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   سعيدافغانی-الحاج داکتر امين الدين سعيدی: تتبع و نگارش

      ٢٠١۴ می ٢٧

  !خشوع روح نماز است

٢  
 :رای نماز کافی کافی بدادن وقت

 کند دادن وقت و خصوص برای ايجاد  خشوع کمک ومساعدت میه ب ور قلب در نماز ويکی ديگراز عوامل حض

  . فرصت کافی برای نماز است 

 وقت را  اختصاص دھد تا نماز خويش را بدون عجله و  و وانجام عبادت خويش زمانءبر مسلمان است تا برای اجرا

  .شتاب و اضطراب انجام دھد 

  .عی آمده است  ، نماز را بايد در وقت فضيلت ، يعنی ھمان اول وقت برپا نمايد رلبته ھمان گونه که در تعليمات شا

اين که برخی برای نماز وقت معينی ندارند و فرصت نماز را می سوزانند ، دليل آشکاری بر بی توجھی آنھا نسبت به 

ز کارھای ديگر فارغ می شوند ،  عاملی است که خارج از پروگرام  زندگی  اوقرار دارد و چون ا گويا نماز نماز است،

  .  می کنندء با کراھت به سوی آن می روند و سپس شتاب زده آن را اداءابتدا

روشن است که چنين نمازی با افکار پريشان ، خاطری آشفته و بدون حضور قلب تنھا در خم و راست شدن خالصه می 

  .شود

  .تعليمات اسالمی بسيار مھم معرفی گرديده است نشان می دھد که چرا وقت نماز در  اين تجربه ھا به خوبی

  

   برای ادای نماز فراغت قلب

گيريم ، در جنب آن بايد جای ومقام مھمی را برای نماز در قلب  که ما برای نماز وقت کافی  را در نظر می ھمانطوری

  .شود يم چون که محل خشوع در قلب بوده وخشوع حقيقی در قلب حاصل میئخويش ايجاد نما

  

  :عزم و اراده و مجاھدت برای نماز

برای حضور قلب در نماز الزم است عزم و . تا اراده و عزم بر فعل و ترک عملی تعلق نگيرد حرکتی انجام نمی شود

  .تصميم جدی اتخاذ شود، سپس بايد بر اين خواستن، مداومت و مراقبت اصرار ورزيد

  

  :احساس نيازبرای نماز
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  .و نياز به عبادت پيدا کند با کمال اشتياق به طرف آن می رودھر وقت انسان احساس احتياج 

  

  :مھم شمردن نماز

نماز به ھر مقدار در . اگر بخواھيم در نماز حضور قلب کامل پيدا کنيم بايد اھميت عبادت را به قلب تفھيم و تلقين کنيم

د می آيد، و اين يکی از امور فطری نظر نمازگزار مھم جلوه کند به ھمان تناسب توجه و حضور قلب در نماز به وجو

  .است

فراغت . ورند آشمار میه وردن خشوع بآقابل تذکر است که برخی علما ء فراغت قلب  رامھمتر از فراغت وقت در 

 ئیقلب برای ادای نماز بدين معنی است که  نماز گزار در حين عبادت ، ذھن و قلب خود را از مشغله ھا و ھّم و غم دنيا

 توجه کامل  قلب را از امور پراکنده و پريشانی خاطر منصرف نمايد و تماميت دل را معطوف به عبادت فارغ کند و

  . حق تعالی و مناجات با او منعطف کند

  

  :آرام نماز خواندن 

ی  در نماز  از حرکتی به حرکت ديگر متعددی از پيامبر صلی هللا عليه وسلم روايت است که پيامبر اسالمدر احاديث

  . که تمام استخوانھايش به جای خودش بر می گشت مگر اين ل نمی شدندمنتق

  

 : رعايت آداب نماز 

آداب نماز برخی ظاھری و برخی . برای رسيدن به معنای حقيقی نماز وخشوع کامل رعايت آداب نماز الزم است 

: ی شود عبارتند از  می کند و موجب زينت نماز م  آداب ظاھری که شکل اعمال نماز را مشخص. باطنی است 

  »...  و مطھر  و پاکيزهلباس طمائينه ، صوت و لحن ، مسواک زدن ، استعمال عطر ، پوشيدن «

نمازگزار بايد عالوه بر رعايت آداب ظاھری به آداب . آداب باطنی ، مربوط به معانی و مفاھيم و اسرار نماز است 

رعايت آداب ظاھری نيز مقدمه ای . وجه به اين آداب است باطنی نمازنيز توجه کند که حضور قلب واقعی در اثر ت

  .نشاط ، اخالص ، گريه از خوف خدا و خشوع: آداب باطنی نماز عبارتند از . برای رسيدن به اين مرحله است 

  

  :ياد مرگ  در نماز

در حديثی از  .دارد  ئی است  که به حضور بيشتر قلب در نماز تاثير بسزایاملو عۀياد آوردن مرگ در نماز از جمله ب

 ياد آوريد سزاوار تر است که نمازش بھتر باشد وه در نماز مرگ را ب«  :رسول هللا صلی هللا عليه و سلم روايت است 

  »انسان طوری نماز بخواند که بعد از اين نمی تواند نماز ديگری را بخواند 

نماز اخر ونماز » اين نماز « ت و شايد ھم  باور کند که ھر لحظه امکان وقوع مرگ  ممکن وميسر وغير ممکن نيس

  .وداع شما  باشد 

  

  : تدبر وتفکر در اوراد واذکار نماز

تدبر وتفکرورزيدن در اذکار و اوراد نماز و فھم درست آنھا يکی ديگر از اسباب ايجاد خشوع وحضور قلب در نماز 

  .است 

رين ، مقبولترين عبادت معرفی داشته است ، وباز در نماز ت ، نماز را بھتا ساير  عبادۀپروردگار با عظمت ما  در جمل

  .زمانی معرفی داشته است که بنده در حال سجده قرار گيرد را   خويش ۀبھترين حالت  بند
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  .رود  شمار میه سجده با تمکين  عامل بی نھايت عمده در خشوع نماز ب

صلی هللا عليه وسلم  زمانی که نماز می خواندند پيامبر منين حضرت بی بی عايشه رضی هللا عنھا می گويندؤام الم

زمين نگاه می نمودند و زمانی که برای تشھد می نشستند به انگشتشان  ن می آوردند و بهئيطور خاشعانه پاه سرشان ب

ه  متواتری ببر صلی هللا عليه وسلم به احاديثله از پيامأ نگاه می کردند چنانچه که اين مسحال حرکت دادن بود که در

  .اثبات رسيده است 

  :گويد امام ابن القيم در الفوائد می

بنده را دو بار ايستادن در برابر خدا ھست، يکی ھنگام نماز و ديگری ايستادن در برابر او در روز قيامت برای «

ر کسی که در ايستگاه اول به خوبی ظاھر شود و موجبات رضای هللا را فراھم سازد قطعاً د .محاسبه و بازخواست

گاه اول سستی ورزد و تاما کسی که در ايس .ايستگاه دوم نيز سربلند خواھد ايستاد و حساب بر وی آسان خواھد گشت

 ». ننمايد بی شک در ايستگاه دوم بروی سخت گرفته خواھد شدءرا به خوبی ادا حق آن

  : فرمايد خداوند متعال می

در شب ھنگام برای او سجده ببر و در شب ) (٢٧ و٢۶مل آيات  المزۀسور(» ومن الليل فاسجد له وسبحه ليالً طويالً «

  ).طوالنی او را تسبيح و ثنا گو

 شود و خضوع و فروتنی الزم از باب اجالل و تعظيم ءبنا براين بر نماز گزار الزم است حق اين موقف به خوبی ادا

خرين نمازش ند چنين احساس کند که اين آک  می خدا اقامهۀ و در ھر نمازی که بندبدھداز خود نشان ) عز وجل(خداوند 

آورد ھرگاه چنين شعور و احساسی در دل مسلمان قرار گرفت قطعاً نمازی پر از   مییجاه خواھد بود ، که برای خدا ب

  .خشوع و تواضع برای خدا اقامه خواھد کرد

   :کند امام احمد از ابو ايوب انصاری روايت می

  . ی کوتاه و مفيد بده ا  هللا عليه وسلم  آمد و عرض کرد، ای رسول خدا مرا موعظهمردی نزد رسول هللا صلی هللا صلی

اذا قمت فی صالتک فصل صالة مودع والتکلم بکالم تعذر منه غدا واجمع اليأس «: رسول صلی هللا عليه وسلم  فرمود

ين نماز است و داری برای ھميشه  آخرئیرا چنين اقامه کن گو  نمازت برخاستی آنۀھرگاه به اقام(»مما فی ايدی الناس

خواھی کنی و از ھر آنچه که در اختيار ديگران   و ھرگز سخنی بر زبان نياور که بعداً از آن معذرتئیگو با آن وداع می

  ).است نااميد و مأيوس باش

  .آيد مگر با پی بردن به معانی قرآن و احياناً باعث جاری شدن اشک می شود وجود نمیه و اين تفکر ب

ُروا بِآيَوالَّذِ «   فرقان آمده ۀ سور٧٣ تدر آي وا َعلَ يَربِِّھْم لَْم  اتِ يَن إَِذا ُذكِّ ھنگامی که  و کسانيند که( »  اناً يھَا ُصّماً َوُعمْ يِخرُّ

  )پردازند و گوش نمی دھند  قرآن پند داده شدند ھمانند کران و نابينايان بدان نمیۀوسيله ب

 طلب رحمت کنيم و ھنگام آيات عذاب به هللا پناه ببريم که اين خود موجب تقويت خشوع ھنگام قرائت آيات رحمت از هللا

  . در نماز می شود

 فاتحه که در آن اجر بزرگی وجود دارد عامل خشوع وحضور قلب در نماز ۀء آمين گفتن در ختم  سوراھمچنان علم

شما ھم آمين  که امام آمين گفت ھنگامی: ( فرمايند  هللا عليه و سلم میکه رسول هللا صلی معرفی داشته اند ، طوری

 و روايت امام بخاریه ب) که داشته آمرزيده می شود یبگوئيد، ھرکس آمين او با آمين مالئکه ھمراه شود گناھان قبل

جاد  عوامل در اي. اجر زيادی دارد » ربنا و لک الحمد« : لمن حمده ، در جواب امام بگوئيم  ھمچنين بعد از سمع هللا

  .ورده اند آحساب ه خشوع وحضور قلب در نماز ب

  

  :قرائت در نماز
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  :  فاتحه  بايد به ترتيل وشمرده شمرده  قرائت گرددۀخصوص قرائت سوره قرائت در نماز  ب

 و رسول هللا صلی هللا عليه و سلم می»  و رتل القرآن ترتيال« فرمايند   مزمل میۀ سور۴ ت پروردگارباعظمت ما در آي

  )قرآن می افزايد ئیقرآن را با صدای خود زينت دھيد ھمانا صدای زيبا به زيبا: (مايند فر

م ودر معنی آن تدبر ي شود تا معنی  آيات را  بھتر  بفھمی فاتحه ، باعث مۀخصوص  خواندن سوره خواندن  سوره ھا وب

 .باشد  ، روش نماز پيامبر اسال م نيز میکند واين روش يم ، اين امر مارا در ايجاد خشوع در نماز کمک میئوتفکر نما

  )روايت حاکمه ب(

نماز را بين خود و بنده ( حديث قدسی می فرمايند   ھمانطور که هللا در: بدانيم که هللا تعالی در نماز به ما جواب می دھد 

بنده ام مرا : هللا می فرمايد  ،»الحمد  رب العالمين«: برای بنده ام است آنچه که بخواھد ھرگاه گفت  ام تقسيم نموده ام و

  : ھرگاه گفت . ستايش نمود 

بنده ام : هللا می فرمايد  ،»الدينمالک يوم «: و ھرگاه گفت .  ثنای مرا گفت بنده ام: هللا می فرمايد  ،» الرحمن الرحيم«

  .مرا تمجيد نمود 

است ھر چه  ن من و بنده ام است و برای بنده اماين بي: ، هللا می فرمايد  »اياک نستعين اياک نعبد و« : و ھرگاه گفت 

، هللا »  انعمت عليھم غير المغضوب عليھم و الضالين اھدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين« : و ھرگاه گفت . بخواھد 

  .)بنده ام است ھر چه طلب نموده اين برای: می فرمايد 

  

  : دعا و توسل 

نمازگزار پيش . ر نماز دعا و درخواست حضور قلب از حق تعالی است يکی از راھھای ايجاد حضور قلب، وخشوع د

اين دعا عالوه بر آماده .   از پروردگار  بخواھد که به او توفيق حضور قلب در عبادت  را اعطا فرمايد داز نماز می باي

 .و سرزده است می شود که در طول شبانه روز از ائیکردن روح نمازگزار برای حضور قلب سبب جبران کاستی ھا

  

  :گذاشتن ستره در نماز 

  مفيد برای ايجاد خشوع در نماز بشمار میخصوص ، نزديک خواندن نماز  به ستره از جمله عاملی ه ب گذاشتن ستره و

  . رود 

و مانعی برای  حواس انسان به چيزھای پشت ستره جلب نمی شود سد: گويند که فوايد نزديک بودن به ستره  علماء می

:  شود و رسول هللا صلی هللا عليه و سلم می فرمايند يطان از جلوی نماز است و راه برای عبور مردم آزاد میعبور ش

روايت ه ب) (نکند برابر ستره نماز می خواند به ستره اش نزديک شود تا شيطان نماز او را قطع ھرگاه يکی از شما در(

  )دوابو داو

  

  :اشاره به انگشت سبابه در تشھد 

سنگين  اين برای شيطان « : صلی هللا عليه وسلم   در مورد حکمت  اشاره به انگشت  سبابه در تشھد فرموده اندپيامبر

  . خود اشاره نمودند ۀو به انگشت سباب» تر از آھن است 

می است که شيطان از آن بدش  انگشت سبابه انسان را به وحدانيت هللا يادآور می شود و اين بزرگترين چيزی اشاره با

  . از شر شيطان به هللا پناه می بريم. آيد 

 

   :تنوع قرائت آيات و اذکار در نماز 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

عمل ه سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم  در نماز متابعت ب که از عادت و نمازگزار با استفاده از اين روش در جنب اين

حساب ه حضور قلب  در نماز ب وع واذکار عامل خوبی  برای خش ورد ، از جانب ديگر تنوع قرائت در حرکت و آمی

  .يد آمی 

  :می فرمايند )  اعرافۀ سور٥٥ تدر آي(پروردگار با عظمت ما 

عاً َوُخفْ  اْدُعوْا َربَُّكمْ « ی هللا عليه وسلم و رسول هللا صل) بخوانيد پروردگار خود را فروتنانه و پنھانی به کمک(»  ..ةً يتََضرُّ

  .) رواه مسلم) (ده است پس در آنجا زياد دعا کنيد با پروردگارش سجبنده نزديکترين مکان: (می فرمايند 

  

  :پايبند بودن به اذکارصحيح وارد شده از پيامبرصلی هللا عليه وسلم بعد از نماز 

تمام موانع  که باعث از بين رفتن خشوع يا  و بقای برکت نماز می شود در قلب و  اين اذکار باعث تثبيت اثر خشوع

  .برد  گردد ، از بين می  میکمرنگ شدن آن

  

  : که تصوير دارد ینخواندن نماز در لباس

خواند برد   تا در لباسی که در آن رسامی وتصوير وجود داشته باشد نبايد نماز آعمل ه مسلمان  بايد حد اعظمی کوشش ب

لباسی که دارای طرح و رضی هللا عنه روايت است که پيامبرصلی هللا عليه وسلم  در   عائشهدر حديثی از بی بی . 

گفتند اين لباسھا را به نزد  نماز خواندند ، نوشته ھا و طرح لباس ايشان را مشغول کرد و بعد از نماز  بودئینوشته ھا

ه ب) . اين لباس مرا در نماز مشغول ساختو بدون نقش بياوريد چون  ابی جھم بن حذيفه ببريد و در عوض آن لباس ساده

  .  هللاةمسلم رحم روايت امام

که وقت نماز  از غذا در صورتی  خوردن غذا داشته باشيم نماز را بعدیکه غذا آماده است و يا اشتھا ھمچنان زمانی 

ا حاضر شدن غذا نمازی وجود ب«: ی هللا عليه وسلم فرموده اند در حديثی پيامبر صل. ندازيم اسپری نگردد  به تعويق 

  ).  هللاةروايت امام مسلم رحمه ب(» ندارد

ھمچنان دستور دين مقدس اسالم ھمين  است اگر انسان در حالی باشد که ادرار يا مدفوع داشته باشد نبايد نماز بخواند 

وجود  ھرگاه غذا آماده باشد و يا دو چيز نجس فشار آورده باشد، نمازی«: فرمايند زير ا پيامبر صلی هللا عليه وسلم می

  ) .  هللاةروايت امام مسلم رحمه ب)(ندارد

  !   محترم ۀخوانند

باشد که خشوع نماز را ازبين می برد ويا خشوع را گمرنگ می    که در فوق تذکر رفت از جمله حالتی میی حاالتۀھم

  ..سازد 

  

 : ذکر دائم هللا 

يکی از راھھای حضور قلب وايجاد فضای خشوع ، ذکر ھميشگی هللا  است ، يعنی نمازگزار در طول روز در خارج 

که نمازگزار با ياد خدا، اعمال صالح را فراروی خود قرار  ماز نيز به ياد خدا باشد و اين ممکن نخواھد بود مگر آناز ن

ر جھت داده و ييچطور ممکن است قلبی که در طول شبانه روز از ياد خدا غافل بوده به يکباره در ھنگام نماز تغ. دھد

  حضور کامل نخواھد رسيد و مصداق نمازگزاری میۀز به مرحلچنين قلبی ھرگ. از گرايش ھای دنيوی خارج شود 

ولی قلبی که .  نخواھد داشت ئی می آورد و از ستم ابایجاه را ب»  ساھونةصلو«شود که با غفلت از روح نماز ، 

   . ھمواره به ياد خداست ، با تمام وجود در ھنگام نماز محضر خداوند را درک می کند
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 و نبايد انتظار داشت که خشوع در مدت يک شبانه روز در قلب به وجود آيد، بلکه پيدايش آن   جايگاه خشوع، قلب است-

   .نياز به تمرين و ممارست پيوسته دارد

، چون کسی که قلبش در طول   گر چه در يک دقيقه باشد، خدای عز و جل را ذکر کنيم  در طول روز و در ھر ساعت-

، ذکر خدا در طول روز، از  بنابر اين. ت که به يک بار در نماز به خشوع بگرايد، مشکل اس روز از ذکر خدا غافل بوده

  .باشد مقدمات پيدايش خشوع در قلب می

 برای گزاردن ھر نماز وضوی مجدد بگيريم و از خدا بخواھيم که قلبمان را پاک و پيراسته سازد، ھمان طور که -

  .بی خاشع به ما عنايت فرمايدبدنمان را پاک ساخت و از او در خواست کنيم تا قل

  

  : تالوت ۀسجده کردن در سجد

سجده می  و برچھره ھا(» و يخرون لالذقان يبکون و يزيدھم خشوعا« اسراء می فرمايند   سورۀ ١٠٩ تآيهللا تعالی در 

يھم آيات الرحمن اذا تتلی عل... « مريم می فرمايند  ۵٨ تو ھمچنين در آي) گريند و بر تواضع آنان می افزايدکنند و می 

   )خاک می افتادند ھر زمان که آيات هللا مھربان بر آنان تالوت می شد سجده کنان و گريان به (، )خروا سجدا و بکيا

بخواند و سجده نمايد شيطان خود را دور می   سجدهتکه ابن آدم آي زمانی: (رسول هللا صلی هللا عليه وسلم می فرمايند 

 برمن ، فرزند آدم به سجده امر شد و سجده نمود و بھشت برای اوست ، من به گويد وایکند و می  گيرد و گريه می

 تالوت در ۀرعايت سجداًء بن) هللا ةروايت امام مسلم رحمه ب) . (سجده امر شدم و خودداری کردم و آتش برای من است

  .شمار می ايد ه داخل نماز عامل قوی در ايجاد خشوع ب

  

  :زاعوذ با گفتن درنما

  . خشوع در نماز است ۀثرتری در ايجاد روحيؤاعوذ با گفتن و از شر شيطان به هللا پناه بردن عامل بھتر وم

 قسم نموده است که از دشمنی خود با ما دست بر ندارد ، دشمنی  شيطان زمانی به اوج ، شيطان شيطان دشمن ماست

  .ده شود خواھد که به نماز ايستا که انسان می رسد زمانی خود می

، خشوع و ۀدھد که روحي خرچ میه وھمه تالش وسعی خود را ب  می  يابد شدتبا آغاز بنده به نماز فعاليت ھای شيطان 

 ۀمسير شود اما بند  اينۀ راھزنی است که می خواھد مانع و قطع کنندۀما بگيرد ، شيطان به منزل خضوع در نماز را از

  .وارد شده از پيامبر صلی هللا عليه وسلم از کيد و مکر شيطان در امان می ماند عبادتکار با استفاده از صبر و اذکار 

  

  :دفع وسواس شيطان

انسان را در تشويش ،  وشد  تاک وھميشه می  انسان استۀور شديم که شيطان دشمن قسم خورد آکه در فوق ياد طوری

  انسان بوده ، ولی زمانی اين کوشش ھا به جھد شيطان ھميشه در فريب فعاليت جد و. اضطراب ووسواس نگاه دارد  

  .شود  من مسلمان به دربارپروردگار به نمازايستاده  میؤرسد که م اوج خود می

ش گردانيده ، توجه اساسی خويش رابه نماز ومقام با عظمتش  که هللا نصيبیپس  برنمازگزار واجب است  بنابر قوت

آرامش وبصيرت کامل نماز خويش را به  با اطمينان و  داشته ونيده وتشويش واضطراب را از خود دور نگاهاگرد

  .ورد آ  یجاه خشوع کامل وحضور قلب ب

ِ َعلَ  در حديثی آمده است زمانی د كه نمازش را نادرست و بدون ي را دیِه َوآلِِه َوَسلََّم شخصيکه  رسول هللا َصلَّى هللاَّ

  :د و به او گفتيخواند دستور داد تا نمازش را تكرار نما ینه ميطمأن
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الِة فَأْسبِغ اْلُوُضوَء، ثُّم اْستَْقبِِل اْلقِْبلَةَ فََكبِّْر، ثُمَّ اْقَرْأ َما تَ  «  َر َمَعَك ِمَن اْلقُْرآِن، ثُمَّ اْرَكْع َحتَّى تَْطَمئِنَّ يإَِذا قُْمَت إِلَى الصَّ سَّ

  .»  َصالتَِك ُكلِّھَای َحتَّى تَْطَمئِنَّ َساِجًدا، ثُمَّ اْرفَْع َحتَّى تَْطَمئِنَّ َجالًِسا، ثُمَّ اْفَعْل َذلَِك فِ َراِكًعا، ثُمَّ اْرفَْع َحتَّى تَْعِدَل قَائًِما، ثُمَّ اْسُجدْ 

ت ممكن ير بگو، سپس آنچه از قرآن كه براير، سپس رو به قبله كن و تكبي كامل بگی وضویگاه به نماز بلند شدھر«

كه  نيحركت و آرام گردد، سپس از ركوع بلند شو تا ا یكه در حالت ركوع بدنت ب نيگاه به ركوع برو تا ا باشد بخوان، آن

، یحركت شو یكه در حالت سجده آرام و ب نيگاه سجده را به جا آور تا ا ، آنیحركت شو یستادن راست و بيدر حالت ا

 نمازت انجام یھا ر تمام ركعتن عمل را دي، سپس ایريكه به حالت نشسته آرام بگ نيسپس سرت را از سجده بردار تا ا

 .»بده

ن احساس  اورا  به يستاده و با او مشغول مناجات ھست، اي ایاگر نماز گزار در نماز  احساس كند كه در برابر  هللا تعال

 .او فاصله گرفته و از وسوسه ھای او در امان بماند  طان ازيشود كه ش یدارد و باعث م یخشوع و خضوع در نماز وا م

ب دھن اطرف دست چپ خويش  بدون لعه  در نماز بر نماز گزار غالب گردد، نماز  گزار بیطاني وسوسه ھای شھرگاه

ِ )  م بگويطان الرجيسه بار اعوذ با من الش(طان ملعون به هللا پناه ببرد يتف کند  و سه بار از ش رسول هللا َصلَّى هللاَّ

   میئی راھنماران يدند برايشان  ھمش که به چنين  مشكل ووسواس مواجه می نی صحابه زمایِه َوآلِِه َوَسلََّم به برخيَعلَ 

 .نمودند 

خصوص در عبادات راه ميانه واعتدال را در پيش ه  امور بۀسانی است ودر ھمآناگفته نبايد گذاشت دين اسالم دين 

دد ، ودر نماز شک واقع شود نبايد گرفته ، برای پيروان خويش امر فرموده اند ، که اگر باز ھم نماز دچار وسواس گر

  .را به انجام برساند د الزم است كه آنيايش بي سھو پۀنماز مبادرت کند  بلکه  اگر موجبات سجدۀ به اعاد

  

  :گاه ازسنگ ريزه ھا ه صاف کردن سجد

ه وسلم مردی که رضی هللا عنه روايت آمده است که پيامبر صلی هللا علي  هللا از معيقبةامام بخاری رحم در حديثی از

ه اينجا ب علت نھی در» می کنی يکبار کافيسترا اگر اينکار « : خاک را صاف می نمود گفتند  موقع سجده نمودن

و بھتر است ، اگر محل . گردد  خاطر محافظت بر خشوع نماز است چون زيادی حرکات موجب کم شدن خشوع می

 . را صاف و پاک وھموار نمايد نماز آن سجده نياز به صاف و درست شدن دارد قبل از

  

  :عدم قرائت تالوت به آوازبلند

که  شود طوری ن  به آواز بلند در نماز موجب ايجاد مزاحمت وتشويش برای ديگران میأقرآئت تالوت قرآن عظيم الش

دام از شما با ھمانا ھر ک«: فرمايد در حديثی پيامبر صلی هللا عليه وسلم مسلمانان را از اين عمل در حذرداشته است می

گفتند در نماز  است ، مزاحم ھمديگر نشويد و در قرائت صدای خود را بر ھمديگر باال نبريد يا پروردگارش در مناجات

  ) هللاةروايت ابوداود رحمه ب(  ». 

  

  :چرخ دادن روی خود به اينطرف وآنطرف

بنده است تا زمانی که  ز به استمرار هللا مقابلدر نما: (ه روايت گرديده است آمده است هللا عن در حديثی که ابوذر رضی

از رسول هللا صلی هللا ) دچرخ داد هللا از او روی می گردان بنده روی خود را چرخ ندھد پس زمانی که روی خود را

نماز بنده اختالس می  اختالسی است که شيطان از: (رت در نماز سئوال شد فرمودند مورد گرداندن صو عليه وسلم در

  . هللاةروايت امام بخاری رحمه ب) .کند
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  :نگاه کردن  به آسمان در وقت نماز

ی که از ئرامش الزمی را داشته باشد واز حرکت ھاآورد  تا در نماز آعمل ه نمازگزار در نماز حداعظمی کوشش ب

  .نمايد واز گردانيدن  روی خويش در وقت نماز  اين طرف وآنطرف پر ھيز . جنس نماز نيست خود داری نمايد 

پيامبر صلی هللا . خصوص بعد از باالشدن از رکوع به طرف اسمان نگاه ننمايد ه ھمچنان نماز گزار در وقت نماز وب

زمانی که در نماز ھستيد روی خود را به آسمان «:فرمايد  که می  نھی فرموده ، طوریاً عليه وسلم از اين عمل شديد

  ) هللاةروايت امام احمد رحمه ب( » نکنيد

.)  تان را از دست بدھيد ئيکه بينا يا اين از اين کار دست برمی داريد: ( که به شدت نھی می کنند و می گويند ئیا جات

  ).روايت امام بخاری رحمه هللاه ب(

  

  :ن ــب دھاانداختن لع

 برابر هللا خشوع سخت در تناقض بوده واين عمل  در    با روحيه وآدابیش رويب دھن  در وقت نماز درپاانداختن لع

را   خود لعب دھن خود یش رويشما نماز می خوانديد در پ گاهھر«: پيامبر می فرمايند .  باشد دور میه از ادب ب

 ). هللاةروايت امام بخاری رحمه ب(» برابر شما است ندازيد چون در حال نماز هللا درني

ھرگاه «: فرمايد که می دن فاژه منع نموده طوریيشھمچنان پيامبر صلی هللا عليه وسلم مسلمانان را در وقت نماز از ک

روايت امام مسلم ه ب) (داخل  دھن تان می شود د  چون شيطاني کنیريدن فاژه جلو گي که ممکن باشد از کشیدر صورت

  ). هللاةرحم

 هللا ةد رحمو داوروايت ابوه ب: ھمچنان پيامبر اسالم نمازگزاران را از خواندن نماز  به دھان پوشانده منع  فرموده است

.  

خصوص از سه چيز منع  فرموده ه ھمچنان پيامبر صلی هللا عليه وسلم نمازگزاران را از تشبيه نمودن به حيوانات ب

ده دو ساعد بر روی زمين در سج) ، شکل خوابيدن حيوان درنده)سريع نماز خواندن( از نوک زدن مانند زاغ «:است 

در مسجد که فضيلتی در آن نباشد مثل شتر که برای خوابيدن ، ھميشه   خاص، و عادت کردن به يک جای) پھن کردن

  .ر نمی دھدييخاص عادت می کند و جای خود را تغ به يک جای

  

  : فھم فوايد خشوع در نماز درک و

  راه ۀاز جمل. باشد  می» خشوع«درک وفھم مفھوم است، ثرؤايجاد خشوع بی نھايت مفيد ومدر  که یيکی از عوامل

  :  پيامبر صلی هللا عليه وسلم  اشاره نمود توان به اين حديث ت درک کردن   فوايد خشوع در نماز میدرس

نماز خشوع و رکوع خوبی داشته باشد موجب  شخص مسلمانی که ھنگام نمازھای واجب خوب وضوء بگيرد و در« 

 .)روايت امام مسلمه ب(» استردد و در تمام عصور چنين  او می گۀکبير جز گناھانه بخشيده شدن گناھانش ب

  

 :نماز در فضای بندگی

بندگی رنگ ديگری به . ن می شود ييت است و ھدف از خلقت انسان چنين تعابندگی رکن اصلی و گوھر تمامی عباد

بندگی يعنی احساس و اظھار بندگی ، خدا را مالک . ر می دھد ييعبادت می بخشد و بينش انسان را نسبت به عبادت تغ

قرار . ز دانستن ، راضی به رضای خدا بودن ، خدا محوری ، خود فراموشی و پسنديدن آنچه خدا می پسندد ھمه چي

  .گرفتن در فضای بندگی موجب می شود عبادت انسان در سمت واقعی اش صورت گيرد
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  :مل وتفکر درروش گذشتگان در نماز أت

ما که هللا صلی هللا عليه وسلم و سلف صالح در نماز احوال ياران گرامی رسول مل وتفکر در زندگی گذشتگان نيک أت

کند تا ما با استفاده از روش آنان در نماز خويش حالت خشوع  کمک می در برابر نماز چه حالتی داشته اند به ما

  .يم ئوخضوع را ايجاد نما

  :در روايت آمده است 

ر ييرنگ رخسارشان تغ سيد ، می لرزيدند ور که حضرت علی بن ابی طالب رضی هللا عنه  وقت نماز فرا می زمانی

قت ادای امانتی است که هللا به هللا قسم وقت نماز رسيده و : می کرد ، به ايشان گفته شد شما را چه شده است ؟ گفتند

 . کوھھا عرضه نمود اما آنھا نتوانستند آن را حمل کنند تعالی به

  :در اين زمينه گويد) رح(ابن تيميه 

ای از مسجد فرو ريخت مردم از جای خود برخاستند و  خواند، در ھمان حال گوشه در مسجد نماز میمسلم بن يسار «

  ؟!فرار کردند او که در نماز بود اصالً متوجه قضيه نشد

ای از پيراھن وی را سوزاند ولی او از جای خود تکان نخورد  در سجده بود که منجنيقی گوشه) رض(عبد هللا بن زبير  

  .ردوسر بلند نک

  :خطاب به عامر بن قيس گفتند

کنی؟ گفت آيا چيزی محبوبتر از نماز در نزد من وجود دارد تا نفس خود  آيا به ھنگام نماز چيزی با نفس خود زمزمه می

 خانواده و اوالد ما ۀرا با نفس خود زمزمه کنم؟ گفتند نه، ليکن بعضی اوقات تفکر در بار را بدان مشغول گردانم و آن

  .کند د مشغول میرا به خو

که دل خود را در ھنگام نماز به ھمچون  ھا را در بدنم فرو ببرند نزد من محبوبتر است از اين اگر سر نيزه: گفت

  .ی مشغول بدارمئچيزھا

  :سه خصلت دارم، اما کاش ھميشه داشتم: سعد بن معاذ   گفت

  .انديشم در نماز به چيزی نمی

  .دھم  نمی ای به خود راه وسلم  بشنوم، در درستی آن شک و شبھهاگر حديثی از پيامبر صلی هللا عليه 

آورند، به ذھنم   که ديگران به زبان میئیخوانم و دعاھا چه که خود می ای ھستم چيزی به جز آن وقتی ھمراه جنازه

  ٢٢/۶٠۵(کند؛ يعنی کامالً حضور قلب داشتند الفتاوی البن تيمية  خطور نمی

خوانم و  شتابم و با نيتی پاک نماز می خيزم و با خشيت به سوی نماز می در اوقات نماز برمی: هللا ـ گفت ةو حاتم ـ رحم

خوانم و در کمال فروتنی به رکوع  گويم و با ترتيل تأمل و تفکر قرآن می را در کمال عظمت و بزرگی می» اکبر هللا«

دھم و با کمال اخالص آن را تمام   نماز سالم میرسانم و با نيت خارج شدن از روم و تشھد را با خضوع به اتمام می می

ام بر نماز محافظت  ترسم که از من پذيرفته نشود و مقبول خداوند نباشد و تا زنده گردم و می کنم، و باز به خود برمی می

  .)٢٨-٢٧کتاب خشوع فی صالة (دارم  کنم و آن را پاس می می

  :هللا ـ گفت ةابوبکرالصبغی ـ رحم

کسی را ھمانند   ابوحاتم رازی و محمد بن نصرالمروزی را ديدم و از شنيدن صدای آنھا لذت بردم و ھيچدو امام، يعنی

کسی را نديدم که زيباتر از محمد بن نصر نماز بخواند؛ زنبور بر  ھيچ. ام  مثل صدای آنھا را نشنيدهئیآنھا نديدم و صدا

  : محمد بن يعقوب اخرم گفت. کرد کترين حرکتی نمیکرد اما کوچ نشست و پيشانی او را زخمی می پيشانی وی می
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کرد و  شدند ولی آنھا را از خود دور نمی ھا بر گوش وی جمع می ھيچ نمازی از نماز محمد بن نصر زيباتر نبود، پشه

 کتاب(ايستاد    و ھمانند چوبی خشک مینھاد اش را بر سينه می آور بود؛ چانه  نماز، خشوع و فروتنی او شگفتئیزيبا

  )تعظيم قدرالصالة 

  .شد لرزيد که گاه به راست يا چپ متمايل می ايستاد بدنش چنان می هللا ـ وقتی به نماز میةاالسالم ابن تيميه ـ رحم شيخ

  

   :حکم خشوع در نماز

نظريات مختلفی در نزد علمای اسالم وجود ) واجب است ، يا سنت است يا مستحب(که خشوع در نماز  در مورد اين

تعدادی از علمای بزرگوار اسالم  از جمله  امام نووی و حافظ ابن حجر   بدين  باور اند که خشوع در نماز  از دارد، 

و ابن حامد از اصحاب امام احمد » احياء« از علما ء از جمله امام غزالی در یولی تعداد مستحبات و سنت است،ۀ جمل

  .تو امام ابن تيميه گفته اند که خشوع در نماز واجب اس

  

  :وجوب خشوع در نماز اند  که قايل برئيداليل علما

آيا (» أَفاَلَ يَتََدبَُّروَن اْلقُْرآنَ «: نمايند  استدالل می) ء نساۀ سور٨٢ : تآي( ی که قايل بروجوب خشوع در نماز اند به ئعلما

  . معنای آن متصور نخواھد بودو می گويند که انديشيدن و تدبر در قرآن بدون تمرکز بر) انديشند؟  نمی  قرآن در آيات

اَلةَ لِِذْکِری«: و می فرمايد و غفلت و عدم خشوع با . »پاداره نماز را برای ياد و ذکر من ب«). ١٤ طه ۀسور(» أَقِِم الصَّ

َن اْلَغافِلِينَ «: ذکر و ياد خدا در تضاد است، و لذا می فرمايد افالن غۀ و از جمل). ٢٠٥  ت اعراف آيۀسور(» َوالَ تَُکن مِّ

  . در نماز نباش  قرائت   و از غافالن  عزوجل  ذکر و ياد خدای از غافالن:  يعنی. مباش

داخل آن نيست، بلکه مقصوِد حقيقی معانی آنھا ھستند، و اگر ۀ از طرفی مقصود اصلی نماز تلفظ آيات و اذکار و ادعي

ا فرو نرود، مقصود اصلی نماز را ترک گفته نمازگزار معانی الفاظی را که بر زبان می آورد، درک نکند و در آنھ

  .است

إن العبد ليصلی الصالة ال يکتب له سدسھا وال عشرھا، « : و از پيامبر صلی هللا عليه وسلم روايت شده که ايشان فرمودند

   .»عقل منھا وإنما يکتب للعبد من صالته ما 

ک دھم آن نوشته نمی شود، و بلکه برای بنده آن مقدار ھرگاه بنده نماز می خواند برای او نه يک ششم آن و نه ي: يعنی

  .د ونسائی وابن حبان از حديث عمار بن ياسروروايت ابوداو. از نمازش نوشته می شود که به آن توجه کرده است

من عرف من علی يمينه وشماله متعمداً وھو فی الصالة فال «: و نيز از معاذ بن جبل رضی هللا عنه روايت است که گفت

إحياء . ھر کس در نماز از روی عمد بفھمد چه کسی در طرف راست و چپش قرار گرفته نماز او نماز نيست.»صالة له

  .علوم الدين؛ کتاب أسرار الصالة ومھماتھا

ھر نمازی که در آن . »کل صالة ال يحضر فيھا القلب فھی إلی العقوبة أسرع«:  هللا می فرمايدةو حسن بصری رحم

  .»بداية الھداية« مرجع سابق، و در. زودی عقوبت خواھد ديده نداشته باشد، پس بحضور قلب وجود 

جز آن ه  نمازگزار نخواھد شد بۀکه چيزی نصيب بند  اجماع کرده اند بر اينءعلما«: و عبد الواحد بن زيد می گويد

  ).١/١٦١(إحياء علوم الدين . »مقدار که در آن توجه داشته است

َواْستَِعينُوا «: فرمايد خداوند در قرآن می«: چنين می گويد» مجموع فتاوای«يميه رحمه هللا در  االسالم ابن ت و شيخ

الِة َوإِنَّھَا لََکبِيَرةٌ إاِلَّ َعلَی اْلَخاِشِعينَ  ْبِر َوالصَّ  نماز جز  د و براستی کهئي جو و از صبر و از نماز ياری«. ٤٥بقرة » بِالصَّ

 ئیکنندگان است، از سو  هللا تعالی مقتضای سرزنش غيرخشوعۀ، و اين فرمود»برای خاشعان، گران و دشوار است

که غير خاشعين مورد سرزنش واقع  ئیسرزنش جز به سبب ترک واجب يا انجام عمل حرامی نخواھد بود، پس از آنجا
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دليل بر وجوب خشوع هللا تعالی ۀ شده اند نتيجتاً اين امر داللت بر وجوب خشوع در عبادت است، و ھمچنين اين فرمود

الَِّذيَن يَِرثُوَن *  أُولَئَِک ھُُم اْلَواِرثُوَن - :که می فرمايدئي تا جا–الَِّذيَن ھُْم فِی َصاَلتِِھْم َخاِشُعوَن * قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُوَن «: است

آنان .. خاشعند  در نمازشان  که د کسانی رستگار شدن  مؤمنان براستی که«. ١١ -١٠: مؤمنون» اْلفِْرَدْوَس ھُْم فِيھَا َخالُِدونَ 

خداوند متعال خبر داده که آنھا . »برند و جاودانه در آن ماندگارند وارثان ھستند، ھمان کسانی که جنت  را به ارث می

برند و اين مقتضای اين حقيقت است که غير آنھا فردوس را به ارث نخواھند برد، و اين  جنت را به ارث می) خاشعان(

ه فردوس بدون آن به ارث می رسيد، زيرا جنت ب ت بر وجوب اين خصلت دارد و اگر مستحب می بود می بايست دالل

نمی شود مگر  دست می آيد نه مستحبات و به ھمين خاطر چيزی در مورد اين خصلت ذکر ه ب انجام عمل واجبات ۀ وسيل

   ..که واجب باشد آن

مانند زاغ ه ضمن سکون، آرامش و تواضع است، و کسی که در سجده ببنابراين خشوع در نماز واجب است و اين مت

دوم می رود، ۀ يعنی کسی که به سجده می رود و بدون سکون از آن بر می گردد و باز با سرعت به سجد(زند  منقار می

شده به سجود و نيز کسی که ھنوز از رکوع بلند ن) که آرامش و سکونی در سجده و جلوس بين آنھا داشته باشد بدون آن

رود خاشع نيست و در نمازش آرامش و سکون نگرفته، زيرا سکون يعنی طمأنينه و کسی که طمأنينه نداشته باشد  می

سکون و آرامش ندارد و کسی که سکون نداشته باشد در رکوع و سجودش خشوع نخواھد داشت و کسی که خاشع نباشد 

دن خشوع در نماز اينست که پيامبر صلی هللا عليه وسلم کسی را بر واجب بو) ديگر(و دليل .. گناھکار و عاصی است

د ھشدار و سرزنش کرده است، زيرا اين اعمال اد کرد و از خود حرکات اضافی انجام می مینگاه که در نماز به آسمان 

  ).٥٥٨-٢٢/٥٥٣(مجموع الفتاوی . »با خشوع در نماز منافات دارند

  

  :وع در نماز اند که قايل برسنت بودن خشئيداليل علما

إن العبد لينصرف من الصالة ولم يکتب له إال نصفھا، ثلثھا، ربعھا، «: ھر چند که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده اند

که برايش جز نصف، يا يک سوم، يا يک چھارم و يا تا  ھمانا بنده از نماز فارغ می شود در حالی» «حتی بلغ عشرھا

، ولی با اين وجود ايشان به کسی که در نمازش دچار سھوی می شود امر »شته نمی شودکه به يک دھم برسد، نو آن

  .سھو ببرد ولی وی را به تکرار نماز امر نکرده استۀ نموده تا سجد

إذا أذن المؤذن بالصالة أدبر الشيطان وله « : و نيز از پيامبر صلی هللا عليه وسلم ثابت شده است که ايشان فرمودند

حتی يخطر بين  التأذين، فإذا قضی التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصالة أدبر، فإذا قضی التثويب أقبل،   ال يسمعضراط، حتی 

فإذا وجد أحدکم ذلک فليسجد  أذکر کذا، ما لم يکن يذکر، حتی يظل ال يدری کم صلی، .. أذکر کذا : المرء ونفسه، يقول

  ).٥٨٢(و مسلم ) ٥٧٣( بخاری  .»سجدتين وھو جالس

کند تا صدای اذان را  کند و از عقب خود، ھوا خارج می می شود، شيطان فرار می ھرگاه برای نماز، اذان داده «: نیيع

گردد تا  کند، و دوباره پس از اتمام آن، بر می گردد، و اگر اقامه گفته شد باز فرار می نشنود و ھرگاه اذان تمام شد، برمی

آنچه را که ۀ ھم را به خاطر بياور، و ... له وأله و فالن مسأفالن مس: ويدگ ار وسوسه کند و مینمازگزاران را دچ 

چند رکعت خوانده است، پس ھرگاه يکی از  فراموش کرده است به يادش می آورد و او را چنان سرگرم می کند که نداند 

   .»سھو ببردۀ شما دچار چنين حالتی شد در آخر دو سجد

که  ئیه وسلم در چنين نمازی که شيطان نمازگزار را در آن به غفلت می اندازد تا جامی بينيم که پيامبر صلی هللا علي

جای آورد ولی وی را به تکرار نماز امر نمی کند، و ه سھو بۀ نمی داند چند رکعت خوانده است، امر می کند تا دو سجد

، پس می بايست پيامبر صلی هللا عليه  نماز به سبب غفلت و عدم خشوع باطل شود–د ئيکه شما می گو  چنان– اگر واقعاً 

  .٥٣٠-٥٢٨و١١٢/ ١مدارج السالکين : نگاه کنيد به. وسلم نمازگزار را به تکرار نمازش امر می کردند
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 را مبنی ء هللا نيز اجماع علماةھمچنين فقھا اجماع کرده اند که خشوع جزو شروط صحت نماز نيست و امام نووی رحم

  .)٢٢٦:  ص٢: فتح الباری ج.(قل کرده استکه خشوع واجب نيست ن بر اين

آورده » المجموع«و لذا نتيجه می گيريم که خشوع واجب نيست، بلکه سنت و فضيلت است، چنانکه امام نووی در  

خشوع و خضوع در نماز و تدبر و توجه در قرائت و اذکار آن و آنچه که متعلق به نماز است و نيز دوری از «: است

مستحب ھستند، و اگر در چيزی غير از نماز به تفکر بپردازد و اين افکار زياد ) ھمگی(ه آن نيست، افکاری که متعلق ب

شوند، نمازش باطل نمی شود اما مکروه است، و تفاوتی ندارد که در امورات مباح فکر کند يا حرام مانند نوشيدن شراب 

ود، نماز باطل خواھد شد، قول مردود و شاذی ھرگاه تفکر کردن در سخن نفس زياد ش:) و قولی که می گويد.. (و 

. ( »است، چرا که اجماع نقل شده است که اين امر نماز را باطل نمی کند، اما بر کراھت آن اتفاق نظر وجود دارد

  . . ) ١١٤:  ص٤: المجموع ج

  .نـيـ العالمب   آمين  يار.ئیلب نصيب فرماـما توفيق خواندن نماز با خشوع وحضور قه الھی ب

 


