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تفسیر موضوعی زندگی با قرآن

درس هفتم:
نماز چرا اثر ندارد ؟
چرا نماز گزاران خالف می کنند ؟نماز  ،کی و کجا مانع فحشا ء و منکر
می شود ؟
سوال اینجاست که ما در جامعه بسیاری از نمازگزاران را می بینینم که خالف می کنند
و اهل فحشا و منکر هستند  .قرآن هم که در سوره ماعون می گوید « :فَوَیْلٌۭ لِّلْمُصَلِّینَ
پس واى بر نمازگزاران»
چگونه نمازی مانع ارتکباب به فحشاء و منکر می شود و موجب رشد و تقرّب انسان است
؟
پاسخ اجمالی :
بازداشت نماز از فحشاء نتیجه و شرط نماز است یعنی نماز اقتضایش این است که نمازگار
طرف گناه نرود نه علت تامّه یعنی اینکه نماز انسان را مجبور کند که گناه نکند  .بلکه
نماز گزار به رعایت آن شروط مکلّف است و اگر بدان عمل نکند نمازش از مقبولیت
ساقط است .
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در احادیث معصومین (ع) رسیده است که کسی که شراب بخورد تا  40روز نمازش
قبول نیست .یعنی شرط قبولی نماز این است که انسان شراب نخورد یا به طور کلی فعل
حرامی را مرتکب نشود  .نتیجه اش این است که اگر نماز گزار می خواهد نمازش قبول
شود باید فعل منکری را انجام ندهد و این گونه نماز مانع از فحشا و منکر می شود .
بنابر این ترک فحشاء معلول جبری نماز نیست بلکه شرطی است که نماز گزار باید به
آن عمل کند .
انسان اگر مواظب و مراقب باشد که شرطهای صحت و قبولی نماز را بجا آورد چگونه
می تواند گناه کند ؟کسی که می داند اگر غذای حرام بخورد  .لباس حرام بپوشد در
مکان غصبی و حرام نماز بخواند و  .....نمازش قبول نیست  ،خود به خود این اعمال
حرام را ترک می کند و این ترک فعل حرام به خاطر نماز است .
کسی که قبولی نماز برایش مهم نیست و هر منکری را هم انجام می دهد این در حکم
تکذیب کننده دین است که خداوند در سوره ماعون می فرماید « فَوَیْلٌۭ لِّلْمُصَلِّینَ»
نماز تنها در شکل قیام و رکوع و سجود  ...خالصه نمی شود  .نماز دنباله و پیوست ها
دارد که روی هم نماز محسوب می شود  .نماز باضافه رعایت حقوق مردم باضافه ترک
محرّمات جزئی و کلی و خیلی چیزهای دیگر .
روایت شده که در زمان رسول خدا (ص) جوانی در جماعت حاضر می شد  .به پیامبر
(ص) گفتند که او اهل گناه است  .پیامبر فرمودند  :نمازش موجب ترک گناهش خواهد
شد و طولی نکشید که توبه کرد .
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-1سوره عنکبوت آیه 45

ا ُ ْتل ُ َمآ أُوح َِى إِلَ ْي َك مِنَ ٱ ْل ِك َٰ َت ِ
ٱلصلَ َٰو َة َت ْن َه َٰى َع ِن
ٱلصلَ َٰو َة ۖ إِنَّ
َّ
ب َوأَق ِِم َّ
ٱَّلل أَ ْك َب ُر ۗ َو َّ
ٱ ْل َف ْح َ
ص َن ُعونَ
شا ِٓء َوٱ ْل ُمن َك ِر ۗ َولَ ِذ ْك ُر َّ ِ
ٱَّللُ َي ْعلَ ُم َما َت ْ
آنچه از کتاب به سوى تو وحى شده بخوان و نماز را برپا دار ،که نماز [آدمى را] از
زشتکارى و ناشایست باز مىدارد ،و قطعا یاد خدا مهمتر است .و خدا مىداند چه
مىکنید.
روح نماز ذکر خداست و ذکر بزرگتر از هر چیزی است زیرا در حقیقت آنچه از گناه باز
می دارد یاد خدا و معاد است و خدا آگاه است که چه می کنید .
عالمت نماز مقبول ترک کنا ه است اگر نماز گزار ترک گناه کرد معلوم می شود نماز
او ذکر اهلل بوده است و اگر به گناه ادامه داد نمازش مشکل دارد نقص فنی دارد .
امام صادق علیه السالم فرمود :خداوند متعال فرمود :نماز کسى را مى پذیرم که:
1ـ در مقـابل عظمت من فروتنى کند.
 2ـ از خواسته هاى نفسانى بخـاطر من خود را دور کند.
 3ـ روزش را با یاد من به پایان ببرد.
 4ـ بربندگانم بزرگى نفروشد.
 5ـ به گرسنه غذا دهد.
 - 6برهنه را بپوشاند.
 7ـ به مصیبت دیده مهربانى کند.
 8ـ غریب را پناه دهد.
بحاراالنوار ج66ص391
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 -2سوره مومنون

َقدْ أَ ْفلَ َح ٱ ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ
به راستى که مؤمنان رستگار شدند

ص ََلتِ ِه ْم َٰ َخشِ ُعونَ
ٱلَّذِينَ ُه ْم فِى َ
آنان که در نمازشان خاشعاند
در این آیات خداوند با تاکید می فرماید مومنان رستگارند همانهایی که در نمازشان
فروتن و فرمانبردارند و در ادامه چند ویژگی دیگر از جمله رویگردانی از لغو ،
پرداخت زکات ،حفظ عفاف و پاکدامنی  ،رعایت عهد و پیمانها و ..
نمازی که عالوه بر صحت شرایط داخلی که همان قیام و قرائت و رکوع و  ....شرایط
صحت بیرونی که انجام واجبات و ترک محرمات است هم داشته باشد مقبول است و این
نمازگزار اهل فالح و رستگاری است .
 -3سوره طه آیات  13و 14

َوأَ َنا ْ
وحى
ٱس َتم ِْع لِ َما ُي َ
ٱخ َت ْر ُت َك َف ْ
و من تو را برگزیدهام ،پس بدانچه وحى مىشود گوش فرا دار

إِ َّنن ِٓى أَ َنا َّ
ٱلصلَ َٰو َة لِ ِذ ْك ِرى
ٱع ُبدْ نِى َوأَق ِِم َّ
ٱَّللُ َ َٓل إِ َٰلَ َه إِ َّ َٓل أَ َن ۠ا َف ْ

این منم خداوند [یکتا] که خدایى جز من نیست ،پس مرا پرستش کن و به یاد من نماز بپادار
این آیه می گوید  :ذکر خدا معرفت اهلل می آوردو نماز یکی از عوامل ذکراهلل است
اگر ذهن و خاطره انسان را یاد خدا و معاد وجزای اعمال پرکندقطعا ترک فحشاءو منگر و عمل به
تکالیف از آن ناشی می شود .
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نمازی اقامه کن که ذکر خدا باشد
ٱلصلَ َٰو َة َت ْن َه َٰى َع ِن ٱ ْل َف ْح َ
شا ِٓء َوٱ ْل ُمن َك ِر ۗ
ٱلصلَ َٰو َة ۖ إِنَّ
َّ
َوأَق ِِم َّ
ٱَّلل أَ ْك َب ُر
َولَ ِذ ْك ُر َّ ِ
نماز را فقط برای ياد من (خدا) اقامه کن
ٱلصلَ َٰو َة لِ ِذ ْك ِرى
َوأَق ِِم َّ

قلب وجان مؤمن فقط با ياد خدا به مقام اطمينان و آرامش
می رسد
ٱَّلل َت ْط َمئِن
ٱَّلل ۗ أَ ََل ِبذ ِْك ِر َّ ِ
ٱلَّذِينَ َءا َم ُنوا َو َت ْط َمئِن قُلُو ُب ُهم ِبذ ِْك ِر َّ ِ
وب
ٱ ْلقُل ُ ُ

اگر به مقام اطمينان رسيدی به مقام بندگی می رسی و
خدا تورا به بهشتش دعوت می کند
س ٱ ْل ُم ْط َمئِ َّنة
َٰ َٓيأ َ َّي ُت َها ٱل َّن ْف ُ
ٱر ِجع ِٓى إِلَ َٰى َر ِّبكِ َراضِ َية َّم ْرضِ َّية
ْ
َفٱدْ ُخلِى فِى ِع َٰ َبادِى َوٱدْ ُخلِى َج َّنتِى

