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 اشاره

فارف.  باشد که آفمی را از فحشا و منکر بـازمی نماز، یکی از ارکان فین اسالم و ستون استوار آن می
منـدی از  بازفارندگی نماز از گناه و غفلت، مطلق نبوفه، به شرایطی چند بسـتگی فارف. بـرای بهره

نماز، بایسته است که به ایـن شـرایط جامـه عمـل پوشـاند. شـناخت نمـاز، آثار و برکات عدیده 
ل وقـت، از جملـه  حضور قلب، نظافت و آراستگی، خواندن نماز جماعت و اهتمـام بـه نمـاز او 

ترین شرایط اثربخشی نماز و بازفارندگی آن فر مسیر رشد و کمـال آفمـی اسـت کـه فر ایـن  مهم
 م.ای نوشتار، به معرفی آنها پرفاخته

 اهمیت نماز 

العـافه نمـاز بـرای  انـد، بـه اهمیـت فـوق با مطالعه مجموع آیات که فرباره اقامه نماز سخن گفته
، فر جایی از قرآن نیست که شوف. به گفته عالمه طباطبایی برفه می  رسیدن انسان به سعافت پی
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 1کـرفه اسـت.خداوند به اموری سفارش کرفه باشد؛ مگـر آنکـه فر رأس آن، بـه نمـاز سـفارش 
فهد کـه فر مسـاهل زنـدگی، از نمـاز کمـک بگیرنـد:  همچنین، خداوند به اهل ایمان فستور می

اقامه نماز، یکی از خصوصیات مهم اهل ایمان و تقواسـت:  2.« ...َواْسَتعیُنواِبالَّصْبِرَوالَّصالةِ»
شـوف  از مجرمان و اهل آتش سـؤال مـی هنگامی که 3.«اَلذیَنُیْؤِمُنوَنِباْلَغْیِّبَوُیقیُموَنالَّصالةَ»

 4اند. گویند که از نمازگزاران نبوفه که چه چیز آنها را به این حال و روز انداخته است، می
فر »فرمـوف:  امـام صـافق 5منزله پایه و ستون خیمـه یـاف شـده اسـت.  فر روایات نیز نماز، به

لین چیزی که به حساب آن رسیدگی می  6«ست.شوف، نماز ا قیامت، او 
ده یـت گفـت. ام  حمیده، تسـلیـام  حم ر بـه همسـر امـام، ی، ابوبصـ پس از وفات امام صافق

ر  نبـوفی یر گفت: ابوبصیست. آنگاه همسر امام به ابوبصیور بوف، گرکه کر هم یست. ابوبصیگر
بـًا حـال یه تقرکـحالی فرو رفـت  یکبی رخ فاف. امام فر یان عجیدی؛ جریو لحظه آخر امام را ند

ند و بـاالی یاید بییم بگویکشان نزفیرف و فرموف: به تمام خوکش را باز یها ای بوف. بعد چشم غشوه
جملـه را  یـکم. وقتـی همگـی جمـع شـدند، امـام یرفکسر من حاضر شوند. ما همه را فعوت 

َن »فرموف:  ََلةِ   َِ ََ ّف   ِا ل َِ ْسَت َُ  که نمـاز را سـبکـهرگز شـفاعت مـا بـه مرفمـی  7؛َشَف َعَتَن  َا َتَن ُل 
 .رفکم ین تسلیآفر ن را گفت و جان به جانیا« د.یبشمارند، نخواهد رس

لـی یفش خیلـکه تکـرسد؛ آن خوانند، نمی ه نماز نمیکآن حضرت نفرموف: شفاعت ما به مرفمی 
 8شمارند. می که نماز را سبکسانی که فرموف: به کروشن است؛ بل

 ویژگی بازدارندگی نماز 

َوَأِقِمالَّصـالَةِإَنالَّصـالَة»به بازفارندگی نماز از فحشا و منکر اشاره شده است: فر یکی از آیات، 
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ها و گنـاه  یه نمـاز ]انسـان را[ از زشـتکـو نمـاز را برپـا فار  1؛ ...َعِناْلَفْحشـاِ َواْلُمْنَكـرَتْنهی
کسی کـه اهـل  برفاشت غالب مفسران این است که نماز، قدرت بازفارندگی فارف و« فارف. بازمی

شوف. با این حال، از آنجا که فر میـان بعضـی از اهـل  نماز است، از کارهای ناپسند باز فاشته می
آید: آیـا  هایی فرباره حقیقت معنای این آیه به نهن می شوف، سؤال نماز، فحشا و منکر مشاهده می

معنـای فیگـری فاشـته  توانـد واقعًا مراف از نهی از فحشا و منکر، همان بازفارندگی است؟ یـا مـی
 باشد؟ یا آنکه بازفارندگی آن، مشروط به شرایط خاصی است؟

بـر  2انـد. را اعم از نهی زبانی، عملی و تکوینی فانسـته« نهی»برخی محققان اهل لغت، مراف از 
و نفـس  3؛اْلَهـو  َعـِن الـَنْفَس َوَنَهی»شوف:  این اساس، هنگامی که فر مورف فرف مؤمن گفته می

گوید: از هـوا و هـوس  ، مراف آن نیست که فرف مؤمن با زبان به خوف می«از هوس بازفاشت خوف را
هـا فور نگـه فارف. بـا ایـن  تبعیت نکن؛ بلکه مراف آن است که فر مقام عمل، خویشتن را از هوس

تواند مراف آن باشد کـه نمـاز، عمـاًل انسـان را از فحشـا و  حساب، فر مورف آیه مورف بحث نیز می
 ها فوری کنید. فارف؛ نه اینکه صرفًا به زبانی مجازگونه به ما بگوید که از بدی بازمی منکر

سیاق و شیوه بیان آیه را فلیل روشنی بـر بازفارنـدگی عملـی نمـاز از فحشـا و  عالمه طباطبایی
فاند؛ چرا که فر این آیه، ابتدا به اقامه نمـاز فسـتور فافه شـده و سـپس، بـه خصوصـیت  منکر می

ایـن .« َعـِناْلَفْحشـاِ َواْلُمْنَكـرَوَأِقِمالَّصالَةِإَنالَّصالَةَتْنهی»ارندگی آن اشاره شده است: بازف
ل، یعنی امر به نمـاز اسـت و  بدین معناست که قسمت فوم آیه، فر حال بیان فلیل برای قسمت او 

آورف که مـانع او  ان پدید میصفتی روحی فر انس»فاند که  خداوند فلیل امر به اقامه نماز را این می
   4«شوف. از ارتکاب امور زشت و ناپسند می

با توجه به سیاق آیه، معتقد است این منع و بازفارندگی، اثر طبیعی نماز است. بنـابراین،  عالمه
هر نمازی چنین خصوصیتی را فارف؛ نه اینکه تنها نماز  برخی افراف این ویژگی را فاشـته باشـد. بـه 

که معنـای آیـه چنـین  ای گونه توان به معنای نهی زبانی مجازی فانست؛ به ، نهی را نمیگفته ایشان
گوید به فنبال فحشا نروید. چنین چیـزی،  شوف: نماز به پا فارید، تا نهی آن را بشنوید که گویا می
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 . ۳۱6، ص ۳6، ج المیزان. سید محمدحسین طباطبایی، 4



18    9316رمضان ويژة  ،توشه راهيان نور ره 

ل بـا رف  چنـد قـو با سیاق آیه که فر حال تعلیل حکم به اقامه نماز است، سازگاری ندارف. عالمه
رسد که اثر طبیعی هر نماز، منع و بازفارنـدگی عملـی نمـازگزار از اعمـال  فیگر، به این نتیجه می

 1زشت و قبیح است.
ای فریضه نماز را به جا آورف و هر روز پنج مرتبـه آن را تکـرار کنـد و بـر ایـن امـر  پس، هرگاه بنده

شته باشد که آنها نیـز ماننـد او ای صالح قرار فا خصوص هرگاه فر جامعهمداومت فاشته باشد و به
ای مانند:  ورزند، طبیعت این توجه عبافی، او را از هر گناه کبیره کنند و اهتمام  به همین شیوه عمل 

 2فارف. گناه، خورفن مال یتیم، زنا و لواط که فین از آنها نفرت فارف، بازمی قتل انسان بی
دگی فر برخی نمازگزاران وجوف نـدارف، معتقـد فر پاسخ به این اشکال که چرا این بازفارن عالمه

ت تامـه بـوف،  ه. اگر عل  است که این بازفارندگی فر نماز، به شکل اقتضاست؛ نه به نحو علیت تام 
به محض تحقق طبیعت نماز، به هر صورتی که خوانده شوف، باید ضرورتًا مـانع انجـام فحشـا و 

اقتضایی را فارف، برای اینکـه بـه بازفارنـدگی منکرات شوف؛ اما چون طبیعت نماز، علیت ناقصه و 
رو، هرگـاه نمـاز  منجر شوف، الزم است شرایط فیگر نیز محقق گرفف و موانعی فر کار نباشد. ازاین

به بازفارندگی منجر نشد، به جهت وجوف موانعی مانند غفلت و عـدم توجـه بـه محتـوای واقعـی 
 3نماز است.

یـت تامـه  کرفن اتـاق مـی گوییم کولر، موجب خنـک به عنوان مثال، وقتی می گـرفف، مرافمـان عل 
ها باز باشد،  نیست. اگر فر اتاقی کولر روشن باشد و شرایط فیگر رعایت نشوف، مثاًل فرها وپنجره

ه طبیعی است که فضای اتاق به گونه مورف انتظار خنک نگرفف. فر مورف نماز نیز هنگامی کـه گفتـ
تواند مراف آن باشد که بـا رعایـت فیگـر  شوف، می شوف، موجب اجتناب از فحشا و منکرات می می

 شرایط و عدم موانع، چنین اقتضایی را فارف. 
ا »فرموف:  رسول خدا َُ ّْماِس َفاِا ََ اَّلَواِت اْل ََ ا  َحا َفَ  َعَّلای ال ََ ِن  َِ َن اْلُّمْؤ َِ  

ِعإا  َُ َا َحَزاُل الَّشْ َط ُن 
َن  ُْ َُ ِفي اْلَعَظ ِئم َضَ َع َخَّل ُْ َ

َِ َفأ  َعَّلْ 
َ
گانـه خـوف  مـافامی کـه انسـان  مـؤمن بـر نمازهـای پـنج 4 ؛َتَجَإأ

محافظت فاشته باشد، شیطان از او ترسان است و هنگامی که آنهـا را ضـایع کنـد، شـیطان بـر او 
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ت: کسـی کـه نقل شده اسـ از امام صافق« اندازف. جرهت پیدا کرفه، وی را به گناهان کبیره می
هـا  خواهد بداند آیا نماز او مورف قبول واقع شده است، باید مالحظه کند کـه آیـا او را از زشـتی می

 1فارف یا خیر و به همان میزان بازفارندگی، مورف قبول واقع شده است. بازمی
روایتی نکر شده است که مطـابق آن، جـوانی از انصـار نمازهـایش را بـه همـراه مجمع البیان فر 

شـد. پیـامبر فربـاره او فرمـوف: روزی  آورف و با این حال، مرتکب فواحش مـی به جا می ریامبپ
همچنین، فر این کتاب از جابر نقل شـده اسـت کـه  2فارف. همین نمازش، او را از فواحش بازمی

 کنـد. پیـامبر خوانـد و شـب فزفی مـی گفتند که کسی فر روز نمـاز مـی روزی به پیامبر
   3، او را باز خواهد فاشت.فرموفند: نمازش

 شرایط بازدارندگی نماز

خوبی ایفا کند، نیازمنـد شـرایطی  ها به برای اینکه نماز نقش بازفارندگی خوف را از گناهان و زشتی
 اند:  است که برخی از آنها عبارت

 . شناخت نماز1

ری آن بیشـتر خواهـد هر قدر میزان شناخت خوف از نماز و اهمیت آن را باالتر ببریم، طبعًا اثرگـذا
تـرین مسـئله،  روف و مهـم بینی توحیدی، همه امور بر محـور ارافه خـدا پـیش مـی شد. فر جهان

خوبی بـه فسـت  چگونگی برقراری رابطه انسان با وجوف خدای یکتاست. از آیـات و روایـات بـه
ملکوت اسـت و آید که بهترین راه رابطه با خداوند، نماز است. نماز، نقطه اتصال میان زمین و  می

 تواند هر شبانه روز از طریق نماز، این رابطه را تقویت کند.  انسان می
نیازی نمـازگزار از  توجه به اهمیت نماز، بسیار سازنده و تأثیرگذار است و لذت برپایی نماز، به بی

َلی »فرماید:  می  شوف. امام صافق های فیگر منجر می لذت َِ ِّلي  ََ ا َق َم اْلُّم َُ
َِ َِ ََلِة َنَزَلْت َعَّلْ ا ََ ال

َّلٌك َلْو َحْعَّلُم  ََ  ُِ ا َُ َِ اْلَّمََلِئَكُة َوَن  ِض َوَحَفْت ِا ْْ ْعَن ِن اْْلَ
َ
َلی أ َِ ْعَن ِن الَسَّم ِء 

َ
ْن أ َِ ا   الَإْحَّمُة  ََ اِّلي  ََ َهاَها اْلُّم

ََ  اْنَفَتا  ََلِة  ََ شـوف و  بر او نازل مـی هرگاه نمازگزار به نماز بایستد، رحمت خدا از آسمان 4؛ ِفي ال
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فانست چه چیز فر نمـاز  فهد که اگر این فرف می ای ندا فر می کنند و فرشته مالهکه او را احاطه می
 «  شد. است، هرگز از نماز منصرف نمی

فانست که فر حـال نمـاز، جـالل و عظمـت خـدا  اگر نمازگزار می»فرماید:  هم می امام علی
 1«داشت که سر از سجده برفارف.گیرف، فوست ن چگونه او را فربرمی

 . حضور قلب2

کنـد، فاشـتن حضـور قلـب اسـت. البتـه  یکی فیگر از شرایطی که به بازفارندگی نماز کمک می
حضور قلب، مراتب و فرجات مختلفی فارف؛ به بیان فیگر، میان فرفی که صرفًا بـا زبـانش نمـاز 

حال نماز به چه کار بزرگی مشغول اسـت، خواند با فرفی که فاهمًا نگران آن است که بداند فر  می
ْ َعَت ِن »فرماید:  به ابونر می تفاوت بسیاری وجوف فارف. پیامبر َدَت ِن   َْ ََ ْقَت اْن   َُ َِ ِفاي َتَفُكاٍإ َخْ اٌإ 

فو رکعـت نمـاز کـه بـا توجـه و تفکـر خوانـده شـوف، بهتـر از عبـافت و  2؛ ِقَ  ِم َلْ َّلٍة َواْلَقّْلُ  َسا ِ
 «که قلب فر غفلت است. یک شب است؛ فرحالی فاری فر زنده شب

ی از فرزندان امام از پشـت بـام افتـاف و یکمشغول عبافت بوف. فر این حال،  گویند امام سجاف
بند آورفنـد و فسـت آن بچـه را  ها فاف و فریاف زفند و بعد از مـدتی، شکسـته ست. زنکفستش ش

حق تعالی اشتغال فاشت و زمـانی کـه  بستند. فر این مدت، امام فر کمال حضور قلب به عبافت
انـد. فرمـوف: چـه شـده  د که فسـتش را بسـتهیاط آمد، فرزند خوف را فیاز عبافت فارغ شد و به ح

است؟ ماجرا را برای آن حضرت توضیح فافند و امام فر پاسخ، سوگند یاف نموف که فر حال نماز، 
 3اصاًل متوجه موضوع نشده است.

 . نظافت و آراستگی3

تا اینجا مطرح شد، شرایط فرونی بوفند؛ اما اسالم بر شرایط بیرونـی و ظـاهری نیـز بسـیار آنچه 
توان به: پاکی و نظافـت، بـوی خـوش، آراسـتگی متناسـب و  تأکید فارف؛ از جمله این شرایط می

زا نبـوف، بـه آنهـا  اگر برای امـتم مشـقت»فرموف:   لباس تمیز و مرتب اشاره نموف. پیامبر اسالم
 نیز نقل شده  از امام باقر و امام صافق 4«فافم که برای هر نمازی، مسواک بزنند. می فستور
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   1«فو رکعت نماز با مسواک، بهتر از هفتاف رکعت بدون مسواک است.»است: 
خواهند حرکت اصالحی آغازین خوف را نماز قرار فهنـد، نبایـد  امروزه مصلحان اجتماعی که می

مارند و الزم است با اقدامات تشویقی و ترغیبی، نمازگزاران را به سوی اهمیت بش این مسئله را کم
هـا الزم  ها و نمازخانه بویی فر حین نماز سوق فهند. مساجد، حسینیه تمیزی و آراستگی و خوش

که شـیرینی حضـور فر ایـن فضـاها،  ای گونه ها باشند؛ به ترین مکان ترین و مطبوع است از نظیف
کنندگان باقی بماند. ازهمه مهم تر اینکه حکومت فینی وظیفـه فارف  ه شرکتهمواره فر یاف و خاطر

اَلـذیَنِإْنَمَكَنـاُهْماقدامات الزم را جهت تشویق وترغیب مرفم به نظافت وآراستگی انجام فهد: 
ْرِضَأقاُمواالَّصالَةَوآَتُواالَّزمـاَةَوَأَمـُرواِبـاْلَمْعُروِوَوَنَهـْواَعـ ِناْلُمْنَكـِرَوِلَلـِهعاِقَبـُةِفياْْلَ

ُمور ات کـفارنـد، و ز م، نماز را برپا مییدین به آنها قدرت بخشیه هر گاه فر زمکسانی کهمان 2؛اْْلُ
  ارها از آن خداستکان همه ینند، و پاک ر میکفهند، و امر به معروف و نهی از من می

 . برگزاری نماز جماعت4

بسیاری بر اقامه نماز جماعت شده است. مطـابق روایتـی از پیـامبر های اسالمی، تأکید  فر آموزه
تنهایی خوانـده  وپنج فرجه بر نمازی کـه بـه ، نمازی که به جماعت برگزار گرفف، بیست اسالم

اگرچه به جماعت خوانـدن  نمـاز، واجـب نیسـت، امـا مطـابق  3شوف، برتری و فضیلت فارف. می
تی است کـه اگـر آفمـی رغبتـی آن را تـرک کنـد و بـدون علـت از  از روی بـی برخی روایات، سن 

   4جماعت مؤمنان فاصله بگیرف، نمازش حکم عدم نماز را فارف.
ها آسان  شدت توسعه پیدا کند و فسترسی عموم مرفم به این مکان های برگزاری نماز، باید به مکان

عـت تشـویق نمـوف. باشد و از سوی فیگر، باید مسلمانان را برای  حضور ُپررنـگ فر نمـاز جما
رویی و  گفتنی است که فر این میان، زیبایی و آراستگی ظاهری و بـاطنی امـام جماعـت، خـوش

خلقی، زهد و تقوا، و قراهت صحیح او، نقش بسیاری فر تقویت و ژرفایی بازفارندگی نماز  خوش
 فر نمازگزاران خواهد فاشت. 
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 . رعایت وقت نماز5

گذاری نماز، رعایت شرط زمـانی آن اسـت. فربـاره اهمیـت و ترین شرایط برای تأثیر یکی از مهم
ل وقت، احافیث بسیاری وارف شده است. پیامبر اسالم تـرین عمـل  محبـوب  فضیلت نماز او 

ل وقت می شفاعت مـن، بـه کسـی کـه نمـاز »از ایشان نقل شده است:  1فاند. نزف خدا را نماز او 
فرمایـد: شـیعیان مـا را فر  می  ، امام معصومهمچنین 2«رسد. واجبش را به تأخیر اندازف، نمی

   3اوقات نماز آزمایش کنید که چگونه بر آن محافظت فارند.
ل وقت، جنبه تضمینی آن برای روز واپسـین اسـت. از  یکی از ویژگی های قابل توجه برای نماز او 

فاشـته  نقل شده است کسی که حدوف نماز را به جا آورف و بر اوقات آن محافظـت امام صافق
 4کند. شوف که خداوند وروف او به بهشت را ضمانت می باشد، فر حالی وارف قیامت می

ل »آقا قاضی نقل شده که گفته اسـت:  الله سید علی از مرحوم آیت اگـر کسـی نمـاز واجـبش را او 
اللـه العظمـی بهجـت  فر این بـاره از آیت 5«وقت بخواند و به مقامات عالیه نرسد، مرا َلعن کند.

ل وقت با حضور قلب است؟ آیت ال میسؤ الله بهجت فر پاسـخ،  شوف که آیا مراف ایشان، نماز او 
فاند. به گفته ایشـان، نمـاز بـا حضـور  منظور ایشان را عام و مطلق و بدون شرط حضور قلب می

قلب، نماز عالی و بلندمرتبه است و کسی که قدرت خواندن نماز با حضور قلب را فاشـته باشـد، 
الله قاضی، برای کسانی است که فاقد ایـن  که فستورعمل آیت می عالی قرار فارف؛ فرحالیفر مقا

اللـه بهجـت،  وجوی راهی برای رسیدن بـه آن هسـتند. بـه تعبیـر آیت اند و فر جست مقام و مرتبه
ل وقت، هرچند بدون حضور قلب، اهتمام فاشته باشد، به صـورت تکـوینی و  کسی که به نماز او 

   6ه نماز عالی و مقام معنوی واال فست خواهد یافت.تدریج ب به
 پاسخ به پرسش

ل وقت پایبند بوفه انـد،  ممکن است، این سؤال مطرح شوف که چرا برخی با وجوف اینکه به نماز او 
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اند؛ به عنـوان مثـال،  اند و بلکه گاهی برعکس، فچار گمراهی شده ولی به نتایج مورف نظر نرسیده
موضع گرفتند، از قبیل خوارج، چـه  کسانی که فر مقابل حضرت علی فر تاریخ صدر اسالم،

ل وقت هم بوفه هـا  اند و یا فر فوران معاصر افرافی مثل فاعش که بدترین جنایت بسا اهل نماز او 
ل وقت هم باشند. پس، چگونه می را انجام می توان افعا کرف که نمـاز،  فهند، چه بسا اهل نماز او 

ل  به  وقت، تأثیر قطعی فر جلوگیری انسان از فساف و گناه فارف؟ویژه نماز او 
فر پاسخ، باید یافآور شویم هنگامی که از کارآمدی نمـاز بـرای رشـد معنـوی و اخالقـی انسـان 

شوف، کارآمدی اقتضایی مراف است؛ توضیح اینکه نماز، به سـتون و عمـوف خیمـه  سخن گفته می
اشـتن خیمـه، خـوف را فر برابـر سـرفی یـا گرمـی هـوا فین تشبیه شده است. اگر بخواهیم با برافر

هـای  محافظت کنیم، هرچند عموف خیمه یکی از ارکان اصلی آن است، اما فر کنار آن، به سـتون
توانیم خیمه کامل فر اختیـار فاشـته  فیگر و خوف خیمه هم نیاز فاریم و با نبوف هرکدام از آنها، نمی

 باشیم.
ساس فین شمرفه شده، ولی فقط فر کنار اصول فیگر است کـه فر مورف نماز هم هرچند اصل و ا

تواند مؤثر واقع شوف. فر واقع، اگر آن اصول فیگر نباشند، نماز بـه معنـای حقیقـی آن، تحقـق  می
خوانـد، ولـی خـدا را قبـول نـدارف، بـه  توان گفت کسی کـه نمـاز می یابد؛ برای مثال، آیا می نمی

خ، منفـی اسـت. فر واقـع، تأثیرگـذاری نمـاز، فر بسـتر حقیقت نماز رسیده است؟ مسلمًا پاسـ
شوف و تأثیرپذیری از نماز، بدون فاشـتن اعتقـافات بنیـافین فیـن مثـل  اعتقافی خاص محقق می

توحید، معنا ندارف. بنا بر یک فسته از روایات مشهور، اسالم، بر پنج پایه اساسی بنـا شـده اسـت 
والیت. کمترین شرط الزم برای ثمربخشـی نمـاز، آن  اند از: نماز، زکات، روزه، حج و که عبارت

 است که فرف نمازگزار فر اعتقاف به این پنج اصل، تزلزلی نداشته باشد. 
انـد از: نمـاز، زکـات،  اسالم، بر پنج اصل استوار شده است که عبـارت»فرماید:  می امام باقر

حال آنکه مرفم آن چهار اصـل  روزه، حج و والیت و به چیزی مانند والیت ندا فافه نشده است و
کنـد کـه  سـؤال مـی مطابق حدیثی فیگر، زراره از امام بـاقر 1«اند. را گرفته، والیت را رها کرفه

فانند و فلیل ایشان، این است  اصل والیت را برتر می یک از این اصول برتری فارند؟ امام کدام
کند که بعد از آن، کدام اصـل برتـر  میکه والیت، کلید آن اصول فیگر است. زراره فر افامه سؤال 

                                                           

 .۳8، ص 1، ج الکافی. شیخ کلینی، 1



11    9316رمضان ويژة  ،توشه راهيان نور ره 

  کنـد و فلیـل آن را فرمـایش حضـرت رسـول است که فر اینجا امام به اصل نماز اشـاره مـی
 فاند که فرموفند: نماز، عموف فین است.  می

کنـد و  بوفن آن اشـاره مـی به اهمیت اصل والیت و کلیـدی  فر پایان این حدیث، باز امام باقر
سی شب را به قیام و روزش را به روزه سپری کند و تمام مـالش را انفـاق کنـد و اگر ک»فرماید:  می

همه عمرش به حج بروف، ولی به والیت ولی  خدا شناختی نداشته باشـد، تـا از او تبعیـت کنـد و 
های ولی  خدا باشد، چنین کسی از اهل ایمان نیست و هیچ حقی  همه اعمالش بر مبنای رهنمون

برای خدا ندارف و تنها خداوند از فضل و رحمت خـوفش، نیکوکـاران از ایـن برای پافاش و ثواب 
 1«برف. افراف را به بهشت می

ن است؛ یم که اهل عبافت و خشوع فر فینیب پرسد: ما کسی را میمی شخصی از امام صافق
برای جـواب، فاسـتانی  ا اعمالش سوفی فارف؟ امامیولی به حق و امامت شما اعتقاف ندارف. آ

 کند:قل مین
ه چهـل شـب کـل است که هرکسی از آنها یاسراه ت و مرفم، همانند آن خاندان بنییب َمَثل ما اهل»

ی از آنها، چهل شب تهجـد فاشـت یکشد. ینموف، اجابت میکرف و پس از آن، فعا معبافت می
رف و کـت یاکآمـد و از حـال خـوف شـ میمر بنسییرف؛ ولی مستجاب نشد. نزف عکو بعد فعا 
رف و نماز خواند و به فرگاه خـدای بلندمرتبـه فعـا کر یتطه سییند. عکش فعا یه براکخواست 

 نموف. 
د، نیامد. او مرا خواند؛ یاید بیه باکن بنده به فرگاه من آمد؛ ولی از آن فری یسی  ایوحی آمد: ای ع

ه گرفنش کقدر سرش را باال بگیرف و فعا کند  ن اعتقاف، اگر آنیفاشت. با ا کولی فر فلش به تو ش
زف، اجابـت یـقدر فستانش را رو به آسمان بگیرف که انگشـتانش خشـک شـوف و بر قطع شوف و آن

 کغمبرش شـیبوفن پ خوانی و به حقیبه او فرموف: پرورفگارت را م سیینم. حضرت عکنمی
نـون از خـدا ککه آنچـه گفتـی، فرسـت اسـت. ا رف: ای روح خدا  به خدا سوگندکفاری؟ عرض 

 ه شک را از فل من ببرف.کبخواه 
رفت و ماننـد خانـدان یرف و خدا توبه آن مرف را پذکبرای او فعا  سییع»فرموف:  امام صافق

عوه گرف خوف، مستجاب    2.« دیالد 
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