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 مقدمه
نماز رابطة خداوند با بندگان، نردبان ترقي و پيشرفت و رابطة آسمان با زمين است و 

انسان  گاه از نماز، برخالف روزه و عبادات ديگر، هيچ. در هيچ حالتي نبايد ترك شود
 .شود ساقط نمي

ز، يعني خشوع، محافظت و دوام قرآن كريم به سه چيز بسيار مهم و قابل تأمل در نما
 :اشاره فرموده است

﴿                 ﴾ .)2-1 :مؤمنون( 

 .»آنها كه در نمازشان خشوع دارند*  مؤمنان رستگار شدند«

﴿           ﴾ .        )9/ ن مؤمنو( 

 .»نمايند و آنها كه بر نمازهايشان مواظبت مى«

                     ) 23/ معارج( 

 .»آنان كه همواره بر نمازشان مداوم و پايدارند«

 .نماز هر نمازگزاري بايد اين سه ويژگي را داشته باشد

ىلِّ « :اند ودهفرم اكرم اما چگونه نماز بخوانيم؟ رسول ونِى أُصَ تُمُ أَيْ امَ رَ لُّوا كَ نماز « »صَ

بعد از توحيد   اولين چيزي كه پيامبر .»خوانم بينيد من نماز مي ان كه ميبخوانيد آن چن
بيان فرمودند اقامة نماز بود چون نماز رأس عبادت بدني و زكات رأس عبادات مالي 

بخاري، گرفت چنان كه در صحيح  مياز اصحاب بر اقامة نماز بيعت   پيامبر. است

ولَ اللَّ « :جرير بن عبداهللا گفته است سُ تُ رَ عْ ايَ اةِ،  هِ ـبَ كَ إِيتَاءِ الزَّ الَةِ، وَ امِ الصَّ ىلَ إِقَ عَ

لِمٍ  سْ لِّ مُ حِ لِكُ النُّصْ  .»وَ

پيمان بستم كه نماز را برپا داشته زكات را بدهم و براي هر مسلمان  پيامبر  با«
 .»ير انديشي نمايمنصيحت كنم و خ
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 .كند اين حديث بر فضيلت نماز و توجه به آن داللت مي
در . افضل اوقاتش خوانده شود و وقت آن ضايع نشوددرست آن است كه نماز در 

أَلْتُ النَّبِىَّ ( :صحيح بخاري روايت شده است كه عبداهللا بن مسعود گفت لِ  سَ مَ عَ أَُّ الْ

بُّ إِىلَ اللَّ  الَ  ؟هِ ـأَحَ ا« :قَ تِهَ قْ ىلَ وَ الَةُ عَ كدام كار را خداوند : پرسيدم از پيامبر . »الصَّ

حاكم و  ابوداود و و يا در روايت ديگر از .»نماز را در وقتش«: دوستتر مي دارد؟ فرمود

ا« :فرمود  دارقطني و بيقهي آمده است كه پيامبر تِهَ قْ لِ وَ الَةُ ىفِ أَوَّ را نماز « :يعني .»الصَّ

 .»شوقت در اول
مسئلة ديگري كه الز است در نماز مورد توجه قرار گيرد، هدف از اقامة نماز است؛ 

 يعني چرا بايد نماز خواند، آيا اهدافي در اين عمل است يا نه؟
 :بينيم اگر مروري گذرا بر قرآن، كتاب هدايت و نور، داشته باشيم اين آيات را مي

﴿لَى الْخةٌ إِلَّا عا لَكَبِريهإِنونيع۴۵: البقرة(           ﴾اش( 
  .»و بدرستيكه آن نماز دشوار است مگر بر صاحبان خشوع«

 )14: طـه(        ﴾وأَقمِ الصالةَ لذكْرِي﴿
 » و بر پا كن نماز را براى ياد كردن من«

 )۴۵: العنكبوت(  ﴾إِنَّ الصالةَ تنهى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ﴿
 .»دارد از از كارهاى زشت، و كارهاى ناپسند باز مىيقيناً نم«
﴿ئَاتيالس نبذْهي اتنسلِ إِنَّ الْحاللَّي نلَفاً مزارِ وهفَيِ النالةَ طَرمِ الصأَقو﴾ 

 ) ۱۱۴: هود(
و بر پا كن نماز را دو طرف روز و ساعتى چند از شب هر آئينه طاعات دور «

 .»ميكنند گناهان را

نمازگزار بايد خاشعانه و فروتنانه نماز را به جاي آورد تا به ياد پروردگارش باشد و 
نمازِ او، وي را از فحشاء و منكر بازدارد و در بامدادان و شبانگاهان و لحظاتي از شب 
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مانند كوهي استوار بايستد و با خدايش به راز و نياز بپردازد و درگه او پويد و رضاي او 
 .ي و مرگ او براي خدا باشدجويد و زندگ

آيد كه با خشوع، حضور قلب و براي خدا ادا شود  نماز، وقتي عبادت به حساب مي
و نمازگزار را از زشتيها، منكرات و رذائل دور كند و به او احساس گرمي و رسيدن به 

 .كمال را ببخشد و اگر چنين نباشد عادت است و نه عبادت
و  .هايي است و هر عبادتي هم داراي رموز و حكمتشود  راه دين با عبادت طي مي

از اسرار آن، كه توشة راه، مدد روح و حيات، و جالء قلب و نور چشمان است، اين 
در چنين حاالتي . آموزد چگونه زندگي كند و كجا خاشع و فروتن باشد است كه مي

دٌ وَ « :فرمودند  دهد؛ پيامبر اش رفعت درجات مي است كه خداوند به بنده عَ أَحَ اضَ وَ ا تَ مَ

هُ اللَّ ـَلِلّ  عَ فَ اىلَ ـهِ إالَّ رَ عَ و هيچكسي براي خدا فروتني نكرده، مگر اينكه «: يعني .»هُ تَ

 .»خداوند او را برتري داده است
خواهانم كه ما را توفيق دهد تا بتوانيم خادمي از خادمانِ راه  در پايان از خداوند

اين تالش ناچيز و اندك را از ما بپذيرد و ما را با  اسالم باشيم و خالصانه خواهانيم كه
 .نور قرآن زنده كند و حيات و ممات ما براي خدا باشد

 نميرد هر كه را جانش تو باشي
 

 خوشا جاني كه جانانش تو باشي 
 

 هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشق
 

 ثبت است بر جريدة عالم دوام ما 
 

ر، حافظ احمد نورشمسائي نهايت تشكر و قدرداني دارم و در پايان از برادر بزرگوا
 .كه اين كتاب را در اختيار حقير گذاشتند خداوند به ايشان جزاي خير دهد

 مترجم
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 رمزِ نماز
 چون كه با تكبيرها مقرون شدند

 

 همچو قربان از جهان بيرون شدند 
 

 اي اميممعني تكبير اين است 
 

 كاي خدا پيش تو ما قربان شديم 
 

 كني مي اكبـــر اهللاوقت ذبح 
 

 همچنين در ذبح نفْسِ كشتني 
 

 تن چو اسماعيل و جان همچون خليل
 

 كرد جان تكبير بر جسم نبيل 
 

 بِسمل در نماز اهللا بسمشد به   گشت كشته تن ز شهوتها و آز
 

 چون قيامت پيش حق صفها زده
 

 در حساب و در مناجات آمده 
 

 ريز شكايستاده پيش يزدان ا
 

 بر مثال راست خيز رستخيز 
 

 حق همي گويد چه آوردي مرا
 

 اندرين مهلت كه دادم من تو را 
 

 اي؟ عمر خود را در چه پايان برده
 

 اي؟ در چه فاني كرده قوت و قوت 
 

 اي؟ گوهر ديده كجا فرسوده
 

 اي؟ پنج حس را در كجا پالوده 
 جج

 چشم و گوش و هوش و گوهرهاي عرش
 

 كردي چه خريدي تو ز فرشخرج  

 بيل و كلنددست و پا دادمت چون 
 

 آن كَي شدند؟من ببخشيدم ز خود  
 

 همچنين پيغامهاي دردگين
 

 صدهزاران آيد از حضرت چنين 
 

 در قيام اين گفتها دارد رجوع
 

 وز خجالت شد دوتا او در ركوع 
 

 قوت استادن از خجلت نماند
 

 نددر ركوع از شرم تسبيحي بخوا 
 

 رسد بردار ستر باز فرمان مي
 

 از ركوع و پاسخ حق برشُمر 
 

 سر برآرد از ركوع آن شرمسار
 

 باز اندر رو فتد آن خام كار 
 

 باز فرمان آيدش بردار سر
 

 از سجود واده از كرده خبر 
 

 سر برآرد او دگر ره شرمسار
 

 اندر افتد باز در رو همچو مار 
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 وباز گويد سر برآر و باز گ
 

 كه بخواهم جست از تو مو به مو 
 

 قوت پا ايستادن نبودش
 

 كه خطاب هيبتي بر جان زدش 
 

 پس نشيند قعده زان بارِ گران
 

 حضرتش گويد سخن گو با بيان 
 

 نعمتت دادم بگو شُكرت چه بود؟
 

 دادمت سرمايه هين بنماي سود 
 

 رو به دست راست آرد در سالم
 

 كرامسوي جانِ انبيا و آن  
 

 يعني اي شاهان شفاعت كاين لئيم
 

 سخت در گل ماندش پاي و گليم 
 

 انبيا گويند روز چاره رفت
 

 ...چاره آنجا بود و دست افزارِ زفت  

 رو بگرداند به سوي دست چپ
 

 در تبار و خويش گويندش كه خَپ 

 هين جواب خويش گو با كردگار
 

 ايم اي خواجه دست از ما بدار ما كه 

 از اين سو ني از آن سو چاره شد ني
 

 جان آن بيچاره دل صد پاره شد 
 جججججج

 از همه نوميد شد مسكين كيا
 

 پس برآرد هر دو دست اندر دعا 
 

 كز همه نوميد گشتم اي خدا
 

 اول و آخر تويي و منتها 
 

 در نماز اين خوش اشارتها ببين
 

 تا بداني كاين بخواهد شد يقين 
 

 بيضة نماز بچه بيرون آر از
 

 سر مزن چون مرغ بي تعظيم و ساز 

 
مثنوي (

0Fمعنوي

*( 
 

________________ 
 .انتخاب ويراستار بوده است نا وها آمده از مثنوي معنوي موال تمامي اشعاري كه در پاورقي -*
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 به نام خداوند بخشنده و مهربان
كه در كتاب پربركت خود حمد و ستايش سزاوار خداوند، پروردگار جهانيان باد 

  :فرمود

﴿نيقَانِت لَّهوا لقُوم۲۳۸: البقرة(           ﴾ و(. 
 .»بايستيد]  عبادتبه [و براى خداوند فروتنانه «

 :و دربارة نماز فرمود

                )45/  بقره( 
 »سخت دشوار است مگر بر فروتنان نماز«

خدا، و آل   و سالم و درود بر امام پرهيزگاران و سرور و سيد فروتنان، محمد رسول
 .و اصحاب او باد

ملي اسالم، و خشوع و فروتني در نماز از ضروريات و واجبات نماز از بزرگترين اركان ع
آدم را گمراه كند و آنها را  است، زيرا كه دشمن خدا، ابليس، قسم خورده و عهد بسته كه بني

 . دچار فتنه و آشوب كند

                           

     )17/  اعراف( 
سپس از پيش رو و از پشت سر و از طرف راست و چپ و از هر جهت به «

 .»سازم روم و گمراهشان مي سراغ ايشان مي
شيطان از انواع وسائل و . هاي ابليس دور كردنِ مسلمين از نماز است از بزرگترين فريب

د و او را از لذت عبادت و اجر و ثواب محروم كند تا انسان را از نماز بازدار ها استفاده مي وسوسه
رود  اند، زيرا اولين چيزي كه در عبادت از بين مي كند و بسياري از مردم در اين كار تسليم وي شده

كند  در اين مورد صدق مي در اين عصر، كه عصر آشوب و فتنه است، گفتار حذيفه. خشوع است
رود  رود خشوع، و آخرين چيزي كه از بين مي بين مياولين چيزي كه از دين شما از  :كه فرمودند
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برند و  اي نمي ري در آنها نيست و از نمازشان بهرهكه خينماز است، و بسياري از نمازگزاران هستند 

1Fاي بسا كه داخل مسجد شوي و شخص فروتن و خاشعي را در آن نبيني

1. 
د قضية وسوسه در نماز نوش كند و از اطرافيان خود مي چيزي كه انسان در خود احساس مي

ذكري اين رساله يادآوري و ت. شاره كنيمو عدم خشوع است، پس نياز است كه به اين موضوع ا
 .از خداوند منان خواهانم كه مفيد واقع شود. براي خود و برادران مؤمن است

  :اند خداوند فرموده

                     

 )2و  1/  مؤمنون( 
 .»به راستي كه مؤمنان رستگار شدند، همانان كه در نمازشان فروتن هستند«

 .2F2»خشوع عبارت است از آرامش، طمأنينه و وقار و تواضع، و ترس از خدا و توجه به وي«
 .3F3 خشوع، يعني در كمال ذلت و با فروتني تمام در مقابل خداوند ايستادن

قنوت عبارت است از  :﴾وقُوموا للَّه قَانِتني﴿ :هد روايت شده است كه گفتو از مجا
 .4F4»پوشي و تواضع از ترس خداوند ايستادن، فروتني، چشم

محل خشوع، قلب است، و ثمرات آن در اعضاي بدن، و اعضاي بدن تابع قلب 
تني ديگر هستند، وقتي كه فروتني قلب ـ به سبب غفلت و وسوسه ـ از بين رفت، فرو

رود، زيرا قلب مانند فرمانده، و اعضاي بدن لشكر اوست و از  اعضاي بدن هم از بين مي
، روند وقتي كه فرمانده عزل يا نابود شود سربازانش هم از بين مي. كنند وي پيروي مي

 .پس خشوعِ اعضاي بدن متعلق به خشوع قلب است

________________ 
 ).1/521(السالكين البن القيم  مدارج -1

 )6/414(دارالشعب . تفسير ابن كثير ط -2

 ).1/502(المدارج  -3

 ).1/188(در الصالة تعظيم ق -4
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پنهان كردنِ  انيهاي اخالصاما تظاهر به فروتني و خشوع مذموم است زيرا از نش
 .خشوع و فروتني است

از فروتني منافقانه برحذر باشيد؛  :فرمايد دارد و مي ما را از اين برحذر مي حذيفه
غافل آن كه جسم فروتن و خاشع اما قلب  :فروتني منافقانه چيست؟ گفت :گفته شد

5Fباشد

قلب خاشع  مكروه است كه اعضاي بدن بيش از :و فضيل بن عياض فرمودند. 1
يكي از صالحين مردي را ديد . مساوي و همسنگ باشند] اين دو[يعني الزم است . باشند

خشوع و فروتني  :كه خود را خم كرده بود و ظاهراً در نمازش فروتن بود، به او گفت
6Fش اشاره كرد ـ نه در خود خم كردنا اينجاست ـ به سينه

2. 
بيان  را يان خشوع ايماني و تظاهر به خشوعاهللا تعالي ـ فرق م ابن قيم الجوزي ـ رحمه

 ،خشوع اإليامن هو خشوع القلب هللا بالتعظيم واإلجالل والوقار واملهابة واحلياء« :كند مي

فينكرس القلب هللا كرسة ملتئمة من الوجل واخلجل واحلب واحلياء وشهود نعم اهللا وجناياته 

  .»فيخشع القلب ال حمالة فيتبعه خشوع اجلوارح ،هو
شوع ايمان همان خشوع و تواضع قلب همراه با تعظيم و اجالل و وقار  و مهابت و خ

حياء، پس قلبها فروتن  ميشوند همراه با ترس و حب و حياء و حضور ذهن نعمتهاي بي 
منتهاي خداوندي بر او و كوتاهي او در برآورده كردن شكر اين نعمتها، پس در اين هنگام 

 .ع و فروتن مي شوداست كه قلب بدون اختيار خاش

________________ 
1- 

 علت ابليس انا خيري بدست
 

 وين مرض در نفس هر مخلوق هست 
 

 بيند او» بس شكسته«گرچه خود را 
 

 آبِ صافي دان و سرگين زير جو 
 

 چون بشوراند ترا در امتحان
 

 آب سرگين زنگ گردد در زمان 
 

 در تك جو هست سرگين اي فتي
 

 گرچه جو صافي نمايد مر ترا 
 

 

 ).1/521(المدارج  -2
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اما تظاهر به خشوع عبارت است از اين كه انسان جوارح خود را به حالت تصنعي و 
 :گفتند مي  اهللا ظاهري فروتن كند اما قلبش غافل باشد، و بعضي از اصحاب رسول

آن است كه جسم  :خشوع نفاق چيست؟ گفتند :گفته شد» عوذ باهللا من خشوع النفاقأ«

بندة فروتن خدا كسي است كه آتش شهوات خود را خاموش . اشدفروتن و دل غافل ب
شود و  تابد و صاف مي كرده و دود آن شهوات از دلش خارج شده است، پس دلش مي

درخشد و به سبب ترس از خدا و خشوع در  نور عظمت و بزرگي خداوند در آن مي
و از آرامش و كنند، دل ممل ميرند، اعضاي بدن احساس آرامش مي مقابل وي شهوات مي

شود و فرمانبردار و مطيع خواهد شد و همانند زميني كه آب در آن نفوذ كند  طمأنينه مي
و نشانة آرامش اين است كه به خاطر عظمت خدا، در كمال ذلت و . شود كامالً تسليم مي

7Fكند كند كه سرش را بلند نمي اي مي خواري چنان سجده

تا به مالقات خداوند نرود سر  :1
 .كند اين است معناي خشوع و فروتني د نميرا بلن

اما تظاهر به خشوع و خود را به مردن زدن حالتي است كه شخص، اندام بدن خود را 
آراسته گونه افراد ظاهري زيبا و  اين. كند دهد و رياكاري پيشه مي به ظاهر فروتن نشان مي

ني به ظاهر فروتن است چنين انسا. و فروتن، اما باطن آنها ويران و زنده به شهوات است
8Fكنند و در پي فرصت مناسب هستند اما در درون وي عقربها و مارهاي سمي زندگي مي

2. 
شود كه انسان دل خود را بدان مشغول كند و آن را بر  فروتني در نماز وقتي حاصل مي

كند و  چيزهاي ديگر ترجيح دهد، در چنين حالتي است كه احساس راحتي و آرامش مي

________________ 
 :فرمايد  مولوي مي -1

 

 گفت پيغمبر ركوع است و سجود
 

 بر درِ حق كوفتن حلقه وجود 
 

 زند حلقه آن در هر كو مي
 

 بهر او دولت سري بيرون كند 
 

 )مثنوي(

 .314كتاب الروح ص  -2
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جلعت قرة عينی فی و« :فرمودند همانطور كه پيامبر بزرگوار. شوند شن ميچشمانش رو

 .»نور چشمان من در نماز است« 9F1»ةالصال
خداوند در قرآن كريم مردان و زنان فروتن و خاشع را ستوده و فروتني را از صفات 

10Fنيكوكاران شمرده و براي آنها آمرزش و اجر بس بزرگي را مهيا ديده است

2. 
 

 وع و فروتنيفوايد خش
 :فرمايد كند، خداوند مي فروتني در نماز، نماز را بر انسان آسان مي

﴿نيعاشلَى الْخةٌ إِلَّا عا لَكَبِريهإِن۴۵ :البقرة(       ﴾ و( . 
  .11F3»بار است مگر براي فروتنان نماز بسيار سنگين و مشقت« :يعني

نادر و كمياب زمان ما بسيار  رود، و در خشوع امري عظيم است، و سريع از بين مي
أول شيء يرفع من هذه األمة الخشوع، حتي التري فيها « :فرمودند  پيامبر. است

اولين چيزي كه از اين امت برداشته مي شود خشوع و فروتني است تا جايي « .12F4»خاشعاً
 »كه هيچ خاشع و فروتني را نمي يابي

ي است كه به يكي از پادشاهان نماز همانند كنيزك :اند از سلف صالح گفتهبعضي 
دست و پا، مريض، زشت، و يا  كند كه كنيزك لنگ، كور، بي آيا فرق نمي. هديه شود
روح به خدا تقديم كند و  تواند نمازي بي طور مي روح باشد؟ پس انسان چه مرده و بي

 شود؟ خواهد خود را به خدا نزديك كند، آيا چنين نمازي پذيرفته مي مي] چه طور[

________________ 
 ).3/128(والحديث في مسند احمد ) 6/456(تفسير ابن كثير  -1

 .35سوره احزاب آيه  -2

 ).2/125(تفسير ابن كثير،  -3

 .از طبراني) 2/136(هيثمي در المجمع روايت كرده  -4
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خشوع، پاك نيست و  روح و بي پذيرد و نماز بي وند پاك است و پاك را ميخدا
13Fشبيه آزاد كردن بردة مرده است] چنين نمازي. [پذيرد خداوند هم آن را نمي

1. 

________________ 
 ).1/526(مدارج  -1
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 حكم خشوع
اند، خداوند  االسالم فرموده شيخ. قول راجح اين است كه خشوع در نماز واجب است

 :فرمايد در قرآن مي

 )٤٥ :البقرة( ﴾بِالصبرِ والصالة وإِنها لَكَبِريةٌ إِلَّا علَى الْخاشعني واستعينوا﴿
 ».از نماز و صبر كمك بگيريد زيرا نماز سنگين است مگر بر فروتنان«

كند و اين سرزنش هم به  كنندگان را سرزنش مي و اين فرمودة خداوند، غيرخشوع
. ترك كرده و يا كار حرامي را انجام داده است خاطر اين است كه انسان يا واجبي را

پس وقتي كه خداوند غافالن و غيرِخاشعين را سرزنش كرده است دليل بر اين است كه 
خشوع و خضوع در عبادت واجب است و اين آية سورة مؤمنون دليل بر وجوب 

  :خشوع است

﴿                 ﴾ .)2-1: مؤمنون( 

 .»آنها كه در نمازشان خشوع دارند*  مؤمنان رستگار شدند«
  :فرمايد و در ادامه مي

 .﴾الَّذين يرِثُونَ الْفردوس هم فيها خالدونَ * أُولَئك هم الْوارِثُونَ﴿
  )١١ -١٠: ؤمنونامل( 

برند و جاودانه در آن  ا به ارث ميآنان وارثان هستند، همان كساني كه بهشت ر«
 .»ماندگارند

وارث  كسي برند و غير از آنها خداوند خبر داده است كه آنها بهشت را به ارث مي
وقتي كه خشوع در نماز واجب است و متضمن سكون، آرامش و فروتني . بهشت نيست

هنوز از  زند خشوع ندارد و كسي هم كه است، پس كسي كه در نماز مثل كالغ منقار مي
رود خاشع نيست زيرا در نمازش آرام نگرفته، و از شروط  ركوع بلند نشده به سجود مي
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و تا در نماز سكون و آرامش وجود  ،درست بودن نماز، طمأنينه و آرام گرفتن است
آيد، و كسي كه خشوع نداشته باشد گناهكار و  نداشته باشد خشوع هم به دست نمي

كند  است كه سرزنش مي  دن خشوع حديث پيامبردليل بر واجب بو. عاصي است
اين [دهد زيرا  نگرد و از خود حركات اضافي انجام مي كسي را كه در نماز به آسمان مي

تي سبب از بين رفتن خشوع با خشوع در نماز مناسب نيست و چنين حركا] اعمال
14Fشوند مي

1. 
اوند پنج فرض نماز بر خد« :اند دربارة خشوع در نماز و فضيلت آن فرموده پيامبر  

15Fانسان واجب كرده است

، كسي كه درست وضو بگيرد و نمازهايش را در وقت خود ادا 2
شود او را  كند و ركوع، سجود و خشوع آنها را به كمال انجام دهد خداوند متعهد مي

مورد آمرزش قرار دهد و كسي كه چنان نكند خداوند با او تعهدي ندارد، اگر بخواهد او 
 .16F3»دهد خشد و اگر بخواهد او را عذاب ميب را مي

قبل « :گرامي فرمودند و باز هم رسول من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلی ركعتني يّ

 يفو[غفر له ما تقدم من ذنبه  ]حيدث فيهام نفسه ال :رواية يفو[عليها بقلبه ووجهه 

________________ 
 ).558-22/553(مجموع الفتاوي  -1

2- 

 دعوت زاري است روزي پنج بار
 

 

 بنده را كه در نماز آو بزار
 

 نعره مؤذن كه حيا علْ فالح
 

 و آن فالح اين زاري است و اقتراح 
 

 كه خواهي كز غمش خسته كني آن
 

 راه زاري بر دلش بسته كني 
 

 تا فرو آيد بال بي دافعي
 

 چون نباشد از تضرّع شافعي 
 

 گفته اندر نُبي كآن أمتان
 

 كه برايشان آمد آن قهرِ گران 
 

 

 .رواه ابوداود در جامع صحيح -3
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به كسي كه درست وضو بگيرد، سپس با تمام وجود « 17F1»]اجلنة إال وجبت له :رواية

شود و در روايت  اش بخشيده مي آورد و دو ركعت نماز بخواند گذشتهخداوند روي 
 .]شود بهشت بر وي واجب مي :ديگري وارد است كه

 :اسباب خشوع و فروتني در نماز بر دو قسم است
چه كه مانع خشوع  از بين بردن آن -2. كند چه كه خشوع را ايجاد و تقويت مي آن -1

چه كه  اهللا ـ آن را بر آن االسالم، ابن تيميه ـ رحمه شيخ. كند يف ميشود و آن را تضع مي
چه انسان را بر انجام خشوع  آن :فرمايد كند و مي شود تعبير مي سبب تقويت خشوع مي

 .ها از بين بردن مشغوليت) 2. (قدرت متقاضي) 1( :رساند دو چيز است ياري مي
چه را  اي كوشش كند هر آن كه بنده اما اولي يعني تقويت نيروي متقاضي، اين است

دهد بفهمد و در قرائت و ذكر و دعا تدبر نمايد و با تمام وجود  گويد و انجام مي كه مي
بيند ـ با خدايش مناجات كند، زيرا نمازگزار با خداوند  گويي او را مي هـ آن گونه ك
 .كند مناجات مي

بداهللا كأنک تراه، فإن مل تكن أن تع« :گرامي فرمودند و احسان هم اين است كه رسول

ا بيني و اگر تو وي ر آن چنان خداوند را پرستش كن گويا او را مي» «تراه فإنه يراک

اي حالوت و شيريني نماز را بچشد  هر اندازه كه بنده .»بيند بيني خداوند تو را مي نمي
 .شود و اين امر متناسب با قوت ايمان اوست بيشتر به سوي آن كشيده مي

 :فرمودند گرامي اب تقويت ايمان بسيار زيادند و به همين خاطر است كه رسولاسب
و در حديث  .»سه چيز نزد من محبوب است؛ زن، عطر، و نور چشم من در نماز است«

يعني اذان بگو تا  .»بالل ما را به نماز خوشحال كن» «أرحنا بالصالة« :ديگر فرمودند

 .منماز بخوانيم و از شر دنيا راحت شوي

________________ 
 .رواه ابوداود در جامع صحيح -1
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وشش كند خود را ها، بدين صورت است كه انسان ك از بين بردن مشغوليت :اما دومي
ي كه افكار و خياالت پوچ و بيهوده است رها سازد و از هر آن چه بلهاي ق از مشغوليت

18Fكه سبب دور شدن از هدف اصلي نماز است بينديشد و آنها را از خود براند

و اين  .1
ها به فراواني  انساني وجود دارد، زيرا فراواني وسوسهموانع به ميزان مشغوليت هر 

هاي خود  ها و شهوات بستگي دارد چون قلب در فكر از بين بردن موانع خواسته شبهه
 .كنيم است، پس بنابراين تقسيمات، مواردي از اسباب خشوع در نماز را بيان مي

 .كند چه كه خشوع را ايجاد و تقويت مي  الف ـ حريص بودن بر آن
 مهيا شدن براي ادامه نماز  -1

اللَّهم رب « :الزم است جواب اذان را لبيك گويد و بعد از اذان اين دعا را بخواند
محموداً  هذِه الدعوة التامة، والصالَة القَائمة، آت محمداً الْوسيلَةَ والْفَضيلَةَ، وابعثْه مقَاماً

الَّذ ،هتدعو ي]ادعيالْم فلخالَ ت ك19»]إِنF2.@
صلى اهللا عليه – اى پروردگارِ اين نداى كامل و نماز بر پا شونده، به محمد! بار الها(
مقام «و فضيلت عنايت بفرما، و او را به  »مقامى واال در بهشت«وسيله  -وسلم

 ).نىك تو خُلف وعده نميهمانا [ى نايل بگردان، ا كه وعده فرموده »ىا شايسته
اهللا گفتن  و در ميان اذان و اقامه دعا كردن و درست وضو گرفتن و قبل از وضو بسم 

هُ «و و بعد دعا خواندن  بْدُ اً عَ دَ َمَّ دُ أَنَّ حمُ هَ أَشْ ، وَ هُ يْكَ لَ ِ هُ الَ رشَ دَ حْ هَ إِالَّ اهللاُ وَ دُ أَنْ الَ إِلَ هَ أَشْ

________________ 
1- 

 جان همه روز از لگدكوب خيال
 

 وز زيان و سود و از طرف زوال 
 

 ماندش ني لطف و فر ني صفي مي
 

 ني به سوي آسمان راه گذر 
 

 

روايـت شـده، وعالمـه     1/410و آنچه در بين كروشه آمـده از سـنن بيهقـي     1/152البخاري  2

 .سندش را حسن دانسته است) 38ص تحفة األخيار(بن باز در كتاب اعبدالعزيز 
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هُ  ولُ سُ رَ را گفتن؛ به مسواك توجه  )21F2(»جعلْنِي من التوابِني واجعلْنِي من املُتطَهرِيناللَّهم ا«و  )20F1(»وَ

 :اند فرموده  داشتن، و پا ك كردن دهان كه محل تالوت قرآن است، زيرا پيامبر

و لباس پاك و » دهانتان را براي تالوت قرآن پاك كنيد« 22F3»طهروا أفواهكم للقرآن«

  :فرمايد د مينخداوزيبا بپوشي، زيرا 
﴿جِدسكُلِّ م دنع كُمتذُوا زِينخ منِي آدا ب۳۱: ألعرافا(  ﴾ ي( 
  .»يدعبادتگاهي خود را با لباس بياراي اي آدميزادگان، در هر«

تر است كه انسان خود را به خاطر وي بيارايد زيرا لباس نيكو و  شايسته خداوند
زيبايي در مقابل الزم است انسان با كمال ادب و . دبخش بوي خوش به انسان آرامش مي

و پوشانيدن عورت، پاكي مكان نماز، وقار و سنگيني و اول وقت به . پروردگارش بايستد
سوي مساجد شتافتن را رعايت كند، با انگشتان بازي نكند و در انتظار نماز بنشيند و 

ند در ميان صف نمازگزاران خواه همچنين بايد نظمِ صف را رعايت كند زيرا شياطين مي
 .بزنند هاي نماز را برهم ف ايجاد كنند و صفشكا

 گرفتن در نماز آرام -2
ايستاد و به  گرفت كه با تمام اعضاي بدنش راست مي در نماز چنان آرام مي  پيامبر

نماز هيچ « .23F4»ال تتم صالة أحدكم حتی يفعل ذلک« :خواند فرمودند كسي كه بد نماز مي
يعني مثال من نماز » رسد تا اين كه اين كار را انجام دهد به اتمام نمي يك از شما

 .بگذارد
________________ 

وجـود نـدارد، يكتاسـت و شـريكى بـراى او       »بحق«ه بجز اهللا، معبودى هم كد شهادت مي( -1
 ).ى اوست هم كه محمد، بنده و فرستادهد نيست، و شهادت مي

ننـد و  ك مرا از توبه كنندگان بگردان و جزو كسانى قرار ده كه كامالً طهارت مـي ! پروردگارا(: يعني -2

 ).دان پاكيزه
 .إسناده جيد: ه ثقات و قال االلباني رجال: البزار و قال الهيثمي  رواه -3

 .ابوداود  رواه -4
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دزدترين مردم كسي است كه از « :فرمودند  كند كه پيامبر روايت مي ابوقتاده
و  ركوع :دزدد؟ فرمودند چگونه انسان از نمازش مي ،اهللا يا رسول :نمازش بدزدد، گفت

 .24F1»آورد سجودش را كامل به جا نمي
كسي كه ركوع و « :فرمودند  و ابو عبداهللا اشعري روايت كرده است پيامبر خدا

خورد اما  اي است كه يك يا دو خرما مي آورد، مانند گرسنه سجود را كامل به جا نمي
پس كسي كه در نماز آرام  .25F2»بخشد شود و سودي به او نمي گرسنگي او برطرف نمي

برد و مانند  در نماز خشوع را از بين ميعجله  گيرد فروتني و خشوع ندارد زيرا نمي
 .كند كالغ منقار زدن، اجر و ثواب را تباه مي

 ذكر مرگ در نماز -3
در نماز مرگ را به ياد بياوريد، زيرا كسي كه در نماز مرگ را به « :فرمودند پيامبر

ز آن كند؛ و نماز را چنان بخوان كه گويي بعد ا آورد نمازش را خوب ادا مي ياد مي
 .26F3»خواني و آخرين نماز توست ازي نمينم

اگر نماز خواندي « :كند سفارش مي  به ابو ايوب انصاري  و در اين مورد پيامبر
 يعني مانند كسي باشد .27F4»گونه بخوان كه گويا آخرين نماز تو و نماز خداحافظي است آن

نماز است و ه آخرين شود؛ در نتيج نماز ساقط مي ميرد، و بعد از مرگ د از آن ميكه بع
داند شايد اين  الزم است در آن خشوع و فروتني را رعايت كند زيرا انسان غيب نمي

 .آخرين نماز او باشد
 در آيات و اذكار نماز تدبر كردن -4

  :فرمايد قرآن براي انديشيدن و تدبر نازل شده، خداوند مي
________________ 

 .احمد و حاكمرواه  -1

 .حسن: و قال في الصحيح الجامع ) 4/115(رواه الطبراني في الكبير  -2

 .سلسله احاديث صحيحه الباني -3

 .احمد رواه  -4
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﴿ربديل كاربم كإِلَي اهلْنزأَن ابتابِكأُولُو الْأَلْب ذَكَّرتيلو هات29 :ص( ﴾وا آي( 
ند و خردمندان نازل كرديم تا در آيات آن بينديش بر تو پربركت رااين كتاب «

 .»بايد متذكر شوند

انديشد و  پس در آن مي. معني آن فهميده شود آن كه شود مگر و تدبر ايجاد نمي
  :فرمايد شود و خداوند مي متأثر مي

﴿اناًويمعاً وما صهلَيوا عرخي لَم هِمبر وا بِآياتإِذَا ذُكِّر ينالَّذ﴾ 
 )۷۳ :الفرقان( 

اند كه چون آيات پروردگارشان تذكر داده شوند، كر و كور روي آن  كساني«
 . »)شنوند بلكه با گوش دل مي( افتند نمي

 .شود ياز اينجاست كه اهميت توجه به تفسير آيات روشن م
داند متعجب و  خواند و تفسير آن را نمي از كسي كه قرآن را مي :گويد ابن جرير مي

چيزي كه به تدبر زيادتر كمك . برد گونه از قرائت آن لذت مي شوم، چه زده مي شگفت
در روايتي . كرد اين كار را مي  كند تكرار آيات و تأمل در معني آنهاست و پيامبر مي

  :كرد شبي نماز مي خواند و تا صبح اين آيه را تكرار مي  رآمده است كه پيامب

﴿يمكالْح زِيزالْع تأَن كفَإِن ملَه رفغإِنْ تو كادبع مهفَإِن مهذِّبعإِنْ ت﴾  
 .)۱۱۸ :املائدة(
 و) و قادر به فرار از مجازات تو نيستند. (اگر آنها را مجازات كنى، بندگان تواند«

حكمتى است، و نه  نه كيفر تو نشانه بى! (اگر آنان را ببخشى، توانا و حكيمى
 .»!)بخشش تو نشانه ضعف

كند تا در نماز فروتن باشد هماهنگي با آيات قرآن  چيزي كه به نمازگزار كمك مي
نماز خواندم، وي بسيار روان و آرام   كند كه شبي با پيامبر روايت مي  حذيفه. است

گفت، اگر به آية  مي» اهللا سبحان«رسيد  كرد و وقتي كه به آية تسبيح مي ت ميقرآن تالو
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رسيد به  ب ميكرد، و وقتي به آية عذا رسيد از خداوند طلب رحمت مي رحمت مي
28Fبرد خداوند پناه مي

1. 

  آية   بن نعمان قتادةبه نام   شبي يكي از اصحاب پيامبر        را

29Fكرد كرار ميتالوت و ت

شنيدم كه سعد بن جبير در ماه  :سعيد بن عبيدالطائي گفت .2
  :كرد كرد و اين آيه را بسيار تكرار مي رمضان امامت مي

في  * إِذ الْأَغْاللُ في أَعناقهِم والسالسلُ يسحبونَ * فَسوف يعلَمونَ﴿

 )۷۲ -۷۰ :غافر(   ﴾ الْحميمِ ثُم في النارِ يسجرونَ
به زودي خواهند دانست وقتي كه زنجيرها در گردن آنهاست و آنها را به سوي «

 .»شوند گاه در آتش برافروخته مي كشانند، در ميان جوشاب، آن آتش جهنم مي

  :كرد سعيد بن جبير را ديدم كه شبي اين آيه را تالوت مي :گويد و قاسم مي

 ﴾فيه إِلَى اللَّه ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبتواتقُوا يوماً ترجعونَ ﴿
  .)۲۸۱: البقرة(

شويد، سپس هر كسي  و بترسيد از روزي كه در آن، به سوي خدا بازگردانده مي«
  .»چه را به دست آورده، تمام داده شود پاداش آن

 . كرد و حدود بيست و چند بار آن را تكرار مي
شبي نزد حسن بوديم وي براي نماز  :بداهللا از قبيلة قيس گفتو مردي به كنية ابوع

  :كرد شد و در نماز مدام اين آيه را تكرار مي رشب بيدا

 )۳۴: ابراهيم(      ﴾ نِعمت اللَّه ال تحصوها وإِنْ تعدوا﴿
  .»توانيد آنها را شمارش كنيد هاي خدا را بشماريد نمي اگر نعمت«

________________ 
 .رواه مسلم رقم -1

 .رواه البخاري -2



 22 خشوع در نماز

خواستم در  مي :كردي؟ گفت ميابوسعيد، چرا همين آيه را تكرار  :صبح به او گفتيم
هاي خدا را كه قابل شمارش  كردم نعمت  آن تدبر كنم زيرا هر بار كه آن را تكرار مي

30Fآوردم نيستند به ياد مي

1. 
كرد و تا صبح  خواند و اين آيه را تكرار مي هارون بن رباب األسيدي نماز تهجد مي

 .گريست مي
 )۲۷: األنعام(      ﴾   يتنا نرد وال نكَذِّب بِآيات ربنا ونكُونَ من الْمؤمنِنييا لَ﴿
كرديم و  گشتيم و آيات خداوند را تكذيب نمي بار ديگر به دنيا برمي ،اي كاش«

 ».جزو مؤمنان بوديم

ر اركان كند حفظ قرآن و اداي اذكار متنوع د و چيز ديگري كه به تدبر كمك مي
 .مختلف نماز است

بدون شك چنين كاري، يعني تدبر، تفكر و تكرار آيات، از بزرگترين چيزهايي است 
 :فرمايد طور كه خداوند مي افزايد همان كه بر خشوع مي

 )۱۰۹:االسراء( ﴾  ويخرونَ للْأَذْقَان يبكُونَ ويزِيدهم خشوعاً﴿
 ».افزايد ند و بر تواضع آنان ميگري افتند و مي بر زمين فرو مي«

 . آورم در اين جا داستاني بسيار مؤثر دربارة خشوع مي
من و عبيد بن عمير به خدمت حضرت عايشه رسيديم، ابن  :كند عطاء روايت مي

اي چيست؟ حضرت عايشه گريست  اهللا ديده  ترين چيزي كه از رسول عجيب :عمير گفت
 :عايشه گفت. عايشه مرا رها كن تا عبادت كنم :شبي از شبها بيدار شد و گفت :و گفت

بلند   پيامبر. كند باشم قسم به خدا دوست دارم نزد تو و چيزي كه تو را خوشحال مي
ان گريست كه لباسش خيس شد، و به گرفت، سپس شروع به نماز كرد و چنشد، وضو 

________________ 
 .يكتاب التذكار في فضل األذكار، قرطب -1
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31Fنماز و گريستن ادامه داد تا اشك سرازير شد و زمين را خيس كرد

ل خواست اذان بال .1
كني در  مي اهللا، گريه  يا رسول :كند گفت را ديد كه گريه مي  بگويد وقتي كه پيامبر

آيا بندة  :حالي كه خداوند گناهان اول و آخرت را بخشيده است؟ پيامبر فرمود
شكرگزاري نباشم، ديشب آياتي بر من نازل شد، واي بر كسي كه آنها را بخواند و در 

  :نكند آنها تفكر و تدبر

إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختالف اللَّيلِ والنهارِ لَآيات لأُولي ﴿
 )۱۹۰:آل عمران(      ﴾الْأَلْبابِ

هاى  مسلماً در آفرينش آسمانها و زمين، و آمد و رفت شب و روز، نشانه«
 .»براى خردمندان است) روشنى(

ا آيات قرآن اين است كه بعد از قرائت سورة فاتحه جواب دادن و هماهنگ شدن ب
وقتي كه امام آمين گفت « :فرمودند  پيامبر. آمين بگويد زيرا كه اجر بسيار بزرگي دارد

گناهان  شما هم آمين بگوييد زيرا كسي كه آمين وي با آمين مالئكه هماهنگ باشد

اهللا ملن  سمع« :گويد ه ميو هماهنگ شدن با امام وقتي ك .32F2»شوند اش بخشيده مي گذشته

، كه اجر بس بزرگي دارد، زيرا رفاعه بن رافع »ربنا ولک احلمد« :، مأموم بگويد»محده

________________ 
1- 

 پنج وقت آمد نماز و رهنمون
 

 عاشقان را في صالة دائمون 
 

 نه به پنج آرام گيرد آن خمار
 

 كه در آن سرهاست ني پانصد هزار 
 

 انقوظيفه عاش» زرغباً«نيست 
 

 سخت مستسقي است جان صادقان 
 

 نيست زرغباً وظيفه ماهيان
 

 دريا ندارند اُنس جان زان كه بي 
 

 اي است  قعههايل ب آب اين دريا كه
 

 ...اي است  با خُمار ماهيان خود جرعه 
 

 جز خضوع و بندگان و اضطرار
 

 اندرين حضرت ندارد اعتبار 
 

 

 .747البخاري رقم  رواه -2
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روزي پشت سر پيامبر نماز خوانديم وقتي كه از ركوع بلند شد و  :گفت  الزرقي

ربنا ولک احلمد محداً كثرياً « :مردي پشت سر پيامبر گفت» سمع اهللا ملن محده« :گفت

من  :چه كسي بود؟ آن مرد گفت :وقتي پيامبر از نماز فارغ شد گفت» باً مباركاً فيهطي

سي و اندي مالئكه را ديدم كه از يكديگر پيشي  :پيامبر فرمود ،اهللا بودم يا رسول
 .گرفتند تا اجر و ثوابش را زودتر بنويسند مي
 قرآن را آيه به آيه و به تأني بخواند -5

 زيرا مطابق سنت پيامبر ،و انديشيدن در آيات بهتر است چنين روشي براي فهميدن
ابتدا  :دبدين صورت بو  كند كه قرائت پيامبر سلمه روايت مي همچنان كه ام ،است

يمِ ﴿ حِ َنِ الرَّ محْ مِ اهللاَِّ الرَّ الْحمد للَّه ﴿ :داد كرد بعد ادامه مي گفت، سپس توقف مي مي ﴾بِسْ
نيالَمالْع بيمِ﴿ :داد كرد، ادامه مي مي، توقف ﴾رحنِ الرمحكرد و بعد  باز توقف مي، ﴾الر

33F؛ قرائت پيامبر آيه به آيه بود﴾مالك يومِ الدينِ﴿

1. 
اگر ابتداي آيه يا آخر آيه توقف كند بهتر است هر چند كه معني آن آيه با آية بعدي 

 .مرتبط باشد
 قرآن را با ترتيل و صوت خوب تالوت كند -6

  :فرمايد خداوند مي

  )۴: املزمل(       ﴾ورتلِ الْقُرآنَ ترتيالً﴿
  .»و قرآن را شمرده و روشن و با تأمل و دقت بخوان«

اي را با ترتيل  بسيار واضح و با ترتيل بود و هنگامي كه سوره  قرائت پيامبر
نزديكتر است تا شد، تالوت قرآن بدين روش به خشوع و تدبر  تر مي خواند طوالني مي

 .اين كه با عجله و شتاب خوانده شود

________________ 
 .ابوداود رواه -1
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در اين مورد   خدا رسول. افزايد صوت زيباست و چيز ديگري كه به خشوع مي

قرآن را با « »زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت احلسن يزيد القرآن حسناً « :اند فرموده

و منظور از  .34F1»كند صوت زيباي خود زينت دهيد زيرا صداي نيكو قرآن را زيباتر مي
صداي نيكو اين نيست كه مانند لحنِ اهلِ فسق بخواند، بلكه زيبايي صوت به همراه 

إن من أحسن الناس صوتاً بالقرآن « :اند فرموده  خدا حزن باشد همچنان كه رسول

ت كه زيباترين صوت، صوت كسي اس« .35F2»الذی إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه خيشی اهللا

 .»ترسد اند گمان مي بريد كه از خداوند ميخو وقتي قرآن مي
 شنود بداند كه خداوند صداي او را مي -7

ام و آن چه  ام تقسيم كرده نماز را ميان خود و بنده :خداوند فرمودند :گفت  پيامبر

خداوند » احلمدهللا رب العاملني« :گويد وقتي كه بنده مي. كنم خواهد به او عطا مي مي

 :گويد خداوند مي »الرمحن الرحيم« :گويد ستود، و وقتي كه مي ام مرا بنده :گويد مي

مرا تعظيم و  :گويد مي »مالک يوم الدين« :گويد ام مرا ستايش كرد، و وقتي كه مي بنده

اين ميان من و  :گويد مي »إياک نعبد وإياک نستعني« :گويد تمجيد كرد، و وقتي كه مي

اهدنا الرصاط « :م، و وقتي كه بگويدبخش چه بخواهد به او مي و آن ،ام است بنده

اين  :گويد مي »املغضوب عليهم والالضالني املستقيم، رصاط الذين أنعمت عليهم غري

36Fكنم چه خواست به او عطا مي ، و آنام است بنده از آنِ

3. 

________________ 
 .خرجه الحاكمأ -1

 .ماجه ابن رواه -2

 .مسلم رواه -3
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اين حديث پرمعنايي است كه اگر هر نمازگزاري آن را مدنظر قرار دهد خاشع و 
گذارد زيرا احساس  كه سورة فاتحه اثر بسيار بزرگي ميفهمد  شود و مي فروتن مي

سازد؛ پس  كند و خداوند نيازهاي او را برآورده مي كند كه با خداوند صحبت مي مي
سزاوار است كه نمازگزار اين مناجات را بزرگ جلوه دهد و بسيار به آن توجه كند زيرا 

ناجی ربّه، فلينظر كيف فإنام ي يصيلذا قام إن أحدكم إ« :اند فرموده خدا رسول

كند پس  قتي كه يكي از شما برخاست نماز بخواند، با خداوند مناجات مي«. 37F1»يناجيه

 .»كند بايد بداند كه چگونه مناجات مي
 روبروي ستره و نزديك به آن نماز بخواند -8

افزايد توجه به ستره و در نزديك آن نماز  خشوع نماز مياز عوامل بسيار مفيد كه بر 
وآمد مردم  كنند و او را از شر شيطان و رفت ندن است زيرا ديد نمازگزار را كم ميخوا

كند،  و ثوابش را كمتر مي ينها ذهن نمازگزار را مشوش و اجردارد و ا دور نگه مي

هنگامي كه يكي « .38F2»إذا صلی أحدكم فليصل إلی سرتة و ليدنُ منها« :اند فرموده پيامبر

نزديكي به ستره فوايد  .»روي ستره و نزديك به آن نماز بخوانداز شماها نماز خواند روب

إذا صلی أحدكم إلی سرتة « :فرمايد ، باز هم، در اين مورد مي فراواني دارد، پيامبر

هنگامي كه يكي از شماها روبروي ستره « 39F3»فليدن منها ال يقطع الشيطان عليه صالته

پس سنت است كه  .»ا قطع نكندنماز خواند به آن نزديك شود تا شيطان نمازش ر
نمازگزار تا حدي به ستره نزديك شود كه ميان او و ستره سه ذراع فاصله باشد يعني اين 

طور كه در احاديث صحيح به آن  همان. فاصله به اندازة رد شدن يك گوسفند باشد
د نمازگزار نبايد اجازه ده :در اين باره دستور داده است كه اهللا اشاره شده و رسول

________________ 
 .مستدرك حاكم -1

 .ابوداود رواه -2

 .ابوداود ه روا -3
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هنگامي كه يكي از شما نماز « :اند فرموده  پيامبر. اش رد شود كسي ميان او و ستره
خواند اجازه ندهد كسي از مقابل او بگذرد و اگر كسي رد شد او را منع كند، اگر  مي

امام نووي در شرح اين حديث  .40F1»امتناع ورزيد او را بزند زيرا شيطان همراه اوست
كند و  نمازگزار را از نگاه كردن حفظ مياين است كه چشم حكمت ستر در « :فرمايد مي

ه او براي ابطال نماز گذارد كسي از جلوي او رد شود و شيطان را از تعرض ب نمي
 .41F2»دارد بازمي

 دارد دست راست بر دست چپ بنهد و روي سينه نگه -9
ر نهاد و روي سينه قرا خواند دست راست را بر چپ مي نماز مي هرگاه پيامبر 

 .42F3»چپ بگذرايم ما پيامبران، مأموريم در نماز، دست راست را بر« :اند داد، و فرموده مي
چرا در نماز بايد دست راست را روي دست چپ گذاشت؟  :از امام احمد سؤال شد

 :اند علماء گفته :ابن جعفر گفت. اين نهايت ذلت در مقابل خداوند عزيز است :فرمود
ليل در مقابل خداوند عزيز است و چنين حالتي حكمت اين حالت صفت سائلِ ذ

43Fكند و به خشوع نزديكتر است نمازگزار را از كارهاي بيهوده دور مي

4. 
 گاهش بنگرد در نماز فقط به سجده -10

ذا صلی طأطأ إ اهللا  ان رسولك« :عنها ـ روايت شده است اهللا از عايشه ـ رضي

آورد و به  در نماز سرش را پايين مي  پيامبر خدا« .44F5»رأسه ورمی ببرصه نحو األرض

و وقتي كه داخل كعبه شد و دو ركعت نماز خواند به  .»نگريست گاهش مي  سجده
كرد، و وقتي  كرد، و تا در حالِ نماز بود به جاي ديگري نگاه نمي گاهش نگاه مي سجده

________________ 
 .مسلم رواه -1

 .216صفحه  4شرح مسلم جلد  -2

 .الطبراني رواه -3

 .الباري ابن حجر فتح -4

 .89: صفة الصالة ص  ،الحاكم و وافقه االلباني رواه -5
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نگريست و در  داد و به آن مي نشست انگشت مسبحه را حركت مي كه براي تشهد مي
رد و دقيقاً به آن ك وايتي ديگر آمده است كه به انگشت سبابه در وقت تشهد اشاره مير

45Fكرد نگاه مي

1. 
در اين جا سؤالي مطرح است كه از اذهان خيلي از نمازگزاران گذشته و آن  :سؤال
كند اين كار  خصوصاً وقتي كه انسان احساس مي» چشم بستن در نماز«حكم  :اين است

 افزايد چيست؟ يبه خشوع در نماز م
است زيرا اين كار سنت   اهللا همچنان كه قبالً ذكر شد خالف سنت رسول :جواب

در اين جا عالمه، ابي عبداهللا ابن . گيرد گاه و انگشت مسبحه را از او مي نگاه به سجده
 چشم فرو بستن در نماز از سنت پيامبر :فرمايد تر و واضح بيان مي القيم، امر را روشن

اش نگاه  گاه و انگشت سبابه در تشهد به سجده اهللا را قبالً گفته شد كه رسولنيست زي
كنند از جمله در  كرد و بسياري از روايات و احاديث بر اين سنت پيامبر داللت مي مي

كرد گويا بهشت را به چشم خود  هاي خود را چنان دراز مي دست  نماز كسوف پيامبر
و در حديث . بيند و صاحب گريه را در آن مي ند و جهنمچي هاي آن مي بيند و از ميوه مي

است كه حيواني خواست از جلوي وي كه در حالِ نماز بود رد شود، آن را دور كرد و 
شدند منع كرد، و كسي كه در حال نماز  پسربچه و دختركي كه از جلوي نمازش رد مي

بر [داد، پس  را مي وارد شد و سالم كرد با دست مباركش جواب سالم وي  بر پيامبر
. توانست كه به وي اشاره كند و جواب دهد ديد نمي تا كسي را نمي] شود ما مشخص مي

در نماز نه تنها  اهللا كنند كه رسول اين احاديث و امثال آن بر اين امر داللت مي
اما در اين مورد در ميان . كرد گاهش نيز نگاه مي بست بلكه به سجده چشمانش را نمي

اهللا عليه ـ چشم بستن را مكروه  امام احمد ـ رحمه. فقهاء اختالف وجود دارد علماء و
دانند و  اما جماعت ديگر آن را مكروه نمي. اين كار يهود است :گويد داند و مي مي

اگر چشمِ باز به خشوع و  :اما قول صواب و درست اين است. معتقدند كه مباح است

________________ 
 .رواه امام احمد و ابوداود -1



 خشوع در نماز

 

29 

تر است، اما اگر روبروي او تصاوير و يا آورد اين به خضوع نماز خللي وارد نمي
شود نه  چيزهاي ديگر از زخارف وجود دارد كه سبب از بين رفتن خشوع در نماز مي

حالتي به  گونه كراهتي ندارد كه چشم را ببندد، بلكه چشم بستن در چنين تنها هيچ
46Fمقاصد شرع نزديكتر است

پس روشن شد سنت اين است كه نمازگزار چشمانش را  .1
 .بندد مگر اين كه چيزي وجود داشته باشد كه بر خشوع در نماز آسيب برساندن

 اشاره با انگشت سبابه -11
دانند كه اين امر  بسياري از نمازگزاران اين امر مهم غافلند و فايدة بزرگ آن را نمي

 47F2»احلديدأشد علی الشيطان من هلي « :اند فرموده  پيامبر. در خشوع نماز مؤثر است

اين  .»تر است ه با انگشت سبابه در وقت تشهد از پتك آهن زدن بر شيطان سختاشار«
آورد، زيرا بنده را به ياد وحدانيت خدا و اخالص در عبادت  كار شيطان را به خشم مي

كند و ياد خدا بزرگترين چيزي  اندازد و انسان نمازگزار را متوجه يكتايي خداوند مي مي
 .-ت ـ نعوذ باهللا من الشيطان الرجيماز آن متنفر اساست كه شيطان 

و به خاطر اين فايدة عظيم، بسياري از اصحاب در اين مورد به يكديگر وصيت 
شدند كه  كردند و بدان متعهد مي كردند و يكديگر را تشويق و ترغيب و سفارش مي مي

48Fسبابه اشاره كنند و آن را به حركت درآورندحتماً در تشهد و دعا به انگشت 

ت و سن .3
اش را در طول تشهد باال بگيرد و به آن اشاره  بر اين است كه نمازگزار انگشت سبابه

 .كند
 تنوع سور، آيات، اذكار و ادعيه در نماز -12

كند و  ها و اذكار را در ذهن نمازگزار تجديد مي اين تنوع ايجاد معاني و مقاصد سوره
و اذكار را  كه بسياري از سورنمايد و كسي  معاني تازه و جديد به ذهنش متبادر مي

________________ 
 .1/293زادالعمار  -1

 .رواه احمد بسند حسن -2

 .رواه ابن ابي شيبه بسند حسن كما في صفة الصالة -3
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حفظ نداشته باشد از اين نعمت محروم است، زيرا ايجاد تنوع از سنت است و به 
تأمل  اهللا كند و اگر در نمازهاي رسول خشوع و خضوع نزديكتر و نماز را كاملتر مي
ار اذك  در دعاهاي استفتاح پيامبر. بينيم كنيم اين تنوع را به صورت واضح و آشكار مي

 :مثالً. و اوراد مختلفي وارد شده كه خواندن همة آنها صحيح است

 نقنياملغرب، اللهم كام باعدت بني املرشق و يوبني خطايا بينياللهم باعد «) الف

باملاء  يمن الدنس، اللهم اغسلنی من خطايا ينقّی الثوب األبيض امك يمن خطايا

 .»والثلج والربد

حنيفاً وما أنا من املرشكني، إن ت واألرض فطر السموا يللذ يوجهت وجه«) ب

هللا رب العاملني، ال رشيک له وبذلک أمرت وأنا أول  يتومما ينسكی وحمياصالتی و

 .»املسلمني

 .»سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وال إله غريک«) ج

يكبار اين را تواند براي تنوع  و امثال اين ادعيه و اذكار وارد شده است و نمازگزار مي
هايي از جمله طوال مفصل، مثلِ  در نماز صبح سوره  و يكبار آن را بخواند، پيامبر

واقعه، طور، قاف و قصار مفصل، مثلِ إذا الشمس كورت، زلزلة و معوذتين، و در روايت 
 .كرد وارد شده است كه بعضي اوقات سورة انسان را در نماز صبح تالوت مي

كرد و  آيه تالوت مي 30نماز ظهر در هر ركعت به اندازة و وارد شده است كه در 
 .خواند سورة طارق، بروج، و الليل و إذا يغشي را مي

آيه و يا همانند  15و در نماز عصر در هر ركعت از دو ركعت اول به اندازة 
 .خواند هاي قبل را مي سوره

سالت و امثال تين، محمد، طور و مر نماز مغرب قصار المفصل مانند سوره هايدر 
 .خواند آنها را مي
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السماء انشقت، را  در نماز عشاء از اوساط مفصل مانند والشمس وضحها، إذا
داد كه سورة أعلي، قلم، و والليل إذا  ، دستور مي خواند و به صحابي جليل، معاذ مي

  .يغشي را بخواند
د شده است كه كرد و در روايت وار طوالني را تالوت مي ه هايردر قيام الليل سو

و اذكار و . خواند كوتاه مي آيه، و بعضي اوقات سوره هاي 200تا  150بعضي اوقات 

سبحان ربی العظيم «، »سبحان ربی العظيم«مثالً  ،اوراد ركوعش متنوع بوده است

اللهم لک ركعت، وبک آمنت، «، »رب املالئكه والروحسبوح قدوس «، »وبحمده

ربی، خشع سمعی وبرصی ودمی وحلمی سلمت، وعليک توكلت، أنت ألک و

 .»وعظمی وعصبی هللا رب العاملني

و بعضي اوقات » ربنا ولک احلمد«، »اهللا ملن محده سمع«و در وقت برخاستن از ركوع 

ملء السموات « :گفتند و بعضي اوقات مي» اللهم ربنا ولک احلمد«، »ربنا لک احلمد«

أهل الثناء « :كردند ند و اضافه ميافزود مي» وملء األرض وملء ما شئت من شیء بعد

 .»جلد منک اجلدا واملجد، اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطی ملا منعت، وال ينفع ذا

افزودند و  مي» سبحانی ربی األعلی وبحمده«و » علیسبحان ربی األ«و در سجده 

م سبحانک اللهم ربنا وبحمدک الله«و » والروح ئكةاملال سبوح قدوس رب« :گفتند مي

خلقه  يلک أسلمت، سجد وجهی للذاللهم لک سجدت وبک آمنت، و«و » اغفر لی

ره وشقّ سمعه وبرصه، تبارک اهللا أحسن اخلالقني  ...و امثال اينها و » وصوّ

 :گفتند و مي» رب اغفرلی، رب اغفرلی« :كرد در نشستن بين دو سجده اضافه مي

 .»فنی وارزقنیاللهم اغفرلی وارمحنی واجربنی وارفعنی واهدنی وعا«
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التحيات هللا والصلوات « :و در تشهد چند صيغه از اذكار و اوراد وارد شده مثالً

التحيات « :طور وارد شده است و همان» ...أهيا النبی  الطيبات، السالم عليکو

 :و يا وارد شده است كه» ...الصلوات الطيبات هللا، السالم عليک أهيا النبی واملباركات 

 .خواند مي» ...ات الصلوات هللا، السالم عليكم أهيا النبی التحيات الطيب«

در . هاي متنوع كه خواست بخواند تواند از هر كدام از صيغه نمازگزار مي ،بنابراين

اللهم صلّ علی حممد « :هاي متنوعي وارد شده است صيغه  سالم و درود بر پيامبر

إنک محيد جميد، اللهم بارک وعلی آل حممد كام صليت علی إبراهيم وعلی آل إبراهيم 

و » يدعلی حممد وعلی آل حممد كام باركت علی إبراهيم وعلی آل إبراهيم إنک محيد جم

علی أزواجه هم صلّ علی حممد و علی آل بيته والل« :گفتند باز، وارد شده است كه مي

وذريته كام صليت علی آل إبراهيم إنک محيد جميد، و بارک علی حممد وعلی آله بيته 

 .»وعلی أزواجه وذريته كام باركت علی آل إبراهيم إنک محيد جميد

اهللا صلّ علی حممد النبی األمی وعلی آل حممد كام صليت « :است كه و باز وارد شده

علی آل ابراهيم، وبارک علی حممد النبی األمی وعلی آل حممد كام باركت علی آل 

 .»إبراهيم، فی العاملني إنک محيد جميد

و ايرادي نيست اگر نمازگزار بر  ،هاي متنوع ديگري وارد شده است يغهو همچنين ص
بعضي از آنها بيشتر مواظبت كند زيرا بعضي از آنها از جهت ثبوت و شهرت در كتب 

كردند، اين چنين  اند، يا اينكه وقتي اصحاب از كيفيت آن سؤال مي وارد شده» صحاح«
49Fكرد گفت و بيان مي ي آنها ميبرا هاي معيني داد و صيغه تعليم مي آنها را

1. 

________________ 
 .تمامي احاديثي كه آورده شد در كتاب صفة صالة النبي ناصرالدين الباني وجود دارند -1
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 سجدة تالوت -13
از آداب تالوت قرآن اين است كه اگر نمازگزار به آية سجده رسيد، سجده به جا 

مْ ﴿آورد، زيرا خداوند، پيامبران و صالحين را به اين وصف ستوده است  يْهِ لَ تْىلَ عَ ا تُ إِذَ

بُكِيّاً  داً وَ جَّ وا سُ رُّ َنِ خَ محْ هرگاه آيات خداي رحمان براي آنها « )58: ممري( ﴾آيَاتُ الرَّ

 :گويد ابن كثير در تفسيرش مي .»افتند كنان و گريان به خاك مي سجده خوانده شود
و سجدة تالوت در نماز بسيار عظيم . القولند علماء بر مشروع بودن سجدة تالوت متفق

انِ وَ ﴿ :فرمايد  افزايد و خداوند عزوجل مي و بر خشوع و فروتني نماز مي قَ َذْ ونَ لِألْ ِرُّ خيَ

وعاً  شُ مْ خُ هُ يدُ زِ يَ ونَ وَ بْكُ گريند و بر  افتند و مي ها فرو مي بر چهره« .)109 :االرساء( ﴾يَ

سورة نجم را در نماز   اهللا و در حديث آمده است كه رسول .»افزايد تواضع آنان مي
خود از » صحيح« اهللا ـ در حمهو امام بخاري ـ ر. خواند و سجدة تالوت را به جا آورد

امء «با ابوهريره نماز عشاء خواندم و او سورة  :كند كه گفت رافع روايت ميابو إذا السّ

پشت  :چرا سجده كردي، گفت: را تالوت كرد، سپس سجده كرد، به او گفتم» انشقّت

اهللا  خواندم كه سجده كرد پس من هم تا وقتي كه با رسول خدا نماز مي سر رسول
50Fكنم مي مالقات كنم سجده

1. 
الزم است نمازگزار بر اين سنت مؤكد بسيار مواظبت كند چون سجدة تالوت 

. كند گرداند و كيد او را برمال و ضعيف مي كند و او را خوار و ذليل مي شيطان را دور مي

فسجد، اعتزل إذا قرأ ابن آدم السجدة « :فرمودند  كند كه پيامبر ابوهريره روايت مي

أمرت ن آدم بالسجود فسجد فله اجلنة، ويا ويلی، أمر اب :الشيطان يبكی، يقول

________________ 
 .البخاري رواه -1
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وقتي انسان به سجدة تالوت رسيد و سجده كرد، شيطان « .51F1»بالسجود فأبيت فلی النار

واي بر من، انسان مأمور به سجده شد، سجده كرد  :گويد گريد و مي شود و مي دور مي
كردم پس جاي من جهنم پس بهشت از آنِ اوست و من مأمور به سجده شدم و سجده ن

 .»است
 پناه بردن به خداي عزوجل از شر شيطان -14

شيطان در نماز ما را . هاي وي وسوسه است شيطان دشمن انسان و از جملة دشمني
گر  اين وسوسه. كند تا نماز ما را بر هم بزند و خشوع آن را از بين ببرد دچار وسوسه مي
بر مؤمن است ثابت قدم . ه و به ياد او باشدآيد كه به خداي روي آورد به سوي كسي مي

و شكيبا و مالزم ذكر خدا و نماز باشد و درمانده و عاجز نشود، زيرا اين مالزمت، 
  :فرمايد ون خداوند خود ميكند چ شيطان را از او مأيوس و منصرف مي

 )۷۶: النساء( ﴾إِنَّ كَيد الشيطَان كَانَ ضعيفاً﴿
 » يف استمكر و حيلة شيطان ضع«

ها و  هرگاه بندة خدا بخواهد با تمامِ وجود به خدا روي آورد شيطان با انواع وسوسه
اي بخواهد  شود، چون ابليس، همانند دزد گردنه است، هرگاه بنده از هر دري وارد مي

و به همين خاطر است كه به بعضي از سلف . بندد به خدا روي آورد راه را بر او مي
گويند شيطان كاري به  راست مي :اند شويم، گفته ند ما دچار وسوسه نميگوي مي :گفته شد

52Fكند هاي آباد را خراب مي و خانه خانة ويران ندارد

2. 
اولي خانة . گويند كه سه خانه وجود دارد اند و مي در اين مورد مثال زيبايي ذكر كرده

اي كه  نة بردهآالت و طال و نقره است، و دومي خا پادشاهي كه پر از جواهر، زينت
اي خالي است كه هيچ چيزي در آن  سومي خانه ، ووساي و جواهرات برده در آن هست
 دزد؟ نيست اگر دزد بيايد از كدام خانه مي

________________ 
 .االمام مسلم في صحيحه رواه -1

 ).22/608(مجموع الفتاوي  -2
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شود و بر او غيرت و  رود شيطان خشمگين مي هنگامي كه بنده به سوي اقامة نماز مي
ترين جبهه در  دا و سختورزد، زيرا در بزرگترين و نزديكترين مكان به خ حسادت مي

مقابل شيطان ايستاده است، به همين دليل، ابليس تالش و كوشش دارد تا او را منصرف 
كند و با نيروهاي  دهد، و به اين طريق او را به فراموشي دچار مي نمايد و به او وعده مي

ه ترك شود تا نمازش را خراب و تباه كند و او را ب اش عليه او مسلح مي سواره و پياده
اگر از اين طريق، مأيوس شد و بنده از او سرپيچي كرد و در آن مقام . نماز بخواند

اي به دل او  كند تا وسوسه شود و تالش مي بزرگ ايستاد، ابليس باز هم مأيوس نمي
به همين دليل در نماز چيزهايي را به . بيندازد و ميان او و قلبش مانع و حائل ايجاد كند

ي اوقات نمازگزار چيزي ر فكر آنها نبوده است؛ يا حتي بعضه قبالً هم دآورد ك ياد او مي
آورد تا دل او را مشغول و از خداوند   را فراموش كرده و شيطان در نماز به يادش مي

گونه،  شيطان اين. غافل كند و بدون خشوع و حضور قلب نماز را به اتمام برساند
ه تواند كارساز و آمرزندة گناهان باشد ك مي اي از نماز او گرفته است، چون نمازي بهره

53Fبا خشوع و فروتني كامل ادا شود

1. 
هايش راهنمايي  ما را براي مقابله با شيطان و از بين بردن وسوسه  اهللا رسول

شود و  اهللا، شيطان بين من و نمازم مانع مي يا رسول :گفت العاص كند، ابي  مي

ذاک « :خدا فرمودند زند، چه كار كنم؟ رسول يكند و قرائتم را به هم م ام مي وسوسه

اين » «شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ باهللا منه واتفل علی يسارک ثالثاً 

بر و سه بار به گر است و هرگاه چنين احساس كردي از شر او به خدا پناه ب شيطان فتنه
54Fاين كار را كردم، شيطان از من دور شد :العاص گفت ابي .»طرف چپ تف بينداز

2. 

________________ 
 .الصيب الوابل -1

 .مسلم رواه -2
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إن أحدكم إذا « :كند هاي شيطان و راه عالج آن آگاه مي ما را از وسوسه  اهللا رسول

قام يصلی جاء الشيطان فلبس عليه حتی ال يدری كم صلی، فإذا وجد ذلک أحدكم 

را  اگر يكي از شما براي نماز برخاست و شيطان او« .55F1»فليسجد سجدتني وهو جالس

 .»وسوسه كرد و ندانست كه چند ركعت نماز خوانده است، در آخر، دو بار سجده كند

إذا كان أحدكم فی الصالة « :دهد هاي شيطان ما را خبر مي از فريب  اهللا و باز رسول

فوجد حركة فی دبره أحدث أو مل حيدث، فأشكل عليه، فال ينرصف حتی يسمع صوتاً 

از شما در نماز احساس كرد كه بادي از او خارج شده و هرگاه يكي « .56F2»أو جيد رحياً 

به » بويي«بشنود يا » صدايي«دچار شك و ترديد گرديد، نمازش را قطع نكند مگر 
طور كه در حديث مذكور آمده است، مكر و نيرنگ شيطان بسيار  همان .»مشامش برسد
د مردي كه در مور] از اصحاب[  از ابن عباس روايت است كه پيامبر. عجيب است

وضو شده است و حال آن كه اين طور نيست پرسيد، و خود  گمان دارد در نماز بي
كند و وي گمان دارد  آيد و او را وسوسه مي شيطان به سوي يكي از شما مي :فرمودند

اگر چنين حالتي براي شما پيش آمد هرگز . كه چنين نيست وضو شده است، حال آن بي
ا به بيني خود بشنويد و ي» صدايي«خودتان مگر به گوش  از ادامة نماز منصرف نشويد

57Fاحساس كنيد» بويي«

3. 
هاي شيطاني وجود دارد، شيطان به سوي بعضي از  در اين جا بعضي از خدعه :سؤال

كند؛ در نماز بعضي از مسائل دعوت  رود و آنها را از روحِ نماز دور مي نمازگزاران مي
ن آنها را به آن مشغول و از نماز غافل كند، و بسياري آورد تا ذه علمي را به ياد آنها مي

________________ 
 .كتاب السهو ،البخاري رواه -1

 .مسلم رواه -2

 .الطبراني رواه -3
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گيرد و اين افراد به اين عمل سيدنا،  ها مي از مقاصد و خشوع و خضوع نماز را از آن
االسالم، ابن  كرد؛ شيخ كنند كه در نماز لشكر را آمادة جهاد مي ، استدالل مي عمر

روايت شده كه   از سيدنا عمر چه آن :فرمايد دهد و مي تيميه، به اين شبهه جواب مي

، امير  به اين خاطر بود كه عمر» ألجهز جيشی وأنا فی الصالةوإنی « :فرموده است

مؤمنان و مأمور به جهاد و فرماندة جهاد بود و همانند كسي بود كه در مقابل با دشمن 
ه نماز خواند ـ چه در حال قتال و جنگ باشد و يا نباشد ـ ايشان مأمور ب نماز خوف مي

و جهاد بودند پس بر او واجب است كه هر دو امر واجب و فرض را به جا بياورد چنان 
  :اند كه خدا فرموده

 ﴾يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا لَقيتم فئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثرياً لَعلَّكُم تفْلحونَ﴿
 . )۴۵ :ألنفالا(

هنگامي كه با گروهي برخورد كرديد ثابت قديم  ،ايد ان آوردهاي كساني كه ايم«
  .»باشيد و بسيار ياد خدا كنيد، باشد كه رستگار شويد

شود كه طمأنينه و آرامش قلبي در نماز با آرامش در حال جهاد برابر نيست  معلوم مي
مان شود دليل بر نقص اي و اگر فرض كنيم به خاطر جهاد مقداري از خشوع نماز كم مي

در عبادت است و به همين   و نماز نيست زيرا چنين شخصي، در هر حال مثل عمر
خاطر است كه نماز خوف نسبت به نماز در حال آرامش تخفيف پيدا كرده است و 

  :است داوند در وصف نماز خوف فرمودهخ

 ﴾ الْمؤمنِني كتاباً موقُوتاً فَإِذَا اطْمأْننتم فَأَقيموا الصالةَ إِنَّ الصالةَ كَانت علَى﴿
 .)۱۰۳: النساء(

يافتيد و به حالت عادي برگشتيد نماز را تمام و كمال برپاي هنگامي كه آرامش «
  .»داريد همانا نماز بر مؤمنان واجب و داراي اوقات معين است
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در چنان كه در حالت امنيت و آسايش به آن امر شده  شويم اقامة نماز آن متوجه مي
يعني خشوعي كه در حالت آسايش و امنيت الزم  ،حالت خوف بدان امر نشده است

با اين وجود مردم . دارد در شرايط جنگ و خوف ندارد و انسان هم بدان مكلف نيست
متفاوتند، كسي كه ايمان قوي دارد در نماز داراي حضور قلب است و در آن تدبر و 

كرد  خداوند حق را بر زبان و دل او جاري ميكسي بود كه   سيدنا عمر. كند تأمل مي
در نماز هم تدبير   پس جاي انكار نيست كه شخصي مثل عمر. شد و به او الهام مي

جيوش كند و هم در نماز حضور قلب داشته باشد هر چند كه اگر تدبير جيوش و يا 
شك و شود، و جاي  چيز ديگر در نماز نباشد نماز با خشوع و قوت بيشتري اداء مي

گمان نيست كه نماز در حال آسايش و امنيت از نماز در حالت خوف كاملتر بوده است، 
گذرد حتماً از بعضي  و وقتي كه خداوند از بعضي واجبات ظاهري در حالت خوف مي

 .گذرد و حرجي در آن نيست هم ميحاالت باطني 
و وقت هم  و خالصه، فكر كردن نمازگزار در نماز در مورد امري كه بر او واجب

 تنگ است مانند فكر كردن در مورد چيزهاي ديگر نيست، زيرا وقت براي سيدنا عمر
تنگ بودند؛ و وقت ديگري هم براي فكر نداشت زيرا امام امت بود و حوادث و 
مشكالت وارد بر او بسيار زياد بود و هر انسان نمازگزار به حسب مرتبت و مقام و 

رسد كه در  شود و در نماز چيزهايي به ذهنش مي ض ميمنزلتش چنين حالتي بر او عار
رسد و معلوم است كه بعضي از آنها از شيطان است مانند مردي  غير نماز به ذهنش نمي

كه مالش در جايي پنهان كرده بود و فراموش كرد كه كجاست و پيدا كردنش هم بسيار 
بلند شد و نماز . انبرخيز و نماز بخو :مشكل بود، بعضي از سلف صالح به او گفتند

 :به او گفته شد. خواند؛ بالفاصله در نماز به يادش آمد كه مالش را كجا پنهان كرده است
 دانستم كه شيطان در نماز او را رها مي :آيد؟ گفت از كجا دانستي كه در نماز به يادش مي

باز بدارد  ]با حضور قلب[اي از نماز او بگيرد و او را از نماز  كند تا اين كه بهره نمي
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58Fچون به اندازة مالش در نظر او مهمتر نبود

اما نمازگزار هوشيار و زيرك كسي است كه  .1

ال حول وال قوة إال باهللا كوشش كند امر مأمور را در كمال خشوع و فروتني ادا كند ـ 

59Fالعلی العظيم

2. 

 نماز سلف صالح -15
وقتي كه انسان از  افزايد خصوصاً تأمل در سيرة سلف صالح به خشوع در نماز مي

كاش يكي  :رجب گفته است ابن. اند آنها پيروي كند و بداند كه چگونه نماز را اقامه كرده
ايستاد و  كردي در حالي كه با كمال فروتني در برابر خداوند مي از آنها را مشاهده مي
فته مجاهد گ. ايستاد كرد از دنيا فارغ بود و همانند چوبي خشك مي شروع به مناجات مي

ترسيد كه در نماز نه  ايستاد چنان از خداوند مي هنگامي كه يكي از آنها به نماز مي :است
كرد و نه امور  شد، و نه با چيزي بازي مي كرد، نه متوجه اطرافش مي به چيزي نگاه مي

 .كرد كرد، مگر اينكه فراموش مي آمد و نه در مورد آنها فكر مي دنيوي به ذهنش مي
ايستاد و در حال سجده اگر هم  زبير در نماز همانند چوبي خشك ميال بنعبد اهللا 

60Fكرد گذشت سرش را بلند نمي منجنيق از كنار او مي

كه بدان توجه كند و مسلمة بن  3
خواند قسمتي از مسجد خراب شد، مردم بلند  بشار در حالي كه در مسجد نماز مي

________________ 
1-  

 دنيا؟ از خدا غافل بدن چيست
 

 ني قماش و نقده و ميزان وزن 
 

 مال را گر بهر دين باشي حمول
 

 »خواندش رسول» نعم مالُ صالح 
 

 آب در كشتي هالك كشتي است
 

 ...آب اندر زير كشتي پشتي است  
 

 )مثنوي( 

 ).22/601(مچموع فتاوي  -2

3-  

 چون كه با تكبيرها مقرون شدند
 

 ز جهان بيرون شدندهمچو قربان ا 
 

 )مثنوي( 
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] د شده بود كه اين واقعه راح از خود بيچنان [شدند ولي او همچنان در نماز بود و 
61Fاحساس نكرد

1. 
اي بودند كه به  بعضي از آنها در حال نماز و سجده مانند تكه پارچه :گويند و مي

شدند رنگ چهرة  اند و بعضي از آنها در حالي كه از نماز خارج مي زمين انداخته شده
ه كسي در راست يا دانستند كه چ آنها تغيير كرده بود، و بعضي از آنها در حال نماز نمي

شد  هايشان زرد مي چپ ايشان ايستاده است، و بعضي از آنها در حالِ وضو گرفتن چهره
 :گفت كند؟ مي چرا در حال وضو گرفتن احوالت تغيير مي :گفتند و وقتي به او مي

 !ايستم دانم كه در مقابل چه ذات با عظمتي مي مي
به او گفته . شد لرزيد و متغير مي در نماز بر خود مي  و سيدنا علي بن ابي طالب

وقت اداي امانتي رسيد كه آسمانها، زمين  :لرزي؟ گفت تو را چه شده است كه مي :شد
62Fزدند ترسيدند و سرباز مي و كوهها از حمل آن مي

سعيد تنوخي در نماز، اشك  .2
و بعضي ديگر از تابعين هم . شد هايش خيس مي كرد گونه ريخت و از بس گريه مي مي
باعظمتي دانيد در برابر چه ذات  آيا مي :گفتند شدند و مي اين نحو در نماز متحول مي به

________________ 
1-  

 آن دعاي بي خودان خود ديگر است
 

 آن دعا زو نيست گفت داور است 
 

 كند چون او قناست و آن دعا حق مي
 

 آن دعا و آن اجابت از خداست 
 

 واسطه مخلوق ني اندر ميان
 

 خبر زان اليه كردن جسم و جان بي 
 

 بندگانِ حق رحيم و بردبار
 

 ند در اصالحِ كارخوي حق دار 
 

 )مثنوي( 

2-  

 عشق مولي كي كم از ليلي بود
 

 گوي گشتن بهر او اولي بود 
 

 گرد بر پهلوي صدق گوي شو مي
 

 غلط غلطان در خمِ چوگانِ عشق 
 

 )مثنوي( 
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كنيم؛ اي گراميان، كدام يك از شما در نماز چنين حالتي دارد و  ايستيم و مناجات مي مي
63Fشود و چنين هيبتي در دل دارد؟ اين گونه متحول مي

1 
 :كند؟ گفت را به خود مشغول ميآيا در نماز چيزي تو  :به عامر بن عبدالقيس گفتند

ما در نماز به  :گفتند! مگر محبوبتر از نماز چيزي هست كه مرا به خود مشغول كند؟
خير، به  :به بهشت، حورالعين و امثال آن؟ گفتند :گفت. شويم چيزهايي مشغول مي

ر از شود بهت  ها تكه پاره اگر تنم بر سر نيزه :گفت. شويم خانواده و اموالمان مشغول مي
 .آن است تا در نماز به فكر امور دنيايي باشم

 :سه خصلت دارم، اما كاش هميشه داشتم :گفت  سعد بن معاذ
 .انديشم در نماز به چيزي نمي -1
  اي به خود راه بشنوم، در درستي آن شك و شبهه  اگر حديثي از پيامبر -2

 .دهم نمي
خوانم و دعاهايي كه  چه كه خود مي اي هستم چيزي به جز آن جنازهوقتي همراه  -3

64Fكند؛ يعني كامالً حضور قلب داشتند آورند، به ذهنم خطور نمي زبان ميديگران به 

2. 

خيزم و با خشيت به سوي نماز  در اوقات نماز برمي :اهللا ـ گفت و حاتم ـ رحمه

گويم  را در كمال عظمت و بزرگي مي» اكرب اهللا«خوانم و  شتابم و با نيتي پاك نماز مي مي

روم و تشهد را با  خوانم و در كمال فروتني به ركوع مي ترتيل تأمل و تفكر قرآن مي و با
دهم و با كمال اخالص  رسانم و با نيت خارج شدن از نماز سالم مي خضوع به اتمام مي

ترسم كه از من پذيرفته نشود و مقبول  گردم و مي كنم، و باز به خود برمي آن را تمام مي
65Fدارم كنم و آن را پاس مي ام بر نماز محافظت مي ندهخداوند نباشد و تا ز

3. 

________________ 
 .كتاب سالح القيطان لطرد الشيطان، عبدالعزيز السلمان -1

 ).22/605(بن تيمية الفتاوي ال -2

 .28-27ي صالة كتاب خشوع ف -3
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دو امام، يعني ابوحاتم رازي و محمد بن  :اهللا ـ گفت ابوبكرالصبغي ـ رحمه
كسي را همانند آنها  نصرالمروزي را ديدم و از شنيدن صداي آنها لذت بردم و هيچ

زيباتر از محمد بن كسي را نديدم كه  هيچ. ام نديدم و صدايي مثل صداي آنها را نشنيده
كرد اما  نشست و پيشاني او را زخمي مي نصر نماز بخواند؛ زنبور بر پيشاني وي مي

هيچ نمازي از نماز محمد  :محمد بن يعقوب اخرم گفت. كرد كوچكترين حركتي نمي
66Fبن نصر زيباتر نبود،

شدند ولي آنها را از خود دور  ها بر گوش وي جمع مي پشه 1
نهاد  اش را بر سينه مي آور بود؛ چانه از، خشوع و فروتني او شگفتكرد و زيبايي نم نمي

67Fايستاد و همانند چوبي خشك مي

2. 
لرزيد كه  ايستاد بدنش چنان مي اهللا ـ وقتي به نماز مي االسالم ابن تيميه ـ رحمه شيخ

 .شد گاه به راست يا چپ متمايل مي
ها  ن امروزي مقايسه كن، فرسخنمازگزارا، بيا و اين نمازها را با نمازهاي نمازگزارا

خود نگرد، ديگري قد و قامت  بينيم، يكي در نماز به ساعتش مي امروزه مي. فاصله دارند
كشد، بعضي خريد و فروش  اش دست مي كند، سومي به بيني را راست و ريس مي

هاي سجاده و سقف مسجد نگاه  شمارند، بعضي ديگر به زينت اي پول مي كنند، عده مي
اين وضعيت . نگرند تا افراد كنارِ خود را بشناسند اي به اطراف خود مي د، عدهكنن مي

________________ 
1-  

 كند وين نياز، ار چه كه الغر مي
 

 كند صدر را چون بدرِ انور مي 
 

 كشد چون ز مرده زنده بيرون مي
 

 ...هر گه مرده گشت او دارد رشد  
 

 مرده شو تا مخْرج الحي الصَمد
 

 اي زين مرده بيرون آورد زنده 
 

 )مثنوي( 
 .كتاب تعظيم قدرالصالة -2
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نماز امروز ماست؛ بيا و داوري كن؛ حال آن كه اگر يكي از آنها در مقابل يكي از بزرگان 
68Fو كار به دستان بايستد جرأت ندارد كوچكترين حركتي بكند

1. 
 شناخت مزاياي خشوع در نماز -16

رضه صالة مكتوبة فيحسن وضوءها مسلم حت ءما من امری« :اند دهفرمو اهللا رسول

خشوعها وركوعها، إال كانت كفارة ملا قبلها من الذنوب ما مل تؤت كبرية، وذلک و

هرگاه، وقت نماز فرا رسيد و مؤمن با شتاب و در كمال ادب وضو « .69F2»الدهر كله

ره نشود ـ كه مرتكب كبيگرفت و خشوع و ركوع نماز را كامل به جاي آورد ـ مادامي 
يعني وضو گرفتن و با خشوع و تدبر نماز را به جا آوردن  .»شود  كفارة گناهانش مي

پاداش هر نمازگزار به اندازة خشوع و فروتني وي در . كفارة تمام گناهان گذشتة اوست
پاداش نمازِ « :اند فرموده  كند كه پيامبر نماز است؛ همچنان كه امام احمد روايت مي

وم و نمازگزار، يك دهم، يك نهم، يك هشتم، يك ششم، يك پنجم، يك چهارم، يك س
يعني ميزان پاداش و ثواب نماز به خشوع و درست به جا آوردن آن  .»يا نصف آن است

هر اندازه ميزان خشوع، تدبر و فروتني بيشتر باشد اجر و ثواب آن نيز . مرتبط است
 .بيشتر است و بالعكس

________________ 
1-  

 خو باشد شحنه هر موشگريه 
 

 موش كه بود تا ز شيران ترسد او 
 

 خوف ايشان از كالبِ حق بود
 

 خوفشان كي ز آفتاب حق بود 
 

 موش كي ترسد ز شيران مصاف
 

 بلكه آن آهو تگان مشك ناف 
 

 رو به پيشِ كاسه ليس اي ديگ ليس
 

 توش خداوند و ولي نعمت نويس 
 

 )مثنوي( 

 .مسلم رواه -2
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رضي اهللا - طور كه ابن عباس همان. ازگزار از نماز همان تعقل اوستبهره و نصيب نم
اگر نماز با خشوع « .70F1»اي اي نداري جز آن چه تعقل كرده از نماز بهره« :اند فرموده -عنهما

خواند   اي كه نماز مي بنده« :اند فرموده  پيامبر. برد تمام ادا شود گناهان را از بين مي
افتند و  اهانش مياي گن گذارند، با هر ركوع و سجده وش وي ميگناهانِ او را بر سر و د

 .71F2»روند از بين مي
مراد اين است كه هرگاه ركني از نماز  :اند امام المناوي در تفسير اين حديث فرموده
شود و چون نماز را كامل ادا كند گناهانش  را به جاي آورد ركني از گناهان وي زايل مي

صوص نمازي است كه اركان و شروط و خشوع و خضوع آن روند و اين مخ از بين مي
اشاره شده است، » عبد و قيام«طور كه در حديث به لفظ  كامالً به جاي آورده بود همان

ايستد و اداي  الملوك با كمال تواضع و فروتني مي اي ذليل در مقابل ملك يعني بنده
72Fكند وظيفه مي

3. 
شد در خود احساس سبكي و آرامش دارد نمازگزار فروتن وقتي كه از نمازش فارغ 

كند كه باري سنگين از دوش خود برداشته و در كمال نشاط و آسايش و  و احساس مي
رسيد زيرا روشنايي  كند كه كاش نمازش به پايان نمي امنيت است و حتي آرزو مي

چشمانش در نماز است و نماز نعمت روح او و بهشت قلب و مكان استراحت و 
كند و  و خارج از نماز احساس تنگي، سختي و در زندان بودن را مي ،توي اسآرامش 

يابد و وارد دنياي  اكبر گفتن، ديگر از زندان دنيا نجات مي به محض ورود به نماز و اهللا
كنيم،  به وسيلة نماز استراحت مي :گويند دوستداران نماز مي. شود آسايش و امنيت مي

» أرحنا بالصالة ،يا بالل« :فرمودند  ، به بالل امبرطور كه امام و قدوة آنان، پي همان

________________ 
 .اإلمام احمد هروا -1

 .البيهقي في سنن الكبري رواه -2

 ).2/368(القدير  فيض -3
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و » به ما استراحت وآرامش بده و نگفت ما را از نماز راحت كن«. رحنا منهاأ :و نگفت

ة وج« :اند فرموده كسي كه  .»نور چشمان من در نماز است« .»الصالة يف عينيعلت قرَ

تواند  آن مي يرد و چه گونه بيگ نور چشمانش در نماز است چه گونه بدون نماز آرام مي
73Fصبر كند

1. 
 دعا در نماز و خصوصاً در سجده -17

كند  بدون شك مناجات با خداوند و از او خواستن، رابطة بنده را با خداوند قويتر مي
ده است چنان كه افزايد زيرا دعا عبادت و بندة مؤمن بدان امر ش و به خشوعش مي

  :است خداوند فرموده

﴿بوا رعةًادفْيخعاً ورضت ۵۵: ألعرافا( ﴾كُم(.  
  .»داوند را با تضرع و زاري بخوانيدخ«

در جاهاي معين   شود، و پيامبر و كسي كه از خداوند نخواهد، بر او خشمگين مي
در نماز دعا خوانده است، مثالً در سجود؛ ميان دو سجده، بعد از تشهد، اما مهمترين جا 

 طور كه در حديث بدان اشاره شده كه پيامبر بوده است همانكه دعا كرده در سجده 

نزديكترين « .74F2»قرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاءأ« :اند فرموده

و باز امام مسلم روايت  .»حالت بنده به خدا سجده است، در سجده بسيار دعا كنيد
كنيد زيرا اميد است كه دعا  در سجده بسيار دعا« :اند فرموده  كند كه پيامبر مي

 :اند عبارتند از در سجده خوانده  اهللا و از جمله دعاهايي كه رسول. »شود مستجاب

ه يلاللهم اغفر« ه وجلّه، وأوله وآخره، وعالنيته ورسّ  .75F3»ذنبی دقّ

________________ 
 .37الوابل الصيب ص  -1

 .مسلم رواه -2

 .مسلم رواه -3



 46 خشوع در نماز

چنين دعاهايي را در بين دو  .76F1»ما أرسرت وما أعلنت يل اللهم اغفر« :اند و فرموده

 .دخواندن سجده مي
هر يك از شما بعد از تشهد  :اند خواندند، چنان كه فرموده و بعد از تشهد دعاهايي مي

عذاب جهنم، عذاب قبر، فتنة حيات و ممات و از شر دجال به  :از شر چهار چيز

أعوذ بک من رش ما عملت ومن رش ما مل  يناللهم إ« :اند و فرموده. خداوند پناه ببريد

دادند تا اين دعا  تعليم مي  و به ابوبكر صديق» اً يسرياً بنی حساباللهم حاس«. »أعمل

الذنوب إال أنت، ظلمت نفسی ظلامً كثرياً، وال يغفر  يناللهم إ« :را بعد از تشهد بخواند

يك بار از   و پيامبر» مغفرة من عندک، وارمحنی إنک أنت الغفور الرحيم يل فاغفر

مل يلد  يأسألک يا اهللا األحد الصمد الذی اللهم إن« :گفت مردي شنيد كه در دعايش مي

 :فرمودند» ذنوبی إنک أنت الغفور الرحيم يلمل يكن له كفواً أحد أن تغفرومل يولد و

أسألک بأن اللهم إنی « :گفت و از مرد ديگري شنيد كه مي. بخشيده شد. بخشيده شد

األرض، يا نت وحدک ال رشيک لک، املنان يا بديع السموات وألک احلمد، ال إله إال 

به   پيامبر .»ة وأعوذ بک من النارنأسألک اجل ينيا قيوم، إ حياإلكرام، يا ذا اجلالل و

. خدا و رسولش داناترند :دانيد خدا را به چه اسمي خواند؟ گفتند آيا مي :يارانش گفت
م اعظمش خواند، اگر خدا را به اس ،دست اوستسوگند به خدايي كه جانم در  :گفت

و آخرين دعايي كه بين تشهد و . شود ، و اگر بخواهد به او داده ميابدعا كند مستج

ما قدمت وما أخرت وما أرسرت وما  يل اللهم اغفر« :خواند اين دعا بود سالم دادن مي

م وأنت املؤخر، ال إله إال أنتمنيما أنت أعلم به أعلنت وما أرسفت، و  .77F2»، أنت املقدّ
________________ 

 .خرجه النسائيأ -1

 .االلباني كتاب صفة الصالة للعالمة -2
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كند زيرا وقتي  نمازگزاران را برطرف مي مشكل بسياري از ،حفظ چنين دعاهايي
دانند  كنند و نمي شوند، سكوت مي نمازگزاران پشت سر امام هستند و از تشهد فارغ مي

 .كه چه بگويند و چه اذكاري را بخوانند
 اذكار بعد از نماز -18

اي كه از بركت نماز و فايدة آن  كند تا خشوع قلب و نتيجه چيزي كه ما را كمك مي
 .ماند، خواندن اذكار وارده بعد از نماز استثابت ب

بدون شك نگهداري طاعت اولي يعني نماز، به دنبال آوردن طاعت دومي يعني اذكار 
بيند اولين چيزي كه بعد از  باشد؛ و اگر نمازگزار در اذكار بعد از نماز تأمل كند مي مي

شكاالتي كه در حين اداي است؛ گويي نمازگزار از ا» استغفار«كند سه بار  نماز شروع مي
نمايد، و تقصيرات خود را يادآوري، و براي آنها  نماز ايجاد شده است استغفار مي

كند و در انجام نمازهاي سنت دقت بيشتر دارد تا نواقص  ازخداوند طلب بخشش مي
بوده و يا خللي بر  نمازهاي فرض را جبران كند يعني اگر اداي نماز فرض بدون خشوع

 .ده است نمازهاي سنت آن را جبران كندآن وارده ش
 :رسيم و آن عبارت است از بعد از فارغ شدن از اسباب خشوع به مرحلة بعدي مي
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 .كند ب ـ دفعِ موانعي كه خشوع نماز را كم مي
 كند از بين بردنِ چيزهايي كه نمازگزار را به خود مشغول مي -19

اي ملون  با پارچه ل شهالمؤمنين عاي ام :روايت كرده است  انس بن مالك
اين پارچه را بردار زيرا تصاويرش  :به او گفت  قسمتي از خانه را پوشانده بود، پيامبر

78Fكند مرا در نماز مشغول مي

 .برد ، يعني خشوع نماز را از بين مي1
 ل حضرت عايشه :كند روايت مي ل و در روايت ديگر، قاسم از عايشه

  اهللا بر طاقچة خانه آويزان كرده بود و رسول اي را كه بر آن تصاويري بود پارچه
آن را از اين جا بردار زيرا تصاويرش مانع نماز  :خواند و فرمودند روبروي آن نماز مي

. آن را برداشتم و بالش كردم :گويد مي ل كند، عايشه شود يعني مرا مشغول مي مي
در آن جا ديد، بعد از وارد كعبه شد تا نماز بخواند دو شاخ كبش   وقتي كه پيامبر

فراموش كردم بگويم اين دو شاخ را بپوشانيد  :فراغت از نماز به عثمان حجبي گفت
ابوداود . زيرا درست نيست در خانه چيزي باشد و نمازگزار را به خود مشغول كند

جا رفت و آمد هست و جاهاي پر  نمازگزار بايد از اماكني كه در آن :روايت كرده است
كنند، يا مجلسي كه بسيار شلوغ است و هر  ا كنار كساني كه صحبت ميسر و صدا، ي

كند پرهيز كند و در چنين مكانهايي نبايد نماز  چه كه انسان را به خود مشغول مي آن
بخواند، همچنين در جاهاي بسيار گرم و بسيار سرد از اداي نماز خودداري كند، و اگر 

تا هوا كمي  داي تابستان به تأخير بيندازبرايش مقدور است نماز ظهر را در شدت گرم
 :گويد ابن القيم جوزي در كتاب الوابل الصيب مي. خنك شود و شدت گرما كاهش يابد

دارد زيرا عبادت را با  خضوع بازمياداي نماز در شدت گرما نمازگزار را از خشوع و 
را به تأخير است كه نماز   اهللا هاي رسول و از حكمت. دهد سختي و اكراه انجام مي

بيندازد تا شدت گرما كاهش يابد و نمازگزار با قلبي حاضر نماز بخواند تا مقصود نماز، 
 .كه همان خشوع و روي آوردن به خداست، حاصل شود

________________ 
 .البخاري رواه -1
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ها و تصاويري  لباس نمازگزار نبايد داراي نقوش، رنگارنگ و يا نوشته -20
 باشد كه او را از نماز غافل كند 

دار و  بلند شد و در حالي كه عبايي خط اهللا رسول كه دكن روايت مي لعايشه
را به ابوجهم  اين عباء« :وقتي از نماز فارغ شد فرمود. دار بر تن داشت نماز خواند حاشيه

بن حذيفه بدهيد و عباي خودم را كه بدون حاشيه و خط است بياوريد زيرا هم اكنون مرا 
 :روايت ديگري وارد شده است كه فرمودندو در  .»نماز غافل كرد و بدان سرگرم شدم از
، و در روايت ديگري آمده است كه آن عبا داراي »هاي آن مرا مشغول كرد حاشيه«

تمام اين روايات در كتاب . كرد حاشيه و خطهاي مربعي بود و او را به خود مشغول مي
 .دتوانيد به آن مراجعه كني اهللا ـ وارد شده است و مي صحيح امام مسلم ـ رحمه

گاه در لباسهايي كه بر روي آن تصوير هست،  بهتر آن است كه نمازگزار هيچ
 .خصوصاً تصاوير ذي روح ـ كه در اين زمان بسيار شايع است ـ نماز نخواند

 وقتي كه غذا حاضر است نماز نخواند -21
وقت حاضرشدن طعام نماز جايز در « .79F1 »ال صالة بحرضة طعام« :فرمودند  پيامبر

 .»نيست
وقتي غذا حاضر شد و جلوي او گذاشتند شروع به خوردن كند چون اگر بلند شود 

خشوع خواهد بود پس  و نماز بخواند در حال نماز به فكر غذا هست و نمازش بي
 :فرمودند اهللا نيازش را برطرف كند زيرا رسول] غذايش را بخورد و[عجله نكند تا 

يد غذا را بخوريد قبل از آن كه مغرب را وقتي غذا آماده شد و وقتي نماز هم فرا رس«

ضع إ« :و در روايت ديگري آمده است .»بخوانيد و در خوردن غذا هم عجله نكنيد ذا وُ

وقتي غذا « .80F2»عشاء أحدكم وأقيمت الصالة فابدءوا بالعشاء وال يعجلنّ حتی يفرغ منه

________________ 
 .مسلم رواه -1

 .متفق عليه -2
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خوردن فارغ جله نكنيد تا از حاضر شد و وقت نماز هم فرا رسيد غذا را بخوريد و ع
 .»شويد

 آورد نماز نخواند در حالتي كه بول و غائط به او فشار مي -22
آورد نماز با خشوع ممكن  بدون شك در حالي كه بول و غائط به نمازگزار فشار مي

از نماز خواندن در چنين حالتي نهي كرده  اهللا و به همين دليل است كه رسول ،نيست
 .است

اول قضاء حاجت كند گرچه نماز جماعت يا چند در چنين حاالتي ضروري است 

 قامتإذا أراد أحدكم أن يذهب اخلالء و« :فرمودند  ركعت فوت شود زيرا پيامبر

اگر كسي قضاي حاجت داشت و نماز اقامه شد، اول قضاي  .81F1»الصالة فليبدأ باخلالء

ايد نماز را حاجت كند، بعد نماز بخواند؛ و اگر در وسط نماز به چنين حالتي دچار شد ب

 ال« :اند فرموده  قضاي حاجت كند و وضو بگيرد و نماز بخواند، زيرا پيامبرقطع و 

 .82F2»صالة بحرضة طعام وال هو يدافعه األخبثان

برد و اثر روحي و معنوي نماز از دست  چنين حاالتي، خشوع نماز را از بين مي
 .رود و حبسِ باد شكم هم همين حكم را دارد مي
 چرت نماز نخواند درحاالت -23

إذا نعس أحدكم فی الصالة فلينم حتی « :فرمودند اهللا رسول :أنس بن مالك گفت

ز بخوانيد تا بدانيد چه اگر در نماز چرت زديد اول بخوابيد بعد نما« .83F3»يعلم ما يقول

اهللا عنهاـ روايت كرده آمده  و دليل اين، در حديث ديگري كه عايشه ـ رضي .»گوييد مي

________________ 
 .رواه أبوداود -1

 .مسلم رواه -2

 .البخاري هروا -3



 خشوع در نماز

 

51 

زيرا اگر يكي از  دگر در نماز چرت زديد اول بخوابيد تا خواب از شما دفع شوا« :است
گويد، شايد استغفار كند و يا به  داند كه چه مي شما در چنين احوالي نماز بخواند نمي

 .»خودش ناسزا بگويد
شود و شايد آن لحظه  و گاهي اين چنين حالتي در قيام الليل بر انسان عارض مي

گويد و در  داند چه مي  كند و نمي ابت دعا باشد، بر خود دعا ميهمان لحظة استج
شود، پس بايد اول بخوابد تا خواب  چنين حاالتي بر انسان غالب مي نمازهاي فرض هم

و يا ترك جماعت  بشرطي كه وقت نماز نگزرد از او دفع شود بعد نمازش را أدا كند
 .نشود

 اندنبايد روبروي متحدث و خوابيده نماز خو -24
روبروي خوابيده و كسي « .84F1»ال تصلوا خلف النائم وال املتحدث« :اند پيامبر فرموده

زند با سخنانش انسان را به  زيرا شخصي كه حرف مي» زند نماز نخوانيد كه حرف مي
 .كند خود مشغول و فرد خوابيده هم با حركتي نمازگزار را به خود مشغول مي

زنند از نظر  ز خواندن روبروي كساني كه حرف مينما :گويد اهللا ـ مي خطابي ـ رحمه
امام شافعي و احمد بن حنبل كراهت دارد و اين بدان خاطر است كه كالم آنها نمازگزار 

 .دارد را از نماز بازمي
دانند از جمله  اند اهل علم آنها را ضعيف مي ذكر كرده» خوابيده«اما داليلي كه براي 

» رشح باب الصالة خلف النائم«الباري در  جر در فتحو ابن ح ةابوداود در كتاب الصال

 .اند بدان اشاره كرده

حديثي را ذكر كرده » باب الصالة خلف النائم«خود در » صحيح«و امام بخاري در 

خواند در حاليكه من روبروي ايشان  نماز مي  پيامبر :كند روايت مي ل عايشه. است
 .خوابيده بودم

________________ 
 .ابوداود رواه -1
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دانند كه روبروي شخص نائم نماز خوانده شود  وه ميو مجاهد، طاوس و مالك مكر«
و اگر از اين حالت در  .»چون شايد حركتي كند كه نمازگزار را از توجه به نماز بازدارد

 .امان باشد نماز بدون اشكال است ـ واهللا اعلم
 مشغول نشدن به صاف كردن زمين -25

مكان   يد كه در وقت سجدهمردي را د  كند پيامبر امام بخاري از معيقيب روايت مي
و باز  »كني يكبار بس است اگر اين كار را مي« :كرد به او گفت اش را صاف مي سجده

مكان سجده را در « .85F1»ال متسح وأنت تصلی، فإن كنت البد فاعالً فواحدة« :اند ه فرمود

 .»دهي يكبار بس است حال نماز صاف نكن و اگر به ناچار اين كار را انجام مي
و اگر . اين نهي محافظت بر خشوع است تا در نماز حركات زياد انجام ندهد دليلِ

 .مكان سجده نياز به صاف كردن دارد بهتر آن است قبل از نماز اين كار را انجام دهد
بر روي گل سجده كرد و   و مسح پيشاني و بيني در نماز كراهت دارد، زيرا پيامبر

بوده اك نكرد و حتي اثر آن بعد از نماز هم پيدا آن در پيشاني وي باقي ماند و آن را پ
شود نمازگزار اين چيزها را فراموش كند  است، زيرا استغراق در نماز و خشوع باعث مي

نماز انسان را از « .86F2»إن فی الصالة شغالً « :اند فرموده  و به آنها مشغول نشود و پيامبر

بهترين اگر  :كند گفت درداء روايت مين أبي شيبه از ابو و اب. »كند چيزهاي ديگر دور مي
يعني اگر [ام را صاف كنم، اين كار را نخواهم كرد  شتر را به من بدهند تا مكان سجده

 .]دهم بهترين مال و ثروت را به من بدهند حركات اضافي در نماز انجام نمي
بر . دانستند سلف صالح مسح پيشاني را در نماز مكروه مي :اند و عياض فرموده

كند پرهيز داشته باشد و همچنان كه  چه وي را از نماز دور مي ازگزار است از هر آننم
 .ذكر شد الزم است براي ديگر نمازگزاران هم ايجاد مزاحمت نكند

________________ 
 .ابوداود رواه -1

 .البخاري رواه -2
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 با قرائتش مزاحم ديگران نشود -26
ن كلكم مناج ربه، فال يؤذين بعضكم بعضاً، وال يرفع إأال « :فرمودند  پيامبر

بدانيد كه همة شما با خداوند  ،هان«  87F1»الصالة يف«يا » ی القراءةبعضكم علی بعض ف

اي از شما در  ند و عدهاكنيد، پس بعضي از شما بعضي ديگر را نيازار مناجات مي
و در روايت ديگري . صدايش را بيش از حد بر ديگران بلند نكند» نماز«يا » قرائت«

 .»مشكل ايجاد نكندبعضي از شما با صداي بلند براي ديگران « :هست كه
 نكند» توجه«در نماز به اطراف  -27

اليزال اهللا عزوجل مقبالً علی العبد « :فرمودند اهللا كند، رسول روايت مي  ابوذر

خداوند پيوسته و تا وقتي كه « .88F2»وهو فی صالته ما مل يلتفت، فإذا التفت انرصف عنه

نگرد و چون توجه  در وي ميبندة در حالِ نماز به اطراف توجه نكند به نظر رحمت 
 .»گرداند كرد خداوند هم از او روي برمي

 :در نماز دو قسم است» توجه«و 
 .توجه چشم) ب .توجه قلب به غير خدا) الف

 اهللا كنند، و در اين مورد از رسول از هر دو نهي شده است و پاداش نماز را كم مي

دزديي است كه « .89F3»العبداختالس خيتلسه الشيطان من صالة « :سؤال شد فرمودند

 .»دزدد شيطان از نماز بنده مي
شود همانند مردي است  مثَلِ كسي كه در نماز با چشم يا قلب متوجه غير خدا مي«

كه پادشاهي او را احضار كرده و روبروي پادشاه ايستاده و پادشاه او را مخاطب قرار 
نگرد و قلبش متوجه  پ ميزند در حالي كه آن مرد به راست و چ و صدا مي ،داده است

________________ 
 .ابوداود رواه -1

 .ابوداود رواه -2

 .البخاري رواه -3
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گويد چون به وي توجه ندارد، پادشاه به  فهمد كه پادشاه چه مي سلطان نيست و نمي
 چنين مردي چه بگويد؟

افتد؟ چنين  شود و از نظر پادشاه نمي آيا، حداقل ، با خشم و نفرت بيرون رانده نمي
در برابر  كسي با حضور قلب در برابر پروردگار ايستاده است و عظمت ايستادن

كند و قلبش از خوف پر و با ذلت و تواضع ايستاده و از خداوند  پروردگار را درك مي
شرم دارد اگر به غير او روي آورد و از وي روي بگرداند؛ اين دو با هم برابر نيستند، 

دو مرد با هم  :ميان اين دو نماز فاصلة بسيار است همچنان كه حسان بن عطيه گفت
زيرا يكي از آن . و فضيلت فاصلة آن دو فاصلة ميان آسمان و زمين است خوانند نماز مي

 .»رده و ديگري در غفلت ايستاده استدو با حضور قلب به خدا روي آو
اما توجه به اطراف به دليل نياز اشكال ندارد، چنان كه ابوداود از سهل بن حنظليه 

ها نگاه  ر حالي كه به درهند دخوا نماز مي  نماز صبح اقامه شد و پيامبر« :روايت كرد
 .»فرستاد تا نگهباني دهد ها مي درهها سواري به  بعضي شب« :و ابوداود گفت .»كرد مي

كردن امامه دختر ابوالعاص، باز كردنِ در  داد مانند بغل گاهي در نماز كارهايي انجام مي
كسوف، و خفه ، پايين آمدن از منبر براي تعليم نماز، و تأخير در نماز لبراي عايشه

كردن شيطان كه خواست نمازش را باطل كند، امر به كشتن مار و عقرب در نماز، يا منع 
اش در نماز، و  گذرد، امر به تصفيق براي زنان، اشاره كسي كه از جلوي نمازگزار مي

شوند، و اگر براي ضرورت و  امثال اينها بسيار زياد است كه به ضرورت انجام داده مي
90Fاشند بيهوده است ـ با خشوع منافات دارد ـ و ممنوع استرفع حاجت نب

1. 
 به آسمان ننگرد -28

در حديث، نگاه به آسمان نهي شده و نمازگزار بايد از آن پرهيز كند تا دچار اين 

هُ إِىلَ « :نشود كه فرمودند  اهللا وعيد رسول َ عْ بَرصَ فَ رْ الَةِ فَالَ يَ مْ ىفِ الصَّ كُ دُ انَ أَحَ ا كَ إِذَ

________________ 
 .22مجموع الفتاوي ص  -1
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هُ السَّ  ُ عَ بَرصَ تَمَ لْ ءِ أَنْ يُ گاه يكي از شما در نماز بود چشمان خود را به آسمان هر« 91F1»امَ
 .»ندوزد چون ممكن است پرتويي از نور به بينايي وي برخورد كند و صدمه ببيند

نبايد كساني كه در نمازند به آسمان « :همين مضمون هستو در روايات ديگري نيز 

 .92F2»طفن أبصارهمخلينتهن عن ذلک أو لت« :اند ودهفرم خدا باز رسول» .بنگرند
 .دست بر مي دارند يا اينكه چشمهايشان برداشته مي شود از اين كار

 در حال نماز به پيش روي خود آب دهان نيندازد -29
إذا « :فرمود  اين كار با خشوع و ادب در حضور خدا بودن سازگار نيست و پيامبر

هرگاه يكي از « .93F3»وجهه إذا صلی لَ بَ وجهه؛ فإن اهللا قِ  لَ بَ قِ كان أحدكم يصلی فال يبصق 
خواند به پيشِ روي خود آب دهان نيندازد زيرا خداوند در هنگامِ نماز  شما نماز مي
در حالِ نماز، به طرف جلو آب  :اند و باز هم امام بخاري روايت كرده .»مقابل اوست

كنيد و به طرف راست هم آب دهان  دهان نيندازيد زيرا در نماز با خداوند مناجات مي
نيندازيد زيرا طرف راست فرشتگانند، به طرف چپ بيندازيد و يا آن را زير پايتان پنهان 

 .كنيد
اما وقتي كه مسجد با سجاده يا همانند آن فرش شده باشد، چنان كه رسمِ غالب 

ن آورد و امروز است، نبايد چنين كاري انجام دهد، و اگر ممكن است يك دستمال بيرو
  .آب دهانش را بر آن بريزد و بعد آن را پنهان كند

________________ 
 .احمد  رواه -1

 .البخارياإلمام احمد و  رواه -2

 .البخاري  رواه -3
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 تا حد ممكن از خميازه كشيدن خودداري كند -30
إذا تثاءب أحدكم فی الصالة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان « :پيامبر فرمودند

را ببندد زيرا تواند دهانش  هرگاه يكي از شما در نماز خميازه كشيد تا مي« .94F1»يدخل
 .»شود وارد ميشيطان 

تواند براي نمازگزار تشويش ايجاد كند و  زيرا وقتي كه شيطان داخل شد بهتر مي
 .خندد خشوع نماز را از بين ببرد، عالوه بر اين در وقت خميازه كشيدن به انسان مي

 در نماز» اختصار«ترك  -31
رسول خدا « .95F2»اهللا عن االختصار فی الصالة هنی رسول« :كند كه ابوهريره روايت مي

. يعني دستهايش را بر تهيگاه بگذارد» اختصار«و  .»در نماز نهي كرده است» اختصار«ز ا
خواندم و دستهايم را بر  ن عمر نماز ميدر كنار اب :كند زياد بن صبيح حنفي روايت مي

اين كار در نماز عيب و نقص  :تهيگاه نهادم، ناگهان بر دستهايم زد، بعد از نماز گفت
ذلت و خواري » اختصار«از آن نهي كرده، و در حديث مرفوع است كه   مبراست و پيا

 .از شر آن بايد به خدا پناه برد تاهل جهنم اس
 در نماز» سدل«ترك  -32

هنی عن السدل فی الصالة، و أن يغطی الرجل « :روايت شده است  اهللا از رسول
 .»ا بپوشاند نهي كرده استدر نماز و آن كه انسان دهانش ر» سدل«پيامبر از « .96F3»فاه

 درازيعني لباس چنان » سدل« :روايت است كه خطابي گفت» املعبود عون«در كتاب 

مطلقاً منع شده زيرا » سدل«كه  :نقل است» املفاتيح مرقاة«باشد كه به زمين برسد و در 

 :گويد» النهاية«صاحبِ . آورد و در نماز زشتتر و ناپسندتر است تكبر و خودپسندي مي

________________ 
 .مسلم  رواه -1

 .ابوداود رواه -2

 .ابوداود رواه -3
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يعني لباس را به خود بپيچاند و از داخل آن دستهايش را بيرون بياورد، و در آن حال 
» سدل« :و گفته شده است. كردند اند كه يهود چنين مي ركوع برود و سجده كند؛ و گفته

آن است كه لباس را بر دوش اندازد و اطرافش را بر جلو يا بر بازوها رها كند و در نماز 
برد، برعكسِ آنكه لباس را  چنين وضعي خشوع نماز را از بين ميبدانها مشغول شود، 

سخت ببندد و ترس افتادن لباس را نداشته باشد چنين كاري مكروه نيست چون 
 .كند و با خشوع هم منافات ندارد نمازگزار را مشغول نمي

امروزه در ميان بعضي از مردم لباسها و رداهايي هست كه با هم فرق دارند و 
كنند  زنند و يا جمع مي كنند، مثالً لباس را در نماز باال مي ر را به خود مشغول مينمازگزا

 .و امثال اينها، كه كراهت دارند و بايد نمازگزار از چنين كارهايي پرهيز كند
اشاره شده است علما داليلي براي آن ذكر » پوشانيدن دهان«اما اين كه در حديث به 

 .تواند قرائت را به خوبي و سجده را كامل انجام دهد ياند از جمله نمازگزار نم كرده
 پرهيز از تشبه به حيوانات -33

چون خداوند به انسان كرامت بخشيده و او را در بهترين شكل و سيما آفريده، بسيار 
 .زشت است كه خود را به حيوانات شبيه كند

ايم نباشد، زيرا با مان همانند به ما نمازگزاران مؤظفيم در حال نماز، حركات و هيئات
خشوع منافات دارد، و شايسته نيست نمازگزار چنين حركاتي را انجام دهد، در اين 

عن نقر الغراب، وافرتاش  :اهللا فی الصالة عن ثالث هنی رسول« :مورد آمده است كه

در نماز از سه چيز  اهللا رسول« .97F1»السبع، وأن يوطّن الرجل املقام الواحد كإيطان البعري

همانند كالغ منقارزدن، همانند درندگان نشستن، و همانند شتر در يك جا  :فرمودندنهي 
كه انسان به مكاني مخصوص و معين   يعني اين :و گفته شده است .»ايستادن و نشستن

از مسجد انس بگيرد و هميشه در آنجا نماز بخواند، همانند شتري كه در مكاني خاص 

________________ 
 .أحمد  رواه -1
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همانند خروس به زمين نوك  :ام از منع شده« :است كهو در روايت . نشيند خورد و مي مي
زم يعني در حالِ نماز ال« .98F1»زدن، مانند سگ نشستن، و مثل روباه به اطراف نگاه كردن

 .»است از چنين حاالتي پرهيز كرد
به دليل اهميت مسئلة خشوع و ارزش واالي آن در نزد علماء قضية زير را مورد 

 :اند بحث و مناقشه قرار داده
كسي كه در نماز بسيار وسواس است نمازش درست است يا بايد آن را اعاده  :مسئله

 كند؟
نظر شما دربارة كسي كه در نماز  :اگر گفته شود« :اهللا ـ گفت ابن قيم الجوزي ـ رحمه

 »خشوع ندارد چيست، آيا نمازش درست است يا خير؟
اين كه در آن از جهت اجر و ثواب، نمازش درست نيست مگر  :گفته شده است

 .تعقل كند و در برابر پروردگار خاشع و فروتن باشد
اي بهره و نصيبي نداري و  چه كه در آن تعقل كرده در نمازت جز آن :ابن عباس گفت

آيد  خواند و نماز به شمار نمي اي نماز مي همانا بنده« :حديث مرفوعي هست» مسند«در 
 .»ربع آن يا حتي يك دهم آنو اجر و پاداشي ندارد مگر نصف آن، ثلث آن، 

يعني اجر و ثواب نماز به خشوع و فروتني بستگي دارد و هر اندازه خشوع كمتر [
 .]باشد اجر و ثواب هم كمتر است

. است خداوند شرط رستگاري نمازگزاران را در نماز، خشوع و خضوع قرار داده
آورد حتماً از  نيست و اگر هم اجر و ثوابي به دست كسي كه خشوع ندارد اهل فالح

اما آيا در . و وقتي از جملة رستگاران است كه خشوع داشته باشد ،ناحية رستگاران است
 آيد و قضاء ندارد؟ احكام دنيوي، نماز به شمار مي

________________ 
خشوع و  ةاي از اسباب خشوع، اسباب از ميان برند امام احمد روايت كرده است، تمامي آن چه ذكر شد مجموعه -1

 .اسبابي كه موجب جبران عدم خشوع بودند، بود
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اگر در نماز خشوع، غلبه داشته و تعقل كرده است اجماعاً نماز به شمار  :جواب
اما . كنند قص را جبران و نماز را كامل ميآيد و نمازهاي سنت و اذكار بعد از آن، نوا مي

اگر عدم خشوع غلبه داشته و بدون تأمل و تعقل نماز را خوانده باشد، فقهاء در مورد 
واجب است كه  :ابن حامد، از شاگردان امام احمد، گفته است. القولند اعادة آن مختلف

ماز است و فقهاء دو نماز را اعاده كند و اين هم مانند اختالفشان در مورد خشوع در ن
كسي كه  :دو قولي كه ذكر شد. قول دارند و در مذهب امام احمد هم چنين است

دارد و بيشتر نماز را با وسوسه خوانده وسواس است و در نماز وسوسه بر او غلبه 
 .واجب است دوباره نماز را اعاده كند :است، ابن حامد گفته است

اند  استدالل كرده  دانسته و به اين گفتار پيامبراما اكثر فقهاء اعادة نماز را واجب ن
كند دو بار سجده كند، و نفرمودند اعاده كند، و  كسي كه در نماز سهو مي :كه فرمودند
گويد فالن چيز را به ياد بياور و  آيد و مي شيطان، در نماز به نزد شما مي« :اند باز فرموده

داند كه چند ركعت  كند و نمي ا غافل ميفالن چيز و فالن چيز، تا آنجا كه نمازگزار ر
ترديد اجر و ثواب زيادي ندارد جز به اندازة حضور قلب و  بي .»نماز خوانده است

چه كه در آن تعقل  اي نداري جز آن در نماز بهره :خشوع كه دارد، ابن عباس گفته است
اند  فتهو چنين نمازي به اعتبار كمال مقصود آن صحيح نيست هر چند كه گ. اي كرده

99Fصحيح و درست است امر به اعادة آن نشده است

1. 
هرگاه مؤذن أذان « :روايت شده است كه فرمودند اهللا و حديث صحيح از رسول

زند تا اذان را نشنود، و چون اذان تمام شد  كند و تيز مي گويد شيطان پشت مي
گردد تا  دوباره برميكند و وقتي تمام شد  شود فرار مي  گاه كه اقامه گفته گردد، آن برمي

به ياد بياور و فالن چيز را  :گويد اي بگيرد و مي نمازگزار را غافل كند و از نمازِ وي بهره
آورد، تا  الذهن است چيزهايي را به ياد وي مي در حالي كه خالي... و فالن  فالن چيز

________________ 
 .1/112السالكين ص  مدارج -1
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چنين  داند چند ركعت نماز خوانده است، اگر يكي از شما به جا كه نمازگزار نمي آن
 .»حالتي دچار شد در آخر نماز دو بار سجدة سهو به جا آورد

در حديث مذكور، شيطان نمازگزار را كامالً غافل كرده به  :اند جمهور فقهاء گفته
دستور به سجدة   داند كه چند ركعت نماز خوانده است، پيامبر نحوي كه حتي نمي

نماز باطل بود امر به اعادة آن  كند، چون اگر دهد و امر به اعادة نماز نمي سهو مي
 .كرد مي

اين حكمت سجدة سهو است، برخالف شيطان كه انسان را وسوسه  :اند و گفته
 شود، و به همين دليل است كه پيامبر كند و مانع حضور قلب و خشوع در نماز مي مي

ده كند نامي اي كه شيطان را خوار و زبون مي يعني دو سجده» المرغمتين«اين سجده را 
 .است

تواند  اعاده واجب است تا فوايد خشوع حاصل شود، مي :گويد پس اگر كسي مي
خواهد و نمازش درست  خواهد اعاده هم نمي اعاده كند و اگر اين فوايد و ثمرات را نمي

اند كه حتماً واجب است اعاده شود و  گونه فهميده است، و اگر مراد از وجوب را اين

ر آن جاري است، و اگر اعاده نكند عقوبت دارد، ما چنين ب الصالة تاركگرنه احكام 

يعني در هر صورت بايد كلمه واجب را درك كرد كه مقصود حصول خشوع [ايم  نگفته
100Fواهللا أعلم .و قول دوم ارجح است] است نه ابطال نماز،

1. 
تواند آن را به دست آورد كه  اي بس بزرگ و با ارزش است و كسي مي خشوع مسئله

به او توفيق داده باشد و محروم شدن از خشوع مصيبتي بس بزرگ و امري خداوند 

اللهم إنی أعوذ « :گويد در دعايش مي  اهللا ناگوار است و به همين دليل است كه رسول

 .»برم خشوع به تو پناه مي پروردگارا، از قلب بي« .101F2»... بک من قلب ال خيشع
________________ 

 .1/528السالكين  مدارج -1

 .الترمذي رواه -2
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زياد و » نيت دروني فرد«مل قلب اهلِ خشوع درجات متفاوت دارند، و خشوع از ع
رسد و بعضي ديگر  شود؛ مؤمناني هستند كه خشوع و فروتني آنها تا آسمان مي كم مي

اند، بنابراين مردمِ  شوند و هيچ تعقل و تأملي نكرده هم هستند كه از نماز فارغ مي
 :شوند نمازخوان به پنج گروه تقسيم مي

ضو، وقت نماز و حدود و كند كسي است كه و كسي كه به خود ظلم مي -1
 .آورد اركان آن را به خوبي به جا نمي

كند اما  كسي كه بر اوقات و حدود و اركان ظاهري نماز محافظت مي -2
فكار را به ذهن و ا ها كند و انواع وسوسه هاي خود را با وسوسه تباه مي تالش
 .دهد راه مي

در دفع  كند و با نفس خود كسي كه بر حدود و اركان نماز محافظت مي -3
نمايد تا از نمازِ وي چيزي  ها و افكار تالش، و با دشمن خود جهاد مي وسوسه

 .دزديده نشود، چنين كسي هم در نماز و هم در جهاد است

كند  خواند و كامالً حقوق، اركان و حدود آن را مراعات مي كسي كه نماز مي -4
از نماز و قلبش در حفظ حدود و اركان آن مستغرق است تا نه تنها چيزي 

چنان كه شايسته است نمازش را به طور كامل  كوشد آن ضايع نشود، بلكه مي
 .اداء كند و كامالً مشغول عبادت پروردگار باشد

كند و قلبش را به  خواند و شرايط مذكور را رعايت مي كسي كه نماز مي -5
نگرد كامالً مراقب و دلش لبريز از  سپارد و با قلبش به خدا مي خداوند مي

نگرد، در نتيجه  بيند و به وي مي ت و عظمت خداست، گويي خدا را ميمحب
هاي ميان او و پروردگارشان  و حجابتمامي وساوس و اوهامِ او نابود، 

شوند، و فاصلة چنين نمازگزاري با نمازگزاران ديگر بيش از فاصلة  برداشته مي
است و آسمانها و زمين است، زيرا وي كامالً مشغول به نور چشمان خود 



 62 خشوع در نماز

كند و هر آن به پروردگارش  احساس شوق، رغبت، گرمي و رسيدن مي
 .شود نزديكتر مي

كفارة گناهانش  سوميشود،  محاسبه مي دوميشود،  معاقبه مي اولياز اين پنج گروه، 

مقرب پروردگار است، زيرا نماز او سبب  پنجميبرد،  ثواب مي چهارميشود،  مي
در دنيا، نماز، موجب روشنايي دل و چشم وي پس كسي كه . روشنايي چشمانش بود

طور  همان. شوند باشد، در قيامت به سبب نزديكي به پروردگارش چشمانش روشن مي
كه در دنيا موجب روشنايي ديدگانش بود، و چشم كسي كه به خدا خوشحال، شاد و 

 ها بر اوست و نفس خود را نشود، اندوهاي با ديدن او خوشحال  روشن شود هر ديده
102Fآماده سختيها و حسرات كندبايد 

1. 
كنندگان قرار دهد و توبة ما را قبول  خواهانم كه ما را از خشوع در آخر از خداوند

اند جزاي خير دهد و به خوانندة گرامي خير  كند و به كساني كه در اين رساله سهيم بوده
 .رساند

 والحمدهللا رب العالمين

  :مترجم

 خدا ايشان را بيامرزد) غفر اهللا له( عبداهللا دارابي

 15/11/82 

 از مدرسه علوم ديني امام شافعي

________________ 
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