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 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی « امــيـن الـديــنداکتر الحاج 

 ٢٠١۴ اکتوبر ١٧

  

   ونماز در اسالمعبادتوم ـمفھ

٢  
  چرا عبادت فقط نمازخواندن باشد؟

از ھمه بايد گفت که عبادت صرف نماز خواندن نيست، ھر چيزی که در راه هللا  و برای رضای  الھی انجام شود، قبل 

  . است عبادت

 اما در ھر دينی يک نوع عبادت. ھم نوعی از عبادت است ، خدمت به جامعه وعالم بشريتءکمک و دستگيری ازفقرا

يا  کند ، نماز کارت شناخت و ھم ھويت  آن دين را بيان  میيا  رسمی و مشخص وجود دارد که مبين وجود کامل و

  .  ھويت يک شخصی مسلمان در دين مقدس اسالم است ۀتذکر

 يتانسانھا از بدو پيدايش تا به امروز  به شکلی از اشکال مصروف.  عبوديت و پرستش يکی از نيازھای انسان است

  .پرستش داشته اند عبادت و

  .تواند ھيچ وجود مادی جای عبادت را پر کرده نمی.  و پرستش داردروح انسان نياز به عبادت

  . وکاملترين شکل پرستش  دردين اسالم  نماز است  تزيباترين، مقبولترين واحسن

  :دانشمندان گفته اند

 ووبھترين  راه وصول  عبادت .  بايد طی شود متعال مراحلی را  برای رسيدن به عرفان الھی و شناخت خود و خداوند

  .آنھم عبادت نماز است

 تواند عبادتی اختراع کسی نمی در فرھنگ اسالمی تعيين کردن و مشخص نمودن شکل عبادت، با شارع مقدس است و

زيرا امور عبادی را ھمان گونه که از طرف   ر عبادی  روشن بدعت و تشريع است که کار حرامی است،ور امد. کند

  . داد، نه کمتر و نه بيشترانجام شارع مقّدس بيان شده است، بايد

را در پنج نوبت در شبانه روز برای  ی و ُحسن و خير است، در نماز سفره ای است گسترده که خداوند آنئآنچه زيبا

  خود از آنۀد و ھر کس مطابق ذوق و سليقردا انواع و اقسام غذاھای لذيذ وجود کند و بر سر اين سفره بندگانش باز می

  .شود بھره مند می

 خداوند و معبود اوست و ۀآورد که خواست  بنده با خداست و طبيعی است که بنده آن را به جا میۀ چنين نماز رابطھم

 اظھار بندگی است و اگر قرار باشد که ھر انسانی ۀاست و نماز بھترين شيو ھدف اصلی از خلقت انسان بندگی اصوالً 
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بندگی خداوند نمی شود بلکه بندگی خود  از او خواسته اين ديگر خود عمل نمايد نه آن چيزی که خداوند ۀطبق خواست بر

  . خود استۀو عمل بر طبق خواست

 به ھمين ترتيب شکل نماز ھم ، است الھییمعنای خويش ھماھنگ واعجاز ن  با لفظ وأھمان گونه که قرآن عظيم الش

. باشد  و ھم تقديس عملی میی استتقديس لفظ قشنگ است، ھم معارف بلند اسالمی در آن وجود دارد، ھم تسبيح و

با اين ھمه . ی ھا در نماز استئدعا و سالم و خالصه ھمـۀ زيبا رکوع و سجود و تسبيح و تحميد و ، قيام وقعود،تکبير

إّن  «:مفاسد اجتماعی را می گيرد حفظ شرايط و آداب خوانده شود، جلو بسياری از نماز به طور صحيح و کامل با اگر

اوج معنويت   انسان را به نماز اگر با مقدمات و تعقيبات ھمراه باشد،»  لذکرهللا اکبر ن الفحشاء والمنکر والصالة تنھی ع

  . دل را می نوازد،آذان با آن محتوای زيبا. رساند می

  ، عبادتۀ مانند مسجد الحرام و مسجد النّبی صلی هللا عليه وسلم زيباترين جلوینماز جماعت مخصوصاً در مساجد بزرگ

  .ھمدلی، يکرنگی، صفا و صميميت است

  

  آيا نماز اصل دين است؟

  !خوانندۀ محترم

 :ما دو اصل داريم

  ارکان ايمان: اول

  ارکان اسالم: دوم

 خداوند، ايمان به تمامی کتابھای آسمانی، ايمان به ۀايمان به هللا، ايمان به تمامی مالئک: (ارکان ايمان شش تا ھستند

اين ارکان  دليل برايمان بر).  ايمان به روز قيامت و ايمان به قضا و قدر ھم خير آن و ھم شر آنتمامی پيامبران الھی، 

ِ َواْليَْوِم اآْلخِ «: باشد اين فرمودۀ  هللا تعالی می َّ ِر لَْيَس اْلبِرَّ أَْن تَُولُّوا ُوُجوھَُکْم قِبََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولَِکنَّ اْلبِرَّ َمْن آَمَن بِا

  ). ١٧٧بقره (  » َواْلَماَلئَِکِة َواْلِکتَاِب َوالنَّبِيِّينَ 

نيکی اين نيست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب کنيد بلکه نيکی اين است که به هللا، روز آخرت، «: يعنی

  .»مالئکه، کتابھا و پيامبران ايمان داشته باشيد

يَماِن قَاَل أَْن «: عليه وسلم سؤال می کند و می گويد و از سنت حديث جبرئيل است که از پيامبر صلی هللا أخبرنی َعْن اإْلِ

ِه قَاَل َصَدْقتَ  ِ َوَماَلئَِکتِِه َوُکتُبِِه َوُرُسلِِه َواْليَْوِم اآْلِخِر َوتُْؤِمَن بِاْلقََدِر َخْيِرِه َوَشرِّ َّ ، وصحيح مسلم )۵٠(بخاری . ».تُْؤِمَن بِا

)٨ .(   

ايمان عبارت است از اين که ايمان بياوری به يگانگی خدا، به مالئکه، به : ان خبر ده، ايشان فرمودندمرا از ايم«: يعنی

  .»راست گفتی: گفت. ، و ايمان بياوری به خير و شر آن)يعنی تقدير(پيامـبران، به روز قيامت، به سرنوشت؛ 

در حديث عبدهللا بن عمر رضی هللا عنه ).  حج رمضان، زکات،ۀشھادتين، نماز، روز: (و ارکان اسالم ھم پنج تا ھستند

ِ «: آمده که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم می فرمايد ًدا َرُسوُل هللاَّ ُ َوأَنَّ ُمَحمَّ ْساَلُم َعلَی َخْمٍس َشھَاَدِة أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ هللاَّ بُنَِی اإْلِ

َکاِة َوَصْوِم َرمَ  اَلِة َوإِيتَاِء الزَّ   ). ١۶(، وصحيح مسلم ) ٨(بخاری . »َضاَن َوَحجِّ اْلبَْيتِ َوإِقَاِم الصَّ

حقی وجود ندارد ه که خداوند، يکی است و جز او، معبود ب براين اول شھادت،: سالم بر پنج چيز بنا شده استا«: يعنی

 ادای :روزه گرفتن ماه مبارک رمضان ، پنجم: دادن زکات، چھارم: اقامة نماز، سوم: دوم. و محمدص رسول خداست

  .»حج

بنابراين متوجه شديم که نماز دومين رکن از ارکان اسالم است، پس نماز رکن اسالم و رکن دين است، و رکن يعنی پايه 

و اساس دين که اگر نباشد دين و اسالم فرد ھم فروخواھد ريخت و ويران خواھد شد، برای ھمين است که رسول خدا 
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سر « : يعنی. » مر االسالم، و عموده الصالة، و ذروة سنامه الجھاد فی سبيل هللارأس اال« : صلی هللا عليه وسلم فرمودند

  .» ، و بلندترين قله آن جھاد در راه خدا است ، و ستون آن نماز است است کارھا اسالم 

  .)٢۶١۶ –صحيح ترمذی ( .   کرده است  که خدا واجب استعبادتی   و نماز نخستين 

أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصالة فإن «: که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود  است  کرده و عبدهللا بن قرط نقل

که انسان در روز قيامت بر آن باز خواست خواھد  اولين  چيزی » «صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله

نيز  و اگر کار آن تباه گردد، ديگر کارھايش   ، اگر کار آن درست باشد، ديگر کارھايش نيز درست است شد، نماز است

  ).راويت طبرانی.(»گردد تباه می

. شود که اگر کسی فرضيت نماز را انکار کند، کافر شده واز دايرۀ اسالم خارج می و لذا مسلمانان اجماع دارند بر اين

ند و سبب اختالف ھم احاديثی است اما دربارۀ کسی که با وجود اعتقاد به وجوب نماز، آن را ترک کند، اختالف نظر دار

که بين کسی که نماز را از  که از پيامبر صلی هللا عليه وسلم ثابت شده و در آنھا تارک الصاله کافر ناميده شده، بدون اين

  .ترک کرده، تفاوت قائل شده باشد) نماز را(انگاری  که از روی سھل روی انکار ترک کرده و کسی

إن بين الرجل و بين الشرک و الکفر ترک « : يت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموداز جابر رضی هللا عنه روا

  ).٨٢(مسلم . »حد فاصل ميان انسان و شرک و کفر ترک نماز است«). ٨٢(مسلم ( »الصالة

صالة فمن ترکھا فقد العھد الذی بيننا و بينھم ال«: فرمود  از بريده روايت است از پيامبر صلی هللا عليه وسلم شنيدم که می

را ترک کند کافر  نماز است، ھر کس آن) کفار و مشرکين( بين ما و آنھا ۀمشخص«). ١٠٧٩(ابن ماجه ( »کفر

  ).١٠٧٩(ابن ماجه .( »شود می

که قرآن کريم از زبان اھل   ذکر شده که اگر کسی اھل نماز نباشد او جھنمی خواھد بود؛ چنانو در کتاب خدا صراحتاً 

َما * َعِن اْلُمْجِرِميَن * فِی َجنَّاٍت يَتََساءلُوَن * إاِلَّ أَْصَحاَب اْليَِميِن « :  اھل جھنم سخن می گويند می فرمايدجنت که با

  ).۴٣-۴١ اتسورۀ مدثر آي(» قَالُوا لَْم نَُک ِمَن اْلُمَصلِّينَ * َسلََکُکْم فِی َسقََر 

آنھا در )!دھند  ايمان و تقوايشان به دست راستـشان میۀشان اعمالشان را به نۀکه نام(» اصحاب يميـن«مگر : يعنی

ما از نمازگزاران «: گويند می» !چه چيز شما را به دوزخ وارد ساخت؟: کنند باغھای بھشتند، و از مجرمان سؤال می

  .»نبوديم

  . نخواندن نماز موجب داخل شدن در آتش جھنم استتبنابراين با استناد به اين آي

 اش را بپذيرد و از ه کند و شروع به خواندن نماز کند، که در اينصورت اميد است خداوند متعال توبهمگر کسی که توب

گذشته اش را ۀ بعد از توبه الزم نيست تا نمازھای فوت شد. سبب نجات خويش در دارين گردد ی يابد وئآتش جھنم رھا

معين خود را دارد و اگر در وقت مشخص خود  کردن نماز صحيح نيست چرا که ھر نمازی وقت ء کند، زيرا قضاءقضا

  : نخواھد شد مگر در دو حالتءخوانده نشود، ديگر قضا

  . کسی خواب بماند و بعد که بيدار شد متوجه می شود که وقت نماز تمام شده-١

 .که وقت آن تمام می شود فکری داشته که يادش نبوده وقت نماز شده تا آنۀ  کسی که آنقدر مشغل-٢

که در قرآن کريم   چنان گويند، و صالة در زبان عربی به معنای دعا آمده است، می) صالة(نماز را در زبان عربی 

يِھم بِھَا َوَصلِّ َعلَْيِھْم إِنَّ َصالَتََک َسَکٌن لَّھُْم َوّهللاُ َسِميٌع َعلِيمٌ « :آمده   -رۀ توبه سو(» ُخْذ ِمْن أَْمَوالِِھْم َصَدقَةً تُطَھُِّرھُْم َوتَُزکِّ

  ).١٠٣ : تآي

به ھنگام (و !  آن، آنھا را پاک سازی و پرورش دھیۀوسيله بگير، تا ب) عنوان زکاته ب(ای  از اموال آنھا صدقه: يعنی

: ۀ، کلمتکه در اين آي.  آرامش آنھاست؛ و خداوند شنوا و داناستۀبه آنھا دعا کن؛ که دعای تو، ماي) گرفتن زکات،

   .»تودعای « يعنی » صالتک«
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  :»صالة «ۀکلم

  : در زبان عربی به سه مفھوم آمده است) نماز(» صالة « کلمه 

راست شود، و   است تا ) چيز کجی را حرارت وگرمی دادن(گرفته شده است و مفھوم آن ) صلی (ۀ صالة از ريش:اول 

 به کجی می  ات نفسانی مبتال انسان به اساس مصروفيت ھا و گرفتاری دنيوی، وخواھش گويند؛ زيرا  نماز را صالة می

آورده و سبب استقامت    یجاه در قلبش ب شود، ونماز او را به عظمت پروردگارجل جالله متوجه نموده، حرارتی را 

اَلةَ تَْنھَی َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمنَکرِ «، گردد انسان می ا منع و بدکاری ھ انسان را از گناھان  ھمانا براستی که نماز » إِنَّ الصَّ

عظمت هللا جل جالله  وگرمی و نماز به آن حرارت   ۀوسيله بر اثر نفس اماره دچار کجی شده است و ب انسان . نمايد می

   .رسيده وکجی آن دور شود

وعالقه   ارتباط ) نماز(باشد، وصالة  گرفته شده است که به معنای تعلق و رابطه می) صلت(از اصل ) صالة  (:دوم 

پروردگارعالميان قطع   زيرا انسان بی نماز با . سازد مخلوقات، وھمنوعانش مستحکم می  جل جالله، انسان را با هللا

   .سازد مستحکم می باره   هللا جل جالله دو رابطه نموده است، و با برگشت به نماز، رابطه اش را با

احترامات خويش را   ن يکتا پرست، تمامی ، دعا و سالم نيز آمده است، زيرا مؤمنا)احترام( صالة به معانی تحيت :سوم 

الھی نموده، وبا سخن گفتن به   نياز به دربار  دارند، و درنماز عرض و تقديم می در نمازخود به پروردگار خويش 

   .دارند پروردگار دعای خويش را نيز برايش تقديم می

  

  :و اما نماز در اصطالح شريعت اسالمی

شود،  ختم می) السالم عليکم ورحمة هللا(آغاز شده و با لفظ ) هللا اکبر( که با لفظ عبارت از انجام عمل مخصوصی است

  قرآنۀقرائت فاتح،  سجود، استقبال قبله، رکوع ، قيام  ، باشد از قبيل داشتن وضوء  ودارای ارکان وشرايط خاصی می

  . خواندن اذکار می باشدکريم و 

  

  تـأکيد ھميشگی اسالم بر خواندن نماز

  : دستورھای درخشان اسالم، بدين جھت است کهۀت نماز در بين ھماھمي

با   ھستی بخش مرتبط و متصل می کند و با اين ارتباط روح و جان انسان  را زنده،ءنماز روح انسان ھا را به مبدا -١

ين رو می توان نشاط و آرام می سازد و او را برای انجام ساير تکاليف و وظايف فردی و اجتماعی آماده می کند از ا

که  به نماز اھميت بدھد، يقين داشته  زيرا آن شخصی  ساير اعمال و دستورات اسالمی است،ۀگفت نماز ماشين  محرک

اما اگر مسلمانی نماز  .ورد  آ مییجاه را ب ی قايل بوده وبا تمام اخالصمندی آنئيد که به ساير عبادات اھميت بسزاباش

د وبه آن اھميتی قايل نباشيد ، ساير اعمال عبادی اش نيز از بھره وثمره ای برخورد وجه احسن انجام ندھه خويش را ب

  .دار نخواھد بود 

 الھی است ، بلکه خواندان نماز خود مانع ۀکه انجام يک فريض  نبايد فراموش کرد که خواندان نماز  عالوه بر آن-٢

   .گيرد بسياری از اعمال بد شده وجلو بسياری از گناھان را می

ان الصاله تنھی عن « و منکرات به دور می ماند و اين خاصيت بازدارندگی نماز را ء نمازگزار واقعی از فحشا

  .توان در ساير عبادات اسالمی در يافت  را نمی» الفحشاء و المنکر
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ه در نماز و مردم ھر شھر و قري  واحد ۀمسلمانان سراسر جھان را ھر روز به سمت قبل از لحاظ فھم  سياسی، نماز،

اين حرکت در ھر روز برای مسلمانان به مسلمانان  شکوه و عظمت و اقتدار خاصی می . جماعت با ھم متحد می سازد 

  .بخشد

  

  :معنا و مفھوم نماز

  :مفھوم نماز

يِھْم بِھَا َوَصلِّ َعلَيِھْم إِنَّ ُخْذ ِمْن أَْمَوالِِھْم َصَدقَةً تُطَھُِّرھُْم َوتَُزكِّ  « : فرمايد خداوند می. معنی دعا استه نماز در لغت ب

ُ َسِميٌع َعلِيم   ). ١٠٣:توبه ۀسور( » َصالَتََك َسَكٌن لَھُْم َوهللاَّ

شود و برای آنان، دعا كن چرا كه دعايت، آرامش    آنھا  میۀای پيامبراز اموال آنان، زكات بگير كه باعث پاكی و تزكي(

  ). داناست آيد و خداوند، شنوا و حساب میه برای آنان ب

  .است» دعا كن«معنی ه ب» صل «ۀكنيم كلم چنانچه مشاھده می

ت معلقا) . ١۴٣١(مسلم  »إَِذا ُدِعی أََحُدُكْم فَْليِجْب فَإِْن َكاَن َصائًِما فَْليَصلِّ َوإِْن َكاَن ُمْفِطًرا فَْليْطَعمْ «: فرمايد نبی اكرم  می

   ).۴٧٩٧ (هبخاری قبل از حديث شمار

خير و (دعای ) برای صاحب غذا(اگر روزه داشت، . دعوت شد، اجابت نمايد) برای صرف غدا(ما اگر كسی از ش«

بايد دانست كه صالة يعنی درودی كه از طرف خداوند باشد،  .»و اگر روزه نداشت، غذا بخورد. نمايد) بركت و استغفار

َ « : خداوند می فرمايد. ا استمعنی دعه معنی ثناء و ستايش است و درودی كه از طرف فرشتگان باشد، به ب إِنَّ هللاَّ

ھمانا خداوند و فرشتگان  ()۵۶: احزابۀسور(» َوَمالَئَِكتَهُ يَصلُّوَن َعلَى النَّبِی ياأَيھَا الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَيِه َوَسلُِّموا تَْسلِيًما 

  ).ر او، درود و سالم بفرستيدب) شما ھم(ايد،  ای كسانی كه ايمان آورده. فرستند بر پيامبر، درود می

معنی ه معنی تعريف و تمجيد  او، نزد فرشتگان است و درود فرشتگان به خداوند ب) درود(صالة :  گويد العاليه می ابو

  )٣/٢٢٨( ثرقيع ابن عثيمين .گويند يصلّون يعنی تبريك می: گويد و ابن عباس رضی هللا عنھما می. دعا است

و صحيح  معنی استغفار كردن آنان استه ا يعنی ھمان رحمت الھی است و درود فرشتگان بدرود خد: و برخی گفته اند

  ).٢٢٩ـ ٣/٢٢٨(تفسير ابن كثير و شرح ممتع ابن عيثمين  (و درست، ھمان قول اول است

آنان )  (١۵٧:بقره ۀسور( »  اْلُمْھتَُدونأُْولَئَِك َعلَيِھْم َصلََواٌت ِمْن َربِِّھْم َوَرْحَمةٌ َوأُْولَئَِك ھُمْ «  : خداوند متعال می فرمايد

گردد و مسلماً  الطاف و رحمت و احسان و مغفرت خدايشان شامل حال آنان می) ھمان بردباران با ايمانی ھستند كه(

  ).ھستند)  حق و حقيقت و طريق خير و سعادتۀبه جاد(ايشان راه يافتگان 

پس صالتی كه از  .ست و اقتضای عطف، مغايرت می باشدچنانچه مشاھده می كنيم رحمت، بر صلوات، عطف شده ا

معنی ه معنی ستايش است و صالتی كه از طرف مخلوقات يعنی فرشتگان، جن وانس باشد، به طرف خداوند باشد ب

معنی ه كه از طرف پرندگان و خزندگان باشد، ب) درودی(و صالتی .  تسبيح گفتن است نماز، ركوع، سجده، دعا و

  ).  ١۴/۴۶۵(لسان العرب ( .. .تتسبيح گفتن اس

خاطر خداوند، انجام می گيرد و شامل اقوال و افعال ه عبادتی است كه ب: در اصطالح شريعت، عبارت از» صالة«و 

» صالة«رسد و اين، اقوال و افعال مخصوص،  خصوص  می باشد كه با تكبير، آغاز و با سالم، به پايان میه معين و ب

و االنصاف فی معرفه ) ٣/۵(ابن قدامه والشرح الكبير ) ٣/۵(المغنی ( گيرند عا را نيز در برمیناميده شده اند زيرا د

  ).     ١٧۴(و التعريفات جرجانی ) ٣/۵(الراجج من اغالف 

خاطر ه شد، از آن مفھوم، انتقال پيدا كرد و ھم اكنون ب ی، اطالق میئكه در آغاز به ھر دعا» صالة «ۀدر نتيجه كلم

پس .  صالة يعنی نماز، اطالق می شودۀ ميان دعا و نماز وجود دارد، ھمان افعال و اقوال مخصوص، كلممناسبتی كه
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 يعنی نماز در شريعت اطالق شود، مفھوم آن، فقط نماز با ھمان افعال و اقوال مخصوص است» صالة «ۀھرگاه، كلم

  ).٣١ ـ ٢/٣٠(ةابن تيميه  شرح العمد(

زيرا طلب و درخواست يا با سؤال كردن، مطرح می شود چنانچه دعا : رخواست استسرتاسر نماز، دعا يعنی طلب و د

كننده، خواھان جلب منفعتی و يا دفع ضرری می شود و طلب اينگونه نيازھا از خداوند، فقط با زبان و سؤال كردن، 

  .انجام می گيرد

مال نيك از قبيل نماز، ركوع، سجده و غيره، كه انسان با اع چنان. كه طلب و درخواست با عبادت انجام می گيرد يا اين

دھد، در واقع با زبان حال از هللا، طلب مغفرت می  پس كسی كه اين، عبادات را انجام می. طلب اجر و ثواب می نمايد

 ۀوسيله شود كه سرتا سر نماز، دعا و درخواست با زبان و يا طلب و در خواست ب  و از سخنان فوق، روشن می نمايد

  .است چرا كه نماز ھر دو نوع را در بر می گيردعبادت 

نـمـاز در لـغت به معناى پرستش، نياز، سجود، بندگى و اطاعت،  خم شـدن بـراى اظـھـار بـندگى و اطاعت و يكى از 

نـماز يعنى خدمت و . فرايض دين و عبادت مـخصوصى است كه مسلمانان پنج بار در شبانه روز به جا مى آورند

.  ذكر خداوند استۀداروى نسيان و وسيل نماز،.  احترامۀان بردارى، سر فرود آوردن و تعظيم كردن به نشانبندگى، فرم

يـعـنى پا را فراتر از ; نماز يعنى دل كندن از مـاديـات و پـرواز دادن روح.  معنوى مخلوق با خالق استۀنـمـاز، رابـط

  .ديدنى ھا و شنيدنى ھا نھادن

  ادامه دارد

  

 

  


