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نماز؛ تعالی فردی و اجتماعی در پرتو نگاه قرآن و عرفان
سيد جواد هاشمی راد
چکيده:
اين نوشته پرتوی است از در مصاديق تعالی در نماز ،با جرعه نوشی از (شراب طهوری) كه راه نيل به
آن فاسجدله(انسان )26/و با سيری در اشعار و بهره ای از نورانيت آيات و روايات ،سراغ جلوه هايی
از تعالی فردی و اجتماعی در نماز را گرفته ،با مختصر پرداختی به عنصر زكات و جوانب طراوت
آفري ن آن و نيم نگاهی به فوايد بی كرانه ی اقيانوس مواج نماز جماعت برای برخورداری از
ظرفيتهای مقدس و متعالی آن را .تعالی در نماز بلند پايگی است ،باال رفتن و اوج گرفتن است اما نه
هر باالئی ،بلكه تقرب و نزديك شدن به خداست .اولين واجب در نماز كه (نيت) يعنی تعيين هسته ی
مركزی عمل است ،با كلمه مباركه (قربة الی اهلل) زينت می يابد .قرب ،نی باالنه پستی جستن است؛
قرب حق از حبس هستی رستن است (مثنوی مولوی).پس در همان قدم اول ،مقصد مشخص است،
همانطور كه در آوای ملكوتی اذان میشويم( ،آمد ندا از آسمان جان را كه بازآ ،الصاله) دعوتی جانانه
با نغمه ای عرشی كه( :خيزيد عاشقان كه سوی آسمان رويم)(كليات شمس) .حضرت امام خمينی(ره)

در استحباب افزودن  6تكبيربر تكبيره االحرام در تحرير الوسيله می فرمايند( :پس بگويد "وجهت
وجهی للذی فطرالسموات ( /79انعام)" پس از آن قرائت را شروع كند) يعنی توجه محض به خالق
آسمانها  .چه حقيقت دل انگيز و چه معنويت روح نوازی از تعالی در گام آغازين معراج مومن موج
می ز ند .رويم به خداست همان بلند باالئی كه رب بزرگ جهانها با همه جالل و عظمتش ،و رب من
است ،ربی االعلی؛ و با اين تكبير در لحظه ی آغاز محرم ميشوی و به حريم حرم راه میيابی باال
ميروی ،نزديك ميشوی و متصل میگردی بسان قطره ای كه به اقيانوس می پيوندد.
واژگان كليدی :نماز ،تعالی فردی ،تعالی اجتماعی ،قرآن ،عرفان.
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مقدمه
وتوكل علی العزيز الرحيم الذی يريك حين تقوم (شعرا)218/
الحمدهلل والسالم عليك يا رسول اهلل اشهدانك قد بلغت الرساله واقمت الصاله وسالم بر اهل
بيت مطهرت.
درود بر توای بقيه اهلل درود بر تو هنگامی كه نماز میگزاری ركوع و سجود می كنی (زيارت
ال يس)؛ و سالم بر تمامی چشم به راهانت در سراسر گيتی ای منجی بشريت سالم خدا بر
پيكارگران ومبارزان نستوه هميشه در ميدان و زمينه سازان طليعه ی ظهورت و پرچمداران

بزرگی بسان خمينی روح اهلل "قدس سره الشريف" و مجاهدان صادق جان بر كفی كه فمنهم
من قضی نحبه و منهم من ينتظر(احزاب )23/و تحييات الهی بر شهيد زنده ی اين راه مقدس،
رهبر حكيم و مقتدريكه باورمند و عده های حتمی نصرت حق است و بر امت واليتمدار
بزرگش كه مصداق اين آيه های مباركند (انشاءاهلل):
"بدرستيكه مومنين كسانی اند كه در هنگام ياد خدا دل هايشان لرزان است و هر گاه آيات او
تالوت گردد بر ايمانشان بيفزايد و بر پروردگارانشان توكل نمايند ،آنها كه نماز را به پا می
دارند وانفاق می كنند .مومن حقيقی آنانند(...انفال )2-4/قافله ی سعادتمندانی كه چه دورم از
ايشان ،خدايا ،همراهشان گردانم .آمين
برخود فرض ميدانم برای طراحان بزرگوار فراخوان دعای خير مسئلت نمايم ،انشاءاهلل كه
تمامی دست اندركاران از بركات معنوی همايش ملی نماز به وفور بهرهمند گردند .آمين
اجر اين سطورتقديم به روح بلند شهيدان واال مقام و برادرعزيزم شهيد سيد علی اصغر
هاشمی (رضوان اهلل تعالی عليهم)
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تعالی در نماز بلند پايگی است ،باال رفتن و اوج گرفتن است اما نه هر باالئی ،بلكه تقرب و
نزديك شدن به خداست.
اولين واجب در نماز كه (نيت) يعنی تعيين هسته ی مركزی عمل است ،با كلمه مباركه (قربة
الی اهلل) زينت می يابد.
قرب حق از حبس هستی رستن

قرب ،نی باالنه پستی جستن است
است (مثنوی مولوی)

پس در همان قدم اول ،مقصد مشخص است ،همانطور كه در آوای ملكوتی اذان فراخوان
میشويم( ،آمد ندا از آسمان جان را كه بازآ ،الصاله) كليات شمس تبريزی
دعوتی جانانه با نغمه ای عرشی كه( :خيزيد عاشقان كه سوی آسمان رويم) كليات شمس
تبريزی
حضرت امام خمينی (قدس سره) در استحباب افزودن  6تكبيربر تكبيره االحرام در تحرير
الوسيله می فرمايند( :پس بگويد "وجهت وجهی للذی فطرالسموات ( /79انعام)" پس از آن

قرائت را شروع كند) يعنی توجه محض به خالق آسمانها  .چه حقيقت دل انگيز و چه
معنويت روح نوازی از تعالی در گام آغازين معراج مومن موج می زند .رويم به خداست
همان بلند باالئی كه رب بزرگ جهانها با همه جالل و عظمتش ،و رب من است ،ربی االعلی؛
و با اين تكبير در لحظه ی آغاز محرم ميشوی و به حريم حرم راه میيابی باال ميروی ،نزديك
ميشوی و متصل

می گردی بسان قطره ای كه به اقيانوس می پيوندد.

ما ز باالئيــم و بـاال ميـرويــم

مـا ز دريـائيـم و دريــا ميـرويــم

قل تعالوا آيتيست از جذب حق

مـا بـه جذبـه حق تعالی می رويم
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خـوانـدهای انـا اليـه راجـعـون

تـا بـدانی كـه كـجـاهـا می رويـم

اختـر مـا نيسـت در دور قـمـر

الجــرم فــوق ثـريــا مـی رويــم

همت عالی است در سرهای مـا

از علی تا رب اعال ميرويم (مولوی)

همين بار يافتن به بارگاه خدای تعالی همان حقيقت تعالی است .
صورت خود جانب باال كنيم

در طلب زهره رخ ماه رو

(كليات شمس تبريزی)
در اين باال رفتن هيچ درنگی روا مدار ،بلكه بشتاب كه بهترين كار است حی علی خير العمل.
تيز دوم تيز دوم ،تا به سواران برسم.
(كليات شمس تبريزی)
خوشا به حال آنانكه "اياک نعبد" را به هوای "فادخلی فی عبادی(.فجر ")29/از دل بر زبان
میرانند چرا كه رهنمون به بهشت مخصوص است ،و "ادخلی جنتی( .فجر ")30/و با ديدگان
اشكبار بر درگاه دوست تمنای وصال دارند؛
تا به گوش دلم آواز "درآ" باز آيد

چشم من درره اين قافله ی يار بماند
( حافظ)

صراط مستقيم راه اين قافله است ،راهی پسنديده (حج )24/با ارزش و پر بها كه در شبانه روز
به صورت واجب تداوم هدايت در آن را از يار مسئلت می نمايند .مسير رهروان نعمت مندی
كه در نامه ی خوش خبر آسمانی قرآن،بشارتها دريافته اند ،از جمله :رفيقان خوبی اند
(نساء)69/
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به جايگاهی سرشار از تعالی رسانديمش (مريم )79/اينهايند نعمت يافتگان از خدا (مريم)59/
و سنگ تمام اين نعمت آنجاست كه خدا آن را از سوی خود و با اعالن رضايت خويش به
همراه كامل شدن دين در سايه واليت و امامت معصوم اعالم می فرمايد (مائده )3/در يك
صحنه روح انگيز از آيه(  40تا 60صافات )كه گفتگوی مفصلی از بهشتيان را به وصف
درآورده سرانجام دلنشين اين نعمت عظيم را اينگونه به رخ می كشد " اين كاری است

كارستان (صافات")61/

جالب آنكه همين نعمت نجاتبخش را در دل هر وضو كه مقدمه واجب نمازاست نهاده
(مائده )6/هم از اين روست كه امام عارف راحلمان در شرح اين شستشوی جان ،سروده
است:
با باده وضو گير كه در مذهب رندان

در حضرت حق اين عملت بارور افتاد

و چه هشدار بيدارگرانه ای است در اين پيام قابل تامل الهی كه" :اين نعمت را خدا هرگز
تغيير نمیدهد مگر اينكه خودشان دگرگون كنند)( .انفال")53/

احكام تعالی آفرين اين نيايش پاک و اين حلقه ی اتصال مخلوق به خالق كه پايه ی دين
است در بردارنده اين نكته ی بسيار مهم و ضروری است كه هر باال رفتنی حتما پيمايش
طريق تعالی نيست بلكه حتما بايد در مسير حق و برای رضای او و قطعا به فرمان وی باشد
يعنی طبق دستور شرع مقدس ،و گرنه:
گوش مدار سعديا برخبر سالمتش

هر كه هوا گرفت و رفت از پی آرزوی دل

اينجاست كه هم اهميت فوق العاده اين حكم الهی به حبيبش جلوه می نمايد كه" :اهلت را به
نماز امر كن و بر آن پافشاری نما (طه ")132/و هم عظمت دعای خليلش در نجوای جانانه ی
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او روشن ميشود كه" :خدای من ،مرا بپا دارنده نماز بگردان ونسلم را ،ای پروردگارما اين دعا
را تقبل فرما (.ابراهيم ")40/

و هم يادگار ماندگاری كه خداوند در مالقات موسی به او می سپارد تبلور می يابد كه" :نماز
را برای ياد من به پای دار( .طه ")14/

چه برداشت واقع بينانه ای ارائه داده است لسان الغيب از نماز در اين سروده محكم كه :
(هر كو ،نه اين ترانه سرايد خطا كند) و در تمنای عاجزانه نيل به همين پرواز جان خنياگری
نموده:
هم مگر پيش نهد لطف شما گامی چند

ما بدان مقصد عالی نتوانيم رسيد

البته برای دريافت لطفش هم بايد پروردگارت را هر دم در دل بياد داشته باشی (عراف)205/
و هم او را فراوان ياد كنی( .آل عمران  )41/تا به اين نتيجه ی واالی ثمر بخش دستيابی .چرا
كه فرموده است :بيادم باشيد تا به يادتان باشم( .بقره )152/آری به قول حافظ :
(نگاهدارسررشته تا نگهدارد) و نويد ميدهد كه برای كسب اين محصول مستانه ی تعالی
بخش از پايداری و نماز كمك بخواهيد (.بقره )153/اين بهترين ياريگری كه اجابت خدا هم
هست( .شوری )38/و به فرموده خودش :من با شما هستم اگر نماز را به پا داريد ( .مائده
.)12/
عجبا نماز مستان( ...كليات شمس).
به خاطر همين دريافت عارفانه از نمازست كه شوريده شيراز حافظ دلنواز نغمه گر اين ترانه
گشته :
كاين سر پرهوس شود خاک در سرای تو

شور شراب عشق توآن نفسم رود زسر
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برای اثبات اين ادعای بزرگ و عزت بخش بايد در تمامی طول مسير همواره بر آن پای
فشرد كه همين استمرار و مداومت است كه می رساندت و برای همين دوام است كه خدا هم
می ستايدت ،مگر نمازگزارانيكه بر نمازشان پايدارند (معراج22/و( )23خوشا آنانكه كه دائم
در نمازند) (باباطاهر)
پس آن شكست ناپذير مهربان را وكيل خود كن همويی كه میبيندت چون به نماز بر
ميخيزی (شعرا217/و)218
بال بگشا وصفير از شجره طوبی زن حيف باشد چوتومرغی كه اسيرقفسی (حافظ)
به راستی خيلی حيف است كه نماز بخوانی و مشمول اين سرزنش الهی باشی كه :وای بر
نمازگزارانی كه از عظمتهای بيكرانه نماز غافلند(.ماعون  )4/و حسرتبارترين ودردناكترين
سرانجام در مورد آنها اين است كه خدا مجرم خطابشان فرموده(.مدثر )41/و در پاسخ به
پرسش اهل سعادت كه چه چيز شما را به ناحيه بسيار سوزان جهنم كشاند؟ گويند از
نمازگزاران نبوديم(.مدثر42/و)43
قلـم را آنـزبان نبـود كه سـر عشـق گويــد باز ورای حـد تـقـريـر اسـت شـرح آرزومـندی
همايی چون تو عاليقدر و حرص استخوان تا كی دريغ آن سايه ی همت كه برنا اهل افكندی
(حافظ)
نماز وضع شد تا سقوط فضيلت های اخالقی ،اين اشرف مخلوقات را به اسفل السافلين
نكشاند .برای درک اين مبحث اساسی كافی است با تأمل بيشتری بنگريم به روبرويی حضرت
لوط با قومش در حضور فرشتگان الهی آنگـاه كه ميفرمايـد  :آبـروريزی نكنيد و مرا پيش
مهمانانم شرمنده مگردانيد  ،آيا در بين شما يك مرد پيدا نمی شود(.هود )78/اينست حاصل
تباه كردن نماز و پيروی از شهوات(.مريم  )59/آری تعالی نصيب تويی ميشود كه تمام برنامه
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های زندگی ات بر محوری به رنگ نيكوی يار(.بقره )138/ميچرخد تويی كه در مواجهه با
همه چيزبه فكر نمازی ،نه من كه در نماز به فكر همه چيزم.
(غيرخدا كه هرگز در فكر آن نبودم هر چيز گم شد از من وقت نماز پيداست)
به فرموده حافظ:
كه درسرا چه تركيب تخت بند تنم

چگونه طوف كنم در فضای عالم قدس

بايد از خودش طلبيد ،بايد به قنوت ايستاد بايد خواست ،ادعونی استجب لكم (.غافر)6/
همتم بدرقه راه كن ای طايرقدس

كه درازست ره مقصد و من نوسفرم(حافظ)

قران بزرگ ،در هر مرتبه ی امر به نماز ما را به بخشی از وجهه های تعالی ،به ويژه از منظر
اجتماعی متوجه ميسازدكه برای نمونه به چند موضوع از آنها نگاه مختصری خواهيم داشت:
الف  -ايستادگی در برابر سختی ها و اقامه نماز(.حج)35/
ب  -سخن گفتن به نيكويی با همه مردم و اقامه نماز(.بقره)83/
ج  -صداقت در وعده و فرمان اهل خود به نماز (.مريم54/و)55
د -برپايی نماز و امربه نيكی ها و نهی از ناپسنديها (.لقمان)17/
ه  -اقامه نماز و انفاق پنهان و آشكارا( ابراهيم )31/
و  -نماز و قربانی :نمازبگزار و قربانی كن(.كوثر( )2/يعنی نمازت تو را به فكر چاره
نيازمندان وا دارد).
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ز  -بشارتهای حيرت انگيز و طراوت بخشی كه برای وام دهنده قرض الحسنه آورده است ،
روح ايثاررادر انسان برمی انگيزاند.
قرض نيكو نامگذاری زيبای الهی است "و خدا فرمود :من با شما هستم اگر نماز را بپا داريد
و...بخدا قرض الحسنه دهيد  ،قطعا بديهايتان را خودم می پوشانم و خودم وارد بهشتتان می
نمايم"(.مائده)12/

آنهم با تكرارهای تامل برانگيز و پرسش هايی كه منتظر جواب است :،كيست كه بخدا قرض
دهد قرض نيكو؟ (حديد ،11/بقره )245/و تعيين اجری عظيم پيش خدا (مزمل.)20/گويی مرد
ميدان می طلبد.
شايسته است بعنوان پيروان قرآن از خود بپرسيم كه چه پاسخ در شأنی به اين مطالبه ی خدا

داده ايم؟ به اين روش پسنديده و تحسين شده ی خدايی كه "وهلل خزائن السموات واالرض(

منافقون")7/

رسيد موسم آن كز طرب چو نرگس مست

نهد به پای قدح هر كه شش درم دارد

به خـط و خال گـدايان مـده خزينـه دل

به دست شاهوشی ده كه محترم دارد

ز سر غيب كس آگاه نيست قصه مخـوان

كدام مـحـرم دل ره در اين حرم دارد

(حافظ)
ح  -پرداخت زكات كه در قران بدنبال برپايی نماز ،چندين و چند بار تكرارگشته ،شده
دعوتی برای نگاه دقيق به لوازم اين طی طريق و نشانگر لزوم پيوند تعالی فردی و تعالی
اجتماعی است .وجوب پرداخت زكات در موارد  9گانه (غالت اربع  -انعام ثالثه  -نقدين) و
مصارف بجای آن در جامعه و دقت در عظمت پاداش های جاودانه آن در قرآن عزيز ما را به
تأمل در عجين بودن زكات با نماز وا ميدارد كه اين موضوع خود بحث مستوفايی را میطلبد.
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دقت در نگرش عميق حضرت فاطمه زهرا (س) به فلسفه زكات ما را متوجه گستره فراگير
اين حكم الهی ميسازد آنجا كه می فرمايند :فرض اهلل الزكاه تزييدافی الرزق(.ميزان الحكمه)
برای دريافت همه جانبه ی اين معنی كه پرداخت زكات عالوه بر بركت الهی با چه فرايند
ديگری موجب افزونی روزی می گردد ،حتما محبان اين كتاب الهی بايد باتدبر بيشتری بنگرد
كه چگونه خداوند در برابر تباه كنندگان كشت و زرع جبهه گرفته و خود شهادت داده است
كه آن فاسدان از سخت ترين دشمنانند(.بقره)204/
مانند منافقين كوردل داخلی كه مزارع مردم را به آتش می كشاندند؛ و خداوند هشدارهای
هراس آوری را به آنان اخطار فرموده :زودا كه حاصل بخلشان روز رستاخيز طوق گردنشان
شود (.بقره )180/
و همچنين :روزی كه سيم و زرهای اندوخته انفاق نكرده شان را در آتش دوزخ سرخ كنند و
با آن بر پيشانی و پهلو و پشت شان داغ نهند ،اين است آنچه برای خود می انباشتيد ،پس
بچشيد سزای زر اندوزی هايتان را(.توبه34/و)35
بخيـل بـوی خـدا نشنــود بيـا حافـظ

پيـاله گيـر و كـرم ورز و الـضـمان عــلی

خزينه داری ميراث خوارگان كفر است

به قول مطرب و ساقی به فتوی دف و نی

نـوشتـهانـد بـر ايـوان جـنـه الـمـاوی

كه هـر كـه عشوه دنيی خريد وای به وی

در نقطه مقابل نابودكنندگان زمين ،بندگانش را به آباد سازی زمين واميدارد(.هود )61/و با
تعبير شرافتمندانه ی "آنچه دستانشان بعمل آورده" (.يس )35/آنانرا با كرامت تمام ،به

كشاورزی ترغيب و تشويق می فرمايد.
احكام فقهی افتخارآميز مزارعه ،مساقات ،و احياءموات و  ...در رساله های عمليه مراجع عظام
(كسراهلل امثالهم) پيامدهای سرافرازانه ی همين معارف زندگی آفرين كتاب مقدس خداست.
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شايسته است از سويی دولت های اسالمی كه مشمول "مكناهم فی االرض اند" (حج )41/با
برنامه ريزيهای جهادی و انقالبی و فراهم ساختن زيرساختها و ارائه تسهيالت واز ديگر سو
ميليونها مسلمان در سراسر عالم به ملزومات اين پيامهای سراسر توسعه بخشی كه در پيوند
دادن نماز با زكات تبلور يافته ،همت ورزند و به ترويج و به تبليغ كشت وزرع وصنايع
دامداری بپردازند و زن و مرد و جوانان تحصيل كرده با اين همه زمينه های بكر و دست
نخورده و اين فرامين قاطع و مبارک اين كتاب عمل ،موجبات استقالل و در نتيجه تعالی
اجتماعی را فراهم آورند انشااهلل .
مگر كداميك از ما همتمان به نوجوان  11ساله ای كه تك وتنها از افغانستان برای كار به ايران
آمده نميرسد ،كودكی كه تالش مجدانه اش مرا محو تماشايش كرد و پايم را از رفتن باز
داشت و مبهوت همت وااليش شدم.
سعی نامبرده چه اميد عطا ميداری

حافظ از پادشهان پايه به خدمت طلبند

ط  -نماز جماعت ،معجونی از فرد و جامعه و سرشار از قداست وبركت كه گفتنی های بسيار
و درد دل های فراوان در غربت آن است.
كس بميدان در نمیآيد سواران را چه شد

گوی توفيق و كرامت در ميان افكنده اند

.حافظ
در جامعه ای كه مواليش مولود قبله و شهيد محراب جماعت است و جلوه ناب عاشورايش،
نماز عاشقانه جماعت امام حسين در صحرای تسكيده كربال در زيررگبار تير و نيزه،
به خاک بود جبنيت سرت جدا كردند

نماز عشق تو در سجده شد تمام

چگونه ميشود به نوای روح بخشی كه از ماذنه ها برای شتاب به سوی نماز درفضا طنين افكن
ميشود ،واكنش شايسته ای از خود بروز ندهد .ببينيد كه در سوره شريفه مرسالت پس از آن
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سوگند های محكم پياپی و تكرار ده باره ی عتاب تند (ويل للمكذبين) و تبيين سرانجام شوم
تكذيبگران در اواخر سوره می فرمايد:
و آنگاه كه به آنان گفته شود ركوع كنيد ،ركوع نمی كنند(.مرسالت  )48/پس به كدامين سخن
بعد از اين ايمان می آورند ؟(مرسالت)50/
به قول حافظ فقط ميگويم( :شرمسار از رخ ساقی و می رنگينم) .و مگرنه اين است كه مردمان
بازار و شهر قرانی رجالی اند كه داد و ستد آنها را ازذكر خدا باز نمی دارد (.نور)37/
چه تاسف دردناكی می بارد در اين سروده جامی و البته با ارائه ی درمانی جانفزا:
ای شده رخنه صف طاعت ز تـو

مانـده تهـی سلك جماعـت ز تو

پنبه غفلت چو تو را بست گوش

سـود نكـردت ز مـؤذن خــروش

نغمـه او خـواب تـو را كم نكـرد

قـامت او قـد تـو را خـم نكـــرد

پنـج نمـاز است به از پنـج گنج

به كه بدين پنج شوی گنج سنج

پنجه خود ساز بدين پنج سخت

پنجــه ابليـس بـدر لخـت لخـت

گـر نكنی پنجه بدين رنجه اش

كـی بـودت طاقـت سر پنجه اش

دين تو را نيست ستون جز نماز

بهـر قيامـش چـو ستـون قد فراز

تـا كـه بـه مـعـراج تـرا ره شود

دست شياطيـن ز تـو كوتـه شـود

زينـت تـو بـس كـمـر بنـدگی

تـاج تـو در سجـده سـرافكنـدگی

خـيـز تـو و بـرگ تـعبـد بساز

جمـع كـن ايـن چد عمل در نماز
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پس می طلبد تا سردمداران اين تجمعات با بركت الهی و دغدغه مندان اين "جماعتی كه

دست خدا با آن است (ميزان الحكمه ج 1حديث  " )2437آسيب شناسی جدی تری نسبت به
اين كار اساسی كه مشق هر روزه امام و امت است ،روا بدارند .
نماز جماعت ،گردهم آيی ارزشمند مومنانه و با عظمتی است كه عالوه بر اينكه مطالبه قرآنی
است با ركوع كنندگان ركوع كنيد (بقره )43/از ظرفيتهای باال و فراوانی برای تكامل و تعالی
برخوردار است كه برای بهره وری تام و تمام از اين سرچشمه ی فياض بايد گفت :
ميخواری و مستی ره و رسم دگری داشت

ميخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت

گويی خواجه ی شيراز در اين غزل پر از درد و آه و شور و شيدايی جلوه ای از شكوه
جماعت و نيز نقد حال من غفلت زده را سروده است:
در ســـرای مــغـــان رفــتـه بـود و آب زده

نشستـه پيـر و صاليی به شيخ و شاب زده

گـرفـتـه ساغــر عـشـرت فـرشـتـه رحـمـت ز جـرعـه بـر رخ حـور و پـری گـالب زده
سـالم كـردم و بـا مـن بـه روی خنـدان گفت

كـه ای خـمـاركـش مـفلـس شـراب زده

كه اين كند كه تو كردی به ضعف همت و رأی

ز گنـج خانه شده خيمــه بر خــراب زده

وصــال دولــت بـيــدار تـرســمـت نـدهنـد

كه خفتهای تو در آغوش بخت خواب زده

بـيــا بـه ميـكــده تــا بـرتــو عـرضـه كنم

هـزار صـف زدعـاهـای مـستـجـاب زده

تمامی مكرمتها ومضامين عاليه ای كه در مجموعه احكام آميخته با حكمت نمازجماعت
وجوانب سرشار از معرفت آن مطرح شده است ،همگی در صفهای بههم پيوسته و متحد
مومنان نمازگزار موج می زند و اين خود خبر از اهميت واالی اين اردوی آسمانی میدهد.
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زان رو كه مـرا بر در او روی نياز است

المـنة هلل كـه در ميـكده بـاز است

كوته نتوان كرد كه اين قصه دراز است(حافظ)

شرح شكن زلف خم اندر خم جانان

آری تعالی درنماز  ،قصه ای است دراز و پر از رمز و راز .
تعالی در نماز يعنی ،پله پله تا مالقات خدا (مثنوی مولوی)
يعنی:جا گرفتن در شاه نشين صدق آن پادشاه مقتدر( قمر)55/
يعنی :به سوی پروردگارت رغبت كن( انشراح )8/
يعنی :بندگی كن رب خودرا تا هستی(حجر)99/
تا به خلوتگه خورشيدرسی رقص

يعنی :كمتر از ذره نه ای پست مشو مهربورز
كنان (حافظ )

كه عاشقان ره بی همتان به خود ندهند

يعنی :جناب عشق بلند است همتی حافظ

پس "حافظو اعلی الصلوات ،پاسداری كنيد از نمازها) (بقره  ")238/و حافظ چه زيبا با

تلويحی دلنشين از ركعات نماز تغزل نموده است ":فرصت عيش نگهدار وبزن جامی چند"...

كه رستگاران حقيقی مومنينی هستند كه نگاهبان نمازهای شانند( مومنون1/و )9و همانان
وارثان بهشتند و در آن جاويدانند (مومنون10/و.)11
اينك اين ما واين "شراب طهور" و تعالی بخش نماز ،حی الصاله.
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