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 مقدمه :

 بارى اى عزیز! اسرار نماز آنگاه حاصل شود که شش چیز حاصل باشد:

 

هنگام نماز، به هیچ چیز جز پروردگار جلت عظمته تعلق اول : حضور دل ، یعنى : دل را به 

 نباشد.

دوم : فهم کردن معانى قرائت و ذکر و تسبیح نماز، به طورى که دل در فهم آن الفاظ، مطابق 

 زبان باشد.

 سوم : تعظیم ، یعنى ، در آن حالت ، عظمت معبود و جالل و جبروتش در خاطر نمازگزار باشد.

: از غایت عظمت پروردگار، خوف بر دلش هجوم آرد که مبادا در این چهارم : هیبت ، یعنى 

 عبادت تقصیرى باشد.

پنجم : امید که مقام کرم وجود خداوند اکرم االکرمین بر او معلوم باشد، که از نهایت مرحمت ، 

 او را محروم و بى نصیب نخواهد فرمود و گناهانش را خواهد بخشید.

ادت خود را کوچکتر از آن بداند که شایسته درگاه باشد ششم : شرم ، یعنى : خود و عب

 وعبادت خود را در نهایت شرمسارى و بندگى را با سرافکندگى ، به انجام رساند.

 اهمیت نماز

همچنانکه براى انجام هر کارى ، اسباب و لوازم خوب و مناسب ، سبب پیشرفت آن و به نتیجه 

ادعیه و اخبارى که در نماز وارد است مد نظر آورد  مطلوب رسیدن است ، در این مقام نیز باید

 که یکى از آنها حدیثى است که درباره نماز اول وقت است .

 



در روایت آمده است که اختبروا شیعتى بخصلتین ، فان کانتا فیهم فهم شیعتى حقا؛ محافظتهم 

فیهم ، فاعزب ثم الوقات الصلوة و مواساتهم فى المال مع اخوانهم المؤمنین ، وان لم یکونا 

 . اگر این دو خصلت در ایشان بوداعزب ثم اعزب با دو خصلت زیر، شیعیان مرا باز شناسید

شیعه واقعى هستند یکى از آن دو، رعایت اوقات نماز است به این معنى که : نماز را در اول 

ات رفتار وقت آن ، بجاى آورند. دیگر آنکه در ثروت و مال خود، با برادران ایمانى به مواس

نمایند لیکن اگر از این دو خصلت ، عارى و بى بهره باشند، از آنان ، سخت برحذر باش واز 

 ایشان دورى گزین ، دورى گزین و دروى گزین .

 

و در حدیث دیگر آمده است که : ان الصلوة اذا ارتفعت فى وقتها، رجعت الیب صاحبها و هى 

و اذا ارتفعت فى غیر وقتها و بغیر حدودها، رجعت  بیضاء مشرقة و تقول : حفظتنى حفظك اهلل ،

 الى صاحبها و هى سودآء مظلمة تقول : ضیعتنى ضیعك اهلل

 

نماز، چون در وقت آن گزارده شود، سپید و درخشان نزد، صاحب خود باز مى گردد و مى گوید: 

لیکن اگر  همان طور که مرا رعایت کردى ، خداوند تو را مورد رعایت و حفظ خویش قرار دهد.

نماز، در غیر وقت آن گزارده شود و رعایت حدود آن نشود، سیاه و ظلمانى نزد صاحب خود مى 

آید و مى گوید: همان گونه که مرا ضایع ساختى خدایت ضایع و تباه سازد. حال ببین این نمازى 

ئه واى که ما، چشم شفاعت به آن داریم چگونه به ما نفرین مى کند ویل لمن کان شفعائه خصما

 به حال کسى که شفیعان او، دشمنانش باشند.

 

در هر حال ، باید که توفیق و تا توفیق و مرحمد ذات احدیت کرد که اوست ولى توفیق و تا 

توفیق و مرحمت ذات احدیت نباشد هیچ کس را شایستگى انجام عبادتى ، حاصل نخواهد 

 گردید.

 

امیرالمؤمنین )علیه السالم ( فرمودند: دوازده آیه از تورات را برگزیده و آن را از عبرى به 

عربى ترجمه کرده و روزى سه نوبت در آن ها تاءمل مى کنم یکى از آن دوازده آیه این است : 



یابن ادم ان قمت بین یدى ، فقم کما یقوم العبد الذلیل بین یدى ملك جلیل و کن کانك ترانى 

فان لم ترانى فانى اراك اى فرزند آدم ، چنان در برابر من به نماز و نیاز پرداز که بنده اى بى 

مقدار در برابر پادشاهى عظیم الشاءن به پاى مى ایستد به هنگام نماز چنان باش که مرا در 

 ف و آگاهم ه کار و رفتار تو، واقبرابر خود مى بینى اگر تو مرا نتوانى دید، من تو را مى بینم و ب

 

به عنوان مثال ، وقتى جماعتى در محضر سلطان حضور مى یابد، آنهایى که چشم دارند وقتى 

سلطان مى آید او را مشاهده مى کنند و به لوازم ادب رفتار مى کنند و آنهایى که نابینا هستند 

طان را نمى و سلطان را نمى بینند وقتى به آنها گفته مى شود که سلطان آمده است ، اگر چه سل

 بینند اما مؤدب و با خضوع مى ایستند.

 

از پیامبر اکرم )صلى اهلل علیه وآله ( منقول است که : چون بنده به نماز ایستد و به چیزى جز 

معبود جل جالله توجه کند، خداوند فرماید: بنده من به چه مى اندیشى ، مگر از من مهربانتر و 

یگر توجه خود به جایى معطوف دارد، فرماید: بنده من آن بزرگوارتر سراغ دارى ؟ و اگر بار د

کیست که از من بهتر یافته و به او توجه کرده اى ؟ و چون بار سوم ، به غیر خداوند متعال 

توجه کند، حق تعالى او را از رحمت خود، دور و مهجور سازد و آن نماز، به فضاحت تمام به او 

کما فضحتنى على رؤ وس االشهاد خداوند تو را در برابر  گوید: فضحك اهلل فى المالء االعلى ،

فرشتگان عالم باال، رسوا و مفتضح سازد، همان گونه که مرا نزد همگان ، رسوا و مفتضح 

 نمودى .

 

اى عزیز! این نماز نهایت ارتفاع سیر هر سالك و رهرو است که بالواسطه با خداوند خطاب مى 

یاك نستعین را در هر نماز تکرار مى کند. اینك ملتفت باش کند و جمله مبارکه ایاك نعبد و ا

 که در این مقام غافل نباشى و حواس و اندیشه خویش را، تنها به سوى او دارى .

 

در حدیث است که حضرت امام جعفر بن محمد الصادق )علیه السالم ( وقتى در نماز به آیه 

ود شد و بر زمین افتاد و چون به حالت شریفه باال رسید، آنقدر مکرر فرمود که از خود بى خ



عادى باز آمد از خود بى خود شد و بر زمین افتاد و چون به حالت عادى باز آمد، سبب آن وضع 

را پرسیدند فرمود: الزال اکررها حتى سمعت من قائلها آنقدر آن آیه را تکرار کردم تا آن را از 

ذت این استماع ، مرا از هوش بر دو بى گوینده حقیقى آن ، باز شنیدم و ذوق این سماع و ل

 خود از خویشتنم ساخت .

 

 موالنا جالل الدین رومى فرماید:

 گم شود از مرد، وصف مردمى    چون پرى غالب شود بر آدمى 

 

 زین سرى نه ، زان سرى گفته شود -هرچه او گوید، پرى گفته شود 

 ون بودکردگار آن پرى را چ    چون پرى را این دم و قانون بود 

 از پرى ، کى باشدش آخر کمى    پس خداوند پرى و آدمى 

 

بدان که عبادت آب حیات   اگر حدیث العبودیة جوهرة ، کنهها الربوبیة را شنیده باشى ، پس 

 است و اگر روح انسان از این چشمه ، نوش کرد، نعمت دنیا و عقبى را فراموش کرد.

 خدا، گر ز خدا غیر خدامى طلبیمبه     از خدا نعمت جنت طلبد زاهد و ما 

ما به هر نوع که هست ، از تو، تو را مى     هرکسى را به تو گر هست به نوعى طلبى 

 طلبیم

 

آرى به قول شاعر مرا دلى است که از یار، یار مى طلبد حضرت سید الشهدا ارواحنا له الفداء 

ا یافت ، هرچه را از دست مى فرماید: مافقد من وجدك ، و ما وجد من فقدك آن کس که تو ر

 داده و آنکس که تو را از دست داده چه بدست آورده است ؟

 غم فراق تو را با تو زار بگزارم    مرا غرض ز نماز آن بود که یك ساعت 

 نشسته روى به محراب و دل به بازارم    وگرنه این چه نمازى بود که من بى تو 



 

نماز این دعا که از اساتید و بزرگان شنیده شده  بسیار نیکو است که قبل از مشغول شدن به

است ، خوانده شود رب اعوذ بك من همزات الشیاطین ، و اعوذ بك رب ان یحضرون رب 

اساءلك حوال من حولك ، و قوه من قوتك ، و تاءییدا من تاءییدك ، حتى ال ارى غیرك ، و الاشاهد 

ان و پناه مى برم به تو از حضور شیطان در سواك خدایا! پناه مى برم به تو از عیبجوئیهاى شیط

نمازم . خدایا! سؤ ال مى کنم از تو انتقالى از انتقاالت تو را که به وسیله آن ، از خیاالت فاسده 

را که به وسیله آن نماز را به جاى آورم ، زیرا که به قوه خود نمى توانم ، و سوال مى کنم از تو 

طه آن ، در نماز غیر تو و انوار جمال و جالل تو را مشاهده توفیقى از توفیقهایت را که به واس

 نکنم ، یعنى : ریا و نظر به مخلوق نباشد.

 اسرار نماز

جابر بن عبداهلل انصارى ، رحمة اهلل علیه روایت کرده است که : در خدمت موال امیرالمؤمنین 

ت به وى فرمود: اى على )علیه السالم ( بودم حضرت کسى را مشاهده کرد که سرگرم نماز اس

مرد، آیا از تاءویل نماز با خبرى ؟ عرضه داشت : مگر نماز به جز آنکه عبادت خداوند است ، 

 تاءویلى دارد؟ امام فرمود: 

آرى به خداوند سوگند که محمد )صلى اهلل علیه وآله ( را چخلعت پیامبرى در پوشانید که هیچ 

آنکه ، عمل را مشابهى و تنزیلى و تاءویلى است  امرى را به پیامبر خود فرمان نداده است مگر

که در هر کدام ، داللتى است بر عبادت حق متعال مرد از تاءویل نماز پرسش نمود امام فرمود: 

اما تاءویل تکبیرات هفتگانه که در آغاز هر نماز مى گویى آن است که : چون اهلل اکبر نخستین 

عتراف کره اى که خداوند، واالتر از آن است که به را بر زبان آوردى ، در دل خطور داده و ا

قیام و قعود توصیف گردد و در تکبیر دوم خداى را برتر از توصیف به حرکت و سکون و در 

تکبیر دوم ، خدا را برتر از توصیف به حرکت و سکون دانسته اى و در سومین تکبیر او را از 

یزى مقایسه گردیدن ، باالتر شناخته اى و توصیف به جسم بودن و شبیه داشتن و یا آنکه به چ

رنجوریش دهد و در   در چهارمین از آن که اعراض به حق تعالى عارض شود و یا آن که امراض 

پنجمین از آنکه جوهر و یا عرض باشد یا آن که چیزى در او حلول کند. و در ششمین ، از آنکه 

ات حادث ، عارض مى شود و باالخره در حالت زوال و نیستى یا انتقال و دگرگونى که بر موجود

تکبیر هفتم او را از آنکه حواس پنجگانه را در ذات مقدسش راهى باشد، برتر و باالتر خوانده 

اى پس از آن فرمود: تاءویل گردن کشیده تو به هنگام رکوع نماز، آن است که به زبان دل مى 



تیغ جدا کنند، و تاءویل سر برداشتن از  گویى : خداوندا! به تو ایمان دارم ، گرچه گردنم را به

رکوع و فتن ذکر سمع اهلل لمن حمده آنکه خداوند را سپاس که از عدم به وجودم آورده است 

. و تاءویل نخستین آنکه در قلب خود خطور دهى که : خداوندا مرا از این خاك آفریده اى و در 

از این خاك بیرون کشیده اى و در سر برداشتن از سجده در دل خود گویى : پروردگارا مرا 

سجده دوم گویى : مرا در این خاك ، باز خواهى گردانید و در سربرداشتن از دومین سجده 

گویى : خداوندگارا، تو مرا دوباره از این خاك بیرون خواهى کشید و اما تاءویل آن که به هنگام 

دهى ، آن است که در باطن نشستن به جانب چپ نشسته و پاى راست را بر پاى چپ خود قرار 

خود مى گویى خدایا، حق را زنده و باطل را مى میرانم و تاءویل تشهد، همانا تجدید ایمان و 

اظهار مکرر اعتقاد به اسالم و تسلیم در برابر امر حق متعال و اقرار به بعث پس از مرگ است 

تعظیم و تکریم و تنزیه و تاءویل تحیات عبارت از اذعان به مجد و عظمت پروردگار سبحان و 

وجود اقدس او است ، از آنچه سمتکاران گفته اند و ملحدان و کافران درباره او توصیف کرده 

 اند.

 

و تاءویل جمله السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته ترحم از سوى خداوند پاك و در حقیقت امان 

)علیه السالم ( فرمود: هر نمازگزار است از آتش دوزخ و عذاب روز واپسین پس از آن امام 

 آنکس که بدینگونه تاءویل نماز خویش نداد، عملش ناقص و ناتمام خواهد بود.

 در روایت آمده است که امام جعفر صادق )علیه السالم ( فرمود: 

خداوند متعال ، در وحى خود فرمود: نماز کسى را خواهم پذیرفت که در برابر عظمت من ، 

براى رضاى من از تمایالت و شوات خود صرفنظر کند؛ روزها را در یاد متواضع و فروتن باشد و 

من به سر آورد، و بر خلق بزرگى نفروشد و گرسنگان را خوراك و برهنگان را جامه بخشد و با 

مصیبت دیدگان به مهربانى رفتار کند و غریبان را با مواسات و الطاف خود، دلخوش سازد چنین 

هد بود که چونان خورشید مى تابد براى او نورى مقرر خواهم داشت بنده را پرتوى از نور خوا

که ظلمات او را روشنى بخشد و علم و حلمى که جهالت را از او مرتفع سازد خود از او حمایت 

مى کنم و فرشتگان را محافظ و نگهبان او قرار خواهم داد دعایش را اجابت و خواسته اش را 

ین بنده نزد من ، مثل باغستانهاى بهشت است که میوه اش برآورده خواهم کرد مثل این چند

 را نارسى و یا فساد و تباهى نخواهد رسید.



 

روایت شده است که سلوا اهلل حوائجکم السنیة فى صلواة الصبح حاجات مهم خود را در نماز 

 صبح از خداوند مساءلت کنید.

 )نماز معجون روحانی(تمثیلی زیبا

جسمانى معجونى ساخته اند و اسم آن را تریاق کبیر و حافظ الصحة اى عزیز! بدان که اطباء 

گزارده اند، و اگر کسى آن تریاق را در ایام طاعون و وبا بخورد، وبا و طاعون به او اثر نمى کند، 

و اگر افعى او را بگزد زهرش در او اثر ندارد اما باید دانست که اثر این تریاق تا وقتى که 

سیده باشد ولى اگر به قلب رسیده باشد این تریاق بى فایده است و زهر به قلب آدمى نر

شخص به هالکت مى رسد همچنین طبیب آسمانى معجون براى روح آدمى ساخته است به نام 

نماز، که حکم همان معجون جسمانى را دارد اگر کسى ، از ابتدا نمازگزار باشد، وساوس 

وساوس شد؛ در حالى که هنوز سیاهى ، تمام قلب  شیطانى در او اثر نمى کند و اگر مبتالى به

را نگرفته است نماز موجب رفع مهالك مى شود اما اگر قلب بکلى خراب شد و مشمول آیه 

کریمه ختم اهلل على قلوبهم گردید یعنى : خداوند مهر بر دلهاى آنان زد دیگر بر آن نماز، اثرى 

 01واى ان کذبوا بایات اهلل ، سوره روم آیه مترتب نمى گردد. ثم کان عاقبة الذین اساءوا الس

سپس پایان کار کسانى که مرتکب زشتى شدند، این بود که آیات و نشانه هاى خداوند را 

 تکذیب کردند.


