
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
   سعيدافغانی-الحاج داکتر امين الدين سعيدی: تتبع و نگارش

      ٢٠١۴ می ٢۴

  !خشوع روح نماز است

١  
افتند مؤمنان ، آنانى كه در نماز يق نجات يتحقه ب( ) ١ :المؤمنون(»   صالتھم خاشعون ین ھم فيقد أفلح المؤمنون الذ« 

وااز ) شان فروتنى كننديھا گردند ونجات  اب میي نماز خوان كام كه آن مؤمنان شود، مه  معلوم میيت كرين آيا یفح

  .خواننده و زارى خاص از براى هللا تعالى مى يعنى با فروتنى و گريرا با ھوش  ابند كه نماز ھاى خوديمى 

 نماز، در خشوع ورعايت قلبی حضور با نماز خواندن با دارد، که یئجال و صفا دليل به  مؤمن قلب که گويند می علماء

  . کند جذب خود سوی به را  پروردگار تجليات و انوار تواند می شفاف و صاف ۀينئآ يک  مانند

 تواند می واقعی زارگ نماز که است حدی به ،قلب در ھیال انوار پذيرش استعداد که اند معتقد امر بدين  اسالم یعلما

  . رددگ مکشوف برايش  گیزند  اسرار از بسياری آن ۀدرنتيج که يابد، دست یومقام منزله  به الھی انوار تابش دراثر

 و یروزيدن است سپس بر ھر نوع پي شكافتن و بریدر اصل به معن) فلح و فالح(از ماده )  افلح ( » قد افلح المؤمنون« 

 .  اطالق شده استیدن به مقصد و خوشبختيرس

  :نويسند  مفسرين می

 را، و در یورد ھای معنوآگيرد وھم دست   را  بر میی مادیھا یروزي دارد كه ھم پیعي وسی معنیفالح و رستگار

  .منان مسلمان در نظر گرفته شده است ؤ متذکره ھر دو بعد پيرزوی ھا  برای متآي

ن ي كند و ایاز زندگين یز و بيا نسان آزاد و سر بلند، عز من در  دنيا  اينست کهؤ  يک مسلمان می و رستگاریروزيپ

 رحمت ۀن است كه در ساييمن مسلمان، در اؤ آخرت  برای يک میست و رستگارير نيپذ مان امكاني اۀيامور جز در سا

  .دگی ابدی خويش ادامه دھد   به زنیدان با  كمال عزت و سربلندي جاویھا ان نعمتيپروردگار در م

 در یبقاء و غنا و عزت و فالح اخرو: شود یز خالصه ميدر سه چ یويفالح دننويسد  خويش می) مفردات( راغب در 

 بدون یازين ی بدون فنا، بیبقا(  :بقاء بال فنا، و غنا بالفقر، و عز بالذل و علم بالجھل:  شود  خالصه می زيچھار چ

   .) از جھلیعلم خالفقر، عزت بدون ذلت، و 

که برخی از  باشد ، طوری فوق العاده اطاعت می خشوع حالت خاص و.  است ی تأثر خاصی خشوع به معناۀـ كلم

 پلکاگر مال حظه فرموده باشيد حتی چشمش . د نگير ر پادشاه تحت يک حالت خاصی از اطاعت قرار میبافراد در برا

گر قطع نموده وبا تمام حواس منتظر اوامر وھدايات ي دی از ھر جا، راھم  نمی زند وروابط  ذھنی وجسمی خويش

  .گردد پادشاه می
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من مسلمان در برابر ؤخشوع ھم در نماز در برابر پروردگار  به حالتی می ماند که  جسم ، روح وروان يک نفر فرد م

  .ل تسلمی کامل  قرار داشته باشدبا تمام قوت در حاخالق خويش  در حالت نماز 

  

  :وع ـشــی خـنـعـم

  :باشد شرح ذيل میه  بھابرخی از آن اند که وردهآ خشوع ۀنی متعددی را در بارا معاءعلم

   .حركت شدن اعضاء از ترس است ی ترس و بیـ خشوع به معنا

   .ھا و خفض جناح و تواضع است افتادن پلك: اند ا گفتهيـ و 

   .ر انداختن استيسر به ز: اند ا گفتهيـ و 

   .ین سو و آن سو ننگريخشوع آن است كه به ا: اند ها گفتيـ و 

   .ی اھتمام خود را در بزرگداشت او جمع وجور كنۀخشوع آنست كه مقام طرف را بزرگ بشماری  و ھم: اند ا گفتهيـ و 

  .خشوع عبارت از تذلل است: اند ا گفتهيـ و 

دارالشعب . تفسير ابن کثير ط( ترس از خدا و توجه به ویطمأنينه و وقار و تواضع، و    ھمچنان خشوع عبارت است از آرامش، - 

)۶/۴١۴(  

  ).١/۵٠٢(المدارج (  خشوع، يعنی در کمال ذلت و با فروتنی تمام در مقابل خداوند ايستادن-

ِ قَانِتِ : و از مجاھد روايت شده است که گفت َّ ِ پوشی و   قنوت عبارت است از ايستادن، فروتنی، چشم: َن﴾ي﴿َوقُوُموا 

  ).١/١٨٨(تعظيم قدر الصالة (» تواضع از ترس خداوند

  

  :وع ــشــل خـــحــم

  مفسرين وعلمای اسالم   قلب معرفی شده است  و ثمرات خشوع  در اعضای بدن ظاھر میۀمحل خشوع، به اتفاق ھم

 فروتنی ديگر  و اعضای بدن تابع قلب ھستند، وقتی که فروتنی قلب ـ به سبب غفلت و وسوسه ـ از بين رفت، گردد

رود، زيرا قلب مانند  قومندان  اعلی  و اعضای بدن  مانند سر بازان  اوست و از وی پيروی  اعضای بدن ھم از بين می

روند، پس خشوِع اعضای بدن متعلق به  فرمانده عزل يا نابود شود سربازانش ھم از بين میوقتی که . کنند واطاعت می

  .خشوع قلب است

  .نی و خشوع مذموم است زيرا از نشانيھای اخالْص پنھان کردِن خشوع و فروتنی استاما تظاھر به فروت

  :فضيل بن عياض فرمودند

  .مساوی و برابر باشند) اين دو(است يعنی الزم . مکروه است که اعضای بدن بيش از قلب خاشع باشند

   ز گردن خويش را پيش از حدمنين يکی از مسلمانان را ديد که در نماؤگويند روزی حضرت عمر امير الم می

  کردن  خويش اشاره کرد ـ نه در خود خمۀخشوع و فروتنی اينجاست ـ به سين: به او گفت.  پايان انداخته است

 ).١/۵٢١(المدارج ( 

  :نويسد  در مورد  فرق ميان خشوع ايمانی و تظاھر به خشوع  می: هللا تعالی  ةابن قيم الجوزی ـ رحم

نكسر القلب  كسرة ملتئمة من الوجل ياء، فيم واإلجالل والوقار والمھابة والحيوع القلب  بالتعظمان ھو خشيخشوع اإل «

  . »تبعه خشوع الجوارحيخشع القلب ال محالة فياته ھو، فياء وشھود نعم هللا وجنايوالخجل والحب والح

شوند  ابت و حياء، پس قلبھا فروتن  میخشوع ايمان ھمان خشوع و تواضع قلب ھمراه با تعظيم و اجالل و وقار  و مھ

ھمراه با ترس و حب و حياء و حضور ذھن نعمتھای بی منتھای خداوندی بر او و کوتاھی او در برآورده کردن شکر اين 

  .نعمتھا، پس در اين ھنگام است که قلب بدون اختيار خاشع و فروتن می شود
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ح خود را به حالت تصنعی و ظاھری فروتن کند اما قلبش غافل اما تظاھر به خشوع عبارت است از اين که انسان جوار

خشوع نفاق : گفته شد» أعوذ با من خشوع النفاق«: گفتند هللا صلی هللا عليه وسلم  می باشد و بعضی از اصحاب رسول

  .آن است که جسم فروتن و دل غافل باشد: چيست؟ گفتند

خاموش کرده و دود آن شھوات از دلش خارج شده است، پس دلش  فروتن خدا کسی است که آتش شھوات خود را ۀ بند

درخشد و به سبب ترس از خدا و خشوع در مقابل وی  شود و نور عظمت و بزرگی خداوند در آن می تابد و صاف می می

خواھد شود و فرمانبردار و مطيع  کنند، دل مملو از آرامش و طمأنينه می ميرند، اعضای بدن احساس آرامش می شھوات می

 آرامش اين است که به خاطر عظمت خدا، در کمال ۀو نشان. شود شد و ھمانند زمينی که آب در آن نفوذ کند کامالً تسليم می

اين است . کند  ،  تا به مالقات خداوند نرود سر را بلند نمی کند کند که سرش را بلند نمی ای می ذلت و خواری چنان سجده

  .معنای خشوع و فروتنی

  اھر به خشوع و خود را به مردن زدن حالتی است که شخص، اندام بدن خود را به ظاھر فروتن نشاناما تظ

  گونه افراد ظاھری زيبا و آراسته و فروتن، اما باطن آنھا ويران و زنده به اين. کند دھد و رياکاری پيشه می  می

  کنند و در  مارھای سمی زندگی میچنين انسانی به ظاھر فروتن است اما در درون وی عقربھا و. شھوات است

 ).٣١۴ کتاب الروح ص برای تفصيل موضوع مراجعه شود به (پی فرصت مناسب ھستند 

شود که انسان دل خود را بدان مشغول کند و آن را بر چيزھای ديگر ترجيح دھد، در  فروتنی در نماز وقتی حاصل می

ھمانطور که پيامبر بزرگوار ما محمد . شوند انش روشن میکند و چشم چنين حالتی است که احساس راحتی و آرامش می

والحديث فی مسند احمد ) ۶/۴۵۶(تفسير ابن کثير  (»وجلعت قرة عينی فی الصالة«: صلی هللا عليه وسلم  فرمودند

  .»نور چشمان من در نماز است «).٣/١٢٨(

 از صفات نيکوکاران شمرده و برای آنھا خداوند در قرآن کريم مردان و زنان فروتن و خاشع را ستوده و فروتنی را

  ) ٣۵سوره احزاب آيه   (آمرزش و اجر بس بزرگی را مھيا ديده است

   .ئیالھی تو ما بندگان خويش  را از خشوع حقيقی بر خورد دار نما

  

  :راه ھای وصول  به خشوع 

  :بر دو قسم تقسيم نموده اند را اسباب خشوع و فروتنی در نماز  علماء

  .کند ه که خشوع را ايجاد و تقويت میچ   آن-١

  .کند شود و آن را تضعيف می چه که مانع خشوع می  از بين بردن آن-٢

چه انسان  آن: فرمايد کند و می شود تعبير می چه که سبب تقويت خشوع می هللا ـ آن را بر آن ةاالسالم، ابن تيميه ـ رحم شيخ

  :رساند دو چيز است را بر انجام خشوع ياری می

  . قدرت متقاضی-١

  .ھا  از بين بردن مشغوليت-٢

دھد بفھمد و  گويد و انجام می چه را که می ای کوشش کند ھر آن اما اولی يعنی تقويِت نيروی متقاضی، اين است که بنده

را بيند ـ با خدايش مناجات کند، زي  او را میئیدر قرائت و ذکر و دعا تدبر نمايد و با تمام وجود ـ آن گونه که گو

  .کند نمازگزار با خداوند مناجات می

آن چنان خداوند » «أن تعبدهللا کأنک تراه، فإن لم تکن تراه فإنه يراک«: گرامی فرمودند  و احسان ھم اين است که رسول

  . »بيند بينی خداوند تو را می بينی و اگر تو وی را نمی را پرستش کن گويا او را می
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شود و اين امر متناسب با قوت ايمان  يرينی نماز را بچشد بيشتر به سوی آن کشيده میای حالوت و ش ھر اندازه که بنده

  .اوست

سه چيز نزد «: گرامی صلی هللا عليه وسلم  فرمودند اسباب تقويت ايمان بسيار زيادند و به ھمين خاطر است که رسول

  .»من محبوب است؛ زن، عطر، و نور چشم من در نماز است

يعنی اذان بگو تا نماز بخوانيم و از . »بالل ما را به نماز خوشحال کن» «  أرحنا بالصال«: رمودند و در حديث ديگر ف

  .شر دنيا راحت شويم

  :اما دومی

ھای قلبی که افکار و خياالت  ھا، بدين صورت است که انسان کوشش کند خود را از مشغوليت  از بين بردن مشغوليت

 آن چه که سبب دور شدن از ھدف اصلی نماز است بينديشد و آنھا را از خود پوچ و بيھوده است رھا سازد و از ھر

  :موارد ذيل مورد توصيه قرار گرفته است  براى تحصيل خشوع و حضور قلب در نماز و ساير عبادات،براند

 کار دنيوى بدست آوردن آنچنان معرفتى که دنيا را در نظر انسان کوچک و خدا را در نظر انسان بزرگ کند، تا ھيچ -١

 .نتواند به ھنگام راز و نياز با معبود نظر او را به خود جلب و از خدا منصرف سازد

 مانع تمرکز حواس است و ھر قدر انسان ، توفيق پيدا کند که مشغله ھاى  توجه به کارھاى پراکنده و مختلف ، معموالً -٢

 . مک کرده است و پراکنده را کم کند به حضور قلب در عبادات خود ک کنندهمشوش

 انتخاب محل و مکان نماز و ساير عبادات نيز در اين امر، اثر دارد، به ھمين دليل، نماز خواندن در برابر اشياء و -٣

چيزھائى که ذھن انسان را به خود مشغول مى دارد مکروه است  و ھمچنين در برابر درھاى باز و محل عبور و مرور 

نند اينھا، به ھمين دليل معابد مسلمين ھر قدر ساده تر و خالى از زرق و برق و مردم، در مقابل آئينه و عکس و ما

 .تشريفات باشد بھتر است چرا که به حضور قلب کمک مى کند

 .ثرى است، زيرا گناه قلب را از خدا دور مى سازد، و از حضور قلب مى کاھد پرھيز از گناه نيز عامل مؤ-٤

 . ثر ديگرى استافعال و اذکار آن، عامل مؤ ۀى نماز و فلسفا آشنائى به معن-٥

 .ثرى به اين امر مى کندمات و چه در اصل نماز نيز کمک مؤ چه در مقد، انجام مستحبات نماز و آداب مخصوص آن-٦

اين کار، مانند ھر کار ديگر نياز به مراقبت و تمرين و استمرار و پيگيرى دارد، بسيار مى   اين ھا گذشتهۀاز ھم -٧

 اين کار و پيگيرى و ۀدر آغاز انسان در تمام نماز يک لحظه کوتاه قدرت تمرکز فکر پيدا مى کند، اما با ادامشود که 

  ! تداوم آنچنان قدرت نفس پيدا مى کند که مى تواند به ھنگام نماز دريچه ھاى فکر خود را بر غير معبود مطلقا ببندد

  

  :حضور قلبی در نماز

 قلب و خلوص چنان  استفاده می شود که نماز کامل و حقيقی نمازی است که با حضوراز آيات قرانی واحاديث نبوی 

  . گردد ء ادا،نيت و ھمراه با يقين

وضوی کامل، با حضور قلب و خلوص يقين و خالی بودن فکر و ذھن و قلب از توجه   نماز کامل بايد با طھارت کامل،

  . و مصروفيت ھای دنيوی بر پا گردد

ھنگامی که فارغ (» فرغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك« : اب  به پيامبر صلی هللا عليه وسلم است که خط ھمانطوری

  .)شدی، به نماز بايست و به سوی پروردگارت بشتاب

 نماز با اين خصوصيت نبود آن  نماز باطل است ، بلکه می توان مراتب متعددی اما اين بدان معنا نيست که اگر احياناً 

باال ه ای  کمال معنوی باالتر باشد، نماز بھتر و از درجۀ ھر چه درجه و مرتبمسلماً . ازگزار تصور کردنماز و نمبرای 

  . برخوردار خواھد بود
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   تنور آيۀ سور( ؛ رجال ال تلھيھم تجارة و ال بيع عن ذکر هللا« ن از برخی انسان ھا چنين ياد می کند أقرآن عظيم الش

٣٧. (   

که در  بين مردم ھستند و  اينان در عين حالی) . آنان را از ذکر خدا باز نمی داردد و فروش اشخاصيکه  تجارت و خري(

  .اين مصروفيت ھا  آنان را از نماز و ياد پروردگار  باز نمی داردۀ به کار و تالش  زندگی روزمره مشغولند، ولی ھم

  

  :ت ثر اسؤبرای تحصيل حضور قلب در نماز، مراعت کردن نکات ذيل مفيد وم

ه با هللا خود  سخن می گويد و حمد و ثنای او را ب  نماز گزار  بايد بداند که در نماز با پروردگار خويش مالقی است و-١

  .اگرچه  به  معنای الفاظ توجه ھم  نمی کند ورد ،آ می یجا

د توجه جدی داشته باشد و ورد ، باي آ زبان میر حضور قلب ، بايد ، به معانی کلمات و اذکار که بۀعالوه نماگزار ب -٢

  .بداند که چه می گويد

اين اسرار  و   بر نماز گزار است تا ،  اسرار عبادت و حقيقت اذکار و تسبيح و تحميد موجود در نماز  را بفھمد-٣

  .وحقايق بايد به  باطن  نماز گزار نفوذ کند

  

  : آمادگی قبلی برای  نماز

 يا طوريکه قبالً  داشته باشد، الزم است به مقدمات نماز توجه داشته باشدکسی که می خواھد در نماز حضور قلب  قوی 

گويند  ور شديم  وضو را به صورت کامل وبھتر مطابق سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم ، انجام دھد و حتی علماء میآد 

  . نماز لحظاتی را در خلوت با پروردگار خويش سپری نمايدیکه نماز گزار قبل از ادا

  

  :و مستحبات نماز يت واجباترعا

مستحبات  نماز ودر مجموع آداب واحکام نماز    يکی ديگر  از اسباب حضور قلب در نماز رعايت ، فرايض ، واجبات و

است، مانند نگاه کردن به محل سجده در حال قيام، نگاه کردن بين دو پا در حال رکوع، نگاه کردن به انگشت سبابه در 

  . کردن نماز به طريقه پيامبر صلی هللا عليه وسلم أودر نھايت امر ادا ... تشھد وغيره وغيره

نياز  حقيقی  با پروردگار خويش باشد نماز گزار با گفتن هللا اکبر  نماز گزار از ھنگام وضو وتا ختم  نماز بايد در راز و

 آن جا تا حقيقت اسما و صفات و از خط نورى ملکوتى اتصال دھد و از کعبه تا عرش وازبا بايد قلب وروح خويش را  

َّ رّب  « :آن فراتر تا ذات پروردگار امتداد اتصال دھد  وبايد با خود بگويد  اّن صلوتى و نسکى و محياى و مماتى 

   »العالمين

   ).نماز و تمام عبادات من، و زندگى و مرگ من، ھمه براى  پروردگار جھانيان است« :بگو) ( ٧٩ تآي:   انعام ۀسور (

  

  :خواندان نماز با خشوع  

 باطنی  بُعد و رود می شمار هب نماز جسم ۀـــمنزل به که ظاھری بُعد :است بُعد دو دارای حقيقی نماز گويند می علماء

  .رود می شمار هب نماز واقعی  حقيقت و روح  ۀمثابـــ هب که نماز

 که وھدف کمال به  نمازگزار ، نماز آن رعايت با هک ، دارند را خود خصوص هب آداب و احکام بُعد دو اين از ھريک

  .يابد می دست ، است داشته پا بر نماز ، نمازگزار آن منظور به
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 و باطنی آداب مراعات بدون نماز و  است باطل ظاھری، شرايط و احکام رعايت بدون نماز که گفت بايد  نماز مورد در

  گردد ینم حاصل ، است  العزت رب  گارپرورد به انسان اتصال که مازن واقعی وھدف ، نبوده مقبول  هللا نزد نيز یقلب

.  

 در قلب حضور ھمانا آن، نتايج و آثار و اسرار به رسيدن راه تنھا بلکه و  نماز باطنی آداب ترين مھم از شک  بدون

   .باشد می نماز

 نماز مطابق  نماز دقيق اجرای در  شا قلبی حضور ۀانداز به ازنماز، کس ھر ۀبھر  که توانم می گفته قوت تمام با

نماز بخوانيد ) (یت بخاريروا. (»ی أصلیتمونيصلوا كما رأ  « : ميفرمايد که .باشد می وسلم عليه هللا صلی پيامبر

  )خوانم  بيند که نماز می که مرا می طوری

 معرفی اسالمی عيتشر در دين ستون که نماز در خصوص هب و تاعباد ۀھم در قلب حضور ، اسالم مقدس دين در

  . باشد می  واساسی عمده نھايت بی ، است گرديده

 پراکنده افکار ھجوم با جدی ۀمبارز ھمانا ،وخضوع خشوع ايجاد  ،شيطان وسواس  ودفع قلب حضور ايجاد راه بھترين

  . باشد می ، ساخته مصروف دنيوی امور در انسان فکر که

 پراکنده افکار زيرا نيست، آنھا ھای انگيزه دفع ءجز راھی اوھام، و فکارا اين  به ومبارزه شيطان وسواس  دفع برای 

 .برد بين از و يافت را آن اسباب و علل بايد لذا شود، می قلب توجه مانع و آورد می فشار انسان به

 ُحب«  ھمان که  نمايد می وجمعبندی خالصه نقطه يک در فقط را  اوھام تھاجم و افکار تشتت اين ۀھم سبب علماء

  .است »دنيا

 سر ، دنيا ومنصب مقام به محبت ، دنيا مال با محبت دنيا محبت  بلی  »خطيئه کل سأر الدنيا ُحب«  اسالمی درروايات 

  . گردد می محسوب  گناھان و ھا خطاء ۀھم ۀسلسل

  و  است ئی وامور دنيا بدين باور اند که اساس عدم خشوع در نماز عالقه، مزيد دلبستن  نمازگزار به دنياءعلماھمچنان 

 ، نمازنامکان بر پا داشتنشود ، از دل كنده ) مال ومقام دنيا( اي محبت به دنۀشيکه  ر زمانیکه گفته شد تا  طوری

  .کاردشواری خواھد بود 

  : نبايد فراموش کند که نمازگزار

، او قسم ياد نموده است که به ظه در کمين انسان نشسته است ھر  لح ومن مسلمان  است ؤ  مۀشيطان  دشمن قسم خورد

.  که مصروف نماز خواندان باشد یخصوص شخص مؤمن ومسلمانه نسان را گمراه بسازد ، باکه باشد ای ھر وسيله 

 ممکن  نفوذ  پيدا کند ۀراه می اندازد، که در روح وروان  نمازگزار به ھر وسيله شيطان ھم سعی وتالش خويش را ب

 اجرای نماز  ازبدين  صورت از اجر و پاداشش که  و  منحرف نمايد ائیيبه هللا  به امور دناتصال ازوقلب نمازکزار را 

  .سازد   محروم می،ردآدست ه با خشوع ب

 و  داند  را عبادت  ناقص االجر  می  آن ، شرع اسالمی در  نمازى كه خشوع و حضور قلب در آن وجود  نداشته باشد

 كنند ءخشوع و حضور قلبى نماز را ادا چي و كسانى كه بدون ھ شوع نمازگذار استاجر و پاداش نماز بر اساس مقدار خ

   .ردينگديگری  يچ پاداشفتد ولى ھيت آن نماز نزد خداوند از گردنش بي برسد كه فقط فرضىئجاه كارشان بد يشا

صرف وما كتب له إال عشر نيإن الرجل ل « :ه و سلم فرمودنديامبر صلى هللا عليت شده است كه پياسر رواياز عمار بن 

  )د و نسائىوت ابو داوي روا-ح يصح(» صالته ، تسعھا ، ثمنھا ، سبعھا ، سدسھا ، خمسھا ، ربعھا ، ثلثھا ، نصفھا

ك يك ششم، يك ھفتم، يك ھشتم، يك نھم، يك دھم، يش فقط يكه برا یشود در حال یك شخص از نمازش منصرف مي(

   .»شود یش نوشته ميبرا) اجر و پاداش(ا نصف يك سوم، و يك چھارم، يپنجم، 

   .ورد آدست خواھد ه شتر و كاملتر بيشتر باشد اجر و پاداش بيعنى ھر چه خشوع و حضور قلب در نماز بي
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 العاص یت عثمان بن ابين مشكل روشى است كه در روايا  مبارزه با وسواس شيطان خناس ، حلھای كى از راه يو 

 ، فقال رسول هللا صلى هللا یلبسھا علي ین صالتي وبئیطان قد حال بيالش رسول هللا، إنا ي«  : وارد شده است كه گفت

ثالثا ، ففعلت ذلك ،  ساركيقال له خنزب ، فإذا أحسسته فتعوذ با منه ، واتفل عن يطان يذاك ش« : وسلم  هيتعالى عل

  )ت مسلميروا.(»  یفاذھبه هللا تعالى عن

ه و سلم يامبر صلى هللا عليكند، پ ین و نمازم فاصله انداخته و ھواسم را پرت وپريشان من ميطان بياى رسول هللا، ش( 

اعوذ با من : بگو (را احساس كردى به هللا بناه بِبَر ند، پس اگر آنيگو ی مْنُزبطانى است كه به او خُ ين شيا: فرمودند

عثمان با  (،»)البته بدون آب دھان(نداز يار تف بسه ب) ام و در نمازيدر حال ق(و به طرف چپ خود ) ميطان الرجيالش

  .ن مشكل رفع شديرا انجام دادم و ا آن: گفت)  العاصیاب

) بدون آب دھان(د و سه بار از طرف چپ تف يئطان اعوذ با بگويد براى دفع وسواس  شيتوان یز ميپس شما ن

   .ن وسواس رفع ودفع شودي تا ادندازٮيب

ا کمتر ين رفتن خشوع ي  است که باعث از بئی دنيایتھائين بردن موانع و مشغوليشوع، از بجاد خيگر براى ايو سبب د

  . شود یشدن آن م

  !خواھر وبرادر مسلمان

باشد  » وقوموا  قانتين« فرمانبردار بوده ، » برده«که گفته آمديم نمازگزار بايد در حين نماز  ماننده يک بنده و طوری

  .د با آداب  وفروتنی  ايستاده شود در حضور پروردگار  باي و

نماز گزار  بايد  در حين  ادای نماز چنان با عجز وفروتنی در پيشگاه  پروردگار خويش ايستاده شود  که از ياد عظمت 

   .بر قلبش بلکه برساير   اعضای  بدنش مستولی  گردد  وجاللی ذات باری تعالی ، قلبش بلرزد ،  واين حالت نه تنھا

به آن اشاره »    صالتھم خاشعون ین ھم فيقد أفلح المؤمنون الذ« منون ؤ مۀمنان که در سورؤ مۀفات برجستيکی از ص

  . شده خشيت در نماز است

خاشعون حالتی که در برابر .  خشوع به معنی حالت تواضع و ادب جسمی و روحی آمده است مصدراز »  خاشعون«

  .شود و آثارش در بدن ظاھر می گرددشخص بزرگ يا حقيقت مھمی در انسان پيدا می 

منان  نمی داند ، بلکه خشوع در نماز را از ؤ مۀوردن نماز را ، نشانآ  یجاه ن صرف  بأدر اينجا قرآن عظيم الش

  .رداويژگی آنان می شم

ه به که نماز آنھا الفاظ و حرکاتی بی روح و فاقد معنی نيست بلکه در حال نماز آن چنان حالت توج  اشاره به اين

پروردگار در آنھا پيدا می شود که از غير او جدا می گردد و به او می پيوندند، چنان غرق حالت تفکر و حضور و راز 

خود را ذره ای می بينند در . نياز با پروردگار خويش می شوند که اين حالت بر تمام ذات وجودشان اثر می گذاردو 

لحظات اين نماز ھر کدام برای او درسی است از . قيانوسی بيکرانبرابر وجودی بی پايان و قطره ای در برابر ا

  . خودسازی و تربيت انسان و وسيله ای برای تھذيب روح و جان

 «الَِّذيَن ھُْم فِی َصاَلتِِھْم َخاِشُعونَ  « ومی فرمايد  داند  خشوع در نماز را يکی از نشانه ھای مؤمنان مین أقرآن عظيم الش

 . نمازشان خشوع می ورزندآنان ، که در ؛  (1)

) خواندن نماز(» اقامه صلوة«ن  أکه قرآن عظيم الشيافت وضاحت تام در خواھيم ه يم بئ متبرکه دقت نماتاگر به فھم آي 

  .منان نمى شمارد بلکه خشوع در نماز را از ويژگی ھاى آنان مى شمرد مؤۀرا نشان

  

   : خشوعۀزمينه سازی برای روحي
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ترکيبی از جسم را يم  ، علماء نماز ئ خشوع در نماز بحث نماۀرد ايجاد وزمينه سازی برای  روحيکه در مو قبل از اين

فرمايند که  اگر جسم انسان ضعيف باشد ،  به اصطالح نماز را به مانند جسم انسان تشبه نموده ومی دانند  و وروح می

وردن آ یجاه ز به فھم علمای دين ، خواندن وبجسم نما.  باشد  صالبت  الزمی برخوردار نمی روح انسان  از قوت و

نماز بخوانيد مثل مرا ( » صلوا کما رايتمونی اصلی «:  فرمايد  پيامبر صلی هللا عليه است که می نماز مطابق دستور

  )خوانم که ديدی نماز می

که احکام آن در احاديث   طوریيم  ، ولی ما بايد  نماز خويش را طوری انجام  دھيم ه اديدما پيامبر صلی هللا عليه  را ن

  .نبوی در دسترس ما قرار گرفته است 

  

 :است خشوع روح نماز

گفتيم خشوع ، روح نماز است اگر رکوع و سجود و قرائت و تسبيح را جسم نماز بدانيم ، حضور قلب و توجه درونى به 

  . حقيقت نماز و کسى که با کسی که راز و نياز مى کنيم روح نماز است

ر واقع چيزى جز حضور قلب توأم با تواضع و ادب و احترام چيزی ديگری  نيست و به اين ترتيب روشن مى خشوع د

 . شود که مؤمنان تنھا به نماز به عنوان يک کالبد بى روح نمى نگرند بلکه تمامى توجه آنھا به باطن و حقيقت نماز است

ب و خشوع و خضوع در نمازھا دارند اما ھر چه مى اشتياق فراوان به حضور قل بسياری از نمازگزان  ھستند که

  .کوشند توفيق آن را نمى يابند

 

  :توفيق رسيدن به خشوع 

 ايجاد فضای خشوع در نماز رسيدن به خشوع  حقيقی در نماز ومورد درفقھا برخی از پيشنھادات را  ء ومفسران وعلما

  ورده اند که برخی از اينآ عمله  نبوی باحاديث در روشنی ھدايت اسالمی و بعد ازتحقيق،

 :راه ھا  عبارتند از 

  :معرفت وآمادگی برای نماز

قوی  در معرفت انسان از فھم واقعی ۀ گويند خشوع و خضوع در برابر خداوند، مخصوصاً در حالت نماز، ريش فقھا می

رد تا آعمل ه برا   کوششخود داشته باشد ، حد اعظمه که معرفتی نسبت ب من مسلمان در جنب اينؤم. نماز است 

تحصيل معرفت  خالق نه تنھا در خواندن نماز به خشوع حاصل  شناخت کاملی  از خالق خويش را نيز حاصل نمايد  و

 من مسلمان اين معرفت را قبل از نماز نيز حاصل  نموده باشد ؤبلکه م. گردد  می

 يکی از عوامل  اساسی که از ءً بنا. باشد  می خشوع در نماز ۀآمادگی برای نماز يکی از عوامل عمده در ايجاد روحي

باشد ، نوع بينش و نگرش نمازگزار نسبت به نماز  ثير میألحاظ روانی بر حضور قلب ، وايجاد خشوع در نماز ، ذی ت

  . است 

خصوص ه ھرشخص با ديد ب ورد ، و آعمل میه ھر فرد از نمازگزار تعريفی خاصی از فھم نماز در فکر خويش ب

  .ثير زيادی دارد  أاين نوع ديدگاھھا در حضور قلب ت. فھم  عبادت می نگرد خويش به 

خواندن اذکار قبل و بعد از  خوب وضوء گرفتن وی امعنه ب:  ور شديم آ ياد که قبالً  موضوع آمادگی برای نماز طوری

سوی  مسجد و ه تمکين بو زيبا ، زود و آرام رفتن وبا  وضوء ، اھميت دادن به مسواک ، پوشيدن لباس مطھر وپاک 

 اينھا مقدمه ای برای ۀبودن صف نماز ھم خرچ دادن در منظم و راستبه تالش الزم  سعی و  نماز شدن ، وۀمنتظر اقام

  . نماز باخشوع می باشد
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 ذان و دعا در بين اذان و اقامه ،آدعای ثابت شده بعد از  ذن و خواندنؤذان ھمراه مآو اين امر با تکرار 

  .يابد ادامه می  

ھر يک از اعضای جسم انسان  که .  نماز به وجود انسان می ماند که مرکب از جسم و روح است که گفتيم    طوری-

  .حياتی در زندگی انسان دارد    وھر و برخی در درون ھستند نقش خاصبرخی در ظا

آن نقصان جدی در تماميت وجود  برخی از اعضای جسم انسان مانند قلب نقش کليدی در حيات انسان داشته و با نبود 

اگر قرار باشد . به کالبد انسان جلوه می دھند ...  انسان ايجاد می شود و برخی ديگر مانند  چشم ، بينی ، گوش ،  مو و 

به نماز از ھمين ديد بنگريم ، حضور قلب را روح نماز خواھيم ديد و ارکان نماز را اعضای حياتی نماز ، ديگر  ،

  .  نماز خواھيم ديدۀ دست و پا و مستحباتی ھمچون قنوت را زينت و جلوۀائت و تشھد و سالم را به منزلواجبات مثل قر

  

  :شتافتن به سوی نماز در اولين اوقات آن

بر  .در مقابل خداوند را پيدا کرده باشد) ايستادگی(ابد که قلب انسان آمادگی وقوف يی اين امر با اين وسيله تحقق م

 که در اول وقت به نماز روی آورد و با خشوع و تدبر ھر آنچه را که خداوند برايش ميسر کند از مسلمان الزم است

  .افزايد قرآن بخواند زيرا اين امر بر خشوع نمازگزار می

لَْو «: فرمايد اند می روايت کرده) ره(را از ابو ھريره  رسول  هللا صلی هللا عليه وسلم در حديثی که بخاری و مسلم آن

ِل ثُمَّ لَْم يَِجُدوا إاِلَّ أَْن يَْستَِھُموا َعلَْيِه الَْستَھَُموا َعلَْيِه َولَْو يَْعلَُموَن َما فِى التَّْھِجيِر الَْستَبَقُوا يَعْ  فِّ األَوَّ لَُم النَّاُس َما فِى النَِّداِء َوالصَّ

  »إِلَْيهِ 

يدا کردن چه اجر و ثوابی  نھفته است سپس ذان گفتن و در صف اول جماعت حضور پآدانستند  که در  اگر مردم می

دانستند در تھجير چه خيری  گرفتند، و اگر می افتند، بر آن قرعه میيی کشی راه ديگری نم  برای رسيدن به آن جز قرعه

  .کردند ھست برای رسيدن به آن با ھم مسابقه می

 و سخن از دنيا است، و کسی که ئیگو  ودهآيد که سراسر آن لغو و بيھ فرق است ميان کسی که از مجلسی به نماز می

درحالی برای نماز برخاسته که قبالً آمادگی کامل برای آن پيدا کرده است و دلش ماالمال از شوق و شور وقوف در 

  .برابر پروردگار و راز و نياز با او است

با  ی نموده است و حال فرد دومی سازی کاف چرا که اين فرد قبل از ورود به نماز از طريق قرائت قرآن برای آن زمينه

  .خدايش به مراتب بھتر از حال فرد اول است

  

 ادامه دارد


