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 کمال عبادت

 مقدمه :

  مرحلۀ قبولی و مرحلۀ کمال.، مرحلۀ صحت،ای هم شرایطی دارد، مرحلۀ تکلیفمرحله دارد هر مرحله چهارعبادت 
. بعد از اینکه ما به تکلیف رسیدیم، یعنی بالغ شدیم، عاقل شدیم و توانایی ه شدقبل گفت درس هایمرحله را در  سه

صحت است، یعنی عبادت را صحیح باید انجام دهیم و عبادت صحیح را مرحله رسیم که آن داشتیم به مرحلۀ دوم می
دهیم که  ایی را باید انجامکه جامع شرایط است بپرسیم. و بعد از این مرحله کارهو کارشناس دینیباید از یک مرجع تقلید

یط ، شراه شدقبل گفت است. شرایط زیادی داشت که در مرحلۀ عبادت قبولی مرحله قبول باشد، مرحلۀ سومعبادت 
الِ مرحلۀ چهارم کم ،شرایط سیاسی، شرایط خانوادگی، بعد از این سه مرحله اخالقی، شرایط اجتماعی، شرایط اعتقادی،

 عبادت است.

 کمالمرحلۀ چهارم: 

 وسیلۀ و ، واجباتی مثل درب و پنجره، وسیلۀ گرماهاارکانی مثل ستون هر ساختمان دارای کرد.تشبیه  ساختمانی توان بهمیرا  «عبادت»
 هیم کهانجام دتوانیم کارهایی می (چهارم) بعد . در مرحلۀاست آمیزی، و نورپردازیرنگ مثل لوستر، ،ایهای تزیینیو ویژگیکننده، نکخ

 .دهندمیاین عبادت ما را نشان  هافرشته در این صورت، و به آسمان بروند. شده بارانعبادات ما نور

 عبادت اول وقت .1

 اما کسی که نمازش ؛دارد توسعهست. اگرچه وقت نماز ظهر از زوال آفتاب تا چهار رکعت به مغرب ما فرمانبری ۀدهندنشان ،اول وقت عبادتِ 
مثل  ،مثل من است و نمازهای با تأخیر ،نماز اوّل وقت»فرمود:  )صلی هللا و علیه و آله(  تر است. پیامبرنمازش کامل ،خواندرا زودتر می

 . «هامثل خورشید است و نمازهای دیرتر مثل ستاره ،نماز اوّل وقت»فرمود:  دیگر . و در حدیثی«پیامبران دیگر است

 انجام مستحبات .2

و بوی خوش  از عطر، زدنمسواک  کردن،پاکیزه عبادت  با لباسِ  مستحباتی نظیر:. اندتحباتی را به ما آموختهمس )علیهم السالم(  معصومان
 . نماز خواندن و.. مایۀ کمال عبادت هستند، به جماعت خواندندر مسجد نماز ، مند شدنبهره

 
 
 

 عبادت در سختی .3

 .ستتر از دیگران اکامل عبادتشاندهند، انجام می )مانند جبهۀ جنگ( موقعیت سختیهایی که به ناچار عبادتشان را در آنآمده: در احادیثی 
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 ،هابرترین عمل 1 :فرمود )علیه السالم(  . امیرالمؤمنینشودسختی انجام می عبادت شخص بیمار با
 ،بستری است پایش شکسته و در بیمارستان و دست و یا کسی که ،ستنابینا، یا ناشنوا کهکسی  .عملی است که خودت را به سختی بیندازی

 یکی از شرایط کمال آن است که آن عبادت در موقعیتِ  بنابراین،تر است. نمازش کامل ،دهداما در عین حال نمازش را به وقت انجام می
 دشوار انجام شود. 
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 عبادت سبقت در .4

قرآن  .تر است، عبادتش کاملکندعبادت حرکت می سمت که زودتر به شود. کسی، موجب کمال عبادت میسبقت در عبادت
دیفرمامی

 سپکه  ییهابا آن ،جهاد آمدند دانیبه م انفاق کردند و از فتح مکه پیشکه  یکسان 3
یکسان نیستند؛ آنان از جهت درجه از کسانی که پس از فتح مکه انفاق و جهاد کردند،  ،از فتح مکه آمدند

  ترند.بلندپایه
 که ی. کساناشتد یشتریخطر ب ،چرا که ،تظاهرات آمدند دانیماه زودتر به م سه ـ دوبهمن و  22از  پیشکه  ییهامثل آن
 ماز جمعهمحل ن بهفرشتگان  ،شودیصبح جمعه که م روایات آمده:در  .تر استعملشان کامل دارند، بیشتری سبقت و سرعت

 4کند. ثبت می آیند،که به نماز جمعه می را یکسان ، نامبیو به ترت .ندیآمی

 درعبادت اولویتظ قرار داردن لحا .5

 است.  عبادت کمال مایۀ ،ترکار مهمانجامِ 
صدقه به  ،محتاج دارید تا فامیلِ 5: ندفرمود )صلی هللا و علیه و آله(  پیامبر گرامی اسالم

در آن  ای  است که اولویتکامل نیست. صدقۀ کامل صدقه بلکهثواب نداشته باشد،  ،ن صدقهآکه رسد. نه ایندیگران نمی
 هابیچاره به عدب و یتیمان به نزدیک، بعد بستگانِ سپس بهوالدین،  ابتداخواهید انفاق کنید، اگر می آمده:قرآن در لحاظ شود. 
ی نافله، به هااگر نماز 7»فرمود:  )علیه السالم(  حضرت امیرالمومنین علی 6.انفاق کنید

 ،شودنماز صبحش قضا می رود ومی هیئت وقتی کسی بهاولویت دارد.  ،واجب آن را انجام ندهید. نمازِ  ،رساندواجبات ضرر می
 نشانۀ کمال است.  ،رود. این اولویتبنباید به آن هیئت 

 در عبادت دوام .6

فرماید: یم قرآن دهندۀ کمال است.نشان ،دوام داشته باشد اگر عبادت، .کنندعبادت میمقطعی  وموسمی  بسیاری افراد به طور
سیراب خواهیم  ییآب گوارا آن ها  را از ما استقامت کنند، اگر در راه خدا 8؛

بهتر  ،دارادامه کمِ 9؛: ندفرمود «استقامت» ۀدربار )علیه السالم(  امیرالمؤمنین. کرد
 «دعای کمیل»هر شبِ جمعه یک صفحه  ؛ برای مثال،مستمر انجام دهیم به صورت یمان راها. عبادتاست از زیادِ مقطعی
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 هر از اول ماه رمضان یا ؛تمامِ دعای کمیل را بخوانیم و بقیۀ طول سال نخوانیم ایبهتر از این است که شبِ جمعه ،بخوانیم
  .را بخوانیم «دعای جوشن کبیر»ی از شب مقدار

 بصیرت و تفکر در عبادت .7

نی امغضوب .آشنایی پیدا کنیم اذکاری که در نماز آمده است، تفسیر و مفهوم، ابا معن باید است.بصیرت  از شرایطِ کمال نماز، 
د؟ چه کسانی هستن ؟ اندچه کسانی چه کسانی هستند؟  بدان اشاره شده است، «حمد»که در سورۀ 

برد، یم نماز را به اوج امور، این دانستن ؟خوانیممی  یعنی چه؟ برای چه چه راهی است؟  
 کند. نورپردازی می و دهدمی کمال

 .، خیری نیستدر عبادتی که اندیشه در آن نباشد 10فرمود )علیه السالم(  امیرالمؤمنین
 کنم؟ من در این هستی چه جایگاهی دارم؟می چرا من عبادت

 به عبادت مغرور نشویم .8

  به حساب نیاوریم.نماز و عبادت خودمان را  ومغرور نشویم  کند این است که ما به نمازمانمی از چیزهایی که نماز را کامل

 )صلی هللا و علیه و آله(  عبادتِ پیامبر

داری زندهب: شگفت ؟است ، کدامکه از پیامبر دارید ای: بهترین خاطرهندپرسید )صلی هللا و علیه و آله(  از همسرِ پیامبر 
به  ،دآمخاست، به حیاط منزل میمیکرد، از خواب برمی مقدارِ کمی که شب استراحت .)صلی هللا و علیه و آله(  پیامبر
 کرد: می را تالوت «آل عمران»سورۀ  195تا  190دوخت و آیات می چشم هاستاره

 حقیقت این است که در آفرینش ؛
 یی است برای خردمندان.هاها و زمین و آمد و رفت شب و روز نشانهآسمان

 خردمندان کسانی ؛
 .کنندمی فکر ،ذکر خدا را دارند و عالوه بر ذکر ،ایستاده، نشسته و خوابیده ،در هر حال هستند که

دارند و زمین و به دنبال این ذکر و فکر دست به دعا بر می هادر آفرینش آسمان 
پروردگارا تو منزهی از اینکه این جهان را بیهوده بیافرینی، حتماً مرا برای   :که

 پس دستم را بگیر و از آتش نجات بده.  ،ایهدفی آفریده

 خوانیم: می در حدیث
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کم، امّا با  عبادتِ پیوستۀ 11
 ولی یقین در آن نباشد.  ،نزد خدا برتر است از عبادتی که زیاد باشد ،معرفت و یقین
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 فلسفۀ عبادات

 عبادات و احکام ۀفلسف

ز وقتی به خصوص ا ،شد یکه اسالم جهان نخستینی هااز همان قرن .شودال میؤس بسیارفلسفۀ عبادات یا فلسفۀ احکام از 
 ؟را برای بشر فرستاده استانبیاء  خداوند، چرا شد:ها مطرح میاین سؤال ،اسالمی شدند ۀوارد فضای جامع هاکه غیرمسلمان

شراب حرام  خوردن ؟ چراچیست حجاب فلسفۀ؟ گرفت روزه باید ؟ چراخواند نماز باید چرا شود؟چرا انسان دوباره زنده می
 است؟ چرا ارث زن و مرد فرق دارد؟ 

  :دهیمب پاسخخواهیم به چند سوال می در این بخش
 ؟دنفلسفه دار ،آیا احکام. 1
 احکام بیان شده است؟  فلسفۀ آیا ،دناگر احکام فلسفه دار. 2
  ؟بعضی از احکام بیان نشده است فلسفۀ چرا. 3
ی خداوند هیچ چیز اند و؟ چون از جانبِ خدا آمدهکهچراند، دلیل دار و، حکمت سفهاحکام فلبگوییم که  بایدسؤال اول  بارۀدر

 و هایعنی آفریده ؛است «حکیم»ی خداوند، هایکی از اسم .کندهدف صادر نمیآفریند و هیچ دستوری را بیهدف نمیرا بی
 د. نفلسفله دار ،احکام و تمامِ عبادات ؛ بنابراین،است حکیمانهدستوراتش 

 و یا امر ستور،د به دنبالبه آیاتِ قرآن مراجعه کنیم، غالباً  باید گفت، غالباً فلسفۀ احکام بیان شده است. اگر سوال دومدربارۀ 
جهاد کنید تا  و یدخدا باش روزه بگیرید تا تقوا داشته باشید، نماز بخوانید تا یادِ  ،برای مثال ؛آن بیان شده است ۀفلسفل، اینهی
چند منظور  را برای ییکه گاهی اطبا دارو این انندم ؛یا حکمی چند فلسفه داشته باشد عبادتممکن است  البتهیز باشید. عز
ان شده حکمت بی ، دلیل ویا بیشتر و بینیم که در قرآن و حدیث گاهی برای یک حکم،  سه یا چهاردهند. برای همین میمی

 ،)بهداشت جسمی(پاکیزگی  ؛وضو چند حکمت داردروایت شده است:  )علیه السالم(  امام رضا فرموداز  ، برای مثال،است
؛ برای داریم در باب فلسفۀ احکام یی مستقلهاما کتاب 12.)فلسفۀ معنوی(دل  روشناییِ )بهداشت روانی( ونشاط و شادابی 

ای در اختیارشان قرار گرفته ی ویژههاامامانی که فرصت خصوصب ،امامانِ ما .)ره(  شیخ صدوق الشرایععلل مثال، کتاب
 .اندپاسخِ فلسفۀ احکام را گفته ،هزاران مورد در ، شاید)علیه السالم(  امام رضا و )علیه السالم(  است، مثل امام صادق

 بیان شده است.  روایتاحکام در قرآن و  بیشتر فلسفۀ بنابراین،

 از احکام و عبادات یبرخ ۀنشدن فلسف انیعلت ب

ها، مطابق روایت معصوم این است شود؛ یکی از علتهای متعددی سبب این امر میباید گفت، علتال سوم ؤسدر پاسخ به 
هش نکاش و پژوکبستری برای  ؛ در واقع،د یافتنراز این احکام را خواه و دنرسبه رشد عقالنی می هازمان انسانالدر آخر که

 . شودفراهم می های وارستهانسان
از  بعضی سربازان، اام ،فرماندهی که دستوراتش حکیمانه است ها، مسئله آزمون و امتحان است؛ماننددیگر از علتیکی 

ت برایش خواسده میبود. فرمانافراد  برای شناسایی یفهمند که این مانورمی البته سرانجام .شوندمین دستوراتش را متوجه
 هم تابع هستند.  هاتیآیا در سخ ،کنندادعا می افرادی کهشود روشن 
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 تعبد در عبادت

 تیِ خبآفریدگار ما برای خوش و خدا هستیم و بندۀ خوانیم؟ چون تسلیمچرا نماز می های اساسی اسالم، تعبد است.یکی از آموزه
مطمئن  ، زیرادانیمشراب را حرام می و خوردن کنیم،را رعایت میحجاب  ،گیریمما این دستور را صادر کرده است. روزه می

 تبعیت رو،ازاین ؛ستهابرای انسان و مصلحتی فایده ،هااست. مطمئن هستیم در واجب ضرر و فسادی هاهستیم در حرام
 ؛ زیرا مایریمگمین روزه ،ما تا فلسفۀ روزه را ندانیم :گوییمنمی مانده ومعطل ن .چه فلسفۀ آن را بدانیم و چه ندانیم ،کنیممی

تسلیم  یم وکنتبعیت می است، دانیم خداوند این فرمان را دادههمین اندازه که می .یمدخداونعبد  بلکه، نیستیم اسیرِ فلسفه
  .هستیم

اسرارِ  ،است که خداوند در کتابشین جهت بددوست داریم راز آن حکم را بدانیم و  ؛ه خودِ خدا ما را کنجکاو آفریده استالبت
قرار دادیم تا ببینیم چه کسانی فضولی  نوزدهمأموران جهنم را  ما عددِ  :فرمایدگاهی می خداوند عبادات را بیان فرموده است. اما

 ،را قرار ندادیم نوزدهاین عدد  13؛  :قرار دادیم برای امتحان و آزمون این عدد راخود ِ اصالً  .کنندمی
 .مگر برای آزمون

 ،آقا :فتگ ،نوزده ... ،نوزده ،نوزده :کندشد و دید کسی ایستاده و مدام تکرار میزار تهران رد میالله کسی در خیابانِ  نقل شده:
 ،یستب گفت: آن و ،نوزده ،نوزده کنیدآقا چرا مدام تکرار می :رسید و گفت دیگری از راهست؟ او جواب نداد. نفر چی تمنظور
من  :فت؟ گجریان این تکرار اعداد چیستکسی که دوست داری بگو  جان هر :گفتند سرانجام .و جواب نداد بیست ... ،بیست

 !نوزدهمی هستی رم. تو فضولِاشمرا می هافضول ،از صبح

 فلسفه تغییر قبله

امر، ین ا ؟خداوند هستند پا تسلیم فرمانِ تا سر وعبد خداوند  واقعاً  آیا نشان بدهد که هاانسان خواهد به خودِ گاهی خداوند می
نماز  المقدستا در مکّه بود به سمتِ بیت )صلی هللا و علیه و آله(  اسالم گرامیپیامبر  برای مثال، ؛است آزمون برای
دس به المقتظهری دستور آمد که رویتان را از بی خواندند. در نمازِ المقدس نماز میبه سمت بیت نیزو در مدینه  ندخواندمی

گر درست است؟ ا دومیآیا قبلۀ اولی درست بوده یا  به وجود آمد که:در جامعه گاه شور و درگیری . آنکعبه بچرخانید سمتِ
 قدسالمکه به سمت بیت این همه نماز ثوابِ  پس ،درست است ۀ دومیقبل؟ اگر است چرا عوض شده ، پساولی درست بوده

 تهم این قبله درست اساول درست بود،  آزمون بود. هم قبلۀ تغییر قبله، نوعی که خودِ این :آمد پاسخ؟ شودمی هچخواندیم 
 بود. هاو این تغییر قبله آزمونی برای شناسایی متعبد در واقع، هر دو فرمان خداوند است. و

 ند،فرقی با هم ندارهیچ مگر دختر و پسر با هم فرق دارند؟. دختر و پسر  ؟؟ مگر ما انسان نیستیمارث زن و مرد فرق داردچرا 
  این مسئله وجود دارد.ولی حکمتی در 

آن  ما هفرض کبه حاال  ند.بیان فرمود حکمت این حکم را  )علیه السالم(  اامام رض. متفاوت استزن و مرد  ۀدیچنین هم
ت اطاع ،مر فرمودهگونه که خداوند ا به هر وما بندۀ خداوند هستیم  آید، چرا که، هیچ اشکالی پیش نمیحکمت را ندانیم

 . کنیممی
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 جهینت

 قرار داده و برای هاآن بندگانش را آفریده و جهان را در اختیار وند،آن خدا .پذیرفتیم که این جهان خدایی دارد همان ابتداما از 
 بعضی، کنند ویممقابل خدا سرکشی  یستند وتسلیم ن ، البته بعضی افراد،یی فرستاده استهاپیامبران و کتاب هاآن بختیِخوش

در  کنند؛ چه فلسفۀ احکام را بدانند و چه ندانند. شایان ذکر است،را انتخاب مییعنی تسلیم دستورات خداوند بودن  ،«بندگی»
ار در روزگ و... منتشر شده است. اسرار الخمس، اسرار الحج ،اسرار الصال با عناوین: بسیاریهای کتاب ،سال 1400طی این 

 است. فارسی نوشته شده به زبانِ بسیاری دربارۀ این موضوع  یهاکتاب نیز خود ما

 


