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 ردی کھ قرار گی ھر حال کھ انسان مؤمن دربدان
 تنھا بھ دشی و امترسد ی میاز و.  خداوند استی بزرگدارنده

 نی از اچگاهی در طاعتش شرمنده است و ھیاوست؛ از کوتاھ
 جز یلی احوال دلنیبازماندن از ا. ماند یاحوال باز نم

 دل در مناجات و بتی خاطر و غمی فکر و تقسیپراکندگ
 حاضر کردن دل، دور یدارو نیبنابرا. ستیغفلت از نماز ن

 نیداشتن آن است از افکار و خواطر؛ و جز با راندن اسباب ا
  .  آن را اصالح کردتوان یخواطر نم

  
علت خطور افکار متفرق بھ .  اسبابشان را شناختدی بالذا

اسباب .  از درون اوستای است ی خارج از وجود آدمایذھن، 
 دهی و با چشم ددهی کھ با گوش شنییزھای عبارتند از چیخارج

 جھی کھ در نتکنند ی را بھ خود جلب می و توجھ وشوند یم
 و گردد ی م و باالخره مبتالرود ینمازگزار بھ دنبال آنھا م

 سبب دن،ید.  ھذای و قس علگری دی بھ فکریسپس از فکر
 شود ی را موجب مگری از آن افکار دی است و بعضدنیشیاند

 واال باشد آنچھ بر یّ ھمت استوار ویتی نی کھ دارایاما کس
 کھ ی فکر انسانکنی لکند؛ ی را سرگرم نمیحواسش بگذرد و

 نیِ◌ چاره ا راه. شود ی مشانی است بدان پراکنده و پرفیضع
ً ببرد؛ مثال چشم را بھ ھنگام انی عوامل را از منیاست کھ ا

 نماز بگزارد و در مقابل خود کی تاری در اتاقاینماز ببندد 
 در نکھی اایر بدان مشغول گردد قرار ندھد و  را کھ فکیزیچ

 نباشد عی وسدشی تا مسافت دستدی باواری بھ دکینماز نزد
 است ابانی کھ مشرف بھ خیی در جاازگزاردن نم  ازنیھمچن

 ی بر فرشای کھ نقش و نگار دارد و یی در مکآنھاای
 ی آنکھ عابدان در اتاقکلیدل.  ورزدیرنگارنگ خوددار

 سجده نبود عبادت ی از جاشیھ وسعتش ب ککیکوچک و تار
اند  بوده.  بوده است تا فکرشان پراکنده نشودنی ھمکردند یم

ھا را   چشمشدند، ی جمع مساجد کھ در میرومندیافراد ن
آنان کمال . کرد یگاه تجاوز نم  و نگاھشان از سجدهبستند یم

 کھ اشخاص نمازگزار، راست و چپ دندید ینماز را در آن م
 کھ نماز ییدر جا) رض(ابن عمر .  و نشناسندنندینبخود را 

 را کھ آنجا یا  و نوشتھنھاد ی نمری شمشای کتاب گزارد، یم
  .سترد یبود م

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ی باطنلیدال
  

 ھم و غمش را بھ ی کھ تمامیکس. تر است  مھمی باطنلیدال
 افکارش را در تواند ی مشغول گرداند ھرگز نمایامور دن

 گری دیی بھ جایی از جایافکار و.  متمرکز سازدیا نقطھ
 نی چنیِ لذا بستن چشم بھ ھنگام نماز براکند، یپرواز م

 است کھ نفس را بھ اجبار نی ایراه و. ستی نی کافیشخص
 وا سازد ی می و بر زبان جارخواند ی درک آنچھ در نماز مبھ

  . باز داردگریدارد و نفس را از امور د
 نی فھم و درک ای آماده دی باری از گفتن تکبشی پنمازگزار

 ستادهی سبحان و مناجات با او ای خداشگاهینکتھ گردد کھ در پ
 را در دل امتی آخرت و ترس از روز قادی نیھمچن. است

 آغاز نماز، از ری از تکبشی را پیویمھمات دن. خود تازه کند
 آن متوجھ یو را کھ فکرش بھ سی ھر کارالی و خدیدل بزدا

بھ عثمان بن ) ص(رسول خدا . گذارد نی در خود باقشود یم
 را کھ در یگی دمیفراموش کردن کھ بگو«:  گفتبھی شیاب

ّ ا» .یخانھ است بھ جوش آور  است کھ نی سخن در انیسر
 مانده باشد کھ فکر آن، شخص را در نماز بھ ی باقی کاردینبا

 افکار ی پراکندگج عالی بود برای راھنیا. خود مشغول دارد
 دارو نی آنچنان مبتال باشد کھ با ای آدماگر افکار. یآدم

 ی شھی توسّل جست کھ رگری دیی بھ دارودی باابدی ننیتسک
 را ی کھ ویی است کھ در کارھانیدرد و علت را بکند و آن ا

 و شھوات، امور الیام.  شودقی دقدارد یاز حضور دل باز م
 نفس خود را دیلذا با. دھند یم مھم جلوه ی وی را برایویدن

 را قطع قی از شھوات عقوبت کند و آن عالدنیراه دل براز 
 ھر آنچھ انسان را در نماز بھ خود مشغول سازد با رایکند ز

  .  استطانی ش،ی دشمن وانی در تضاد و از سپاھی ونید
 در وجود خود بھ ضرر و خسران طانی شنگھداشتن

 از توان ی و تنھا با خراج کردنش از درون خود، مانجامد یم
لباس ) ص (امبریپ:  گشتھ کھتیروا. افتیالص شرش خ

 و با آن دی آورده بود پوششی را کھ ابوجھم برای نقشداراهیس
آن را بھ : پس از نماز از تن درآورد و فرمود. نماز گزارد

 کھ مرا در نماز بھ خود مشغول کرد و بھ دیجھم بازگردان یاب
  .دیاوری او را بنقش ی بری زراھنی آن پیجا
  

 بار بند کفشش کی) ص(حضرت :  شده کھتی روانیھمچن
را عوض کرده بود و چون تازه بود نظرش بر آن افتاد 

 زیو ن. تا درش آورند و بند کھنھ را دوباره برگردانند: فرمود
 بود و از آن خوشش آمده دهی پوشیفشک) ص (امبریآمده کھ پ

 ی پروردگارم فروتنیبرا«: بود و بھ سجده رفت و گفت
 نی آورد و بھ اولرونشیسپس ب» .ردیکردم تا بر من خشم نگ

 از پوست یکفش: گفت) ع (ی و بھ علدی بخشدی کھ دیسائل
 شی پنیھمچن. دی بخرد و آن را پوششی گاو برای شده یدباغ

 یانگشتر) ص (امبری مرد، پی برا طالستعمال امیاز تحر
 کھ بر منبر بود آنرا بھ دور ی بھ دست داشت، در حالییطال

مرا چنان بھ خود مشغول ساختھ بود کھ : انداخت و فرمود
:  شده کھتیروا» . بھ شما داشتمی بھ آن و نگاھینگاھ«

 ی بر درختیا  پرندهگزارد؛ یاباطلحھ در بوستانش نماز م
 بدان ی منظره او را خوش آمد و اندکنیا. جست ی میا النھ

 کھ متوجھ نشد کھ چند رکعت گزارده یمشغول شد بھ طور
: بازگو کرد و گفت) ص( رسول خدا ی را براانیاست؛ جر

 یآن بوستان را صدقھ دادم با آن ھر کار!  رسول خدایا
در :  شده کھتی رواگری دی مردی درباره.  بکنیخواست

 کھ خرما داشتند یھ درختانگزارد و ب یبوستانش نماز م
 و فراموش کرد کھ برد ی لذت مدنشانی و از دستینگر یم

) رض( عثمان ی خود را براانیچند رکعت گزارده است؛ جر
 یخواھ ی ھر طور کھ مدمیآن باغ را بخش: بازگو کرد و گفت

 ۵٠ متیعثمان ھم آن را بھ ق. از آن در راه خدا استفاده کن
 نیآن بزرگواران چن.  فروختلالما تی بیھزار درھم برا

 ی  کفارهای افکار مزاحم و ی شھی قطع ری را براییکارھا
 کندن ی است برایی دارونیا. دادند ی نماز انجام میھا نقص

آنچھ کھ از .  بدان متوسل شددی باتی علت کھ در نھای شھیر
 ی افرادمی کردادی در نماز شھی علت تفرق فکر و اندنیتسک

 و سطح اند فی و شھوات ضعالی امی دارا است کھندرا سودم
 آنان ی کھ شھوات قوی افرادکنیدلشان بدان مشغول است ل

کشش و .  استگری دیا گونھ را احاطھ کرده وضعشان بھ
 الی رو عاقبت امنیاز ا.  وجود داردالتی تو و امانیتجاذب م

 ندینش ی می درختری زی مثال، مردی براابند؛ی یبر تو غلبھ م
 آواز گنجشکان ید فکرش را متمرکز سازد ول قصد دارو

 و دور پراند ی مرتب گنجشکان را میو. مانع از آن است
 ی لحظاتکنی لکوشد ی و دوباره در تمرکز فکرش مکند یم

  .پراند ی و او باز آنھا را مگردند یبعد، از نو گنجشکان برم
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 کند ی سفارش می ھم کھ ناظر بر اوست بھ وییشخص دانا
 مگر آنکھ درخت را بھ یابی ی نمیی مشکل رھانیکھ از ا
 نی چنزی نی درخت شھوات آدم؛ی قطع کنشھی از ریطور کل

 و شود ی معی انبوه و وساورد،ی شاخھ و برگ دربیوقت. است
 یھرچھ مگس را دور کن. کند یز م پرواشی بھ سوھا شھیاند

 بھ آن ی سبب است کھ در زبان عربنیبھ ا. گردد یباز م
  . ندی گو»ابذب«
 است کھ دوباره یزیچ» آب« رانده شده و یعنی »ذب«

 یخود را دور داشتن از دام خواطر و شھوات، کار. برگردد
 دیبا. ابندی آن را بقی توفتوانند ی میاست سخت، و کمتر افراد

 است و آن زی چکی ھا نی ای  ھمھی  کھ سرچشمھدانست
 گناھان و ی سرآمد تماما،یدوست داشتن دن. ای دنیدوست
ّ دن.  استی ھر فسادی شمھسرچ  ایھر کھ باطنش را با حب

 باشد کھ لذت مناجات با خدا را در نماز دواری امدی نبادیاالیب
 پاک ھا ی را ھرگز از آلودگی کسنی و نماز چندیخواھد چش

 لذت ببرد از بودن با خدا ایھر آن کس کھ از دن. اھد کردنخو
 پست یھا  چون ھمتشود یو مناجات با حضرتش شاد نم

با . اند  و سرور او گشتھی دلخوشی ھی ما،یوی و دنیشخص
 امر مھم تالش و دی نبایچارگی وصف ھمھ ضعف و بنیا

مجاھدت در بازگرداندن دل بھ نماز و کاستن اسباب 
.  است بھ ظاھر تلخیی دارونیا. ا فرو گذاشت رای دنیسرگرم

 و کھ درد رای زرندیپذ یھا آن را نم بھ سبب تلخ بودنش، طبع
 کھ ی تا حددرمان؛ ی بزیعلت، مزمن گشتھ است و درد ن

اند کھ تنھا دو رکعت نماز بگزارند و در  بزرگان تالش کرده
 .اند  عاجز ماندهکنی سرگرم نباشد لایآن روحشان بھ امور دن

 میتوانست یکاش م!  بھ امثال ما ھست؟یدی وصف چھ امنیبا ا
 بھ دور ھا وسھ ثلث آن، دل را از وسایالاقل در نصف نماز 

 نی چننی کھ در قرآن امیشد ی می کسانی  و از زمرهمینگھ دار
َخلطوا عمال صالحا وآخر س«: اند وصف شده َ ِ ََ ََ ً ً َ َ ْ ُ : توبھ (ً»ئاِّیَ

 و آخرت ایدن» .زندیآم ی میر بد را با کایو کار خوب«) ١٠٢
 پر از یا  آب در کاسھختنیو توجھ قلب بدآنھا بھ مانند ر

 . دو با ھم جمع نشوندھرسرکھ است کھ 
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  ی توسیامام محمد غزال:  سندهینو
  ی و دکتر شھباز محسنمانی نربایز: مترجمان
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