 ‐ 228428ﻓﻮاﯾﺪ ﻧﻤﺎز در دﻧﯿﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﻮال
ﻧﻤﺎز در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﭼﻪ ﻓﻮاﯾﺪی دارد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﻫﺮﭼﻪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم آﻣﺪه ـ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎز ـ ﻣﻨﺎﻓﻊ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت را ﺑﺮآورده ﻣﺳﺎزد.
ﻋﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﻫﻤﻪی ﺗﺎﻟﯿﻒ ]ﺷﺮﻋ [ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻨﺪﮔﺎن در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮﺗﺸﺎن ﺑﺎز ﻣﮔﺮدد )ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺣﺎم.(۷۳ /۲ :
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺒﻨﺎ و اﺳﺎس ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺮ ﺣﻤﺖﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻨﺪﮔﺎن در زﻧﺪﮔ و ﻣﻌﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪاش ﻋﺪل و
رﺣﻤﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﺣﻤﺖ اﺳﺖ...
ﺷﺮﯾﻌﺖ ،روﺷﻨ ﭼﺸﻢ و زﻧﺪﮔ دلﻫﺎ و ﻟﺬت روح اﺳﺖ .در زﻧﺪﮔ ﺣﯿﺎت و ﻏﺬا ]ی روح[ و دوا و ﻧﻮر و ﺷﻔﺎ و ﻋﺼﻤﺖ،
ﻫﻤﻪ از آن اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺧﯿﺮی ﮐﻪ در وﺟﻮد اﺳﺖ از آن ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ آن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺷﻮد و ﻫﺮ ﻧﻘﺼ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺿﺎﯾﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻗﻣﺎﻧﺪه ]ﺷﺮﯾﻌﺖ[ ﻧﺒﻮد دﻧﯿﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﺷﻮد و ﺻﻔﺤﻪی ﺟﻬﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﺷﺪ .ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﻋﺼﻤﺖ ﻣﺮدم و ﻧﻬﺪارﻧﺪهی ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ واﺳﻄﻪی آن از زوال ﻧﻪ داﺷﺘﻪ و ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﺟﻬﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد ﻫﺮ ﭼﻪ از ﺷﺮﯾﻌﺖ ]در زﻣﯿﻦ[ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه را ﺑﺮ ﻣﮔﯿﺮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را ﺑﺎ آن
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺳﺘﻮن ﺟﻬﺎن و ﻣﺤﻮر رﺳﺘﺎری در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت اﺳﺖ« .إﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ ).(۳۳۸ – ۳۳۷ /۴
ﻧﻤﺎز ،ﮐﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻧﺼﻮص ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻣﺸﺮوع ﮔﺮداﻧﺪه ﺟﻤﻠﻪای از ﻣﻨﺎﻓﻊ دﻧﯿﻮی و اﺧﺮوی
ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺳﺎزد.
ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻞ در ﻧﻤﺎز و اﺣﺎم آن ﻣﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺑﺮای ﻣﺮدم در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﭘ ﺑﺮد.
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اوﻻ :ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن ﺳﻼﻣﺖ درون و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘ ،ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ وﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣآﯾﺪ:
 ‐۱ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻤﺖ ﺑﺰرگِ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ و ﻓﺮو آﻣﺪن ﮐﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧ و ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﺒﺎدتِ
ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪی اﻟﻪ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ و اﺣﺴﺎس ارﺗﺒﺎط ﻫﻤﯿﺸ ﺑﻨﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﻣﺤﻢ اﺳﺖ ،و اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮﯾ ﺑﺮود در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ
ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ:
وﻣﺎ ﺧَﻠَﻘْﺖ اﻟْﺠِﻦ واﻧْﺲ ا ﻟﻴﻌﺒﺪُونِ ) (۵۶ﻣﺎ ارِﻳﺪُ ﻣﻨْﻬﻢ ﻣﻦ رِزْقٍ وﻣﺎ ارِﻳﺪُ انْ ﻳﻄْﻌﻤﻮنِ ) (۵۷انﱠ اﻟﻪ ﻫﻮ اﻟﺮزﱠاق ذُو اﻟْﻘُﻮة اﻟْﻤﺘﻴﻦ
]ذارﯾﺎت[۵۸ – ۵۶ :
)و ﺟﻨﯿﺎن و اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪهام ﻣﺮ آﻧﻪ ﻣﺮا ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪ ) (۵۶از آنﻫﺎ ﻫﯿﭻ روزیای ﻧﻤﺧﻮاﻫﻢ و ﻧﻪ ﻣﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻏﺬا
دﻫﻨﺪ ) (۵۷اﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد روزی دﻫﻨﺪه و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪِ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ(
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻣﺎ اﻣﺮوا ا ﻟﻴﻌﺒﺪُوا اﻟﻪ ﻣﺨْﻠﺼﻴﻦ ﻟَﻪ اﻟﺪِّﻳﻦ ﺣﻨَﻔَﺎء وﻳﻘﻴﻤﻮا اﻟﺼَةَ وﻳﻮﺗُﻮا اﻟﺰﻛﺎةَ وذَﻟﻚَ دِﻳﻦ اﻟْﻘَﻴِﻤﺔ] ﺑﯿﻨﺔ[۵ :
)و ﻓﺮﻣﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﻪ اﻟﻪ را ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ و در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﮔﺮاﯾﯿﺪهاﻧﺪ دﯾﻦ ]ﺧﻮد[ را ﺑﺮای او ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮداﻧﻨﺪ و
ﻧﻤﺎز ﺑﺮﭘﺎ دارﻧﺪ و زﮐﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ و دﯾﻦ ﭘﺎﯾﺪار ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ(
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻗُﻞ انﱠ ﺻَﺗ وﻧُﺴ وﻣﺤﻴﺎي وﻣﻤﺎﺗ ﻟﻪ رب ِاﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ  (۱۶۲) ﺷَﺮِﻳﻚَ ﻟَﻪ وﺑِﺬَﻟﻚَ اﻣﺮت واﻧَﺎ اول اﻟْﻤﺴﻠﻤﻴﻦ] اﻧﻌﺎم– ۱۶۲ :
[۱۶۳
)ﺑﻮ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﻦ و ]دﯾﺮ[ ﻋﺒﺎدات ﻣﻦ و زﻧﺪﮔ و ﻣﺮگ ﻣﻦ ﺑﺮای اﻟﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ )] (۱۶۲ﮐﻪ[ او را
ﺷﺮﯾ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ ]ﮐﺎر[ دﺳﺘﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪام و ﻣﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ(.
 ‐۲آﻧﭽﻪ از ﻧﺼﻮص ﺷﺮع و واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔ ﻣﺮدم ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم از ﻧﻈﺮ روﺣ و رواﻧ و
ﻣﻌﺘﺪلﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﺰاﺟ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺖﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن ،ﻣﺘﻘﯿﺎن و ﺻﺎﻟﺤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻣﻦ ذَﻛﺮٍ او اﻧﺜَ وﻫﻮ ﻣﻮﻣﻦ ﻓَﻠَﻨُﺤﻴِﻴﻨﱠﻪ ﺣﻴﺎةً ﻃَﻴِﺒﺔً وﻟَﻨَﺠﺰِﻳﻨﱠﻬﻢ اﺟﺮﻫﻢ ﺑِﺎﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻛﺎﻧُﻮا ﻳﻌﻤﻠُﻮنَ ]ﻧﺤﻞ[۹۷ :
)ﻫﺮ ﮐﺲ از ﻣﺮد ﯾﺎ زن ﮐﺎر ﻧﯿ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻣﻮﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﺎ او را ﺑﺎ زﻧﺪﮔ ﭘﺎﮐﯿﺰهای ﺣﯿﺎت ]ﺣﻘﯿﻘ [ﺑﺨﺸﯿﻢ و ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﻪ
آﻧﺎن ﺑﻬﺘﺮ از آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣدادﻧﺪ ﭘﺎداش ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد(
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ام ﺣﺴﺐ اﻟﱠﺬِﻳﻦ اﺟﺘَﺮﺣﻮا اﻟﺴﻴِﯩﺎتِ ان ﻧﱠﺠﻌﻠَﻬﻢ ﻛﺎﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮا وﻋﻤﻠُﻮا اﻟﺼﺎﻟﺤﺎتِ ﺳﻮاء ﻣﺤﻴﺎﻫﻢ وﻣﻤﺎﺗُﻬﻢ ﺳﺎء ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻮنَ ]ﺟﺎﺛﯿﺔ:
[۲۱
)آﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧ ﻗﺮار ﻣدﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورده و ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ]ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ[ زﻧﺪﮔ آﻧﺎن و ﻣﺮﮔﺸﺎن ﯾﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﻪ ﺑﺪ داوری ﻣﮐﻨﻨﺪ(.
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دروازهی ﺗﺤﻘﻖ ﺻﻼح و ﺗﻘﻮی ،ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻦ آن ﺑﺪون ﻫﯿﭽﻮﻧﻪ ﻧﻘﺺ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز را
ﺑﺮﭘﺎ ﺑﺪارد و آن را ﺑﺎ ﺷﺮوط و ارﮐﺎن و واﺟﺒﺎت و ﻣﺴﺘﺤﺒﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،راهﻫﺎی ﻣﻨﺮ و ﻓﺤﺸﺎ را از ﺧﻮد دور ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﺗﻘﻮای اﻟﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و در زﻣﺮهی ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد.
اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
اﺗْﻞ ﻣﺎ اوﺣ اﻟَﻴﻚَ ﻣﻦ اﻟْﺘَﺎبِ واﻗﻢ اﻟﺼَةَ انﱠ اﻟﺼَةَ ﺗَﻨْﻬ ﻋﻦ اﻟْﻔَﺤﺸَﺎء واﻟْﻤﻨﺮِ وﻟَﺬِﻛﺮ اﻟﻪ اﻛﺒﺮ واﻟﻪ ﻳﻌﻠَﻢ ﻣﺎ ﺗَﺼﻨَﻌﻮنَ
]ﻋﻨﺒﻮت[۴۵ :
)آﻧﭽﻪ از ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ وﺣ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﺨﻮان و ﻧﻤﺎز را ﺑﺮﭘﺎ دار ﮐﻪ ﻧﻤﺎز از ﮐﺎر زﺷﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﺎز ﻣدارد و ﻗﻄﻌﺎ ﯾﺎد
اﻟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و اﻟﻪ ﻣداﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﮐﻨﯿﺪ(.
 ‐۳اﯾﻦ زﻧﺪﮔ ﺧﺎﻟ از ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ و دﻟﻤﺸﻐﻮﻟ ﻧﯿﺴﺖ ،و اﻧﺴﺎن ﺑﺮای آﻧﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از زﯾﺮ ﻓﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﺸﻼت ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺴ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪاش را ﺑﺎ او در ﻣﯿﺎن ﺑﺬارد .ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪی ﻏﻢﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻣﺑﺮد.
ﭼﻨﺎﻧﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺳﺨﻦ اﯾﻮب ـ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ـ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
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اﻧﱠﻤﺎ اﺷْﻮ ﺑﺜّ وﺣﺰﻧ اﻟَ اﻟﻪ واﻋﻠَﻢ ﻣﻦ اﻟﻪ ﻣﺎ  ﺗَﻌﻠَﻤﻮنَ ]ﯾﻮﺳﻒ[۸۶ :
)ﻣﻦ ﺷﺎﯾﺖ ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ اﻟﻪ ﻣﺑﺮم و از اﻟﻪ ﭼﯿﺰی ﻣداﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤداﻧﯿﺪ(.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﻗﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮای آﻧﻪ اﻧﺴﺎن ﻏﻢ و اﻧﺪوﻫﺶ را ﺑﺎ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻣﯿﺎن ﺑﺬارد ،وﻗﺖ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ زﯾﺮا در
اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرش اﯾﺴﺘﺎده و ﻧﺰدﯾﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ،ﻫﻨﺎم ﺳﺠﺪه اﺳﺖ.
از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻧﺰدﯾﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺘ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﺎ
ﭘﺮوردﮔﺎرش دارد وﻗﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺠﺪه اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ]در اﯾﻦ ﺣﺎل[ ﺑﺴﯿﺎر دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ )ﻣﺴﻠﻢ.(۴۸۲ :
ﻧﻤﺎز ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻏﻢﻫﺎی دﻧﯿﺎ را از دل ﺑﯿﺮون ﮐﻨﺪ .اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
واﺳﺘَﻌﻴﻨُﻮا ﺑِﺎﻟﺼﺒﺮِ واﻟﺼَة واﻧﱠﻬﺎ ﻟَﺒِﻴﺮةٌ ا ﻋﻠَ اﻟْﺨَﺎﺷﻌﻴﻦ] ﺑﻘﺮه[۴۵ :
)و از ﺻﺒﺮ و ﻧﻤﺎز ﯾﺎری ﺟﻮﯾﯿﺪ و ﺑﺷ آن ﺳﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻣﺮ ﺑﺮ ﻓﺮوﺗﻨﺎن(.
اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را دﺳﺘﻮر ﻣدﻫﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﯿﺮی در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﮐﻪ اﻣﯿﺪش را دارﻧﺪ از ﺻﺒﺮ و ﻧﻤﺎز ﯾﺎری ﺟﻮﯾﻨﺪ...
اﯾﻨﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ )و از ﻧﻤﺎز ﯾﺎری ﺟﻮﯾﯿﺪ( ﺑﺮای آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎری ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺪاری در ﮐﺎرﻫﺎ اﺳﺖ...
ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ وﻓﺎت ﻗُﺜَﻢ ﺑﺮادر ﻋﺒﺪاﻟﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ را در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ وی دادﻧﺪ .او اﻧﺎ ﻟﻪ واﻧﺎ اﻟﯿﻪ راﺟﻌﻮن
ﮔﻔﺖ و راﻫﺶ را ﮐﺞ ﮐﺮد و ﻣﺮﮐﺒﺶ را ﻧﻪ داﺷﺖ و دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد و ﺟﻠﻮس ﻧﻤﺎز را ﻃﻮﻻﻧ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻣﺮﮐﺒﺶ رﻓﺖ و در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﮔﻔﺖ :واﺳﺘَﻌﻴﻨُﻮا ﺑِﺎﻟﺼﺒﺮِ واﻟﺼَة واﻧﱠﻬﺎ ﻟَﺒِﻴﺮةٌ ا ﻋﻠَ اﻟْﺨَﺎﺷﻌﻴﻦ «ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ
).(۲۵۳ – ۲۵۱ /۱
و رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻫﺮﮔﺎه ﺧﺒﺮی ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ وی ﻣرﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﭘﻨﺎه ﻣﺑﺮد.
از ﺣﺬﯾﻔﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻫﺮﮔﺎه از ﭼﯿﺰی ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﺷﺪ ،ﻧﻤﺎز
ﻣﮔﺰارد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداود ) (۱۳۱۹آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ اﺑداود ) (۱۱۹۲اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪی آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز در اﻋﺘﺪال درون اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺳﻼﻣﺖ آن ﻧﻘﺶ دارد.
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اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
انﱠ اﻧﺴﺎنَ ﺧُﻠﻖ ﻫﻠُﻮﻋﺎ  ،اذَا ﻣﺴﻪ اﻟﺸﱠﺮ ﺟﺰوﻋﺎ  ،واذَا ﻣﺴﻪ اﻟْﺨَﻴﺮ ﻣﻨُﻮﻋﺎ  ،ا اﻟْﻤﺼﻠّﻴﻦ ، اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻫﻢ ﻋﻠَ ﺻَﺗﻬِﻢ داﺋﻤﻮنَ ]ﻣﻌﺎرج:
[۲۳ – ۱۹
)ﺑﻪ راﺳﺘ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺳﺨﺖ آزﻣﻨﺪ ]و ﺑﺗﺎب[ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ) (۱۹ﭼﻮن ﺻﺪﻣﻪای ﺑﻪ او رﺳﺪ ﻋﺠﺰ و ﻻﺑﻪ ﮐﻨﺪ ) (۲۰و ﭼﻮن
ﺧﯿﺮی ﺑﻪ او رﺳﺪ ﺑﺨﻞ ورزد ) (۲۱ﻣﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ) (۲۲ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﺷﺎن ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﮐﻨﻨﺪ(.
 -۴ﻓﻮاﺋﺪی ﮐﻪ در ﭘ ﻧﻤﺎز ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺷﻮد ،ﯾﻌﻨ در اﺻﻞ ﺟﺰو اﻫﺪاف ﻋﺒﺎدت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﺎز ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣآﯾﻨﺪ:
ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻮاﯾﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺪﻧ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻨﺪه ﺑﺮ ﻧﻤﺎز در اوﻗﺎت آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣآﯾﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ وﺿﻮ داﺷﺖ و ﺑﺪن
و ﻟﺒﺎس و ﺟﺎی ﻧﻤﺎز ﭘﺎک و ﺑﻪ دور از ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻣﺴﻮاک ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎﺳﺶ را
ﺑﭙﻮﺷﺪ و ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ و ﻋﻄﺮ ﺑﺰﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﮔﺮ ﺟﻨُﺐ ﺷﺪه واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ادای ﻧﻤﺎز ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺑﻬﺪاﺷﺖ و دوری از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﭘﺰﺷﺎن ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭘﯿﺸﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ از درﻣﺎن اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎز ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎط ﺑﺪن و دوری از ﺗﻨﺒﻠ و ﺳﺴﺘ اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد و ﺑﺮای ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮود.
از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭼﻮن ﯾ از ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﺑﺪ،
ﺷﯿﻄﺎن در آﺧﺮ ﺳﺮش ﺳﻪ ﮔﺮه ﻣﺑﻨﺪد و ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﻫﺮ ﮔﺮﻫ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺷﺐ درازی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ !ﺑﺨﻮاب .ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﯿﺪار ﺷﺪه
و ﺧﺪا را ﻳﺎد ﮐﻨﺪ ،ﻳ ﮔﺮه ﮔﺸﻮده ﻣﺷﻮد و ﭼﻮن وﺿﻮ ﮐﻨﺪ ،ﮔﺮه دﻳﺮ ﺑﺎز ﻣﺷﻮد و اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد ﮔﺮه دﯾﺮ ﮔﺸﻮده
ﻣﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺑﺎ ﻧﺸﺎط وﺧﻮش ﺧﻠﻖ ﻣﺷﻮد ،و ﮔﺮﻧﻪ زﺷﺖﺧﻮی و ﮐﺴﻞ ﻣﮔﺮدد ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۱۱۴۲و ﻣﺴﻠﻢ ).(۷۷۶
از دﯾﺮ ﻓﻮاﯾﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻤﺎز ،ﻓﻮاﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋ آن اﺳﺖ :ﻧﻤﺎز ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﺰرﮔ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎن دارد .ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺎﻋﺚ
آﺷﻨﺎﯾ و ﻧﺰدﯾ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻄ ﺑﺎﻓﻀﯿﻠﺖ )ﻣﺴﺠﺪ( ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺰدﯾ دلﻫﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی
ﻋﺒﺎدت و اﯾﺴﺘﺎدن در ﯾ ﺻﻒ ﻣﺷﻮد؛ ﺻﻔ ﮐﻪ در آن ﻣﯿﺎن ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼ و ﻏﻨ و ﻓﻘﯿﺮ ﻫﯿﭻ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺣﻤﺖﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻌ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه در دﯾﻦ و دﻧﯿﺎﯾﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣآورد ،ﺣﻤﺖﻫﺎی دﯾﺮی ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴ ﺟﺰ آن
ﺣﯿﻢ و ﺧﺒﯿﺮ از آن ﻣﻄﻠﻊ ﻧﯿﺴﺖ:
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ا ﻳﻌﻠَﻢ ﻣﻦ ﺧَﻠَﻖ وﻫﻮ اﻟﻠﱠﻄﻴﻒ اﻟْﺨَﺒِﻴﺮ] ﻣﻠ[۱۴ :
)آﯾﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ﻧﻤداﻧﺪ؟ ﺑﺎ اﯾﻨﻪ او ﺧﻮد ﺑﺎرﯾﺑﯿﻦ آﮔﺎه اﺳﺖ(
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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