
 نماز ترک و سستی عواقب و عوامل :هشتم مجلس

 *عجمی هادی والمسلمین االسالمحجت

 اشاره
 در رودمـی انتظـار ،شـودمی 2«دین ستون» و 1«اسالم پرچم» به تعبیر امری از روایات، در وقتی
 امـا ؛شـود ادا آن حـق و گیـرد قـرار ویـژه توجـه مورد فراشته،ابر پرچمی همچون اسالمی ۀجامع

 و ردهکـن پشـت نماز به هرگز مؤمن، انیرانیا» ی:رهبر معظم مقام تعبیر به که هستیم شاهد درواق 
 نشـده گـزارده د،یبا هکچنان غالباا  زین نماز حق نیکل ؛اندننموده یناسپاس را خدا بزرگ نعمت نیا

 3.«است
 نگـاهی تـوجهیبی ایـن آثـار و هازمینه و عل  به ستضروری نماز، جایگاه و اهمیت به توجه با

 جایگـاه به فعلی وضعیت از ،جامعه در نماز ۀاقام ارتقای راستای در باشد حرکتی تا ،باشیم داشته
 آن. حقیقی
 آن، قنیمتــ قــدر و 4اســت «تهــاون» و «اســتخفا » ۀترجمــ نمــاز، در انگاریســه  از منظــور

 تـارک زیرا است؛ متفاوت «تارک» عنوان با لذا ؛است نماز قضاشدن به توجهیبی و شمردنسبک
 را آن گـاهی و ندارد تقیدی انگار،سه  که جاآن از است. هگذاشت کنار را نماز کامالا  که ستکسی

                                                           
 .کارشنا، ارشد  تربیت اخالقی *
ُم االیمان الصالة: ». رسول خدا1 ل   (14، ص األخبار جامعالدین شعیری، )تاج .«ع 
الةُ : ». رسول خدا2 ین  الص  ُمود  الدِّ  (44، ص 3ج  ،ةالشیع وسالل)حّر عاملی،  .«إن  ع 
 .9414/ 8/ 90ظم رهبری به چهارمین اجال، نماز، . پیام مقام مع3
ـی قـال  »، استخفا  و تهاون، متراد  هم دانسته شده است: . در روایتی از امام باقر4 ب 

ـنن  الن  ک  ف  الت 
ص  ْن ب 

هاو  ت  الت 
...؛ دربارۀ نمازت سستی نکن که پیامبر فر ه  الت 

ص   ب 
ف  خ  ن  اْست 

ی م  نِّ یس  م  ه  ل  ْوت  ْند  م  مود، از من نیست کسی که دربـارۀ ع 
 (681، ص 4، ج الکافی)کلینی،  .«نمازش کوتاهی کند
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 شـود. نماز ترک عواقب شام  است ممکن و بوده مشترک تارک با نماز ترک اص  در کند،می ترک
 الزم لـذا د؛انجامـمـی نیـز نماز کلی ترک به نشدندرمان صورت در انگاری،سه  این سویی از

 شود. بیان او یبرا نماز کلی ترک آثار است

 نماز در انگاریسهل عوامل (الف

 شود.می بیان آن اساسی علت سه اما دارد؛ وجود نماز ترک یا توجهیبی برای متعددی عوام 
 هااولویت تغییر .1

 به زندگی ۀدربار خود نگاه القای پی در زندگی، به مادی و اومانیستی نگاه ۀپای بر غربی هایرسانه
 هـایگزاره واالترین است، انسان میور که جاآن از فکری، نظام این در د.هستن یشخو مخاطبان
 ۀرتبـ در و شخصـی امـری نمـاز نگـاه، این در است. شده چیده هاانسان سود ۀپای بر نیز اخالقی
 بـه یابیدسـت بـرای فقـ  بلکـه اسـت، خداونـد دستور که جهت آن از نه و ستپایینی اولویتی  
 ابزارهای سوی از گراییلذت و گراییانسان نگاه چنان امروزه شود.می هتوج آن به که است آرامش
 در را اولویــت مســلمانان، برخــی زنــدگی در کــه یافتــه گســترش مجــازی، فضــای و ایرســانه

ــتر   هرچــه آوردندســتبه ــذت و تجمــالت بیش ــذر و شــهوانی هایل ــی مشــاهده زودگ  کنیم.م
 واقعـی نیازهـای فراموشـی و توحیـدی و الهـی نگاه از دوری جز ثمری نگاه، این به شدننزدیک
 1.ندارد انسان

 حتـی کنـد؛می تعریـف خداونـد بـا ارتبـاط در را انسـان شـنون تمـام توحیـدی نگـاه مقاب ، در
 اسـتایر در را او بـه کمـک و دانـدمی خداونـد ۀبند را انسان بینش، ینا ها.انسان به رسانیکمک

 اعمـال تمـامی قبـولی که ستبینیجهان همین در ند.کمی ترسیم الهی رضایت کسب و اطاعت
ِّ» کنـد:می نق  صادق امام از ریبصبوا .ستا نماز قبولی گرو در ِّ إنَّ وَّ  

 
اُبِّ ماا أ اُدِّ ِباِهِّ ُیحاس  ب  ع   ال 

الةُِّ ِّ الصَّ إن  ِّ ف  ِّ ُقِبل     قبـول نمـاز اگـر .اسـت نمـاز ،دگردمی میاسبه هک عملی اولین 2؛ِسواها ما ُقِبل 
 «.شد خواهد رد نیز هاآن شود، رد اگر و شودمی قبول نیز لاعما دیگر شود،

 امیرمؤمنـان دارد. کارهـا دیگـر بـر مقـدمی اولویت زندگی، ۀبرنام در نماز توحیدی، تفکر در
ِّ» فرماید:می س  ي  ِّ ل  ِّ ِمن  ل  م  ِّ ع  بَّ ح 

 
ِّ اللِهِّ إل ی أ الةِِّ ِمن  ِّ الصَّ ُكم  نَّ ل  غ  ش  ِّ الت  ن  قاِتها ع  و 

 
ُموُرِّ أ

ُ
يا أ ن  ِّ الد  اإنَّ ِّ اللاه ِّ ف  مَّ  ذ 

                                                           
ُقون  . »1 ک ُهُم اْلفاس  ُهْم ُأولن  ْنُفس  ْنساُهْم أ  أ  ُسوا الله  ف  ذین  ن  ال  کوُنوا ک   (91آیۀ حشر، سوره ) .«و  الت 
 .688، ص 4، ج الکافی. کلینی، 2
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واما ِّ ق 
 
هاُنوا أ ت  قاِتها اس  و 

 
ِّ ِبأ قا   ِّ ف  ذین  ِّ الَّ ِّ ُهم  ن  ِّ ع  الِتِهم  ِّ ص  نا  ساُهون  ع  ِّ ی  هاُنوا غااِفلين  ات  قاِتهاا اس  و 

 
 چیهـ 1؛ِبأ

 بـازدارد! آن اوقـات از را شـما ،ییایـدن امور مبادا ست.ین نماز از ترمیبوب خداوند نزد در عملی
 و ردهکـ سـرزنش انـد،کرده اعتنـاییبی آن اوقـات در نمـاز انجـام به که را گروهی خداوند هکچرا

 اعتنـابی نماز اوقات به و نداغاف  یعنی ،انگارند سه  نمازشان انجام در که هستند کسانی فرموده
 را نمـاز تنهـانـه نآنا دهند؛می قرار زندگی اولویت در را نماز مکتب، این یافتگانتربیت «.هستند

 حـ  بـه کننـدهکمـک و زندگی مسائ  ۀبرندپیش را آن بلکه ،دانندنمی زندگی امور تپیشرف مان 
 دانند.می نیز شانمشکالت

 تأسـیس دمشـق در ایمدرسه «عاملیسیدجب  آقای» که اندکرده نق  «زنجانی اللهآیت» مرحوم
 احمدسـید حـاج آقـای» بخواننـد. در، ایشـان نظـر تیـت آن در ،شـیعه آموزاندانش تا دندکر

 کـه شـنیدم عاملیجب  امین سیدمیسن خود از من» گفت: ،بود قم بازار تجار از که «مصطفوی
 نوشـت نامـه جاآن از او رفت. آمریکا به طب علم تیصی  برای ،ما ۀمدرس یافتگانتربیت از یکی

 حـال همان به اگر که شدم متوجه ولی ؛نشستم نوبت در مدتی .داشتیم امتیان پیش روز چند که
 بـا که کسانی از بعضی .شوم نماز ۀآماد که برخاستم ناچار شود.می فوت نمازم ،بنشینم انتظار رد

 نزدیـک که )نماز( دارم دینی تکلیف یک» :گفتم «روی؟می کجا» :پرسیدند ،بودند نوبت در من
 ایجلسـه دیگـر ،جلسـه ایـن از بعـد !گذردمی وقتش هم امتیان» :گفتند «بگذرد. وقتش است

 را آسـمانی و الهـی تکلیـف ایـن بایـد من !بشود خواهدمی هرچه» :گفتم «شد. نخواهد تشکی 
 نمـاز خوانـدن مشـغول و رفتم خرهباأل «ندارم. ندادنشانجام برای ایبهانه و راه هیچ و دهم انجام
 لـذا ام؛کـرده غیبـت مـذهبی ۀوظیف یک ادای ۀاندازبه که شدند متوجه ممتینه هینت اتفاقاا  .شدم

 کنـیم. میـروم امتیان از را او نیست شایسته ،ستجدی خود ۀوظیف در جوان این چون که گفتند
 کـه بـود این دهیم. تشکی  شامتیان برای خصوصی ۀجلس است الزم ی،و تشویق و تقدیر برای
 فرمـود: ،جریـان این نق  از پس امین سیدمیسن دادم. امتیان من و دادند تشکی  دیگری ۀجلس

 2.«شودنمی تر شاندامن ،بیفتند دریا به اگر که امکرده تربیت شاگردانی نچنی ،مدرسه در من»

 د:نکمی بیان گونهاین حافظ را مؤمنان این حالزبان
 سیررفت بی    وست با ک  بد  آ  خدش  وقات

 

 
                                                           

 .890، ص 6، ج الخصال. شیخ صدوق، 1
 .44، ص 6، ج الکالم یجر الکالمزنجانی، احمد . 2
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 1بیید  خبییر بیی  و حاصییل بیی   میی  اق بیی 
 

 نماز به توجهیبی حقیقت   درک عدم .2

 امـام از اسـت. مـردم عمـوم اذهـان در آنچـه از اسـت بیشتر بسیار ز،نما ترک و توجهیبی زشتی  
 حضـرت ؟دانیدمی کافر را نماز تارک و گوییدنمی کافر زناکار به شما چرا که دنپرسید صادق
 انجـام شـهوت ۀغلبـ و نفسـانی لـذت علـتبه را گناهان این ،خوارشراب و زناکار چون» فرمود:

 و شـمردنسبک هدفش و نیست بردن لذت قصدش ،کندمی کتر را نماز که کسی ولی دهند؛می
 2.«شودمی واق  کفر شد، واق  خدا دستور شمردنسبک وقتی خداست. دستور به کجیدهن

 اعـالم رسماا  که تفاوت این با البته ؛است کفر و خداوند به توجهیبی نماز، به توجهیبی حقیقت  
 دارد. او با مشترک حقیقتی اما شود؛نمی ربا او بر کفر احکام و نکرده خداوند از برائت

 حضـرت کتـاب در کبیـره گناهـان» فرمودنـد: «زراره بـن عبیـد» به حضرت آن دیگر، روایتی در
 فرار یتیم، مال خوردن رباخواری، والدین، عاق قت ، کفر، است: شده معرفی گناه هفت ،علی

 بـدتر یتـیم مال از درهم یک خوردن» :پرسید عبید «اسالم. پذیرش از بعد گریالابالی و جهاد از
 هفـت ایـن بـین نمـاز ترک چرا پس» :پرسید «نماز! ترک» فرمود: حضرت «؟نماز ترک یا ،است

 نمـاز تـارک» فرمـود: !«کفر» :کردم عر  «بود؟ هچ مورد اولین» فرمود: حضرت «نیست. گناه
 3.«است کافر ،علت بدون

  خدا مهربانی به افراطی توجه .3

 را خداونـد کـه اسـت ایـن ،ندراشمنمی سنگین چنانآن را نماز به توجهیبی برخی، کهاین علت
 پروردگـار تصورشـان در خـدا، مهربـانی به افراطی توجه با برخی دانند!نمی باوقار و عزیز اندچن
 قـرآن کـه حـالی در ند.پسـندمی خود که شکلی به همآن ند؛انگارمی مهربانی به ظفمؤ ار دوخ
ز» آورد:می 4«عزیز» اههمر را «رحیم» ح ُز یاْلع   شـده تکـرار قرآن در بارسیزده همراهی این «.میالر 

 است.
 توجه مورد عدیبُ تک و بخشی صورتبه ،نیز قرآن آیات که است نآ افراطی نگاه این هاینشانه از

                                                           
 .698، شماره غزل 614، ص حافظ غزلیات دیوان . 1
 .488، ص 6، ج الکافی. کلینی، 2
 .618. همان، ص 3
زیز. »4 )راغـب اصـفهانی،  .شـودسـت و مقهـور نمیا ست که در اثر نیرومندی، امرش غالـب و جـاریا ، کسی«ع 

 (419، ص 6، ج قرآن ظالفا مفردات تحقیق و ترجمه
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ُعـونياُْ» دارند: آشنایی قرآن فراز این با ،افراد از بسیاری لامث برای ؛گیردمی قرار ْ د  ـَتِج    ؛َلُكـم ْ َأس 
 الهـی بـودنرحیم همان فراز، این دانند.نمی را آیه ۀادام اما ؛«رمیبپذ را شما )دعای( تا دیبخوان مرا
 قـاَلْ َوْ» اسـت: ایـن شـریفه ۀآیـ .کندمی بیان را الهی قدرت و عزت آن، ۀادام و شودمی یادآور را

ُكُمْ ُعوني َرب  ْ اد  َتِج   ْ َلُكم ْ َأس  ـذیَنْ إن  ِبُروَنْ ال  ـَتك  ْ َیس  ُخُلوَنْ ِعبـاَدتي َعـن  َمْ َسـَید  ـن  َُ  و 1؛داِخـریَنْ َج
 ّبـرکت مـن عبادت بر هک سانیک .رمیبپذ را شما )دعای( تا دیبخوان مرا که است گفته شما پروردگار

 «.شوندمی دوزخ وارد ذّلت با زودی به ،ورزندمی
امـا  ده؛نمـو آن از اسـتفاده بـه دعـوت را همه و کرده باز را شیخو رحمت ۀسفر خداوند، هرچند

 بـدترین به را او بلکه درگذرد؛ او از ،کند توجهیبی آن به تکبر روی از کسی اگر که نیست گونهاین
 ترشـیرین را او مهربانی عزت، و ابهت این البته دارد. عزت و است عزیز زیرا کند!می دچار عذاب

 کند.می جلوه

 نماز در انگاریسهل عواقب (ب

 اکـرم پیـامبر دارد. آخـرت و دنیـا در انسان برای ناپذیریجبران عواقب نماز، در نگاریاسه 
ِّ» فرمودند: ة ِّ إنَّ ع  ب  ر 

 
ِّ أ ُنوِبِّ ِمن  اُبِّ الذ  يا ِفا  ِبهاا ُیعاق  ن  ِّ الاد  ال  ب  ةِِّ ق  ِّ اآلَِّار  ك  ار  اال ت  ِّ ةِِّالصَّ ی و  ذ 

 
ِنِّ أ ی  واِلاد  ِّ ال   و 

ِّ مين  ي  ة ِّ ال  كاِذب  ِّ ال  ِّ و  غ  ةال   ،نمـاز تـرک دارد: عقوبـت نیز دنیا در آخرت از قب  که است گناه چهار ؛2يب 
 بایـد ،نمـاز در انگارانسـه  کـه نیسـت گونهاین بنابراین «غیبت. و دروغ قسم ،مادر و پدر اذیت
 انسان همراه پیوسته ،نماز به توجهیبی آثار بلکه کنند؛ درک را خود عقوبت تا باشند قیامت منتظر

 ندارنـد، آن به نیازی احسا، و هستند توجهبی نماز به که همین ند.نباش آن متوجه هرچند است؛
 شـعر بـه مولـوی کـه شـعیب حضـرت و کـافر آن داسـتان همانند است. عذاب ترینبزرگ خود

 :است آوردهدر
 شیعی   عهیی   ر گفیت می   یی  آ 

 

 عیی   سیت ه یی بس  من  ز خی   ک 
 

  ییارمج یی و گنییاه میین  ز  یییی چنییی
 

 مییر  گیییر  نمیی ییی     کییرم زوَ 
 

 شیعی   گیدش   ر گفیت  تعیای   حق
 

 غیییی  ر ه  ز فصیییی   و جییید   ر  
 

                                                           
 .80غافر، آیۀ سوره . 1
 .30، ص 98، ج المسالل مستنبط و الوسالل مستدرک. حسین نوری، 2



11    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 گنییاه میین کییر م چنییی بگفىیی  کیی 
 

 ییی إ رم ج یی  ر نگرفییت کییرم زوَ 
 

 سیفی      مقلید   و گیدی  م  عیس
 

 تیییی  بگرفىییی  و ره کیییر ه ر یییا    
 

 خبییربیی  تیید و گیییرم چنیییت چنییی
 

 1سیر   بی  تیا  پیا    مانییه  لالسِسَ  ر 
 

 خودکنترلی قدرت ضعف .1

 تـا پـانزده سـنی گـروه) بزهکـار نوجوانـان شخصیتی پروندۀ از آمدهدستبه اطالعات به توجه با
 نمـاز نآنـا درصـدده تنهـا کـه شـودمی مالحظـه ،تهـران تربیـت و اصـالح کـانون (سال هجده

 دیـده یـریدرگ و نزاع تصاد ، مانند میئجرا بیشتر خوان،نماز افراد بین کهاین جالب خوانند.می
 2.اتفاقی صورتبه همآن شود؛می

 نمـاز قدرت از آمار این ،است مئجرا در کنترل قدرت عدم جرم، ارتکاب اصلی عام  که جاآن از
 فرمودنـد: پیـامبر .دهـدمی خبر نماز از دوری صورت در آن ضعف و خودکنترلی تقویت در
 گریـزان و ترسان او از شیطان گزارد،ب خود وقت در را خویش ۀگانپنج نمازهای آدمی که مادامی»

 شبـزرگ گناهـان سـوی به و یابدمی دست او بر شیطان کند، تباه را نمازها آن که زمانی اما ؛است
 3.«کشاندمی

 ،نـاخلف اقوام گمراهی و نابودی ۀریش تبیین در و داندمی تاریخی ایتجربه را مدآپی این نیز قرآن
ْ َفَخَلَفْ» فرماید:می دِْ ِمن  ْ ِهم َْبع  ف  لةَْ َأضاُعوا َخل  َبُعوا َوْ الص  واِتْ ات  َُ َفْ الش  َنْیَْ َفَسو  َقو   از پس 4؛اْاَغیّْ ل 

 آنـان .نمودنـد روییپ شهوات از و ردندک تباه را نماز هک آمدند ارک روی ایستهیناشا فرزندان آنان،
 «د.ید خواهند را خود گمراهی زودیهب

 در بیرونـی نظارت امکان بودنپایین و مجازی فضای در اجتماعی هایآسیب گسترش به توجه با
 بهتـرین از علـت همـین بـه ؛است یافته ودنم بیشتر خودکنترلی، تقویت اهمیت امروزه فضا، این

 تـرک سـویی از است. نماز با افراد دادنانس مجازی، فضای هایآسیب بردنازبین برای راهکارها
 هـایجرم ارتکـاب ۀزمینـ کـه دارد پـی در را خـودکنترلی ضـعف و شیطان به شدننزدیک نماز،

 د.نکمی بیشتر را مجازی
                                                           

 .4488، بیت ، دفتر دوممعنوی مثنوی. مولوی، 1
 .4، ص 43، ش تربیت و اصالح مجلۀفرد، میمدی حمید .2
ظ  ع  . »3 ن  ما حاف  ن  اْلُمْؤم  راا م  ع 

ْیطاُن ذ  زاُل الش  م  الی  ظـائ  ـی اْلع  ـُه ف  ل  ْدخ  أ  ْیه  ف  ل  أ  ع  ر  ج  ُهن  ت  ع  ی  نذا ض  ْمس  ف  وات  اْلخ  ل  ی الص   .«ل 
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   11  نماز ترک و سستی عواقب و عوامل شتم:ه مجلس

 انسان نیک اعمال نابودی .2

 اعمـال دیگـر نابودی موجب نیز آن ترک است، اعمال قبولی شرط نماز روایات، در که گونههمان
ِّ» فرماید:می هاللّ  رسول حضرت .است شده بیان نیک ن  ِّ م  ك  ر  هُِّ ت  االت  ای ص  تَّ اهُِّ ح  ُفوت  ِّ ت  اِرِّ ِمان  ي   غ 
ر ِّ
ِّ ُعذ  د  ق  ِّ ف  ِبط  ُله ح  م   «.است شده نابود عملش ،شود فوت عذر بدون نمازش کس هر ؛1ع 

 ؛اسـت نماز گروه در اعمال، اخروی و دنیوی کام  آثار از بردنبهره دارد، آثاری خیر عم  هرچند
 )نـابودی( حـب  شـاهد کـه گـاهآن خورد؛ خواهند قیامت در را حسرت بیشترین نماز، تارکان لذا

 د.ش دخواهن شاناعمال

 بیت اهل شفاعت از شدنبهرهبی .3

 خسـارت آن، از مندنشـدنبهره و بیـت اهـ  شـفاعت سـعادت، بـرای مؤمنـان نهـایی امید
ناُ ِّ» فرمودند: رحمت پیامبر ست.ناپذیریجبران ت  الی  افاع  اِنِّ ش  ِّ م  فَّ خ  ات  اال اس  ِّ ِتِهِِّبص  اِردُِّ و   الی 
ل  َّ ِّ ع  و    ح  اللِهِّال ال   سر ،قسم خدا به و بشمارد سبک را نماز که کسی رسدنمی من شفاعت به ؛2و 

 ایـن حضـرت، آن کـه کننـدمی نقـ  نیـز صـادق امام «!شد نخواهد وارد من بر کوثر حو 
 .3کردند کیدأت نیز شانوفات هنگام یعنی زندگی، لیظات ترینحسا، در را هشدار

ّفا حمیدة»  بـانوی   ایـن هسـتند. جعفـر بن موسی حضرت   مادر و صادق امام همسر «الُمص 
 ظرفیـت چنـان امـا بخشـیدند؛ صـادق امام به ،باقر امام که بودند کنیزی پرهیزگار، و فقیه

 دادنـد.می ارجـاع او به شرعی مسائ  از آگاهی برای را بانوان ،بزرگوارشان همسر که داشت رشد
 شـانشریف عمر لیظات آخرین در ،نیز ادقص امام که اندکرده نق  مشهور روایتی در ایشان

 4«!رسدنمی کند کوتاهی نماز در که کسی به ،ما شفاعت همانا» فرمودند:
 امیـد   آخـرین از شـدنمیروم نماز، ترک عقوبت   ترینسخت که گفت توانمی روایات، این بر بنا

 و ابرجاسـتپ ،نیـز نیـک اعمـال نـابودی از بعـد حتـی که امیدی ؛است شفاعت یعنی مؤمنان،
 .کندمی گسسته کامالا  را امید ۀرشت که است آن از ناامیدی
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