
 
 

 
 

www.takbook.com



ی رود تارپ  ی
 
 

 نماز، زبان قبله، تغيير نماز، فلسفه
 چيست؟ نماز وسطى، نماز

 
 بهشتى حسينى سيدمحمد دكتر اهللا آيت شهيد

 
 
 
 
 

 
 

 بهشتى دكتر اهللا آيت شهيد هاى انديشه و آثار نشر بنياد
 1390 تهران،

   
 
 
 
 
 

 
 

 
 يكتاپرستى سرود

 شتيبه اهللا دكتر سيد محمد حسيني شهيد آيت
 اهللا دكتر بهشتي هاي شهيد آيت بنياد نشر آثار و انديشه: تهيه و تنظيم

 مرودشتى عبدالرحيم: ويراستار
 احمد جعفري: طرح جلد

 بقعه نشر: آرايى صفحه و حروفچينى
 1390؛ چاپ هفتم 1389ششم : اپچ

 3000: شمارگان
  تومان3500   :قيمت

 شادرنگ: چاپ و صحافي
 978ـ964ـ91922ـ5ـ5: شابك

 .حق چاپ محفوظ است
 15745ـ134:    تهران، صندوق پستي88320901ـ3: تلفن

www.beheshti.org           info@beheshti.org 
Email: nashreboghe@gmail.com 

 .1360، 1307، محمد، بهشتى:سرشناسه
 ازنم وسطى، نماز نماز، زبان قبله، تغيير نماز، فلسفه: پرستى يكتا سرود:  عنوان و پديدآور

 شهيد هاى انديشه و آثار نشر بنياد: وتنظيم تهيه بهشتى؛ حسينى محمد / چيست؟
 .1378 بقعه،: تهران -.بهشتى اهللا آيت

 ص 144:  مشخصات ظاهري
 5-5-91922-964-978:   شابك

 فيپا:  نويسي وضعيت فهرست
 .زيرنويس صورت به كتابنامه

 . عنوان. ب. بهشتى اهللا آيت شهيد هاى انديشه و آثار نشر بنياد. الف. نماز. 1
 BP            353/792             2/681/ ب 94 س 4

  م11105 - 78   ايران ملى كتابخانه

www.takbook.com



 فهرست

 7 پيشگفتار
 11 فلسفه نماز

 33 )جلسه اول( تغيير قبله و علل آن
 55 )جلسه دوم( تغيير قبله و علل آن

 73 زبان نماز
 83 نماز وسطى
 101 نماز چيست؟

 143 نمايه
  

  
  
 

www.takbook.com



 يشگفتارپ

 قـدمتى  اسـالمى  جوامـع  در دينى سنتى عنوان به نماز اقامه اينكه وجود با
 بسـيارى  هاى پرسش هم نوزه مسلمانان از بسيارى براى دارد، ديرينه بس

 بـه  آنهـا  پاسـخ  يـا  و اند مانده پاسخ بى يا كه دارد وجود فريضه اين درباره
 . كند اقناع را جستجوگر هاى انديشه كه اند نشده بيان زبانى

 نشسـتن  ايـن  شدن، خم و ايستادن اين" بخوانيم؟ نماز بايد چرا براستى
 اسـت  درست "دارد؟ عنىم چه گفتن، كلماتى يك هر با و افتادن خاك به و
 فلسـفه  از اگـر  اما است، الهى فرمان به پوشاندن عمل جامه نماز، برپايى كه
 و روح بـى  كالبـدى  آن از كه داشت انتظار توان نمى اين جز نباشيم، آگاه آن

 . است چنين ما از بسيارى براى چنانكه ـ نماند بيش ثمر بى عادتى
 اسـت  نوشتار يك و گفتار چهار مجموعه داريد، رو پيش در كه كتابى

 مسـايل  و نمـاز  فلسـفه  و چيسـتى  دربـاره  بهشـتى  دكتر اهللا آيت شهيد از
 ."يكتاپرستى سرود" نقش و روح درباره: آن به مربوط

 بيسـت  تاريخ به شده، گذارده آن بر "نماز فلسفه" عنوان كه گفتار اولين
 هجرى 1345 ماه دى چهاردهم با برابر قمرى، هجرى 1386 رمضان دوم و

 دكتـر  شـهيد  اهللا آيـت . اسـت  شـده  ايراد هامبورگ اسالمى مركز در شمسى
  مشـاهده  بـا  بـود،  بـرده  هـا  بهـره  نمـاز  فيضان سرچشمه از خود كه بهشتى

 

 سرود يكتاپرستي     8

 منبع و شده ناميده دين ستون بدرستى كه ساز، انسان عبادت اين به توجهى كم
 بـه  شـود،  مـى  محسـوب  مـؤمن  مسلمان زندگى مستمر نيروزاى و حياتبخش

 و پـردازد  مى مسلمانان اجتماعى و فردى زندگى در نماز نقش تحليل و تجزيه
 بـر  چنـان  را نمـاز  منـور  روح تا نمايد مى تالش فطرى، بديهيات از استفاده با

 و بنيوشـند  يكتاپرسـتى  آهنـگ  با سرودى مثابه به را آن كه بنماياند شنوندگان
 و مشـهور  صـالبت  زرمـ . باشـد  آشـكار  زندگيشان جاى جاى در آن بازتاب
. جسـت  نمـاز  از فهمى چنين در بايد را فرزانه شهيد آن شخصيت در مشهود
 نشـيب  و پرفـراز  زندگى سراسر در وى قامتى راست راز يافتن پى در كه آنان

 بـه  بايـد  هسـتند،  اسـالميمان  نهضـت  دشوار مراحل و او ساله سى اجتماعى
 روابـط  در را يكتا خالق ابربر در تعظيم ثمره و شوند نايل نماز از چنين دركى

 كـس  هـيچ  برابـر  در مسـلمان " كـه  باشـند  داشته ايمان و كنند لمس اجتماعى
 تـا  دهـد  مـى  جسارت مسلمان به كه است دركى چنين ثمره. "كند نمى تعظيم
. كـرد  نخـواهم  و نكـرده  تعظـيم  كس هيچ برابر در تاكنون شخصاً من": بگويد

ــر در مســلمان و مســلمانم ــد نمــى تعظــيم كســى براب  كــس هــيچ از" و "كن
 تنهـا  چـه  ؛"مجذوب نه و هستم چيز هيچ مرعوب نه" ؛"كند نمى ستايشگرى

 در روزانـه  مسلمان اگر روى، همين از. است ستايش سزاوار كه است خداوند
 بخوانـد  را يكتاپرسـتى  و توحيـد  سـرود  ايـن  و بكند را تمرين اين نوبت پنج
 مقابـل  در را او كـه  گـذارد  مـى  او جـان  و جسم و روح در ژرف چنان اثرى

 .سازد مى استوار و مقاوم مشكالت، و مصائب ترين سهمگين
 تفسـير  به و شده برگزيده ايشان قرآن تفسير مباحث سلسله از دوم، گفتار
ــا 142 آيــات  از مســلمين قبلــه تغييــر مناســبت بــه كــه بقــره ســوره 152 ت

 گفتـار،  اين در. دارد اختصاص است شده نازل مسجدالحرام به مسجداالقصى
 جنبه به آن از پس. است شده پرداخته آيات اين نزول شأن و زمان به نخست
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 شـده  نظـر  عطـف  علمى دقيق محاسبات و عرف نقش و قبله تعيين فقهى
 . است

 در قبلـه  تغييـر  سياسـى  و اجتمـاعى  نقـش  حول بر بحث سوم محور
 شـفافيت  بـه  نيـاز  آن در كـه  اسـت  اسـالم  نهضـت  از حسـاس  اى مرحله
 تغييـر  در و شـود  مـى  پديـدار  غيرمسلمانان مقابل در مسلمانان ندىب صف
 . يابد مى نمود قبله

 وحـدت  و يكپـارچگى  در واحـد  قبله نقش بحث، مورد موضوع چهارمين
 و اسـالم  محـور  در متمركز پيوستگى جهانْ نوع آن« يعنى است؛ مسلمانان كلمه
. اسـت  مىاسـال  امـت  صـفت  تـرين  شاخص كه بودن خدا آيين و حكم تسليم
 زنـدگى  بـر  ايـدئولوژى  ايـن  و پيوسته هم به را آنها واحد ايدئولوژى كه مردمى
 ايـن  از و. »هسـتند  اسـالم  جهـانى  جامعـه  كننـده  تصوير دارد، كامل تسلط آنان

 رايـج،  هـاى  شيوه برخى از انتقاد به بهشتى دكتر اهللا آيت شهيد كه است رهيافت
 بـويژه  و ــ  السـالم  علـيهم  ــ  معصـومين  بزرگداشـت  مجـالس  در نادرست، اما

 هـدف  با مغاير را آنها محتواى و پردازند مى عليها اهللا سالم ـ زهرا فاطمه حضرت
 .خوانند مى پيامبر دخت گرامى و بزرگوار امامان پيامبر، واالى

 اسـالمى  مركـز  در ايشـان  تصـدى  زمـان  در كه است پاسخى سوم، گفتار
 كـه  ايـن  تـذكر  شـايان . است شده داده نماز زبان درباره پرسشى به هامبورگ

 و منـدان  عالقـه  بـا  ارتبـاط  ورزيدنـد،  مى اهتمام بدان ايشان كه امورى از يكى
 ايـن . انـد  نداشته را مذكور مركز در حضور امكان كه است بوده جستجوگرانى

 ايشـان  هـاى  پاسـخ  حاوى صوتى نوار ارسال با گاه و نامه ارسال با گاه ارتباط
 كـه  است بوده آن بر پاسخگويى اين در ايشان شتال. است گرفته مى صورت

 بـه  نماز قرائت وجوب علت فقهى، فنى اصطالحات از دور به و روان بيانى با
  نمـاز  بخـش  وحـدت  نقـش  پـاى  رد نيـز  اينجـا . شود داده توضيح عربى زبان

 

 سرود يكتاپرستي     10

 . است مشاهده قابل يكتاپرستى سرود مثابه به
 كـه  است شده استخراج ايشان قرآن تفسير مباحث از نيز چهارم گفتار

. دارد اختصاص است وسطى نماز درباره كه بقره سوره 239 آيه تفسير به
 و مفسـرين  توسـط  كـه  متفـاوتى  هاى ديدگاه طرح به بحث اين در ايشان
 از كـه  كنند مى عرضه را حلى راه و پردازند مى شده ارايه باب اين در فقها

 .باشد ممكن مختلف نظرات بين جمع آن، طريق
 است بهشتى دكتر شهيد اهللا آيت از نوشتارى حاضر، كتاب بخش انپاي

 دومـين  صورت به و شده نگاشته مجموعه اين آغازين گفتار با همزمان كه
 سـال  در نوشـتار  ايـن . است گرديده منتشر هامبورگ اسالمى مركز نشريه
 چـاپ  بـه  ايـران  در "چيسـت؟  نمـاز " عنـوان  با بار نخستين براى 1347
 حيـاتبخش  نقـش  بـر  ديگر بار رساله، اين در بهشتى اهللا تآي شهيد. رسيد
 :است نموده تأكيد نماز
 كـه  اسـت  پـاكى  و فضيلت سرود و يكتاپرستى و توحيد سرود نماز،«
 در كـه  اى كننـده  آلـوده  و زا شـرك  عوامـل  برابر در را ما روح و فكر بايد

 ».نگهدارد يكتاپرست و پاك داريم كار و سر آنها با روزمره زندگى
 كـه  است آن اميد را بهشتى اهللا آيت شهيد هاى انديشه و آثار نشر بنياد 
 آن حـق  اداى و نمـاز  جايگـاه  و مفهـوم  احياى در حاضر مجموعه انتشار
 .افتد مؤثر
   

 بهشتى اهللا آيت شهيد هاى انديشه و آثار نشر بنياد
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  الرحيم الرحمن اهللا بسم

 االنبيـاء  جميـع  على والسالم صلوةوال العالمين، رب الحمدللّه
 محمـدٍ  المتـين،  اهللا حبـل  و االمـين  الرسول سيما والمرسلين،
 من الهداة واالئمة واصحابه آله على و النبيين، خاتم المصطفى

 . الصالحين اهللا عباد على و علينا والسالم بيته؛ اهل
 الصـلوة  انّ الصـلوة،  اَقمِ و الكتاب من اليك اوحى ما اتل

  1.اكبر اللّه لَذِكرُ و والمنكر الفحشاء عن نهىتَ
  
 بـر  غيبى سروش و شود مى وحى تو بر خدا كتاب از كه آياتى! محمد اى

 زشتى هر از نماز كه دار پا به را نماز و! برخوان خواند مى فرو پاكت قلب
 . است تر بزرگ بسى خدا ياد و دارد، مى باز ناپسند و

 كـه  را اى نكتـه  بحـث،  شروع از قبل. است نماز پيرامون امشب بحث
 : كنم مى تكرار بودم كرده عرض ها خانم و آقايان خدمت نيز اين از پيش

                                                           
 .45 آيه عنكبوت، سوره. 1
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 وقتـى  كـه  اسـت  ايـن  قرآن و اسالم به نسبت مسلمانان آداب از يكى
 آن احتـرام  بـه  همه بزرگ و كوچك شود، مى بلند اى جلسه در قرآن نواى
 قـرآن  كه آنها حتى ـ دهند راف گوش و بنشينند آرامش و سكوت كمال در
 . فهمند نمى عربى زبان با ناآشنايى دليل به را

 

 1انصتوا و له فاستمعوا القرآن ء قُرى اذا و
 

 بلكـه  دادن، گـوش  فقط نه ولى بدهيد؛ گوش شود، مى خوانده قرآن وقتى
 مربـوط  دادن گـوش . باشيد ساكت قرآن احترام به ؛»!انصتوا«: آن بر عالوه

 همـه  يعنى است؛ عام »انصتوا« اما فهمند، مى را آيات معناى هك آنهاست به
 كتـاب  از گـرفتن  احتـرام  نـوعى  خـود  ايـن . بمانيد ساكت قرآن احترام به

 . خداست
 كننـد  مـى  اداره و تنظـيم  را جلسـات  هـاى  برنامـه  كه آقايانى از ضمناً،
 كه بدهند تذكر قرآن، تالوت شروع از قبل بعد، به اين از كنم مى خواهش
 سـاكت  قـرآن  احتـرام  بـه  همه و شود مى شروع اكنون كريم قرآن تالوت
 ايـن  از پـس . نكننـد  توجـه  نكتـه  ايـن  به افراد بعضى بسا چه زيرا شوند؛
 . نماز: پردازيم مى خود اصلى بحث به اينك مقدمه

 اين آخر: پرسند مى نماز درباره مسلمان غير و مسلمان كه است شده بسيار
 را آيـات  يـا  كلمات اين برخاستن، و افتادن خاك به اين شدن، راست و دوال

 بـه  عـادت  و اسـالمى  تربيـت  حكم به اى عده البته، چيست؟ گفتن و خواندن
 كسـالت  بـا  حتـى  گاهى يا شوق، نيمه شوق، كمال با مسلمانى، سنن و آداب
 از. ندارنـد  آن از درستى درك غالباً اما خوانند؛ مى را نماز عادت، حكم به ولى
  نيستند قادر كنيد، مى كه است كارى چه اين بپرسد ايشان از كسى اگر رو، اين

 

                                                           
 .204 آيه. اعراف سوره. 1
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 . بدهند خود عمل مورد در مناسبى شرح و پاسخ
 مسـلمانى  هـر  كـه  اسـت  اين ما، عصر در بخصوص واجبات، از يكى
 از يـك  هـر  و گويـد  مـى  چـه  و كنـد  مى چه نماز در چيست؛ نماز بفهمد
. دارد معنـايى  چـه  دهـد  مـى  نجـام ا كـه  كارهـايى  و كند مى ادا كه كلماتى
 . است الزم و واجب مسلمانى هر بر امر اين دانستن
 نمـاز  بحـث  بـه  كـه  جلسـه  ايـن  برگـزارى  زمـان  تـا  داشـتم  اميد من

 كنـيم،  تهيـه  نمـاز  دربـاره  داشـتيم  نظر در كه را اى نشريه دارد، اختصاص
 هـاى  ترجمـه  هنوز كه آنجا از ولى گيرد؛ قرار همه اختيار در و شود آماده
 لـذا  و افتـاد  تعويـق  بـه  آن انتشـار  و چاپ نشده، كامل نشريه اول شماره
 نمـاز  دربـاره  منظمـى  و مفصـل  بحـث  حاوى كه را آن دوم شماره انتشار
 امشب بنشينيم، نشريه آن انتظار به آنكه بى ، حال هر به. ندانستم روا است
 و اوندخد يارى به اميدوارم. كنم مى عرض فشرده صورت به را نماز بحث

 بسـيار  بحثـى  كـه  را بحـث  ايـن  زودتـر  چه هر بتوانيم امكانات، تأمين با
 . كنيم آماده و تنظيم نشر براى است ضرورى
 نمـاز  خـود  از بشـوم  بحـث  مقـدمات  وارد اينكـه  از قبل بدهيد اجازه

 بمانم اول كلمه همان در بپردازم مقدمات به اگر دارم بيم زيرا كنم؛ شروع
 مسـتقيماً  رو اين از. باشم مقدمه در همچنان تصحب ساعت يك از پس و

 .شوم مى بحث اصل وارد
 نمـاز  نوبـت،  سـه  در الاقـل  يـا  نوبـت،  پـنج  در روزانـه  مسلمانم؛ من

 از ظهـر،  ركعـت؛  دو: آفتـاب  طلـوع  تـا  صـبح  سـپيده  از صبح،: گذارم مى
) ركعـت  هشـت  (ركعـت  چهار دو: آفتاب غروب تا مكان هر النهار نصف

: صـبح  سـپيده  تا يا شب نيمه تا آفتاب غروب از شب، ؛عصر و ظهر نام به
 . عشاء و مغرب نام به ركعت چهار يك و ركعت سه يك
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 شان واقعى وقت بگيريم، نامشان از را نمازها وقت اگر كه داريد توجه
 سـه  يـا  دو حـدود  در يعنى( عصر ظهر، ،)بامداد( صبح: بود خواهد چنين
 ديگر كه موقعى يعنى ؛)شامگاه( عشاء بعد و )غروب( مغرب ،)ظهر از بعد
 .نيست آسمان در روشنى هيچ

 انسـان  شـيعه،  فقهـاى  فتـواى  بـه  ولـى  است؛ نوبت پنج اسالمى نماز
 نوبـت  سـه  در را آنهـا  باشـد  داشـته  مشكلى و عذر آنكه بى حتى تواند مى

 كـه  نمازهـايى  بـا  رابطـه  در كه سؤالى اولين است؟ چنين چرا اما. بخواند
 چنـد  سـاعت  چهـار  و بيسـت  در كـه  است اين شود ىم مطرح خوانيم مى

 زنـدگى  ميـدان  وارد هنـوز  كـه  هـايى  جـوان  اگـر . خواند نماز بايد نوبت
 به آنكه از پيش اند نشده جوانى ميدان وارد هنوز كه آنان حتى يا اند، نشده
 مشـكل  كننـد،  مـن  از را پرسشـى  چنـين  نهنـد  پا جوانى و زندگى ميدان
 و است پاكى سراسر سن اين در جوان چون ويم؛بگ پاسخ آنها به توانم مى
 بـار  پنج ساعت چهار و بيست در انسان يك است الزم چرا كه فهمد نمى
 كمتـر  نيـز  مـن  و بكنـد  درك را نكتـه  ايـن  توانـد  نمى او. بشويد را خود
 بـا  سخنم روى فعالً ولى. بدهم كافى توضيح آنان به باره اين در توانم مى
 ورود شرف در يا رسيده جوانى دوره به كه تاس خانمى دختر و پسر آقا
 مـوقعى  حتى و است زندگى غرق كه خانمى و آقا است؛ جوانى ميدان به
 اسـت  ممكـن  و نيسـت  خـودش  جمع حواسش رود مى راه خيابان در كه

 .است افرادى چنين با من سخن روى برود؛ ماشين زير نكرده خداى
 از غفلـت  معـرض  در سـخت  دارد، كـه  خاصى آفرينش حكم به آدميزاد

 او مراقـب  معنـوى  نظـم  يـك  دائماً بايد. است فضيلت و پاكى خدا، راه خدا،
 ممكن دائماً كار اين چون اما .نشود منحرف پاكى و فضيلت و خدا راه از تا باشد

. خـوانيم  مـى  خـدا  سـوى  به نوبت سه الاقل يا پنج، روز شبانه در را او نيست،
 درهـم  خيلـى  اش زنـدگى  اينكـه  براى و. گذراند مى خواب در نيز را ساعاتى
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 بـه  راحـت  خيـال  با تا گذاريم مى البال فارغ را او نيز ظهر تا صبح نشكند،
 نمـاز  تكليـف  درگيـر  را روز از بخشى ترتيب بدين. برود خود كار سراغ

 . گيرد مى قرار خدا مقابل در نوبت سه الاقل يا پنج در اما نيست،
 روايتـى  در چيسـت؟  خوانيـد  مـى  روز در كه نمازى پنج اين دانيد مى
 انسان يك اگر: است شده ذكر نماز حكمت تمثيلى، ضمن لطيف، و نيكو
 كثيف هم باز آيا بشويد، را پايش تا سر بار پنج ساعت، چهار و بيست در
 دل و روح نوبـت  پنج. است همين نيز نماز بار پنج معناى! هرگز ماند؟ مى
  1.بمانى كيزهپا دائماً تا ده وشو شست را خود جان و

 طبقـه  فـرد  كـه  دانيـد  مـى  كنيـد  مـى  زندگى اروپا در اينجا كه شما
 قسـمت  بـار  يـك  روز هر الاقل كه است مقيد تقريباً اروپايى معمولى
 چـرا؟ . بشـويد  را خـود  پـاى  و دست و گردن و سر يعنى بدن، ظاهر
 كـه  است اين واقعيت. باشد تميز انظار در دائماً خواهد مى اينكه براى
 كه بدن هاى قسمت بقيه به نسبت لذا دهد، مى اهميت انظار به قطف او
 آدمـى  تـن  فقط براستى آيا اما. نيست مقيد خيلى ندارد جلوه انظار در

 منفى پاسخ اگر است انصافى بى شود؟ نمى كثيف روح شود؟ مى كثيف
 در زودتر خيلى نازك، لطيفِ بوىِ خوش گل يك كه گونه همان. دهيم
 پژمردگـى  و فسـاد  بـه  و شـود  مـى  منفعـل  و متـأثر  دفسا عوامل برابر
 شـدن  آلـوده  بـراى  او جسـم  از مراتب به آدمى لطيف روح گرايد، مى

 ضـمانت  انفعالش و قبول خاصيت دليل به و است تر آماده و تر حساس
                                                           

 دونه؟ من يبقى ذاك يقول؟ ما خمساً يوم كل فيه يغتسل احدكم بباب نهرا ان لو ارأيتم. 1
 !شيئاً دونه من يبقى ال: قالوا 
 .الخطايا به يمحواللَّه الخمس الصلوات مثل فذلك: قال 
 .)ششم باب نهم، كتاب بخارى، صحيح( 

 سرود يكتاپرستي     18

 اسـالم، . بمانـد  مصـون  محـيط  فساد عوامل برابر در تا خواهد مى بيشترى
 نوبـت  پنج است؛ نكرده پيدا خدا به عميق توجه نوبت پنج از بهتر ضامنى
 عرض كه توضيحاتى با هم آن ـ خدا برابر در وگوى گفت و خدا به توجه
 و الزم دلپـذير؟  و مطبـوع  اسـت؟  چطـور  ضامن اين شما نظر به. كنم مى

 يك؟ كدام كننده؟ خسته بارى و شاق تكليف يك يا سودمند؟
  

 1.ربهِم مالقوا اَنّهم ظنّونَي الذين الخاشعين؛ على اال لَكبيرَةٌ اِنَّها و
 

 و خـدا،  راه و خدا پاكى، به كه مردمى براى مگر است؛ سنگينى بار نماز
 زندگى هدف دانند مى كه آنان. اند آورده ايمان جزا روز و جاويد زندگى
 از اسـت  معنـوى  كمـال  و رشـد  و مانـدن  پاك و فضيلت داشتن انسان،

 سـخت  و سـنگين  آنهـا  بـراى  نمـاز . كننـد  مى استقبال پنجگانه نمازهاى
 . نيست
 چيـز،  هـر  از قبـل  گوييم؟ مى چه و كنيم مى چه ايستيم مى نماز به وقتى ما
 نكتـه  دو بـا  پـس . كنـيم  مـى  تميـز  خـدا  بـراى  را پا و سر و صورت و دست

 مـن . دهـيم  مـى  انجام خدا براى را عمل اين ثانياً، كنيم؛ مى تميز اوالً،: مواجهيم
. كـنم  مى پيدا وجد حالت واقعاً رسم مى اسالم تعاليم از بخش اين به وقت هر
 را كمـال  و زنـدگى  آخـرت،  و دنيـا  معنا، و ماده جان، و جسم اسالم بينم، مى
 بخـوانم،  نمـاز  خواهم مى كنيد؛ مالحظه. است داده پيوند هم به زيبايى طرز به

 و وشـو  شسـت  نظافـت،  معنـى  به وضو چيست؟ گرفتن وضو. گيرم مى وضو
 بيرون معموالً كه را بدن از هايى قسمت كنم؟ مى پاكيزه را كجا. است پاكيزگى
 آرنـج  تـا  معمـوالً  دسـت  شود؛ مى كثيف زودتر و است بيرون صورت: است
 از قسـمتى  هـم  بعـد  شـود؛  مـى  كثيف بيشتر معمولى مواقع در و است بيرون

                                                           
 .46 و 45 آيات بقره، رهسو. 1
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 يـك  اگـر  آيا اما. كنم مى تميز را همه است بيرون كه پا روى و سر جلوى
 باشد، كرده تميز كامالً را خود و زده صابون رفته، حمام وضو از پيش رنف
 وضو نام به كردن پاكيزه اين در چون چرا؟. بلى بگيرد؟ وضو بايد هم باز
 . خدا براى خود كردن پاكيزه: دارد وجود نيز ديگر نكته يك

 بگيـرد؛  وضـو  خـدا  براى بايد گرفتن وضو موقع در انسان كه دانيد مى
. كنـد  مـى  پـاكيزه  خـدا  بـراى  را خود كه كند توجه نكته اين به يدبا يعنى
. دارد برمـى  نيـز  روح شـدن  پـاكيزه  سـمت  به قدم يك حال اين در انسان

 را كـار  ايـن  اما كرده، تميز حاال همين را خود تن تمام كسى اگر بنابراين،
 بـرود  خدا سوى به و بشود تميز بخواهد اينكه و خدا فرمان امتثال عنوان به

 جسـم  كـردن  تميـز  فقـط  كه دارد را نقيصه اين او عمل باشد، نداده انجام
 راز حالـت  به خدا برابر در خواهد مى كه انسانى. جان كردن تميز نه است

 برداشـته  جـان  پـاكيزگى  سـمت  به قدم يك آن از قبل بايد بايستد، نياز و
 :حافظ قول به. بگيرد وضو خدا براى و باشد
 
 آلوده خواب ميكده در به رفتم دوش

 

  
آلـوده  شراب سجاده و دامن تر خرقه  

 

 فروش باده مغبچه كنان افسوس آمد
 

  
آلوده خواب رهرو اى شو بيدار گفت  

 

خرام خرابات به آنگه و كن وشويى شست
 

  
 آلـوده  خراب دير اين تو ز نگردد تا  

 

 
 دسـت  از سـر  داغـى  خاطر به را عقل كه است ميى گويد، مى حافظ كه مى آن

. گيـرد  مـى  صـفا  و پـاكى  راه در را عقـل  كه است عشقى مى. گيرد نمى آدمى
 جهـت  از تعبير براى "مى" كلمه و اصطالح عرفا، زبان در كه است اين مسلم
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 كـار  بـه  معنويت و كمال عاشق شخص كننده شيدا و شيوا و كننده شيفته
 . است رفته
  

خـرام  خرابات به آنگه و كن وشويى شست
 

  
 آلـوده  خراب دير اين تو ز نگردد ات  

 

 

. اسـت  خراميدن نماز محل و مسجد به آنگه و كردن وشوى شست وضو،
 حـاال  همـين  كسى اگر لذا،. است برداشتن معنوى پاكى سمت به قدم يك
 و خلـوص  بـه  قـدم  يـك  تـا  بگيـرد  وضـو  خدا براى بايد رفته، حمام نيز

 .باشد شده تر نزديك بودن خدايى
 انـدكى  نيـز  و پا، و سر و صورت و دست مسلمان، زگزارِنما بنابراين،

. رود مـى  بنـدگى  و عبـادت  محـراب  بـه  گـاه  آن كنـد،  مى تميز را خود دل
 جـا  همـان  بايسـتيد  نمـاز  بـه  جا هر نيست؛ جماعت امام مختص محراب
 محـراب، . اسـت  رفـتن  هـوس  و هـوا  و شـيطان  جنـگ  به. است محراب
 . است ىخودخواه و خودپرستى با مبارزه جايگاه

 در خوانـد،  مـى  نمـاز  خـدا  براى كه قلبى توجه اين با نمازگزار بارى،
 اهللا«: اسـت  ايـن  گويـد  مـى  كـه  اى كلمه اولين و ايستد مى خويش محراب

 اهللا« گفـتن  بـا  كنيـد؛  توجـه . چيز همه از است تر بزرگ و برتر خدا ؛»اكبر
 ديگـر  هـاى  عظمت همه مسلمان يك اسالم، بزرگ شعار اين بيان و »اكبر
 توضـيح  بـه  نياز مسأله اين. كند مى خرد خود جان و دل چشم برابر در را

 درنـگ  اينجـا  در بخـواهيم  اگر كردم عرض كه گونه همان اما دارد؛ فراوان
 موكـول  بعـد  به را مطلب تفصيل انشاءاهللا. مانيم مى باز بحث اصل از كنيم
 . كنم مى اكتفا مختصرى توضيح به فعالً و كنم مى

  شـدن  مجذوب يا شدن مرعوب اثر در غالباً زندگى در آدمى دكني باور
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 آنكه به. مجذوب يا اند، مرعوب يا لغزند، مى كه آنان. شود مى لغزش دچار
 باختـه،  را خـود  و شـده  مفتـون  چيزى دلربايى و زيبايى عظمت برابر در
 را خـود  قـدرتى  سـيطره  و صـفوت  برابـر  در آنكه به. مجذوب گوييم مى

 دچـار  هـا  زودى ايـن  بـه  نبازد را خود كه آدمى. مرعوب ييمگو مى باخته،
 در نـدارد  حق مسلمان. است اسالمى عالى نكته يك اين. شود نمى لغزش
 از اسـت  انسـان  اينكـه  حكـم  بـه  او البتـه . ببـازد  را خـود  چيز هيچ برابر

 اسـت،  مطلـب  يـك  آمـدن  خـوش  امـا  ؛1آيد مى خوشش خوب چيزهاى
. ديگـر  مطلـب  دادن كـف  از را اراده عنان و باختن خود و شدن مجذوب

 مـرد،  زن، پسـر،  دختـر،  جـوان،  بـه . شـوند  مى خلط هم با معموالً دو اين
 چيـز  همـه  روى پـا  قـدر  ايـن  حيات فريبنده ظواهر اين برابر در گويى مى

 دل هم بنده درست؛ اين ندارم؟ دل و نيستم آدم من مگر گويد، مى نگذار؛
 ايـن  ببـين . بـاش  خـوددار  و دار نگـه  را اراده اما دارى، دل هم شما دارم،
 چـه  تـا  و سـودمند  برايت اندازه چه تا آيد مى خوشت آن از تو كه چيزى
 را آن تـوانى  مـى  راهـى  چـه  از اسـت  سودمند اگر ببين. است مضر اندازه

 راه از يـا  مندانـه  شـرافت  راه از حـرام؟  يـا  حـالل  راه از بيـاورى؛  دست به
 .نباز را خود: تاينجاس در نكته مندانه؟ غيرشرافت
 يـا  انسانى، قدرت هر ـ باشد مرعوب ها قدرت برابر در ندارد حق مسلمان

 موقـع  در آدميزاد. است همين آيات نماز معناى. آن از باالتر طبيعىِ قدرت هر
. كننـد  مـى  معنـى  بـد  را نمـاز  ايـن  متأسفانه. بازد مى را خود سخت، هاى زلزله
 و خورشـيد  و ماه گرفتن و زلزله موقع هگفت ها مسلمان به اسالم كنند مى خيال

                                                           
 از كه است مجلس اين در كسى چه! ايهاالناس: بود زده داد و منبر باالى بود رفته آقايى. 1

 گفتـه  آقـا . «من»: بود گفته بود، شده بلند نفر يك بيايد؟ بدش خوب موسيقى و خوب آواز
 .!نيست آدميزاد او برسانيد؛ اصطبل به را او فوراً بود
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 معنـاى  اصالً. بخوانند آيات نماز شود برطرف بال اينكه براى قبيل، اين از
 فهمـد  مـى  باشد آشنا ما روايات با اى ذره كسى اگر. نيست اين آيات نماز
 بشـر : اسـت  ايـن  آيات نماز معناى. نيست اين اصالً آيات نماز معناى كه

 اسـالم  ببـازد؛  را خـود  طبيعـى  العـاده  فـوق  دثحوا برابر در است ممكن
 ندارد، عظمت هيچ اينها يعنى ؛»اكبر اهللا«: بگو فوراً هنگام اين در گويد مى

 !نباز را خود
 در مسـلمان  سـربازان  شـعار  بينيـد  مى كنيد مطالعه را اسالم تاريخ اگر
 و ،»اهللا اكبـر  « گفتنـد  مـى  هـم  بـا  همه يكمرتبه بود؛ »اهللا اكبر « جنگ ميدان
 1.آوردند مى در لرزه به را دشمن پشت

 نـه  من يعنى ؛»اهللا اكبر «: كنم مى شروع را نماز و مسلمانم من بنابراين،
 تـر  بـزرگ  چيـز  همـه  از خـدا . چيـزى  مجذوب نه هستم، چيزى مرعوب
 .الرحيم الرحمن اهللا بسم: آن از بعد. است

 كـه  ــ  هبود معمول نيز سابقاً و است معمول روزها اين ـ دانيد مى شما
 را اينجا فالنى نامى نام به گفتند مى كنند افتتاح را جايى خواستند مى وقتى
. خداسـت  نـام  بـه  كـار  هر. است قدغن معنا اين اسالم در. كنيم مى افتتاح
 افتتـاح  را جـايى  كـرد،  شـروع  را كارى او نام به شود مى كه خداست تنها
 خـداى  نـام  به تنها ار كارش همه مسلمان،. گذاشت بنيان را بنايى يا كرد،

 .كند مى آغاز مهربان بخشايشگر
 خداست؛ مخصوص ستايش: العالمين رب هللا الحمد
 .جهانيان خداى

 شـخص  بـراى  هـم . اسـت  جانبـه  دو فسـاد  عوامـل  از چاپلوسى و تملق
 

                                                           
 هـاى  داستان كردند، شام در مسلمانان كه هايى جنگ در شعار اين جيبع تأثير مورد در. 1

 .كنم نقل ديگرى جلسه در شايد كه دارد وجود جالبى بسيار
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 ديگـران  كه را كسى آن هم آورد، مى دنائت و پستى و روحى فساد متملق
 از مسـلمان . دارد جانبه دو فساد يعنى كند؛ مى گمراه گويند مى را او تملق
 فالنى گويد مى مثالً كند؛ مى قدردانى گرچه كند، نمى ستايشگرى كس هيچ

 سپاسـگزار  بايد انسان. است شكر و قدردانى اين،. است خدمتگزار مردى
 بسـيار  گـويم  مـى  نيـز  مـن  كنيـد،  مـى  محبتـى  من به شما. باشد كس همه

. شـما  محبـت  برابـر  در سپاسگزارى يعنى تشكر،. است الزم اين. متشكرم
 كـنم  شـروع  هم بعد متشكرم، بگويم من و كنيد محبتى من به شما اگر اما

 يك هيچ يا كه برشمارم را اى پسنديده خصال و حميده اوصاف شما براى
 را آن مـن  ولـى  دارد وجـود  شما در كمى مقدار يا نيست، شما در آنها از

 انسـان  كـه  موجـودى  تنهـا . تاسـ  ستايشـگرى  عمل اين بكنم، برابر چند
 كمـال  كـه  خداست، بگشايد او ستايش به زبان كه بايد و شايد و تواند مى

 مـورد  در امـا . اسـت  كـم  هـم  باز بگوييم او درباره چه هر و است مطلق
 بكنيد، سپاسگزارى تشكر، قدردانى، ايشان از باشيد؛ داشته حساب انسانها
 جهانيـان  خـداى  صمخصـو  ستايشـگرى  و حمد. نكنيد ستايشگرى ولى
 . است

 

 .مهربان خداى: الرحيم الرحمن
 بـه  توجـه  (دارد پـاداش  و كيفـر  روز كـه  خـدايى : الدين يوم مالك
 . )معاد
 برابـر  در و پرستيم مى را تو فقط ما! بارالها: نستعين اياك و نعبد اياك
 تـو  از فقط را غيبى هاى كمك و نداريم پرستش حالت ديگر كس هيچ
 . خواهيم مى
 يـا  كـه  معنـى  ايـن  بـه  گيـريم؛  مـى  كمـك  چيز همه از ما بفرماييد، توجه
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 گيـريم  مى كمك او از كه موجودى تنها. كنيم مى معامله يا كنيم، مى فعاليت
. اسـت  همـين  »نستعين اياك« معنى و ـ خداست معامله، صورت به نه اما

 آميـز  شـرك  استعانتى او از گرنه و ندارد؛ كس هيچ به طمع چشم مسلمان
 بـه  يا شود، مى روبرو فعاليت و كار صورت به يا ديگران با. است تهخواس

 اشخاص از آقامنشانه هاى كمك توقع اما. قرارداد و توافق معامله، صورت
 .نشايد مسلمان بلند روح به كه است پستى نوعى داشتن،
 دارد حـق  فقط بخواهد كسى از آقامنشانه كمك مسلمان كه روزى آن

 در خواستن، كمك گونه اين. خداست هم آن كند؛ طلب نفر يك از را آن
 .خداست به منحصر مسلمان يك منطق

 .بنما ما به را راست راه! بارالها: المستقيم الصراط اهدنا
 ارزانـى  آنهـا  بـر  را نعمتت كه مردمى راه: عليهم انعمت الذين صراط
 .برخوردارند نعمتت از و داشتى
 گرفتارند؛ خشمت به كه آنها راه نه: عليهم المغضوب غير

 .روند مى گمراهان كه راهى نه و: والالضالين
 آن از بعـد . اسـت  نماز هر در خدا از مسلمان يك اصيل هاى خواسته اين
 : خواند مى قرآن مقدارى نيز

 يـك  تنهـا  خـدا  بگـو  ؛احـد  هـواهللا  قـل . الرحيم الرحمن اهللا بسم
 .خداست

 .طلقم كمال خداى كامل؛ معنا تمام به خداى ؛الصمد اهللا
 .شده زاييده نه و زاده نه كه خدايى ؛يولد لم و يلد لم
 .دارد همتايى نه و ؛احد كفواً له يكن لم و
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 خـود  به را اسالم عالى تعاليم و مفاهيم گويد مى را اينها كه وقتى نمازگزار
 بـه  ؛(اسـت  مسـتحب  ذكـر  اين البته (اكبر اهللا: گويد مى بعد. كند مى تلقين
 حالـت  به مسلمان يك شدن خم! كنيد توجه. شود مى خم و رود مى ركوع
 كس هيچ برابر در مسلمان كه است اين آن معناى. دارد معنا نماز در ركوع
 رويـد  مـى  ركـوع  حالـت  به وقتى شما اينكه نه مگر. كند نمى تعظيم ديگر
 است بزرگ كه من خداى باد پاك بحمده؟ و العظيم ربى سبحان گوييد مى
 كه عظمتى: يعنى دارد؟ معنايى چه جمله اين فتنگ. اوست آن از ستايش و
 باد پاك. خداست مخصوص كند مى شدن خم و كردن تعظيم به وادار مرا
 . نشوم خم تعظيم حالت به او جز كسى برابر در من كه خدا

 در هـا  مسـلمان  و )ص( پيغمبـر  كه موقعى در. بخوانيد را اسالم تاريخ
 بر دارند كه كمى عده با و دارند قرار دشمنان فشار تحت و گرفتارند مكه
 بـراى  پيغمبر، فرمان به مسلمان اى عده ترسند، مى خود موجوديت و ستى
 دسـتور  شـود،  خشـك  مكـه  در شدن بارور از قبل اسالم نهال مبادا اينكه
 يـك  در نه و ـ بتدريج نفر چند و هفتاد. كنند مهاجرت حبشه به گيرند مى

 بـه  حبشـه  پادشاه نجاشى آيند، مى هحبش به وقتى. آمدند حبشه به ـ نوبت
 پـيش  تحـف  و هـدايا  بـا  مـأمور  نفر دو يكى هم قريش. دهد مى پناه آنان

 بيـرون  خود خاك از را اينان كه كنند مى خواست در و فرستند مى نجاشى
 خـود  اجدادى و آباء وطن و مادرى و پدرى سرزمين به بده دستور و كن

 بايد چه براى ولى ام، نديده را اناين من كه دهد مى پاسخ نجاشى. برگردند
 و اجـدادى  و آباء دين مادرى، و پدر دين اينها گويند مى بكنم؟ را كار اين

 بايـد  دانـم؛  نمـى  كـه  من گويد مى. اند گذاشته پا زير را خود ملى مقدسات
 .چيست حسابشان حرف ببينم تا بيايند اينها

 اين همه به يا فر،ن چند به است، عام بار كه روز فالن در شود مى قرار
  اجـازه  اند، آمده حبشه پايتخت به )ص( محمد پيروان عنوان به كه اى عده
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 امپراطـورى  نجاشـى . بياينـد  حبشـه  امپراطور نجاشى حضور به كه بدهند
 هـا  مسـلمان  ايـن  بـه  وقتـى  كـه  بفرماييد توجه نكته اين به. است مسيحى
 را آنهـا  از نفـر  دو ما د؛ندار فايده برويم كه همه گويند مى دهند، مى اطالع

 آنهـا  از يكـى . برونـد  تـا  كنـيم  مى انتخاب نماينده عنوان به ترند ارزنده كه
 قـرار . اسـت  ــ  السـالم  عليـه  ـ ابيطالب بن على برادر طالب، ابى بن جعفر
 برابـر  در حبشه به پناهنده مسلمانان حقوق از و بيايند نفر دو اين شود مى

 وقتـى . كننـد  دفاع نجاشى حضور و اهپيشگ در قريش، نمايندگان شكايت
 تخـت  روى آن در نجاشـى  كـه  تـاالرى  به خواهند مى همراهش و جعفر
 درباريـان . شـوند  مى وارد و گيرند مى راست را سرشان شوند وارد نشسته
 بـه  و شـوند  مى خم زمين تا نجاشى برابر در تشريفات مأمورين و نجاشى

 آنهـا  بـه . خورنـد  نمـى  تكـان  صالًا اينان اما. بيفتند خاك به گويند مى آنها
 برابـر  در داريـد  نيستيد؟ آدم شما مگر هستيد؟ وحشى شما مگر گويند مى

 قرار اگر ما! ها بيچاره اى كه دهند مى پاسخ اينان! شويد مى حاضر امپراطور
 بـه  ها انسان برابر در تا آمديم اينجا ما آمديم؛ نمى اينجا بيفتيم خاك به بود

 حاضـر  خطيرى و حساس موقع چنين در همراهش و جعفر. نيفتيم خاك
 . كنند خم قد نجاشى برابر در شوند نمى

 مـن . كنـد  نمـى  تعظـيم  كـس  هيچ برابر در مسلمان! مسلمان است اين بله،
 خواهنـد  مـى  ديگران از تقليد سر از گاهى كه خودم كوچك هاى بچه به حتى
 مـن  برابر در حتى مبادا ام گفته كنند تعظيم و بگذارند احترام مادرشان يا من به

 برابـر  در تـاكنون  شخصـاً  هم من. نكنيد تعظيم كس هيچ برابر در كنيد؛ تعظيم
 برابـر  در كـه  مسـلمان  مسـلمانم؛  من. كرد نخواهم و ام نكرده تعظيم كس هيچ
 بـه  و خيـزد  برمـى  بعـد . بحمده و العظيم ربى سبحان : ـ كند نمى تعظيم كسى
 برابـر  در مسـلمان  امـا  افتند، مى خاك به رگانبز برابر در اى عده. افتد مى خاك
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 قـرار  اگـر . بحمده و االعلى ربى سبحان: گويد مى و افتد مى خاك به خدا
 خاك به ترها بزرگ برابر در و كنند تعظيم متوسطين برابر در اى عده است
. خداسـت  باالها باالترينِ و )االعلى( ترها بزرگ ترينِ بزرگ من براى افتند،
 . بيفتم خاك به او جز كسى برابر در من كه همه از باالتر ىخدا باد پاك

 پـنج  روز هـر  در مسلمان اگر بگوييد، واقعاً حال. نماز ركعت يك اين
 چقـدر  بخواند را يكتاپرستى و توحيد سرود اين و بكند را تمرين اين بار
  چيست؟ نماز فرماييد مى توجه حاال! دارد اثر

 سـالم  و تشـهد  بـه  حـال . طـور  نهمي نيز چهارم و سوم دوم، ركعت
 دهم مى گواهى ؛له شريك ال وحده اهللا اال الى اله ال ان اشهد. پردازيم مى
. همتاسـت  بـى  او تنها و نيست خدايى هيچ جهان آفريدگار خداى جز كه
 نيز )ص(محمد حتى كه دهم مى گواهى رسوله؛ و عبده محمداً ان اشهد و

 مثـل  هـم  مـن  مبـادا  تـا  دهـم  ىم را شهادت اين. خداست فرستاده و بنده
 بـار  چند روز هر مسلمان. كنم خدا مرز هم را )ص( محمد مسيح، پيروان

. شـود  دچـار  مسـيحيت  انحراف به هم او مبادا تا گويد مى را جمالت اين
 اسـت  انسانى اما نيست، خدا محمد گرچه باشد معلوم اينكه براى هم بعد
 صـل  اللّهـم : فرستد مى وددر محمد آل و محمد بر دارد، ما بر حقوقى كه

 و خـدا  بنـده  )ص(محمـد  گفـتم  درسـت  يعنـى،  ؛محمد آل و محمد على
 و او بر! خدايا پس دارد؛ ما بر رهبرى و پيغمبرى حق اما خداست، پيغمبر

 السـالم : )اسـت  مسـتحب  ايـن  البته( آن از پس. بفرست درود خاندانش
 اى تـو  بـر  اخـد  رحمـت  و سـالم  ؛بركاته و اهللا رحمة و النبى ايها عليك
 الصـالحين؛  اهللا عبـاد  علـى  و علينا السالم: )كنيد توجه خوب( بعد! پيغمبر
 .خدا نيكوكار بندگان همه بر و ما بر سالم

 بـه  را خدا نيكوكار بندگان همه با دوستى پيوند نمازى هر در مسلمان
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 و نيكوكـار  بنـدگان  بـر  صـلح  درود ديگـر،  عبارت به. كند مى تلقين خود
. صـالح  بندگان بر سالم و صلح. كند مى تكرار نماز در روز ره را مسلمان

 . بركاته و اهللا رحمة و عليكم السالم: هستند اينجا كسانى اگر هم بعد
و فضـيلت،  كمـال،  يكتاپرسـتى،  سـرود  نماز، كه است اين مطلب لب 
 . خواند مى بار چند روز هر كه است مسلمان شخصيت حفظ سرود
 بـار  يـك  الاقـل  روز هر سربازان بينيد مى ويدبر سربازخانه به شما اگر
 بـراى  گويند مى بپرسيد، را مسأله اين علت اگر. خوانند مى سربازى سرود
. است تلقين خواندن سرود. بماند زنده سرباز در فداكارى روح بايد اينكه
 . است سرباز در جانبازى و فداكارى روح داشتن نگه زنده عامل تلقين

 فضـيلت  و كمـال  سـرود  اسـت؛  توحيد سرود مازن گويد مى نيز اسالم
 روح تـا  بخوانـد  را آن نوبـت  چنـد  در بايـد  روز هـر  در مسلمان و است

 حاال. است نماز معنى اين. بماند زنده او در فضيلت و كمال و يكتاپرستى
 ميـان  در را نمـاز  گويـد  مـى  )ص( پيغمبـر  بـه  خداوند چرا كه يابيد درمى

 چـون . اسـت  فساد از پيشگيرى عوامل از نماز چون كن؛ ترويج مسلمانان
 كـم  فساد بشود تقويت قدر هر ايمان و كند، مى تقويت را ايمان روح نماز
 لـذتى  اين كه ـ خداست ياد نماز ؛»اكبر اهللا لذكر و «:باالتر اين از. شود مى

 . است باالتر
 : است آمده خصوصياتى نماز درباره كريم قرآن در

 

 انَّ الفَجـر؛  قـرآن  و الَّيل غَسق الى مسِالشَّ لدلوك الصلوة اَقِم
 لـك  نافلـةً  بـه  فتهجـد  اليـل  من و. مشهوداً كان الفجر قرآن
 1محموداً مقاماً ربك يبعثَك اَنْ عسى

                                                           
 .79 و 78 آيات اسراء، سوره. 1
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 شـده  تأكيـد  هـا  مسلمان به آن، بر عالوه. است نماز اوقات درباره آيه اين
 ؛1الوسطى الصلوةو الصلوات على حافظوا: بشماريد محترم را نماز كه است

 اسـت  صـبح  نمـاز  يا ميانه، نماز. ميانه نماز بخصوص باشيد، نماز مواظب
 روز ميـان  كـه  اسـت  ظهـر  نمـاز  يا است، نزديك خواب خطر به غالباً كه

. اسـت  روز ميان نماز ظهر نماز و است روز و شب ميان صبح نماز. است
 خطـر  در آن. اسـت  خطر در ـ دو هر شايد يا ـ ميانه نماز دو اين از يكى

 .است شده امر آنها بر مواظبت بر لذا. كار خطر در اين خواب،
 در گفـت  شود مى معنا يك به بلكه و مدينه، در اسالم نضج اواسط در
. نشـد  فـتح  ولـى  بـود  ها مسلمان محاصره در مدتى طائف شهر آن، اواخر
 بايـد  و شـود  نمى باالخره كه ديدند طائف اهل. برگشت نيز )ص( پيغمبر

 از )ص(پيغمبـر  دانيد مى. فرستادند پيغمبر پيش سفير نفر چند. كرد رىفك
 خيمـه  سـفرا  اين براى گفت. مدينه مسجد در كرد؟ پذيرايى كجا سفرا آن
 از پـذيرايى  مأمور هم را نفر يك. داد منزل آنجا در را آنان و زدند چادر و

 بـه  مدنـد آ طائف مردم سفيران اين. بودند كافر سفرا اين گرچه ـ كرد آنها
 كـرديم  احسـاس  مـا  كـه  است اين حقيقت! محمد يا گفتند )ص( پيغمبر
 كه آمديم. كنيم زندگى عهدى و پيمان بدون ها مسلمان كنار در توانيم نمى
 .باشيم تو لواى زير در

 مـا  گفتنـد . بياييـد  اسالم لواى زير به و شويد مسلمان بفرماييد فرمود،
 كنـار  هـم  را هـا  بت اين و هست خدا كه كنيم مى قبول شويم؛ مى مسلمان

 هـم  آن ماننـد  و ماليـات  و پيغمبـرى  تـو  كه كنيم مى هم قبول. گذاريم مى
 آسان ما درباره مطلب دو به نسبت كه داريم خواهش تو از فقط. دهيم مى

 مسـلمان  كـه  طوايـف  از يك هر مورد در پيغمبر. نگيرى سخت و بگيرى
                                                           

 .238 آيه بقره، سوره. 1
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 آنـان . كنند خراب را ها بتخانه و بروند داد مى دستور آنها خود به شدند مى
 را كـس  هـر  خـودت  بـدار؛  معـاف  مأموريت اين از را ما گفتند پيغمبر به

 ميـان  در هبـل  بـت  امـا . كند خراب را ها بتخانه تا بفرست دانى مى صالح
 عادت مردم تا نزن دست سالى چند فعالً را آن دارد؛ ارزش خيلى ما عوام

 چنـد  من اينكه فرمود، )ص( يغمبرپ. بكن خواهى مى كارى هر بعد بكنند،
 كسى من و نشكنيد را ها بت شما خود اينكه اما شود؛ نمى كه بگذارم سال
 چيسـت؟  دوم شـرط  امـا  كـرديم؛  قبـول  را اين. اجراست قابل بفرستم را

. خوانيم نمى نماز ولى شويم مى مسلمان ما كه است اين ديگر شرط گفتند
 تمـرين  بـا  كـه  اسـالمى  ؛الصـلوة  عهم ليس اسالم فى خير ال: فرمود پيغمبر
 اينكه يعنى. ندارد اثرى و بركت و خير نباشد همراه نماز، يعنى آن، روزانه

 روايـات  در. نيست قبول قابل ما براى نخوانيد نماز اما شويد مسلمان اگر
 سواها؛ ما رد ردت ان و سواها ما قُبل قبلت ان ،الدين عمود الصلوة: هست
 .  است ديندارى تمرين و دين ستون نماز

 نادرستى اما شود، نمى ترك نمازشان هستند، ها خيلى پرسند مى اى عده
 هـم  خيانـت  گويند؛ مى هم دروغ خورند؛ مى هم را مردم مال كنند؛ مى هم
 بحـث  مسـأله  ايـن  بـه  دادن جواب با چيست؟ اشكال اين پاسخ. كنند مى

 عزيـز  بـرادر  كه تاس اين مطلب اين حل و جواب. كنم مى تمام را امشب
 كمالى بى هم مقدارى و فضيلت و كمال مقدارى كسى هر! عزيز خواهر و
 نمـاز  بينيـد  مـى  كه آدمى آن. خداست فقط مطلق كامل. دارد فضيلتى بى و

 خوانـد  نمى نماز اگر كند، مى هم خيانت و گويد مى هم دروغ اما خواند مى
 بيشـتر  از كـه  است اين وا خواندن نماز اثر. رفت مى باال هم مردم ديوار از

 ايـن  و كنـد؛  مـى  جلـوگيرى  حـدودى  تـا  شدنش فاسدتر و او فساد شدن
 . كنيم نمى توجه اثرها اين به معموالً ما. است غنيمت
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 و دوسـتان  از قـبالً  او. شـدم  آشنا مردى با كه بود پيش سال سه تقريباً
 را ىو كـه  هنگامى ولى بود؛ تهران اول درجه الوات از يكى هاى پياله هم

 اش پيالـه  هم آن با هم خيلى و بود شده تبديل حسابى نسبتاً مردى به ديدم
 همكـار  و پياله هم هم با ها سال كس فالن و من گفت، من به. داشت فرق
 آن و كـردم  مى را كار يك منشى لوطى عالم در من اما بوديم، كاره همه و

 بـه  گفـت،  مـى  .خوانـدم  مى را نماز داشتم، كه قبلى تربيت آن طبق اينكه،
 كـه  ايـن  كنم مى اعتراف تو پيش قسم، )ص( مصطفى جدت به و خدايت

 دارم، بچـه  دارم، زن ــ  دارد، فـرق  دوسـتم  آن با وضعم من بينيد مى حاال
 خير كار و است راه به سرم رسم، مى ام زندگى به شدم، كاسب دارم، خانه
ـ  و دسـت  نمـاز  همـان  مرهـون  خـودم  عقيـده  بـه  ــ  دهم مى انجام هم  اپ

. اسـت  خـود  دربـاره  مرد يك اعتراف اين. خواندم مى كه است اى شكسته
 از را انسان كه است آن كامل نماز البته،. خاصيت كم نماز همان يعنى اين
 ها ناپاكى از مقدارى از را انسان نيز ناقص نماز اما كند؛ پاك ها ناپاكى همه
 خـوب . دهـد  مـى  مصـونيت  او به كمى و دارد مى نگه دور يا كند مى پاك
 و شـود  مـى  پا وقت سر روز در آدم يك كه اين معناى حداقل كنيد، توجه

 كلمـه  آدم ايـن  كـه  است اين مطلب حداقل چيست؟ خواند مى را نمازش
 نمـازى  كه بهتر چه البته،. است كمال يك خود اين و ـ فهمد مى را وظيفه

 ننـده ك روشـن  و روح دهنده نشاط كه بخوانيم نمازى كننده؛ پاك بخوانيم
 آن واجـد  تـو  نمـاز  چـون  گفـت  كسـى  بـه  تـوان  نمـى  ولـى . باشد قلب

 و او ميان پيوندى او نماز باالخره. كن رها را آن نيست متعالى هاى ويژگى
 باريك خيلى پيوندى ولو كند؛ مى برقرار فضيلت و كمال و او ميان اسالم،

 . است بهتر باشد، بيشتر پيوند اين چه هر. اثر كم و نازك و
 نماز امشب از كردم، عرض نماز براى كه مفهومى و معنا اين با دارم اميد

 اميـدوارم . كنـد  پيـدا  ديگـرى  قيمت ما همه پيش در و ما بصيرت چشم در

 سرود يكتاپرستي     32

 كـه  زبـانى  همـان  بـا  هـا  بچـه  بـه  بكوشـند  خـود  سهم به مادران و پدران
 نيـز  مـا  اميـدوارم  و دهنـد  يـاد  فهمشـان  حدود در را معانى اين فهمند مى

 كـه  شـود  نصيب فرصت اين نزديك آينده در و كنيم پيدا كاناتىام بزودى
 كودكـان،  بـه  مخصوصـاً  مطالب، اين فهماندن براى اى زمينه نيز مسجد در

 . شود فراهم
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 الرحيم الرحمن اهللا بسم

 و انبيائـه  جميع على والسالم والصلوة العالمين رب هللا الحمد
 و آلـه  مـن  الخيـرة  علـى  و النبيين خاتم سيدنا ىعل و رسله،
 عباد على و علينا والسالم بيته، اهل من الهداة واالئمة صحبه

 .الصالحين اهللا
 

 سـوره  از 152 تـا  142 هـاى  آيه گيرد، مى قرار بحث مورد امشب كه آياتى
 .است بقره

 

 اكـانو  الّتـى  قبلـتهم  عـن  ولّيهم ما النّاس مِن السفهاء سيقولُ 
 صِـراطٍ  الى يشاء من يهدى والمغرب، المشرقُ للّه قل. عليها

 1مستقيم
 از مسـلمانان  كـه  شـد  سـبب  چيـز  چه گفت خواهند نابخرد مردم بزودى

 

                                                           
 .142 آيه بقره، سوره. 1
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 هر. خداست آن از مغرب و مشرق بگو،. بگردانند روى داشتند كه اى قبله
 . شود مى رهنمون راست راه به بخواهد را كه

 و النّـاسِ  علـى  شُـهداء  لِتَكونوا وسطاً مةًاُ جعلناكُم كذلك و
 1شهيداً عليكم الرَّسولُ يكونَ

 سرمشـق  مردم براى شما تا داديم قرار رو ميانه گروهى را شما اينچنين ما
 .شما گواه و نمونه و سرمشق پيغمبر و باشيد حق گواه و نمونه و

 الرّسـولَ  يتَّبـع  مـن  لملِنَع اِال عليها كُنت الّتى القبلَةَ جعلنا ما و
 2عقِبيه على ينقلب ممن

 جـز  بـوديم  نسـاخته  مقـرر  گزاردى مى نماز سو بدان قبالً تو كه را اى قبله
 بـر  رو پيغمبر از كسى چه و است پيغمبر پيرو كسى چه بدانيم آنكه براى
 .گرداند مى

 3اهللا هدى الّذين على اال لكبيرةً كانَت اِن و
 .بود سنگين بسى بود كرده هدايتشان خدا كه آنها بر جز هحادث اين و

 . ايمانكم لِيضيع اللّه كانَ ما و
 .سازد تباه را شما ايمان كه نبوده آن بر خدا قرار

 4رحيم لَرؤُف بِالنّاس اللّه انَّ
 . است مهربان مردم به نسبت خدا

                                                           
 .143 آيه بقره، سوره. 1
 .بقره سوره 143 آيه ادامه. 2
 .بقره سوره 143 آيه ادامه. 3
 .بقره سوره 143 آيه ادامه. 4
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 1السماء فِى وجهِك تَقلُّب نَرى قَد
 . كنى مى سو آن و سو اين به را رويت آسمان سوى به تو كه بينيم مى ما

2 .تَرضيها قِبلةً فَلَنُولّينَك 
 .باشى خرسند آن از كه اى قبله به گردانيم برمى را تو ما

 3المسجِدالحرام شَطْرَ وجهك فَولِّ
 .كن مسجدالحرام جانب به را رويت

  4شَطْرَه وجوهكم فَولّوا كُنتم ما وحيث
 .كنيد مسجدالحرام سوى به رو بوديد جا هر مسلمانان شما و

 5ربهم من الحقُّ اَنّه لَيعلَمونَ الكتاب اوتوا الَّذين انَّ و
 ايـن  كـه  داننـد  مى )نصارى و يهود( شده داده كتاب ايشان به قبالً كه آنها

 .است خدايشان جانب از و حق جديد قانون
 6يعملون عما بغافلٍ اللّه ما و

 .نيست خبر بى و ناآگاه كنند مى آنها آنچه از خدا
 و قبلَتَـك  ماتَبِعوا آيةٍ و بكلِّ الكتاب أوتوا الَّذين اَتَيت لَئن و
 7بعض قبلَةَ بتابعٍ بعضُهم ما و قِبلَتَهم بِتابعٍ انت ما

                                                           
 .144 آيه بقره، سوره. 1
 .بقره سوره 144 آيه ادامه. 2
 .بقره سوره 144 آيه ادامه. 3
 .بقره سوره 144 آيه ادامه. 4
 .بقره سوره 144 آيه ادامه. 5
 .بقره سوره 144 آيه ادامه. 6
 .145 آيه بقره، سوره. 7
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 سـوى  بـه  رو هـم  بـاز  بياورى، اى نشانه و آيه هر نصارى و يهود براى اگر
 كـه  همچنـان . بـود  نخـواهى  آنهـا  قبلـه  تـابع  هم تو كرد؛ نخواهند تو قبله

 .نيستند ديگر گروهى قبله تابع آنها از گروهى
 اذاً انَّك العلم من جائك ما بعد من اَهوآئَهم اتَّبعت لَئن و

 1الظالمين لَمِنَ
 رسيد، فرا برايت خدا جانب از آگاهى و دانش و علم آنكه از بعد تو، اگر و
 .تجاوزكارانى از نيز تو وقت آن بروى، آنها هاى خواسته دنبال به هم باز

 2ابنائهم يعرِفونَ كما يعرِفونه الكتاب اتَيناهم الذين
 طـور  همان شناسند؛ مى را او )نصارى و يهود( داديم كتاب بديشان كه آنها
 .شناسند مى را پسرانشان كه

  3يعلَمون هم و الحقَ لَيكتُمونَ منهم فَريقاً انّ و
 .كنند مى پنهان را حق دانند، مى آنكه با آنها، از گروهى

 4الممتَرين من تكونَنَّ فَال ربك من الحقُ
 .يافته راه دلشان به شك كه مباش آنها از تو توست، خداى جانب از حق

 يـأتِ  تكونـوا  اينما الخَيرات فاستَبِقوا مولّيها هو وِجهةٌ لكلٍّ و
  5قَدير ءٍ شى لِّك على اهللا اِنَّ جميعاً اللّه بِكُم

 در شـما . تابنـد  برمـى  روى سـو  بـدان  كـه  دارنـد  اى قبله و سويى گروهى هر
 در كه باشيد داشته خير راه در مسابقه و گيريد سبقت يكديگر بر خير كارهاى

                                                           
 .145 آيه بقره، سوره. 1
 .146 آيه بقره، هسور. 2
 . سوره بقره146 آيهادامه . 3
 .147 آيه بقره، سوره. 4
 .148 آيه بقره، سوره. 5
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 خـدا  و آورد مـى  گرد رستاخيز روز در را همه خدا باشيد هرسو و جا هر
 .تواناست چيز هر بر

 انّـه  و الحـرام  المسجد شَطْرَ وجهك فَولِّ خَرجت حيثُ مِن و
 1تَعملون عما بغافلٍ اللّه ما و ربك مِن لَلّحقُّ

ــه از اى گوشــه هــر از ــرون مدين ــاز رفتــى بي ــه را رويــت هــم ب  ســوى ب
 آنچـه  از خـدا  و تو خداى جانب از است حق آن كه بگردان مسجدالحرام

 .نيست غافل كنيد مى
 حيـثُ  و المسجدالحرام رشَطْ وجهك فولِّ خرجت حيثُ من و
 حجـةٌ  علـيكم  للنّاس يكونَ لئال شَطرَه وجوهكم فَولّوا كُنتم ما
 نعمتـى  الُتِـم  و اخشَونى و تخشوهم فَال مِنهم ظَلَموا الذين اال

 2.تَهتدون لعلّكم و عليكم
 مسـجدالحرام  سـوى  بـه  را رويـت  رفتـى  بيـرون  جا هر هم تو! پيغمبر اى

 تا آوريد مسجدالحرام سوى به روى بوديد جا هر! مسلمانان اى و. بگردان
 آنهـا  مگـر  ـ نباشد آويزى دست و دليل و حجت شما عليه مردم دست در
 باشـيد  بيمناك من از و باشيد نداشته بيمى آنها از. روند مى ستم راه در كه
 .آييد راست راه به شما كه باشد كنم؛ تمام شما بر را خود نعمت تا

 و يـزكّيكم  و آياتِنا عليكم يتلوا منكم والًرس فيكم اَرسلنا كما
لّمكمعلّمكم و الحكمة و الكتاب يع3تعلمون تكونوا لم ما ي 

 شـما  ميـان  در پيغمبـرى  و داديـم  اختصـاص  پيغمبـر  شـما  به كه طور مانه
 شـما  به گرداند، مى پاكيزه را شما خواند، مى شما بر را ما آيات كه فرستاديم
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 كـه  دهـد  مـى  يـاد  چيزهـايى  شـما  بـه  و دهـد  مـى  يـاد  حكمـت  و كتاب
 . دانستيد نمى

 1تَكفُرون ال و واشكروالى اَذكُركُم فَاذْكُرونى
 ناسپاسـى  و بگذاريـد  مـرا  سـپاس  و باشـم  شما ياد به تا باشيد من ياد به

 . نكنيد
 پيغمبـر  است، مسلم آنچه. است قبله تغيير داستان به مربوط آيات اين
 بـه  پيغمبـر  ورود آغـاز  از مسلمانان، و ـ عليه سالمه و اهللا صلوات ـ اكرم
 سال سيزده در قبله اما. گذاردند مى نماز المقدس بيت به رو مدتى تا مدينه
. اسـت  مختلف است دست در زمينه اين در كه اسنادى بوده؟ چگونه مكه

 مسـلمانان  و پيغمبـر  نيـز  سال سيزده آن در كه دارد داللت آنها از بسيارى
 .گزاردند مى نماز سالمقد بيت به رو

 حـداقل  المقدس بيت سوى به نمازگزاردن كه است اين آيات اين ظاهر
 علـيهم  اهللا سـالم  ــ  مـا  ائمه از كه رواياتى. است داشته سابقه هم مكه در

 بعثـت  آغـاز  از كـه  اسـت  همين بر مشعر غالباً است دست در ـ اجمعين
 بـه  رو نمـاز  موقـع  كه بوده مقرر قانون اين هجرت از بعد مدتى تا پيغمبر
 .بگزارند نماز المقدس بيت
 از بعـد  مـاه  نـوزده  تا هفت است دست در كه مداركى اختالف حسب بر

 بعـداً  ولـى  گزاردنـد،  مـى  نماز المقدس بيت به رو مدينه در مسلمانان هجرت،
 شـدن  عـوض  اين روايات غالب طبق بر كه است اين جالب. شد عوض قبله
 ركعـت  دو پيغمبـر  آنكه از پس ظهر، نماز ثناىا در كه بود صورت اين به قبله
 رو درجـه  هشـتاد  و صد تقريباً كه آمد او بر وحى بود، گزارده را ظهر نماز از

 رو بايـد  كنند حساب كه المقدس بيت نسبت به را مدينه نسبت چون ـ بگردان
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 حـدود  در بايـد  شـوند  مكـه  به رو بخواهند وقتى بعد و بايستند شمال به
. شـوند  مكـه  بـه  رو تـا  بگردند دور نيم درست يعنى ه،درج هشتاد و صد

 . برگشت مكه جانب به رو پيغمبر بنابراين
 نـام  بـه  ديگـرى  مسـجد  در يـا  داد رخ مسـجدالنبى  در حادثه اين آيا
 جماعـت  امامـت  جهت گاه گه پيامبر كه هست تاريخ در سالم؟ بنى مسجد

 اجـازه  اسـت  الزم اينجا در. شد مى دعوت مدينه اطراف محلى مساجد به
 . بدهم توضيح كمى را مدينه زمان آن جغرافيايى وضعيت بدهيد

 سـه  ــ  دو: جـدا  هـم  از منطقـه  چنـد  از بود عبارت موقع درآن مدينه
 كـه  كوچك جاى چند و نشين عرب منطقه سه ـ دو و نشين يهودى منطقه
 سـالم  بنـى  منطقـه  آنهـا  از يكى. كردند مى زندگى آن در خانوار چند فقط
 كـدام  هر اينها. دارد قرار آنجا در قبا مسجد كه قبا منطقه هم كىي و است

 مدينـه  تا كيلومتر شش حدود قبا مسجد زمان آن. دارند اى فاصله مدينه تا
 بـوده  نـام  همـين  به مسجدى داراى كه سالم بنى منطقه. است داشته فاصله
 تركيلـوم  سه حدود شايد و داشته قرار مدينه اصلى منطقه و قبا منطقه بين
 كـه  گزاشـت  مى ظهر نماز مسجد آن در پيغمبر. باشد داشته فاصله آنجا تا

 ظهـر  نمـاز  از پـس  كـه  كننـد  مى نقل همچنين. بگردان را نماز آمد دستور
 مسـلمانان  از گروهى كه رسيد خبر عصر نماز اثناى در يا عصر نماز براى
 روى مكــه جانـب  بـه  المقــدس بيـت  جانـب  از نيــز ديگـر  مسـجدى  در

 وجـد  مسجدالقبلتين نام به مسجدى مدينه در ما زمان در اكنون. دگرداندن
 طـرف  اين قبله يك آنجاست؛ در قبله دو اين كه ـ اى قبله دو مسجد: دارد
 جنـوب  بـه  رو تقريبـاً  دارد مكه به رو كه فعلى قبله. طرف آن قبله يك و

 است آن روى به رو درست بوده المقدس بيت به رو كه سابق قبله و است
 .دارد شمال به رو قريباًت و

 و اهللا صلوات ـ پيغمبر كه است مسجدى همان القبلتين مسجد اين آيا
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 مسـجدالقبلتين  يـا  گـزارد،  مـى  نماز آن در قبله تغيير اثناى در ـ عليه سالم
 آنجـا  در رسيد، خبر آنها به كه ها مسلمان دوم گروه آن كه است مسجدى

 همـين  سـالم  بنـى  مسـجد  از نظـور م آيا و بگرداندند؟ روى نماز اثناى در
 عـوض  را قبلـه  كـه  آمـد  وحى مدينه مسجد در پيغمبر به و است مسجد
 است؟ سالم بنى مسجد روبرگردانده آن در پيغمبر كه مسجدى يا كند،

 مطلبى من چون اما. ندارد اهميتى چندان كه است تاريخى نكاتى اينها
 كـنم  روشـن  ىحـد  تـا  هـم  را آن حواشى دارم دوست كنم مى نقل كه را

 . كردم عرض برايتان
 مكـه  به رو قبله مخصوصاً و قبله، دو اين آيا كه است اين جالب نكته

 دقيـق  انـدازه  چـه  تـا  )بـود  جديد كامالً مطلبى مدينه در موقع آن در كه(
 . كنم مى ذكر را فقهى اى نكته اول گرفت؟ قرار عمل مورد

 كـار  ايسـتادن  كعبه به رو است، مسجدالحرام در وقتى انسان كه دانيد مى
 اى دامنـه  منـاطق  آن در. ايسـتيد  مـى  نماز به و بينيد مى را كعبه است؛ آسانى
 توانـد  مـى  و بينـد  مى را كعبه ايستاده حالت در اتاق در انسان نيز مكه مرتفع

. )اسـت  طـور  ايـن  مسـجدالحرام  طـرف  س يا دو( بايستد نماز به آن به رو
 يـك  انسـان  وقتـى  مكـه،  خود در ولى. دكن مى كمك امر اين به نيز ها مناره

 تشـخيص  باشـد  داشـته  فاصله مسجدالحرام از نيم و كيلومتر يك يا كيلومتر
 پيـدا  آنجـا  در اينكه براى است؛ تر مشكل ايران از حتى و مشكل خيلى قبله

 بنـد  دو انـدازه  بـه  اسـت  كـافى  انسـان  زيـرا  دارد؛ الزم محاسبه كعبه كردن
 كـافى  نزديك فاصله در. نباشد كعبه به ويشر اصالً تا شود منحرف انگشت
 .شود منحرف كعبه از كامالً و دهد جهت تغيير مختصرى انسان كه است

 مدينـه  در كـه  مسـلمانان  و )ص(پيغمبـر  بـراى  كه است اين سؤال حال
 گرفت؟ صورت چگونه قبله عنوان به مسجدالحرام سوى به برگشتن بودند،
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 يا كرد؟ جنوب به رو تقريبى طور به ورط همين و بود شمال به رو پيغمبر آيا
 از كـه  جاهـايى  در كـه  است اين فقها اكثر فتواى است؟ ديگرى چيز مسأله
 بـا  كـه  قدر همين انسان است، دور مسجدالحرام از حتى يا است، دور مكه

 كـار  اين تا كند كوشش بايد البته. است قبله بايستد مكه سمت به رو تقريب
 .است تر صحيح گيرد صورت تر دقيق كار اين چه هر. دهد انجام دقت با را

 فرضـى  شـعاعى  و خـط  اگر اينكه ولو است؛ كافى ايستادن كعبه سمت به
 بـه  كنند، رسم مكه سوى به فضا در ايستاده كه جهتى در نمازگزار صورت از

 و ايسـتاده،  نماز به كعبه به رو او گويند مى عرفاً چون نكند؛ اصابت كعبه خانه
 ايسـتادن  قبلـه  بـه  رو ايسـتادن،  كعبـه  به رو بنابراين،. است افىك اندازه همين
 مسـتقيم  خـط  كنند وصل كعبه و نمازگزار بين خطى دقيقاً اگر چند هر است؛
 نسـبت  آيا اصوالً كه هست ما قه در كه است نظرى اختالف همان اين. نباشد

 قبلـه  كعبـه  خانـه  خـود  يـا  است قبله سمت، و جهت است، دور كه كسى به
 مجـزى  عملى نظر از ايستادن قبله جهت به رو اول، صورت در گرچه است؟
 . كنم مشغول آن با را دوستان خواهم نمى فعالً كه است بحثى اين. است
 و بايسـتند  كعبه به رو بود كافى پيغمبر و مدينه مردم براى حال، هر به

 وصـل  كعبـه  بـه  نمازگزاران سمت از كه خطى ولو باشند؛ كعبه جهت در
 كـافى  مقدار اين. كرد نمى عبور كعبه از و نبود مستقيم كامالً خطى شد مى
 بـا  بتوانـد  انسـان  وقتـى  كـردم،  عـرض  كه طور همان اما،. است مجزى و

 .كند چنين است واجب او بر كند تر دقيق را جهت اين وسائل از استفاده
 وجـود  دقت امكان حد چه تا پيغمبر براى كه آيد مى پيش سؤال اين حال
 روز آن كـه  وسـايلى  و اطالعات از استفاده با خواست مى پيغمبر اگر داشت؟

 آن بگـوييم  بايـد  بكنـد،  مشـخص  را دقيق قبله بود دست در مدينه محيط در
 اگـر  ولـى . بـود  ضـعيف  بسيار بسيار ما زمان به نسبت وسايل آن و اطالعات
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 بلـه، ق تعيين گاه آن بكند، را كار اين الهى وحى اتكاى به خواست مى پيغمبر
 سـؤال  ايـن  حال. بود تر دقيق شود، مى تعيين امروزى وسايل با آنچه از حتى
 بـه  را خـود  روى الهـى  وحى خور در دقت آن با پيغمبر آيا كه آيد مى پيش
 مدينه؟ عصر موجود وسايل خور در تقريب با يا برگرداند، مكه سمت

 بـا  رصـدى  و نجـومى  محاسـبات  كـه  زمـانى  پـيش،  سال صد حدود
 كـه  داد را امكـان  ايـن  مسـلمان  دانشمندان از اى عده به مثلثات از استفاده

 پيغمبـر  مسـجد  بـه  بكنند، معين تر دقيق حدى تا را مختلف شهرهاى قبله
 يعنى. نيست دقيق هست، محراب االن كه مسجد، اين قبله ديدند و آمدند

 چـون  باشـد،  قبله توانسته مى پيغمبر عصر در ميسر عرفى تقريب همان با
 عنـوان  پيغمبـر  كـه  اى قبله آن خور در اما است؛ نداشته امكان اين زا بيش

 هـيچ  مسأله اين. نيست باشد گردانده سو بدان را رويش خدا وحى گيرنده
 كـه  بـوده  ايـن  موقـع  آن در خدا دستور است ممكن چون ندارد، اشكالى
 كـه  فـرض  بـر  زيـرا  بخوانـد؛  نماز عرفى محذورات همان طبق بر پيغمبر
 خـدا  بنده آن داد، تشخيص را قبله وحى كمك به مدينه مسجد در پيغمبر

 موجـود  ابزارآالت و اطالعات با تواند نمى كه او كند؟ كار چه اش خانه در
 عمـل  جورى پيغمبر خود پس. بكند دقيق طور به را كار اين عصر آن در
 بكنـد؛  را كـار  ايـن  بتوانـد  هـم  سالم بنى منطقه در مسلمانِ آن كه كند مى

 بـوذر  مسجد در مسلمان بكند؛ را كار اين بتواند هم قبا مسجد در مسلمان
 در پيغمبـر  كه آمده روايت در حال عين در اما. بكند را كار اين بتواند هم
 آن از داد فرمـان  پيغمبـر  به و آمد خدا وحى حامل جبرئيل بود؛ نماز حال
 بـود  چطـور  پس بپرسد و كند تأمل انسان است ممكن اينجا در. بگرد سو
 روى خداست، فرمان كه جبرئيل، راهنمايى و دستور و فرمان با پيغمبر كه

 خـدا  همان: است آسان پاسخ گفتم چنانكه برگرداند؟ "تقريب با" را خود
 اين و كند مى معين را قبله تقريبى جهت خدا وحى حامل جبرئيل همان و
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. دنـدار  اشكالى هيچ و است پيروى و تقليد قابل هم مردم ساير براى جهت
 چنانكـه  زيـرا،  كنـد؛  مـى  ايجـاد  وسوسـه  كمى پاسخ اين حال عين در ولى
 زمين درجات گيرى اندازه مسأله جديد هاى رصدخانه از استفاده با دانيد، مى

 اگـر  يعنـى . اسـت  دقـت  به رو دائماً )جغرافيايى عرض و جغرافيايى طول(
 هـاى  گيـرى  انـدازه  و محاسـبات  مبناى بر داد مى اجازه جوى فيزيك تكنيك
 شـانس  كننـد،  پرتـاب  مـاه  كـره  سـمت  به موشكى پيش سال پنجاه فضايى
 بـود  تقريبى قدر آن ها محاسبه چون بود؛ ضعيف بسيار ماه كره به آن رسيدن

 كردنـد  مـى  پرتـاب  هم موشك صد اگر اختالف، ثانيه ده يا چهار سه، با كه
 .رفت نمى ماه كره سمت به اصالً و نشست نمى ماه كره به كدام هيچ

 بـه  رسـيدن  ابزار و آالت ساختن در پيشرفت پاى به پا كه مسائلى از يكى
 دقـت  كرده، عملى آسمانى كرات به را ها موشك فرستادن جو، ماوراى فضاى

 مسـير  در تـوان  مـى  كـه  طورى به است؛ فضايى هاى گيرى اندازه در روزافزون
 و موعـد  در موشـك  كـه  كـرد  تنظـيم  دقيق را ها زاويه قدر آن موشك حركت
 كيلـومتر  صـد  يـا  و پنجاه كه (كيلومتر پنجاه تقريب با فقط گاهى مقرر، جهت
 ايـن . بنشـيند  شده بينى پيش جاى همان در) نيست چيزى ماه كره حجم براى
 هـدايت  يـا  پرتاب برساختن، قدرت فقط نه است؟ كرده ميسر چيز چه را امر

 كمـك  بـه . فضـايى  محاسبات در روزافروزن دقت آن بر عالوه بلكه موشك،
 خورشـيد،  بـا  آنهـا  مناسـبت  و زمـين،  و سيارات حركت و فضا تر دقيق رصد
 قبـل  سال چهل ـ سى حدود از كه حال. كرد تر دقيق را ها گيرى اندازه توان مى

 آن از اسـتفاده  بـا  مسلمان دانشمند يك آمده، دست به تر دقيق هاى گيرى اندازه
 سـلم  و وآلـه  عليه اهللا صلى ـ مسجدالنبى كنونى محراب كه دريافت ها محاسبه

 كـردم  عـرض  كه قبلى، تقريب آن و است كعبه و مكه به رو دقيقاً مدينه در ـ
ـ . شـد  ديلـتبـ  كامـل  دقت هـب نداشت، هم اشكالى هيچ  فعـالً  ترتيـب  دينـب
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 بـه  نمـاز  اثنـاى  در )ص(پيغمبـر  برگردانـدن  روى كه آمده دست به چنين
 نـه  اسـت،  بـوده  دقيـق  و قعىوا قبله سوى به برگرداندن روى كعبه، سوى

 . است اسالم تاريخ جالب حوادث از اين و. تقريبى قبله سوى به
 بلند خودخواه مخالفان جانب از فريادها. شد داده تغيير قبله هرحال، به
 گفتنـد  مشـركين . ديگـر  طـرف  از مشركين و طرف يك از ها يهودى: شد

 از را سـالى  چنـد  و صباحى چند محمد اين شود؛ مى راه روبه كم كم كارها
 برتافـت؛  روى كعبـه،  خـود،  ملـى  و قومى معبد از و اجدادى و آباء خانه
 اميـد  گـذارد؛  مـى  نمـاز  خودمان كعبه به رو آمده كرده، اشتباه فهميد حاال
 صحه نيز ما هاى سنت و ها بت و ما خدايان بر كم كم كه نپايد ديرى است

 .كند صرفنظر اش گذشته هاى حرف همه از و بگذارد
 مصـدقاً  و« آمـده  خدا جانب از و خداست پيغمبر واقعاً او اگر گفتند يهود

 حامـل  خـدا  جانب از من گويد مى و است »واالنجيل التورات من يديه بين لِما
 بودنـد،  آن حامـل  انبياء ساير و نوح و عيسى و موسى كه هستم رسالتى همان
 روى اسـت  غمبـران پي قبلـه  و سـليمان  هيكـل  كه المقدس بيت از شد چطور
 حامـل  و خـدا  پيغمبـر  براسـتى  او اگر 1رفت؟ بتخانه همان سراغ به و برتافت
ــعار ــد ش ــت توحي ــه« روى و اس ــه »االاهللا الال ــور دارد، تكي ــه از چط  خان
 مـواقعى  چنـين  در مـن  برتافـت؟  كعبـه  بتخانـه  سـوى  بـه  روى المقدس بيت

 كـه  را هـايى  ولنگارى بتوانيم تا برم مى كار به را عرفى تعبيرهاى اين مخصوصاً
 پـيش  اسـالم،  مقـدس  نهضت مثل نهضتى در حتى اجتماعى، هاى نهضت در

 و آور تزلـزل  و تبليغـاتى  سـهمگينِ  مبـارزه . كنـيم  مجسـم  نظر در خوب آمده
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 بهتـر  اى وسـيله  چه و ـ دارد الزم جديد اى وسيله روز هر پيغمبر عليه زا شك
 و يهـود  هـم  و مشـركان  هـم  ىيعنـ  طرف، دو هر كه اى وسيله قبله؟ تغيير از

 در يهـودِ  هـم  آن ــ  كننـد  استفاده آن از توانند مى )يهود بخصوص و( نصارى
 بـه  پيغمبـر  ورود اول مـاه  چنـد  در يهـود  زيـرا  ؛)ص(پيغمبر از برگشت حال
 از تن چند روى اسالم كه وقتى از. داشت خود به آشنا و دوست چهره مدينه

 اطـالع  بـا  فاضلِ جوانان از برخى مخصوصاً و گذاشت اثر سرشناس يهوديان
 گفتنـد  و كردنـد  خطـر  احسـاس  يهوديـان  درآمدند، اسالم به يهود معروف و

 مـرز  اينكه يعنى پيمانى هم و باشد، ما پيمان هم كه بود آمده خود دين با محمد
 مـا  مرزهـاى  داخـل  بـه  كـم  كـم  حـاال  باشد؛ محفوظ هم او مرز و محفوظ ما

 آگـاه  كـرده  تحصـيل  و خوانده درس جوانان نكهاي بدتر و كند مى اندازى دست
 هـاى  ماه همان در مسأله اين. گرفت را او جلوى بايد حتماً. كند مى شكار را ما

 آشـناى  و آشتى چهره دوره اين كه بود چنين و افتاد اتفاق هجرت از بعد اول
 برحسـب  پيشگى، ستم و كارشكنى اولين و نياورد دوام سال يك از بيش يهود
  .شد واقع يهود جانب از هست، اسالم تاريخ در آنچه

 خواهنـد؛  مـى  نـو  تبليغاتى خوراك و جديد تبليغاتى وسيله آنان اكنون
 و آمـده  مدينـه  بـه  تـازه  اسـالم  نهضـت . قبلـه  تغيير: دار ويتامين خوراك

 نومسـلمان  ذهن. مسلمانند نو مدينه، هاى مسلمان از زيادى عده مخصوصاً
 شـايد  و بايـد  كـه  طـور  آن هنـوز  چـون  دارد؛ آمـادگى  پـذيرى  شك براى

 اعماق و درون در درست ايمان تا نشناخته را )ص(پيغمبر بارز شخصيت
 .كرد را بردارى بهره حداكثر بايد لحظه اين از بنابراين،. كند نفود جانش

 عليها كانوا التى قبلتهم عن ولّيهم ما النّاس من السفَهاء سيقول
 از آنهـا  كـه  شـد  سـبب  چيـز  چه گفت اهندخو نابخرد نادان مردم بزودى
 بگردانند؟ رو داشتند كه اى قبله
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 و هيجان اوج، انسان به كه هست قرآن در جاهايى ام، گفته هميشه من
 شده حساب گفتن سخن سبك اين اينكه از برخاسته حالتى دهد؛ مى روح
 بـودن،  كوتـاه  اعـالى  حـد  در هـا  جملـه . اسـت  عالى بسيار پخته، و متين

 :كنيد مالحظه. اعال حد در هم تأثير و پختگى
 صـراط  الـى  يشاء من يهدى والمغرب المشرقُ هللا قل: يك شماره پاسخ
 مستقيم
 گوييم مى وقتى اصالً ما. كعبه نه دارد خصوصيتى المقدس بيت نه اوال،

 كـه  اسـت  كارى شبيه كنيد خيال مبادا گزاريم، مى نماز المقدس بيت به رو
 نـه  اسـت،  قبلـه  ايـن . ايسـتند  مى نماز به بت به ور كه كنند مى پرستان بت

 سنگى تخته نيست؛ ما معبود كعبه. قبله بين و معبود بين است فرق. معبود
 چـه  بـه  رو نمـاز  در مـا . نيسـت  كسـى  معبـود  هـم  المقـدس  بيـت . است
 وجـه  فَـثَم  تُولّـوا  فَاَينَمـا . نـدارد  غرب و شرق خدا. خدا به رو ايستيم؟ مى
 شـرق  سمت به حتى ـ خداست جهت جا همان آوريد رو سو هر به ؛1اللّه
 مدينـه  مـردم  بـراى  شـمال . جنـوب  و شـمال  بـه  رسـد  چـه  تـا  غرب، يا

 و شـرق  به رو اگر حتى هيچ؛ دو اين. كعبه نيز جنوب و بود المقدس بيت
 ايـن  حسـاب . والمغـرب  المشرقُ للّه قُل. خداست به رو بايستيد هم غرب
 .آورند مى خدا سوى به رو دبدانن جا همه مردم بايد: است

 علـى  شُـهداء  لِتَكونـوا  وسـطاً  اُمـةً  جعلنـاكم  كذلك و: دو شماره پاسخ
 شهيداً عليكم الرّسولُ يكونَ و النّاس

 اى نمونـه  جامعـه  خواهد مى ساز؛ جامعه است نهضتى اسالمى، نهضت
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 لـه قب اگـر  است، تازه الگو وقتى. باشد تازه الگويى ديگران براى كه بسازد
 :كند مى تكميل بعد آيه در را مطلب اين دارد؟ عيبى چه باشد تازه هم

 آياتِنا علَيكم يتلوا منكم رسوالً فيكم اَرسلنا كما
 شـما  خـود  ميـان  از مـا  بودنـد،  ـ عليهماالسالم ـ عيسى و موسى اينكه با

 اى قبلـه  دارد اشـكالى  چه حال. باشد شما راهنماى تا برانگيختيم پيغمبرى
  كنيم؟ مقرر شما منطقه داخل از هم

 تـوأم  اسـتقاللى . استقالل راه در. مستقل است نهضتى اسالمى، نهضت
 از مسـتقل  امـا  گذشـته؛  الهى هاى نهضت همه تأييد و پذيرش و احترام با

 ها نهضت اين پيروان كه هايى سازى فرقه از مستقل و ها نهضت اين پيروان
 .است مستقل قبله تعيين نيز آن استقالل هاى نشانه از يكى. اند كرده

 يتَّبـع  مـن  لِـنَعلم  اِال عليها كنت التى القبلةَ جعلنا ما و: سه شماره پاسخ
  اللّه هدى الذين على اال لكبيرةً كانَت اِن و عقِبيه على ينقلب مِمن الرسولَ
 بـه  بايد نماز براى گفتيم ها مسلمان شما به كه آنگاه نيز، اين از پيش

 ايـن  طول در بايستيد، المقدس بيت سمت به كعبه سوى به ايستادن اىج
 تغيير را قبله كه نيز اكنون. كرديم مى را نهضت همين حساب مقرر مدتِ
. اسـت  حسـاب  همان باز بايستيد، كعبه سوى به بايد گوييم مى و ايم داده
 همـان  بايسـتيد؛  المقـدس  بيـت  بـه  رو بگـوييم  كرد مى ايجاب مدت آن

 امـا . بايسـتيد  كعبـه  بـه  رو بايد بگوييم اكنون كه كند مى جاباي حساب
 چطور؟

 غالبـاً  گرونـد  مى اسالم به كه مردمى. شود مى آغاز مكه در اسالم نهضت
 مكـه  در كه آنها نيايش و پرستش محل كه است اين سؤال. هستند مشركين
 هـاى  بـت  بـه  رو باشد؟ كجا به رو. مسجدالحرام در باشد؟ كجا بايد هستند

 ةبتخان. است گوناگون بت شصت و سيصد حدود محتوى كعبه. كعبه روند
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 اغلب، يا همه عرب، گوناگون قبايل كه است اى بتخانه. است المللى بين
 رو تا ايستند مى خانه اين سوى به رو همه بنابراين،. داشتند بتى آن درون

 بـا  دخواه مى مسلمان. رسد مى راه از اسالم اما. باشند داشته خود بت به
 از حنيفيـت  و انحـراف  آهنـگ  خداپرسـتى،  آهنـگ  يعنى جديد، آهنگى

 امـا . كند عبادت بتخانه، و بت به كردن پشت و زدن پا پشت پرستى، بت
 از غيـر  اى تـازه  جهـت  بايد موقع آن در خودبخود بايستد؟ سو كدام به

 اسـت  المقـدس  بيـت  تازه جهت اين. شود مقرر مسلمان نماز براى كعبه
 از قسـمت  اين. دارد را يكتاپرستى آيين پيروان براى بودن بلهق سابقه كه
 آغـاز  در مسـلمانان  قبلـه  كـرد  مـى  ايجـاد  ضـرورت  گفـتم  كه است آيه
 .باشد المقدس بيت

 چهـره  يهـود  چهـره  اول، مـاه  چنـد  در. آيند مى مدينه به مكه از مسلمانان
 خواهـد  مـى  يهـود  و شـود  مـى  شـروع  زدن نـق  آرام آرام امـا  نيست؛ مخالف
 هـم  االن حتـى  ــ  است خودمان از محمد بگويد خواهد مى. كند شكنى صف
 بـه  مكـرر  گذشته اسالم نهضت از قرن چهاده كه هم حاال. گويند مى را همين
 نظرطلبـى  تجديـد  و پروتسـتانتيزم  نوعى اسالم آقا، كه شود مى گفته من خود
 مختلـف  تعبيرهاى يا ،1روو يا رنسانس نوعى. است مسيحيت و يهود آيين در

 جديـدى  آيـين  و اسـت  بـوده  آيـين  دو ايـن  در بردنـد،  مى كار به كه ديگرى
 و اسـالم  اصـول . اسـت  طـور  همـين  معنا يك به بله؛ گفتيم مى آنها به. نيست

 گـوييم  مـى  وقـت  يـك . اسـت  جديد پيغمبر پيغمبر، اما است؛ يكى مسيحيت
 ايـن  مهـم  مسـأله . است جديد پيغمبرِ گوييم مى وقت يك و است جديد آيينِ
 و شـود  مدينـه  جامعه زمامدار رهبر مدينه در اكرم پيغمبر كه است قرار. است
 و ناسـازگار  يهود سيادت با مسأله اين. دهد قرار اسالم گسترش پايگاه را آنجا
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 قابـل  و احتمـالى  دادن دسـت  از جلوى خواهد مى يهود. است ناهماهنگ
 گويـد  مى و كند مى شروع هم همين براى. بگيرد را خود سيادت بينى پيش
 چـون  منتها يهودى؛ است فردى اصوالً هم او بوده، خودمان از محمد اين
 )!نبودنـد  كتـاب  اهل كه بوده مردمى از يعنى( بوده امى و نبوده كتاب اهل
 جماعـت  داخـل  بـه  را او كـه  البته داريم؛ مى گرامى را او مقدم ما كه البته
 خـواهيم  مشـركان  برابر رد صف يك در او با كه البته و دهيم مى راه خود
 حكومـت  روى پـا  نبايد او. بماند محفوظ بايد نيز ثغور و حدود ولى. بود

 . كند مى چه ببينيم بايد حال هر به. بگذارد
 در مسـلمانان  كـه  را وضعى همان. شود مى عوض وضع مدتى از پس

 بـا  كرد، مى ايجاب را جديدى مستقل قبله اتخاذ و داشتند مشركان با آغاز
 باشـد،  داشته ادامه خواست مى بودن يهود قبله به رو اگر. كردند پيدا يهود
 اينكـه  اعـالم  و اسـتقالل،  اعـالم  براى. كرد مى پيدا ادامه هم استقالل عدم

 انتقـاد  ولـى  اسـت،  پـاك  مسـيحيتِ  و يهوديت كننده تأييد اسالم نهضت
 نهضـتى  نهضـت  ايـن  اينكـه  اعالم و آلوده، مسيحيت و يهوديت بر كننده
 يـك  جانـب  از نـه  و مال، يك جانب از نه فرد، يك جانب از نه كه است
 ايـن  اصـالت  اينكه براى و شده، ايجاد اهللا رسول يك جانب از بلكه عالم،

 حفـظ  همگـان  آراى برابـر  در آن قاطعيت و وحى به آن استناد و نهضت
 سـوى  بـه  گـرديم  مـى  بـاز  پس شود؛ زنده استقالل شعار مجدداً بايد شود،
 اگـر . 1لِلْعـالَمين  هـدى  مباركـاً  ببكـة  للّـذى  للناس وضع بيتٍ اَولَ انّ: كعبه
 پيـروان  صـف  كـه  بود آن براى بود، المقدس بيت قبله اى دوره در بينيد مى
 پـس . شـود  جـدا  ديگران صف از پيغمبر، صف و شبهه، بى پيروان و پاك
  : ـ سوم پاسخ نيز اين
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 الرسـولَ  يتَّبـع  مـن  لنَعلم اال عليها كنت التى القبلةَ جعلنا ما و
 هدى الذين على اال لكبيرةً كانَت ان و عقَبية على ينقلب ممن
 اللّه

 آنها براى مگر بود، سنگين خيلى ها مسلمان دوش بر هم قبلى قانون همان
 مسـأله  يـك . اسـت  طـور  همـين  نيز اكنون. بودند الهى هدايت مشمول كه

 بـود  ممكـن  يا بود، شده سؤال كه آمد مى پيش پيغمبر عصر در هم فرعى
 پرسش. است شده داده پاسخ پرسش اين به آيه يك ضمن در. شود سؤال
 مـا  شـود؟  مـى  چـه  قبلـى  نمازهـاى  تكليف خدا، رسول اى كه است اين
 شـود؟  مـى  چـه  آنهـا  تكليف. خوانديم مى نماز المقدس بيت به رو ها سال
 و پيغمبـر  وحـى  بـه  ماناي براساس را نمازها آن كه است اين قرآن پاسخ
 كـافى  و مجـزى  و جـايز  آنهـا  بوديـد؛  خوانـده  خدا قانون برابر در تسليم
. نكرد تباه و ضايع را شما ايمان خدا و ايمانكم؛ ليضيع اهللا كان ما و: است
 قسـمت  ايـن  براى آنان اكثر بلكه مفسران، از گروهى كه است معنايى اين
 مهربـان  مـردم  بـه  نسـبت  خـدا  يم؛رح لرؤف بالناس اهللا ان.اند گفته آيه از

 . است
 و اسـت  تـر  مناسـب  آيه از قسمت اين براى من نظر به كه ديگرى معنى
 طـور  همـان  بفرمايـد  خواهد مى كه است اين اند گفته نيز مفسرين از بسيارى

 سـوى  بـه  مسـجد  از قبلـه  تغييـر  از و داديـد  خرج به ايمان روز آن شما كه
 پيغمبـر  از تـان  تبعيـت  در و نيافت راه ندلتا در سستى و تزلزل المقدس بيت
 قبلـه  همان به مجدداً را شما استقامت، آن پاداش به خداوند نشد، پيدا رخنه
 شـما  ايمان اين نبود قرار اول همان از خدا. گرداند مى باز مناسبتان و دلخواه

 ايـن  كنم مى فكر من. ايمانَكم ليضيع اللّه كانَ ما و : ـ بگذارد پاداش بدون را
 است اين كننده تأييد و است سازگارتر آخر تا اول از آيه سياق با دوم معنى
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 براى پاداش نوعى كعبه، سوى به بازگشت و جديد قبله ايجاد يا قبله، تغيير كه
  .نيست كن خوش دل هاى پاداش نوع از پاداش اين. هست نيز خالص ايمان

 داشت نخواهند را اين قدرت نشوند زبده تا شوند زبده بايد مسلمانان
 نيز امروز ـ باشند خود دنياى در مستقلى كامالً قدرتمند گروه و ستون كه

 انـد  نشـده  درآمده شك از و آبديده زبده، مسلمانان، كه مادام. است چنين
 كه است مهمى اجتماعى بحث اين. باشند داشته مستقل اى قبله توانند نمى

 حركـت . كنـيم  صحبت يشترب آن به راجع مناسبى فرصت در بايد انشاءاهللا
 بـا  انسـان  اينكه درد به كرد ايجاد وسوسه برايش توان مى دائماً كه اى كننده

 در ها شك از بايد، همراهى. خورد نمى برود فراز و نشيب پر هاى راه به او
. است دشوار بس راهى راه، اين. نشود تزلزل دچار كه شده آبديده و آمده
 بـا  هشـيار  آدم. اسـت  كافى شك ايجاد براى دشوارى همان دشوار راه در

 همـراه  كنـد  مى آماده پذيرى شك براى را او اش آگاهى و معرفت كه كسى
 ــ  اكـرم  پيغمبـر . گـذارد  نمـى  قـدم  فراز و پرنشيب هاى راه به و شود نمى

 ممتـد  دورانى در بايد او. هشيار است رهبرى ـ عليه سالمه و اهللا صلوات
 آمدند، در ها شك از ها مسلمان گروه كه توق آن. كند پيدا آبديده پيروانى

. نيسـت  شخصى تاريخ قصه اين بنابراين،. داد آنها به مستقلى قبله توان مى
 ــ  گفت مسلمانان به شد مى نهضت از مرحله آن در كه است چيزى قصه

 سـتد  و داد و مصـالحه  قصه. ايمانكم ليضيع اهللا كان ما: است جالب لذا و
 چـون  ــ  نـدادن  شـك  به دل ماندن، پايدار ها، شك برابر در ايمان. نيست
 امـن  نيابـد؛  راه انسان دل به شك يعنى ايمان. است اين ايمان معنى اصالً
 و ها شك برابر در او هشيارى و مؤمن قلب ـ امن منطقه. شكوك برابر در

 .هاست سازى شك و ها زايى شك
 اسـت  يرگ وقت چون اما كنم، ذكر نيز را حديثى جلسه اين در خواستم مى
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 خـواهم  بعـد  جلسـه  در را آن دهـم  پاسخ سؤاالت به خواهم مى اكنون و
 الزم مفصـلى  بحث نيز وسطاً امة جعلناكم كذلك و آيه با رابطه در. خواند
 .كنم مى مطرح آينده هفته در نيز را آن كه است

 كـريم،  قرآن آيات از قسمت اين از باشيم توانسته حدودى تا اميدوارم
 و آيه با رابطه در خصوص به باشيم؛ كرده بهترى گيرى جهنتي و پندآموزى

 موكول آينده جلسه به نيز را آن كه ،الخيرات فاستبقوا مولّيها هو وجهة لكلّ
  .الطاهرين آله و محمد سيدنا على اهللا صلى و والحمدهللا،. كنم مى
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. عليها كانوا الّتى قبلتهم عن يهمولّ ما النّاس مِن السفهاء سيقولُ
 1مستقيم صِراطٍ الى يشاء من يهدى والمغرب، المشرقُ للّه قل

 

 از مسـلمانان  كـه  شـد  سـبب  چيـز  چه گفت خواهند نابخرد مردم بزودى
 كه هر. خداست آن از مغرب و مشرق بگو،. گردانند رو داشتند كه اى قبله
 . كند مى هدايت راست راه به بخواهد را

 

 و النّـاسِ  علـى  شُـهداء  لِتَكونوا وسطاً اُمةً جعلناكُم كذلك و
 2شهيداً عليكم الرَّسولُ يكونَ

 

 گـواه  شما تا داديم قرار وسط حد در و نمونه گروهى و جامعه را شما ما
 .باشد شما بر گواه پيغمبر و مردم، بر

 

  الرّسـولَ  يتَّبـع  مـن  علملِنَ اِال عليها كُنت الّتى القبلَةَ جعلنا ما و
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 1عقِبيه على ينقلب ممن
 پيـرو  كـه  را آنهـا  تـا  بـوديم  كرده مقرر جهت بدان داشتى قبالً كه اى قبله
 كننـد  مـى  عقبگـرد  حادثـه  يـك  بـا  كـه  آنها از پيغمبرند، چراى و چون بى

 .بازشناسيم
 2اهللا هدى الّذين على اال لكبيرةً كانَت اِن و

 .بود كرده هدايتشان خدا كه مردمى بر جز بود؛ سنگين امر اين و
 3رحيم لَرؤُف بِالنّاس اللّه انَّ ايمانكم، لِيضيع اللّه كانَ ما و

 .است مهربان مردم به خدا و ؛ برَد هدر به را ايمانتان كه نبود چنان خدا و
 دربـاره  امشب بايد كه بود قسمتى بر مشتمل شد تالوت كه اى آيه دو

 آيـه . كـرديم  بحـث  گذشـته  شـب  موضوعات، بقيه درباره. كنيم حثب آن
 148 آيـه (. بدهيم قرار بحث مورد را آن امشب بايد كه هست نيز ديگرى
 : )بقره سوره

 يـأت  تكونـوا  اَينَما الخيرات فاستَبِقوا مولّيها هو وجهةٌ لكلٍّ و
  قدير ء شى كل على اهللا انَّ جميعاً اللّه بِكُم

 گردنـد؛  مـى  سـوى  بـدان  كـه  دارند گيريى جهت و جهت گروهى هر 
 همـه  خـدا  باشيد جا هر. شويد شريك ها نيكى راه در مسابقه در بنابراين،

 . تواناست چيز همه بر خدا و آورد مى يكجا را شما
 هـا  مسلمان ميان در قبله زمينه در تاريخى اسناد از را آنچه قبل جلسه در

 ــ  اكـرم  پيغمبـر  كـه  شد اين مطلب خالصه. كردم عرض بود آمده دست به
 ايـن ( اهـمـ  دـچنـ  تـا  هـمدين به ورود هنگام از ـ سلم و آله و عليه اهللا صلى
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 ســوى بــه )شــده نقــل مــاه نــوزده تــا هفــت از تــاريخى اســناد در مــاه چنـد 
 نمـاز  سـو  كدام به مكه دوران در آن، از قبل آيا. گذاشت مى نماز المقدس بيت
 اسـناد  از بسـيارى  ظـاهر  كردنـد؟  ىمـ  چـه  مكـه  در ها مسلمان و گذاشت مى

 در هجـرت،  موقـع  تـا  شـد  مقـرر  نماز كه بعثت آغاز از كه است اين تاريخى
 از برخـى  در ولـى . گزاشـتند  مـى  نماز المقدس بيت سوى به مسلمانان نيز مكه
 بـه  موضوع اسناد اكثر در اگرچه خورد؛ مى چشم به اين برخالف چيزى اسناد
 يـك  در حـال  هـر  به نيست؛ مهم چندان لهمسأ اين. است شده نقل اول شكل
 سـنگين  مسـلمان  اعراب براى اين و شد المقدس بيت ها مسلمان قبله اى دوره

 بـه  و بگذارنـد  احترام كعبه به داشتند عادت قبالً آنها اينكه براى بود؛ سخت و
 احتـرام  كعبـه  به اينكه با آمده، اسالم كه اكنون اما بنگرند، كانون عنوان به كعبه
 بـه  كـه  كـانونى  را آن اينكـه  بـا  و شناسـد،  مى رسميت به را كعبه و ذاردگ مى

 حـال  اين با شناسد، مى شده ساخته يكتاپرستى براى اسماعيل و ابراهيم دست
 سـنگين  هـا  مسلمان براى آغاز در امر اين. باشد المقدس بيت تان قبله گويد مى
. كـرد  مـى  ابايج را قانون اين اصيل نهضت يك در صحيح سياستى ولى بود؛
 كعبـه  بـه  اسـالم  از قبل تا اگر اعراب اينكه از بود عبارت صحيح سياست اين

 دانسـتند؛  مـى  بـزرگ  اى بتخانـه  را آن كـه  بود خاطر اين به گذاشتند مى احترام
 كـار  اين اما باشيد متوجه بزرگ بتخانه همين به بگويد بخواهد اسالم اگر حال
 در هـم  آن ــ  خداسـت  خانـه  حسـاب  به بلكه نيست، ها بت حساب به شما

 مشـركان  هنوز و آنجاست بتها همه هنوز و است بتخانه هنوز كعبه كه موقعى
 جـدا  صـورت  ايـن  در ــ  ايستند مى سو آن به و گزارند مى نماز سو آن به هم

 درونـى  تأثير نظر از و خارجى انعكاس نظر از مسلمان يكتاپرستان صف شدن
 كـه  حـالى  در. اسـت  نشـده  تـأمين  شايد و بايد كه طور آن آنها، خود روح در

  معتقـد  خـدا  بـه  كـه  اسـت  مـردم  از گروهـى  قبلـه  رحالـه هـب المقدس بيت
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 و بايسـتيد  كعبـه  بـه  رو اينكه جاى به شود گفته ها مسلمان به اگر. هستند
 مورد اصيل جهت آن بايستيد، المقدس بيت سوى به بگذاريد احترام بدانجا
 شـده  تـأمين  بهتـر  زمـان  از دوره آن در اسـالم  يكتاپرستى نهضت در نظر
 جهت دادن تغيير با نهضت جهت كردن مشخص دوره، اين در پس. است

 مسـلمانان  تا شود مقرر قانونى كه شود مى تأمين ترتيب بدين نمازگزاردن
 .بايستند نماز به المقدس بيت سوى به

 طـى  را مراحلـى  نهضـت . شـود  مـى  سـپرى  نهضت تاريخ از دور اين
 را محلـى  درگيـرى  نخستين كه كسانى آنجا در. آيد مى مدينه هب و كند مى
 كـه  است چنين درگيرى اين آهنگ. هستند يهود كنند مى پيدا ها مسلمان با

 كـه  داريـد  هـم  پيغمبـرى  ايـد؛  درآمده ما دين به باالخره هم ها عرب شما
 بـه  خواهـد  مـى  جديد نهضت. هستيم يكى هم با پس ماست؛ آيين مروج
 صـف  يـك  در يهـود  بـا  و هسـتيم  يهود آيين طرفدار ما ه،بل بگويد يهود

 خـدا  پيغمبـران  همه پيروان با ما هستيم؛ صف يك در مسيحيان با هستيم؛
 پيـرو  كه يهوديتى با پاك؛ مسيحيت و يهوديت با اما هستيم؛ صف يك در

 خـون  دل او از موسـى  خـود  كـه  يهـودى  نه باشد، ـ السالم عليه ـ موسى
 كـه  مسـيحى  با نه باشد، مسيح خدا بزرگ پيغمبر روپي كه مسيحى با دارد؛
. شـود  مشـخص  اينجـا  مطلب بايد. است بيزار او از ـ السالم عليه ـ مسيح

 ايـن  باشـد  ها مسلمان قبله كعبه اينكه به بازگشت نهضت، از دوره اين در
 درسـت  كنـد  اعـالم  و بفهماند مسيحيان و يهود به تا كند مى تأمين را نظر
 انجيـل  و تورات( 1الكتاب من يديه بين لما مصدقاً ماسال نهضت كه است

 همـه  بـه  مسـلمان  كـه  اسـت  درسـت  اسـت،  )آسـمانى  كتابهـاى  ديگر و
 پيـروان  بـه  امـا  گـذارد،  مـى  احتـرام  و است معتقد و مؤمن خدا پيغمبران
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 فريبكـار  و رياكار احياناً يا كاره، نيمه پيروان شما و ـ خدا پيغمبران راستين
 و يهوديـت  از نامى فقط شما. هستيد پيغمبران اين يندروغ و دروغگو وخ

 قـانون  نهضـت،  از مرحلـه  اين در صف كردن جدا براى. داريد مسيحيت
 سـوى  بـه  بعـد  بـه  لحظه اين از و موقع اين در ها مسلمان كه كند مى مقرر
 .بايستند نماز به كعبه

 اجمـال  بـه  را آنهـا . شود روشن مطلب چند كه بود الزم زمينه اين در
 چـه  و طرف اين چه قبله، كه كند مى اعالم قرآن اينكه يكى. كنم مى ازگوب

 يـك  اصـل  توانـد  نمـى  هرگـز  شعار. شعار يك از است عبارت طرف، آن
 اين براى فقط شعار. باشد داشته اصيل محتوايى بايد نهضت. باشد نهضت
 ايـن  كـردن  مشـخص  بـراى  جمله، يك در را اصيل محتواى آن كه است
 يعنـى  گـوييم؛  مـى  شـعار  آن بـه  لذا و ـ درآورد ديگر، هاى گروه از گروه
 كـه  خدايى. است خداپرستى و يكتاپرستى اسالم محتواى بنابراين،. نشانه
 هللا قـل : گويـد  مـى  آغـاز  در لذا و. ندارد غرب و شرق ندارد؛ آنجا و اينجا

 در. نـدارد  فرقى و خداست آن از مغرب و مشرق بگو والمغرب؛ المشرق
 :گويد مى ديگر جاى

 . داريد قرار خدا جهت در كنيد رو سو هر به 1اللّه وجه فثم تُولّوا اَينما
 شـد؟  داده تغييـر  قبلـه  چـرا  پس است، طور اين مطلب اگر اينكه، دوم
 كـه  نكننـد  ادعـا  چنـين  يهـود  ديگر اينكه براى: دهد مى توضيح بعد آيات

 هنـوز  حتى كه چيزى ـ نيست ما راه روى دنباله جز چيزى اسالم نهضت
 كـه  بـود  دوم جهـت  ايـن  توضـيح  در. گويند مى مستشرقين از برخى هم

 . بكنم مختصرى بحث امشب كردم وعده
 ر هـ  در مسلمانى هر كه است اين جهان مسلمانان براى قبله نقش امروز
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 دنيـا  نمازگزاران ميان اگر. ايستد مى نماز به كعبه سوى به نماز هنگام دنيا گوشه
 و جهـانى  مركزيـت  نـوعى  نمايشگر خطها اين كنند، سمر خطى كعبه ميان و

 بـراى  تواند مى آنچه. است جهانى مركزيت اين به مسلمانان تك تك وابستگى
 نــوع آن از اســت عبــارت گيــرد، قــرار شــعار هــا مســلمان و اســالم نهضــت

. بـودن  خدا آيين و خدا حكم تسليم و اسالم، محور بر متمركز پيوستگى هم به
 جانـب  از نبـوت  و وحـى  آنچـه  تسليم و نبوت و است حيدتو با او مركزيت

 بـر  متمركـزى  پيوسـتگى  هـم  بـه  چنين. است آورده ها انسان رهبرى براى خدا
. اسـت  اسـالم  واقعى شعار بودن عقيده برابر در تسليم و عقيده و ايمان محور

 مسـلمانان  بـراى  روز زبـان  بـا  را واحد قبله بودن شعار بخواهيم اگر بنابراين،
 هـم  بـه  را آنهـا  واحدى ايدئولوژى كه مردمى بگوييم بايد بكنيم، تعبير و بيان

 دهنـده  تشـكيل  دارد، كامـل  تسـلط  آنـان  زندگى بر ايدئولوژى اين و پيوسته
 در بايسـتيم  نمـاز  بـه  كعبه سوى به همه ما اگر اما. هستند اسالم جهانى جامعه
 جـدا  هم از يمانها سرنوشت و ها مصلحت ها، زندگى ها، جان ها، دل كه حالى
 ! هرگز باشد؟ اسالم شعار تواند مى واحدى قبله چنين هم باز آيا است،

 گوشـه  هـر  در مسـلمان  تربيـت  و تعلـيم  در كه تأكيدى جهت، بدين
 الينفـك  الزمـه ! مسـلمان  اى: اسـت  ايـن  رود كـار  بـه  بايد همواره جهان

 جهـان  مسلمانان همه سرنوشت در را خود كه است اين تو بودن مسلمان
 اسـالم  واقعـى  پيـرو  انـدازه  بـدان  تو بدانى؛ يكى حتى و شريك، و سهيم
 بـا  سرنوشـت  در پيوسـتگى  هـم  بـه  ايـن  نمايشـگر  ات زنـدگى  كـه  هستى

 ايـن  كوشـند  مـى  عنـوان  هـر  بـه  كـه  كسـانى . باشد جهان ديگر مسلمانان
 هر اسالمند، جاده از منحرفين كنند متزلزل را سرنوشت در پيوستگى هم به

 . بايستند نماز به كعبه سوى به چند
 در عليهـا  اهللا سـالم  ـ زهرا فاطمه ،بضعةالرسول نامى نام به روزها اين در
 مجـالس  اين در. شود مى تشكيل تذكر و يادبود و سوگوارى مجالس ما ميان
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 نكتـه  ايـن  ــ  عليهـا  اهللا سـالم  ــ  زهـرا  دوسـتداران  به چيز، هر از قبل بايد
 سـيره  و روش از بزرگـوار  بانوى اين كه است اين نه مگر كه شود يادآورى

 ايـن  نه مگر داشت؟ پرخون و افسرده دلى پيغمبر صحابه از اى عده رفتار و
 بزرگـوارش  پـدر  صحابه مقدمان اين از پيغمبر بزرگوار دخت اين كه است

 بـه  وقتـى  كـه  اسـت  ايـن  نه مگر ولى رفت؟ دنيا از ناراضى و بود ناراحت
 تـو  و رود مـى  ستم من بر اينچنين«: تگف و كرد گله على بزرگوارش شوهر
 اهللا«: گفـت  كـه  شد بلند بالل اذان صداى هنگام همان در ،»!كنى؟ نمى اقدام
 و عليـه  اهللا صـلى ( »اهللا رسول محمداً ان اشهد و اهللا، اال اله ال ان اشهد اكبر،
 مقـدم  را كـداميك ! جـان  فاطمـه  فرمود، او به بزرگوارش شوى. )سلم و آله
 ايـن  حفـظ  گفـت،  اذان؟ ايـن  حفظ يا خود، بر ستم از يرىجلوگ: دارى مى
 شـكيبا  بايد شود حفظ اذان اين است قرار اگر كه كنم اعالم پس گفت. اذان
 نظـر  آيـا  بگوينـد؟  اذان ها مناره سر بر فقط يعنى چه؟ يعنى. باشيم بردبار و

 قـدر  ايـن  پيغمبـر،  بزرگـوار  دخت بزرگوارش همسر و ـ السالم عليه ـ مولى
 رسـول  از پيـروى  بـا  آنهـا  چيز هيچ اما بگويند اذان ها مسلمان كه بود پايين
 دلشـان  فقـط  فاطمـه  و ــ  السـالم  عليـه  ــ  على يعنى نباشد؟ هماهنگ خدا
 كلمـات  ايـن ! هرگز باشد؟ ها مناره سر بر اهللا رسولُ محمد اسم خواست مى
 چيـز  همـه  از باشـد  قرار اگر: است پيغمبر كلمات اين و فاطمه خود و على
 كـه  است همان اين. نيست ساخته كارى مسما بى اسم از بماند، آن اسم فقط
 است همان اين 1.تهتدوا نصارى او هوداً كونوا قالوا و: كرد مبارزه او با قرآن
 مسـيحى  يـا  يهـودى  كس هر كه گفتند مى پيغمبر عصر در نصارا و يهود كه

 لـن  قـالوا  و. تنيسـ  طـور  اين هرگز كرد اعالم اسالم. خداست راه در باشد
 بهشـت  بـه  قـدم  كـس  هـيچ  گفتند 2؛نصارى او هوداً كان من اال الجنة يدخل
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 هرگز دهد مى پاسخ قرآن. باشد مسيحى يا يهودى مگر گذارد، نمى بهشت
 كـه  آنكـس  ،1محسـن  هو و هللا وجهه اسلم من بلى! هرگز نيست؛ طور اين

 بهشـتى  ندك عمل كند مى اقتضا ايمان آنچه به و باشد باايمان و خدا تسليم
 خـواه  مسـيحى،  خواه باشد، يهودى نامش خواه رود؛ مى بهشت به و است

 .مسلمان
 است اين كرده تكيه دوران تمام در آن بر عترت و سنت و قرآن آنچه

 مـولى  آنچـه  بنابراين،. بماند مسما بود قرار بماند؛ اسم فقط نبوده قرار كه
 زهـرا  فرمـود  ـ عليها اهللا سالم ـ زهرا به و خواست مى ـ السالم عليه ـ على
 خواهـد  بـين  از بـردارم  تـو  از ستم دفع راه در قدمى باشد قرار اگر جان،
 . بود اسالم امت نام به امتى ماندن بلكه نبود، گفتن اذان فقط رفت،
 تـذكر  جلسـه  ــ  عليهـا  اهللا سـالم  ـ او ياد به امروز ما كه زهرا آن
 و ارادت و حتراما اداى حضرتش مقدس آستان به تا دهيم مى تشكيل
 اش زندگى زمان در كه است زهرايى است؟ زهرا كدام كنيم اخالص

 وحـدت  و تضـامنى  وحـدت  مبـادا  تـا  كـرد  مـى  تحمـل  را چيز همه
 سياسـى  و عملـى  اجتماعى، پيوستگى هم به و اسالمى امت سرنوشت

 اظهار عنوان به ما كه است جايز و شود مى امروز آيا. ببيند آسيب آن
 بپوشيم، چشم اسالمى سرنوشت وحدت از بانويى نچني به اخالص

 همين! هرگز رساند؟ مى آسيب وحدت اين به آنچه بكنيم و بگوييم و
 و مـا  تشـيع  بيـنش  و دوسـتانمان،  و مـا  اسـالمى  بيـنش  كـه  جاست

 سـخت  جدايى اين بر ما ـ شود مى جدا ديگران بينش از دوستانمان،
 . هستيم پافشار
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 علـى  رو دنبالـه  كـه  است كسى ـ السالم يهعل ـ على شيعه گوييم مى ما 
 مـا . باشد على از متخلف عملش اما بگويد "على على" كه كسى نه باشد؛
 پيـرو  او امـا  شـيعه؛  بگـويم  من تا نيست امام زهرا. »زهرا شيعه« گوييم مى

 امـام  مخلص پيرو كه باشد كسى رو دنباله انسان وقتى و است امام مخلص
 اهللا سـالم  ــ  فاطمـه  محبان و دوستداران. است ماما رو دنباله هم باز است،
 از تـا  خورد دل خون آن خاطر به فاطمه را آنچه كه هستند كسانى ـ عليها
 گفتنى »زهرا زهرا« كنم نمى گمان. نكند گفتن »زهرا زهرا« فداى رفت دنيا
 اما باشيم، سوگوار بگرييم، زهرا غم در بنشينيم كه باشد اين براى فقط كه
 هـيچ  در و قاموسـى  هـيچ  در كنـيم،  دار جريحـه  را زهـرا  قلب عملمان با

 شـناخته  بـد  را زهـرا  مـا  اينكـه  مگر ـ باشد زهرا دوستى بتواند اى جامعه
 ــ  عليهـا  اهللا سـالم  ـ زهرا بزرگ شخصيت كنيم خيال ما آنكه مگر باشيم؛

 هـا  ميليـون  دارد دوست باشد؛ داشته مريد دارد دوست كه است شخصيتى
 گـذارى  احتـرام  و ارادتمندى اين قيمت چند هر بگذارند؛ اماحتر او به نفر
 مـا  آيا. خورد دل خون آن خاطر به زهرا همان كه باشد چيزى بردن بين از

 چنـين  كسـى  اگـر  آيـا  و داريـم؟  بزرگـوار  بـانوى  اين از تصويرى چنين
  شناخته؟ را زهرا قدر بكند ترسيم بزرگوار بانوى اين از تصويرى

 بـه  احترامتـان  در! باشـيد  بيـدار  و هوشـيار ! عزيـز  خواهران و برادران
 كـه  گذاريـد  مى احترم بيتى اهل و پيغمبر به نرود يادتان بيت اهل و پيغمبر
 صـادق  امام هوى، بى حسين هوى، بى اميرالمومنين. هستند هويى بى مظهر
 هـوى  بى است قرار اينها اگر. هوى بى زهراى هوى، بى كاظم امام هوى، بى

 نينديشند، خود به اصالً يعنى نباشند، خودخواه و ودپرستخ يعنى باشند،
 وقـت  آن گذاشـته،  آنها دوش بر را رسالتش خدا كه بينديشند آن به بلكه
 درست معنا اين با گفتن چاكريم و مخلصيم و ايستادن آنها برابر در ديگر
 را اين كند؛ اخالل اينها هدف به كه گفتنى چاكريم و مخلصيم آيد؟ مى در
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 مخلـص  چنـين  از بزرگوار بانوى اين گفت شود مى مقبول؟ گفت دشو مى
 هـاى  فرصـت  ايـن  تمـام  در بايـد  پس شود؟ مى خوشحال گفتنى چاكر و

 دخـت  بـه  ما ارادت اظهار و بزرگ بانوى اين به ما اخالص اظهار ساالنه،
 مـا  عالقه اظهار پيغمبر، مكرم بيت اهل به ما عالقه اظهار پيغمبر، بزرگوار

 بـه  را آنهـا . باشـد  آنهـا  هـدف  به ما عاله اظهار باشد؛ آنها روش و راه به
 عنـوان  بـه  را آنهـا  نـدهيم؛  قـرار  عالقـه  مـورد  مشخص هاى انسان عنوان
 از سـيمايى  چنين با. بدهيم قرار عالقه مورد اسالم ممتاز نمونه هاى انسان
 .بگوييم آنها براى مرثيه و مدح سيمايى چنين با. كنيم قدردانى آنها

 پسرش و دارد پسرى پدرى. شود روشن خوب مطلب تا زنم مى ىمثال
 آسـيب  يـا  شـود،  مـى  كشـته  خـدا  پيغمبر ركاب در جنگ در خدا، راه در
. شـود  مـى  كشـته  شكنجه صدها با و بيند مى شكنجه بيند، مى رنج بيند، مى
 در و گذاشـت  اش بچه براى ختم و فاتحه و عزادارى، جلسه پدر اين اگر
 بـروم  زرينـت  كاكل آن قربان پسرم، آى گفت كرد عشرو ختم جلسه اين
 ايـن  آيـا  رفـت؛  دستم از كه بروم قامتت و قد آن قربان رفت؛ دستم از كه
 قد كه اى دردانه عزيز براى يا گذاشته ختم جلسه مجاهدش پسر براى پدر
: گفـت  و آمـد  خـتم  جلسه آن در پدر آن اگر و يك؟ كدام دارد؟ قامت و

 و بـودى  مجاهـد  پسرى چون رفتى، دستم از مخور مى افسوس جان، پسر
 من كنم مى آرزو شدى؛ كشته خدا راه در كه كنم مى افتخار رفتى؛ دستم از
 رفتـه  دسـت  از پسر اين ختم جلسه سخنرانى اگر. شدم مى كشته تو با هم
 را كسـى  چـه  خـتم  جلسـه  پـدر  وقـت  آن شد برگزار هايى جمله چنين با

 .را مجاهدش پسر ختم جلسه گرفته؟
 گيـريم؛  مى ها نام اين با اشخاصى براى سوگوارى و جشن مجالس ما حاال
 از صـرفنظر  ــ  هسـتند  مـا  عالقـه  مورد آنها شخص و آنها پيكر كه اشخاصى
 و سوگوارى چنين و قدردانى و محبت چنين آنها آيا .آنها روش و راه مسلك،
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 و مـا  مـدح  تـا  شـود  مـى  برگزار مجالس اين يا اند؟ خواسته ما از اى مرثيه
 و ممتـاز  هـاى  نمونـه  كه باشد اى برجسته هاى شخصيت زمينه در ما مرثيه
 برنامـه  بايـد . كند تغيير بايد چيز همه است، اين اگر هستند؟ اسالم عملى

 . شود عوض يادبود مجالس
 دچـار  هـا  كردن عوض اين در كه است اين عزيزم دوستان به ام توصيه
 آواى هـر  برابـر  در تـا  دهنـد  ادامـه  كوشش به و بكوشند. نشوند عقبگرد
 طـى  در آنچـه  باشـد،  اين از غير اگر. كنند مقاومت بينى روشن با مخالفى

 واقعـى  اسـالم  راه در تالشـگران  از گروهـى  همـت  به اخير سال سى اين
 يـادبود  مجـالس  عنـوان  بـه  مجـالس  ايـن  بـه  ما. شد خواهد پنبه ايد رشته
 نشـيب  تمام در آنها از يك هر زندگى كه اسالم عالم درخشنده هاى چهره

. نگـريم  مـى  باشـد  الگـو  هـا  انسـان  همـه  و ما براى تواند مى فرازهايش و
 وعـده  شـب  آن كه بعد آيه اتفاقاً. بشود تنظيم جهت اين در بايد ها برنامه
 را همـين  نيز ها مسلمان خود به نسبت حتى بدهم توضيح اش درباره دادم
 مشـركين،  قبله از بار اول را ماش قبله اگر گويد مى ها مسلمان به. گويد مى
 و: كـه  بـود  جهت بدين كرديم، جدا نصارا و يهود قبله از دوم نوبت در و

 عليكم الرّسولُ يكون و النّاس على شُهداء لِتَكونوا وسطاً امةً جعلناكُم كذلك
 امـت  يـك  كـه  خواسـتيم  مسـلمانان  جامعـه  شما خود از اصالً ما ؛شهيداً

 نمونـه  و الگـو  جهان مردم همه براى بتواند كه متىا. باشيد ممتاز برجسته
 دربـاره  تعبيـر  اين. است نمونه و الگو شما براى پيغمبر كه همچنان باشد،
 كـه  را پيغمبـرى  بـار  اول اسالم نهضت. است عجيب اسالم نهضت هدف
 معين پيروانش الگوى عنوان به است خدا تربيت و اراده پرداخته و ساخته

 و الگـو  ديگـر  مردم براى ها مسلمان اين تك تك هدخوا مى بعد و كند مى
 . يابد گسترش راه اين از اسالم تا باشند نمونه
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 بـار  چنـد  كردم، مى زندگى مسيحيت جامعه در من كه سالى چند اين در 
 كـه  آمـد  پـيش  حوادثى بار چند و شدم خوشحال بسيار كه آمد پيش حوادثى
 مسـيحى، : بـود  ايـن  شـدم  ىم خوشحال كه هايى زمان آن. شدم متأسف بسيار
 كـه  )تلفـن  بـا  يـا  حضورى، يا نامه، با يا( كرد مى مراجعه جوان، غير يا جوان
. چيسـت  اسـالم  ببيـنم  و كنم مطالعه اسالم درباره ام شده مند عالقه من فالنى،
 از برخـى  پاسـخ  چيسـت؟  مطالعـه  اين براى شما انگيزه كه بود اين من سؤال
 در اسـت  سـال  يـك  و گرفته اتاقى ما خانه در مسلمانى جوان كه بود اين آنها
 كـرده  مند عالقه اسالم به را ما مسلمان جوان اين رفتار كند؛ مى زندگى ما خانه
 ايـن  سـاخته؟  را جوان اين كه است مكتبى چه آن ببينيم خواهيم مى لذا است؛
 . شدم ناراحت بسيار هم ديگر نوبت چند در. داد مى نشاط من به ها پاسخ

 حكـم  به شده، مسلمان است سال چند و بيست حدود كه انىآلم مردى
 محبـت  بـود  مسـلمان  كـه  تركيـه  اهـل  تـرك  كـارگر  يك به اسالمى وظيفه
 آمده آنجا به دانشجو عنوان به كه مسلمان جوانان از تن چند به و ورزيده مى

 كوشـيد  مـى  كه مرد اين. كند مى پيدا شد و آمد آنها با و كند مى محبت بودند
 وجود هايى عيب خودش در و داشت نقايصى خود البته كند ترويج ار اسالم

 حــال هــر بـه  ولــى بـود،  اى نمونــه مسـلمان  بگــويم خـواهم  نمــى. داشـت 
 سـال  چنـد  و بيسـت  از پـس  مـرد  ايـن . داشـت  اسالم راه در هايى كوشش

 آن و كارگر اين ناحيه از سهمگين ضربت دو يكساله دور يك در مسلمانى،
 هـاى  جـوان  آن از يكـى . شـد  وارد اش زندگى بر مانمسل دانشجوى جوانان

 تحريـك  را او و كنـد  مى پيدا نامشروع رابطه او همسر با مسلمان دانشجوى
 طـالق  آن طـى  در. بگيرد طالق شوهرش از فرزند يك داشتن با كه كند مى
 از تقريبـاً  بايـد  مـرد  و است بسيار هاى هزينه مستلزم آنجا قوانين طبق بر كه

 حتى مرد اين بدهد، طالق را زن بتواند شرايطى چنين با تا ردبگذ اش زندگى
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 رهـا  كـرده  درسـت  اش زندگى براى كه را اى اتاقه دو خانه شود مى ناچار
 مهمـان  و بـرود  پـدرش  خانه به تنها، سالگى، چند و چهل سن در و كند
 . باشد پدرش خانه

 كـرد  تلفـن  من به آلمانى مرد آن يكشنبه روز يك آيد مى يادم ايام آن از قبل
 روز كـه  امـروز  گفـتم  دارى؟ خانـه  در پـول  مـارك  پنجـاه  شما فالنى، گفت و

 كـه  اسـت  اين واقعيت گفت خواهى؟ مى چه براى را مارك پنجاه است؛ يكشنبه
 اسـتمداد  مـن  از كرده، تلفن است كارگر و ترك كه ما مسلمان برادرهاى از يكى
 نداشـتم  پول خانه در چون من ندارم؛ پول امروزم زندگى براى من گفته و كرده
 شـما  به فردا و بكنم حل را او مشكل تا بدهم او به و بگيرم قرض شما از گفتم

 رسـيد  ما خانه به تا كرد طى كيلومتر چند اش دوچرخه با. آقا بله گفتم. برگردانم
 يـازده  ــ  ده حـدود  چيـزى  ترك كارگر آن محل تا ما خانه از. گرفت را پول و

 آن بـه  را مارك پنجاه تا رفت دوچرخه با را مسافت اين او. دبو مسافت كيلومتر
 ديگـرى  نحـو  بـه  كـارگر  آن به را خود هاى محبت پاداش اما. بدهد كارگر آقاى

 پـيش  مكـررى  دعواهـاى  همسـرش  و كـارگر  ايـن  بـين  چندى از پس. گرفت
 آقـا  ايـن . دارد مفصـلى  داسـتان  بـود  چـه  هـا  نـزاع  ايـن  منشـأ  اينكه ـ آمد مى
 مـريض  سـخت  خـانم  اين نوبت دو يكى. دهد اصالح را اينها بين كوشيد مى
 و كـارگر  آن ميـان  كه روز يك. ببرد بيمارستان به را خانم كه كوشيد او و شد

 بـه  آنهـا  اصـالح  بـراى  او. كننـد  مـى  تلفـن  او بـه  باز شود مى دعوا همسرش
 هآشـپزخان  كارد يك كارگر اين شود مى خانه وارد كه موقعى. رود مى شان خانه
 مـارك  پانصـد  و هزار من به بايد يا گويد مى و كند مى حمله او به و دارد برمى

 ــ  شوم مى ديوانه دارم و دارم بدهى و قرض من چون ـ بدهى پول )بيشتر يا(
 بدهـد  نجـات  را خـود  جان اينكه براى بيچاره اين. كشم مى اينجا را تو االن يا

 بـه  جـا  همان را چك. منويس مى چك گويد مى نداشته خود همراه پول چون
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 كـه  حـالى  در ــ  دهـد  مـى  او بـه  و نويسـد  مـى  مارك پانصد و هزار مبلغ
 روز آن فـرداى . نبـود  مارك پانصد و هزار حسابش در خودش موجودى

 روز يك تاريخ به را چك من كه گفت. گفت را داستان و زد تلفن من به
 آن نـد كارم خـودش  كـه  بـانكى  همان (برسد بانك به اگر نوشتم؛ تر عقب
 گفـتم  او به فوراً. دهم مى دست از را شغلم باشم نداشته موجودى و) بود
 كـن  حـل  را مشكل اين بگذار؛ حسابت به و بگير دارى كسرى چه هر بيا
 .شود مى حل جور چه بعدى مشكالت ببينيم تا

 در اسـت  اسـالم  آبروريزى مايه مسلمان يك رفتار كه قبيل اين از وقايعى
 شـما  مـا  كـه  است اين خواسته آنچه اسالم اصالً. كرد مى ثرمتأ را ما بسى آنجا
 بـراى  تـا  پرداختيم و ساختيم زندگى، راست راه در يعنى معتدل، اى جامعه را

 نمونـه  و الگو شما براى پيغمبر كه طور همان ـ باشيد نمونه و الگو جهان مردم
 شـده  بـرده  نـام  گواه و شهيد تعبير با قرآن زبان در نمونه و الگو اين از. است
 آن در خـواهيم  مـى  وقتـى  مـا  قيامت روز گويد مى قرآن ديگر آيات در. است

 خواهنـد  شـاهد  الگوهـا  و ها نمونه برسيم، مردم اعمال به الهى بزرگ محكمه
 راسـت  راه ايـن  آخـر  خـدايا،  گفـت  كسى اگر كه است اين براى شاهد. بود

 عملـى  نمونه او ن،ببي كه شود گفته وقت آن نبود؛ عملى بودى گفته كه زندگى
 ايـن  نشـديم؛  خبـر  گفتـى  تـو  كـه  راستى راه آن از ما خدايا، گفتند اگر. است
 شـما  چشـمان  برابـر  در هـم  و گفتـيم  شما براى هم ما ببينيد، گويد مى نمونه
 بـاز  الهـى  بـزرگ  دادگـاه  آن در اينكه براى نشديد؟ خبر هم باز كرديم؛ عمل
 خـاص  شدگان تربيت و پيغمبران ا،الگوه نكند، خودسرى ها بهانه اين با كسى
 تعبيـر  الگوها اين از كه است اين. هستند دادگاه آن گواهان و شهدا آنها، نمونه

 كـذلك  و: بـود  خواهـد  شـهدا  ايـن  خـود  بـر  شـهيد  پيغمبر، و شده شهدا به
 علــيكم الرســول يكــون و النــاس علــى شــهداء لتكونــوا وســطاً امــة جعلنــاكم
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 . شهيدا
 هـم  قبلـه  نظر از كه است اين. باشد مشخص مونهن امت بايد بنابراين،

 منحـرف؛  مؤمنان از ديگر بار و كرديم مشخص مشركان از را شما بار يك
 باشـد  نمونـه  تواند مى كه آن چون. منحرف مسيحى و منحرف يهود يعنى

 راه در كـه  مـؤمنى  باشـد،  وسـط  راه در كـه  مـؤمنى  متقى، مؤمن كيست؟
 بـراى  قبلـه،  كـردن  جدا پس. باشد نهنمو تواند مى كه اوست باشد؛ راست
 ايجـاد  شـما  در تزلزلـى  و ابهـام  گونه هيچ و باشد مفهوم مطلبى شما همه
 آيـه  ايـن  در باشد، كرده قطعى كامالً را قبله مسأله اينكه براى اسالم. نكند
 مطلـب  قبلـه  شدن جدا صرف به كنيد خيال مبادا! ها مسلمان اى: گويد مى
 اى قبلـه  خـودش  بـراى  بـاز  گروهى هر ؛مولّيها هو وِجهةٌ لكلٍّ و. شد تمام
 راه در اسـت؛  »الخيرات فاستبقوا« اساس،. گذارد مى نماز سو آن به كه دارد
 .شويد اول مسابقه اين در. داريد مسابقه ها نيكى
 

 ء شـى  كـل  علـى  اللّـه  ان جميعـاً،  اهللا بكم يأت تكونوا أينما 
 1قدير

 

 در مسـابقه  ايـن  در بشود معلوم تا آورد مى را شما همه خدا باشيد جا هر
 . است برنده كسى چه خيرات راه

 قرار جا يك در قرآن آورى جمع هنگام قبله آيات مجموع خوشبختانه
 يـك  مـورد  در اسـالم  پـاك  تعلـيم  چگونـه  كه كنيد مالحظه. است گرفته
 را هـدف  كنـد،  مـى  توجيـه  را قبلـه  تغيير. است جانبه همه طور اين حادثه

 اين از مانع و كند مى مشخص اسالم نهضت در را اساس كند، مى مشخص
                                                           

 .148سوره بقره، آيه . 1
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 نشـانه  كه( را شعار و است مطلب اساس قبله كند خيال كسى كه شود مى
 امــر ايـن  از. كنــد اشـتباه  )محتواســت كـه ( اســاس بـا  )اســت عالمـت  و

 عالمـت  و شـعار  بـه  فقط و كند رها را محتوا كسى كه كند مى جلوگيرى
 همـين  بـا  حـال  عين در و صراحت، اين اب را مسائل همه جا يك. بچسبد
 عصر در ما كه است اين براى من توضيح همه اين. كند مى طرح اختصار،
 پيغمبر زمان جو در را شما خواهم مى توضيحات اين با من. نيستيم پيغمبر
 .بود كافى نيز ما همه براى ها جمله همين اال و دهم؛ قرار

 

 . الطاهرين آله و محمد سيدنا على اللّه صلّى و هللا، والحمد
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 مطـرح  سـؤاالت  برخى مذاكرات، در چه و ها نامه در چه نماز، درباره گاه
 ايـن  از برخـى  فعالً. شود داده توضيحى آنها درباره است الزم كه شود مى

 .دهم مى توضيح و كنم مى مطرح را سؤاالت
ـ : كـه  اسـت  ايـن  شـود  مى و شده مكرر كه سؤاالتى از يكى  الزم اآي

 طـور  ايـن  سـؤال  ايـن  بـا  همراه شود؟ خوانده عربى زبان به نماز است
 زبـان  عربـى  كه آنها و اعراب براى عربى، زبان به نماز كه شود مى انتقاد

 و معنـا  به توجه با خدا، با مناجات و پرستش و عبادت نوع يك هستند،
 زبـان،  عـرب  يـك  بـراى . آنهاسـت  مـادرى  زبـان  با هماهنگى و مطلب
 خداست؛ با مناجات و وگو گفت حكم در براستى عربى به نماز دنخوان
 هـم  عربـى  و نيسـت  عربـى  ايشـان  مـادرى  زبـان  كـه  مردمـى  براى اما

 عربـى  زبان به هايى جمله گفتن و عربى زبان به نماز خواندن دانند، نمى
 بـه  نيـايش  و خدا پرستش و مناجات روح آن دانند، نمى را آن معنى كه

 بهتر آيا است، طور اين كه حال. ندارد را معنويت و عنام آن و خدا درگاه
 مردم خوانند، مى نماز عربى زبان به ها زبان عربى كه گونه همان كه نيست
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 شـان  مـادرى  زبـان  كـه  آنها مثالً بخوانند؟ نماز خودشان زبان به هم ديگر
 تركـى  شـان  مادرى زبان كه آنها بخوانند؛ نماز فارسى زبان به است فارسى
 آلمـانى،  شـان  مـادرى  زبان كه آنها ترتيب همين به و تركى؛ زبان به است

 بـه  يك هر دنياست، ديگر هاى زبان و روسى اسپانيولى، فرانسه، انگليسى،
 را كاتوليـك  كليسـاى  روش زمينـه  اين در غالباً بكنند؟ مناجات خود زبان
 ساكلي در نيايش مقيدند ها كاتوليك كه كنند مى مطرح و كشند مى پيش هم
 همـين  و بخوانند التين زبان به شود مى خوانده كليسا در كه را دعاهايى و
 در نباشـد؛  مفهـوم  ديگـر  مـردم  بـراى  هـا  نيايش اين كه شود مى باعث امر

 همـان  ترجمـه  و برداشـتند  را قيـد  اين ديگر هاى فرقه از برخى كه حالى
 همـان  بـا  د،خوانن مى كليسا در التين زبان به ها كاتوليك كه را هايى نيايش
 آن زبـانى  هر اهل براى و گذاشتند مردم اختيار در ديگر لغت به ولى معنا

 و خواننـد  مى را ترجمه آن آنها و كردند ترجمه خودشان زبان به را نيايش
 آيا رو، اين از. است دارتر معنى و مؤثرتر تر، مناسب تر، روان آنها براى اين

 نمـاز  عربـى  زبـان  بـه  همه اينكه جاى به هم ها مسلمان كه نيست صحيح
  بخواند؟ نماز خود زبان به قومى هر بخوانند،

 مـا  اسـت  وقت يك كه است اين بدهم مطلب اين درباره بايد كه توضيحى
 و فقهـا  آراى طبـق  بـر  آيـا  اينكه و كنيم مى مطرح فقهى مدارك نظر از را مسأله
 اجـازه . يـر خ يـا  اسـت  درسـت  عربـى  غير زبان به نماز اصالً اسالمى فقه منابع
 عـرض  را ايـن  اجماالً فقط و نشوم فقهى مفصل بحث اين وارد اينجا در بدهيد
 نمـاز،  كه است بوده اين بر فقها بناى دهد، مى نشان فقه تاريخ كه آنجا تا كه كنم
 ذكرهـاى  همچنـين  و دارد قـرآن  قرائـت  جنبـه  كـه  سوره و حمد قسمت يعنى
 توانـد  مـى  كسـى  هر ولى باشد؛ ىعرب زبان به بايد سالم، و تشهد سجود، ركوع،

 مناسـب  حـالش  كـه  وقـت  هر يا سجود يا ركوع ذكر از بعد يا قنوت هنگام در
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 دعـاى  )همه نه( فقها از اى عده. كند دعا خود زبان به داشت، عالقه و بود
 در تنهـا  نـه  حتـى  و داننـد؛  مى درست و جايز قنوت در را فارسى زبان به

 اينكـه  از بعد سجود، ذكر از بعد ركوع، ذكر از بعد كلى بطور بلكه قنوت،
 ديده مناسب جا هر يا شد، گفته چهارم و سوم ركعت در اربعه تسبيحات

 دعـا  خـود  زبـان  به تواند مى نمازگزار داشت، دعا حال و بكند دعا كه شد
 قرائـت ( قـرآن  قرائـت  ولـى . انـد  كرده تجويز فقها از اى عده را اين. بكند
 قرائـت  جنبـه  چـون  )حمـد  سوره از عدب سوره يك قرائت و حمد سوره
 و سـجود  و ركـوع  ذكر اصل همچنين و دارد، هم با را دو هر دعا و قرآن

 . شود انجام عربى زبان به است الزم تكبيرات،
 ايـن  در عربـى  زبـان  دانسـتن  الزم براى فقهى مبانى و مأخذ آيا اينكه
 خواهـد  مى مفصل بحثى نيست كافى يا است كافى بخصوص هاى قسمت

 و اسـت  تحقيقـى  بحـث  يك چون كنيم؛ مطرح اينجا را آن توانيم نمى هك
 مشـغول  بحثـى  چنـين  با را آنان نيستند مايل نيز كنندگان سؤال كه دانم مى
 بـه  بودن مقيد آيا كه است اين شود توجه آن به است الزم آنچه ولى. كنم
 روى بـر  شـود،  خوانده عربى زبان به نماز اصلى هاى قسمت همين اينكه

  نه؟ يا است خوبى چيز اسالم، تعاليم خاص نظام به توجه با و مه
 خوانـده  عربى غير زبان به نماز سراسر بود داده اجازه اسالم كنيد فرض

 اين با و آمد مى پيش ها مسلمان براى مشكالتى چه صورت اين در آيا شود؛
 بـه  هـا  مسـلمان  اسـالم،  در كـه  كنيد توجه بكنيم؟ شد مى كار چه مشكالت

 اسـت  خواسـته  اسـالم  و انـد  شـده  تشـويق  يكديگر با بيشتر چه هر تباطار
 حتى، و كنند زندگى امت يك و ملت يك صورت به جهان سراسر مسلمانان
 اقتصـادى  و سياسـى  بزرگ واحد يك اقتصادى، و سياسى نظر از مخصوصاً

 .كنند حفظ خودرا اصالت و عزت استقالل، بتوانند تا باشند جهان سراسر در
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 بـرخالف  كـه  اسـت  مسلم هستيم، وضعى چنين يك فاقد اكنون ما اينكه
 بحث فعالً. آيد وجود به وضعى چنين تا بكوشيم همه بايد و است اسالم

 نمـاز  اسالم، هاى خواسته به توجه با آيا اينكه يعنى است؛ اسالم درباره ما
 غيـر  زبـان  به و باشيم آزاد اينكه يا است، بهتر بشود خوانده عربى زبان به

  بخوانيم؟ عربى
 تعاليم در اسالمى جامعه و اسالمى امت وحدت كه اهميتى به توجه با
 هـا  مسـلمان  ميان پيوند تقويت براى عواملى شود كوشش بايد دارد، اسالم

 بينى پيش اسالم تعاليم مختلف هاى قسمت در اسالمى وحدت به كمك و
 از رخـى ب در بـودن  جـور  يـك  و بودن يكرنگ عوامل، اين از يكى. شود

 در شـود  قـرار  وقتـى  كـه  كنيـد  دقت خوب. است نماز جمله از عبادات،
 ايـران  مسـاجد  ر و بخواننـد  نماز انگليسى زبان به مردم انگلستان مساجد

 بـه  حجـاز  مسـاجد  در و تركـى  زبان به تركيه مساجد در فارسى، زبان به
 دكن مى مسافرت حجاز به وقتى ايران يا انگلستان اهل مسلمان يك عربى،

 برگـزار  آن در نمـاز  آيـين  و مراسـم  كه شود مى وارد مساجد از يكى به و
 هـم  را لفظـى  آشنايى همين او. كند مى احساس غريبه را خود اصالً است،

 را خـودش  بكلى و داشت نخواهد دارند نماز به عموماً ها مسلمان االن كه
 . كرد خواهد حس غريبه گيرد مى انجام كه مراسمى از

 خودش برود مساجد به و بيايد ايران به وقتى هم زبان بعر مسلمان يك
 هـيچ  بكلـى  شـود  مـى  برگزار كه نماز مراسم با و كند مى حس غريبه كامالً را

 بچـه  هـر  االن كـه  هـم  را لفظـى  آشـنايى  آن حتـى  داشـت؛  نخواهـد  آشنايى
 كـه  اسـت  نمـاز  ايـن  فهمـد  مى شود مى خوانده وقتى و دارد نماز به مسلمانى
 اعـالم  اذان اسـاس . نمـاز  اذان است همچنين. داشت نخواهد ودش مى خوانده

 بـه  اذان باشد قرار اگر لذا شود؛ مى برگزار نماز و رسيده نماز وقت كه است اين
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 انگليسـى  يا زبان عرب مسلمان يك چنانچه شود، خوانده عربى غير زبان
 كجاسـت،  مسجد بداند بخواهد و باشد تركيه در مثالً زبان فارسى يا زبان
 زبـان  بـه  اذان اگـر  خيـر،  يا شده نماز وقت آيا و كجاست، جماعت نماز
 شـود  مى خوانده كه است اذان اين آيا كه دانست نخواهد شود گفته تركى

 شود مى سبب نماز و اذان به لفظى آشنايى همين االن كه حالى در. آواز يا
 كتشـر  مساجد در بتواند برود اسالمى بالد از يك هر به مسلمانى هر كه

 كشـور  در كه دارد را مفهومى همان او براى اذان اين. بخواند نماز و بكند
 را نمـاز  معنـى  و نـدارد  توجه نماز معنى به خود كشور در اگر. دارد خود
 معناى خود كشور در اگر و فهمد؛ نمى هم ديگر كشور يك در فهمد، نمى
 را ودخـ  حـال  هر به و است چنين نيز ديگر كشورى در فهمد، مى را نماز
 حـس  اسـالم  سـرزمين  از خـارج  در و خـود  اسـالمى  ميهن از خارج در

 مسـجد  به نيز اسالمى غير كشورهاى در مسلمان يك وقتى حتى. كند نمى
 . كند مى حس اسالم سرزمين همان در را خود رود مى

 اسـت  اسالم بزرگ شعائر از يكى كه نماز مسأله در مسلمان يك وقتى
 مسلمانى و اسالم بزرگ پايه عنوان به و دارد اسالمى نظر از مهم نقشى و

 وطـن  او بـراى  اسـالم  سـرزمين  جاى همه كه كرد احساس شده، شناخته
 كمك مسلمانان يكپارچگى حفظ و اسالمى امت وحدت تقويت به است،

 . كند مى فراوانى
 امام جمعه، نماز در. است جمعه نماز و جماعت نماز مسأله اين، بر عالوه

 عربـى،  زبـان  بـه  باشـد؟  مفهـوم  مأمومين براى تا بخواند زبانى چه به را نماز
 صدها بر سال هر در. داريم را حج بزرگ مراسم ما همچنين فارسى؟ يا تركى،
. شـوند  جمـع  هـم  دور مكـه  در كه است الزم و واجب مسلمانان از نفر هزار
 در صـبح  هنگـام  و عشـاء  هنگام مغرب، هنگام عصر، هنگام ظهر، هنگام آنجا
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 از كـه  شـود  مـى  برگـزار  جماعـت  نمـاز  تـرين  بـزرگ  تقريباً الحراممسجد
 شركت آن در مختلف هاى سرزمين و مختلف هاى زبان مختلف، هاى ملت
 نمـاز  آنجـا  وقتـى  االن شود؟ خوانده بايد زبانى چه به نماز آنجا. كنند مى

 نمـاز  شـيوه  يـك  بـه  دارنـد  كـه  بيننـد  مى ها مسلمان همه شود مى خوانده
 انجـام  از منظور اصالً نباشد يكرنگى و هماهنگى اين اگر ولى خوانند؛ مى
 يكپـارچگى  هـاى  نشانه از يكى عنوان به كه جماعت نماز بزرگ مراسم آن

 .شود نمى تأمين است، اسالم امت
 معنـى  فهـم  بدون عربى زبان به خواندن نماز بر كه انتقادى به گرديم برمى

 كـه  نمازگزارى كه است اين مطلب عواق. بجاست كامالً انتقاد اين. شود مى آن
 ناقص خيلى نمازش داند نمى گويد مى كه را هايى جمله معنى و خواند مى نماز
 نيست اين به مشكل اين حل ولى. است روح بى جسمى گفت شود مى. است
 حل اين. بخواند خود زبان همان به را نماز زبانى هر اهل و فرد هر بگوييم كه

 كـم  و كـار  كـم  تنبـل،  هاى آدم كار كردن مشكل حل جور اين. نيست مشكل
 هـر  تربيـت  و تعليم در بگوييم مطلب اين جاى به نيست بهتر آيا. است ابتكار
 آغـاز،  همـان  از اسـت  الزم مسلمان، هر تربيت و تعليم در و مسلمان، كودك
 گفتـه  او بـراى  گويـد  مـى  اذان يـا  نماز در كه عربى هاى جمله مفهوم و معنى
 نكنـيم؟  حل طور اين را مشكل چرا گويد؟ مى چه بفهمد او كه طورى به بشود،

 يـا  دنيـا،  سرتاسـر  در امروز فرهنگى سيستم با كه نيست تأسف جاى واقعاً آيا
 انـدازه  بـه  هـا  بچـه  از زيادى عده تقريباً دارد، پيشرفتى فرهنگ كه جاهايى در
 رجىخـا  زبـان  يـك  يـا  آلمـانى  يـا  فرانسه، انگليسى، زبان جمله پنجاه يا صد

 هـاى  بچه كه دارد اشكالى چه نگيرند؟ ياد عربى جمله سى اندازه به اما بدانند،
 يـك  بـا  برخـورد  در كه طورى به بدانند، عربى جمله چهل تا سى اقالً مسلمان
 چـرا  باشـند؟  داشته مشترك زبان جمله چهل سى اندازه به اقالً ديگر مسلمان

www.takbook.com



 81    زبان نماز 

 

 بـراى  اى انگيزه شود برگزار عربى صورت به نماز اينكه به بودن مقيد اصالً
 يـاد  را عربـى  زبـان  همـديگر  بـا  تفـاهم  اندازه به همه تا نشود ها مسلمان
 ميـان  ارتباطـات  تقويـت  در مـؤثرى  نقش مشترك زبان اينكه در بگيرند؟

 كننـد  مـى  سـعى  آلمـان  همين در مردم امروز چرا. نيست شكى دارد افراد
  ؟بگيرند ياد انگليسى جمله صد اندازه به الاقل

 در. اسـت  اجبارى 1فورشوله مرحله تا آلمان در تحصيالت كه دانيد مى
 شـود  مـى  تـدريس  آلمانى غير زبان يك بعد به پنجم كالس از ها فورشوله

 خـارجى  زبـان  سـال  پـنج  نهم، تا پنجم كالس از. است انگليسى غالباً كه
 سرتاسـر  در كـه  نيست بهتر آيا. است اجبارى كه هم تعليمات. خوانند مى
 و باشـد  مـردم  كـردن  باسـواد  بـراى  اجبـارى  تعليمات نيز اسالم رزمينس

 يـاد  هـم  را عربى زبان سال پنج تا چهار طى در مردم كردن باسواد ضمن
 بـا  جمله ده بتوانند كنند مى برخورد هم به وقتى مسلمان نفر دو تا بگيرند

  بكنند؟ صحبت همديگر
 ،»اهللا اكبـر  « يعنـى  ،نمـاز  اصلى هاى جمله معنى گرفتن ياد حال، هر به
 تشـهد  و اربعه تسبيحات و سجود و ركوع ذكر توحيد، سوره حمد، سوره

 اينكـه  بـه  توجـه  با همچنين،. است آسان خيلى مسلمان هر براى سالم، و
 و دلخواه به تواند مى نماز حال در كسى هر فقها از اى عده فتواى به گفتيم
 يـك  مطلـب  بگويد، خود باخداى دارد دل در آنچه و بكند دعا خود زبان
 برگـزار  همـه  ميان مشترك قدر زبان، يك با نماز اصل.شود مى حل مقدار
 بـه  كـس  هـر  اسـت  شخصى دعاى و دارد فردى جنبه كه را بقيه شود؛ مى
 .شد خواهد حل مشكل ترتيب اين به و گويد مى خود زبان

                                                           
1. Volkschule 
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ـ  قوموا و الوسطى والصلوةِ الصلَوات على حافظوا . قـانتين  هللَّ
 علَّمكـم  كما اهللا فاذكروا اَمِنتم فاذا ركباناً او فَرجاالً خفتم فان
 1تعلمون تكونوا لم ما

 
 و خشـوع  بـا  و اميـد  بـا  و. ميانـه  نماز بخصوص باشيد، نمازها مواظب
 سـواره  يـا  پيـاده  بوديـد،  ترس حال در اگر. بپاخيزيد خدا براى خضوع

 بـاز  يافتيـد  ايمنـى  و شد برطرف رست عامل كه همين اما بگزاريد؛ نماز
 ياد شما به دانستيد نمى كه را چيزهايى او كه طور همان كنيد، ياد را خدا
 .داد

 قسـمتى  درباره قبل آيات. است جالب آيه دو اين گرفتن قرار طرز اوالً،
 بـاز  هـم  بعـد  آيه سه. است اسالم در خانواده به مربوط نظامات و قوانين از

 بيـان  را احكـامى  بعـد  آيه سه كه تفاوت اين با است، قسمت اين به مربوط
 كـه  زنـى  بـا  رفتار درباره ـ شده تر كامل يعنى شده، نسخ گفتيم كه ـ كند مى

                                                           
 .239سوره بقره، آيه . 1
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 كـه  زنـى  با رفتار نيز و معين مدتى تا او زندگى تأمين و ميرد مى شوهرش
 يـك  ابتـدا . معـين  مـدت  تا او زندگى تأمين و گيرد مى طالق همسرش از

 اجـرا  قابـل  اسـالمى  نظـام  و اسـالم  نهضت آغاز شرايط در كه كلى حكم
 مربوط ترى مفصل قوانين و كرد پيدا تكامل قانون اين بعد بود، آمده باشد
 و ارزش از يعنـى  شد؛ نسخ اول قانون آن بنابراين،. آمد مختلف احوال به

 .نداشت اجرايى اعتبار ديگر و افتاد اعتبار
 آيـات  وسـط  نمـاز،  بـه  مربوط يهآ دو اين بقره، سوره تنظيم هنگام در
. اسـت  گرفتـه  قـرار  خانواده نظام به مربوط نشده نسخ آيات و شده نسخ
 آيـات  چيدن طرز كه است مسلم شد، گفته اول جلسات در كه طور همان
 نيسـت؛  نيـز  مطالـب  ترتيـب  طبق بر نيست؛ نزول تاريخ طبق بر قرآن در

 ايـن  اينجا در. ستا مختلف هاى جنبه و مختلف هاى اسلوب طبق بر بلكه
 و هسـتند  ديگرى بحث به مربوط كه اى آيه دو كه خورد مى چشم به جنبه

 قرار خانواده نظام از نشده نسخ و شده نسخ آيات اند،ميان شده نازل هم با
 .بود آيات چيدن طرز به مربوط توضيحى اين. اند شده داده

 علـى  حـافظوا . اسـت  آيـه  دو ايـن  خود فهميدن پيرامون ما اساسى بحث
 بـه : كنـد  مـى  اضـافه  بعـد . باشيد نماز مواظب اينكه به است توصيه الصلَوات،
 اسـت  اين جالب است؟ كدام وسطى نماز. )وسطى نماز( ميانه نماز خصوص

 وسـطى  نمـاز  ايـن  تعيـين  و تفسـير  درباره سنى و شيعه از زيادى روايات كه
 نـيم  نماز يعنى ظهر، زنما را وسطى نماز روايات، از اى دسته منتها،. است آمده
 نمـاز  چهـارم  دسـته  مغرب، نماز سوم دسته عصر، نماز اى دسته دانند؛ مى روز

 پشـتوانه  چنـد  نمـاز  پنج اين از كدام هر يعنى. صبح نماز پنجم دسته و عشاء،
 اسـت،  درسـت  روايات اين همه آيا چيست؟ مطلب. باشد ميانه نماز كه دارد
 گـروه  پنج اين ميان از آيا نيست؟ رستد بقيه و است درست آنها از بعضى يا
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 صـحيح  مـورد  پنج هر بگوييم توانيم مى يا كنيم، انتخاب را يكى بايد فقط
 مواظـب  بگوييم ندارد معنى زيرا نيست؛ صحيح مورد پنج هر البته است؟
! انـد  ميانـه  نمازهـا  همه فرض در و ـ ميانه نماز خصوص به باشيد، نمازها
  .دارد معنى »خصوص به« اينجا

. اسـت  ظهـر  نمـاز  همـان  ميانه نماز از منظور كه است اين مطلب ظاهر
 نماز بخصوص نمازها، مواظب گفته و شده نازل آيات اين كه آغاز در يعنى
 كه است شده نقل روايت در لذا و. است بوده ظهر نماز به ناظر باشيد، ميانه

 مسـجد  بـه  زنما براى تابستان فصل در ـ عليه سالمه و اهللا صلوات ـ پيغمبر
 در شـركت  بـه  مقيـد  كه كسانى تعداد يعنى. بود كم مأمومين عده و آمد مى
 بايسـت  آنـان  و بود گرم خيلى هوا چون ـ بود كم بودند ظهر جماعت نماز
 در. گشـتند  برمـى  و آمدنـد  مـى  آفتـاب  زيـر  مدينه درخت بى هاى كوچه در

 كـار  در هـم  ىا سايه و است گرم بسيار ظهر و تابد مى عمود آفتاب تابستان
 باشـيد،  نمازهـا  مواظـب  كـه  شـد  تأكيـد  آيات اين در جهت اين از. نيست

 روى كه نمازى شد، نازل آيه كه زمان آن بنابراين،. روز ميان نماز بخصوص
 روايـت  هم پيغمبر از و. بود ظهر نماز باشيد، آن مواظب كه شد مى تكيه آن

 شـركت  ظهـر  جماعت نماز در بايد كه فرمود حكومتى تأكيدِ كه است شده
 طـور  بـه  ظهر جماعت نماز در ها مسلمان شرايط آن در اگر اينكه براى كنيد؛
 .افتاد مى سستى اسالم نهضت بنيان در كردند نمى شركت منظم
 هـاى  كوشـش  در مراحـل  برخـى  در است ممكن كه باشيد داشته جهوت

 اينكـه . كنيـد  عمـل  را مسـتحب  فعـل  "بايـد " شـود  گفته رفقا به اجتماعى
 عـادى  شـرايط  در منظـور  نيسـت  واجب و است مستحب چيزى گوييم مى

. شـود  واجب مستحب كارِ يك استثنايى، شرايط در است ممكن ولى. است
 در مسـتحب  كار فالن گفت امت يك امام و جماعت، و حركت يك رهبر اگر
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 .شود مى واجب معمولى واجبات مثل است، واجب شرايط اين
 بايـد  فرمـود  و داد قـاطع  دسـتور  غمبـر پي كنند مى روايت كه است اين
 را هايتـان  خانـه  درهـاى  دهـم  مى دستور نكنيد شركت اگر و كنيد شركت

 بـا  را دينـى  دسـتورهاى  انـد  كـرده  عادت كه هايى مسلمان براى. بسوزانند
 قـدرى  آنهـا  هضـم  و روايـات  گونـه  ايـن  شنيدن بگيرند تحويل تعارفات
 شـكل  بـه  هـم  آن كنيـد،  شركت ظهر نماز در فرمود پيغمبر. است مشكل

 چـه  ايـن . بسـوزانند  را هايتـان  خانه درهاى دهم مى دستور اال و جماعت؛
 نمـاز  تـا  بكشانند مسجد به را انسان اجبار به كه است خواندنى نماز جور

 هـاى  رغبـت  از كـه  آيينـى : اسـت  آيـين  و دين جور يك هم اين بخواند؟
 . گردد مى اههمر هم برونى اجبارهاى با اما شود، مى شروع درونى

 و منشـانه  صوفى و عرفانى هاى دعوت مثل باطنى، هاى دعوت و ها نهضت
 در هـم  آنها در ولى نيست؛ كارشان در اجبار كه اند مدعى كتاب در آنها، امثال
 قبيـل  ايـن  در هميشـه  اسـتثناء  بـدون  تـاكنون . هست اجبار اجرا و عمل مقام

 مـثالً  مريـدها  از يكـى  اگـر  الًمـث . ايم ديده اجبار و الزام ها دعوت و ها نهضت
 وقتـى  مريـد  وقـت  آن ندهد، انجام كرده معين او بر مرشد جناب كه را ذكرى
 اجبـار  نـوع  يك خود اين. گيرد نمى تحويل را او بايد كه طور آن ديگر آيد، مى

 بـدون  و قلبـى  و درونـى  صـرفاً  گرايش و عالقه حركت، بود قرار اگر. است
 قايـل  تفـاوتى  ديگـر  مرشـد  جناب هم اينجا رد بايد باشد، ضميمه عامل هيچ
 كـه  همـين . بگيـرد  تحويل جور يك نگو ذكر مريد با را ذكرگو مريد و نشود
 درونـى  عامـل  ضميمه برونى عامل شود مى معلوم گيرد، نمى تحويل جور يك
 يـك  يعنى آفريده؛ طور اين را ها انسان ما خدا. نيست اى چاره البته. است شده

 و داريـم  درونـى  هاى انعطاف سلسله يك. برونگرايى يك و داريم درونگرايى
 در بخـواهيم  مـا  اگـر . نيسـت  هـم  اى چـاره  ـ برونى هاى انعطاف سلسله يك
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 تشـويق  گونـه  هيچ بدون درونى، خالص هاى عالقه آن روى صرفاً ها تربيت
 سيسـتم  هـيچ  بتـوانيم  كـنم  نمـى  گمان كنيم، تكيه خارجى تنبيه يا تهديد يا

 كـه  است اين. باشند هم كنار در بايد عامل دو اين. برسانيم مرث به را تربيتى
 نمـاز  در بياييـد : است تحمل قابل و عادى خيلى مسأله اسالمى نظام نظر از

 سـر  پشـت  اندكى تعداد و بايستد مسجد در پيغمبر اينكه. كنيد شركت ظهر
 پـس . برد مى بين از را اسالم عظمت و اسالم آبروى بايستند، جماعت به او

 همبسـتگى  تجمع، نمايش با همراه نماز نوع يك اين. بيايند بايد نيز ديگران
  .است رفته بين از آن اثر كنند پيدا ضعف اگر لذا هاست؛ مسلمان قدرت و

 كـه  وسـطايى  نمـاز  شـرايط،  آن در ولى. بود گونه اين مطلب كار آغاز در
. بـود  ظهـر  نمـاز  يعنى روز، نيم نماز كردند، مى سستى آن در شركت در مردم
 بعـد  و خوابيدند مى بودند، بيكار وقتى عصرها مردم. شد عوض اوضاع بعدها
 خـوانيم،  مـى  نمـاز  مـا  كه سبك اين. كردند مى شركت عصر نماز در آمدند مى

 كـه  اسـت  ايـن  اسـالم  سـنت . نيست اسالمى سنت همديگر، با نماز دو يعنى
 نوبـت  پـنج  مسجدى رد نفر يك حاال اگر چند هر بخواند؛ نماز بار پنج انسان
 نمـاز  بـار  پـنج  هـا  سـنى  مثل اينكه براى است؛ سنى آقا گويند مى بخواند نماز
 بـار  پـنج  بر نيز شيعه فقه. است طور همين نيز شيعه فقه نظر از ولى! خواند مى
 عمليـه  هـاى  رساله در مسأله اين. كند مى تأكيد فضيلت وقت در خواندن نماز
 در كـه  هم همين به كه اين مثل ولى است؛ آمده شده نوشته فارسى به كه هم

 و سـر  كردى عمل اگر چون. كرد عمل شود نمى شده نوشته عمليه هاى رساله
 !شد خواهد مطرح ها حرف اين و شكنى صف و شود مى بلند صدا
 برونـد  بخواننـد،  نماز ظهر كه بود طور اين نماز وقت تنظيم هرحال، به
 جنـب  يـا  بروند كار سر مرتبه دو خواهند مى كه بعد كنند؛ استراحت منزل

 نمـاز  مسـجد  در بيايند بايد كه است زمانى باشند، داشته عصرانه جوش و
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 بـه  توجـه  و درونـى  آمادگى و تجمع با را روزانه برنامه از بخش اين و بخوانند
 نمـاز  بـه  آمـدن  نبـود،  زياد كارشان مردم كه وقتى تا. كنند شروع خدا ياد و خدا
 آنهـا  بـراى  آمـدن  مسـجد  بـه  عصـر  و ظهـر  نوبـت  دو و نداشـت  عيبى عصر
 بـراى  عصر نماز در كردن شركت كردند، پيدا مشغله كه زمانى اما. بود اشكال بى

 بـه  حـاال  بـود  مطـرح  ظهر نماز درباره كه مشكلى همان. شد مشكلى كار ايشان
 عنـوان  به ظهر نماز روى كردن تكيه مالك ترتيب اين به. كرد سرايت عصر نماز
 نمـاز  يعنـى . شد مالك آن داراى عصر نماز و كرد عوض را جايش وسطى نماز
 بنـابراين، . بـود  شـده  سنگين مردم براى كمى آن در شركت كه بود نمازى عصر
 اسـت  عصـر  نماز وسطى نماز شرايط اين در بگويد تفصيلى روايت يك در اگر
  .نيست آيه از انحرافى است عصر نماز متوجه قرآن تأكيد اين و

 كـه  مـالك  اين به توجه با ـ بود ظهر نماز آيه، نزول موقع در وسطى نماز
 شد طورى اجتماعى جو كه همين اما. بود مشكل گرما خاطر به آن در شركت

 كـه  وسـطايى  نمـاز  شد، سنگين زياد مشغله خاطر به عصر نماز در شركت كه
 گـاهى  يـا  عصـر،  نماز شد، مى تأكيد و گذاشته انگشت آن روى دفعه اين بايد
 . نيست هم اشكالى باشد، دو هر تواند مى وسطى نماز بنابراين. بود و،د هر

 عـادى  مغـرب  درنماز مردم شركت زمانى. رسيد مغرب نماز به نوبت بعد
 و بـود  كـم  هـا  مسـلمان  عده نبود؛ زياد مدينه مسجد از مردم فاصله چون بود؛
 كـارى  هـر  اول و بـود  هم نهضت ابتداى عالوه، به. بودند مسجد پيرامون همه

 در امـا . دارد جوشـى  و جنـب  و گرمايى لذتى، اى تازه چيز هر و دارد شوقى
. بودنـد  شـده  زيـادتر  هـم  ها مسلمان و شده كهنه شوق اين بحث، مورد زمان
 و نخلسـتان  مزرعـه،  در كارشـان  اتمـام  از بعـد  و دور راه از كـه  كسانى عده

 مثـل . بود شده كم بخوانند نماز مغرب اول تا آمدند مى مسجد به سريع مغازه،
 بـه  نسبت كنند مى شركت جماعت نماز در مغرب اول كه كسانى عده كه حاال
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 اينكـه  بـراى . اسـت  شـده  كـم  محسـوس  بطـور  قبل سال پانزده يا بيست
 از احياناً هم شان فاصله و اند بسته را مغازه در اينان كه است زمانى غروب
 جماعـت  نمـاز  به اهندبخو تا لذا اند، خسته نيز كار از و است زياد مسجد
 شـد  طـورى  اجتماعى جو بنابراين،. است گذشته نماز وقت برسند مغرب

 مالك همان رو اين از شد؛ سنگين اى عده براى مغرب نماز در شركت كه
 .كرد سرايت نيز مغرب نماز به عصر و ظهر نماز بر تكيه و تأكيد

 مشـكلى  كـار  هـم  عشاء نماز بودند كوفته و خسته كه اى عده همين براى
 نمـاز  مـردم  يعنـى . شـد  مـى  خوانـده  فاصله با هم عشاء نماز اينكه براى. بود

 نمـاز  خـواب،  زمـان  از قبـل  و خوردنـد  مى غذايى بعد خواندند، مى را مغرب
 مثـل ( مدينـه  شـهر  در موقـع  آن در. خوابيدنـد  مى بعد و خواندند مى را عشاء

 روشـنايى  يلهوسـ  و بـرق  )اسـت  طـور  همين هم هنوز كه جاهايى از بسيارى
 بـه  سـپس  خواندنـد،  مـى  نمـاز  آمدنـد  مـى  مـردم  شـد  مى كه غروب لذا نبود،
 بودنـد  كمـى  عـده . خوابيدند مى و خوردند مى غذايى و رفتند مى هايشان خانه
 آن در كـارى  و برنامـه  و نبود رفتن براى جايى زيرا بنشينند؛ بيدار هم بعداً كه

 تا صبح كه كسى آن. بودند تهخس مردم بود كارى هم اگر. نداشت وجود زمان
 السـالم « بخواند، را مغرب نماز بيايد وقتى بكند، كار گرما در و مزرعه در شام

 هـا  مسـلمان  همـين  از يكـى  اتفاقـاً . بـرد  مـى  خوابش نگفته يا گفته را »عليكم
 برد خوابش نخورده، و خورده شام خواند، كه را مغرب نماز و شد طور همين

 كـس  هـر : شـد  مقرر مجازات يك اينجا در. بخواند ار عشاء نماز نتوانست و
 اسـت  واجـب  روز آن فـرداى  بخوابـد،  و بخوانـد  را عشاء نماز كند فراموش

. است طور همين هم االن. بگيرد روزه عشاء نماز رفتن دست از كفاره عنوان به
 بدانـد  تـا  بگيـرد  روزه را روز آن فـرداى  بايـد  نخواند را عشاء نماز كسى هر

 عشـاء  نماز بودند خسته كه اى عده براى بنابراين،. است مهم نماز اين خواندن
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 تكيه آن روى بايد كه» وسطايى ةصال «مالك نتيجه در و شد سنگين نمازى
 راحـت  صـبح  اذان هنگـام  انسان زمستان در. كرد صدق عشاء نماز بر شود
 خـواب  به دير ها شب انسان و است گرم هوا كه تابستان در ولى خيزد، برمى

 تابسـتان،  در كـه  فعـالً . است مشكلى كار صبح نماز براى برخاستن رود ىم
 ــ  اسـت  افتـاده  قلم از نمازى صبح نماز نماز، اهل افراد از خيلى براى حتى

 برخاسـتن،  خـواب  از اسـت،  كوتـاه  خيلى ها شب كه مناطقى در بخصوص
 .است مشكل خيلى خوابيدن دوباره و خواندن نماز و گرفتن وضو

 عـده  آن بـراى  و شـد  سـنگين  نمـاز  صبح نماز اى عده براى بنابراين،
 توجـه  آن بـه  آيـه  نزول هنگام كه )ظهر نماز(» وسطى ةصال «مالك همان
 بيـراه  پر كه شود مى مشاهده ترتيب اين به. شد منتقل صبح نماز به شد مى

 ةصـال  آيه، نزول موقع.است درست روايات اين همه شود گفته كه نيست
 مصـداق  عصـر  نماز اى عده براى ديگر، شرايطى در ؛بود ظهر نماز وسطى
 . صبح و عشاء و مغرب نماز ترتيب همين به و شد؛ وسطى صالت
 بسـيارى  اتفاقـاً  رسد؟ مى نظرتان به اشكالى چه دارد؟ عيبى چه تحليل اين

 تـا  بزنيم زور ما اينكه نه. فهميد طور همين بايد را قرآن در تفسيرى روايات از
 جمـود  قـدر  ايـن  قرآن آيات و قرآن نيست قرار اصالً بلكه ؛كنيم درست را آن

 ظهـر  نمـاز  بـر  مناسبت چه به. شوند منطبق مورد يك بر فقط كه باشند داشته
 الصـلوات  علـى  حـافظوا  «كـه  آمـد  آيه و بود شده تأكيد وسطى نماز عنوان به

 خـاص،  شـرايط  نـوع  يك خاص، انگيزه نوع يك مالك به ؟»وسطى ةوالصلو
 عصـر  نمـاز  بـراى  اسـتثنايى  وضع همين اگر خوب،. استثنايى وضع نوع يك
 نمـاز ! نـه  بگوييم كه است تحجر اين ندانيم؟ وسطى نماز را آن چرا آمد پيش

 عصـر  نمـاز  مگر. نيست تأكيدى عصر نماز بر و است ظهر نماز همان وسطى
 نمـاز  ايـن  كه بود اين ظهر نماز روى كردن تكيه علت دارد؟ فرق ظهر نماز با
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 بايـد  شـد،  سنگين هم عصر نماز استثنايى شرايط يك در اگر. بود نسنگي
 . بشود نيز عصر نماز بر تكيه همان

 حـديث  يـك  يـا  قـرآن  آيـه  يك در كه الهى حكم يك انتقال بنابراين،
 و فقـه  باشـد،  مشابه موارد آن در مالك همان وقتى مشابه، موارد به آمده،
 مـا  اگـر  كـه  است دليل اين به. دارد مى نگه زنده را شناسى دين و دين فقه
 نشانه بكنيم برخوردار گونه اين آمده آيات تفسير در كه مختلفى روايات با

 بود توضيحى اين. است دين درباره تر مترقى بينش و بينى روشن نوع يك
 . وسطى صالت به مربوط مختلف روايات درباره
. كنـد  مى هتكي نماز روى پايه اين تا قرآن كه است اين مهم مسأله اما

 در تأسـف  كمـال  بـا  حتى نماز، درباره انگارى سهل كه رسد مى نظرم به
 انگـارى  سـهل . اسـت  اى مالحظـه  قابل مسأله هم، خودمان دوستان ميان

 وقـت  سـر  را نمـازش  انسـان  اينكـه  يكـى : است گونه چند نماز درباره
 آن ديگـر  نوع يك. بخواند شتاب و عجله با وقت آخر بگذارد و نخواند

 عنـوان  بـه  خوانـدنى  نمـاز  امـا  خواند مى وقت اول را نماز كه است اين
 ايـن . گـذارد  مى پايين خود دوش از را تكليفى بار انگار تكليف؛ اسقاط

 روح، بـى  نمـاز  ايـن  البتـه . اسـت  نمـاز  درباره انگارى سهل نوع يك هم
 خـود  الاقـل  چـون  اسـت؛  آن نخواندن از بهتر معنى بى و اثر بى جان، بى

 بار و بند بى قيد، بى انسان يك با نمازگزار اين. است تقيد وعن يك نشانه
 به شود مى كه ظهر نماز وقتِ سر باالخره كه دارد را فرق اين تعهد بى و

 آن كـه  اسـت  ايـن  واقعيـت  امـا . دهد انجام كارى بايد كه آيد مى يادش
 .اسـت  انگـارى  سـهل  نـوع  يـك  هم اين. نيست بخش روح نمازى نماز،

 نـه  داريد نگاه نماز را نماز باشيد؛ نماز نگهبان ؛»لصلواتا على حافظوا«
 . خشك تشريفات نوع يك
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 بعـدها  نمـازخوان،  هـاى  خـانواده  در حتـى  هـا،  بچـه  كـه  اى عمـده  علت
 احسـاس  كـه  اسـت  همـين  دهند نمى اهميت نماز به و شوند مى الصلوة تارك
 ردبرخـو  گذاشـت  زمـين  بايـد  كـه  بـارى  صـورت  به نماز با پدرشان كنند مى
 اول از چـرا  من اصالً گويد مى خود پيش بنابراين. فهمد مى را اين بچه. كند مى
 و پـدر  دار روح نماز. بگذارم زمين را آن بخواهم بعد كه بگيرم دوش بر را بار

 پـدر  چهره در كنند احساس ها بچه كه نمازى توجه، با نماز جاندار، نماز مادر،
 خـدا  به و آمدن در خود از توجه، ،صفا لحظاتى طى بزرگترها چهره و مادر و
 . دارد جذبه همه براى هست، خدا ياد و ذكر تذكر، آوردن، رو

 را نمازهـا  بايـد  بشـود  زنـده  مـا  جامعـه  در نمـاز  بخواهيم اگر اصوالً
 كـه  اسـت  ديگـران  براى كششى پر عامل و مشوق كار اين. كنيم دار روح
 صـورت  بـه  چـه  جماعـت،  صـورت  بـه  چـه  نماز،. آورند رو نماز سوى به

 دارد اهميـت  نماز در قلب حضور آنجا تا. خواهد مى قلب حضور فرادى،
 نماز اصالً ؛»القلب بحضور اال صالة ال «كه مضمون اين با است روايتى كه
 كـه  شـود  مـى  قبول تو از نمازى آن. نيست نماز نباشد قلب حضور با اگر

 مـا  اينكـه  ،پرسـد  مـى  روايتـى  در. باشد دنيا سر از برداشتن دست قنوتش
 و كنـيم  مـى  بلنـد  دسـت  تكبيرةاالحـرام  در كنـيم  مـى  شروع را نماز وقتى
 چـه  كـردن  بلنـد  دسـت  ايـن  چيسـت؟  شعار و نشانه» اكبر اهللا «گوييم مى

 ايـن  در مـن  يعنـى  كنـى  مى بلند دست كه شنود مى پاسخ دهد؟ مى معنايى
 او چون يعنى» اكبر اهللا «.انداختم سر پشت خداست جز را چه هر لحظات

 . انداختم سر پشت را همه است تر بزرگ همه از
 نمازهـاى . گويم مى نيز را خودم! برسيم را خود حساب و بياييم خود به

 نمازهـاى  از مـورد  چند و درصد چند دارد؟ را دار روح آهنگ اين چقدر ما
 مواظـب  ؛»الصـلوات  على حافظوا «است؟ صفات اين واجد هفته يك در ما
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 نمـازى  آن. نشود اثر بى و روح بى نمازهايمان كه نيمك دقت. باشيم نمازها
 : گويد مى آن با رابطه در كه است دار روح

 

 »المنكر و الفحشاء عن تنهى الصالة ان الصالة، اقم و«
 .دارد مى باز ناپسند و زشت كار از را آدمى نماز كه دار، بپا را نماز

 چـرا  دانيد مى گويند مى. كنند مى ظلم خيلى آيه اين حق در ها بعضى
 نماز اينكه براى ؟»المنكر و الفحشاء عن تنهى الصالة ان «گويد مى قرآن
 باشـد،  درست نمازت خواستى اگر بنابراين. است باطل غصبى لباس در
 مقيدنـد،  خيلى كه هم كسانى آن. نباشد غصبى لباست باشى مراقب بايد
 را آن نماز موقع كه كنند مى درست نماز لباس يك مالشان ترين حالل از

 غصــب در زنــدگى بقيــه در امــا! نباشــد غصــبى لباسشــان تــا بپوشــند
 .ورند غوطه

 آيـه . بگويـد  را ايـن  خواهـد  نمـى  آيـه . اسـت  آيه اين به ظلم اين
 دارد، خـدا  به رو چون كه سازد مى انسانى دار روح نماز اصالً گويد مى

 از رخـوددا  سازد مى انسانى نماز،. كند مى زشت و ناپسند كار به پشت
 زنـده  را صـفات  ايـن  با نمازى! الصلوات على حافظوا. منكر و فحشاء

 .داريد نگه
 بعـدى  آيـه . است جالب بسيار آمده آيه اين دنبال به كه بعدى آيه اتفاقاً

 خـوف  حال در اگر گويد، مى. چيست نماز ماهيت و روح كه دهد مى نشان
 و بايسـتيد  جا كي توانيد نمى كه است نحوى به شرايط داريد، ترس هستيد،

 بخوانيد؛ نماز رويد مى راه كه حالى در ؛»ركباناً او فرجاالً «:بخوانيد نماز آرام
 در يـا  سـواريد،  اتومبيـل  در سـواريد،  اسـب  پشـت  كه حالى در طور همان

 عـادى  شـكل  كـه  موقع آن در يعنى چه؟ يعنى. بخوانيد نماز هستيد هواپيما
 فـرار  درنـده  حيـوان  از ريزى،گ مى دشمن از جنگى، مى نيست، ممكن نماز
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 وقـت  امـا  بـروى،  بايد كه است آمده پيش ديگرى ترس عامل يا كنى، مى
 نماز شود مى معلوم. نده دست از را نماز هم موقع اين در هست، هم نماز

 در خـدا  بـه  توجـه . شود مى تر جالب حاالت قبيل اين در كه است چيزى
 !است تر جالب چقدر ترس حال

 بـه  حتى. اند برداشته علميه رساله هاى كتاب از كلى به را ها بخش اين البته
 در بخـش  ايـن  ديدم كردم، نگاه شده نوشته اخيراً كه هم ترى جامع هاى رساله
 هـاى  بخش در را آن شايد گرچه ـ نبود خوف نماز بحث يعنى خودش، جاى

 اسـتثنايى  شـرايط  در انسـان  كه است اين خوف نماز بحث. اند آورده ديگرى
 اسـت،  شـدن  غرق حال در و افتاده آب در كه كسى مثالً بخواند؛ نماز چگونه

 اشـاره  با و كن خدا سوى به را دلت نيز جا همان گويد مى. شده نماز وقت اما
 بـود  ظـاهرى  شـكل  همين نماز اگر. است چيزى چنين نماز پس. بگزار نماز
 مسـلمان  مـردان  و زنـان  از بسـيارى . شد مى ساقط مواقعى چنين در بايد البته

 قبـل  چندى همين. دانند نمى درست را خودشان تكليف حالت اين در فهميده
 از بعـد . داشـت  جراحـى  عمـل  دينـى  روحانى خانواده يك از بيمارى كه بود

 بخوانـد،  نمـاز  توانسـت  نمـى  بود آمده هوش به تخت روى كه موقعى عمل،
 صـورت  بـه  و بعـد  را نمازم من آيا پرسيد مى. دانست نمى را خود تكليف ولى
 حتـى  و بخوانى نماز اشاره صورت به حاال همين بايد گفتم او به بخوانم؟ قضا
 بخـوان؛  توانى مى كه را آن از قدر هر بخوانى را سوره و حمد تمام نتوانى اگر
 را خـود  تكليـف  او. دهـى  انجـام  اشـاره  بـا  نيـز  را ركـوع  و سجده توانى مى
 باشـند  طور همين ها مريض از خيلى شايد. نبود ها رساله در چون دانست، نمى
 گوينـد  مـى  چون ؛ بگذارند كنار را نماز اصالً عمل از پس اول روزهاى در كه

 حالـت  در كه اند غافل اين از آنها. است ساقط پس بخوانيم، توانيم نمى را نماز
 عمـل  بـدان  بايد ما كه است آن مانند و قيام و سجود و ركوع نماز ركن عادى
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 نمـاز  روح اما تشهد؛ و است ذكر و است قرائت آن ديگر واجبات و كنيم
 بـه  اسـتثنايى  شرايط در اركان آن لذا. بودن خدا ياد به: است ديگر چيزى
 .هستند اجرا قابل) اشاره مثل (نيز ديگرى نحو

 يـا  مـاه  كـه  زمـانى  در مسـلمان  هر بر آن خواندن كه آيات نماز اتفاقاً
 است، واجب دهد مى رخ يلس يا طوفان صاعقه، زلزله، گيرد، مى خورشيد

 و كنـد  توجـه  خـدا  بـه  اسـتثنايى  هـاى  حالـت  ايـن  در كه است اين براى
 و آيـات  گرفتگـى،  خورشـيد  و مـاه . كنـد  روزافـزون  خدا به را توجهش

 ميان تواند مى ماه معين وقتى در. ماست شمسى منظومه نظم از هايى نشانه
 ميـان  توانـد  مـى  زمين و ،)كسوف( تاريك و شود فاصله زمين و خورشيد
 آيه و نظم آيات، نماز. )خسوف( شود تاريك ماه و فاصله ماه و خورشيد

. بـود  خـدا  يـاد  به بايد مواقع اين در لذا. خداست هاى نشانه از اى نشانه و
. دارد وجـود  خدا هاى نشانه از ديگرى نشانه آن امثال و طوفان و زلزله در
 مجسـم  حـوادث  ايـن  رابرب در مغرور انسان ناتوانى و عجز مواقع اين در
 در گـاهى  چطـور  قـدرت  پـر  انسـان  همين كه يابد درمى آدمى و شود مى

 مسـلمان  رو، اين از.گيرد مى قرار طبيعى استثنايى يا عادى حوادث تنگناى
 در نيـز  جنـگ  و بيمـارى  حـال  در. خداسـت  ياد به نيز مواقعى چنين در

 از اگـر  براين،بنـا . اسـت  شـده  تأكيـد  خـدا  بـه  انسان توجه لزوم به اسالم
 يـا  اسـب  پشـت ( سواره يا پياده ؛ ركباناً او فرجاالً: ترسيد مى نماز خواندن
 .بخوانيد نماز )...هواپيما، در ماشين،

 تعلمون تكونوا مالم علمكم كما اهللا فاذكروا امنتم ماذا 
 باشـيد؛  خـدا  ياد به كرديد پيدا ايمنى و بازگشتيد عادى حالت به كه وقتى
 .داد ياد دانستيد نمى را آنچه شما به كه طور همان

 و كنـد  مـى  بيـان  را خـوف  نمـاز  اسـتثنايى  شـكل  كـه  بعـدى  آيه اين
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 نمـاز  موقـع  و هسـتيد  رودررو دشـمن  با جنگ ميدان در اگر حتى گويد مى
 پـر  شب آن در يعنى ليلةالهرير، در كه همچنان بخوانيد؛ نماز اشاره با است،
 و ايمـاء  بـا  ــ  السالم عليه ـ على موال بود، سرد هوا كه صفين جنگ غوغاى
 نمـاز  نبـرد  حـال  در و دشـمن  بـا  رودررو خـونين،  زره و لباس با و اشاره

 فرصـت  ديگـر  آنجـا  در كـه  اينجاست جالب. نبرد ياد از را نماز و گزاشت
 :بگوييــد اسـت  كـافى  آنجــا در. بخوانـد  تمـام  را حمــد سـوره  كـه  نيسـت 

» اكبر اهللا و اهللا اال اله ال و الحمدهللا و اهللا سبحان «:يا) ركعت يك (»اهللا سبحان«
 در مسائل اين. كند تمام را نماز و ،»اهللا سبحان «ديگر بار يك و )ركعت يك(

 .نيست مردم دسترس در هاى رساله در اما هست، فقهى هاى كتاب
 يـاد  به نماز آخر تا اول از اگر بنابراين،. است بودن خدا ياد به نماز ماهيت

. روح بـى  جسمى اما ايم، آورده بجا را نماز ظاهر خدا، ياد زج بوديم چيز همه
 صـدا،  و سـر  عملـى،  غوغـاى  فكـرى،  غوغـاى  آن در و نبـرد  حال در اگر و

 .ايم خوانده باروح نماز گفتيم،» اهللا سبحان «يك فقط بكش، و بزن و جنجال
 خـواب  يـا  كـار،  سـر  از: دهد مى توضيح را معنا همين» قانتين هللا قوموا»

 قـانتين  هللا قومـوا  اين، بر عالوه. او برابر در باخضوع و خدا، براى! دبرخيزي
 و ــ  خانـه،  از يا خواب، از يا كار، سر از يا ـ! برخيزيد. است نماز مورد در
 حتـى  و اسـت  تـر  وسيع خيلى فرمان اين روح و مالك اما. برويد مسجد به

 هـر  و قيـام  هـر  رسـتاخيز،  هر. گيرد دربرمى هم را خدا راه در نبردآميز قيام
 مسـجد  در كـه  قـانتين  هللا قوموا است ممكن لذا. شود مى شامل را برخاستن

. اسـت  قـرآن  خصلت اين. باشد مبارزه شعار نبرد ميدان در است نماز شعار
 پرمعنـا  است هايى جمله است؛ ذووجوه كالم چون باشد، طور اين بايد قرآن
 . برد كار به را آن جمله يك توان مى زندگى گوناگون هاى آهنگ به كه

 عـرض  دوسـتان  براى بود الزم آيات اين درباره كه بود توضيحى اين
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 و باشـد  داشـته  سـازندگى  شـما  و من براى ها بحث اين كه اميدوارم. كنم
 بسيارى در كه باشد آن از دارتر روح خيلى نمازهايمان بگذاريم قرار واقعاً

 واجـب  امـر  يـك  اشدب دار روح دوستان نماز اينكه براى. هست اوقات از
 الزم مسـلمان  مـرد  و زن هـر  بـراى  را آن ام گفته باصراحت من كه هست

 نمـاز  در كـه  را عربـى  هـاى  جملـه  مفاد و معنى كه است اين آن. دانم مى
 را نمـاز  هـا  بچـه  بـه  است الزم مادرى و پدر هر بر. بگيريد ياد خوانيد مى

 ،«الـرحيم  الـرحمن  اهللا بسم «گويد مى وقتى كه طورى به بدهد؛ ياد بامعنى
 كسـى  مبـادا . نيسـت  مشكلى كار اين و. بفهمد را آن معنى عرب يك مثل
 اى تجربـه  بـا . بگيرد ياد تا بخواند عربى سال سه ـ دو است الزم كند فكر
 و حوصـله  بـا  جلسـه،  چنـد  در تـوان  مـى  كـه  شـد  معلوم ايم داشته ما كه

 را؛ آن معنى هم و داد ياد را نماز خواندن هم افراد ترين كودن به بردبارى،
 از اينكـه  مثل ـ انگليسى جمله چند اندازه به كار اين در كه شرطى به البته

 نشـان  عالقـه  ــ  كنيم مى ذوق و شوق هايمان بچه good morning شنيدن
 را نماز معنى افراد همه ها، خانواده در كه است اين من جدى انتظار. دهيم

 نـه  بفهمنـد،  را آن معناى گويند مى» اكبر اهللا «وقتى كه بگيرند ياد اى گونه به
 سـوره  چنـد  ايـن،  بـر  عـالوه . كننـد  بيـان  نامعلوم وردى مثل را آن اينكه

 بنا امشب من. بگيريد ياد معنى با نيز) كوثر والعصر، مثل (را قرآن كوچك
 همـراه  رمضان، ماه پايان تا جلسه، چند در انشاءاهللا كه گذارم مى اين بر را
 كـه  هـايى  سـوره  اضافه به را نماز مختلف هاى قسمت فسير،ت برنامه اين با

 حتـى  ترتيـب  ايـن  به تا كنم معنى ديگر، كوچك سوره چند و كردم، ذكر
 . شود حاصل تذكرى دانند مى معنى با را سوره اين كه آنها براى

 
. الطـاهرين  آلـه  و محمـد  سـيدنا  علـى  اهللا صلى و والحمدهللا،
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 است او مخصوص پرستش كه ىيكتاي خداى نام به

 پرستش و نيايش
 جهـان  آفريـدگار  نهايـت  بـى  شـكوه  و كمـال  بـه  آدمـى  كـه  لحظه آن در
 و خشـوع  و خضـوع  به جانش و دل شود؛ مى آن شيفته سراپا انديشد، مى

 سـر  عظمـت  و كمـال  همه آن برابر در فطرت آهنگ با گرايد؛ مى فروتنى
 ؛»ركوع «:آورد مى فرود تعظيم
 ؛»سجود «:سايد مى زمين به سر 
 .»تسبيح و حمد «:گشايد مى ستايش به زبان و 
  
 نياز و راز
 نيازمنـد  مـاده  از برتـر  نيرويـى  كمـك  به را خود انسان كه لحظه آن در و

 و راز آورد؛ مـى  جهان مهربان و توانا و دانا آفريدگار سوى به دل يابد، مى
 .»دعا «:خواند مى كمك رابه او و نهد مى ميان در او با را خود نياز

 سرود يكتاپرستي     104

 عبادت
 قـرآن  زبـان  در خـواهى،  كمـك  و نيـاز  و راز ايـن  و پرستش و نيايش آن
 . شود مى ناميده »عبادت«

 و كـس  هر پرستش و شمرد مى يكتا خداى مخصوص را عبادت قرآن
 :داند مى بزرگ بس گناهى و حرام را خدا جز ديگر چيز هر

 1»...اِياه اِال تَعبدوا اَلّا ربك وقَضى«
 »...نپرستيد را او جز كه رفته آن بر خدا فرمان«

 خاصـى  شكل يا زبان هيچ يكتا خداى عبادت براى كلى، نظر از اسالم
 در عبادت مهم شرط تنها. است نگذارده شرطى و قيد هيچ و نكرده معين
 بـه  آورنـد  مى جا به عبادت عنوان به خدا بندگان آنچه كه است اين اسالم
 .نباشد آلوده ريا و خودنمايى شرك، خرافات، و اوهام

 جـا،  هـر  و وقت هر در نكات، اين كامل رعايت با مسلمانان بنابراين،
 بـه  تواننـد  مى بخواهند كه جور هر و شكل هر به و لغت هر و زبان هر به

 .بپردازند او با نياز و راز و خدا نيايش
  
 نماز
 در كـه  اوسـت  بـا  نياز و راز و خدا پرستش براى مخصوصى مراسم نماز،
 همـين  بـه  و شـده،  گرفتـه  نظر در خاصى آموزنده و ارزنده هاى جنبه آن

 .است گرفته خود به مخصوصى شكل جهت
                                                           

 .24سوره اسراء، آيه . 1
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  يكتاپرستى و توحيد سرود
  پاكى و فضيلت سرود
 بايـد  كـه  اسـت  پـاكى  و فضيلت سرود و يكتاپرستى و توحيد سرود نماز
 زنـدگى  در كـه  اى كننـده  آلوده و زا شرك عوامل برابر در را ما روح و فكر

 .نگهدارد يكتاپرست و پاك داريم كار و سر آنها با روزمره
 اسـت  خويش هدف كارو سرگرم خود روزانه زندگى در ما از يك هر

 . انديشد مى آن جز ديگر چيزى به كمتر و
 طبيعى امرى بشر براى زندگى، راه در روزانه تالش و كار به سرگرمى

 جديـد  هـاى  راه بخشـد،  مـى  نشـاط  شجـان  و جسم به است؛ ضرورى و
 و صـنعت  و هنـر  و علـم  راه در را او و گشـايد  مـى  او روى به را زندگى
 او حـال  عـين  در ولى راند؛ مى جلو به زيستن بهتر گوناگون وسايل ايجاد

 ايـن  بـه  رسيدن براى گاه گه كه برد مى فرو آرزوهايش و خود در چنان را
 شخصيت و خود از دارد؛ مى وا مشخَ و چم به آن و اين برابر در آرزوها
 آلـوده  را جـانش  و جسـم  و سـازد  مـى  اش بيگانـه  خـود  انسانى و واقعى

 :بزنيم مثال جسمى آلودگى از. كند مى
 و دسـت  لباسـش،  دسـتش،  روزانـه،  كـار  اثنـاى  در كـه  اسـت  كسى كمتر
 روزانـه  تنظيـف  به و نشود كثيف پيكرش، همه گاهى و پايش، و ،سر صورتش

 كـه  معلمـى  خوانـد،  مـى  درس كـه  دانشـجويى  يا آموز دانش. نگردد دنيازمن آنها
 نهـال،  نشـاندن  يـا  تخم كاشتن زمين، كاو و كند به كه كشاورزى دهد، مى درس
 كـه  مهندسـى  يا كارگر است، مشغول محصول برداشت و درو يا وجين آبيارى،

 بـانوى  دارد، كـار  و سـر  بيمـاران  با كه پزشكى يا پرستار كند، مى كار كارگاه در
 سـتد  و داد بـه  كـه  بازرگـانى  يـا  ور پيشـه  كنـد،  مى اداره را خانه كه دارى خانه

 يـا  يـك  روزى بايد همه پردازد، مى علمى كاوش به كه محققى و است مشغول
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 .بمانند پاكيزه تا دهند وشو شست را خود تن و لباس بار چند
 در بيشـتر  يـا  انـدازه  همـين  بـه  روزانـه  زنـدگى  ميدان در نيز ما روح
 لجـام  و شـده  تحريـك  هـاى  هـوس  بـه  آلـودگى : اسـت  آلودگى معرض

 ناشـى  غرور برانگيخته، هاى همچشمى و چشم و ها خودخواهى گسيخته،
 بـه  و ناكـامى،  و شكسـت  از ناشـى  روانـى  عقده يا كاميابى، و پيروزى از

 .ديگر آلودگى صدها و انتقام و كينه و حسد آن دنبال
 راه زنـدگى،  راسـت  راه از را مـا  و كند مى تيره را روح ها آلودگى اين
 يـاد  از كشـاند؛  مـى  فساد راه به و سازد مى منحرف تقوا و فضيلت و پاكى
 . افكند مى شيطانى هاى وسوسه و شيطان دام به و كند مى غافل خدا
  

 جان و دل وشوى شست
 كنيم، مى پاكيزه و شوييم مى را خود تن و لباس كه طور همان بايد بنابراين،

 خـدا،  بـه  را خـود  كنيم؛ پاكيزه و دهيم وشو شست هم را خود جان و دل
 او نيـايش  به او، ياد به را لحظاتى سازيم؛ نزديك كمال، و پاكى سرچشمه

 الهـى  زالل و صاف چشمه در را آلوده روح و بگذرانيم او با نياز و راز و
 . خواند مى بار چند روزى مسلمان كه نمازى است اين. دهيم وشو شست
 خـود  ياران با كوتاه وگويى گفت در كه شده نقل )ص( اكرم پيغمبر از
 :فرمود چنين

 آن در روز هر و باشد روان نهرى شما از يكى خانه برابر در كنيد فرض ـ
  ماند؟ مى آلودگى هيچ او تن به آيا. كند وشو شست بار پنج
 .گذارد نمى آلودگى هيچ او تن به وشو شست اين نه، : ـ
 از را ها لغزش خدا روز در نماز، پنج با. دارد را اثر همين هم نهپنجگا نماز ـ
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 1.كند مى پاكيزه را او و زدايد مى آدمى
  

 روزانه نمازهاى
 صبح؛ سپيده از پس: صبح ـ1
 نيمروز؛: ظهر ـ2
 2بعدازظهر؛ ساعت 3 تا 2 تقريباً: عصر ـ3
 3آفتاب؛ غروب از پس: مغرب ـ4
 4.شود ىم تاريك هوا كه شامگاه: عشاء ـ5

 

 خوانـده  اوقـات  همـين  در نمـاز  كـه  بهتر چه و نمازند اصلى اوقات اينها
 ترتيـب  بـه  تـرى  وسيع وقت پنجگانه نمازهاى از يك هر براى ولى. شود
 در نتوانسـت  ديگـر  موانـع  يـا  كار علت به نمازگزار اگر تا شده معين زير

 :دباش داشته اختيار در ترى وسيع وقت بگزارد نماز نامبرده ساعات
                                                           

 مـن  يبقـى  ذلـك  يقـول؟  مـا  خمساً، يوم كل فيه يغتسل احدكم بباب نَهراً اَنّ لَو اَرأيتم. 1
  دونه؟

 !شيئاً دونه من ىيبق ال: قالوا 
 بـاب  نهم، كتاب بخارى، صحيح(. الخطايا به اهللا يمحو الخمس الصلوات مثل فذلك: قال 

 ).ششم
 سـايه  كـه  است اين شده تعيين فقهى هاى كتاب در عصر فضيلت وقت براى كه اى نشانه. 2
 .باشد مساوى آن خود با كه برسد اى اندازه به مشرق جهت در چيز هر
 يعنـى  شـفق،  آسـمان،  شـرقى  درنيمـه  كـه  اسـت  ايـن  افـق  در آفتاب وبغر قطعى نشانه. 3

 .نماند باقى شود، مى نمودار آسمان پهنه بر قرمز رنگ صورت به كه آفتاب اشعه باقيمانده
 .آسمان غربى كرانه از شفق كامل شدن ناپديد از پس يعنى. 4
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 آفتاب؛ طلوع تا صبح سپيده از: صبح نماز
 آفتاب؛ غروب تا نيمروز از: ظهر نماز
 آفتاب؛ غروب تا ظهر نماز از پس: عصر نماز
 1شب؛ نيمه تا مغرب از: مغرب نماز
 2.شب نيمه تا مغرب نماز از پس: عشاء نماز

 

 انـه روز برنامه تا گزارد مى نماز دارد، برمى خواب از سر كه بامداد مسلمان،
 .كند شروع خدا به توجه و نيت حسن و پاكى با را

 نمـاز  بـاز  كشـد  مـى  كـار  از دسـت  موقتـاً  ناهـار  صرف براى كه ظهر
 تـازه  نشـاط  و نيـرو  غـذا،  راه از خـود  جسـم  به كه همچنان تا گزارد، مى
 عصـر،  و. دهد تازه معنوى نشاط و نيرو نماز راه از نيز روح به بخشد، مى

 تا خواند مى نماز باز كند، آغاز را خود روزانه ارك دوم بخش آنكه از پيش
 . پردازد خود كار به خدا ياد با

 اسـت،  همراه شام صرف و روزانه كار پايان با غالباً كه آفتاب غروب از پس
 .كند مى همراه روح به دادن غذا با را جسم به دادن غذا و گزارد مى نماز باز

ـ  شـود  مـى  آماده خوابيدن براى كه شامگاه  خـود  خـداى  برابـر  در ازب
 شـروع  خـدا  يـاد  و نماز با كه را روزانه برنامه گزارد؛ مى نماز و ايستد مى

 آرام جـانى  و پـاك  دلـى  با و دهد مى پايان نيز خدا ياد و نماز با بود كرده
 : رود مى خواب به گرفته

 

»لوةَ اَقِمِ ولَفاً و النهارِ طَرَفِى الصنا اِنَّ اللّيلِ منَ زسذهِبنَ تالحي 
 

                                                           
 .آسمان غربى كرانه از شفق كامل ناپديدشدن از پس يعنى. 1
 رسـيدن  فـرا  از پـيش  بايـد  است، نخوانده را عشا يا مغرب نماز و رسيد فرا شب مهني اگر. 2

 .كند قضا يا اداء نيت كه آن بى بخواند، را آن صبح
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 1»للذاكرين ذِكرى ذلك السيئات،
 را هـا  بدى ها نيكى كه برخيز نيايش به شب از اى پاره و روز طرف دو در«

 ».است يادآورى يك خود هشياردالن، براى آن،. زدايد مى
  
 اذان
 صـبح،  سـپيده  هنگـام . شـود  مـى  اعالم» اذان «با نماز هر وقت رسيدن فرا

 هـر  در هوا شدن تاريك لحظات نخستين رد و آفتاب غروب عصر، ظهر،
 نمـاز  وقت كه شود مى اعالم همه به اذان نواز روح آهنگ با اسالمى منطقه
 :است رسيده فرا

 ».اكبر اهللا اكبر، اهللا. اكبر اهللا اكبر، اهللا«
 .است تر بزرگ همه از خدا

 ».اهللا اال اله ال ان اشهد. اهللا اال اله ال ان اشهد«
 آفريـدگار  جـز  كـه  دهم مى گواهى خود يافته اين بر و يابم مى آشكارا

 .نيست خدايى جهان
 2».اهللا رسول محمداً ان اشهد. اهللا رسول محمداً ان اشهد«

                                                           
 .114 آيه هود، سوره. 1
ـ  طـاهرين  ائمـه  از كـه  روايـاتى  عموم و شيعه فقه هاى كتاب همه در اقامه و اذان. 2 ـيهم  اهللا سـالم    عل

ـ  اجمعين ـيعه  ديثحـ  هـاى  كتـاب  در  ـين  بـه  شـده  نقـل  ش  عمليـه  رسـاله . اسـت  آمـده  صـورت  هم
 شـماره  مسـأله  در بعـد  و كرده بيان صورت همين به را اقامه و اذان ،918 مسأله در نيز المسائل توضيح

 :است گفته چنين واليت به شهادت درباره 919
 رسـول  محمـداً  ان اشـهد « بعـداز  اسـت  خـوب  ولى نيست، اقامه و اذان جزء »اهللا ولى علياً ان اشهد«
 .شود گفته قربت قصد به »اهللا
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 )ص( محمـد  كـه  دهـم  مى گواهى خود يافته اين بر و يابم مى آشكارا
 . خداست پيغمبر

»الصالة على حى .الصالة حى.« 
 .بياييد نماز براى زود
 »الفالح على حى .الفالح على حى.« 
 .بشتابيد رستگارى سوى به

 »العمل خير على حى .العمل خير على حى.« 
 .بشتابيد كارها بهترين سوى به

 ».اكبر اهللا.اكبر اهللا«
 .است بزرگتر همه از خدا

 ».اهللا اال اله ال«
 .نيست خدايى جهان آفريدگار جز

  

  اقامه
 نمـاز  محـل  بـه  و كند مى آماده نماز اىبر را خود نمازگزار اذان، آهنگ با

 .آيد مى
 كننـد،  شركت) جمعى دسته نماز)جماعت نماز در خواهند مى كه آنها

 .روند مى است آماده جمعى دسته نماز براى كه ديگرى محل يا مسجد به
 اعـالم  زيـر  ترتيـب  بـه ) اقامـه  (نماز برپاداشتن ديگر بار وقت اين در

 :شود مى
 ».اكبر اهللا اكبر، اهللا«
 .است تر بزرگ همه از خدا

 ».اهللا اال اله ال ان اشهد. اهللا اال اله ال ان اشهد«
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 آفريـدگار  جـز  كه دهم مى گواهى خود يافته اين بر و يابم مى آشكارا 
 .نيست خدايى جهان

 ».اهللا رسول محمداً انَّ اشهد. اهللا رسول محمداً انَّ اشهد«
 )ص(محمـد  كـه  دهـم  مـى  گواهى خود يافته اين بر و يابم مى آشكارا

 .خداست پيغمبر

»الصالة على حى .الصالة على حى.« 
 .بياييد نماز براى زود

»الفالح على حى .الفالح على حى.« 
 .بشتابيد رستگارى سوى به

 ».العمل خير على حى. العمل خير على حى«
 .بشتابيد كارها بهترين سوى به»

 ».الصالة قامت قد. الصالة قامت قد«
 .شد پا هب نماز

 ».اكبر اهللا. اكبر اهللا«
 .است تر بزرگ همه از خدا

 ».اهللا اال اله ال«
 .نيست خدايى جهان آفريدگار جز
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 شويم؟ مى آماده نماز براى چگونه
 !خيز بر نيايش به آنگه و كن وشويى شست

 
 وضو

 بعـد  و شـوييم  مـى  انگشـتان  تا آرنج از را ها دست بعد و صورت نخست
 .كشيم مى دست را پاها روى و سر جلوى

 وجـوهكم  فَاغسِـلوا  الصلوة الى قُمتُم اذا آمنوا الذين ايها يا«
 الـى  ارجلكـم  و برؤسـكم  امسحوا و المرافِق الى ايديكم و

  1».الكَعبين
 هـا  دسـت  و صورت برخاستيد نماز به وقتى مسلمانان، اى«
 آمـدگى  بر تا را پا همه و سر از قسمتى بشوييد، آرنج تا را
 »...بكشيد دست آن وىر
 .باشد خدا براى و پاك نيتى با بايد وشو شست اين
 پــاك لبــاس و شــوييم مــى باشــد آلــوده بــدن از ديگــرى جــاى اگــر

 2.پوشيم مى
                                                           

 .6 آيه مائده، سوره. 1
 خـوك،  سـگ، : از عبارتنـد  باشـد  آلـوده  بـدان  نبايـد  نمازگزار لباس و بدن كه نجاسات از برخى. 2

 اى انـدازه  بـه  خونشان جريان سرعت كه گوشت حرام هاى حيوان از دسته آن و انسان ادرار و مدفوع
 حيوانـات،  همـه  و انسـان  خـون  و منـى  جهـد،  مى بيرون خون شود پاره هاآن رگ يك اگر كه است
 مـردار  باشـد،  بـاال  انـدازه  بـه  خونشـان  جريان سرعت كه گوشت، حالل خواه و گوشت حرام خواه
 بـاال  انـدازه  بـه  آنهـا  خـون  جريـان  سـرعت  كه حيواناتى مردار و شود داده غسل آنكه از پيش انسان
 .باشد
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  قبله
 قهرمـان  ،«ابـراهيم  «يـادبود  كه اى خانه ايستيم؛ مى» كعبه «خانه به رو آنگاه

 را آن سرشـت  زهپاكي پسر و پدر اين و اوست فرزند» اسماعيل «و توحيد،
 .ساختند» مكه «سرزمين در يكتا خداى پرستش براى

 دسـتور  مسلمانان به و كرد معرفى يكتاپرستى كانون را خانه اين اسالم
 مركـزى  نقطـه  تا بگزارند نماز آن سوى به هستند جهان نقطه هر در تا داد

 :گردد يكتاپرستى
 و الحـرام  المسـجد  شَـطر  وجهـك  فولّ خرجت حيث من و«

 1»...شطره وجوهكم فولّوا كنتم ما حيث
 جـا  هـر  در و بگـردان  مسجدالحرام سوى به رو رفتى، بيرون جا هر واز«

 »...بگردانيد رو آن سوى به بوديد
 از اسـتفاده  كـه  گـزاريم  مى نماز لباسى با و ايستيم مى نماز به جايى در

 .نباشد ممنوع ديگر جهات يا ديگران حقوق رعايت نظر از نماز براى آن
  

 خوانيم؟ مى نماز چگونه
 و آوريـم  مـى  خـدا  سـوى  بـه  ديگـر،دل  فكـر  هر از فارغ آماده، روحى با

 ».اكبر اهللا«: گوييم مى
 برتر بگنجد ما تصور در آنچه از و تر بزرگ چيز هر و كس هر از خدا
 .است
 در ديگـر  هـاى  عظمت همه ـ تر بزرگ همه از خداى ـ اكبر اهللا آهنگ با
 جانى و دل با و انديشد مى خدا عظمت تنهابه ريزند؛ مى فرو نمازگزار چشم

 

                                                           
 .150 آيه بقره، سوره. 1
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 .شود مى آفريدگار نيايش آماده او برابر در خاضع
 و نيـايش  بـه  كعبـه  سـوى  بـه  رو همـواره  نمـاز  پايان تا لحظه اين از

 گـوييم  سخن كسى با آنكه بى پردازيم، مى او با نياز و راز و خدا پرستش
 .دهيم پاسخ كسى به يا

 كـه  ارجى پر معانى به توجه با را» حمد «سوره ست،نخ او ستايش در
 :خوانيم مى آمده آن در

 »الرحيم الرحمن اهللا بسم«
 .مهرورز مهربان خداى نام به

 »العالمين رب هللا الحمد«
 .است جهانيان خداوند خدا، مخصوص ستايش

 در و كنـد  مـى  شـروع  خـدا  نام به فقط را سخن هر و كار هر مسلمان
 .شود مى افتتاح» خدا نام به»تنها چيزى هر مسلمانان جامعه
. اسـت  نهايـت  بى كمال كه خداست مخصوص ستايش اسالم، نظر از
 هر و كس هر از. نيست ستايش شايسته چيز هيچ و كس هيچ خدا از غير
 و محبـت  حـدود  در و قـدردانى  توان مى اش واقعى ارزش حدود در چيز

 رنـگ  نبايـد  رگـز ه تشـكر  و قـدردانى  ولـى  كرد، تشكر توان مى خدمتش
 .گيرد خود به ستايشگرى و مداحى چاپلوسى،
 بـزرگ  آفـت  يـك  و اخالقـى  بـزرگ  آفت يك ستايشگرى و مداحى
 .است اجتماعى
 بـه  را خـود  و كشد مى را خود شخصيت طرف يك از چاپلوس و مداح

 چاپلوسـى،  و مـداحى  بـا  ديگر طرف از و كند مى زبون و پست خود دست
 و مغرورتـر  روز بـه  روز كـه  سـازد  مـى  اجتمـاعى  دروغـين  هاى شخصيت
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 نـواقص  كـه  افتنـد  مـى  آن فكر به خودشان نه ديگر شوند؛ مى خودپسندتر
 كـه  دهنـد  مى را فرصت و اجازه اين كسى به نه و بشناسند را خود واقعى

 صـورت  بـه  جامعـه  در را آنهـا  كـم  كـم  فرومايه مداحان. كند انتقاد آنها از
 ناخودآگاه يا خودآگاه كه آورند مى در خطرناك و خودكامه مغرور، بتهايى
 و آراء از و بگذارنـد  احتـرام  پرسـتش  حـد  بـه  آنهـا  به مردم دارند انتظار

 .كنند پيروى چرا و چون بى افكارشان
» خداسـت  مخصـوص  سـتايش »:كـه  حقيقت اين مكرر اعالم با اسالم

 و خودكامـه  هاى بت چنين اسالمى يكتاپرستى جامعه در هرگز خواهد مى
 هـر  در كس هر از غرض بى و منطقى انتقاد راه و نيايند وجود به ىمغرور
 .باشد باز همه روى به مقام

 »الرحيم الرحمن«
 .مهرورز مهربان خداى
 »الدين يوم مالك«
 .پاداش روز دارنده

 به ديگر طرف از و دارد ايمان الهى بخشايش به طرف يك از مسلمان
 نيـز  او كيفـر  نگـران  لـى و اسـت،  اميـدوار  خـدا  رحمت به. اعمال پاداش
 سـرزند  او از بـدى  و نيـك  هـر  كه زيرا شود، نمى مغرور هرگز او. هست
 .ديد خواهد پاداش روز در را آن سزاى
 »نَستعين اياك و نَعبد اياك«
 .خواهيم مى كمك تو از تنها و پرستيم مى را تو تنها

  رسشدست در او كه فراوانى امكانات و نيروها و خدا بر همواره مسلمان
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 .برد نمى احدى پيش نياز دست و كند مى تكيه گذارده
 يـا  گيـرى  كمـك  ايـن  ولـى  گيرد، مى كمك ديگران از البته خود كار در او

 سـنن  و قوانين طبق يا دارد، دوستى و رفاقت جنبه يا است، قرارداد صورت به
 در او صـورت،  هر به. هستند اجتماعى قرارداد نوعى خود هم آنها كه ـ است
 كمـك  آنكـه  بـى  دهـد،  مى هم كمكى نسيه يا نقد خواهد، مى كه كمكى بربرا

 .باشد همراه منت با و داشته آقامنشى رنگ ديگران به او كمك يا او به ديگران
 و ايـن  دسـت  بـه  طمع چشم و كند نمى قبول آقامنشانه كمك مسلمان

 و كنـد  مى كار خداداد نيروهاى و خدا بر اتكاى با عكس، به دوزد؛ نمى آن
 هـاى  نيازمندى شرافتمندانه تأمين به خود ابتكار و كار نيروى از استفاده با

 .پردازد مى خويش آرزوهاى و ها خواسته و زندگى
 

 »المستقيم الصراط اهدنا«
 .بنما ما به را راست راه

 »عليهم انعمت الذين صراط«
 .ساختى برخوردارشان خود نعمت از كه آنها راه

 »عليهم غيرالمغضوب«
 .رفته خشم ايشان بر كه نهاآ نه

 »والالضّالين«
 .گمراهان نه و

 

 او از. خداسـت  با اش روزانه نماز در مسلمان هر دعاى ترين اساسى اين
 نهـد؛  پايش پيش و بنماياند او به را زندگى راست راه همواره كه خواهد مى
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ــى ــه راه ــه را او ك ــتفاده ب ــت از اس ــاى نعم ــداداد ه ــا خ ــد، توان  از كن
 از اى نشـانه  و انسان رفتن بيراهه يا تنبلى از ناشى كه نابجا هاى محروميت

 او ارزنده نيروهاى نابجاى شدن تلف مانع و بخشد نجات خداست خشم
 .گردد ها بيراهه در

 بـراى . خواند مى قرآن از ديگر سوره يك نمازگزار حمد، سوره از پس
 .نويسيم مى آن توضيح و ترجمه رابا» توحيد «سوره مونه،ن

 »الرحيم الرحمن اهللا بسم«
 .مهرورز مهربان خداى نام به

 »احد اهللا هو قل«
 .يكتا خداى اوست بگو

 »الصمد اهللا«
 .است نياز بى و نقص بى و كامل خدا

 »يولد لم و يلد لم«
 .شده زاييده نه و زاييده نه

 ».احد كفواً له يكن ولم«
 .است بوده او همتاى كس هيچ نه و

 خرافـى  هـاى  عقيـده  مقابـل  در خدا، درباره مسلمان يك عقيده است اين
 آن كنار در و معتقدند پسر ـ پدر خداى به كه مسيحيان بيشتر عقيده ديگر،مثالً

 شـده  يكى هم با خداى سه اين و دانند مى سوم خداى هم را القدس روح دو،
 هـاى  شخصيت يا )ع(مريم حضرت مجسمه برابر در يا ؛(تثليث (پرستند مى را

 ...و كنند مى نيايش و نياز و راز و ايستند مى مذهب آن ديگر برجسته
 سـر  او عظمت برابر در خدا با نياز و راز و نيايش و ستايش از پس نمازگزار
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 الهـى  سـتايش  به زبان و ،(ركوع (شود مى خم زانو تا آورد؛ مى فرو تعظيم
 :گويد مى مثالً گشايد؛ مى

 »بحمده و العظيم ربى سبحان«
 :يا. شمرم مى پيراسته و ستايم ىم را خود بزرگ خداى
 »اهللا سبحان اهللا، سبحان اهللا، سبحان«

 .خدا باد پيراسته خدا؛ باد پيراسته خدا؛ باد پيراسته
 

 شـعار  ديگـر  بـار  گويـد  مـى  نمـاز  ركوع در كه جمله اين با نمازگزار
 :گويد مى و كند مى تكرار را يكتاپرستى و توحيد

 ركـوع  و شـدن  خـم  بـه  خـود  ابربر در مرا كه عظمتى تنها! بارالها
 قد بزرگداشت و تعظيم براى تو جز چيز هيچ برابر در. تويى دارد وامى
 راسـت  سـر  انسـانى  و طبيعـى  هـاى  قدرت همه برابر در. كنم نمى خم
 فكـر  و اى داده من به كه راستى قامت دهم نمى اجازه هرگز و گيرم مى
 خـم  هـا  قـدرت  ايـن  برابر در اى داشته ارزانى من به كه آزادى اراده و

 .شوند
 قـدرت  صاحبان همه برابر در كه اسالم شده تربيت مسلمان است اين

 آن و ايـن  برابـر  در هرگـز  و گيـرد  مـى  راست سر مقام و جاه و ثروت و
 .كند نمى تعظيم

 برابـر  در ديگر بار آنگاه. ايستد مى راست و دارد مى بر ركوع از سر بعد،
 .افتد مى خاك روى به بيشتر وعخض و فروتنى با الهى عظمت و كمال

 را پيشانى و زمين، روى را ها دست كف و زانوها دوپا، بزرگ انگشت سر
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 گشـايد  مى الهى ستايش به زبان ديگر بار .»سجده «:نهد مى 1خاك روى بر
 :گويد مى و

 »بحمده و االعلى ربى سبحان«
 هپيراسـت  و سـتايم  مـى  اسـت  برتـر  و باالتر همه از كه را خود خداوند

 .شمرم مى
 :گويد مى يا
 ».اهللا سبحان اهللا، سبحان اهللا، سبحان«
 

 از تـرى  كامـل  نمـودار  كه سجود، حالت در ها جمله اين با گزار نماز
 يكتاپرسـتى  و توحيد آهنگ ديگر بار است، فروتنى و خشوع و خضوع

 خـدا،  غيـر  برابـر  در ديگران: گويد مى و كند مى زمزمه جان گوش در را
 يـك  كـه  مـن  امـا  افتنـد،  مـى  خاك به قدرت و ثروت بانصاح برابر در

 خـاك  بـه  اسـت،  همـه  از برتـر  كـه  خدايى خدا، برابر در تنها مسلمانم
 نخـواهم  خـاك  به او جز چيز هيچ و كس هيچ برابر در هرگز و افتم مى
 .افتاد

 .نشيند مى و دارد مى بر خاك از سر سپس
 خـود  سـتايش  و نهـد  مـى  خـاك  بـر  پيشـانى : كند مى سجده ديگر بار
 .نشيند مى و دارد مى بر خاك از سر بعد. كند مى راتكرار

                                                           
 يـابر  نهـاد،  قبيـل  ايـن  از چيـزى  يـا  سـنگ  يـا  خـاك  روى را پيشانى بايد نماز سجده در. 1

 نمـاز  مهر. شود نمى مصرف پوشاك يا خوراك براى ولى رويد، مى خاك از كه چيزهايى
 خـود  همـراه  كـه  اسـت  اى پـاكيزه  خاك قطعه حقيقت در است معمول ما ميان در غالباً كه

 .بگذاريم آن  ىرو پيشانى سجده براى تا داريم
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  ركعت
 شـود؛  مـى  ناميـده  نمـاز » ركعت «يك اينجا تا حمد سوره خواندن از

 چهـار  يـا  سـه،  دو، روزانـه  نمازهاى. هست» ركوع «يك آن در زيرا
 .اند ركعتى
 و عصر و ظهر نمازهاى ركعت، سه مغرب نماز ركعت، دو صبح نماز
 .اند ركعت دو مسافرت اثناى در و ركعت چهار معموالً عشاء

 آسـان  اسـت  كـم  شان آشنايى كه آنها براى نماز گرفتن ياد اينكه براى
 اسـت،  واجـب  كـه  انـدازه  همـان  بـه  را روزانه نمازهاى از يك هر شود،
 :آوريم مى اينجا در مستحبات، از نظر صرف
  

  صبح نماز ـ1
 گونـه  هـر  از دور پـاك،  دلـى  بـا  گـر، دي قبلى هاى آمادگى و وضو از پس

 :گوييم مى و ايستيم مى نماز به قبله به رو تظاهر و خودنمايى
 ».اكبر اهللا«

 :خوانيم مى را حمد سوره و
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

. الـدين  يـوم  مالـك . الـرحيم  الـرحمن . العالمين رب الحمدهللا
 صـراط . المسـتقيم  الصـراط  اهدنا. نستعين اياك و نعبد اياك
 .الضالين وال عليهم غيرالمغضوب عليهم انعمت الذين

 :توحيد سوره مثالً قرآن، از ديگر سوره يك و
 الرحيم الرحمن اهللا بسم
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 لـه  يكـن  لـم  و يولـد  لم و يلد لم. الصمد اهللا. احد اهللا هو قل
 .احد كفواً

 كنـيم؛  مـى » ركـوع  «:شـويم  مى خم زانو تا الهى برابرعظمت در آن از پس
 :گوييم مى مثالً و ستاييم ىم را او عظمت

 :يا .».بحمده و العظيم ربى سبحان«
 ».اهللا سبحان اهللا، سبحان اهللا، سبحان«

 خـاك  بـه  همه، از باالتر خداى برابر در بعد و ايستيم مى راست سپس
 دسـت  كـف  دو و زانو سر دو پا، )شست( بزرگ انگشت سر دو. افتيم مى

 آن ماننـد  يـا  حصير يا چوب اي سنگ يا خاك بر را پيشانى و زمين، روى
 مـثالً  و سـتاييم  مـى  را همـه  از برتـر  خـداى  كنـيم؛  مـى » سجده «:نهيم مى
 :گوييم مى

 :يا .».بحمده و االعلى ربى سبحان«
 ».اهللا سبحان اهللا، سبحان اهللا، سبحان«

. كنـيم  مـى  سجده ديگر بار. نشينيم مى و داريم مى بر زمين از سر سپس
 :گوييم مى و گذاريم مى زمين بر انىپيش گفتيم، كه ترتيبى به

 :يا .».بحمده و االعلى ربى سبحان«
 ».اهللا سبحان اهللا، سبحان اهللا، سبحان«

 دو از ركعـت  يك اينجا تا. نشينيم مى و داريم مى بر زمين از سر آن از پس
 خيـزيم  برمـى  جا از دوم ركعت براى اينك. ايم داده انجام را صبح نماز ركعت

 خـوانيم؛  مـى  را توحيد سوره مثالً ديگر، سوره يك و حمد ورهس. ايستيم مى و
 .آوريــم مــى جــا بــه گفتــيم كــه شــرحى بــه را ســجده دو و ركــوع ســپس

 

 سرود يكتاپرستي     122

 :گوييم مى و نشينيم مى داريم؛ مى بر دوم سجده از سر
 ».له شريك ال وحده اهللا اال اله ال ان اشهد«

 .نيست يكىشر او براى و خدايى آفريدگار جز كه گواهم حقيقت اين بر
 ».رسوله و عبده محمداً ان اشهد و«

 .خداست پيغمبر و بنده )ص(محمد كه گواهم حقيقت اين بر و
 ».محمد آل و محمد على صل اللهم«
 .فرست درود محمد دودمان و محمد بر! بارالها
 ».كاته بر و اهللا رحمة و النبى ايها عليك السالم«
 .پيامبر اى تو بر خدا بركات و رحمت و تو بر درود
 ».الصالحين اهللا عباد على و علينا السالم«
 .خدا كار شايسته بندگان بر و ما بر درود
 ».كاته بر و اهللا رحمة و عليكم السالم«
 1.شما بر خدا بركات و رحمت و شما بر درود

 .شود مى تمام صورت اين به صبح نماز
 عتـراف ا خـدا  يگانگى به نمازگزار ديگر بار نماز، آخر قسمتِ اين در

 پيغمبـر  و خـدا  بنـده  محمـد : گويـد  مـى  صـراحت  بـا  آن همراه و كند مى
 .فرستد مى درود خدا نيكوكار بندگان و دودمانش و او بر و. خداست

 ــ  اسـت  خدا بنده محمد كه ـ را جمله اين بار نه حداقل روز هر مسلمانان
 حـد  از را محمـد  و نشوند انحراف دچار مسيحيان چون هرگز تا كنند مى تكرار
 بـر  آنـان . نبرنـد  بـاال  بـودن،  خدا فرزند يا خدايى، نيمه يا خدايى، حد به بندگى

                                                           
 سـالم  بـه  تـوان  مـى  نمـاز  »سـالم « در. شود مى ناميده »سالم« و »تشهد« نماز از قسمت اين. 1

 .كرد اكتفا ،بركاته و اهللا رحمة و عليكم السالم: يعنى سوم،
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 نيكوكـار  بنـدگان  بـر  و او، پـاك  دودمان بر اسالم، بزرگ پيشواى پيغمبر،
 در مسـلمان  كـه  دارنـد  مى اعالم و فرستند مى درود و گويند مى سالم خدا
 بنـدگان  و سلمانانم همه با و اسالم امت از عضوى باشد كه دنيا نقطه هر

 گسـترده  و دار ريشـه  آنقـدر  همبسـتگى  اين. دارد همبستگى خدا نيكوكار
 در را خـود  ايستاده، نماز به تنها كه موقعى در حتى مسلمان، هر كه است
 بـدين . انـد  هـم  بـا  هميشـه  آنهـا  همه گويى يابد؛ مى ديگر مسلمانان جمع
 خطـاب،  صورت به هم آن گويد مى سالم آنها همه به نماز پايان در جهت
 :كه عبارت اين با و حضورى وگوى گفت يعنى
 ».بركاته و اهللا رحمة و عليكم السالم«
 .باد» شما «بر او بركات و رحمت و خدا درود
  

  ظهر نماز ـ2
 و تظـاهر  گونـه  هـر  از دور دلى ديگر،با قبلى هاى آمادگى و وضو از پس
 :گوييم مى و ايستيم مى نماز به قبله به رو ريا،

 »اكبر اهللا«
 را توحيد سوره مثالً قرآن، از ديگر سوره يك آن از بعد و حمد سوره

 .خوانيم مى
 .رويم مى ركوع به
 .ايستيم مى و داريم مى بر ركوع از سر
 .رويم مى سجده به
 .داريم مى بر سجده از سر

 .رويم مى سجده به دوباره
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 .نشينيم مى و داريم مى بر سجده از سر
 .ايستيم مى و خيزيم مى بر جا از دوم ركعت براى

 توحيد سوره همان مثالً قرآن، از ديگر سوره يك و حمد سوره دوباره
 .خوانيم مى را

 .رويم مى ركوع به
 .ايستيم مى و داريم مى بر ركوع از سر
 . رويم مى سجده به
 .نشينيم مى و داريم مى بر سجده از سر

 .رويم مى سجده به دوباره
 :گوييم مى و داريم برمى دوم ركعت دومِ سجده از سر

 ».له شريك ال وحده اهللا اال اله ال ان اشهد«
 ».رسوله و عبده محمداً ان اشهد و«
 ».محمد آل و محمد على صل اللهم«

 .خيزيم مى بر جا از سوم ركعت براى
 : گوييم مى حمد سوره جاى به يا خوانيم، مى را حمد سوره

 ».اكبر اهللا و اهللا اال اله ال و الحمدهللا و اهللا سبحان«
 آفريـدگارى  خـدا  جـز . خداسـت  مخصوص ستايش خدا، باد پيراسته

 .است تر بزرگ همه از خدا و نيست
 .رويم مى ركوع به
 .ايستيم مى راست و داريم مى بر ركوع از سر
 .رويم مى سجده به
 .نشينيم مى و داريم مى بر سجده از سر
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 .رويم مى سجده به دوباره
 .نشينيم مى و داريم مى بر سوم كعتر دومِ سجده از سر

 .خيزيم مى بر جا از چهارم ركعت براى
 :گوييم مى آن جاى به يا خوانيم، مى را حمد سوره باز
 ».اكبر اهللا و اهللا اال اله ال و الحمدهللا و اهللا سبحان«
 .رويم مى ركوع به
 .ايستيم مى و داريم مى بر ركوع از سر
 .رويم مى سجده به
 .نشينم مى و داريم مى بر سجده از سر

 .رويم مى سجده به دوباره
 :گوييم مى و نشينيم مى. داريم مى بر چهارم ركعت دومِ سجده از سر

 »له شريك ال وحده اهللا اال اله ال ان اشهد«
 »رسوله و عبده محمداً ان اشهد و«
 ».محمد آل و محمد على صل اللهم«
 ».تهبركا و اهللا رحمة و النبى ايها عليك السالم«
 ».الصالحين عباداهللا على و علينا السالم«
 ».كاته بر و اهللا رحمة و عليكم السالم«
  

  مغرب نماز ـ3
 .است ركعت سه مغرب نماز

 ديگـر  برداشـتيم  سـر  سوم ركعت دومِ سجده از آنكه از پس بنابراين،
 :گوييم مى و نشينيم مى بلكه خيزيم؛ نمى بر جا از چهارم ركعت براى
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 »له شريك ال وحده اهللا اال اله ال ان اشهد«
 »رسوله و عبده محمداً ان اشهد و«
 ».محمد آل و محمد على صل اللهم«
 ».بركاته و اهللا رحمة و النبى ايها عليك السالم«
 ».الصالحين عباداهللا على و علينا السالم«
 ».بركاته و اهللا رحمة و عليكم السالم«
  

 عشاء نماز ـ 4
 1ظهر نماز مثل

 
  انسان در نماز ميقع تأثير
 سـرود  يكتاپرسـتى،  و توحيـد  سـرود  را آن بايـد  كه اسالم نماز است اين

 همـه  با صفا و صلح سرود فضيلت، و پاكى سرود انسان، شخصيت حفظ
 بـار  پنج روزى بايد مسلمانان همه كه سرودى. ناميد خدا نيكوكار بندگان
 از و بمانـد  زنده ندرآنا همواره انسانى عالى ملكات و خدا ياد تا بخوانند

 يـا  ها، زيبايى برابر در خودباختگى از شرك، به آلودگى از خدا، راست راه
 بنـدگان  بـا  ناسـازگارى  از خودكامـه،  هـاى  قـدرت  برابر در شدن مرعوب
 سـرودى  مثل درست. بمانند مصون روحى ديگر مفاسد از و خدا نيكوكار

 زنـده  آنـان  در سلحشـورى  روح تـا  خواننـد  مـى  شام و صبح سربازان كه
 .شود تقويت درآنان نيكوكارى روح تا خوانند مى پيشاهنگان يا بماند؛

                                                           
 بـا  را توحيـد  سـوره  و حمـد  سوره عشاء و مغرب و صبح نمازهاى دوم و اول ركعت در. 1

 .آهسته صداى با عصر و ظهر ازهاىنم در و خوانيم مى بلند صداى
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 :گويد مى انسان در نماز عميق تأثير باره در كريم قرآن
 تَنهـى  الصلوة انَّ الصلوة، اَقم و الكتاب، من اليك مااوحى اُتل«

 1».تصنعون ما يعلم اهللا و اكبر، اهللا لَذِكر و والمنكر الفحشاء عن
 جلـوى  نمـاز  كه كن بپا را نماز و برخوان شده وحى تو بر كتاب از آنچه«

 خـدا  و. خداسـت  يـاد  تـر  مهم همه از و گيرد مى را پليد و زشت كارهاى
 ».كنيد مى چه شما داند مى

 افسـردگى  و پژمردگى از و دهد مى خاصى معنوى نشاط آدمى به نماز
 .كند مى جلوگيرى روح

 روزانـه  نمازهاى به كه كسى. است ناسىش وظيفه تمرين نوع يك نماز
 وظايف به نسبت انگارى سهل و بارى و بند بى برابر در الاقل باشد بند پاى
 :كند مى كمك زندگى در او پيشرفت به نماز و ماند مى مصون ديگر

. الخاشـعين  علـى  اال لكبيـرةٌ  اِنَّها و الصلوة و بالصبر واستعينوا«
 2 ».راجِعون اليه انّهم و ربهم امالقو انهم يظُنّون الذين

 كـار  خـود،  نمـاز  چند هر گيرد؛ كمك نماز و شكيبايى از زندگى راه در«
 خـداى  پـيش  سـرانجام  دارنـد  عقيده كه ها، فروتن بر مگر است؛ سنگينى
 ».گردند مى باز او سوى به و روند مى خويش
 بـه  هكـ  آنها براى ولى است، سنگين تكليفى مردم از اى عده براى نماز
 پـاك  را خـود  همواره بايد كه دارند ايمان و معتقدند انسان جاويد هستى
 و راز پيوسـت،  الهى جاويد كمال به تا كوشيد تكامل راه در و داشت نگاه

 .است مهربان و بزرگ خداى با آور نشاط و بخش لذت نيازى
                                                           

 .45سوره عنكبوت، آيه . 1
 .46 و 45سوره بقره، آيات . 2
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 در. كـرد  دعـوت  نمـاز  بـه  را مسـلمانان  اول، روزهاى همان از اسالم
 علـى  عمويش پسر و خديجه همسرش و پيغمبر جز كه ستيننخ روزهاى

 بـه  هـم  بـا  را روزهـا  علـى  و پيغمبـر  بـود،  نگرويده اسالم به كسى هنوز
 1.گزاردند مى نماز وآنجا رفتند مى مكه اطراف هاى دره

. كردنــد مــى اذيــت گــاهى و مســخره را نمــازگزاران اســالم مخــالفين
 مكه اطراف هاى دره به بگزارند نماز خاطر آرامش با آنكه براى ها مسلمان

 آنهـا  مـزاحم  هم همانجا مخالفين ولى خواندند، مى نماز هم با و رفتند مى
 مخـالفين،  آزار و فشار اما 2.كشيد مى خورد و زد به كار گاه گاه و شدند مى
 داشـت،  نمـى  بـاز  نماز فريضه انجام از را مسلمانان تنها نه آنها، تمسخر يا

 .افزود مى بخش لذت نيايش اين انجام در آنان پافشارى بر بلكه
 مسـلمانان  و اسـت  يكتاپرستى شعار نماز بود گفته آنها به )ص(پيغمبر

 .كنند غفلت آن از نبايد وجه هيچ به
 آن اطـراف  و» طايف «شهر در و بودند بزرگ قبايل از يكى» ثقيف بنى»

 از پـيش  سـال  سـه  تقريبـاً  (هجـرت  هشـتم  سال در آنان. كردند مى زندگى
 دربـاره  پيغمبـر  با تا فرستادند مدينه به نمايندگى به را هيأتى) پيغمبر رحلت
 هيـأت  ايـن . كننـد  پيشنهاد زمينه اين در خاصى شرايط و مذاكره آنان اسالم
 بشـوند،  مسـلمان  ثقيـف  بنى كه كردند پيشنهاد پيغمبر به خود مذاكره ضمن
 :فرمود آنها به پاسخ ضمن )ص(پيغمبر. باشند معاف نماز خواندن از ولى

 3»فيه صالة ال دين فى خير ال الصالة؛ اما و...«
                                                           

 .263سيره ابن هشام، جلد اول، صفحه . 1
 .282سيره ابن هشام، جلد اول، صفحه . 2
 .185سيره ابن هشام، جلد چهارم، صفحه . 3
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 نباشـد  همـراه  خوانـدن  نمـاز  بـا  كـه  شدنى مسلمان نماز؛ مورد در اما.. .»
 ».ندارد ارزشى
 صـورت  بـه  توانـد  نمـى  كـه  گرفتـه  قـرار  شرايطى در مسلمان اگر
 ،نشسته: بگزارد نماز بايد بتواند كه صورتى هر به بخواند، نماز معمولى
 و تانـك  پشـت  هواپيمـا،  يـا  قطـار  يا ماشين در اسب، سوار خوابيده،

 ...و پوش زره
  
  جماعت نماز
 حتى و كنند زندگى جمعى دسته صورت به مسلمانان كرده تأكيد اسالم
 هـر  گرنه و مسجد، در هست مسجدى اگر ـ بگزارند نماز جمعى دسته
 در يا كارخانه و كارگاه در مدرسه، سالن در صحرا، در: باشد مناسب جا

 بكوشـند  همه شود مى خوانده جماعت نماز محل يك در وقتى. ها خانه
 شـركت  جماعـت  نمـاز  در و بروند آنجا به خود كار محل يا خانه از تا

 .كنند
 هـاى  صـف  در قبله روبه نمازگزاران جماعت، نماز كردن برگزار براى

 را جمعـى  تهدسـ  نمـاز  و ايسـتد  مى جلو نفر يك. ايستند مى نماز به منظم
 .»جماعت امام «:كند مى رهبرى
 حكومـت  نماينـده  تـرين  عـالى  رهبرى به اول درجه در جماعت نماز
 يـك  خـود  ميـان  از مـردم  خود وگرنه، شود؛ مى خوانده منطقه در اسالمى

 .كنند مى انتخاب كار اين براى را شايسته فرد
 امــام فقــط را دوم و اول ركعــت ســوره و حمــد جماعــت، نمــاز در

 نمـاز  ديگـر  هاى قسمت ولى كنند، مى گوش ديگر نمازگزاران و خواند مى
 .دهند مى انجام هم با همه را
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  جمعه نماز
 6 شـعاع  تـا ( منطقـه  هـر  مسـلمانان  جمعـه  ظهـر  كه است آن جمعه نماز

 نخسـت  نماز اين در. گزارند نماز هم با و شوند جمع هم دور )كيلومترى
 استفاده با الهى، ستايش از پس و ايستد مى حاضران برابر در جماعت امام
 آن، توضـيح  و قـرآن  از سـوره  يـك  حداقل خواندن و حديث، و قرآن از

 نمـاز  بـه  هـم  بـا  همه اسالمى امت اجتماعى مسائل و اسالم تعاليم درباره
 در. گزارنـد  مـى  نمـاز  جماعـت  بـه  ركعت صبح،دو نماز مثل و ايستند مى

 . شود مى حساب نماز ركعت دو جاى به نماز از قبل سخنرانى دو حقيقت
 بايـد  او حكومت قلمرو در باشد، داشته حكومت عادل زمامدار جا هر
 وى بايـد  باشـد  داشته حضور او نماينده جا هر و شود برگزار جمعه نماز

 اين به خود جاى به را كسى يا گيرد عهده بر شخصاً را جمعه نماز امامت
 شـد  بلند جمعه نماز اذان صداى كه همين صورت اين در. بگمارد سمت
 :شوند حاضر نماز محل در و بشكند كار از دست بايد همه

 

 الى فَاسعوا الجمعة يوم من للصلوة نودى اذا آمنوا الذين ايها يا«
 1»تعلمون كنتم ان لكم خيرٌ ذلكم البيع، ذَروا و ذكراهللا

 خـدا  يـاد  بـراى  شـتابان  برخاست، جمعه نماز بانگ وقتى مسلمانان، اى«
 آن باشـيد،  دانسـته  اگـر . بگذاريد زمين را فروش و خريد و برويد )مازن(

 ».است بهتر شما براى
 :برود خود كار پى تواند مى كس هر شد تمام نماز آنكه از پس

                                                           
 .9سوره جمعه، آيه . 1
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 اهللا فضـل  مـن  ابتَغوا و االرض فى فانتشروا الصلوة قُضيت فاذا«
 1»تُفلحون لَعلَّكم كثيراً اهللا اذكروا و

 بخشـش  دنبـال  بـه  و شويد پراكنده زمين در شد برگزار ازنم آنكه از پس«
 ».شويد رستگار كه شايد باشيد؛ خدا ياد به زياده و برويد الهى

 در هـا  مسلمان از اى عده يا نباشد، عادل زمامدار دست به حكومت اگر
 بهتـر  نيست، آنجا در عادل امام حكومت نماينده كه كنند مى زندگى جايى
 پـيش  سـخنرانى  دو عهده از كه را شايسته فرد يك خودشان ميان از است

 نمـاز  تواننـد  مى گرنه و بگزارند؛ جمعه نماز و كنند انتخاب برآيد نماز از
 .بخوانند عادى صورت به را ظهر
  

  هجرت از بعد جمعه نماز نخستين
 حومـه  در آمـد،  مى مدينه به مكه از مهاجرت عنوان به )ص(پيغمبر وقتى 

 اعراب از كوچك طايفه يك سكونت محل كه» قبا «منا به محلى در مدينه
 او اسـتقبال  و )ص(پيغمبر ديدار براى مسلمانان از اى عده. كرد توقف بود
 .شدند ملحق آنها به بيرون از هم اى عده. آمدند قبا به شهر ديگر نقاط از

 چنـد  همـين  در و مانـد  قبا در پنجشنبه تا يكشنبه روز از )ص(پيغمبر
 بـود  اسالمى مسجد نخستين اين .»مسجدقبا «:كرد بنا اسالمى مسجد روز
 2.شد ساخته مسلمانان دست به كه

 شـهر  سـمت  بـه  قبا از همراهان و )ص(پيغمبر جمعه، بعد، روز صبح
 

                                                           
 .10سوره جمعه، آيه. 1
 .139جلد دوم، صفحه سيره ابن هشام، . 2
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 طايفـه  يك سكونت محل كه رسيدند اى دره به ظهر هنگام. كردند حركت
 سـت نخ. خوانـد  جمعـه  نماز پيغمبر اينجا در. بود اعراب از ديگر كوچك

 كـه  وظـايفى  و اسالم درباره آنها براى و ايستاد مسلمانان صفوف برابر در
 بـود  مسـلمانان  عهده بر اسالمى حكومت بنيانگذارى اول روزهاى آن در
 نماز ركعت دو هم با همه بعد و) خواند خطبه (كرد صحبت نوبت دو در

 .خواندند
  
  عيد نماز

 .)اضحى(» قربان يدع «و» فطر عيد «:هست رسمى عيد دو اسالم در 
 رمضـان،  مـاه  روزه از پس مسلمانان كه است شوال اول روز فطر عيد
 مراسـم  پايـان  مناسبت به را روز اين هم با همه و شكنند مى را خود روزه
 .گيرند مى جشن روزه

 اصـلى  قسـمت  كـه  اسـت  ذيحجـه  مـاه  دهم روز )اضحى( قربان عيد
 و شـده  گـزار  بـر  انـد  رفتـه  مكـه  بـه  حج براى كه مسلمانانى حج مراسم

 خودشـان  را آن از مقـدارى . كننـد  مـى  قربـانى  شـتر  يـا  گـاو  يـا  گوسفند
 .دهند مى نيازمندان به مقدارى و خورند مى

 اصـلى  قسـمت  پايـان  مناسبت به را روز اين جا همه جهان مسلمانان
 .گيرند مى جشن حج شكوه پر مراسم

 در. اسـت  لعمـ  و كار عيد اسالمى بزرگ عيد دو اين كه داريد توجه
 عيـد  در و رمضان ماه داشتن روزه در را خود موفقيت مسلمانان فطر عيد

 مراسـم  برگـزارى  در را اسـالم  موفقيـت  و اسـالمى  امـت  موفقيت قربان
 .گيرند مى جشن حج شكوهمند
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 هر مسلمانان اسالمى، ساالنه جشنِ دو اين مراسم برگزارى براى
 مسـاعد  هـوا  اگـر  يا صحرا، و دشت در فراخ، ميدان يك گرد نقطه،
 شـادى  و شور با شوند؛ مى جمع هم دور بزرگ، سالن يك در نباشد
 دسـته  سـپس . سـتايند  مـى  را خـدا  و گوينـد  مى »اهللا اكبر « باهم همه

 جماعـت  بـه  نمـاز  ركعـت  دو و پردازنـد  مـى  الهى نيايش به جمعى
 هـم  بـا  همه بلند صداى با نمازگزاران نماز، پايان از پس. خوانند مى
 آنهـا  برابـر  در جماعـت  امـام  سـپس . گوينـد  مـى  »اهللا اكبر « ربا چند

 پـذيرايى  حاضـرين  از مراسـم  ايـن  همـراه  معمـوالً . كند مى صحبت
 .آيد مى عمل به اى ساده

 هـم  و اسـت  جمعـى  دسـته  عبـادت  هم عيد، نماز و جمعه نماز
 جهـت،  همين به. اسالمى اجتماعى و سياسى همبستگى از نمودارى
 اســالمى حكومــت كارهــاى از اول درجــه در آنهــا اداره و لـتشكيــ

 خـود  مسـلمانان  نباشـد،  كـار  سـر  اسـالمى  حكومـت  جا هر. تـاس
 با راكه اسالمى پرارزش و پاك اجتماعات اين و كنند اقدام توانند مى

 وجـود  بـه  اسـت  تـوأم  صـفا  و پاكى و يكتا خداى نيايش و پرستش
 .آورند

 نمـازگزاران  در طـرف  يـك  از عيد، نماز و جمعه نماز جماعت، نماز
 طـرف  از و كنـد،  مـى  كمـك  آنان معنوى رشد به و دارد معنوى عميق اثر

 از هـم  روى بـر  و افزايـد  مـى  مسـلمانان  يكپارچگى و همبستگى بر ديگر
 .كوشيد آن حفظ در بايد كه است اسالمى ارزنده شعارهاى
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  آيات نماز
 مـاه  از قسـمتى  شدن تاريك و گرفتن( خسوف برابر در كه هستند كسانى

 همـه  يـا  خورشـيد  از قسمتى شدن تاريك و گرفتن( كسوف ،)آن همه يا
 قبيـل  ايـن  از حـوادثى  و سـيل  برق، و رعد و صاعقه طوفان، زلزله، ،)آن

 .بازند مى كلى به را خود گاهى و شوند مى وحشت دچار
 نظـام  از نمودارى ديگر، پديده هزاران مانند حوادث، اين اسالم نظر از

 از بنـابراين  و آمده وجود به الهى قدرت به كه است ىهست عالم شكوه پر
 ايـن  دربـاره  بايـد  بشـر . اسـت  الهـى  حكمت و قدرت »آيات «و ها نشانه

 خورشـيد  و مـاه  گرفتن در. نشود واهمه دچار و بينديشد درست حوادث
 معمـول  ملـل  و اقـوام  از بسـيارى  ميـان  در كـه  موهومى كارهاى جاى به

 و بگـزارد  نماز ركعت دو: آورد او سوى هب دل و كند توجه خدا به 1است
 .كند فارغ موهوم افكار از را خود

 و سـيل  بـرق،  و رعـد  و صـاعقه  طوفـان،  زلزلـه،  وقـت  در بايـد  مسلمان
 خـدا  سـوى  بـه  دل است، عموم وحشت و ترس مايه كه قبيل اين از حوادثى
 حـوادث  ايـن  شـوم  و تلـخ  نتـايج  از بشـر  رهايى براى خدا كه بداند و آورد
 امكانـات  از بينديشـد،  تدبيرى بايد او. است نهاده او اختيار در امكاناتى عىطبي

 و شـود  كار به دست ديگران و خود نجات براى و جويد اى چاره كند، استفاده
                                                           

 بكوبند دهل و طبل است معمول اقوام از بسيارى ميان در خورشيد يا ماه گرفتن موقع در. 1
. بترسـانند  برآمده خورشيد يا ماه بلعيدن درصدد آنها گمان به كه را پيكرى غول اژدهاى تا

 مـاه  يـا  نزمـي  سـايه  همـان  از اى افسـانه  و عاميانه تعبيرى است ممكن پيكر غول اژدهاى اين
 آن ترسـاندن  براى زدن طبل هرحال به ولى است؛ كسوف و خسوف اصلى سبب كه باشد
 .است خرافى و موهوم كارى شك بدون
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 و راز بـا  و گويد سپاس را خدا و بگزارد نماز ركعت دو فرصت اولين در
 .يابد باز را خود آرامش او، با نياز

 هـر  در كـه  تفاوت اين با. صبح نماز مانند است؛ ركعت دو آيات نماز
 ركـوع  دو هر ميان و كنيم مى ركوع بار پنج ركوع، بار يك جاى به ركعت
 حمـد  از پـس  معمـوالً  كـه  را اى سوره يا خوانيم؛ مى سوره و حمد بار يك

 ركـوع  به و خوانيم مى را اول قسمت. كنيم مى قسمت پنج شود مى خوانده
 يـا  خـوانيم،  مـى  سـوره  و حمـد  بار يك ركوع دو هر ميان بعد و رويم مى

 و كنيم مى قسمت پنج شود مى خوانده حمد از پس معموالً كه را اى سوره
 يك ركوع دو هر ميان بعد و رويم مى ركوع به و خوانيم مى را اول قسمت
 اى سـوره  بايـد  بنـابراين، . شـود  تمـام  سوره تا خوانيم مى را ديگر قسمت
  .»كافرون «سوره مثالً. باشد داشته بيشتر يا آيه 5 كه كنيم انتخاب
 :شود مى خوانده زير ترتيب به كوتاهش شكل به آيات نماز

 »اكبر اهللا«
 : گوييم مى و خوانيم مى را حمد سوره بعد

 »الكافرون ايها يا قل. الرحيم الرحمن اهللا بسم«
  !كافران اى بگو. مهرورز مهربان خداى نام به

 
  .رويم مى ركوع به بعد
 : گوييم مى و ايستيم مى. داريم مى بر ركوع از سر

 »تعبدون ما اعبد ال«
 . پرستم نمى پرستيد مى شما كه را آن

 
 . رويم مى دوم ركوع به
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 : گوييم مى و ايستيم مى. داريم مى بر دوم ركوع از سر
 »اعبد ما عابدون انتم ال و«
 .پرستيد نمى پرستم مى من كه را آن هم شما

 
 . رويم مى مسو ركوع به
 :گوييم مى و ايستيم مى. داريم برمى سوم ركوع از سر

 »اعبد ما عابدون انتم ال و عبدتم، ما عابد انا ال و«
 مـن  كـه  را آن شـما  نـه  و پرستيد خواهم پرستيد مى شما كه را آنها من نه
 .پرستيد خواهيد پرستم مى

 
 .رويم مى چهارم ركوع به
 : گوييم مى و ايستيم مى. داريم برمى چهارم ركوع از سر

 ».دين لى و دينكم لكم«
 . من مال من دين شما، مال شما دين

 
 .رويم مى پنجم ركوع به
 .ايستيم مى و داريم برمى پنجم ركوع از سر
 . كنيم مى سجده دوبار و افتيم مى خاك بر
 

 بعد و خوانيم مى ترتيب همان به ديگر ركعت يك دوم، سجده از پس
 . كنيم مى تمام را زنما سالم و تشهد با
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  قنوت و دعا
 خواهد مى دلش آدمى براين، عالوه. بود نماز واجبات گفتيم اينجا تا آنچه 
 نيـاز  و راز و دعـا  نـوع  اين. كند نياز و راز و دعا نماز در خود دلخواه به

 ركـوع؛  از پيش دوم، ركعت در مخصوصاً ـ است مستحب و خوب بسيار
 ايـن  در. نامند مى نماز» قنوت «را آن كه ،ركوع از بعد شود فراموش اگر و

 خواهـد  مـى  دلش كه زبان هر به و عبارت هر به كس هر دلخواه، دعاهاى
 .كند مى نياز و راز خدا با

  
  قرآن زبان به نماز
 واجـب  هـاى  قسمت و اقامه و اذان كه بوده آن بر آغاز از مسلمانان روش
 نمـاز  اينكـه  بـه  توجه با. دبگوين است قرآن زبان كه عربى زبان به را نماز
 جهان مسلمانان اينكه به توجه با است؛ اسالمى امت و اسالم بزرگ شعار
ــد همــه ــدهاى و باشــند يكپارچــه باي ــراى مشــترك پيون  و همبســتگى ب

 نمـاز  شـكوه  پـر  مراسـم  بـه  توجه با است؛ ضرورى امت يك يكپارچگى
 بـا  سـال  هر كه مكه در حج مراسم در قربان عيد نماز و جمعه و جماعت
 داراى كـه  جهـان  مختلـف  نقـاط  مسـلمانان  از نفـر  هـزار  صـدها  شركت
 قسمت كه است آسان نكته اين فهم شود، مى برگزار اند گوناگون هاى زبان
 بـه  است بهتر است، نماز براى عمومى اعالم كه اقامه و اذان و نماز اصلى
 عمـومى  لغـت  ايـن . بفهمند را آن همه كه باشد اسالمى عمومى لغت يك

 .بود خواهد عربى يعنى قرآن، لغت بخود خود اسالمى،
 هـم  روى بـر  ايـم  آورده اقامه و اذان با نماز براى كتاب اين در كه هايى جمله

 بـراى  آن، روشـن  معنى با عربى جمله 29 اين گرفتن ياد. است كوتاه جمله 29
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 .است اى ساده كار باشد، داشته عالقه كه كس هر
 جـزو  خارجى زبان يك به آشنايى يشرفته،پ كشورهاى عموم در امروز
 خـارجى  زبـان  يـك  بـه  كشورها اين مردم بيشتر. است عمومى معلومات

 هـر  پيشـرفت  عوامـل  و رشـد  هـاى  نشانه از يكى خود اين و هستند آشنا
 .شود مى محسوب ملت

 يادبگيرند عربى زبان به را نماز اصل اينكه به مسلمانان التزام بنابراين،
 .بود خواهد آنها عمومى معلومات سطح بردن باال براى اى انگيزه خود

 تا آوريم مى هم سر پشت ديگر بار آن كوتاه ترجمه با را جمله 29 اين
 .باشد تر آسان آن گرفتن ياد

  
  اقامه و اذان براى 

 »اكبر اهللا«
 .است تر بزرگ همه از خدا

 »اهللا اال اله ال ان اشهد«
 جـز  كه دهم مى گواهى خود يافته اين بر و يابم مى آشكارا را حقيقت اين

 . نيست خدايى جهان آفريدگار
 »اهللا رسول محمداً ان اشهد«
 كـه  دهـم  مـى  گـواهى  خـود  يافته اين بر و يابم مى آشكارا را حقيقت اين

 . است خدا پيغمبر محمد
 »الصالة على حى«
 .نماز سوى به بياييد
 »الفالح على حى«

 . رستگارى سوى به بياييد
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 »العمل خير على حى«
 .كارها بهترين سوى به بياييد

 »الصالة قامت قد«
 . شد پا به نماز

 »اكبر اهللا«
 . است تر بزرگ همه از خدا

 »اهللا اال اله ال«
 . نيست خدايى جهان آفريدگار جز

  

  نماز براى
 ».اكبر اهللا« ـ

 . است تر بزرگ همه از خدا
 »الرحيم الرحمن اهللا بسم« ـ
 . مهرورز مهربان خداى نام به
 »العالمين رب هللا الحمد«

  .است جهان خداوند خدا، مخصوص ستايش
 »الرحيم الرحمن«

 .مهرورز مهربان
 »الدين يوم مالك«

 . پاداش روز دارنده
 »نستعين اياك و نعبد اياك«

 . خواهيم مى كمك تو از تنها و پرستيم مى را تو تنها
 »المستقيم الصراط اهدنا«
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 .مابن ما به را راست راه
 »عليهم انعمت الذين صراط«
 . ساختى برخوردارشان خود نعمت از كه آنان راه
 »عليهم المغضوب غير«
 . شد گرفته خشم ايشان بر كه آنها نه
 ».الضالين ال و«
 . گمراهان نه و
 »الرحيم الرحمن اهللا بسم« ـ
 .مهرورز مهربان خداوند نام به
 »احد اهللا هو قل«

 .يكتا خداى خدا، اوست بگو
 »الصمد اهللا«

 . است نياز بى و نقص بى و كامل جهان، آفريدگار
 »يولد لم و يلد لم«
 . شده زاييده نه و زاييده نه
 ».احد كفواً له يكن لم و«
 . بوده همتايى او براى نه و
 ».بحمده و العظيم ربى سبحان «ـ

 . شمرم مى پيراسته و ستايم مى را خود بزرگ خداى
 ».بحمده و االعلى ربى سبحان« ـ

 .شمرم مى پيراسته و ستايم مى است برتر و باالتر همه از كه را خود خداوند
 ».اكبر اهللا و اهللا اال الاله و الحمدهللا و اهللا سبحان« ـ

  خـدايى  جهان آفريدگار جز خداست، مخصوص ستايش خدا، باد پيراسته
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 .است تر بزرگ همه از خدا. نيست
 »له شريك ال وحده اهللا اال اله ال ان اشهد« ـ
 را او و خـدايى  آفريـدگار  جـز  كـه  دهـم  مـى  گـواهى  حقيقت اين بر

 .نيست شريكى
 »رسوله و عبده محمداً ان اشهد و«
 . است خدا پيغمبر و بنده محمد كه دهم مى گواهى حقيقت اين بر و
 ».محمد آل و محمد على صل اللهم«

 . فرست درود محمد دودمان و محمد بر! بارالها
 ».بركاته و اهللا رحمة و النبى ايها عليك السالم« ـ

 .پيامبر اى تو بر خدا بركات و رحمت و تو بر درود
 ».الصالحين عباداهللا على و علينا السالم«

 .خدا كار شايسته بندگان بر و ما بر درود
 ».كاته بر و اهللا رحمة و عليكم السالم«

 . شما بر خدا بركات و رحمت و شما بر درود
 

 ما؛ روزانه نيايش و ما نماز است اين
 پرمهر؛ خداى يكتا؛ خداى خدا؛ سوى به

 اسالم؛ بينى جهان اصول از اصلى بيانگر فرازش، هر كه نيايشى
 . خداست با اسالم انسان عميق پيوند نمايشگر حركتش، هر و 

 رهبـران  سـوى  به و او، راه سوى به خدا، سوى به را انسان كه نيايشى
 .كشاند مى او،

 و گذشـته  در تـاريخ،  طـول  در زمين، روى كاران شايسته مهه به را او
 دهد؛ مى پيوند حال، و آينده
 سـازد،  مـى  جدا گمراهان و تبهكاران ستمگران، صف از را، او صف و
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 . نيفتد بيراهه به و بماند استوار خدا، راست راه در تا
 !برخيز ما، عصر جستجوگر انسان اى تو اينك

 بپردازيم؛ سازنده و زنده چنين نيايشى به نشاط، و شور با تا خيز بر
 .سازيم پيراسته است حقيقت و حق جز چه هر از را خود و
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