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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مقدمه:

اي برخوردار است و يكي از فروع دين و حتي ستون دين نماز در دين مقدس اسالم، از اهمیت ويژه

بر واجب بودن آن تصريح « اقیموالصلوه»كريم با تعبیرهاي مختلفي، مانند  آيد و قرآنحساب ميبه

نماز به معناي ارتباط و سخن گفتن مستقیم با خداوند بزرگ است و اين باالترين  فرموده است،

 .كند همواره خود را آماده سازدتواند از آن برخوردار شود و سعي ميتوفیقي است كه يك فرد مي

است كه در هیچ شرايطي نبايد ترك شود نماز میراث تمامي انبیاء است و از  نماز از واجباتي

ترين اركان حیات، تمدن، فرهنگ، زندگي و تحرك يك فرد است و تاريخ اين حقیقت را اساسي

دهد كه هرگاه نماز در جامعه رو به ضعف و فراموشي گذاشت، مقدمات انحطاط آن جامعه نشان مي

 .شودفراهم مي

هاي مكلف واجب است و نماز و ر كه گفته شد نماز يك تكلیف الهي است و بر تمام انسانطوهمان

ترين عمل نزد توان مؤثرترين عامل خوشبختي و عاقبت به خیري انسان و محبوبعبادت را مي

خداوند متعال و همچنین عامل مهم براي اصالح نفس و كنترل جامعه به حساب آورد. در اين زمینه 

فرمايند: نماز، اولین سؤال در روز حساب است اگر نماز انسان قبول شود، ساير ر )ع( ميامام باق

 اعمال نیز قبول است.

 نگاهي بر زندگي پر بركت امام صادق)ع(

امام صادق علیه السالم كه ششمین امام معصوم است و مذهب شیعه را با نام او به عنوان مذهب  

قمري در مدينه به دنیا آمد و پس از رحلت پدر، رهبري  ۸۳يا  ۸۰جعفري مي شناسند، در سال 

قمري  ۱۴۸فكري و سیاسي شیعیان اصیل پیرو مذهب امامیه را بر عهده گرفت. آن حضرت تا سال 

در قید حیات بود. در اين مدت هزاران شاگرد در محفل درسش حاضر مي شدند و مورد ستايش 
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عه، چندين هزار روايت از آن حضرت در تفسیر، تمامي عالمان عصر خويش بود. در متون ديني شی

 .اخالق و به ويژه فقه، رسیده كه باعث عظمت حديث شیعه و موجب تقويت بنیه علمي آن است

 ؛در آخرين وصیتسفارشات امام صادق )ع( درباره نماز

 تأخیر نماز از وقت فضیلت

را بشناسیم و تأكید و توصیه  اگر حقیقتاً به اهمیت نماز پي ببريم و موقعیت و فضیلت اين فريضه

قرآن و پیامبر و اهل بیت)ع( را مورد دقت قرار دهیم، هرگز به خود اجازه نمي دهیم كه اين فريضه 

الهي را به نحوي مورد استخفاف و اهانت قرار دهیم؛ زيرا به هر عنوان حق نماز را ادا نكنیم و آنچه 

ینه و ده ها شرايط ديگر توصیه شده است، به درباره آن از نظر حضور قلب، خشوع و خضوع و طمأن

كار نبريم، به نماز اهانت نموده ايم و اين مصیبتي است كه گريبانگیر اكثريتي از مسلمین نمازگزار 

است كه نماز مي خوانند، ولیكن به شرايط آن عمل نمي كنند. يكي از موجبات استخفاف به نماز، 

 .دي از ما نمازگزاران دچار آن هستیممسئله تأخیر بدون جهت و علت است كه زيا

كسي كه نمازش »در روايت حضرت صادق)ع( از جد بزرگوارش پیامبر اعظم)ص( چنین آمده است: 

را در غیر وقت آن )بدون عذر و علت( بخواند، از نمازش ظلمت و تاريكي بلند مي گردد و مي گويد 

بنده در مقابل خداوند سؤال مي كنند،  خدا تو را ضايع كند كه مرا ضايع كردي و اول چیزي كه از

نماز است كه اگر نماز او صحیح و مقبول باشد، اعمال و كارهاي نیك او نیز مقبول خواهد شد و 

 .هرگاه نمازش مقبول نباشد، ديگر اعمال او نیز مطرود شود

 :حرمت استخفاف نماز

يكي از گناهان بزرگ است ياد شده كه يات و روايات از آن به استخفاف كوچك شمردن نماز در آ

 :و عواقب دردناكي نیز به دنبال دارد. استخفاف چند صورت دارد
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گاه آدمي آن قدر اين عبادت را سبك تلقي مي كند كه به هیچ وجه آن را به جاي نمي آورد و تارك 

استخفاف نماز است كه در اين حالت فرد اگر نوع اين فرض، شاخص ترين  مطلق نماز مي گردد.

نماز مي خواند و اگر نشد، آن را ترك مي كند و گاه با توجه نكردن به شرايط و احكام آن، شد، 

 .نسبت به نماز بي اعتنايي مي كند

قت و به دنبال انجام كارهاي ونماز و انجام آن در آخرين لحظات همچنین بي مباالتي در امر 

تي ديگر از صور استخفاف نماز خصوصي، آن هم با حالت كسالت و به گونه اي مالل خیز، خود صور

 .است

كوتاه سخن آنكه، استخفاف نماز به هر شكل و صورت، موجب دوري از رحمت و لطف پروردگار 

 .است و نمازي كه با استخفاف انجام مي شود، هرگز پذيرفته نخواهد شد

قدمات از ديگر نشانه ها بي اعتنايي به نماز، رعايت نكردن آداب آن در خلوت، فراهم نكردن م

 .نماز قبل از اذان، ياد نگرفتن معاني و عجله و شتاب در نماز است

 :صادق)ع( در اين باره مي فرمايد ماما

به خداوند سوگند، پنجاه سال از عمر شخصي مي گذرد و خداوند يك نماز از او نپذيرفته است. چه 

گان را مي شناسید كه اگر گناهي از اين سخت تر؟ قسم به خداوند، شما افرادي از آشنايان و همساي

براي شما نماز بخوانند از آنان قبول نخواهید كرد، به جهت استخفافي كه به آن دارند. به راستي 

 .خداوند جز كار نیك را نمي پذيرد. پس چگونه بپذيرد نمازي را كه به آن استخفاف شده است

 (آخرين وصیت امام صادق)ع

در هنگام شهادت حضرت صادق)ع( »صادق)ع( مي گويد: ابوبصیر، يكي از شاگردان برجسته امام 

در مدينه منوره نبودم. پس از مراجعت از سفر، به عنوان تعزيت و تسلیت به محضر ام حمیده، 

همسر بزرگوار آن حضرت رفتم. ام حمیده وقتي يار با وفاي همسرش ابوبصیر را ديد، به شدت 
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لت آن جناب كه آن حاضر بودي در هنگام رحگريست و فرمود: اي ابا محمد )ابابصیر( اي كاش 

چشمان مباركش را بست، سپس فرمود: خويشان و اقاربم را و هر كس كه به من لطف و حضرت 

محبتي دارد، خبر كنید تا بیايند. وقتي همه در حضور جناب اجتماع نمودند و دور بسترش گرد 

خفیف بشمارد و استخفاف به نماز آمدند، فرمود: هرگز شفاعت ما نمي رسد به كسي كه نمازش را 

 .داشته باشد

 نماز كامل از ديدگاه امام صادق علیه السالم

حماد بن عیسي گفت: در محضر امام صادق علیه السّالم بودم، به من فرمود: آيا مي تواني نماز را 

شده خوب بخواني؟ عرض كردم: چگونه نمي توانم و حال آنكه كتاب حريز را كه درباره نماز نوشته 

است، از حفظ دارم. حضرت فرمود: براي تو ضرر ندارد، برخیز و نمازي بخوان تا من ببینم كه 

 چگونه مي خواني.

 و ركوع نظر از را نماز تمام. كردم نماز خواندن به شروع و ايستادم قبله به رو حضرت االمر حسب 

 زشت چقدر واقعا. نخواندي خوب را نماز: فرمود و نپسنديد را آن حضرت اما آوردم، جاي به سجود

مي تواند يك نماز كامل با ن آنكه حال و گذرد مي عمرش از سال هفتاد شصت كه مردي براي است

 مراعات حدود كامله آن بخواند. من خجالت كشیدم و خود را كوچك ديدم.

راست  عرض كردم: فدايت شوم، شما نماز را به من تعلیم دهید. پس، امام علیه السّالم رو به قبله

ايستادند و دستهاي خود را آزاد گذاردند و انگشتهاي دست آن حضرت به هم گذارده شده بود و 

بیشتر فاصله نداشت و انگشتهاي پاي خود را رو به  وو قدم آن حضرت از سه انگشت باز، مابین د

بر و سوره حمد قبله كردند و تا آخر نماز هم رو به قبله بود و با تواضع و حضور قلب گفتند: اللّه اك

و توحید را با ترتیل )به آرامي و خوبي( خواندند و بعد از تمام شدن سوره توحید، به قدر يك نفس 

كشیدن صبر كردند. بعد دست خود را بلند كرده تا مقابل صورت بردند و در حالي كه ايستاده 

نو گرفتند. انگشتان آن بودند گفتند: اللّه اكبر و پس از آن به ركوع رفتند و كف دست را به سر زا
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حضرت از هم باز بود. زانو را به عقب دادند، چنانكه پا راست شد و پشت آن حضرت طوري مساوي 

شد كه قطره آبي بر آن مي گذاشتند، به هیچ طرفي نمي ريخت. گردن خود را كشیده و سر به زير 

 ن ربّي العظیم و بحمده.نینداختند و چشم را بر هم گذاردند و سه مرتبه به آرامي گفتند: سبحا

بعد راست ايستادند و چون خوب ايستادند، گفتند: سمع اللّه لمن حمده و در همان حال كه ايستاده 

بودند، دست را تا مقابل صورت خود بلند كردند و گفتند: اللّه اكبر و بعد به سجده رفتند. دو كف 

گشتان آن حضرت به هم گذارده دست را پیش زانوها، مقابل صورت خود بر زمین گذاردند و ان

شده بود. سه مرتبه گفتند: سبحان ربّي االعلي و بحمده. اعضاي بدن خود را از يكديگر باز گرفته و 

بر هم نگذارده بودند )در حال سجده دست را به بدن نچسبانیده و بدن را بر پا نگذارده بودند( و 

كردند كه پیشاني و دو كف دست و دو  بر هشت موضع بدن خود كه به زمین گذارده بودند، سجده

 سر زانو و دو سر انگشت بزرگ پا و سر بیني باشد.

بعد از نماز فرمودند: گذاردن هفت موضع در وقت سجده به روي زمین واجب است كه پیشاني و 

دو كف دست و دو سر زانو و دو سر انگشت بزرگ پا باشد. و اما گذاردن بیني بر زمین سنت 

آنها همان مواضع است كه خدا در قرآن فرموده است: و انّ المساجد للّه فال تدعوا  )مستحب( است و

مع اللّه احدا و مسجدها از آن خداست و با وجود خداي يكتا كسي را به خدايي مخوانید. پس از آن 

سر از سجده برداشتند و وقتي نشستند گفتند: اللّه اكبر و به ران چپ نشسته، پشت پاي راست را 

كف پاي چپ گذاردند و گفتند استغفر اللّه ربّي و اتوب الیه و دوباره در حالي كه نشسته بودند. بر 

گفتند: اللّه اكبر و بعد به سجده دوم رفتند و مانند سجده اول، سجده دوم را تمام كردند. و در ركوع 

ت خود را باز و سجود هیچ يك از اعضاي بدن را بر يكديگر نگذارده بودند و موقع سجده آرنج دس

نگاه داشته و به زمین نگذارده بودند. در حال تشهّد خواندن، انگشتان دست آن حضرت از يكديگر 

باز بود و به اين كیفیّت دو ركعت نماز خواندند و چون از تشهّد فارغ شدند، فرمودند: اي حماد، اين 

 ۳۱2، ص۳ج اصول كافي،                                     چنین نماز بخوان.
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 نماز:پیرامون ديث احادر  )ع(كالم امام صادق

 رزش نمازا

إذا قَام المُصَلِّي إلَي الصَّالة، نَزَلَت عَلَیه الرَّحمَة مِن أعنَانِ السَّماء إلي أعنانِ األرضِ و حُفَّت بِه المَالئِكة 

 انفّتَلو نَاداهُ مَلَكٌ لَو يَعلَم هَذا المُصَلِّي مَا فِي الصَّالة مَا 

هنگامي كه انسان به نماز ايستد، رحمت خدا ازآسمان بر او نازل مي شود و مالئكه اطرافش را احاطه 

ست هیچ گاه از نماز منصرف كرده و فرشته اي مي گويد: اگراين نمازگزار ارزش نماز را مي دان

 265، ص ۳اصول كافي، ج .                                 نمي شد

 دين عالمت عامل

قَال لُقمان إلبنِه: لِكُلِّ شَيءٍ عَالمَةٌ يُعرَفُ بّها و يُشهَد عَلیها و أنَّ لِلدِّينِ ثَالث عَالماتٍ: العِلم و اإليمان 

 و العَمَل بِه، )إلي أن قال( ولِلعَامِل ثَالث عَالماتٍ: الصَّلوة و الصِّیام و الزَّكوة

عالمتي است كه به وسیله آن عالمت شناخته حضرت لقمان به فرزندانش فرمود: براي هر چیزي 

دين سه عالمت است: علم، ايمان و عمل  براي كه درستي به. شود¬مي شود و به او شهادت داده مي

  به ايمان؛ تا آنجا كه فرمود: براي عامل به دين سه عالمت است: نماز، روزه و زكات.

 ۱۸۳، ص ۱مستدرك الوسائل، ج 

 باقیات صالحات

 ا عَبدِاهلل )علیه السالم( عَنِ البَاقِیاتِ الصَّالِحات، فَقَال: هِي الصَّلواة فَحَافِظُوا عَلَیهاسَئَلتُ أب 

ادريس قمي مي گويد از امام صادق )علیه السالم( در مورد كارهاي نیك ماندگار سؤال كردم، امام 

 ۱72، ص۱درك الوسائل، ج مست                        فرمود: آن نماز است، پس محافظت بر نماز كنید.
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 برتري نماز

 أمّا أنَّهُ لَیسَ شَيءٌ أفضَل مِن الحَجّ إلّا الصَّالة

 26، ص ۳وسائل الشیعه، ج              به درستي كه هیچ عملي باالتر از حج نیست، مگر نماز.

 كندبرد و روزي را زياد ميكارهايي كه فقر را مي

 :اندكند فرمودهبرد و روزي را زياد ميكارهايي كه فقر را ميامام صادق علیه السالم درباره 

أَنْعَمَ عَلَي عَبْدِهِ نِعْمَةً إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَ التَّجَمُّلَ وَ يَكْرَهُ الْبُؤْسَ وَ التَّبَاؤُسَ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا 

لَیْهِ قِیلَ وَ كَیْفَ ذَلِكَ قَالَ يُنَظِّفُ ثَوْبَهُ وَ يُطَیِّبُ رِيحَهُ وَ يُحَسِّنُ دَارَهُ وَ يَكْنُسُ يُحِبُّ أَنْ يَرَي أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَ

 .أَفْنِیَتَهُ حَتَّي إِنَّ السِّرَاجَ قَبْلَ مَغِیبِ الشَّمْسِ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ يَزِيدُ فِي الرِّزْق

از فقر و تظاهر به فقر بیزار است. هرگاه خداوند به خداوند زيبايي و خودآرايي را دوست دارد و 

 .اي نعمتي بدهد، دوست دارد اثر آن را در او ببیندبنده

عرض شد: چگونه؟ فرمودند: لباس تمیز بپوشد، خود را خوشبو كند، خانه اش را گچكاري كند، 

برد و ا ميجلوي در حیاط خود را جاروكند، حتي روشن كردن چراغ قبل از غروب خورشید فقر ر

 ۱۹5، صفحه ۱منبع: ارشادالقلوب، جلد                        .كندروزي را زياد مي

 مراقبت در وقت نماز 

إمتَحَنُوا شِیعتَنَا عِند ثَالثٍ: عِند مَواقِیتِ الصَّالة كَیفَ مُحافِظَتُهم عَلَیها، و عِند سِرارِهِم كَیف حفظَهُم  

 لَها عِند عَدُوِّنا وإلي أموالِهِم كَیفَ مُواسَاتِهم إلخوانِهِم فِیها

وقات نماز، كه آيا اول دراهمیت دادن به ا -۱شیعیان ما و پیروان ما را به سه مساله امتحان كنید:

حفظ أسرار، يعني در حفظ اسرار و مسائل محرمانه كوشا  -2وقت نماز را برپا مي دارند يا خیر؟
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و از حیث توانمندي هاي مالي، يعني آيا در مال خود براي برادران ديني سهمي  -۳هستند يا خیر؟

 ۱۰۳، ص ۱خصال صدوق، ج           قائلند و دست آنها را مي گیرند يا خیر؟

 كمك مالئكه به نمازگزار هنگام مرگ

إنَّ مَلكَ المَوت يَدفَع الشَّیطان عَنِ المُحافِظ عَلَي الصَّالة و يَلقنه شَهادة أن ال اله اهلل و أنّ مُحمداً  

 رسُول اهلل فِي تِلك الحالة العَظِمیة

ي كند و شهادت بر شیطان را در دم مرگ از كسي كه حافظ نماز است، دور م "ملك الموت"همانا 

وحدانیت خدا و رسالت رسول خدا )صلي اهلل علیه و آله( را در هنگام هولناك مرگ به او تلقین مي 

 ۱۹، ص ۳وسائل الشیعه، ج               كند.)توفیق شهادتین پیدا مي كند(.

 روزي كه همه آرزو مي كنند كاش زائر حسین)ع( بودند

 :مي فرمايند« امام حسین )ع(»درخصوص زيارت حرم در روايتي « امام جعفر صادق )ع(

عبداهلل الطحان، عن أبي عبداهلل )علیه السالم( قال: سمعته يقول: ما من أحد يوم القیامه إالّ و هو يتمنّي 

أنّه زوار الحسین بن علي )علیهما السالم( لما يري لما يصنع بزوار الحسین بن علي من كرامتهم علي 

 .اهلل

را زيارت « امام حسین علیه السالم»اي كاش كنددر روز قیامت مگر اينكه آرزو ميهیچ كس نیست 

كنند، چقدر نزد خداوند چه مي« امام حسین علیه السالم»بیند كه با زوار كرده بودم آن هنگامي كه مي

 ۴2۴، صفحه ۱۴منبع: وسائل الشیعه، جلد              .شوندمورد كرامت واقع مي
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  : خانواده در نماز تربیتي بركات و آثار 

هاي اختالفات ظاهري خداي حكیم شخصیت و كرامت انسان را در گرو تقوا دانسته و يكي از علت

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى وَ جَعَلْنَاكُمْ "كند: در سطح زندگي افراد را چنین بیان مي

اى مردم، شما را از يك مرد و زن آفريديم و ائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ / شُعُوباً وَ قَبَ

ترين ها مالك امتیاز نیست[ گرامىها قرارتان داديم تا يكديگر را بشناسید. ]اين ها و قبیلهاز تیره

 "شما نزد خداوند باتقواترين شماست.

ها تقواي هاي مختلفي دارد كه يكي از آنيك ويژگي فردي صرف نیست و جنبه مسلّم است كه تقوا

خانوادگي است. اگر چنین تقوايي در خانواده حاكم شود، خانواده به جايگاه و ارزش واقعي خود 

هاي اهل تقوا اقامة ترين ويژگيآيد كه يكي از مهمدست مينزديك شده است. از معارف دين به

 نماز است.

تقوا بپرهیزيد؛ چراكه از همسران بي»هاي انتخاب همسر نیز همین مطلب بیان شده است: كاز مال

 اي»: است كرده توصیه( ص) خدا پیامبر همچنین،  «تقواتر است.تقوا، فرزند بيثمرة والدين بي

 «.بپرهیزيد اند،كرده رشد ناصالح و فاسد هايخانه در كه زيبارويي دختران از مردم،

شود. در كنیم كه وجود روحیة تقوا و اقامة نماز باعث ايجاد فضاي آرام در محیط خانواده ميتوجه 

مند اي است كه پیر و جوان و كودك و خردسال همه از احترام و عزت نفس بهرهچنین خانواده

سايد و هستند؛ زيرا كسي كه در دل خداترس است و نیز هنگام سجده، سر بر آستان معبود مي

حال، از جمله محیط جا و همهگذارد، در همهرسم تواضع و بندگي بر خاك ميخود را به پیشاني

 دارد.خانواده نیز متواضع است و احترام ديگران را پاس مي

 هاي غم از رهايي سمت به راهي يافتن ها خانواده در ويژه به  امروز يكي از چالش هاي ما آدم ها

مقايسه با گذشته نیست اما  قابل ما زندگي شآراماگر.  است كرده احاطه را ما كه است رنگارنگي
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انگار كه سیر صعودي آسايش در زندگي مقارن و مصادف با سیر نزولي آرامش در زندگي ما هم 

بوده است. نماز و در كل اتصال معنوي به پروردگار در اين میان چقدر مي تواند سپر ما در برابر 

 غم ها باشد؟

هايي كه دارد، ممكن است در برخي مقاطع، مشكالتي را زندگي خانوادگي ما آدم ها با فراز و نشیب

ها را خداي همراه داشته باشد كه انسان را به غم و اندوه بكشاند. راهكار دوري از اين ناراحتيبه

 "از صبر و نماز كمك بگیريد.. /وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالَةِ "گونه بیان فرموده است: متعال اين

رويد وضو بگیريد و به مسجد آورد، چرا نميوقتي غم و اندوهي به شما رومي»مود: فر  صادق )ع(امام

ايد برويد، پس دو ركعت نماز بخوانید و از خداوند رفع مشكل و اندوه خود را بخواهید؟! مگر نشنیده

هانیز وقتي مشكل . وجود مبارك پیامبر مهرباني"صَّبْرِ وَ الصَّالَةِوَ اسْتَعِینُوا بِال"فرمايد: كه خداوند مي

برخیزيد و نماز بخوانید تا مشكلتان »گفت: آمد، ميو گرفتاري براي خانواده و خاندانشان پیش مي

 «حل شود.

ترين از طرف ديگر توجه كنید كه اوج ارتباط انسان با خالق از طريق نماز است. در نماز نیز نزديك

حالت به خدا وقتي است كه انسان در سجده باشد. در چنین حالي، خداوند حكیم به نمازگزارِ در 

ات ات را فراموش نكن و براي وسعت رزق و روزي خود و خانوادهخانواده»گويد: حال سجده مي

 «دعا كن.

نْتَ سَاجِدٌ: يَا خَیْرَ الْمَسْئُولِینَ وَ يَا خَیْرَ ادْعُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَ أَ»فرمايد: باقر )ع( ميامام

در سجدة نمازهاى واجب براي  /الْمُعْطِینَ ارْزُقْنِي وَ ارْزُقْ عِیَالِي مِنْ فَضْلِكَ فَإِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ 

من و گونه دعا كن: اى بهترين پناه سائالن و اى بهترين بخشايشگران، به گشايش در رزق، اين

 جواب در نیز  (ع) صادقامام  "ام از فضلت، روزى بخش كه تو صاحب فضل عظیم هستى.خانواده

 در فقر، از دورشدن و رزق در گشايش براي»: فرمود كرد،مي شكايت فقر و نداري از كه كسي

 «.كن طلب خدا از را اتخواسته واجب نماز سجدة
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 چیست؟ اجتماعي هايآسیب از خانواده ساختن ايمن  تاثیر نماز در

ز، كند؛ چراكه در ساية نماخداوند متعال يكي از اهداف شیطان را دوركردن انسان از نماز بیان مي

لَا يَزَالُ الشَّیْطَانُ هَائِباً لِابْنِ آدَمَ »ماند. پیامبر خدا )ص( فرمود: انسان از بسیاري از گناهان در امان مي

لَوَاتِ الْخَمْسَ لِوَقْتِهِنَّ فَإِذَا ضَیَّعَهُنَّ اجْتَرَأَ عَلَیْهِ فَأَدْخَلَهُ فِي الْعَظَائِم / تا زماني كه ذَعِراً مِنْهُ مَا صَلَّى الصَّ

شدن به او ترس و وحشت دارد؛ اما اگر كند، شیطان از نزديكانسان بر وقت نمازهايش مراقبت مي

 مقام پیام در  "اندازد.ناهان بزرگ ميشود و او را در گآن را ضايع كرد، شیطان بر او مسلط مي

ها براي همه بدانند كه يكي از مؤثرترين راه»وچهارم نماز آمده است: اجالس بیست به رهبري معظم

 «هاي اجتماعي، ترويج نماز است.كاستن آسیب

در كردن نماز پس اگر خواهان فرزنداني سالم از نظر فردي و اجتماعي هستیم، بهترين راه، نهادينه

مشاهده « بوركت»شود: عنوان نمونه به دو تحقیق در اين زمینه اشاره ميوجود فرزندان است. به

هاي مذهبي آموزش داده كرد عقايد مخالف با نوشیدن مشروبات الكلي كه در برخي از گروه

« كوچران»شود، باعث پرهیز از مصرف در بین نوجوانان شده است. همچنین، در تحقیقي كه مي

نكردن مواد مخدر ارتباط بودن با مصرفهزار نوجوان انجام داد، مشخص شد كه مذهبيسهروي 

 دارد.

اي از گنهكاريِ كرد. عدهجواني، در نماز جماعت پیامبر )ص( شركت مي»در روايت وارد شده است: 

 دارد. چیزيزودي نمازش او را از گناهان بازمياو نزد پیامبر سخن بردند. حضرت فرمود: به

 «نگذشت كه تمام گناهان را كنار گذاشت.

 

 

 



14 
 

14 
 

 آثار نماز بعد از مرگ انسان به عنوان باقیات الصالحات 

شود؛ اما پدر و مادري كه فرزندان بعد از مرگ عمل قطع مي»در روايات زيادي آمده است: 

و شادي  اي تربیت كرده باشند، اعمال نیكشان از قبیل نماز، استغفار، دعا و... بر آمرزششايسته

 در فرزندان به نماز آموزش چگونگي روايتي، در( ع) باقرامام  «روح والدين تأثیرگذار خواهد بود.

وقتي فرزند وضو و نماز را فراگرفت، خداوند »فرمايد: كند و ميهاي اولیة زندگي را بیان ميسال

 را خردسالي كه كسي»: داد بشارت  (ص) خدا پیامبر همچنین،  «آمرزد.پدر و مادر اين فرزند را مي

 «.كشدنمي حساب او از متعال خداوند اهلل، اال اله ال بگويد تا كند تربیت

چون مؤمني از گناهان دوري گزيند، به واجبات عمل كند، »در روايت ديگري وارد شده است كه 

ريص سازد، خانواده و نزديكان خود را از گناهان بازدارد و ايشان را بر انجام طاعات و عبادات ح

در روز قیامت به وي گويند: خدا تو را از طرف ما جزاى خیر دهد؛ چراكه در دنیا، دين را به ما 

آموزش دادى، حالل و حرام خدا را به ما ياد دادي، بر انجام واجب و دوري از حرام، ما را تحريك 

وعیال خود میع اهلكردي و با اين كارها خود و ما را از عذاب اين روز نجات دادي. پس او با ج

چنین نكرده باشد؛ يعني متوجه بهشت شوند و به نعیم ابدى و سعادت سرمدى فايز شوند و اگر اين

شود: خدا تو را از جانب ما خیر ها تعلیم نداده باشد، به او گفته ميدين و حالل و حرام را به آن

و نفس خود و ما را در هالكت ابدى  ها بازنداشتىندهد، ما را تعلیم نكردى و امر نفرمودى و از بدي

 «بیتش در آتش دوزخ كشند.انداختى. پس او را با اهل

 چگونه حاجت خود را بطلبیم ؟

 فَأَحْسَنَ تَوَضَّأَ مَنْ قَالَ( ع) اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ طبرسي شیخ اثر االخالق مكارم كتاب از روايت متن 

هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَى رَسُولِهِ اللَّ عَلَى أَثْنَى وَ سَلَّمَ ثُمَّ سُجُودَهُمَا وَ رُكُوعَهُمَا فَأَتَمَّ رَكْعَتَیْنِ صَلَّى ثُمَّ الْوُضُوءَ

 .فَقَدْ طَلَبَ الْخَیْرَ فِي مَظَانِّهِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَیْرَ فِي مَظَانِّهِ لَمْ يَخِب )ص( ثُمَّ سَأَلَ حَاجَتَهُ
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وضوي كامل و صحیح بگیرد و سپس دو ركعت نماز بگزارد و ركوع  امام صادق)ع( فرمود: هركس

و سجود آن را تمام و كامل به جا بیاورد و سپس حمد و ثناي خدا كند و بر پیامبر صلوات بفرستد و 

سپس حاجت خود را از خدا بخواهد، خیر را در محل آن جستجو كرده و كسي كه خیر را در محل 

 ود.شآن جستجو كند، نا امید نمي

 26۹مكارم االخالق، حسن بن فضل طبرسي، ص

 انواع عابدان 

إنّ( العُبّادَ ثَالثةٌ : قَومٌ عَبَدوا اللّه َ عَزَّ و جلَّ خَوفا فتِلكَ عِبادَةُ العَبیدِ، وَ ) : اإلمامُ الصّادقُ علیه السالم

االُجَراءِ، و قَوم عَبَدوا اللّه َ عَزَّ و جلَّ حُبّا لَهُ قَوم عَبَدوا اللّه َ تَباركَ و تَعالى طَلَبَ الثَّوابِ فتِلكَ عِبادَةُ 

 . فَتِلكَ عِبادَةُ األحرارِ، و هِيَ أفضَلُ العِبادَةِ

عبادت كنندگان سه دسته اند: گروهى خداوند عزّ و جلّ را از ترس عبادت  : امام صادق علیه السالم

تعالى را به طمع ثواب عبادت مى مى كنند، كه اين عبادت بردگان است؛ گروهى خداى تبارك و 

كنند، كه اين عبادت مزدوران است؛ و گروهى خداوند عزّ و جلّ را از سر عشق و محبّت به او عبادت 

 .مى كنند كه اين عبادت آزادگان است و اين برترين عبادت است

 با چه نیتي از خانه خارج شويم؟

ان بیرون رو، كه گويي باز نمي گردي و امام صادق )ع( فرمود: چون از خانه خود خارج شدي، چن

بیرون رفتن تو تنها براي اطاعت يا انگیزه اي ديني باشد وآرامش و وقار را پیشه خود ساز و در 

 آشكار و نهان خداي را ياد كن. يكي از ياران ابوذر )ره( به در منزل وي رفت واز اهل منزل پرسید:

 آيا ابوذر در خانه است؟

 بیرون رفته است. -

 كي باز مي گردد؟ -



16 
 

16 
 

 .نیست خود اختیار صاحب و مالك او كه چرا كنند، رها را او كه هنگامي  -

بخواه كه تو را  متعال خداي از و گیر عبرت گذري، مي بد وچه نیك چه - خدا خلق پیش از چون

با آنان  در شمار بندگان خاصّ خويش قرار دهد وبه گذشتگان از آن جماعت پیوندت دهد و

 فرمايد.محشورت 

او را بدين سبب كه از شهوات دورت داشته واز اعمال زشت گناه كاران حفظ كرده، حمد وسپاس 

ي شده، فرو بند. در راه رفتن، اعتدال افعالي كه از آن نه اعمال و هوات وبگوي. چشم خويش را از ش

كه گويي در  را رعايت كن؛ نه تندرو باش ونه سست گام، ودر هر خلوتي حدود الهي را پاس بدار،

حال عبور از صراط مي باشي وهر آن با خطر لغزيدن روبه رو هستي وبسیار به اطراف خود منگر. 

به مردم سالم كن وبه سالم آنان پاسخ گو. هر كس كه تو را در راه حق ياري مي دهد، ياري نما. 

وارد شو، كه گمراه را ارشاد كن واز جاهالن دوري گزين؛ وچون به خانه خويش بازگشتي، چنان 

 مرده به قبر وارد مي شود، چرا كه مرده را جز به رحمت وعفو خداي متعال امید نباشد.

 چطور به مسجد وارد شويم؟

امام صادق )ع( فرمود: چون به در مسجد مي رسي، بدان كه درگاه پادشاهي عظیم را قصد نموده اي 

همنشیني او نايل نیايند. پس با ترس، كه جز پاكان، بر گستره فرش او گام ننهند وجز صدّيقان به 

به محضر او درآي، چنان كه از پادشان ترساني؛ چرا كه اگر غافل باشي ورعايت ادب وتعظیم، نكني 

 در خطري عظیم خواهي بود.

بدان كه او بر هر عملي، به عدل وفضل، قادر وتواناست. پس، چنانچه رحمت وفضل خويش را بر تو 

تو را خواهد پذيرفت وثوابي بسیار عطا خواهد كرد وچنانچه با تو از  معطوف فرمايد، طاعت اندك

در عدل درآيد واستحقاق خويش را در بندگي، صدق واخالص خواهان شود، تو را محروم وطاعتت 

 را ردّ مي كند؛ اگر چه بسیار باشد، كه بر آنچه خواهد، توانا وفعّال است.
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قر خويش اعتراف نما، زيرا كه تو به سوي او براي در محضر او به ناتواني، تقصیر در بندگي وف

عبادت وانس روي نموده اي وبه او نیازمندي. بايد بداني كه درون وباطن خاليق بر او آشكار است. 

در پیش او چون فقیرترين بندگان باش وقلب خويش از هر امري كه تو را از قرب خدا محروم كند 

 اعمال را مي پذيرد.خالي دار؛ كه او پاك ترين وخالص ترين 

نامت خارج مي شود، پس چنانچه  -ديوان رستگاران يا دفتر سیه بختان  -بنگر كه از كدام ديوان 

شريني مناجات ولذّت مخاطبات او را به ادراك آوري وجام رحمت وكرامتش را، به سبب روي 

ه اذن وامان از آوردنت بدو واجابت او بنوشي، براي خدمتش، صالحیّت يافته اي؛ پس داخل شو ك

كن؛ مانند آن كسي كه راه چاره اش قطع گشته، قف رت، وارد مشو وتوآن تو است. ودر غیر اين صو

 وامیدش بريده شده، واجل اش فرا رسیده است.

لطف به  ت ورحم ببیند كه با صداقت بدو پناه آورده اي، با ديده رأفت و (جلّ عزّ و) چنانچه خداوند

چه خود دوست دارد وبدان راضي است، موفّقت مي دارد؛ چه او كريم است تو خواهد نگريست وبدان

 وگرامي داشتن بندگان مضطر وسوختگان درگاهش را كه خواهان خرسندي اويند، دوست مي دارد.

وگرفتاري  خداي تعالي فرمايد: كیست آن كس كه درمانده را )چون وي را بخواند( اجابت مي كند،

 را برطرف مي گرداند

 شروع نماز از نگاه امام صادق )ع(آداب 

امام صادق )ع( فرمود: چون به قبله روي كني، دل از دنیا، تعلقات آن وخلق برگیر وقلب خويش را 

 -از هر چیزي كه از پرداختن به خداي متعال بازت دارد، تهي كن. با چشم دل به عظمت خداوند 

داي تعالي فرمايد: آن جاست كه هر كس به ياد ايستادنت در محضر او باش. خ بنگر و -عزّ وجلّ 

  شوندیقي خود باز گردانیده ميآنچه را از پیش فرستاده است مي آزمايد، وبه سوي خدا، موالي حق

امید بايست وچون تكبیر گفتي، هر چه را كه میان آسمان هاي رفیع وزمین است،  بر پاي بیم و و

باشد ب بنده اي كه تكبیرش مي گويد، آگاه ميجز كبرياي او كوچك وخوار شمار؛ چرا كه خدا بر قل
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چون دريابد كه در آن، چیزي است كه با تكبیر حقیقي اش منافي است، مي فرمايد: اي دروغ گو!  و

آيا مرا فريب مي دهي؟! به عزّت وجاللم سوگند كه تو را از شیريني يادم محروم كنم وتو را از مقام 

 .مجاتم باز مي داررك خوشي ولذت مناقربم دور سازم واز د

بدان كه خداي تعالي، به خدمت تو محتاج نیست واز تو وعبادت ودعايت بي نیاز است. او به فضل 

خود تو را خواند، تا ببخشايدت، واز عقوبت خويش دورت كند، واز بركات عطوفت ومهرباني خود 

 بگشايد.بر تو افشاند، وبه راه رضايش هدايتت كند، ودر مغفرت خويش را بر تو 

اگر خداوند چند برابر آنچه كه از آغاز تا به حال آفريده بیافريند، براي او هیچ تفاوتي ندارد كه آن 

ها همگي كفر ورزند ويا موحّد باشند. پس او را در عبادت آفريدگان، چیزي نباشد جز اين كه از 

از اين رو، شرم وناتواني  باب لطف وبه پاس عبادت ناچیز آنان، مراتب وااليي به ايشان عطا نمايد.

را تن پوش خود ساز، ودر حمايت سلطان وقدرت او درآي، تا از خوان نعمت الهي بهره ها بري 

 ومدد از او جو وبه او پناه ببر.

 كسب روزي

شخصي امام صادق)ع( را مشاهده كرد كه در مزرعه خويش مشغول بیل زدن است و عرق زيادي 

ايشان گفت: رت خیس شده است. شخص با ديدن اين منظره به كرده، به طوري كه پیراهن آن حض

دهید من اين كار را انجام مي دهم تا شما استراحت فرمايید. امام صادق)ع( فرمود: دوست اگر اجازه 

 .دارم كه مرد براي به دست آوردن روزي خويش در برابر آفتاب اذيت ببیند

 كاري برتر از طواف

. گرما گرم يمگويد: همراه امام صادق)ع( مشغول طواف كعبه بود يكي از ياران امام صادق)ع( مي

طواف، يكي از شیعیان نزد من آمد و با اشاره از من خواست تا همراه او بروم، ولي من مايل به 

شكستن طواف و ترك امام نبودم تا آنكه بار دوم كه آمد، امام صادق)ع( متوجه او شد. امام فرمود: 
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واند؟ عرض كردم: آري، يكي از دوستان و شیعیان است. فرمود: همراه او آيا آن مرد تو را مي خ

برو. گفتم: آيا طوافم را بشكنم؟ فرمود: آري. گفتم: اگرچه طواف واجب باشد؟ باز فرمود: بشكن 

 .و برو. مي گويد: من طواف خود را شكستم و تا نیاز او را برطرف نساختم، باز نگشتم

 يافتن به نماز مقبول استيكي از وظايف منتظران دست 

، براي اينكه يكي از وظايف منتظران در زمان مي باشد( خود در اين زمینه پیشگام امام صادق)ع

غیبت و بعد از زمان ظهور، دست يافتن به نماز مقبول است، ائمه عصمت و طهارت به ويژه آقا امام 

اي از نماز انسان باال به اندازه« لیه بقلبهما يرفع له اال ما اقبل ع»كند كه صادق)ع( در روايت مطرح مي

ان العبد لیرفع »ها منظور حضور قلب است. شود كه اقبال قلب داشته باشد كه تعبیر امروزيبرده مي

گاهي يك نماز يك « له من صالته نصفها او ثلثها او ربعها او خمسها و ما يرفع له اال ما اقبل علیه بقلبه

اي نماز تو باال شود، پس بدان به اندازهك پنجم آن پذيرفته ميسومش، يك چهارمش و گاهي ي

 .رود كه در آن اقبال قلب داشته باشيمي

 پاسخ امام صادق)ع(م چگونه نماز مقبول بخوانی

شود، از طرفي معیاري كه نماز پذيرفته شده اين از آن طرف نماز مقبول باعث دوري از گناه مي

ي انسان تأثیرگذار باشد، بنابراين هنگامي كه حمّاد بن عیسي است كه بر رفتار فردي و اجتماع

تواني دو ركعت نماز خدمت امام جعفر صادق)ع( آمد و امام صادق)ع( به او فرمود: اي حماد! مي

رسیم از لسان امام صادق)ع( سه نوع ما از اين روايت به اين نتیجه مي-مقبول و خوب بگذاري؟! 

زي كه مسقط تكلیف است، يعني انسان واجبات نماز را انجام دهد و نماز بیان شده است، يكي نما

 بنده قیامت روز در يعني گويند،مي تكلیف  مبطالت نماز را ترك كند، به اين نماز، نماز مسقط

 -دهدها در جامعه انجام ميد چرا نماز نگزارده است، اين نمازي است كه اكثر انسانشونمي مؤاخذه

 .گذارندبعد از آن روي نماز كامل دست ميآقا امام صادق)ع( 
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 منظور از خشوع و خضوع در نماز چیست؟

ها هیچ سويي التفات مكن و با دست به گونه اي نماز بخوان كه به فرمود: اي حماد،  امام صادق )ع(

و انگشتانت بازي مكن و آب دهان به راست و چپ يا پیش رويت مینداز؛ يعني نسبت به خالق 

شود به اعضا و جوارح انسان و خشوع مربوط به قلب و خاضع باش، خضوع مربوط ميخودت خاشع 

شود، يعني همان گونه كه انسان قلبش در برابر خداوند تبارك و تعالي خاشع و متوجه انسان مي

 .خدا باشد، اعضا و جوارح انسان هم خاضع باشد

كرد در نماز با انگشتانش بازي ميدر روايت امام صادق)ع( دارد كه رسول خدا)ص( روزي كه مردي 

شد، اين موارد در سیره امام فرمود: اگر قلب اين انسان خاشع بود، اعضا و جوارحش هم خاشع مي

صادق)ع( دو درس براي ما دارد، يكي اينكه بعد رفتاري فردي انسان است كه انسان در پرتو انجام 

است و مسأله دوم رشد جامعه است كه اگر  ترين جلوه او كه مسأله نمازدستورات خداوند كه كامل

ساز ظهور ايم، يكي از عوامل زمینهما امروزه در زمان غیبت كبري حضرت ولي عصر)عج( واقع شده

 .حضرت حجت)عج( اين است كه انسان در اقامه نماز كوشا باشد

 در دوران امام عصر)عج(:ويژگي اقامه نماز

بحث نماز گزاردن، اقامه  همیشه تأكید شده است، نه صرفاًدر قرآن كريم روي مسأله اقامه نماز 

هاي فراواني دارد، اينكه انسان بايد تالش كند، نماز راست قامت در جامعه استوار بايستد نماز جلوه

هاي دوران امام زمان)عج( و ياران امام زمان)عج( است كه اولین امري كه انجام و اين از ويژگي

از است، هر كس امروز جزو مقیمین نماز در زمان غیبت است، بايد بر خود دهند، بحث اقامه نممي

ببالد كه در زمان ظهور هم از ياران حضرت)عج( خواهد بود، چون اين شاخصه و ويژگي اساسي 

ياران امام زمان)عج( را داراست، پس اگر امروزه كساني در جامعه هستند كه جزو مقیمین نماز 

كنند بلكه ديگران را به نماز ترغیب، تشويق و ترويج مي گذارند،ماز ميهستند و نه فقط خودشان ن

ها كنند، اينكنند و به حوزه اجتماعي منتقل ميو مسأله اقامه نماز را در حوزه فردي فقط اكتفا نمي
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كساني هستند كه امتیاز قرار گرفتن در زمره ياران امام زمان)عج( را دارا هستند، همان گونه كه 

را، خادم حضرت  )ع(كند كه اگر من درك كنم زمان دولت كريمه اهل بیتصادق)ع( آرزو ميامام 

 .شوم، انسان هم بايد اين گونه باشد و به سبك و سیره امام صادق)ع( پايبند باشدعصر)عج( ميولي

تِ الصَّالةِ كَیْفَ مُحافَظَتُهُمْ إمْتَحِنُوا شیعتَنا عِنْدَ ثَالث: عِنْدَ مَواقی : - علیه السالم -قالَ اإلمامُ الصّادقُ 

 عَلَیْها، وَ عِنْدَ أسْرارِهِمْ كَیْفَ حِفْظُهُمْ لَها عِنْدَ عَدُوِّنا، وَ إلي أمْوالِهِمْ كَیْفَ مُواساتُهُمْ الِخْوانِهِمْ

 ۱۱2، ص ۴وسائل الشیعة، ج » .فیها

 ۱  شیعیان و دوستان ما را در سه مورد آزمايش نمائید:  :فرمود -علیه السالم  -امام جعفر صادق 

ـ اسرار يكديگر را چگونه فاش و يا نگهداري مي  2ـ مواقع نماز، چگونه رعايت آن را مي نمايند. 

ـ نسبت به اموال و ثروتشان چگونه به ديگران رسیدگي مي كنند و حقوق خود را مي  ۳كنند. 

 .پردازند

 مرگ هنگام نماز كاربرد 

 ال اَنْ شَهادَةَ وَيُلَقِّنُهُ الصَّالةِ عَلَى الْمُحافِظِ عَنِ الشَّیْطانَ يَدْفَعُ الْمَوْتِ مَلَكَ اِنَّ: السالم علیه الصّادِقُ قالَ 

  . الْعَظیمَةِ الْحالَةِ تِلْكَ فى اللّهِ رَسُولُ مُحَمَّدا وَاَنَّ اللّهُ، اِالَّ اِلهَ

كند، يكه مراقب نماز است دور مامام صادق علیه السالم فرمودند: فرشته مرگ، شیطان را از كسى 

 و شهادت بر وحدانیّت خدا، و رسالت پیامبر را در وقت هولناك مرگ به او تلقین مى كند.

 نمونه هاي عیني از مكارم اخالق

بسنده نكرده؛ بلكه براي ثمر بخش حضرت صادق علیه السالم تنها به بیان اهمّیت و ارزش اخالق 

بودن آن در جامعه، به بیان موارد و مصداقهاي عیني آن نیز پرداخته است تا اينكه مسئله مذكور 

 :ملموس تر و محسوس تر شود. حال به ارائه چند روايت دراين زمینه مي پردازيم
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 اللّه ِ صلي اهلل علیه و آله بِمَكارِمِ االَْخْالقِ اِنَّ اللّه َ تَبارَكَ خَصَّ رَسُولَ»امام صادق علیه السالم فرمود: 

 فَامْتَحِنُوا اَنْفُسَكُمْ فَاِنْ كانَتْ فیكُمْ فَاحْمَدُوا اللّه َ، وَارْغَبُوا اِلَیْهِ في الزّيادَةِ مِنْها؛

براستي خداوند تبارك و تعالي، پیغمبرش را به فضايل اخالقي مخصوص كرد. پس خود را آزمايش 

گر ]مكارم اخالق[ در شما يافت شد، پس ستايش الهي را به جا آوريد، و از او بخواهید كه كنید؛ ا

راوي گويد: حضرت آن گاه شروع كرد به بیان مصداقهايي از مكارم « بیشتر به شما عنايت فرمايد.

 وَالْحِلْمُ وَحُسْنُ الْخُلْقِ اَلْیَقینُ وَالْقَناعَةُ وَالصّبْرُ وَالشُّكْرُ»اخالق و آن را در ده مورد تبیین نمود كه: 

 والسَّخاءُ وَالْغَیْرَةُ والشُّجاعَةُ وَالْمُرُوءَةُ؛

يقین، قناعت، بردباري، سپاس گذاري، خويشتن داري، خوش برخوردي، سخاوتمندي، غیرت، 

 .شجاعت و جوانمردي

ام جهانیان را به موارد فوق از مهم ترين فضايل اخالقي است كه مي تواند خانواده، جامعه و حتي تم

 .سعادت و خوشبختي برساند

هْلِ الْجَنَّةِ اَرْبَعُ عَالماتٍ، وَجْهٌ مُنْبَسِطٌ، وَ لِسانٌ اِنَّ الِ»عالئم اهل بهشت فرمود: آن حضرت در مورد 

 لَطیفٌ وَ قَلْبٌ رَحیمٌ وَ يَدٌ مُعْطِیَةٌ؛

 .قلب مهربان و دست بخشنده اهل بهشت چهار نشانه دارند: سیماي گشاده، زبان نرم و مهربان، 

اَلْعَفْوُ »از حضرت صادق علیه السالم سؤال شد كه مكارم اخالق چیست؟ حضرت در جواب فرمود: 

 عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وَصِلَةُ مَنْ قَطَعَكَ، وَاِعْطاءُ مَنْ حَرَمَكَ وَقَوْلُ الحَقِّ وَلَوْ عَلي نَفْسِكَ؛

، و ارتباط داشتن با كسي كه با تو قطع رابطه كرده گذشت از كسي كه به تو ستم روا داشته است

 .است، و عطا نمودن به كسي كه تو را محروم ساخته، و سخن حق گفتن هرچند بر ضررت باشد

شخصي از حضرت علیه السالم درباره حدّ و اندازه خوشخويي و خوش برخوردي پرسش نمود و 

  كَالمَكَ وَتَلْقا أَخاكَ بِبِشْرٍ حَسَن؛تَلْیِنُ جانِبَكَ وَتُطَیِّبُ»حضرت در پاسخ فرمود: 
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 .چهره نیكو برادرت را مالقات كني به نرمي ]و مهرباني[ برخوردنمايي، پاكیزه سخن بگويي و با

 سواالت مسابقه:

 یکی از وظایف منتظران در زمان غیبت و بعد از زمان ظهور چیست؟_1

 همراهی با امام زمان)ع( در همه حاالت-2                                     دعا برای فرج و انتظار فرج                       -1

 همه موارد-4دست یافتن به نماز مقبول                                                              -3

 هرگاه از خانه خارج می شویم با چه نیتی خانه را ترک کنیم؟-2

 چنان از خانه خارج شویم که گویی دیگر باز نمی گردیم-2ت یا انگیزه دینی خارج شویم         اطاع تنها برای عبادت و-1

 هرسه مورد-4آرامش را سرلوحه کار خود قرار دهیم و خدارا یاد کنیم       -3

 طبق فرمایش امام صادق)ع( عبادت بر چند قسم است؟-3

 عبادت عرفا -عبادت علماء-بر سه قسم: عبادت احرار-2                  مزدوران و آزادگان-بر سه قسم: عبادت بردگان-1

 3و  1گزینه -4عبادت زاهدانه         -عبادت عارفانه-بر سه قسم : عبادت عاشقانه-3

 "همه بدانند یکی از موثرترین راه ها برای کاستن آسیب های اجتماعی ترویج نماز است"این جمله از کیست؟  -4

 مقام معظم رهبری)دامت برکاته(-2                                                                            امام خمینی)ره(  -1

 شهید رجایی)ره(-4شهید بهشتی)ره(                                                                           -3 

 و دور شدن از فقر چه کاری انجام دهیم؟ صادق)ع( فرمودند برای گشایش در رزقامام -5

 در سجده نماز خواسته ات را از خدا طلب کن-2در نماز هایتان دعا کنید                                                                 -1

 در قنوت نماز حوائج خود را بیان کنید-4نماز حاجت را زیاد بخوانید                                                         -3

 طبق فرمایش امام صادق)ع( وقتی غم و اندوه به شما روی آورد چه کاری را انجام دهیم؟-6

 به مسجد بروید و از خدا طلب عافیت نمایید-2وضو بگیرید و به مسجد بروید و دو رکعت نماز بخوانید            -1

 به مسجد بروید و در نماز های جماعت شرکت کنید-4ید                                         وضو بگیرید و سوره واقعه را بخوان-3
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امام صادق)ع( ملک الموت شیطان را هنگام مرگ از چه کسانی دور می کند و شهادتین را بر او تلقین  فرمایشطبق -7

 می کند؟

 کسانی که بر نماز هایشان محافظت می کنند-2           کسانی که نسبت به اهل و اعیال خود کوشا باشند           -1

  داردکسانی که یاد خدا آنها را از کار های ناشایست باز می-4دران مومن خود را حرام می شمارند     کسانی که غیبت برا-3

 کدام موارد بیان شده است؟در عالمات دینداری -8

 والیت-جهاد-حج-روزه-نماز-2                                      ایمان و عمل به ایمان                    -علم-1

 موارد یک  و سه-4زکات                                                                      –روزه  -نماز-3

 طبق فرمایش امام صادق)ع( شیعیان چگونه مورد آزمایش قرار می گیرند؟-9

 کنندیگران را نگه می دارند یا فاش میموقعی که اسرار د-2    رعایت می کنند                             موقع نماز که چگونه -1

 هر سه مورد-4از اموال خود چگونه به دیگران رسیدگی می کنند                 -3

 ز موارد زیر است؟ات کدام یک یش امام صادق)ع( نشانه های اهل بهشطبق فرما-10

 قلب مهربان و دست بخشنده دارند -زبان نرم-سیمای گشاده-2                        نماز هستند و همیشه صداقت دارنداهل -1

 با نماز و زبان نرم و سیمای گشاده دارند –تسلیم امر الهی -4                            اهل نماز،سیمای گشاده زبان نرم دارند-3

 امام صادق)ع( کدام مورد است؟ مکارم اخالق طبق فرمایش-11

 گذشت و ارتباط با کسی که با تو قطع ارتباط کرده است-2گذشت و مهربانی با اطرافیان                                             -1

 3و  2موارد -4عطا کردن به کسی که تو را محروم کرده است و سخن حق گفتن هرچند که ضرر داشته باشد             -3

 «هم وفقنا لما تحب و ترضیاللّ»

 نماز استان چهارمحال و بختیاری  ستاد اقامه


