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الحاج داکتر امــيـن الـديــن» سعـيـدی – سعيد افـغــانی«
 ١٨فبروری ٢٠١٧

حرکت ھای ظاھری در نماز کفايت نمی کند
نماز برای مسلمان ستون اساسی است که اعتقاد مسلمان بران استوار است .اھتمام بر شکل و محتوای نماز در عملی
کردن اين عبادت بس مھم و اساسی می باشد..
به دقت بايد توجه داشت که انجام حرکات ظاھری برای ادای کامل و درست نماز کافی نمی باشند.
شکل و محتوا در انجام کماحقه اين عبادت مھم و اساسی بس مھم اند .توجه به شکل و عدم توجه به محتوا و يا به عکس
قابل قبول نيست .فھم درست از مسأله حکم می کند که مفھوم و حقيقت نماز درحرکات ظاھری اش خالصه نمی گردد.
ضروری است تا نمازگزار بامعرفت عقلی و قلبی به اذکار ،روح و حقيقت نماز پی برده و به آن راه پيدا کند.
حقيقت نماز بی نھايت عميق از تصور عدهای است که آن را در حرکات ظاھری محدود وخالصه می سازند .حضور
قلب ،فھم معنای اذکار ،تعليم در مقابل عظمت الھی ،اميدواری ازپروردگار با عظمت از مفاھيم باطنی اند که بر مسلمان
و مصلی اند تا به آن دقت نموده و پی ببرد.
طوری که گفتيم  ،آنچه که به نماز معنی وجوھر واقعی میبخشد صرف حرکات ظاھری آن نيست بلکه روح نماز
آنست ،که شخص نمازگزار را تعالی و کمال میبخشد .ادای نماز با اين دقت و تعمق ،در شکل و محتوا ،مغز و پوست
به مفھوم و معنای واقعی رسيده و سبب اجر و پاداش الھی می گردد .پاداشی که سبب صالح و فالح دارين و در نھايت
سبب نجات راستين در آخرت است.
»ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفرلنا و ترحمنا فنکونن من الخاسرين« ) پروردگارا مابر خود ظلم روا داشته ايم اگر برما
ترحم و شفقت نه کنی از جملۀ خساره کننده ھا خواھيم بود (.آمين
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