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با توجه به روایت، آنچه در اصطالح عرف به معنای حضور قلب شناخته شده است در حقیقت توجه قلبی 
در نماز با توجه به درکشان تکلم با خدای متعال و انقطاع از غیر در آن است. از این رو در این تحقیق 

ایه طهارت خیال که رکن اساسی در این راستا است کوتاه بر آن شدیم تا در خالل روایات و بر پ
 .مهارتهایی برای حضور قلب در نماز به دست آوریم

روح عبادت و حقیقت آن وابسته به حضور قلب در نماز یکی از آرزوهای هر نمازگذاری است. زیرا 
نخواهد شد.  حضور قلب است و بدون آن هیچ قیمتی براى عبادات نبوده و مقبول درگاه حق تعالی

 چنانچه در روایات شریفه آمده:
عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل، علیهما السالم، أنّهما قاال: إنّما لك من صالتك ما أقبلت علیه منها، فإن 

  1أوهمها کلّها، أو غفل عن آدابها، لفّت فضرب بها وجه صاحبها.
فرمودند: از نمازهایت، آن قسمتی پذیرفته  ابو جعفر باقر علیه السالم و ابو عبد اهلل صادق علیه السالم

خواهد شد که با روح و دل به آن توجه کنی. اگر کسی سراسر نماز خود را به غفلت بگذراند یا از آداب 
 کوبند.پیچند و به صورتش میآن غفلت کند، طومار نماز او را در هم می

أحدکم في الصّالة متکاسال و ال ناعسا، و ال عن علیّ علیه السالم، في حدیث األربعمائة، قال: ال یقومنّ  
 2یفکرنّ في نفسه، فإنّه بین یدى ربّه عزّ و جلّ. و إنّما للعبد من صالته ما أقبل علیه منها بقلبه.
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یك از شما در حال کسالت و یا چرت زدن به نماز نایستد و در حضرت علی علیه السالم فرمودند: هیچ
در محضر پروردگار است. و جز این نیست که از نماز بنده آن  نفس خویش اندیشه نکند؛ زیرا او

 مقداری قبول است که آن را با توجه قلب بجای آورده است.
با توجه به روایات فوق آنچه در اصطالح عرف به معنای حضور قلب شناخته شده است در حقیقت توجه 

از این رو در این متعال و انقطاع از غیر در آن است. قلبی در نماز با توجه به درک و شأن تکلم با خدای 
تحقیق کوتاه بر آن شدیم تا در خالل روایات و بر پایه طهارت خیال که رکن اساسی در حضور قلب است 

 هایی برای حضور قلب در نماز استخراج کنیم. مهارت
قبل، حین و بعد از نماز تفکیک های توان به اعتبار موقعیت نماز در سه دسته مهارتها را میاین مهارت

 کرد.
 های قبل از نماز عمدتا در خصوص تقویت توجه به قصد و غایت نماز است.مهارت
 های حین نماز عمدتا در خصوص تقویت توجه به حضور در نماز و مضامین قرائت شده است.مهارت
ست که به طور طبیعی این های بعد از نماز عمدتا مربوط به جبران نواقص حضور قلب در نماز امهارت

 گذارد.جبران در سایر نمازها تأثیر مثبتی می
ترین توفیقاتی است که خداوند به انسان برنامه ریزی برای ارتقای سطح توجه در نماز یکی از مهم

 شود.و سبب تقرب فرد به خدا می کندعنایت می
    قع شود ان شاء اهلل.باشد که قبول درگاه خدای متعال و ائمه اطهار علیهم السالم وا

 های قبل از نمازفصل اول: مراقبت
 های حین نمازفصل دوم: مراقبت
 های بعد از نمازفصل سوم: مراقبت
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 خاتمه: استمرار در دعا؛ عامل حضور قلب
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