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  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١٣ جوالی ٢٧
  

   قرآنیاتيعدم فھم معانی  آ
  !گردد موجب بطالن نماز  نمی

 

 سائل معنوى و ملكوتى ، نماز از ارزش و اھميّت خاّصى برخوردار استعبادات و مۀ  ھم ترديد ، در ميانبدون شک و

ھيچ  به عمل آمده ه بسفارش تــأکيد و به نماز  دين مقدس اسالم درخصوص ه  که  دراديان ابراھيمی وببه اندازه اى 

  .ت نشده اسیکيدأ سفارش وتری چنين گ  ديعبادت

 و شھادت به توحيد و رسالت، اولين  و مھمترين لی هللا عليه وسلم  هللا ص و رسول)ج (پس از ايمان آوردن به هللا

  .باشد   بر بنده فرض گرديده  است، نماز می هللا تعالی فريضه ای که از جانب

در .  عملی ذکر شده استۀـحيث  اولين فريضه ن بعد از ايمان و توحيد، نماز بأدر آيات  متعددی از قرآن عظيم الش

ُموَن يقِ يِب وَ يْؤِمنُوَن بِاْلغَ يَن يالَّذِ «: روھی که از قرآن ھدايت حاصل می کنند چنين آمده استبقره در وصف گۀ سور

الةَ     ).دارند آورند و نماز را بر پا مى مان مىيب ايآنان كه به غ(» الصَّ

ب غفلت بيدار  است  که انسان  را از خواثرترين ذکری ؤم نماز نماز فقط ذکر زبانی نيست، بلکه حقيقت آن است که 

  .سازد  اطاعت از پروردگار میۀنمايد و او را آماد می  احساس محبت و شکر را  تحريک و در وجود او  می سازد

 آخرش تسليم بيند، وچنين فکر نکند که اول نماز تکبير است ونماز را در حرکات  ظاھری نماز ن بايد  فھم گزار نماز

   .ر و قيام و قعود است داراى افعال واقوال و اذكابه اصطالح و

 توحيد عملى و توحيد اعتقادى به انقطاع از نمازتوحيد و اخالص در عبوديت است، نماز برای مفھوم واقعی بلکه 

   . تعالى است هللا هللا و وابستگى به  ماسوى

  .کند ، به منتھای تکامل دست می يابد  می، منتھاى عبوديت را طى زار در نماز گنماز

 مفيد ۀ تـأسف ما انسانھا از اين وسيلانماز وسيله ای است  برای تکامل  بشر، که ببراى عروج بشر،  اى است  وسيلهنماز 

  .  الزم ومؤثری نمی بريم ۀو با عظمت استفاد

انسان توانمندی رسيدن به  اين اگر . هللا است  تعالى و انقطاع از ماسوى هللا   توحيد، عبوديتنماز که گفتيم ،  ھمانطوری

ت ائقرمعانی دست يافتن  به رمز عالی نماز فھم .   انتھای تکامل  دست  يافته است ۀحلررد  به مآست ده مرحله را ب

   .نمايد   قرائت میرا  زار  آنگ نماز، يات  قرآنی است که در نماز آ
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ر عبادت نماز به گ ا و مسلماً ردد ،گ  در نماز میش خشوع و خضوع يات و اذکار داخل نماز باعث افزاي آیدن معنيفھم

 در نماز ن امرياکه ه ای به ھر انداز و  خواھد بودیشتري ثواب بی داراین نمازي چنردد،گخشوع وخضوع کامل ادا 

  . شود میز کمتر ي ثواب نماز نتقليل  يابــد،

 یفھميدن آياتآنی ويا ن کم فھميدن آيات قر،نمايد درست و کامل ادا را که ارکان نماز  یمادام گزارر نمازگا با آنھم ولی 

  . شودی باطل نم گزارکند ، نماز نما که در نماز تالوت می

ه وسلم ي هللا علیمن از رسول هللا صل: دي گویت است که مي هللا عنه روایاسر رضي از عمار بن در حديث مبارکی 

، ک دھميۀ  ، مگر به اندازیزي چی وی که نمازش برای خواند در حالی که نماز میھمانا فرد« :  فرمودندیم  دم کهيشن

  »  شودیا نصف آن نوشته نمي، و  ک سوميک چھارم ، يک پنجم ، يک ششم ، يک ھفتم ، يک ھشتم ، يک نھم ، ي

 ی از آنھا را عراقیکي که یتياز دو روا) ۴/٣١٩،٣٢١(و احمد ) ٢/٢٨١ (یھقيو ب) ١/١٢٧(د وث را ابو داوين حديا

    ختم .ت کرده استيروا) ١/١٨۴(ب يکه در الترغ ح خودش چنانيکتاب صحح دانسته است و ابن حبان در يصح

   

 :ارش گتتبع ون

   » سعيد افغانی -دیـيـسع«  امين الدين الحاج داکتر

 يــژيک افغانـمرکز مطالعات ستراتـمدير 
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