
 

 مراحل عبادت

 مراحل عبادت

 ی کهاخوانیم، روزهاین نمازی که می. کمال و قبولیتکلیف، صحت،  اند از:که عبارت ،اندشمرده بر مراحلی را برای عبادت
 تکالیفی که خداوند برای سعادت ما قرار داده و به طور کلی پردازیم،می رویم، خمس و زکاتی کهگیریم، حجی که میمی

 . استشرایطی  ، دارایدر هر مرحله و مرحله دارد چهار است،

 اول: تکلیف ةمرحل

 . یعنی کودک مسلمان باید به تکلیف برسد تا عبادت بر او واجب شود ،تکلیف است ،مرحلۀ اول

 شرایط تکلیف

 بلوغشرط اول: 

سال  هنوقتی دختران  آمده است:ی عملیّه هادر رساله. بلوغ است تکلیف، شرط اول  . دارد وجود تکلیف شرایطیبرای مرحلۀ 
شود می داپی آن ها ی دیگری در هاشود یا وقتی نشانهمی شان تمام سال قمری پانزدهشود و پسران وقتی می شان تمام قمری

دکتر شرفی  او ی یدکتر گلزار ،دکتر قائمی مانندشناسانی  روان البته. رسند، به سن تکلیف میی عملی استهاکه در رساله
درصد  نودیش از ب ،ن هستیمدر این شرایط محیطی که ما اآل. شوندمی سالگی بالغ سیزدهتا  یازدهپسران تهرانی بین  معتقدند،
 .تکلیف ندارد، استای که بالغ نشده بچه. اولین شرط تکلیف است ،پس بلوغ. شوندمی سالگی بالغ چهاردهاز  پیشپسران تا 

 عبادت قبل از بلوغ

 ،پاسخ این سؤال مثبت است. توضیح این کهدهند ثواب دارد؟ عبادتی انجام  ،رسندب که به بلوغ از این پیش هابچه حال اگر
 دهدصدقه می و خواندمی گیرد، نمازمی روزه کودکی که کند.ایجاد می ،یک ۀاز صفح پیشای مقدمهخداوند برای کارنامۀ ما 

 . شودمی معلم او ثبت وپدر و مادر  ، و هم در پروندۀیک ۀخود او قبل از صفح هم در پروندۀ
 ایبچه البرای مث؟ ضمانت دارد کنند،د خسارتی را وارد نتکلیف برس از اینکه به سنّ پیش هابچّه : اگرکه ال دیگر اینؤس

پرستش یا سر اگر پدر. ضامن است ،او ضامن است؟ بله شکند؛ آیامیکسی را  خانه شیشۀ و ساله توپی را شوت کردههشت
 ضامن است و تا آخر عمر از گردنش برداشته ،که خودش به تکلیف رسید وگرنه به محض این هیچ،که  پرداختخسارت را 

 . شودمین

 جرم قبل ازتکلیف

دشنامی  اگرمثالً  باید مجازات شوند، اند اگر جرمی مرتکب شوند که از نظر شرعی حد دارد،یی که به تکلیف نرسیدههابچه
 تصریتنبیه مخ ،ای که قاضی تشخیص دهدبه اندازهبلکه  ،ترهابچه نه به اندازۀ بزرگ است. آنشالق  مجازات آن که بدهند،

 . دشومی



 

 عقل :شرط دوم

 دازۀ توانشانیا به ان و تکلیفی ندارند یا دارند یپایین ضریب هوشی   اند وسفیهیی که هابچه. عقل است تکلیف، شرط دوم  
 . دارند تکلیف

 شرط سوم: قدرت

 ناتوانی   ر اگ. یا مکه برود و نماز بخواند، یا روزه بگیرد تا انسان باید قدرت داشته باشد. قدرت است تکلیف، سومین شرط 
 بنشیند ،خواندنماز ب ایستاده تواندمین ؛ یا اگرواجب نیست ، روزه گرفتن بر اوتواند روزه بگیردمینکه  ای دارندجسمی یا روحی

 . بخوابد ،تواند بنشیندمین و اگر

 دوم: صحت  ةمرحل

ترها یفی که بزرگهمۀ تکال باید به، شوندمی، بالغ و توانا یعنی عاقل ؛دنرسمیبه تکلیف  یدختر یا پسر مسلمان این کهبعد از  
 و... .د ند، نماز بخوانننهی از منکر کنند، روزه بگیر امر به معروف کنند، برای مثال، ، عمل کنند؛دهندمیانجام 

ین ، شرط صحت عبادت افقه شیعه مطابق .این عبادت صحیح باشدکار کنیم که ه چیعنی  ؛استصحت  ،عبادتمرحلۀ دوم 
ی به برای دستورات طب هم چنان که شخص بیمار ؛دنتقلید کن ،شرایط استالاز مرجع تقلیدی که جامع  هااست که مسلمان

 ،کندیم به همین دکتر عمومی سر کوچه مراجعه ،ش خیلی مختصر باشداو مریضی اگر مشکل. کندمیپزشک حاذقی مراجعه 
ه گوید باید بمی عقل ،اگر در آن شهر چند متخصص است. باید به سراغ متخصص برود ،باشد بیماریا کبدش اما اگر قلب

 .بیشتری دارد سراغ کسی برود که خبرگی 

 تقلید

 «خالقیاتا»کنیم، در می به عقلمان مراجعه «اعتقادات»از آن باید توجیه شوند که ما در  پیشسالگی یا  هنُهای ما از همان بچه
 . «وی کردنپیر»تقلید هم یعنی  ،کنیممی دستورات دینی از مرجع تقلید پیرویا در احکام و کنیم، اممی به قلبمان مراجعه

 ه تقلیدادل

 دلیل عقلی

کنند؛ به متخصصان آن رشته رجوع می ،ندص ندارکه تخص یکارهایدر  همۀ اقشار جامعه .منطقی است تقلید کردن، کاری
دسان مهن و کنندمی سازی به مهندسان مراجعهاطباء برای خانهکنند، می مراجعه به اطبا برای درمان بیماری مردم برای مثال،

به  م دینه و عرفی دارد ههم پشتوان ،عقالنی دارد ۀهم پشتوان بنابراین، تقلید. کنندمراجعه می هابرای دوخت و دوز به خیاط
 . کندمی توصیه آن



 

 دلیل قرآنی

چه کسی بهتر از  حال،. بپرسید ،دانندمی که آن ها دانید از مین اگر 1 :فرمایدمی قرآن
از  مسائل دین راتواند می کسی که یعنی است؛ فقیه شده و ؟ عالمی که عمری گذراندهو مسائل آن آگاه استدین از همه 

 آن ها ی از توانیم به یکمی ،کار کنیم؟ اگر هم تراز هستنده اگر چند نفر بودند چ .استنباط کند و استخراج کند متون اصلی
 . کنیممی به او مراجعه ،سرآمد و اعلم است آن ها اما اگر یکی از  ،مراجعه کنیم

 تقلید ةتاریخچ

 شیعیانی در شهرهای دوردست )علیه السالم(  زمان امام صادق در؟ است از چه زمانی تقلید کردن در شیعه مرسوم شده 
عی را از احکام شر :پرسیدند )علیه السالم(  . این افراد از امام صادقنداشتنددسترسی به امام معصوم  کردند کهزندگی می
. کرد فیمعر به شیعیان اعتماد داشت، آن ها  به ه بودند ودرس خواند خودشان نزد که را عالمانی ایشان؟ سؤال کنیمچه کسی 

ه مردم امام ب نیز وجود داشت؛ با وجود این،اشتباه  خطا و احتمال ، بلکهمعصوم بود ،آن عالم این بدان معنا نیست کهالبته 
 . تقلید کردن است وظیفه شماکه  فرمود

 حکم شرعی تقلید

گفت، با این  بایدبه این افراد  !درست نیست تقلید کنم ،لیسانس هستمفوق از آن جا که دارای مدرک ند:گویمی بعضی افراد
  .داریدشما در زمینۀ طب اطالعاتی ن نید، چرا کهکمی به دکتر مراجعه ید،شومی وقتی مریض اما، هستیدلیسانس فوق که شما

فرآیندی  باید چنین اشخاصی؟شوندمتخصص در دین  و قصد دارند خودشان ندتقلید کن ندخواهمین افرادی نیز وجود دارند که
  .دند احکام دین را استخراج کنند که بتوانناز قدرتی برخوردار شو تا ندنعلوم دینی را بخوا رده ورا طی ک
 ،شنودمی را اییا اگر مسئله ؛کاری به مرجع تقلید ندارم و من تابع قرآن هستم :گویندمیاطالعی بیروی  نیز از افرادبعضی 

رآن و سنت از ق ایمجموعه ،که دین انداین افراد از این نکته غافل م!کنمی من تبعیت ،اگر این مسئله در قرآن باشد :گویدمی
چگونگی  .توانیم بخوانیممین ی همین نماز را همحت ،، اگر بخواهیم فقط به قرآن تکیه کنیم)علیهم السالم(  پیامبر و ائمه

 ،زکات ،خمس ،روزه احکام دیگر مانند: جزئیات .در قرآن نیامده است ، تعداد نمازها و...نماز خواندن نماز، مبطالت نماز، اوقات
مامان پیامبر و ا سنت   ، بهدر کنار قرآن بنابراین،. قانون اساسی است مانندقرآن . ذکر نشده استدر قرآن  و... نیز جهاد ،حج

 علوم ( )علیهم السالم امامان معصوم. تبیین گرددجزئیات مقررات و دستورات دینی  نیاز داریم تا )علیهم السالم(  معصوم
از لذا باید  .سینه به سینه گشته تا به روزگار ما رسیده است و این علومرا به شاگردانشان یاد دادند  مربوط به مسائل دینی

ه حقایق ب با عقل ، خودمان بایددر اعتقادات البته ذکر این نکته الزم است که. کرد و عالم هستند، پیروی فقهایی که عادل
 است، عمل کنیم. خدا در نهاد ما قرار داده ی کهفطرت نیز مطابقدر اخالقیات  بیم ودست یا

                                                 



 

 رایط قبولی عبادتش

 .رسیمقبولی عبادت می ۀبه مرحلت دیگرمان صحیح بود، اکه به تکلیف رسیدیم و نماز و عباد بعد از این

 ط قبولییشرا

 الماس .ل زندگی را به عبادت گره زده استئمسا ۀعزیز هم اسالم  . است بلندای قلّه، در اوج و اسالم در این مرحله دستورات 
اید کسب و ب. باشد نیکو انداریتباید بچه ،خوب باشد انداریتباید همسر ،قبول باشد تان موردد عبادتیخواهمی اگر :گویدمی

به این مرحلۀ  ماا ند،سازانسان بسیار ل دینیئاین مسا و... در چارچوب دین باشد انباید روابط اجتماعیت. حالل باشد انکاسبیت
حیح ص ؛ حال آن که نمازشان فقطبله :دنگویمی ؟داینماز خوانده :پرسندمی روز قیامت از کسانی. توجه ناچیزی داریم عبادت
 .است نشده واقع قبول مورد اما ،بوده

 برای قبولی عبادت چه کاری باید انجام داد؟

 واقع قبول مورد این کار کنیم کهه چ خوانیم،می نمازرویم، می دهیم، حجمی گیریم، خمسمی کشیم، روزهمی حاال که زحمت
به  .که بیانگر شرایط قبولی عبادات هستند. است به دست ما رسیدهصدها حدیث  ،و عبادات دیگر نماز د؟ برای قبولی نشو

 . شودمی اشارهاین شرایط  بعضی از
دهیم: را مورد توجه قرار می )علیه السالم(  امیرالمؤمنینپیش از ورود به بحث، این روایت 

خود روزه  قبولی روزه از ،قبولی نماز از خود نماز به عبارت دیگر، .عملبه خود  باشید، تاحساس  عمل به قبولی  بیشتر 2؛
 .تر باشدقبولی حج از خود حج برایتان مهم و

 شرط اعتقادی .1

 :ولی استایمان از شرایط قب به بیانی دیگر، .باید به خدا ایمان داشته باشید. نظر بگیریم شرایط اعتقادی را در ابتدا باید
یح صح به عربی   کهکسی بنابراین، نماز  . شودمیعملش ضایع  ،که ایمان نداشته باشد هر 3

 . قبول نیست ، اعتقاد ندارد،به انبیا و به اسالم ،اما به خدا خواند،نمازش را می

 (تقوا) اخالقیشرط  .2

شود می پس معلوم .کندقبول می خداوند از باتقواها 4؛ درقرآن کریم آمده: .ستتقوا ،شرط دوم
 کارخدمت و بودن خَی ّر ی بهفرد )علیه السالم(  زمان امام صادقدر . گناه است وآلودگی  ،تقوا مقابل . مانع قبولی است ،گناه

شخص  آن در آن هنگام، .دیدند روزی آن شخص را در بازار )علیه السالم(  امام صادق. مشهور شده بود ،بودن افراد بیچاره

                                                 



 

آن  در پی آن شخص روانه شد تا از ماجرا باخبر شود. )علیه السالم(  امام .نان دزدید قرصدو  وانار  عدددو  ایمغازه از
را تو چرا این کار »امام فرمود: . ای دادرا به خانوادۀ بیچاره هاو نان هاانارو را زد  ایدر خانه گاهرفت؛ آن فقرا محلۀ شخص به

 رآنق :گفت «آید؟از کدام آیۀ قرآن این روش به دست می»حضرت فرمود: . است قرآن بر اساس آیاتکار من  :کردی؟ گفت
کار نیکی به جا  هرکس 5گوید: می

 دو وانار  عدد دومن  .جز مانند آن جزا نیابد و بر آنان ستم نرود ،به جا آورده و هر کس کار بدى ،آورده، ده برابر آن پاداش
 ؛ثواب کردم 44 بخشیدم و ن بیچارهآن را به اانار و ن عدد چهارن آبعد . انجام دادم گناه چهار و در مجموعم دنان دزدی قرص
 ۀن آیمگر ای !ایت بنشیندزمادرت به ع»ند: دعصبانی شدند و به او فرمو )علیه السالم(  امام. است ثواب برای من 33پس 
به  توانمی با مال دزدی رمگ ؟!مکّه رفت توان بهمی مگه با مال دزدی 3 ای که:نخونده ن راآقر

 .این انفاق قبول نیست مصرف کرد؛ درصدش را در راه خیر پنجاهگاه آنو  دزدی کرد تواننمی و یا فقرا کمک کرد؟! هیئت
 . کنیدانفاق  ،طیب و از مال حالل  :آمده «بقره»در سورۀ 

 دهد، عبادتش با اشکال مواجه است.کار عبادتی انجام با توجه به مطالب پیش گفته، اگر گنه

 شرط سیاسی .3

بادتش ع ،پسندد اعتقاد نداشته باشداما به رهبر سیاسی که خدا او را می ،عمر عبادت کنداگر کسی در همۀ » روایات آمده:در 
 د:فرمو )علیه السالم(  امام باقر. «قبول نیست

هر که با  8
 ى از جانب خدا براى خود نگرفتهیولى پیشوا ،دیندارى کند ،زحـمت افکنده عـبـادتـى کـه خـود را در آن ب

  .بـاشـد، کـوشـش او پـذیرفته نیست
 و فقیه ولیّ ،پیامبر، امام معصوم) بستگی با رهبر عادلاعتقاد و هم. دارد نیز سیاسی و بعد اجتماعی ؛فردی نداردعد دین فقط بُ
 . گذاردمی عبادت ما تأثیر قبولی  و بر رساندمی ما را به خدا (مراجع تقلید

 امام باقر. درواعمال او باال نمی ،نداشته باشد ]قبول[ هرکه والیت ما را 9؛«روایات آمده:در 

مگر با پرهیز و دوری از  ،رسدمینبه والیت ما  کسی 14: ندفرمود نیز )علیه السالم( 
 . گناه

 شرط اقتصادی .4

:اندهفرمود )علیه السالم(  امام رضا. اندرا نیز برشمردهشرط اقتصادی  ،عبادات برای قبولی   )علیهم السالم(  معصومان
ان، بینوای و ه به بیچارگانیعنی توج نمازش قبول نیست؛ ارد اما زکات ندهدزکه نماز بگ هر 11

 . اندکنار هم آمده جا 28در « زکات»و  «صال»ن آدر قر است. با عبادت گره خورده
                                                 



 

 ط اجتماعییشرا .5

 :روایت شده است )صلی هللا و علیه و آله(  رسول خدا از
هرکس  12؛ 

ه ک مگر این کند،نماز و روزه او را قبول نمیروز تا چهل شبانهخداوند  غیبت مرد یا زن مسلمانی را بکند،
 .کندرت فطلب مغ ،برای کسی که غیبتش را کرده

 یامبرپ همچنین .کندطلب مغفرت  ،هم از کسی که غیبتش را کرده وعذرخواهی بکند  از خدا برای گناهی که کرده هم یعنی

 :ندفرمود )صلی هللا و علیه و آله( 
وقتی دو  ،با دوستت قطع رابطه کنی مبادا 13

 .عبادتشان قبول نیست ،کنندمی مسلمان با هم قطع رابطه
ا ای بسر مسئله و... همسایه با هم ،خواهر، خواهر و برادر، فامیل با همخواهر با خورد؛ بسیار به چشم می ،این مشکل امروزه

 :ودندفرم )علیه السالم(  امام صادق. بنابراین، عبادتشان محل اشکال است. کنندمی هم قطع رابطه
 به مسلمانی که در دلش را خداوند عبادت مؤمنی

 . کندقبول نمی ،نیت داردسوء
ره خورده گ مسائل زندگی نیست، به همۀ جدا از بقیه زندگی ،عبادت اسالم .سالمت دیگران را بخواهیم و عزّت ،باید موفقیّت

 . است

 شرط خانوادگی .6

 :فرمود )صلی هللا و علیه و آله(  گرامی اسالم پیامبر. دارد نیز عبادت، شرط خانوادگی قبولی  
اگر مردی  15؛

مرد هم همین طور . شودمین نه نماز او و نه هیچ عمل خوب او قبول ،کندمی همسری دارد که او را اذیّت
 . (شودمین نه نمازش و نه کار خوبش قبول ،نه عبادتش ،اگر همسرش از  او راضی نباشد)است 

 . گره زده است مسائل اخالقی، سیاسی  و اجتماعی را به عبادات اسالم. کندنمایی میدر این جا جلوه کار اسالم شاه
  :ندفرموددر حدیثی  )علیه السالم(  امام صادق

صورت پدر و مادر نگاه اگر کسی به  13 
 . شودمین عبادات او  قبول ،گرچه والدین بد کردندآلود کند، خشم

را در راه  فراوانیمال  ،هر سال به حج روداگر زنی تمام عمرش نماز بخواند، هر روز روزه بگیرد،  هم چنین در روایات آمده:
 . عبادتش قبول نیست ،امّا شوهرش راضی نباشد ،خدا انفاق کند

                                                 



 

ای هسالهر سال به حج رفته باشد و  عمرش نماز بخواند، هر روز روزه بگیرد، اگر مردی همۀ مطابق روایات اسالمی چنین هم
به طور خاص نماز  قبولی   17.عباداتش قبول نیست ،راضی نباشد از او همسرش ، امارا در جهاد حضور پیدا کرده باشد بسیاری

  نباید از این مسئله غافل باشیم. .و عبادات به طور عام، موضوع بسیار مهمی است
 

                                                 


