


فرودگاه فرشتگان 1)مهارت های پایبندی به نماز در فرزندان زیر شش سال(

نویسنده: اصغر  آیتی 
ویرایش: شهره زمانی و سجاد محمدی، از »ویراســـتاران« 

مدیر هنری: حامد مغروری
طراح جلد و صفحه آرا: زینب ربانی خواه

  www.mehrestan.ir :تارنما
  mehr@mehrestan.ir :رایانامه

سامانه: 30007962100100
ک 39 کوچه 15، پال نشانی: اصفهان، خیابان مسجد سید، خیابان آیت اهلل زاهد، 

کد پستی: 8136955137
شماره تماس: 031-32368755 /  09370012900  

سرشناسه : آیتی، اصغر،    1354 -    
 عنوان و نام پدیدآور :   فرودگاه فرشتگان    / نویسنده اصغر آیتی.   

 مشخصات ظاهری :  2  ج. 
 شابک :     145000 ریال   : ج. 978-600-96469-1-3 : 1 

 وضعیت فهرست نویسی : فیپا 
 یادداشت : کتابنامه. 

 مندرجات :   ج.1. مهارت های پایبندی به نماز در فرزندان) زیر شش سال(     
 Salat : موضوع : نماز                                موضوع 

 Salat -- Influence : موضوع : نماز -- تاثیر                                           موضوع 
 Salat-- Social aspects : موضوع : نماز -- جنبه های اجتماعی   موضوع 

 Islamic religious education : موضوع : تعلیمات دینی اسالمی               موضوع 
 موضوع :   تربیت خانوادگی -- جنبه های مذهبی -- اسالم 

 Domestic education -- Religious aspects -- Islam* : موضوع 
    BP186 /کنگره :   1395 4ف9آ  رده بندی 

 رده بندی دیویی :  297/353    
کتابشناسی ملی :  4236340    شماره 

 

: مهرستان ناشر

شمارگان: 1000 جلد

139 5مشخصات نشر : اصفهان: انتشارات مهرستان،

 شابک:ج1: 978-600-96469-1-3 

ک 33 نشانی: اصفهان، خیابان مسجد سید، خیابان آیت اهلل زاهد، کوچه 15، پال

تمامی حقوق چاپ و نشر این اثر برای نشر مهرستان محفوظ است.

چاپ: هشتم، 1400



تقدیم به محور هستی، هم او که در حدیث کساء و برای معرفی اهل بیت ؟مهع؟محور قرار داده شده است، او که 

آن قدر عاشق مناجات با خدا بود و آن قدر بر پاهای خود به نماز می ایستاد که پاهایش ورم می کرد، او که در کنار 

عبادت عاشقانه، بهترین دختر و همسر و مادر بود و توانست در مدت عمر کوتاه خود بهترین فرزندان را تربیت کند.

تقدیم به عصارۀ هستی، دختر نبی، همسر علی، مادر حسنین و زینبین؟مهع؟: حضرت فاطمۀ زهرا؟اهع؟.1 

ایشان محور  برای معرفی اهل بیت؟مهع؟  کساء  اینکه در حدیث  اول  نَکته است:  کتاب به حضرت زهرا؟اهع؟ دو  اول  علت تقدیم جلد   .1
کساء( و نکتۀ دوم اینکه محور  َبنوها« )مفاتیح الجنان، حدیث  َو  َبعُلها  َو  َو أبوها  گرفته اند، چنان که بیان شده است: »ُهم فاِطَمُة  قرار 
افتد. قبول  که  باشد  است،  شده  تقدیم  هستی  مادر  برترین  به  کتاب  اول  جلد  لذا  است.  مادر  فرزندان،  تربیت  در  اساسی  عنصر  و 

گوید او را احمد به سان عطر جنت بوید او را ایزد سالم از خود مکرر 

ها ا فد منی  بضعة  بیها  ا م  ا  با گوش جان در وصف او بشنو ز طه
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سخــــنآغازیــن
م »تربیت« اســـت و 

َ
کار عال بـــا همـــۀ دشـــواری ها و ظرافت هایـــش، شـــیرین ترین 

گر »خانواده« باشد، تربیت شیرین  مهم ترین بســـتر تربیت، »خانواده«. خانواده ا

کـــه ما نفـــس می کشـــیم، در خانواده هـــم تربیت  می شـــود و طبیعـــی. همان طـــور 

کنیم و بدانیم چه می شود.  می شویم؛ بی آنکه به آن فکر 

تمرکز ما بر تربیت و تعلیم است، آن هم با رویکرد اسالمی و عقالنی و با محوریِت 

کردیم تا در  مهارت آمـــوزی به خانواده ها. ازاین رو طرح »مهرســــتان« را پایه ریـــزی 

پیمـــودن این مســـیر مقـــدس، بتوانیم منظم و هدفمنـــد و برنامـــه دار پیش برویم. 

»مهرسـتان« فقط مخفف »محصوالت هنری رسانه ای« نیست؛ بلکه اسم مکانی 

کانون خانواده.  گرمابخشی به  ا ست برای آموختن مهرورزی در خانه و 

از بیـــن همـــۀ راه های ممکن، با »یـــار مهربان« به یـــاری خانواده هـــا آمده ایم؛ با 

همان آشنای پرسخاوتی که صدها نسِل بشر را معلم وار پرورده و فروتنانه با ذهن و 

ضمیرشان در هم تنیده است.

گرایش  که با همۀ تنوع ابزارهای دیجیتال و  کتاب آمده ایم و بر این باوریم   بله، با 



کتاب را نمی گیرد! خوشـــبختانه  جنون آمیـــز انســـان امروز به آن هـــا، هیچ چیز جای 

که پاسخ گوی نیازهای  گنجینۀ سرشاری به شمار می رود  این یار مهربان، همچنان 

رنگارنگ مخاطبانش است.

که حضورمان در ایـــن عرصه را معنا  کار خیـــِر زمین مانده ای بوده ایـــم  به دنبـــال 

ببخشد و جریانی پویا و اثری مانا به جای گذارد. سرانجاِم صدها نفرساعت پایش و 

پویش، به معماری طرح خانواده محوِر »مهرسـتان« انجامید که یکی از میوه هایش 

کنون در دستان شماست.  ا

مشـــتاقانه منتظریـــم تـــا با دریافـــت دیدگاه های شـــما ســـروران عزیز بـــه آدرس   

گردیم. mehr@mehrestan.ir بیش از پیش مرهون مهربانی هایتان 

کرد  که توفیق، رفیـــق طریقمان  بر آســـتان جانانی ســـِر ســـپاس فرود می آوریم 

تـــا دورۀ امانت داده شـــده در مزرعـــۀ دنیـــا را به خوشـــه چینی از خرمـــن ارباب و 

اصحـــاب فرهنگ و اندیشـــه بگذرانیـــم و آنگاه با لطفی دوچنـــدان، ما را وامدار 

کرد تا در طرح پربرکت »مهرسـتان« بتوانیم بابت تولید و ترویج  فضل بی کرانش 

گردن بیاویزیـــم. از تک به تِک  محصوالتـــی فرهنگی و تربیتـــی، مدال افتخار بـــر 

کردند وگام  به گاِم مســـیر را هم شانۀ ما شدند،  که ذره پروری  ســـروران ارجمندی 

به رسم ادب، خاضعانه سپاسگزاریم. 

مـݠهـرسـتان         
اینجا خانۀ شماست



در آمــــــد
که به همراه خود یدک می کشـــد،  1. عصـــر حاضر با تمـــام جاذبه ها و زیبایی هایی 

کند و از  کرده و او را زمینی  کاماًل به خود مشغول  توانسته است انسان آسمانی را 

توجه به آسمان و آسمانیان بازدارد. این پدیده نه تنها بزرگ ترها را به طرف خود 

کرده است، بلکه بالیی بر ســـر خانوادۀ امروزی آورده است  کشـــیده و مجذوب 

کـــه آن ها تمام هّم وغـــم خود را معطوف به تأمین معـــاش و زندگی دنیوی خود 

و خانواده قرار داده اند و از توجه به ســـرمایه های اصلی زندگی، یعنی فرزندان، 

کرده اید،  که برای فرزندان خود چه  به کلی غافل شـــده اند و وقتی ســـؤال شـــود 

جواب می دهند: »کامپیوتر، موبایل، دوچرخه، موتور و... خریده ایم. او را کالس 

کارها وظیفۀ خود  زبان، موسیقی و... فرستاده ایم.« غافل از اینکه نه تنها با این 

 با دستان خود، وسیلۀ انحراف و 
ً

را در قبال آن ها انجام نداده اند، بلکه معموال

که راه درست استفاده   کردن از  گمراهی و... فرزندانشـــان را فراهم آورده اند؛ چرا

این گونه وسایل را ندانسته و به فرزندان خود نیز آموزش نداده  اند.

کرده انـــد و از مهم ترین  کـــه ایـــن خطـــر را حـــس  بـــا ایـــن وصـــف هســـتند والدینی 
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دغدغه هایشـــان، یافتن راهکارهایی برای تربیت صحیح فرزندانشان است و 

با عطش فراوان دنبال آن اند. به نظر می رســـد دیـــن و پایبندی به آن، یگانه راه 

که دین، مکرر به آن  برون رفت از مشـــکالت خانواده  هاست. یکی از مســـائلی 

کرده، توجه به فرزندان و تربیت مناسب آن هاست. سفارش 

2. از میان عوامل تربیت، یعنی خانواده، مدرسه، مسجد، رسانه و...، مهم ترین و 

قوی ترین عامل خانواده است؛ از این رو الزم است پدر و مادر با مطالعه، شرکت 

کالس های تربیت فرزند )تربیت دینی(، مشـــاوره و... آیندۀ مطلوبی را برای  در 

فرزندان خود فراهم سازند.

کید و به آن سفارش  که قرآن و روایات بر آن تأ 3. مهم ترین و بهترین عمل عبادی 

گرو پایبندی به آن  کرده و سعادت دنیوی و اخروی و نیز فردی و اجتماعی را در 

کرده اند، نماز اســـت. عالی ترین نیاز، نیاز به پرســـتش و نیاز به سعادت  معرفی 

گر  کامل ترین و زیباترین پاسخ به این نیاز است. ا کمال اســـت و نماز بهترین و  و 

کرده و آن ها را پایبند به آن  والدین بتوانند فرزندان خود را به سمت نماز دعوت 

که نماز همۀ خوبی ها را  گام بسیار مهمی در مسیر تربیت برداشته اند؛ چرا کنند، 

به دنبال خود می آورد.

4. پس الزم است نماز، خانواده، اثرگذاری نماز در خانواده، مهارت های پایبندی 

فرزندان به نماز و موانع اقامۀ نماز در خانواده را بشناسیم تا در تربیت صحیح و 

مطلوب فرزندانمان موفق شویم.

مجموعۀ حاضر با توجه به این مطالب و دغدغه ها آماده شده است.
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کتاب: چند نکته دربارۀ 

کتاب درصدد ارائۀ راهکارهایی برای دعوت و پایبندکردن فرزندان به نماز  1. این 

است.

2. مخاطبان این مجموعه در مرحلۀ اول خانواده ها و سپس مربیان حوزۀ تربیت 

هستند.

3. ســـعی شده است برای تمام خانواده ها، چه فرزند داشته باشند و چه نداشته 

که  که صاحب فرزند هســـتند، فرزندشـــان در هر سنی  باشـــند، و برای آن هایی 

کمک بـــه آن ها در پایبندکردن  کاربردی به منظور  باشـــد، برنامه ها و نکته هایی 

فرزندانشان به نماز ارائه شود.

کنار تالش برای ارائۀ مطالب دقیق و متقن، از به کاربردن اصطالحات علمی  4. در 

و فنی پرهیز شده است.

که در مسیر نمازخوان شدن فرزندان  گام هایی  5. افزون بر بیان وظایف والدین و 

کاربردی  کلی گویی پرهیز شده و نکته های  باید برداشته شود، در هر زمینه نیز از 

گام مطرح شده است. و راهکارهایی برای آشنایی با آن وظیفه و برداشتن هر 

 تمام مطالب، مســـتند به آیات، روایات، ســـخنان بزرگان، دانشـــمندان، 
ً

6. تقریبا

روان شناسان، اساتید حوزۀ تربیت و حکایات و داستان های آموزنده است.

7. بـــا وجـــود نیاز ضروری جامعه و اســـتقبال شـــدید عـــده ای از والدیـــن از چنین 

کارشناسان حوزۀ تربیت برای  موضوعی و سعی و تالش عده ای از نویسندگان و 

که جامع  کتابی  کتاب ها موج می زند و  پاســـخ به این نیاز، هنوز چنین خلئی در 
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کاربردی به چنین نیازی پاسخ دهد یا نوشته  کامل توانســـته باشـــد به صورت  و 

نشده یا در دسترس خانواده ها قرار نگرفته است.

کتاب از این قرار است: 8. علت انتخاب و نحوۀ چینش مطالب 

مهم ترین علت بی توجهی به نماز و سستی در ادای آن، ندانستن اهمیت و جایگاه 

گر این نکته ها به خوبی تبیین شوند، همه، عاشقانه به  کارکردهای نماز است. ا و 

اقامۀ آن رو می آورند و بعد از آن، دغدغۀ دعوت دیگران به نماز نیز برایشان ایجاد 

کتاب، ابتدا به بیان چند نکته از نماز  خواهد شـــد؛ از این رو، با توجه بـــه اقتضای 

پرداخته ایم.

بعـــد از آن، بایـــد خانـــواده و نقـــش آن در مســـیر ســـعادت یا شـــقاوت فرزندان 

شناخته شود تا چراغ راهی باشد برای توجه بیشتر والدین به تربیت و جدی  گرفتن 

دارایی های خود، یعنی بستر خانواده و فرزندان. سپس پدر و مادر باید آثار مبارکی 

که با اقامه شدن نماز در خانواده حاصل می شود، بشناسند تا با دلگرمی و نشاط  را 

کنند. بیشتری به دنبال رسیدن به این هدف حرکت 

کنیم و ویژگی های  کنیم، چه اصولی را باید بدانیم و رعایت  اینکه چگونه شروع 

کتاب اســـت.  فرزندان ما در مقاطع ســـنی مختلف چیســـت، مطالب بعدی این 

که به طور مفصل به آن پرداخته شده، وظایف والدین و  کتاب  مهم ترین قسمت 

گام ها  که باید با توجه به سن فرزندان خود بردارند. این وظایف و  گام هایی است 

گاهی بر ســـر راه دعوت فرزندان به  که  در ســـه دورۀ سنی مطرح شده اند. موانعی 

نماز ایجاد خواهد شد، قسمت بعدی کتاب را تشکیل می دهد. در پایان کتاب نیز 
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فرودݡگاه فرشتݡگان

مهم ترین و پرتکرارترین پرســـش های والدین در خصوص نماز فرزندان و خانواده 

مطرح شده است و به پاسخ آن ها پرداخته ایم.

که به نحوی در تهیۀ این اثر به من لطف  در اینجا، الزم می دانم از تمام دوستانی 

کردنـــد و در  آماده کردن آن از نظر ظاهری و محتوایی مرا یاری نمودند، به خصوص 

کاظمی و حجت االسالم  حجت االســـالم مجید فیاضی، حجت االســـالم محمد 

محمدجواد محمودی، صمیمانه تشکر کنم. همچنین از مرکز احیاء اندیشه و سیرۀ 

علوی که در قالب طرح »مهرستان« باعث تولید این اثر شدند، بسیار سپاسگزارم.

بـــدون شـــک ایـــن مطالـــب و نوشـــته ها نقص هـــای فراوانـــی دارد. امیـــدوارم 

کنیـــد و برای برطرف کـــردن آن ها، ما را یاری رســـانید و آن هـــا را به راه  بنده نـــوازی 

کتـــاب از آن ها  ارتباطـــِی a.amaf@chmail.ir بفرســـتید تـــا در چاپ هـــای بعدی 

استفاده شود.

امید اســـت این مطالب بتوانـــد راهی برای تربیت دینی و پایبنـــدی فرزندان به 

نماز، پیش رویمان بگشاید و ما را در زمرۀ اقامه  کنندگان حقیقی نماز قرار دهد.

ز؟
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نــــ
ــرا

چــ
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ل
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فــــــ
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فصل اول: چـــــــــــرا نـــماز؟
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فصل اول: چـــــــــــرا نـــماز؟

نمـــاز، نه تنها در دین اســـالم، بلکه در تمام ادیان جایـــگاه و اهمیت ویژه ای دارد. 

که تعداد بســـیار زیادی از آیات و روایات را به خود اختصاص  نماز عبادتی اســـت 

کریم یکی از صفات بســـیار مهم انسان های شایسته، اقامۀ  داده اســـت. در قرآن 

نماز شـــمرده شده اســـت؛ به طوری که نشـــانۀ اهل ایمان،1 اهل تقوا،2 نیکوکاران،3 

صاحبان خرد،4 عباد الرحمان5 و...، اقامۀ نماز بیان شده است.

بهترین تعبیرها در روایات به نماز اختصاص یافته اســـت، تعابیری مانند: رأس 

اسالم،6 وجه دین،7 نور،8 معراج،9 بافضیلت ترین عمل،10 بهترین و محبوب ترین 

1. مؤمنون، 1و۲و۹.
۲. بقره، ۲و۳.

۳. لقمان، ۳و۴.
۴. رعد، 1۹و۲۲.

5. فرقان، ۶۳و۶۴.
۶. پیامبر خدا؟ص؟ فرمود: »نماز رأس اسالم است، بعد از اقرار به اصل دین.« )محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج۷۴، 

ص1۲۸(.
کافی،  کلینی،  کرد: »برای هر چیزی صورتی است و صورت دین شما نماز است.« )شیخ  ۷. پیامبر خدا؟ص؟ خاطرنشان 

ج۳، ص۲۷۰(.
۸. پیامبر خدا؟ص؟ فرمود: »نماز نور است.« )حسن بن ابی الحسن دیلمی، ارشاد القلوب، ج1، ص۷۳(.

۹. »نماز وسیلۀ عروج انسان مؤمن است.« )محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج۷۹، ص۳۰۳(.
1۰. از رســـول خدا؟ص؟ دربارۀ بافضیلت ترین عمل ســـؤال شـــد، حضرت فرمود: »نماز اول وقت.« )قطب الدین راوندی، 

الدعوات، ص۲۸(.
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فرودݡگاه فرشتݡگان

عمل نزد خدای متعال،1 نور چشـــم پیامبر؟ص؟،2 ســـتون دین،3 وسیلۀ نزدیکی به 

خدا4 و ده ها تعبیر زیبای دیگر.

گـــروه روان شناســـی دانشـــگاه تهران،  دکتـــر احمـــدی، روان شـــناس و اســـتادیار 

«5 بودن نماز و نقش آن در رشـــد انگیزشـــی نمازگزار 
ٍ

ِقـــّی
َ
 ت

ِ
ّل

ُ
 ك

ُ
ربـــان

ُ
درخصـــوص »ق

می نویسد:
هر ملتی برای رهایی از تعلقات دنیوی و برای کسب آرامش، به نوعی از عبادت 
گر با آداب و شرایطش به جا آورده  و نماز متوسل می شود. در دین اسالم، نماز ا
که او را به تدریج از سطوح پایین  کافی می رساند  شود، انسان را نه تنها به آرامش 
گفتیم انسان در  به تحولی باال برده و او را به ســـطح متعالی می رساند. چنان که 
حدود ســـنین نوجوانی به دلیل رشد عقلی و طی کردن مراحل انگیزشی قبل، با 
سطح متعالی انگیزشی آشنا می شود؛ یعنی پی می برد که قوانین و اصولی وجود 
که فراتر از خواســـت ها و تمایالت شـــخصی او و دیگران اســـت؛ یعنی پی  دارد 
که ایمان به خدا و عمل به دستورات او، وی را از خود و جامعه و هر قید  می برد 
کرده و به ســـطح باالیی از آزادی و وارستگی می کشاند. پی بردن به  دیگری رها 
این نکته و وجود ســـطحی متعالی در انگیزش ها به تنهایی برای رسیدن به این 
کفایت نمی کند؛ بلکه انســـان باید با انجام  ســـطح و زندگی کردن در این ســـطح 
اعمالـــی خود را در این ســـطح نگه داشـــته و به تدریج انگیزه های خـــود را از این 
که ادیان در پی آن هســـتند تا  کند. و این همان چیزی اســـت  ســـطح دریافت 

کافی، ج۳، ص۲۶۴(. کلینی،  1. امام صادق؟ع؟ فرمود: »محبوب ترین عمل نزد خداوند متعال، نماز است.« )شیخ 
۲. محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج۷۹، ص۲۳۳.

۳. احمدبن محمدبن خالد برقی، المحاسن، ج1، ص۴۴.
کافی، ج۳،  کلینـــی،  ۴. امام رضـــا؟ع؟ فرمـــود: »نماز وســـیلۀ قرب و نزدیکی هر انســـان باتقوایی به خداســـت.« )شـــیخ 

ص۲۶5(.
کافی، ج۳، ص۲۶5. کلینی،  5. شیخ 
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فصل اول: چـــــــــــرا نـــماز؟

انسان ها را به رشد شایستۀ خود برسانند. 
نماز انســـان را به بهترین وجه در این ســـطح نگه می دارد. انسان با آماده سازی 
خـــود از طریق تطهیر، وضوســـاختن و آمادگـــی روانی، به تدریـــج وارد مرحله ای 
که از انگیزه های سطوح پایین تر جدا شده تا وارد سطح متعالی شود.  می شـــود 
که هدفش چیزی نیســـت  گاهانه وارد عملی می شـــود  او با نیت قربة الی اهلل، آ
که فراتر و باالتر از هرچیز و از هرکسی است. با تکبیرةاإلحرام،  کســـی  جز رضایت 
ماِســـَوی اهلل )هر چیز غیر از خدا( را به پشـــت ســـر خود می افکند و او می ماند و 
خدایش. با حضور قلب، به نیت خود اســـتمرار می بخشـــد و زیســـتن در سطح 

کید دین است.1 که مورد تأ متعالی را تمرین می کند. چنین نمازی است 

با توجه به مطالب ذکرشده و با توجه به این نکته که یکی از عوامل اصلی بی مهری 

و بی توجهی به نماز در جامعه و خانواده ها، نشناختن نماز و زیبایی های آن است، 

کتاب، چند نکته را دربارۀ نماز و جایگاه  الزم اســـت در ابتدا و در حد حوصلۀ این 

کنیم. آن در دین اسالم یادآوری 

ده نکتۀ اساسی دربارۀ نماز
بـــرای رعایت اختصار و نیز رســـیدن به هدف مدنظر از بیان ایـــن مطالب، آن ها را 

به صورت نکته نکته بیان می کنیم.

نکتۀ اول: نماز، محبوب ترین عمل نزد خدا
کارها به دنبال بهترین ها می گردد و دوســـت دارد در مســـیر زندگِی  انســـان در تمام 

خود از آن ها به بهترین نحو استفاده ببرد تا به پیروزی برسد. این خواست درونی، 

1. مجموعه مقاالت نماز و زندگی، ج1، ص1۴، مقالۀ دکتر علی اصغر احمدی.
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که چه عبادتـــی نزد خدا از  در عبـــادات نیـــز وجود دارد و انســـان می خواهد بداند 

محبوبیت ویژه ای برخوردار است و انسان را زودتر به مقصد می رساند.

امام صادق؟ع؟ در این خصوص می گوید: 
محبوب تریـــن اعمـــال در نزد خدای متعال، نماز اســـت و آن آخرین ســـفارش و 
وصیت انبیا به امت های خود بوده است. ... همانا بنده وقتی سجده می کند و 
که »وای بر من! او خدا را  سجده را طول می دهد، ابلیس فریادش بلند می شود 
اطاعت کرد و من عصیان نمودم، او به خدا سجده کرد و من خودداری نمودم.1 

نیز در روایت دیگری، امام علی؟ع؟ هشدار می دهد: 
کارهاى دنیا شما را از وقت  هیچ عملی نزد خدا محبوب تر از نماز نیست. مبادا 
که خداوند متعال گروه هایی را براى بی اعتنایی به وقت نماز  نماز غافل کند؛ چرا
که از نمازشان غافل اند!«  کرده و فرموده است: »واى بر آن نمازگزاران  نکوهش 

که از وقت های نماز غفلت می ورزند و آن را سبک می شمارند.2 یعنی آن هایی 

نکتۀ دوم: نماز، سرآغاز همۀ ادیان
نماز عبادتی است که اهمیت بسیار زیادی دارد؛ به همین دلیل در ادیان گذشته و 

دین اسالم، اولین دستور و واجب دینی، نماز است. اولین فرمان و دستور خداوند 

متعال به حضرت موسی؟ع؟ پس از رسیدن به مقام نبوت، اقامۀ نماز بود: 
کنون به آنچه بر تو وحی می شـــود،  و مـــن تـــو را ]براى مقام رســـالت[ برگزیدم. ا
گوش فرا ده. من اهلل هستم، معبودى جز من نیست. مرا بپرست و نماز را براى 

یاد من به پا دار.3 

کافی، ج۳، ص۲۶۴. کلینی،  1. شیخ 
۲. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۴، ص11۳.

۳. طه، 1۳و1۴.
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که حضرت مریم� بعد از مدتـــی غیبت و دوری از مردم،  همچنیـــن، آن هنگام 

گرفت،  بـــا بچه ای در آغوش، بین مردم حاضر شـــد و هدف ســـیل تهمت هـــا قرار 

گشود و پس از اعالن پیامبری خود،  گهواره لب به سخن  حضرت عیسی؟ع؟ در 

کرد:  نماز را به عنوان اولین دستور و سفارشش مطرح 
گاهواره اســـت سخن  که در  کودکی  گفتند: »چگونه با  کرد.  ]مریم[ به او اشـــاره 
گفت: »من بندۀ خدایم.  گشود و[  گهان عیسی زبان به سخن  بگوییم؟!« ]نا
که  کتـــاب ]آســـمانی[ به مـــن داده و مرا پیامبر قرار داده اســـت و مـــرا ]هرجا  او 
کـــه زنده ام، مرا به نمـــاز و زکات  باشـــم[ وجـــودى پربرکت قـــرار داده و تا زمانی 

کرده است.«1 توصیه 

اولیـــن واجـــب در دیـــن اســـالم نیـــز نماز بـــوده اســـت. وجود مبـــارک پیامبـــر نور و 

کرده، نماز  که خداوند متعال واجب  رحمـــت؟ص؟ می فرماید: »همانا اولین چیزی 

که تا هنگام مرگ باقی می ماند، نماز است.«2 اولین سؤال و  است و آخرین چیزی 

محاسبه در روز قیامت نیز دربارۀ نماز است: 
که در روز قیامت بنده براى آن حســـاب پس می دهد و به آن  نخســـتین چیزى 
گر نماز پذیرفته شد، سایر اعمالش نیز به تفّضل  رسیدگی می کنند، نماز است. ا
گر نماز قبول نشد و به بنده بازگردانده شد، بقیۀ  و برکت نماز پذیرفته می شود و ا

اعمالش نیز مردود و بازگردانده خواهد شد.3

کنون، سؤالی مهم: چگونه قبولی تمام کارها مشروط به قبولی یک عمل همچون  ا

نماز می شود؟

1. مریم، ۲۹تا۳1.
۲. محمدبن محمد شعیری، جامع األخبار، ص۷۳.

۳. شیخ صدوق، کتاُب من ال یحضره  الفقیه، ج1، ص۲۰۸.
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گواهی نامۀ رانندگی مطالبه می کند.  که از راننده اى  پلیس راهی را در نظر بگیرید 

کارت  گذرنامۀ سیاسی، پروانۀ ساختمان،  گواهی نامۀ  پزشکی،  گر راننده بخواهد  ا

بازرگانی، اجازۀ اجتهاد یا هر مدرک دیگرى به او نشان دهد، پلیس از او نمی پذیرد و 

گر گواهی نامۀ رانندگی داشته باشد، اجازۀ عبور می دهد؛ وگرنه مانع حرکت او  فقط ا

گذرنامه می خواهد و غیر از آن، مدرک  که  کشور  می شود. همچنین است خروج از 

گواهی نامۀ نماز  دیگری پذیرفته نمی شود. در قیامت نیز شرط رسیدن به مقصد، 

گر نباشد، هیچ عملی مقبول و نجات بخش نیست.1  که ا است 
نکتۀ سوم: نماز، مجموعه ای از بهترین ها2

گـــر نیم نگاهی به نماز، آثـــار آن، نماز جماعت، نمازگزاران و بقیۀ مســـائل مرتبط با  ا

که  که نماز مجموعه و معجونی از بهترین هاست  نماز بیندازیم، متوجه می شـــویم 

بهترین ها را نیز به نمازگزار یادآوری می کند:

در نماز دورۀ خداشناسی را هر روز یادآوری می کنیم.  

در نماز هر روز اصول عقاید را مرور می کنیم.  

در نمـــاز، فقـــط خدای یکتا و در غیر نمـــاز، صدها و هـــزاران موجود دیگر مطرح   

است.

در نماز بهترین اذکار )سورۀ حمد و توحید، دعا، تسبیح و...( را بازگو می کنیم و   

در غیر نماز هرچه بخواهیم.

در نماز بهترین حاالت وجود دارد )قیام، رکوع، سجده و...( و ما باید با بهترین   

کوتاه، ص1۹. 1. محسن قرائتی، تمثیالت؛ پرسش هاى مهم، پاسخ هاى 
۲. نک: محسن قرائتی، پیوندهای نماز.
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حالت، در بهترین زمان )اول وقت( و بهترین مکان )خانۀ خدا، یعنی مســـجد( 

گفت وگو با خدا بپردازیم؛ اما در غیر نماز چه؟ به 

کارهای دیگر هرسویی است.   در نماز قبله الزم است و 

گر بین وضوی اســـالم و شستن    کارهای دیگر نه. ا در نماز وضو الزم اســـت و در 

که در وضوی  دســـت و صورت دیگران مقایســـه ای انجام دهیم، خواهیم دید 

اسالم، افزون بر نشاط و نظافت، قرب به خدا نیز وجود دارد؛ چنان که در دعای 

گـــره می زند. یعنی هنگام شســـتن  که انســـان را به معاد  وضـــو، جمالتی اســـت 

که مجرمان  کـــن؛ در حالی  صـــورت از خدا می خواهیم: »پروردگارا، مرا روســـفید 

روسیاه اند.« در شستن دست می خوانیم: »خدایا، نامۀ عملم را به دست راستم 

که مجرمان نامۀ عملشان به دست چپشان است.« بده، در روزی 

که در غیر    کلمات معّین و پرمحتوا و حساب شده مطرح است؛ در حالی  در نماز 

نماز هرچه دلت خواست می توانی بگویی.

در نماز، راه مستقیم است و در غیر نماز هر راهی دیگر.  

گاهی نخواندن.   گاهی خواندن و  در نماز پیوستگی سفارش شده است، نه 

در نماز همراهی با دیگران و جماعت مطرح شده است، نه تک روی.  

گر در محله ای غریب باشند، به دلیل حضور در مسجد،    افراد مســـجدی حتی ا

احساس تنهایی نمی کنند.

در رفت وآمد به مسجد نوعی نشاط و حرکت و سالمتی جسمی و نوعی امید در   

سایۀ ارتباط با خدا وجود دارد و اهل مسجد هرگز خود را در بن بست نمی بیند.
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