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 سرود يكتاپرستي

 مشخصات كتاب

 .۷۰۳۳ - ۷۰۳۱سرشناسه : بهشتی، محمد، 

عنوان و نام پديدآور : سرود يكتاپرستی : فلسفه نماز، تغییر قبله، زبان نماز، نماز وسطی، 

های شهید بهشتی ؛ تهیه و تنظیم بنیاد نشر آثار و انديشهنماز چیست؟/محمد حسینی

 اهلل دكتر بهشتی.آيت

 .۷۰۳۱مشخصات نشر : تهران: بقعه، 

 [ ص.۷۱۱مشخصات ظاهری : ]

 .۰ فروست : دوره آثار؛

 ۱-۱-4۷499-4۳۱ريال: ۷۱۳۳۳شابك : 

 يادداشت : چاپ چهارم.

 يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس.

 عنوان ديگر : فلسفه نماز، تغییر قبله، زبان نماز، نماز وسطی، نماز چیست؟

 موضوع : نماز.

 اهلل شهید دكتر بهشتی.های آيتشناسه افزوده : بنیاد و نشر آثار و انديشه

 ۷۰۳۱ ۱س4۱/بBP۷۳۳/9كنگره :  رده بندی

 94۱/۰۱۰رده بندی ديويی : 

 ۷9۰4۳99شماره كتابشناسی ملی : 

 پیشگفتار

با وجود اينكه اقامه نماز به عنوان سنتی دينی در جوامع اسالمی قدمتی بس ديرينه دارد، 

های بسیاری درباره اين فريضه وجود دارد كه برای بسیاری از مسلمانان هنوز هم پرسش
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جوگر را های جستاند كه انديشهاند و يا پاسخ آنها به زبانی بیان نشدهپاسخ ماندهبیيا 

 اقناع كند. 

اين ايستادن و خم شدن، اين نشستن و به خاك افتادن "براستی چرا بايد نماز بخوانیم؟ 

درست است كه برپايی نماز، جامه عمل  "و با هر يك كلماتی گفتن، چه معنی دارد؟

وان انتظار تفرمان الهی است، اما اگر از فلسفه آن آگاه نباشیم، جز اين نمیپوشاندن به 

ی از ما چنانكه برای بسیار -ثمر بیش نماند روح و عادتی بیداشت كه از آن كالبدی بی

 چنین است. 

اهلل كتابی كه در پیش رو داريد، مجموعه چهار گفتار و يك نوشتار است از شهید آيت

ه چیستی و فلسفه نماز و مسايل مربوط به آن: درباره روح و نقش دكتر بهشتی دربار

 ."سرود يكتاپرستی"

بر آن گذارده شده، به تاريخ بیست و دوم رمضان  "فلسفه نماز"اولین گفتار كه عنوان 

هجری شمسی در مركز اسالمی  ۷۰۱۱هجری قمری، برابر با چهاردهم دی ماه  ۷۰۳۳

شهید دكتر بهشتی كه خود از سرچشمه فیضان نماز  اهللهامبورگ ايراد شده است. آيت

ين ساز، كه بدرستی ستون دتوجهی به اين عبادت انسانها برده بود، با مشاهده كمبهره

شود، نامیده شده و منبع حیاتبخش و نیروزای مستمر زندگی مسلمان مؤمن محسوب می

 پردازد و بان میبه تجزيه و تحلیل نقش نماز در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانا

نمايد تا روح منور نماز را چنان بر شنوندگان استفاده از بديهیات فطری، تالش می

بنماياند كه آن را به مثابه سرودی با آهنگ يكتاپرستی بنیوشند و بازتاب آن در جای 

جای زندگیشان آشكار باشد. رمز صالبت مشهور و مشهود در شخصیت آن شهید 

نین فهمی از نماز جست. آنان كه در پی يافتن راز راست قامتی وی فرزانه را بايد در چ

در سراسر زندگی پرفراز و نشیب اجتماعی سی ساله او و مراحل دشوار نهضت 

اسالمیمان هستند، بايد به دركی چنین از نماز نايل شوند و ثمره تعظیم در برابر خالق 

مسلمان در برابر "اشند كه يكتا را در روابط اجتماعی لمس كنند و ايمان داشته ب
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د تا ده. ثمره چنین دركی است كه به مسلمان جسارت می"كندكس تعظیم نمیهیچ

كس تعظیم نكرده و نخواهم كرد. مسلمانم و من شخصاً تاكنون در برابر هیچ"بگويد: 

نه "؛ "كندكس ستايشگری نمیاز هیچ"و  "كندمسلمان در برابر كسی تعظیم نمی

؛ چه تنها خداوند است كه سزاوار ستايش است. "هستم و نه مجذوب مرعوب هیچ چیز

از همین روی، اگر مسلمان روزانه در پنج نوبت اين تمرين را بكند و اين سرود توحید 

گذارد كه او را و يكتاپرستی را بخواند اثری چنان ژرف در روح و جسم و جان او می

 سازد.و استوار میترين مصائب و مشكالت، مقاوم در مقابل سهمگین

تا  ۷۱9گفتار دوم، از سلسله مباحث تفسیر قرآن ايشان برگزيده شده و به تفسیر آيات 

سوره بقره كه به مناسبت تغییر قبله مسلمین از مسجداالقصی به مسجدالحرام نازل  ۷۱9

شده است اختصاص دارد. در اين گفتار، نخست به زمان و شأن نزول اين آيات 

ت. پس از آن به جنبه فقهی تعیین قبله و نقش عرف و محاسبات دقیق پرداخته شده اس

 علمی عطف نظر شده است. 

ز ای حساس امحور سوم بحث بر حول نقش اجتماعی و سیاسی تغییر قبله در مرحله

انان بندی مسلمانان در مقابل غیرمسلمنهضت اسالم است كه در آن نیاز به شفافیت صف

 يابد. قبله نمود می شود و در تغییرپديدار می

چهارمین موضوع مورد بحث، نقش قبله واحد در يكپارچگی و وحدت كلمه مسلمانان 

آن نوع جهانْ پیوستگی متمركز در محور اسالم و تسلیم حكم و آيین خدا «است؛ يعنی 

ترين صفت امت اسالمی است. مردمی كه ايدئولوژی واحد آنها را به بودن كه شاخص

ايدئولوژی بر زندگی آنان تسلط كامل دارد، تصوير كننده جامعه  هم پیوسته و اين

قاد از اهلل دكتر بهشتی به انتو از اين رهیافت است كه شهید آيت». جهانی اسالم هستند

 - السالمعلیهم -های رايج، اما نادرست، در مجالس بزرگداشت معصومین برخی شیوه

پردازند و محتوای آنها را مغاير با هدف می علیهااهللسالم -و بويژه حضرت فاطمه زهرا 

 خوانند.واالی پیامبر، امامان بزرگوار و گرامی دخت پیامبر می
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گفتار سوم، پاسخی است كه در زمان تصدی ايشان در مركز اسالمی هامبورگ به 

پرسشی درباره زبان نماز داده شده است. شايان تذكر اين كه يكی از اموری كه ايشان 

مندان و جستجوگرانی بوده است كه امكان ورزيدند، ارتباط با عالقهام میبدان اهتم

اند. اين ارتباط گاه با ارسال نامه و گاه با ارسال نوار حضور در مركز مذكور را نداشته

گرفته است. تالش ايشان در اين پاسخگويی های ايشان صورت میصوتی حاوی پاسخ

دور از اصطالحات فنی فقهی، علت وجوب بهبر آن بوده است كه با بیانی روان و 

ماز بخش نقرائت نماز به زبان عربی توضیح داده شود. اينجا نیز رد پای نقش وحدت

 مثابه سرود يكتاپرستی قابل مشاهده است. به

 9۰4گفتار چهارم نیز از مباحث تفسیر قرآن ايشان استخراج شده است كه به تفسیر آيه 

ز وسطی است اختصاص دارد. ايشان در اين بحث به طرح سوره بقره كه درباره نما

د و راه پردازنهای متفاوتی كه توسط مفسرين و فقها در اين باب ارايه شده میديدگاه

 كنند كه از طريق آن، جمع بین نظرات مختلف ممكن باشد.حلی را عرضه می

مزمان با ه اهلل شهید دكتر بهشتی است كهپايان بخش كتاب حاضر، نوشتاری از آيت

صورت دومین نشريه مركز اسالمی گفتار آغازين اين مجموعه نگاشته شده و به

برای نخستین بار با عنوان  ۷۰۱۱هامبورگ منتشر گرديده است. اين نوشتار در سال 

ر اهلل بهشتی در اين رساله، بار ديگر بدر ايران به چاپ رسید. شهید آيت "نماز چیست؟"

 د نموده است:نقش حیاتبخش نماز تأكی

نماز، سرود توحید و يكتاپرستی و سرود فضیلت و پاكی است كه بايد فكر و روح ما «

ای كه در زندگی روزمره با آنها سر و كار زا و آلوده كنندهرا در برابر عوامل شرك

 »داريم پاك و يكتاپرست نگهدارد.

وعه است كه انتشار مجماهلل بهشتی را امید آن های شهید آيتبنیاد نشر آثار و انديشه

 حاضر در احیای مفهوم و جايگاه نماز و ادای حق آن مؤثر افتد.

 اهلل بهشتیهای شهید آيتبنیاد نشر آثار و انديشه
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 فلسفه نماز

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

الحمدللّه رب العالمین، والصلوة والسالم علی جمیع االنبیاء والمرسلین، سیَّما الرسول 

النبییّن، و علی آله واصحابه واالئمة مین و حبل اهلل المتین، محمد  المصطفی خاتماال

 الهداة من اهل بیته؛ والسالم علینا و علی عباد اهلل الصالحین. 

اتل ما اوحی الیك من الكتاب و اَقِم الصّلوة، اّن الصّلوة َتنهی عن الفحشاء والمُنكر و 

 (. ۷لَذِكرُ اللّه اكبر)

 

شود و سروش غیبی بر قلب پاكت ! آياتی كه از كتاب خدا بر تو وحی میای محمد

و  دارد،خواند برخوان! و نماز را به پا دار كه نماز از هر زشتی و ناپسند باز میفرو می

 تر است. ياد خدا بسی بزرگ

ای را كه پیش از اين نیز بحث امشب پیرامون نماز است. قبل از شروع بحث، نكته

 كنم: ها عرض كرده بودم تكرار میان و خانمخدمت آقاي

يكی از آداب مسلمانان نسبت به اسالم و قرآن اين است كه وقتی نوای قرآن در 
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شود، كوچك و بزرگ همه به احترام آن در كمال سكوت و آرامش ای بلند میجلسه

ی بدلیل ناآشنايی با زبان عرحتی آنها كه قرآن را به -بنشینند و گوش فرا دهند 

 فهمند. نمی

 (9ءَ القرآن فاستمعوا له و انصتوا)و اذا قُری

شود، گوش بدهید؛ ولی نه فقط گوش دادن، بلكه عالوه بر آن: وقتی قرآن خوانده می

؛ به احترام قرآن ساكت باشید. گوش دادن مربوط به آنهاست كه معنای آيات »انصتوا!«

به احترام قرآن ساكت بمانید. اين خود عام است؛ يعنی همه » انصتوا«فهمند، اما را می

 نوعی احترام گرفتن از كتاب خداست. 

اين  كنم ازكنند خواهش میهای جلسات را تنظیم و اداره میضمناً، از آقايانی كه برنامه

به بعد، قبل از شروع تالوت قرآن، تذكر بدهند كه تالوت قرآن كريم اكنون شروع 

كت شوند؛ زيرا چه بسا بعضی افراد به اين نكته توجه شود و همه به احترام قرآن سامی

 پردازيم: نماز. نكنند. پس از اين مقدمه اينك به بحث اصلی خود می

پرسند: آخر اين دوال و راست بسیار شده است كه مسلمان و غیر مسلمان درباره نماز می

ست؟ فتن چیشدن، اين به خاك افتادن و برخاستن، اين كلمات يا آيات را خواندن و گ

ای به حكم تربیت اسالمی و عادت به آداب و سنن مسلمانی، با كمال شوق، البته، عده

خوانند؛ اما غالباً نیمه شوق، يا گاهی حتی با كسالت ولی به حكم عادت، نماز را می

درك درستی از آن ندارند. از اين رو، اگر كسی از ايشان بپرسد اين چه كاری است 

 نیستند پاسخ و شرح مناسبی در مورد عمل خود بدهند. كنید، قادر كه می

يكی از واجبات، بخصوص در عصر ما، اين است كه هر مسلمانی بفهمد نماز چیست؛ 

كند و كارهايی كه گويد و هر يك از كلماتی كه ادا میكند و چه میدر نماز چه می

 جب و الزم است. دهد چه معنايی دارد. دانستن اين امر بر هر مسلمانی واانجام می

ای را من امید داشتم تا زمان برگزاری اين جلسه كه به بحث نماز اختصاص دارد، نشريه

كه در نظر داشتیم درباره نماز تهیه كنیم، آماده شود و در اختیار همه قرار گیرد؛ ولی از 
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اد تهای شماره اول نشريه كامل نشده، چاپ و انتشار آن به تعويق افآنجا كه هنوز ترجمه

و لذا انتشار شماره دوم آن را كه حاوی بحث مفصل و منظمی درباره نماز است روا 

صورت آنكه به انتظار آن نشريه بنشینیم، امشب بحث نماز را بهندانستم. به هر حال ، بی

كنم. امیدوارم به ياری خداوند و با تأمین امكانات، بتوانیم هر چه فشرده عرض می

 بحثی بسیار ضروری است برای نشر تنظیم و آماده كنیم. زودتر اين بحث را كه 

اجازه بدهید قبل از اينكه وارد مقدمات بحث بشوم از خود نماز شروع كنم؛ زيرا بیم 

دارم اگر به مقدمات بپردازم در همان كلمه اول بمانم و پس از يك ساعت صحبت 

 شوم.همچنان در مقدمه باشم. از اين رو مستقیمًا وارد اصل بحث می

ده گذارم: صبح، از سپیمن مسلمانم؛ روزانه در پنج نوبت، يا الاقل در سه نوبت، نماز می

النهار هر مكان تا غروب آفتاب: دو صبح تا طلوع آفتاب: دو ركعت؛ ظهر، از نصف

نام ظهر و عصر؛ شب، از غروب آفتاب تا نیمه شب يا تا چهار ركعت (هشت ركعت) به

 نام مغرب و عشاء. و يك چهار ركعت بهسپیده صبح: يك سه ركعت 

د: شان چنین خواهد بوتوجه داريد كه اگر وقت نمازها را از نامشان بگیريم، وقت واقعی

صبح (بامداد)، ظهر، عصر (يعنی در حدود دو يا سه بعد از ظهر)، مغرب (غروب) و بعد 

 كه ديگر هیچ روشنی در آسمان نیست.عشاء (شامگاه)؛ يعنی موقعی

آنكه یتواند حتی باسالمی پنج نوبت است؛ ولی به فتوای فقهای شیعه، انسان می نماز

عذر و مشكلی داشته باشد آنها را در سه نوبت بخواند. اما چرا چنین است؟ اولین سؤالی 

شود اين است كه در بیست و چهار خوانیم مطرح میكه در رابطه با نمازهايی كه می

هايی كه هنوز وارد میدان زندگی ند. اگر جوانساعت چند نوبت بايد نماز خوا

اند پیش از آنكه به میدان اند، يا حتی آنان كه هنوز وارد میدان جوانی نشدهنشده

 توانم به آنها پاسخزندگی و جوانی پا نهند چنین پرسشی را از من كنند، مشكل می

زم است يك فهمد كه چرا البگويم؛ چون جوان در اين سن سراسر پاكی است و نمی

تواند اين نكته را درك انسان در بیست و چهار ساعت پنج بار خود را بشويد. او نمی
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توانم در اين باره به آنان توضیح كافی بدهم. ولی فعالً روی بكند و من نیز كمتر می

سخنم با آقا پسر و دختر خانمی است كه به دوره جوانی رسیده يا در شرف ورود به 

آقا و خانمی كه غرق زندگی است و حتی موقعی كه در خیابان راه  میدان جوانی است؛

رود حواسش جمع خودش نیست و ممكن است خدای نكرده زير ماشین برود؛ می

 روی سخن من با چنین افرادی است.

آدمیزاد به حكم آفرينش خاصی كه دارد، سخت در معرض غفلت از خدا، راه خدا، 

ك نظم معنوی مراقب او باشد تا از راه خدا و فضیلت پاكی و فضیلت است. بايد دائماً ي

ا روز پنج، يو پاكی منحرف نشود. اما چون اين كار دائماً ممكن نیست، او را در شبانه

گذراند. و برای خوانیم. ساعاتی را نیز در خواب میالاقل سه نوبت به سوی خدا می

م تا با گذاريالبال میفارغ اش خیلی درهم نشكند، صبح تا ظهر نیز او رااينكه زندگی

خیال راحت به سراغ كار خود برود. بدين ترتیب بخشی از روز را درگیر تكلیف نماز 

 گیرد. نیست، اما در پنج يا الاقل سه نوبت در مقابل خدا قرار می

خوانید چیست؟ در روايتی نیكو و لطیف، ضمن دانید اين پنج نمازی كه در روز میمی

از ذكر شده است: اگر يك انسان در بیست و چهار ساعت، پنج بار تمثیلی، حكمت نم

ماند؟ هرگز! معنای پنج بار نماز نیز همین سر تا پايش را بشويد، آيا باز هم كثیف می

 ( ۰وشو ده تا دائماً پاكیزه بمانی.)است. پنج نوبت روح و دل و جان خود را شست

اً د كه فرد طبقه معمولی اروپايی تقريبدانیكنید میشما كه اينجا در اروپا زندگی می

مقید است كه الاقل هر روز يك بار قسمت ظاهر بدن، يعنی سر و گردن و دست و پای 

خواهد دائماً در انظار تمیز باشد. واقعیت اين است خود را بشويد. چرا؟ برای اينكه می

جلوه  ه در انظارهای بدن كدهد، لذا نسبت به بقیه قسمتكه او فقط به انظار اهمیت می

یف شود؟ روح كثندارد خیلی مقید نیست. اما آيا براستی فقط تن آدمی كثیف می

گونه كه يك گل خوش بویِ انصافی است اگر پاسخ منفی دهیم. همانشود؟ بینمی

د و شود و به فسالطیفِ نازك، خیلی زودتر در برابر عوامل فساد متأثر و منفعل می
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تر لطیف آدمی به مراتب از جسم او برای آلوده شدن حساسگرايد، روح پژمردگی می

ا در برابر خواهد تدلیل خاصیت قبول و انفعالش ضمانت بیشتری میتر است و بهو آماده

عوامل فساد محیط مصون بماند. اسالم، ضامنی بهتر از پنج نوبت توجه عمیق به خدا 

ا آن هم ب -ر برابر خدا وگوی دپیدا نكرده است؛ پنج نوبت توجه به خدا و گفت

كنم. به نظر شما اين ضامن چطور است؟ مطبوع و دلپذير؟ توضیحاتی كه عرض می

 الزم و سودمند؟ يا يك تكلیف شاق و باری خسته كننده؟ كدام يك؟ 

 (۱و اِنَّها لَكبیرٌَة اال علی الخاشعین؛ الذين يَظنّونَ َانّهم مُالقوا رَبَّهِم.)

گر برای مردمی كه به پاكی، خدا و راه خدا، و زندگی جاويد نماز بار سنگینی است؛ م

دانند هدف زندگی انسان، داشتن فضیلت و اند. آنان كه میو روز جزا ايمان آورده

رای كنند. نماز بپاك ماندن و رشد و كمال معنوی است از نمازهای پنجگانه استقبال می

 آنها سنگین و سخت نیست. 

گويیم؟ قبل از هر چیز، دست و صورت كنیم و چه مییم چه میايستما وقتی به نماز می

نیم؛ ثانیاً، ككنیم. پس با دو نكته مواجهیم: اوالً، تمیز میو سر و پا را برای خدا تمیز می

رسم دهیم. من هر وقت به اين بخش از تعالیم اسالم میاين عمل را برای خدا انجام می

نم، اسالم جسم و جان، ماده و معنا، دنیا و آخرت، بیكنم. میواقعاً حالت وجد پیدا می

ماز خواهم نطرز زيبايی به هم پیوند داده است. مالحظه كنید؛ میزندگی و كمال را به

و و وشمعنی نظافت، شستگیرم. وضو گرفتن چیست؟ وضو بهبخوانم، وضو می

ن است: بیرو هايی از بدن را كه معموالًكنم؟ قسمتپاكیزگی است. كجا را پاكیزه می

شود؛ دست معموالً تا آرنج بیرون است و در صورت بیرون است و زودتر كثیف می

شود؛ بعد هم قسمتی از جلوی سر و روی پا كه بیرون مواقع معمولی بیشتر كثیف می

كنم. اما آيا اگر يك نفر پیش از وضو حمام رفته، صابون زده و است همه را تمیز می

ده باشد، باز هم بايد وضو بگیرد؟ بلی. چرا؟ چون در اين پاكیزه خود را كاماًل تمیز كر

 كردن به نام وضو يك نكته ديگر نیز وجود دارد: پاكیزه كردن خود برای خدا. 
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دانید كه انسان در موقع وضو گرفتن بايد برای خدا وضو بگیرد؛ يعنی بايد به اين می

انسان در اين حال يك قدم به  كند.نكته توجه كند كه خود را برای خدا پاكیزه می

دارد. بنابراين، اگر كسی تمام تن خود را همین حاال سمت پاكیزه شدن روح نیز برمی

سوی عنوان امتثال فرمان خدا و اينكه بخواهد تمیز بشود و بهتمیز كرده، اما اين كار را به

 ردن جسم استخدا برود انجام نداده باشد، عمل او اين نقیصه را دارد كه فقط تمیز ك

خواهد در برابر خدا به حالت راز و نیاز بايستد، بايد نه تمیز كردن جان. انسانی كه می

قبل از آن يك قدم به سمت پاكیزگی جان برداشته باشد و برای خدا وضو بگیرد. به 

 قول حافظ: 

 آلودهدوش رفتم به در میكده خواب

 آلودهخرقه تر دامن و سجاده شراب

 ن مغبچه باده فروشآمد افسوس كنا

 آلودهگفت بیدار شو ای رهرو خواب

 وشويی كن و آنگه به خرابات خرامشست

 تا نگردد ز تو اين دير خراب آلوده

خاطر داغی سر از دست آدمی گويد، میی است كه عقل را بهآن می كه حافظ می

ت كه سگیرد. مسلم اين اگیرد. می عشقی است كه عقل را در راه پاكی و صفا مینمی

برای تعبیر از جهت شیفته كننده و شیوا و شیدا  "می"در زبان عرفا، اصطالح و كلمه 

 كننده شخص عاشق كمال و معنويت به كار رفته است. 

 وشويی كن و آنگه به خرابات خرامشست

 تا نگردد ز تو اين دير خراب آلوده

يك قدم به وشوی كردن و آنگه به مسجد و محل نماز خرامیدن است. وضو، شست

سمت پاكی معنوی برداشتن است. لذا، اگر كسی همین حاال نیز حمام رفته، بايد برای 

 تر شده باشد.خدا وضو بگیرد تا يك قدم به خلوص و خدايی بودن نزديك
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بنابراين، نمازگزارِ مسلمان، دست و صورت و سر و پا، و نیز اندكی دل خود را تمیز 

رود. محراب مختص امام جماعت و بندگی می گاه به محراب عبادتكند، آنمی

جا محراب است. به جنگ شیطان و هوا و هوس نیست؛ هر جا به نماز بايستید همان

 رفتن است. محراب، جايگاه مبارزه با خودپرستی و خودخواهی است. 

خواند، در محراب خويش باری، نمازگزار با اين توجه قلبی كه برای خدا نماز می

تر است ؛ خدا برتر و بزرگ»اهلل اكبر«گويد اين است: ای كه میولین كلمهايستد و امی

ان و بیان اين شعار بزرگ اسالم، يك مسلم» اهلل اكبر«از همه چیز. توجه كنید؛ با گفتن 

كند. اين مسأله نیاز به های ديگر را در برابر چشم دل و جان خود خرد میهمه عظمت

ونه كه عرض كردم اگر بخواهیم در اينجا درنگ كنیم گتوضیح فراوان دارد؛ اما همان

عالً به كنم و فمانیم. انشاءاهلل تفصیل مطلب را به بعد موكول میاز اصل بحث باز می

 كنم. توضیح مختصری اكتفا می

باور كنید آدمی در زندگی غالبًا در اثر مرعوب شدن يا مجذوب شدن دچار لغزش 

اند، يا مجذوب. به آنكه در برابر عظمت زيبايی و رعوبلغزند، يا مشود. آنان كه میمی

 گويیم مجذوب. به آنكه در برابر صفوتدلربايی چیزی مفتون شده و خود را باخته، می

گويیم مرعوب. آدمی كه خود را نبازد به اين و سیطره قدرتی خود را باخته، می

مسلمان حق ندارد در شود. اين يك نكته عالی اسالمی است. ها دچار لغزش نمیزودی

برابر هیچ چیز خود را ببازد. البته او به حكم اينكه انسان است از چیزهای خوب 

(؛ اما خوش آمدن يك مطلب است، مجذوب شدن و خود باختن و ۱آيد)خوشش می

شوند. به جوان، عنان اراده را از كف دادن مطلب ديگر. اين دو معموالً با هم خلط می

مه قدر پا روی هگويی در برابر اين ظواهر فريبنده حیات اين، میدختر، پسر، زن، مرد

گويد، مگر من آدم نیستم و دل ندارم؟ اين درست؛ بنده هم دل دارم، چیز نگذار؛ می

شما هم دل داری، اما اراده را نگه دار و خوددار باش. ببین اين چیزی كه تو از آن 

چه اندازه مضر است. ببین اگر سودمند  آيد تا چه اندازه برايت سودمند و تاخوشت می
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دست بیاوری؛ از راه حالل يا حرام؟ از راه توانی آن را بهاست از چه راهی می

 مندانه؟ نكته در اينجاست: خود را نباز.مندانه يا از راه غیرشرافتشرافت

هر قدرت انسانی، يا هر قدرت  -ها مرعوب باشد مسلمان حق ندارد در برابر قدرت

های سخت، یِ باالتر از آن. معنای نماز آيات همین است. آدمیزاد در موقع زلزلهطبیع

ها انكنند اسالم به مسلمكنند. خیال میبازد. متأسفانه اين نماز را بد معنی میخود را می

گفته موقع زلزله و گرفتن ماه و خورشید و از اين قبیل، برای اينكه بال برطرف شود نماز 

ای با روايات ما آشنا اصالً معنای نماز آيات اين نیست. اگر كسی ذرهآيات بخوانند. 

فهمد كه معنای نماز آيات اصالً اين نیست. معنای نماز آيات اين است: بشر باشد می

 گويد در اينالعاده طبیعی خود را ببازد؛ اسالم میممكن است در برابر حوادث فوق

 ها هیچ عظمت ندارد، خود را نباز!؛ يعنی اين»اهلل اكبر«هنگام فوراً بگو: 

اهلل «بینید شعار سربازان مسلمان در میدان جنگ اگر تاريخ اسالم را مطالعه كنید می

، و پشت دشمن را به لرزه در »اهلل اكبر«گفتند بود؛ يكمرتبه همه با هم می» اكبر

 (۳آوردند.)می

؛ يعنی من نه مرعوب چیزی »اهلل اكبر«كنم: بنابراين، من مسلمانم و نماز را شروع می

تر است. بعد از آن: بسم اهلل الرحمن هستم، نه مجذوب چیزی. خدا از همه چیز بزرگ

 الرحیم.

ند خواستكه وقتی می -اين روزها معمول است و سابقاً نیز معمول بوده  -دانید شما می

م. در اسالم اين یكنگفتند به نام نامی فالنی اينجا را افتتاح میجايی را افتتاح كنند می

شود به نام او كاری را معنا قدغن است. هر كار به نام خداست. تنها خداست كه می

شروع كرد، جايی را افتتاح كرد، يا بنايی را بنیان گذاشت. مسلمان، همه كارش را تنها 

 كند.به نام خدای بخشايشگر مهربان آغاز می

 دای جهانیان.الحمد هلل رب العالمین: ستايش مخصوص خداست؛ خ

تملق و چاپلوسی از عوامل فساد دو جانبه است. هم برای شخص متملق فساد روحی و 
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گويند گمراه آورد، هم آن كسی را كه ديگران تملق او را میپستی و دنائت می

رچه كند، گكس ستايشگری نمیكند؛ يعنی فساد دو جانبه دارد. مسلمان از هیچمی

ويد فالنی مردی خدمتگزار است. اين، قدردانی و شكر گكند؛ مثالً میقدردانی می

گويم یكنید، من نیز ماست. انسان بايد سپاسگزار همه كس باشد. شما به من محبتی می

بسیار متشكرم. اين الزم است. تشكر، يعنی سپاسگزاری در برابر محبت شما. اما اگر 

اف م برای شما اوصشما به من محبتی كنید و من بگويم متشكرم، بعد هم شروع كن

ای را برشمارم كه يا هیچ يك از آنها در شما نیست، يا مقدار حمیده و خصال پسنديده

كمی در شما وجود دارد ولی من آن را چند برابر بكنم، اين عمل ستايشگری است. 

تواند و شايد و بايد كه زبان به ستايش او بگشايد خداست، تنها موجودی كه انسان می

ق است و هر چه درباره او بگويیم باز هم كم است. اما در مورد انسانها كه كمال مطل

حساب داشته باشید؛ از ايشان قدردانی، تشكر، سپاسگزاری بكنید، ولی ستايشگری 

 نكنید. حمد و ستايشگری مخصوص خدای جهانیان است. 

 الرحمن الرحیم: خدای مهربان.

 ارد(توجه به معاد). مالك يوم الدين: خدايی كه روز كیفر و پاداش د

كس ديگر پرستیم و در برابر هیچاياك نعبد و اياك نستعین: بارالها! ما فقط تو را می

 خواهیم. های غیبی را فقط از تو میحالت پرستش نداريم و كمك

كنیم، يا گیريم؛ به اين معنی كه يا فعالیت میتوجه بفرمايید، ما از همه چیز كمك می

گیريم اما نه به صورت معامله، ها موجودی كه از او كمك میكنیم. تنمعامله می

همین است. مسلمان چشم طمع به هیچ كس ندارد؛ و » اياك نستعین«و معنی  -خداست 

آمیز خواسته است. با ديگران يا به صورت كار و فعالیت گرنه از او استعانتی شرك

های آقامنشانه از توقع كمك شود، يا به صورت معامله، توافق و قرارداد. اماروبرو می

 اشخاص داشتن، نوعی پستی است كه به روح بلند مسلمان نشايد.

آن روزی كه مسلمان كمك آقامنشانه از كسی بخواهد فقط حق دارد آن را از يك نفر 
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طلب كند؛ آن هم خداست. اين گونه كمك خواستن، در منطق يك مسلمان منحصر به 

 خداست.

 بارالها! راه راست را به ما بنما. اهدنا الصراط المستقیم:

صراط الذين انعمت علیهم: راه مردمی كه نعمتت را بر آنها ارزانی داشتی و از نعمتت 

 برخوردارند.

 غیر المغضوب علیهم: نه راه آنها كه به خشمت گرفتارند؛

 روند.والالضالین: و نه راهی كه گمراهان می

ر هر نماز است. بعد از آن نیز مقداری های اصیل يك مسلمان از خدا داين خواسته

 خواند: قرآن می

 بسم اهلل الرحمن الرحیم. قل هواهلل احد؛ بگو خدا تنها يك خداست.

 اهلل الصمد؛ خدای به تمام معنا كامل؛ خدای كمال مطلق.

 لم يلد و لم يولد؛ خدايی كه نه زاده و نه زايیده شده.

 د.و لم يكن له كفواً احد؛ و نه همتايی دار

گويد مفاهیم و تعالیم عالی اسالم را به خود تلقین نمازگزار وقتی كه اينها را می

رود و خم گويد: اهلل اكبر (البته اين ذكر مستحب است)؛ به ركوع میكند. بعد میمی

شود. توجه كنید! خم شدن يك مسلمان به حالت ركوع در نماز معنا دارد. معنای می

ما كند. مگر نه اينكه شكس ديگر تعظیم نمیبرابر هیچآن اين است كه مسلمان در 

گويید سبحان ربی العظیم و بحمده؟ پاك باد خدای رويد میوقتی به حالت ركوع می

من كه بزرگ است و ستايش از آن اوست. گفتن اين جمله چه معنايی دارد؟ يعنی: 

اد پاك ب كند مخصوص خداست.عظمتی كه مرا وادار به تعظیم كردن و خم شدن می

 خدا كه من در برابر كسی جز او به حالت تعظیم خم نشوم. 

ها در مكه گرفتارند و تاريخ اسالم را بخوانید. در موقعی كه پیغمبر (ص) و مسلمان

تحت فشار دشمنان قرار دارند و با عده كمی كه دارند بر ستی و موجوديت خود 
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ينكه مبادا نهال اسالم قبل از بارور ای مسلمان به فرمان پیغمبر، برای اترسند، عدهمی

گیرند به حبشه مهاجرت كنند. هفتاد و چند نفر شدن در مكه خشك شود، دستور می

ادشاه آيند، نجاشی پبه حبشه آمدند. وقتی به حبشه می -و نه در يك نوبت  -بتدريج 

شی ادهد. قريش هم يكی دو نفر مأمور با هدايا و تحف پیش نجحبشه به آنان پناه می

كنند كه اينان را از خاك خود بیرون كن و دستور بده به فرستند و در خواست میمی

 دهد كهسرزمین پدری و مادری و وطن آباء و اجدادی خود برگردند. نجاشی پاسخ می

گويند اينها دين پدر و ام، ولی برای چه بايد اين كار را بكنم؟ میمن اينان را نديده

گويد من كه اند. میادی و مقدسات ملی خود را زير پا گذاشتهمادری، دين آباء و اجد

 دانم؛ بايد اينها بیايند تا ببینم حرف حسابشان چیست.نمی

ای كه به شود در فالن روز كه بار عام است، به چند نفر، يا به همه اين عدهقرار می

ی حضور نجاشاند، اجازه بدهند كه به عنوان پیروان محمد (ص) به پايتخت حبشه آمده

امپراطور حبشه بیايند. نجاشی امپراطوری مسیحی است. به اين نكته توجه بفرمايید كه 

گويند همه كه برويم فايده ندارد؛ ما دو نفر از دهند، میها اطالع میوقتی به اين مسلمان

ن بكنیم تا بروند. يكی از آنها جعفر ترند به عنوان نماينده انتخاب میآنها را كه ارزنده

ايند و شود اين دو نفر بیاست. قرار می -السالم علیه -طالب، برادر علی بن ابیطالب ابی

از حقوق مسلمانان پناهنده به حبشه در برابر شكايت نمايندگان قريش، در پیشگاه و 

خواهند به تاالری كه نجاشی در حضور نجاشی دفاع كنند. وقتی جعفر و همراهش می

 شوند. درباريانگیرند و وارد مید شوند سرشان را راست میآن روی تخت نشسته وار

گويند به شوند و به آنها مینجاشی و مأمورين تشريفات در برابر نجاشی تا زمین خم می

ید؟ گويند مگر شما وحشی هستخورند. به آنها میخاك بیفتند. اما اينان اصالً تكان نمی

دهند كه شويد! اينان پاسخ میطور حاضر میمگر شما آدم نیستید؟ داريد در برابر امپرا

رابر آمديم؛ ما اينجا آمديم تا در بها! ما اگر قرار بود به خاك بیفتیم اينجا نمیای بیچاره

ها به خاك نیفتیم. جعفر و همراهش در چنین موقع حساس و خطیری حاضر انسان
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 شوند در برابر نجاشی قد خم كنند. نمی

های كند. من حتی به بچهكس تعظیم نمیسلمان در برابر هیچبله، اين است مسلمان! م

خواهند به من يا مادرشان احترام كوچك خودم كه گاهی از سر تقلید از ديگران می

كس ام مبادا حتی در برابر من تعظیم كنید؛ در برابر هیچبگذارند و تعظیم كنند گفته

هم كرد. ام و نخواتعظیم نكردهكس تعظیم نكنید. من هم شخصاً تاكنون در برابر هیچ

حمده. : سبحان ربی العظیم و ب -كند من مسلمانم؛ مسلمان كه در برابر كسی تعظیم نمی

مسلمان  افتند، اماای در برابر بزرگان به خاك میافتد. عدهخیزد و به خاك میبعد برمی

ت اگر قرار اسگويد: سبحان ربی االعلی و بحمده. افتد و میدر برابر خدا به خاك می

من  ترها به خاك افتند، برایای در برابر متوسطین تعظیم كنند و در برابر بزرگعده

ترها (االعلی) و باالترينِ باالها خداست. پاك باد خدای باالتر از ترينِ بزرگبزرگ

 همه كه من در برابر كسی جز او به خاك بیفتم. 

سلمان در هر روز پنج بار اين تمرين را اين يك ركعت نماز. حال واقعاً بگويید، اگر م

فرمايید بكند و اين سرود توحید و يكتاپرستی را بخواند چقدر اثر دارد! حاال توجه می

 نماز چیست؟ 

پردازيم. اشهد ان ال ركعت دوم، سوم و چهارم نیز همین طور. حال به تشهد و سالم می

جز خدای آفريدگار جهان هیچ  دهم كهاله الی اال اهلل وحده ال شريك له؛ گواهی می

دهم خدايی نیست و تنها او بی همتاست. و اشهد ان محمداً عبده و رسوله؛ گواهی می

دهم تا مبادا من هم كه حتی محمد(ص) نیز بنده و فرستاده خداست. اين شهادت را می

مثل پیروان مسیح، محمد (ص) را هم مرز خدا كنم. مسلمان هر روز چند بار اين 

گويد تا مبادا او هم به انحراف مسیحیت دچار شود. بعد هم برای اينكه را میجمالت 

معلوم باشد گرچه محمد خدا نیست، اما انسانی است كه حقوقی بر ما دارد، بر محمد و 

فرستد: اللّهم صل علی محمد و آل محمد؛ يعنی، درست گفتم آل محمد درود می

پیغمبری و رهبری بر ما دارد؛ پس  محمد(ص) بنده خدا و پیغمبر خداست، اما حق
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خدايا! بر او و خاندانش درود بفرست. پس از آن (البته اين مستحب است): السالم 

علیك ايها النبی و رحمة اهلل و بركاته؛ سالم و رحمت خدا بر تو ای پیغمبر! بعد (خوب 

ان نیكوكار بندگ توجه كنید): السالم علینا و علی عباد اهلل الصالحین؛ سالم بر ما و بر همه

 خدا.

مسلمان در هر نمازی پیوند دوستی با همه بندگان نیكوكار خدا را به خود تلقین 

كند. به عبارت ديگر، درود صلح بر بندگان نیكوكار و مسلمان را هر روز در نماز می

كند. صلح و سالم بر بندگان صالح. بعد هم اگر كسانی اينجا هستند: السالم تكرار می

 رحمة اهلل و بركاته.  علیكم و

لبّ مطلب اين است كه نماز، سرود يكتاپرستی، كمال، فضیلت، و سرود حفظ 

 خواند. شخصیت مسلمان است كه هر روز چند بار می

ی بار سرود سربازبینید سربازان هر روز الاقل يكاگر شما به سربازخانه برويد می

ر ند برای اينكه بايد روح فداكاری دگويخوانند. اگر علت اين مسأله را بپرسید، میمی

سرباز زنده بماند. سرود خواندن تلقین است. تلقین عامل زنده نگه داشتن روح 

 فداكاری و جانبازی در سرباز است. 

گويد نماز سرود توحید است؛ سرود كمال و فضیلت است و مسلمان در اسالم نیز می

كتاپرستی و كمال و فضیلت در او هر روز بايد در چند نوبت آن را بخواند تا روح ي

يابید كه چرا خداوند به پیغمبر (ص) زنده بماند. اين معنی نماز است. حاال درمی

گويد نماز را در میان مسلمانان ترويج كن؛ چون نماز از عوامل پیشگیری از فساد می

 كند، و ايمان هر قدر تقويت بشود فساد كماست. چون نماز روح ايمان را تقويت می

 ت. كه اين لذتی باالتر اس -؛ نماز ياد خداست »و لذكر اهلل اكبر«شود. از اين باالتر: می

 در قرآن كريم درباره نماز خصوصیاتی آمده است: 

اَقِم الصّلوة لدُلوك الشَّمسِ الی َغسَق الَّیل و قرآن الفَجر؛ انَّ قرآن الفجر كان مشهوداً. و 

 (۱ی اَنْ يَبعثَكَ رَبُّك مقامًا محموداً)من الیل فتهجَّد به نافلةً لك عَس
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ها تأكید شده است كه نماز را اين آيه درباره اوقات نماز است. عالوه بر آن، به مسلمان

(؛ مواظب نماز باشید، ۳محترم بشماريد: حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی)

خواب نزديك  بخصوص نماز میانه. نماز میانه، يا نماز صبح است كه غالباً به خطر

است، يا نماز ظهر است كه میان روز است. نماز صبح میان شب و روز است و نماز ظهر 

در خطر است. آن در  -يا شايد هر دو  -نماز میان روز است. يكی از اين دو نماز میانه 

 خطر خواب، اين در خطر كار. لذا بر مواظبت بر آنها امر شده است.

شود گفت در اواخر آن، شهر ، و بلكه به يك معنا میدر اواسط نضج اسالم در مدينه

ها بود ولی فتح نشد. پیغمبر (ص) نیز برگشت. اهل طائف مدتی در محاصره مسلمان

شود و بايد فكری كرد. چند نفر سفیر پیش پیغمبر طائف ديدند كه باالخره نمی

ه. گفت مدين دانید پیغمبر(ص) از آن سفرا كجا پذيرايی كرد؟ در مسجدفرستادند. می

برای اين سفرا خیمه و چادر زدند و آنان را در آنجا منزل داد. يك نفر را هم مأمور 

گرچه اين سفرا كافر بودند. اين سفیران مردم طائف آمدند به  -پذيرايی از آنها كرد 

یم در توانپیغمبر (ص) گفتند يا محمد! حقیقت اين است كه ما احساس كرديم نمی

 دون پیمان و عهدی زندگی كنیم. آمديم كه در زير لوای تو باشیم.ها بكنار مسلمان

شويم؛ فرمود، بفرمايید مسلمان شويد و به زير لوای اسالم بیايید. گفتند ما مسلمان می

ه كنیم كگذاريم. قبول هم میها را هم كنار میكنیم كه خدا هست و اين بتقبول می

هیم. فقط از تو خواهش داريم كه نسبت به دو دتو پیغمبری و مالیات و مانند آن هم می

مطلب درباره ما آسان بگیری و سخت نگیری. پیغمبر در مورد هر يك از طوايف كه 

ها را خراب كنند. آنان به داد بروند و بتخانهشدند به خود آنها دستور میمسلمان می

دانی می پیغمبر گفتند ما را از اين مأموريت معاف بدار؛ خودت هر كس را صالح

ها را خراب كند. اما بت هبل در میان عوام ما خیلی ارزش دارد؛ آن را بفرست تا بتخانه

بر خواهی بكن. پیغمفعالً چند سالی دست نزن تا مردم عادت بكنند، بعد هر كاری می

ها را شود؛ اما اينكه خود شما بت(ص) فرمود، اينكه من چند سال بگذارم كه نمی
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را بفرستم قابل اجراست. اين را قبول كرديم؛ اما شرط دوم چیست؟ نشكنید و من كسی 

ر فرمود: خوانیم. پیغمبشويم ولی نماز نمیگفتند شرط ديگر اين است كه ما مسلمان می

ال خیر فی اسالم لیس معه الصلوة؛ اسالمی كه با تمرين روزانه آن، يعنی نماز، همراه 

ا نكه اگر مسلمان شويد اما نماز نخوانید برای منباشد خیر و بركت و اثری ندارد. يعنی اي

قابل قبول نیست. در روايات هست: الصلوة عمود الدين، ان قبلت قُبل ما سواها و ان 

 رُدَّت رُدَّ ما سواها؛ نماز ستون دين و تمرين دينداری است. 

مال  ؛كنندشود، اما نادرستی هم میها هستند، نمازشان ترك نمیپرسند خیلیای میعده

كنند. پاسخ اين اشكال گويند؛ خیانت هم میخورند؛ دروغ هم میمردم را هم می

كنم. جواب و حل اين چیست؟ با جواب دادن به اين مسأله بحث امشب را تمام می

مطلب اين است كه برادر عزيز و خواهر عزيز! هر كسی مقداری كمال و فضیلت و 

امل مطلق فقط خداست. آن آدمی كه فضیلتی دارد. ككمالی و بیمقداری هم بی

د خوانكند، اگر نماز نمیگويد و خیانت هم میخواند اما دروغ هم میبینید نماز میمی

رفت. اثر نماز خواندن او اين است كه از بیشتر شدن فساد او و از ديوار مردم هم باال می

 الً به اينكند؛ و اين غنیمت است. ما معموفاسدتر شدنش تا حدودی جلوگیری می

 كنیم. اثرها توجه نمی

های يكی از تقريباً سه سال پیش بود كه با مردی آشنا شدم. او قبالً از دوستان و هم پیاله

الوات درجه اول تهران بود؛ ولی هنگامی كه وی را ديدم به مردی نسبتاً حسابی تبديل 

ها و فالن كس سالاش فرق داشت. به من گفت، من پیالهشده بود و خیلی هم با آن هم

پیاله و همكار و همه كاره بوديم، اما من در عالم لوطی منشی يك كار را با هم هم

فت، به گخواندم. میكردم و آن اينكه، طبق آن تربیت قبلی كه داشتم، نماز را میمی

بینید كنم اين كه حاال میخدايت و به جدت مصطفی (ص) قسم، پیش تو اعتراف می

زن دارم، بچه دارم، خانه دارم، كاسب شدم، به  -دوستم فرق دارد،  من وضعم با آن

به عقیده خودم  -دهم رسم، سرم به راه است و كار خیر هم انجام میام میزندگی

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیحاءالصالیض

 

خواندم. اين اعتراف يك مرد ای است كه میمرهون همان نماز دست و پا شكسته

، نماز كامل آن است كه انسان درباره خود است. اين يعنی همان نماز كم خاصیت. البته

 ها پاكها پاك كند؛ اما نماز ناقص نیز انسان را از مقداری از ناپاكیرا از همه ناپاكی

دهد. خوب توجه كنید، حداقل دارد و كمی به او مصونیت میكند يا دور نگه میمی

خواند چیست؟ شود و نمازش را میمعنای اين كه يك آدم در روز سر وقت پا می

و اين خود يك كمال  -فهمد داقل مطلب اين است كه اين آدم كلمه وظیفه را میح

است. البته، چه بهتر كه نمازی بخوانیم پاك كننده؛ نمازی بخوانیم كه نشاط دهنده 

توان به كسی گفت چون نماز تو واجد آن روح و روشن كننده قلب باشد. ولی نمی

الخره نماز او پیوندی میان او و اسالم، میان های متعالی نیست آن را رها كن. باويژگی

ثر. هر چه اكند؛ ولو پیوندی خیلی باريك و نازك و كماو و كمال و فضیلت برقرار می

 اين پیوند بیشتر باشد، بهتر است. 

امید دارم با اين معنا و مفهومی كه برای نماز عرض كردم، از امشب نماز در چشم 

ت ديگری پیدا كند. امیدوارم پدران و مادران به سهم بصیرت ما و در پیش همه ما قیم

فهمند اين معانی را در حدود فهمشان ياد ها با همان زبانی كه میخود بكوشند به بچه

دهند و امیدوارم ما نیز بزودی امكاناتی پیدا كنیم و در آينده نزديك اين فرصت نصیب 

ب، مخصوصاً به كودكان، فراهم ای برای فهماندن اين مطالشود كه در مسجد نیز زمینه

 شود. 

 

 

  

 تغییر قبله و علل آن )جلسه اول(
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمد هلل رب العالمین والصلوة والسالم علی جمیع انبیائه و رسله، و علی سیدنا خاتم 

النبیین و علی الخیرة من آله و صَحبه واالئمة الهداة من اهل بیته، والسالم علینا و علی 

 عباد اهلل الصالحین.

 از سوره بقره است. ۷۱9تا  ۷۱9های گیرد، آيهآياتی كه امشب مورد بحث قرار می

ََيَقولُ السّفهاءُ مِن الّناس ما َولّیهم عن قبلتهمُ الّتی كانوا علیها. قل للّه المشرقُ والمغرب، 

 (4يَهدی مَن يَشاءُ الی صِراط  مُستقیم)

شتند ای كه داچه چیز سبب شد كه مسلمانان از قبله بزودی مردم نابخرد خواهند گفت

روی بگردانند. بگو، مشرق و مغرب از آن خداست. هر كه را بخواهد به راه راست 

 شود. رهنمون می

و كذلك جَعَلناكُم اُمًَّة وَسَطاً لِتَكونوا شُهَداءَ علی النّاِس و يَكونَ الرَّسولُ عَلیكم 

 (۷۳شهیداً)

گروهی میانه رو قرار داديم تا شما برای مردم سرمشق و نمونه و گواه ما اينچنین شما را 

 حق باشید و پیغمبر سرمشق و نمونه و گواه شما.

 (۷۷و ما جَعَلنا القبلَةَ اّلتی كُنتَ عَلیها اِال ِلنَعْلمَ مَن يَتَّبعُ الرّسوَل ممَّن يَنقلبُ علی عَقِبَیه)

 گزاردی مقرر نساخته بوديم جز برای آنكه بدانیمای را كه تو قبالً بدان سو نماز میقبله

بیرةً اال گرداند. و ِان كانَت لكچه كسی پیرو پیغمبر است و چه كسی از پیغمبر رو بر می

 ( ۷9عَلی الّذين هَدَی اهلل )

 و اين حادثه جز بر آنها كه خدا هدايتشان كرده بود بسی سنگین بود.

 و ما كانَ اللّهُ لِیُضیعَ ايمانكم. 

 قرار خدا بر آن نبوده كه ايمان شما را تباه سازد.

 ( ۷۰انَّ اللّهَ بِالنّاس لَرؤُف رَحیم )

 خدا نسبت به مردم مهربان است. 
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 ( ۷۱قَد نَری تَقلُّبَ وَجهِكَ ِفی السَّماء)

 كنی. سوی آسمان رويت را به اين سو و آن سو میبینیم كه تو بهما می

 ( ۷۱ا.)فَلَنُولّینَكَ قِبلةً تَرضیه

 ای كه از آن خرسند باشی.ما تو را برمی گردانیم به قبله

 ( ۷۳فَوَلِّ وَجهَكَ َشطْرَ المَسجِدالحَرام)

 رويت را به جانب مسجدالحرام كن.

 ( ۷۱وحیث ما كُنتم فَولّوا ُوجوهَكم شَطْرَه)

 و شما مسلمانان هر جا بوديد رو به سوی مسجدالحرام كنید.

 (۷۳الكتاب لَیعلَمونَ اَنّه الحقُّ من ربّهم ) و انَّ الَّذين اوُتوا

 دانند كه اين قانون جديد حقآنها كه قبالً به ايشان كتاب داده شده (يهود و نصاری) می

 و از جانب خدايشان است.

 ( ۷4و مَا اللّه بغافل  عَما يَعملون)

 خبر نیست.كنند ناآگاه و بیخدا از آنچه آنها می

ين أوتوا الكتاب بكلِّ و آية  ماتَبِعوا قبلَتَك و ما انتَ بِتابع  قِبلَتَهُم و ما و لَئن اَتَیْتَ الَّذ

 ( 9۳بعضُهم بتابع  قبلَةَ بَعض )

 

 سوی قبله تو نخواهندای بیاوری، باز هم رو بهاگر برای يهود و نصاری هر آيه و نشانه

 تابع قبله گروهی كه گروهی از آنهاكرد؛ تو هم تابع قبله آنها نخواهی بود. همچنان

 ديگر نیستند.

( و اگر تو، 9۷و لَئن اتَّبعتَ اَهوآئَهم من بعد ما جائك من العلم انَّك اذاً لَمَِن الظالمین )

دنبال بعد از آنكه علم و دانش و آگاهی از جانب خدا برايت فرا رسید، باز هم به

 وقت تو نیز از تجاوزكارانی.های آنها بروی، آنخواسته

 (99تَیناهُم الكتاب يَعرِفونه كما يَعرِفونَ ابنائهم )الذين ا
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ان طور كه پسرانششناسند؛ همانآنها كه بديشان كتاب داديم (يهود و نصاری) او را می

 شناسند.را می

 ( 9۰و انّ فَريقاً منهم لَیكتُمونَ الحقَ و هُم يَعلَمون )

 كنند.دانند، حق را پنهان میگروهی از آنها، با آنكه می

 (9۱الحقُ من رَبّك فَال تكوَننَّ من المُمتَرين )

 حق از جانب خدای توست، تو از آنها مباش كه شك به دلشان راه يافته.

و لكلٍّ وِجهةٌ هو مَُولّیها فاستَبِقوا الخَیرات اينما تكونوا يأتِ بِكُم اللّه جَمیعاً اِنَّ اهلل عَلی 

 ( 9۱ء  قَدير)كلِّ شی

تابند. شما در كارهای خیر بر ای دارند كه بدان سو روی برمیههر گروهی سويی و قبل

يكديگر سبقت گیريد و مسابقه در راه خیر داشته باشید كه در هر جا و هرسو باشید 

 آورد و خدا بر هر چیز تواناست.خدا همه را در روز رستاخیز گرد می

لَلّحقُّ مِن رَبّك و مَا اللّه و مِن حیثُ خَرجتَ فَولِّ وجهَك شَطَْر المسجد الحرام و انّه 

 (9۳بغافل  عمّا تَعملون )

سوی مسجدالحرام بگردان كه ای از مدينه بیرون رفتی باز هم رويت را بهاز هر گوشه

 كنید غافل نیست.آن حق است از جانب خدای تو و خدا از آنچه می

فَولّوا وجوهَكم و من حیثُ خرجتَ فولِّ وجهَك شَطْر المسجدالحرام و حَیثُ ما كُنتم 

شَطرَه لئال يكونَ للنّاس علیكم حجةٌ اال الذين َظلَموا مِنهم فَال تخشوهم و اخشَونی و 

 (9۱الُتِمَّ نعمتی علیكم و لعّلكم تَهتدون.)

سوی مسجدالحرام بگردان. و ای ای پیغمبر! تو هم هر جا بیرون رفتی رويت را به

رام آوريد تا در دست مردم علیه شما سوی مسجدالحمسلمانان! هر جا بوديد روی به

روند. از آنها بیمی مگر آنها كه در راه ستم می -آويزی نباشد حجت و دلیل و دست

نداشته باشید و از من بیمناك باشید تا نعمت خود را بر شما تمام كنم؛ باشد كه شما به 

 راه راست آيید.
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و الحكمة  ا و يزكّیكم و يُعَلّمكمُ الكتابكما اَرسَلنا فیكم رسوالً منكم يَتلوا عَلیكم آياتِن

 (9۳و يُعَلّمكم ما لم تكونوا تعلمون )

طور كه به شما پیغمبر اختصاص داديم و پیغمبری در میان شما فرستاديم كه آيات همان

هد و دگرداند، به شما كتاب و حكمت ياد میخواند، شما را پاكیزه میما را بر شما می

 دانستید. دهد كه نمییبه شما چیزهايی ياد م

 ( 94فَاذْكُرونی َاذكُركُم واشكروالی و ال تَكفُرون )

 به ياد من باشید تا به ياد شما باشم و سپاس مرا بگذاريد و ناسپاسی نكنید. 

صلوات اهلل  -اين آيات مربوط به داستان تغییر قبله است. آنچه مسلم است، پیغمبر اكرم 

مقدس الز آغاز ورود پیغمبر به مدينه تا مدتی رو به بیتو مسلمانان، ا -و سالمه علیه 

گذاردند. اما قبله در سیزده سال مكه چگونه بوده؟ اسنادی كه در اين زمینه در نماز می

دست است مختلف است. بسیاری از آنها داللت دارد كه در آن سیزده سال نیز پیغمبر و 

 گزاردند.المقدس نماز میمسلمانان رو به بیت

المقدس حداقل در مكه هم سابقه سوی بیتهر اين آيات اين است كه نمازگزاردن بهظا

در دست است غالباً  -سالم اهلل علیهم اجمعین  -داشته است. رواياتی كه از ائمه ما 

مشعر بر همین است كه از آغاز بعثت پیغمبر تا مدتی بعد از هجرت اين قانون مقرر بوده 

 لمقدس نماز بگزارند.اكه موقع نماز رو به بیت

بر حسب اختالف مداركی كه در دست است هفت تا نوزده ماه بعد از هجرت، 

گزاردند، ولی بعداً قبله عوض شد. جالب المقدس نماز میمسلمانان در مدينه رو به بیت

اين است كه بر طبق غالب روايات اين عوض شدن قبله به اين صورت بود كه در اثنای 

آنكه پیغمبر دو ركعت از نماز ظهر را گزارده بود، وحی بر او آمد كه نماز ظهر، پس از 

مقدس كه الچون نسبت مدينه را به نسبت بیت -تقريباً صد و هشتاد درجه رو بگردان 

حساب كنند بايد رو به شمال بايستند و بعد وقتی بخواهند رو به مكه شوند بايد در 

بگردند تا رو به مكه شوند. بنابراين حدود صد و هشتاد درجه، يعنی درست نیم دور 
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 پیغمبر رو به جانب مكه برگشت. 

ر سالم؟ دآيا اين حادثه در مسجدالنبی رخ داد يا در مسجد ديگری به نام مسجد بنی

گاه جهت امامت جماعت به مساجد محلی اطراف مدينه تاريخ هست كه پیامبر گه

ت جغرافیايی آن زمان مدينه را شد. در اينجا الزم است اجازه بدهید وضعیدعوت می

 كمی توضیح بدهم. 

سه منطقه يهودی نشین و  -مدينه درآن موقع عبارت بود از چند منطقه از هم جدا: دو 

نشین و چند جای كوچك كه فقط چند خانوار در آن زندگی سه منطقه عرب -دو 

ا در آنجا جد قبكردند. يكی از آنها منطقه بنی سالم است و يكی هم منطقه قبا كه مسمی

ای دارند. آن زمان مسجد قبا حدود شش قرار دارد. اينها هر كدام تا مدينه فاصله

بوده  سالم كه دارای مسجدی به همین نامكیلومتر تا مدينه فاصله داشته است. منطقه بنی

بین منطقه قبا و منطقه اصلی مدينه قرار داشته و شايد حدود سه كیلومتر تا آنجا فاصله 

گزاشت كه دستور آمد نماز را بگردان. ه باشد. پیغمبر در آن مسجد نماز ظهر میداشت

كنند كه پس از نماز ظهر برای نماز عصر يا در اثنای نماز عصر خبر همچنین نقل می

رسید كه گروهی از مسلمانان در مسجدی ديگر نیز از جانب بیت المقدس به جانب 

ر مدينه مسجدی به نام مسجدالقبلتین وجد مكه روی گرداندند. اكنون در زمان ما د

كه اين دو قبله در آنجاست؛ يك قبله اين طرف و يك قبله  -ای دارد: مسجد دو قبله

آن طرف. قبله فعلی كه رو به مكه دارد تقريباً رو به جنوب است و قبله سابق كه رو به 

 د.المقدس بوده درست رو به روی آن است و تقريباً رو به شمال داربیت

در  -صلوات اهلل و سالم علیه  -آيا اين مسجد القبلتین همان مسجدی است كه پیغمبر 

گزارد، يا مسجدالقبلتین مسجدی است كه آن گروه دوم اثنای تغییر قبله در آن نماز می

ها كه به آنها خبر رسید، در آنجا در اثنای نماز روی بگرداندند؟ و آيا منظور از مسلمان

همین مسجد است و به پیغمبر در مسجد مدينه وحی آمد كه قبله را سالم مسجد بنی

 سالم است؟عوض كند، يا مسجدی كه پیغمبر در آن روبرگردانده مسجد بنی
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اينها نكاتی تاريخی است كه چندان اهمیتی ندارد. اما چون من مطلبی را كه نقل 

 كردم.  كنم دوست دارم حواشی آن را هم تا حدی روشن كنم برايتان عرضمی

نكته جالب اين است كه آيا اين دو قبله، و مخصوصاً قبله رو به مكه (كه در آن موقع 

در مدينه مطلبی كامالً جديد بود) تا چه اندازه دقیق مورد عمل قرار گرفت؟ اول 

 كنم. ای فقهی را ذكر مینكته

است؛  انیدانید كه انسان وقتی در مسجدالحرام است، رو به كعبه ايستادن كار آسمی

ر اتاق ای مرتفع مكه نیز انسان دايستید. در آن مناطق دامنهبینید و به نماز میكعبه را می

تواند رو به آن به نماز بايستد (دو يا س طرف بیند و میدر حالت ايستاده كعبه را می

كند. ولی در خود مكه، ها نیز به اين امر كمك میطور است). منارهمسجدالحرام اين

ی انسان يك كیلومتر يا يك كیلومتر و نیم از مسجدالحرام فاصله داشته باشد وقت

دا تر است؛ برای اينكه در آنجا پیتشخیص قبله خیلی مشكل و حتی از ايران مشكل

كردن كعبه محاسبه الزم دارد؛ زيرا انسان كافی است به اندازه دو بند انگشت منحرف 

فاصله نزديك كافی است كه انسان مختصری شود تا اصاًل رويش به كعبه نباشد. در 

 تغییر جهت دهد و كامالً از كعبه منحرف شود.

حال سؤال اين است كه برای پیغمبر(ص) و مسلمانان كه در مدينه بودند، برگشتن به 

سوی مسجدالحرام به عنوان قبله چگونه صورت گرفت؟ آيا پیغمبر رو به شمال بود و 

جنوب كرد؟ يا مسأله چیز ديگری است؟ فتوای اكثر  طور تقريبی رو بهطور بههمین

فقها اين است كه در جاهايی كه از مكه دور است، يا حتی از مسجدالحرام دور است، 

انسان همین قدر كه با تقريب رو به سمت مكه بايستد قبله است. البته بايد كوشش كند 

 ت.تر است گیرد صحیحتر صورتا اين كار را با دقت انجام دهد. هر چه اين كار دقیق

به سمت كعبه ايستادن كافی است؛ ولو اينكه اگر خط و شعاعی فرضی از صورت 

نمازگزار در جهتی كه ايستاده در فضا به سوی مكه رسم كنند، به خانه كعبه اصابت 

گويند او رو به كعبه به نماز ايستاده، و همین اندازه كافی است. نكند؛ چون عرفاً می
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به كعبه ايستادن، رو به قبله ايستادن است؛ هر چند اگر دقیقاً خطی بین بنابراين، رو 

نمازگزار و كعبه وصل كنند خط مستقیم نباشد. اين همان اختالف نظری است كه در 

قه ما هست كه اصوالً آيا نسبت به كسی كه دور است، جهت و سمت، قبله است يا 

به جهت قبله ايستادن از نظر خود خانه كعبه قبله است؟ گرچه در صورت اول، رو 

 خواهم دوستان را با آن مشغول كنم. عملی مُجزی است. اين بحثی است كه فعالً نمی

هر حال، برای مردم مدينه و پیغمبر كافی بود رو به كعبه بايستند و در جهت كعبه به

د بوشد خطی كامالً مستقیم نباشند؛ ولو خطی كه از سمت نمازگزاران به كعبه وصل می

طور كه عرض كرد. اين مقدار كافی و مجزی است. اما، همانو از كعبه عبور نمی

جب است تر كند بر او واكردم، وقتی انسان بتواند با استفاده از وسائل اين جهت را دقیق

 چنین كند.

آيد كه برای پیغمبر تا چه حد امكان دقت وجود داشت؟ اگر حال اين سؤال پیش می

ا استفاده از اطالعات و وسايلی كه آن روز در محیط مدينه در خواست بپیغمبر می

دست بود قبله دقیق را مشخص بكند، بايد بگويیم آن اطالعات و آن وسايل نسبت به 

ين خواست به اتكای وحی الهی ازمان ما بسیار بسیار ضعیف بود. ولی اگر پیغمبر می

تر ود، دقیقشايل امروزی تعیین میگاه تعیین قبله، حتی از آنچه با وسكار را بكند، آن

آيد كه آيا پیغمبر با آن دقت در خور وحی الهی روی بود. حال اين سؤال پیش می

 خود را به سمت مكه برگرداند، يا با تقريب در خور وسايل موجود عصر مدينه؟

حدود صد سال پیش، زمانی كه محاسبات نجومی و رصدی با استفاده از مثلثات به 

دانشمندان مسلمان اين امكان را داد كه قبله شهرهای مختلف را تا حدی  ای ازعده

تر معین بكنند، به مسجد پیغمبر آمدند و ديدند قبله اين مسجد، كه االن محراب دقیق

انسته قبله توهست، دقیق نیست. يعنی با همان تقريب عرفی میسر در عصر پیغمبر می

ای كه پیغمبر عنوان ؛ اما در خور آن قبلهباشد، چون بیش از اين امكان نداشته است

سو گردانده باشد نیست. اين مسأله هیچ اشكالی ندارد، گیرنده وحی خدا رويش را بدان
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چون ممكن است دستور خدا در آن موقع اين بوده كه پیغمبر بر طبق همان محذورات 

له را قبعرفی نماز بخواند؛ زيرا بر فرض كه پیغمبر در مسجد مدينه به كمك وحی 

تواند با اطالعات و كار كند؟ او كه نمیاش چهتشخیص داد، آن بنده خدا در خانه

ابزارآالت موجود در آن عصر اين كار را به طور دقیق بكند. پس خود پیغمبر جوری 

سالم هم بتواند اين كار را بكند؛ مسلمان در كند كه آن مسلمانِ در منطقه بنیعمل می

اين كار را بكند؛ مسلمان در مسجد بوذر هم بتواند اين كار را بكند. مسجد قبا هم بتواند 

اما در عین حال در روايت آمده كه پیغمبر در حال نماز بود؛ جبرئیل حامل وحی خدا 

آمد و به پیغمبر فرمان داد از آن سو بگرد. در اينجا ممكن است انسان تأمل كند و 

ستور و راهنمايی جبرئیل، كه فرمان بپرسد پس چطور بود كه پیغمبر با فرمان و د

برگرداند؟ چنانكه گفتم پاسخ آسان است: همان  "با تقريب"خداست، روی خود را 

كند و اين جهت خدا و همان جبرئیل حامل وحی خدا جهت تقريبی قبله را معین می

برای ساير مردم هم قابل تقلید و پیروی است و هیچ اشكالی ندارد. ولی در عین حال 

دانید، با استفاده از كند؛ زيرا، چنانكه میپاسخ كمی وسوسه ايجاد میاين 

گیری درجات زمین (طول جغرافیايی و عرض های جديد مسأله اندازهرصدخانه

داد بر جغرافیايی) دائماً رو به دقت است. يعنی اگر تكنیك فیزيك جوی اجازه می

ه یش موشكی به سمت كره ماهای فضايی پنجاه سال پگیریمبنای محاسبات و اندازه

قدر نها آپرتاب كنند، شانس رسیدن آن به كره ماه بسیار ضعیف بود؛ چون محاسبه

كردند تقريبی بود كه با سه، چهار يا ده ثانیه اختالف، اگر صد موشك هم پرتاب می

 رفت.نشست و اصاًل به سمت كره ماه نمیكدام به كره ماه نمیهیچ

ه پای پیشرفت در ساختن آالت و ابزار رسیدن به فضای ماورای يكی از مسائلی كه پا ب

ها را به كرات آسمانی عملی كرده، دقت روزافزون در جو، فرستادن موشك

در قتوان در مسیر حركت موشك آنطوری كه میهای فضايی است؛ بهگیریاندازه

 با تقريبها را دقیق تنظیم كرد كه موشك در موعد و جهت مقرر، گاهی فقط زاويه
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پنجاه كیلومتر (كه پنجاه و يا صد كیلومتر برای حجم كره ماه چیزی نیست) در همان 

بینی شده بنشیند. اين امر را چه چیز میسر كرده است؟ نه فقط قدرت جای پیش

برساختن، پرتاب يا هدايت موشك، بلكه عالوه بر آن دقت روزافروزن در محاسبات 

و حركت سیارات و زمین، و مناسبت آنها با  تر فضافضايی. به كمك رصد دقیق

 چهل سال قبل -تر كرد. حال كه از حدود سی ها را دقیقگیریتوان اندازهخورشید، می

ها دست آمده، يك دانشمند مسلمان با استفاده از آن محاسبهتر بههای دقیقگیریاندازه

یقاً رو در مدينه دق -سلم اهلل علیه وآله و صلی -دريافت كه محراب كنونی مسجدالنبی 

به مكه و كعبه است و آن تقريب قبلی، كه عرض كردم هیچ اشكالی هم نداشت، به 

دست آمده كه روی برگرداندن دقت كامل تبديل شد. بدين ترتیب فعالً چنین به

یق سوی قبله واقعی و دقپیغمبر(ص) در اثنای نماز به سوی كعبه، روی برگرداندن به

 سوی قبله تقريبی. و اين از حوادث جالب تاريخ اسالم است. هبوده است، نه ب

ها از هرحال، قبله تغییر داده شد. فريادها از جانب مخالفان خودخواه بلند شد: يهودیبه

شود؛ راه میكم روبهيك طرف و مشركین از طرف ديگر. مشركین گفتند كارها كم

و اجدادی و از معبد قومی و ملی  اين محمد چند صباحی و چند سالی را از خانه آباء

خود، كعبه، روی برتافت؛ حاال فهمید اشتباه كرده، آمده رو به كعبه خودمان نماز 

های ما نیز ها و سنتكم بر خدايان ما و بتگذارد؛ امید است ديری نپايد كه كممی

 اش صرفنظر كند.های گذشتهصحه بگذارد و از همه حرف

 و مُصّدقاً لِما بَیْن يَدَيه«پیغمبر خداست و از جانب خدا آمده  يهود گفتند اگر او واقعاً 

گويد من از جانب خدا حامل همان رسالتی هستم كه است و می» من التورات واالنجیل

موسی و عیسی و نوح و ساير انبیاء حامل آن بودند، چطور شد از بیت المقدس كه 

( اگر ۰۳ه سراغ همان بتخانه رفت؟)هیكل سلیمان و قبله پیغمبران است روی برتافت و ب

طور تكیه دارد، چ» الاله االاهلل«او براستی پیغمبر خدا و حامل شعار توحید است و روی 

سوی بتخانه كعبه برتافت؟ من در چنین مواقعی مخصوصاً المقدس روی بهاز خانه بیت
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های تنهض هايی را كه دربرم تا بتوانیم ولنگاریاين تعبیرهای عرفی را به كار می

اجتماعی، حتی در نهضتی مثل نهضت مقدس اسالم، پیش آمده خوب در نظر مجسم 

ای زا علیه پیغمبر هر روز وسیلهآور و شككنیم. مبارزه سهمگینِ تبلیغاتی و تزلزل

م ای كه هر دو طرف، يعنی های بهتر از تغییر قبله؟ وسیلهو چه وسیله -جديد الزم دارد 

ن آ -توانند از آن استفاده كنند نصاری (و بخصوص يهود) می مشركان و هم يهود و

هم يهودِ در حال برگشت از پیغمبر(ص)؛ زيرا يهود در چند ماه اول ورود پیغمبر به 

مدينه چهره دوست و آشنا به خود داشت. از وقتی كه اسالم روی چند تن از يهوديان 

ا اطالع و معروف يهود به سرشناس اثر گذاشت و مخصوصًا برخی از جوانان فاضلِ ب

اسالم درآمدند، يهوديان احساس خطر كردند و گفتند محمد با دين خود آمده بود كه 

پیمانی يعنی اينكه مرز ما محفوظ و مرز او هم محفوظ باشد؛ پیمان ما باشد، و همهم

 خواندهكند و بدتر اينكه جوانان درساندازی میكم به داخل مرزهای ما دستحاال كم

كند. حتماً بايد جلوی او را گرفت. اين مسأله در تحصیل كرده آگاه ما را شكار می و

های اول بعد از هجرت اتفاق افتاد و چنین بود كه اين دوره چهره آشتی و همان ماه

حسب پیشگی، برآشنای يهود بیش از يك سال دوام نیاورد و اولین كارشكنی و ستم

 ب يهود واقع شد. آنچه در تاريخ اسالم هست، از جان

امین خواهند؛ خوراك ويتاكنون آنان وسیله تبلیغاتی جديد و خوراك تبلیغاتی نو می

های دار: تغییر قبله. نهضت اسالم تازه به مدينه آمده و مخصوصًا عده زيادی از مسلمان

 طورپذيری آمادگی دارد؛ چون هنوز آنمدينه، نو مسلمانند. ذهن نومسلمان برای شك

د و شايد شخصیت بارز پیغمبر(ص) را نشناخته تا ايمان درست در درون و اعماق كه باي

 برداری را كرد.جانش نفود كند. بنابراين، از اين لحظه بايد حداكثر بهره

 سَیقول السُّفَهاء من النّاس ما َولّیهُم عن قبلتهم التی كانوا علیها

تند ای كه داشكه آنها از قبلهبزودی مردم نادان نابخرد خواهند گفت چه چیز سبب شد 

 رو بگردانند؟
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دهد؛ ام، جاهايی در قرآن هست كه به انسان اوج، هیجان و روح میمن همیشه گفته

حالتی برخاسته از اينكه اين سبك سخن گفتن حساب شده متین و پخته، بسیار عالی 

 د:الحظه كنیها در حد اعالی كوتاه بودن، پختگی و تأثیر هم در حد اعال. ماست. جمله

 پاسخ شماره يك: قل هلل المشرقُ والمغرب يهدی من يَشاء الی صراط مستقیم

گويیم رو به المقدس خصوصیتی دارد نه كعبه. ما اصالً وقتی میاوال، نه بیت

كنند ان میپرستگزاريم، مبادا خیال كنید شبیه كاری است كه بتالمقدس نماز میبیت

له. ند. اين قبله است، نه معبود. فرق است بین معبود و بین قبايستكه رو به بت به نماز می

نماز  المقدس هم معبود كسی نیست. ما دركعبه معبود ما نیست؛ تخته سنگی است. بیت

(؛ ۰۷ايستیم؟ رو به خدا. خدا شرق و غرب ندارد. فَاَينَما تُوَّلوا َفَثمَّ وَجهُ اللّه)رو به چه می

حتی به سمت شرق يا غرب، تا چه رسد  -جهت خداست جا به هر سو رو آوريد همان

المقدس بود و جنوب نیز كعبه. اين دو به شمال و جنوب. شمال برای مردم مدينه بیت

هیچ؛ حتی اگر رو به شرق و غرب هم بايستید رو به خداست. قُل للّه المشرقُ والمغرب. 

 ورند.آحساب اين است: بايد مردم همه جا بدانند رو به سوی خدا می

پاسخ شماره دو: و كذلك جَعَلناكم اُمّةً وسطاً ِلتَكونوا شُهَداءَ علی النّاس و يَكونَ 

 الرّسولُ علیكم شهیداً 

ای بسازد كه برای خواهد جامعه نمونهساز؛ مینهضت اسالمی، نهضتی است جامعه

ی دارد؟ بديگران الگويی تازه باشد. وقتی الگو تازه است، اگر قبله هم تازه باشد چه عی

 كند:اين مطلب را در آيه بعد تكمیل می

 كما اَرسَلنا فیكم رسوالً منكم يَتلوا عَلَیكم آياتِنا

بودند، ما از میان خود شما پیغمبری  -علیهماالسالم  -با اينكه موسی و عیسی 

ا ای هم از داخل منطقه شمبرانگیختیم تا راهنمای شما باشد. حال چه اشكالی دارد قبله

 كنیم؟ مقرر 

 نهضت اسالمی، نهضتی است مستقل. در راه استقالل. استقاللی
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های الهی گذشته؛ اما مستقل از پیروان اين توأم با احترام و پذيرش و تأيید همه نهضت

اند. يكی از ها كردههايی كه پیروان اين نهضتسازیها و مستقل از فرقهنهضت

 است. های استقالل آن نیز تعیین قبله مستقلنشانه

پاسخ شماره سه: و ما َجعَلنا القبلةَ التی كنتَ علیها اِال لِنَعلمَ مَن يَتَّبعُ الرسولَ مِمَّن ينقلبُ 

 علی عَقِبیه و اِن كانَتْ لكبیرةً اال عَلی الذين هَدَی اللّه 

ها گفتیم برای نماز بايد به جای ايستادن پیش از اين نیز، آنگاه كه به شما مسلمان

المقدس بايستید، در طول اين مدتِ مقرر حساب همین ه به سمت بیتسوی كعببه

سوی كعبه گويیم بايد بهايم و میكرديم. اكنون نیز كه قبله را تغییر دادهنهضت را می

قدس المكرد بگويیم رو به بیتبايستید، باز همان حساب است. آن مدت ايجاب می

د. اما گويیم بايد رو به كعبه بايستیكند كه اكنون ببايستید؛ همان حساب ايجاب می

 چطور؟

 گروند غالباً مشركین هستند.شود. مردمی كه به اسالم مینهضت اسالم در مكه آغاز می

سؤال اين است كه محل پرستش و نیايش آنها كه در مكه هستند بايد كجا باشد؟ در 

صد و حدود سیهای درون كعبه. كعبه محتوی مسجدالحرام. رو به كجا باشد؟ رو به بت

وناگون ای است كه قبايل گالمللی است. بتخانهشصت بت گوناگون است. بتخانه بین

تند ايسسوی اين خانه میعرب، همه يا اغلب، درون آن بتی داشتند. بنابراين، همه رو به

خواهد با آهنگی رسد. مسلمان میتا رو به بت خود داشته باشند. اما اسالم از راه می

ا زدن پرستی، پشت پآهنگ خداپرستی، آهنگ انحراف و حنیفیت از بت جديد، يعنی

و پشت كردن به بت و بتخانه، عبادت كند. اما به كدام سو بايستد؟ خودبخود در آن 

ای غیر از كعبه برای نماز مسلمان مقرر شود. اين جهت تازه موقع بايد جهت تازه

ين قسمت آيین يكتاپرستی را دارد. االمقدس است كه سابقه قبله بودن برای پیروان بیت

 باشد. المقدسكرد قبله مسلمانان در آغاز بیتاز آيه است كه گفتم ضرورت ايجاد می

آيند. در چند ماه اول، چهره يهود چهره مخالف نیست؛ اما مسلمانان از مكه به مدينه می

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیحاءالصالیض

 

د بگويد خواهشكنی كند. میخواهد صفشود و يهود میآرام آرام نق زدن شروع می

گويند. حاال هم كه چهاده قرن از حتی االن هم همین را می -محمد از خودمان است 

یزم و شود كه آقا، اسالم نوعی پروتستانتنهضت اسالم گذشته مكرر به خود من گفته می

(، يا ۰9تجديد نظرطلبی در آيین يهود و مسیحیت است. نوعی رنسانس يا روو)

بردند، در اين دو آيین بوده است و آيین كار میتعبیرهای مختلف ديگری كه به 

گفتیم بله؛ به يك معنا همین طور است. اصول اسالم و جديدی نیست. به آنها می

نِ جديد گويیم آيیمسیحیت يكی است؛ اما پیغمبر، پیغمبر جديد است. يك وقت می

ه ك گويیم پیغمبرِ جديد است. مسأله مهم اين است. قرار استاست و يك وقت می

پیغمبر اكرم در مدينه رهبر زمامدار جامعه مدينه شود و آنجا را پايگاه گسترش اسالم 

خواهد جلوی قرار دهد. اين مسأله با سیادت يهود ناسازگار و ناهماهنگ است. يهود می

بینی سیادت خود را بگیرد. برای همین هم شروع از دست دادن احتمالی و قابل پیش

محمد از خودمان بوده، او هم اصوالً فردی است يهودی؛ منتها گويد اين كند و میمی

چون اهل كتاب نبوده و امی بوده (يعنی از مردمی بوده كه اهل كتاب نبودند!) البته كه 

دهیم و البته داريم؛ البته كه او را به داخل جماعت خود راه میما مقدم او را گرامی می

هیم بود. ولی حدود و ثغور نیز بايد محفوظ كه با او در يك صف در برابر مشركان خوا

 كند. هر حال بايد ببینیم چه میبماند. او نبايد پا روی حكومت بگذارد. به

شود. همان وضعی را كه مسلمانان در آغاز با مشركان پس از مدتی وضع عوض می

ه ب كرد، با يهود پیدا كردند. اگر روداشتند و اتخاذ قبله مستقل جديدی را ايجاب می

رای كرد. بخواست ادامه داشته باشد، عدم استقالل هم ادامه پیدا میقبله يهود بودن می

اعالم استقالل، و اعالم اينكه نهضت اسالم تأيید كننده يهوديت و مسیحیتِ پاك است، 

ولی انتقاد كننده بر يهوديت و مسیحیت آلوده، و اعالم اينكه اين نهضت نهضتی است 

فرد، نه از جانب يك مال، و نه از جانب يك عالم، بلكه از جانب كه نه از جانب يك 

اهلل ايجاد شده، و برای اينكه اصالت اين نهضت و استناد آن به وحی و يك رسول
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قاطعیت آن در برابر آرای همگان حفظ شود، بايد مجدداً شعار استقالل زنده شود؛ پس 

للناس للّذی ببكة مباركاً هُدیً  سوی كعبه: انّ اَوَّلَ بیت  وُضعگرديم بهباز می

المقدس بود، برای آن بود كه صف ای قبله بیتبینید در دوره(. اگر می۰۰لِلْعالَمین)

شبهه، و صف پیغمبر، از صف ديگران جدا شود. پس اين نیز پیروان پاك و پیروان بی

 :  -پاسخ سوم 

ة و ان بعُ الرسوَل ممّن يَنقلبُ علی عَقَبَیو ما جَعَلنا القبلةَ التی كنتَ علیها اال لنَعلمَ مَن يتَّ

 كانَتْ لكبیرةً اال علی الذين هَدَی اللّه

ها خیلی سنگین بود، مگر برای آنها كه مشمول همان قانون قبلی هم بر دوش مسلمان

طور است. يك مسأله فرعی هم در عصر پیغمبر هدايت الهی بودند. اكنون نیز همین

بود، يا ممكن بود سؤال شود. در ضمن يك آيه به اين  آمد كه سؤال شدهپیش می

پرسش پاسخ داده شده است. پرسش اين است كه ای رسول خدا، تكلیف نمازهای 

خوانديم. تكلیف آنها چه المقدس نماز میها رو به بیتشود؟ ما سالقبلی چه می

لیم بر و تسشود؟ پاسخ قرآن اين است كه آن نمازها را براساس ايمان به وحی پیغممی

در برابر قانون خدا خوانده بوديد؛ آنها جايز و مجزی و كافی است: و ما كان اهلل لیضیع 

ايمانكم؛ و خدا ايمان شما را ضايع و تباه نكرد. اين معنايی است كه گروهی از مفسران، 

 ت بهاند.ان اهلل بالناس لرؤف رحیم؛ خدا نسببلكه اكثر آنان برای اين قسمت از آيه گفته

 مردم مهربان است. 

رين تر است و بسیاری از مفسمعنی ديگری كه به نظر من برای اين قسمت از آيه مناسب

طور كه شما آن روز ايمان به خرج خواهد بفرمايد هماناند اين است كه مینیز گفته

و  المقدس تزلزل و سستی در دلتان راه نیافتسوی بیتداديد و از تغییر قبله از مسجد به

تان از پیغمبر رخنه پیدا نشد، خداوند به پاداش آن استقامت، شما را مجددًا به ر تبعیتد

گرداند. خدا از همان اول قرار نبود اين ايمان شما را همان قبله دلخواه و مناسبتان باز می

وم با كنم اين معنی د: و ما كانَ اللّه لیُضیعَ ايمانَكم. من فكر می -بدون پاداش بگذارد 
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اق آيه از اول تا آخر سازگارتر است و تأيید كننده اين است كه تغییر قبله، يا ايجاد سی

سوی كعبه، نوعی پاداش برای ايمان خالص نیز هست. اين قبله جديد و بازگشت به

 كن نیست. های دل خوشپاداش از نوع پاداش

روه ه ستون و گمسلمانان بايد زبده شوند تا زبده نشوند قدرت اين را نخواهند داشت ك

امروز نیز چنین است. مادام كه مسلمانان،  -قدرتمند كامالً مستقلی در دنیای خود باشند 

ای مستقل داشته باشند. اين توانند قبلهاند نمیزبده، آبديده و از شك درآمده نشده

بحث اجتماعی مهمی است كه انشاءاهلل بايد در فرصت مناسبی راجع به آن بیشتر 

درد اينكه توان برايش وسوسه ايجاد كرد بهای كه دائماً میحركت كننده صحبت كنیم.

 ها در آمدهخورد. همراهی بايد، از شكهای پر نشیب و فراز برود نمیانسان با او به راه

و آبديده شده كه دچار تزلزل نشود. اين راه، راهی بس دشوار است. در راه دشوار 

است. آدم هشیار با كسی كه معرفت و همان دشواری برای ايجاد شك كافی 

های پرنشیب و شود و به راهكند همراه نمیپذيری آماده میاش او را برای شكآگاهی

او  رهبری است هشیار. -صلوات اهلل و سالمه علیه  -گذارد. پیغمبر اكرم فراز قدم نمی

ها كها از شنبايد در دورانی ممتد پیروانی آبديده پیدا كند. آن وقت كه گروه مسلما

توان قبله مستقلی به آنها داد. بنابراين، اين قصه تاريخ شخصی نیست. در آمدند، می

و لذا جالب  -شد به مسلمانان گفت قصه چیزی است كه در آن مرحله از نهضت می

است: ما كان اهلل لیضیع ايمانكم. قصه مصالحه و داد و ستد نیست. ايمان در برابر 

چون اصالً معنی ايمان اين است. ايمان يعنی  -دن، دل به شك ندادن ها، پايدار مانشك

قلب مؤمن و هشیاری او  -شك به دل انسان راه نیابد؛ امن در برابر شكوك. منطقه امن 

 هاست.سازیها و شكزايیها و شكدر برابر شك

گیر است و اكنون خواستم در اين جلسه حديثی را نیز ذكر كنم، اما چون وقتمی

خواهم به سؤاالت پاسخ دهم آن را در جلسه بعد خواهم خواند. در رابطه با آيه و می

كذلك جعلناكم امة وسطاً نیز بحث مفصلی الزم است كه آن را نیز در هفته آينده 
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 كنم.مطرح می

امیدوارم تا حدودی توانسته باشیم از اين قسمت از آيات قرآن كريم، پندآموزی و 

ده باشیم؛ به خصوص در رابطه با آيه و لكّل وجهة هو مولّیها گیری بهتری كرنتیجه

اهلل  كنم. والحمدهلل، و صلیفاستبقوا الخیرات، كه آن را نیز به جلسه آينده موكول می

 علی سیدنا محمد و آله الطاهرين .
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 تغییر قبله و علل آن )جلسه دوم(

َولّیهم عن قبلتهمُ الّتی كانوا علیها. قل للّه المشرقُ والمغرب، سَیَقولُ السّفهاءُ مِن النّاس ما 

 (۰۱يَهدی مَن يَشاءُ الی صِراط  مُستقیم)

شتند ای كه دابزودی مردم نابخرد خواهند گفت چه چیز سبب شد كه مسلمانان از قبله

رو گردانند. بگو، مشرق و مغرب از آن خداست. هر كه را بخواهد به راه راست هدايت 

 كند. یم

و كذلك جَعَلناكُم اُمًَّة وَسَطاً لِتَكونوا شُهَداءَ علی النّاِس و يَكونَ الرَّسولُ عَلیكم 

 (۰۱شهیداً)

ما شما را جامعه و گروهی نمونه و در حد وسط قرار داديم تا شما گواه بر مردم، و 

 پیغمبر گواه بر شما باشد.

 (۰۳ِلنَعْلمَ مَن يَتَّبعُ الرّسوَل ممَّن يَنقلبُ علی عَقِبَیه) و ما جَعَلنا القبلَةَ اّلتی كُنتَ عَلیها اِال

ن و چرای چوای كه قبالً داشتی بدان جهت مقرر كرده بوديم تا آنها را كه پیرو بیقبله

ةً اال كنند بازشناسیم. و اِن كانَت لكبیرپیغمبرند، از آنها كه با يك حادثه عقبگرد می

 ( ۰۱عَلی الّذين هَدَی اهلل )

 و اين امر سنگین بود؛ جز بر مردمی كه خدا هدايتشان كرده بود.

 ( ۰۳و ما كانَ اللّهُ لِیُضیعَ ايمانكم، انَّ اللّهَ بِالّناس لَرُؤف رَحیم )

 هدر بَرَد ؛ و خدا به مردم مهربان است.و خدا چنان نبود كه ايمانتان را به

م. امشب درباره آن بحث كنیای كه تالوت شد مشتمل بر قسمتی بود كه بايد دو آيه

درباره بقیه موضوعات، شب گذشته بحث كرديم. آيه ديگری نیز هست كه بايد امشب 

 سوره بقره):  ۷۱۳آن را مورد بحث قرار بدهیم. (آيه 
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و لكلٍّ وجهةٌ هو مولّیها فاستَبِقوا الخیرات اَينَما تكونوا يأت بِكُم اللّه جمیعاً انَّ اهلل علی 

 ء قدير كل شی

گردند؛ بنابراين، در مسابقه در گیريی دارند كه بدان سوی میهر گروهی جهت و جهت

آورد و خدا بر همه ها شريك شويد. هر جا باشید خدا همه شما را يكجا میراه نیكی

 چیز تواناست. 

ه بود دست آمدها بهدر جلسه قبل آنچه را از اسناد تاريخی در زمینه قبله در میان مسلمان

از  -اهلل علیه و آله و سلم صلی -دم. خالصه مطلب اين شد كه پیغمبر اكرم عرض كر

هنگام ورود به مدينه تا چند ماه (اين چند ماه در اسناد تاريخی از هفت تا نوزده ماه نقل 

گذاشت. آيا قبل از آن، در دوران مكه به كدام سو المقدس نماز میسوی بیتشده) به

كردند؟ ظاهر بسیاری از اسناد تاريخی اين در مكه چه می هاگذاشت و مسلماننماز می

سوی است كه از آغاز بعثت كه نماز مقرر شد تا موقع هجرت، در مكه نیز مسلمانان به

گزاشتند. ولی در برخی از اسناد چیزی برخالف اين به چشم المقدس نماز میبیت

است. اين مسأله چندان خورد؛ اگرچه در اكثر اسناد موضوع به شكل اول نقل شده می

المقدس شد و اين برای ها بیتای قبله مسلمانهر حال در يك دورهمهم نیست؛ به

اعراب مسلمان سنگین و سخت بود؛ برای اينكه آنها قبالً عادت داشتند به كعبه احترام 

 بگذارند و به كعبه به عنوان كانون بنگرند، اما اكنون كه اسالم آمده، با اينكه به كعبه

شناسد، و با اينكه آن را كانونی كه به دست گذارد و كعبه را به رسمیت میاحترام می

تان ويد قبلهگشناسد، با اين حال میابراهیم و اسماعیل برای يكتاپرستی ساخته شده می

 ها سنگین بود؛ ولی سیاستی صحیح درالمقدس باشد. اين امر در آغاز برای مسلمانبیت

كرد. اين سیاست صحیح عبارت بود از اينكه قانون را ايجاب میيك نهضت اصیل اين 

گذاشتند به اين خاطر بود كه آن را اعراب اگر تا قبل از اسالم به كعبه احترام می

دانستند؛ حال اگر اسالم بخواهد بگويد به همین بتخانه بزرگ ای بزرگ میبتخانه

آن  -بلكه به حساب خانه خداست ها نیست، متوجه باشید اما اين كار شما به حساب بت
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هم در موقعی كه كعبه هنوز بتخانه است و هنوز همه بتها آنجاست و هنوز مشركان هم 

در اين صورت جدا شدن صف  -ايستند گزارند و به آن سو میبه آن سو نماز می

يكتاپرستان مسلمان از نظر انعكاس خارجی و از نظر تأثیر درونی در روح خود آنها، 

المقدس به هرحال قبله ر كه بايد و شايد تأمین نشده است. در حالی كه بیتطوآن

ها گفته شود به جای گروهی از مردم است كه به خدا معتقد هستند. اگر به مسلمان

ايستید، آن المقدس بسوی بیتاينكه رو به كعبه بايستید و بدانجا احترام بگذاريد به

ی اسالم در آن دوره از زمان بهتر تأمین شده جهت اصیل مورد نظر در نهضت يكتاپرست

است. پس در اين دوره، مشخص كردن جهت نهضت با تغییر دادن جهت نمازگزاردن 

لمقدس به نماز اسوی بیتشود كه قانونی مقرر شود تا مسلمانان بهبدين ترتیب تأمین می

 بايستند.

كند و به مدينه شود. نهضت مراحلی را طی میاين دور از تاريخ نهضت سپری می

ند يهود كنها پیدا میآيد. در آنجا كسانی كه نخستین درگیری محلی را با مسلمانمی

ها هم باالخره به دين ما هستند. آهنگ اين درگیری چنین است كه شما عرب

ايد؛ پیغمبری هم داريد كه مروج آيین ماست؛ پس با هم يكی هستیم. نهضت درآمده

بگويد بله، ما طرفدار آيین يهود هستیم و با يهود در يك خواهد به يهود جديد می

صف هستیم؛ با مسیحیان در يك صف هستیم؛ ما با پیروان همه پیغمبران خدا در يك 

 -السالم لیهع -صف هستیم؛ اما با يهوديت و مسیحیت پاك؛ با يهوديتی كه پیرو موسی 

حی كه پیرو پیغمبر بزرگ باشد، نه يهودی كه خود موسی از او دل خون دارد؛ با مسی

 از او بیزار است. بايد مطلب -السالم علیه -خدا مسیح باشد، نه با مسیحی كه مسیح 

ها باشد اينجا مشخص شود. در اين دوره از نهضت، بازگشت به اينكه كعبه قبله مسلمان

كند تا به يهود و مسیحیان بفهماند و اعالم كند درست است كه اين نظر را تأمین می

( (تورات و انجیل و ديگر كتابهای ۰4نهضت اسالم مصدقًا لما بین يديه من الكتاب)

آسمانی) است، درست است كه مسلمان به همه پیغمبران خدا مؤمن و معتقد است و 
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يا احیاناً  كاره،و شما پیروان نیمه -گذارد، اما به پیروان راستین پیغمبران خدا احترام می

وغگو و دروغین اين پیغمبران هستید. شما فقط نامی از يهوديت دررياكار و فريبكار وخ

 كندو مسیحیت داريد. برای جدا كردن صف در اين مرحله از نهضت، قانون مقرر می

 سوی كعبه به نماز بايستند.ها در اين موقع و از اين لحظه به بعد بهكه مسلمان

ی كنم. يكبه اجمال بازگو می در اين زمینه الزم بود كه چند مطلب روشن شود. آنها را

كند كه قبله، چه اين طرف و چه آن طرف، عبارت است از يك اينكه قرآن اعالم می

تواند اصل يك نهضت باشد. نهضت بايد محتوايی اصیل داشته شعار. شعار هرگز نمی

باشد. شعار فقط برای اين است كه آن محتوای اصیل را در يك جمله، برای مشخص 

 گويیم؛ يعنی نشانه.و لذا به آن شعار می -های ديگر، درآورد وه از گروهكردن اين گر

بنابراين، محتوای اسالم يكتاپرستی و خداپرستی است. خدايی كه اينجا و آنجا ندارد؛ 

گويد: قل هلل المشرق والمغرب؛ بگو مشرق و شرق و غرب ندارد. و لذا در آغاز می

 گويد:ای ديگر میمغرب از آن خداست و فرقی ندارد. در ج

 ( به هر سو رو كنید در جهت خدا قرار داريد. ۱۳اَينما تُوَلّوا فثمَّ وجهُ اللّه)

طور است، پس چرا قبله تغییر داده شد؟ آيات بعد توضیح دوم اينكه، اگر مطلب اين

دهد: برای اينكه ديگر يهود چنین ادعا نكنند كه نهضت اسالم چیزی جز دنباله روی می

ن گويند. در توضیح ايچیزی كه حتی هنوز هم برخی از مستشرقین می -یست راه ما ن

 جهت دوم بود كه وعده كردم امشب بحث مختصری بكنم. 

امروز نقش قبله برای مسلمانان جهان اين است كه هر مسلمانی در هر گوشه دنیا هنگام 

رسم  ان كعبه خطیايستد. اگر میان نمازگزاران دنیا و میسوی كعبه به نماز مینماز به

ه اين تك مسلمانان بكنند، اين خطها نمايشگر نوعی مركزيت جهانی و وابستگی تك

ها شعار قرار گیرد، تواند برای نهضت اسالم و مسلمانمركزيت جهانی است. آنچه می

پیوستگی متمركز بر محور اسالم، و تسلیم حكم خدا و همعبارت است از آن نوع به

كزيت او با توحید است و نبوت و تسلیم آنچه وحی و نبوت از آيین خدا بودن. مر
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پیوستگی متمركزی بر محور همها آورده است. چنین بهجانب خدا برای رهبری انسان

ايمان و عقیده و تسلیم در برابر عقیده بودن شعار واقعی اسالم است. بنابراين، اگر 

ايد مسلمانان بیان و تعبیر بكنیم، ببخواهیم شعار بودن قبله واحد را با زبان روز برای 

بگويیم مردمی كه ايدئولوژی واحدی آنها را به هم پیوسته و اين ايدئولوژی بر زندگی 

سوی آنان تسلط كامل دارد، تشكیل دهنده جامعه جهانی اسالم هستند. اما اگر ما همه به

ا و هها، مصلحتها، زندگیها، جانكعبه به نماز بايستیم در حالی كه دل

تواند شعار اسالم هايمان از هم جدا است، آيا باز هم چنین قبله واحدی میسرنوشت

 باشد؟ هرگز! 

بدين جهت، تأكیدی كه در تعلیم و تربیت مسلمان در هر گوشه جهان همواره بايد به 

كار رود اين است: ای مسلمان! الزمه الينفك مسلمان بودن تو اين است كه خود را در 

مسلمانان جهان سهیم و شريك، و حتی يكی بدانی؛ تو بدان اندازه پیرو سرنوشت همه 

لمانان پیوستگی در سرنوشت با مسهمات نمايشگر اين بهواقعی اسالم هستی كه زندگی

شت را پیوستگی در سرنوهمكوشند اين بهديگر جهان باشد. كسانی كه به هر عنوان می

 سوی كعبه به نماز بايستند. ر چند بهمتزلزل كنند منحرفین از جاده اسالمند، ه

اهلل علیها در میان ما مجالس سالم -در اين روزها به نام نامی بضعةالرسول، فاطمه زهرا 

شود. در اين مجالس بايد قبل از هر چیز، به سوگواری و يادبود و تذكر تشكیل می

ين نه اين است كه ااين نكته يادآوری شود كه مگر  -اهلل علیها سالم -دوستداران زهرا 

ای از صحابه پیغمبر دلی افسرده و پرخون بانوی بزرگوار از روش و سیره و رفتار عده

داشت؟ مگر نه اين است كه اين دخت بزرگوار پیغمبر از اين مقدمان صحابه پدر 

بزرگوارش ناراحت بود و ناراضی از دنیا رفت؟ ولی مگر نه اين است كه وقتی به شوهر 

، »كنی؟!رود و تو اقدام نمیاينچنین بر من ستم می«گله كرد و گفت:  بزرگوارش علی

اهلل اكبر، اشهد ان ال اله اال اهلل، و «در همان هنگام صدای اذان بالل بلند شد كه گفت: 

(صلی اهلل علیه و آله و سلم). شوی بزرگوارش به او فرمود، » اشهد ان محمدًا رسول اهلل
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داری: جلوگیری از ستم بر خود، يا حفظ اين اذان؟ میفاطمه جان! كدامیك را مقدم 

گفت، حفظ اين اذان. گفت پس اعالم كنم كه اگر قرار است اين اذان حفظ شود بايد 

 -ر مولی ها اذان بگويند؟ آيا نظشكیبا و بردبار باشیم. يعنی چه؟ يعنی فقط بر سر مناره

ها لمانقدر پايین بود كه مساينو همسر بزرگوارش دخت بزرگوار پیغمبر،  -السالم علیه

 -اذان بگويند اما هیچ چیز آنها با پیروی از رسول خدا هماهنگ نباشد؟ يعنی علی 

اشد؟ ها بخواست اسم محمٌد رسولُ اهلل بر سر منارهو فاطمه فقط دلشان می -السالم علیه

ز همه شد اهرگز! اين كلمات علی و خود فاطمه و اين كلمات پیغمبر است: اگر قرار با

مسمّا كاری ساخته نیست. اين همان است كه قرآن با چیز فقط اسم آن بماند، از اسم بی

( اين همان است كه يهود و ۱۷او مبارزه كرد: و قالوا كونوا هوداً او نصاری تهتدوا.)

گفتند كه هر كس يهودی يا مسیحی باشد در راه خداست. نصارا در عصر پیغمبر می

طور نیست. و قالوا لن يدخل الجنة اال من كان هوداً او هرگز ايناسالم اعالم كرد 

گذارد، مگر يهودی يا مسیحی باشد. ( گفتند هیچ كس قدم به بهشت نمی۱9نصاری؛)

طور نیست؛ هرگز! بلی من اسلم وجهه هلل و هو دهد هرگز اينقرآن پاسخ می

عمل  كندمان اقتضا می(، آنكس كه تسلیم خدا و باايمان باشد و به آنچه اي۱۰محسن)

رود؛ خواه نامش يهودی باشد، خواه مسیحی، خواه كند بهشتی است و به بهشت می

 مسلمان.

آنچه قرآن و سنت و عترت بر آن در تمام دوران تكیه كرده اين است كه قرار نبوده 

 -السالم علیه -فقط اسم بماند؛ قرار بود مسّما بماند. بنابراين، آنچه مولی علی 

فرمود زهرا جان، اگر قرار باشد قدمی در راه  -اهلل علیها سالم -واست و به زهرا خمی

دفع ستم از تو بردارم از بین خواهد رفت، فقط اذان گفتن نبود، بلكه ماندن امتی به نام 

 امت اسالم بود. 

ه دهیم تا بجلسه تذكر تشكیل می -اهلل علیها سالم -آن زهرا كه ما امروز به ياد او 

ستان مقدس حضرتش ادای احترام و ارادت و اخالص كنیم كدام زهرا است؟ آ
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كرد تا مبادا وحدت اش همه چیز را تحمل میزهرايی است كه در زمان زندگی

پیوستگی اجتماعی، عملی و سیاسی همتضامنی و وحدت سرنوشت امت اسالمی و به

وان اظهار اخالص به چنین شود و جايز است كه ما به عنآن آسیب ببیند. آيا امروز می

بانويی از وحدت سرنوشت اسالمی چشم بپوشیم، و بگويیم و بكنیم آنچه به اين 

رساند؟ هرگز! همین جاست كه بینش اسالمی ما و دوستانمان، و وحدت آسیب می

 ما بر اين جدايی سخت -شود بینش تشیع ما و دوستانمان، از بینش ديگران جدا می

 پافشار هستیم. 

ی كه رو علی باشد؛ نه كسكسی است كه دنباله -السالم علیه -گويیم شیعه علی یما م

ا امام زهر». شیعه زهرا«گويیم بگويد اما عملش متخلف از علی باشد. ما می "علی علی"

كسی باشد  رونیست تا من بگويم شیعه؛ اما او پیرو مخلص امام است و وقتی انسان دنباله

 -رو امام است. دوستداران و محبان فاطمه باز هم دنباله كه پیرو مخلص امام است،

خاطر آن خون دل خورد تا از دنیا كسانی هستند كه آنچه را فاطمه به -اهلل علیها سالم

 گفتنی كه فقط برای» زهرا زهرا«كنم گفتن نكند. گمان نمی» زهرا زهرا«رفت فدای 

 باشیم، اما با عملمان قلب زهرا رااين باشد كه بنشینیم در غم زهرا بگريیم، سوگوار 

ر مگ -ای بتواند دوستی زهرا باشد دار كنیم، در هیچ قاموسی و در هیچ جامعهجريحه

 -اينكه ما زهرا را بد شناخته باشیم؛ مگر آنكه ما خیال كنیم شخصیت بزرگ زهرا 

ها ونیشخصیتی است كه دوست دارد مريد داشته باشد؛ دوست دارد میل -اهلل علیها سالم

 گذاری از بین بردننفر به او احترام بگذارند؛ هر چند قیمت اين ارادتمندی و احترام

خاطر آن خون دل خورد. آيا ما چنین تصويری از اين چیزی باشد كه همان زهرا به

بانوی بزرگوار داريم؟ و آيا اگر كسی چنین تصويری از اين بانوی بزرگوار ترسیم 

 ؟ بكند قدر زهرا را شناخته

برادران و خواهران عزيز! هوشیار و بیدار باشید! در احترامتان به پیغمبر و اهل بیت 

هويی هستند. گذاريد كه مظهر بیبیتی احترم میيادتان نرود به پیغمبر و اهل
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هوی، زهرای هوی، امام كاظم بیهوی، امام صادق بیهوی، حسین بیامیرالمومنین بی

هوی باشند، يعنی خودپرست و خودخواه نباشند، يعنی بی هوی. اگر اينها قرار استبی

اصالً به خود نینديشند، بلكه به آن بینديشند كه خدا رسالتش را بر دوش آنها گذاشته، 

آن وقت ديگر در برابر آنها ايستادن و مخلصیم و چاكريم گفتن با اين معنا درست در 

گفت  شودالل كند؛ اين را میآيد؟ مخلصیم و چاكريم گفتنی كه به هدف اينها اخمی

شود گفت اين بانوی بزرگوار از چنین مخلص و چاكر گفتنی خوشحال مقبول؟ می

های ساالنه، اظهار اخالص ما به اين بانوی بزرگ شود؟ پس بايد در تمام اين فرصتمی

و اظهار ارادت ما به دخت بزرگوار پیغمبر، اظهار عالقه ما به اهل بیت مكرم پیغمبر، 

ار عالقه ما به راه و روش آنها باشد؛ اظهار عاله ما به هدف آنها باشد. آنها را به اظه

های نمونه های مشخص مورد عالقه قرار ندهیم؛ آنها را به عنوان انسانعنوان انسان

ممتاز اسالم مورد عالقه قرار بدهیم. با چنین سیمايی از آنها قدردانی كنیم. با چنین 

 رای آنها بگويیم.سیمايی مدح و مرثیه ب

زنم تا مطلب خوب روشن شود. پدری پسری دارد و پسرش در راه خدا، در مثالی می

كنجه بیند، شبیند، رنج میشود، يا آسیب میجنگ در ركاب پیغمبر خدا كشته می

شود. اگر اين پدر جلسه عزاداری، و فاتحه و ختم بیند و با صدها شكنجه كشته میمی

و در اين جلسه ختم شروع كرد گفت آی پسرم، قربان آن كاكل اش گذاشت برای بچه

زرينت بروم كه از دستم رفت؛ قربان آن قد و قامتت بروم كه از دستم رفت؛ آيا اين 

؟ ای كه قد و قامت داردپدر برای پسر مجاهدش جلسه ختم گذاشته يا برای عزيز دردانه

م خورپسر جان، افسوس میكدام يك؟ و اگر آن پدر در آن جلسه ختم آمد و گفت: 

اه خدا كنم كه در راز دستم رفتی، چون پسری مجاهد بودی و از دستم رفتی؛ افتخار می

ر شدم. اگر سخنرانی جلسه ختم اين پسكنم من هم با تو كشته میكشته شدی؛ آرزو می

وقت پدر جلسه ختم چه كسی را هايی برگزار شد آناز دست رفته با چنین جمله

 سه ختم پسر مجاهدش را.گرفته؟ جل
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گیريم؛ اشخاصی كه ها میحاال ما مجالس جشن و سوگواری برای اشخاصی با اين نام

صرفنظر از مسلك، راه و روش آنها.  -پیكر آنها و شخص آنها مورد عالقه ما هستند 

ن اند؟ يا ايای از ما خواستهآيا آنها چنین محبت و قدردانی و چنین سوگواری و مرثیه

شد كه ای باهای برجستهشود تا مدح ما و مرثیه ما در زمینه شخصیتبرگزار می مجالس

های ممتاز و عملی اسالم هستند؟ اگر اين است، همه چیز بايد تغییر كند. بايد نمونه

 برنامه مجالس يادبود عوض شود. 

ها دچار عقبگرد نشوند. ام به دوستان عزيزم اين است كه در اين عوض كردنتوصیه

ت بینی مقاومكوشند و به كوشش ادامه دهند تا در برابر هر آوای مخالفی با روشنب

كنند. اگر غیر از اين باشد، آنچه در طی اين سی سال اخیر به همت گروهی از 

ايد پنبه خواهد شد. ما به اين مجالس به عنوان تالشگران در راه اسالم واقعی رشته

اسالم كه زندگی هر يك از آنها در تمام های درخشنده عالم مجالس يادبود چهره

ا بايد در هنگريم. برنامهها الگو باشد میتواند برای ما و همه انساننشیب و فرازهايش می

هم اش توضیح بداين جهت تنظیم بشود. اتفاقاً آيه بعد كه آن شب وعده دادم درباره

له شما گويد اگر قبها میگويد. به مسلمانها نیز همین را میحتی نسبت به خود مسلمان

را اول بار از قبله مشركین، و در نوبت دوم از قبله يهود و نصارا جدا كرديم، بدين 

 النّاس و يكون الرّسولُ جهت بود كه: و كذلك جَعَلناكُم امةً وسطاً ِلتَكوُنوا شُهداءَ علی

ممتاز  برجستهعلیكم شهیداً؛ ما اصاًل از خود شما جامعه مسلمانان خواستیم كه يك امت 

باشید. امتی كه بتواند برای همه مردم جهان الگو و نمونه باشد، همچنان كه پیغمبر برای 

شما الگو و نمونه است. اين تعبیر درباره هدف نهضت اسالم عجیب است. نهضت 

اسالم اول بار پیغمبری را كه ساخته و پرداخته اراده و تربیت خدا است به عنوان الگوی 

 ها برای مردم ديگر الگو وخواهد تك تك اين مسلمانكند و بعد مین میپیروانش معی

 نمونه باشند تا اسالم از اين راه گسترش يابد. 

كردم، چند بار حوادثی پیش در اين چند سالی كه من در جامعه مسیحیت زندگی می
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آمد كه بسیار خوشحال شدم و چند بار حوادثی پیش آمد كه بسیار متأسف شدم. آن 

كرد شدم اين بود: مسیحی، جوان يا غیر جوان، مراجعه میهايی كه خوشحال میمانز

عه ام درباره اسالم مطالمند شده(يا با نامه، يا حضوری، يا با تلفن) كه فالنی، من عالقه

كنم و ببینم اسالم چیست. سؤال من اين بود كه انگیزه شما برای اين مطالعه چیست؟ 

بود كه جوان مسلمانی در خانه ما اتاقی گرفته و يك سال است  پاسخ برخی از آنها اين

؛ مند كرده استكند؛ رفتار اين جوان مسلمان ما را به اسالم عالقهدر خانه ما زندگی می

ه من ها بخواهیم ببینیم آن چه مكتبی است كه اين جوان را ساخته؟ اين پاسخلذا می

 اراحت شدم. داد. در چند نوبت ديگر هم بسیار ننشاط می

مردی آلمانی كه حدود بیست و چند سال است مسلمان شده، به حكم وظیفه اسالمی به 

ورزيده و به چند تن از جوانان يك كارگر ترك اهل تركیه كه مسلمان بود محبت می

ا كند و با آنها آمد و شد پیدمسلمان كه به عنوان دانشجو به آنجا آمده بودند محبت می

كوشید اسالم را ترويج كند البته خود نقايصی داشت و در كه می كند. اين مردمی

ای بود، ولی به هر خواهم بگويم مسلمان نمونههايی وجود داشت. نمیخودش عیب

هايی در راه اسالم داشت. اين مرد پس از بیست و چند سال مسلمانی، در حال كوشش

ن جوانان دانشجوی يك دور يكساله دو ضربت سهمگین از ناحیه اين كارگر و آ

های دانشجوی مسلمان با همسر او اش وارد شد. يكی از آن جوانمسلمان بر زندگی

كند كه با داشتن يك فرزند از شوهرش كند و او را تحريك میرابطه نامشروع پیدا می

ست و های بسیار اطالق بگیرد. در طی آن طالق كه بر طبق قوانین آنجا مستلزم هزينه

اش بگذرد تا با چنین شرايطی بتواند زن را طالق بدهد، اين يبًا از زندگیمرد بايد تقر

اش درست كرده رها كند و ای را كه برای زندگیشود خانه دو اتاقهمرد حتی ناچار می

 در سن چهل و چند سالگی، تنها، به خانه پدرش برود و مهمان خانه پدرش باشد. 

نبه آن مرد آلمانی به من تلفن كرد و گفت آيد يك روز يكشقبل از آن ايام يادم می

فالنی، شما پنجاه مارك پول در خانه داری؟ گفتم امروز كه روز يكشنبه است؛ پنجاه 
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خواهی؟ گفت واقعیت اين است كه يكی از برادرهای مسلمان ما مارك را برای چه می

ی گكه ترك و كارگر است تلفن كرده، از من استمداد كرده و گفته من برای زند

امروزم پول ندارم؛ من چون در خانه پول نداشتم گفتم از شما قرض بگیرم و به او بدهم 

چند  اشتا مشكل او را حل بكنم و فردا به شما برگردانم. گفتم بله آقا. با دوچرخه

كیلومتر طی كرد تا به خانه ما رسید و پول را گرفت. از خانه ما تا محل آن كارگر 

زده كیلومتر مسافت بود. او اين مسافت را با دوچرخه رفت تا يا -ترك چیزی حدود ده 

های خود را به آن كارگر به پنجاه مارك را به آن آقای كارگر بدهد. اما پاداش محبت

نحو ديگری گرفت. پس از چندی بین اين كارگر و همسرش دعواهای مكرری پیش 

ن اينها كوشید بید. اين آقا میها چه بود داستان مفصلی داراينكه منشأ اين نزاع -آمد می

را اصالح دهد. يكی دو نوبت اين خانم سخت مريض شد و او كوشید كه خانم را به 

ن شود باز به او تلفبیمارستان ببرد. يك روز كه میان آن كارگر و همسرش دعوا می

شود اين رود. موقعی كه وارد خانه میشان میكنند. او برای اصالح آنها به خانهمی

 گويد يا بايد به منكند و میدارد و به او حمله میارگر يك كارد آشپزخانه برمیك

چون من قرض و بدهی دارم و دارم ديوانه  -هزار و پانصد مارك (يا بیشتر) پول بدهی 

كشم. اين بیچاره برای اينكه جان خود را نجات بدهد يا االن تو را اينجا می -شوم می

نويسم. چك را همان جا به مبلغ هزار و گويد چك میه میچون پول همراه خود نداشت

در حالی كه موجودی خودش در حسابش  -دهد نويسد و به او میپانصد مارك می

هزار و پانصد مارك نبود. فردای آن روز به من تلفن زد و داستان را گفت. گفت كه 

ه ن بانكی كتر نوشتم؛ اگر به بانك برسد (همامن چك را به تاريخ يك روز عقب

دهم. فورًا به او خودش كارمند آن بود) و موجودی نداشته باشم شغلم را از دست می

گفتم بیا هر چه كسری داری بگیر و به حسابت بگذار؛ اين مشكل را حل كن تا ببینیم 

 شود.مشكالت بعدی چه جور حل می

سی ما را ر آنجا بوقايعی از اين قبیل كه رفتار يك مسلمان مايه آبروريزی اسالم است د
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 ای معتدل، يعنیكرد. اصاًل اسالم آنچه خواسته اين است كه ما شما را جامعهمتأثر می

 -در راه راست زندگی، ساختیم و پرداختیم تا برای مردم جهان الگو و نمونه باشید 

طور كه پیغمبر برای شما الگو و نمونه است. از اين الگو و نمونه در زبان قرآن با همان

گويد روز قیامت ما عبیر شهید و گواه نام برده شده است. در آيات ديگر قرآن میت

ها و الگوها خواهیم در آن محكمه بزرگ الهی به اعمال مردم برسیم، نمونهوقتی می

شاهد خواهند بود. شاهد برای اين است كه اگر كسی گفت خدايا، آخر اين راه راست 

وقت گفته شود كه ببین، او نمونه عملی است. زندگی كه گفته بودی عملی نبود؛ آن

گويد اگر گفتند خدايا، ما از آن راه راستی كه تو گفتی خبر نشديم؛ اين نمونه می

ببینید، ما هم برای شما گفتیم و هم در برابر چشمان شما عمل كرديم؛ باز هم خبر 

ند، ا خودسری نكهنشديد؟ برای اينكه در آن دادگاه بزرگ الهی باز كسی با اين بهانه

الگوها، پیغمبران و تربیت شدگان خاص نمونه آنها، شهدا و گواهان آن دادگاه هستند. 

اين است كه از اين الگوها تعبیر به شهدا شده و پیغمبر، شهید بر خود اين شهدا خواهد 

بود: و كذلك جعلناكم امة وسطًا لتكونوا شهداء علی الناس و يكون الرسول علیكم 

 شهیدا. 

نابراين، بايد امت نمونه مشخص باشد. اين است كه از نظر قبله هم يك بار شما را از ب

مشركان مشخص كرديم و بار ديگر از مؤمنان منحرف؛ يعنی يهود منحرف و مسیحی 

تواند نمونه باشد كیست؟ مؤمن متقی، مؤمنی كه در راه وسط منحرف. چون آن كه می

تواند نمونه باشد. پس جدا كردن وست كه میباشد، مؤمنی كه در راه راست باشد؛ ا

گونه ابهام و تزلزلی در شما ايجاد نكند. قبله، برای همه شما مطلبی مفهوم باشد و هیچ

 گويد: ایاسالم برای اينكه مسأله قبله را كامالً قطعی كرده باشد، در اين آيه می

د. و لكلٍّ وِجْهةٌ هو ها! مبادا خیال كنید به صرف جدا شدن قبله مطلب تمام شمسلمان

گذارد. اساس، ای دارد كه به آن سو نماز میمولّیها؛ هر گروهی باز برای خودش قبله

 ها مسابقه داريد. در اين مسابقه اول شويد.است؛ در راه نیكی» فاستبقوا الخیرات«
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 (۱۱ء قدير)أينما تكونوا يأت بكم اهلل جمیعاً، ان اللّه علی كل شی

آورد تا معلوم بشود در اين مسابقه در راه خیرات چه همه شما را می هر جا باشید خدا

 كسی برنده است. 

آوری قرآن در يك جا قرار گرفته است. خوشبختانه مجموع آيات قبله هنگام جمع

طور همه جانبه مالحظه كنید كه چگونه تعلیم پاك اسالم در مورد يك حادثه اين

كند، اساس را در نهضت اسالم هدف را مشخص میكند، است. تغییر قبله را توجیه می

شود كه كسی خیال كند قبله اساس مطلب است و كند و مانع از اين میمشخص می

شعار را (كه نشانه و عالمت است) با اساس (كه محتواست) اشتباه كند. از اين امر 

جا ككند كه كسی محتوا را رها كند و فقط به شعار و عالمت بچسبد. يجلوگیری می

كند. اين همه همه مسائل را با اين صراحت، و در عین حال با همین اختصار، طرح می

خواهم توضیح من برای اين است كه ما در عصر پیغمبر نیستیم. من با اين توضیحات می

 ها برای همه ما نیز كافی بود.شما را در جو زمان پیغمبر قرار دهم؛ و اال همین جمله

 اللّه علی سیّدنا محمد و آله الطاهرين.  والحمد هلل، و صلّی
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 زبان نماز

شود كه ها و چه در مذاكرات، برخی سؤاالت مطرح میگاه درباره نماز، چه در نامه

نم كالزم است درباره آنها توضیحی داده شود. فعاًل برخی از اين سؤاالت را مطرح می

 دهم.و توضیح می

شود اين است كه: آيا الزم است نماز به زبان شده و می يكی از سؤاالتی كه مكرر

شود كه نماز به زبان عربی، عربی خوانده شود؟ همراه با اين سؤال اين طور انتقاد می

برای اعراب و آنها كه عربی زبان هستند، يك نوع عبادت و پرستش و مناجات با خدا، 

هاست. برای يك عرب زبان، با توجه به معنا و مطلب و هماهنگی با زبان مادری آن

وگو و مناجات با خداست؛ اما برای مردمی خواندن نماز به عربی براستی در حكم گفت

دانند، خواندن نماز به زبان عربی و كه زبان مادری ايشان عربی نیست و عربی هم نمی

دانند، آن روح مناجات و پرستش هايی به زبان عربی كه معنی آن را نمیگفتن جمله

طور است، آيا و نیايش به درگاه خدا و آن معنا و معنويت را ندارد. حال كه اين خدا

ر هم خوانند، مردم ديگها به زبان عربی نماز میگونه كه عربی زبانبهتر نیست كه همان

ی شان فارسی است به زبان فارسبه زبان خودشان نماز بخوانند؟ مثاًل آنها كه زبان مادری

شان تركی است به زبان تركی؛ و به همین ترتیب آنها كه زبان مادری نماز بخوانند؛ آنها

گر های ديشان آلمانی، انگلیسی، فرانسه، اسپانیولی، روسی و زبانكه زبان مادری

دنیاست، هر يك به زبان خود مناجات بكنند؟ غالباً در اين زمینه روش كلیسای 

در  ها مقیدند نیايشولیككنند كه كاتكشند و مطرح میكاتولیك را هم پیش می

شود به زبان التین بخوانند و همین امر كلیسا و دعاهايی را كه در كلیسا خوانده می
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ها برای مردم ديگر مفهوم نباشد؛ در حالی كه برخی از شود كه اين نیايشباعث می

بان ها به زهايی را كه كاتولیكهای ديگر اين قید را برداشتند و ترجمه همان نیايشفرقه

خوانند، با همان معنا ولی به لغت ديگر در اختیار مردم گذاشتند و التین در كلیسا می

برای اهل هر زبانی آن نیايش را به زبان خودشان ترجمه كردند و آنها آن ترجمه را 

دارتر است. از اين رو، آيا تر، مؤثرتر و معنیتر، مناسبخوانند و اين برای آنها روانمی

ها هم به جای اينكه همه به زبان عربی نماز بخوانند، هر قومی ه مسلمانصحیح نیست ك

 به زبان خود نماز بخواند؟ 

توضیحی كه بايد درباره اين مطلب بدهم اين است كه يك وقت است ما مسأله را از 

كنیم و اينكه آيا بر طبق آرای فقها و منابع فقه اسالمی نظر مدارك فقهی مطرح می

زبان غیر عربی درست است يا خیر. اجازه بدهید در اينجا وارد اين بحث اصالً نماز به 

مفصل فقهی نشوم و فقط اجماالً اين را عرض كنم كه تا آنجا كه تاريخ فقه نشان 

دهد، بنای فقها بر اين بوده است كه نماز، يعنی قسمت حمد و سوره كه جنبه قرائت می

هد و سالم، بايد به زبان عربی باشد؛ قرآن دارد و همچنین ذكرهای ركوع، سجود، تش

تواند در هنگام قنوت يا بعد از ذكر ركوع يا سجود يا هر وقت كه ولی هر كسی می

ای از فقها (نه همه) دعای حالش مناسب بود و عالقه داشت، به زبان خود دعا كند. عده

ه بطور ، بلكدانند؛ و حتی نه تنها در قنوتبه زبان فارسی را در قنوت جايز و درست می

كلی بعد از ذكر ركوع، بعد از ذكر سجود، بعد از اينكه تسبیحات اربعه در ركعت سوم 

و چهارم گفته شد، يا هر جا مناسب ديده شد كه دعا بكند و حال دعا داشت، نمازگزار 

آن اند. ولی قرائت قرای از فقها تجويز كردهتواند به زبان خود دعا بكند. اين را عدهمی

سوره حمد و قرائت يك سوره بعد از سوره حمد) چون جنبه قرائت قرآن و  (قرائت

دعا هر دو را با هم دارد، و همچنین اصل ذكر ركوع و سجود و تكبیرات، الزم است به 

 زبان عربی انجام شود. 

خصوص های باينكه آيا مأخذ و مبانی فقهی برای الزم دانستن زبان عربی در اين قسمت
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ح توانیم آن را اينجا مطرخواهد كه نمیی نیست بحثی مفصل میكافی است يا كاف

آنان  كنندگان نیز مايل نیستنددانم كه سؤالكنیم؛ چون يك بحث تحقیقی است و می

را با چنین بحثی مشغول كنم. ولی آنچه الزم است به آن توجه شود اين است كه آيا 

ن عربی خوانده شود، بر روی هم های اصلی نماز به زبامقید بودن به اينكه همین قسمت

 و با توجه به نظام خاص تعالیم اسالم، چیز خوبی است يا نه؟ 

فرض كنید اسالم اجازه داده بود سراسر نماز به زبان غیر عربی خوانده شود؛ آيا در اين 

د شآمد و با اين مشكالت چه كار میها پیش میصورت چه مشكالتی برای مسلمان

ويق ها به ارتباط هر چه بیشتر با يكديگر تشه در اسالم، مسلمانبكنیم؟ توجه كنید ك

صورت يك ملت و يك امت اند و اسالم خواسته است مسلمانان سراسر جهان بهشده

زندگی كنند و حتی، مخصوصاً از نظر سیاسی و اقتصادی، يك واحد بزرگ سیاسی و 

نند. اصالت خود را حفظ كاقتصادی در سراسر جهان باشند تا بتوانند استقالل، عزت و 

اينكه ما اكنون فاقد يك چنین وضعی هستیم، مسلم است كه برخالف اسالم است و 

بايد همه بكوشیم تا چنین وضعی به وجود آيد. فعالً بحث ما درباره اسالم است؛ يعنی 

های اسالم، نماز به زبان عربی خوانده بشود بهتر است، يا اينكه آيا با توجه به خواسته

 نكه آزاد باشیم و به زبان غیر عربی بخوانیم؟ اي

با توجه به اهمیتی كه وحدت امت اسالمی و جامعه اسالمی در تعالیم اسالم دارد، بايد 

ها و كمك به وحدت اسالمی در كوشش شود عواملی برای تقويت پیوند میان مسلمان

ودن و كرنگ ببینی شود. يكی از اين عوامل، يهای مختلف تعالیم اسالم پیشقسمت

يك جور بودن در برخی از عبادات، از جمله نماز است. خوب دقت كنید كه وقتی 

قرار شود در مساجد انگلستان مردم به زبان انگلیسی نماز بخوانند و ر مساجد ايران به 

زبان فارسی، در مساجد تركیه به زبان تركی و در مساجد حجاز به عربی، يك مسلمان 

شود كند و به يكی از مساجد وارد میان وقتی به حجاز مسافرت میاهل انگلستان يا اير

كند. او كه مراسم و آيین نماز در آن برگزار است، اصالً خود را غريبه احساس می
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ها عموماً به نماز دارند نخواهد داشت و همین آشنايی لفظی را هم كه االن مسلمان

 حس خواهد كرد.  گیرد غريبهبكلی خودش را از مراسمی كه انجام می

يك مسلمان عرب زبان هم وقتی به ايران بیايد و به مساجد برود خودش را كامالً غريبه 

شود بكلی هیچ آشنايی نخواهد داشت؛ كند و با مراسم نماز كه برگزار میحس می

حتی آن آشنايی لفظی را هم كه االن هر بچه مسلمانی به نماز دارد و وقتی خوانده 

شود نخواهد داشت. همچنین است اذان اين نماز است كه خوانده می فهمدشود میمی

شود؛ لذا اگر نماز. اساس اذان اعالم اين است كه وقت نماز رسیده و نماز برگزار می

قرار باشد اذان به زبان غیر عربی خوانده شود، چنانچه يك مسلمان عرب زبان يا 

نماز  د و بخواهد بداند مسجد كجاست،انگلیسی زبان يا فارسی زبان مثالً در تركیه باش

جماعت كجاست، و آيا وقت نماز شده يا خیر، اگر اذان به زبان تركی گفته شود 

شود يا آواز. در حالی كه االن نخواهد دانست كه آيا اين اذان است كه خوانده می

شود كه هر مسلمانی به هر يك از بالد همین آشنايی لفظی به اذان و نماز سبب می

المی برود بتواند در مساجد شركت بكند و نماز بخواند. اين اذان برای او همان اس

مفهومی را دارد كه در كشور خود دارد. اگر در كشور خود به معنی نماز توجه ندارد و 

فهمد؛ و اگر در كشور خود معنای فهمد، در يك كشور ديگر هم نمیمعنی نماز را نمی

ر نیز چنین است و به هر حال خود را در خارج از فهمد، در كشوری ديگنماز را می

كند. حتی وقتی يك مسلمان میهن اسالمی خود و در خارج از سرزمین اسالم حس نمی

رود خود را در همان سرزمین اسالم حس در كشورهای غیر اسالمی نیز به مسجد می

 كند. می

ز ست و نقشی مهم اوقتی يك مسلمان در مسأله نماز كه يكی از شعائر بزرگ اسالم ا

نظر اسالمی دارد و به عنوان پايه بزرگ اسالم و مسلمانی شناخته شده، احساس كرد كه 

همه جای سرزمین اسالم برای او وطن است، به تقويت وحدت امت اسالمی و حفظ 

 كند. يكپارچگی مسلمانان كمك فراوانی می
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از جمعه، امام نماز را به چه عالوه بر اين، مسأله نماز جماعت و نماز جمعه است. در نم

زبانی بخواند تا برای مأمومین مفهوم باشد؟ به زبان عربی، تركی، يا فارسی؟ همچنین ما 

مراسم بزرگ حج را داريم. در هر سال بر صدها هزار نفر از مسلمانان واجب و الزم 

است كه در مكه دور هم جمع شوند. آنجا هنگام ظهر، هنگام عصر، هنگام مغرب، 

ترين نماز جماعت برگزار گام عشاء و هنگام صبح در مسجدالحرام تقريباً بزرگهن

های مختلف در آن های مختلف و سرزمینهای مختلف، زبانشود كه از ملتمی

كنند. آنجا نماز به چه زبانی بايد خوانده شود؟ االن وقتی آنجا نماز خوانده شركت می

خوانند؛ ولی اگر اين د به يك شیوه نماز میبینند كه دارنها میشود همه مسلمانمی

هماهنگی و يكرنگی نباشد اصاًل منظور از انجام آن مراسم بزرگ نماز جماعت كه 

 شود.های يكپارچگی امت اسالم است، تأمین نمیعنوان يكی از نشانهبه

شود. گرديم به انتقادی كه بر نماز خواندن به زبان عربی بدون فهم معنی آن میبرمی

عنی خواند و ماين انتقاد كامالً بجاست. واقع مطلب اين است كه نمازگزاری كه نماز می

شود گفت جسمی داند نمازش خیلی ناقص است. میگويد نمیهايی را كه میجمله

روح است. ولی حل اين مشكل به اين نیست كه بگويیم هر فرد و اهل هر زبانی نماز بی

ين حل مشكل نیست. اين جور حل مشكل كردن كار را به همان زبان خود بخواند. ا

ويیم در جای اين مطلب بگهای تنبل، كم كار و كم ابتكار است. آيا بهتر نیست بهآدم

تعلیم و تربیت هر كودك مسلمان، و در تعلیم و تربیت هر مسلمان، الزم است از همان 

برای او گفته بشود،  گويدهای عربی كه در نماز يا اذان میآغاز، معنی و مفهوم جمله

طور حل نكنیم؟ آيا واقعاً جای گويد؟ چرا مشكل را اينطوری كه او بفهمد چه میبه

تأسف نیست كه با سیستم فرهنگی امروز در سرتاسر دنیا، يا در جاهايی كه فرهنگ 

 ها به اندازه صد يا پنجاه جمله زبان انگلیسی،پیشرفتی دارد، تقريباً عده زيادی از بچه

نسه، يا آلمانی يا يك زبان خارجی بدانند، اما به اندازه سی جمله عربی ياد نگیرند؟ فرا

كه طوریهای مسلمان اقالً سی تا چهل جمله عربی بدانند، بهچه اشكالی دارد كه بچه
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در برخورد با يك مسلمان ديگر اقالً به اندازه سی چهل جمله زبان مشترك داشته 

ای برای صورت عربی برگزار شود انگیزهبه اينكه نماز به باشند؟ چرا اصالً مقید بودن

ها نشود تا همه به اندازه تفاهم با همديگر زبان عربی را ياد بگیرند؟ در اينكه مسلمان

زبان مشترك نقش مؤثری در تقويت ارتباطات میان افراد دارد شكی نیست. چرا امروز 

 ه صد جمله انگلیسی ياد بگیرند؟ كنند الاقل به اندازمردم در همین آلمان سعی می

ها از ( اجباری است. در فورشوله۱۱دانید كه تحصیالت در آلمان تا مرحله فورشوله)می

از  شود كه غالبًا انگلیسی است.كالس پنجم به بعد يك زبان غیر آلمانی تدريس می

. تخوانند. تعلیمات هم كه اجباری اسكالس پنجم تا نهم، پنج سال زبان خارجی می

آيا بهتر نیست كه در سرتاسر سرزمین اسالم نیز تعلیمات اجباری برای باسواد كردن 

مردم باشد و ضمن باسواد كردن مردم در طی چهار تا پنج سال زبان عربی را هم ياد 

كنند بتوانند ده جمله با همديگر بگیرند تا دو نفر مسلمان وقتی به هم برخورد می

 صحبت بكنند؟ 

ه ، سوره حمد، سور»اهلل اكبر«های اصلی نماز، يعنی د گرفتن معنی جملهبه هر حال، يا

توحید، ذكر ركوع و سجود و تسبیحات اربعه و تشهد و سالم، برای هر مسلمان خیلی 

ر حال ای از فقها هر كسی دآسان است. همچنین، با توجه به اينكه گفتیم به فتوای عده

ا بكند و آنچه در دل دارد باخدای خود بگويد، تواند به دلخواه و زبان خود دعنماز می

شود.اصل نماز با يك زبان، قدر مشترك میان همه برگزار مطلب يك مقدار حل می

شود؛ بقیه را كه جنبه فردی دارد و دعای شخصی است هر كس به زبان خود می

 گويد و به اين ترتیب مشكل حل خواهد شد.می

 

 

 نماز وسطي
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ات والصّلوةِ الوُسطی و قُوموا للَّه قانتین. فان خفتم َفرجاالً او رُكباناً حافظوا علی الصَّلَو

 (۱۳تكونوا تعلمون)فاذا اَمِنتم فاذكروا اهلل كما علَّمَكم ما لم

مواظب نمازها باشید، بخصوص نماز میانه. و با امید و با خشوع و خضوع برای خدا 

ه نماز بگزاريد؛ اما همین كه عامل بپاخیزيد. اگر در حال ترس بوديد، پیاده يا سوار

 طور كه او چیزهايی را كهترس برطرف شد و ايمنی يافتید باز خدا را ياد كنید، همان

 دانستید به شما ياد داد.نمی

اوالً، طرز قرار گرفتن اين دو آيه جالب است. آيات قبل درباره قسمتی از قوانین و 

آيه بعد هم باز مربوط به اين قسمت  نظامات مربوط به خانواده در اسالم است. سه

ده، يعنی كه گفتیم نسخ ش -كند است، با اين تفاوت كه سه آيه بعد احكامی را بیان می

میرد و تأمین زندگی او تا مدتی درباره رفتار با زنی كه شوهرش می -تر شده كامل

معین.  ا مدتگیرد و تأمین زندگی او تمعین و نیز رفتار با زنی كه از همسرش طالق می

ابتدا يك حكم كلی كه در شرايط آغاز نهضت اسالم و نظام اسالمی قابل اجرا باشد 

لف تری مربوط به احوال مختآمده بود، بعد اين قانون تكامل پیدا كرد و قوانین مفصل

آمد. بنابراين، آن قانون اول نسخ شد؛ يعنی از ارزش و اعتبار افتاد و ديگر اعتبار اجرايی 

 نداشت.

در هنگام تنظیم سوره بقره، اين دو آيه مربوط به نماز، وسط آيات نسخ شده و آيات 

ه طور كه در جلسات اول گفتنسخ نشده مربوط به نظام خانواده قرار گرفته است. همان

شد، مسلم است كه طرز چیدن آيات در قرآن بر طبق تاريخ نزول نیست؛ بر طبق ترتیب 

ينجا های مختلف است. در اهای مختلف و جنبهاسلوبمطالب نیز نیست؛ بلكه بر طبق 

ای كه مربوط به بحث ديگری هستند و با هم نازل خورد كه دو آيهاين جنبه به چشم می

اند. اين اند،میان آيات نسخ شده و نسخ نشده از نظام خانواده قرار داده شدهشده

 توضیحی مربوط به طرز چیدن آيات بود.

فهمیدن خود اين دو آيه است. حافظوا علی الصَّلَوات، توصیه  بحث اساسی ما پیرامون
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كند: به خصوص نماز میانه (نماز است به اينكه مواظب نماز باشید. بعد اضافه می

وَسَطی). نماز وسطی كدام است؟ جالب اين است كه روايات زيادی از شیعه و سنی 

طی ای از روايات، نماز وسستهدرباره تفسیر و تعیین اين نماز وسطی آمده است. منتها، د

ای نماز عصر، دسته سوم نماز مغرب، دانند؛ دستهرا نماز ظهر، يعنی نماز نیم روز می

دسته چهارم نماز عشاء، و دسته پنجم نماز صبح. يعنی هر كدام از اين پنج نماز چند 

ا ي پشتوانه دارد كه نماز میانه باشد. مطلب چیست؟ آيا همه اين روايات درست است،

بعضی از آنها درست است و بقیه درست نیست؟ آيا از میان اين پنج گروه فقط بايد 

توانیم بگويیم هر پنج مورد صحیح است؟ البته هر پنج مورد يكی را انتخاب كنیم، يا می

و  -ه خصوص نماز میانصحیح نیست؛ زيرا معنی ندارد بگويیم مواظب نمازها باشید، به

 معنی دارد. » به خصوص«اند! اينجا نهدر فرض همه نمازها میا

ظاهر مطلب اين است كه منظور از نماز میانه همان نماز ظهر است. يعنی در آغاز كه 

اين آيات نازل شده و گفته مواظب نمازها، بخصوص نماز میانه باشید، ناظر به نماز ظهر 

در  -مه علیه صلوات اهلل و سال -بوده است. و لذا در روايت نقل شده است كه پیغمبر 

 آمد و عده مأمومین كم بود. يعنی تعداد كسانی كهفصل تابستان برای نماز به مسجد می

چون هوا خیلی گرم بود و آنان  -مقید به شركت در نماز جماعت ظهر بودند كم بود 

ستان گشتند. در تابآمدند و برمیهای بی درخت مدينه زير آفتاب میبايست در كوچه

ای هم در كار نیست. از اين جهت تابد و ظهر بسیار گرم است و سايهآفتاب عمود می

در اين آيات تأكید شد كه مواظب نمازها باشید، بخصوص نماز میان روز. بنابراين، آن 

شد كه مواظب آن باشید، نماز ظهر زمان كه آيه نازل شد، نمازی كه روی آن تكیه می

كیدِ حكومتی فرمود كه بايد در نماز بود. و از پیغمبر هم روايت شده است كه تأ

ها در نماز جماعت جماعت ظهر شركت كنید؛ برای اينكه اگر در آن شرايط مسلمان

 افتاد.كردند در بنیان نهضت اسالم سستی میطور منظم شركت نمیظهر به

های اجتماعی به رفقا توجه داشته باشید كه ممكن است در برخی مراحل در كوشش
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ت و گويیم چیزی مستحب اسفعل مستحب را عمل كنید. اينكه می "دباي"گفته شود 

واجب نیست منظور در شرايط عادی است. ولی ممكن است در شرايط استثنايی، يك 

كارِ مستحب واجب شود. اگر رهبر يك حركت و جماعت، و امام يك امت گفت 

 شود.فالن كار مستحب در اين شرايط واجب است، مثل واجبات معمولی واجب می

كنند پیغمبر دستور قاطع داد و فرمود بايد شركت كنید و اگر اين است كه روايت می

ه هايی كهايتان را بسوزانند. برای مسلماندهم درهای خانهشركت نكنید دستور می

ه روايات و گوناند دستورهای دينی را با تعارفات تحويل بگیرند شنیدن اينعادت كرده

ست. پیغمبر فرمود در نماز ظهر شركت كنید، آن هم به شكل هضم آنها قدری مشكل ا

هايتان را بسوزانند. اين چه جور نماز دهم درهای خانهجماعت؛ و اال دستور می

خواندنی است كه به اجبار انسان را به مسجد بكشانند تا نماز بخواند؟ اين هم يك جور 

شود، اما با اجبارهای برونی های درونی شروع میدين و آيین است: آيینی كه از رغبت

 گردد. هم همراه می

منشانه و امثال آنها، در های عرفانی و صوفیهای باطنی، مثل دعوتها و دعوتنهضت

اند كه اجبار در كارشان نیست؛ ولی در آنها هم در مقام عمل و اجرا اجبار كتاب مدعی

ها الزام و اجبار عوتها و دهست. تاكنون بدون استثناء همیشه در اين قبیل نهضت

ايم. مثاًل اگر يكی از مريدها مثاًل ذكری را كه جناب مرشد بر او معین كرده انجام ديده

 گیرد. اينطور كه بايد او را تحويل نمیآيد، ديگر آنوقت مريد وقتی میندهد، آن

 خود يك نوع اجبار است. اگر قرار بود حركت، عالقه و گرايش صرفاً درونی و قلبی و

بدون هیچ عامل ضمیمه باشد، بايد در اينجا هم جناب مرشد ديگر تفاوتی قايل نشود و 

حويل جور تمريد ذكرگو را با مريد ذكر نگو يك جور تحويل بگیرد. همین كه يك

ای شود عامل برونی ضمیمه عامل درونی شده است. البته چارهگیرد، معلوم مینمی

آفريده؛ يعنی يك درونگرايی داريم و يك طور ها را ايننیست. خدا ما انسان

 -ی های برونهای درونی داريم و يك سلسله انعطافبرونگرايی. يك سلسله انعطاف
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های خالص ها صرفاً روی آن عالقهای هم نیست. اگر ما بخواهیم در تربیتچاره

 كنمگونه تشويق يا تهديد يا تنبیه خارجی تكیه كنیم، گمان نمیدرونی، بدون هیچ

بتوانیم هیچ سیستم تربیتی را به ثمر برسانیم. اين دو عامل بايد در كنار هم باشند. اين 

است كه از نظر نظام اسالمی مسأله خیلی عادی و قابل تحمل است: بیايید در نماز ظهر 

شركت كنید. اينكه پیغمبر در مسجد بايستد و تعداد اندكی پشت سر او به جماعت 

. اين برد. پس ديگران نیز بايد بیايندعظمت اسالم را از بین می بايستند، آبروی اسالم و

هاست؛ لذا اگر ضعف يك نوع نماز همراه با نمايش تجمع، همبستگی و قدرت مسلمان

 پیدا كنند اثر آن از بین رفته است. 

گونه بود. ولی در آن شرايط، نماز وسطايی كه مردم در شركت در آغاز كار مطلب اين

كردند، نماز نیم روز، يعنی نماز ظهر بود. بعدها اوضاع عوض شد. میدر آن سستی 

آمدند در نماز عصر شركت خوابیدند و بعد میمردم عصرها وقتی بیكار بودند، می

خوانیم، يعنی دو نماز با همديگر، سنت اسالمی كردند. اين سبك كه ما نماز میمی

بخواند؛ هر چند اگر حاال يك نفر  نیست. سنت اسالم اين است كه انسان پنج بار نماز

ها پنج گويند آقا سنی است؛ برای اينكه مثل سنیدر مسجدی پنج نوبت نماز بخواند می

ماز طور است. فقه شیعه نیز بر پنج بار نخواند! ولی از نظر فقه شیعه نیز همینبار نماز می

ارسی یه هم كه به فهای عملكند. اين مسأله در رسالهخواندن در وقت فضیلت تأكید می

ه های عملیه نوشته شدنوشته شده آمده است؛ ولی مثل اين كه به همین هم كه در رساله

شكنی و اين شود و صفشود عمل كرد. چون اگر عمل كردی سر و صدا بلند مینمی

 ها مطرح خواهد شد!حرف

 ل استراحتطور بود كه ظهر نماز بخوانند، بروند منزهرحال، تنظیم وقت نماز اينبه

خواهند دو مرتبه سر كار بروند يا جنب و جوش عصرانه داشته باشند، كنند؛ بعد كه می

زمانی است كه بايد بیايند در مسجد نماز بخوانند و اين بخش از برنامه روزانه را با 

تجمع و آمادگی درونی و توجه به خدا و ياد خدا شروع كنند. تا وقتی كه مردم 
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آمدن به نماز عصر عیبی نداشت و دو نوبت ظهر و عصر به مسجد كارشان زياد نبود، 

اشكال بود. اما زمانی كه مشغله پیدا كردند، شركت كردن در نماز آمدن برای آنها بی

عصر برای ايشان كار مشكلی شد. همان مشكلی كه درباره نماز ظهر مطرح بود حاال به 

نماز  عنوانن روی نماز ظهر بهنماز عصر سرايت كرد. به اين ترتیب مالك تكیه كرد

وسطی جايش را عوض كرد و نماز عصر دارای آن مالك شد. يعنی نماز عصر نمازی 

بود كه شركت در آن كمی برای مردم سنگین شده بود. بنابراين، اگر در يك روايت 

تفصیلی بگويد در اين شرايط نماز وسطی نماز عصر است و اين تأكید قرآن متوجه 

 انحرافی از آيه نیست.  نماز عصر است

با توجه به اين مالك كه شركت در آن  -نماز وسطی در موقع نزول آيه، نماز ظهر بود 

خاطر گرما مشكل بود. اما همین كه جو اجتماعی طوری شد كه شركت در نماز به

خاطر مشغله زياد سنگین شد، نماز وسطايی كه بايد اين دفعه روی آن انگشت عصر به

تواند شد، نماز عصر، يا گاهی هر دو، بود. بنابراين نماز وسطی میكید میگذاشته و تأ

 هر دو باشد، اشكالی هم نیست. 

بعد نوبت به نماز مغرب رسید. زمانی شركت مردم درنماز مغرب عادی بود؛ چون 

ها كم بود و همه پیرامون مسجد فاصله مردم از مسجد مدينه زياد نبود؛ عده مسلمان

ای وه، ابتدای نهضت هم بود و اول هر كاری شوقی دارد و هر چیز تازهعالبودند. به

لذتی، گرمايی و جنب و جوشی دارد. اما در زمان مورد بحث، اين شوق كهنه شده و 

ها هم زيادتر شده بودند. عده كسانی كه از راه دور و بعد از اتمام كارشان در مسلمان

آمدند تا اول مغرب نماز بخوانند كم شده یمزرعه، نخلستان و مغازه، سريع به مسجد م

به  كنند نسبتبود. مثل حاال كه عده كسانی كه اول مغرب در نماز جماعت شركت می

بیست يا پانزده سال قبل بطور محسوس كم شده است. برای اينكه غروب زمانی است 

 و از كار نیزشان هم احیاناً از مسجد زياد است اند و فاصلهكه اينان در مغازه را بسته

اند، لذا تا بخواهند به نماز جماعت مغرب برسند وقت نماز گذشته است. بنابراين، خسته
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ای سنگین شد؛ از اين رو جو اجتماعی طوری شد كه شركت در نماز مغرب برای عده

 همان مالك تأكید و تكیه بر نماز ظهر و عصر به نماز مغرب نیز سرايت كرد.

ته و كوفته بودند نماز عشاء هم كار مشكلی بود. برای اينكه ای كه خسبرای همین عده

خواندند، بعد غذايی شد. يعنی مردم نماز مغرب را مینماز عشاء هم با فاصله خوانده می

خوابیدند. در آن خواندند و بعد میخوردند و قبل از زمان خواب، نماز عشاء را میمی

طور است) برق و وسیله كه هنوز هم همینموقع در شهر مدينه (مثل بسیاری از جاهايی 

خواندند، سپس به آمدند نماز میشد مردم میروشنايی نبود، لذا غروب كه می

خوابیدند. عده كمی بودند كه بعداً هم خوردند و میرفتند و غذايی میهايشان میخانه

داشت. ود نبیدار بنشینند؛ زيرا جايی برای رفتن نبود و برنامه و كاری در آن زمان وج

اگر هم كاری بود مردم خسته بودند. آن كسی كه صبح تا شام در مزرعه و در گرما 

ته خوابش را گفته يا نگف» السالم علیكم«كار بكند، وقتی بیايد نماز مغرب را بخواند، 

طور شد و نماز مغرب را كه خواند، شام ها همینبرد. اتفاقاً يكی از همین مسلمانمی

، خوابش برد و نتوانست نماز عشاء را بخواند. در اينجا يك مجازات خورده و نخورده

مقرر شد: هر كس فراموش كند نماز عشاء را بخواند و بخوابد، فردای آن روز واجب 

ر طور است. هعنوان كفاره از دست رفتن نماز عشاء روزه بگیرد. االن هم همیناست به

را روزه بگیرد تا بداند خواندن اين نماز كسی نماز عشاء را نخواند بايد فردای آن روز 

ای كه خسته بودند نماز عشاء نمازی سنگین شد و در مهم است. بنابراين، برای عده

كه بايد روی آن تكیه شود بر نماز عشاء صدق كرد. در » صالة وسطايی«نتیجه مالك 

است و  مخیزد، ولی در تابستان كه هوا گرزمستان انسان هنگام اذان صبح راحت برمی

رود برخاستن برای نماز صبح كار مشكلی است. فعالً كه ها دير به خواب میانسان شب

 -در تابستان، حتی برای خیلی از افراد اهل نماز، نماز صبح نمازی از قلم افتاده است 

ها خیلی كوتاه است، از خواب برخاستن، وضو گرفتن و بخصوص در مناطقی كه شب

 خوابیدن خیلی مشكل است.نماز خواندن و دوباره 
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ة صال«ای نماز صبح نماز سنگین شد و برای آن عده همان مالك بنابراين، برای عده

شد به نماز صبح منتقل شد. به (نماز ظهر) كه هنگام نزول آيه به آن توجه می» وسطی

شود كه پر بیراه نیست كه گفته شود همه اين روايات درست اين ترتیب مشاهده می

ز ای نمانزول آيه، صالة وسطی نماز ظهر بود؛ در شرايطی ديگر، برای عده است.موقع

 عصر مصداق صالت وسطی شد؛ و به همین ترتیب نماز مغرب و عشاء و صبح. 

رسد؟ اتفاقاً بسیاری از روايات اين تحلیل چه عیبی دارد؟ چه اشكالی به نظرتان می

م؛ ه ما زور بزنیم تا آن را درست كنیتفسیری در قرآن را بايد همین طور فهمید. نه اينك

قدر جمود داشته باشند كه فقط بر يك بلكه اصالً قرار نیست قرآن و آيات قرآن اين

ه عنوان نماز وسطی تأكید شده بود و آيمورد منطبق شوند. به چه مناسبت بر نماز ظهر به

 خاص،؟ به مالك يك نوع انگیزه »حافظوا علی الصلوات والصلوة وسطی«آمد كه 

يك نوع شرايط خاص، يك نوع وضع استثنايی. خوب، اگر همین وضع استثنايی برای 

نماز عصر پیش آمد چرا آن را نماز وسطی ندانیم؟ اين تحجر است كه بگويیم نه! نماز 

وسطی همان نماز ظهر است و بر نماز عصر تأكیدی نیست. مگر نماز عصر با نماز ظهر 

نماز ظهر اين بود كه اين نماز سنگین بود. اگر در فرق دارد؟ علت تكیه كردن روی 

 يك شرايط استثنايی نماز عصر هم سنگین شد، بايد همان تكیه بر نماز عصر نیز بشود. 

بنابراين، انتقال يك حكم الهی كه در يك آيه قرآن يا يك حديث آمده، به موارد 

نده شناسی را زن و دينمشابه، وقتی همان مالك در آن موارد مشابه باشد، فقه و فقه دي

دارد. به اين دلیل است كه اگر ما با روايات مختلفی كه در تفسیر آيات آمده نگه می

اره دين است. تر دربگونه برخوردار بكنیم نشانه يك نوع روشن بینی و بینش مترقیاين

 اين توضیحی بود درباره روايات مختلف مربوط به صالت وسطی. 

رسد كه كند. به نظرم میكه قرآن تا اين پايه روی نماز تكیه می اما مسأله مهم اين است

انگاری درباره نماز، حتی با كمال تأسف در میان دوستان خودمان هم، مسأله قابل سهل

انگاری درباره نماز چند گونه است: يكی اينكه انسان نمازش را ای است. سهلمالحظه
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شتاب بخواند. يك نوع ديگر آن اين  سر وقت نخواند و بگذارد آخر وقت با عجله و

عنوان اسقاط تكلیف؛ انگار بار خواند اما نماز خواندنی بهاست كه نماز را اول وقت می

انگاری درباره نماز گذارد. اين هم يك نوع سهلتكلیفی را از دوش خود پايین می

؛ چون آن است معنی بهتر از نخواندناثر و بیجان، بیروح، بیاست. البته اين نماز بی

ند و بار و بقید، بیالاقل خود نشانه يك نوع تقید است. اين نمازگزار با يك انسان بی

د كه آيشود به يادش میتعهد اين فرق را دارد كه باالخره سر وقتِ نماز ظهر كه میبی

بخش نیست. اين بايد كاری انجام دهد. اما واقعیت اين است كه آن نماز، نمازی روح

؛ نگهبان نماز باشید؛ نماز را »حافظوا علی الصلوات«انگاری است. نوع سهلهم يك 

 نماز نگاه داريد نه يك نوع تشريفات خشك. 

شوند الصلوة میهای نمازخوان، بعدها تاركها، حتی در خانوادهای كه بچهعلت عمده

 صورتكنند پدرشان با نماز بهدهند همین است كه احساس میو به نماز اهمیت نمی

ود فهمد. بنابراين پیش خكند. بچه اين را میباری كه بايد زمین گذاشت برخورد می

گويد اصالً من چرا از اول بار را بر دوش بگیرم كه بعد بخواهم آن را زمین بگذارم. می

ها احساس كنند در دار پدر و مادر، نماز جاندار، نماز با توجه، نمازی كه بچهنماز روح

ادر و چهره بزرگترها طی لحظاتی صفا، توجه، از خود در آمدن و به خدا چهره پدر و م

 رو آوردن، تذكر، ذكر و ياد خدا هست، برای همه جذبه دارد. 

دار كنیم. اين كار اصوالً اگر بخواهیم نماز در جامعه ما زنده بشود بايد نمازها را روح

و آورند. نماز، چه سوی نماز رمشوق و عامل پر كششی برای ديگران است كه به

خواهد. تا آنجا حضور قلب صورت فرادی، حضور قلب میصورت جماعت، چه بهبه

؛ »ال صالة اال بحضور القلب«در نماز اهمیت دارد كه روايتی است با اين مضمون كه 

قنوتش  شود كهاصالً نماز اگر با حضور قلب نباشد نماز نیست. آن نمازی از تو قبول می

پرسد، اينكه ما وقتی نماز را شروع ز سر دنیا باشد. در روايتی میدست برداشتن ا

ه و شعار نشان» اكبراهلل«گويیم كنیم و میكنیم در تكبیرةاالحرام دست بلند میمی
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شنود كه دست بلند دهد؟ پاسخ میچیست؟ اين دست بلند كردن چه معنايی می

» اكبراهلل«سر انداختم.  كنی يعنی من در اين لحظات هر چه را جز خداست پشتمی

 تر است همه را پشت سر انداختم. يعنی چون او از همه بزرگ

گويم. نمازهای ما چقدر اين به خود بیايیم و حساب خود را برسیم! خودم را نیز می

دار را دارد؟ چند درصد و چند مورد از نمازهای ما در يك هفته واجد اين آهنگ روح

؛ مواظب نمازها باشیم. دقت كنیم كه نمازهايمان »صلواتحافظوا علی ال«صفات است؟ 

 گويد: دار است كه در رابطه با آن میاثر نشود. آن نمازی روحروح و بیبی

 »و اقم الصالة، ان الصالة تنهی عن الفحشاء و المنكر«

 دارد.نماز را بپا دار، كه نماز آدمی را از كار زشت و ناپسند باز می

ان «د گويدانید چرا قرآن میگويند میكنند. میآيه خیلی ظلم می ها در حق اينبعضی

؟ برای اينكه نماز در لباس غصبی باطل است. »الصالة تنهی عن الفحشاء و المنكر

بنابراين اگر خواستی نمازت درست باشد، بايد مراقب باشی لباست غصبی نباشد. آن 

ند كه كنلباس نماز درست می ترين مالشان يككسانی هم كه خیلی مقیدند، از حالل

موقع نماز آن را بپوشند تا لباسشان غصبی نباشد! اما در بقیه زندگی در غصب 

 ورند.غوطه

دار گويد اصالً نماز روحخواهد اين را بگويد. آيه میاين ظلم به اين آيه است. آيه نمی

، كند. نمازسازد كه چون رو به خدا دارد، پشت به كار ناپسند و زشت میانسانی می

سازد خوددار از فحشاء و منكر. حافظوا علی الصلوات! نمازی با اين صفات انسانی می

 را زنده نگه داريد.

دهد كه اتفاقاً آيه بعدی كه به دنبال اين آيه آمده بسیار جالب است. آيه بعدی نشان می

رايط گويد، اگر در حال خوف هستید، ترس داريد، شروح و ماهیت نماز چیست. می

؛ در »باناًفرجاالً او رك«توانید يك جا بايستید و آرام نماز بخوانید: نحوی است كه نمیبه

طور در حالی كه پشت اسب سواريد، در رويد نماز بخوانید؛ همانحالی كه راه می
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اتومبیل سواريد، يا در هواپیما هستید نماز بخوانید. يعنی چه؟ يعنی در آن موقع كه 

گريزی، از حیوان درنده فرار جنگی، از دشمن میممكن نیست، میشكل عادی نماز 

كنی، يا عامل ترس ديگری پیش آمده است كه بايد بروی، اما وقت نماز هم هست، می

شود نماز چیزی است كه در اين قبیل در اين موقع هم نماز را از دست نده. معلوم می

 تر است!در جالبشود. توجه به خدا در حال ترس چقتر میحاالت جالب

های هاند. حتی به رسالهای رساله علمیه برداشتهها را به كلی از كتابالبته اين بخش

تری هم كه اخیرًا نوشته شده نگاه كردم، ديدم اين بخش در جای خودش، يعنی جامع

اند. بحث نماز های ديگری آوردهگرچه شايد آن را در بخش -بحث نماز خوف نبود 

كه انسان در شرايط استثنايی چگونه نماز بخواند؛ مثالً كسی كه در خوف اين است 

گويد همان جا نیز دلت را آب افتاده و در حال غرق شدن است، اما وقت نماز شده. می

سوی خدا كن و با اشاره نماز بگزار. پس نماز چنین چیزی است. اگر نماز همین به

شد. بسیاری از زنان و مردان ط میشكل ظاهری بود البته بايد در چنین مواقعی ساق

دانند. همین چندی قبل مسلمان فهمیده در اين حالت تكلیف خودشان را درست نمی

بود كه بیماری از يك خانواده روحانی دينی عمل جراحی داشت. بعد از عمل، موقعی 

توانست نماز بخواند، ولی تكلیف خود را كه روی تخت به هوش آمده بود نمی

صورت قضا بخوانم؟ به او گفتم بايد پرسید آيا من نمازم را بعد و بهمی دانست.نمی

صورت اشاره نماز بخوانی و حتی اگر نتوانی تمام حمد و سوره را بخوانی همین حاال به

توانی سجده و ركوع را نیز با اشاره انجام دهی. توانی بخوان؛ میهر قدر از آن را كه می

طور ها همینها نبود. شايد خیلی از مريضچون در رساله دانست،او تكلیف خود را نمی

 گويند نمازباشند كه در روزهای اول پس از عمل اصالً نماز را كنار بگذارند ؛ چون می

اند كه در حالت عادی ركن توانیم بخوانیم، پس ساقط است. آنها از اين غافلرا نمی

ايد بدان عمل كنیم و واجبات ديگر نماز ركوع و سجود و قیام و مانند آن است كه ما ب

آن قرائت است و ذكر است و تشهد؛ اما روح نماز چیزی ديگر است: به ياد خدا بودن. 
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 لذا آن اركان در شرايط استثنايی به نحو ديگری نیز (مثل اشاره) قابل اجرا هستند.

، گیردیاتفاقاً نماز آيات كه خواندن آن بر هر مسلمان در زمانی كه ماه يا خورشید م

دهد واجب است، برای اين است كه در اين زلزله، صاعقه، طوفان يا سیل رخ می

های استثنايی به خدا توجه كند و توجهش را به خدا روزافزون كند. ماه و حالت

هايی از نظم منظومه شمسی ماست. در وقتی معین ماه خورشید گرفتگی، آيات و نشانه

ان تواند میله شود و تاريك (كسوف)، و زمین میتواند میان خورشید و زمین فاصمی

ز ای اخورشید و ماه فاصله و ماه تاريك شود (خسوف). نماز آيات، نظم و آيه و نشانه

های خداست. لذا در اين مواقع بايد به ياد خدا بود. در زلزله و طوفان و امثال آن نشانه

ع عجز و ناتوانی انسان مغرور در های خدا وجود دارد. در اين مواقنشانه ديگری از نشانه

يابد كه همین انسان پر قدرت چطور شود و آدمی درمیبرابر اين حوادث مجسم می

در  گیرد.از اين رو، مسلمانگاهی در تنگنای حوادث عادی يا استثنايی طبیعی قرار می

 هلزوم توجچنین مواقعی نیز به ياد خداست. در حال بیماری و جنگ نیز در اسالم به

باناً ترسید: فرجاالً او ركانسان به خدا تأكید شده است. بنابراين، اگر از خواندن نماز می

 ؛ پیاده يا سواره (پشت اسب يا ماشین، در هواپیما،...) نماز بخوانید.

 ماذا امنتم فاذكروا اهلل كما علمكم مالم تكونوا تعلمون

طور كه به ه ياد خدا باشید؛ همانحالت عادی بازگشتید و ايمنی پیدا كرديد بوقتی كه به

 دانستید ياد داد.شما آنچه را نمی

ر در گويد حتی اگكند و میاين آيه بعدی كه شكل استثنايی نماز خوف را بیان می

میدان جنگ با دشمن رودررو هستید و موقع نماز است، با اشاره نماز بخوانید؛ همچنان 

ی جنگ صفین كه هوا سرد بود، موال علی كه در لیلةالهرير، يعنی در آن شب پر غوغا

با ايماء و اشاره و با لباس و زره خونین، رودررو با دشمن و در حال نبرد  -السالم علیه -

نماز گزاشت و نماز را از ياد نبرد. جالب اينجاست كه در آنجا ديگر فرصت نیست كه 

) يا: (يك ركعت» اهللسبحان«سوره حمد را تمام بخواند. در آنجا كافی است بگويید: 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیحاءالصالیض

 

(يك ركعت) و يك بار ديگر » اهلل و الحمدهلل و ال اله اال اهلل و اهلل اكبرسبحان«

های های فقهی هست، اما در رساله، و نماز را تمام كند. اين مسائل در كتاب»اهللسبحان«

 در دسترس مردم نیست.

خر نماز به ياد همه چیز ماهیت نماز به ياد خدا بودن است. بنابراين، اگر از اول تا آ

روح. و اگر در حال نبرد و ايم، اما جسمی بیبوديم جز ياد خدا، ظاهر نماز را بجا آورده

در آن غوغای فكری، غوغای عملی، سر و صدا، جنجال و بزن و بكش، فقط يك 

 ايم.گفتیم، نماز باروح خوانده» اهللسبحان«

دهد: از سر كار، يا خواب برخیزيد! برای خدا، همین معنا را توضیح می» قوموا هلل قانتین«

يا  -و باخضوع در برابر او. عالوه بر اين، قوموا هلل قانتین در مورد نماز است. برخیزيد! 

و به مسجد برويد. اما مالك و روح اين فرمان  -از سر كار، يا از خواب، يا از خانه، 

ز، گیرد. هر رستاخیا هم دربرمیتر است و حتی قیام نبردآمیز در راه خدا رخیلی وسیع

شود. لذا ممكن است قوموا هلل قانتین كه در مسجد هر قیام و هر برخاستن را شامل می

شعار نماز است در میدان نبرد شعار مبارزه باشد. اين خصلت قرآن است. قرآن بايد 

های هايی است پرمعنا كه به آهنگطور باشد، چون كالم ذووجوه است؛ جملهاين

 توان يك جمله آن را به كار برد. ناگون زندگی میگو

اين توضیحی بود كه درباره اين آيات الزم بود برای دوستان عرض كنم. امیدوارم كه 

ها برای من و شما سازندگی داشته باشد و واقعاً قرار بگذاريم نمازهايمان اين بحث

ی اينكه نماز دوستان دارتر از آن باشد كه در بسیاری از اوقات هست. براخیلی روح

ام آن را برای هر زن و مرد دار باشد يك امر واجب هست كه من باصراحت گفتهروح

های عربی را كه در نماز دانم. آن اين است كه معنی و مفاد جملهمسلمان الزم می

 ها نماز را بامعنی ياد بدهد؛خوانید ياد بگیريد. بر هر پدر و مادری الزم است به بچهمی

، مثل يك عرب معنی آن را »بسم اهلل الرحمن الرحیم«گويد طوری كه وقتی میبه

عربی  سه سال -بفهمد. و اين كار مشكلی نیست. مبادا كسی فكر كند الزم است دو 
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لسه، با توان در چند جايم معلوم شد كه میای كه ما داشتهبخواند تا ياد بگیرد. با تجربه

افراد هم خواندن نماز را ياد داد و هم معنی آن را؛  ترينحوصله و بردباری، به كودن

ن مثل اينكه از شنید -شرطی كه در اين كار به اندازه چند جمله انگلیسی البته به

good morning عالقه نشان دهیم. انتظار جدی  -كنیم هايمان شوق و ذوق میبچه

ای ياد بگیرند كه وقتی هگونها، همه افراد معنی نماز را بهمن اين است كه در خانواده

گويند معنای آن را بفهمند، نه اينكه آن را مثل وردی نامعلوم بیان كنند. می» اكبراهلل«

عالوه بر اين، چند سوره كوچك قرآن را (مثل والعصر، كوثر) نیز با معنی ياد بگیريد. 

راه با رمضان، هم گذارم كه انشاءاهلل در چند جلسه، تا پايان ماهمن امشب بنا را بر اين می

ند هايی كه ذكر كردم، و چاضافه سورههای مختلف نماز را بهاين برنامه تفسیر، قسمت

سوره كوچك ديگر، معنی كنم تا به اين ترتیب حتی برای آنها كه اين سوره را با معنی 

 دانند تذكری حاصل شود. می

 والحمدهلل، و صلی اهلل علی سیدنا محمد و آله الطاهرين. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نماز چیست؟
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 به نام خدای يكتايی كه پرستش مخصوص او است

 نیايش و پرستش

 انديشد، سراپانهايت آفريدگار جهان میدر آن لحظه كه آدمی به كمال و شكوه بی

گرايد؛ با آهنگ شود؛ دل و جانش به خضوع و خشوع و فروتنی میشیفته آن می

 ؛»ركوع«آورد: ظیم فرود میفطرت در برابر آن همه كمال و عظمت سر تع

 ؛»سجود«سايد: سر به زمین می

 ».حمد و تسبیح«گشايد: و زبان به ستايش می

 راز و نیاز

ه يابد، دل بو در آن لحظه كه انسان خود را به كمك نیرويی برتر از ماده نیازمند می

و در میان آورد؛ راز و نیاز خود را با اسوی آفريدگار دانا و توانا و مهربان جهان می

 ».دعا«خواند: نهد و او رابه كمك میمی

 عبادت

نامیده » عبادت«خواهی، در زبان قرآن آن نیايش و پرستش و اين راز و نیاز و كمك

شمرد و پرستش هر كس و هر چیز شود. قرآن عبادت را مخصوص خدای يكتا میمی

 داند:ديگر جز خدا را حرام و گناهی بس بزرگ می

 (۱۱»)كَ اَلّا تَعْبُدُوا اِال اِيّاهُ...وَقَضی رَبُّ«

 »فرمان خدا بر آن رفته كه جز او را نپرستید...«

اسالم از نظر كلی، برای عبادت خدای يكتا هیچ زبان يا شكل خاصی معین نكرده و 

هیچ قید و شرطی نگذارده است. تنها شرط مهم عبادت در اسالم اين است كه آنچه 

آورند به اوهام و خرافات، شرك، خودنمايی و ت به جا میعنوان عبادبندگان خدا به

 ريا آلوده نباشد.

بنابراين، مسلمانان با رعايت كامل اين نكات، در هر وقت و هر جا، به هر زبان و هر 

توانند به نیايش خدا و راز و نیاز با او لغت و به هر شكل و هر جور كه بخواهند می
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 بپردازند.

 نماز

 هایصی برای پرستش خدا و راز و نیاز با اوست كه در آن جنبهنماز، مراسم مخصو

ارزنده و آموزنده خاصی در نظر گرفته شده، و به همین جهت شكل مخصوصی به 

 خود گرفته است.

 سرود توحید و يكتاپرستی 

 سرود فضیلت و پاكی 

ا رنماز سرود توحید و يكتاپرستی و سرود فضیلت و پاكی است كه بايد فكر و روح ما 

ای كه در زندگی روزمره با آنها سر و كار داريم كنندهزا و آلودهدر برابر عوامل شرك

 پاك و يكتاپرست نگهدارد.

هر يك از ما در زندگی روزانه خود سرگرم كارو هدف خويش است و كمتر به چیزی 

 انديشد. ديگر جز آن می

؛ ی طبیعی و ضروری استسرگرمی به كار و تالش روزانه در راه زندگی، برای بشر امر

گشايد و او را های جديد زندگی را به روی او میبخشد، راهبه جسم و جانش نشاط می

لی در راند؛ ودر راه علم و هنر و صنعت و ايجاد وسايل گوناگون بهتر زيستن به جلو می

گاه برای رسیدن به اين برد كه گهعین حال او را چنان در خود و آرزوهايش فرو می

دارد؛ از خود و شخصیت واقعی و زوها در برابر اين و آن به چم و خَمَش وا میآر

كند. از آلودگی جسمی سازد و جسم و جانش را آلوده میاش میانسانی خود بیگانه

 مثال بزنیم:

كمتر كسی است كه در اثنای كار روزانه، دستش، لباسش، دست و صورتش ،سر و 

شود و به تنظیف روزانه آنها نیازمند نگردد. پايش، و گاهی همه پیكرش، كثیف ن

دهد، كشاورزی كه خواند، معلمی كه درس میآموز يا دانشجويی كه درس میدانش

به كند و كاو زمین، كاشتن تخم يا نشاندن نهال، آبیاری، وجین يا درو و برداشت 
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شكی زكند، پرستار يا پمحصول مشغول است، كارگر يا مهندسی كه در كارگاه كار می

ا ور يكند، پیشهكه با بیماران سر و كار دارد، بانوی خانه داری كه خانه را اداره می

مه پردازد، هبازرگانی كه به داد و ستد مشغول است و محققی كه به كاوش علمی می

 وشو دهند تا پاكیزه بمانند.بايد روزی يك يا چند بار لباس و تن خود را شست

ی روزانه به همین اندازه يا بیشتر در معرض آلودگی است: روح ما نیز در میدان زندگ

ها و چشم و های تحريك شده و لجام گسیخته، خودخواهیآلودگی به هوس

های برانگیخته، غرور ناشی از پیروزی و كامیابی، يا عقده روانی ناشی از همچشمی

 گر.شكست و ناكامی، و به دنبال آن حسد و كینه و انتقام و صدها آلودگی دي

كند و ما را از راه راست زندگی، راه پاكی و فضیلت و ها روح را تیره میاين آلودگی

ن كند و به دام شیطاكشاند؛ از ياد خدا غافل میسازد و به راه فساد میتقوا منحرف می

 افكند. های شیطانی میو وسوسه

 وشوی دل و جانشست

و جان  كنیم، دلشويیم و پاكیزه میمیطور كه لباس و تن خود را بنابراين، بايد همان

وشو دهیم و پاكیزه كنیم؛ خود را به خدا، سرچشمه پاكی و كمال، خود را هم شست

نزديك سازيم؛ لحظاتی را به ياد او، به نیايش او و راز و نیاز با او بگذرانیم و روح 

مان وشو دهیم. اين است نمازی كه مسلآلوده را در چشمه صاف و زالل الهی شست

 خواند. روزی چند بار می

 -وگويی كوتاه با ياران خود چنین فرمود: از پیغمبر اكرم (ص) نقل شده كه در گفت

فرض كنید در برابر خانه يكی از شما نهری روان باشد و هر روز در آن پنج بار 

 ماند؟ وشو كند. آيا به تن او هیچ آلودگی میشست

 گذارد.آلودگی نمیوشو به تن او هیچ : نه، اين شست -

ها را از آدمی نماز پنجگانه هم همین اثر را دارد. با پنج نماز، در روز خدا لغزش -

 ( ۱۳كند.)زدايد و او را پاكیزه میمی

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیحاءالصالیض

 

 نمازهای روزانه

 صبح: پس از سپیده صبح؛ -۷

 ظهر: نیمروز؛ -9

 ( ۱4ساعت بعدازظهر؛) ۰تا  9عصر: تقريباً  -۰

 (۱۳اب؛)مغرب: پس از غروب آفت -۱

 (۱۷شود.)عشاء: شامگاه كه هوا تاريك می -۱

اينها اوقات اصلی نمازند و چه بهتر كه نماز در همین اوقات خوانده شود. ولی برای هر 

تری به ترتیب زير معین شده تا اگر نمازگزار به يك از نمازهای پنجگانه وقت وسیع

ری در تبگزارد وقت وسیع علت كار يا موانع ديگر نتوانست در ساعات نامبرده نماز

 اختیار داشته باشد:

 نماز صبح: از سپیده صبح تا طلوع آفتاب؛

 نماز ظهر: از نیمروز تا غروب آفتاب؛

 نماز عصر: پس از نماز ظهر تا غروب آفتاب؛

 (۱9نماز مغرب: از مغرب تا نیمه شب؛)

 (۱۰نماز عشاء: پس از نماز مغرب تا نیمه شب.)

گزارد تا برنامه روزانه را با پاكی و دارد، نماز میز خواب برمیمسلمان، بامداد كه سر ا

 حسن نیت و توجه به خدا شروع كند.

 گزارد، تا همچنان كهكشد باز نماز میظهر كه برای صرف ناهار موقتاً دست از كار می

 بخشد، به روح نیز از راه نماز نیرو و نشاطبه جسم خود از راه غذا، نیرو و نشاط تازه می

معنوی تازه دهد. و عصر، پیش از آنكه بخش دوم كار روزانه خود را آغاز كند، باز 

 خواند تا با ياد خدا به كار خود پردازد. نماز می

پس از غروب آفتاب كه غالباً با پايان كار روزانه و صرف شام همراه است، باز نماز 

 كند.میگزارد و غذا دادن به جسم را با غذا دادن به روح همراه می
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ايستد و نماز شود باز در برابر خدای خود میشامگاه كه برای خوابیدن آماده می

گزارد؛ برنامه روزانه را كه با نماز و ياد خدا شروع كرده بود با نماز و ياد خدا نیز می

 رود: دهد و با دلی پاك و جانی آرام گرفته به خواب میپايان می

النهارِ و زُلَفاً مَن اللّیلِ اِنَّ الحَسَنات يُذهِبنَ السّیّئات، ذلك ذِكری وَ اَقِِم الصَّلوَة طَرَفِی «

 ( ۱۱»)للذاكرين

، زدايد. آنها را میها بدیای از شب به نیايش برخیز كه نیكیدر دو طرف روز و پاره«

 »برای هشیاردالن، خود يك يادآوری است.

 اذان

ود. هنگام سپیده صبح، ظهر، عصر، غروب شاعالم می» اذان«فرا رسیدن وقت هر نماز با 

نواز آفتاب و در نخستین لحظات تاريك شدن هوا در هر منطقه اسالمی با آهنگ روح

 شود كه وقت نماز فرا رسیده است:اذان به همه اعالم می

 »اهلل اكبر، اهلل اكبر. اهلل اكبر، اهلل اكبر.«

 تر است.خدا از همه بزرگ

 ». اشهد ان ال اله اال اهلل.اشهد ان ال اله اال اهلل«

دهم كه جز آفريدگار جهان خدايی يابم و بر اين يافته خود گواهی میآشكارا می

 نیست.

 (۱۱»)اشهد ان محمداً رسول اهلل. اشهد ان محمداً رسول اهلل.«

 دهم كه محمد (ص) پیغمبر خداست. يابم و بر اين يافته خود گواهی میآشكارا می

 »حیَّ الصالة. حیَّ علی الصالة.«

 زود برای نماز بیايید.

 »حیَّ علی الفالح. حیَّ علی الفالح.«

 سوی رستگاری بشتابید.به

 »حیَّ علی خیر العمل. حیّ علی خیر العمل.«
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 سوی بهترين كارها بشتابید.به

 »اهلل اكبر.اهلل اكبر.«

 خدا از همه بزرگتر است.

 »ال اله اال اهلل.«

 یست.جز آفريدگار جهان خدايی ن

 اقامه 

 آيد.كند و به محل نماز میبا آهنگ اذان، نمازگزار خود را برای نماز آماده می

خواهند در نماز جماعت(نماز دسته جمعی) شركت كنند، به مسجد يا محل آنها كه می

 روند.ديگری كه برای نماز دسته جمعی آماده است می

 شود:رتیب زير اعالم میدر اين وقت بار ديگر برپاداشتن نماز (اقامه) به ت

 »اهلل اكبر، اهلل اكبر.«

 تر است.خدا از همه بزرگ

 »اشهد ان ال اله اال اهلل. اشهد ان ال اله اال اهلل.«

دهم كه جز آفريدگار جهان خدايی يابم و بر اين يافته خود گواهی میآشكارا می

 نیست.

 ».اشهد انَّ محمداً رسول اهلل. اشهد انَّ محمداً رسول اهلل«

 دهم كه محمد(ص) پیغمبر خداست.يابم و بر اين يافته خود گواهی میآشكارا می

 »حیَّ علی الصالة. حیّ علی الصالة.«

 زود برای نماز بیايید.

 »حیّ علی الفالح. حیّ علی الفالح.«

 سوی رستگاری بشتابید.به

 »حی علی خیر العمل. حی علی خیر العمل.«

 د.سوی بهترين كارها بشتابیبه«
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 »قد قامت الصالة. قد قامت الصالة.«

 پا شد.نماز به

 »اهلل اكبر. اهلل اكبر.«

 تر است.خدا از همه بزرگ

 »ال اله اال اهلل.«

 جز آفريدگار جهان خدايی نیست

 شويم؟چگونه برای نماز آماده می

 وشويی كن و آنگه به نیايش بر خیز!شست

 وضو

شويیم و بعد جلوی سر و روی انگشتان میها را از آرنج تا نخست صورت و بعد دست

 كشیم.پاها را دست می

يا ايها الذين آمنوا اذا ُقمتُم الی الصَّلوة فَاغسِلوُا وجوهَكم و ايديَكم الی المَرافِق و «

ای مسلمانان، وقتی به نماز برخاستید ( «۱۳»)امسَحوا برؤسكم و ارجلكم الی الكَعْبَین.

ويید، قسمتی از سر و همه پا را تا بر آمدگی روی آن ها را تا آرنج بشصورت و دست

 »دست بكشید...

 وشو بايد با نیتی پاك و برای خدا باشد.اين شست

 (۱۱پوشیم.)شويیم و لباس پاك میاگر جای ديگری از بدن آلوده باشد می

 قبله 

، و د، قهرمان توحی»ابراهیم«ای كه يادبود ايستیم؛ خانهمی» كعبه«آنگاه رو به خانه 

فرزند اوست و اين پدر و پسر پاكیزه سرشت آن را برای پرستش خدای يكتا » اسماعیل«

 ساختند.» مكه«در سرزمین 

اسالم اين خانه را كانون يكتاپرستی معرفی كرد و به مسلمانان دستور داد تا در هر نقطه 

 سوی آن نماز بگزارند تا نقطه مركزی يكتاپرستی گردد:جهان هستند به
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حیث خرجت فولّ وجهَك شَطر المسجد الحرام و حیث ما كنتم فولّوا وجوهكم  و من«

 (۱۳»)شطره...

واز هر جا بیرون رفتی، رو به سوی مسجدالحرام بگردان و در هر جا بوديد به سوی آن «

 »رو بگردانید...

ظر ن گزاريم كه استفاده از آن برای نماز ازايستیم و با لباسی نماز میدر جايی به نماز می

 رعايت حقوق ديگران يا جهات ديگر ممنوع نباشد.

 خوانیم؟چگونه نماز می

اهلل «گويیم: آوريم و میبا روحی آماده، فارغ از هر فكر ديگر،دل به سوی خدا می

 »اكبر.

 تر و از آنچه در تصور ما بگنجد برتر است.خدا از هر كس و هر چیز بزرگ

های ديگر در چشم نمازگزار همه عظمت -تر گخدای از همه بزر -با آهنگ اهلل اكبر 

انديشد و با دل و جانی خاضع در برابر او آماده ريزند؛ تنهابه عظمت خدا میفرو می

 شود.نیايش آفريدگار می

از اين لحظه تا پايان نماز همواره رو به سوی كعبه به نیايش و پرستش خدا و راز و نیاز 

 سخن گويیم يا به كسی پاسخ دهیم. پردازيم، بی آنكه با كسیبا او می

را با توجه به معانی پر ارجی كه در آن آمده » حمد«در ستايش او نخست، سوره 

 خوانیم:می

 »بسم اهلل الرحمن الرحیم«

 به نام خدای مهربان مهرورز.

 »الحمد هلل رب العالمین«

 ستايش مخصوص خدا، خداوند جهانیان است.

كند و در جامعه مسلمانان هر به نام خدا شروع می مسلمان هر كار و هر سخن را فقط

 شود.افتتاح می» به نام خدا«چیزی تنها
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از نظر اسالم، ستايش مخصوص خداست كه كمال بی نهايت است. غیر از خدا هیچ 

اش كس و هیچ چیز شايسته ستايش نیست. از هر كس و هر چیز در حدود ارزش واقعی

توان تشكر كرد، ولی قدردانی و و خدمتش میتوان قدردانی و در حدود محبت می

 تشكر هرگز نبايد رنگ چاپلوسی، مداحی و ستايشگری به خود گیرد.

 مداحی و ستايشگری يك آفت بزرگ اخالقی و يك آفت بزرگ اجتماعی است.

كشد و خود را به دست خود پست مداح و چاپلوس از يك طرف شخصیت خود را می

 های دروغین اجتماعیر با مداحی و چاپلوسی، شخصیتكند و از طرف ديگو زبون می

شوند؛ ديگر نه خودشان به فكر آن سازد كه روز به روز مغرورتر و خودپسندتر میمی

دهند افتند كه نواقص واقعی خود را بشناسند و نه به كسی اين اجازه و فرصت را میمی

، صورت بتهايی مغرورجامعه به كم آنها را دركه از آنها انتقاد كند. مداحان فرومايه كم

آورند كه خودآگاه يا ناخودآگاه انتظار دارند مردم به آنها خودكامه و خطرناك در می

 به حد پرستش احترام بگذارند و از آراء و افكارشان بی چون و چرا پیروی كنند.

خواهد هرگز در می» ستايش مخصوص خداست«اسالم با اعالم مكرر اين حقیقت كه:

تقاد وجود نیايند و راه انهای خودكامه و مغروری بهيكتاپرستی اسالمی چنین بت جامعه

 منطقی و بی غرض از هر كس در هر مقام به روی همه باز باشد.

 »الرحمن الرحیم«

 خدای مهربان مهرورز.

 »مالك يوم الدين«

 دارنده روز پاداش.

گر به پاداش اعمال. به مسلمان از يك طرف به بخشايش الهی ايمان دارد و از طرف دي

را شود، زيرحمت خدا امیدوار است، ولی نگران كیفر او نیز هست. او هرگز مغرور نمی

 كه هر نیك و بدی از او سرزند سزای آن را در روز پاداش خواهد ديد.

 »ايّاك نَعبد و ايّاك نَستعین«
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 خواهیم.پرستیم و تنها از تو كمك میتنها تو را می

ر خدا و نیروها و امكانات فراوانی كه او در دسترسش گذارده تكیه مسلمان همواره ب

 برد.كند و دست نیاز پیش احدی نمیمی

ت صورگیری يا بهگیرد، ولی اين كمكاو در كار خود البته از ديگران كمك می

ها هم كه آن -قرارداد است، يا جنبه رفاقت و دوستی دارد، يا طبق قوانین و سنن است 

خواهد، رارداد اجتماعی هستند. به هر صورت، او در برابر كمكی كه میخود نوعی ق

دهد، بی آنكه كمك ديگران به او يا كمك او به ديگران نقد يا نسیه كمكی هم می

 رنگ آقامنشی داشته و با منت همراه باشد.

دوزد؛ كند و چشم طمع به دست اين و آن نمیمسلمان كمك آقامنشانه قبول نمی

كند و با استفاده از نیروی كار و اتكای بر خدا و نیروهای خداداد كار می عكس، بابه

يش ها و آرزوهای خوهای زندگی و خواستهابتكار خود به تأمین شرافتمندانه نیازمندی

 پردازد.می

 »اهدنا الصراط المستقیم«

 راه راست را به ما بنما.

 »صراط الذين انعمت علیهم«

 برخوردارشان ساختی.راه آنها كه از نعمت خود 

 »غیرالمغضوب علیهم«

 نه آنها كه بر ايشان خشم رفته.

 »والالضّالین«

 و نه گمراهان.

 

خواهد كه اش با خداست. از او میترين دعای هر مسلمان در نماز روزانهاين اساسی

همواره راه راست زندگی را به او بنماياند و پیش پايش نهد؛ راهی كه او را به استفاده 
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های نابجا كه ناشی از تنبلی يا بیراهه رفتن های خداداد توانا كند، از محرومیتنعمت از

ای از خشم خداست نجات بخشد و مانع تلف شدن نابجای نیروهای انسان و نشانه

 ها گردد.ارزنده او در بیراهه

خواند. برای نمونه، سوره پس از سوره حمد، نمازگزار يك سوره ديگر از قرآن می

 نويسیم.رابا ترجمه و توضیح آن می» حیدتو«

 »بسم اهلل الرحمن الرحیم«

 به نام خدای مهربان مهرورز.

 »قل هو اهلل احد«

 بگو اوست خدای يكتا.

 »اهلل الصمد«

 نیاز است.نقص و بیخدا كامل و بی

 »لم يلد و لم يولد«

 نه زايیده و نه زايیده شده.

 »ولم يكن له كفواً احد.«

 متای او بوده است.و نه هیچ كس ه

های خرافی ديگر،مثالً عقیده اين است عقیده يك مسلمان درباره خدا، در مقابل عقیده

ا هم القدس رپسر معتقدند و در كنار آن دو، روح -بیشتر مسیحیان كه به خدای پدر 

 پرستند (تثلیث)؛ يا در برابردانند و اين سه خدای با هم يكی شده را میخدای سوم می

ايستند و راز و های برجسته ديگر آن مذهب میه حضرت مريم(ع) يا شخصیتمجسم

 كنند و...نیاز و نیايش می

رو او سر تعظیم فنمازگزار پس از ستايش و نیايش و راز و نیاز با خدا در برابر عظمت

 ويد:گگشايد؛ مثالً میشود (ركوع)، و زبان به ستايش الهی میآورد؛ تا زانو خم میمی

 »ان ربی العظیم و بحمدهسبح«
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 شمرم. يا:ستايم و پیراسته میخدای بزرگ خود را می

 »سبحان اهلل، سبحان اهلل، سبحان اهلل«

 پیراسته باد خدا؛ پیراسته باد خدا؛ پیراسته باد خدا.

ا گويد بار ديگر شعار توحید و يكتاپرستی رنمازگزار با اين جمله كه در ركوع نماز می

 گويد:یكند و متكرار می

ر دارد تويی. در براببارالها! تنها عظمتی كه مرا در برابر خود به خم شدن و ركوع وامی

ای هكنم. در برابر همه قدرتهیچ چیز جز تو برای تعظیم و بزرگداشت قد خم نمی

دهم قامت راستی كه به من گیرم و هرگز اجازه نمیطبیعی و انسانی سر راست می

 ها خم شوند.ای در برابر اين قدرتآزادی كه به من ارزانی داشته ای و فكر و ارادهداده

اين است مسلمان تربیت شده اسالم كه در برابر همه صاحبان قدرت و ثروت و جاه و 

 كند.گیرد و هرگز در برابر اين و آن تعظیم نمیمقام سر راست می

مت در برابر كمال و عظايستد. آنگاه بار ديگر دارد و راست میبعد، سر از ركوع بر می

 افتد.الهی با فروتنی و خضوع بیشتر به روی خاك می

ها را روی زمین، و پیشانی را بر روی سر انگشت بزرگ دوپا، زانوها و كف دست

 گويد:گشايد و میبار ديگر زبان به ستايش الهی می». سجده«نهد: ( می۱4خاك)

 »سبحان ربی االعلی و بحمده«

 شمرم.ستايم و پیراسته میاز همه باالتر و برتر است میخداوند خود را كه 

 گويد:يا می

 »سبحان اهلل، سبحان اهلل، سبحان اهلل.«

تری از خضوع و خشوع و ها در حالت سجود، كه نمودار كاملنماز گزار با اين جمله

كند و فروتنی است، بار ديگر آهنگ توحید و يكتاپرستی را در گوش جان زمزمه می

افتند، يد: ديگران در برابر غیر خدا، در برابر صاحبان ثروت و قدرت به خاك میگومی

اما من كه يك مسلمانم تنها در برابر خدا، خدايی كه برتر از همه است، به خاك 
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 افتم و هرگز در برابر هیچ كس و هیچ چیز جز او به خاك نخواهم افتاد.می

 نشیند.دارد و میسپس سر از خاك بر می

ند. بعد كنهد و ستايش خود راتكرار میكند: پیشانی بر خاك میديگر سجده میبار 

 نشیند.دارد و میسر از خاك بر می

 ركعت 

شود؛ زيرا در آن يك نماز نامیده می» ركعت«از خواندن سوره حمد تا اينجا يك 

 اند.هست. نمازهای روزانه دو، سه، يا چهار ركعتی» ركوع«

از مغرب سه ركعت، نمازهای ظهر و عصر و عشاء معموالً نماز صبح دو ركعت، نم

 اند.چهار ركعت و در اثنای مسافرت دو ركعت

شان كم است آسان شود، هر يك از برای اينكه ياد گرفتن نماز برای آنها كه آشنايی

نمازهای روزانه را به همان اندازه كه واجب است، صرف نظر از مستحبات، در اينجا 

 آوريم:می

 ماز صبح ن -۷

های قبلی ديگر، با دلی پاك، دور از هر گونه خودنمايی و پس از وضو و آمادگی

 گويیم:ايستیم و میتظاهر رو به قبله به نماز می

 »اهلل اكبر.«

 خوانیم:و سوره حمد را می

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

ن. ياك نستعیالحمدهلل رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالك يوم الدين. اياك نعبد و ا

 اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذين انعمت علیهم غیرالمغضوب علیهم وال الضالین.

 و يك سوره ديگر از قرآن، مثالً سوره توحید:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 قل هو اهلل احد. اهلل الصمد. لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً احد.
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كنیم؛ عظمت او را می» ركوع«شويم: خم می پس از آن در برابرعظمت الهی تا زانو

 گويیم:ستايیم و مثاًل میمی

 يا:». سبحان ربی العظیم و بحمده.«

 »سبحان اهلل، سبحان اهلل، سبحان اهلل.«

سر  افتیم. دوايستیم و بعد در برابر خدای باالتر از همه، به خاك میسپس راست می

دست روی زمین، و پیشانی را بر انگشت بزرگ (شست) پا، دو سر زانو و دو كف 

كنیم؛ خدای برتر از می» سجده«نهیم: خاك يا سنگ يا چوب يا حصیر يا مانند آن می

 گويیم:ستايیم و مثالً میهمه را می

 يا: ». سبحان ربی االعلی و بحمده.«

 »سبحان اهلل، سبحان اهلل، سبحان اهلل.«

ی كه كنیم. به ترتیبديگر سجده مینشینیم. بار داريم و میسپس سر از زمین بر می

 گويیم:گذاريم و میگفتیم، پیشانی بر زمین می

 يا:». سبحان ربی االعلی و بحمده.«

 »سبحان اهلل، سبحان اهلل، سبحان اهلل.«

نشینیم. تا اينجا يك ركعت از دو ركعت نماز داريم و میپس از آن سر از زمین بر می

ايستیم. سوره خیزيم و میی ركعت دوم از جا برمیايم. اينك براصبح را انجام داده

خوانیم؛ سپس ركوع و دو سجده را به حمد و يك سوره ديگر، مثالً سوره توحید را می

 گويیم:نشینیم و میداريم؛ میآوريم. سر از سجده دوم بر میشرحی كه گفتیم به جا می

 »اشهد ان ال اله اال اهلل وحده ال شريك له.«

 ت گواهم كه جز آفريدگار خدايی و برای او شريكی نیست.بر اين حقیق

 »و اشهد ان محمداً عبده و رسوله.«

 و بر اين حقیقت گواهم كه محمد(ص) بنده و پیغمبر خداست.

 »اللهم صل علی محمد و آل محمد.«
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 بارالها! بر محمد و دودمان محمد درود فرست.

 »السالم علیك ايها النبی و رحمة اهلل و بر كاته.

 درود بر تو و رحمت و بركات خدا بر تو ای پیامبر.

 »السالم علینا و علی عباد اهلل الصالحین.«

 درود بر ما و بر بندگان شايسته كار خدا.

 »السالم علیكم و رحمة اهلل و بر كاته.«

 (۳۳درود بر شما و رحمت و بركات خدا بر شما.)

 شود.نماز صبح به اين صورت تمام می

ه كند و همراآخر نماز، بار ديگر نمازگزار به يگانگی خدا اعتراف میدر اين قسمتِ 

گويد: محمد بنده خدا و پیغمبر خداست. و بر او و دودمانش و آن با صراحت می

 فرستد.بندگان نیكوكار خدا درود می

ند كنتكرار می -كه محمد بنده خدا است  -مسلمانان هر روز حداقل نه بار اين جمله را 

چون مسیحیان دچار انحراف نشوند و محمد را از حد بندگی به حد خدايی، يا  تا هرگز

نیمه خدايی، يا فرزند خدا بودن، باال نبرند. آنان بر پیغمبر، پیشوای بزرگ اسالم، بر 

الم فرستند و اعگويند و درود میدودمان پاك او، و بر بندگان نیكوكار خدا سالم می

ه دنیا كه باشد عضوی از امت اسالم و با همه مسلمانان و دارند كه مسلمان در هر نقطمی

رده است كه دار و گستبندگان نیكوكار خدا همبستگی دارد. اين همبستگی آنقدر ريشه

هر مسلمان، حتی در موقعی كه تنها به نماز ايستاده، خود را در جمع مسلمانان ديگر 

ر پايان نماز به همه آنها سالم اند. بدين جهت ديابد؛ گويی همه آنها همیشه با هممی

 وگوی حضوری و با اين عبارت كه:گويد آن هم به صورت خطاب، يعنی گفتمی

 »السالم علیكم و رحمة اهلل و بركاته.«

 باد.» شما«درود خدا و رحمت و بركات او بر

 نماز ظهر  -9
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له به و به قبهای قبلی ديگر،با دلی دور از هر گونه تظاهر و ريا، رپس از وضو و آمادگی

 گويیم:ايستیم و مینماز می

 »اهلل اكبر«

 خوانیم.سوره حمد و بعد از آن يك سوره ديگر از قرآن، مثالً سوره توحید را می

 رويم.به ركوع می

 ايستیم.داريم و میسر از ركوع بر می

 رويم.به سجده می

 داريم.سر از سجده بر می

 رويم.دوباره به سجده می

 نشینیم.داريم و میر میسر از سجده ب

 ايستیم.خیزيم و میبرای ركعت دوم از جا بر می

 خوانیم.دوباره سوره حمد و يك سوره ديگر از قرآن، مثالً همان سوره توحید را می

 رويم.به ركوع می

 ايستیم.داريم و میسر از ركوع بر می

 رويم. به سجده می

 نشینیم.داريم و میسر از سجده بر می

 رويم.ره به سجده میدوبا

 گويیم:سر از سجده دومِ ركعت دوم برمی داريم و می

 »اشهد ان ال اله اال اهلل وحده ال شريك له.«

 »و اشهد ان محمداً عبده و رسوله.«

 »اللهم صل علی محمد و آل محمد.«

 خیزيم.برای ركعت سوم از جا بر می

 یم: گويخوانیم، يا به جای سوره حمد میسوره حمد را می

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیحاءالصالیض

 

 »سبحان اهلل و الحمدهلل و ال اله اال اهلل و اهلل اكبر.«

پیراسته باد خدا، ستايش مخصوص خداست. جز خدا آفريدگاری نیست و خدا از همه 

 تر است.بزرگ

 رويم.به ركوع می

 ايستیم.داريم و راست میسر از ركوع بر می

 رويم.به سجده می

 نشینیم.داريم و میسر از سجده بر می

 رويم.وباره به سجده مید

 نشینیم.داريم و میسر از سجده دومِ ركعت سوم بر می

 خیزيم.برای ركعت چهارم از جا بر می

 گويیم:خوانیم، يا به جای آن میباز سوره حمد را می

 »سبحان اهلل و الحمدهلل و ال اله اال اهلل و اهلل اكبر.«

 رويم.به ركوع می

 ايستیم.یداريم و مسر از ركوع بر می

 رويم.به سجده می

 نشینم.داريم و میسر از سجده بر می

 رويم.دوباره به سجده می

 گويیم:نشینیم و میداريم. میسر از سجده دومِ ركعت چهارم بر می

 »اشهد ان ال اله اال اهلل وحده ال شريك له«

 »و اشهد ان محمداً عبده و رسوله«

 »اللهم صل علی محمد و آل محمد.«

 »سالم علیك ايّها النبی و رحمة اهلل و بركاته.ال«

 »السالم علینا و علی عباداهلل الصالحین.«
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 »السالم علیكم و رحمة اهلل و بر كاته.«

 نماز مغرب  -۰

 نماز مغرب سه ركعت است.

بنابراين، پس از آنكه از سجده دومِ ركعت سوم سر برداشتیم ديگر برای ركعت چهارم 

 گويیم:نشینیم و میبلكه میخیزيم؛ از جا بر نمی

 »اشهد ان ال اله اال اهلل وحده ال شريك له«

 »و اشهد ان محمداً عبده و رسوله«

 »اللهم صل علی محمد و آل محمد.«

 »السالم علیك ايها النبی و رحمة اهلل و بركاته.«

 »السالم علینا و علی عباداهلل الصالحین.«

 »السالم علیكم و رحمة اهلل و بركاته.«

 نماز عشاء - ۱

 (۳۷مثل نماز ظهر )

 تأثیر عمیق نماز در انسان 

اين است نماز اسالم كه بايد آن را سرود توحید و يكتاپرستی، سرود حفظ شخصیت 

انسان، سرود پاكی و فضیلت، سرود صلح و صفا با همه بندگان نیكوكار خدا نامید. 

 اد خدا و ملكات عالی انسانیسرودی كه همه مسلمانان بايد روزی پنج بار بخوانند تا ي

همواره درآنان زنده بماند و از راه راست خدا، از آلودگی به شرك، از خودباختگی در 

های خودكامه، از ناسازگاری با بندگان ها، يا مرعوب شدن در برابر قدرتبرابر زيبايی

 نیكوكار خدا و از مفاسد ديگر روحی مصون بمانند. درست مثل سرودی كه سربازان

وانند خخوانند تا روح سلحشوری در آنان زنده بماند؛ يا پیشاهنگان میصبح و شام می

 تا روح نیكوكاری درآنان تقويت شود. 

 گويد:قرآن كريم در باره تأثیر عمیق نماز در انسان می
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اُتل مااوُحی الیك من الكتاب، و اَقم الصّلوة، انَّ الصَّلوة َتنهی عن الفحشاء والمنكر و «

 (۳9»)كر اهلل اكبر، و اهلل يعلم ما تصنعون.لَذِ

آنچه از كتاب بر تو وحی شده برخوان و نماز را بپا كن كه نماز جلوی كارهای زشت «

 »كنید.داند شما چه میتر ياد خداست. و خدا میگیرد و از همه مهمو پلید را می

ح جلوگیری دهد و از پژمردگی و افسردگی رونماز به آدمی نشاط معنوی خاصی می

 كند.می

اشد الاقل بند بشناسی است. كسی كه به نمازهای روزانه پاینماز يك نوع تمرين وظیفه

ماز به ماند و نانگاری نسبت به وظايف ديگر مصون میبند و باری و سهلدر برابر بی

 كند:پیشرفت او در زندگی كمك می

ا ال علی الخاشعین. الذين يَظُنّون انهم مُالقوواستعینوا بالصَّبر و الصَّلوة و اِنَّها لكبیرةٌ ا«

 (۳۰»)ربَّهم و انّهم الیه راجِعون.

در راه زندگی از شكیبايی و نماز كمك گیرد؛ هر چند نماز خود، كار سنگینی است؛ «

باز  سوی اوروند و بهها، كه عقیده دارند سرانجام پیش خدای خويش میمگر بر فروتن

 »گردند.می

ای از مردم تكلیفی سنگین است، ولی برای آنها كه به هستی جاويد نماز برای عده

انسان معتقدند و ايمان دارند كه بايد همواره خود را پاك نگاه داشت و در راه تكامل 

كوشید تا به كمال جاويد الهی پیوست، راز و نیازی لذت بخش و نشاط آور با خدای 

 بزرگ و مهربان است.

ل، مسلمانان را به نماز دعوت كرد. در روزهای نخستین كه اسالم از همان روزهای او

جز پیغمبر و همسرش خديجه و پسر عمويش علی هنوز كسی به اسالم نگرويده بود، 

رفتند وآنجا نماز های اطراف مكه میپیغمبر و علی روزها را با هم به دره

 (۳۱گزاردند.)می

ا ها برای آنكه بكردند. مسلمانیمخالفین اسالم نمازگزاران را مسخره و گاهی اذيت م
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خواندند، رفتند و با هم نماز میهای اطراف مكه میآرامش خاطر نماز بگزارند به دره

گاه كار به زد و خورد شدند و گاهولی مخالفین همانجا هم مزاحم آنها می

نجام ( اما فشار و آزار مخالفین، يا تمسخر آنها، نه تنها مسلمانان را از ا۳۱كشید.)می

خش بداشت، بلكه بر پافشاری آنان در انجام اين نیايش لذتفريضه نماز باز نمی

 افزود.می

پیغمبر(ص) به آنها گفته بود نماز شعار يكتاپرستی است و مسلمانان به هیچ وجه نبايد از 

 آن غفلت كنند.

و اطراف آن زندگی » طايف«يكی از قبايل بزرگ بودند و در شهر » بنی ثقیف«

ردند. آنان در سال هشتم هجرت (تقريباً سه سال پیش از رحلت پیغمبر) هیأتی را كمی

به نمايندگی به مدينه فرستادند تا با پیغمبر درباره اسالم آنان مذاكره و شرايط خاصی 

در اين زمینه پیشنهاد كنند. اين هیأت ضمن مذاكره خود به پیغمبر پیشنهاد كردند كه 

لی از خواندن نماز معاف باشند. پیغمبر(ص) ضمن پاسخ به ثقیف مسلمان بشوند، وبنی

 آنها فرمود:

 (۳۳»)و اما الصالة؛ ال خیر فی دين ال صالة فیه«...

 »اما در مورد نماز؛ مسلمان شدنی كه با نماز خواندن همراه نباشد ارزشی ندارد.«... 

هر د، بهبخوان تواند به صورت معمولی نمازاگر مسلمان در شرايطی قرار گرفته كه نمی

صورتی كه بتواند بايد نماز بگزارد: نشسته، خوابیده، سوار اسب، در ماشین يا قطار يا 

 پوش و...هواپیما، پشت تانك و زره

 نماز جماعت 

اسالم تأكید كرده مسلمانان به صورت دسته جمعی زندگی كنند و حتی دسته جمعی 

هر جا مناسب باشد: در صحرا، اگر مسجدی هست در مسجد، و گرنه  -نماز بگزارند 

ها. وقتی در يك محل نماز جماعت در سالن مدرسه، در كارگاه و كارخانه يا در خانه

شود همه بكوشند تا از خانه يا محل كار خود به آنجا بروند و در نماز خوانده می
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 جماعت شركت كنند.

نظم به نماز های مبرای برگزار كردن نماز جماعت، نمازگزاران روبه قبله در صف

 ».عتامام جما«كند: ايستد و نماز دسته جمعی را رهبری میايستند. يك نفر جلو میمی

ترين نماينده حكومت اسالمی در منطقه نماز جماعت در درجه اول به رهبری عالی

شود؛ وگرنه، خود مردم از میان خود يك فرد شايسته را برای اين كار خوانده می

 كنند.انتخاب می

خواند و نمازگزاران ماز جماعت، حمد و سوره ركعت اول و دوم را فقط امام میدر ن

 دهند.های ديگر نماز را همه با هم انجام میكنند، ولی قسمتديگر گوش می

 نماز جمعه 

كیلومتری) دور هم  ۳نماز جمعه آن است كه ظهر جمعه مسلمانان هر منطقه (تا شعاع 

در اين نماز نخست امام جماعت در برابر حاضران جمع شوند و با هم نماز گزارند. 

ايستد و پس از ستايش الهی، با استفاده از قرآن و حديث، و خواندن حداقل يك می

سوره از قرآن و توضیح آن، درباره تعالیم اسالم و مسائل اجتماعی امت اسالمی همه با 

گزارند. در یايستند و مثل نماز صبح،دو ركعت به جماعت نماز مهم به نماز می

 شود. حقیقت دو سخنرانی قبل از نماز به جای دو ركعت نماز حساب می

هر جا زمامدار عادل حكومت داشته باشد، در قلمرو حكومت او بايد نماز جمعه برگزار 

شود و هر جا نماينده او حضور داشته باشد بايد وی امامت نماز جمعه را شخصاً بر 

ود به اين سمت بگمارد. در اين صورت همین كه عهده گیرد يا كسی را به جای خ

صدای اذان نماز جمعه بلند شد همه بايد دست از كار بشكند و در محل نماز حاضر 

 شوند:

يا ايها الذين آمنوا اذا نودی للصلوة من يوم الجُمُعة فَاسْعَوا الی ذكراهلل و ذَرُوا البیع، «

 (۳۱»)ذلكم خیٌر لكم ان كنتم تعلمون

ان، وقتی بانگ نماز جمعه برخاست، شتابان برای ياد خدا(نماز) برويد و ای مسلمان«
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 »خريد و فروش را زمین بگذاريد. اگر دانسته باشید، آن برای شما بهتر است.

 تواند پی كار خود برود:پس از آنكه نماز تمام شد هر كس می

ثیرًا لَعَلَّكم ذكروا اهلل كفاذا قُضیت الصَّلوة فانتشروا فی االرض و ابتَغوا من فضل اهلل و ا«

 (۳۳»)تُفلحون

و  دنبال بخشش الهی برويدپس از آنكه نماز برگزار شد در زمین پراكنده شويد و به«

 زياده به ياد خدا باشید؛ شايد كه رستگار شويد.

ها در جايی زندگی ای از مسلماناگر حكومت به دست زمامدار عادل نباشد، يا عده

حكومت امام عادل در آنجا نیست، بهتر است از میان خودشان يك كنند كه نماينده می

فرد شايسته را كه از عهده دو سخنرانی پیش از نماز برآيد انتخاب كنند و نماز جمعه 

 توانند نماز ظهر را به صورت عادی بخوانند بگزارند؛ و گرنه می

 نخستین نماز جمعه بعد از هجرت 

آمد، در حومه مدينه در محلی از مكه به مدينه میوقتی پیغمبر(ص) به عنوان مهاجرت 

ای از كه محل سكونت يك طايفه كوچك از اعراب بود توقف كرد. عده» قبا«به نام 

ای مسلمانان برای ديدار پیغمبر(ص) و استقبال او از نقاط ديگر شهر به قبا آمدند. عده

 هم از بیرون به آنها ملحق شدند.

ا پنجشنبه در قبا ماند و در همین چند روز مسجد اسالمی بنا پیغمبر(ص) از روز يكشنبه ت

 (۳4اين نخستین مسجد اسالمی بود كه به دست مسلمانان ساخته شد.)». مسجدقبا«كرد: 

صبح روز بعد، جمعه، پیغمبر(ص) و همراهان از قبا به سمت شهر حركت كردند. هنگام 

يگر از اعراب بود. در ای رسیدند كه محل سكونت يك طايفه كوچك دظهر به دره

اينجا پیغمبر نماز جمعه خواند. نخست در برابر صفوف مسلمانان ايستاد و برای آنها 

درباره اسالم و وظايفی كه در آن روزهای اول بنیانگذاری حكومت اسالمی بر عهده 

مسلمانان بود در دو نوبت صحبت كرد (خطبه خواند) و بعد همه با هم دو ركعت نماز 

 خواندند.
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 نماز عید 

 (اضحی).» عید قربان«و » عید فطر«در اسالم دو عید رسمی هست: 

عید فطر روز اول شوال است كه مسلمانان پس از روزه ماه رمضان، روزه خود را 

 گیرند.شكنند و همه با هم اين روز را به مناسبت پايان مراسم روزه جشن میمی

مت اصلی مراسم حج مسلمانانی عید قربان (اضحی) روز دهم ماه ذيحجه است كه قس

كنند. اند بر گزار شده و گوسفند يا گاو يا شتر قربانی میكه برای حج به مكه رفته

 دهند.خورند و مقداری به نیازمندان میمقداری از آن را خودشان می

مسلمانان جهان همه جا اين روز را به مناسبت پايان قسمت اصلی مراسم پر شكوه حج 

 گیرند.جشن می

توجه داريد كه اين دو عید بزرگ اسالمی عید كار و عمل است. در عید فطر مسلمانان 

موفقیت خود را در روزه داشتن ماه رمضان و در عید قربان موفقیت امت اسالمی و 

 گیرند.موفقیت اسالم را در برگزاری مراسم شكوهمند حج جشن می

لمانان هر نقطه، گرد يك میدان برای برگزاری مراسم اين دو جشنِ ساالنه اسالمی، مس

فراخ، در دشت و صحرا، يا اگر هوا مساعد نباشد در يك سالن بزرگ، دور هم جمع 

سته ستايند. سپس دگويند و خدا را میمی» اهلل اكبر«شوند؛ با شور و شادی همه باهم می

ان يخوانند. پس از پاپردازند و دو ركعت نماز به جماعت میجمعی به نیايش الهی می

گويند. سپس امام می» اهلل اكبر«نماز، نمازگزاران با صدای بلند همه با هم چند بار 

كند. معموالً همراه اين مراسم از حاضرين پذيرايی جماعت در برابر آنها صحبت می

 آيد.ای به عمل میساده

نماز جمعه و نماز عید، هم عبادت دسته جمعی است و هم نموداری از همبستگی 

و اجتماعی اسالمی. به همین جهت، تشكیل و اداره آنها در درجه اول از سیاسی 

كارهای حكومت اسالمی است. هر جا حكومت اسالمی سر كار نباشد، مسلمانان خود 

توانند اقدام كنند و اين اجتماعات پاك و پرارزش اسالمی راكه با پرستش و نیايش می
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 رند.خدای يكتا و پاكی و صفا توأم است به وجود آو

نماز جماعت، نماز جمعه و نماز عید، از يك طرف در نمازگزاران اثر عمیق معنوی 

كند، و از طرف ديگر بر همبستگی و يكپارچگی دارد و به رشد معنوی آنان كمك می

افزايد و بر روی هم از شعارهای ارزنده اسالمی است كه بايد در حفظ آن مسلمانان می

 كوشید

 نماز آيات 

د كه در برابر خسوف (گرفتن و تاريك شدن قسمتی از ماه يا همه آن)، كسانی هستن

كسوف (گرفتن و تاريك شدن قسمتی از خورشید يا همه آن)، زلزله، طوفان، صاعقه و 

لی كشوند و گاهی خود را بهرعد و برق، سیل و حوادثی از اين قبیل دچار وحشت می

 بازند.می

ان پديده ديگر، نموداری از نظام پر شكوه عالم از نظر اسالم اين حوادث، مانند هزار

 قدرت و» آيات«ها و هستی است كه به قدرت الهی به وجود آمده و بنابراين از نشانه

حكمت الهی است. بشر بايد درباره اين حوادث درست بینديشد و دچار واهمه نشود. 

ز اقوام و ملل در گرفتن ماه و خورشید به جای كارهای موهومی كه در میان بسیاری ا

( به خدا توجه كند و دل به سوی او آورد: دو ركعت نماز بگزارد و ۱۳معمول است)

 خود را از افكار موهوم فارغ كند.

مسلمان بايد در وقت زلزله، طوفان، صاعقه و رعد و برق، سیل و حوادثی از اين قبیل 

دا برای رهايی كه مايه ترس و وحشت عموم است، دل به سوی خدا آورد و بداند كه خ

بشر از نتايج تلخ و شوم اين حوادث طبیعی امكاناتی در اختیار او نهاده است. او بايد 

 ای جويد و برای نجات خود و ديگرانتدبیری بینديشد، از امكانات استفاده كند، چاره

دست به كار شود و در اولین فرصت دو ركعت نماز بگزارد و خدا را سپاس گويد و با 

 ز با او، آرامش خود را باز يابد.راز و نیا

نماز آيات دو ركعت است؛ مانند نماز صبح. با اين تفاوت كه در هر ركعت به جای 
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بار حمد و سوره كنیم و میان هر دو ركوع يكيك بار ركوع، پنج بار ركوع می

. كنیمشود پنج قسمت میای را كه معموالً پس از حمد خوانده میخوانیم؛ يا سورهمی

بار حمد و رويم و بعد میان هر دو ركوع يكخوانیم و به ركوع میت اول را میقسم

شود پنج قسمت ای را كه معموالً پس از حمد خوانده میخوانیم، يا سورهسوره می

رويم و بعد میان هر دو ركوع يك خوانیم و به ركوع میكنیم و قسمت اول را میمی

 ۱یم كه ای انتخاب كنشود. بنابراين، بايد سوره خوانیم تا سوره تمامقسمت ديگر را می

 ». كافرون«آيه يا بیشتر داشته باشد. مثالً سوره 

 شود:نماز آيات به شكل كوتاهش به ترتیب زير خوانده می

 »اهلل اكبر«

 گويیم: خوانیم و میبعد سوره حمد را می

 »بسم اهلل الرحمن الرحیم. قل يا ايها الكافرون«

 ربان مهرورز. بگو ای كافران !به نام خدای مه

 رويم. بعد به ركوع می

 گويیم: ايستیم و میداريم. میسر از ركوع بر می

 » ال اعبد ما تعبدون«

 پرستم. پرستید نمیآن را كه شما می

 رويم. به ركوع دوم می

 گويیم: ايستیم و میداريم. میسر از ركوع دوم بر می

 » و ال انتم عابدون ما اعبد«

 پرستید.پرستم نمیما هم آن را كه من میش

 رويم. به ركوع سوم می

 گويیم:ايستیم و میداريم. میسر از ركوع سوم برمی

 »و ال انا عابد ما عبدتم، و ال انتم عابدون ما اعبد«
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واهید پرستم خپرستید خواهم پرستید و نه شما آن را كه من مینه من آنها را كه شما می

 پرستید.

 رويم.ع چهارم میبه ركو

 گويیم: ايستیم و میداريم. میسر از ركوع چهارم برمی

 »لكم دينكم و لی دين.«

 دين شما مال شما، دين من مال من. 

 رويم.به ركوع پنجم می

 ايستیم.داريم و میسر از ركوع پنجم برمی

 كنیم. افتیم و دوبار سجده میبر خاك می

خوانیم و بعد با تشهد و سالم همان ترتیب می پس از سجده دوم، يك ركعت ديگر به

 كنیم. نماز را تمام می

 دعا و قنوت 

خواهد به دلخواه براين، آدمی دلش میآنچه تا اينجا گفتیم واجبات نماز بود. عالوه

خود در نماز دعا و راز و نیاز كند. اين نوع دعا و راز و نیاز بسیار خوب و مستحب 

وم، پیش از ركوع؛ و اگر فراموش شود بعد از ركوع، كه مخصوصاً در ركعت د -است 

نامند. در اين دعاهای دلخواه، هر كس به هر عبارت و به هر زبان نماز می» قنوت«آن را 

 كند.خواهد با خدا راز و نیاز میكه دلش می

 نماز به زبان قرآن 

نماز را به زبان های واجب روش مسلمانان از آغاز بر آن بوده كه اذان و اقامه و قسمت

عربی كه زبان قرآن است بگويند. با توجه به اينكه نماز شعار بزرگ اسالم و امت 

اسالمی است؛ با توجه به اينكه مسلمانان جهان همه بايد يكپارچه باشند و پیوندهای 

مشترك برای همبستگی و يكپارچگی يك امت ضروری است؛ با توجه به مراسم پر 

ه و نماز عید قربان در مراسم حج در مكه كه هر سال با شكوه نماز جماعت و جمع
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اند های گوناگونشركت صدها هزار نفر از مسلمانان نقاط مختلف جهان كه دارای زبان

شود، فهم اين نكته آسان است كه قسمت اصلی نماز و اذان و اقامه كه اعالم برگزار می

می باشد كه همه آن را عمومی برای نماز است، بهتر است به يك لغت عمومی اسال

 بفهمند. اين لغت عمومی اسالمی، خود بخود لغت قرآن، يعنی عربی خواهد بود.

جمله  94هم ايم بر رویهايی كه در اين كتاب برای نماز با اذان و اقامه آوردهجمله

جمله عربی با معنی روشن آن، برای هر كس كه عالقه  94كوتاه است. ياد گرفتن اين 

 ای است.، كار سادهداشته باشد

امروز در عموم كشورهای پیشرفته، آشنايی به يك زبان خارجی جزو معلومات عمومی 

است. بیشتر مردم اين كشورها به يك زبان خارجی آشنا هستند و اين خود يكی از 

 شود.های رشد و عوامل پیشرفت هر ملت محسوب مینشانه

ای هز را به زبان عربی يادبگیرند خود انگیزبنابراين، التزام مسلمانان به اينكه اصل نما

 برای باال بردن سطح معلومات عمومی آنها خواهد بود.

آوريم تا ياد گرفتن آن جمله را با ترجمه كوتاه آن بار ديگر پشت سر هم می 94اين 

 تر باشد.آسان

 برای اذان و اقامه 

 »اهلل اكبر«

 تر است.خدا از همه بزرگ

 »اهلل اشهد ان ال اله اال«

دهم كه جز آفريدگار يابم و بر اين يافته خود گواهی میاين حقیقت را آشكارا می

 جهان خدايی نیست. 

 »اشهد ان محمداً رسول اهلل«

دا دهم كه محمد پیغمبر خيابم و بر اين يافته خود گواهی میاين حقیقت را آشكارا می

 است. 
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 »حی علی الصالة«

 سوی نماز.بیايید به

 »الفالححی علی «

 سوی رستگاری. بیايید به

 » حی علی خیر العمل«

 سوی بهترين كارها.بیايید به

 »قد قامت الصالة«

 پا شد. نماز به

 »اهلل اكبر«

 تر است. خدا از همه بزرگ

 »ال اله اال اهلل«

 جز آفريدگار جهان خدايی نیست. 

 

 برای نماز 

 »اهلل اكبر.« -

 تر است. خدا از همه بزرگ

 »اهلل الرحمن الرحیم بسم« -

 به نام خدای مهربان مهرورز. 

 »الحمد هلل رب العالمین«

 ستايش مخصوص خدا، خداوند جهان است .

 »الرحمن الرحیم«

 مهربان مهرورز.

 »مالك يوم الدين«
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 دارنده روز پاداش. 

 »اياك نعبد و اياك نستعین«

 خواهیم. پرستیم و تنها از تو كمك میتنها تو را می

 »ا الصراط المستقیماهدن«

 راه راست را به ما بنما.

 »صراط الذين انعمت علیهم«

 راه آنان كه از نعمت خود برخوردارشان ساختی. 

 »غیر المغضوب علیهم«

 نه آنها كه بر ايشان خشم گرفته شد. 

 »و ال الضالین.«

 و نه گمراهان. 

 »بسم اهلل الرحمن الرحیم« -

 نام خداوند مهربان مهرورز.به

 »ل هو اهلل احدق«

 بگو اوست خدا، خدای يكتا.

 »اهلل الصمد«

 نیاز است. نقص و بیآفريدگار جهان، كامل و بی

 »لم يلد و لم يولد«

 نه زايیده و نه زايیده شده. 

 »و لم يكن له كفواً احد.«

 و نه برای او همتايی بوده. 

 »سبحان ربی العظیم و بحمده.« -

 شمرم. یراسته میستايم و پخدای بزرگ خود را می
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 »سبحان ربی االعلی و بحمده.« -

 شمرم.ستايم و پیراسته میخداوند خود را كه از همه باالتر و برتر است می

 »سبحان اهلل و الحمدهلل و الاله اال اهلل و اهلل اكبر.« -

پیراسته باد خدا، ستايش مخصوص خداست، جز آفريدگار جهان خدايی نیست. خدا از 

 است. ترهمه بزرگ

 » اشهد ان ال اله اال اهلل وحده ال شريك له« -

 دهم كه جز آفريدگار خدايی و او را شريكی نیست.بر اين حقیقت گواهی می

 »و اشهد ان محمداً عبده و رسوله«

 دهم كه محمد بنده و پیغمبر خدا است. و بر اين حقیقت گواهی می

 »اللهم صل علی محمد و آل محمد.«

 د و دودمان محمد درود فرست. بارالها! بر محم

 »السالم علیك ايها النبی و رحمة اهلل و بركاته.« -

 درود بر تو و رحمت و بركات خدا بر تو ای پیامبر.

 »السالم علینا و علی عباداهلل الصالحین.

 درود بر ما و بر بندگان شايسته كار خدا.

 »السالم علیكم و رحمة اهلل و بر كاته.«

 مت و بركات خدا بر شما. درود بر شما و رح

 اين است نماز ما و نیايش روزانه ما؛

 به سوی خدا؛ خدای يكتا؛ خدای پرمهر؛

 نیايشی كه هر فرازش، بیانگر اصلی از اصول جهان بینی اسالم؛

 و هر حركتش، نمايشگر پیوند عمیق انسان اسالم با خداست. 

 كشاند.سوی رهبران او، مینیايشی كه انسان را به سوی خدا، به سوی راه او، و به 

كاران روی زمین، در طول تاريخ، در گذشته و آينده و حال، پیوند او را به همه شايسته
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 دهد؛می

 سازد،و صف او را، از صف ستمگران، تبهكاران و گمراهان جدا می

 تا در راه راست خدا، استوار بماند و به بیراهه نیفتد. 

 ، برخیز!اينك تو ای انسان جستجوگر عصر ما

 بر خیز تا با شور و نشاط، به نیايشی چنین زنده و سازنده بپردازيم؛

 و خود را از هر چه جز حق و حقیقت است پیراسته سازيم.

 

 نمايه

 ۳۳ ۱۳ ۳۳ ۳۷آلمانی، 

 ۱4 ۷۷۰ابراهیم، 

 ۷9۳ابن هشام، 

 ۷۱اروپا، 

 ۱۳اسپانیولی (زبان)، 

 9۳اسراء (سوره)، 

 ۱4 ۷۷۰اسماعیل، 

 ۷۱ره)، اعراف (سو

 ۳۱امام صادق، 

 ۳۱امام كاظم، 

 ۳۱امیرالمومنین، 

 ۳۳انجیل، 

 ۱۳انگلستان، 

 ۱۳ ۱۳ ۳۳ ۳۷ 44انگلیسی (زبان)، 
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 ۳۱اهل بیت، 

 ۷۳ ۱۷ ۱۳ايران، 

 ۰۳بت هبل، 

 ۳9بضعةالرسول، 

 ۳ 4 ۷۳ 94 ۰۱ ۰۳ ۰۱ ۰۳ ۰4 ۱۳ ۱۳ ۱۱ ۱۳ ۳۷ ۳۰ ۱۷ ۳۱ ۳۳ ۷۷۰ ۷9۱بقره (سوره)، 

 ۳۰بالل، 

 ۷9۳بنی ثقیف، 

 ۱۷بنی سالم، 

 ۱۳ ۱۷ ۱۳ ۱۳ ۱4 ۱۳ ۱9 ۱4 ۳۳المقدس، بیت

 ۱۳پروتستانتیزم، 

 ۳۷ ۳۰ ۳۱ ۳۱ ۳۳ ۱9 ۳۱ ۳۳ ۳4 ۷۳۳ ۷۷۳ ۷۷۷ ۷99 ۷9۳ ۷۰۷ ۷۰9 ۷۰۳ ۷۱۷پیغمبر، 

۳۳ ۱۳ ۱۱ ۱۰ ۱9 ۱۳ ۱4 ۱۳ ۱۱ ۱۰ ۱۷ ۱۳ ۰4 ۰۳ ۰۳ 94 9۳ 9۱ 9۱ 

 ۱۳ ۱۳تركی (زبان)، 

 ۳۷توحید (سوره)، 

 ۳۳تورات، 

 ۱۱ ۱۱جبرئیل، 

 9۳طالب، جعفر بن ابی

 ۷۰۳ ۷۰۷جمعه (سوره)، 

 ۷4حافظ، 

 9۱ 9۳حبشه، 

 ۱۳حجاز، 

 ۳۱حسین، 

 ۷۷۱حضرت مريم، 
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 9۰ ۱۳ ۳۷ 4۳ 4۳ ۷۳۰ ۷۷۱ ۷۷۱ ۷9۳ ۷9۷ ۷9۰ ۷9۱ ۷9۱ ۷9۳ ۷۰۳ ۷۰۱حمد (سوره)، 

۱ ۳ 

 ۷9۳خديجه، 

 ۷۷۱القدس، روح

 ۱۳روسی (زبان)، 

 ۱۳روو، 

 4 ۳9 ۳۰ ۳۱زهرا، 

 99شام، 

 9۳ ۷۳۳شیطان، 

 4۳صفین، 

 94طائف، 

 ۱۷ ۱۳ ۳۳ ۱۱ ۱۳ 44عرب، 

 4 ۷۱ ۱۱ ۱۳ ۱۳ ۳۳ ۳۷ 44 ۷۰۱ ۷۰۳عربی، 

 4۱ 4۳ 44 ۷۷۳ ۷۷۷ ۷۷4 ۷9۷ ۷99 ۷9۱ ۷9۱ ۷9۳ ۷9۱ ۷9۳ ۷۰۳ ۷۰4 ۷۱۳ ۷۱۷علی، 

4۰ 49 ۳۳ ۳۱ ۱9 ۱۷ ۳۱ ۳۱ ۳۰ ۱۳ ۱۱ ۱۱ ۱9 ۱4 ۱۳ ۰۳ ۰۳ ۰۱ 94 9۱ ۷۳ ۷۰ 

 9۳علی بن ابیطالب، 

 ۷۰ ۷9۱عنكبوت (سوره)، 

 ۱۳ ۱4عیسی، 

 ۱۳ ۱۳ ۳4فارسی، 

 ۳۰ ۳۱فاطمه، 

 4 ۳9فاطمه زهرا، 

 ۱۳ ۳۳فرانسه، 

 ۳۷فورشوله، 
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 ۱۷ ۱۱ ۱۳ ۷9۳ ۷۰۷ ۷۰9قبا، 

 ۱۱ ۳۷ ۳۰ ۳۳ ۱۷ ۱۳ ۳۳ 4۳ 49 4۰ 4۱ 4۳ 44 ۷۳۱ ۷۷۱ ۷9۳ ۷9۰ ۷9۱ ۷۰۳ ۷۰۱قرآن، 

۱9 ۱۳ 9۳ 9۱ ۷۱ 4 ۳ 

 9۱ 9۳قريش، 

 ۷۰۱كافرون (سوره)، 

 ۱۷ ۱۰ ۱۱ ۱۳ ۱۳ ۱4 ۱۳ ۱۰ ۱4 ۳۳ ۳۷ ۳9 ۷۷۰ ۷۷۱كعبه، 

 ۱۳كلیسای كاتولیك، 

 44كوثر (سوره)، 

 ۱۳التین، 

 4۳لیلةالهرير، 

 ۳۳ ۷۷9مائده (سوره)، 

 ۳4مارك، 

 ، ۷۰ 9۳ 9۱ 94 ۱۳ ۱۳ ۳۰ ۱9 ۰۷محمد (ص)، مصطفی، 

 94 ۰4 ۱۳ ۱۷ ۱۰ ۱۱ ۱۱ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۳۳ ۳۱ 4۳ 4۷ ۷9۳ ۷۰۷مدينه، 

 ۱۱مسجد ابوذر، 

 ۳ ۰۱ ۰4 ۱۷ ۱۰ ۱۳ ۳۳ ۷۷۰مسجدالحرام، 

 ۱۷مسجدالقبلتین، 

 ۱۷ ۱۱مسجدالنبی، 

 ۱۷سالم، مسجد بنی

 ۱۷مسجد قبا، 

 ۱۱مسجد مدينه، 

 9۱ ۳۳مسیح، 

 9۱ ۱۳ ۱۷ ۱۰ ۱۱ ۱۱ ۱۳ ۱4 ۱۳ ۱4 ۱۳ ۷۷۰ ۷9۳ ۷۰۷ ۷۰9 ۷۰۱مكه، 
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 ۱۳ ۱4 ۳۳ ۳۱موسی، 

 ۳۰مولی، 

 9۱ 9۳نجاشی، 

 ۰۱ ۰۳ ۱۳ ۳۰نصاری، 

 ۱۳نوح، 

 44والعصر (سوره)، 

 ۷۳4هود (سوره)، 

 ۱۳هیكل سلیمان، 

 (...................Anotates .................) 

 .۱۱( سوره عنكبوت، آيه ۷

 .9۳۱( سوره اعراف. آيه 9

( ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فیه كل يوم خمساً ما يقول؟ ذاك يبقی من ۰

 دونه؟

 قالوا: ال يبقی من دونه شیئاً!

 الصلوات الخمس يمحواللَّه به الخطايا.قال: فذلك مثل

 (صحیح بخاری، كتاب نهم، باب ششم.)

 . ۱۳و  ۱۱( سوره بقره، آيات ۱

( آقايی رفته بود باالی منبر و داد زده بود: ايهاالناس! چه كسی در اين مجلس است ۱

». من«نفر بلند شده بود، گفته بود: كه از آواز خوب و موسیقی خوب بدش بیايد؟ يك

 ا گفته بود فورًا او را به اصطبل برسانید؛ او آدمیزاد نیست!آق

هايی كه مسلمانان در شام كردند، ( در مورد تأثیر عجیب اين شعار در جنگ۳

 های بسیار جالبی وجود دارد كه شايد در جلسه ديگری نقل كنم. داستان

 . ۱4و  ۱۳( سوره اسراء، آيات ۱
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 .9۰۳( سوره بقره، آيه ۳

 .۷۱9ه، آيه ( سوره بقر4

 . ۷۱۰( سوره بقره، آيه ۷۳

 سوره بقره ۷۱۰( ادامه آيه ۷۷

 سوره بقره ۷۱۰( ادامه آيه ۷9

 سوره بقره ۷۱۰( ادامه آيه ۷۰

 . ۷۱۱( سوره بقره، آيه ۷۱

 سوره بقره ۷۱۱( ادامه آيه ۷۱

 سوره بقره ۷۱۱( ادامه آيه ۷۳

 سوره بقره ۷۱۱( ادامه آيه ۷۱

 هسوره بقر ۷۱۱( ادامه آيه ۷۳

 سوره بقره ۷۱۱( ادامه آيه ۷4

 . ۷۱۱( سوره بقره، آيه 9۳

 سوره بقره ۷۱۱( ادامه آيه 9۷

 . ۷۱۳( سوره بقره، آيه 99

 سوره بقره  ۷۱۳( ادامه آيه 9۰

 . ۷۱۱( سوره بقره، آيه 9۱

 . ۷۱۳( سوره بقره، آيه 9۱

 . ۷۱4( سوره بقره، آيه 9۳

 . ۷۱۳( سوره بقره، آيه 9۱

 . ۷۱۷( سوره بقره، آيه 9۳

 . ۷۱9( سوره بقره، آيه 94

( در آن زمان، يعن سال دوم يا سوم هجرت، كعبه هنوز بتخانه و مكه نیز در دست ۰۳
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 پرستان بود.بت

 . ۷۷۱( سوره بقره، آيه ۰۷

9۰ )revoir - review 

 .4۳عمران و آيه ( سوره آل۰۰

 .۷۱9( سوره بقره، آيه ۰۱

 . ۷۱۰( سوره بقره، آيه ۰۱

 سوره بقره ۷۱۰ ( ادامه آيه۰۳

 سوره بقره ۷۱۰( ادامه آيه ۰۱

 . ۷۱۰( سوره بقره،آيه ۰۳

 .۱۳( سوره مائده، آيه ۰4

 . ۷۷۱( سوره بقره، آيه ۱۳

 . ۷۰۱( سوره بقره، آيه ۱۷

 . ۷۷۷( سوره بقره، آيه ۱9

 . ۷۷9( سوره بقره، آيه ۱۰

 . ۷۱۳( سوره بقره، آيه ۱۱

۱۱ )Volkschule 

 . 9۰4( سوره بقره، آيه ۱۳

 .9۱( سوره اسراء، آيه ۱۱

( اَرَأيتم لَو اَنّ نَهراً بباب احدكم يغتسل فیه كل يوم خمساً، ما يقول؟ ذلك يبقی من ۱۳

 دونه؟ 

 قالوا: ال يبقی من دونه شیئاً!

قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو اهلل به الخطايا. (صحیح بخاری، كتاب نهم، 

 باب ششم.)
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ه های فقهی تعیین شده اين است كیلت عصر در كتابای كه برای وقت فض( نشانه۱4

 ای برسد كه با خود آن مساوی باشد.سايه هر چیز در جهت مشرق به اندازه

( نشانه قطعی غروب آفتاب در افق اين است كه درنیمه شرقی آسمان، شفق، يعنی ۱۳

اقی بشود، صورت رنگ قرمز بر پهنه آسمان نمودار میباقیمانده اشعه آفتاب كه به

 نماند.

 ( يعنی پس از ناپديد شدن كامل شفق از كرانه غربی آسمان.۱۷

 ( يعنی پس از ناپديدشدن كامل شفق از كرانه غربی آسمان.۱9

( اگر نیمه شب فرا رسید و نماز مغرب يا عشا را نخوانده است، بايد پیش از فرا ۱۰

 رسیدن صبح آن را بخواند، بی آن كه نیت اداء يا قضا كند.

 . ۷۷۱سوره هود، آيه  (۱۱

 -های فقه شیعه و عموم رواياتی كه از ائمه طاهرين ( اذان و اقامه در همه كتاب۱۱

های حديث شیعه نقل شده به همین صورت آمده در كتاب -سالم اهلل علیهم اجمعین 

، اذان و اقامه را به همین صورت 4۷۳المسائل نیز در مسأله است. رساله عملیه توضیح

 درباره شهادت به واليت چنین گفته است: 4۷4ده و بعد در مسأله شماره بیان كر

اشهد ان محمداً «جزء اذان و اقامه نیست، ولی خوب است بعداز » اشهد ان علیاً ولی اهلل«

 به قصد قربت گفته شود. » رسول اهلل

 . ۳( سوره مائده، آيه ۱۳

ن آلوده باشد عبارتند از: ( برخی از نجاسات كه بدن و لباس نمازگزار نبايد بدا۱۱

های حرام گوشت كه سرعت سگ، خوك، مدفوع و ادرار انسان و آن دسته از حیوان

، جهدای است كه اگر يك رگ آنها پاره شود خون بیرون میجريان خونشان به اندازه

منی و خون انسان و همه حیوانات، خواه حرام گوشت و خواه حالل گوشت، كه 

ه اندازه باال باشد، مردار انسان پیش از آنكه غسل داده شود و سرعت جريان خونشان ب

 مردار حیواناتی كه سرعت جريان خون آنها به اندازه باال باشد.
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 . ۷۱۳( سوره بقره، آيه ۱۳

( در سجده نماز بايد پیشانی را روی خاك يا سنگ يا چیزی از اين قبیل نهاد، يابر ۱4

شود. مهر خوراك يا پوشاك مصرف نمی رويد، ولی برایچیزهايی كه از خاك می

ای است كه همراه نماز كه غالباً در میان ما معمول است در حقیقت قطعه خاك پاكیزه

 خود داريم تا برای سجده پیشانی روی آن بگذاريم.

توان به سالم نماز می» سالم«شود. در نامیده می» سالم«و » تشهد«( اين قسمت از نماز ۳۳

 م علیكم و رحمة اهلل و بركاته، اكتفا كرد.سوم، يعنی: السال

( در ركعت اول و دوم نمازهای صبح و مغرب و عشاء سوره حمد و سوره توحید را ۳۷

 خوانیم و در نمازهای ظهر و عصر با صدای آهسته.با صدای بلند می

 .۱۱( سوره عنكبوت، آيه ۳9

 . ۱۳و  ۱۱( سوره بقره، آيات ۳۰

 .9۳۰، صفحه ( سیره ابن هشام، جلد اول۳۱

 .9۳9( سیره ابن هشام، جلد اول، صفحه ۳۱

 .۷۳۱( سیره ابن هشام، جلد چهارم، صفحه ۳۳

 . 4( سوره جمعه، آيه ۳۱

 . ۷۳( سوره جمعه، آيه ۳۳

 . ۷۰4، صفحه 9( سیره ابن هشام، جلد ۳4

( در موقع گرفتن ماه يا خورشید در میان بسیاری از اقوام معمول است طبل و دهل ۱۳

پیكری را كه به گمان آنها درصدد بلعیدن ماه يا خورشید برآمده تا اژدهای غول بكوبند

ايه ای از همان سپیكر ممكن است تعبیری عامیانه و افسانهبترسانند. اين اژدهای غول

زمین يا ماه باشد كه سبب اصلی خسوف و كسوف است؛ ولی به هرحال طبل زدن برای 

 خرافی است. ترساندن آن بدون شك كاری موهوم و
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