رکعت های نماز
دکتور محمد فرید یونس
سؤال این بود که چرا ما در نمازهای پنجگانه رکعت ها را به تفاوت میخوانیم .طور مثال نماز فجر و یا
صبح دو رکعت است و نماز مغرب و یا شام سه رکعت
قسمیکه میدانیم دین اسلم تداوم ادیان توحیدی گذشته است .هدف و پیام پیامبران ازحضرت آدم )ع( تا
پیامبر آخرین حضرت محمد مصطفی )ص( فقط یک دید و بینش بوده است و آن عبارت است از پخش
توحید و خدا پرستی  .در بخش توحید و خدا پرستی اساس معمده عبادت خداوند است .محور عبادت خداوند
نه تنها شناخت یک واقعیت مسلم است و آن موجودیت خداوند و نقش ارزندۀ آن ذات الهی در خلقت است
بلکه شکرگزاری به درگاه الهی است .همه پیامبران درین راستا هماهنگی کامل دارند که با سجده به درگاه
خداوند شناخت خود را از خالق وکون و مکان که همه هستی آز آن اوست اعتراف کردند  ،و با این
شناخت معترف شدند که از نزد خدا آمده اند و بازگشت به سوی اوست و از نعمتهای پروردگار شکر
گزار بودند .از همین لحاظ است که پیشوای اسلم )ص( گفت »نماز ستون دین است« و اوئیکه نماز نه
میخواند به حقیقت که گفته آمد معترف نیست و از همین سبب میتواند بیراه باشد زیرا کسی که حقیقت
توحید را درک نکرد همان است که درین دنیای مادی با تقلید از غیر توحید به بیراهه کشانده میشود
جواب سؤال را که چرا ما رکعت های نماز را به تفاوت میخوانیم در تفسیر فوقالعاده نفیس پیر طریقت
خواجه عبدا انصاری مشهور به کشف السرار میخوانیم .کشف السرار به زبان عربی و یک دوره ده
جلدی است .امام احمد میبدی این اثر را زیرا عنوان تفسیرادبی وعرفانی قرآن مجید در دو جلد به زبان
فارسی تالیف نمود که به همت حبیب ا آموزگاراز دانشمندان کشور ایران نگارش یافت .نقل قول که در
مورد تفاوت رکعت ها در نماز خدمت شما عزیزان گرامی تقدیم میشود از همین تفسیر دو جلدی صورت
گرفته که نه تنها ما جواب سؤال خود رامی گیریم به عظمت شعر و نثر فارسی معترف میشویم که از
نگاه ادبیات بینظیر است
گفته اند :اولین کسی که نماز بامداد بجا آورد آدم بود که از تاریکی شب به روشنایی روز رسیده خدا را “
به این نعمت سپاس گزارد!-چون آدم شب ندیده بود و از جفت خود دور شده بود ،ناگاه در تاریکی شب
:خود را غریب و رنجور دید ،با خدا مناجات میکرد و به زبان حال به خود گفت خدایا
وز ذکر توأم هیچ نیاساید لب
ذکر تو مرا مونس و یاد است به شب
چون صبح شد  ،ندا آمد ای آدم دو رکعت نماز بخوان یک رکعت بشکرانۀ گذشتن شب هجرت و یکی
دمیدن صبح دولت و دیدن جفت خویش! و به زبان حال گفت
با دلبر خود بکام دل بنشستیم
وصل آمد و از بیم جدایی رستیم
و اول کسی که نماز پیشین )ظهر( کرد ابراهیم خلیل بود که چون جان فرزند خود نثار کرد و خداوند
قربانی او را پذیرفت و هنگام زوال رسید ندا آمد چهار رکعت نماز بخوان ،یک رکعت شکر توفیق  ،یکی
دیگر شکر تصدیق و سوم شکر ندا و چهارم شکر فدا
و اول کسی که نماز پسین )عصر( گزارد یونس بود که چون از نرسیدن عذاب به قوم خود ناشکری کرده
بود ،گرفتار خشم خدا شدو به زندان شکم ماهی رفت!پس از عفوه الهی و بخشش خدایی ،چون از شکم
ماهی بیرون شد ،خود را ازین چهار تاریکی رها و رسته دید :تاریکی لغزش ،تاریکی شب ،تاریکی آب،
تاریکی شکم ماهی!و بشکرانۀ رهایی از آن چهار تاریکی ،چهار رکعت نماز گزارد

و اول کسی که نماز شام گزارد عیسی )ع( بود که بی پدر به وجود آمد ،در شکم مادر تورات و انجیل
خواند و در گهواره سخن گفت!بشکرانۀ این سه نعمت ،سه رکعت نماز شکر بجا آورد .به رکعت اول نفی
خدایی از خود کردو به رکعت دوم اثبات خدایی در دو کتاب آسمانی کرد ،و به رکعت سوم اقرار به
یگانگی خدا کرد
و اول کسی که نماز خفتن)عشاء( خواند موسی بود که نواختۀ خالق بی عیب و مخصوص تحفۀ غیب  ،و
مزدور شعیب بود!چون مدت چوپانی سرآمد اندیشۀ وطن کرد ،شب فرا رسید  ،باد تند وزید ،باران گرفت
و برق جهید ،گرگ در گله افتاد ،و عیالش را درد زه خاست  ،سرگردان در آن وادی بی پایان ،بی سر و
سامان بزبان حال میگفت
زهر زهری مرا تا کی چشانی
به هرکویی مرا تا کی دوانی
آری ،بیرنج کسی گنج ندید ،بی اندوه کسی به دولت نرسید .آنگاه بجانب شعاع نور دید و ندای خداوند
غفور شنید ،که موسی را چهار غم بود ،غم عیال و فرزند و برادرو دشمن ،ندا آمد ای موسی غم مخور و
اندوه مبرکه رهانندۀ از غم و برندۀ اندوه منم .موسی برخاست و چهار رکعت نماز به شکرانۀ چهار نعمت
گزارد که هر بندۀ مؤمن این چهار رکعت نماز گزارد ،بشرط صدق و صفا و وفا و اخلص ،عیال و
فرزند و برادر او را کفایت کند و بر دشمن پیروز شود و از غم و اندوه بورهود چنانکه هر چهار نعمت را
خداوند به موسی داد “ .این بود دلیل رکعت های نماز
خداوندا به ما توفیق نصیب کنی که باهمه گناه و معصیت که ما داریم  ،نماز با اخلص ما ،شفاعت ما کند
و ما را با غفوری و رحیمی ات مورد عفوه قرار دهی و از مزمره شاکرین و صادقین راه حق به شمار
آری .آمین
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