنندیو آنان که بر نمازشان محافظت م زند،یخیخود بر م

خواند متفاوت نمازگزار با افکار فردی که نماز نمیکنند. بر طبق این آیات شریف شایسته است افکار  این آیات نمازگزاران را توصیف می ▪

 هایی باشد.گانه با خداوند متعال چنین ویژگیجا آوردن نماز و جلسات پنجباشد. به تعبیر دیگر شایسته است تأثیر به

 

60واجب بودن نماز )در کتاب فقیه( 
 

اِدِق ع َأنَُّه َقاَل: ِإنَّ ُسَلْيَماَن ْبنَ  ْمُس بِ  َما ُرِوَي َعِن الصَّ َظِر ِإَلْيَها َحتَّى َتَواَرِت الشَّ الِْحَجاِب َفَقاَل  َداُوَد ع ُعِرَض َعَلْيِه َذاَت َيْوٍم ِبالَْعِشيِّ الَْخْيُل َفاْشَتَغَل ِبالنَّ
ْمَس َعَليَّ َحتَّى ُأَصلَِّي َصََلِتي ِفي َوْقِتَها » وا الشَّ وَها َفَقاَم َفَمَس 2لِْلَمََلِئَكِة ُردُّ ََلُة َمَعُه ِبِمْثِل َذلَِك َو  « َفَردُّ َح َساَقْيِه َو ُعُنَقُه َو َأَمَر َأْصَحاَبُه الَِّذيَن َفاَتْتُهُم الصَّ

ُجوُم َذلَِك َقوْ  ْمُس َو َطَلَعِت النُّ ا َفَرَغ َغاَبِت الشَّ ََلِة ُثمَّ َقاَم َفَصلَّى َفَلمَّ ِه َعزَّ َو َجلَّ كَاَن َذلَِك ُوُضوَءُهْم لِلصَّ َو َوَهْبنا لِداُوَد ُسَلْيماَن ِنْعَم الَْعْبُد ِإنَُّه   -ُل اللَّ
اِفناُت الِْجياُد َفقاَل ِإنِّي َأْحَبْبُت ُحبَّ الَْخْيِر َعْن ِذكِْر َربِّي اٌب ِإْذ ُعِرَض َعَلْيِه ِبالَْعِشيِّ الصَّ وها َعَليَّ َفَطِفَق   َأوَّ  وِق َو اْلَْْعناقِ َمْسحًا ِبالسُّ   َحتَّى َتواَرْت ِبالِْحجاِب ُردُّ

 61َو َقْد َأْخَرْجُت َهَذا الَْحِديَث ُمْسَندًا ِفي ِكَتاِب الَْفَواِئِد. 

از اسبان شد و    دیمشغول سان و بازد  الّسالمهیفرزند داوود عل  مانیبه هنگام عصر سل  یاز امام صادق که آن حضرت فرمود: روز   یاست مرو  یتیحکا
تا نمازم    دیگردان  ز را بر من با  دیو فرو رفت. پس آن حضرت به فرشتگان دستور داد خورش  دیرخ در حجاب کش  دیتا خورش   د یبه نظاره آنان سرگرم گرد

خود و گردنش را مسح نمود و به اصحاب خود که  ی . آن حضرت برخاست و دو ساق پادندیرا باز گردان دیخورش شانیجا آورم و ارا در وقت مقررش به
برخاست و نماز گزارد و   مانیسلنحو بود. سپس    نینماز به ا  یبرا  شانیا  یعمل کنند. وضو   بترتی   همان  به  تا  کرد  امر   بودست رفتهاز د  ز ین  شانینماز ا
 مانی: »و ما سلدیفرمایخداوند بزرگ و گرانقدر است که م  شیوفق فرما  نی. ادندیغروب کرد و ستارگان بردم   ز ین  دیکه از نماز فارغ شد خورش  یهنگام

  یعصر اسبان تيزرو را به او عرضه کردند. گفت: من دوست  مگاه که به هنگاکار بود. آناو توبه  ی بود. به راست  ی ابنده  کو ین  مانیکه سل  م یرا به داوود عطا کرد
ها و گردن  بر ساق   [رسم وضو   به]. سپس  د یشد. آن را به من بازگرداندهیپوش  [غروب] در پرده    [آفتاب] دادم تا    حی پروردگارم ترج  ادیاسبان را بر    نیا

 .«دیمسح کش

 است.  ی ردّ الشمس در قرآن کریم اشاره شدهای از واقعهشود که به نمونهمالحظه می ▪
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ََلَة الَّ  َو َقْد ُرِويَ  ْمَس َعَلى ُيوَشَع ْبِن ُنوٍن َوِصيِّ ُموَسى ع َحتَّى َصلَّى الصَّ َه َتَباَرَك َو َتَعاَلى َردَّ الشَّ  62ِتي َفاَتْتُه ِفي َوْقِتَها. َأنَّ اللَّ

  بودتا او نماز خود را که از وقتش گذشته دی بازگردان الّسالمهیعل یموس یبن نون وص وشعیرا بر  دخورشی بلندمرتبه و  بزرگ خداوند که  استشده تیروا
 .آورد جابه

مْ   َفُرِوَي َعْن َأْسَماَء ِبْنِت ُعَمْيٍس َأنََّها َقاَلْت  ُهمَّ ِإنَّ َبْيَنَما َرُسوُل اللَِّه ص َناِئٌم َذاَت َيْوٍم َو َرْأُسُه ِفي َحْجِر َعِليٍّ ع َفَفاَتْتُه الَْعْصُر َحتَّى َغاَبِت الشَّ ُس َفَقاَل اللَّ
ْمَس  ِه َغَرَبْت ُثمَّ َطَلَعْت َبْعَد َما َغَرَبْت َو َلْم َيْبَق َجَبٌل َو ََل َأْرٌض ِإَلَّ َطَلَعْت  َقاَلْت َأْسَماُء َفرَ   -َعِلّيًا كَاَن ِفي َطاَعِتَك َو َطاَعِة َرُسولَِك َفاْرُدْد َعَلْيِه الشَّ َأْيُتَها َو اللَّ

َأ َو َصلَّى ُثمَّ َغَرَبْت   63.  َعَلْيِه َحتَّى َقاَم َعِليٌّ ع َفَتَوضَّ

بود.   دهیبود خواب  الّسالمهیعل  یکه سرش در دامان عل  یدر حال   سّلموآلهوهیعلهللایرسول خدا صلّ   یشده که گفت روز  تیروا  سیاز اسماء دختر عم
 است؛ودهدر طاعت تو و رسول تو ب  یهمانا عل  ایفرمود: »خدا  [رسول خدا]که آفتاب غروب کرد. پس    ی( از دست رفت تا زمانیپس نماز عصر او )عل

غروب کرد طلوع نمود و   نکهیرا که غروب کرد و سپس بعد از ا  دیکه خورش  دمی پس به خدا سوگند د  دیگو یسماء مرا بر او بازگردان.« ا  دیپس خورش
 غروب کرد.  دی. بعد از آن خورشندت و نماز خواساخبرخاست و وضو    یکه عل  نای   تا.  باشدبر آن طلوع کرده  دیکه خورش  نینماند مگر ا  ینی کوه و زم  چیه 

َحَضَرْت َصََلُة الَْعْصِر    -َأِبي َطالٍِب ع ِمْن َقْتِل الَْخَواِرجِ َحتَّى ِإَذا َقَطْعَنا ِفي َأْرِض َباِبلَ   ُجَوْيِرَيَة ْبِن ُمْسِهٍر َأنَُّه َقاَل: َأْقَبْلَنا َمَع َأِميِر الُْمْؤِمِنيَن َعِليِّ ْبنِ ُرِوَي َعْن  
اٍت َو ِفي  َفَنَزَل َأِميُر الُْمْؤِمِنيَن ع َو َنَزَل النَّ  ْهِر َثََلَث َمرَّ َبْت ِفي الدَّ اُس ِإنَّ َهِذِه َأْرٌض َمْلُعوَنٌة َقْد ُعذِّ َها النَّ ُع  اُس َفَقاَل َعِليٌّ ع َأيُّ َتْيِن َو ِهَي َتَتَوقَّ َخَبٍر آَخَر َمرَّ

الَِثَة َو ِهَي ِإْحَدى الُْمْؤَتِفَكاِت  لُ  ِهيَ  وَ  الثَّ َفَماَل   َفْلُيَصلِّ  ُيَصلِّيَ  َأنْ  ِمْنُكمْ  َأَرادَ  َفَمنْ  ِفيَها ُيَصلِّيَ  َأنْ  َنِبيٍّ  لَِوِصيِّ  َلَ  وَ  لَِنِبيٍّ  َيِحلُّ  َلَ  ِإنَّهُ  وَ  َثنٌ وَ  ِفيَها ُعِبدَ  َأْرٍض  َأوَّ
ِريِق ُيَصلُّوَن َو َرِكَب ُهَو ع َبْغَلَة َرُسوِل اللَِّه ص َو َمَضى َقاَل ُجَوْيرِ  اُس َعْن َجْنَبِي الطَّ ِه ْلََتَِّبَعنَّ َأِميَر الُْمْؤِمِنيَن ع َو ْلََُقلَِّدنَُّه َصََلِتَي الَْيْوَم النَّ َيُة َفُقْلُت َو اللَّ

ْمُس َفَشَككُْت َفالَْتَفَت ِإَليَّ َو َقالَ  ِه َما ُجْزَنا ِجْسَر ُسوَراَء َحتَّى َغاَبِت الشَّ َفَنَزَل ع   -َت َفُقْلُت َنَعْم َيا َأِميَر الُْمْؤِمِنينَ َيا ُجَوْيِرَيُة َأ َشَككْ   َفَمَضْيُت َخْلَفُه َفَو اللَّ
َأ ُثمَّ َقاَم َفَنَطَق ِبَكََلٍم ََل ُأْحِسُنُه ِإَلَّ كََأنَُّه ِبالِْعْبَراِنيِّ ُثمَّ َناَدى الصَّ  ْمِس َقْد َخَرَجْت ِمْن َبْيِن َج َعْن َناِحَيٍة َفَتَوضَّ ِه ِإَلى الشَّ َبَلْيِن َلَها َصِريٌر َفَصلَّى  ََلَة َفَنَظْرُت َو اللَّ

ْيُل كََما كَاَن َفالَْتَفَت ِإَليَّ َو َقاَل َيا  ا َفَرْغَنا ِمْن َصََلِتَنا َعاَد اللَّ ْيُت َمَعُه َفَلمَّ َه َعزَّ َو َجلَّ َيُقولُ   الَْعْصَر َو َصلَّ ْح ِباْسِم َربَِّك الَْعظِ   -ُجَوْيِرَيَة ْبَن ُمْسِهٍر ِإنَّ اللَّ  يمِ َفَسبِّ
ْمَس. َو ُرِويَ  َه َعزَّ َو َجلَّ ِباْسِمِه الَْعِظيِم َفَردَّ َعَليَّ الشَّ ا َرَأى َذلَِك َقاَل َأْنَت َوِصيُّ َنِبيٍّ َو َربِّ الَْكْعَبِة.   َو ِإنِّي َسَألُْت اللَّ  64َأنَّ ُجَوْيِرَيَة َلمَّ

و وقت    م یدیباِبل رس  ن یکه به زم  نیتا ا  میآمدی طالب از جنگ خوارج باز میبن اب  یعل  نیرالمؤمنیشده که گفت: به همراه ام  تیبن مسهر روا  ةیریاز جو 
مورد   نیسرزم  نیا  مردم!  ی : ادفرمو   یفرود آمدند. پس عل  ز ین  انیفرود آمد و لشکر  نیدر آن زم  الّسالمهیعل  نیرالمؤمن ی. پس امدینماز عصر فرا رس

دو بار به عذاب دچار شده و اکنون در انتظار عذاب   گر دی خبر  به بنا و) استدچار شده  یروزگار سه بار به عذاب اله ی ب خداوند است و در طلعن و غض
است که   ینیسرزم  نینخست  ن ی( و ادهش  یو خراب  یکه دچار سرنگون  ییهانیسرزم  یعنی)  مؤتکفه است  ی هانیاز زم  ی کی  نیزم  نیسوم است.(. و ا
 تواندیهر کس از شما که بخواهد م  ی نماز گزارد. ول  ینیزم  نیکه در چن  ستین  ز یجا  یامبریپ  ی و وص  امبر یپ  چیه   نبنابرای .  استشده   دهیدر آن بت پرست

 شت.جاده حرکت کردند و به نماز پرداختند و آن حضرت بر استر رسول خدا سوار و روانه گ ینماز بخواند. پس مردم به دو سو  نجایا
هر کجا آن حضرت نماز گزارد من ]از او    دیبه تقل  دیو امروز حتمًا با  کنمیم  یروی پ   نیرالمؤمنیگفتم به خدا قسم من از ام  شتنی: من با خو دیگو   هیریجو 
که  ]کرد و من به شک افتادم    غروب  دیکه خورش  مبودیجا آورم و به دنبال آن حضرت روان شدم. به خدا قسم هنوز از پل نهر سوراء نگذشتهنماز به  [زین

 یا. بعد آن حضرت در گوشهنیرالمؤمن ی ام  ای  ی عرض کردم: بل  ؟یشک کرد  هیریجو   ی کرد و فرمود: ا  یآن حضرت به من رو  [چرا نماز حضرت فوت شد.
 دیهنگام من به خورش  نی. در اداشتبود. سپس بانگ نماز بر   یبه زبان عبران  کنمی سخن گفت که فکر م  یفرود آمد و وضو ساخت و برخاست و با کالم

 یجا آورد و من با او نماز گزاردم. هنگامآمد. پس آن حضرت نماز عصر را به  رونیدو کوه ب  انیاز م  یمیعظ  ی که با صدا  دمیو به خدا قسم د  ستم ینگر
بن مسهرة!   ةیریجو   ی رو به من کرد و فرمود: ا  ضرتبود دوباره همه جا را فرا گرفت. آن ح  دهیشب همچنان که قبالً فرا رس  م یکه از نماز خود فارغ شد

ْح ِباْسِم َربَِّك اْلَعِظيمِ   :دیفرمایم  همانا خداوند بزرگ و گرانقدر  کن.« و من از خداوند بزرگ و گرانقدر درخواست   حیپروردگارت را تسب   م،عظی  نام  با:  » َفَسبِّ
 ...دیرا بر من باز گردان  دیکردم و او خورش

های خدا از نظام آفرینش معتبرتر از تبیین دانشمندان و اندیشمندان است. در دیدگاه بطلمیوسی در یادمان باشد که برای ما تبیین حجت  ▪

خوانی هم  ...  ها وچرخد؛ حال آن که از دیدگاه گالیله )که با مشاهدات ماهوارهمورد حرکت زمین و خورشید، خورشید به دور زمین می
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است و دیدگاه  توانیم بگوییم نظر بطلمیوس در این باره نادرست بودهگردد. پس ما امروزه میدارد( این زمین است که دور خورشید می

است،   های بعدی و قوانین و قواعدی را که بشر در پی این مشاهده فرض نمودهتوانیم گامنمی  رسد؛ اما لزوماًگالیله به نظر صحیح می

 تأیید کنیم.

یُوشَعَ بْنِ   عَلَى الشَّمْسَ، رَدَّ الشَّمْسَ    عَلَیْهِ الشَّمْسَ، فَارْدُدْ    عَلَیَّفَرَدَّ  شد )از عبارات مورد استفاده در روایاتی که در مورد ردّ الشمس خوانده  ▪

الشَّمْسَ   نه اینکه   است دادهرخ  و برای همان فرد خاص    یاتفاق به صورت شخص  نیکه ظاهرا ا  شودیم  برداشت ( این  عَلَیَّنُونٍ، رُدُّوا 

های دیگر هم همین رخداد را مشاهده کنند. در عین حال، این بدان معنی این برگشت خورشید، منتج به این شود که مردم اقلیم  ضرورتا

اند که افراد اینگونه به چشمشان بیاید. پیامبران از دادهباشد، تنها کاری انجام نیست که سحری رخ داده و بدون اینکه واقعیتی وجود داشته

دهنده قدرت ماورایی سحر مبرا هستند. پدیده رد الشمس در تناقض زیربنایی با تفسیر دانش بشری از جهان است. این موضوع نشان

 گیرد.در این جهان هستیم قرار نمی   خداوند بزرگ و سیطره او بر این جهان است و کار خدا در چارچوب قوانینی که ما مدعی کشف آنها 

يِه كَافِ  اِني ََل ُتَسمِّ ِه ع َما َباُل الزَّ اِنَي  َو ُرِوَي َعْن َمْسَعَدَة ْبِن َصَدَقَة َأنَُّه َقاَل: ُسِئَل َأُبو َعْبِد اللَّ ُة ِفي َذلَِك َفَقاَل ْلَِنَّ الزَّ يِه كَاِفرًا َو َما الُْحجَّ ََلِة ُتَسمِّ رًا َو َتاِرُك الصَّ
ََلِة ََل َيْتُركَُها ِإَلَّ اْسِتْخَفافًا ِبَها وَ َو َما َأْشَبَهُه ِإنََّما يَ  ْهَوِة ْلَِنََّها َتْغِلُبُه َو َتاِرُك الصَّ اِنَي َيأِْتي الَْمْرَأَة ِإَلَّ َو ُهَو ُمْسَتِلذٌّ    ْفَعُل َذلَِك لَِمَكاِن الشَّ َذلَِك ْلَِنََّك ََل َتِجُد الزَّ

اَها َقاِصدًا ِإَلْيَها وَ  َة َفِإَذا ُنِفَيِت اللَّذَّ ْلِِْتَياِنِه ِإيَّ ذَّ ََلَة َقاِصدًا لَِتْرِكَها َفَلْيَس َيُكوُن َقْصُدُه لَِتْرِكَها اللَّ ُة َوَقَع اَِلْسِتْخَفاُف َو ِإَذا َوَقَع اَِلْسِتْخَفاُف  كُلُّ َمْن َتَرَك الصَّ
 65َوَقَع الُْكْفُر. 

امر   نیا  لیدل  ؟یخوانی کننده نماز را کافر مو ترک  یخوانی : چرا زناکار را کافر نمدیپرس  المالّس هیشده که از امام صادق عل  تیاز مسعدة بن صدقه روا
به ا  ست؟یچ او از سر شهوت مرتکب چن  نیآن حضرت فرمود:  بر آن  رایز  شوندیم  یعمل  نیخاطر که زناکار و امثال    ی کند. ولیها غلبه مشهوت 

 نیکند مگر ا  یکینزد  یکه با زن  ینیبیرا نم  یسخن آن است که تو زناکار   نیا  ل ی. و دلکندیشمردن آن، آن را ترک نمکننده نماز جز از سر کوچک ترک
ترک،  نیش از امقصود  کندیقصد ترک م  یهر کس که نماز را از رو ولی  است،او رفته یمنظور به سو  ن یدارد و به ا ییجو با او قصد لذت یک یکه از نزد
 .استشمردن رخ دهد کفر واقع شدهکوچک   نیا یاست و وقت شمردن رخ داده نباشد کوچک  یلذت ی. پس وقتستیلذت ن

کند تا با او سخن بگوید و هدایایی را به او بدهد؛ اما آن رعیت نسبت به این در نظر بگیرید که پادشاهی یکی از رعایایش را صدا می ▪

کند. آیا این رفتار دور از ادب نیست؟ حاال در نظر بگیرید که این شخص، یک پادشاه دنیایی نیست؛ بلکه خدایی میتوجهی  دعوت بی

ای کنیم. آیا این مصداق رتبهزند اما ما توجه نمیتوجهی و قدرنشناسی( از اوست. او ما را صدا میاست که هر چه داریم )حتی توان بی

 از کفر نیست؟ 

ا ََلِة.  ِدُق ع َو َقاَل الصَّ  66ِإنَّ َشَفاَعَتَنا ََل َتَناُل ُمْسَتِخّفًا ِبالصَّ

 . رسدیکه نماز را سبک بشمارد نم  یامام صادق فرمودند: همانا شفاعت ما به کس

اِدُق ع  ٌة.   َو َقاَل الصَّ ُجوُد َعَلى اْلَْْرِض َفِريَضٌة َو َعَلى َغْيِر اْلَْْرِض ُسنَّ  67السُّ

سنت ]رسول خدا[.  نیزم ر یاست و بر غ ضهیفر نیامام صادق فرمودند: سجده کردن بر زم
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68شوند نماز کودکان و زمانی که موظف به انجامش می
 

اٍد َعِن الَْحَلِبيِّ َعْن َأِبي َعْبِد   َأِبي ُعَمْيٍر َعْن َحمَّ َفُمُروا َعِليٌّ َعْن َأِبيِه َعِن اْبِن  ََلِة ِإَذا كَاُنوا َبِني َخْمِس ِسِنيَن  ِه َعْن َأِبيِه ع َقاَل: ِإنَّا َنأُْمُر ِصْبَياَنَنا ِبالصَّ اللَّ
ْوِم ِإَذا كَاُنوا َبِني  ََلِة ِإَذا كَاُنوا َبِني َسْبعِ ِسِنيَن َو َنْحُن َنأُْمُر ِصْبَياَنَنا ِبالصَّ َهاِر َأْو    َسْبعِ ِسِنينَ   ِصْبَياَنُكْم ِبالصَّ ِبَما َأَطاُقوا ِمْن ِصَياِم الَْيْوِم ِإْن كَاَن ِإَلى ِنْصِف النَّ

ُدوا َحتَّى  َأْفَطُروا  َأكَْثَر ِمْن َذلَِك َأْو َأَقلَّ َفِإَذا َغَلَبُهُم الَْعَطُش َو الَْغَرُث  ْومَ  َيَتَعوَّ ْومِ   ِسِنينَ   ِتْسعِ   َبِني  كَاُنوا  ِإَذا  ِصْبَياَنُكمْ   َفُمُروا ُيِطيُقوهُ  وَ   الصَّ  اْسَتَطاُعوا  َما  ِبالصَّ
 69َفِإَذا َغَلَبُهُم الَْعَطُش َأْفَطُروا.   الَْيْومِ  ِصَيامِ  ِمنْ 

  م یخوانی به نماز فرا م  سالگیپنج  سن  در   را   خود  کودکان  ما:  فرمود  که  استکرده  تیروا  الّسالم  همای امام صادق از پدر بزرگوارش امام باقر عل  دیگو   یحلب 
به هر مقدار که از    م؛یکنیبه گرفتن روزه امر م  یسالگما کودکان خود را در هفت  نیچن. هم دیبه نماز دستور ده   یسالگو شما کودکان خود را در هفت

تا به گرفتن روزه عادت   کنندینان غلبه کرد افطار مبر آ یو گرسنگ یتشنگ یکمتر از آن، و وقت  ا یاز آن  شتر یب ایروز بود   مهیروز بتوانند، اگر تا ن ک یروزه 
و    رندیروزه بگ  توانندیهر قدر از روز را که م  د،یامر کن  هساله شدند به گرفتن روز که نه  یفرزندان خود را هنگام  ز ی. شما نابندیکنند و توان گرفتن آن را ب

 . ندیخود را افطار نما یبر آنان غلبه کرد روزه  یتشنگ یوقت

برخی دارای این رویکرد هستند که افراد باید به مسائل شرعی عادت کنند. این رویکرد چندان تطابقی با آیات و روایات ما ندارد. ما در  ▪

ه در مورد روزه داری نداریم. نحوه تربیتی کودکان با حیوانات متفاوت است. این ک ای تحت عنوان عادت دادن کودکان به دیندینمان مقوله

است احتماال به این علت است که یکی از نقاط تمرکز روزه صحت جسم است و از این حیث عادت در این روایت صحبت از عادت شده

ذره بدن خود را به تحمل گرسنگی و تشنگی عادت دهد تا در نهایت یک روز کامل را روزه باشد کند. انسان باید ذرهکردن معنا پیدا می 

المت بدن خود کمک کند. چه بسا این سالمتی برای کودکان با تحمل گرسنگی و تشنگی در بخشی از روز حاصل شود. لذا در و به س

است. در نماز اصل، توجه و ارتباط با خداست نه بینیم که در مورد نماز صحبتی از عادت کردن نشدهروزه بحث عادت مهم است. اما می

 فعالیتی مرتبط با جسم. 

به تربیت دینی کودکان از سنین خردسالی نشان از اهمیت تعالیم دین در زندگی ما دارد. اگر بناست محور زندگی ما در این   ماما  هیتوص ▪

جهان، ایمان و ارتباط با خدا باشد، پس طبیعی است که بخواهیم کودکان را از همان دوران با بندگی خدا آشنا کنیم. مهم این است که در 

های عقالنی فاصله نگیریم. اصل عبادت به فهم و درک است و لذا شایسته است همزمان با آشنا کردن کودکان با احکام این تربیت از جنبه

 شرعی، معنا و معارف مرتبط با آن را نیز در حد درک و فهمشان برای آنها توضیح دهیم.

باشند. تر بودهمامان نزد ایشان از بعضی فرزندانشان محبوباند. ممکن است برخی از اصحاب افرزندان امامان بهترین مردم زمان خود نبوده ▪

 تر امامان به فرزندانشان احتماال نشانگر جایگاه ترتبیتی متفاوت ایشان در مقایسه با ماست. امر زودهنگام

ِل ْبِن َصالِ  اِء َعِن الُْمَفضَّ ٍد َعِن الَْوشَّ ٍد َعْن ُمَعلَّى ْبِن ُمَحمَّ ََلِة الُْحَسْيُن ْبُن ُمَحمَّ وا ِفي الصَّ ْبَياِن ِإَذا َصفُّ ٍح َعْن َجاِبٍر َعْن َأِبي َجْعَفٍر ع َقاَل: َسَألُْتُه َعِن الصِّ
ُروُهمْ  ََلةِ  َعنِ  الَْمكُْتوَبِة َقاَل ََل ُتَؤخِّ ُقوا وَ  الَْمكُْتوَبةِ  الصَّ  70.  َبْيَنُهمْ  َفرِّ

واجب ]جماعت[ نماز  در صف آخر ها را سؤال کردم. فرمود: آن ستندیایم [جماعت]از امام باقر درباره کودکان آن گاه که در صف نماز واجب  دیجابر گو 
 (. رندیقرار گ نشانیب یبزرگساَلن یعنی) دیآنان فاصله قرار ده  انیاما در مشوند( )شاید چون ناراحت می  دیه ند قرار 

گر اهمیت توجه به نماز کودکان است. این روایت نیز بیان ▪
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 71شوندزمانی که کودکان موظف به نماز می

َضا عَقالَ  َأنَّهُ   َو ُرِوَي َعِن الَْحَسِن ْبِن َقاِرنٍ  ُجِل َيْخِتنُ   -: َسَألُْت َأَبا الَْحَسِن الرِّ   كَمْ   وَ   َفَقالَ   الَْيْوَمْينِ   وَ   الَْيْومَ   ُيَصلِّي  َلَ   ُهوَ   وَ   َوَلَدهُ   َأْو ُسِئَل َو َأَنا َأْسَمُع َعِن الرَّ
هِ  ُسْبَحانَ  َفَقالَ  ِسِنينَ  َثَماِنيَ  َفَقالَ  الُْغََلمِ  َعَلى َأَتى َلَ  َيْتُرُك  اللَّ  72َة َقاَل ُقْلُت ُيِصيُبُه الَْوَجُع َقاَل ُيَصلِّي َعَلى َنْحِو َما َيْقِدُر.  الصَّ

  و بودفرزندش را ختنه کرده ی که شخص  دمی و من حاضر بوده و شن دندیاز امام رضا پرس ا ی دمیشده که گفت از امام رضا پرس تیاز حسن بن قارون روا
 : آن بچه چند سال دارد؟ شخص پاسخ داد: هشت سال. حضرت فرمودند:دندیپرس  الّسالمهی. امام علخواندیدو روز نماز نم   ی کی  یفرزند برا  نای

 تواندی. حضرت فرمود: به آن صورت که م شود یم  یدچار درد و ناراحت  [اگر بخواهد نماز بخواند]! شخص گفت:  کند؟ینماز را ترک م  ای سبحان هللا! آ
 نماز بخواند.

ب  ت یروا  نیا ▪ البته    ینماز برا  ت یاهم  گرانیهم   بر   آن  وجوب  همانند  کودکان  بر  نماز  وجوب  که  ست ین  نیامنظور    قطعاکودکان است؛ 

 .  است  بزرگساالن

ِه َو َأِبي َجْعَفٍر ع َقاَل َسِمْعُتُه َيُقولُ  ِه ْبُن َفَضاَلَة َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ اٍت ُثمَّ ُيْتَرُك    َو َرَوى َعْبُد اللَّ ُه َسْبَع َمرَّ ِإَذا َبَلَغ الُْغََلُم َثََلَث ِسِنيَن ُيَقاُل َلُه ُقْل ََل ِإَلَه ِإَلَّ اللَّ
اٍت    َحتَّى َيِتمَّ  ِه َسْبَع َمرَّ ٌد َرُسوُل اللَّ َو ُيْتَرُك َحتَّى َيِتمَّ َلُه َأْرَبُع ِسِنيَن ُثمَّ ُيَقاَل َلُه ُقْل َسْبَع َلُه َثََلُث ِسِنيَن َو َسْبَعُة َأْشُهٍر َو ِعْشُروَن َيْومًا َفُيَقاَل َلُه ُقْل ُمَحمَّ

اٍت  ٍد َو آلِهِ   -َمرَّ ُه َعَلى ُمَحمَّ ُهَما ِشَماُلَك َفِإَذا َعرَ   - َصلَّى اللَّ ُهَما َيِميُنَك َو َأيُّ َل َوْجُهُه ِإَلى الِْقْبَلِة ُثمَّ ُيْتَرُك َحتَّى َيِتمَّ َلُه َخْمُس ِسِنيَن ُثمَّ ُيَقاَل َلُه َأيُّ َف َذلَِك ُحوِّ
ى َيِتمَّ َلُه َسْبُع ِسِنيَن َفِإَذا تَ  ى يَ َو ُيَقاُل َلُه اْسُجْد ُثمَّ ُيْتَرُك َحتَّ ْيَك َفِإَذا َغَسَلُهَما ِقيَل َلُه َصلِّ ُثمَّ ُيْتَرُك َحتَّ ِتمَّ  مَّ َلُه َسْبُع ِسِنيَن ِقيَل َلُه اْغِسْل َوْجَهَك َو كَفَّ

ََلِة َو ُضِرَب َعَلْيَها فَ  ْت َلُه ُعلَِّم الُْوُضوَء َو ُضِرَب َعَلْيِه َو ُأِمَر ِبالصَّ ُه َعزَّ َو َجلَّ َلُه َو لَِوالَِدْيِه ِإْن َشاَء  َلُه ِتْسُع ِسِنيَن َفِإَذا َتمَّ ََلَة َغَفَر اللَّ َم الُْوُضوَء َو الصَّ ِإَذا َتَعلَّ
ُه.    73اللَّ

روا به او   د یرس  یپسربچه به سن سه سالگ   ی : وقتفرمودیکه م  دمی: از آن حضرت شن دیکرده و گو   تی عبدهللا بن فضاله از امام صادق و امام باقر 
 ندیگو یاو بگذرد. آن گاه به او م  سنروز از    ستیتا سه سال و هفت ماه و ب  گذارندیبگو »َل إله إَلّ الّله« تا هفت مرتبه. بعد او را به حال خود م  ندیگو یم

محمد   ی الّله عل یو »صلّ هفت بار بگ ندیگو ی به او ندارند تا چهار سالش تمام شود. آن گاه به او م یکار  گر یبگو »محمد رسول الّله« تا هفت بار و بعد د
ها را شناخت  آن  یدست راست و دست چپ کدام است. وقت  پرسندیتا پنج سالش تمام شود. آن گاه از او م  گذارندیو آله« و بعد او را به حال خود م

صورت   ندیگو یساله شد به او مهفت  یتا هفت سالش تمام شود. وقت  کنندیم  شیسجده کن و رها  ندیگو ی و به او م  سازندی او را متوجه قبله م  یرو
تا نه سالش تمام شود. چون به سن کامل    کنند یاو را رها م  بعدنماز بخوان و    ندی گو یخود را شست به او م  یدست و رو  یو وقت  یرا بشو   تیهاو دست

توجه شود(   حاتی )به توض زنندی او را م یچیو در صورت سرپ خواهندی و از او م آموزندی را به او م حیکامل و صح  یوضو بیآداب و ترت د یرس ی سالگنه
توجه شود(. چون وضو و نماز را آموخت   حاتی )به توض  کنندیم  یبدن  هیکرد او را تنب  یچیکه سرپ  یکه نماز بخواند. در صورت  دهندیاو را دستور م  ز یو ن

 الّله. شاء ان دهدیم خداوند عّزوجّل او و پدر و مادرش را مورد بخشش و عفو از گناهان قرار 

به کودکان توجه داشت. البته تفاوت   ی نید  یمبان  میبه تعل  یکودک   نی در سن  دیتشابه را دارد که با  نیقبل ا  ت ی با روا  تیروا   نیمضمون ا ▪

 است.   میتعال نیو توان کودک در تحمل ا  طیوابسته به شرا یکار تا حد نیاست که چند و چون ا ن یهم نشانگر ا ت یمضمون دو روا

 ن ی. هر چند ممکن است به نظر برسد که امیزمان مشخص از عمر کودک هست  کیدر    یانجام کار  یامام برا  هیشاهد توص  ت یروا  نیا  در ▪

و آن را   میسخن بنگر  نیاحترام به ا  ددی  با  است   بهتر  اما  باشد،... عنوان شده  ای  یفرهنگ  ای  یمیخاص اقل  طیشرا  یاعداد ممکن است برا

 معلوم شده قرار دهد.  مانیما که به ارشاد اماممان برا یتیاقدام ترب نیا  یبرا یفراوان ریکه خداوند آثار خ دیام نیبه ا میریبگ یجد

ذکر به زبان   ن ی. است یذکر ن  نی»ال اله اال اهلل« منظور خود ا  دیکه بگو   میاز کودک بخواه  یسالگدر سه  ندیفرمایم  تیکه امام در روا  نیا ▪

ما خدا   مییکه به او بگو   نیبه کودک است. ا  دیبا آن ارتباط برقرار کند. منظور انتقال مفهوم توح  تواندیزبان م است و کودک عرب  یعرب
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مفهوم که در   نیو تمام عالم مخلوق خداوند متعال است. به عالوه ممکن است منظور از هفت بار تکرار کردن ا  میپرستیاو را م  م،یدار

تعداد قابل توجه در شمارگان کم است )همانند   گرانی ما غالبا ب  اتیعدد هفت در روا  رایهفت بار نباشد، ز  قادقی  منظور  است،آمده  ت یروا

بار به کودک   نیباشد که چند  نیهستند.( لذا ممکن است منظور امام ا  ادیاد قابل توجه در شمارگان ز تعد  گرانیهفتاد و هزار که ب  ل،چه

 هفت مرتبه(. قای )نه دق میشو  ادآوریرا  میمفاه نیا

 ی آزاد   دیبا.  میمورد فشار و اجبار قرار ده  ینید  میمفاه  یریادگ یکودک را در راه    دیکه نبا  شودیگونه برداشت م  نیا  ترک«یُعبارت »ثم    از ▪

 یری گیجا پ  نای  در.  است استفاده شده  ترک«یُاز عبارت »ضُربَ« در مقابل »ثم    تیروا  ییانتها  یها. در بخشمیفرزند قائل باش  یبرا  ینسب

نسبت   یقدر  یعنی!(.  ست ی کتک زدن کودک نضرورتا  شود )منظور از ضُربَ    ادتریز  دیدارد با  یترشیبه کودک که اکنون سن ب  بت ما نس

فرزند شود. بلکه   یزدگ از اندازه باشد که موجب دل  شیب  دینبا   ت یحساس   ن یاست که ا  یهی. بدمیدهینشان م  تیجوانمان حساسبه نو 

است هر چند   ی. کافست ین  میکه نسبت به کودک سه چهار ساله داشت  یاالعادهفوق  یمسامحهاز    یخبر  گریجا د  نیاست که ا  نیمنظور ا

باشد که   یابه گونه  دیاست و با  یکامال عرف  ی ریگ یپ  ن ینه. حد ا  ا یکه نمازش را خوانده است    میکن  یر یگ یبار از فرزندمان پ  کیوقت  

 .شود یم قی به خواندن نماز تشو  یفرزند احساس کند به صورت جد 

باشد که آن   یمتوجه عبارت  دیکودک باشد. کودک با  یربا استفاده از زبان ماد  دیبا  دیمانند اقرار به توح  زیاسالم ن  امبریپ  یامبریبه پ  اعتراف ▪

جادو و   ن یاست و د  یعقالن  نیما د  نیبر او نخواهدگذاشت. د  یچندان  ر یعبارت تأث  نیصورت احتماال ا  نیا  ر یدر غ  آورد؛یرا بر زبان م

 ! افتدیدر او ب یعبارت ولو مقدس به کودک و وادار کردن او به تکرار آن اتفاق خاص  کی یکه با القا ست ینورد 

از   یصحبت چیکه ه  مینی بی. ممیاموزی اسالم و بعد از آن صلوات را به کودک ب  امبری پ  یامبریسپس پ  د،یمفهوم توح  دیابتدا با  ت ی روا  نیا  طبق ▪

 . است نشده ت یروا نیفرج و ... در ا یدعا ،یحفظ جزء س 

 را  ها بتواند جهت   دیو شا  است دهیرس  ی نسب  ت یعقالن  کیاحتماال به    یکودک  نی. چنمیشناسانیراست و چپ را به او م  یسالگسن پنج  در ▪

. همان میکنی متعال را سجده م  یو خدا  میخوانی که ما به سمت خانه خدا نماز م  مییگو ی. به او ممیکنیرا متوجه قبله م  او  پس.  کند  درک 

چرا که اصوال با هفت   ست ین  ینیعادت دادن کودک به اعمال و احکام د  یرفتارها به معن  ل یقب  نیا  رسدیبه نظر م  میهم گفت  طور که قبال

جا آن چه مطرح است آموزش دادن کودک و متوجه نمودن او نسبت به  نی. در ا شودیکودک عادت نم  یعمل برا نیکار ا  کیبار تکرار  

 است.  ینیم دیو مفاه میپروردگار عالم و تعال

بخش   ن یو نماز بخواند. توجه شود که در ا  دیدست و صورت خود را بشو   میخواهیبه عنوان مقدمه نماز از کودک م  یسن هفت سالگ  در ▪

نماز  ینوران میشدن کودک با تعل ریدرگ شترینماز خواندن ب نیپس احتماال منظور از ا م؛یاوختهامیهنوز به کودک نماز خواندن را ن ت یروا

 است. 

 قرآن و ... .  ،یندی معلم نه است به عهده پدر و مادر گذارده شده یسالگوضو و نماز در سن نه آموزش ▪
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الَة؛ 277بقره   ، َأقاُموا الصَّ
الَة؛، َلِئْن َأَقْمُتُم 12المائدة   الصَّ
الةَ  َأِقيُموا َأنْ  وَ  ، 72األنعام  ُقوهُ   وَ  الصَّ  ؛اتَّ

الَة ِإنَّا ال ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْصِلِحينَ 170االنعام   ُكوَن ِباْلِكتاِب َو َأقاُموا الصَّ ِذيَن ُيَمسِّ  ؛، َو الَّ
ِذينَ  ،3 األنفال الةَ  ُيِقيُمونَ  الَّ  ؛ الصَّ
وا َسِبيَلُهْم؛ ، َفِإْن تاُبوا َو َأق5التوبة  الَة َو آَتُوا الزَّكاَة َفَخلُّ  اُموا الصَّ

هِ  َمساِجدَ  َيْعُمرُ  ِإنَّما ،11 التوبة الَة َو آَتى الزَّكاَة؛ آَمنَ  َمنْ   اللَّ ِه َو اْلَيْوِم اْْلِخرِ َو َأقاَم الصَّ  ِباللَّ
الةَ  ُيِقيُمونَ  وَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َيْنَهْونَ  وَ  ِباْلَمْعُروِف  َيأُْمُرونَ  بَْعض   َأْولِياءُ  بَْعُضُهمْ  اْلُمْؤِمناُت  وَ  اْلُمْؤِمُنونَ  وَ  ،71التوبة   ؛الزَّكاةَ  ُيْؤُتونَ  وَ  الصَّ
الَة؛ 22رعد ال  ، َو َأقاُموا الصَّ

ِذينَ  لِِعباِديَ  ُقلْ  ،31 إبراهيم الةَ  ُيِقيُموا آَمُنوا الَّ ا ُيْنِفُقوا  وَ  الصَّ  .الل  خِ  ال وَ  ِفيهِ  بَْيع   ال َيْوم   َيأِْتيَ  َأنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َعالنَِية   وَ  ِسرًّا َرَزْقناُهمْ  ِممَّ

 : نشده این بابدیگر آیات خوانده  .۳7ابراهیم،  .9
ِتي، 40ابراهیم  يَّ الِة َو ِمْن ُذرِّ  ؛ َربِّ اْجَعْلِني ُمِقيَم الصَّ
ا31 مريم الِة َو الزَّكاِة ما ُدْمُت َحيًّ  . ، َو َأْوصانِي ِبالصَّ

 باب:  نی خوانده نشده ا آیات گرید. ۴۵عنکبوت،  .۱۰

الِة َو 55مریم   الزَّكاِة؛، َو كاَن َيأُْمُر َأْهَلُه ِبالصَّ
ْقوى؛132 طه الِة َو اْصَطِبْر َعَلْيها ال نَْسَئُلَك ِرْزقا  نَْحُن نَْرُزُقَك َو اْلعاِقَبُة لِلتَّ  ، َو ْأُمْر َأْهَلَك ِبالصَّ

الِة؛73األنبياء   ، َو َأْوَحْينا ِإَلْيِهْم ِفْعَل اْلَخْيراِت َو ِإقاَم الصَّ
نَّاُهمْ  ،41الحج  ِذيَن ِإْن َمكَّ الَة َو آَتُوا الزَّكاَة؛ الَّ  ِفي اأْلَْرِض َأقاُموا الصَّ
الَة َو آُتوا الزَّكاَة؛ ،78الحج   َفأَِقيُموا الصَّ
ُكْم ُتْرَحُموَن؛ 56النور  الَة َو آُتوا الزَّكاَة َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َلَعلَّ  ، َو َأِقيُموا الصَّ
ذِ  -لِْلُمْؤِمِنينَ  ُهدى  َو ُبْشرى ،3النمل الَة َو ُيْؤُتوَن الزَّكاَة؛ُيِقيُمونَ  ينَ الَّ   الصَّ
الَة َو ال َتُكوُنوا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن؛31  الروم  ، َو َأِقيُموا الصَّ
الَة َو ُيْؤُتوَن الزَّكاَة َو ُهْم ِباْْلِخَرِة ُهْم ُيوِقُنونَ  -، ُهدى  َو َرْحَمة  لِْلُمْحِسِنينَ 4 لقمان ِذيَن ُيِقيُموَن الصَّ  ؛ الَّ
الَة؛17لقمان   ، يا ُبَنيَّ َأِقِم الصَّ
الَة. 18فاطر  ِذيَن َيْخَشْوَن َربَُّهْم ِباْلَغْيِب َو َأقاُموا الصَّ  ، ِإنَّما ُتْنِذُر الَّ

 . دیگر آیات خوانده نشده این باب: ۳۸شوری،   .۱۱

ا َرَزْقناُهْم ِسرًّا َو َعالنَِية  َيْرُجو ،29 فاطر الَة َو َأْنَفُقوا ِممَّ ِه َو َأقاُموا الصَّ ِذيَن َيْتُلوَن ِكتاَب اللَّ  ؛ َن ِتجاَرة  َلْن َتُبورَ ِإنَّ الَّ
الَة َو آُتوا الزَّكاةَ 13 المجادلة  ؛، َفأَِقيُموا الصَّ
الَة َو آُتوا الزَّ 20 المزمل  ؛ كاةَ ، َو َأِقيُموا الصَّ
 ؛، قاُلوا َلْم نَُك ِمَن اْلُمَصلِّينَ 43 المدثر
َق َو ال َصلَّى، 31القيامة   ؛ َفال َصدَّ
ِذي َيْنهى10 العلق  ؛َعْبدا  ِإذا َصلَّى -، َأ َرَأْيَت الَّ
يَن ُحَنفاَء َو ُيِقيُموا ا ،5البينة  َه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّ َمةِ َو ما ُأِمُروا ِإالَّ لَِيْعُبُدوا اللَّ الَة َو ُيْؤُتوا الزَّكاَة َو ذلَِك ِديُن اْلَقيِّ  . لصَّ

 ۲۳۸بقره،  .۱۲

 باب العلة التی من أجلها فرض اهلل عز و جل الصالة در کتاب علل الشرائع،   .۱۳
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 ۳۱7  ص، ۲ج  علل الشرائع،  .۱۴

 ۳۱7  ص، ۲ج  علل الشرائع،  .۱۵

 بَابُ أَقْسَاِم الصَّلَاةِ . در کتاب الکافی، ۱6

 ۲7۳  ص ۳ جی؛  الکاف .۱7

 بَابُ وَقْتِ وُجُوبِ الطَّهُورِ من ال یحضره الفقیه، در کتاب   .۱۸

 ۳۳ ، ص ۱ ج  هیالفق  حضرهیمن ال  .۱9

 بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَ تَحْرِیمِهَا وَ تَحْلِیلِهَامن ال یحضره الفقیه، در کتاب   .۲۰

 ۳۴ ص،  ۱ج  من ال یحضره الفقیه،  .۲۱

 بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ کافی، در کتاب ال .۲۲

 ، دیگر روایات خوانده نشده این باب:۲6۴  ص، ۳ج الکافی،  ۲۳

ُد ْبُن َيْحَيى عَ  َثِني ُمَحمَّ ُه َحدَّ ُد ْبُن َيْعُقوَب اْلُكَلْيِنيُّ ُمَصنُِّف َهَذا اْلِكَتاِب َرِحَمُه اللَّ ِد ْبِن ِعيَسى َعِن اَقاَل ُمَحمَّ ِه ع َعْن َأْفَضِل َما َيَتَقرَُّب ِبِه ْلَحَسِن ْبِن َمْحُبوب  َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َوْهب  َقاَل: َسأَْلُت َأبَا َعْبِد اللَّ ْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
ِه َعزَّ َو َجلَّ َما ُهَو َفَقاَل َما َأْعَلُم َشْيئا  بَْعَد اْلَمعْ  الِحَ رِفَ اْلِعَباُد ِإَلى َربِِّهْم َو َأَحبِّ َذلَِك ِإَلى اللَّ الَِة َأ الَ َتَرى َأنَّ اْلَعْبَد الصَّ ا. َو َأْوصانِي ِبالصَّ  ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم ع َقالَ  -ِة َأْفَضَل ِمْن َهِذِه الصَّ  الِة َو الزَّكاِة ما ُدْمُت َحيًّ

 ، دیگر روایات خوانده نشده این باب:۲6۵ ص ، ۳ج الکافی،   .۲۴

د  َعْن  اِء َقاَل َسِمْعُت الرَِّضا َيُقولُ َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ ِه َعزَّ َو َجلَّ َو ُهَو َساِجد  َو َذلَِك َقْوُلُه َعزَّ َو َجلَّ  َسْهِل ْبِن ِزَياد  َعِن اْلَوشَّ  . َو اْسُجْد َو اْقَترِْب  -َأْقَرُب َما َيُكوُن اْلَعْبُد ِمَن اللَّ

ِد ْبِن ِعيسَ  ِه ع َيُقولُ َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم َعْن ُمَحمَّ َماِء ِإَلى َأْعَناِن األَْ  ى َعْن ُيوُنَس َعْن َيِزيَد ْبِن َخِليَفَة َقاَل َسِمْعُت َأبَا َعْبِد اللَّ الَِة نََزَلْت َعَلْيِه الرَّْحَمُة ِمْن َأْعَناِن السَّ ْت ِبِه اْلَمالَِئَكُة َو نَاَداهُ   ْرِض ِإَذا َقاَم اْلُمَصلِّي ِإَلى الصَّ  َمَلك  َو َحفَّ
الَِة َما اْنَفَتلَ   .َلْو َيْعَلُم َهَذا اْلُمَصلِّي َما ِفي الصَّ

 ، دیگر روایات خوانده نشده این باب:۲6۵ ص ، ۳ج الکافی،   .۲۵

ار  َعْن أَ  ِه عَعْنُه َعِن اْلُحَسْيِن ْبِن َسِعيد  َعْن َصْفَواَن ْبِن َيْحَيى َعِن اْبِن ُمْسَكاَن َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن َعمَّ ة  َخْير  ِمْن بَْيت  َممْ  َصالَة  َفِريَضة  َخْير  ِمنْ  ِبي بَِصير  َقاَل َقاَل َأُبو َعْبِد اللَّ ة  َو َحجَّ ى ِعْشِريَن َحجَّ ُق ِمْنُه َحتَّ ُلوء  َذَهبا  ُيَتَصدَّ
 َيْفَنى.

ِد ْبِن ِعيَسى َعِن ا ِه ع َأنَُّه َقاَل: َمرَّ ِبالَجَماَعة  ِمْن َأْصَحاِبَنا َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ِه ْبِن ِسَنان  َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ ِه َأ الَ َأكِْفيَك ْلُحَسْيِن ْبِن َسِعيد  َعْن َفَضاَلَة َعْن َعْبِد اللَّ نَِّبيِّ ص َرُجل  َو ُهَو ُيَعالُِج بَْعَض ُحُجَراِتِه َفَقاَل َيا َرُسوَل اللَّ
ا َفَرغَ  ا َولَّى َقاَفَقاَل َشأْنََك َفَلمَّ ِه ص ُثمَّ َقاَل نََعْم َفَلمَّ ِه ص َحاَجُتَك َقاَل اْلَجنَُّة َفأَْطَرَق َرُسوُل اللَّ ُجوِد.  َقاَل َلُه َرُسوُل اللَّ ا ِبُطوِل السُّ ِه َأِعنَّ  َل َلُه َيا َعْبَد اللَّ

 ، دیگر روایات خوانده نشده این باب:۲66 ص ، ۳ج . الکافی،  ۲6

ُد ْبُن ِإْس  َثهُ ُمَحمَّ ْن َحدَّ اِد ْبِن ِعيَسى َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن ُعَمَر اْلَيَمانِيِّ َعمَّ ِه ع   َماِعيَل َعِن اْلَفْضِل ْبِن َشاَذاَن َعْن َحمَّ ِه َعزَّ َو َجلَ   َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ ئاِت   ِفي َقْوِل اللَّ يِّ ْيِل َتْذَهُب  « َقاَل َصالَُة اْلُمؤْ 4»  ِإنَّ اْلَحَسناِت ُيْذِهْبَن السَّ ِمِن ِباللَّ
َهاِر.   ِبَما َعِمَل ِمْن َذْنب  ِبالنَّ

ِه ع  بْ َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم َعْن َأِبيِه َعِن اْبِن َأِبي ُعَمْير  َعْن َحْفِص ْبِن اْلَبْخَتِريِّ َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ ُه ِمْنُه َصالَة  َواِحَدة  َلْم ُيَعذِّ ْبُه. َقاَل: َمْن َقِبَل اللَّ  ُه َو َمْن َقِبَل ِمْنُه َحَسَنة  َلْم ُيَعذِّ

 ۲66 ص ، ۳ج . الکافی،  ۲7

 ۲66 ص ، ۳ج . الکافی،  ۲۸

 ۲۳6  ص  ،۱ج   ، معانی األخبار .۲9

 بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ من ال یحضره الفقیه، در کتاب   .۳۰

 ، دیگر روایات خوانده نشده این باب: ۲۰۸  ص، ۱ج من ال یحضره الفقیه،  .۳۱

ِه ص الَُة ِميَزان  َفَمْن َوفَّى اْسَتْوَفى. َيْعِني ِبَذلَِك َأْن َيُكوَن ُرُكوُعُه ِمْثَل ُسُجوِدِه َو َلْبُثُه ِفي اأْلُو َقاَل َرُسوُل اللَّ انَِيِة َسَواء  َو َمْن َوفَّى ِبَذلَِك اْسَتْوَفى األَْ الصَّ  ْجَر.َلى َو الثَّ

 ۲۰۸ ص،  ۱ج  . من ال یحضره الفقیه، ۳۲

 دیگر روایات خوانده نشده این باب: . ۲۰۸ ص،  ۱ج  . من ال یحضره الفقیه، ۳۳

هُ  ِه ص اْلَمْسِجَد َو ِفيِه نَاس  ِمْن َأْصَحاِبِه َفَقاَل َتْدُروَن َما َقاَل َربُُّكْم َقاُلوا اللَّ َلَواِت اْلَخْمَس اْلَمْفُروَضاِت َمْن َصالَُّهنَّ لَِوْقِتهِ   َو َرُسوُلُه َأْعَلمُ   َو َدَخَل َرُسوُل اللَّ نَّ َو َحاَفَظ َعَلْيِهنَّ َلِقَيِني َيْوَم اْلِقَياَمِة َقاَل ِإنَّ َربَُّكْم َيُقوُل ِإنَّ َهِذِه الصَّ
ِهنَّ لَِوْقِتِهنَّ  -َو َلُه ِعْنِدي َعْهد  ُأْدِخُلُه ِبِه اْلَجنَّةَ  ْبُتُه َو ِإْن ِشْئُت َغَفْرُت َلهُ َو َمْن َلْم ُيَصلِّ  . َو َلْم ُيَحاِفْظ َعَلْيِهنَّ َفَذاَك ِإَليَّ ِإْن ِشْئُت َعذَّ

ة   َو َقاَل ع الََة ِفي َوْقِتَها َو َحاَفَظ َعَلْيَها اْرَتَفَعْت بَْيَضاَء نَِقيَّ ْعَتِني ضَ َتُقوُل َحِفْظَتِني َحِفَظَك اللَّ  -ِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا َصلَّى الصَّ َها لَِوْقِتَها َو َلْم ُيَحاِفْظ َعَلْيَها اْرَتَفَعْت َسْوَداَء ُمْظِلَمة  َتُقوُل َضيَّ ُه.ُه َو ِإَذا َلْم ُيَصلِّ َعَك اللَّ  يَّ

اِدُق ع ُه تَ  َو َقاَل الصَّ ِه َعزَّ َو َجلَّ َو ُهَو َساِجد  َقاَل اللَّ  .َو اْسُجْد َو اْقَترِْب  َعاَلى َأْقَرُب َما َيُكوَن اْلَعْبُد ِإَلى اللَّ

 ، دیگر روایات خوانده نشده این باب: ۲۰9 ص،  ۱ج  . من ال یحضره الفقیه، ۳۴

اِدِق ع ى َيفْ  َو ُرِوَي َعِن الصَّ ُق ِمْنُه َحتَّ ة  َخْير  ِمْن بَْيت  َمْمُلوء  َذَهبا  ُيَتَصدَّ ة  َو َحجَّ  َنى.َصالَة  َفِريَضة  َخْير  ِمْن ِعْشِريَن َحجَّ

 ۲۰9 ص،  ۱ج  . من ال یحضره الفقیه، ۳۵
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 ، دیگر روایات خوانده نشده این باب: ۲۰9 ص،  ۱ج  . من ال یحضره الفقیه، ۳6

َعاُء َفُطوبَى لَِمْن ُرِفعَ  ِه صَو َقاَل َرُسوُل اللَّ  َماِء َو َأْبَواُب اْلِجَناِن َو اْسُتِجيَب الدُّ ْمُس ُفِتَحْت َأْبَواُب السَّ .  ِإَذا َزاَلِت الشَّ  َلُه ِعْنَد َذلَِك َعَمل  َصالِح 

ِه ع  -َو َسأََل ُمَعاِوَيُة ْبُن َوْهب   ِه َعزَّ َو َجلَّ َما ُهَو َفَقاَل َما َأْعَلُم َشْيئا  بَْعَد اَعْن َأْفَضِل َما َيَتَقرَُّب    -َأبَا َعْبِد اللَّ الَِح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم ِبِه اْلِعَباُد ِإَلى َربِِّهْم َو َأَحبِّ َذلَِك ِإَلى اللَّ الَِة َأ الَ َتَرى َأنَّ اْلَعْبَد الصَّ ْلَمْعرَِفِة َأْفَضَل ِمْن َهِذِه الصَّ
الةِ َو َأْوصانِي بِ  ع َقالَ   .الصَّ

ُجو َه َأْن ُيْدِخَلِني اْلَجنََّة َفَقاَل َلُه َأِعنِّي ِبَكْثَرِة السُّ ِه ص َفَقاَل اْدُع اللَّ  ِد. َو َأَتى َرُجل  َرُسوَل اللَّ

 ، دیگر روایات خوانده نشده این باب: ۲۱۰ ص،  ۱ج  . من ال یحضره الفقیه، ۳7

الَُة  -َو َقاَل َأُبو اْلَحَسِن الرَِّضا ع  . ُقْربَاُن ُكلِّ َتِقي  الصَّ

اِدُق ع ْنِبَياِء ع َفَما َأْحَسَن ِمَن الرَّ   َو َقاَل الصَّ الَُة َو ِهَي آِخُر َوَصاَيا اأْلَ ِه َعزَّ َو َجلَّ الصَّ ى َحْيُث َأَحبُّ اأْلَْعَماِل ِإَلى اللَّ أَ َفُيْسِبَغ اْلُوُضوَء ُثمَّ َيَتَنحَّ ُه َعزَّ َو َجلَّ َعَلْيِه َو ُهَو َراِكع  َأْو     الَ َيَراُه َأنِيس  ُجِل َأْن َيْغَتِسَل َأْو َيَتَوضَّ َفُيْشرَِف اللَّ
ُجوَد نَاَدى ِإْبِليُس َيا َوْيالَْه َأَطاُعوُه َو َعَصْيُت َو َسَجُدوا وَ   . َأبَْيُت َساِجد  ِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا َسَجَد َفأََطاَل السُّ

ِه ص الَِة َمَثُل َعُموِد اْلُفْسَطاِط ِإَذا َثَبَت اْلَعُموُد َثَبَتِت اأْلَْطَناُب َو اأْلَْوَتاُد َو اْلِغَشاُء َو ِإذَ َمثَ  َو َقاَل َرُسوُل اللَّ .ُل الصَّ  ا اْنَكَسَر اْلَعُموُد َلْم َيْنَفْع َوِتد  َو الَ ُطُنب  َو الَ ِغَشاء 

 ده این باب: دیگر روایات خوانده نش، ۲۱۱ ص،  ۱ج  . من ال یحضره الفقیه، ۳۸

اِدُق ع ْبُه.  -َو َقاَل الصَّ ُه َلُه َحَسَنة  َلْم ُيَعذِّ ْبُه َو َمْن َقِبَل اللَّ ُه ِمْنُه َصالَة  َواِحَدة  َلْم ُيَعذِّ  َمْن َقِبَل اللَّ

 ۲۱۱ ص،  ۱ج  . من ال یحضره الفقیه، ۳9

 بَابُ مَنْ حَافَظَ عَلَى صَلَاتِهِ أَوْ َضیَّعَهَاکافی، در کتاب ال .۴۰

 روایات خوانده نشده این باب:دیگر  ، ۲67 ص ، ۳ج الکافی،   .۴۱

ِد ْبِن ِعيَسى َعْن ُيوُنَس ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن اْلَحجَّ  ِه ع ِباْلُمْزَدلَِفةِ َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم َعْن ُمَحمَّ ْيُت َخْلَف َأِبي َعْبِد اللَّ َلَواُت  2 »اِج َعْن َأبَاِن ْبِن َتْغِلَب َقاَل: ُكْنُت َصلَّ ا اْنَصَرَف اْلَتَفَت ِإَليَّ َفَقاَل َيا َأبَاُن الصَّ « َفَلمَّ
َه َيْوَم اْلِقَياَمِة َو لَ  بَُه َو ِإنْ ُه ِعْنَدُه َعْهد  ُيْدِخُلُه ِبِه اْلَجنََّة َو َمْن لَ اْلَخْمُس اْلَمْفُروَضاُت َمْن َأَقاَم ُحُدوَدُهنَّ َو َحاَفَظ َعَلى َمَواِقيِتِهنَّ َلِقَي اللَّ َه َو الَ َعْهَد َلُه ِإْن َشاَء َعذَّ  َشاَء ْم ُيِقْم ُحُدوَدُهنَّ َو َلْم ُيَحاِفْظ َعَلى َمَواِقيِتِهنَّ َلِقَي اللَّ

 َغَفَر َلُه. 

ِد ْبِن ِعيَسى َعْن ُيوُنَس ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن َعْن ُيوُنَس ْبِن عَ  ِه ع َقاَل: ِقيَل َلُه َو َأنَا َحاِضر  الرَُّجُل َيُكوُن ِفي َصالَِتِه َخالِيا  َفَيْدُخُلُه اَعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم َعْن ُمَحمَّ ار  َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ ة  ُيِريُد ِبَها  مَّ َل َصالَِتِه ِبِنيَّ ْلُعْجُب َفَقاَل ِإَذا كَاَن َأوَّ
ُه َما َدَخَلُه بَْعَد َذلَِك َفْلَيْمِض  ْيَطانَ َربَُّه َفالَ َيُضرُّ  . ِفي َصالَِتِه َو ْلَيْخَسِأ الشَّ

 دیگر روایات خوانده نشده این باب: ، ۲6۸ ص،  ۳ج  الکافی،   -۴۲

ِد ْبِن اْلُفَضْيِل َقاَل: َسأَْلُت َعْبدا   د  َعِن اْلُحَسْيِن َعْن ُمَحمَّ ُد ْبُن َيْحَيى َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ِه َعزَّ َو َجلَ َصالِحا  ع َعْن َقْوِل ُمَحمَّ ِذيَن ُهْم َعْن َصالِتِهْم ساُهونَ  اللَّ ْضِييُع. ،الَّ  َقاَل ُهَو التَّ

 ۲69 ص ، ۳ج الکافی،   .۴۳

اد  َعْن َحِريز  َعْن ُزَراَرَة َعْن َأِبي َجْعَفر  ع َقاَل َقاَل: الَ َتَتَهاَوْن ِبَصالَِتَك  ِه.َقاَل ِعْنَد َمْوِتِه َلْيَس ِمنِّي َمِن اْسَتَخفَّ ِبَصالَِتِه َلْيَس ِمنِّي َمْن َشرَِب ُمْسِكرا  الَ َيرُِد َعَليَّ اْلَحوْ   َفِإنَّ النَِّبيَّ صَعْنُه َعْن َأِبيِه َعْن َحمَّ  َض الَ َو اللَّ

 ۲69 ص ، ۳ج الکافی،   .۴۴

 ۲69  ص،  ۳ج   ، الکافی .۴۵

 نگارد. سطور را با سرافکندگی و درخواست عفو و توفیق از خدای بزرگ می. متأسفانه نگارنده خود مبتالی به همین نوع استخفاف است و این ۴6

 ۲69  ص،  ۳ج  الکافی،  .۴7

 ۲69  ص،  ۳ج  الکافی،  .۴۸

 دیگر روایات خوانده نشده این باب:، ۲7۰ ص ، ۳ج الکافی،   .۴9

ِه َعزَّ َو َجلَ  َو ِبَهَذا اْلِْْسَناِد َعْن َحِريز  َعِن اْلُفَضْيِل َقاَل: َسأَْلُت َأبَا َجْعَفر  ع َعنْ  ِذيَن ُهْم َعلى َقْوِل اللَّ ِذيَن ُهْم َعلى . َقاَل ِهَي اْلَفِريَضُة ُقْلُت َصَلواِتِهْم ُيحاِفُظونَ  الَّ اِفَلُة.  َصالِتِهْم داِئُمونَ  الَّ  َقاَل ِهَي النَّ

 دیگر روایات خوانده نشده این باب:، ۲7۰ ص ، ۳ج الکافی،   .۵۰

َلَواِت اْلَمْفُروَضِة َفَصالََّها لَِوْقِتَها َفَلْيَس َهَذا ِمَن اْلَغاِفِليَن. ِإْبَراِهيَم َعْن َأِبيِه َعِن اْبِن َمْحُبوب  َعْن َجِميِل ْبِن َدرَّاج  َعْن بَْعِض َأْصَحاِبِه َعْن َأِبي َجْعَفر  ع َقالَ َعِليُّ ْبُن  َما ُمْؤِمن  َحاَفَظ َعَلى الصَّ  : َأيُّ

 ۲7۰ ص ، ۳ج   الکافی، .۵۱

 بَابُ فَرْضِ الصَّلَاةِ  کافی،در کتاب ال. ۵۲

 ۲7۲ ص ، ۳ج . الکافی،  ۵۳

 ۲7۲ ص ، ۳ج . الکافی،  ۵۴

 دیگر روایات خوانده نشده این باب:، ۲7۲ ص ، ۳ج . الکافی،  ۵۵

اد   ِه َعزَّ َو َجلَ  ع َجْعَفر   َأِبي َعنْ  ُزَراَرةَ  َعنْ  َحِريز   َعنْ  َحمَّ الَة كانَْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِكتابا  َمْوُقوتا   ِفي َقْوِل اللَّ .  ِإنَّ الصَّ  َأْي َمْوُجوبا 

 دیگر روایات خوانده نشده این باب:، ۲7۲ ص ، ۳ج . الکافی،  ۵6
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اِد ْبِن ِعيَسى َعْن َأِبي َعْبِد ال ِه ع َقاَل:َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم َعْن َأِبيِه َعْن َحمَّ .  لَّ الَِة َأْربََعُة آالَِف َحدٍّ الَِة َأْربََعُة آالَِف بَاب   ُأْخَرى ِرَواَية   ِفي وَ لِلصَّ  لِلصَّ

ْبحِ َو َركَْعَتا اْلَمْغرِِب َو َركْ َعشْ   ر  ع َقاَل: َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم َعْن َأِبيِه َعِن اْبِن َأِبي ُعَمْير  َعْن ُعَمَر ْبِن ُأَذْيَنَة َعْن ُزَراَرَة َعْن َأِبي َجْعفَ  ْهرِ َو َركَْعَتاِن ِمَن اْلَعْصرِ َو َركَْعَتا الصُّ َعَتا اْلِعَشاِء اْْلِخَرِة الَ َيُجوُز اْلَوْهُم ُر َركََعات  َركَْعَتاِن ِمَن الظُّ
الَةَ  اْسَتْقَبلَ  ِمْنُهنَّ  ء  ِفيِهنَّ َو َمْن َوَهَم ِفي َشيْ  د  ص َفَزاَد  ِهيَ  وَ  اْسِتْقَباال    الصَّ َض ِإَلى ُمَحمَّ ُه َعزَّ َو َجلَّ َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِفي اْلُقْرآِن َو َفوَّ ِتي َفَرَضَها اللَّ الَُة الَّ الَِة َسْبَع َركََعات  َو ِهَي ُسنَّة  َلْيَس ِفيَها ِقَراَءة  الصَّ النَِّبيُّ ص ِفي الصَّ

ِه ص ِفي َصالَِة اْلُمِقيِم غَ ِإنََّما ُهَو َتْسِبيح   ْهرِ َو اْلَعْصرِ َو اْلِعَشاِء اْْلِخَرِة َو َركَْعة  ِفي اْلَمْغرِِب لِْلُمِقيِم وَ َو َتْهِليل  َو َتْكِبير  َو ُدَعاء  َفاْلَوْهُم ِإنََّما َيُكوُن ِفيِهنَّ َفَزاَد َرُسوُل اللَّ  َساِفِر. اْلمُ ْيرِ اْلُمَساِفرِ َركَْعَتْيِن ِفي الظُّ

 ، دیگر روایات خوانده نشده این باب:۲7۳ ص ، ۳ج . الکافی،  ۵7

َعاءُ  ُجوُد َو الدُّ ُه َو اْلِقْبَلُة َو الرُُّكوُع َو السُّ َوجُّ ُهوُر َو التَّ الَِة َسْبَعة  اْلَوْقُت َو الطَّ  .َفَراِئُض الصَّ

 دائها فی أوقاتها و ذم إضاعتها و االستهانة بهاالحث على المحافظة على الصلوات و أ بحار االنوار، باب در کتاب  . ۵۸

 باب: نیخوانده نشده ا  آیات گرید، ۳۵الی  ۱9. معارج، آیات ۵9

الِة اْلُوْسطى238 البقرة َلواِت َو الصَّ  ؛، حاِفُظوا َعَلى الصَّ
ِذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباْْلِخَرِة ُيْؤِمُنوَن ِبِه َو ُهْم َعلى ،  92األنعام   ؛ ِهْم ُيحاِفُظونَ َصالتِ  َو الَّ
ا59 مريم َهواِت َفَسْوَف َيْلَقْوَن َغيًّ َبُعوا الشَّ الَة َو اتَّ  ؛ ، َفَخَلَف ِمْن بَْعِدِهْم َخْلف  َأضاُعوا الصَّ
 ؛ ، ِإنَُّهْم كاُنوا ُيسارُِعوَن ِفي اْلَخْيراِت 90 األنبياء

ِذيَن ُهْم َعلى61و  8 المؤمنون   ؛ ُأولِئَك ُيسارُِعوَن ِفي اْلَخْيراِت َو ُهْم َلها ساِبُقونَ  ؛َصَلواِتِهْم ُيحاِفُظونَ  ، َو الَّ
ُح َلُه ِفيها ِباْلُغُدوِّ َو اْْلصالِ 38-36النور  ُه َأْن ُتْرَفَع َو ُيْذكََر ِفيَها اْسُمُه ُيَسبِّ ُب ِفيِه اْلُقُلوُب َو اأْلَْبصرِجال  ال ُتْلِهيِهْم ِتجاَرة  َو ال بَ - ، ِفي ُبُيوت  َأِذَن اللَّ الِة َو ِإيتاِء الزَّكاِة َيخاُفوَن َيْوما  َتَتَقلَّ ِه َو ِإقاِم الصَّ لَِيْجِزَيُهُم  - ارُ ْيع  َعْن ِذكْرِ اللَّ

ُه َيْرُزُق َمْن َيشاُء ِبَغْيرِ ِحساب   ُه َأْحَسَن ما َعِمُلوا َو َيِزيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه َو اللَّ  ؛ اللَّ
ِذيَن ُهْم َعلى -، ِإالَّ اْلُمَصلِّينَ 34-23 ارجالمع ِذيَن ُهْم َعلى إلى قوله تعالى َصالِتِهْم داِئُمونَ  الَّ  ؛ َصالِتِهْم ُيحاِفُظونَ  َو الَّ

ِذيَن ُهْم َعْن َصالِتِهْم ساُهونَ  -، َفَوْيل  لِْلُمَصلِّينَ 4 الماعون  .الَّ
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َهارِ ُقْلُت َلُه هَ  -ُقْلُت ألَِِبي َجْعَفر  ع َقاَل ُزَراَرُة ْبُن َأْعَينَ  ْيِل َو النَّ َلَواِت َقاَل َخْمُس َصَلَوات  ِفي اللَّ ُه َتَعاَلى ِمَن الصَّ ا َفَرَض اللَّ ُه َعزَّ َو َجلَّ لَِنبِ َأْخِبْرنِي َعمَّ َنُهنَّ ِفي ِكَتاِبِه َفَقاَل نََعْم َقاَل اللَّ ُه َو بَيَّ اُهنَّ اللَّ ِه صْل َسمَّ الَة   -يِّ َأِقِم الصَّ
ْمِس  ْيلِ   ِإلى  لُِدُلوِك الشَّ ْيلِ   َغَسِق اللَّ ْمِس ِإَلى َغَسِق اللَّ ْيِل اْنِتَصافُ   َو ُدُلوُكَها َزَواُلَها َفِفيَما بَْيَن ُدُلوِك الشَّ َتُهنَّ َو َغَسُق اللَّ َنُهنَّ َو َوقَّ ُه َو بَيَّ اُهنَّ اللَّ َو ُقْرآَن اْلَفْجرِ ِإنَّ ُقْرآَن اْلَفْجرِ كاَن َمْشُهودا  َفَهِذِه    ُه ُثمَّ َقالَ َأْربَُع َصَلَوات  َسمَّ

ْيلِ  -اْلَخاِمَسُة َو َقاَل ِفي َذلِكَ  الَة َطَرَفِي النَّهارِ َو َطَرَفاُه اْلَمْغرُِب َو اْلَغَداُة َو ُزَلفا  ِمَن اللَّ الِة اْلُوْسطى ِة َو َقالَ َو ِهَي َصالَُة اْلِعَشاِء اْْلِخرَ  َأِقِم الصَّ َلواِت َو الصَّ ُل َصالَة  َصالََّها  حاِفُظوا َعَلى الصَّ ْهرِ َو ِهَي َأوَّ َرُسوُل   -َو ِهَي َصالَُة الظُّ
َهارِ َصالَِة اْلَغَداِة َو َصالَِة اْلَعْصرِ َو َقاَل ِفي بَْعِض اْلِقَراَءةِ  ِه ص َو ِهَي َوَسُط َصالََتْيِن ِبالنَّ الِة اْلُوْسطى  -اللَّ َلواِت َو الصَّ ِه قانِِتينَ   حاِفُظوا َعَلى الصَّ  - ِفي َصالَِة اْلُوْسَطى َو ِقيَل ُأْنزَِلْت َهِذِه اْْلَيُة َيْوَم اْلُجُمَعةِ   َو َصالَِة اْلَعْصرِ َو ُقوُموا لِلَّ

ِه ص ِفي َسَفر  َفَقَنَت ِفيَها َو َتَركََها َعَلى َحالِهَ  َتاِن َأَضاَفُهَماَو َرُسوُل اللَّ َفرِ َو اْلَحَضرِ َو َأَضاَف لِْلُمِقيِم َركَْعَتْيِن َو ِإنََّما ُوِضَعِت الرَّكَْعَتاِن اللَّ َيْوَم اْلُجُمَعِة لِْلُمِقيِم لَِمَكاِن اْلُخْطَبَتْيِن َمَع اْلَِْماِم َفَمْن َصلَّى َيْوَم    - النَِّبيُّ ص  ا ِفي السَّ
اِم.  اْلُجُمَعِة ِفي َغْيرِ  ْهرِ ِفي َساِئرِ اأْلَيَّ َها َأْربَعا  كََصالَِة الظُّ  َجَماَعة  َفْلُيَصلِّ

اِدُق ع ِه َعزَّ َو َجلَّ  َو َقاَل الصَّ الَة كانَْت َعَلى اْلُمْؤِمِنينَ  -ِفي َقْوِل اللَّ .  ِإنَّ الصَّ  ِكتابا  َمْوُقوتا  َقاَل َمْفُروضا 

ِه    َو َقاَل ع ُلونَُه َعْن    -صِإنَّ َرُسوَل اللَّ يَن نَِبيٍّ نَِبيٍّ الَ َيْسأَ ِبيِّ ا ُأْسِرَي ِبِه َأَمَرُه َربُُّه ِبَخْمِسيَن َصالَة  َفَمرَّ َعَلى النَّ ى اْنَتَهى ِإَلى ُموَسى ْبِن ِعْمَراَن ع َفَقاَل ِبأَيِّ َشيْ َشيْ َلمَّ َل اْسأَْل َربََّك  ء  َأَمَرَك َربَُّك َفَقاَل ِبَخْمِسيَن َصالَة  َفَقاء  َحتَّ
يَن نَِبيٍّ  ِبيِّ َتَك الَ ُتِطيُق َذلَِك َفَسأََل َربَُّه َفَحطَّ َعْنُه َعْشرا  ُثمَّ َمرَّ ِبالنَّ ْخِفيَف َفِإنَّ ُأمَّ ُلونَُه َعْن َشيْ  التَّ ى َمرَّ ِبُموَسى ْبِن ِعْمَراَن ع َفَقاَل ِبأَيِّ َشيْ نَِبيٍّ الَ َيْسأَ ْخِفيَف َفِإنَّ ء  َأَمَرَك ء  َحتَّ َربَُّك َفَقاَل ِبأَْربَِعيَن َصالَة  َفَقاَل اْسأَْل َربََّك التَّ
يَن نَِبيٍّ نَِبيٍّ الَ َيْسأَلُ  ِبيِّ َتَك الَ ُتِطيُق َذلَِك َفَسأََل َربَُّه َفَحطَّ َعْنُه َعْشرا  ُثمَّ َمرَّ ِبالنَّ ى َمرَّ ِبُموَسى ْبِن عِ ونَُه َعْن َشيْ ُأمَّ َتَك الَ ُتِطيُق ْمَراَن ع َفَقاَل ِبأَيِّ َشيْ ء  َحتَّ ْخِفيَف َفِإنَّ ُأمَّ ء  َأَمَرَك َربَُّك َفَقاَل ِبَثالَِثيَن َصالَة  َفَقاَل اْسأَْل َربََّك التَّ

يَن نَِبيٍّ نَِبيٍّ الَ  ِبيِّ ُلونَُه َعْن َشيْ  َذلَِك َفَسأََل َربَُّه َعزَّ َو َجلَّ َفَحطَّ َعْنُه َعْشرا  ُثمَّ َمرَّ ِبالنَّ ى َمرَّ ِبُموَسى ْبِن ِعْمَراَن ع َفَقاَل ِبأَيِّ َشيْ َيْسأَ َتكَ ء  َحتَّ ْخِفيَف َفِإنَّ ُأمَّ الَ ُتِطيُق َذلَِك   ء  َأَمَرَك َربَُّك َفَقاَل ِبِعْشِريَن َصالَة  َفَقاَل اْسأَْل َربََّك التَّ
ُلونَُه َعْن َشيْ  يَن نَِبيٍّ نَِبيٍّ الَ َيْسأَ ى َمرَّ ِبُموَسى ْبِن ِعْمَراَن ع َفَقاَل ِبأَيِّ َشيْ َفَسأََل َربَُّه َفَحطَّ َعْنُه َعْشرا  ُثمَّ َمرَّ ِبالنَِّبيِّ َتَك الَ ُتِطيُق َذلَِك َفِإنِّي ِجْئُت ِإَلى ء  َأَمَرَك َربَُّك َفَقاَل ِبَعْشرِ َصَلَوات  َفَقاَل اْسأَلْ ء  َحتَّ ْخِفيَف َفِإنَّ ُأمَّ  َربََّك التَّ

وا َعَلْيِه َفَسأَ  ُه َعزَّ َو َجلَّ َعَلْيِهْم َفَلْم َيأُْخُذوا ِبِه َو َلْم َيِقرُّ َف  بَِني ِإْسَراِئيَل ِبَما اْفَتَرَض اللَّ ُلونَُه َعْن َشيْ َل النَِّبيُّ ص َربَُّه َعزَّ َو َجلَّ َفَخفَّ يَن نَِبيٍّ نَِبيٍّ الَ َيْسأَ ِبيِّ ى َمرَّ ِبُموَسى ْبِن ِعْمَراَن ع َفَقاَل  َعْنُه َفَجَعَلَها َخْمسا  ُثمَّ َمرَّ ِبالنَّ ء  َحتَّ
ْخِفيَف َعْن َلُه ِبأَيِّ َشيْ  هِ ء  َأَمَرَك َربَُّك َفَقاَل ِبَخْمِس َصَلَوات  َفَقاَل اْسأَْل َربََّك التَّ َتَك الَ ُتِطيُق َذلَِك َفَقاَل ِإنِّي أَلَْسَتْحِيي َأْن َأُعوَد ِإَلى َربِّي َفَجاَء َرُسوُل اللَّ ِتَك َفِإنَّ ُأمَّ ُه  ُأمَّ ِه ص َجَزى اللَّ ص ِبَخْمِس َصَلَوات  َو َقاَل َرُسوُل اللَّ

اِدُق ع جَ  ِتي َخْيرا  َو َقاَل الصَّ . ُموَسى ْبَن ِعْمَراَن َعْن ُأمَّ ا َخْيرا  ُه ُموَسى ْبَن ِعْمَراَن َعنَّ  َزى اللَّ

َد اْلَعاِبِديَن ع َفُقْلُت َلُه َيا ا ُعِرَج ِبِه ِإَلى السَّ  َو ُرِوَي َعْن َزْيِد ْبِن َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْيِن ع َأنَُّه َقاَل: َسأَْلُت َأِبي َسيِّ ِه ص َلمَّ نَا َرُسوِل اللَّ ْخِفيَف َعْن  َأبَِت َأْخِبْرنِي َعْن َجدِّ ْلُه التَّ َماِء َو َأَمَرُه َربُُّه َعزَّ َو َجلَّ ِبَخْمِسيَن َصالَة  كَْيَف َلْم َيْسأَ
َتَك الَ ُتطِ  ْخِفيَف َفِإنَّ ُأمَّ ْلُه التَّ ى َقاَل َلُه ُموَسى ْبُن ِعْمَراَن ع اْرِجْع ِإَلى َربَِّك َفاْسأَ ِتِه َحتَّ ِه ص الَ َيْقَتِرُح َعَلى َربِِّه َعزَّ َو َجلَّ َفالَ ُيَراِجُعُه ِفي َشيْ يُق َذلَِك َفَقاَل َيا ُبَنيَّ ُأمَّ َلُه ُموَسى ع َذلَِك َو َصاَر  ِإنَّ َرُسوَل اللَّ ا َسأَ ء  َيأُْمُرُه ِبِه َفَلمَّ

ِتِه ِإَلْيِه َلْم َيُجْز َلُه َأْن َيُردَّ َشَفاَعَة َأِخيِه ُموَسى ع مَّ َها ِإَلى َخْمِس َصَلَوات  َقاَل َفُقْلُت َلُه َيا َأبَِت   َفَرَجعَ   -َشِفيعا  ألُِ ْخِفيَف ِإَلى َأْن َردَّ َلُه التَّ ْخِفيَف ِمْن ِإَلى َربِِّه َعزَّ َو َجلَّ َفَسأَ ْلُه التَّ  َفِلَم َلْم َيْرِجْع ِإَلى َربِِّه َعزَّ َو َجلَّ َو َلْم َيْسأَ
َلُه ُموَسى   تِ َخْمِس َصَلَوات  َو َقْد َسأَ َل ألُِمَّ ْخِفيَف َفَقاَل َيا ُبَنيَّ َأَراَد ع َأْن ُيَحصِّ َلُه التَّ ِه َعزَّ َو َجلَ ع َأْن َيْرِجَع ِإَلى َربِِّه َعزَّ َو َجلَّ َو َيْسأَ ْخِفيَف َمَع َأْجرِ َخْمِسيَن َصالَة  لَِقْوِل اللَّ الَ َتَرى َمْن جاَء ِباْلَحَسَنِة َفَلُه َعْشُر َأْمثالِها َأ   ِه التَّ

الَ  ُد ِإنَّ َربََّك ُيْقِرُئَك السَّ ا َهَبَط ِإَلى اأْلَْرِض نََزَل َعَلْيِه َجْبَرِئيُل ع َفَقاَل َيا ُمَحمَّ ُل اْلَقْوُل َلَديَّ َو ما َأنَا ِبَظالَّم  لِْلَعِبيِد َقاَل فَ   -َم َو َيُقوُل َلَك ِإنََّها َخْمس  ِبَخْمِسينَ َأنَُّه ع َلمَّ ُه َجلَّ ِذكُْرُه الَ ُيوَصُف ما ُيَبدَّ ُقْلُت َلُه َيا َأبَِت َأ َلْيَس اللَّ
ُه َعْن َذلَِك ُعُلّوا  كَِبيرا  ُقْلُت َفَما َمْعَنى َقْوِل ُموَسى ع ِه ص اْرِجْع ِإَلى َربَِّك َفَقاَل َمْعَناُه َمْعَنى َقْوِل ِإبْ   -ِبَمَكان  َفَقاَل بََلى َتَعاَلى اللَّ َو َعِجْلُت ِإَلْيَك    - َو َمْعَنى َقْوِل ُموَسى ع  َسَيْهِدينِ   َربِّي  ِإنِّي ذاِهب  ِإلى  - َراِهيَم علَِرُسوِل اللَّ

هِ   َو َمْعَنى َقْولِِه َعزَّ َو َجلَ   َربِّ لَِتْرضى وا ِإَلى اللَّ هِ   َفِفرُّ وا ِإَلى بَْيِت اللَّ ِه َفَمْن َسَعى ِإَلْيَها َفَقْد سَ َيا ُبَنيَّ ِإنَّ اْلَكْعَبَة بَْيُت ال  -َيْعِني ُحجُّ ِه َو اْلَمَساِجَد ُبُيوُت اللَّ ِه َفَقْد َقَصَد ِإَلى اللَّ ِه َفَمْن َحجَّ بَْيَت اللَّ ِه َو َقَصَد ِإَلْيِه َو  لَّ َعى ِإَلى اللَّ
ِه َعزَّ َو َجلَّ فَ  ِه َتَباَرَك َو َتَعاَلى ِبَقاعا  ِفي َسَماَواِتِه َفَمْن ُعِرَج ِبِه ِإَلى ُبْقَعة  ِمْنَها َفَقْد ُعِرَج ِبِه إِ اْلُمَصلِّي َما َداَم ِفي َصالَِتِه َفُهَو َواِقف  بَْيَن َيَدِي اللَّ َه َعزَّ َو َجلَّ َيُقولُ   َلْيهِ ِإنَّ لِلَّ وُح   َأ الَ َتْسَمُع اللَّ َو َيُقوُل   ِإَلْيهِ   َتْعُرُج اْلَمالِئَكُة َو الرُّ

ُه َعزَّ َو جَ  ِة ِعيَسى اْبِن َمْرَيَم عاللَّ ُه ِإَلْيهِ  -لَّ ِفي ِقصَّ ُه َعزَّ َو َجلَّ  بَْل َرَفَعُه اللَّ ُب  -َو َيُقوُل اللَّ يِّ الُِح َيْرَفُعهُ   ِإَلْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّ  . َو اْلَعَمُل الصَّ

ِه َو اْلَيْوِم اْْلخِ   َو َقاَل النَِّبيُّ ص ْفُع َركَْعَتاِن َو اْلَوْتُر َركَْعة   َمْن كاَن ُيْؤِمُن ِباللَّ ْيِل َثَمانِي َركََعات  َو الشَّ . َو َصالَُة اللَّ ْيِل َو َصلَّى اْلَوْتَر َمَع َصالَ رِ َفالَ َيِبيَتنَّ ِإالَّ ِبَوْتر  ِة َو َركَْعَتا اْلَفْجرِ َفَهِذِه ِإْحَدى َو َخْمُسوَن َركَْعة  َو َمْن َأْدَرَك آِخَر اللَّ
الَُة َلُه ِفي اْلَيْومِ اللَّ  ْيِل اْثَنَتا َعْشَرَة َساعَ ْيِل َلْم َيُعدَّ الرَّكَْعَتْيِن ِمْن ُجُلوس  بَْعَد اْلِعَشاِء اْْلِخَرِة َشْيئا  َو كَانَِت الصَّ ْيَلِة َخْمِسيَن َركَْعة  َو ِإنََّما َصاَرْت َخْمِسيَن َركَْعة  ألَِنَّ َساَعاِت اللَّ َهارِ اْثَنَتا َعْشَرَة َساَعة  َو ِفيَما ة  َو   َو اللَّ َساَعاِت النَّ

ُه َعزَّ َو َجلَّ لُِكلِّ َساَعة  َركَْعَتْيِن. ْمِس َساَعة  َفَجَعَل اللَّ  بَْيَن ُطُلوعِ اْلَفْجرِ ِإَلى ُطُلوعِ الشَّ

ِذي َفَرَض اللَّ   َو َقاَل ُزَراَرُة ْبُن َأْعَيَن َقاَل َأُبو َجْعَفر  ع ْهُو َو َلْيَس ِفيِهنَّ اْلِقَراَءُة َفَمْن َشكَّ ِفي  ُه َعزَّ َو َجلَّ َعَلى اْلِعَباِد َعْشَر َركََعات  َو ِفيِهنَّ اْلِقَراَءُة َو َلْيَس ِفيِهنَّ َوْهم  َيْعِني َسْهو  َفَزاكَاَن الَّ ِه ص َسْبعا  َو ِفيِهنَّ السَّ َد َرُسوُل اللَّ
ى َلَتْيِن َأَعاَد َحتَّ  َيْحَفَظ َو َيُكوَن َعَلى َيِقين  َو َمْن َشكَّ ِفي اأْلَِخيَرَتْيِن َعِمَل ِباْلَوْهِم.  اأْلَوَّ

ِه َعزَّ َو َجلَّ  َو َقاَل ُزَراَرُة َو اْلُفَضْيلُ  الَة كانَْت   -ُقْلَنا ألَِِبي َجْعَفر  ع َأ َرَأْيَت َقْوَل اللَّ اة  َو َلْو  ا  َقاَل َيْعِني ِكَتابا  َمْفُروضا  َو َلْيَس َيْعِني َوْقَت َفْوِتَها ِإْن َجاَز َذلَِك اْلَوْقَت ُثمَّ َصالََّها َلْم َتكُ َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِكتابا  َمْوُقوت ِإنَّ الصَّ ْن َصالَة  ُمَؤدَّ
الَمُ  ُه َمَتى َما َذكََرَها َصالََّها.  ِحيَن َصالََّها ِبَغْيرِ  -كَاَن َذلَِك كََذلَِك َلَهَلَك ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد َعَلْيِه السَّ  َوْقِتَها َو َلِكنَّ
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ْعِل َو َحْذَو الْ   َو َقاَل النَِّبيُّ ص ْعِل ِبالنَّ ِة ُكلُّ َما كَاَن ِفي بَِني ِإْسَراِئيَل َحْذَو النَّ ةِ َيُكوُن ِفي َهِذِه اأْلُمَّ ِة ِباْلُقذَّ ِه َتْبِديال    َجلَ   وَ   َعزَّ   َقالَ   وَ   ُقذَّ ِتي َقْد َخَلْت ِمْن َقْبُل َو َلْن َتِجَد لُِسنَِّة اللَّ ِه الَّ َو ال َتِجُد لُِسنَِّتنا   -َو َقاَل َعزَّ َو َجلَّ   ُسنََّة اللَّ

ةِ  َتْحِويال   ْمِس َعَلى َأِميرِ اْلُمْؤِمِنيَن َعِليِّ ْبِن َأِبي َطالِب  ع ِفي َهِذِه اأْلُمَّ نَُّة ِفي َردِّ الشَّ ا فِ َفَجَرْت َهِذِه السُّ ِه ص َو َمرَّة  بَْعَد َوَفاِتِه ص َأمَّ اِم َرُسوِل اللَّ َتْيِن َمرَّة  ِفي َأيَّ ْمَس َمرَّ ُه َعَلْيِه الشَّ  اِمِه ص. ي َأيَّ  َردَّ اللَّ

   ۲۰۳ ص،  ۱ج  . من ال یحضره الفقیه، 6۳

 دیگر روایات خوانده نشده این باب: ، ۲۰۳ ص،  ۱ج  . من ال یحضره الفقیه، 6۴

اِدِق ع  ُه َعزَّ َو َجلَّ َعَلى الْ   َو َقاَل ُسَلْيَماُن ْبُن َخالِد  لِلصَّ ِتي َفَرَض اللَّ َلَواِت  ُجِعْلُت ِفَداَك َأْخِبْرنِي َعِن اْلَفَراِئِض الَّ ِه َو ِإَقاُم الصَّ دا  َرُسوُل اللَّ ُه َو َأنَّ ُمَحمَّ كَاِة َو ِحجُّ ِعَباِد َما ِهَي َقاَل َشَهاَدُة َأْن الَ ِإَلَه ِإالَّ اللَّ اْلَخْمِس َو ِإيَتاُء الزَّ
َد َو  -اْلَبْيِت   َقاَرَب َو اْجَتَنَب ُكلَّ ُمْنَكر  َدَخَل اْلَجنََّة.َو ِصَياُم َشْهرِ َرَمَضاَن َو اْلَوالََيُة َفَمْن َأَقاَمُهنَّ َو َسدَّ

ِه وَ   َو كَاَن َأِميُر اْلُمْؤِمِنيَن ع َيُقولُ  ِه َو َرُسولِِه َو اْلِجَهاُد ِفي َسِبيِل اللَّ ُلوَن اْلِْيَماُن ِباللَّ ُل ِبِه اْلُمَتَوسِّ ِه َعزَّ َو َجلَّ   كَِلَمُة اْلِْْخالَِص َفِإنََّها  ِإنَّ َأْفَضَل َما َيَتَوسَّ كَاِة َفِإنََّها ِمْن َفَراِئِض اللَّ ُة َو ِإيَتاُء الزَّ الَِة َفِإنََّها اْلِملَّ ْوُم اْلِفْطَرُة َو ِإَقاُم الصَّ  َو الصَّ
ْنِب َو ِصلَ  ِه َعزَّ َو َجلَّ َو َصَناِئُع اْلَمْعُروِف َفإِ   ُة الرَِّحِم َفِإنََّها َمْثَراة  ِفي اْلَماِل َو َمْنَسأَة  ِفي اأْلََجلِ َفِإنَُّه ُجنَّة  ِمْن َعَذاِبِه َو ِحجُّ اْلَبْيِت َفِإنَُّه َمْنَفاة  لِْلَفْقرِ َو َمْدَحَضة  لِلذَّ رِّ َفِإنََّها ُتْطِفُئ اْلَخِطيَئَة َو ُتْطِفُئ َغَضَب اللَّ نََّها َتْدَفُع  َو َصَدَقُة السِّ

ْوِء وَ  اِدَق َعَلى َشَفا    -َأالَ َفاْصُدُقوا  اْلَهَوانِ   َتِقي َمَصاِرعَ   -ِميَتَة السَّ اِدِقيَن َو َجانُِبوا اْلَكِذَب َفِإنَُّه ُيَجانُِب اْلِْيَماَن َأالَ ِإنَّ الصَّ َه َمَع الصَّ ْيرا  ُتْعَرُفوا ِبِه َو َأالَ ِإنَّ اْلَكاِذَب َعَلى َشَفا َمْخَزاة  َو َهَلَكة  َأالَ َو ُقوُلوا َخ   -َمْنَجاة  َو كََراَمة  َفِإنَّ اللَّ
وا اأْلََمانََة ِإَلى َمِن اْئَتَمَنُكْم َو ِصُلوا َأْرَحاَم َمْن َقَطَعُكْم وَ   .  ُعوُدوا ِباْلَفْضِل َعَلى َمْن َحَرَمُكمْ اْعَمُلوا ِبِه َتُكوُنوا ِمْن َأْهِلِه َو َأدُّ

ِه ع َيُقولُ َو ُرِوَي َعْن َمْعَمرِ ْبِن َيْحَيى َقاَل َسِمْعُت َأبَا عَ  َلَواِت َلْم ُتْسأَْل َعْن َصالَة  َو ِإَذا ِجْئَت ِبَصْوِم َشْهرِ َرَمَضاَن َلْم ُتْسأَْل َعنْ  -ْبِد اللَّ .  ِإَذا ِجْئَت ِباْلَخْمِس الصَّ  َصْوم 

الَِة َفَبَدَأنِي َفَقاَل ِإَذا َلِقيَت اللَّ  َو ُرِوَي َعْن َعاِئذ  اأْلَْحَمِسيِّ َأنَُّه َقاَل: َلُه َعِن الصَّ ِه ع َو َأنَا ُأِريُد َأْن َأْسأَ ا ِسَواُهنَ َدَخْلُت َعَلى َأِبي َعْبِد اللَّ َلَواِت اْلَخْمِس َلْم َيْسأَْلَك َعمَّ  .َه َعزَّ َو َجلَّ ِبالصَّ

 ده نشده این باب: دیگر روایات خوان ، ۲۰6 ص،  ۱ج  . من ال یحضره الفقیه، 6۵

ِه ص ِه َلْيَس ِمنِّي َمْن َشرَِب ُمْسِكرا  الَ  َو َقاَل َرُسوُل اللَّ ِه.  َلْيَس ِمنِّي َمِن اْسَتَخفَّ ِبَصالَِتِه الَ َيرُِد َعَليَّ اْلَحْوَض الَ َو اللَّ  َيرُِد َعَليَّ اْلَحْوَض الَ َو اللَّ

 ات خوانده نشده این باب: دیگر روای، ۲۰6 ص،  ۱ج  . من ال یحضره الفقیه، 66

ِه ص ِه اكَْتَسى َو َقاَل َرُسوُل اللَّ َقى َعَلى َثْوِبِه ِفي َصالَِتِه َفَلْيَس لِلَّ  . َمِن اتَّ

ِه ص َعَشَرَة أَ  َو َرَوى ُزَراَرُة َعْن َأِبي َجْعَفر  ع َأنَُّه َقاَل: الََة َو َسنَّ َرُسوُل اللَّ ُه َعزَّ َو َجلَّ الصَّ ْمِس َو َفَرَض اللَّ َفرِ َو َصالََة اْلَحَضرِ َو َصالََة اْلَخْوِف َعَلى َثالََثِة َأْوُجه  َو َصالََة ُكُسوِف الشَّ اْلَقَمرِ َو َصالََة اْلِعيَدْيِن َو َصالََة  ْوُجه  َصالََة السَّ
ِت.  الََة َعَلى اْلَميِّ  ااِلْسِتْسَقاِء َو الصَّ

 . ۲۰7 ص،  ۱ج  . من ال یحضره الفقیه، 67

 بَابُ صَلَاةِ الصِّبْیَانِ وَ مَتَى یُؤْخَذُونَ بِهَا کافی،در کتاب ال. 6۸
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ِه َعِن   اِد ْبِن ِعيَسى َعْن ِرْبِعيِّ ْبِن َعْبِد اللَّ ُد ْبُن ِإْسَماِعيَل َعِن اْلَفْضِل ْبِن َشاَذاَن َعْن َحمَّ ْبَياَن َيْجَمُعوَن بَْيَن اْلَمْغرِِب َو اْلعِ ُمَحمَّ َشاِء َو َيُقوُل ُهَو َخْير  ِمْن َأْن َيَناُموا  اْلُفَضْيِل ْبِن َيَسار  َقاَل: كَاَن َعِليُّ ْبُن اْلُحَسْيِن ص َيأُْمُر الصِّ
 َعْنَها. 

 ۴۱۰ ص ، ۳ج . الکافی،  7۰

 بَابُ الْحَدِّ الَّذِی یُؤْخَذُ فِیهِ الصِّبْیَانُ بِالصَّلَاةِ من ال یحضره الفقیه، در کتاب   .7۱
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اِدُق ع الَِة َو ُهْم َأْبَناُء َخْمِس ِسِنيَن َفُمُروا    -َقاَل الصَّ َياِم ِإَذا كَاُنوا  ِإنَّا نَأُْمُر ِصْبَيانََنا ِبالصَّ الَِة ِإَذا كَاُنوا َأْبَناَء َسْبعِ ِسِنيَن َو نَْحُن نَأُْمُر ِصْبَيانََنا ِبالصِّ َأْبَناَء َسْبعِ ِسِنيَن َما َأَطاُقوا ِمْن ِصَياِم اْلَيْوِم ِإْن كَاَن ِإَلى نِْصِف  ِصْبَيانَُكْم ِبالصَّ
َهارِ َأْو َأكَْثَر ِمْن َذلَِك َأْو َأقَ  ْوَم َو ُيِطيُقوُه َفُمُروا ِصْبَيانَُكمْ النَّ ُدوا الصَّ ى َيَتَعوَّ َياِم ِإَذا كَاُنوا َأْبَناَء ِتْسعِ ِسِنيَن َما َأَطاُقوُه ِمْن ِصَياِم اْلَيْوِم َفِإَذا َغَلَبُهُم اْلَعَطُش َأفْ لَّ َفِإَذا َغَلَبُهُم اْلَعَطُش َأِو اْلُجوُع َأْفَطُروا َحتَّ   .َطُروا ِبالصِّ
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