
 

 

 عبادت در سبک زندگی اسالمی

 جایگاه عبادت در اسالم

 اشاره

و پرستش به معنای نهایت تعظیم و کرنش، در برابر کسی است که سگاوار آن عبادت 
دت نیسات. عباادت آفرین، ساگاوار عباا و کسی جگ خداوند یکتا و جهاان 1باشد می

های شرعی عبادت هساتند؛  معموالً با افعالی نمادین یا سمبلی  آمیخته است که قالب
عباادت گااه واجاب و گااه مساتحب اسات.  2مانند نماز، روزه، سجده، دعا و ذکار.

های تقرب باه پروردگاار یکتاسات و در  ش  عبادت و بندگی، یکی از بهترین راه بی
بعادی، قصاد  جلساهو چناد جلسه  واالیی دارد. در اینمنظومه عملی اسالم جایگاه 

داریم تا با نگاهی دوباره به مبحث عبادت در اسالم، برخی از زوایای آن را بازشناسی 
کرده، اهمیت و نقاش آن را در ساازندگی انساان بیاان کنایم و برخای حادود آن را 

دور بماانیم. در  ها در این زمینه باه روی ها و زیاده مشخس سازیم تا از برخی کوتاهی
گیری از آیاات و  جایگاه عبادت در سب  زندگی اسالمی را بیان، و با بهره نوشتاراین 

روایات و تحلیل آنهاا، نماایی کلای از میاگان مبلاوب عباادت در اساالم را ترسایم 

                                                           

، 1 ج ؛العروآ تاج ؛یدیزب یمرتض ؛143ص ؛القرآن ألفاظ مفردات ؛یاصفهان راغب حسین بن محّمد .1

 34ص

تقرب باه  هگیکه با انگ شود یگفته م گیبه هر نوع عمل خداپسندانه ن ،عام یمعنا در یگاه عبادت البته. 2

 نخست و خاص عبادت است. یناهمان مع جلسه نیمحل بحث ما در ا یول ،خدا انجام شود
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 کنیم. می

 اعتدال عبادی در سیره پیامبر اکرم. 1

بریم کاه ناوعی اعتادال بار ساب   به این نکته پی می پیامبر اکرم ۀبا تأمل در سیر
زندگی ایشان سایه افکنده است که بخشی از آن نیگ اعتدال در عباادت اسات. پیاامبر 

در سنت خود، هم افراط در عبادت را نفی کرده است و هم تفریط در آن را.  اکرم
رهبانیات اسات کاه در آیاین   ۀیکی از باارزترین مصاادیق افاراط در عباادت پدیاد

ای ن»و « باودا»چاون  ادیان دیگر هم مسیحیت و برخی رایاج باوده و هسات و آن « ج 
اب باه معناای ترسایدن ه  هبانیّت، از مادة ر  یاا  1حضرت با آن مخالفت کرده است. ر 

و در لغت به معناای مبالغاه در تحمال تعبااد از  2ترسیدن همراه با احتراز و اضبراب
های قارن  میاناه گیری رهبانیات در مسایحیت )از پاس از شاکل 3شدت ترآ است.

نشینی، اشتغال به عبادت و دعا، تجارد و تارک  چهارم میالدی به بعد ، انگوا و صومعه
زیستی شدید )مثل پوشیدن پالآ و روزه پیوسته و ترک غذاهای  ازدواج، فقر و ساده

های  تارین مؤلفاه رساید، از مهم لذیذ  و ریاضت نفس که گاه به حد شکنجه خود می
 امام صاادق 5گذاری شده است. ت اسالم بر نفی رهبانیت پایهشریع 4آن بوده است.

 فرمود:

                                                           
، 3 ج ؛اللغاة سیمقاائ معجامفاارآ؛  اباناحمد ؛ 47، ص4 ج ؛نیالع کتاب ؛فراهیدی احمد بن لیخل. 1

 .540، ص5 ج ؛الصحاح ؛یجوهراسماعیل بن حماد ؛ 447ص

 .233ص ؛القرآن ألفاظ مفرداتراغب اصفهانی؛ حسین بن محّمد . 2

 .همان. 3

حجاة  ؛یبالغاساید عبادالحجت ؛ 233-231، ص9 ج ؛ت البیاانمجما ؛یطبرسفضل بن حسن . ر.ک: 4
؛ 3313، ص4ج ؛العلاوم شمس ؛یریحمنشوان بن سعید ؛ 372-373و ص 319-313، ص 3ج ؛ریالتفاس

 .330، ص ج ؛النهایة ر؛یاث ابنمبارک بن محمد  ؛92، ص3 ج ؛الفائق ؛یزمخشرجاراّله 

 ؛یالکااف ؛ینیکلمحمد بن یعقوب : گین ؛425 ح، 337، ص5ج ؛المحاسن ؛یبرقاحمد بن محمد . رک: 5
َحمَّداً َشلَرائَِع ن لو ٍ َو إِبْلَراهِ : صاادق امام: 5ح، 57، ص3ج ََْعَطی م  َ تَبَاَرَک َو تََعالَی  وَسلی وَ  مَ یإِنَّ الَِله  وَ  م 

ِ  الْفِْطَرةَ  وَ  اْْلَنَْدادِ  َخلْعَ  وَ  اْْلِْخاَلَص  وَ  دَ یالتَّْوحِ  َسییعِ  ِ یالَْحن مْ  ةَ یف ِ  َل  َحةَ السَّ  .اَحةَ یسِ  َل  وَ  ةَ یَرْهبَان
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خدا! عثماان   آماد و گفات: ای رساول نگد پیاامبر 1روزی همسر عثمان بن مظعون
با شانیدن ایان ساخن  خدا ایستد. رسول ها به نماز می گیرد و شب روزها روزه می

ید، او را در حاال برخاست و خشمناک به سوی خانه عثمان رفت. چون به آنجا رسا
از نماز خاود دسات کشاید. آن حضارت باه او  نماز یافت. عثمان با دیدن پیامبر

ْثَمان  َلْم ي  »فرمود:  لوم  َو يا ع  ص 
َ
لْمَجِة أ ْهَلِة السَّ ْهَباِنيِة َو َلِكْن َبَعَثِنى ِباْلَجِنيِفيِة السَّ ه  َتَعاَلى ِبالرَّ ْرِسْلِنى اللَّ

ْهِلل
َ
ْلِمس  أ

َ
ى َو أ َصلِّ

 
َرِتلى َفْليَ أ َْ َحلبَّ ِف

َ
َكلاح  ى َفَملْن أ ِتى النِّ لنَّ ِتى َو ِملْن س  لنَّ ای عثماان! »2«:ْسلَتنَّ ِبس 

هبانیت نفرستاده؛ بلکه باه دیان حنیاف  ] حاق [ آساان و  خداوند متعال مرا به ر  گرای 
خاوانم و باا همسارم آمیاگش  گیرم و نماز می باگذشت برانگیخته است. من روزه می

ه فبارت ]دیان[ مارا دوسات دارد، بایاد از سانّتم پیاروی کناد و کنم؛ پس هر ک می
 «.  زناشویی جگئی از سنت من است

خاوانم و  بدانیاد کاه مان نمااز می»در روایت دیگر از آن حضرت چنین آمده است: 
گاریم، پاس هار کاه از  خنادم و می و می 3کنم گیرم و افبار می خوابم و روزه می می

 «من نیست.روش و سنت من روی بگرداند، از 
ای همچون رهبانیات باه نادرت و تنهاا در  هر چند در جوامت اسالمی معاصر، پدیده

روی در  شود؛ ولی موارد دیگری از زیااده های تصوف و عرفان یافت می برخی شاخه
های اجتماعی و خاانوادگی هماراه اسات، مانناد  شود که با آسیب عبادت مشاهده می

اعتناایی باه  ذهبی را دلیال ماوجهی بارای بیکسانی که عبادت و شرکت در مراسم م
های مذهبی و تفرج باا  دانند و گاه همه اوقات ایام تعبیل خود را به برنامه خانواده می

داران تأکید  که دین اسالم، بر رعایت حق همه حق گذارنند. در حالی  برادران دینی می
مثاال  ترین نکاات حقاوقی را نیاگ لحااظ کارده اسات. بارای کرده و حتای ظریاف

                                                           
بود که در زمان حیاات آن حضارت از دنیاا  . عثمان بن مظعون، یار مخلس و باوفای پیامبر اکرم1

 رفت.

 .5، ح494، ص1؛ جالکافیمحمد بن یعقوب کلینی؛  .2

از شاب را نمااز ای  ها پیوسته مشغول عبادت نیستم؛ بلکه پاره خوابم، یعنی شب خوانم و می . نماز می3

خوابم. افبار هم در اینجا به معنای باز کردن روزه نیست؛ بلکه در مقابل  ای از آن را می خوانم و پاره می

  صیام و به معنای ترک روزه است.
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ْلَن »فرمود:  به زنان مسلمان می خدا رسول وِّ ََ نَّ   َا ت  نَّ   َصََلَتك  َواَجك  ِْ نمازتاان » 1«:ِلَتْمَنْعَن أَ
ماراد از منات شاوهران در ایان روایات، «. را طول ندهید تا شاوهرانتان را منات کنیاد

درش شان است. یا زمانی عالء بن زیاد حاارثی از بارا بازداشتن آنان از حقوق جنسی
رد که وی عبایی بر دوش انداخته و دنیاا را رهاا کشکایت  عاصم نگد امیرالمؤمنین

 کرده است، آن حضرت به عاصم فرمود:
ای دشمن  خود! شیبان خبیاث از تاو بهاره گرفتاه اسات! آیاا باه خاانواده و »

ها را بارای تاو حاالل  پنداری که خداوند پاکیگه کنی؟! آیا می فرزندانت رحم نمی
تر از ایان  برداری تو از آنها ناخشنود است؟! تو نگد خدا کوچ  ما از بهرهکرده، ا
 2«.هستی

 داریدین. مدارا در ۲

وا ِفيلِه ِبِرْفلقو َو َا »بنا بر این روایت زیبای نبوی که فرموده است:  ْوِيل 
َ
يَن َمِتيٌن؛ َفلَ ِإنَّ َهَذا الدِّ

ِه ِإَلى ِعَباِد اللَّ  وا ِعَباَدَة اللَّ ه  َكرِّ ْبَقلىت 
َ
َ  َو َا َظْهرًا أ ََ ِذى َا َسَفرًا َق َِّ الَّ ْنَب اِكِب اْلم  وا َكالرَّ ون  ایان » 3«:ِه َفَتك 

دین متین )با صالبت  است؛ با مدارا در آن سیر کنید و عباادت خادا را ناگد بنادگان 
چنان مرکبش را خسته کرده که نه  خدا ناخوشایند نکنید؛ تا بسان سواری باشید که آن

؛ در طبیعت دین، ناوعی «ی پیموده و نه پشت سالمی برایش باقی گذاشته استمسافت
سختی و صالبت نهفته است که اگر آدمی با مدارا در آن وارد شاود و در آن حرکات 

ساان مرکبای  شود. جسم و جان دینادار به کند، به مقصد نهایی و اعالی دین نائل می
گر زیاد باه آن فشاار آورد، آن را پس ا ؛کند است که در زمینی سفت و محکم سیر می

آورد و اگر هم آن را به حرکات در نیااورد و در جاای خاود بایساتد، از  از پا در می
 رسیدن به مقصد اصلی آفرینش باز خواهد ماند.

ولای ایان  ،ش  یکی از مشکالت اصلی جامعه امروز ما تفریط در عباادت اسات بی

                                                           

 .5ح، 103ص، 1 ج ؛یالکاف محمد بن یعقوب کلینی؛ .1

دَ  اي» :231 -234، ص309خ ؛هالبالغ  نهج . شریف الرضی؛2 ِ  بِک اْستََهامَ  لَقَدِ  نَفْسِهِ  یع   َرِحْمَت  َما ََ  ث  یالَْخب

َََحلَّ لَک الطَّ   ََْهلَک  َ ََ تََرى الَِله وَ  وَ  بَاتِ یَو َولََدک  َذَها ََنْ  کَره  ي ه  ِ  َعلَی ََْهَون   ََنَْت  تَْأخ   .«َذلِک مِنْ  الَِله

 .33، ص3؛ جیالکاف محمد بن یعقوب کلینی؛ .3
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هاای پیشاین اسات. بارای مثاال در  راطپدیده معلول عواملی است که یکی از آنها، اف
چون نمازهای جمعه و جماعت، ساخنرانی و  های عبادی هم مجالس مذهبی و برنامه

شدن بایش از    شود. طوالنی عگاداری گاه ظرفیت و طاقت همه مخاطبان سنجیده نمی
حد این مجالس، سبب زدگی و فرار نوجواناان و جواناان از آن مجاالس و تخریاب 

در داساتان  چون فرموده امام صادق شود و ا هم بت به دینداری میذهنیت آنان نس
ا از همان راهی که ماردم را باه دیان در  1اش معروف مرد مسلمان و همسایه نصرانی

کاه اساالم حتای در نمااز  بریم. در حاالی  آوریم، از همان راه هم آنان را به در می می
باودن آن و رعایات حاال    ر کوتااهترین برنامه عبادی دین ا نیگ با جماعت ا این مهم

در عهدنامه خود باه مالا  اشاتر  کند. امیرالمؤمنین ترین مأمومان تأکید می ضعیف
 فرماید: می

دادن نمااز[ آناان را از نمااز  وقتی برای مردم به نماز جماعت ایستادی ]با طاول 
ه در کردن بیش از حد نماز نیگ[ آن را تبااه مکان؛ چارا کا نفرت مده و ]با کوتاه 

میان مردم بیماران و کساانی هساتند کاه حااجتی )کااری  دارناد. هنگاامی کاه 
مرا به ساوی یمان فرساتاد، از او پرسایدم باا آناان چگوناه نمااز  خدا رسول

َعِفِهْم »بگگارم؟ فرمود:  ِْ َ
ْؤِمِنيَن َ ِحيملاً   َصلِّ ِبِهْم َكَصََلِة أ لْن ِبلاْلم  چاون نمااز   هم«: »َو ك 

 2«.از بخوان و با مؤمنان مهربان باشترین  آنان نم ضعیف

چون خوراک، پوشاک، همسر و استراحت و غلباه  طبیعت بشر با نیازهای جسمی هم
حاالت جسمی و روحی مانند کسالت و نشاط، بیماری و ساالمت، غام و شاادی و 

نیگ از این قاعاده مساتثنا نیساتند؛  بیم و امید، عجین شده است و حتی معصومین
را توصایف  داری پیاامبر اکارم زنده وایات متعددی که سنت شاببرای مثال در ر

کند، به استراحت شبانه آن حضرت پس از نماز عشا تصریح شاده و در برخای از  می
بادون  که 3آنها، بر استراحت متناوب آن حضرت در فواصل نماز شب هم اشاره شده

                                                           

 .44 -42ص ؛همان. 1

 .12، نامه 440ص ؛نهج البالغه ی؛شریف الرضسین محمد بن ح. 2
، 3ج ؛تهاذیب األحکاامشایخ طوسای؛  ؛52ح ،441، ص2؛ جیالکاافمحمد بن یعقوب کلینی؛ . رک: 3

 .355، ص5ج ؛دعائم اإلسالمنعمان؛  یر.ک: قاض گی. ن322ح، 224ص
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 ت نبوده است. ش  سّر این شیوه، چیگی جگ خستگی و نیاز طبیعی ایشان به استراح
افگون بر نکات فوق، بشر حال روحی یکنواخت و یکسانی ندارد و پیوساته در حاال 
دگرگونی و انتقال از حالی به حال دیگر است؛ گاه نشاط و سرزندگی بر دلاش چیاره 

کشاد و گااه رخاوت و  شود و میل به عبادت و عشق به آن در وجودش شعله می می
یاباد. در روایاات  یلش باه عباادت کااهش میشاود و تماا ماللت بر دلش چیاره می

کاردن  دل یااد شاده  از این حقیقت با ا قبال و ا دبار )رو آوردن و پشات  بیت اهل
اساات. تشااخیس ایاان حالاات بااه دساات خااود انسااان اساات و باار طبااق روایاات 

باید در هنگام ادبار قلب، به واجبات بسنده کند و اگر در هنگام ادباار  امیرالمؤمنین
 1شود. بصیرت می میلی خود را به عبادات مستحب وا دارد، کوردل و بی دل و بی

 زندگی عبادی درزمان  تیر ی. مد3

ریگی در زنادگی را بارای دیناداران  ای از روایات، شیوه مدیریت زمان و برنامه دسته
کند که از این روایات نحوه تقسیم زمان و جایگاه برنامه عبادت در زنادگی و  بیان می

در ایان  شود؛ از جملاه اماام صاادق های دیگر نیگ مشخس می ا برنامهنسبت آن ب
 زمینه فرموده است:

َد يَ » ٌِ َداو  ْن َا ي  ِإنَّ ِفى ِحْكَمِة آ
َ
ْسِلِم اْلَعاِقِل أ لةو ِلَمَعلاشو ْنَبِغى ِلْلم  ؛ َمَرمَّ َرى َظاِعنًا ِإاَّ ِفلى َثلََلثو

ةو ِفى َييِر 
ْو َلذَّ

َ
دو ِلَمَعادو أ وُّ ََ ْو َت

َ
مو َو يَ  أ َجرَّ ْن يَ َذاِ  م 

َ
ْسِلِم اْلَعاِقِل أ وَن َله  َساَعٌة يَ ْنَبِغى ِلْلم  ْفِضى ِبَهلا ك 

ََّ َو َجلَّ َو َساَعٌة ي   ِه َع لِذيَن ي  ِإَلى َعَمِلِه ِفيَما َبيَنه  َو َبيَن اللَّ ْم َو ي  ََلِقى ِإْخَواَنله  الَّ له   ِ لوَنه  َفاِو  ِ َفاِو
ْمِر آِخَرِتِه َو َسل

َ
َهلا َعلْوٌن َعَللى ِتْللَك اَعٌة ي  ِفى أ نَّ ِِ مو َف َجلرَّ اِتَها ِفلى َييلِر م  لى َبليَن َنْفِسلِه َو َللذَّ َخلِّ

اَعَتيِن  چنین آمده اسات: بارای مسالمان خردمناد،  در حکمت آل داوود»2«:السَّ
سگاوار است که جگ برای سه چیگ در حال سفر )و کاوچ  دیاده نشاود؛ اصاالح 

بردن باا چیاگ غیار حارام؛ و  ن برای آخرت یا لذت برداشت زندگی خود یا توشه 

                                                           
غارر  ؛یآمادعبدالواحاد ؛ 102هماان، ص ؛253حکمات ،120ص ؛نهج البالغهشریف الرضی؛ : رک. 1
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برای مسلمان خردمند شایسته است که زمانی داشته باشاد کاه در آن باا فراغات 
بال، به کارهای میان خود و خدای عگوجل بپردازد؛ و زمانی که در آن بارادرانش 
را مالقات کند و در امر آخرتش با یکدیگر گفتگو کنند؛ و زمانی که نفاس خاود 

های غیرحرامش تنها و آزاد بگذارد که باه راساتی ایان ]یعنای لاذت[  با لذت را
 «.کمکی بر آن دو زمان ]دیگر[ است

در این روایت و روایات مشابه با آن، در مجموع بر تقسیم اوقات فرد مؤمن خردمناد 
 به سه بخش تأکید شده است:

ادت و مناجاات باا های متعددی مثل عبا برداشتن در مسیر آخرت که به شیوه  . گام5
 خدا، محاسبه نفس و مذاکره علمی با برادران دینی است؛

 . اصالح معیشت و زندگی با کار؛3
های حالل زندگی به منظور تجدید قاوای جسامی و روحای و  مندی از لذت . بهره2

 کسب آمادگی برای پرداختن به امور معاد و معاش.
رف عبادت ی ا کار یا لذت شاود، مخاالف اسات. اسالم با اینکه زندگی انسان تنها ص 

های حالل، دستیار انساان  مندی از لذت روز به منظور بهره اختصاص فرصتی در شبانه
برداری بهینه از فرصت عمر، برای پرداختن باه کاار و عباادت اسات؛ مانناد  در بهره
زدایی از جسام و جاان و  های بین راهی که سبب استراحت و خساتگی گاه استراحت

 شادابی برای طی مراحل بعدی سفر است. کسب نشاط و
داری و  زنده مانناد نمااز، روزه مساتحب، شاب نگاهی به سیره عبادی معصومین

تالوت قرآن ایشان، بیانگر نظم و انضاباط عجیاب حااکم بار آن باوده اسات؛ مانناد 
های مختصار و متنااوب و  اختصاص نیمه دوم شب به عباادت هماراه باا اساتراحت

ا طلوع آفتاب و نیگ هنگام غروب آفتاب به تالوت و دعاا و ذکار. فاصله طلوع فجر ت
شاان باوده اسات. از طلاوع  در مجموع عبادات شابانه آناان بایش از عباادت روزانه

خورشید تا غروب آن را نیگ بیشتر باه کاار و تاالش، رسایدگی باه شائون امامات و 
ز ابتدای ماه رجب تا اند. البته ا گذرانده هدایت امت و توجه و رسیدگی به خانواده می

شده و در دهه آخر  پایان ماه رمضان، جدیت آنان در عبادات شبانه و روزانه بیشتر می
رسیده است. از مااه رمضاان تاا مااه  ویژه در شب قدر به اوج خود می ماه رمضان، به
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و در کنار آن، در برخی از ایام خااص مثال   کرده رجب نیگ به شکل عادی عبادت می
 1اند. و مبعث نیگ در عبادت بسیار کوشا بودهنیمه شعبان 

در اینجا شاید این شبهه مبرح شود که چرا در اسالم نسبت به بعضی از عبادات مثل 
ای که اگر انسان بخواهد همه آنهاا را  گونه دعا و نماز این همه سفارش شده است؛ به

اساالم پیراماون ماند. آیا ایان باا دیادگاه  اش عقب می به جا آورد، از زندگی روزمره
 روز منافات ندارد؟ گانه اوقات شبانه تقسیم سه

 در پاسخ به این شبهه، دو نکته را باید در نظر داشت:
جاا  در جایی توصیه نشده است که انسان همه این دعاها یاا نمازهاا را ی : نکته اول
تواند به تناسب وقت و حوصله خود باه صاورت متنااوب،  بلکه هر کس می ؛بخواند

برخی از آنها را انتخاب کند و بخواند. برای مثال اگر هفت دعای مفصل بارای وقات 
 تواند یکی از آنها را بخواند. بامداد وارد شده، در هر روز هفته می

ای اسات کاه  ساخههر کدام از دعاها یاا نمازهاای وارد شاده، در حکام ن: نکته دوم
مخاطبان خاص دارد و همه دعاها یا همه نمازهای وارد شده، برای همه افراد تجاویگ 

رو  برای مثال در ادعیه هنگام صابح و مغارب باا دو سابح از دعاا روباه ؛نشده باشد
. دعاهای کوتاه برای عموم مردم و افرادی که فرصت و توان کمتاری بارای 5هستیم: 
عاهایی که برای اهل معرفت و اصحاب خااص صاادر شاده . د3خواندن دارند؛  دعا

رساید و  ، خادمت اماام کااظم«ه ل قام»است. برای مثال فردی از اهالی شام به نام 
فدایت گردم! به من دعایی یاد بده که هم جامت برای دنیا و آخارت و »عرضه داشت: 
 حضرت به او فرمود:« هم کوتاه باشد.

لِه اْلَعِظليِم َو ِبَجْملِدِو »لاوع آفتااب بگاو: در تعقیب نماز صبح تا هنگام ط لْبَجاَن اللَّ س 
ه  ِمْن َفْضِله ل 

َ
ْسَ

َ
َه َو أ ْسَتْغِفر  اللَّ

َ
کنم، از خادا  خداوند بگر  را تسبیح و حماد مای» 2: «أ

 «کنم. طلب آمرزش  و از فضل او درخواست می
                                                           

باا  معصاومان عباادات یفیو ک یابعاد کمّ  یبندگ سب  بر یدرآمددر کتاب  مبلب را نی. مؤلف ا1
موضاوع در کناار مناابت  نیا رامونیمبالعه پ یمحترم برا هخوانند که است کرده یبررس یشتریب لیتفص
 مراجعه کند. گیبه منبت فوق ن تواند یم ،گرید

 .110، ص3ج ؛یالکاف محمد بن یعقوب کلینی؛ .2
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رو امام هم روشن است که در اینجا مخاطب امام ی  مؤمن عادی بوده است؛ از این 
پیچد کاه باه آساانی آن را  ای کوتاه از ذکر و دعا برایش می به فراخور حال او، نسخه

حفظ کند و حتی با امکان مداومت بر آن در حین انجام دیگر کارها، به مرتباه کماالی 
بارای هماان  متناسب با شأن و استعداد خود برسد. این در حالی است کاه ائماه

اب خااص کاه در درجاات بااالی علام و معرفات وقت صبح و پسین برای اصاح
اناد کاه  مثل ابوبصیر و ابوحمگه ثمالی، ذکرها و دعاهای مفصلی تجویگ کرده ؛اند بوده

 1گاه بیش از ده سبر است.

 پیامدهای تفریط در عبادت. 4

گفته، بایاد باه در بحث جایگاه عبادت در سب  زندگی اسالمی افگون بر نکات پیش
چارا کاه ایان بحاث نیاگ از  ؛ی در عبادت نیگ نگاهی بیندازیممبحث تفریط و کوتاه
چون ضاعف  معاصر است. تفریط در عبادت علل متعددی هم همعضالت اصلی جامع

انادوزی و دنیااطلبی، پارداختن  طلبی، حرص بار مال اعتقاد، سستی و تنبلی و راحت
ب خاود بیش از حد به همسر و فرزند دارد که برای هر یا  از آنهاا بایاد باه تناسا

هاای واجاب و مساتحب پیامادهای  اندیشی شود. کوتاهی در هر ی  از عبادت چاره
تفاریط  هدینی است کمای درباار هترین فریض خاصی را دارد ولی از آنجا که نماز مهم

نمازهای واجب یومیه، چند سفارش کلای درباره  گوییم. در نمازهای یومیه سخن می
از آنها مصداق تفاریط در ایان عباادت  وارد شده است که کوتاهی نسبت به هر ی 

 بگر  است:
که ترک نماز بارزترین مصداق تفریط در عبادت اسات. هشادارهای  . خواندن نماز؛1

دینی نسبت به ترک نماز بسیار سنگین است برای مثال قرآن کاریم از زباان مجرماان 
واَلْم»کند:  یکی از علل افتادن آنان به دوزخ را ترک نماز بیان می قالو یَنِمـَنَنكو َصـلِّ  2«: اْلمو

َوَمـْنَأْعـَرَض«  فرمایاد: و در جای دیگر می« گفتند: ما ]در دنیا[ از نمازگگاران نبودیم.»
َیْوَماْلِقیاَمِةَأْعمیِذْکريَعْن هو رو كًاَوَنْحشو ُْ َمعیَشًةَض َلهو و کسی که از یاد مان روی » 3«: َفِإنَّ

                                                           
 .133-131ص ؛همان. 1
 .42مدثر: . 2
 .534. طه: 3
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 .«کنیم خواهاد باود و روز قیامات او را کاور محشاور مای برتابد در تنگنای زنادگی
نمااز را یااد  هچنانکه در قرآن کریم هدف از اقام هم ؛ترین یاد خدا نیگ نماز است مهم

 1داند. خدا می

آن  ههای مکارر درباار و خواندن نماز اول وقت که سفارش محافظت بر اوقات نماز. 3
خباب به ابان بن تغلب محافظت بار  وارد شده است از جمله در بیان امام صادق

در روایات اماام  2واجب سبب ورود به بهشت دانسته شاده اسات. هنمازهای پنجگان
 آمده است که نماز اول وقت سافید و درخشاان باه ساوی صااحبش بارنیگ  باقر
گردد و نماز در غیر وقت و بادون رعایات حادودش سایاه و تاریا  باه ساوی  می

تأخیر بدون عذر نمااز از  امام صادقدیگری از یت در روا 3گردد. می صاحبش باز
وَن» همصداق آی ،اول وقت ـْمَعـْنَصـمِتِهْمسـاهو ِذیَنهو یَنالَّ َصلِّ ِلْلمو شامرده شاده  4«َفَوْیل 
 5است.

انجاام و رعایت حدود و احکاام نمااز و تارک شاتابگدگی در  خواندن نماز درست. 2
 ؛مینه نیگ روایات متعددی در دست اساتز  این اجگای نماز مثل رکوع و سجده که در

در مسجد نشسته بود که مردی وارد شاد  خدا رسول»فرمود:  جمله امام باقر از
فرماود:  پیاامبر .اش را به درساتی انجاام ناداد اما رکوع و سجده ،و به نماز ایستاد

 ،باشاد چنین اگر این فرد بمیرد و نمازش این .زدن کالغ بر زمین، منقار زد مانند منقار
 6.«بر دین من نمرده است

 مصاداق تضاییت نمااز یاا ساب  ،خواندن آن  کوتاهی نسبت به وقت نماز یا درست
انگاری و غفلت نسبت به نمااز اسات کاه در آیاات و روایاات  شمردن نماز یا سهل 

 .متعدد نکوهش شده است
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