
 مطلوب نماز هایویژگی و نماز اهمیت :مشش مجلس

 *آیتی اصغر والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 ،حـال عـین در امـا ؛دهش واکاوی گوناگون هایزوایه از الهی ۀفریض ینا و بیث نماز ۀدربار بارها
 چـه دارای ،اثـربخش و مطلـوب نماز که است این آن و دکر اشاره نماز از یدیگر ۀویاز به توانمی

 اثـربخش صـورت هـر به نمازی، هر آیا :است جهت بدان بیث این بایستگی ست.هاییویژگی
 سـال پنجـاه کـه مردی بساچه» فرمود: صادق امام خاص؟ ایهویژگی با نماز یا بود. خواهد

 بـود؟ خواهـد چه این از ناگوارتر پس !باشد نپذیرفته خدا را او نماز   یک حتی و باشد خوانده نماز
 را نمازشـان اگـر کـه شناسـیدمـی را کسـانی تان،یاران و همسایگان میان در شما سوگند، خدا به
 و تکـریم ادای در رازیـ ؛شـویدنمـی پذیرا را نمازشان شما وانند،بخ شما احترام و تکریم خاطربه

 طـاعتی هـیچ شایسته، طاعت جز لاعمت خداوند اند.کرده ییاعتنابی و انگاریسه  ،شما احترام
   1.«بهابی و ارجبی طاعت به رسد چه تا پذیردنمی را

 یافتـه سـامان زیر میورهای رد و نماید تبیین را مطلوب نماز هایویژگی که کوشدمی نوشتار این
 .است

 نماز اهمیت (الف

 نمـاز، اسـت. برخـوردار ایویـژه اهمیـت و جایگاه از ادیان، تمام در بلکه اسالم در تنهانه نماز،
 از یکـی ،قـرآن در و داده اختصـاص خـود بـه را روایات و آیات از یبسیار تعداد که ستعبادتی

 در تعبیرهـا بهتـرین همچنـین .است شده شمرده نماز ۀاقام شایسته، هایانسان صفات ترینمهم
                                                           

 حوزه علمیه قم. 4سط  آموخته دانش *
 .681، ص 4، ج الکافی. کلینی، 1
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 و 4معـراج 3،نور 2،دین وجه 1،اسالم را، مانند: تعابیری ؛است یافته اختصاص نماز به ،روایات
 بـه امـر ،موسی حضرت به خداوند دستور اولین کهاین ترمهم همه از 5.عم  ترینفضیلت با

ُت  أَنا َوْ» بود: نماز ۀاقام َتر  تَْ اخ  نی * وَحییُْ ِلما ِمع َْفاس  نی أَنا إاّلْ إلهَْ ال اللهُْ أَنا إن  ُبد  لةَْ أِقِمْ َوْ َفاع   الص 

 ده! فرا گوش شود،می وحی تو بر آنچه به اکنون ،برگزیدم رسالت( مقام )برای را تو من و 6؛ِلِذكری
 اولـین نهمچنـی «بپـادار! مـن یـاد هب را نماز و بپرست مرا نیست! من جز معبودی .هستم الله من

ـُ ْ مـا أیَنْ ُمباَركاْا َجَعَلنی َوْ» بود: نماز ،گهواره در عیسی حضرت به سفارش صـانی َوْ كن   َأو 

لةِْ كاةِْ َوْ ِبالص  ُ ْ ما الز   کـه زمـانی تـا و داده قـرار پربرکت وجودی ،باشم که هرجا مرا و 7؛َحیاْا ُدم 
 «است! کرده توصیه زکات و نماز به مرا ام،زنده

 مطلوب زنما هایویژگی

 اخالص .1

ْ» فرماید:می قرآن است. اخالص ،نماز مهم هایویژگی از یکی ْ ُقل  یای َوْ ُنُسكی َوْ َصلتی إن   َمح 

ْ ِلّلهِْ َمماتی َوْ عاَلمیَنْ َربِّ  بـرای همـه مـن، مـرگ و زنـدگی و مـن عبـادات تمام و نماز که بگو 8؛ال 
 )حرکـاتنشسـتن  وایسـتادن  تنهـا ،نمـاز» فرمـود: علی «است. جهانیان پروردگار خداوند
 9.«ستا یگانه خدای به توجه و اخالص ،آن حقیقت و نیست ظاهری( اعمال و جسمی

 راهـی را نمازگزار ،بهشت درهای گشودن جایبه ،ریا به آمیخته نماز ریاست. اخالص، مقاب  در
 بـرای کسـی گـرا اما 11؛است داده وعده را جهنم ،نماز در ریاکاران برای خداوند نماید.می دوزخ
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ِّ» :فرمود زهرا حضرت کند.می نازل برایش را هامصلیت بهترین او ،کرد کار خدا ن  ِّ م  د  اع  ص 
 
 أ

ِّ اللِهِّ إل ی ِتِهِّ َّاِلص  ِّ ِعباد  ط  ب  ِّ اللهُِّ أه  یَّ ِّ ع  ِّ و  ل  يِهِّ ج  ِّ إل  ل  ض  ِتِهِّ أف  ح  ل  ص   سـوی بـه خالص عبادت هرکس 1؛م 
 «فرستاد. خواهد وا برای را مصلیت بهترین خداوند ،بفرستد پروردگارش

 بیـرون کـه وضو برای بود. سرد بسیار هوا» خوانیم:می «شیرازی صیاد شهید» دربارۀ یاهخاطر در
 کـه صـب  روز یک شویم. گرم تا گرفتیممی کامیون اگزوز زیر را مانهایدست بعدش ،آمدیممی

 تعجب خیلی ست.ا نماز مشغول بیابان وس  ها،دوردست در کسی دیدم بیرون، آمدم وضو برای
 تنهایی در که ستشیرازی صیاد شهید دیدم .جلو رفتم ؟خواندمی نماز چگونه سرما نآ در .کردم

 2.«است خویش خالق با مناجات گرم ،کند احسا، سرمایی سوز کهاین بدون ،اخالص و
 خشوع .2

 ،خداونـد اند.داشـته فراوانـی کیـدأت آن بـر روایـات و قـرآن که ستعناصری از ،نماز در خشوع
   3.است دهکر یاد مؤمنان صفت اولین را آن و زده گره نماز در خشوع به را انسان سعادت

 وقتـی ،اکـرم پیـامبر د.شـومی رظاه نیز اعضا در اثرش ند،ک درک را خداوند عظمت که دل
ِّ» :نـدفرمود ،کنـدمی بـازی خـود ریش با نماز در که دیدند را شخصی او  ِّ ل  اع  ش  ُباهُِّ َّ  ل  ِّ ق  اع  ش  خ  ِّل     
واِرُحِّ  هـم ایشـان بیت اه  دربارۀ «شدند.می خاش  نیز اعضایش داشت، خشوع قلبش اگر 4؛هُِّج 

ِّ» :کـردمی تغییـر شـانرنـگ ،خواندندمی نماز وقتی که اندگفته ِّ كاان  ِمنين  ُماؤ  ميُرال 
 
ِّ إذا أ اذ   ِفای أَّ 

ُوُضوِءِّ يَِّّ ال  غ  ِّت  ُههُِّ ر  ج  ِّ و  ةِِّ ِمن  عاال ی اللاِهِّ َّيف  ِّ ت  ِّ و  اُنِّ كاان  س  ح  ار   ِّ إذا ال  ِّ ف  ا ُوُضاوِئِهِّ ِمان  يَّ غ  ِّت  ُناهُِّ ر  و   وقتـی 5؛ل 
 وضـویش حسن امام وقتی .کردمی تغییر خدا خو  از صورتش کرد،می وضو به شروع علی

 «کرد.می تغییر رنگش کرد،می تمام را
 چهـ » گویـد:مـی «جبیر بن سعید» بودند: چنین نیز ائمه و رسول حضرت اصیاب

 بـودم شـنیده رازیـ نشناختم؛ ایستادمی من چپ یا راست طر  کهرا  کسی اام ؛خواندم نماز سال
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   1.«نشناسی ،است ایستاده تو چپ یا راست طر  در که را کسی ،است آن نماز در خشوع
 گویـد:می اسـت، داشـته مالقـات بارهـا بـزرگ عـار  «حـداد سیدهاشم» با که مطهری استاد

 توّجه با» گفتم: «خوانی؟می چگونه را نماز» کردند: السؤ من از رفتم، ایشان دیدن به که باریک»
 فقـ  هـتتوّج  نماز در خوانی؟می نماز کی پس» فرمودند: ایشان «آن. کلمات و معانی به کام 

 2!«مکن توّجه معانی به )تنها( و باشد خدا به
 خواندن وقت اول .3
 برگیر ی   بییا   سیت    ذ   وقیت   ی   باز

 

 رگییر ی ب بیییا  سییت  نگییر   ل آسییما  
 

 تیاریی   جی   بی   نییییی   رفىیی   چ   ر
 

 3برگیر ی   بیا  ست  نشا  و خطب  جا ه 
 

 جالـب ۀنکتـ است. آمده میان به نمازگزاران صفات از سخن ،معارج ۀسور از نگسگران یآیات در
 ذکـر مـازن از میافظـت اش،ویژگـی آخـرین و نآ بر مداومت نمازگزار، صفت اولین کهاین توجه
 نمـاز خواندن ،را نماز بر میافظت مصادیق از یکی ،آیه این توضی  در رضا امام است. شده

 آخـر بـر وقـت اول نمـاز برتـری ،ینمعصـوم حضرات نگاه در 4.اندکرده بیان وقت اول در
 5.است شده شمرده دنیا بر آخرت برتری همچون ،وقت

 ییشناسـا معیـار سه از یکی ار آن ،صادق امام که دارد اهمیت جانآ هب تا نماز اوقات رعایت
ِحُنواإ» د:کر معرفی شیعیان ت  نا م  ت  ِّ شيع  د  ِّ ِعن  الث 

ِّ ث  د  واقيِ ِّ ِعن  الةِِّ م  ِّك ِّ الصَّ ِّ يف  ُتُهم   َ يهاا... ُمحااف  ل   6؛ع 
 میافظـت آن بـر چگونـه کـه بنگریـد نماز، اوقات هنگام نمایید: امتیان چیز سه با را ما شیعیان
 اهتمـام نماز وقت به که دوستانی از ،اندخواسته خویش یاباص از دیگر جای در ایشان «دارند.

 7.نمایند دوری ندارند،
 مـن اگـر» گفتنـد: «انصاری آقای» به ،بود بستری بیمارستان در که عمر اواخر در خمینی امام
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 نیامـد دلم و شد اذان وقت که گویدمی انصاری آقای «کنید. بیدارم وقت اول نماز برای خوابیدم،
ُرم که بیماری وضعیت این با را امام  بیـدار امـام اذان، از بعد دقیقه ده کنم. بیدار داشت دست به س 
 لـب پـایم که اآلن چرا ؛امخوانده وقت اول را نمازم حاال تا عمرم اول از» گفت: ناراحتی با و شد
 1«؟افتاد تأخیر دقیقه ده ،است گور

 جماعت به و مسجد در نماز خواندن .4

 پیـامبر ،اسالم صدر همان از لذا ؛است مسجد در نآ خواندن نماز، هایویژگی نتریمهم از یکی
 فرمودنـد:می ایشـان نند.ک بنا مختلف جاهای در را متعددی مساجد که داشتند اهتمام اکرم

 مسـاجد، کـه کسـی حـال بـه خوشـا .دکـر معرفـی زمـین بر خود هایخانه را مساجد خداوند»
 امخانـه در مرا سپس ؛نماید تطهیر را خود اشخانه در که کسی الح به خوشا و باشد او هایخانه

 که را آنان پس نماید! تکریم را زائر که است واجب ،شونده زیارت بر که باشید آگاه نماید. زیارت
 2.«دهید بشارت قیامت روز در درخشان نور به ،روندمی مساجد سمت به شب تاریکی در

 علـی امـام ؛دارد زندگی در نیز وانیافر کارکردهای شمار،بی  یفضا بر عالوه مسجد در نماز
 یابـد:می دسـت فائده هشت این از یکی به باشد، داشته آمد و رفت مسجد به کس هر» فرمودند:

 چشـم بـدان کـه رحمتـی میکم، اینشانه جدید، علمی برساند، نف  او به خدا راه در که برادری
 را گناهی یا برساند هدایت به را او که سخنی دهد، نجات تهالک از را او که سخنی ،باشد داشته

 3.«کندمی رها حیا روی از یا و خدا تر، از
 بخوانـد. جماعـت نمـاز و برسـد مسجد به تا رفتمی راه کیلومتر سه ،«راشکی شیرعلی شهید»

 را راه همـهاین چرا جان!یعل» گفتند: ،داشتند خبر او رویپیاده همهاین از که مادرش و پدر روزی
 پیـاده این» گفت: آرام و انداخت نگاهی مادر و پدر صورت به لبخند با شیرعلی «روی؟می پیاده

 نفعـی چـه» گفتند: و کردند نگاه هم به شیرعلی مادر و پدر «هست. هم شما نف  به ،من رفتنراه
 هـزار راه در ،روممـی مسجد به پیاده من وقتی» گفت: شاداب ۀچهر همان با شیرعلی «پسرجان؟

 و فرستممی دیگر صلوات هزار هم برگشت راه در و دهممی پدرم به را ثوابش و فرستممی صلوات

                                                           
 .64، ص باران زیر، اصغر آیتی و حسن میمودی. 1
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 1.«کنممی هدیه مادرم به را آن ثواب
كُعوا َوْ» فرموده: کریم قرآن که گونههمان است شایسته  بـا و مسـجد در نمـاز 2،«عیَنْالـّراكِْ َمَعْ ار 

 بـوده نظـر مـورد «ما» باشد، «من» از سخن کهآن از بیش ،نماز در چراکه ؛دوش هنداخو جماعت
 راه بـه را مـا» ،«جوییممی یاری تو از تنها» ،«پرستیممی را تو تنها» کنید: توجه موارد بدین است.
 نهمـا به اشاره توانمی را جمالت این .«خدا صال  بندگان و ما بر سالم» و «فرما هدایت راست
 ضـرورت مـوارد در جـز مؤمن، نیست سزاوار و است جماعت ز،نما در اص  که دانست مطلب
   نماید. اقامه تنهاییبه را نمازش

 آرزو چیز هفت خاطر به جبرئی  ،مکرا پیامبر ۀفرمود به که ستایاندازهبه جماعت فضیلت
 3.است جماعت نماز در حضور ،هاآن از یکی و داشب آدم فرزندان از تا داشت

 بودنبانشاط .5

 از ن،امنافقـ نکـوهش جایگـاه در قـرآن اسـت. نماز در شادابی مطلوب، نماز معیارهای گردی از
لةِْ إَلی قاُموا إذا» است: گفته سخن نماز در آنان کسالت  نمـاز به که هنگامی 4؛سالیكُْ قاُموا الص 

 «ایستند.می کسالت با ایستند،می
 را مـا بـالل،» فرمـود:می و رسـدفرا نمـاز وقـت که بود منتظر همیشه ،خدا رسول مقاب  در

 5!«نما راحت
 :اسـت فرمـوده خمینـی امـام .بـود خواهـد بیشـتر و بهتـر آن اثـر ،باشد تربانشاط نماز هرچه

 هضـم زودتـر ،کنند می  بهجت و سرور روی از را غذا اگر که است آن بر عقیده را اطبا چنانچه»
 بهجـت روی از را روحانی غذاهای نسانا اگر که کندمی اقتضا روحانی طب طورهمین ،شودمی

 بـاطن و شـود واقـ  زودتـر قلب در آن آثار کند، احتراز تکلف و کسالت از و کند تناول اشتیاق و
ِّ» :دانـهفرمود باقر امام 6.«دگردمی تصیفه زودتر آن با قلب ُقام  ای الت  االةِِّ إل  كاِساال ِّ الصَّ ِّ ُمت   ال و 
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   61  مطلوب نماز هایويژگی و نماز اهميت ششم: مجلس

ناِعسا ِّ ِّ ُمت  ثاِقال ِّ ال و  ه ُمت  إنَّ ِّ اف  ِلِّ ِمن  ل  فا  َّ   کـه برمخیز نماز به میلیبی و چرت کسالت، حال با 1؛الن 
 «است. نفاق ۀشیو از هااین

 نماز بودندائمی .6

 مقصـد بـه را انسـان توانـدنمی مـوقتی نماز ست.موقتی زیاد   کار از بهتر بسی ،همیشگی کم   کار
ـذیَنْ» کند:می ذکر دائمی نماز را نمازگزاران صفت اولین ،معارج ۀسور در خداوند .برساند  ُهـم ْ ال 

م ْ َعلی ُِ  و نمـوده تعطیـ  را خویش زندگی تمام اینان، که نیست این آیه مراد البته 2.«داِئُمون َصلِت
 «مُهـ» ضـمیر به را «ۀصال» ۀکلم کهاین ،ییطباطبا عالمه ۀفرمود به هستند. نماز مشغول همواره
 نمـاز در دائم کهاین نه ؛اندداشته مداومت نمازشان خواندن بر که دارد ین ا بر داللت ،کرده اضافه

 آن در مـداومت بـا ،عملـی هر اثر کهاین و است اشاره نماز در مداومت به ،آنان ستودن و اندبوده
 3.شودمی کام 

ِّ» فرمود: اکرم پیامبر نیز، نماز ترک مذمت در ن  ِّ م  ر ک  الة ِّا ت  دا ِّ لصَّ م  ع  ِّ ُمت  د  ق  ِرِّ ف  ِّب  ِّ ئ  اةِِّ ِمن  ِّ اللاِهِّ ِذمَّ  و 
ةِِّ ُسوِ ِّ ِذمَّ  بیـزاری شـانامـان و رسـول و خـدا ۀذّمـ از نخواند، عمد روی از را نماز هرکس 4؛اللِهِّ ر 

 «است. جسته

 شـبی ،بـودم رفتـه سربازی به که طاغوت زمان در» د:سوینمی خاطراتش در «رستمیاباب شهید»
 یـخ کـه افتـاد پادگـان وسـ  حو  به چشمم بود. بسته پادگان حمام کردم. پیدا حمام به احتیاج

 داخـ  رفتم درنگ بدون و هایخ شکستن به کردم شروع آهسته نگهبان، افسر از تر، با بود. بسته
 افسـر کـه بـودم حـو  داخـ  هنوز بود. مقد، و مهم هدفم ولی ؛بود سرد خیلی آب. حو 
 بـودم خوشـیال خیلی و ندمخوا را نماز بازداشتگاه در .کرد بازداشت مرا ناراحتی با و آمد نگهبان

 عتـاب بـا او بـرد. پادگـان مسنول پیش مرا نگهبان افسر روز آن صب  است. مهم برایم همهاین که
 و مســلمانم یــک مــن !نداشــتم ایچــاره» گفــتم: «زدی؟ هــم بــه را پادگــان نظــم چــرا» گفــت:

 ،برداشـت تیپاک او .رفت کمد سمت به و کرد تأم  کمی فرمانده «شود. قضا نمازم خواستمنمی
 خـود بـا «نکـن. کارها این از هم دیگر و بیرون برو» گفت: و داد من به ،گذاشت آن داخ  چیزی
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 اسـکنا، یـک دیـدم ،کـردم باز را پاکت در وقتی است. نوشته بازداشتی هفته یک حتماا  که گفتم
 هـمآن ؛بـود زیاد خیلی موق  آن صدتومان شدم. خوشیال خیلی .است پاکت داخ  صدتومانی

 1.«نداشت درآمدی منب  که سربازی برای
 تعقیبات با نماز .7

إذا» فرمود: متعال خدای .است تعقیبات ،مطلوب نماز هایویژگی از یکی ِّ ف  غ    ر  ِّ ف  ب  انص  ِّ ف   إلای و 
ِّ ب ک  ب ر  غ  ار   سـوی بـه و پـرداز دیگـری مهـم بـه ،شـویمـی فـارغ مهّمـی کـار از یوقت پس 2؛ف 

 از بعـد تعقیـب و دعا ،منظور که خوانیممی روایات در آیه این  توضی در «کن. توّجه پروردگارت
 آن بعـد مسـتیبی نمـاز خوانـدن از بـیش ،را نمـاز بعـد تعقیب و دعا فضیلت حتی و است نماز

 د:انـکرده نقـ  آیـه ایـن توضی  در ،باقر امام بزرگوارشان پدر از صادق امام 3.انددانسته
 آخرتـت و دنیـا امـور برای و شو تعقیب مشغول اینشسته هک حالی در ،خواندی را نمازت وقتی»

 صـادق امـام ،روزی و رزق ازدیاد برای صب  نماز از بعد یدعا و تعقیب ثیرأت در .«4کن دعا
قيُبِّ» فرمود: ع  ُغِّ التَّ ل  ب 

 
ِبِّ فی أ ل  ِ ِّ ط   ْ ِّ الر  ِبِّ ِمن  ر  ِبالدِِّ ِفی الضَّ  زودتـر را انسـان (،نماز بعد) تعقیب ؛5ال 

 کـه کسـی ،اسـت گفتنـی «.آن کسـب بـرای شهرها به رفتن تا رساندمی روزی و رزق هب بیشتر و
 شـدتبـه ،کنـدمی تـرک را سـجاده و شده بلند جایش از دعا، بدون ماز،ن تماما از بعد بالفاصله

ِّإ» فرمود: صادق امام گیرد.می قرار مذمت مورد ِّ نَّ د  ب  ع  ِّ إذا ال  نیی ِّ قام  الةِِّ ِفی ع  ِّ ام ِّقاف ِّ الصَّ  ِتاِهِِّلحاج 
ِّ اللهُِّ ُقوُ ِّی ِّ ک  بار  ِّ ت  ُمِّی ِّ أما ال یعت ِّ و  ل  دی ع  ب  ا یأن ِّ ع  ِضی الَّذی أن  ِّ أق  واِئج  ح   بـا ،نمـاز از بعـد بنـده وقتـی 6؛ال 

 کـه هسـتم مـن داندنمی ،من بنده آیا که گویدمی متعال خدای رود،می خود حاجت دنبال عجله
   «کنم؟می برآورده را او هایحاجت
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