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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین ،الحمدلله رب العالمین
 عمل، محصول اندیشه ی آدمی

هُ از همان بارگاهی که مصداق این آیه شریف است که  ،مطهر حضرت معصومه سالم الله علیهااز بارگاه 
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ُه ِفيها ِبال

َ
 ،تا چند جلسه ای را پیرامون نماز ،خدمت دوستان عزیز هستیم ،صاِل  ل

  .خدمت شما عرض کنیم ،اندرا از قرآن و از روایات و آنچه که بزرگان اهل علم و ادب گفته مطالبی
همانطور که بزرگان گفته اند و کالم هم  ؛بیان کنم خیلی مختصر دانم کهیک مقدمه را الزم می ،شویمقبل از اینکه وارد بحث 

 :که گفته شد یانطور ، همآدمی است ی محصول اندیشه ،عمل ،کالم صحیحی است
 ما بقی خود استخوان و ریشه ای     ای برادر تو همه اندیشه ای

اگر این عمل زشت است یعنی  ؛آدمی است یاین عمل فرزند اندیشه ،است که هر عملی که از انسان سر می زند این آن معنای
آنچه در مورد  ،که ملذا بنده معتقد .ی استاندیشه واال و برتر  ،یعنی اندیشه ،نی استس  عمل ح   ،و اگر عمل ،اندیشه خراب است

ما مبلغین مذهبی و کارشناسان  ،و بیان فرموده است ،به بشر سفارش کرده است ،و دستورات عملی ،عنوان احکام که دین به
اندیشه  از آن باید قبل ،کنیمفقهی را برای مردم بیان  ی و مسئله ،کنیمکه اصل احکام را برای مردم بیان قبل از این ،مذهبی

نیست که ما بگوییم این مطلب حالل است یا  الزم ،کندفکر  درستاگر بشر بتواند  ؛کنیمدم را و اعتقادات مردم را اصالح مر 
و الزم نیست با ترساندن و یا  ،درک می کند ،آن مطلب را تا حدودی می فهمد شاو خود ،واجب است یا حرام است ،حالل نیست

بتواند خودش را  اول ،اگر انسان بتواند چند چیز را بفهمد. کنیمیا منزجر از کاری  ،کنیمرا وادار به کاری های معمولی او تشویق 
 ،اینکه طبیعت و تمام دنیا را بفهمد دوم ؛نیازهای صادق را از نیازهای کاذب بشناسد ،فطرت خودش را درک کند ،بشناسد

و  ؛ها دارد راتی از آنث  أو چه ت ها دارد، تاثیراتی در آن چهکه بداند  ،بداندسایر موجودات را با خودش ی رابطه و طبیعتی رابطه
 !تکلیف از انسان برداشته می شود آنگاه ،از همه مهمتر آنکه خدا را هم بشناسد ،سومنکته 

 سازی زندگی آسان  یبرنامه
تا مده کنند این است که دین آها این برداشت را میو خیلی ،آن است که یک شبهه ای که امروز در جامعه مطرح است منظور من

 ...،آورده است تکليفبه تعبیر دیگر دین  ...،سری امور را بر انسان حرام کند یک ...،سری امور را بر انسان واجب کند یک
مکتبی که انسان را  یا ،دهدانسان دستور می کسی که به !...دهدین دستور مید ،سختیکلفت یعنی  ،است كلفتتکلیف از 

راحت و روان بشر را به هم  گی  ، زند را گرفتار می کند بشر ،دائم می گوید این کار را انجام بده یا این کار را انجام نده ،رها نمی کند
زندگی بشر ین آمده است تا داتفاقًا  ؛اشتباهی است ، حرفو معتقدیم که این حرف !در حالی که ما چنین اعتقادی نداریم ؛ریزدمی

طبیعت و  ،را بشناسد البته به شرطی که انسان خود ،سازی زندگی است بهترین برنامه آسان ،ین. دراحت کند ، رام کن،را آرام کند
و  ،را بشناسد خود ،اگر بشر خدا را بشناسد ؛خدا را بشناسد ،تاثیرات و تاثرات را بداند ،سایر موجودات را بشناسد ،دنیا را بشناسد



خودش همان کاری را انجام خواهد داد که  ،خودش همان کاری را انجام خواهد داد که قرآن دستور داده است ،ا بشناسددنیا ر 
 .پیامبر فرموده است

 جایگاه عقائد
به  بر کرسی سخن نشستیم ،ما موقعی که منبر رفتیم ؛کنیم همین است ردیم و یا میی کما مبلغین مذهبیکی از اشتباهاتی که 

از  ،را تشخیص دهند عالئق حقیقی خودو  را بشناسند تا خود ،مردم توضیح بدهیم برایانسان را از نگاه قرآن  و جای اینکه بیاییم
باید  ،است درست نشده او ، هنوز عقائدبشردر حالی که  ؛کردیم صحبتاز واجب و غیر واجب  ...،حالل و حرام صحبت کردیم

گاهی  ،طبیعتًا آن احکام برای آن بشری که دانش کافی ندارد ،قاعدتًا احکام را نمی فهمد ،باشد یاحکامیک پایبند به  علم و آ
به جای اینکه اصل احکام  ،اگر که مقداری نگاه ما مبلغین مذهبی به قضایا عوض شود .کلفت آور است وتکلیف آور  ،کافی ندارد

راحت تر ، بشر ، آنگاهانسان را توضیح دهیم ...،احکام را توضیح دهیمفلسفه  و،احکام را کنیمبه مردم بیان  مستقیمبه طور را 
از  قتکلفت و مش ،شوداما تکلیف برداشته می ،دستورات سر جای خودش باقی است !دهدآنچه را که باید انجام دهد انجام می

به راحتی به دستورات دین و  ،به راحتی زکات می دهد ،خواند به راحتی نماز می ،به راحتی روزه می گیرد ؛ آنگاهرودتکلیف می 
 .کندعمل می خود

به  ،یک مقداری به جای اینکه به احکام نماز پردازیم ،من امیدوارم که بتوانیم در این چند جلسه ای که در خدمت شما هستیم
بینندگان عزیز به این  الله نگاهءشا تا ان ؛ازیممطالبی از این قبیل بپردبه و  ،به نیاز انسان به نماز ،به اسرار نماز ،حقیقت نماز

نماز سنگین است مگر برای " :و نشوند مصداق آن آیه شریفه که فرمود ،دنو بتوانند راحت تر نماز بخوان ،شودقضیه عوض 
 ... .حفظ این مقدمه وارد بحث می شویم . با"که خاشع اند کسانی

 نماز، عبادت است
از قرآن  ،الزم است نکاتی چند را ،شویمو همچنین حقیقت نماز  ،خرات نمازؤو م ،و مقارنات نماز ،نمازقبل از اینکه وارد مقدمات 

یعنی ما نماز را  ؛است عبادتنماز زیرمجموعه  :اینکه نکته اول .شاءالله به اصل مطلب برسیمان بعد عرض کنم تا ،پیرامون نماز
ه در حقیقت جایگاه نماز را نشناخت ،ختصری پیرامون عبادت توضیح ندهیمم تا یک مقدار   و ،می شناسیم عبادتبه عنوان یک 

ُت  َو  :قرآن فرمود ؛کنمای را عرض مینکته؛ خیلی مختصر پیرامون عبادت ، یمه او نماز را سرجای خودش نگذاشت، یما
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  .ادیان است تمام حقیقتو  ،ین استدحقیقت 
 عبودیت، هدف عبادت

 ؛بد شدن انسان استع ،یعنی اصاًل هدف از عبادت ،آن لحظه ای است که انسان به عبودیت می رسد ،مهمترین قسمت عبادت
ُبُد  :آن لحظه ای که انسان در مقابل خداوند می ایستد و می گوید که اَک َنع  َتعين  َو  ایَّ اَک َنس  فقط تو  ،خدایاای خدا،یعنی  ،ایَّ

ُبُد این نکته است و این ترانه است که  ،محصول نماز .وی تو دراز استو فقط دستم به س ،را بنده ام اَک َنع  َتعين َو  ایَّ اَک َنس   ؛ایَّ
 ،ن سر جای خودش قرار می گیردچوو  ؛گیرد سر جای خودش قرار می ،انسان موقعی که به وسیله عبادت به عبودیت می رسد

اگر در  ،این انگشتر :اجازه بدهید من در قالب یک مثال مطلب را برای شما توضیح دهم .رسداستعدادهای او به فعلیت می



آن استفاده ای را کرد که برای آن  ،اوتوان از می  و ،رسدلذا به فعلیت می ؛سر جای خودش قرار گرفته است ،انگشت قرار بگیرد
دیگر به عنوان یک انگشتر قابل  ،دیگر انگشتر نیست اگر از انگشت خارج شود ،اما همین انگشتر ؛است استفاده درست شده

انسان هم  ؛ندنمی ما "انگشتری"، ولی دیگر عتیقه در یک جایی نگهداری شود ءممکن است به عنوان یک شی ،استفاده نیست
را به فعلیت  خود یمی تواند استعدادهای بالقوه ،تواند انسانیت کندمی ،قرار بگیرد انسان اگر سر جای خود ،است طور همین
 فاسقکه به تعبیر قرآن می فرماید  ،در رود ما همین انسان اگر از سر جای خودا .می تواند بشود آنچه که باید بشود ،برساند

َسَق فاسق از  ،...شود
َ

اگر دیده باشید بعضی از خرما  ، وافتد زمینمیخرما از درخت یی، خرمایک ها موقعی که  عرب ،است ف
هسته  ،خارج می شود و از سر خرما وقعی که هسته خرما از سر جای خودم ،خارج می شود خود هسته خرما از سر جای ،ها

َسَق؛گوید عرب می ،خرما خارج می شود
َ

در رفته  فاسق از سر جای خود به این معنا که انسان   ،فاسقگفتند  ،فاسق به انسان   ف
  .است

 ،بدوزید که نباید بدوزید یشما دکمه لباستان را اگر یک جای .کندتواند انسانیت دیگر نمی ،نباشد انسان موقعی که سر جای خود
از فعلیت  ،قرار ندهید هر چیزی را اگر سر جای خود ...!هر چیزی را ؛لباس را به هم پیوند بزند طرف تواند دودیگر آن دکمه نمی

 انسان اگر سر جای خود ،طور است انسان هم همین؛ رودبه تباهی می و ،شودنابود می ،رودهدر می آن استعدادهایو  ،افتدمی
 .تواند آن مقام ها را به فعلیت برساندمی ،آن استعدادها و مقام هایی که خداوند به او داده است ،باشد

 باشد "عبد"انسان خلق شده است برای اینکه 
ُت  َو  :لذا فرمود ؛باشد "بدع"انسان خلق شده است برای اینکه  ،!...جای انسان عبودیت است ...؟!جای انسان کجاست
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استعداد  و ،لذا به فعلیت رسیده ،قرار گرفته است سر جای خود ،عبودیت رسید یمنطقهبه  اگر ،اْل

 .نسان رشد نمی کندا ،اما اگر به عبودیت نرسید ؛کندانسان رشد می و شودشکوفا می
عبادت یک عملی  ؛است عبادت ،کندشود که انسان بتواند رشد اعث میدهد و بقرار می آن چیزی که انسان را سر جای خود

آن  ،قرار گرفته است سر جای خود ،شده بد کع !بدعشود دهد میند و اگر این عمل را درست انجام است که از انسان سر می ز 
برای شما حل  فرموده است خداوندکه بسیاری از آیاتی  ،وارد قضیه شدیدبا این نگاه اگر  .وقت امکان رشد برای او فراهم است

نید در مورد کمثاًل فرض  ،توضیح می دهد یبا یک عبارت ،دهد خواهد توضیحموقعی که بزرگان عالم را می ،اخد ؛می شود
اب  می فرماید که: السالم  الصلوة و حضرت سلیمان و حضرت ایوب علیهم َوَّ

َ
ُه أ ُد ِإَنَّ َعب 
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 گفت:به قول حافظ که  !نکنید عبارتنگاه کوچکی به این  ...!این معنا دارد ...!است
 و مکان برخیزم ْوناز سر خواجگی ک      به والی تو که گر بنده خویشم خوانی

 عبودیت شرط رشد 
قرار  شانسان سر جای خوداین قبول کرد که خداوند یعنی  ،عبودیت او را بپذیردو  ،کندکافی است خداوند انسان را خطاب  یعنی

 :می فرماید ۴۵را دقت بفرمایید در سوره مریم آیه  یهاین آ ؛قرار گرفته است می تواند رشد کند چون سر جای خود ؛گرفته است
ُكر  ِع 
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  .ها به جایی رسیدند و این ،ها را رشد داد مقام عبودیت این ،عبودیت رسیدند
ِدِه  ،بسم الله الرحمن الرحيم :طور می فرماید در سوره اسرا قرآن این ،در مورد پیامبر اسالم  َرٰی ِبَعب  س 
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را  عبد خودکه  ییپاک و منزه است خدااست، " توضیح دادههستیم  آن مطلبی را که ما در صدد بیان ،این آیه ،خوب و کامل
ِدِه،  ،"برد االقصینه از مسجد الحرام به مسجد شبا َرٰی ِبَعب  س 

َ
 نفرمود أ

 
َرٰی ِبُم ال س 

َ
ِدِه فرمود ،ٍد م  َح ِذي أ َرٰی ِبَعب  س 

َ
معلوم  ؛أ

، گیرد از جایی به جایی می برد و از آنجا به آسمان می بردخداوند دست پیامبر را می ،گیردصورت میکه می شود که این اسراء 
قضیه این  و برهاندلیل  .محقق نمی شداسراء  ،یامبر اگر به مقام عبودیت نرسیده بودپ ،به خاطر مقام عبودیت پیامبر است این
آن وقت  ،قرار گرفت خودجای سر  ؛ آنگاه کهمی گیردقرار  سر جای خود ،که انسان به مقام عبودیت رسید که موقعی استآن 

هیچ تفاوتی  ،با یک استرو  ،با یک حیوان ،قرار نگرفت خوداما اگر این انسان سر جای  ؛انسانیت کند و ،می تواند انسان باشد
تا و  ،از عبودیت و بندگی آغاز می شود ،کمال،تعالی ،اصاًل رشد ،به مقام عبودیت نرسیده است چون ،رشدی ندارد !نمی کند

ُبُد انسان نرسد به اینجا که  اَک َنع  َتعين  َو  ایَّ اَک َنس   !شودمحقق نمیرشد،  ،ایَّ
 فلسفه عبادت

بد شویم برای این است که ع ،شوید "بدع"برای این است که  ،عبادت کنید که اگر به ما دستور دادند است این فلسفه عبادت
که در وجود ما نهفته شده  یسرجای خودمان قرار بگیریم برای این است که بتوانیم استعدادهای ،سرجای خودمان قرار بگیریم

 بود این اصل عبادت ،به فعلیت برسانیم است را
همه  که در میاناست این  ،الله این جلسه آغاز می کنم و جلسه بعدی توضیح خواهم دادءنکته بعدی که انشا ،از طرف دیگر

و نکته دیگر اینکه سایر  .وجود دارددر نماز هم  ،وجود داردنی هر آنچه که در سایر عبادات یع ؛است "عبادت جامعه"نماز  ،عبادات
اگر نماز  :و اگر فرمودند ؛هستند برای رسیدن به نماز ه ایاین ها مقدم ،مثل حج ،مثل زکات ،مثل خمس ،ل روزهعبادات مث
ِبَل قبول شود 

ُ
ت ق مقبول  او و نماز ،یا نماز را درست اقامه نکند،یعنی اگر کسی نماز نخواند،ما سواها  ُرَدَّ  ما سواها و ان ُرَدَّ

غذا را تهیه کرده  ...،سفره را پهن کرده استمانند این است که  !ه نمی شودسایر عبادات پذیرفت ،درگاه حضرت محبوب قرار نگیرد
 !نرسیده است ةمقدمال ذیبه اما  ،یعنی مقدمات آورده است !اما نخورده است ...،است

 .توضیح خواهم داداین مطلب را آینده  یشاالله جلسه که ان
 .السالم علیکم و رحمة الله و برکاتهو 


