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رسوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص میفرماید:
«أّل شئ يزفع هي ُذٍ االهة الخشْع  ،حتی التیزی فیيِن
خاشعا»[.رّاٍ ابي حباى].
« یعىی :ايلیه چیزی هزا اا ایزه ابزد شتهامزشا بیشزًه سشزً ا زد
حشی تا ایىکا هر شیه ایشان سامع را پیدا ومیشًاوی».
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اسباب خشوع در نماز:
سبب اول ربای خشوع ردنماز«:آهادگی تشای ًواص ٍخَش آهذگَیی ًواص»:
ق ػػاؿ سػ ػ ید ب ػػن املس ػػیب رمح ػػو اهلل «:م ػػا أ ّذف املػ ػ ذف من ػػذ ثتث ػػنی س ػػن ع إال وأنػ ػػا يف
املسجد».
سػ ید بػػن مسػػیب رمحػػو اهلل مػػی فرمایػػد :در طػػوؿ  ۶۳سػػاؿ زنػػدگیم مه ػواره ق ػػن از
ای ػ ػ ػػن کػ ػ ػػو مػ ػ ػػوذف اذاف بگویػ ػ ػػد در مسػ ػ ػػجد حاضػ ػ ػػر بػ ػ ػػودـ[ .مص ػ ػ ػػنه اب ػ ػ ػػن أيب
شی ٕٕٖ٘ ].
زمػػانی ایػػن س ػ ب مهیػػا مػػی شػػود کػػو آنچػػو کػػو م ػ ذف بگویػػد ودر ج ػواب او کل ػػات
یکو می گوید گفتو شود .از ابوس ید رضی اهلل عنو روایت است کو پیامرب صػلی اهلل
علیو وسلم فرمود « :إذا مس تم النداء ف ولوا مثن ما ی وؿ امل ذف»[ .متفق علیو].
ی نی« :ىرگاه اذاف راشنیدید مثن آنچو کو م ذف میگویدع بگویید».
وب ػػد از اذاف دع ػػایی مش ػػروع ومس ػػنوف « الله ػػم رب ى ػػذه ال ػػدعوة التام ػ ػ والصػ ػػتة
ال اد ػ ع آت د ػػدا الوسػػیل والفاػػیل واب ثػػو امل ػػاـ اد ػػود الػػذ وعدتػػو " » گفتػػو
شود .از جابر روایت اسػت کػو پیػامرب صػلی اهلل علیػو وسػلم فرمػود « :مػن قػاؿ حػنی
یس ق النداء  :اللهم رب ىذه الػدعوة التامػ و الصػتة ال اد ػ آت د ػدا الوسػیلو و
الفایل و اب ثو م اما د ودا الذی وعدتوع حلت لو شفاعتی یوـ ال یام ».
ی ن ػػی« :ى ػػر کػ ػ پػ ػ از ش ػػنیدف اذاف بگوی ػػد – الله ػػم رب ى ػػذه ال ػػدعوة التامػ ػ و
الصتة ال اد ع ِ
آت د داً الوسیل و الفایل و اب ثػو م امػاً د ػوداً الػذی وعدتػو –
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ی نی  :اهلی! ای پروردگار این دعوت کامن و مناز برپا شدهع وسیلو و فاػیلت را بػو
د ػػد عطػػا فرمػػا و در روز قیامػػت او را بػػو م ػػاـ د ػػود و سػػتودهای کػػو بػػو او وعػػده
دادهای م ػػوث فرم ػػا – ش ػػفاعت م ػػن در روز قیام ػػت ش ػػامن ح ػػاؿ او میگ ػػردد».
خباری ٗٔ. ٙ
وسپ دعای یکو بنی اذاف وقامت است آنرا خبواند ع وضػوء کامػن بگػبد بػرای منػاز
ع وکارى ػػای خ ػػویش را ب ػػا «بس ػػم اهلل» آغ ػػاز کن ػػد ع وب ػػد از وض ػػوء دع ػػای خ ػػاص
وضوء««أشهد أف ال إلػو إال اهلل وحػده ال شػریه لػو وأشػهد أف د ػدا ع ػده ورسػولو
و اللهم اج لين من التوابنی واج لين من املتطهرین  ».را خبواند ع وخویش را عػادت
بو مسوا کردف دىد ع زیرا بػو واسػطو آف دىػن پػا مػی گػردد وخوانػدف قػرآف ومنػاز
با دىن پا لذت خاصی دارد ع چنانکو پیامرب ملسو هيلع هللا ىلص میفرماید«:پا کنید دىن تانرا
ب ػرای خوان ػػدف قرآنکر [السلس ػػل الص ػػحیح ٖٕٔٔ ]» ع وپوش ػػیدف ل ػػاس زینت ػػی ع
آد َـ ُخػ ػ ُذواْ ِزینَ ػػتَ ُ ْم ِعن ػ َػد ُك ػػن
پ ػػا ونظی ػػه چنانک ػػو اهلل هلالج لج میفرمای ػػد ۞ :یَػػا بَػ ِػين َ
َم ْس ػ ِػجد ۞ اع ػراؼ ٕٔ:ای فرزن ػػد آدـ! در ى ػػر من ػػاز خ ػػود را بپوش ػػانید وبیارایی ػػد
واهلل هلالج لج الیػ ػػق اسػ ػػت نس ػ ػ ت بػ ػػو مهػ ػػو کػ ػػو بػ ػرای آف زیػ ػػب وزینػ ػػت شػ ػػود ع ومهچنػ ػػاف
پوشػ ػػانیدف ع ػػورت وپ ػػاکی بػ ػػدف وانتظ ػػار کش ػػیدف من ػػاز وبرابػ ػػر من ػػودف ص ػػه وخػ ػػالی
نگذاش صفوؼ ؛ زیرا شیطاف در صه نا تک ین خلن می کند.
❁ع ػ ػػامر بػ ػػن ع ػ ػػداهلل بػ ػػن زب ػ ػػب در بسػ ػػرت مػ ػػرگع نف ى ػ ػػای آخػ ػػر را میکش ػ ػػید و
خانوادهاش دور و بر او در حاؿ گریس بودند.....
در حاؿ جاف دادف ع صدای م ذف را شنید کو برای مناز مغرب اذاف میگفت.
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در حالی کو نف ىایش بو سختی ببوف میآمد و بو سختی جاف میداد.
ىنگػػامی کػػو ص ػػدای م ػ ذف را ش ػنید ب ػػو کسػػانی کػػو اط ػرافش بودنػػد گفػػت :دس ػػتم را
بگبید!
گفتند :بو کجا میروی؟
گفت :بو مسجد
گفتند :با این حاؿ؟
گفػػت :س ػ حاف اهلل! صػػدای منػػاد ِی منػػاز را بشػػنوـ و او را اجابػػت نکػػنم؟ دسػػتم را
بگبید ....دو مرد از دو سوی او را بو مسجد بردنػد ...یػ رک ػت را مهػراه بػا امػاـ
بو جای آورد و در سجده جاف داد...
سبب دوم ربای خشوع ردنماز«:آساهص ٍسکَى دسًواص»:
«ب ػػود پی ػػامرب ملسو هيلع هللا ىلص ک ػػو درص ػػه خ ػػوب مط ػػحن ایس ػػتاد م ػػی ش ػػد حت ػػی ت ػػا اینک ػػو ى ػػر
استخوانش در جای خود قرار می گرفت[الفتحٕ.»]ٖٛ/
و پیػػامرب ملسو هيلع هللا ىلص میفرمای ػػد«:ب ػػد ت ػرین دزد ع دزد من ػػاز اس ػػت ع اصػػحاب گفتن ػػد :در من ػػاز
چگونػ ػػو دزدی مػ ػػی کنػ ػػد؟! پیػ ػػامرب ملسو هيلع هللا ىلص فرمػ ػػود :سبػ ػػاـ منػ ػػی کنػ ػػد رکػ ػػوع وسػ ػػجده خػ ػػود
را[صحیح اجلامق .»] ٜٚٚ
ونی ػ پیػػامرب ملسو هيلع هللا ىلص میفرمایػػد«:کسػػیکو رکػػوع خػػود را سبػػاـ منػػی کنػػد ودرسػػجده نػػوؿ مػػی
زند مثن نوؿ زدف مرغ مهانند شخصی گرسنو ای اسػت کػو میخػورد یػ
دو خرما را حاؿ آنکو از آف هبره دی منی گبد[رواه الطربانیٗ.».]ٔٔ٘/

خرمػا ویػا
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وعػػن أيب ب ػػرة أنػػو انته ػ إىل النػػي ملسو هيلع هللا ىلص وىػػو راكػػق فركػػق ق ػػن أف یصػػن إىل الصػػه مث
مش ػ إىل الصػػه  .فػػذكر ذلػػه للنػػي ملسو هيلع هللا ىلص ف ػػاؿ  " :زادؾ اهلل حرصػػا وال ت ػػد" [ رواه
ال خار ].
ی نی :أبوبکرة خود را در مناز نػ د رسػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رسػانید ورسػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص درحػاؿ رکػوع
بػػود .پ ػ رکػػوع کػػرد أبػػوبکره پػػیش از اینکػػو خػػود را بػػو صػػه برسػػاند ع سػػپ بػػو
صػه رفػػت ع ایػػن واق ػو را بػرای رسػػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بػازگو کػػرد و رسػػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فرمػػود :اهلل
حرص وشوؽ تو را زیاد کند .اما بار دیگر این ع ن را اجناـ نده.
پیػػامرب ملسو هيلع هللا ىلص میفرمایػػد :ی ػ مػػرد شصػػت سػػاؿ منػػاز مػػی خوانػػد ؛ امػػا منػػازش ق ػػوؿ منػػی
شػػود ؛ ایػػن خبػػاطری اسػػت کػػو شػػاید رکػػوع اش را سبػػاـ کػػرده ولػػی سػػجده اش را سبػػاـ
نکػػرده ؛ یػػا اینکػػو سػػجده اش را سبػػاـ کػػرده لػػیکن رکػػوع اش را سبػػاـ نکػػرده[.سلسػػلو
الصحیحو لتل انی].
♦ ابن زبب ىنگامیکػو در منػاز ایسػتاد مػی شػد .از عجػ وسػکوف زیػاد در منػاز
ع فکر میکردی کو او چوپ است .
♦ م ػػاذ بػػن ج ػػن مػػی گویػػد :از روزی مسػػل اف شػػدـ تػػا حػػاال ندانسػػتم کػػو چػػو
کسی در هپلو در مناز ایستاده شده است.
♦س ػ ید بػػن املسػػیب مػػی گویػػد :بیسػػت سػػاؿ اسػػت کػػو مسػػل اف ىسػػتم ؛ امػػا
وقتیکػػو در منػػاز اعػػت ایسػػتاد مػػی شػػوـ منیػػداًل چػػو کسػػی در هپلػػو آمػػد ومنػػاز
مهرا ادا میکند[.سبة صوتی شیخ سر دارولی].
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سبب سوم ربای خشوع ردنماز«:یاد هشگ دس ًواص»:
رسوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص می فرماید«:یاد کنید مرگ را در مناز خویش زیرا شػخ یکػو در منػاز
مرگ را یاد می کند ؛ مناسب است کو منازش نی شود ومی خواند شػخ منػازی
را ک ػ ػ ػػو گ ػ ػ ػػاف میکن ػ ػ ػػد ک ػ ػ ػػو غ ػ ػ ػػب از ای ػ ػ ػػن دیگ ػ ػ ػػر من ػ ػ ػػاز من ػ ػ ػػی خوان ػ ػ ػػد [السلس ػ ػ ػ ػػل
الصحیح ٕٔٗٔ]».
رسػػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بػػو ابوایػػوب وصػػیت کػػرد کػػو«:وقتیکػػو مػػی خواسػػتی منػػاز خب ػوانی پ ػ
خبػ ػواف منػ ػػاز یکػ ػػو بػ ػػا آف وداع مػ ػػی کنی ی نػ ػػی آخػ ػرین منػ ػػاز کػ ػػو مػ ػػی خوانی [مسػ ػػند
امحد٘.»]ٕٗٔ/
اماـ امحد روایت می کند کػوَ «:مػا قَػ َػرأَ ع ػداهلل بػن ع ػر بػن اضطػاب رضػم اهلل عنه ػا
ِ ِ ِ
ِ
ػورةِ الَْ َ ػ َػرةِ إِال بَ َ ػ ۞وإِ ْف تُػْػ ُػدوا َمػػا ِيف أَنْػ ُف ِس ػ ُ ْم أ َْو
َىػػاتَػ ْنی ا یػَتَػ ْػنی قَػ آ مػ ْػن آخ ػ ِر ُسػ َ
ُزبْ ُف ػػوه۞ إِ َىل ِ
ص ػػاء َش ػ ِػدید»[ال ى ػػد ل م ػػاـ أمح ػػد
آخػ ػ ِر ا یػَ ػ ِ ُمث یػَ ُ ػ ُ
ػوؿ :إِف َىػ ػ َذا ٌِ ْح َ
ُ
. ]ٔٓٚٛ
ی نی :ىر زماف کػو ع ع ػداهلل بػن ع ػر رضػم اهلل عنه ػا ایػن دو آیػو آخػر سػوره ب ػره را
تػػتوت مػػم من ػػود۞ :وإِ ْف تُػ ػ ُػدوا م ػػا ِيف أَنْػ ُف ِس ػ ُ م أَو ُزبْ ُفػػوه إِ َىل ِ
آخ ػ ِر ا یَػ ِ۞ اگ ػػر
ُ
ْ ْ
ْ َ
چی ػ ی را مشػػا آشػػکار کنیػػد یػػا پنهػػاف ...گریػػو مػػم كػػرد و مػػی گفػػت بدرسػػتی در آف
حساب ِ
کتاب سختی است .
صػػحابی مػػی گویػػد :در غػ وه بػػدر وقتػػی نی وشػػب آمػػدع ًل ًِل بػػاراف شػػروع شػػدع مػػا بػػو

درختىا و سپرىایماف پناه بػرد ع ظظػاتی ب ػدع ىػر كػو بػا مػا بػود خػوابش بُػرد مگػر
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رسػ ػػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص! [تنهػ ػػا] زیػ ػػر درخ ػ ػ ایسػ ػػتاده بػ ػػود و تػ ػػا صػ ػ ح منػ ػػاز میخوانػ ػػد و مػ ػػی
گریست[اجلامق الصحیح للسنن.]۷۵۴/۴۷ :
ع ػػر رضػػی اهلل عن ػو در منػػاز ص ػ ح اغلػػب سػػورهىای کهػػهع طػػو و دیگػػر سػػورهىای
ب رگ را میخواند و گریػو میکػردع بػو طػوری کػو تػا چنػدین صػه صػدای گریػو ایشػاف
بو گوش میرسید .ی بار در مناز ص ح سوره یوسه را میخواندع وقتی بػو ایػن آیػو
ػاؿ إِمنػَػا أَش ػ ُ واْ بػَثػػم َو ُح ػ ِ إِ َىل ٱللػ ِػو َوأَعلَػ ُػم ِمػ َػن ٱللػ ِػو َمػػا َال تَ لَ ُ ػػو َف ۞
رس ػید۞ :قَػ َ
[یوس ػػه« ]ٛٙ :گف ػػت :از غ ػػم و ان ػػدوىم تنه ػػا ب ػػو پروردگ ػػار ش ػػکایت میب ػػرـ و از
سوی پروردگار چی ی میداًل کو مشا منیدانید».
چناف گریو کرد کو صدای ایشاف در سینو حػ شػد .در منػاز جػد گػاىی بػو قػدری
گریو میکرد کو بیهوش میشد و بػر زمػنی میافتػاد .ایػن اسػت حػاؿ آف شخصػی کػو
از شنیدف ناـ ویع لرزه بر انداـ پادشاىاف و فرمانروایاف بػ رگ جهػاف میافتػاد .امػروز
نی ب د از حدود چهارده قرف شوکت و عظ ت ایشاف بر سػر زبافىػا جػاری اسػت.
امروز ىیچ حاکم و پادشاىی نیست کو با ی فرد م ولی از رعایػای خػود اینگونػو
رفتار و برخورد کند
پ برادر ع ی ـ :وقتیکو در مناز ایستاده می شوی فکػر کػن کػو ب ػد از سبػاـ ایػن منػاز
مرگ بو سراغت می آید واز دنیا می روی واین آخرین مناز ات می اشد.
حاَت زاىد بلخی رمحو اهلل پرسید تو چگونو مناز میخوانی؟
ِعصاـ از َ
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فرمود :وقػت منػاز کػو مبسػد بػا اط ینػاف کامػن وضػو میگػبـ و سػپ بػو جػای مػبوـ
کو در آجنا مناز خوانده میشود و طػوری مػی ایسػتم کػو گویػا ک ػو روبػروی مػن اسػت
و پاىای من بر پن صراط قرار دارندع مست راستم هبشت و مست چپم جهنم اسػت
و بػػاالی سػػرـ فرشػػتو مػػوت ق ػرار دارد و چنػػنی تصػػور میکػػنم ک ػو ایػػن آخ ػرین منػػاز در
میسػر نشػود و حالػت قلػ م را
زندگی من است و شاید بار دیگر مناز خواندف بػرا ّ
ف اهلل جن جتلو میداند و بػ  .و سػپ بػا ک ػاؿ عػاج ی "اهلل اک ػػر" میگػو و
ب د از آف قرآف میخواًل و مهراه با تفکر در م انی آف.
ب ػد از آف بػػا تواضػػق و فروتنػی رکػػوع میکػػنم و بػػا عػاج ی سػػجده و بػػا اط ینػػاف
کامػن عطػػوری منػػاز را بػو اسبػػاـ مبسػػاًل کػو بػػا توجػػو بػو رمحػػت اهلل هلالج لج ق ولیػػت آنػرا
امیدوار ىستم و با توجو بو اع اؿ خودـ از ق وؿ نشدنش میرتسم!.
ِعصػػاـ پرسید چند مدت است اینگونو مناز میخوانی؟
حاَت جواب داد :سی ساؿ است .آنگاه عصاـ بػو گریػو در آمػد و گفػت :م ػرا
ی مناز ىم با این کیفیت نصیب نشده اسػت!.
سببب هابا م ربای خشبوع ردنمباز«:تذتش دس آیات یکِ دس ًواص خَاًذُ هی ضَد
ٍتذتش دس ارکاس هسًٌَِ دس ًواص»:
قػػرآف کػػر ب ػرای تػػدبر نػػازؿ شػػده اسػػت۞ كتػػاب أن لنػػاه إلیػػه م ػػارؾ لی ػ ّدبروا آیاتػػو
ولیػػذ ّكر أولػوا ابل ػػاب ۞ کتػػابی اسػػت پػػر برکػػت کػػو آنػرا بػػر تػػو نػػازؿ کػػرد ع تػػادر
آیاتش تدبر کنند وخردمنداف پند گبند .
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وتدبر حاصن منی شود مگر بو علم وت لیم علم.
ابػػن جریػػرطربی مػػی گویػػد«:مػػن ت جػػب مػػی کػػنم از آف اشػػخاص یکػػو قػػرآف را مػػی
خواننػػد ولػػیکن تفسػػب ومفهػػوـ آنػرا منػػی داننػػد پػ چگونػػو بػػدوف علػػم وتػػدبر از منػػاز
خویش میتواف لذت برد؟!» [تفسب طربیٔ.]ٔٓ/
رسوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قرآف را با تدبر می خواند .ابن خ میػو روایػت مػی کنػد کػو «:رسػوؿ اهلل
ملسو هيلع هللا ىلص بو منػاز ایسػتاد شػد یػ شػب تکػرار مػی خوانػد آیػو۞ إف ت ػذهبم فػمهنم ع ػادؾ

وإف تغفػر هلػم فمنػه أنػػت ال یػ اظ ػیم ۞ اگػر آنػػاف را عػذاب کنػی آنػاف بنػػدگاف
تػػو ىسػػتند ع واگػػر آنػػاف را بیػػامرزی ع تػػو نبومنػػد حکی ػػی ىسػػتی تاکػػو منػػاز را سبػػاـ
منود[صحیح ابن خ میؤ.» ]ٕٚٔ/
صحابی جلین ال در قتاده بن ن اف رضی اهلل عنو مناز شب را ف با سوره۞قن
ىػػو اهلل احػػد۞ میخوانػػد ع ومهیشػػو ایػػن سػػوره را باتػػدبر تک ػرار مػػی خواند[مسػػند
امحدٖ.]ٖٗ/
ع یػ اف گرامػی! ىرگػاه در منػاز آیػو عػذاب یػا آیػػو رمحػت یػا آیػو سػ اؿ بیایػد بایػد توقػػه
کنی ودر آیو عذاب پناه خبواىی ودر آیو رمحت آنرا طلػب کنػی ودر آیػو سػ اؿ از اهلل
آنرا سواؿ کنی .
حذیفو رضی اهلل عنو میفرماید «:إذا مر بآی فیهػا تسػ یح سػ ح وإذا مػر بسػ اؿ سػ ؿ
وإذا مر بت وذ ت وذ » صحیح مسلم .
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ی نی :زمانیکػو رسػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بػو آیػو تسػ یح مبسػید سػ حاف اهلل میگفػت وزمانیکػو بػو
آیػػو س ػواؿ مبسػػید از اهلل س ػواؿ مین ػػود وزمانیکػػو بػػو آیػػو عػػذاب مبسػػید از آف پنػػاه
میخواست.
ودر ترمذی ونسادی چننی روایت شده است کو«:اذا مر بآی عذاب وقه وت وذ».
ی نػ ػػی :زمانیکػ ػػو رسػ ػػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بػ ػػو آیػ ػػو عػ ػػذاب مبسػ ػػید توقػ ػػه مین ػ ػػود واز آف پنػ ػػاه
میخواست.
ِ
ِ
ػاؿ
ػج ِ قَػ َ
أبػػوداود در مشػػاره حػػدی ٖ ٛٚآورده کػػوَ «:عػ ْػن َعػ ْػوؼ بْػ ِن َمالػػه ابَ ْشػ َ
ِ
ِ ِ
ػه فَ َسػ ََؿ
ػورةَ الَْػ َػ َػرةِ الَ میػَُآر بِآیَػ َر ْمحَػ إِال َوقَػ َ
قُ ْ ػ ُ
ػت َمػ َػق َر ُسػػوؿ اللػػو ملسو هيلع هللا ىلص لَْیػلَػ ً فَػ َػ َ
ػاـ فَػ َػ َػرأَ ُسػ َ
ِ
ه فَػتَػ َو َذ».
َوالَ میَُآر بِآیَ َع َذاب إِال َوقَ َ
ی نی :عوؼ بن مال می گوید :ایستاد شدـ مهػرای رسػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص در شػ ی از شػ ها
برای ادای مناز ع پ سوره ب ره را تتوت منود .زمانیکػو برآیػو عػذاب آیػو وآیػو رمحػت
مبسید توقه می منود در آیو عذاب از اهلل پناه می خواست ودر آیو رمحػت آنػرا از
اهلل طلب می کرد .
شػػیخ د ػػد صػػاو منجػػد فػ اهلل اسػػره میفرمایػػد :وىػػذا یػػدؿ علػػی مشػػروعی الوقػػوؼ
عند آی ال ذاب والت وذ.
امػػاـ نػػووی رمحػػو اهلل گفتػػو اسػػت کػػو امػػاـ شػػاف ی فرمػػوده :سػػنت اسػػت ب ػرای تػػتوت
کننػػده قػػرآف در منػػاز وخػػارج از منػػاز کػػو در اثنػػای تػػتوت آیػػو عػػذاب ع رمحػػت وسػ اؿ
توقه کند واز اهلل پناه یا س اؿ یا طلب مناید ومهچننی این توقه برای امػاـ وم تػدی
ودر منازفرض وسنت نی است .اجمل وع .
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پ قرآف را با تدبر خبواف وبا فهم وم انی آف تتوت کن تا خشوعت زیاد گردد.

سببب ب ربای خشبوع ردنمباز«:قطغ  ،قطغ(آیِ  ،آیِ) خَاًذى آیات (ًِ تیض
خَاًذى آیات»:
مػػی

قطػػق قطػػق خوانػػدف آیػػات در منػػاز ویػػا حػػرؼ حػػرؼ خوانػػدف آف در منػػاز ک ػ
کند برای فهم وتدبر مناز ع واین سنت رسوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص است.
وقفػػو آوردف در سػػر ىػػر آیػػت سػػنت رسػػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اسػػت اگرچػػو م نػػایش در آیػػات
دیگر تک ین شود.
وعن اـ سل قالت :کاف رسوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ی طق قرادتو ی وؿ«:اظ ػدهلل رب ال ػاملنی» مث
ی ه «الرمحن الرحیم» مث ی ه[...سنن ترمذی وجامق االحادی الصحیح].
اـ سػػل و رضػػی اهلل عنهػػا میفرمایػػد«:بػػود رسػػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص کػػو قطػػق قطػػق وآیػػو آیػػو قرادػػت
می منود مثت میگفػت« :اظ ػدهلل رب ال ػاملنی» بػاز انػدکی وقفػو وسػکوت مػی منػود
باز میگفت«:الرمحن الرحیم»باز اندکی وقفو وسکوت می منود ».
ش ػػیخ آل ػػانی م ػػی گوی ػػد :وای ػػن س ػػنت فرام ػػوش ش ػده ای اس ػػت ک ػػو اکثری ػػت قاری ػػاف
وحافظاف فراموش منوده اند.
سببب ب ربای خشبوع ردنمباز«:تِ تشتیة ٍتشتیل خَاًذى قشآًکرشین ٍصیثرا
ساختي صذا»:
بود قرادت رسوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جدا جدا وحرؼ حرؼ[مسند امحد.]ٕٜٗ/ٙ
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وبػػود رسػػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص کػػو مػػی خوانػػد سػػوره ای را در منػػاز وآن ػرا بػػو ترتیػػب وترتیػػن مػػی
خوانػد حتػی اینکػو سػوره ىػای کوتػػاه بػو خوانػدف ترتیلػی رسػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص طػوالنی م لػػوـ
می شد.
وبػػو ترتیػػب وترتیػػن خوانػػدف چنانکػػو منػػاز دارای خشػػوع مػػی شػػود ؛ مهچنػػاف زی ػػایی
وخ ػػوش آوازی در من ػػاز نیػ ػ س ػ ػ ب خش ػػوع م ػػی ش ػػود ع طوریک ػػو رس ػػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص م ػػی
فرماید«:زی ا سازید قرآف را بو صدای تاف ع زیرا با صدای زی ػا قػرآف زیػاد زی ػا تػر مػی
شود[صحیح اجلامق]».
ال تو زی ا ساخ صدا مثن فاس اف ن اشد ع بلکو صدای زی ا س ب شود کو در منػاز
خشوع پیدا شود ع ودر غب از آف صدایی زی ادی در کارنیست.

سبب م ب ربای خشبوع ردنمباز«:طَسی ًواص ادا گشدد کِ اهلل ایي ًوراص سا اص
اٍ قثَل هی کٌذ»:
رسوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص میفرماید کو اهلل هلالج لج فرمود«:ت سیم منػوده اـ منػاز را بػنی خػود وبػنی بنػده
اـ دو حصو نصػػه ع و اسػػت بػرای بنػػده اـ آنچػػو کػػو سػواؿ میکنػػد ع وقتیکػػو مػػی
گویػػد۞ :اظ ػػدهلل رب ال ػػاملنی۞ اهلل هلالج لج مػػی گویػػد :م ػرا بنػػده اـ سػػتود ع وقتیکػػو
می گوید۞ :الػرمحن الػرحیم۞ اهلل هلالج لج مػی گویػد :بنػده اـ بػرا ثنػا وصػفت فرسػتاد
ع وقتی کو می گوید۞ :مال یوـ الػدین۞ اهلل هلالج لج مػی گویػد :مػرا بنػده اـ سبجیػد
ک ػػرد ع وقتیک ػػو م ػػی گوی ػػد ۞ :إی ػػاؾ ن ػػد وإی ػػاؾ نس ػػت نی۞ اهلل هلالج لج م ػػی گوی ػػد:
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اینست رابطػو ای مػن وبنػده اـ ع اسػت بػرای بنػده اـ آنچػو کػو مػی خواىػد ع وقتیکػو
می گوید ۞ :إىدنا الصراط املست یم ۞ اهلل هلالج لج می گوید :اینسػت رابطػو ای مػن
وبنده اـ ع است برای بنده اـ آنچو کو می خواىػد ع وقتیکػو مػی گویػد ۞ :صػراط
الذین أن ت علیهم غب املغاوب علیهم وال الاالنی۞ اهلل هلالج لج می گوید :اینست
رابطو ای من وبنػده اـ ع اسػت بػرای بنػده اـ آنچػو کػو مػی خواىػد[».صػحیح مسػلم
کتاب الصتة].
ونی ػ رسػػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مػػی فرمایػػد«:یکػػی از مشػػا وقتیکػػو منػػاز مػػی خوانػػد رب یػػق بػػا اهلل
مناجات راز ونیاز می کند ع پػ بنگػرد کػو چگونػو بػا اهلل هلالج لج مناجػات راز ونیػاز
می کند» [مستدر حاکمٔ.]ٕٖٙ/
♦ ونی سله صاو بودند کػو «ىنگامیکػو منػاز مػی خواندنػد رنػد شػاف تغػب مػی
کرد ع وقتیکو از ایشاف پرسیده می شػد چػرا در منػاز رنػد تػاف تغػب میکنػد؟! مػی
گفتند :در م ابن اهلل ایستاد می شو نو در م ابن بندگانش».
♦ روزی اماـ خباری رمحو اهلل را در مناز بار بار گژدـ می گ د ع از او پرسیدند چػرا
منػػاز را تػػر نکػػردی؟! گفػػت :سػػوره ی طػػوالنی را شػػروع کػػرده بػػودـ وخنواسػػتم آنػرا
قطق کنم.
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سببب هشب ربای خشبوع ردنمباز«:خَاًذى ًواص قشیرة ًٍضدیر ستشُ(سرتشُ
ًْادى)»:
یکػػی از مػوارد یکػػو درمنػػاز شػػخ خشػػوع را مػػی آورد ؛ گذاشػ سػػرته اسػػت ع زیػرا
ایستاده شدف ن دی سػرته چشػم ىػای منػاز گػ ار را کوتػاه مػی سػازد واز شػر شػیطاف
دفوظ می دارد ع ودور می باشد از رفت وآمد مردـ.
رسػػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص میفرمایػػد«:وقتیکػػو یکػػی از مشػػا منػػاز مػػی خوانػػد پػ خبوانػػد پػػیش روی
سرته ع وسرته را ن دی خویش قرار دىد[صحیح اجلامق]».
ونی رسوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص میفرماید«:شیطاف قطق منی کند مناز سرته گار را».
وفاصلو سرته تا مناز گ ار سو زراع باشد.
سبب نه ربای خشوع ردنمازًْ«:ادى دست ساست تاالی چح دس سیٌِ»:
رسػػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقتیکػػو بػػو منػػاز ایسػػتاد مػػی شػػد مػػی هنػػاد دسػػت راسػػت خػػود را بػػاالی
دسػػت چػػپ خػػود [صػػحیح مسػػلم ٔٓٗ ] وبػػود رسػػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص انػرا بػػاالی سػػینو ای
خود می گذاشت [االرواءٕ.]ٚٔ/
از امػػاـ امحػػد رمحػػو اهلل س ػواؿ شػػد کػػو چ ػرا دسػػت راسػػت را بػػاالی دسػػت چػػپ مػػی
گذارن ػػد؟! ام ػػاـ رمح ػػو اهلل فرم ػػود«:ذل ػػت وخ ػواری انس ػػاف اس ػػت پ ػػیش روی پروردگ ػػار
وس ب وخشوع در مناز می اشد»[ابن رجبٕٕ].
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اماـ ابن حجر عس تنی می گوید:عل اء گفتو اند کو«:حک ت در گذاش دست
راست باالی چپ و هنادف آف باالی سینو اینست کو نشاف می دىد اوبنػده ای
س ػواؿ کنن ػػده ای ذلی ػػن وخ ػوار ن ػ د اهلل می اش ػػد ون دی ػ می اش ػػد ب ػػو خش ػػوع» [ف ػػتح
ال اریٕ.]ٕٕٗ/
سبب ده ربای خشوع ردنمازً«:ظش کشدى تِ جای سجذُ»:
از عادشو رضی اهلل عنها روایت است کو «رسوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مناز خواند ع پاینی می کرد
سر خویش را ع ومی انداخت چشم خویش را بطرؼ زمنی[مستدر ].
وقتیکػػو رسػػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص داخػػن ک ػػو شػػد دور نکػػرد چشػػم ىػػای خػػود را از سػػجده اش
تا اینکو از آف خارج نگردید[.االرواءٕ.]ٖٚ/
سبب یازده ربای خشوع ردنماز«:حشکت دادى اًگطت سثاتِ دس ًواص»:
مت سػػفانو ای ػػن ع ػػن را ک ػػو اکث ػػر م ػػردـ ب ػرای آف امهی ػػت قاد ػػن نیس ػػتند وای ػػن در ح ی ػػت س ػػر
چشػ و ای جهالػػت ایشػػاف اسػػت درحالیکػػو اشػػاره بػػو انگشػػت ع بػرای خشػػوع در منػػاز مهػػم

الشػػیطاف مػػن اظدیػػد .ی نػػی :السػّاب »
اسػػت رسػػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص میفرمایػػد« :هلػػی أشػ ّد علػػی ّ
[روایت امحد و ب ار].
ی نی :این اشاره با انگشتع بر شیطافع از آىنع کارآمدتر است.
فوائد اشاره بالسبابه:
ٔ -رسػػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص میفرمایػػد  :هلػػی أشػػد علػػی الشػػیطاف مػػن اظدیػػد [صػػحیح -
روایت امحد].
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ی نی  :حرکت دادف انگشت سّابو شهاده دست راسػت ىنگػاـ تشػهد منػازع بػرای
شیطاف شدیدتر از ضربو زدف آىن بو او می اشد.
ٕ -از أب ػػن ع ػػاس پرس ػػیدند درب ػػاره کس ػػی ک ػػو دع ػػا میکن ػػد وانگش ػػت خ ػػود را بلن ػػد
میکند؟! گفت :نشانو ای اختص او است[.ف و السنو].
ٖ -أن بن مال می گوید :نشانو ای تارع وزاری است.
ٗ -امػ ػػاـ ماىػ ػػد مػ ػػی گویػ ػػد :آف مػ ػػرگ شػ ػػیطاف وخنثػ ػػی سػ ػػاخ وسوسػ ػػو شػ ػػیطاف
است[ف و السنو].
٘ -ع ن بو سنت ىای ن ی کر ملسو هيلع هللا ىلص است.
 -ٙبو غصو آوردف اىن بدعت است.
 -ٚاصػ ػػحاب رسػ ػػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بػ ػػو مهػ ػػدیگر وصػ ػػیت وتشػ ػػویق مػ ػػی منودنػ ػػد بػ ػػو اشػ ػػاره
بالس ابو.

سببب دوازدهب ربای خشبوع ردنمباز«:تالٍت هختلف سَسُ ّای قرشآى دس ًوراص
ٍخَاًذى ارکاس ٍدػاّای هختلف دس ًواص»:
تػتوت ىػػای متفػاوت از سػػوره ىػای قػػرآف وخوانػدف ىػػر سػوره در ىػػر رک ػت قػػرآف از
جاىػػای لتلػػه قرآنکػػر س ػ ب خشػػوع در منػػاز مػػی شػػود ع زی ػرا بػػا خوانػػدف آیػػات
متفاوت ولتله قرآف س ب میشود ماامنی جدید از قرآف بیاموز .

« »33اسباب خشوع برای نماز )23(.....................................................

ونیػ خوانػػدف از ىػػر جػػای قػػرآف کػػر سػػنت رسػػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مػػی باشػػد وتک یػػن کننػػده
خشوع می باشد.
سبب سیزده ربای خشوع ردنماز«:سجذُ ای تالٍت قشآى کشین»:

از آداب تػتوت قػػرآف کػػر اینسػػت کػػو زمانیکػػو آیػػات سػػجده تػػتوت مػػی شػػود بایػػد
ػات
سػػجده ای تػػتوت اجنػػاـ گػػبد چنانکػػو اهلل هلالج لج میفرمایػػد ۞ :إِ َذا تُػْتلَػ َعلَػ ْػی ِه ْم آیػَ ُ
الر ْمحَن َخآروا ُسج ًدا َوبُ ِیًّا۞ چوف آیات اهلل بػر آهنػا تػتوت مػی شػد سػجده کنػاف
وگریاف بو خا می افتادند .
سجده ی تتوت در مناز از اموریست کو خشوع را در مناز زیاد می کند.
از اب ػػی راف ػػق روای ػػت اس ػػت ک ػػو میفرمای ػػد«:خوان ػػدـ مهػ ػرای اب ػػوىریره من ػػاز خفػ ػ را ع
وقتیکو خواند ۞اذا الس اء النش ت۞ سپ سجده منود ؛ برایش گفتم چرا این
کػػار را کػػردی؟! ابػػوىریره گفػػت«:خوانػػدـ پشػػت ابوال اسػػم ملسو هيلع هللا ىلص چنػػنی منػػازی را وآف
چنػػنی کػػرد ع پ ػ مػػن مهیشػػو ایػػن کػػار را اجنػػاـ خ ػواىم داد تػػا اینکػػو بػػا آف متقػػات
منا »[صحیح ال خاری]».
در حدی می آیدکو وقتیکو پسػر آدـ آیػو سػجده را مػی خوانػد وسػپ سػجده مػی
کند شیطاف از آف دور مػی شػود وگریػو مػی کنػد ومػی گویػد :ای افسػوس! اهلل آدـ را
بػو سػجده امػر منػود وسػجده کػرد بػرای آف جنػت اسػت ع ومػن را بػو سػجده امػر منػود
ونافرمانی کردـ پ برا جهنم است[.صحیح مسلم ٖٖٔ ].
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سبب هاا ده ربای خشوع ردنماز«:خٌاُ خَاستي اص ضش ضیطاى دسًواص»:
شػػیطاف دمشػػن ماسػػت ع واز دمشنػػی آف وسوسػػو در منػػاز اسػػت ع تػػا کػػو خشػػوع منػػاز
گ ار را از بنی بربد ومناز را باالی آف خل کند.
اماـ امحد َرِمحَوُ اللوُ در «مسند أمحد» با سػند صػحیح روایػت کػرده اسػت کػو عث ػاف
بن ابی ال اص َر ِض َی اللوُ َعنْوُ گفت [:ای رسوؿ اهللع شیطاف بنی من و مناز و قرادتم
مػػانق میشػػود .رسػػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فرمػػودَ «:ذا َ َشػ ْػیطَاف یػُ َػ ُ
ػاؿ لَػػوُ َخْن ػَب فَػِم َذا أ ْ
َح َس ْسػػتَوُ
فَػتَ َو ْذ بِالل ِو ِمنْوُ َواتْ ِف ْن َعلَی یَ َسا ِر َ ثََتثًا».
ی نی :این شیطانی است کو او را خن ب میگویند :وقتی حاورش را حػ کػردیع
از او بػػو خػػدا پنػػاه بػػرب و سػػو مرت ػػو در مسػػت چػػپ خػػود آب دىػػاف بیانػػداز .عث ػػاف
میگویػػد :ایػػن کػػار را اجنػػاـ دادـ و خداونػػد او را از مػػن دور کػػرد .امحػػد ٗ/ٕٔٙ
مسلم ٖٕٕٓ
در مػػورد وسوسػػو از رسػػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص سػ اؿ شػػد .در صػػحیح مسػػلم بػػو روایػػت ابػػوىریره
ِ
َصػػح ِ
اب النِػػی ملسو هيلع هللا ىلص فَ َس ػ َلُوهُ إِنػػا َِجنػ ُػد فِػػی
رضػػی اهلل عنػػو آمػػده اسػػتَ «:جػػاءَ نػَػاس مػ ْػن أ ْ َ
ِ
ػاؿَ :وقَػ ْد َو َجػ ْدسبُُوهُ؟ قَػػالُوا :نػَ َػ ْػمع قَػ َ
َحػ ُػدنَا أَ ْف یَػػتَ َکل َم بِػ ِػوع قَػ َ
ػاؿَ :ذا َ
أَنْػ ُفسػػنَا َمػػا یػَتَ َػػامَ ُم أ َ
اٌمیَ ِ
یح ِْ
اف».
َ
ص ِر ُ
ی ن ػػی«:گروى ػػی از م ػػردـع از ی ػػاراف پی ػػامرب ملسو هيلع هللا ىلص ن ػ د ایش ػػاف آمدن ػػد و پرس ػػیدندع م ػػا در
وج ػػود خودم ػػاف افک ػػاری را م ػػی ی ػػابیم ک ػػو گفػ ػ آف ب ػػر م ػػا دش ػوار اس ػػت .پی ػػامرب
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ملسو هيلع هللا ىلص فرمودند :آیا مشا آف را یافتو و احساس کرده اید؟گفتند:بلو پیػامرب ملسو هيلع هللا ىلص فرمػود :ایػن
صریح امیاف است .
بنػػابراین مهػػانطور کػػو در ایػػن حػػدی آمػػدهع صػػحابو نی ػ دچػػار وسوسػػو شػػده انػػد –
پ اگر آهنا دچار وسوسو شػوندعما چػرا دچػار نشػو ! -ولػی پیػامرب ملسو هيلع هللا ىلص نػو تنهػا آنػرا
زشت ندانستند بلکو از آف ب نواف " امیاف" ناـ می برند .
ی نػػی شػػیطاف بػػو سػػوی امیانػػداراف مػػی رود و س ػ ی مػػی کنػػد کػػو آهنػػا را بػػا وسوسػػو
منحػػرؼ کنػػد .ولػػی ایػػن باعػ نگرانػػی نیسػػت زیػرا شػػیطاف جػ وسوسػػو انػػداخ در
دؿ شػػخ کػػاری منػػی توانػػد کنػػد  :از ابػػن ع ػػاس رضػػی اهلل عنػػو روایػػت شػػده کػػو
گفت :شخصی ن د رسوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص آمد و گفػت «:یػا رس َ ِ ِ
َح َػدنَا ََِی ُػد فِػی
ػوؿ اللػو! إف أ َ
َ َُ
نػَ ْف ِسػ ِػو -یػ ػػر ِ ِ
ِ
ِ
ػب إِلَْیػ ِػو ِمػ ْػن أَ ْف یَػػتَ َکل َم بػػو؛ فَػ َػ َ
َحػ آ
َُ ُ
ػاؿ :اللػػوُ
ض بالشػ ْػیءَ -بَ ْف یَ ُکػػو َف ُمحَ َ ػ ً أ َ
أَ ْک َربُع اللوُ أَ ْک َربُع اللوُ أَ ْک َربُع ا ْظَ ْ ُد لِل ِو ال ِذی َرد َکْی َدهُ إِلَی الْ َو ْس َو َس ِ»
ی نػ ػػی«:ای رسػ ػػوؿ اهلل! یکػ ػػی از مػ ػػا در وجػ ػػود و رواف خػ ػػودع مطلػ ػػب و م ػ ػػوردی را
احسػػاس مػػی کنػػد کػػو اگػػر وجػػودش سػػوختو و خاکسػػرت شػػودع هبػػرت اسػػت از ایػػن کػػو
آف را بػ ػػر زبػ ػػاف بیػ ػػاوردع پیػ ػػامرب ملسو هيلع هللا ىلص فرمودنػ ػػد :اهلل اکػ ػػربع اهلل اکػ ػػربع اهلل اکػ ػػربع سػ ػػپاس
پروردگاری راست کو مکر شیطاف را در حد وسوسو رد منود وکاىش داد .

ولی راه حل عالج چیست تا از این وسوسه ها رهایی یابیم :

 -1از ادامو ی ایػن افکػار بػاز بیایػد .چػوف تػا زمانیکػو آف وسوسػو ىػا بػر زبػاف جػاری
نشػػده اسػػتع ضػػرری بػػو دینتػػاف منػػی رسػػاند .زیػرا تلفػ آف وسوسػػو ىػػا کفػػر اسػػت و
ن اید بر زباف جاری کػرد ىػر چنػد در قلػب باشػد چنانکػو پیػامرب ملسو هيلع هللا ىلص مػی فرماینػد :أَف
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ػاؿ« :إِف اللػػو َذبػػاوز بُمتِػػی ع ػػا وسوسػػت أَو حػػدثَ ِ
النِػػی ملسو هيلع هللا ىلص قَػ َ
َ َ َْ َ ْ ْ َ ْ
َ َ ََ
ت بِػػو أَنْػ ُف َسػ َػهاع َمػػا َلْ
تَػ ْ َ ْن بِِو أ َْو تَ َکل ْم» .خباریٙٙٙٗ:
ی نػ ػػی :از اب ػػوىریره رض ػػی اهلل عنػ ػػو روای ػػت اس ػػت کػ ػػو ن ػػی اک ػػرـ ملسو هيلع هللا ىلص فرمػ ػػود« :اهلل از
وسوسػػو ىػػای امػػتم و آنچػػو کػػو در دهلایشػػاف مػػی گػػذرد تػػا زمػػانی کػػو آهنػػا را ع لػػی
نکرده اند و یا بو زباف نیاورده اندع صرؼ نظر منوده است».
 -2موقق وسوسو بگوید« :آمنت باهلل» .بنا بو روایتی دیگر بگویػد« :آمنػت بػاهلل و
رسػلو» زیػرا در حػدی آمػده کػو :از ابػوىریره رضػی اهلل عنػو روایػت اسػت کػو رسػػوؿ
اضَلْػ َػقع فَ َ ػ ْػن
ػاؿَ :ىػ َذا َخلَػ َػق اللػػوُ ْ
ػاس یػَتَ َسػػاءَلُو َف َحتػػی یػُ َػ َ
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فرمودنػػدَ «:ال یَػَ ُاؿ النػ ُ
ِ ِ
ت بِالل ِو» مسلم ٖٗٔ
َخلَ َق اللوَ؟ فَ َ ْن َو َج َد م ْن ذَل َ َشْیحًا فَػلْیَ ُ ْنَ :آمنْ ُ
ی ن ػػی«:مهػ ػواره از م ػػردـ سػ ػ اؿ م ػػی کنن ػػد ت ػػا ج ػػایی ک ػػو گفت ػػو م ػػی ش ػػود :اهلل ت ػػالی
للوقات را آفریده استع پ چو کسػی اهلل را آفریػده اسػت؟ ىػر کػ از مشػا چنػنی
موردی را یافتع بگوید :آمنت باهلل بو اهلل امیاف آوردـ..
و نی از ابوىریره رضی اهلل عنو روایت است کو پیامرب ملسو هيلع هللا ىلص فرمود« :إِف الشػیْطَا َف یػَ ْتِی
ِ
َحػ
ػوؿ :اللػػوُع فَػیَ ُػ ُ
ض ؟ فَػیَ ُػ ُ
َحػ َد ُک ْم فَػیَ ُػ ُ
ػوؿَ :مػ ْػن َخلَػ َػق ْاب َْر َ
ػوؿَ :مػ ْػن َخلَػ َػق اللػػوَ؟ فَػم َذا أ َ
أَ
ِ
ػت بِاللػ ػ ِػو َوبُِر ُسػ ػػلِو» مسػ ػػلم ٖٔٗٔ و امحػ ػػد
َحػ ػ ُد ُک ْم بِ َشػ ػ ْػیء مػ ػ ْػن َى ػ ػ َذا فَػلْیَ ُ ػ ػ ْػنَ :آمنْػ ػ ُ
أَ
ٕ ٖٖٔ/ع ٘. ٕٔٗ/
ی ن ػػی :ش ػػیطاف ن ػ د یک ػػی از مش ػػا م ػػی آی ػػد و م ػػی گوی ػػد :چ ػػو کس ػػی زم ػػنی را آفری ػػده
است؟ می گوید :اهلل .سپ می گوید :چػو کسػی اهلل را آفریػده اسػت؟ چػوف یکػی
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آمنت باهلل و ُبر ُسلو :بو اهلل و پیامربانش
از مشا متوجو چننی موردی شدع فوراً بگویدُ :
امیاف آوردـ..
 -3بػػو اهلل پنػاه بػػربد و بگویػػد :اعػوذ بػػاهلل مػن الشػػیطاف الػرجیم عچنانکػػو در حػػدی
ِ
آم ػػده :از اب ػػوىریره رض ػػی اهلل عن ػػو آم ػػده اس ػػت ک ػػو رس ػػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فرم ػػود« :یَػ ػ ْتی

وؿَ :م ْن َخلَ َق َرب َ ؟
وؿَ :م ْن َخلَ َق َک َذاع َم ْن َخلَ َق َک َذاع َحتی یػَ ُ َ
َح َد ُک ْم فَػیَ ُ ُ
الشْیطَا ُف أ َ
ِ
ِ
فَِم َذا بػَلَغَوُ فَػلْیَ ْستَ ْذ بِاللو َولْیَْنتَو» خباری ٗ ٖٕٚمسلم ٖٗٔ و ٕٗٔ .
ی نی« :بدوف تردیدع شیطاف ن د یکی از مشا می آید و می گوید :چػو کسػی ایػن را
آفریػػده اسػػت؟ چػػو کسػػی آف را آفریػػده اسػػت؟ تػػا جػػایی کػػو مػػی گویػػد :چػػو کسػػی
پروردگارت را آفریده است؟ چػوف کػار بػو ایػن جػا رسػیدع بػو اهلل ت ػالی پنػاه بػربد و از
این افکار باز بیاید .
سببب پبازنده ربای خشبوع ردنمباز«:تشسسی چگًَگی ادای ًوراص سرلف صرا
ٍحا ت آًْا دس ًواص»:
انساف مػی خواىػد منػازش بػا خشػوع زی ػا شػود ؛ بایػد بنگػرد کػو سػله صػاو چگونػو
مناز ادا می کردند.
منونو ی از چگونگی مناز سله صاو:
♦ ابوبکر بن عیاش می گوید :ابا اسحاؽ س ی ی را دیدـ کو گریو می کرد.
گفتم ای ابا اسحاؽ چو چی ی س ب گریو ات شده؟!

« »33اسباب خشوع برای نماز )28(.....................................................

گفػ ػػت :نػ ػػبو وتػ ػواًل رفػ ػػتع منػ ػػازـ ازمػ ػػن رفػ ػػتع مػ ػػن منیتػ ػواًل ایسػ ػػتاده منػ ػػاز خبػ ػواف
مگربا سوره ی ب ره و آؿ ع راف.
ی ن ػػی :وقت ػػی ایس ػػتاده من ػػاز میخ ػواًل ف ػ میت ػواًل س ػػوره ای ب ػػره و آؿ ع ػ ػراف را
خبواًل و بیشرت از این منتواًل خبواًل .رواه ابن ح اف فی الث ات ۺ/۹ۻ .
♦ د د بن م ارؾ میفرمایند:س ید بن زید را میدیدـ ىنگامی کػو منػاز اعػت را
از دست میداد ریشش را میگرفت و گریو میکرد[اظلی ج  ٙص .]ٕٔٙ
♦ مسلم بن بشار در مسجد مناز می خواند گوشو ای از مسػجد منهػدـ گردیػد
؛ مػػردـ از گوشػػو ای مسػػجد فػرار کردنػػد ولػػی اصػػت مسػػلم بػػن بشػػار ندانسػػت کػػو
آیا مسجد منهدـ شده یا خب؟!.
♦ بودند سله صاو وقتیکػو در منػاز ایسػتاد مػی شػدند منیدانسػتند کػو چػو کسػی
آماده ودر هپلوی ایشاف بو اماـ اقتدا منوده است.
حسػاف بػػن ابػػی سػػناف از منػاز عیػػد برگشػػت سػػپ زنػش بػػو او گفت:چنػػد بػػانوی زی ػػا
دیػػدی؟ ایشػػاف فرمػػود :ىنگػػامی کػػو خػػارج شػػدـ تػػا برگشػػتنم جػ بػػو انگشػػت شسػػتم
نگاه نکردـ.الت صرة از ابن جوزی ص .ٔٓٙ
♦ امػػاـ ابػػن قػػیم رمحػػو اهلل مػػی فرمایػػد :مشػػاىده میکػػردـ کػػو وقتػػی شػػیخ االسػػتـ ابػػن
تی یو رمحو اهلل برای مناز و خارج می شدع ىػر آنچػو کػو در خانػو از نػاف وغػبه
م ػ ػػی ب ػ ػػود را ب ػ ػػر میداشػ ػػت و در راه ب ػ ػػو ص ػ ػػورت پنهػ ػػانی ص ػ ػػدقو می ػ ػػداد.زاد امل ػ ػػاد
۸ۼ. ۴/۶
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♦ اماـ امحد در ش انو روز سیصد رک ت مناز مػی گػ ارد .پػ از آنکػو زنػدانی شػد
و او را ماروب ساختندع منی توانست بیشرت از یکصد و پنجاه رک ت بگ ارد.
♦ کسی می گفت :من امحد بن حن ن را زمانی کو پسػربچو ای بػود مػی شػناختم
و او شب ىا را با مناز زنده می داشت.
♦ سػػیدنا ع ػػر رضػػی اهلل عنػػو در غػػب اوقػػات منػػاز بػػو مسػػاجد سػػر میػ د تػػا ب ینػػد چػػو
کسػػی در غػػب وق ػػت منػػاز در مسػػجد نشس ػػتو انػػد ع س ػ اؿ ک ػػرد :چ ػرا نشسػػتو ای ػػد؟
گفتن ػػد :آم ػػده ا از اهلل طل ػػب روزی کن ػػیم .ع ػػر عص ػػایش را درآورد وب ػػو آهنػ ػػا زد
وگف ػػت :وای برمش ػػا! کس ػػی ح ػػق ن ػػدارد ب ػػو خ ػػاطر طل ػػب روزی در مس ػػجد بنشػ ػػیند
وبگوید :بار اهلا! بو من روزی بده ع زیرا آمساف طت ون ره منی بارد.
♦ د ػػد ب ػػن واس ػػق رمح ػػو اهلل میگوی ػػد « :م ػػرد بیس ػػت س ػػاؿ [در من ػػاز و ع ػػادت]
میگریسػػت و مهسػػرش کػػو بػػا او زنػػدگی میکػػرد خػػربدار منیشػػد!» [صػػف الصػػفوة
۶ /۶ۼ]۴
♦ سله می گفتند :چننی بود ع اگر مناز را شروع می کرد دنیا را نی با کفش
ىامیاف ببوف می آورد .
ی نػػی کػػو دنیػػارا نیػ ماننػػد کفشػػها از قلػػب خػػود بػػبوف مػػی آورد و غػػرؽ تفکػػر در
مناز می شد ..
آیػػا مػػا چنػػنی ىسػػتیم ؟...اهلل ایػػن حػػب و شػػوؽ منػػاز و اخػػتص را در دهلامیػػاف قػرار
بده..
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بػػن دینػػار رمحػػو اهلل وارد شػػد و ىػػیچ چی ػ ی پیػػدا نکػػرد کػػو

♦ دزدی بػػو خانػػو مال ػ
بدزدد
مال ػ خطػػاب بػػو او گفػػت چی ػ ی از امػػور دنیػػا پیػػدا نکػػردی آیػػا منیخ ػواىی از امػػور
آخرت با نصیب شوی؟
دزد گفت  :بلو
مال گفت  :وضو بگب و دو رک ت مناز خبواف
پ آف مرد مناز خواند و سپ بو مسجد رفت
از مال بن دینار رمحو اهلل س اؿ کردند این کیست؟
فرمودند  :آمده بود از ما بدزدد کو او را دزدید [.سب أعتـ الن تء ٘.]ٖٖٙ/
♦ سػ ػ ید ب ػػن مسػ ػیب رمح ػػو اهلل من ػػاز ب ػػا اع ػػت ش ػػاف ت ػػا چه ػػن س ػػاؿ ف ػػوت نش ػػده
است[.حلیو اولیاء ص.]ٗٚٙ
♦ ع ػػداهلل بػػن ع ػػر یػ دف ػػو منػػاز عشػػاء بػػا اعػػت ازشػػاف فػػوت شػػد کػػن شػػب را
بیدار ماندند و مناز خواندند[.حلیو اولیاء.]ٕٙٙ
♦ د د بن م ارؾ میفرمایند:س ید بن زید را میدیدـ ىنگامی کو مناز اعػت را از
دست میداد ریشش را میگرفت و گریو میکرد[اظلی ج  ٙص .]ٕٔٙ
♦ یک ار مناز اعت از حاَت رمحو اهلل فوت شد کو بػر اثػر آف خیلػی ناراحػت شػدع
دونفػػر از دوسػػتانش ب ػرای تسػػلیت پػػیش او رفتنػػد او گریػػو میکردمیگفػػت :اگػػر پسػػرـ
فػػوت میکػػرد نصػػه مػػردـ «بلػػخ» بػرای گفػ تسػػلیت نػ دمن مػػی آمدنػػد .علػػت ایػػن
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تػر

امر ج این نیست کو«مصی ت دینی»در نظػر مردـ از «مصی ت دنیوی» سػ
است!.
♦ از یک ػػی از س ػػله ػػاعتش ت ػػر ش ػػد ع چن ػػاف گری ػػو میک ػػرد ک ػػو گوی ػػا سب ػػاـ اى ػػن
وعیالش فوت کرده باشد.
سبب شازنده ربای خشوع ردنماز«:ضٌاخت زت ّای خطَع دس ًواص»:

ق ن از اینکو میخواىی در مناز خشوع پیػدا کنػی؟! بایػد راه ىػای لػذت از خشػوع را
دریابی.
وعػػن عث ػػاف قػػاؿ  :قػػاؿ رسػػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص " :مػػا مػػن امػػر مسػػلم رباػػره صػػتة م توبػ
فیحسػػن وضػػوءىا وخشػػوعها وركوعهػػا إال كانػػت كفػػارة ملػػا ق لهػػا مػػن الػػذنوب مػػا ل
ی ت ك بة وذله الدىر كلو " [ .رواه مسلم].
ی نی:رسػػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص میفرمایػػد«:نیسػػت ىػػیچ شخصػػی مسػػل انی کػػو حاضػػر شػػود بػػو
منػػاز پػػن وقػػت ع کػػو وضػػوء خػػویش را کامػػن بسػػازد ع ونی ػ نی ػ ودرسػػت بسػػازد
خشػوع ورکػوع آنػرا ع مگػػر اینکػو مػی باشػػد بػرای آف کفػاره سبػاـ گناىػػاف تػا آنکػو گنػػاه
ک به را اجناـ نداده باشد ع ومهنی طور ادامو دارد در سباـ ساؿ» [صحیح مسلم].
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سببب مفبهه ربای خشبوع ردنمباز«:خَاًذى صیاد دػاّرای هسرًٌَِ دس هکراى
هخصَظ ًواص تِ خصَظ دس سجذُ»:
ش ػ نیسػػت کػػو راز ونیػػاز مه ػراه بػػا اهلل وطلػػب از او وپنػػاه خواس ػ از او ودعاىػػای
زیاد ع از اس اب خشوع در مناز ورسیدف بو اهلل هلالج لج می باشد.
رس ػػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص میفرمای ػػد«:کس ػػیکو از اهلل سػ ػواؿ نکن ػػد ع اهلل ب ػػاالی او غا ػػب م ػػی
شود» [سنن الرتمذیٔ.]ٕٗٙ/
از رسػػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص در مکػػاف ىػػای خػػاص منػػاز دعاىػػای خاصػػی ثابػػت شػػده اسػػت ع
خصوصا در وقت رکوع وبلند شدف از رکوع ودر سجده ودربنی سجده ع رسػوؿ اهلل
ملسو هيلع هللا ىلص میفرماید«:قریب مػی باشػد بنػده بػو اهلل در سػجده ع پػ در سػجده زیػاد دعاىػا
منایید» [صحیح مسلم ٕ٘ٔ ].
بعضی از اذکار داخل نماز:
دعػػاء ب ػػد از تک ػػبة االح ػراـ و ق ػػن از قرادػػت سػػوره فاربػػو :بػػو ایػػن دعػػاءع دعػػاء
استفتاح میگویندع و ع ارتند از :
 اظ د هلل محداً کثباً طی اً م ارکاً فیو روایت مسلم


وسػ ػ حاف اهلل بک ػػرة وأص ػػیتً" روای ػػت
اهلل أک ػػرب ک ػ ػباًع واظ ػػد هلل کثػ ػباًع ُ
مسلم
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اللهم باعػد بینػی وبػنی خطایػای ک ػا باعػدت بػنی املشػرؽ واملغػربع اللهػم
ػوب اببػی ُ مػن الػدن ع اللهػم اغسػلنی
ن نػی مػن خطایػای ک ػا یُن ػی الث ُ
من خطایای بالثل واملاء والربد " روایت خباری ومسلم .



اللهػػم َ
ػاطر السػ وات وابرضع عػػالَ
افین ع فػ َ
رب جربادیػ َػن ومیکادیػ َػن وإسػر َ
الغیب والشهادة ع أنت ربکم بنی ع اد فی ا کانوا فیو خیتلفوف .اىدنی
ملا اختُلِه فیو من اظق بمذن إن دی من تشاء إلی صراط مست یم"
روایت مسػلم  -ایػن دعػاء را پیػامرب صػلی اهلل علیػو و سػلم در منػاز قیػاـ
اللین میخواندند .

و اذکار رکوع عبارتند از :



ُس حاف ربی ال ظیم روایت مسلم

ت ع خشػػق ل ػ
ػت ع ول ػ أسػػل ُ
ػت ع وب ػ آمنػ ُ
اللهػػم ل ػ رک ػ ُ
وبصری ولی ع وعظ ی وعص ی روایت مسلم .




ُس حان اللهم ربَنا وحب د ع اللهم اغفر لی روایت خباری ومسلم
رب املتدک والروح روایت مسلم
ُسآوح قُدآوس ُ
ُس حاف ِذی اجلربوت وامللَ ُکوت والکربیاء وال ظ روایت أبو داود



مسق اللق ملن محده



اذکار بعد از رکوع عبارتند از :

مس ػػی
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ربنػػا ل ػ اظ ػػد مػػنءَ الس ػ وات وابرض ومػػنءَ مػػا شػػحت مػػن شػػیء ب ػػد
أىػ َػن الثنػػاء واجملػػد أحػ ُػق مػػا قػػاؿ ال ػػد وُکلُنػػا ل ػ ع ػػد اللهػػم ال مػػانق ملػػا
أعطیت والم ِطی ملا من ت وال ینفق ذا ِ
اجلد " روایت مسلم
اجلد من
ُ
َ ُ



ُس حاف ربی ابعلی روایت مسلم

و اذکار سجود عبارتند از :






ت ع س ػػجد وجه ػػی
الله ػػم ل ػ س ػ ُ
ػت ع ولػ ػ أس ػػل ُ
ػجدت ع وب ػ آمن ػ ُ
وبص ػػرهُ ع ت ػػار اهللُ أحس ػ ُػن اض ػػال نی
لل ػػذی خل َ ػػوُ وص ػػوَرهُ ع وش ػػق مس َ ػػوُ َ
روایت مسلم
ِ
اللهػػم اغفػػر لػػی ذن ػػی کلَػػو ع دقػػوُ وجلػػوُ ع وأولػػوُ وآخػ َػرهُ عوعتنیتَػػوُ وسػػرهُ
رواه مسلم
ِ
ت روایت مسلم
ُسْ َحان َ وحب د ع ال إلوَ إال أنْ َ
ِ
ِ ِ
اللهػػم إنػػی أَعػػوذُ بِرضػػا ِمػػن سػ ِ
َعػػوذُ
ػخط ع ودبُ افاتػ َ مػ ْػن ُع وبتػ ع َوأ ُ
ُ
َ َ ْ ََ
ُ
ِ
ِ
ِ
ػ
ػ
س
ف
ػ
ن
ػی
ػ
ػ
ل
ع
ػت
ػ
ػ
ی
أثن
ػا
ػ
ػ
ک
ػت
ػ
ػ
ن
َ
أ
ػ
ػ
ی
عل
ػاء
ػ
ػ
ن
ػ
ث
ػی
ػ
ػ
ص
ُح
أ
ال
ع
ػ
ػ
ن
م
َ
بِػ ػ ْ
َْ َ
َ
َ ْ َ
ْ
َ ً
روایت مسلم

اذکار بین سجدتین عبارتند از :


اللهػم اغفػػر لػػی وارمحنػػی وعػػافنی واىػػدنی وارزقنػػی " روایػػت أبػػو داود وابػػن



ماجو
اللهم اغفر لیع اللهم اغفر لی .رواه دار ال طنی .
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نوت:در دعاىای سجده تنها « اللهػم اغفػر لػیع اللهػم اغفػر لػی » سػنداً قػوی
می اشد.
و اذکار تشهد عبارتند از :


التحی ػػات هلل والص ػػلوات والطی ػػات الس ػػتـ علی ػ أیه ػػا الن ػػی ورمحػ ػ اهلل
وبرکات ػػو الس ػػتـ علین ػػا وعل ػػی ع ػػاد اهلل الص ػػاظنی أش ػػهد أف ال إل ػػو إال اهلل
وأشهد أف د دا ع ده ورسولو روایت خباری ومسلم .



التحیػ ػػات امل ارکػ ػػات الصػ ػػلوات الطی ػ ػػات هلل السػ ػػتـ علی ػ ػ أیه ػ ػػا الن ػ ػػی
ورمح ػ اهلل وبرکاتػػو السػػتـ علینػػا وعلػػی ع ػػاد اهلل الصػػاظنی أشػػهد أف ال إلػػو
إالاهلل وأشهد أف د دا رسوؿ اهلل روایت مسلم .
الله ػػم ص ػػن عل ػػی د ػػد وأزواج ػػو وذریت ػػو ک ػػا ص ػػلیت عل ػػی آؿ إبػ ػراىیم
وبار علی د د وأزواجو وذریتو ک ا بارکت علػی آؿ إبػراىیم إنػ محیػد
مید روایت خباری ومسلم .



 اللهم صن علی د د وعلی آؿ د د ک ا صلیت علی آؿ إبراىیم إنػ
محیػػد میػػد اللهػػم بػػار علػػی د ػػد وعلػػی آؿ د ػػد ک ػػا بارکػػت علػػی آؿ
إبراىیم إن محید مید روایت خاری ومسلم .
ال تو در مورد اذکار تشهد ف ی صیغو تشهد و صػلوات ابراىی ػی را میخوانػد
ی نی تکرار منیشوندع ولی در رکوع و سجود میتواف اذکار را بارىا تکرار کرد .
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اما در مورد دعاء و اذکار ق ن و ب د از منازع سنت پیػامرب صػلی اهلل علیػو و سػلم
این بوده است کو دعاء را ق ن از ستـ میخواندند و اذکار را ب د از ستـ .
برخی از دعاهای قبل از سالم عبارتند از :


اللهم اغفر لی ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنػت ومػا أسػرفت
وماأنػػت أعلػػم بػػو منػػی أنػػت امل ػػدـ وأنػػت املػ خر ال إلػػو إال أنػػت روایػػت
مسلم



اللهم إنی أعوذ ب من عذاب ال رب وأعوذ بػ مػن فتنػ املسػیح الػدجاؿ
وأعػػوذ ب ػ مػػن فتن ػ ادیػػا وفتن ػ امل ػػات اللهػػم إنػػی أعػػوذ ب ػ مػػن امل ػ مث
واملغرـ .
الل ُهػػم إنػػی أَعُػػوذُ بِػ َ ِمػ َػن اجلُػ ْ ِ والُْخػ ِػن َوأَعػػوذُ بِػ َ ِمػ ْػن أ ْف أ َُرد إلػػی ْأرذَؿ
أع ػػوذُ بِ ػ َ ِم ػ ْػن فِْتنَ ػ ِ الػ ػ آدنْیاع وأَع ػػوذُ بِػ ػ َ ِم ػ ْػن فِْتنَػ ػ ِ ال َ ػػرب روای ػػت
ال ُ ُ ػ ِر َو ُ
خباری .



سببب ه بهه ربای خشبوع ردنمباز«:خَاًذى ارکاس ٍدػاّرای ٍاسدُ(هسرٌَى)
تؼذ اص ًواص»:
ش نیستی کو اذکػار ب ػد از منػاز تػ ثب واق ػی خػود را در خشػوع منػاز دارد ع برخػی
از اذکار مسنونو ب د از مناز را اینجا ذکر خواىیم منود باذف اهلل-:
از نماز عبارتند از :
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"استغفر اهلل " سو بار روایت مسلم



" س حاف اهلل " ٖٖ بار روایت مسلم




"اظ دهلل " ٖٖ بار روایت مسلم
"اهلل اکرب " ٖٖ بار روایت مسلم



وىػو علػی ُکػن
وح َده ال َشری لػوع لَػوُ املُلْػ ُ َولَػوُ اظ ْ ػدع ُ
"ال إلوَ إال اللو ْ
َشیء قَ ِدیر " ٔ بار روایت مسلم
"اللهػػم أَنْػػت السػػتـع ِ
ومن ػ َ السػػتـع ت ارْکػػت یػػاذا اجلػ ِ
ػتؿ واٌک ػراـ "
َ
ُ
َ َ
روایت مسلم
وى َػو َعلػی ُکػن
وح َدهُ ال َش ِری َ لَػوع لػوُ املُلْػ ُ ولَػوُ اظَ ْ ػدع ُ
"ال إلوَ إال اللو ْ
ِ
أعطَْیػتع َوال ُم ْط َػی ملػا َمنَ ْػتع وال یْن َف ُػق ذا
َشیء قَدیرع الل ُهػم ال مػان َق ملػا ْ
اجلَد ِمنْ َ اجل آد " متفق علیو
وى َػو َعلػی ُکػن
"ال إلَو إال اللو َو ْح َدهُ ال شری َ لػوع لػوُ امللػ ُ ولػوُ اظَ ْ ػدع ُ
شػػیء قَػػدیرع ال حػ ْػو َؿ َوال قُػػوةَ إال بِاللػػوع ال إلػػو إال اللػػوع َوال نػَ ْ ُػ ُػد إال إیػػاهع
ِِ
ین
لوُ الن ػ ع ولَػوُ ْ
الفا ُػن َولَػوُ الثنَػاءُ اظَسػنع ال إلػو إال اللػو لُْلص َ
ػنی لَػوُ الػد َ
ْ ِ
افروف" روایت مسلم
ولو َکره ال َک ُ
"اللهػػم ِ
وش ػ ْک ِر ع َو ُحس ػ ِن ِع ادتِػ َ " صػػحیح -
أعنػػی علػػی ِذ ْک ػ ِر ع ُ
ُ








روایت أبو داود .
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سببب نبوزده ربای خشبوع ردنمباز«:دٍس کشدى آًچِ کِ هطغَل هی ساصد ًواص
گضاس سا»:
ان ػ رضػػی اهلل مػػی گویػػد«:بػػوده پػػرده ای کػػو در آف ن ػػش شػػده بود ویػػا ل ػػاس یکػػو
دارای رنػػد بػػود ب ػرای عادشػػو رضػػی اهلل عنهػػا ع در گوشػػو ی از خانػػو اش ع رسػػوؿ
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بػرای عادشػػو گفػػت :دور کػػن ایػػن پػػرده را ع زیػرا کػػو تصػػاویر ایػػن پػػرده در منػػاز
برای من پیش می شود پ عادشو آنرا دور منود[.صحیح مسلمٖ»]ٔٙٙٛ/
ومهچناف منػاز خوانػدف در گرمػی زیػاد وسػردی زیػاد نیػ درسػت نیسػت ع ابػن قػیم مػی
گوی ػػد :ادای من ػػاز در گرم ػػی زی ػػاد م ػػانق خش ػػوع وخا ػػوع در من ػػاز م ػػی ش ػػود[الوابن
الصیب ٕٕ ].
واق اً کو اس اب وسادن امروزی از خشوع وخاوع در مناز انساف را دػروـ مػی سػازد
؛ مهانند اینرتنت وتلوی یوف وغبه.
ویکی از اشیایی کػو مػانق خشػوع منػاز گػ ار مػی شػود ع نوشػتار ىػای داخػن مسػاجد
می اشػػد ع ولوکػػو در آهنػػا آیػػات واحادی ػ ىػػم نوشػػتو شػػوند درسػػت نیسػػت .وبایػػد
نوشتو نشوند تا س ب نشود کو خشوع ازبنی برود.
از شػػیخ ابػػن عثی ػػنی پرسػػیده شػػد :حکػػم نوش ػ آیػػات و احادی ػ بػػر روی دی ػوار
مساجد چیست؟
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ایشاف جواب می دادند :این امر باع اَیاد تشویش بر مناز مػردـ اسػتع نوشػ
آیػػات قػػرآف بػػر روی دی ػوار حػػاؿ چػػو دی ػوار مسػػاجد باشػػد یػػا غػػب مسػػاجد ج ػ و
بػ ػػدعت مػ ػػی باشػ ػػد و از ىیچکػ ػػداـ از صػ ػػحابو رضػ ػػی اهلل عػ ػػنهم دیػ ػػده نشػ ػػده کػ ػػو
دیوارىػای خػود را بػػا آیػات قػػرآف من ػوش کػػرده باشػندع از طرفػػی نوشػ ایػػن آیػات بػػر
روی دیوارىا نوعی اىانت بو کتـ اهلل است.
بنابراین نوش آیات قرآف بر روی دیػوار مسػاجد یػا منػازؿ مهگػی بػدعت ىسػتند کػو
در عهد سله مرسوـ ن وده است.
امػا نوشػ احادیػ ؛ اگػر در جهػت ق لػػو باشػد چػوف باعػ تشػویش اسػت و نکػػن
است برخی از م مومها ىنگاـ مناز خود بداف نظػر کننػد و لػذا عل ػا آنػرا مکػروه مػی
دانند .اما در غب مست ق لو یا در منازؿ ایرادی ندارد کو احادیثی کو دارای فوادػدی
ىسػػتند نوشػػت ماننػػد نوشػ ذکػػر کفػػاره ی ملػ «سػ حان اللهػػم ربنػػا وحب ػػد ع
أشػػهد أف ال إلػػو إال أنػػتع أسػػتغفر وأتػػوب إلیػػو» چػرا کػػو در آف نػػوعی تػػذکر وجػػود
دارد[ .ل اء ال اب املفتوح  / ٜٔٚالس اؿ رقم .] ٛ
ختصػػو آنکػػو نوشػ آیػػات قػػرآف بػػر روی دیػوار مسػػاجد یػػا دػراب بػػدعت و مکػػروه
اسػػت کػػو عل ػػا از آف حػػذر کػرده انػػدع بػػا ایػػن حسػػاب بػػو طریػػق اولػػی نوشػ آیػػات
قرآف بر س ه مسجد مکروه خواىد بود و بدعت است.
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سببب تم ب ربای خشبوع ردنمبازً«:خَاًذى ًواص دس ثاس یکِ دس آى ًقطِ یرا
چیضی ًَضتِ ضذُ تاضذ یا سًگ ّا ضذُ تاضذ یا تصراٍیشیکِ
اًساى ًواص گضاس سا هطغَل کٌذ»:
از عادشو رضی اهلل عنها روایت است کو میفرماید«:ایستاد شد رسػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص تػا منػاز ادا
کند ع در ی ل اس یکػو دارای نشػانو ىػا خ ىػا بود پػ رسػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص طػرؼ آف
دیػد وقتیکػو منػازش را سبػاـ منػود ع فرمػود :ایػػن ل ػاس را بربیػد بػو ابػی جهػم بػن حذیفػػو.
وبرای من بیا.رید ل اس"ان جانیو" غب ل اس خ دار ونشانو دار ودر روایتػی آمػده
کو گفت :من را مشغوؿ ساخت این ل اس در مناز» [صحیح مسلم .] ٘٘ٙ
ختصػ ػػو اینکػ ػػو :خوانػ ػػدف منػ ػػاز در ل ػ ػػاس یکػ ػػو دارای تصػ ػػاویر صػ ػػاحب روح باشػ ػػد
چنانکػػو امػػروز از فوت الیسػػتاف اسػػت ویػػا ل ػػاس یکػػو در آف نوشػػتو ىػػا باشػػد ح ػراـ
می اشد.
سببب تم ب یکب ربای خشبوع ردنمبازً«:خَاًذى ًواص دس ٍقت حاضش تَدى طؼام ،
یا داضتي اضتْای طؼام»:
رس ػ ػ ػ ػػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص میفرمای ػ ػ ػػد«:من ػ ػ ػػازی درس ػ ػ ػػت نیس ػ ػ ػػت در وق ػ ػ ػػت حاض ػ ػ ػ ػػر ب ػ ػ ػ ػػودف
ط اـ[صحیح مسلم]»
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وقتیک ػػو ط ػػاـ هن ػػاده م ػػی ش ػػود پ ػػیش روی آف ع ش ػػروع کن ػػد ب ػػو ط ػػاـ ع زیػ ػرا اش ػػتها
وفک ػػرش ب ػػو ط ػػاـ می اش ػػد ع وقتیک ػػو ب ػػو من ػػاز ب ػػی ایس ػػتد ط ػػاـ در فک ػػرش می اش ػػد
وخشوع از بنی مبود ع پ باید اوؿ ط اـ را خبورد.
رسوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص میفرماید«:وقتیکو ناف شب ن دی شد ودرمهنی وقت ع وقت مناز ىم
اسػػت ع پػ اوؿ خػػوردف ط ػػاـ را شػػروع کنیػػد پػػیش از اینکػػو منػػاز را خبوانید[صػػحیح
مسلم .»] ٘٘ٚ
سببب تم ب دوم ربای خشبوع ردنمبازً«:خَاًذى ًواص دس ٍقتیکِ ٍضَ تٌگ ترَدُ
تاضذ»
شکی نیست کو کسیکو وضوء آف تن بوده باشد منازش را منی تواند با خشوع ادا
مناید.
وتنػد بػودف وضػوء اینکػو :انسػاف را بػوؿ یػا مػواد غػاد گرفتػو باشػد ع پػ در مهػنی
وقت مناز را ادا کند.
انساف باید ق ن از ادای منػاز خػود را از بػوؿ ومػواد غػاد خػالی کنػد وسػپ در منػاز
ایستاد شود.
پیامرب ملسو هيلع هللا ىلص هنػی کػرده انػد کػو شخصػی درحػالی منػاز خبوانػد کػو ربػت فشػار ادرار
اسػت «.هنػی رسػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أف یصػلی الرجػن وىػو حػاقن» روایػت ابػن ماجػو
)(ٙٔٚو درصحیح اجلامق(ٖٕٙٛ).
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در چننی حاالتی ضروری است اوؿ قااء حاجت کنػد اگرچػو منػاز اعػت یػا
چنػد رک ػت فػوت شػودع زیػرا پیػامرب ملسو هيلع هللا ىلص فرمودنػد «:إذا أراد أحػدکم أف یػذىب
اضتء وقامت الصتة فلی دأ باضتء».
ی نی :اگر کسی قاای حاجت داشت و مناز اقامو شػدع اوؿ قاػای حاجػت
کندع ب د مناز خبواند .روایت أبو داود ) (ٛٛو در صحیح اجلامق). (ٕٜٜ
وحتی اگر در وس مناز بو چنػنی حػالتی دچػار شػد بایػد منػاز را قطػق و قاػای
حاجػت کنػد و وضػو بگػبد و منػاز خبوانػدع زیػرا پیػامرب ملسو هيلع هللا ىلص فرمػودهانػد«:ال صػتة
حبارة ط اـ وال ىو یداف و ابخ ثاف».
ی نی :در ىنگاـ آماده بودف غذا و ربت فشار ادرار و مدفوع ع منازی درست
نیست.صحیح مسلم)ٓ. (٘ٙ
پػ زمانیکػو میخػواىی در منػاز ایسػتاده شػوی بایػد ىػیچ چیػ تػرا از خشػوع
نگػذارد چنػنی حالتهػاییع خشػوع منػاز را از بػنی مػیبػرد و حػ ِ بػاد شػکم نیػ
مهنی حکم را دارد.

سببب تم ب سبوم ربای خشبوع ردنمباز«:صهاًیکِ تشای اًساى خَاب خیص هیطرَد
ًواص ًخَاًذ»:
ان می گوید کو رسوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فرمود«:وقتیکو بػرای یکػی از مشػا در منػاز م دمػو ی
خواب پیش شد ع پ بػرود وخػواب کنػد تػا بدانػد در منػاز چػو مػی گویػد» [صػحیح
ال خاری ٕٓٔ ].
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سبب تم هاا م ربای خشوع ردنماز«:تشاتش ًکشدى سٌگ سیضُ ّا دسًواص»:
یکػػی از اصػػحاب رسػػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص میفرمایػػد :کػػو رسػػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص درمػػورد مردیکػػو برابػػر
می منود در سجده خا وسنگریره ىا را ع فرمود«:اگر ف ن کننده باشیع پ ی
بار این ف ن را کن» [فتح ال اریٖ.]ٜٚ/
وعلػػت هنػػی رسػػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص در منػػاز از برابػػر کػػردف سػػند ری ػ ه ىػػا وغػػبه اینسػػت کػػو
خشوع وخاوع در مناز حف شود وتا ع ن کثب بو میاف نیاید.
باید ق ن از مناز سجده وجای مناز ول اس آماده گردد نو در مناز .
سبب تم

ربای خشوع ردنمباز«:تلٌذ ًخَاًذى قشائت تِ قشائت دیگش ًوراص

گضاس»:
رسوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص میفرماید«:آگاه باشید کو مشػا مهػرای پروردگػار تػاف راز ونیػاز مػی کنیػد
ع پػ یکػػی دیگػػر خػػویش را اذیػػت نکنیػػد ؛ ومهچنػػاف بلنػػد نکنیػػد یکػػی تػػاف بػػاالی
دیگر تاف قرادت خویش را » [سنن ابی داود].
سببب تم ب

ب ربای خشبوع ردنمباز«:ادا ًکشدى ًواص خطت اهام خَاب آ َ ٍیا

تی ٍضَء»:
رس ػػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص میفرمای ػػد«:خنوانی ػػد من ػػاز پش ػػت ش ػػخ
وضوء» [صحیح اجلامق ٘.] ٖٚ

خػ ػواب کنن ػػده وش ػػخ

ب ػػی
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سببب تم ب م ب ربای خشبوع ردنمباز«:تشک ایي طشف ٍآًطرشف ًظرش کرشدى
دسًواص»:
ابػوذر مػػی گویػػد کػػو رسػػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فرمػود«:مهیشػػو مػػی باشػػد اهلل هلالج لج روی مػػی آورد در
من ػػاز ت ػػا انک ػػو بن ػػده اش باش ػػد در من ػػاز والتف ػػات اینط ػػرؼ وآنط ػػرؼ نظ ػػر نکن ػػد ام ػػا
وقتیکو این طرؼ وآنطرؼ نظر کرد اهلل دور می شود» [سنن ابی داود .] ٜٜٓ
نظر کردف در مناز دو گونو است:


نظر کردف مهرای قلب بو سوی غب اهلل.



نظر کردف مهرای چشم.

کو ىردو صورت در مناز منػق شػده واجنػاـ دادف ىػردو صػورت در منػاز اجػر انسػاف را
کم می کند.
از رسوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص از این طرؼ وآنطرؼ در مناز سػ اؿ کػرده شػد گفػت«:دزدی اسػت
کو آنرا شیطاف دزدی میکند از مناز شخ » [صحیح ال خاری].
سبب تم هش ربای خشوع ردنماز«:تلٌذ ًکشدى چطن تطشف آسواى»:
در احادی فراوانی از بلند کردف چشم بو طرؼ آمساف منق کرده شده ادػیم ع وحتػی
وعید وعذاب برای فاعن چننی کاری ت نی کرده شده است.
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رسوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص میفرماید«:وقتیکو یکی از مشا مناز می خواند پ چشم ىای خود را
طرؼ آمساف بلند نکند» [مسند امحد].
ودر حػػدی صػػحیح دیگػػری آمػػده اسػػت کػػو«:چػػو حػػاؿ اسػػت ب ػرای آف اق ػواـ یکػػو
بلند می کنند چشم ىای خود را در مناز طرؼ آمساف» [.]ٕٜٗ

سببب تم ب نهب ربای خشبوع ردنمباز ًِ«:اًذاختي آب دّري دس خریص سٍی دس
ًواص»:
انػػداخ آب دىػػن در پػػیش روی در منػػاز منػػافی خشػػوع در منػػاز وخػػتؼ أدب مػػی
باشد وع ن شنیق وبد است.
رسػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص میفرمایػد«:وقتیکػو یکػی از مشػا منػػاز مػی خوانػد پػ آب دىػن خػػویش
را پ ػ ػ ػػیش روی خ ػ ػػود نین ػ ػػدازد ع زیػ ػ ػرا پ ػ ػػیش روی آف اهلل هلالج لج م ػ ػػی باش ػ ػػد» [ص ػ ػ ػػحیح
ال خاری .] ٖٜٚ
سببب سبی ام ربای خشبوع ردنمباز«:هقاتلررِ تررا اجررِ دس ًواص(ػررذم اجررِ
دسًواص)»:
رسػػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص میفرمایػػد«:وقتیکػػو یکػػی از مشػػا در منػػاز فاجػػو مخیازه مػػی کشػػد پ ػ
بنػػد کنػػد دىػػن خػػویش را تػػا اندازیکػػو ت ػواف دارد زی ػرا از آجنػػا شػػیطاف داخػػن میشػػود»
[مسلمٗ.]ٕٕٜٖ/
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ونی رسوؿ ال ّٰلّو ملسو هيلع هللا ىلص میفرماید:مخیازه از شیطاف است پ ىرگاه مخیازه بو سراغ یکی
از مشا آمد تا میتواند جلویش را بگبد[.صحیح خباری.] ٖٕٜٛ

ونی ػ پیػػامرب ملسو هيلع هللا ىلص میفرمایػػد :ىرگػػاه یکػػی از مشػػا مخیػػازه کشػػید تػػا جػػای کػػو میتوانػػدع
دىػػانش را بػػاز نکنػػد و ىػػاه ىػػاه نگویػػد .چػػوف بػػو ایػػن کػػار شػػیطاف را میخندانػػد».
سنن ترمذی . ٕٚٗٚ
نػػي اكػػرـ ملسو هيلع هللا ىلص میفرمایػػد« :اهلل ع عطسػػو را مػػمپسػػندد ويل مخیػػازه را منػػم پسػػندد .پ ػ
اگر مسل ا ع عطسو زد و اظ ػدهلل گفػتع بػر ىرمسػل ا كػو آنػرا مػم شػنودع الزـ
اسػػت كػػو در ج ػوابشع یرمحػػه اهلل بگویػػد .امػػا مخیػػازه ازطػػرؼ شػػیطاف اسػػت و تػػا
ممتوانید آف را دفق كنید .زیرا ىنگامم كو شخ دىػانش را بػاز مػم كنػد و ىػا
مم گویدع شیطاف بو او ممخندد»[.صحیح ال خاری].
سبب سی ویک ربای خشوع ردنمازً«:گش تي دستاى دس تغل دس ًواص»:
ابػػوىریره مػػی گویػػد«:کػػو رسػػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص منػػق کػػرده اسػػت از گػػرف دسػػتاف در بغػػن در
مناز» [ابوداود .] ٜٗٚ
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سببب سبی ودوم ربای خشبوع ردنمباز«:آٍیضاى ًکشدى ثاس  ،قذیفِ ٍیا دستوال
تِ صهیي»:
رسػػوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص منػػق کػػرده اسػػت از آویػ اف کػػردف ل ػػاس در زمػػنی ع ومهچنػػاف منػػق کػػرده
است رسوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص از پوشانیدف دىن در مناز[صحیح اجلامق .] ٖٛٛٙ
متعلی قاری مػی گویػد«:آویػ اف کػردف ل ػاس مطل ػاً منػق شػده زیػرا از عػادت کسػانی
ىستند کو کرب می کنند ع ونی این ع ن یهود نی بود».
سبب سی وسوم ربای خشوع ردنماز«:تشک هطاتْت تا حیَاًات»:
اهلل س حانو وت الی برای بنی آدـ کرامت وع ت داده وانسػاف را در هبػرتین وزی ػا تػرین
قامػػت خلػػق منػػوده اسػػت از عیػػب اینسػػت کػػو شػػخ خػػود را بػػا حیوانػػات مشػػابو
مناید.
مسل اناف از مشاهبت با حیوانات منػق شػده انػد واز حرکػات آهنػا در منػاز کػو منػافی
خشوع بوده نی منق شده اییم.
رسوؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص از سو چو در مناز منق منوده است«:از مناز خنواندف مثػن نػوؿ زدف زاغ
ع ومه ػوار کػػردف منػػاز مثػػن مه ػوار کػػردف حیوانػػات درنػػده ع وجػػای گػػرف ی ػ
جای خاص مثن جای گرف شرت» [مسندامحد].
ختم ترجمه واختصارباذن اهلل|زمستان12397

نفػػر در
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خَاّص ها اص ضوا ػضیضاى:

برای شما معلوم است کو مطةعو ىاا چ ااپ خاناو ىاای کراوت مفاسا انو کفاا چتساا و

ىااای ىم :ااون «داساافان ى ااای س

ا » « ،داس اافان ىااای مدننا ارا

»  « ،اا

دساافو ا » « ،فا نامااو چوعو ا ا » « ،داساافان ىااای عاشاانانو» « ،دعاىااای ب ا ع
امثال نج ا عرش» «چغیره» تا تا گان بو اپ م تسانن .

چقفی او مااا ونا اای اااپ ا ا کفاا تا ما کنای  ،باانااو ىااای م فل ا ما

چتنا ،

چباالخره اپ نم کنن .
پااج اوانااان م ل ا

چد ا دچسااتی ب ااواىی ااا ن ااواىی تچفی اف ا ا دنیااا فااان

خ ااواىی تف اات  ،چدت قة اار چ خ اار

ا ا اف تاه ى ااای ن ااا اف عا ا ا پرچتد ااات ،

ص قو ىای اات و است ون تسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص می رما « ون ان اان بمیارد ،عما اچ

قطع م شود ،از دت سو یز -1 :صا قو ای کاو اااتی باشا  -2 ،عملا کاو اف
ن سود برن  -3 ،فرفن صا ح کو برای اچ دعا کن »(صحیح م ل ).

سلف صا ح م

فن کو دنانیر چدتاى اف بی میارچد چ ای

اشااعو چنرار کفاا واا

قیااام قیاماات باااق خواى ا مان ا ...پج ا ا کفااا تا چسااا ر کفااا چتسااا و ىااای م ی ا

د گری تا اپ کنی  ،چدت دسفرس اوانان قرات دىی .
د گ اران باااالی

اافرش باش ا خااو

حا اار نی اافی ک ااو تس ااا و چکف ااا

برسانی ؟ی.

ملیااون ىااا پااول خاارو می نن ا  ،امااا م ا چوااو

ن صا ا حو ای تا ب اااشر ت ااای اهلل ب ااو اااپ

مؤسسة املوحدین للنشر

