
 

 طهارت 

انۀ کارخ ،نماز ؛کندفرمود: نماز معجونی الهی است که  سعادتِ فرد و جامعه را در دنیا و آخرت تضمین می )ره(  امام خمینی
 رو این است که از وضو تا تعقیبات نماز را بررسی کنیم.های پیشهدف درس 1سازی است.انسان

خواهیم به دیدار می چونشود. به وضو، غسل و تیمم، طهارت گفته می اسالم،در فقه  .است «طهارت»اولین پلۀ نماز 
 .باشدو پاکیزه طاهر  باید دلمان و روحم، فکر، مکان، لباس ،بدن پروردگارمان برویم،

 آن ۀاهمیت وضو و فلسف

گاهی دربارۀ وضو  2وضو است. ،نماز و کلید نماز ،کلید بهشت ند:فرمود )صلی هللا و علیه و آله(  گرامی اسالم پیامبر 
همی است. ایستگاه م ،ایستگاه وضو تأمل بیشتری داشته باشیم.وضو باید  بخشی  نماز در هادر آموزش .کنیمکاری میکم

نباید به  در مدارسما اند؟ چه آدابی در وضو به کار رفته است؟ وضو چیست؟ چه وضویی از ما خواسته فلسفۀ :باید فکر کنیم
 . ای دربارۀ وضو سخن بگوییم تا فکرها درگیر شودبه گونهباید  اکتفا کنیم، بلکهشستن دست و صورت 

 وضو دربارۀ )علیه السالم(  سخن امام حسن

این مسئله : دنفرمود ؟ ایشانحضور قلب داشته باشیم توانیم در نمازمینچرا ما  :پرسیدند )علیه السالم(  از امام حسن مجتبی 
 یکاره چ دخواهیکنید و توجه کنید که میناسراف را ، آب بیایید به سمت نماز وضو با آرامش از ایستگاه گردد؛به وضو برمی

وایت ر )علیه السالم(  امام باقر از د؟مالقات کنی دخواهی؟ با چه کسی میدبروی دخواهی؟ به دیدن چه کسی میدهیدانجام می
 . وجود نداردبدونِ طهارت  نمازِ 3؛شده: 

 )علیه السالم(  وضو از دیدگاه امام رضا ۀفلسف

د که نمازگزار باید وضو داشته باشعلت این ؛ :نددربارۀ فلسفۀ وضو فرمود )علیه السالم(  امام رضا
باید  ،خواهد در پیشگاه خدا مناجات کندمی وقتی ؛این است که بنده باید پاکیزه  باشد

نجاسات باید پاک باشد.  و ها، پلیدیهااز آلودگی طاهر و پاکیزه باشد.
، ردگیمُدل ،با پوست صورت ـ خصوص اگر خنک باشدهب ـ آبتماس دیگر وضو این است که  یک علتِ ؛

 4؛آورد. می برد و به جایش شادابی و نشاطمی آلودگی را از بینافسردگی، کسالت و خواب
. دکنآماده می را برای دیدار با پروردگار انسان و هم باطن هم ظاهر بنابراین وضو، ؛کندمی پاکیزه و آماده نیزوضو، دل را 

غذا  یا و خواهید بخوابیدمی هنگامی که حتی ؛در همه حال وضو داشته باشید چنین روایات بسیاری به ما توصیه کردند که:هم
 بخورید. 

                                                 



 

 حتی شیطان از وضو گرفتنانار

ز او ا در خیابان دید. ،بود عصبانی که بسیارشیطان را  )صلی هللا و علیه و آله(  اکرم که روزی پیامبر روایات آمده:در 
عصبانی  ه گروهاز شانزد :ی؟ گفتسکچه از  :پرسید )صلی هللا و علیه و آله(  پیامبر .عصبانی هستم :شده؟ گفت هچ :پرسید
 د. نوضو باشد همیشه بانکه دوست دارو کسانی  ... خود شما هستید ین گروهاول هستم؛

ه او دست باحساسی  ،گیردکسی که وضو می ، ودار آلودگی، گناه و پلیدی استطرف ،شیطانآید که دست میاز این روایت به
 .آلودگی گرایش پیدا کند میل ندارد به سمتِ که دهدمی

 وضو باشیدهنگام خواب با

واب کسی که از خ شود؛ مانندپیام ارسال می هافرشته سوییا از و  هاشیطان سوییا از  ،در خواب هم چرا که ،با وضو بخوابیم
خواهیم خواب خوب و آرامی . اگر میاست پیامک برای او رسیده هفت یا هشتکند که شود و موبایلش را نگاه میبیدار می

 م؛قرآن بخوانید باید قبل از خواب ،میببا وضو بخوا باید ها با ما تماس نگیرند،داشته باشیم و شیطان
 .را دوست دارد هاباوضوها و پاکیزهکنندگان و ، توبهخداوند 

 آب وضو اسراف نشود در

  :فرمود )صلی هللا و علیه و آله(  اکرم . پیامبرنباید اسراف شود در آب وضو

به اندازۀ  باید آب وضو 6؛
د سه لیتر در ح باید سوم لیتر باشد. آب غسل همدو ، بایداگر به لیتر بگوییم .گرم( باید باشد051) سیر 11

 هاآناین اندازه آب برای وضو یا غسل کم است.  :گویندمی که باشد. در آینده مسلمانانی خواهند آمد
 مخالف سنت من هستند. 

 .در آب اسراف نکنیماما  ،داشته باشیم یوضوی شاداب

 آداب وضو

او را به نام مادرش صدا  ،نام دارد «حنفیه»چون مادرش  داشت.« محمد حنفیه»پسری به نام  )علیه السالم(  منینؤامیرالم
 این !را گرفت و کنار آب آورد. فرمود: عزیزم اوروزی دست  )علیه السالم(  حضرت امیر سالش بود. سیزده دوازده ـزنند. می

 0 :طوری وضو بگیر

                                                 



 

 از نعمت آب گزاری: شکراول ۀمرحل

 زندگیِ  کم شود، و یا اگر نباشدو است  بهاییگران نعمتِ آب ، چرا کهاز نعمت آب تشکر کن ،همین که نگاهت به آب افتاد 
  گردد.مختل می هاانسان

 از وضو و خواندن دعا پیشها ن دستشست :دوم ۀمرحل 

» :یت را تا مچ بشور و بگوهادست ،که وضو بگیریاز این پیش !پسرم
 !«قرار بده هاندهکنو توبه هامرا از پاکیزه ،خدایا ؛

 شستن صورت و خواندن دعا :سوم ۀمرحل

! دهنسیاهان قرار از روو در قیامت قرار بده  سفیدانِ مرا از رو ،بگو: خدایا شویی،می صورتت را برای وضوهنگامی که  !پسرم
سیاری کردن، اثرات بدر هر وضو یاد قیامت  ؛الْوُجوهُ هِیف ضُّیَ تَبْ  وْمَیَ یالْوُجوهُ وَ ال تُسَوِّدْ وَجْهِ  هِ یتَسْوَدُّ ف وْمَ یَ یوَجْه ضْیِّاللّهُمَّ بَ

** ** . انددو دسته ها. در قیامت انساندارد
اراحت سیاه و ن اهصورت و بعضی .خندان و شاداب است و یشان سفید و درخشانهاصورت هابعضی 

 .است

 دست راست و خواندن دعا شستن   :چهارم ۀمرحل

 یاباللّهُمَّ اعْطِنى کِت» !در قیامت را به دست راستم بده معمل ۀکارنام ،بگو: خدایا ، می شوییوقتی دست راستت را  !پسرم
 «راً یسیَحِساباً  یوَ حاسِبْن یساریَالْجِنانِ بِ یو الْخُلْدَ ف ینیمیَبِ

 دست چپ و خواندن دعا شستن  :پنجم ۀمرحل

وَ  یبِشِمال یکِتاب یاللّهُمَّ ال تُعْطِن! »را به دست چپم نده مکارنامۀ عمل ،خدایا :بگو ،شوییدست چپت را میپسرم! هنگامی که 
هایی که گوید: روز قیامت آنمی قرآن، «رانِیوَ اعُوذُ بِکَ مِنْ مُقَطَّعاتِ النّ یعُنُق وَ ال تَجْعَلْها مَغْلُولَۀً الى یال مِنْ وَراءِ ظَهْر

رد هایی که عملکآن و دهندمی دست راستشانبه هایشان را آیند و کارنامهها از جلو میفرشته ،عملکرد قابل قبولی دارند
. گذارندمی یشان را در دست چپشانهاآیند و کارنامهمی ،زیآمتوهین ، یعنیاز عقب هافرشته  و ضعیفی دارند مردود هستند

 :فرمایدمی کریم قرآن

****

***

 ،اش دست راستش استکه کارنامه کسی**

لندای بر ب ،بردمندی و شادمانی به سر میدر رضایت ،ای اهل محشر بیایید کارنامۀ من را بخوانیدگوید:می
ه در این مزد کاری است ک ،بفرمایید میل کنید :شودآماده و آویزان گفته می هاشود، میوهبهشت مستقر می

                                                 



 

ختی کاش این مایه بدب :گویداش دستِ چپش است، میکه کارنامه کسیاما  دنیا وقت داشتید و انجام دادید،
 .بندازیدش در جهنم ،نیدبزدستبند به دستش  ،دستگیرش کنید ؛دادند دست منمین را

 کشیدن مسح سر و خواندن دعا :ششم ۀمرحل

 «وِکَ بِرَحْمَتِکَ وَ بَرَکاتِکَ و عَفْ یاللّهُمَّ غَشِّن» !سرتاپا مرا غرق در رحمتت کن ،خدایا :بگو ،کشیوقتی سرت را مسح می! پسرم

 کشیدن مسح پا و خواندن دعا :هفتم ۀمرحل

الْاقْدامُ وَ  هِیتَزِلُّ ف وْمَیَ عَلَى الصِّراطِ  یاللّهُمَّ ثَبِّتْن»! یم را در پل صراط نلرزانهاقدم ،خدایا :بگو ،کشیو وقتی پاها را مسح می 
 «ذا الْجَاللِ وَ اإْلِکْرامِ ای یعَنّ  کَیرْضیُ ما  یف ییاجْعَلْ سَعْ

ضو در هر و . اگرموقف سختی است ؛شودبه بهشت وارد می رد شودکس بتواند از آن پل  هر که روی جهنم پل باریکی است
 ، ونماز کلید ،وضو گذارد؛ از همین روست که روایت شده:تأثیر بسیاری بر زندگی انسان می ،این احساس به او دست بدهد

 نماز کلید بهشت است. 

 موارد تیمم

ر این صورت دیا آب ضرر دارد.  و وقت نیست یا آب نیست گرفته و یا غسل کنیم؛ برای مثال، توانیم وضومین هابعضی از وقت
 باید تیمم کنیم.

 های عملی مراجع، رجوع کنید.به رساله« تیمم»دربارۀ جزئیات مسئله 

  



 

 گزارمکان نماز و ارزگوقت نماز، لباس نماز

 «وقت»قسم به 

ترین ها مهم هستند. بیشد ایننماهبه ما بف است تا فرماید: خداوند در قرآن به چیزهایی قسم خوردهمی )ره(  یئطباطبا عالمۀ
وقت است. خداوند در قرآن به اجزای  ،ترین گوهر در این عالمگرانشود است. معلوم می «وقت»های خدا در قرآن به قسم
همین گوهری که ما به  .و ؛ برای مثال:ر قسم خورده استحَ سَ و صبح، چاشت، ظهر، عصر، روز :وقت

؛ مواظب گوید: امروز یک روز تازه استآید و میما می نزدای فرشته ،هر روز صبح در روایت آمده:دهیم. رایگان از دست می
  .مفت از دست ندهی باش آن را

 وقت نماز

 ،نماز فرماید: طراحی شده است که با وقت آمیخته است. قرآن می ایگونهبهنماز  
آن  ؛دنیا ساعتی بیش نیست 11؛«: روایت شدهگزار قدر آن وقت را بداند. نماز تا، است داروقتواجبی 

 را در مسیر طاعت خدا به کار ببرد. 
گناه  ،نماز خواندن از وقت البته پیش ؛شودثوابش کم می ،با تأخیر و وقت بهترین است اولِ ؛از وقت باطل است پیش نمازِ
ت دسجا بهاز همین ؛خواهیمیا از خدا چیزی می و کنیمستایش می گوییم یا خدا راما در نماز یا شکر خدا را می هر چند ؛دارد
 دارد.  فراوانی تاهمیّ ،وقتپدیدۀ  آید کهمی

 پیام اوقات نماز

 و باشیدانضباط ننظم نباشید، بیبی !هاریزی است. مسلمانپیام اولش برنامه ؛پیام دارد دو کم، دستگزاربرای نماز «وقت»
 ریزی کنید. برای همۀ نیازهایتان برنامه

 زندگی به تقسیم اوقات )علیه السالم(  سفارش امام هفتم

 : ندفرمود )علیه السالم(  امام کاظم 
 ید و بازدیدد قسمتی برایبرای کار،  قسمتیبرای خدا،  قسمتی :تقسیم کنید بخشخودتان را به چهار  وقتِ

 11.هم برای تفریحات حالل و سالم و قسمتی آمد با افراد مطمئنورفتو 
ها برنامه فهمیدند مسلمان ها در طی این هزار و چند صد سال،ها و مسیحیریزی است. یهودیمهبرنا ،وقت نمازپیام مهّم 

 . دارند

 بین مسلمانان علل پیشرفت علم نجوم در

از  بلۀ نماز.ق و دیگری یکی وقت نماز ؛دو مسئلۀ فقهی جهتبه  ؟پرشتابی داشت پیشرفتِ هاچرا علم نجوم در بین مسلمان
 . کردندروز را به چند ساعت و دقیقه تقسیم شبانه مهم بود، هامسلمان جا که وقت برایآن

                                                 



 

 خورشید، ماه، روز، شب، طلوع و غروب ای چون:با آیات الهی «وقت»مسئلۀ توجه به آیات الهی است.  ،دوم وقت نماز پیام
ی هاایینمازگزاران هیچ توجهی به زیب درکانون توجه قرار گرفتند،. متأسفانه از وقتی که رادیو و تلویزیون ترکیب شده است

 استه هر روز چند بار مردم به طبیعت، آسمان، خورشید و به طلوع و غروب نگاه کنند. آیات الهی ندارند. اسالم خو

 وقت نماز صبح

اذبی نیز ک. معنایش این است که سپیدۀ گویعنی راست «صادق» و یعنی سپیده «فجر»وقتِ نماز صبح فجرِ صادق است. آغاز  
 ،تسهم خیلی زیبا آن .شوددر سمتِ مشرق پدیدار می روشنایی عمودی ،از اذان صبح پیشحدود بیست دقیقه  وجود دارد.

قی، پهنۀ سپیدی اف سپیدۀ کاذب، از بعد .خوانندداران در آن وقت نماز شب میزندهشبولی هنوز وقتِ نماز صبح نرسیده است. 
ین ا و از خواب برخیزید گوید:میاسالم  .خواب هستیم آن هنگام در ۀ ماهم چون ،کنیممین کند. اصالً تماشاافق را پر می

تفکر و  . دربارۀ این موضوعاتکنندها با چه نظمی حرکت میها و سیارهاین ستاره نظاره کنید و ببینیدهای هستی را شگفتی
 کاره هستیم؟هان چح کیست؟ نقاش کیست؟ ما در این میسازنده کیست؟ طرا تأمل کنید که:

 وقت نماز ظهر

سایۀ شاخص به کمترین حدش  ،ای که ما هستیمدر مناطقی مثل منطقه .تمام شدن سایۀ خورشید است ،وقتِ نماز ظهر
این  در د وتابمی بر شاخصاز طرف خورشید نوری  باید این پدیده را ببینند.های ما بچه شود.گاه تمام نمیهیچ ، ولیرسدمی

؛ رسدیبه کمترین حدش م و شودکم می تدریجسپس به .استاوایل صبح سایه طوالنی  شود کهایجاد میسایه  شاخص، طرفِ
تی  در حرکت است. نگاه کنید چه نظم و دقّرسیده وقت نماز ظهر در این هنگام، . رودمی شاخص دیگر سایه طرف گاهآن

 زمین و خوشید برقرار است. 
ویل سال تحای ر چه دقیقه و در چه ثانیهچه روز و د درـ مثالً  ـ سال دیگر نودکنند که گویی میاکنون دانشمندان پیش

  و... توجه کند. نصف شب حاکم بر هستی است. نمازگزار باید به غروب آفتاب، مغرب، ،خواهد بود. این نظم

 )علیهم السالم(  نامعصومت وقت نماز و هالل ماه نزد اهمی

ه ب )علیهم السالم(  اما ائمه ،حساس هستندرمضان هالل ماه  بهخیلی حساس بودند. مردمِ ما فقط  ،ما به وقت نماز امامانِ
برای مثال، ایشان دادند.  آموزشبه ما  فراوانی را در این زمینه یدعاها ایشان حتیحساس بودند.  سال، ماهِ  هر دوازده الله

 دعاهایی دربارۀ دیدن هالل ما، انشا فرمودند و ما را به خواندن آن سفارش کردند.

 نماز آیات

در زمان  البته ؛آیات خدا هستند و... رگبار و طوفان ،رشید، بادخو ،ماه .نمازِ آیات است یی که واجب است،هایکی از نماز 
در پیشگاه  و ریدوضو بگی ،ها خدایان هستند. وقتی حوادثی مثل کسوف و خسوف پیش بیایداین پنداشتندمردم فکر میجاهلیت 

  ، به نماز بایستید.پیشگاه خود خورشیدآفریدگار ماه و خورشید، نه در 



 

 مکان نمازگزار

ار این مکان نمازگز ترین شرط. مهمباشدشرایطی  مکان نمازگزار باید دارایمکان است.  ، توجه بهیکی دیگر از مقدمات نماز
ماز نباید اقامۀ ن مکانحقوق مردم و نارضایتی مردم در آن نباشد.  ؛ به عبارت دیگر،یعنی غصبی نباشد ؛که مباح باشد است

ار بتواند بایستد زکه نمازگ ای باشدسقفش باید به اندازه ،کوتاه باشد شسقف نباید پستی و بلندی داشته باشد، نباید ،شیبدار باشد
 ماشین یا در قطار، هواپیما، و تواند روی آن قرار بگیردمین که ابرش زیاد است و نمازگزار باشد روی تشکینباید و آرام باشد. 

 برد. یها تمرکز را از بین مچون یکی از ارکان نماز، نیّت و تمرکز است و این توان نماز خواند،( نمیمگر در اوقات استثنایی) و...

 گزارس نمازلبا

دارد، نماز او باطل است. کسی که به حقوق مردم توجه ن ،ی اگر نخ دکمۀ نمازگزار غصبی باشدحت ؛لباسِ نماز نباید غصبی باشد
 و اش از نظر شرعی غلط استداند معاملهکسی که می و گویددروغ می کند، کسی که در معاملهکسی که غش در معامله می

 رنگ ان دارد،امک و تا جایی که بوده لباس نمازگزار باید پاک و تمیز باشد؟!نماز قابل قبول  چگونه ،کنددر آن پول تصرف می
  ها از آداب نماز است.این یش بسته و مرتب باشد.هاباشد. دکمه سفید آن

  مخصوص یسفارش به لباس

زء کفنتان ج آن را نماز داشته باشید و وصیت کنید ی برایمخصوص لباسفرمودند: سعی کنید می )علیهم السالم(  امامان
 اما پسران و مردان ؛کشورمان چادر نماز دارند بانوان و دخترانِ امروزهآید. لباس نمازگزار به کارتان می ،در آن دنیا 12د.نقرار بده

توانند یسازان لباس ممدل ،کندمیطراحی  برای این امر خوشا به حال کسی که پیراهن و لباسی را .ندارند لباس مخصوص نماز
ها از رهنمودهای امامان این هستند.در ثوابش شریک  هاآن ،استفاده کندکس از آن لباس  بکنند و هر مبادرتاین کار به 
ر گجا جلوهسازی نماز، در همینانسان .باشد پسندجذاب و دلآن و دوختِ  سفیدخاص  لباسِ بهتر است رنگ این ست.ما

 شود.می

 

                                                 


