
 در نماز لزوم تحصیل حضور قلب

 :می فرمایندعلیه السالم امام صادق 

ُسهَا وَ مَا یُرْفَعُ لَهُ إِ ْصفُهَا أَوْ ثُلُثُهَا أَوْ رُبُعُهَا أَوْ خُمُ َصلَاتِهِ نِ همانا از  1.لَّا مَا أَقْبَلَ عَلَیْهِ مِنْهَا بِقَلْبِهإِنَّ الْعَبْدَ لَتُرْفَعُ لَهُ مِنْ 

سان  شود و آن مقداری از نماز که توجه قنماز ان سش باال برده می  صفش ، ثلثش ، ربعش یا خم شته ، ن لبی دا

  باشد باال برده می شود.

 می فرمایند:علیه السالم در روایت دیگری امام باقر 

َُ لَكَ مِنْهَا مَا أَقْبَلْتَ  عَلَى بِالْإِقْبَالِ عَلَیْكَ َََ لَاتِكَ فَإِنَّمَا یُسْس َََ ََت که توجه قلبی در  2.عَلَیْهِ مِنْهَا بِقَلْبِكص بر تو اس

 !قلبت، توجه به نماز داشتی پس همانا مسسوب می شود برایت از نمازت، آن مقداری که با  !نمازت داشته باشی

ات و روایات جایی که روح و حقیقت نماز متوقف بر وجود حضور قلَ است، آثار و فوایدی هم که در آی از آن

ست برای نمازِ آمده، ضور قلَ ا ضور قلَبا ح شد، آثار الزم بر نماز م؛ نتیجه آن که با نبودن ح ، ترتَ نخواهد 

 گرچه ممکن است عمل به تکلیف شده باشد!

اهده نمی کنیم؛ اثری از آن را در نفس خود مشََاکثر ما دلیل این گفته، همین نمازی اسََت که می خوانیم ولیکن 

بزرگ بینی هم  امل بازدارنده در برابر گناه نیسَََت، چه بسَََا موجَ خودبینی و خوداین گونه نمازها نه تنها ع

 یم است. بالیی عظخود بشود، چرا که با خواندن نماز، یك احساسِ کاذب، موجَ دوری از خدا می گردد که 
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   می فرمایند: امام صادق علیه السالم

لَاتُهُ اَِ وَ الْمُنْکَرِ فَبِقَدْرِ مَا مَنَعَتْهُ قُبِلَْت  لَمْ أَمْ مَنْ أَحَََّ أَنْ یَعْلَمَ أَ قُبِلَتْ صَََ لَاتُهُ عَنِ الْفَسْشَََ تُقْبَلْ فَلْیَنْظُرْ هَلْ مَنَعَتْهُ صَََ

شده یا نه، باید نگاه کند که آیا نمازش او را از مُ 3مِنْهُ. ست دارد بداند که نمازش مورد قبول واقع  نکر هر کس دو

 به مقداری که او را از منکرات و فسشا بازداشته از او قبول می شود. !هو فسشا بازداشته یا ن

ََد، بازدارندگی نماز از گناه نیز مخثرتر خواهد بود، به هوری که  ََتر باش ََور قلَ در نماز بیش یعنی هر چه حض

ضور قلَِ سازی کامل روح آدمی می گردد، ح صل چنان 4کامل، موجَ پاک  سول خدا  اهلل  یکه در روایتی از ر

 علیه و آله و سلم آمده:

لَاةِ فَکَانَ صَّ َصرَفَ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّه هَوَاهُ إِذَا قَامَ الْعَبْدُ إِلَى ال سان برای نماز می  5.وَ قَلْبُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى انْ هنگامی که ان

 روزی است که از مادر متولد شده باشد. ایستد، اگر تمام توجهش و قلبش تا هنگام اتمام نماز به خدا باشد مانند

ضور قلَ ست؛ یعنی با نبودن ح صست نماز نی شرایط  ضور قلَ از  ست که ح نماز باهل  البته الزم به یادآوری ا

ضیلت و غیرمقبول ا شکالی ندارد، ولیکن چنین نمازی، قالبی و بی ف شود و از لساظ فقهی ا ست، یعنی اثر نمی 

ای سختی و و دلیل آن که حضور قلَ از شرایط صست نماز نیست، احتماال بر معراجی خود را از دست می دهد

به زحمت می  ، چرا که اکثر مردم برای تسصیل حضور قلَهکه برای اکثر مردم ایجاد می شد هعسر و حرجی بود

 .در می دادنافتند و از عهده ی انجام آن برنمی آیند و چه بسا این امر را بهانه ای برای ترک نماز قرا
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شرط پذیرش والیت حجت  -4 سخنان با  شیعیان همه ی این  صریح آیات قرآنی و روایات عامه و  ساس  ست که بر ا شن ا های رو

 الهی است.
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